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 السـياسية ومـالعل في العلوم دكتوراه لنيل شهـادة ةـمقدم ةـروحأط

  ةـالدولي اتـالعالق :فـرع
  

 

               : األستاذ إشراف                                                   :إعـداد الطالب     
 قـادري  نـحسي .د .أ      جـمال منصـر                                           

 
 :جلنة املناقشة

  
  الصفـة  الجامعـة  الرتبـة  بـاالسـم واللق

  اـــيسرئ  الجزائـر  أستاذ التعليم العالي  ن بوقارةـيحس
  مشرفا ومقررا  ةــباتن  أستاذ التعليم العالي  ن قادريـيحس

  عضوا مناقشا  الجزائـر  أستاذ التعليم العالي  محمد سليم قاللة
  عضوا مناقشا  ـةـعناب  رـاذ محاضـأست   عبد الحق بن جديد

  عضوا مناقشا  تيزي وزو  رـاذ محاضـأست   ر بغـزوزـعم
  عضوا مناقشا  ةــباتن  اذة محاضرةـأست   دالل بحـري
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 ظل األحادية القطبية يف اإلنساني العسكري التدخل

   -رةـوالظاه ومـاملفه يف ةـدراس -
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}رب والبحر لمنا بين آدم ومحلناهم يف اولقد كر 

ن ممكثري لناهم على وفضّورزقناهم من الطّيبات 
خلقنا تفضيال{  
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 طة الرسالةـخ

                                                                                                                                                     .مـقدمـة
  .اية احلرب الباردة وعوملة حقوق اإلنسان: الفصل األول

  

    .األصول واحملتوى: حقوق اإلنسان: األول املبحث      
    .حقوق اإلنسان يف اتمعات القدمية:  املطلب األول              
    تدوين حقوق اإلنسان يف اتمعات احلديثة: املطلب الثاين              
    . اتمع الدويل وحقوق اإلنسان املعاصر: املطلب الثالث              

    .العوملة وحتوالت ما بعد احلرب الباردة: بحث الثاينامل     
    . مفهوم العوملة: املطلب األول            
    .حتوالت داخل حدود الدول وخارجها: العوملة والنظام الدويل: املطلب الثالث            

    .  جديدة دولية األمن اإلنساين يف بيئة أمنية:  املبحث الثالث     
    .البيئة األمنية اجلديدة وحتول مفهوم األمن: املطلب األول            

    . مفهوم األمن اإلنساين ومقوماته: املطلب الثاين            
    .التعريف والتأصيل: مفهوم التدخل العسكري اإلنساين: الفصل الثاين

   .العسكري اإلنساين حتديد اخلارطة املفهومية للتدخل: املبحث األول     
    .نطاق املفهوم: التدخل الدويل:املطلب األول           
    .مفهوم التدخل العسكري اإلنساين: املطلب الثاين           

     .التأسيس النظري ملفهوم التدخل العسكري اإلنساين: املبحث الثاين    
             .اإلنساين يالعسكر التدخل ألصول عودة :العادلة احلرب نظرية :املطلب األول            
   . التدخل العسكري اإلنساين من منظار نظرية العالقات الدولية: املطلب الثاين            

    . اإلشكاالت و الضوابط: ممارسات التدخل العسكري اإلنساين: الفصل الثالث
    .التدخل العسكري اإلنساين وإشكالية السيادة الوطنية: املبحث األول      

    .إشكالية تعريف السيادة يف فترة ما بعد احلرب الباردة: املطلب األول            
         الدولة لسيادة  العالقة بني اال احملفوظ التدخل العسكري اإلنساين و: املطلب الثاين            

  .واال الدويل                            
  

    .الوطنية السيادة مبدأ منظار من العسكري اإلنساين التدخل مشروعية مدى: املطلب الثالث            
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  .ضوابط التدخل العسكري اإلنساين ومعايريه: املبحث الثاين 

  

    .اإلنساينعالقة املدين بالعسكري يف عمليات التدخل العسكري : املطلب األول             
    .ل العسكري اإلنساينمناذج وأنواع التدخ: املطلب الثاين             
             .ألغراض خمتلفة معايري متعددة: العسكري اإلنساين عمليات التدخل: املطلب الثالث            

    . دراسة مقارنة لعملييت التدخل العسكري اإلنساين يف كوسوفو و تيمور الشرقية: الفصل الرابع
    .ياسي حلاليت الدراسةالواقع التارخيي واجليوس: املبحث األول       

     .تشابكات التاريخ واجلغرافيا:  كوسوفو:   املطلب األول            
    .االستقالل حنو حثيثة مسرية و آخر إىل احتالل من :تيمور الشرقية: املطلب الثاين            

    .التحليل املقارن حلاليت الدراسة: املبحث الثاين    
   .لإلقليمني اجليوسياسية و التارخيية املعطيات بني مقارنة: ولاملطلب األ           
   .مقارنة دوافع التدخلني: املطلب الثاين          
    .التدخل عملييت نتائج: املطلب الثالث          

     .ةـامتـخ
    .قـالحـامل
    .عـائمة املراجـق
    .تويـاتهرس احملـف

   .اجلداولو  الـاألشكفـهرس 
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  :مقـدمـة
شكلت األحداث الدولية واإلنسانية الكربى على امتداد التاريخ البشري املعاصر حمطات حامسة يف تأريخ 

األوىل والثانية وايار االحتاد : كما هو الشأن بالنسبة للحربني العامليتني ، مراحل من تطور العالقات الدولية
 . إىل آثارها الكربى يف إعادة ترتيب األوضاع يف الساحة الدولية، وذلك بالنظر ..السوفيييت

وإذا كانت احلرب العاملية الثانية قد شكلت مرحلة حامسة يف إعادة صياغة األوضاع الدولية عرب بناء نظام 
لسوفيييت فإن اية احلرب الباردة إثر سقوط االحتاد ا ، يسمح باحملافظة على مصاحل الدول املنتصرة يف هذه احلرب

أسهم بشكل كبري يف بروز مفاهيم وقضايا وأولويات دولية مل  ،وما تالها من متغريات دولية متعددة و متسارعة
بعدما راكمت املمارسة  ، وهو األمر الذي جعل القانون الدويل يوضع حمل تساؤل ، تكن معهودة يف السابق

رق العديد من مبادئه وتشري إىل بلورة مفاهيم جديدة الدولية جمموعة من السوابق اليت تصب يف جمملها اجتاه خ
  .تشكل يف جمملها ثورة على العديد من املفاهيم والضوابط التقليدية

، يف الشؤون الداخلية للدول "عدم التدخل"مبدأ دئ اليت تأثرت بفعل هذه الظروف، ومن ضمن أهم املبا
ل ديد أو اعتداء خارجيني وهو ضمن املبادئ الذي شكل ركيزة أساسية حلماية شخصية وسيادة الدول من ك

  .األساسية للقانون الدويل واليت نص عليها ميثاق األمم املتحدة ومعظم مواثيق املنظمات الدولية واإلقليمية
وإن تعددت أشكال التدخل وأطرافه عرب الفترات املختلفة من تاريخ العالقات الدولية، فإن أكثر أشكال 

يف اآلونة األخرية، هو التدخل يف الشؤون الداخلية للدول العتبارات إنسانية، وقد أخذ هذا  التدخل إثارة للنقاش
النمط شكل النزعة اإلنسانية املسلحة املتجسدة يف بعث جيوش متعددة اجلنسية لفرض احترام حقوق اإلنسان يف 

على أساس أا ليست تدخال   ، وطرح البعض قضية التدخل اإلنساين)التدخل العسكري اإلنساين( دول خمتلفة  
ويف . بقدر ما هي شعور متنام باملصري املشترك لكل بين اإلنسان الدول، هلذه الدولة يف الشأن الداخلي لتلك

املقابل رأى البعض اآلخر أن التدخل اإلنساين ما هو إال عملية تربيرية توفر غطاء الشرعية الدولية لتدخل الدول 
يف الشؤون الداخلية للدول الصغرى، مما يعد انتهاكا ملبدأ  - يات املتحدة األمريكيةوعلى رأسها الوال -الكربى 

السيادة الوطنية، وبذلك فالتدخل العسكري اإلنساين ال خيرج عن كونه معيارا من معايري عالقات القوة اليت 
حتكمه حىت ولو كان له غطاء حتكم األوضاع الدولية، مما يفسر ثغرات تطبيقه وطابعه االنتقائي واالزدواجية اليت 

  .  أخالقي جذاب
ومن مث فإن الفجوة العميقة اليت أوجدها اجلدل حول التدخل العسكري اإلنساين، بني مؤيد ومعارض، 

بني التدخل اإلنساين مبفهومة األساسي القائم على أساس نصوص   -حلد اآلن – تكشف عن عدم وضوح ومتييز
  . الء اإلرادة وتغيري أنظمة احلكم بالقوة أو فرض سياسات معينة على دول معينةالقانون الدويل، وبني حماوالت إم
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، وازدياد حيدث هذا يف ظل اتساع االهتمام الدويل حبقوق اإلنسان، وازدياد االتفاقيات الدولية املتعلقة ا
ال القوة العسكرية،  مة هلا، مما جيعل البحث عن سبل ضمان هذه احلقوق ومحايتها، حىت باستعمعدد الدول املنض

  .أحد أكثر املوضوعات راهنية يف العالقات الدولية
  

  :أمهية  املوضوع
وميكن ، القضايا اهلامة والراهنة يف العالقات الدوليةتنبع أمهية هذه الدراسة من كوا تعاجل إحدى 

  :االستدالل على أمهية املوضوع من خالل
 منظومة سياق يف املفهوم أفرزت اليت الدويل النظام بنية حوالتبت "التدخل العسكري اإلنساين "مفهوم ربط  -

 أساليب وبني ناحية، من املفاهيم تلك ومضمون جوهر بني تناقض عن الفعلية تطبيقاا كشفت جديدة مفهومية

 صبحتأ حبيث الثقة، بناء وإجراءات والعوملة، األمن اإلنساين، مفاهيم بينها ومن أخرى، ناحية من تطبيقها وغايات

 قراءة يتطلب ما وهو األوىل، مصاحل حيقق مبا النامية والدول املتقدمة الدول بني للتفاوض كأداة تستخدم املفاهيم

 احلرب بعد ما فترة يف الدويل النظام بنية بتحوالت ربطه خالل من "التدخل العسكري اإلنساين "ملفهوم واعية

  .الباردة
سياسية اليت تقف وراء عمليات التدخل العسكري اإلنساين اليت أخذت فحص األسانيد القانونية والدوافع ال -

، كنموذجني كوسوفو وتيمور الشرقية والوقوف عند التدخل يف كل من منحى تصاعديا منذ اية احلرب الباردة،
  .لتمحيص تلك األسانيد والدوافع

ي األكادميي، واالنقسام الذي أوجده لذي أثاره هذا املوضوع، على الصعيدين الواقعي والعلمااجلدل الكبري  -
يعتربه السبيل الوحيد حني يتعلق األمر بإنقاذ األرواح البشرية، مما يرتكب يف حقها من انتهاكات،  ،بني مؤيد له

مع ما خيلفه ذلك من خماطر على العالقات  اوبني معارض، يرى فيه مربرا النتهاك سيادة الدول وتدخال يف شؤو
  .الدولية برمتها

هو موضوع حديث نسبيا، والدراسات العربية العلمية اليت تناولته  "التدخل العسكري اإلنساين"إن موضوع  -
  .فصوال أو فقرات يف ثنايا الكتب يكون غلبها ال يعدو أننوعا ما، وإن وجدت فأ قليلة

  
  

  :أسباب اختيار املوضوع 
  

ن موقف إجيايب جتاه هذه الظاهرة أو من مليس نابعا  إن اهتمامنا مبوضوع التدخل العسكري اإلنساين
ا هو متولد عن اهتمامنا بأنفسنا م تربير ما تفعله األطراف اليت تسوق هلذا املفهوم يف النظام الدويل الراهن، بقدر

كفئة باحثني يف العامل الثالث يتعني عليها أن تتيح لنفسها فرصة البدء يف مناقشة كل ما يستجد يف العالقات 
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وميس دوهلا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، وال جيب أن تبقى دائما يف وضع املتلقي سواء للمفاهيم الدولية، 
   .اجلديدة أو ملا تعلق بتلك املفاهيم من دراسات وأحباث

هذه هي الفكرة الرئيسة الدافعة إىل اختيار هذا املوضوع، إىل جانب جمموعة أخرى من األسباب 
  : كن إجيازها فيما يأيتاملوضوعية و الذاتية اليت مي

، املختلفةالتعريف بأبعاده ومضامينه واإلسهام يف  "التدخل العسكري اإلنساين"الوقوف على حقيقة مفهوم  - 
  .بكل علمية وبعيدا عن فكريت املؤامرة والقبول املطلق بكل ما هو وافد، سواء كان فكريا أو سياسيا

ظاهرة التدخل العسكري ألغراض إنسانية، على العالقات الدولية آلثار واالنعكاسات اليت سترتبها معرفة ا - 
  .ككل وعلى ميدان احلماية الدولية حلقوق اإلنسان على وجه اخلصوص

  .يف هذا املوضوع -تزال يف بدايتهااليت ال  -اإلسهام يف إثراء الدراسات اجلامعية النظرية  -
يف فترة ما بعد  لعلوم السياسية والعالقات الدولية،رغبة الباحث يف مواكبة ما استجد من موضوعات يف ا - 

هو أحد أهم املوضوعات اليت تثري النقاش  "التدخل العسكري اإلنساين" على اعتبار أن موضوع احلرب الباردة، 
  .     واجلدل يف األوساط العلمية والعملية على حد سواء

  
  
  
  
  
  
  
  

  :إشكالية الدراسة
  

النتهاكات من قبل حكومتهم أو للمجاعة واحلرب األهلية أو التطهري إذا كان تعرض مواطين دولة ما 
العرقي أمرا وردا بل ومشاهدا يف الواقع الدويل، ويطرح تساؤال حول موقف اتمع الدويل إزاء ما حيدث من 

احلقوق انتهاكات حلقوق اإلنسان يف دول مل تعد قادرة أو راغبة يف محاية شعوا، فإن عدم االتفاق على طبيعة 
هل ميكن ضمان احلماية : املنتهكة، والطريقة األجنع ملواجهة هذه االنتهاكات، يطرح هو اآلخر إشكاال جوهريا

  الدولية حلقوق اإلنسان اعتمادا على عمليات التدخل العسكري؟  
  : ويف ضوء هذه اإلشكالية سيتم التعامل مع األسئلة الفرعية اآلتية

 ة ما بعد احلرب الباردة حبدوث عمليات التدخل العسكري اإلنساين؟ما عالقة النظام الدويل لفتر  
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 ؟ ما املقصود بالتدخل العسكري اإلنساين؟ وما هي األسس اليت يقوم عليها  
 ظى التدخل مبوافقة وهل جيب أن حي ؟كيف ميكن إقامة توازن بني املطالب اإلنسانية واحترام سيادة الدول

  ؟الدولة املتدخل فيها 
 مليات التدخل العسكري اإلنساين أن تكون بديال عن املمارسات الدبلوماسية أو سياسة هل ميكن لع

  ؟  التغيري التدرجيي يف جمال محاية حقوق اإلنسان
  مباذا نفسر الطابع االنتقائي لعمليات التدخل العسكري اإلنساين؟ وما هي النتائج املترتبة عن التعامل

 ؟ انبازدواجية يف ميدان محاية حقوق اإلنس
 من هي اجلهة املخولة بالتدخل عسكريا حلماية حقوق اإلنسان وما هي حدود هذا التدخل؟ 
 أن حتمي  1999كوسوفو وتيمور الشرقية سنة  من يف كل العسكري استطاعت عمليات التدخل هل

 ؟  اإلقليمنيقوق اإلنسان يف هذين فعال ح
  

  :فرضيات الدراسة
  

  :ا، دف الدراسة إىل اختبار الفرضيات اآلتيةاإلشكالية اليت سبق طرحهانطالقا من 
  يرتبط التدخل يف الشؤون الداخلية للدول باملصلحة واملنافسة بني الدول أكثر من ارتباطه بالدوافع

 .اإلنسانية
  كلما اتسع نطاق عمليات التدخل العسكري زاد تعريض املفهوم التقليدي للسيادة الوطنية لالنتقاص

 .والتآكل
 ليات التدخل العسكري اإلنساين خاضعة لفكرة ميزان القوى كلما ظلت االنتقائية مميزة كلما ظلت عم

 . هلذه العمليات
  تمع الدويل لتحديد ضوابط واضحة لعمليات التدخل العسكري اإلنساين كلما كان أكثركلما اجته ا

 .    قدرة على استبعاد الدوافع السياسية يف عمليات التدخل
 

  :الدراسة  منهج
  

فقد مت  واملستوياتو ألن موضوع هذه الدراسة متعدد املتغريات . طبيعة املوضوع تفرض منهجا معينا
اعتماد منهجية تكاملية مركبة، إلجياد إطار شامل للتحليل من خالل العالقة القائمة بني مستويات ومتغريات 

  .متعددة
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الرتباطها الوثيق بقضية  ،الدوليةتطرح إشكالية مستوى التحليل بشكل مستمر يف دراسة العالقات و
للظاهرة املدروسة، فمستوى التحليل حيدد أجنع التفسريات متعلقة بأكثر املستويات التحليلية قدرة على تقدمي 

وحدة التحليل اليت يلتزمها الباحث يف مسار البحث كله، كما أن تبين مستوى حتليليا معينا يطرح تساؤالت 
مستويات األخرى، وإىل أي مدى ميكن أن ميدنا باإلجابات الدقيقة لإلشكالية حول مدى أمهيته بالنسبة لل

معقدة كالتدخل يف العالقات الدولية، أين  املطروحة؟ إن هذا األمر يزداد صعوبة كلما توجهنا إىل دراسة ظواهر
  .إجياد تفسريات موحدة له ، وتقل احتماالتتتعدد مصادره وأسبابه

ويتماشى مع أهداف البحث، وهلذا  هر بوعي مستوى التحليل الذي خيدمأن خيتابوالباحث مطالب 
على  ، ويف أحايني أخرى  اعتمدنا)الفرد، الدولة(داخلـية  تنطلق من متغريات مستويات حتليـل اعتمدنا أحيانا

التدخل (ة والدافع إىل ذلك امتداد الظاهرة املدروس، )النظام الدويل(خارجية  تركز على متغريات مستويات حتليل
  .من أدىن املستويات إىل أعالها)  العسكري اإلنساين

، ال يكفي للتعرف عليه اإلشارة إىل األحداث ياتارخي كما أن للتدخل العسكري اإلنساين بعدا
، من ، وهذا ما يوفره املنهج التارخيية هلذا االمتداد التارخيي للظاهرةوالتطورات التارخيية، بل البد من رؤية نقدي

ل تتبع التطور التارخيي لظاهرة التدخل الدويل عموما، والتدخل حبجة محاية وضمان حقوق اإلنسان على خال
   .وجه اخلصوص، على اعتبار أن هذه الظاهرة قد ميزت اتمع الدويل منذ فترة زمنية طويلة

 املستوى على .واجلزئي الكلى املستويني على وذلك احلالة، دراسة منهج على الدراسة كما اعتمدت
 كأحد وذلك عموما "التدخل العسكري اإلنساين "  مفهوم دراسة يف احلالة دراسة منهج الدراسة ستطبق الكلى

 النظام وبنية الدولية البيئة شهدا اليت التحوالت جمموعة إطار يف الباردة احلرب بعد ما فترة يف برزت اليت فاهيمامل
 "التدخل العسكري اإلنساين مفهوم الدراسة ختريت األساس، هذا علىو. الباردة احلرب بعد ما فترة يف الدويل
 وحتوالت التارخيي السياق أثر على التعرف بغية وذلك الباردة احلرب بعد ما فترة يف برزت اليت املفاهيم كأحد

حث اظف الباجلزئي، و املستوى وعلى .املفهوم استخدامات على الباردة احلرب بعد ما فترة يف الدويل النظام بنية
، ومها " التدخل العسكري اإلنساين"متمايزين جغرافيا كانا حمال لعمليات  منهج دراسة احلالة يف دراسة منوذجني

  .كوسوفو وتيمور الشرقية
كما متت االستعانة باملنهج املقارن، يف الكثري من مفاصل الدراسة، منها خاصة التحليل املقارن لعملييت 

، من خالل ما يعرف بالدراسات 1999يف كل من كوسوفو وتيمور الشرقية سنة  التدخل العسكري اإلنساين
كما كانت الدراسات املقارنة الطولية . املقارنة العرضية اليت تنطلق من مستوى زمين واحد لدراسة عدة حاالت

  .حاضرة من خالل حتليل حاالت تدخل وما نتج عنها، يف مستويات زمنية خمتلفة
  

  :أدبيات الدراسة
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رغم أن موضوع التدخل العسكري اإلنساين، مل يتضح مفهومه متاما حلد اآلن، إال أنه منذ عقد ونيف 
باحثو العالقات الدولية يطرقونه بشكل جيد، وإن كانت املكتبة السياسية  شطت الدراسات العلمية حوله، وبدأ ن

جنبية برز الدراسات العربية واألوقد كان من أ .ال زالت عطشى ملزيد من األحباث والدراسات حول املوضوع
 :اليت أسست للموضوع

، 93، سلسلة كراسات إستراتيجية، العدد حق التدخل الدويل بني اإلنساين والسياسيعماد جاد،   -1
  .   2000مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية، القاهرة، 

ارتكاب إحدى اجلرائم الدولية  ناقش الباحث يف دراسته األسس القانونية للتدخل اإلنساين، من زاوية
الثالث، أي اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم اإلبادة اجلماعية، أو جرائم احلرب، ووصل إىل أن توفر إحدى هذه 
اجلرائم سيشكل أساسا قانونيا للتدخل اإلنساين، ولكنه وضح أن القوى العظمى تتالعب مبلف حقوق اإلنسان 

واملكان املناسبني، وخيلص إىل ضرورة أن يضبط التدخل اإلنساين برؤية تعمل  وتسخره خلدمة مصاحلها يف الزمان
  .  على ترقية اجلانب اإلنساين وحتد من اجلانب السياسي الذي يسئ هلذا املفهوم

مركز اإلمارات للبحوث والدراسات  التدخل اإلنساين يف العالقات الدولية،، الرمحن عبد يعقوب حممد -2
 .2004، اإلستراتيجية، أبو ظيب

وضح الباحث يف كتابه هذا أثر املتغريات الدولية بعد اية احلرب الباردة على مبدأي السيادة وعدم التدخل، 
وأكد صعوبة الوصول إىل سيادة مطلقة يف ظل املتغريات الدولية، إذ انتقلت السيادة إىل سيادة نسبية مع تفسري 

حدة األمريكية إىل توظيف التدخل اإلنساين يف إطار سياستها مرن ملبدأ عدم التدخل، ووضح سعي الواليات املت
اخلارجية، لتحقيق مكاسب سياسية، أما فيما خيص التدخل العسكري اإلنساين، فالباحث خيلص إىل ضرورة أن 

  . يكون من خالل جملس األمن أو حتت إشرافه املباشر
 

3- Tony Coady, The Ethics of Armed Humanitarian Intervention, Institute of Peace,   
                      Washington. August 2002.   

  
مثاال يستخدمه بصفته مقاربة للبحث  " أخالقيات التدخل اإلنساين املسلح"  يطرح الكاتب يف دراسته

مر يف بشكل عام، هذا املثال يفترض أن شخصا ما مير بالشارع فيشاهد شخصا آخر يقوم بتوبيخ ابنه، هذا األ
قد ال يلفت األنظار، تتطور األمور، ويقوم الوالد بضرب ابنه، أيضا هذا األمر قد يبدو عاديا، ولكن رمبا البداية 

يقوم األب بإشهار سكني ملعاقبة ابنه، وعند هذا احلد يقول الكاتب هل سيقف املارة مكتويف األيدي؟ وانطالقا 
ول، ويبدأ مبناقشة مفهوم اإلنسانية والتدخل واألخالق واحلرب من هذه املقاربة يعمم املسألة على مستوى الد

بوجود انتهاكات حلقوق اإلنسان، ويطرح أيضا جمموعة حلول " احلرب اإلنسانية"العادلة، وخيلص إىل مشروعية 
موازية للتدخل العسكري، تتمثل يف إعادة بناء اتمع املدين وتطوير النظم السياسية يف البلدان املعرضة 

   .نتهاكات حقوق اإلنسانال
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دار  مصر،  ،التدخل اإلنساين يف ضوء مبادئ وأحكام القانون الدويل العامعماد الدين عطا اهللا احملمد،  -4
  .2007النهضة العربية، 

يبدأ الباحث بدراسة احلاالت اليت مت فيها استخدام القوة العسكرية قبل عصر التنظيم الدويل، وذلك منذ 
لعثمانية حىت التدخل يف كوسوفو، مث ينتقل إىل دراسة نظرية للتدخل اإلنساين يف القانون عهد اإلمرباطورية ا

  . الدويل
وخيلص الباحث إىل أن التدخل اإلنساين الذي مت فيه استخدام للقوة العسكرية، هو تدخل ال تنطبق عليه 

ة األحادية محلت معها مصاحل الشروط اليت وضعها املؤيديون هلذا املفهوم، كما أن مجيع التدخالت العسكري
إذ حيصر التدخل . سياسية، ويفرق الباحث بني التدخل اإلنساين بالشكل العسكري، وبني املساعدات اإلنسانية

  . اإلنساين يف ذلك الذي يتم بالشكل العسكري من أجل رفع انتهاكات حقوق
5- Taylor B.Seybolt, Humanitarian military intervention: causes of success and failure, oxford 

univ press, 2007. 
 

على أسئلة حمددة يف املوضوع  "أسباب النجاح والفشل: التدخل العسكري اإلنساين"  ركزت هذه الدراسة
حتقيق فوائد " مىت ؟ وكيف ميكن للتدخل العسكري أن حيقق فوائد لإلنسانية؟ وانطلق الباحث من معيار  :وهي

 يكون التدخل ناجحا ومىت يكون فاشال، وقام بتحليل تسعة عشرة عملية عسكرية يف ست ليحدد مىت" لإلنسانية
تدخالت  -ما اعتربه –ليبني. العراق، الصومال، البوسنة، روندا، كوسوفو، وتيمور الشرقية: حاالت دراسية يف

  .ناجحة وأخرى فاشلة يف املوقع نفسه
، دار اآلداب للنشر )ترمجة أمين حنا حداد( ، ديدةالعسكرية اجل" اإلنسانية"النزعة نعوم تشومسكي،  -6

  .2001بريوت،  والتوزيع،
 اإلنسانيةبني مزدوجتني، ألنه يتهكم على النزعة  "اإلنسانية"تشومسكي يضع  املالحظ بداية من العنوان أنو

فظون اجلدد وسابقوهم، ممن اليت ينظر هلا احملا "املبادئ والقيم" فباسمحللف الناتو، اليت تصادفت مع األلفية اجلديدة، 
 .ترافقت مع الغزو األمريكي للعامليؤمنون بالرسالة اجلديدة واخلالدة ألمريكا، جرى تربير كل املذابح واآلالم اليت 

ال يدافع تشومسكي عن السلوك ،  1999تدخل الناتو يف كوسوفو سنة  الدقيق لنتائج  يف إطار تقوميه و
 "اإلنسانية"بل ما يهمه كيف جرى تربير التدخل يف شؤون البلقان حتت إطار النزعة الوحشي ألمراء احلرب من صربيا، 

واألقليات، جرى النظر إليها من  اإلنسانكمبدأ، حبجة محاية حقوق  "ة التدخلية اجلديد" اجلديدة، فمن وجهة نظره أن
 جديد عازم جديدة تصدر عن عامل مثايل "مساوية"أي أمريكا وبريطانيا على أا رسالة  "الدول املتنورة"قبل ما مسي بـ

ح فيه للواليات املتحدة حق التدخل، فثمة حقبة جديدة ا، يبنسانية، وعن تصور جديد للنظام الدويل إعلى إاء حالة الال
نوع من  اإلنسانألن الدفاع عن حقوق  "القوة مربرة"قادرة على استخدام القوة حيث رأت  "الدول املتنورة"تكون فيها 

، ويف إطار هذه التصورات املثالية للمحافظني "املخلة بالنظام"أولئك األشرار والدول  إىل، املوجهة "السماوية"رسالة ال
بالقوة العسكرية كخيار أول وأخري يتصدر مجيع اخليارات، وكان مبثابة تتويج جلدية حلف الناتو  اإلمياناجلدد، كان 
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قب اخلارجني عليه واملتأخرين يف دفع األتاوة بالقتل والتدمري الشامل والتشبيه كزعيم مافيا يعا "الدول املتنورة"فتصرفت 
  .لتشومسكي
  

7- Daniele Archibugi, Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian Intervention, Italian 
National Research Council and London School of Economics and Political Science, Rome.  

، على موضوع التدخل العسكري اإلنساين ،"الدليل العاملي للتدخل اإلنساين" الكاتب يف دراسته هذه  كزر
نية اليت تستدعي التدخل وكذلك مدى التعارض بني استخدام القوة العسكرية والسيادة، وناقش األزمة اإلنسا
لص إىل ضرورة إنشاء ، وخيف إصدارهسيمنح للعملية العسكرية واجلهة صاحبة احلق  الذي وناقش أيضا التفويض

ولية دائمة تابعة لألمم املتحدة جاهزة للتدخل يف أي حالة طوارئ، واعترب أن هذه االقتراحات تقترب قوة د
للمثالية، ولكنها ميكن أن تشكل إطارا صحيحا للتدخل، واقترح تسمية هذه القوات األممية بأصحاب القبعات 

  .البيضاء
  

" يلحظ أن أيا منها مل تستعمل مصطلح س - ومنها العربية على وجه اخلصوص -ات هلذه األدبيوالدارس 
استعماال مباشرا، بل تورده كنوع من أنواع التدخل اإلنساين عموما، بل منها من " التدخل العسكري اإلنساين

، فأيا ما كانت يرفض املصطلح من أساسه، وهذا ما جعل الباحث مييز بني البحث يف املفهوم والبحث يف الظاهرة
  .مواقفنا من الظاهرة فهذا ال يربر عدم دراستنا للمفهوم والوقوف على حقيقته

ومما مييز هذه الدراسة عن سابقاا، تفصيلها يف اإلطار النظري الذي يستند إليه مفهوم التدخل العسكري 
إىل تناول املوضوع وفق مقاربة  باإلضافة .اإلنساين، سواء من خالل املقاربات النظرية التقليدية أو املعاصرة

سياسية ختتلف إىل حد ما عن التناول القانوين للموضوع، والذي ميز أغلب األدبيات السابقة خصوصا العربية 
  .منها

  
  
  
  
  
  
  

  :تقسيم الدراسة
  

  :جاءت الدراسة موزعة على أربعة فصول
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وذلك من خالل ثالث ركز الفصل األول على موضوع عوملة حقوق اإلنسان بعد اية احلرب الباردة، 
املبحث الثاين التحوالت اليت عرفها  عاجلصول حقوق اإلنسان ورصد حمتواها، واملبحث األول أ تتبعمباحث، 

النظام الدويل يف فترة ما بعد احلرب الباردة، مركزا على ما أحدثته ظاهرة العوملة من حتوالت داخل حدود الدول 
  .لبيئة األمنية الدولية الراهنة وتبيان موقع مفهوم األمن اإلنساين ضمنهااملبحث الثالث بتوصيف ا هتموا .وخارجها

حيث ن، مبحثامفهوم التدخل العسكري اإلنساين بالتعريف والتأصيل، واندرج حتته  تناولالفصل الثاين 
كانت مهمة املبحث األول توضيح اخلارطة املفهومية للتدخل العسكري اإلنساين، من خالل اعتماد أسلويب 

مسألة التأسيس  عاجلالتفكيك والتركيب يف التعريف مبفهوم التدخل العسكري اإلنساين، أما املبحث الثاين فقد 
النظري للمفهوم، سواء يف األدبيات النظرية الكالسيكية، أو يف املقاربات النظرية احلديثة يف جمال العالقات 

  .  الدولية
قة بعمليات التدخل العسكري اإلنساين يف فترة ما بعد اإلشكاالت والضوابط املتعل درسالفصل الثالث 

املبحث األول إلشكالية السيادة الوطنية يف ظل عمليات التدخل  أُفرداحلرب الباردة، وضم ثالث مباحث، حيث 
بينما . املتزايدة مركزا على مدى مشروعية عمليات التدخل العسكري اإلنساين من منظار مبدأ السيادة الوطنية

املبحث الثالث لنماذج  وتطرق. بحث الثاين العالقة بني املدنيني والعسكريني أثناء عمليات التدخل وبعدهاامل رصد
وأنواع التدخالت العسكرية اإلنسانية، مبينا أهم املعايري املطروحة حلد اآلن  لضبط عمليات التدخل العسكري 

  .اإلنساين
العسكري اإلنساين يف كوسوفو وتيمور الشرقية،  الفصل الرابع وكان عبارة عن دراسة مقارنة لعملييت

املبحث األول بتبيان الواقع التارخيي و اجليوسياسي حلاليت الدراسة، بينما كان  اهتموانضوى حتته مبحثان، حيث 
من حيث األسباب والنتائج على مستوى اإلقليمني . املبحث الثاين حتليال مقارنا لعملييت التدخل يف اإلقليمني

  .توى العالقات الدوليةوعلى مس
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  .اية احلرب الباردة وعوملة حقوق اإلنسان: الفصل األول
  

 ،اكتسبت قضية حقوق اإلنسان أمهية كربى بعد أن أصبحت هذه احلقوق ذات معىن عام عابر للثقافات
هذا احلق أو ذاك واقتصاره على هذه الفئة أو  وخصوصيةوخمتلف عما عهدته البشرية من تذبذب بني عمومية 

تلك،  لقد استقر مفهوم حقوق اإلنسان على األقل يف احملافل الدولية و تأكدت عاملية العديد من احلقوق يف 
  .العصر احلديث 

دية و قد كانت حقوق الفرد تعد جزء من الشؤون الداخلية للدولة و ينظر إليها على أا من األمور السيا
واكب هذا التطور يف العالقات . اليت ال حيق للدول األخرى التدخل فيها و يف تقرير كيفية تعاملها مع مواطنيها 

يتعلق بالتطور التقين يف االتصاالت و القدرة على نقل املعلومات بسرعة فائقة  الدولية تطور مهم يف نطاق آخر  
و أصحاب االهتمامات اإلنسانية القدرة على معرفة ممارسات يف خمتلف ااالت ، مما أتاح للمجتمع الدويل 

الدول جتاه مواطنيها و معرفة مدى التزامها باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، و هذا ما بات يعرف بعوملة حقوق 
ديث و قد ترافق احلديث عن العوملة مع احل. اإلنسان ، اليت تزامنت مع ظهور و انتشار ظاهرة العوملة بشكل عام 

و اليت شاع استخدامها أيضا منذ أوائل التسعينيات أي منذ اية احلرب الباردة " اجلديد"عن فكرة النظام الدويل 
.  

وبناء على هذا األساس سريكز الفصل األول من هذه الدراسة على التعريف حبقوق اإلنسان و تطورها يف 
احلرب الباردة، و اليت كان هلا تأثريها امللموس على  ظل التحوالت الدولية اليت شهدها العامل يف فترة ما بعد

 .حقوق اإلنسان و أمنه يف خمتلف مناطق العامل 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  .األصول و احملتوى: حقوق اإلنسان: املبحث األول
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  :ميكن دراسة حقوق اإلنسان كمجال مميز للسياسة الدولية بأكثر من منظار 
ن باعتبارها حركة فوق قومية، وهي تعد بذلك أحد التجديدات يرصد حركة تطور اإلنسا :املنظار األول 

املؤسسية املهمة يف النظام الدويل و رمبا ال تعد هذه احلركة فوق قومية فعال من حيث أا قد أصبحت تشكل 
  فاعال دوليا، بقدر ما تعد كذلك من حيث غرضها 

السياسة الدولية أي التفاعل بني الدول يفضل دراسة قضية حقوق اإلنسان كأحد موضوعات  :املنظار الثاين
  .و التكتالت الدولية يف النظام الدويل القائم على السيادة الوطنية و عالقات القوة و املصلحة

يقوم على الفلسفة و الثقافة السياسيتني، و يتبلور هذا املنظار يف إدراك موحد بأن احترام  :الثالث املنظار
اسة الدولية، وإمنا قد أصبح جزء ال يتجزأ من السياسة الداخلية ملختلف حقوق اإلنسان مل يعد حكرا للسي

اتمعات ، و أنه بذلك يتحول إىل معيار أساس للمشروعية و املصداقية السياسيتني، و هنا يتجه هذا املنظار إىل 
نحاول أن جنمع دراسة مضمون حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اليت نصت عليها اإلعالنات و املواثيق الدولية و س

  .بني تلك املنظورات الثالثة لدراسة حقوق اإلنسان و تتبع جذورها و التعرف إىل حمتواها
  .اجلذور التارخيية حلقوق اإلنسان: املطلب األول

إن املسرية الفلسفية و القانونية حلقوق اإلنسان مل تبدأ يف غفلة من التاريخ فهناك أصول و أسس سابقة بنت 
احلديثة مفاهيمها عن حقوق اإلنسان، وحماولة التماس األصول التارخيية هلذه املسرية أمر له أمهيته عليها احلضارة 

دف رسم صورة لعملية التغيري  اليت حدثت يف األفكار اإلنسانية اليت ترتب عليها الدعوة إىل حركة وطنية 
عملية وسنسعى يف هذا اإلطار لإلجابة  ودولية حلقوق اإلنسان، ملعرفة إمكانية ضمان تطبيق هذه احلقوق بصورة

  هل وجد ما نطلق عليه حقوق اإلنسان بصورة فعلية يف األزمنة القدمية ؟: عن سؤال واضح
  وقبل التعرض إىل اإلجابة عن هذا السؤال جيدر بنا بداية معرفة ماذا نعين حبقوق اإلنسان؟

  .تعريف حقوق اإلنسان: الفرع األول
من حياول أن يضع تعريفا حمددا حلقوق اإلنسان إال أنه جرت العديد من احملاوالت  رغم الصعوبة اليت تواجه 

  :يف هذا اال لعل من أمهها
ميكن : " 1989الصادر عن األمم املتحدة سنة " التربية على حقوق اإلنسان"التعريف الوارد يف كتاب 

طبيعتنا، و اليت ال ميكن بدوا أن نعيش كبشر، تعريف حقوق اإلنسان تعريفا عاما  بأا تلك احلقوق املتأصلة يف 
فحقوق اإلنسان و احلريات األساسية تتيح لنا أن نطور و نستخدم بشكل كامل صفاتنا البشرية و ذكاءنا و 
مواهبنا، و وعينا، و أن نليب احتياجاتنا الروحية و غريها من االحتياجات، و تستند هذه احلقوق إىل سعي اجلنس 

    )1(."يد من أجل حياة تضمن االحترام و احلماية للكرامة املتأصلة و القيمة الذاتية لإلنسانالبشري املتزا

                                                             

  :كترونيعبد الرزاق الداوي، حقوق اإلنسان بين األخالق و السياسة، على الرابط االل -1
http://www.alonysolidarity.net/abdualrazak_aldawi.htm 
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جمموعة احلقوق واحلريات املقررة واحملمية مبقتضى املواثيق الدولية واإلقليمية لكل كائن بشري يف كل " 
اليت تلتزم الدول بإقرارها وضماا زمان ومكان، منذ حلظة اإلقرار بوجوده بوصفه كائنا حيا وحىت ما بعد مماته و

ومحايتها على أراضيها، واملترتب على انتهاكها أو اإلخالل ا املسؤولية الدولية للدولة احلاصل على أرشها هذا 
  )2(."االنتهاك

فرع خاص من فروع العلوم االجتماعية خيتص : " يعرف حقوق اإلنسان بأا" رينيه كاسان"أما األستاذ 
  )3(."استنادا إىل كرامة اإلنسان، بتحديد احلقوق و الرخص الزدهار كل كائن إنساين , قة بني الناسبدراسة العال

و املالحظ على هذا التعريف، أنه ينظر إىل حقوق اإلنسان باعتبارها علما و أن معيار هذا العلم هو كرامة 
إلنسان جيدها دف مع تعددها إىل  والشك يف صواب هذه النظرة ، ألن من يستعرض احلقوق املختلفة. اإلنسان

وباإلضافة إىل معيار الكرامة هناك من يعطي تعريفا حلقوق اإلنسان بناء على . صون الكرامة اإلنسانية و محايتها
معيار احلرية و يرى أن املقصود حبقوق اإلنسان جمموعة من احلقوق متصلة بتصور معني لإلنسان يقوم يف جوهره 

كل فرد بصفته تلك و بصفته كذلك عضوا يف اتمع و جزء من اإلنسانية من قدرات و على احلرية، و ميكن 
   )4(."إمكانيات يف عالقته مع اآلخرين و مع جمموع السلطات 

و اعتمدت بعض احملاوالت يف إيضاحها ملاهية حقوق اإلنسان على نص املادتني األوىل و الثانية من اإلعالن 
يولد الناس أحرارا و متساوين يف احلقوق و :" تقرر أن حقوق اإلنسان هي أن العاملي حلقوق اإلنسان، حيث

الكرامة، و لكل إنسان احلق يف التمتع بكامل احلقوق و احلريات دون متييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو 
  )5(.اللغة أو الدين أو الرأي أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد 

هذا التباين يف إعطاء تعريف حمدد حلقوق اإلنسان، إال أن هناك اتفاقا بعدم القدرة على حتديد حلظة ورغم 
زمنية معينة بدأت عندها األصول األوىل لفكرة حقوق اإلنسان ولكن األرجح أن هذه األصول بدأت مع تكوين 

الدولة كانت مع ما عرف تارخييا حياة مشتركة موعات البشر، أي أن بداية فكرة حقوق اإلنسان ضمن إطار 
  .املدينة –باملدينة أو الدولة 

 .حقوق اإلنسان يف احلضارات القدمية: الفرع الثاين

                                                             

 القاهرة، المركز الدولي, "سلسلة شهرية" ضاياق ،حقوق اإلنسان و دور المنظمات الدولية في حمايتها ،عثمان هاللي نشأت - 2
 .07، ص2005، مارس3السنة األولى، العدد للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية،     

3 عزت -   Û القاھرة ، ǍǁǋǓƐ ƕƴƓƯǁƐ ، واإلقلیمي الدولي التنظیم ظل في اإلنسان حقوق حمایة  ، البرعي  السید سعد  العربیة،  النھضة دار   
       1985 . 04ص،    

     : ، على الرابط االلكترونيحقوق اإلنسان و التحول الحضاري في العالم اليوم, عبد الفتاح عمر - 4
http://www.fsjegj.rnu.tn/Pages/Bibliotheque/revue_arabe_droits_homme.htm 

 . 07عثمان هاللي، مرجع سابق ، ص  نشأت - 5
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األول : املدينة اليت أسسها اليونان شهدت البدايات األوىل لفكرة حقوق اإلنسان عرب منفذين -لعل الدولة
دارس الفلسفية اليونانية اليت أكدت على بعض األسس و خيص التشريعات اليونانية القدمية و الثاين يرتبط بامل

  .املبادئ الرئيسية اليت تعكس رؤية حمددة ملوضوعات هلا عالقة بفكرة حقوق اإلنسان 
و ال ميكن إنكار أن الدميقراطية املباشرة قد وجدت هلا أرضا خصبة يف أثينا، فقد مت األخذ مببدأ السيادة 

تكن تعين مجيع املواطنني املكونني لشعب املدينة، لكن املقصود بفكرة الشعب هو  الشعبية، إال أن فكرة الشعب مل
اتمع اليوناين كان ف. جمموع املواطنني الذكور، و بذلك حرم النساء و العبيد من املشاركة يف ممارسة السلطة

طبقة أصحاب املهن، طبقة األشراف ومنهم احلكام والقضاة والكهنة، و:ينقسم اجتماعياً إىل أربع طبقات هي
  .)6(وطبقة الفالحني والفقراء، وطبقة األرقاء

وهذا ما جعل أغلبية اليونانيني ال يتمتعون باحلرية واملساواة والعدل نتيجة للمجتمع الطبقي فمجتمع هكذا 
  .بنيته االجتماعية ال وجه للقول بأن مثة عدالة أو حقوق أو حريات كانت تسوده

لة حقوق اإلنسان مل تبلغ شأوا كبريا عند اإلغريق و هذا أمر يرجع إىل عوامل وعليه ميكن القول أن مسأ
  .و اقتصادية كان حيي اليونانيون يف ظلها ةاجتماعي

و قد شهدت روما بعد ذلك حماوالت حمدودة يف سبيل احلرية و املساواة، و إذا كان القائمون ذه 
حلقوق، فإن هذا ال يعين مطلقا أن اإلمرباطورية الرومانية احملاوالت قد جنحوا يف  احلصول على جانب من هذه ا

قد شهدت عصرا متتع فيه الفرد بكامل حقوقه و حرياته جتاه الدولة اليت كانت مسيطرة متاما على الشؤون احلياتية 
  .املختلفة

الرومانية و من أبرز املفكرين الذين اهتموا جبوانب عامة ترتبط بفكرة حقوق اإلنسان و عاشوا يف الفترة 
  .م 65-م.ق4م و سنيكا .ق 43-106شيشرون 

فشيشرون أسهم يف احلوار حول القانون الطبيعي، و هو يرى أنه مرادف للعقل و أن العامل هو عامل واحد له 
قانون واحد صاحل جلميع األمم و يف خمتلف األوقات ألنه ذو طبيعة واحدة، و أن غاية هذا القانون حتقيق العدالة 

ة مادام قد انبثق عن طبيعة إهلية عادلة و فاضلة، و أن األفراد متساوون يف ظل هذا القانون مجيعا و الفضيل
باحلقوق القانونية و املساواة أمام اهللا و أمام قانونه األعلى ، و هو ما تبناه الفكر املسيحي فيما بعد، و كان هدف 

أما سنيكا فعرب عن الفكر . أهم حقوق اإلنسان شيشرون من كل ذلك إعطاء األفراد شيئا من الكرامة اليت هي
الرواقي يف السنوات األوىل من العصر اإلمرباطوري و كانت أفكاره تعرب عن صنعة دينية واضحة، و كان يعتقد 

  )7(.أن الطبيعة هي اليت تقدم األساس الذي يعيش يف ظله األفراد و أقر مببدأ املساواة اإلنسانية

                                                             
6 الثقافة  حقوق اإلنسان، عمان، مكتبة دار الكتاب الثالث،. القانون الدولي العام الوسيط في عبد الكريم علوان خضير، -   

.14، ص 1997للنشر،        
 . 
 . 14. 13، ص ص1987، عمان، مكتبة دار الثقافة،  الوجيز في حقوق االنسان وحرياته األساسيةغازي صباريني،  -7
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الل تتبع التطور الفكري و الواقعي حلقوق اإلنسان يف ظل احلضارتني اليونانية و إن ما ميكن مالحظته من خ
الرومانية ، أن القوانني و التشريعات اليت حاولت آنذاك أن تؤكد و حتمي حقوق اإلنسان، مل خترج على وجه 

ج عن اإلطار العموم من اإلطار االجتماعي القائم على وجود طبقات متعددة يف اتمع، كما أا مل ختر
االقتصادي لتلك اتمعات القائمة بشكل أو بآخر على احلرب، و هذا األمر مل تسلم منه حىت املدارس الفلسفية 

  .و األفكار اليت دعت إليها
إىل جانب القوانني الوضعية القدمية اليت تضمنت ما يتفق مع مبادئ حقوق اإلنسان و على درجات متفاوتة 

أخرى و جمتمع إىل آخر، جاءت األديان السماوية و شرعت العديد من املبادئ اليت  و خمتلفة من حضارة إىل
تقضي باملساواة و العدل بني البشر، و اليت كان هلال وقع كبري يف نفوس البشر ملا تتضمنه من دعوة إىل السالم و 

  .اإلخاء 
ن متييز من حيث املكان أو و جاءت هذه الشرائع السماوية مببادئ ختاطب األسرة البشرية بشكل عام دو

  .الزمان
أعط ما لقيصر لقيصر "فلقد أكدت الديانة املسيحية على كرامة اإلنسان و املساواة بني البشر، و نادت مببدأ 

و ما ميثله ذلك من فصل بني السلطة الدينية و الدنيوية، فضال عن فكرة العدالة، و باختاذ األسرة و " و ما هللا هللا
وسائل لتحقيق السعادة لإلنسان و اعتبار الناس إخوة متساوين أمام اهللا، و فتحت أبواب  الكنيسة و الدولة

الكنائس للعبيد و دافعت عن الفقراء و املستضعفني ، و كان من املمكن أن يؤدي تطبيق هذه املبادئ إىل جناح 
  .أن هذه املبادئ مل تطبق املسيحية يف تقليص التفاوت الطبقي و إشاعة العدالة و املساواة يف اتمع إال

و إذا كان اال قد فتح يف عصر قسطنطني حلرية االعتقاد إال أن ذلك قد زال بعد أن أصبحت املسيحية 
دينا رمسيا للدولة، و عوقب من يدين بغري دين الدولة بقسوة بالغة و كان ذلك بداية االستبداد الذي مارسته 

  )8(.من أية مكانة له عندها الكنيسة، حيث عطلت إرادة الفرد و حرمته

وقد استمر الوضع يف العامل الغريب على هذا احلال إىل غاية العصور الوسطى، حيث بدأت تظهر بعض   
االجتاهات الفكرية احلديثة اليت كانت تدعو إىل حترير الفرد من القيود املفروضة عليه وإعطائه نوعا من االستقالل 

ريات السياسية وضرورة تقييد سلطان امللوك املطلق، وكان ذلك نتيجة واحلماية وتدعو إىل تقرير بعض احل
 أخرىسنة  ألفشوطا جديدا امتد حنو  اإلنساينبدأ الفكر و بعدها . الصراع الذي قام بني الكنيسة واإلمرباطورية

تسليما  ميانباإلسلمت به النفوس  تؤيد بالدليل العقلي ما أنكانت للفلسفة خالل هذه املرحلة وظيفة تتمثل يف 
وكام أوسالريي و أوغسطني أمثالالكنيسة واملفكرين  آباءكثرية من  أمساءبرزت يف ذلك القرن و .يقبل الشك ال

  . كويين وغريهموبيكون وتوما اإل

                                                             
 .17-15،  ص 2007المكتب الجامعي،  القاهرة، ،نسانالحماية القانونية لحقوق اإل ،محمد المعمري مدهش - 8
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أما الشريعة اإلسالمية فتعد مبثابة الثورة يف ميدان حقوق اإلنسان، إذ أا جاءت كشريعة دينية و روحانية و 
  .ظيم جوانب حياة اإلنسان كافة على أساس تكرمي اإلنسان و اإلعالء من شأنهمنهاجا لتن

وحقوق اإلنسان اليت يقررها اإلسالم هي يف حقيقتها ليست منة من حاكم أو دولة أو أي جهة حمددة و إمنا 
يف أحسن هي حقوق أزلية فرضتها اإلرادة اإلهلية فرضا كجزء ال يتجزأ من نعمة اهللا على اإلنسان حني خلقه 

صورة و أكمل تقومي، فحقوق اإلنسان يف اإلسالم موضوعة و مقررة سلفا، و هي تتناسب مع كونه إنسانا 
  .متميزا على سائر املخلوقات، إذ أوكل له دورا يف احلياة مما يعين إعطاءه مقومات احلياة الكرمية

أخالقي عميق وتالزمها ثالث بأا ذات بعد  مو تتميز حقوق اإلنسان و حرياته األساسية يف اإلسال
  :)9(خصائص هي

 . أا منح ربانية إهلية و ليست منة من دولة أو حاكم -1
 أا شاملة من حيث املوضوع لكل احلقوق و احلريات و عامة لسائر اجلنس البشري، و بذلك  -2

  ى    فإن الشريعة اإلسالمية تكون قد أدانت التفرقة العنصرية و النظم التمييزية األخرى عل    
 .املستويني الوطين و الدويل    

 أا كاملة و غري قابلة لإللغاء أو الوقف رد ضيق الدولة أو احلاكم مبباشرا ألا جزء من  -3
 .الشريعة اإلسالمية    

و قد بلغ اإلسالم يف اإلميان باإلنسان و تقديس حقوقه إىل احلد الذي جتاوز ا مرتبة احلقوق عندما اعتربها 
رات و من مث مت إدخاهلا يف إطار الواجبات ، فاملأكل و امللبس و املسكن و األمن يف الفكر و االعتقاد و ضرو

التعبري و العلم و التعليم و املشاركة يف صياغة النظام العام للمجتمع و املراقبة و احملاسبة ألولياء األمور ، و الثورة 
 نظر اإلسالم ليست فقط حقوقا لإلنسان من حقه أن يطلبها و لتغيري نظم الضعف و الفساد ، كل هذه األمور يف

يسعى يف سبيلها و يتمسك باحلصول عليها و حيرم صده عن طلبها، و إمنا هي ضرورات واجبة هلذا اإلنسان، بل 
  . )10(هي واجبات عليه أيضا

إن طبقت بشكل سليم باإلضافة إىل ما تقدم لقد جاءت الشريعة اإلسالمية زاخرة بالنصوص و األحكام اليت 
    .   فإا تعد خري ضمان الحترام حقوق اإلنسان و االرتقاء به

  .حقوق اإلنسان يف اتمعات احلديثة: املطلب الثاين
بروافدها الفكرية و األيديولوجية املختلفة حماولة لالرتقاء بالوجود  ميكن اعتبار منظومة حقوق اإلنسان

غري أن الكثريين يرون أن تأسيس الثقافة احلقوقية و إنشاء مفهوم احلق فكريا . قةاإلنساين إىل مرتبة اإلنسانية احل
  .وفلسفيا بدأ بشكل معلن و صريح و منهجي يف الفكر الفلسفي احلديث و باخلصوص يف عصر النهضة األوربية
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ة و وحينما نقول عصر النهضة نقصد باألساس القرن الثامن عشر يف أوربا حيث تكونت نظريات فلسفي
مؤلفات كانت األرضية الفعلية لكل حركة حتريرية الحقة، فضمن عصر التنوير كتب الفيلسوف الفرنسي جون 

و دافع فيه دفاعا كبريا عن احلرية باعتبارها املبدأ الذي تتولد عنه سائر احلقوق " العقد االجتماعي"جاك روسو 
  .شرية األخرى، و هي اليت تستدعي القول باملساواة و الكرامة الب

دور فعال يف اندالع الثورة  )12(كان لنظرية القانون الطبيعي)11(و إىل جانب نظرية العقد االجتماعي 
، إذ أا اعتنقت فكرة روسو يف حصر السياسة بيد الشعب و اعتناقها فكرة القانون الطبيعي جاء 1789الفرنسية 

الطبيعية لتكون قيدا على حتكم هذه القوانني ليكون موجها و قيدا على سيادة الشعب، فأعلنت حقوق اإلنسان 
  )13(.اليت تعرب عن إرادة الشعب 

مثة إذن عصر تنوير فرنسي من أبرز أعالمه روسو ، و مثة عصر تنوير يف أملانيا من خالل كتابات مباشرة 
عامل الوحيد عن العقل و احلق، و اليت يعد كانت من أبرز روادها، و مل تكن الكتابة الفلسفية السياسية هي ال

املربز هلذه القيم، بل كانت أيضا الكتابات األدبية و حىت اإلنتاجات الفنية حاملة هلذه النزوع حنو احلرية و منشئة 
  )14(.ملفهوم جديد هو مفهوم الذات اإلنسانية، الذات الفاعلة واملؤسسة للسياسة و األخالق و املعرفة

لكنها كانت نتيجة النتفاضات  ،لشعوب وليدة منحة من امللوكمل تكن احلقوق واحلريات اليت حصلت عليها او 
أصحاب السلطان املطلق مت من خالهلا تقييد هذا السلطان بصورة تدرجيية وسيكون من  ،وثورات قامت ضد امللوك

املناسب التعرض لتطور مسعى الشعوب يف املطالبة حبقوقها وحرياا يف أشهر البلدان اليت شهدت تطورات ذا 
 . لترا والواليات املتحدة األمريكية وفرنساصوص وهي إجناخل

  يف اجنلترا:  الفرع األول
يف وثائق تارخيية عربت أمهها عن قدرة هذا الشعب يف مراحل خمتلفة من تارخيه صاغ الشعب االجنليزي حقوقه 

م هذه الوثائق ميكن ما مسحت الظروف بذلك، ومن أهكل ،على انتزاع حقوقه من امللوك أصحاب السلطات املطلقة
  : )15(اإلشارة إىل املواثيق اآلتية

                                                             
 . بز و لوك من مؤسسي نظرية العقد االجتماعي إلى جانب روسو يعد كل من هو - 11
يونانية في القرن السابع عشر، حيث بدأت تتبلور في التي ترجع إلى عصور الفلسفة ال كان االنبعاث الحديث لنظرية الحقوق الطبيعية- 12

هم في الحالة الطبيعية، ففي حالة الطبيعة  مفهوم محدد، و تعرف هذه الحقوق كونها القواعد التي أمالها العقل و التي يجب أن تسود األفراد و
د أو هذه كان األفراد يتمتعون بكامل حقوقهم و حرياتهم التي يكفلها لهم القانون الطبيعي ، و هذه الحقوق سبقت وجود الدولة و أن دخول الفر

و  .ما ال يعطي للدولة الحق باالعتداء عليهام=  =اإلنسان وفي الجماعة أو الشعب المكون للدولة ال يعني مطلقا أنه تنازل عن هذه الحقوق
المؤسسة  بيروت، الحقوق الطبيعية أو القانون الطبيعي،: ملحم قربان، قضايا الفكر السياسي: إلىبالعودة يمكن االستزادة في هذا الموضوع 

 .  1983الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،
 . 55ص ،2000، مطبعة جامعة صالح الدين  أربيا، ، العراق .سفة القانونمحاضرات في فلعبد الرحمن رحيم عبد اهللا،  -13
  : نجيب عبد المولى، التطور التاريخي لحقوق اإلنسان ، على الرابط اإللكتروني - 14
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عندما اعتلى عرش بريطانيا امللك جون يف القرن الثالث :  « Magna chart or carta »وثيقة العهد األعظم .1
عشر، أخذ يفرض الضرائب الكثرية على النبالء، ويصادر بعض أمالكهم، فقام النبالء بثورة على امللك 

الكثري من بقية طبقات الشعب، وانتصروا على امللك واجربوه على توقيع وثيقة عام  جون، وانضم إليهم
مسيت هذه الوثيقة بالعهد األعظم أو العهد الكبري، وهي متثل أساس احلقوق واحلريات اليت ما زال  1215

  .   الشعب االنكليزي يسنت ذاليها حىت اآلن

خضوع امللك حلكم القانون وأن مقاومة استبداده ال  وتستمد هذه الوثيقة قيمتها من تسجيلها ملبدأ  
  .يعتب عمال غري مشروع فضال عن ضماا للحقوق العامة

، 1628جوان 7أقر الربملان االجنليزي عريضة والتماس احلقوق يف :  « petition of rights»عريضة احلقوق .2
احلكم على أحد أو سجنه حىت  حيث تضمنت هذه الوثيقة حقوق الشعب جبميع طبقاته، والتأكيد على عدم

  .تثبت إدانته وعدم استخدام األحكام العرفية وقت السلم

، انتهت 1689وثيقة اجنليزية أقرت من جانب الربملان يف فيفري:   « Bill of rights»إعالن أو قائمة احلقوق .3
احلقوق يف نظر الفقهاء  ا سلطة امللك املطلقة، وأرسيت دعائم احلرية الفردية يف اجنلترا، إذ يعترب إعالن

  .االجنليز دستور اجنلترا احلديث

بكافة حقوق الشعب، دون  1701عام  حيث اعترف امللك مبوجبه: « act of settlement»قانون التسوية  .4
  .متييز بني األفراد كما أقر مبساوام أمام القانون

ت صبغة اجنليزية حبتة حيث ال تتوجه ولعل أهم مال يالحظ على هذه الوثائق االجنليزية مجيعها، أا ذا  
خبطاا إىل شعوب أخرى، كما تعترب هذه الوثائق من أكثر الوثائق احملترمة من جانب اجلهات اليت أصدرا، ذلك 

 .أن الربملان مع سلطاته الواسعة ال ميس ذه احلقوق بسبب التقاليد املعمول ا يف اجنلترا
  .ة األمريكيةيف الواليات املتحد:الفرع الثاين 

فالدميقراطية عند جفرسون عبارة عن وسيلة لبلوغ  ،تعد آراء توماس جفرسون األساس الفكري للدميقراطية يف أمريكا
غاية تتمثل يف حرية اإلنسان، وميكن اإلشارة إىل بعض الشرعات وإعالنات احلقوق األمريكية للتعرف على مضامينها 

  :فيما يأيت
د حرب االستقالل اليت خاضتها الواليات الثالث عشرة األمريكية ضد بريطانيا، بع: 1776إعالن االستقالل  .1

وحصوهلا على استقالهلا، جاء هذا اإلعالن الذي صاغته جلنة مكونة من مخسة أفراد، من بينهم توماس 
مجيعا إننا نؤمن بأن الناس :" جيفرسون، الذي كان له كبري األثر يف وضع هذا اإلعالن، الذي جاء يف مقدمته

خلقوا متساوين وأن خالقهم قد وهبهم حقوقا ال تنزع منهم، منها حق احلياة وحق احلرية والسعي لتحقيق 
 )16(."السعادة وإمنا تقوم احلكومات بني الناس لضمان هذه احلقوق
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ذ واملالحظ على هذا اإلعالن أنه زاخر باألفكار املعربة عن نظرية احلقوق الطبيعية والعقد االجتماعي، إ  
أقر بوجود حقوق غري قابلة للتخلي عنها يف احلياة، ومل يقتصر اإلعالن على جمرد تعداد احلريات بل اهتم ببيان 

  .الفلسفي هلا ساألسا
بعد هذا اإلعالن أصبح لكل والية أمريكية دستورها اخلاص، والذي يتضمن مقدمة على شاكلة إعالن   

" ذت هلا دستورا جديدا، مث أضافت إليه الئحة حقوق مسيت حلقوق اإلنسان، عندما احتدت هذه الواليات اخت
  ".ةشرعة احلقوق األمريكي

أي إشارة حلقوق األفراد  1787مل يشر الدستور الفدرايل األمريكي الصادر عام : 1787الدستور االحتادي  .2
الدستور االحتادي  على اعتبار أن الدولة الفيدرالية مل تكن مدعوة إلقامة عالقات مباشرة مع املواطنني، لكن

، وتضمن عشر تعديالت دفعة 1789مل يبق على حاله، إذ مت تعديله مرات عديدة، كان أوهلا عام  1787لعام 
واحدة، تتعلق مثانية منها بضمانات احلقوق الشخصية وامللكية الفردية، وأحلقت بتعديالت أخرى بعد ذلك، 

ت الدينية، وحرية االجتماع، والتعبري عن الرأي، وحترمي تنص بصورة عامة على حرية لعقيدة وممارسة املعتقدا
يف االنتخابات العامة وعدم جواز حرمان أي موطن من مباشرة حق  تالرق ، وحرية اإلدالء باألصوا

، الذي منح 1920االنتخاب بسبب اجلنس أو اللون، وهذا ما تضمنه التعديل التاسع عشر الصادر عام 
 .)17(املساواة مع الذكور اإلناث حق املساواة على قدم

احلالة األوىل اليت عرف فيها التاريخ الدستوري دستورا كتابيا ملزما، كما يعترب  يوميثل الدستور األمريك
احملاولة األوىل لتسجيل حقوق األفراد يف وثيقة دستورية، وضماا ضد استبداد األغلبية الربملانية ال ضد استبداد 

شعب هو صاحب السيادة املطلقة اليت ال ضابط هلا، لكنه يؤكد بأن الشعب رغم فهو يرفض أن ال. امللوك فقط
  .كونه صاحب السيادة فإنه خيضع لقاعدة قانونية عليا مضموا ضمان حقوق اإلنسان

  . يف فرنسا:الفرع الثالث
بلورت  تذهب الكثري من الكتابات السياسية والقانونية، إىل أن عهد اإلنسان بالوثائق والشرائع اليت  

حقوقه اإلنسانية، أو حتدثت عنها، مقننة هلا، حمددة ألبعادها، قد بدأ مع الثورة الفرنسية الكربى اليت بدأت 
، "ةاجلمعية التأسيسي" ، فإبان هذه الثورة وضعت وثيقة حقوق اإلنسان، تلك اليت أقرا 1789أحداثها عام 

اإلعالن األول "، وعرفت باسم 1789أوت  26ورية يف وأصدرا كإعالن تارخيي ووثيقة سياسية واجتماعية وث
  ".حلقوق اإلنسان واملواطن

                                                             
  :آمال عبد الجبار، حقوق اإلنسان، على الرابط االلكتروني - 17
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ولقد كانت املصادر األساسية هلذه الوثيقة أفكار املفكر الفرنسي جون جاك روسو يف تغيري احلاكم إذا 
ة يف فقد رضا الشعب، وأخذت من نظرية مونتسكيو يف مبدأ الفصل بني السلطات، كما تأثرت باحلقوق الوارد

  )18(.1776األمريكي الصادر عام  لإعالن االستقال
ومتيز اإلعالن بكونه جاء مبثابة إعالن عاملي جلميع البشر وليس للفرنسيني فقط، وكان ذلك واضحا من    

إن ممثلي الشعب : "...العبارات اليت استخدمها الثوريون، الذين صاغوا نصوص اإلعالن الذي جاء يف مقدمته
ن تناسي حقوق اإلنسان واحتقارها كان سببني رئيسني يف إذالل الشعب وشقائه، فقرروا نشر الفرنسي يرون أ

  )19(..."حقوق اإلنسان الطبيعية وإعالا بني مجيع أفراد الشعب، ليتسىن لكل مواطن معرفة حقوقه وواجباته
على حقوق اإلنسان  هدف كل مجاعة سياسية هو احملافظة: " وجاء يف املادة الثانية من هذا اإلعالن أن  

  )20(."الطبيعية اليت ال ميكن أن تسقط عنه، هذه احلقوق هي احلرية، وامللكية، واألمن، ومقاومة االضطهاد
وجتدر اإلشارة أن اإلعالن تضمن مقدمة وسبع عشرة مادة قامت فيها جمملها على األسس اليت ميكن   

  :تلخيصها يف النقاط اآلتية
 ة خالدة غري قابلة للتغيري بسبب تبدل الزمان، كما ال ميكن التخلص لكل إنسان حقوق طبيعية مقدس

 .منها، وهي احلياة، واحلرية، واملساواة
 تمالسياسي يتمثل يف احلفاظ على حقوق اإلنسان، إذ أن اإلنسان هو الغاية عهدف ا. 
  الطبيعيةال توجد حدود تقيد من حرية اإلنسان إال احلدود النامجة عن ممارسة الغري حلقوقه. 
  القانون ال ميكن أن يؤثر يف حريات األفراد فهو ال يستطيع أن يضع حاجزا إال إزاء األعمال املضرة

 .باتمع وعند الضرورة
صدر الدستور الفرنسي وأحلقت به وبأمانة نصوص إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لعام  1791ويف عام 

نسان يف فرنسا، حيث أنه عندما أعلن قيام اجلمهورية ، بعد ذلك صدرت إعالنات جديدة حلقوق اإل1789
، يسمى 1793، ويف السنة التالية إلعالن اجلمهورية صدر إعالن آخر وضع يف مقدمة دستور1792الفرنسية عام 

مت وضع دستور جديد لفرنسا واحلق به إعالن جديد آخر  1795، ويف عام 1793بإعالن حقوق اإلنسان لعام 
ويف الواقع ال توجد فروق جوهرية بني هذه اإلعالنات، إذ أا مجيعها . 1789ه بإعالن عام حلقوق اإلنسان شبي

  .)21(1789تنص على ذات املبادئ األساسية الواردة يف إعالن عام 

                                                             
 .13محمد عمارة، مرجع سابق، ص  - 18
 .31، ص2003ان، دار وائل للنشر ،  عم. ضمانات حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائيةمحمد الطراونة،  - 19
  ة للنشر والتوزيع، ف، عمان، دار الثقاالطبعة الثانية. الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان أحمد الخطيب،  - 20

 .106، ص 2004    
 .19ص  ،آمال عبد الجبار، مرجع سابق -21
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والواضح أن ما مجع بني اإلعالنات واملواثيق االجنليزية واألمريكية والفرنسية، حول حقوق اإلنسان  
تبنيها للفلسفة الفردية القائمة على اإلعالء من شأن الفرد باعتباره احلقيقة األوىل اليت سبقت واحلريات العامة، هو 

الدولة، وهذا يعين أن القاعدة يف الفلسفة الفردية هي احلرية، واالستثناء هو تدخل القانون لتقييد هذه احلرية 
  ) 22(.م حلقوقهم وحريامبالقدر الذي يكفل عدم اعتداء األفراد بعضهم على بعض، عند ممارسته

: وهذه النزعة الفردية استمدت مفهومها حلقوق اإلنسان وحرياته من مصادر فكرية وفلسفية متعددة أمهها
  .مدرسة القانون الطبيعي واحلقوق الطبيعية، ومدرسة العقد االجتماعي

 1789ان واملواطن لعام امتاز إعالن حقوق اإلنس - وعلى خالف اإلعالنات اليت سبقته –وإىل جانب الفردية 
أنه ذو بعد عاملي، فهو مل حيصر احلقوق يف فئة أو عصر معني أو بيئة معينة، فاإلعالن عاملي األبعاد خياطب 
اإلنسان أينما وجد، لذلك فعلت هذه الوثيقة فعل السحر يف احلركات الثورية واإلصالحية، سواء يف أوربا أو 

، مث يف ميثاق 1920عصبة األمم سنة "ويلها، فدخلت مضامينها يف ميثاق حىت جاء دور تد. خارجها، منذ إعالا
 10األمم املتحدة، مث أفردت دوليا بوثيقة خاصة هي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته األمم املتحدة يف 

  .1948ديسمرب 
ري إىل أن التغريات اليت ويف معرض حديثنا عن تطور حقوق اإلنسان يف اتمعات احلديثة جيدر بنا أن نش

أعقبت الثورة الصناعية أدت إىل التضارب بني مصلحة الطبقة العاملة وطبقة أصحاب العمل، ألن املنافسة احلرة 
اليت يقوم عليها االقتصاد احلر واملذهب الفردي، صاحبها استرقاق لليد العاملة حبجة تنمية الصناعة، ونتج عن 

اتمع، أدى إىل استفحال نزعة معادية للمذهب الفردي، ما لبثت أن صارت ذلك اختالل التوازن بني طبقات 
مذهبا معروفا باسم املذهب االشتراكي، والذي انتقد فكرة حقوق اإلنسان و حرياته يف ظل املذهب الفردي، 

لفئة  ورأى كارل ماركس وأنصاره أن احلقوق واحلريات املوجودة يف الفكر الفردي ما هي إال امتيازات طبقية
قليلة من الناس، أما بالنسبة ألكثريتهم فهي جمرد أوهام وسراب خلداعهم ألا حقوق وحريات شكلية فارغة عن 

    )23(.أي مضمون حقيقي
جمتمع تسوده العدالة االجتماعية وتقدم فيه مصلحة اجلماعة  بإقامةرغم ادعاء أنصار االشتراكية املاركسية   

حلق امللكية والذي يتعارض مع  إلغاؤهذهب تعرض النتقادات شديدة لعل أمهها، أن هذا امل إالعل مصلحة الفرد، 
  .الفردي للعمل قتل فيه احلافزيللتملك و اإلنسانحب 

ومرجعياته الفلسفية والدينية، وتراكم طبقاته التارخيية وتوجهاته  اإلنسانوبعد اخلوض يف مفهوم حقوق 
من احلقوق متصلة بتصور معني  ةجمموع اإلنساناملقصود حبقوق  أنل ، ميكن االكتفاء بالقواإليديولوجية وأبعاده

وميكن كل فرد بصفته تلك، وبصفته كذلك عضوا يف اتمع وجزء من  ،يقوم يف جوهره، على احلرية لإلنسان
  .يت خيضع هلالومع جمموع السلطات ا اآلخرينيف عالقاته مع  وإمكانياتمن قدرات  اإلنسانية

                                                             
 .105مد الخطيب، مرجع سابق، صحنعمان أ - 22
 .116، ص رجعنفس الم - 23
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  . تمع الدويل وحقوق اإلنسان املعاصرا :الثالثاملطلب 
 مبادئ وأصبحت الداخلي،وتطورت، الصعيد على األمر أول ظهرت اإلنسان حقوق فكرة أن تقدم مما علمنا
 للدول الداخلي الصعيد على التطور من املرحلة تلك وبعد والدستورية، منها العادية الداخلية القوانني ضمن

 أصبحت اليت املرحلة وهي الدولية، املرحلة وهي تطورها مراحل من ديدةج مرحلة يف اإلنسان حقوق دخلت
 .حبته داخلية مسألة كانت أن بعد دوليا طابعا تأخذ اإلنسان حقوق مواضيع فيها

 :أمهها أسباب عدة إىل اإلنسان حقوق مسرية يف املهم التطور هذا ويرجع
 املواصالت سبل وتقدم تطور بفضل الشعوب بني واالحتكاك التقارب وزيادة اإلنسانية احلياة تطور .1

 .أوطام خارج العاملني وزيادة التجارية املبادالت وزيادة االقتصادية احلياة وتطور واالتصاالت والنقل
 على غريها مع احتكاكها بفضل الشعوب وتعرف الشعوب بني التقارب زيادة إىل أدى الذي األمر

 أن املعلوم من أن إذ اال، هذا يف جديدة مبادئ على وتعرفها غريها لدى اإلنسان حقوق أوضاع
 .أخرى إىل حضارة ومن أخر إىل شعب من ختتلف تزال وال كانت إليها والنظرة اإلنسان حقوق مفاهيم

 اخلارجي التجاري التبادل وزيادة االقتصادي االنفتاح إىل دعت مبادئ وظهور االقتصادية احلياة تطور أن .2
 دول أقاليم على املتواجدين األجانب عدد زيادة إىل أدى أخرى إىل دولة من ملالع فرص توفر واختالف

 األجانب هؤالء حقوق انتهاكات من الزيادة هذه تعنيه قد وما اجلنسية برابطة إليها ينتمون اليت تلك غري
 الدويل املستوى على وتطويرها أعراف أجياد على العمل إىل الدولية األسرة يدفع مما ذلك خطورة وزيادة

 .هؤالء هلا يتعرض قد اليت االنتهاكات منع سبيل يف
 خرقًا يعد بدوره والذي الشامل الدمار ذات واألسلحة التقليدية وغري الفتاكة األسلحة استخدام شيوع .3

 ومبادئ اإلنساين الدويل للقانون وخمالفة املقاتلني وغري املقاتلني بني بالتمييز اخلاصة جنيف التفاقيات
 .نساناإل حقوق

 هذا لضمان السبيل وان اإلنسان حقوق حلماية الداخلي القانون نظم كفاية بعدم العاملي الضمري شعور .4
 اتمع يف األعضاء على التزامات من ترتبه وما .العام الدويل القانون نظم طريق عن محايتها هو االحترام
 على اإلنسان حقوق مسرية تبعيت ومن .اإلنسان حقوق احترام لضمان وسائل من ميلكه وما الدويل
 من قليل بشيء حتظى اإلنسان حقوق كانت أن فبعد مراحل بعدة مرت قد أا جيد الدويل الصعيد

 القرن بداية يف االهتمام من باملزيد فشيئًا شيئًا حتظى أخذت أا جند عشر التاسع القرن اية حىت االهتمام
 .املتحدة األمم منظمة عهد يف اتوبالذ الدويل التنظيم عهد يف وخاصة العشرين

 املناقشات على مقتضب وبشكل التعرف بعد وذلك ،التطور هذا املبحث هذا يف نتبع سوف لذلك
  .العام الدويل القانون يف الفرد وضع حول الفقهية

  .  مركز الفرد يف القانون الدويل:الفرع األول



26 
 

نوين الدويل قد حصل عليه دفعة واحدة، فالقانون  يكن املوقع الذي يشغله الفرد حالياً يف النظام القامل
 أنالتقليدي الذي ينظم العالقات بني الدول مل يكن يسمح للفرد بأية مساحة ولو كانت حمدودة يف بنيانه إال 

عصبة األمم اليت  إنشاءلة مل تعد كذلك مع بدايات القرن العشرين، وقد جتلت أوىل مالمح هذا التغيري بعد أاملس
يف جمال التعامل مع الشخصية اإلنسانية، ومن مث سنتعرض يف هذا للوضع القانوين الذي يتمتع به الفرد  دوراً أدت

 . وما تالها  يف ظل النظام القانوين الدويل التقليدي والتطورات اليت حدثت يف عهد عصبة األمم
  .موقع الفرد يف النظام القانوين الدويل التقليدي: أوال

املباشر والوحيد على مستوى  فاعلهي ال 1648ة منذ إبرام معاهدة صلح وستفاليا عام ظلت الدولة القومي
العالقات الدولية باعتبارها الشخص الوحيد للقانون الدويل وما يعنيه ذلك من القدرة على التمتع باحلقوق وحتمل 

: تب على هذا األمر حقيقتنيااللتزامات اليت يفرضها النظام القانوين الذي حيكم العالقات بني الدول، وقد تر
مبدأ السيادة كان يعترب طيلة هذه  أنالدولة كانت تصنع قواعد القانون الدويل وختضع هلا، والثاين  أناألوىل 

 ) 24(.الفترة هو املبدأ األساسي أو احلاكم املنظم للعالقات املتبادلة فيما بني اجلماعة الدولية
املتخصصني يف العلوم اإلنسانية ومنها القانون الدويل من االهتمام ن احلقيقة املتقدمة مل متنع إومع ذلك ف

حبماية حقوق اإلنسان األساسية، فوضع الفرد يف القانون الدويل على وجه التحديد كان ومازال موضع نقاش 
 ؤديهإنكار أي دور للفرد ي إىلمنذ ظهور القانون الدويل التقليدي، ولكن النتائج كانت تقود بصورة دائمة 

ميثل الوحدة اإلنسانية اليت يقوم ويرتكز عليها أي  بأنهبصورة مباشرة يف النظام القانوين الدويل، رغم االعتراف 
يتمتع بأي حقوق أو يلتزم بأي  أننظام قانوين، فالقانون الدويل بقي ينظر إىل الفرد باعتباره جمرد شيء ال ميكن 

ا له من حقوق وما عليه من التزامات مستبعداً من دائرة واجب بصورة مباشرة، وهكذا كان الفرد العادي مب
القانون الدويل فهو أحد مواضيع هذا القانون ال أحد أشخاصه، وكان حيق لصاحب السلطان أو امللك الذي 

يترتب على ذلك أي واجب  أنيدين له األفراد بالوالء والطاعة السهر على محاية مصاحل رعاياه يف اخلارج دون 
  . امللك عندما يقرر محاية رعاياه يف اخلارج فهو يفعل ذلك من منطلق حقه اخلاص نأجتاهه إذ 

اتسعت جتارا  أنوبعد  ،ورأت بعض الدول األوربية يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر على وجه التحديد
حبماية جمموعة حمددة تقضي  أحكاماتقوم بعقد معاهدات تتضمن  أننه من الضروري أوعالقاا مع بعض الدول 

معينة من رعاياها، وهو ما قامت به اململكة املتحدة اليت أبرمت عدة معاهدات مع املغرب وافق مبوجبها على 
و قد كان أول استخدام  .وجه التحديد على معاملة مجيع رعاياه من مسيحيني وغري مسيحيني على قدم املساواة

مر حلماية األقليات املسيحية يف الدولة العثمانية فيما عرف يف هلذه الفكرة من طرف الدول الغربية يف بداية األ

                                                             
    ، 1999 القاهرة، ،المجلة المصرية للقانون الدوليأحمد الرشيدي، بعض االتجاهات الحديثة في دراسة القانون الدولي العام،  - 24

 .65ص    
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ذلك الوقت باملسألة الشرقية مث تطور األمر إىل أن أصبح التدخل يستخدم حلماية رعايا الدول الغربية خارج 
 ) 25(.حدودها حال تعرضهم ألي خطر

ديث فيما يتعلق مبركز الفرد حصل املرحلة اليت بدأت مع تكون أوىل قواعد القانون الدويل يف العصر احل إن
فيها نوع من التكوين لقيم مشتركة ومفاهيم متفق عليها على املستوى الدويل عرب جهود فكرية ذات طابع 

 . قانوين
  :ا املوقف من الفردمعلى املستوى الفقهي ميكن احلديث عن اجتاهني يتحدد مبوجبه

سواء كانوا من املنتمني ملدرسة القانون الطبيعي  -ية الدولية الفرد يتمتع بالشخص أن أنصاره يرى :االجتاه األول
مدرسة القانون الطبيعي يؤمنون بوحدة القانون وال  فأنصار  - أو من الذين ينتمون ملدرسة القانون املوضوعي

وتنسجم  تتفق أنالقواعد القانونية جيب  أنيرون  أميترددون عن االعتراف بالشخصية القانونية الدولية للفرد إذ 
مما يترتب  ،األفراد هم أشخاص القانون الداخلي والدويل أنمع الطبيعة العاقلة لإلنسان حيث يرى جروشيوس 

عليه االعتراف هلم حبقوق طبيعية أساسية، كاحلق يف مقاومة الظلم، واحلق يف املالحة عرب البحار، واحلق يف متلك 
ألشياء الضرورية بثمن عادل، كما يتحمل األفراد بعض االلتزامات األقاليم اليت ال سيادة عليها، واحلق يف شراء ا

وقت احلرب، كااللتزام بعدم االشتراك يف احلرب غري العادلة، أو احلق يف عقد االتفاقات مع الدول، مثل االتفاق 
 . الذي يربمه أسري احلرب مع الدولة يف نظري حتريره

بالشخصية القانونية الدولية كذلك ألم يعتقدون بضرورة  وأنصار مدرسة القانون املوضوعي يعترفون للفرد
 أنختليص القانون من األفكار واالفتراضات والشوائب اليت علقت به نتيجة ظروف التطور اليت مر ا، فريون 

الدولة جمرد حيلة قانونية أو صياغة قانونية قائمة على االفتراض، وهي منحت الشخصية القانونية بناًء على هذا 
األساس وان الشخص احلقيقي للنظامني القانونيني الداخلي والدويل هو الفرد، وهم يأخذون كذلك بوحدة 

 ) 26.(القانون

االعتراف للفرد بأي دور يف القانون  إمكانيةعربت عنه املذاهب الوضعية، وهؤالء يرون عدم  االجتاه الثاين
نه ليس أتعىن املعاهدات الدولية باألفراد كما  أن جيوز الدويل، فاألخري عبارة عن نظام قانوين يهتم بالدول وال

 ) 27(.للفرد حقوق وال التزامات يف القانون الدويل
فقد ظهر تعزيز لدور الفرد ) مدرسة القانون الطبيعي ومدرسة القانون املوضوعي(وانسجاماً مع االجتاه األول 

اإلنسان باألرض أو السلع عن طريق حترمي الرق منذ يف نطاق القانون الدويل حيث مت القضاء على حماوالت تشبيه 
الذي قاد إىل إبرام اتفاقية برلني اليت جعلت من جتارة الرقيق عمالً غري مشروع يف ، 1855انعقاد مؤمتر برلني عام 

                                                             
    المجلة المصرية للقانون. »نظرية التدخل اإلنساني المسلح لصالح اإلنسانية في القانون الدولي العام« . غسان الجندي - 25
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ت القانون الدويل العام، وألزمت الدول األطراف فيها بالقضاء على هذه الظاهرة، كما مت حترمي االجتار باملخدرا
وتعاقبت بعدها االتفاقيات اليت اهتمت ذا املوضوع  ،1926وأخرى عام  1912حيث أبرمت اتفاقية دولية عام 

ويف  1903فضالً عن اهتمام القانون الدويل مبكافحة األمراض واألوبئة حيث أنشئ مكتب الصحة الدويل عام 
ساس التارخيي لوجود منظمة الصحة العاملية، أنشئ مكتب مماثل بني الدول األمريكية، ومها يعدان األ 1904عام 

حيث أبرمت اتفاقية دولية  1883وكان هناك اهتمام دويل حبماية امللكية األدبية والفنية والصناعية للفرد منذ عام 
 ) .)28ذا اخلصوص

فرد يف القانون الدويل التقليدي كان عاجزاً عن تقدمي محاية حقيقية لل أنن احلقيقة هي إومع كل ما تقدم ف
مواجهة سلطات دولية يف ظل سطوة مبدأ السيادة إال يف احلاالت اليت يطبق فيها القانون الداخلي مبدأ االندماج 

الذي يعترب القاعدة القانونية الدولية بعد اندماجها يف النظام القانوين الداخلي جزءاً من األخري وبالتايل فهي  ،الذايت
  .الوطنية سوف تتمتع بقوة القواعد الدستورية

 حقوق اإلنسان يف ظل عصبة األمم :ثانيا
ا خلفته هذه احلرب من مآسي وويالت، اتفقت الدول املنتصرة يف ونتيجة مل ،بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل

احلرب على إنشاء منظمة عصبة األمم، وجاءت معاهدات السالم اليت أبرمها احللفاء مع دول احملور اخلاسرة 
م العصبة الذي ال تضم نصوصه تنظيماً قانونياً حمدداً حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية بل على متضمنة لنظا

تضمني عهد العصبة نصاً بشأن املساواة الدينية  "ولسون"العكس من ذلك إذ قوبل اقتراح الرئيس األمريكي 
القومية اليت  باألقلياتان تعلق بالرفض، ولكن معاهدات الصلح تضمنت للمرة األوىل نظاماً دولياً حلقوق اإلنس

توسعت بضم أقاليم  أاإال  ،تعيش بصورة أساسية ضمن الدول اجلديدة أو القدمية اليت كانت قائمة قبل احلرب
جديدة إليها كتشيكوسلوفاكيا، وبولندا، ويوغسالفيا، ورومانيا، واليونان، وكذلك على بعض الدول املهزومة 

  .)يا وإمرباطورية النمسا وار وبلغارياترك(أنقاضها  علىواليت نشأت 
وميثاق عصبة األمم مل يذكر مبدأ محاية األقليات إالّ بالنسبة للدول املهزومة أو الدول اجلديدة اليت ظهرت  

 93و  86الذي ذكر يف املادتني  .نتيجة لتفكك اإلمرباطوريات املهزومة، وأعفت الدول املنتصرة من هذا النظام
تأمني التمتع بصورة قانونية وفعلية  باألقلياتاي، وكان اهلدف األساسي من املعاهدات اخلاصة من معاهدة فرس

، األقلياتمثل محاية األشخاص املنتمني هلذه  "املتحضرة"باحلقوق األساسية املعترف ا للفرد يف مجيع الدول 
  )29( .سكانوتأمني حريتهم، وكرامتهم، واملساواة يف املعاملة بينهم وبني غالبية ال

من جانب آخر بذلت جهود صينية يابانية يف مؤمتر الصلح الذي أعقب احلرب كانت دف إىل ضرورة 
تضمني ميثاق العصبة النص على التزام أعضائها بالتسوية يف املعاملة بني األجانب دون تفرقة أساسها األصل أو 
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قشة قضية األقليات ومعاملة اليهود يف أملانيا، تقدمت وأثناء منا 1933هذه اجلهود مل تثمر، ويف عام  أناجلنس إال 
تعرب اجلمعية عن أملها يف إبرام اتفاقية دولية لضمان حقوق  أنهايييت باقتراح إىل مجعية العصبة يهدف إىل 

  )30(.اإلنسان، ومل تتخذ خطوات جدية باجتاه إبرام مثل هذه املعاهدة
ضمن نصوصا خاصة بتقرير الصفة الدولية حلماية حقوق عهد منظمة عصبة األمم مل يت ومن الواضح أن  

اإلنسان وذلك إذا استثنينا ما جاء يف هذا العهد، من التزام أعضاء العصبة بأن يعاملوا بصورة عادلة الشعوب اليت 
تقطن األقاليم اخلاضعة إلرادا، وأيضاً النص على احترام حقوق الشعوب اليت تسكن األقاليم اليت وضعت حتت 

  .ام االنتدابنظ
  .منظمة األمم املتحدة وأجيال حقوق اإلنسان: الفرع الثاين 

 بقيام وذلك العاملي السالم حتقيق رأسها وعلى أهدافها حتقيق يف وفشلها األمم عصبة منظمة حل ثرإ على
األوىل بل وتفوقها  ةالعاملي احلرب سببتها اليت اإلنسانية املآسي لتكرر جاءت اليت احلرب تلك الثانية، العاملية احلرب
 السالم حتقيق سبيل يف تعمل عاملية دولية منظمة إجياد ضرورة حنو يتجه الدويل اتمع شعور كان لذلك بكثري،

املتحدة، وال جدال يف أن موقف  األمم هي املنظمة تلك وكانت عليا،ال نسانيةاإل أهداف وحتقيق عليه واحملافظة
هذه  تسان ميثل طفرة كربى، وثورة فعلية يف جمال التنظيم الدويل، فقد ظلميثاق األمم املتحدة من حقوق اإلن

وفقا للقانون الدويل التقليدي شأنا داخليا ومسألة لصيقة بالسيادة ال شأن للقانون الدويل  -كما رأينا - احلقوق
  .ا

احة ووضوح كاملني ولذلك ميكن القول بأن ميثاق األمم املتحدة هو أول وثيقة يف تاريخ البشرية تشري بصر
إىل مسؤولية اتمع الدويل يف إقرار ومحاية حقوق اإلنسان ودف إىل وضع نظام دويل عام وشامل لتحديد هذه 

  .احلقوق ومحايتها
وقد أشارت العديد من مواد امليثاق إىل حقوق اإلنسان ونصت على أن تلقي على عاتق األمم املتحدة 

غري أنه يتعني أن نالحظ أن امليثاق مل . مان احترام حقوق اإلنسان يف العاملمسؤولية نشر، وتعزيز، وكفالة، وض
، باستثناء النص على حق تقرير املصري وعلى ضرورة ةحيدد ماهية أو مضمون هذه احلقوق واحلريات األساسي

املعنية وبالذات  اخل، ولذلك فقد ترك لألجهزة...املساواة ومنع التمييز بسبب العنصر أو اجلنس أو اللون أو الدين
للجمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي مهمة حتديد هذه احلقوق وبيان أدوات أو وسائل نشرها  

  )31(.وتعزيزها ومحايتها
 .أجهزة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان: أوال
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عامة والس االقتصادي أناط امليثاق اجلزء األكرب من املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل اجلمعية ال
 : طبقاً للتفصيل اآليت سيوضحذلك مل يلغِ دور األجهزة األخرى، وهو ما  أنواالجتماعي إال 

I. لس االقتصادي واالجتماعياجلمعية العامة وا.  
تعد اجلمعية العامة ثاين أهم جهاز بعد جملس األمن الدويل وهي بالدرجة األساس جهاز للمداولة واإلشراف 

تعلق األمر حبقوق اإلنسان فان املادة الثالثة عشرة من امليثاق تنص فيما يتعراض ألعمال األجهزة األخرى، وواالس
إمناء التعاون الدويل يف امليادين االقتصادية (على قيام األمم املتحدة بإنشاء دراسات وعمل توصيات بقصد 

قيق حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس كافة واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، واإلعانة على حت
 )22( وتنشأ اجلمعية العامة طبقاً للمادة) بال متييز بينهم يف اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء

، واللجنة من امليثاق ما تراه ضرورياً من األجهزة الفرعية للقيام بوظائفها، ومن هذه األجهزة جلنة القانون الدويل
، اخلاصة ملناهضة التمييز العنصري، واللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف وغريها

  .)32(وتبحث اجلمعية العامة تقارير كافة األجهزة التابعة ملنظمة األمم املتحدة ، اليت تعاجل قضايا حقوق اإلنسان 
وهو جهاز متخصص يف املسائل االقتصادية واالجتماعية، فهو طبقاً أما الس االقتصادي واالجتماعي 

 )62/2(للمادة الستون يعمل حتت إشراف اجلمعية العامة، وهي جهاز سياسي بالدرجة األساس، وطبقاً للمادة 
 يقدم توصيات فيما يتعلق بإشاعة ونشر واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أنن للمجلس إف"من امليثاق 

فضالً عن تقدمي دراسات يف جماالت االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة وتقدمي توصيات  ،ومراعاا
وإعداد مشاريع القوانني يف املواضيع اليت  ،وإىل الوكاالت ذات الشأن ،إىل اجلمعية العامة وأعضاء األمم املتحدة

الس االقتصادي واالجتماعي احلق بإنشاء جلان تعىن من امليثاق  )68(ومنحت املادة  ".تدخل حتت اختصاصه
باملسائل االقتصادية واالجتماعية وتعزيز حقوق اإلنسان وغريها من اللجان اليت قد حيتاج إليها لتأدية وظائفه، 

ذا ما وهو ما قام به الس بصورة فعلية فأنشأ عدداً كبرياً من األجهزة الفرعية التابعة له لتعمل ضمن وظائفه، وه
 جلنة أعمال يف الدول وتشارك .دعا اجلمعية العامة إلنشاء جلنة خاصة لتنسيق العمل بني هذه األجهزة الفرعية

 وأحيانا اللجان، تلك يف عضويتها حبكم أحيانا واالجتماعي االقتصادي الس مداوالت ويف اإلنسان حقوق
  )33( فيها بالعضوية متعةمت الدول فيها تكون ال اليت الفترات يف مراقب بصفة أخرى

هي  حقوق اإلنسان وضوعمبت من قبل الس االقتصادي واالجتماعي اليت تم ئومن أهم اللجان اليت أنش
الوحيدة اليت خصها امليثاق حبكم تضمنته املادة  أاجلنة حقوق اإلنسان اليت تتمتع بنظام قانوين خاص ا إذ 

للشؤون االقتصادية واالجتماعية ولتقرير حقوق اإلنسان كما ينشئ غري  ينشئ الس االقتصادي جلاناً( :)68(
ها طبقاً لقرارين أصدرمها ؤهذه اللجنة قد مت إنشا أنواحلقيقة  .)ذلك من اللجان اليت قد حيتاج إليها لتأدية وظائفه
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إنشاء جلنة حقوق ومبوجبه مت  1946 أفريلالصادر يف  5/1الس االقتصادي واالجتماعي أوهلما القرار رقم 
اإلنسان من تسعة أعضاء لتقوم بتقدمي التقارير إىل الس املذكور كما تقدم له املقترحات والتوصيات يف مسائل 
حقوق اإلنسان ومحاية احلريات األساسية يف صورة إعالنات أو مشروعات معاهدات، أما ثانيهما فهو الصادر يف 

وجبه حدد كيفية تشكيل هذه اللجنة واختصاصاا اليت مل تكن ومب )9(والذي حيمل الرقم  1946 جوان 12
شاملة يف مجيع مسائل حقوق اإلنسان، ويف مواجهة كافة أجهزة األمم املتحدة وإمنا حتدد اختصاصها على تقدمي 

   )34(مقترحات وتوصيات إىل الس االقتصادي واالجتماعي،
سنوات على أساس التوزيع اجلغرايف  3تخبون ملدة عضواً ين )53(تتكون من  جلنة حقوق اإلنسان و كانت

تنشئ أجهزة فرعية تابعة هلا إذا كان ذلك ضرورياً ألداء وظائفها، وقامت  أنالعادل، و كانت اللجنة تستطيع 
هي اللجنة الفرعية حلرية اإلعالم، واللجنة الفرعية حلماية  1946بذلك فعالً وأنشأت ثالثة أجهزة فرعية هلا عام 

ات، واللجنة الفرعية للقضاء على التمييز العنصري، واختصرت هذه اللجان إىل جلنة واحدة هي اللجنة األقلي
  )35(.عضواً )26(وتتكون من  األقلياتالفرعية ملقاومة التمييز العنصري ومحاية 

م من عمرها باجنازات كبريه يف جمال احترا املاضيةخالل الستني عاما  اإلنسانوقد سامهت جلنة حقوق 
ليحل حملها هو جملس  آخرجهاز  تأسيسمما استدعى  ،الكثري من السلبيات رافقت عملها أن إال اإلنسانحقوق 
 . اإلنسانحقوق 

II.  اإلنسانجملس حقوق          
يف تقاريرها  واالزدواجية واالنتقائيةبسبب تسييسها  اإلنسانلتجاوز السلبيات اليت رافقت عمل جلنة حقوق 

ومؤسساا ولتفعيل احترام مبادئ  املتحدة األمم إلصالحويف ضوء السعي املتزايد ,  ائهاأعضوطريقة اختيار 
ليحل حمل  اإلنسانجملس حقوق  تأسيس 2006مارس15يف  املتحدة لألمم العامة اجلمعية أقرت,  اإلنسانحقوق 

  )36( .ةدول 191لصاحل القرار من جمموع  ةدول 170وقد صوتت ,  اإلنسانجلنة حقوق 
 املوكلة الوظيفة أمهيةتتناسب مع  رفيعةمباشره مما يعطيه منزله  العامة اجلمعيةيتبع هذا الس  أناملقرر ومن 

 . سابقا اللجنةبه ويتجاوز مشكلة االرتباط بالس االقتصادي واالجتماعي اليت طاملا عانت منها 
 ةغلبيوا باالقتراع الفردي السري وباألعض 47الس البالغ عددهم  أعضاءيتم اختيار  أنوقد نص القرار على 

باحترام املعايري  ايلتزمو أن األعضاءيشترط يف اختيار  و. صوتا 96حوايل  أي, ةالعام ةاجلمعي ألعضاء ةاملطلق
يف حالة انتهاك هذه  العامة اجلمعية أعضاءثلثي عدد  بأغلبية العضوية إسقاط إمكانيةمع , اإلنسانحلقوق  الدولية
على  السنةيعقد ثالثة اجتماعات يف  أنيعقد الس اجتماعاته يف مقره الدائم يف جنيف ومن املقرر و .املعايري
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كما ميلك الس االجتماع يف , اللجنةيف عهد  األمركما كان عليه  أسابيعوليس ستة  أسابيعوملدة عشرة  األقل
  .)37(اإلنسان يف جمال حقوق الطارئةزمات لأل للتصديوقت آخر  أي

يف  االنتقائيةويساهم يف جتاوز  اإلنسانيساهم الس يف تعزيز االحترام الدويل حلقوق  أنن املنتظر وم
 . اإلنسانيف ظل جلنة حقوق  سائدةاليت كانت  اإلنسانالتعامل مع انتهاكات بعض الدول ملعايري حقوق 

تطوير القانون الدويل يف جمال مواصلة  إىلمبا يؤدي  العامة اجلمعية إىلكما سيساهم يف تقدمي التوصيات 
بالتزاماته وتعهداته  األعضاءوسيستعرض بشكل دوري شامل وموثق مدى وفاء كل من الدول , اإلنسانحقوق 

 .  والعدالةعلى حنو من املساواة  اإلنسانيف جمال حقوق 
III. األجهزة األخرى: 

إليه مبهمة حفظ األمن والسلم الدوليني يعد جملس األمن الدويل اجلهاز الرئيسي يف املنظمة الدولية الذي عهد 
يعمل باالنسجام مع  أنمن امليثاق، وجملس األمن الدويل مطالب يف املادة املذكورة  )24(طبقاً ملا ورد يف املادة 

حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة ( :لـ )1/3م(اليت جاء أحدها  مبادئ األمم املتحدة
واالجتماعية والثقافية واإلنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً، االقتصادية 

وقد حبث الس الكثري ) .والتشجيع على ذلك إطالقاً بال متييز بينهم بسبب العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين
ووفاة عدد من احملتجزين  السياسينيب املسجونني من املشاكل ذات املساس حبقوق اإلنسان منها تقارير عن تعذي

) 1977لسنة  417القرار (وتصاعد موجات القمع ضد األفراد واملنظمات ووسائل اإلعالم يف جنوب أفريقيا 
  ).1980لسنة  471القرار (وعدم توفري إسرائيل احلماية املالئمة للسكان املدنيني يف األراضي احملتلة 

القاضي بتشكيل حمكمة جنائية دولية حملاكمة  22/2/1993بتاريخ  808راره املرقم كما أصدر جملس األمن ق
املتهمني املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين املرتكبة يف أراضي يوغسالفيا السابقة منذ عام 

بادة اجلماعية مث أصدر الس ومن أخطر هذه اجلرائم جرائم التطهري العرقي اليت تعد شكالً من أشكال اإل 1991
القاضي بتشكيل حمكمة جنائية دولية حملاكمة املتهمني بارتكاب جرائم اإلبادة  8/11/1994يف  955قراره املرقم 

  )38(.يف رواندا
أما األمانة العامة فلها مركز يسمى مركز حقوق اإلنسان يشكل حلقة الوصل بني أعمال األمم املتحدة يف 

نسان وفّر هذا املركز جمموعة من اخلدمات اليت تقدمها األمانة العامة ألجهزة األمم املتحدة ميدان حقوق اإل
 . املهتمة حبقوق اإلنسان

                                                             
37-James Nickel, op .cit.  

  ، بغداد ، بيت الحكمة،  هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، المحكمة الجنائية الدوليةل ، يوسف باسيل ، محمود ضاري خلي 38-
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 من العديد إىل احملكمة تطرقت الواقعية الناحية ، فمنحمكمة العدل الدولية دوراً يف هذا اال ؤديكذلك ت
 أو ، عامة بصفة إما ؛ املسائل هذه احملكمة عاجلت وقد . ريةاالستشا وآرائها أحكامها يف اإلنسان حقوق مسائل

فضالً عن الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة كمنظمة  بعينها، احلقوق من جمموعة أو حق خبصوص
اليت تستهدف بصورة أساسية ضمان حق اإلنسان يف التربية والتعليم والثقافة، ومنظمة الصحة ) 1945(اليونسكو 

اليت تسعى إىل ضمان حق كل إنسان يف الصحة، ومنظمة التغذية والزراعة اليت تستهدف حترير  )1946(ية العامل
اإلنسان من اجلوع، واالحتاد الدويل للمواصالت السلكية والالسلكية الذي يعمل على تنظيم حرية املراسلة جبميع 

 وغريها يف هذا اال كثري ن احلق يف امللكية الفكريةأشكاهلا، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تسعى إىل ضما
. 

منظمة األمم املتحدة يف جمال محاية حقوق اإلنسان  ؤديهت امعين اهناك دور أنمما تقدم يبدو واضحاً 
هذا الدور يبقى يف إطار  أنوبأشكال خمتلفة من خالل أجهزة املنظمة وبالتعاون مع الدول األعضاء فيها إال 

ير قضية حقوق اإلنسان فهي ال تتدخل حلماية هذه احلقوق إال يف حالة وجود انتهاك هلا من شأنه تشجيع وتطو
  . تعريض السلم واألمن الدوليني للخطر

  .1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان : ثانيا
دار وثيقة بدأت األمم املتحدة نشاطها لترمجة ما ورد بامليثاق، و متعلقا حبماية حقوق اإلنسان مبحاولة إص

أو إعالن يفصل هذه احلقوق، وكان ترومان قد اقترح على اجلمعية العامة يف أول دورة هلا أن تصدر إعالنا عامليا 
، وقد تولت جلنة حقوق اإلنسان املنبثقة عن الس االقتصادي  " International bill of Rights"للحقوق 

تأخذ صياغة بنود اإلعالن يف حد ذاته وقتا طويال، لكنت ثارت واالجتماعي دراسة هذا االقتراح على الفور، ومل 
أسئلة مهمة تتعلق بالسيادة والشؤون الداخلية وهل سيصبح ألجهزة األمم املتحدة دور يف الرقابة أو ضمان التزام 

  )39(اخل...الدول باحلقوق الواردة يف اإلعالن

اإلعالن "امة لألمم املتحدة قرارا تارخييا بتبين اختذ العامل، من خالل اجلمعية الع .1948 ديسمرب 10يف  و
باعتباره املرجعية الدولية لتحديد احلقوق املعترف ا، واليت جيب أن حتترم وتعزز جلميع  "العاملي حلقوق اإلنسان

دالة بين البشر دون متييز، هذا احلد األدىن من احلقوق اإلنسانية الذي يوفر الظروف املناسبة لتحقيق التنمية والع
  .نيواملساواة والسلم واألمن الدولي

مجيع  أن"تشري املادتان األوىل والثانية من هذا اإلعالن إىل  ،من مقدمة وثالثني مادة اإلعالنويتكون 
مث مت تعداد املبادئ األساسية للمساواة وعدم  ،"الناس دومنا متييز يولدون أحراراً ومتساويني يف الكرامة واحلقوق

تمتع باحلقوق واحلريات األساسية، وبعدها تعدد املواد التسع عشرة التالية احلقوق املدنية والسياسية التمييز عند ال
اليت حيق لكل إنسان التمتع ا، ومنها احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي، واحلرية من العبودية والرق، وعدم 
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أو احلاطة بالكرامة، واالعتراف بالشخصية القانونية  سانيةالإلناخلضوع للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الناس متساوون أمام القانون، وميكن ألي إنسان اللجوء إىل القضاء أو  أنلكل إنسان كما نص اإلعالن على 

احملاكم الوطنية لالنتصاف من أية أعمال تنتهك حقوق اإلنسان، وعدم التعرض إىل االعتقال أو االحتجاز أو 
املتهم برئ حىت تثبت إدانته، واحلق يف التمتع  أنعلى حنو تعسفي فضالً عن تثبيت املبدأ الذي مضمونه النفي 

جبنسية، واحلق يف الزواج وتأسيس أسرة، وحرية الفكر والضمري والدين، وحق التملك، وحرية الرأي والتعبري، 
 .مة لبلده وغريها من احلقوقوحرية االشتراك يف االجتماعات، واحلق يف املشاركة يف الشؤون العا

فهي تنص على جمموعة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تشتمل  28 -22أما املواد من 
على احلق يف الضمان االجتماعي، واحلق يف العمل وحرية اختيار العمل، واحلق يف احلصول على أجر متساوٍ 

شة الئقة فضالً عن احلق يف إنشاء النقابات واالنضمام إليها، واحلق ومكافأة عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عي
يف الراحة والرعاية يف جماالت املرض أو البطالة أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة، واحلق يف التعليم، وغريها من 

  . احلقوق االجتماعية واالقتصادية
تتحقق يف ظله  أنم اجتماعي ودويل ميكن لكل فرد احلق بالتمتع بنظا أنفهي تنص على  28أما املادة 

اتمع  إزاءكل فرد تقع عليه واجبات  أنعلى  29بينما تؤكد املادة  ،احلقوق واحلريات اليت جاء ا هذا اإلعالن
وال ختضع حقوق أي فرد إال للقيود اليت يقررها القانون وال جيوز هدم كل هذه احلقوق بأي شكل عن طريق 

احلقوق الواردة فيه ليست مطلقة  أننه يتضمن مثل هذا األمر، فاإلعالن أشار إىل أفيد تفسري نص على حنو ي
يكون اهلدف الوحيد من هذه  أنتصدر القوانني اليت ترسم مبوجبها حدود هذه احلقوق بشرط  أنوللدولة 

آلداب العامة والرفاهية القوانني ضمان االعتراف واالحترام ذه احلقوق لآلخرين فضالً عن احترام النظام العام وا
ليس يف هذا اإلعالن نص جيوز تأويله على انه خيول لدولة أو (على انه  30يف جمتمع دميقراطي، بينما نصت املادة 

 .مجاعة أو فرد أي حق يف القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إىل هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه
فمن جهة وردت فيه العديد من الصيغ املطبوعة بالعمومية تأثرا وقد متيز اإلعالن بكونه وثيقة جتميعية، 

بالتقليد الفرنسي، ومن جهة ثانية خصص اإلعالن مكاناً واسعاً للتعداد شبه الكامل والدخول يف التفاصيل الدقيقة 
الدول وهذا املنحى كان يف نظر البعض انعكاسا لألسلوب األجنلوسكسوين وجتاوباً مع رغبة . للحريات واحلقوق

االشتراكية يف إعطاء احلقوق واحلريات حمتوى حقيقياً وعملياً، وهذا املنـحى هو الذي دفع إىل االعتقاد بالطابع 
  . ، ولكنه دخل يف التفاصيل1789الواقعي العملي لإلعالن الذي مل يكتف بإيراد مبدأ احلرية كما فعل إعالن 

للخروج حبلول للمشاكل املعقدة،  متعددة أساليب إىلئه مبسحة توفيقية ظهرت بلجو اإلعالنمتيز كما       
منوذجية يف هذا اال  17لكل االجتاهات، واملادة  إرضاءيف آن واحد،  اونقيضه لفكرةكاعتماد الصيغ اليت جتمع ا

 أنمما يعين ). باالشتراك مع غريه أولكل شخص حق التملك مبفرده . ( تقول يف معرض معاجلتها حلق امللكية إذ
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مها عبارة عن حقوق واجبة ) االشتراكيذهب امل( وامللكية اجلماعية ) املذهب الليربايل( كل من امللكية الفردية 
   .االلتزام

نصوص اإلعالن عاملية النزعة فهي موجهة إىل اإلنسان أينما وجد بغض النظر عن ديانته وقد جاءت 
طاملا  بعينهاية لدولة معينة أو اخلصائص املميزة ألمة ولونه وجنسه، وجنسيته أي انه إعالن ال حيمل السمة الوطن

  .انه يتجاوز نطاق الدولة الواحدة
ومل يأخذ اإلعالن صورة املعاهدة الدولية، فهو جمموعة مبادئ ليس هلا أية قيمة إلزامية حسب الرأي الغالب،      

  )40(.يف حني اعترفت له بعض االجتهادات بالقيمة القانونية امللزمة 
من أية قيمة قانونية فضالً عن تأثرياته الفكرية على  1948من الصعب جتريد إعالن عام أنه يبدو غري 

أضفي قبول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من جانب عدد كبري من أعضاء  إذمستوى املشرع الوطين والدويل، 
هذا الوزن ترك أثره امللموس على دساتري اتمع الدويل على املبادئ الواردة يف هذا اإلعالن وزنا معنويا كبريا، 

 ه احلقوق ضمن دساتريها، وأصبحت ذالبلدان وقوانينها حبيث أصبح اجلمهور يطالب بتضمني البنود اخلاصة
املبادئ  أنالصفة اإللزامية ميكن الدفاع عنها إذا ما قبلنا وجهة النظر اليت مضموا  أنكما .مقياسا لرقي الدستور

  .اإلنسان تعد قواعد آمرة يف النظام القانوين الدويل املتعلقة حبقوق
ويعترب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو األصل الذي تفرعت عنه كل احلقوق، واليت مت تفصيلها   

واإلضافة إليها، يف املعاهدات واالتفاقيات أو اإلعالنات األخرى الالحقة، اليت صدرت عن اجلمعية العامة أو 
  :دي واالجتماعي أو األجهزة املنبثقة عنهما، أو مبساعدا وحتت رعايتها ومن أهم هذه الوثائقالس االقتصا

 وأمهها :جمموعة االتفاقيات أو املعاهدات الدولية  - أ
اتفاقية احلقوق املدنية والسياسية والربوتوكوالت االختيارية امللحقة ا، واتفاقية احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

، واللذان اعتربا خطوة هامة يف سبيل احلماية 1966تعرف هاتان االتفاقيتان بالعهدين الدوليني لعام والثقافية و
  )41(.ومها مفتوحتان لتوقيع كل الدول. القانونية حلقوق اإلنسان على مستوى العالقات الدولية

ل أكثر تفصيال وقد استوحى هذان العهدان من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبادئ مهمة، ولكن بشك
وإيضاحا، وبينا الترابط اجلوهري بني احلريات السياسية واملدنية من جهة واملعايري االقتصادية واالجتماعية 

وأهم ما مييز هذين العهدين أما ميثالن معاهدتني دوليتني ملزمتني قانونا، حيث تتعهد . والثقافية من جهة أخرى
املعترف ا يف هذين العهدين وتصبح هذه الدول ملتزمة أمام اتمع الدويل الدول املصدقة عليها مبراعاة احلقوق 

  .بتعزيز هذه احلقوق واحترامها

                                                             
40 .125ص . 2001 للنشر،دار حامد  ،عمان .اإلنسانيوالقانون الدولي  اإلنسانحقوق فيصل شطناوي،   -    

41 .29، ص لوان خضير، مرجع سابقع معبد الكري -    
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واالتفاقية اخلاصة مبكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وكافة أشكال 
ة اخلاصة مبكافحة كل أشكال التمييز ضد املعاملة والعقوبات القاسية، االتفاقية اخلاصة حبقوق الطفل واالتفاقي

 1948واتفاقية منع جرمية إبادة اجلنس البشري اليت أقرت من جانب اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام )  42(.املرأة
  )43(.1951ودخلت حيز النفاذ سنة 

طفـال يف  اإلعالن اخلاص حبماية النسـاء واأل : مثل جمموعة اإلعالنات الصادرة عن اجلمعية العامة -ب 
، )44(1975والصادر عام  بواإلعالن اخلاص بالتعذي. 1974حاالت الطوارئ والنزاعات املسلحة الصادر عام 

  .وغريها من اإلعالنات وهي عادة ما تكون مقدمة أو مرحلة على طريق إبرام اتفاقيات دولية ملزمة
شار إليها آنفاً إذ توجد وثائق إقليمية ال تقتصر احلماية الدولية حلقوق اإلنسان على الوثائق العاملية املو 

سعت طبقاً هلا جمموعة من الدول إىل تكريس تنظيم دويل إقليمي حلقوق اإلنسان مما يعين وجود نصوص وقواعد 
قانونية إقليمية تتناول هذا اجلانب، وهي على وجه العموم تستهدف االستجابة للثقافات اليت تتميز ا هذه 

ومن أهم الوثائق اإلقليمية أو مظاهر احلماية . ن طريق إضافة ملسات متيزها عن الوثائق العامليةاموعة اإلقليمية ع
 ،1948 سنة الصادر اإلنسان وواجبات حلقوق األمريكي اإلعالن: اإلقليمية حلقوق اإلنسان ميكن اإلشارة إىل

 سنة إقراره مت الذي والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقي واإلعالن، 1951 لسنة اإلنسان حلقوق األوربية واالتفاقية
1981)45(.  

  أجيال حقوق اإلنسان : ثالثا

يف خضم التطور احلاصل يف جماالت حقوق اإلنسان برزت العديد من اآلراء ومنذ سنوات يف حماولة لتصنيف 
ملزمة  جماالت حقوق اإلنسان، وذلك من خالل حتليل ظاهرة تطورها كفكرة وبلورا إىل نصوص ومواثيق دولية

يف كافة ااالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية واملدنية والثقافية والبيئية، وقد تبلورت هذه األفكار واآلراء 
، فهذه احلقوق أجيال تضاف إىل بعضها حدد يف ثالث مراحل تتضمن الدفاع ومحاية العديد من احلقوقتلت

  .وضاع ومقتضيات تارخيية معينةوقد أتى كل جيل تكريسا أل. البعض لتتكامل وتتناسق

حلقوق اإلنسان يقوم على اعتبار اإلنسان فردا يتمتع بصفته تلك حبقوق طبيعية سابقة  فاجليل األول
ن اجليل األول من احلقوق واحلريات يراد به جمموعة احلقوق السياسية واملدنية اليت إعليه فللكيانات االجتماعية، و

د االمتناع عن االعتداء عليها سواء من جانب السلطة العليا أو من أية جهة هي حقوق يف جمموعها تتحقق مبجر
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 .96ص  د سرحان، مرجع سابق، العزيز محم عبد: أنظر. الخاصة بجريمة اإلبادة البشرية للجنس البشرية  1948      
 .211حسن نافعة ، مرجع سابق، ص  - 44
 .28ص  .آمال عبد الجبار، مرجع سابق - 45
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وبرز هذا اجليل من حقوق اإلنسان جبالء إثر التحوالت  .)46(أخرى، ومثاهلا احلق يف احلياة وحرية الرأي والتعبري
املستعمرات األمريكية  السياسية والفكرية اليت عرفتها خاصة أوربا وأمريكا واليت آلت إىل إصدار وثيقة استقالل

، وقد تدعمت حقوق اإلنسان باعتباره فردا طيلة 1789، وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف فرنسا 1776عام 
القرنني التاسع عشر والعشرين على املستويني الوطين والدويل ومت تتوجيها بإصدار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

  .اإلنسان ديسمرب لإلعالن العلمي حلقوق 10
من حقوق اإلنسان فيجد مصدره خاصة يف التبعات االجتماعية واآلثار الفكرية اليت  اجليل الثاينأما 

نتجت عن الثورة الصناعية، هذه الثورة اليت بينت جبالء أن اإلنسان إضافة إىل كونه فردا يتمتع بصفته تلك 
تماعية والثقافية، يتمتع بعدد من احلقوق ذات حبقوق فردية وسياسية، فهو طرف يف احلياة االقتصادية واالج

الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقايف، كاحلق يف العمل، واحلق يف املسكن، واحلق يف الرعاية الصحية والتعليم، 
ودور الدولة يف هذا اإلطار هو دور اجيايب، فهي مطالبة بتحقيق هذه احلقوق وليس دورا سلبيا كما هو احلال يف 

  .)47(عليها ءحريات اجليل األول، اليت تكون الدولة مطالبة فقط بعدم االعتداحقوق و
وقد بدأ هذا التصور اإلضايف حلقوق اإلنسان يربز شيئا فشئيا منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر، 

ديد وتأكد خاصة اثر احلرب العاملية الثانية، فأخذت به العديد من الدول، وكان بذلك منطلقا إلصدار ع
  .1966النصوص الدولية ومنها خاصة العهد الدويل املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية عام 

حلقوق اإلنسان مؤكدا على بعد جديد فيها، وهو ضرورة التضامن بني البشرية  اجليل الثالثوجاء 
عترض اجلنس البشري وهي وتنبين الدعوة إىل التضامن على ضرورة االشتراك يف مواجهة التحديات اليت ت. مجعاء

وهذه احلقوق حتديات ميكن أن دد بقاءه، وعلى توحيد التطلعات اليت ميكن أن تضمن له مزيدا من البقاء، 
وإمنا ينصرف  ،يرتبط بعضها بالفرد بينما يرتبط البعض اآلخر باجلماعة، لكن ليس ضمن مفهوم الدولة القومية

دولة القومية ليشمل اإلنسانية كلها، وهي حقوق وليدة التطور القانوين على االهتمام ا إىل سائر البشر متخطياً ال
املستوى الدويل، واملثال على هذه احلقوق احلق يف السالم، واحلق يف بيئة نظيفة، واحلق يف التنمية، وهذه احلقوق 

  .)48(تفرض دوراً اجيابياً على كل األطراف املعنية وهي الشعوب، واحلكومات، واتمع الدويل
فاجليل الثالث حلقوق اإلنسان ال يشكل مساسا أو تنكرا للجيل األول القائم على الفردية، وال اجليل 

بل هو يشكل إضافة هلما فرضتها األوضاع اليت ميزت النصف الثاين من . الثاين املؤسس على احلقوق االجتماعية
  .القرن العشرين وال تزال تطبع بدايات القرن احلادي والعشرين

                                                             
46

   ،2000 جانفي، 251العدد  مركز دراسات الوحدة العربية، ،، بيروتالمستقبل العربيمحمد فائق، حقوق اإلنسان والتنمية،  - 
 .101ص       

 .101، ص مرجع سابقمحمد فائق،  - 47
48   :، على الرابط االلكترونيتطور حقوق اإلنسان على المستويين الدولي والوطني، صبري محمد - 

http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article1140> < ، ] 2007/5/17[ 
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فاألجيال الثالثة تشكل حمطات مهمة يف تطور حقوق اإلنسان، وقد أفرزت كل حمطة منها جانبا من هذه 
  .احلقوق، دون أن تكون خمتلف هذه اجلوانب يف قطيعة مع بعضها البعض

والثابت اليوم هو أن العامل يعيش حتوالت عميقة تنعكس بصورة جذرية على حقوق اإلنسان، وهذه 
  . سنناقشها يف املبحثني الالحقني من هذا الفصلالتحوالت هي اليت

 .العوملة وحتوالت ما بعد احلرب الباردة: املبحث الثاين
، 1991يوضح تأمل القدرات العسكرية واالقتصادية للقوى الكربى، وأدوارها يف السياسة الدولية منذ سنة

حول تشخيص داللة تلك التحوالت، فقد وقد اختلف الدارسون . أننا إزاء حتول بنيوي يف النظام الدويل ذاته
ذهب البعض إىل أننا إزاء نظام عاملي جديد، وأن األمر هو جمرد ترتيبات جديدة بعد احلرب الباردة، بينما أكد 

، هذا بينما رأى بعض الدارسني أن البنيان العاملي اجلديد )49("الالنظام العاملي اجلديد"البعض أننا إزاء حالة من 
األحادية استنادا إىل أن الواليات املتحدة األمريكية  متارس يف اللحظة الراهنة دورا قياديا يف النظام  يتسم بالقطبية

العاملي يف أعقاب ايار االحتاد السوفيايت، وقد رفض فريق آخر من الباحثني هذا الرأي، وأكدوا أن النظام الدويل 
ة، وأنه باألحرى قطبية تعددية قيد التشكل، كذلك سلم الراهن هو نظام انتقايل سيتجه سريعا إىل قطبية متعدد

البعض بأن النظام العاملي اجلديد هو أحادية قطبية ولكنها تتجه حنو التعددية يف إطار هيكل قوة جديد قوامه 
اد له أبع يوتتسم هذه املنظومة بوجود توافق استراتيج. )50(واليابان ، واالحتاد األوريبةالواليات املتحدة األمريكي

 .سياسية واقتصادية وثقافية، تترمجها العوملة الراهنة
بالكثري من االنتباه واالهتمام، سواء على مستوى  فهوم وكظاهرةاستأثرت العوملة كموعلى هذا األساس 

 .الدوائر العلمية األكادميية أو على مستوى احملافل العملية السياسية والدبلوماسية واالقتصادية وغريها
  

ة ظاهرة العوملة إىل تباين أبعادها وتشعب آثارها وما ختلفه من آثار ملموسة على خمتلف وترجع أمهي
وكان من شأن تلك األمهية البالغة اليت اتسمت ا العوملة، وذلك االهتمام الكبري الذي . جوانب احلياة اإلنسانية

بتباين . نت التعريفات املعطاة هلاحظيت به أن تعددت الدراسات اليت عنيت بتحليلها وتبيان آثارها، كما تباي
  .أصحاا وجماالت اختصاصهم

  مفهوم العوملة : املطلب األول
ينظر إىل العوملة من جوانب عدة ووجهات نظر متعددة، وساهم يف تعريفها علماء من جماالت عديدة  

ا يعرف بالدراسات العالقات الدولية، علم االجتماع، اجلغرافيا، االقتصاد، األعمال وكذلك م: نذكر منها
                                                             

   . قضايا إسالمية معاصرة ،)محرر(حسن العليكم : ، فيرها على العالم اإلسالميمحمد السيد سليم ، التحوالت العالمية وآثا  - 49
 .350، ص 1997القاهرة، مركز الدراسات اآلسيوية بجامعة القاهرة،     

  ، القاهرة ، مركز النظام العالمي الجديد، )محرر(عبد المنعم المشاط، هيكل النظام العالمي الجديد، في محمد السيد سليم   - 50
 .61، ص 1994البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة،       
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كل هذه املعطيات تشري إىل أنه ال ينبغي االقتناع بتعريف واحد لظاهرة غري مستقرة ومتعددة املسارات، . الثقافية
  .بل إنه أمر طبيعي أن خيتلف األفراد يف فهم العوملة نظرا الختالف مواقفهم منها

عند أهم املفاهيم اليت تتشابه مع مفهوم العوملة  وسيتناول هذا املطلب، حتديد أهم تعريفات العوملة، مث نقف    
  . وتتداخل معه، إلبراز اخلطوط الفاصلة بينها

  .تعريف العوملة: الفرع األول
 .من الواضح أن مثة مفهوما للعوملة، غري ذلك الذي يتبادر تلقائيا من خالل التداول الدمياغوجي للكلمة

واليت تعود يف أصلها  "Globalization"حدة األمريكية حتت كلمة فالعوملة مصطلح أول ما ظهر يف الواليات املت
 "Mondialisation"مث ترجم إىل الفرنسية حتت كلمة  )51(.ومن معانيها عاملي، كروي أو دويل"Global"إىل كلمة

ع وكانت الغلبة لكلمة العوملة لشيو .الكونية، الكوكبية والعوملة :وترجم إىل العربية حتت ثالث مصطلحات هي
  .)52(وانزوى املصطلحان اآلخران يف املقابل. استخدامها

وهي من أبنية املوازين " فوعل" على صيغة  )عومل( العريب من العامل ويتصل ا فعل نوالعوملة يف اللسا
وهذا ما نالحظه على صيغة  .ل يفعلعالصرفية العربية، ونالحظ على داللة هذه الصيغة أا تفيد وجود فا

"zation"  اإلجنليزية، على خالف صيغة يف"ism" يف "Globalism "اليت تعين العاملية.  
أما . هي تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العامل كله، ويقال عومل الشيء أي جعله عامليا -لغة –والعوملة      

 . التعريف االصطالحي للعوملة فتدور بشأنه مناقشات تعكسها عدة اجتاهات
 
 
  

  .ت الرئيسية السائدة يف تعريف العوملةاالجتاها: أوال
، واليت أصبحت سائدة يف الدوريات العاملية "كمفهوم" نستعرض فيما يلي جمموعة من التعريفات للعوملة 

وتتمثل هذه االجتاهات فيما  .وذلك بتصنيفها ضمن جمموعة من االجتاهات الرئيسية السائدة بصدد تعريف العوملة
 :يأيت
  : للتفاعالت الدولية العوملة كتكثيف -  1

يرى فريق من املعنيني بتعريف العوملة، أا تشري إىل ازدياد كثافة التفاعالت والعالقات فيما بني الدول على     
العوملة هي تكثيف للعالقات االقتصادية "أن  Holmو Sorensenويف هذا اإلطار يرى كل من . املستوى العاملي

  )53(".ة عرب احلدودوالسياسية واالجتماعية والثقافي

                                                             

  .59، ص2002، جانفي 275، العدد المستقبل العربي ، مجلة"جدلية العولمة بين االختيار والرفض" عبد الجليل كاظم الوالي، 51-  
 . 18ص .2001بيروت، دار الفكر العربي،  . العولمة والتحدي الثقافيباسم علي خريسان،   - 52

    . 2003اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة،   .دراسة في المفهوم والظاهرة و األبعاد: العولمة ممدوح محمود منصور،   1-
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العوملة هي تكثيف العالقات " أما أنتوين جيدنز وهو أبرز علماء السوسيولوجيا يف الوقت الراهن فيقول أن    
االجتماعية املمتدة على نطاق العامل أمجع، واليت تربط حمليات متباعدة حبيث أن األحداث احمللية تكيفها أحداث 

  )54(".تصدر على بعد أميال وكذلك العكس
بالعملية اليت من خالهلا تصبح شعوب العامل متصلة ببعضها يف كل أوجه " ويف السياق ذاته تعرف العوملة    

  ) 55(".حياا، ثقافيا، اقتصاديا، سياسيا، تقانيا وبيئيا
التداخل الواضح ألمور االقتصاد واالجتماع :" ويعرف الدكتور إمساعيل صربي عبد اهللا العوملة على أا    

السياسة والثقافة والسلوك، دون اعتداد يذكر باحلدود السياسية للدول ذات السيادة أو االنتماء إىل وطن حمدد و
  ) 56(".أو لدولة معينة، ودون احلاجة إىل إجراءات حكومية

العوملة تشري إىل العملية اليت من خالهلا تزداد :" وهناك تعريف آخر قدمه الكاتب روبرتسون حيث يقول    
  ) 57(".انية رؤية العامل كمكان أوحد باإلضافة إىل الطرق اليت جتعلنا يف حالة وعي ذه العمليةإمك
إىل أن حركة العوملة تؤدي إىل مجع مناطق العامل املختلفة  اإلشارةإن أهم ما تشترك فيه التعريفات السابقة هي     

لكونية، كما عرب عنها مارشال ماكلوهان أو باجلوار واملتباعدة يف بؤرة واحدة، وهذا ما يشار إليه عادة بالقرية ا
 .العاملي، ونتيجة لذلك فإن األحداث يف بقاع معينة تأيت متأثرة مبا جيري يف اجلانب اآلخر من العامل

  .  لعوملة كمجموعة ظواهر اقتصاديةا -2
  :يف هذا اال جند العديد من التعريفات للعوملة منها

ظاهرة التكامل يف اجلوانب اهليكلية :" حيث يعرفها بأا ""Walfgang Reinickeانغ رانييكي نتعريف ولف
واإلستراتيجية للشركات اليت أصبحت أنشطتها التحويلية والتقنية واملعلوماتية ختترق احلدود الوطنية دف حتقيق 

  )58(".تنافسيتها الدولية
املتنامي موع دول العامل والذي حيتمه  التعاون االقتصادي" ويعرف صندوق النقد الدويل العوملة بأا

ازدياد حجم التعامل يف السلع واخلدمات وتنوعها عرب احلدود باإلضافة إىل تدفق رؤوس األموال الدولية 
  )59(".واالنتشار املتسارع للتقنية يف أرجاء العامل كله

                                                                                                                                                                                                               

  .11ص    
  20ص .1999لندن، دار الوراق،  .  دراسة تحليلية نقدية: العولمة  عبد الرؤوف محمد آدم، و عبد اهللا عثمان التوم -2
  .08ص.  2001، اإلسكندرية، مطبعة االنتصار، دراسة تحليلية: مة في ميزان الفكرالعولعاطف السيد،   -3
  :الرابط االلكترونيهوم والمصطلح، على المف:العيد اهللا الكفري، العولمة  فيمصط -4

    net .org ( 2003/07/17)   -http.//www.rezgar.com/debat/show.art.asp? paid= 8678. gasomfa @ scs   

 .   20ص ،مرجع سابق ،بد اهللا عثمان التوم و عبد الرؤوف محمد آدمع  -5
  

  .20ص ،مرجع سابق ،علي خريسانباسم   58-
  .08ص ،مرجع سابق ،عاطف السيد  59-
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نية إىل رأمسالية عاملية، أو تطور عملية انتقال الرأمسالية الوط:" كما توصف العوملة يف هذا اإلطار بكوا 
  ) 60(".الشركة الوطنية إىل شركة متعددة اجلنسيات

حقبة التحول الرأمسايل العميق لإلنسانية مجعاء :" ويرى املفكر العريب صادق جالل العظم أن العوملة متثل
   )61(".ري املتكافئهيمنة دول املركز وبقيادا وحتت سيطرا ويف ظل سيادة نظام عاملي للتبادل غ ظليف 

على دور الشركات متعددة اجلنسيات، واليت تعترب أحد مرتكزات  -يف جمملها -تؤكد هذه التعريفات 
العوملة، واليت يزداد دورها على املستوى العاملي يوما بعد آخر كما تربز درجة االرتباط املتبادل بني اتمعات 

 ولكـن . األموال وتقنيات اإلنتاج واألشخاص واملعلومات اإلنسانية من خالل عمليات انتقال السلع ورؤوس
هذه التعريفات يف املقابل تتخذ موقفا حمايدا من طبيعة هذا االرتباط املتبادل سواء أكان ناشئا عن عالقة متكافئة 

  .أم غري متكافئة
  .العوملة كثورة تكنولوجية واجتماعية -3

 العوملة إال جمموعة متشابكة من األنشطة االقتصادية، عكس جمموعة التعريفات السابقة اليت ال ترى يف
 فيها االنتقال بشكل حاسم من الرأمسالية متيرى هذا االجتاه أن العوملة هي شكل جديد من أشكال النشاط 

للعالقات الصناعية، هذا االجتاه ال يركز على العوملة باعتبارها ثورة " ما بعد الصناعي"الصناعية إىل املفهوم 
. ولكنه أيضا يهتم بإحياء اتمع املدين يف عديد من الدول ويف قيامه بأدوار هامة يف جمال التنمية .فقط لوجيةتكنو

  :وداخل هذا االجتاه ميكن رصد جمموعة من التعاريف أمهها
صة األسواق، ومتكني امللكية اخلا حترير العوملة سلسلة مترابطة من العمليات التكنولوجية اليت تتم دف"  -

لألصول، وميش وتكميش سيطرة الدولة البريوقراطية على النشاط االقتصادي، وجعل دور الدول قاصرا على 
أنشطة معينة بذاا، وميكن التنازل عنها مستقبال لصاحل كيانات أكثر حجما من الدول، وما يتطلبه ذلك من 

  )62(."هلة االستعمالتطبيق أوضاع تكنولوجية فائقة القدرة، كثيفة االنتشار، بسيطة وس
العوملة تصور يف الغالب كقوة إجيابية تعمل على توحيد اتمعات املختلفة وحتقق تكاملها يف قرية كونية "  -

الكل يغتين يف إطارها، حيث يتم معاجلة املشاكل االجتماعية كاهلجرة وزيادة عدد السكان واملخدرات والعنف، 
  )63(".بصورة منفردة، لضعف قدرا على ذلك عن معاجلتها فسها عاجزةوغريها من املشاكل اليت جتد الدولة ن

إن التعريفات السائدة يف هذا االجتاه، تشري عموما إىل التطور السريع املتالحق والذي يسفر عن 
مما يزيد ويسرع يف عمليات العوملة  - خاصة يف جمال تكنولوجيات االتصال - تكنولوجيات متطورة وأكثر فاعلية 

                                                             

  . 2002 ، صيف107عدد  ،شؤون األوسط، مجلة "مسارات العولمة وأشكال االستجابة في األقطار العربية"عمار جفال،   60-
  .38.37صص      
  .28ص ،2000 الطبعة الثالثة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، . والعولمةالعرب  :جالل أمين، العولمة والدولة، في 61- 

  .46ص.  2001القاهرة، مجموعة النيل العربية،  .يةحايالعولمة االجتمحسن أحمد الخضيري،  - 62
 .23.22ص ص ،نفس المرجع  - 63
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وإجياد جمتمع له طبيعة خاصة جتعله خيتلف عن اتمعات اليت سبقته،  ،يف إعادة تشكيل اتمع اإلنساين ويساهم
فالفرد فيه ينتمي إىل عامل واحد، ومن مث فإن انتماءاته ووالءاته تتجاوز حدود  الدول أو األعراق أو القوميات، 

  .وتتسع لتصل إىل اإلنسانية كلها
  .يب أو األمركةالعوملة مبعىن التغر -4

 "Westernization"تذهب بعض التعريفات اليت قدمت ملفهوم العوملة إىل اعتبارها حماولة للتغريب 
العوملة هي عملية حركية يتم بواسطتها :" أن Taylorو Spybeyإذ يرى كل من .  Americanization""أولألمركة 

ضاء على الثقافات قالعامل، مبا يتضمنه ذلك من خماطر الفرض اهلياكل االجتماعية للحداثة من املنظار الغريب عرب 
  )64(".وحقها يف املشاركة يف هذه العملية. األخرى، وعلى حق الشعوب يف تقرير مصائرها

إذا صدرت الدعوة إىل العوملة من بلد أو مجاعة  :"ويف هذا اإلطار يشري أحد الباحثني العرب بالقول أنه
اط اليت ختص ذلك البلد أو تلك اجلماعة، وجعله يشمل العامل كله، وإنه طاملا فإا تعين تعميم منط من األمن

صدرت هذه الدعوة من الواليات املتحدة األمريكية، فإن األمر يتعلق بالدعوة إىل تعميم النموذج األمريكي 
شرة عن إرادة وبذلك تبدو العوملة إيديولوجيا تعرب بصورة مبا)65(."وفرضه وفسح اال له ليشمل العامل كله

كته، وقد حددت وسائلها لتحقيق ذلك يف استعمال السوق العاملية أداة لإلخالل بالتوازن راهليمنة على العامل وأم
  .يف نظمها وبراجمها املختلفةو يف الدول الوطنية

 حنن أمام معارك سياسية وحضارية:" هذه احلقيقة يف مقولة له جاء فيها" توم فريدمان"ويصوغ األمريكي 
فظيعة، العوملة هي األمركة والواليات املتحدة قوة جمنونة، حنن قوة ثورية خطرية، وأولئك الذين خيشوننا على 

إن صندوق النقد الدويل قطة أليفة باملقارنة مع العوملة، يف املاضي كان الكبري يأكل الصغري أما اآلن فالسريع . حق
  )66(".ءيأكل البطي

عالقات الدولية وتفاعالا املختلفة جند أن العوملة تكرس املوقع املتميز وإذا الحظنا الواقع الراهن لل
للواليات املتحدة األمريكية، وتعكس املشاركة الرئيسية للرأمسالية األمريكية يف ثورة املعلومات  مما مسح ملنتجات 

وملة تعين بالضرورة الثقافة األمريكية أن تروج وتنافس منتجات الثقافات األخرى بشكل كبري، ومن مث فالع
األمركة، إذا قصد باألمركة أرجحية املسامهة األمريكية يف اإلنتاج الثقايف املادي واملعنوي الذي ميأل وسوف ميأل 

لكن ال تعين العوملة األمركة إذا فهمنا من األمركة حتويل ثقافات . الفضاء العاملي اجلديد املنشأ بثورة املعلومات
ألنه  )67(.ا إلـى ثقافة أمريكية، أو تعميم القيم األمريكية على مجيع شعوب العاملالشعوب والطبقـات مجيعـ

                                                             
  .15ص، بقمرجع سا ،ممدوح محمود منصور - 64
 .مرجع سابق ،العبد اهللا الكفري فيمصط - 65
   : الرابط االلكترونيعلى ". مة والثقافةالعول"  ،علي عقلة عريسان -66
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أو االلتفاف عليها أو   )األمركة(بإمكان الثقافات أو كثري منها بلورة استراتيجيات فعالة للحد من هذه السيطرة  
  .احلضارية التعامل معها بطريقة تسمح هلا باالستمرار يف البقاء  واملشاركة يف اإلبداعات

باإلضافة إىل هذه االجتاهات السائدة يف التعريف مبفهوم العوملة، جند أن البعض حاول تقدمي تعريف شامل 
أحد أبرز  James Rosneau" "قام ا جيمس روزنو ملفتة ونستطيع يف هذا اال أن نتأمل حماولة نظرية. هلا

  .علماء السياسة األمريكيني
إن كان يبدو :" ضرورة وضع تعريف واضح للعوملة حيدد حمتواها بدقة، ويقرر منذ البداية"روزنو"يقرر 

مبكرا وضع تعريف كامل وجاهز يالئم التنوع الضخم هلذه الظواهر املتعددة، فعلى سبيل املثال، يقيم مفهوم 
إعادة تنظيم  االقتصاد، السياسة، الثقافة، األيديولوجيا، وتشمل: العوملة عالقة بني مستويات متعددة للتحليل

تداخل الصناعات عرب احلدود، انتشار أسواق التمويل، متاثل السلع املستهلكة ملختلف الدول، نتائج  ،اإلنتاج
يف ظل ذلك كله فإن مهمة إجياد صيغة : "ويعقب قائال". اموعات املقيمةو الصراع بني اموعات املهاجرة

ىت لومت تطوير هذا املفهوم، فمن املشكوك فيه أن يتم قبوله عملية صعبة، وح مفردة تصف كل هذه األنشطة تبدو
  )68(".واستعماله بشكل واسع

القوة مبفهومها الشامل االقتصادي والسياسي والعسكري والتقين واإلعالمي :"وعرف بعضهم العوملة بأا 
  )69(".والثقايف وهي األساس الذي سوف يصنع شكل النظام العاملي يف القرن احلادي والعشرين

ونقف أخريا عند التعريف الذي قدمه الدكتور ممدوح حممود منصور، والذي حاول من خالله أن يشري 
تستهدف من خالهلا القوى املهيمنة على  ،عملية مدارة إرادية وغائية:" إىل حقيقة مفهوم العوملة حيث يراها

ائل يف تكنولوجيات االتصال واملواصالت، النسق العاملي، اإلفادة من األوضاع الدولية اليت ترتبت على التطور اهل
وما نتج عن  -وزيادة كثافة التفاعالت الدولية ودرجة االعتماد املتبادل، وصورة التوزيع العاملي الراهن للقوة 

 -ذلك كله من الشعور بانضغاط الزمان واملكان، واوي الفواصل اإلقليمية، وتزايد الوعي بالعامل ككل متكامل
يمنة العاملية، وذلك من خالل العمل على فرض أمناطها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف حتقيق اهل

واملعيشية على بقية مناطق العامل، حتقيقا ملصاحل تلك القوى املسيطرة، من خالل منظومة متكاملة من األساليب 
  )70(".هليمنةواألدوات أو الوسائل املتنوعة واملتساندة واملهيئة لتحقيق تلك ا

برنامج عمل يتضمن أهدافا مرجوة وأدوات ووسائل يفترض فيها القدرة على  اوهكذا تبدو العوملة وكأ
حتقيق هذه األهداف بأكرب قدر ممكن من الفعالية، وتشري املالحظة إىل أن مثة تنوعا يف طبيعة الوسائل أو األدوات 

. سياسية وأخرى اقتصادية وثقافية واتصالية وعسكرية وغريها اليت يتم اللجوء إليها يف هذا الصدد، فثمة أدوات

                                                             
  .26مرجع سابق، ص ،العرب والعولمة: ، في"في مفهوم العولمة "السيد يسين، -68
  .23مرجع سابق، ص ،باسم علي خريسان -69

  .14مرجع سابق، ص ممدوح محمود منصور، 70 - 
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وانطالقا من تعدد وتباين طبيعة األدوات املستخدمة يف إطار هذه الظاهرة كان التنوع والتباين يف أبعادها 
 .والتشعب يف آثارها وانعكاساا

 
  

  . التمييز بني مفهوم العوملة ومفاهيم أخرى مشاة له: ثانيا
 تقاطع معهالظواهر والقضايا اليت قد تلتبس بالعوملة، أو تشكل جزء منها يف بعض األحيان وتهناك بعض ا

  :يف أحيان أخرى، وميكن التعرض ألمهها من خالل إلقاء الضوء على املصطلحات اآلتية
   :العـاملـية -1

فضاء احمللي إىل ومع أن كال منهما يتسم باخلروج من ال" العاملية" و"العوملة"يقع اخللط أحيانا بني 
فضاءات أرحب، إال أن العوملة تلتصق بتعميم التقنية والسلع واألموال والسياحة واملعلوماتية يف حني تنحوا العاملية 

فالعوملة ال تسري خبط مواز مع العاملية ويف هذا اإلطار يرى  )71(.حنو القيم وحقوق اإلنسان واحلريات والثقافات
لعاملية هي نزعة إنسانية وتوجه حنو التفاعل بني احلضارات والتالقح بني الثقافات أن ا"": حممد عمارة"الدكتور 

واملقارنة بني األنساق الفكرية والتعاون السائد، والتكامل والتعارف بني األمم والشعوب والدول حبيث يصبح 
ية ثقافية تتميز ا العامل منتدى حضارات، بينها مساحات كبرية من املشترك اإلنساين العام، ولكل منها هو

  ) 72(".ومصاحل وطنية وقومية وحضارية واقتصادية وأمنية البد من مراعاا يف إطار توازن املصاحل
مع الرأي السابق حيث يرى أن العوملة إرادة للهيمنة وبالتايل قمع وإقصاء  "حممد عابد اجلابري"ويتفق 

العوملة احتواء للعامل والعاملية : "ية إىل مستوى عامليأما العاملية فهي طموح إىل االرتقاء باخلصوص.للخصوصي 
تفتح على ما هو عاملي وكوين، ويضيف اجلابري أن نشدان العاملية يف اال الثقايف، كما يف غريه من االت  

 "اآلخر"عللتعامل م" األنا"طموح مشروع، ورغبة يف األخذ والعطاء، يف التعارف واحلوار والتالقح، إا طريق 
وسلبه خصوصيته، وبالتايل نفيه من " اآلخر" أما العوملة فهي طموح، بل إرادة الختراق ". أنا ثانية" بوصفه

  )73.("العاملية إغناء للهوية الثقافية، أما العوملة فهي اختراق ومتييع هلا". العامل"
عي الشعوب ذاا حنو ويتضح مما قدمه اجلابري أن مفهوم العاملية ينطوي على مضمون إجيايب، يتمثل يف س

   .التفاعل مع غريها على املستوى العاملي وصوال إىل أرضية مشتركة على مستوى البشرية ككل
العاملية تشري إىل الطموحات : "مساندا هلذا الرأي حيث يرى أن James Rosneau" "ويقف جيمس روزنو

، أو تكون متاحة لكافة أبناء اجلنس أو التطلعات اليت تستهدف الوصول إىل حالة تصبح فيها القيم مشتركة
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وهم يسعون إىل العمل اجلماعي  - على اختالف بيئام وأدوارهم كمواطنني مستهلكني أو منتجني - البشري
  ) 74(".مستهدفني حل املشكالت اليت تواجههم

  :احلـداثـة -2
راء سواء أكان ذلك يف ليس هناك  خالف حول أمهية العالقة الوطيدة بني احلداثة والعوملة، رغم تنافر اآل

نوعية هذه العالقة أم خاصيتها السببية، وسوف نغض النظر هنا عن نظرية ما بعد احلداثة اليت تكاد ال تنطبق على 
  .الدول غري الغربية واليت مل تستوعب احلداثة بعد

مالذها اآلمن يف  ففي حني تركز العوملة أنشطتها يف اال التقين واالقتصادي واإلعالمي، فإن احلداثة جتد
وهي النمط الفكري والتنظيمي الذي ساد القارة األوربية أو باألحرى ) 75(كتابات الفالسفة واألدباء واملفكرين،

وتضفي احلداثة اعتقادا منقطع النظري ملقدرة اإلنسان على . غرا املتقدم بدء من الفترة اليت سبقت الثورة الصناعية
طبيعة كانت أم  ؛ضرورة تسخري هذه املعرفة لتغيري كل ما حييط باإلنسان خلق وتراكم املعرفة، وتصر على

  )76(."املعرفة هي القوة "الداعي بأن Faucaultجمتمعات، ورمبا يعرب عن أمهية القوة هنا تعبري الكاتب ميشال فوكو 
دف إىل حتديث ا تمع، وقد وقد سامهت احلداثة بالنهج الذي مكن من إرساء الدولة احلديثة، واليت

سارعت عدة دول النتهاج احلداثة مع االدعاء بعدم تنايف ذلك مع الصفات الوطنية، وقد تكفلت احلكومات 
املختلفة بتحمل هذا العبء بدعوى متاشيها مع النهج الوطين، وهنا يتضح لنا أن الدولة كانت هي وعاء التغيري 

لة احلداثة، اليت سامهت يف التحرر من قيود اتمع االجتماعي وهي الذي تتبناه، وهذا ما كان شائعا يف مرح
  .احمللي، وهذه من أهم ميزات العوملة اآلن

  :األمـمـية -3
يقصد باألممية النزعة العاملية اليت تتخطى حدود النزعة القومية، وهو مفهوم مقصود يراد منه تكسري األطر 

  .القومية خدمة للجهة املستفيدة من الفكرة األممية
من دعا إىل األممية يف العصر احلديث احلركة الشيوعية اليت كانت عاملية، وأداة القوة االحتادية وأشهر 

ال متثل إيديولوجية دولة معينة وإمنا  -وإن كانت تتخطى حدود الدولة القومية -السوفياتية، يف حني جند العوملة 
  )77(.هي انعكاسات موعة متغريات سياسية واقتصادية وتقنية

  .ظهور العوملة وتطور مسريا: ع الثاينالفر
إن نتائج التغري التارخيي ال تظهر مباشرة، وإمنا تستلزم من مضي الوقت ما يكفل هلا الظهور بدقة ومشول، 
وإننا نعيش اليوم يف زمن حنس فيه بآثار الثورات االقتصادية واالجتماعية والعلمية اليت تفجرت        يف 
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، وشكلت حياة الدولة احلديثة وبالتايل العامل احلديث، فليست النظم الوطنية والدولية عام األخرية ةاخلمسمائ
لذلك . اليوم، سوى امتداد للنظم اليت برزت وأخذت تتضح معاملها يف القرن السادس عشر والقرون اليت أعقبته

رية، ويرجعون أصوهلا يرى بعض املفكرين والباحثني أن ظاهرة العوملة ليست وليدة السنني أو العقود األخ
" كظاهرة"وإرهاصاا األوىل، إىل حنو مخسة قرون خلت، وخيالفهم فريق آخر يرى أن البداية احلقيقية للعوملة 

ألول مرة باملدلول " العوملة"تعود فقط إىل أوائل عقد التسعينيات من القرن املاضي، حني ظهر مفهوم 
  .االصطالحي

ميا، وبالتايل فهي ليست نتاج العقود املاضية اليت ازدهر فيها مفهوم العوملة كن القول أن للعوملة تارخيا قدمي
وذاع وانتشر، فاحلقيقة أن شيئا ما مركوزا يف فطرة اإلنسان حيثه على أن حيلم باحلركة يف عامل واحد بعيد عن 

. حتقيق ذلك احللم احلدود والقيود، لكن حقائق اجلغرافيا وتباين الثقافات واملصاحل، كانت حتول دائما دون
والتجار منذ فجر التاريخ كانوا يركبون املخاطر، وجيوبون أصقاع األرض من أجل حتسني أحوال جتارم وجين 

ومبقياس  بوصف ما" عوملي" وميكن القول أن أي حترك يقوم به اإلنسان هو نشاط . املزيد من املكاسب واملنافع
مل  "العوملة"لكن ال يعين هذا أن تاريخ  " العوملة" حقبة معينة لنشأة  وهلذا كله فإنه من غري املمكن حتديد)78(.ما

  .يشهد بعض القفزات النوعية، أو بعض احملطات الكربى اليت تقطع استمراريته
منوذجه الذي رصد من خالله " رونالد روبرتسون"التارخيي للعوملة، صاغ و ومن خالل تعقب البعد الزمين

  ختطيط " لعوملة وامتدادها عرب املكان والزمان، وذلك يف دراسته املهمة املراحل املتتابعة لتطور ا
  ".العوملة، النظرية االجتماعية والثقافية الكونية:" ويف كتابه" العوملة باعتبارها املفهوم الرئيسي: الوضع الكوين

  
  
  
  
  

  )79(:تيةاملراحل اخلمس اآل حتديد وقد انتهى روبرتسون إىل
ويطلق عليها البعض مرحلة التكوين، واستمرت هذه املرحلة يف أوربا منذ بواكري القرن  :املرحلة اجلنينية - 01

اخلامس عشر إىل منتصف القرن الثامن عشر، ومتيزت بنمو اتمعات القومية، وإضعاف القيود اليت كانت سائدة 

                                                             

  .16عبد الكريم بكار، مرجع سابق، ص 78- 
  :ورد ذكر المراحل التي تحدث عنها روبرتسون في -  79

  . 13.12ص   ص ،مرجع سابق ،عاطف السيد -
  . 31.30.ص ص ، السيد يسين، مرجع سابق -
  .31.30ص ص  .1999عمان، دار وائل للنشر، . العولمة و قضايانا ميد حمد السعدون،ح -
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جلغرافية ببدء الصراع يف القرون الوسطى، كما تعمقت األفكار اخلاصة بالفرد وباإلنسان، وتوجت الكشوف ا
للسيطرة على األسواق العاملية، تروجيا للسلع واملنتجات األوربية، ورغبة يف مبادلتها باملواد اخلام واملنتجات 
اآلسيوية واإلفريقية، مما اعترب إيذانا ببدء عصر الرأمسالية التجارية كما تبع ذلك إرساء قواعد التعامل السياسي 

  .م1648" وستفاليا"ؤمتر الدويل من خالل مقررات م
وسادت هذه املرحلة يف أوربا من منتصف القرن الثامن عشر إىل سبعينيات القرن التاسع  :مرحلة النشوء -  02

عشر، يف هذه الفترة أخذت تتبلور املفاهيم اخلاصة بالعالقات الدولية، وباألفراد باعتبارهم مواطنني هلم أوضاع 
الدولية ونشأت املؤسسات  توزادت إىل حد كبري االتفاقا. ر حتديدا لإلنسانيةمقننة يف الدولة، ونشأ مفهوم أكث

اتمع " املتعلقة بتنظيم العالقات واالتصاالت بني الدول، وبدأت مشكلة قبول اتمعات غري األوربية  يف 
  .وبدأ االهتمام مبوضوع القومية والعاملية" الدويل

. بعينيات القرن التاسع عشر إىل منتصف عشرينيات القرن العشرينوقد استمرت من س :مرحلة االنطالق -  03
ويشري االنطالق هنا إىل الفترة اليت فسحت فيها اجتاهات العوملة فائقة القوة يف أزمنة وأمكنة سابقة الطريق لشكل 

لمجتمعات، مفهوم اتمعات القومية، النظام الدويل ل:"واحد ال ميكن اعتراضه، يرتكز على النقاط املرجعية األربع
وصاحب ذلك " اتمع الدويل الواحد"، وبالتايل القيود اخلاصة باتمعات القومية و"األفراد ومفهوم البشرية

وبدأت عملية الصياغة الدولية لألفكار اإلنسانية ". اتمع الدويل"إدماج عدد من اتمعات غري األوربية يف 
كما ازدادت أشكال االتصاالت الكونية بدرجة كبرية وتعاظمت .اهلجرةوحماولة تطبيقها فضال عن عوملة قيود 

سرعتها،كذلك جرت املنافسات العاملية مثل دورة األلعاب األوملبية وجوائز نوبل إىل جانب تطبيق فكرة الزمن 
  .ووقعت يف هذه املرحلة أول حرب عاملية، ونشأت عصبة األمم. العاملي

واستمرت هذه املرحلة من عشرينيات القرن العشرين إىل أواخر : نةمرحلة الصراع من أجل اهليم - 04
وقد متيزت ببدء اخلالفات واحلروب الفكرية حول الشروط واملصطلحات اخلاصة بعملية العوملة . الستينيات منه

ب السائدة وبالصراعات الكونية حول أشكال احلياة املختلفة، ومفاهيم احلداثة املتضاربة اليت أعقبتها احلر
كما حدثت تطورات هائلة يف جمال التكنولوجيا، ويف جمال االتصاالت واملواصالت الدولية، حبيث بات .الباردة

يبدو قابال للتحقق ألول مرة يف تاريخ البشرية بشكل " مبعىن النظر إىل العامل ككل مترابط" مفهوم الكونية
"  Global village"طلح القرية الكونية إىل استخدام مص 1960عام " مارشال ماكلوهان"ملموس، مما دفع 

وشهدت هذه الفترة بروز األمم املتحدة وكذلك . كوصف للعامل يف ظل تقدم وسائل املواصالت واالتصاالت
  .العامل الثالث

بدأت هذه املرحلة يف أواخر الستينات، وقد شهدت اية احلرب الباردة مع مطلع : مرحلة عدم اليقني - 05
وط االحتاد السوفيايت كقوة قطبية، واضمحالل إمرباطوريته يف أوربا الشرقية، مث ما جنم عن التسعينيات، وسق
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ذلك من التحول عن صورة النسق العاملي ثنائي القطبية إىل صورة تارخيية جديدة راحت تعرف باألحادية 
  . "Unipolarity"القطبية

ن األخذ مبالمح التنظيم السياسي ومن ناحية أخرى فقد واكب ذلك حتول العديد من دول العامل ع
واالقتصادي واالجتماعي واالشتراكي أو املاركسي، حيث تزايد االندفاع حنو التحول الدميقراطي 

Democratization"  "وحنو األخذ بآليات السوق يف مناطق خمتلفة من العامل.  
ات التنظيمية والتقنية أكثر ويف هذه املرحلة صار انتقال األفكار وأمناط العيش ورؤوس األموال واخلرب

سهولة، وأوسع مدى من أي مرحلة سابقة، بفضل الثورة التكنولوجية خاصة يف جمال االتصاالت وصاحب ذلك 
  .كله، ازدياد االهتمام باتمع املدين العاملي، واملواطنة العاملية

ويكتسب معان " ةالعومل" وهذه املرحلة األخرية ما زالت مستمرة، وفيها يتعمق استخدام مصطلح
  .ودالالت جديدة، مل تصل إىل درجة اليقني بعد

ال يغين عن العديد من التفاصيل " روبرتسون"العام الذي وضعه  )التقسيم(ومن الواضح أن هذا التخطيط 
  :التارخيية عند تتبع مسار العوملة، ولكنه يشري عموما إىل صنفني من املتغريات التارخيية

، ويقصد ا تلك املتغريات اليت ترتب آثارا تراكمية على  "طويلة املدى"ريات هي املتغ: الصنف األول
  .امتداد مراحل زمنية طويلة

، أي اليت ترتبط بوقوع حدث معني يكون من شأنه أن "احلدثية" فهي املتغريات الطارئة أو: الصنف الثاين
آلثار اليت ترتبط عادة بالتحوالت التارخيية يرتب آثارا جوهرية سريعة أو مفاجئة خالل فترة زمنية قصرية، وهي ا

  .الكربى، أو باألحداث التارخيية الرئيسية
وهذان الصنفان جندمها معتمدا عليهما يف جل الدراسات اليت تم بدراسة املسار التارخيي للعوملة كتلك اليت 

ى أن العوملة مرت باملراحل ، والذي ير"العوملة االجتياحية"يف كتابه " حمسن أمحد اخلضريي"قدمها الدكتور 
   )80(:الثالث اآلتية

  .مرحلة التكوين -01
 .مرحلة ميالد املصطلح -02
 .مرحلة النمو والتمدد -03

وأيا كان التقسيم املعتمد ملراحل تطور العوملة، فإن املؤكد أنه مل يكن معترفا بالعوملة يف الدوائر العلمية على 
يرى أن ال مراحل  )81(-ومنهم سيار اجلميل –نيات، وهذا ما جعل البعض أا مفهوم له أمهية قبل عقد الثماني

تارخيية للعوملة، وأا وليدة حلظة تارخيية معينة، لذلك من األجدى أن ال نبحث يف تاريخ العوملة، بل نركز 
  .جهودنا يف فهم جتلياا املعاصرة، وكيفية درء خماطرها املقبلة

                                                             

  .71.59ص ص ،مرجع سابق ،محسن أحمد الخضيري 80- 
  .42ص ،مرجع سابق ،السيد يسين 81- 
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اب، إال أن اجلانب التارخيي لظاهرة كربى كظاهرة العوملة يبقى ضروريا ورغم ما حيمله هذا املوقف من صو
  .ذلك أن كل ما ليس له تاريخ ال ميكن تعريفه تعريفا مفيدا -على األقل من الناحية العلمية -للتعريف ا

يت خنلص إىل أن لفظ العوملة قد شاع استخدامه، يف السنوات األخرية وبالذات بعد سقوط االحتاد السوفيا
  .ومع هذا فإن الظاهرة اليت يشري إليها، ليست حديثة بالدرجة اليت توحي ا حداثة هذا املصطلح

  اجلارية اآلن إىل ما الاية ؟ )العوملة (هل ستستمر عمليات : ويظل السؤال الذي يفرض نفسه علينا هو
وملة وخاصة العالقة بني التقدم وجند ذا الصدد كتابات حديثة يف الغرب، تتحدث عن التناقضات اجلديدة للع

التكنولوجي من جهة، وأزمة توزيع الدخل والبطالة من جهة أخرى، وبذلك تبدو عملية العوملة اجلارية حاليا 
 )82(.ليست خالية من التناقضات، وأن هناك حدودا تارخيية لعمليات العوملة خاصة يف بعدها االقتصادي

ضي فقط النظر إىل العوملة على أا تيار تارخيي ال يصد وال يرد وإمنا وهكذا يتضح لنا أن البحث اجلاد ال يقت
 .األمر يقتضي البحث يف تناقضات العوملة، وخماطرها خاصة على دول اجلنوب

  .حتوالت داخل حدود الدول وخارجها: العوملة والنظام الدويل: املطلب الثاين
سرعة، فالتفاعل يف اتمعات يتزايد بني الداخل ال شك أن العامل يتغري يف هذا العصر تغريات تتواىل ب

أكثر من  -واخلارج، ويكتسب العامل اخلارجي تأثريا متزايدا يف الوضع الداخلي، مما جعل الدولة تواجه ضغوطا 
اليت تعد احملرك األساسي للعوملة إىل  اإلقليمية والعاملية، ةمن األعلى من قبل القوى االقتصادي - أي وقت مضى

 .لفواعل فوق الوطنية األخرى كاملنظمات غري احلكومية اليت أخذ دورها يتعاظم على املستوى العامليجانب ا
اليت تطالب مبزيد من  ومن األسفل من جانب الشعوب واتمع املدين  وخاصة األقليات واجلماعات اإلثنية،

لتحوالت اليت ترافقت مع العوملة وسنتناول من خالل الفرعني اآلتيني هذه ا. احلقوق واملشاركة واالستقالل
  .وتزامنت مع اية احلرب الباردة

  . التحوالت الداخلية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة: الفرع األول  
على النظر إىل جمموع الدول باعتبار أن كل دولة متثل  –و منذ قرون عديدة  –لقد ارتكز التنظيم الدويل 

على صورتني  –يف بداياا األوىل  –الدول، كما اقتصرت العالقات الدولية وحدة سياسية متميزة عما عداها من 
، و هكذا،  يف ظل النظر إىل )احلرب(من صور التعامل الدويل الرمسي أال و مها الدبلوماسية و اإلستراتيجية 

كان من  .الدول كوحدات مستقلة و منعزلة عن بعضها البعض، و اقتصار التفاعل فيما بينها على أضيق نطاق
امليسور الفصل بني ما يعد من الشؤون الداخلية للدول، و بني ما هو دويل أو خارجي غري أنه مبرور الزمن أخذت 
هذه  الفكرة تتراجع تدرجييا حتت ضغط التفاعل املتزايد فيما بني الدول سواء على املستوى الرمسي أو غري 

اجز أو كعائق حيول دون التفاعالت الدولية وقد أدى ذلك الرمسي، حبيث مل يعد ينظر إىل احلدود اإلقليمية كح
                                                             

  : الرابط االلكترونيعلى ". و الثقافية العولمة وتداعياتها االقتصادية" ،محمود عبد الفضيل  82-
http://www.albayan.co.ae/albayan/1998/07/17/eqt/7.htm  
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مبعىن الترابط بني األوضاع الدولية العاملية و  "Linkage Politics"إىل ظهور الفكرة اليت عرفت بسياسات الترابط 
  .بني األوضاع الداخلية احمللية  أو العكس

الداخلية و املتغريات اخلارجية، نظرا وانطالقا من هذا الوضع فإنه يصعب الفصل حاليا بني املتغريات 
لعالقة التأثري و التأثر اليت تربط بني هذين الصنفني من املتغريات، ورغم ذلك فإنه باإلمكان إبراز املتغريات األكثر 

  :ارتباطا بالوضع الداخلي للدولة فيما يأيت
  .تراجع مبدأ السيادة الوطنية للدول  :أوال

م، ميثل حجر الزاوية للتنظيم 1576منذ أن نبه إليه جون بودان عام " sovereignty"لقد ظل مبدأ السيادة 
  .الدويل احلديث، إذ نصت عليه و أقرته كافة القوانني و املعاهدات و النظم و األعراف الدولية

 - وعلى الرغم من التراجع التدرجيي الذي حلق ذا املفهوم عرب العصور إال أنه ظل عرب العصور         
ولفترة طويلة حماطا الة من القدسية ومنـزها عن أن يطاله أي انتقاص أو تشكيك،   - رة قانونية جمردة كفك

  )83(.غري أن مفهوم السيادة قد حلقه التغري بشكل ملموس منذ منتصف القرن العشرين
طنية          وهذا ما دفع بعض املفكرين إىل القول بنهاية النظام الدويل احلديث الذي تعترب الدولة الو

يف " Kenechi Ohmae"كنشي أوهيمي"و يعترب الياباين . وسيادا مبفهومها التقليدي املعروف بؤرته وحمور تركيزه
ريتشارد "يسانده . من أبرز رواد هذا االجتاه" عامل بال حدود"و " اية الدولة القومية"كتابيه املشهورين 

" أندرو ماسي"و  " Susan Strange" ن اية اجلغرافيا، وكذلك يف كتابه املعنو  "Richard O'Brien"أوبرن
Anddrew Massey "  سوقنة الدولة"صاحب عبارة " (The Marketization of States(.)84(            

وقد جرى التأكيد على تآكل نفوذ الدولة الوطنية و تراجع سيادا، كذلك، من قبل مفكرين بارزين 
الذي يرى أن احلضارة حتل اآلن حمل الدولة بوصفها الوحدة األساسية يف السياسة " ونصمويل هنتنجت: "أمثال 

أن القوى االقتصادية العاملية ختلق اآلن " بنيامني بربار"و " فرانسيس فوكوياما"العاملية  يف حني يعتقد كل من 
منحى هو " روبرت كابالن"و ثقافة عاملية متجانسة التكوين مما سيجعل الدول شيئا زائدا ال ضرورة له، وينح

إن التغريات الدميوغرافية والبيئية سوف تؤدي إىل اية الدولة الوطنية وبداية الفوضى "األكثر كارثية بقوله 
       )85(."الشاملة

                                                             
83 -Elie Cohen, La Tentation hexagonale:la Souveraineté a l'épreuve de la Mondialisation, FAYARD, Paris  

           , 1996, P325.   
  ، جامعة "الدولة الوطنية والتحوالت الدولية الراهنة" أعمال الملتقى الدولي . "العولمة و سيادة الدولة الوطنية". ة مازن غرايب  -  84
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ضرورة  إعادة النظر يف مفهوم السيادة دف تقدمي تعريف جديد له  أو حتديد مضمون  وتبدو بذلك
  ) 86(.ن أكثر واقعية وأكثر تناسبا مع السياق التارخيي املعاصرمعاصر هلذا املفهوم يكو

السيادة : و جتدر اإلشارة هنا إىل آراء بعض الكتاب الداعني إىل صور جديدة للسيادة، من ذلك مثال 
، ويف املقابل هناك من يرفض فكرة إعادة تعريف "Shard"أو املشتركة  "Limited" أو املقيدة  " Partial"اجلزئية  

و يرى أنه من األفضل االعتراف بتجاوز هذا املفهوم واالنتقال . مفهوم السيادة أو حتديد مضمون معاصـر لـه
  . )Post- Sovereign governance)" ما بعد السيادة"إىل ما يسمى مبفهوم احلكم يف مرحلة 

صـاحبة السلطة  اليـد أو ةففي ظل العوملة و آلياتـها و مؤسسـاا مل تعد السلطة السياسية مطلق
 ممارسة بعض مظاهر السيادة التقليدية كفرض الضرائب وحتديد سعر الضريبة اجلمركية، كما مل تعد يف  املطلقة

  .مطلقة اليد يف استخدام العنف و القوة القهرية يف مواجهة مواطنيها
الشؤون الداخلية  وقد كان من نتائج تراجع مبدأ السيادة الوطنية للدول أن تزايدت إمكانية التدخل يف

ويف هذا اإلطار توسعت مبادئ القانون الدويل إىل احلد الذي أصبح يضع قيودا على الدول و . للدول األخرى
حيدد هلا ما الذي تستطيع أو ال تستطيع فعله حىت يف قضايا شديدة احلساسية، كعالقة الدولة مع مواطنيها  يف 

ة و عمالة األطفال و البيئة و غريها، و ظهر يف النظام الدويل فاعلون جمال احلريات و حقوق اإلنسان و قضايا املرأ
   )87(.دوليون يف تلك القضايا، واليت كانت إىل عهد قريب من اختصاص الدول ال ينازعها فيها أحد

وأصبح كل فاعل حملي اليوم فاعال دوليا حمتمال، يف حني مل يكن النظام املاضي ليسمح بالوصول إىل 
  .ملي إال بواسطة الدولة إجباريا، و اآلن مت االستغناء عن هذه الواسطة إىل حد كبرياملسرح العا

ونتيجة لذلك فقدت التبعية التراتبية والسيادية مشوخها، وأصبح لعمدة مدينة كبرية، أو متوسطة       و 
خارجية وصاروا  لرئيس منطقة، و رئيس مشروع نشيط إىل حد ما، أو ملسؤول عن غرفة جتارية إقليمية، سياسة

حييطون أنفسهم خبرباء دوليني، يستقبلون أو يتنقلون و خباصة يسعون حبماس حنو سياسة اندماج تتعدى احلدود و 
هكذا أصبح احمللي بؤرة دائمة إلعادة تشكيل جغرايف بينما كان فيما . تندرج يف مناطق ذات أبعاد متقلبة و متغرية

      )88(.مضى نقطة راسخة خاضعة للسيادة
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الدولة "وكل هذه املتغريات تفرض بالضرورة إحداث تغيري جذري يف بنية الدولة الوطنية للتحول إىل 
، ألن الشبكات املالية و التجارية والتكنولوجية واإلعالمية والثقافية هي اليت أصبحت حتدد الواقع القائم "الشبكية

اقع اجلديد من خالل إعادة اهليكلة الداخلية سياسيا يف العامل، ومن مث فعلى الدول أن حتاول التكيف مع هذا الو
  .واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإداريا

وتربز نقطة االختالف الرئيسة بني الدولة الوطنية والدولة الشبكية اليت هي يف حيز التشكل أن األوىل 
ر إقليمي حمدد ألن العوملة أدت ترتبط بإطار إقليمي حمدد متارس فيه نشاطها، يف حني أن الثانية ال تقوم على إطا

إىل إعادة توزيع القوى بني الدول واألسواق واتمع املدين، ومن مث وجدت الدول من يشاركها يف القيام 
بأدوارها االقتصادية، السياسية،االجتماعية  واألمنية، وذلك من خالل رجال األعمال واملنظمات الدولية 

  .عالم وغريهاومؤسسات اتمع املدين و وسائل اإل
  .تراجع قدرة احلكومات الوطنية على توجيه األنشطة االقتصادية أو السيطرة عليها: ثانيا

امتازت العوملة يف بعدها االقتصادي بالتحول إىل األخذ بنظام اقتصاديات السوق، وختفيف قبضة 
املعامالت االقتصادية سواء  احلكومات على النشاط االقتصادي، و احلد من التدخل احلكومي يف تنظيم أو تقييد

  .احمللية أو اخلارجية 
فالدولة الوطنية كانت تسعى على الصعيد اخلارجي إىل فرض نظام التمايز و تدويل االقتصاد ؛ حيث 
كان التدويل بعين فتح األسواق الوطنية فقط مع احلفاظ على اهلوية، كما كانت املبادالت التجارية تتم على 

مما أعطى الدولة سلطة . ريفة اجلمركية وقيود الصرف األجنيب باإلضافة إىل حواجز أخرىأساس احلماية و التع
م، الذي مهد السبيل 1929كبرية يف توجيه األنشطة االقتصادية و السيطرة عليها، خاصة بعد الكساد الكبري سنة

ال االجتماعي  وهو ما برز يف لتدخل الدولة الوطنية يف النشاط االقتصادي، و دفع ألن يكون هلا دور فعال يف ا
جتربة التدخل احلكومي يف كثري من الدول األوربية، وكان الكساد الكبري هو األرضية اليت أفرزت النظرية العامة 

، و اليت تدعو إىل ضرورة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي باعتبارها العامل املوازن أو التعويضي "لكينـز"
بحت الوصفة الكينـزية هي األساس الذي بنيت عليه السياسات االقتصادية يف دول لتقلبات هذا النشاط وأص

    )89(.وقد استمرت مرحلة التدخل من جانب الدولة حىت السبعينيات من القرن املاضي. الغرب الرأمسايل
ة  تراجعت نسبيا حتت وطأة األزمات املستعصية كالزيادة يف معدالت البطال الكن هذه املرحلة سرعان م

فصعد نتيجة لذلك . ومعدالت التضخم اليت عانت منها الدول الغربية الرأمسالية و على رأسها الدول األوربية 
وأعاد أنصار . التيار الداعي إىل تقليص مساحة تدخل الدولة يف الشؤون االقتصادية إىل احلد األدىن و الضروري
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كما قال -قائي التوافق بني املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة هذا التيار إحياء فكرة اليد اخلفية اليت حتقق بشكل تل
  .ونادوا بإطالق احلرية االقتصادية إىل أبعد مدى -آدم مسيث

وبناء على ذلك فقد دأب كثري من الباحثني و املفكرين على التأكيد أن عصر الدولة الوطنية قد انتهى 
  ) 90(.مواجهة العمليات االقتصادية واالجتماعية املعوملة وأن التحكم على املستوى الوطين مل يعد فعاال خاصة يف

فالعوملة تضغط على الدولة لفتح حدودها لنوع جديد من التنافس احلر تضعف فيه قدرة السلطة الوطنية 
على تطبيق القوانني الوطنية داخل تلك احلدود، وعلى التحكم يف تدفقات و انسياب رؤوس األموال اليت 

وهو ما هيأ للسيطرة األجنبية على املقدرات االقتصادية للعديد . احلركة على املستوى العاملي أصبحت تتمتع حبرية
  .من الدول وجعلها حتت رمحة الرأمسالية العاملية و الشركات متعددة اجلنسيات

فبعد . كما أدت عمليات أو سياسات اخلصخصة إىل إضعاف القدرة االقتصادية للحكومات الوطنية
. العام مل تعد احلكومات قادرة على التأثري يف حجم الطلب أو مستويات األسعار أو حجم العمالة  تصفية القطاع

  .ومن مث  فقدت سلطتها و سيطرا على ماليني العمال و املوظفني الذين كانوا يعملون لديها ويدينون هلا بالوالء
ت عاجزة عن تلبية املتطلـبات و وهكذا يتضح أن العوملة قد هيأت إلضعاف الدولة اقتصاديا، حيث بات

االحتياجات املتزايدة للشعوب، فضال عن عجزها عن التدخل حلماية املصاحل االقتصادية الوطنية يف مواجهة 
ورغم هذا فإنه جيدر بنا أن نشري إىل كون مؤسسات العوملة ال تفكر يف حتمل ما . سياسات و ضغوط العوملة

مشروعاا ومصاحلها اليت خترج عن نطاق اختصاصها حىت أن قادة حيدث من حتوالت وتطورات خارج نطاق 
هذه املؤسسات هم أول من يطالب بتدخل الدولة إذا حدثت أي ضائقة اقتصادية أو صعوبة يف ممارستها 

ل باإلضافة إىل مطالبتها بتقدمي البنية التحتية واخلدمات العامة اليت حتتاجها األعمال االقتصادية بأق )91(.ألنشطتها
  .تكلفة ممكنة

  .التركيز على اهلوية و تراجع الوالء الوطين :ثالثا
إنه من الالفت لالنتباه أنه يف ظل االجتاه حنو العوملة يتم يف نفس الوقت االجتاه الشديد حنو حتديد اهلوية 

وشخصيته والشخصية، فبينما جند حياة الفرد تتحول إىل العاملية جند الفرد ذاته يسعى جاهدا لتعريف هويته 
  .بطريقة أكثر صرامة من ذي قبل، و غالبا ما يعتمد هذا التعريف على العنصر احمللي مثل العرقية واإلثنية

وتشري املالحظة إىل أن العالقات الدولية تشهد منذ اية عقد الثمانينيات و مطلع التسعينيات إحياء قويا 
الدول أدت إىل متزيق بعضها، كما حدث           يف  للنزعات العرقية أو القبلية أو الطائفية يف العديد من

  و األكيد أن هذه الدول ) عشرين دولة تقريبا(يوغسالفيا  واالحتاد السوفيايت، مما أوجد دوال جديدة 
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و أبعد من ذلك جند مجاعات حملية متناهية الصغر و على الرغم من أا مل  )92(. اجلديدة جاءت لتعلن عن هويتها
، مثل الصربيني البالغ عددهم مئة ومخسني ألفا والذين يعيشون يف "باالستقالل الثقايف"رقة، تطالب تواجه أي تف

غابات مشال برلني، و هم آخر من تبقى من القبائل السالفية اليت استوطنت مشال أملانيا قبل أكثر من ألف 
  )93(.عام

:  العامل و لذلك يتساءل املختصون ويفرض واقع التمزق هذا نفسه على العديد من الدول و األقاليم يف
كندا ناطقة باإلجنليزية وكندا ناطقة : هل ستنجو من ذلك كندا خالل هذا القرن ؟ أم أا ستنقسم إىل قسمني 

بالفرنسية ؟ و هل ستبقى اهلند متوحدة سياسيا ؟ و هل ستظل كورسيكا و بريتاين داخل فرنسا ؟ وهل ستبقى 
جلنوب الذي يقطنه اهلنود احلمر عن الشمال الذي يقطنه املنحدرون من أصول املكسيك متوحدة أم سينفصل ا

  .يإسبانية ؟ وهل سيبقى العراق موحدا وكذلك السودان ؟ والقائمة يف حقيقة األمر ال تنته
وهناك العديد من النماذج اليت توضح عودة اموعات إىل هويتها الثقافية ورموزها األصلية        ومن 

  :ذلك نذكر
م، وهم يلوحون بعلمي السعودية وتركيا بدال من أعالم األمم املتحدة 1994تظاهر ألف مواطن من سراييفو عام 

واملثال اآلخر هو تظاهر سبعني ألف مواطن يف لوس أجنلس، وهم حيملون األعالم ) NATO(ومشال األطلسي 
ت متنحها الدولة، ويف تظاهرم هذه مل املكسيكية، ضد قرار أمريكي حيرم املهاجرين غري الشرعيني من مميزا

   ) 94(.حيملوا العلم األمريكي على الرغم من أم أمريكيو اجلنسية مكسيكيو االنتماء واألصل
وإذا حاولنا تفسري هذه الظاهرة على املستوى الدويل، اتضح لنا أن الضخامة مل تعد هلا أية ميزة وبالتايل 

والعرقي والقبلي، ففي عصر احلرب الذرية واإلرهاب مبختلف أشكاله مل  حدث تراجع عنها لصاحل الوالء اإلثين
  .قادرة على محاية مواطنيها -حىت الكربى منها  -تعد الدول 

أضف إىل ذلك أنه سواء أكان احلجم كبريا أم صغريا، فالكل اآلن متساوون يف وصوهلم للمال 
رية االنضمام إىل جتمع إقليمي اقتصادي وبذلك حتقق واملعلومات وبالشروط نفسها، إذ أنه بإمكان أية دولة صغ

االستقالل الثقايف والسياسي والتكامل االقتصادي، ومن غري ريب أنه ليس مصادفة أن لوكسمبورغ الصغرية من 
   )95(.أكثر املتحمسني لالحتاد األوريب
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يس سياسيا وال وإن كان هذا التفسري صحيحا يف بعض جوانبه، فإن اهلدف األساسي من هذه النزعة ل
 ياقتصاديا، بل إنه تأكيد على الوجود وبالتايل التعبري عن ثنائية أعمق من ثنائية اهلوية والعوملة أو احمللي والكوين ه

ما يكون األنا هو الذي يدافع عن اهلوية الثقافية واخلصوصية و احمللية يف مواجهة اآلخر  ةثنائية األنا واآلخر، وعاد
   ) 96(.بني الطرفني ليست جمرد موضوع لبحث علمي بل هي أزمة وجودية تارخيية ةة، فالعالقالذي يتحد مع العومل

وهكذا يبدو أن العودة إىل التركيز على االنتماء العرقي أو الديين أو القبلي الضيق يعد من اإلفرازات 
أا تؤدي إىل إضعاف  ذ، إهلا من آثار سلبية على التكامل السياسي للعديد من اتمعات ااخلطرية للعوملة، مل

كالطائفة أو ) حتت وطنية( عاطفة الوطنية أو الشعور الوطين كأساس لبناء ولنهضة الدول، حلساب مفاهيم حتتية 
القبيلة ويتجلى ذلك يف العديد من املظاهر من بينها، االستهانة بالدولة الوطنية وبرموزها ومؤسساا وإمهال 

      )97(.التاريخ الوطين
عن البيان توضيح األثر السليب لضعف الوالء الوطين على متاسك اتمعات وضتها، إذ ينعكس وغين 

ذلك على سبيل املثال يف احنسار الرغبة الشعبية يف املشاركة السياسية ويف عمليات صنع القرار السياسي، مما 
صراع املسلح والعنيف اليت رمبا يترتب عليه السلبية والالمباالة السياسية، وقد يصل األمر إىل مستويات ال

يصاحبها عمليات التطهري العرقي واإلبادة اجلماعية وغريها من اخلروقات الكبرية حلقوق اإلنسان، مما أدى إىل 
اشتعال العديد من احلروب األهلية وإىل تفاقم الكثري من األزمات واملشكالت االجتماعية واإلنسانية األخرى اليت 

  .دول تعاين منها خمتلف ال
  .التحوالت اخلارجية يف فترة ما بعد احلرب الباردة:الفرع الثاين 

لقد صار التغري مسة أساسية للحياة الدولية املعاصرة، وبات تدخله يف شىت ااالت كبريا، فهو يتدخل  يف 
  .امليالفردي، االجتماعي، الوطين والع:األنظمة واهلياكل وحىت العمليات، ويتدخل على مجيع املستويات 

أن نضع كل التغريات اليت حتدث يف خانة واحدة،فمنها البسيط ومنها اجلذري فإذا  - بالطبع -وال ميكن
حتدثنا عن التغريات البسيطة فيمكننا أن نشري مثال إىل جمايل الدبلوماسية والتجارة،أما إذا حتدثنا عن التغريات 

  : ديناجلذرية فسنشري فورا إىل التطورات اليت حتدث على الصعي
واليت تعكس التحوالت يف األنظمة ويف طبيعة الدول "   Structural" واهليكلي "  Systemic  "النظامي  

  :ونظرا ألمهية هذه التغريات فسنشري إىل أكثرها تأثريا وبروزا فيما يأيت. نفسها
  .التحوالت النظامية واهليكلية يف النظام الدويل:أوال

القطبية إىل نظام أحادي القطبية يعد حتوال نظاميا مهما يف العالقات  الشك أن التحول من نظام ثنائي
  .الدولية، لذلك جيدر بنا أن نقف عنده نظرا ملا أفرزه هذا التحول من نتائج على مجيع األصعدة واملستويات 

                                                             
   :الرابط االلكترونيعلى ، "اإلشكال النظري:الثقافة العربية بين العولمة والخصوصية"، حسن حنفي - 96
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فقد شهد النظام الدويل تغريات جوهرية يف أعقاب سقوط نظم احلكم االشتراكية يف شرق ووسط أوربا 
وقد وصف الكثريون تلك التغريات بأا . م1991مث ايار االحتاد السوفيايت يف ديسمرب " وارسو"تفكك حلف و

اية نظام الثنائية القطبية الذي نشأ إثر اية احلرب العاملية الثانية، باعتبار أن أحد قطيب النظام قد اار ويسود 
وقد بين هذا االعتقاد على دالئل أمهها ايار . ية نظام جديداالعتقاد بأن ما حدث ميثل اية نظام دويل وبدا

وتغري العالقات بني القوى العظمى نتيجة . الكتلة السوفياتية، وسقوط الشيوعية كقوة سياسية ذات وزن عاملي
  .1945انتهاء الصراع الدويل الذي كان حمتدما منذ سنة 

الذي تشكلت مالحمه بعد اية احلرب العاملية الثانية وعلى الرغم من اإلمجاع على انتهاء النظام العاملي 
فبينما ذهب البعض إىل القول بأن النظام الدويل . فقد تركز االختالف على توصيف ماهية النظام الدويل اجلديد

قد أصبح أحادي القطبية، ذهب البعض اآلخر إىل القول بأنه أصبح متعدد األقطاب تتوازن فيه مخس قوى 
  .املتحدة األمريكية، اإلحتاد األوريب، اليابان، روسيا االحتادية، والصنيالواليات :هي

وبغض النظر عما ميكن أن يوجه من انتقادات أو مالحظات إىل هذين املوقفني، ميكن أن نستخلص أن 
منة املنظومة النظام العاملي الراهن يعد نظاما أحادي القطبية، غري أنه ال خيضع هليمنة دولة منفردة، بل إنه خيضع هلي

الرأمسالية، اليت تعرب عنها الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوريب واليابان والباسفيك، بقيادة الواليات املتحدة 
  .األمريكية

منظومة حتمل تعددية داخلها ولكنها تعددية حمكومة وفق قواعد مستقرة ينتفي /قطب"وبالتايل فهي هيمنة 
  )98(".وة العسكرية أو التهديد باستخدامها يف عالقاا املتبادلةفيها احتمال استخدام الق

وأيا كانت طبيعة النظام الدويل احلايل، فإن األكيد أن سقوط اإلحتاد السوفيايت مل ميثل سقوط دولة 
وهذه  - سواء كان يعرب عنها حقيقة أو ال يعرب ولكنها ارتبطت به  - ةعظمى فقط بل سقوط دعوة أيديولوجي

األمر الذي أدى إىل التشكيك يف مدى صالحيتها كركيزة للتنظيم . هي الدعوة االشتراكية ةاأليديولوجيالدعوة 
االجتماعي، وما ترتب على ذلك من اوي األنظمة ذات النزعة الشمولية اليت تعظم من دور الدولة ومؤسساا 

  .الرمسية باعتبارها يف طليعة القوى االجتماعية 
حتاد السوفيايت يف سقوط األنساق السياسية املغلقة و اليت كانت حتتكر احلقيقة وأيضا ساهم سقوط اإل

السياسية، و ظهور أنساق سياسية مفتوحة، تتعدد فيها األصوات، و تربز املعارضة، و تتنافس األحزاب  
وصا يف خص –لذلك اضطرت النظم احلاكمة اليت كانت متحالفة مع اإلحتاد السوفيايت . واجلماعات السياسية

إىل أن تغري من توجهاا و سياساا و مواقفها داخليا   -العامل الثالث واليت قدر هلا أن تستمر يف السلطة 
وخارجيا، بعدما فقدت احلليف الذي كانت حتتمي به، ووجدت نفسها مبفردها يف مواجهة اإلنفراد األمريكي أو 
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رونة تارة و باملراوغة تارة أخرى، على أمل املواءمة بني توجهاا الغريب باهليمنة العاملية، فراحت مواقفها تتسم بامل
  .الوطنية وما تفرضه ظروف الواقع الدويل اجلديد من قيود و حتديات 

وأخريا إن سقوط اإلحتاد السوفيايت ساهم يف اندماج أكثر للشعوب اليت كانت حتت املظلة السوفياتية 
اد الترابط بني دول و شعوب العامل، هذا الترابط الذي تعرب عنه العوملة بالعامل، مما ساهم بشكل أو بآخر يف ازدي

  .اليوم 
ولن يكون غريبا أن يرافق هذا التحول النظامي يف العالقات الدولية حتوالت هيكلية مهمة، لعل أبرزها ما 

  :يأيت 
   :سيادة الليربالية اجلديدة  -أ

لبة للفكر الليربايل القائم على الدعوة إىل تعزيز لقد كان من أبرز مظاهر عصر العوملة أن أضحت الغ
امللكية الفردية وحرية السوق مع حتديد لدور الدولة يف النشاط االقتصادي، وكان أول من قال بذلك املفكر 

  .مؤسس علم االقتصاد الكالسيكي" آدم مسيث"الربيطاين 
 1989فوز احملافظني يف االنتخابات لعام إثر  -بعد أن تراجع نوعا ما  -ووجد هذا االجتاه انتعاشا كبريا 

و قد اختذ هؤالء عقيدة اقتصادية خمتلفة عن . يف الواليات املتحدة األمريكية 1980يف بريطانيا و قبلها يف عام 
" ومستشار تاتشر" ميلتون فريدمان"اليت نادى ا مستشار ريغان االقتصادي ". الليربالية اجلديدة"سابقتها مسيت 

، وكان هذان املنظران قد أوكال إىل احلكومة مهمة احلفاظ على اإلطار العام للنظام "ون هايكفريديريش ف
الرأمسايل، مؤكدين على أنه كلما متتعت املشروعات حبرية أكرب بشأن استثماراا و استخدامها لأليدي العاملة 

  ) 99(.كان النمو أكرب و املستوى االقتصادي أعلى للجميع
تبذل قصارى جهدها من أجل حترير  -ليربالية النـزعة  - عتقاد راحت الدول الغربية وبناء على هذا اال

رأس املال من القيود، ومل تكتف ذا فقط بل راحت تضغط على كل الشركاء الرافضني لتطبيق هذا النهج  
مع زوال ضغط  لألخذ بالتوجه اجلديد مهددين إياهم بالعقوبات التجارية وبوسائل الضغط األخرى، وتزامن ذلك

  .النموذج االشتراكي إثر سقوط اإلحتاد السوفيايت وتالشي الكتلة االشتراكية
وصار قانون العرض والطلب هو أفضل األنظمة املتاحة، وتوسيع التجارة احلرة هدفا حبد ذاته ال حيتاج 

ملشروع الليربايل إىل تفسري، فالتحرير، الليربالية واخلصخصة دعامات ثالث إستراتيجية أعلى من شأا ا
لذلك مل يكن من الغريب أن تدعو الدول الكربى  واملنظمات االقتصادية العاملية إىل تصفية القطاع ) 100(.اجلديد

االقتصادي اململوك للدولة من خالل بيعه لألفراد والشركات حبجة توسيع قاعدة امللكية وزيادة كفاءة التشغيل 
  . ( Privatization)" خصةاخلص"واإلدارة من خالل ما عرف بسياسة 
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فت سياسة اخلصخصة وراءها آثارا اجتماعية سلبية، إذ فقد العديد من املوظفني و العمال وقد خلّ
وظائفهم وأعماهلم، مما أدى إىل ارتفاع معدالت البطالة، وهو ما ينبئ حبدوث مشكالت اجتماعية خطرية 

وت الكبري يف مستويات املداخيل، ويف أمناط املعيشة  كارتفاع معدالت اجلرمية وانتشار ظاهرة اإلدمان والتفا
  ) 101(.وهي كلها نتائج من شأا أن يئ لزعزعة االستقرار االجتماعي والسياسي يف العديد من الدول

ومن هنا كان من الطبيعي أن ترتبط العوملة باخلصخصة أي نزع ملكية الدولة الوطنية، ونقلها إىل القطاع 
  .خلارج، وهكذا تتحول الدولة إىل كيان ال ميلك وال يراقب وال يوجهاخلاص يف الداخل وا

  :انتشار موجة التحول الدميقراطي و قيم حقوق اإلنسان –ب 
واكب األخذ باحلرية االقتصادية وبآليات السوق وتصفية القطاع العام و االجتاه حنو اخلصخصة       

من التحول الدميقراطي على املستوى العاملي من الناحية وحترير التجارة على املستوى العاملي، سريان موجة 
  .السياسية، ويعد هذا أمرا طبيعيا يف ظل صعود جنم الليربالية اليت جتعل من احلرية شعارا هلا يف مجيع ااالت 

ومل يعد التحول الدميقراطي جا اختياريا تنتقيه الدول الوطنية طوعا من بني بدائل أخرى ملباشرة شؤون 
فلقد دمهت موجة التحول الدميقراطي بنية اتمع الدويل املعاصر . حلكم واإلدارة، بل صار حتما تارخيياا

إن الدميقراطية :"إىل إعالن مقولته الشهرية " فرانسيس فوكوياما"وهذا ما دفع . وعصفت بأعىت النظم الشمولية
األخرية لنظام احلكم البشري املنشود وبالتايل فهي  لإلنسانية و الصيغة يالليربالية تشكل مطاف التطور األيديولوج

  )102(".متثل اية التاريخ
وقد كان من شأن موجة التحول الدميقراطي أن بدأت احلكومات يف االلتزام بالدستورية يف ممارستها 
 ملظاهر سلطاا، ويف رعاية وصون حقوق وحريات احملكومني ذلك فضال عن احلد من نطاق تدخل الدولة  يف
إدارة و توجيه العالقات االجتماعية دف إتاحة قدر أكثر من احلريات للجماهري و القوى غري الرمسية 

  .كاألحزاب السياسية ومجاعات الضغط السياسي 
لقد أصبحت الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان كذلك مطلبا عامليا، تركز عليه الواليات املتحدة 

ذ أصبحت املبدأ األساسي الذي تستعمله الدول الكربى يف التأثري على دول العامل األمريكية وحلفاؤها الغربيون، إ
الثالث خاصة منها اليت اتبعت نظام احلزب الواحد أو النمط االشتراكي يف ما مضى، بل أصبحت حقوق اإلنسان 

ذج الغريب و يف هذا اإلطار أصبح النمو. قيما مرجعية لسلوكات الدول ومعايري للمساعدات ومنح القروض
كما يرى -األمريكي النموذج العاملي، الذي جيب أن يقتدى به ؛ أي عوملة النظام األمريكي، على اعتبار

أنه البديل الوحيد إذ مل يعد هناك أي منوذج آخر للتطور، وليس هناك أي منطق قادر على الصمود يف  -مروجوه
  ) 103(.وجه العوملة
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األمريكية بقضية الدميقراطية وحقوق اإلنسان على صعيد  وعلى الرغم من زيادة الواليات املتحدة
اخلطاب السياسي، إال أن السياسة األمريكية تتعامل مع هذه القضية بنوع من الرباغماتية اليت تتجلى صورها  يف 
 املعايري املزدوجة املطبقة ذا اخلصوص، وعدم ترددها يف التضحية بقيم الدميوقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان يف

وهكذا فإن القوة الوحيدة العظمى يف العامل ال تتبىن قضية الدميوقراطية . حالة تعارضها مع مصاحلها احليوية
كرسالة أخالقية عاملية، بل تتخذها كأداة خلدمة مصاحلها وسياستها اخلارجية وما حدث مؤخرا  نوحقوق اإلنسا

ل أن حتمل الدميقراطية و مبادئ حقوق اإلنسان من احتالل أمريكي للعراق دليل واضح يف هذا الشأن فهل يعق
  على منت الدبابات و الطائرات احلربية املقاتلة ؟ 

ويف موازاة ذلك تتعومل السياسة بتحررها من سيطرة الناخبني ومن سلطة الدول و احلكام يف آن واحد 
راءات االنتخابية من برملانات فالقرارات مل تعد تصنعها اليوم املؤسسات احلكومية واهليئات التمثيلية أو اإلج

وإمنا أصبحت شانا عامليا يتعلق بسلطات جديدة أصحاا يسيطرون على األسواق املالية  . واستفتاءات
كل "األمر الذي حيول السياسة إىل سلطة ثالثة بعد االقتصاد واإلعالم و بذلك تصبح) 104(.والشبكات اإلعالمية

إجناسيو "على حد وصف " التوتاليترية اجلديدة" ، وهذا نوع من"نتوماس فريدما"كما يقول " السلطة للسوق
      )  105(".رامونيه

وإذا وصل األمر إىل هذا احلد، مل يعد التحول الدميقراطي املوعود ذا أمهية كبرية سواء بالنسبة للدول 
لسوق هو الذي يفرض الوطنية ومؤسساا أو حىت بالنسبة للشعوب واتمعات الباحثة عن احلرية، مادام منطق ا

  .نفسه يف زمن العوملة
  .التوجه حنو التكامل اإلقليمي  :ثانيا

تشهد الساحة الدولية نشاطا متسع النطاق على صعيد تكوين التكتالت والتجمعات سواء يف إطار ثنائي 
  .أو شبه إقليمي أو إقليمي

البلدان املتقاربة جغرافيا إلحداث إن اإلقليمية أو اجلهوية تعرب عن وجود إرادة سياسية بني جمموعة من 
عالقات ذات طابع خصوصي بينها اعتمادا على عنصر التقارب اجلغرايف كأداة للتضامن املصلحي، وتتمثل هذه 
العالقات يف تكوين مناطق تبادل حر أو احتادات مجركية أو االكتفاء باتفاقيات تفضيلية يف اال التجاري أو 

  )106(.من االندماج اإلقليمي عن طريق إقرار سياسات مشولية وقطاعية مشتركةاالنتقال إىل مستوى متقدم 
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنه ال ميكن النظر إىل مفهوم اإلقليمية على اعتباره أمرا مستحدثا   أو    

العاملية الثانية     يف ظل فلقد بزغت التوجهات املبكرة لإلقليمية منذ اية احلرب . مرتبطا باملفهوم املعاصر للعوملة
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إعادة هيكلة التنظيم الدويل، ففي حني ظهرت كل من األمم املتحدة و صندوق النقد و البنك الدوليني كأدوات 
دولية إلدارة شؤون العامل، ظهرت يف املرحلة نفسها منظمات إقليمية كجامعة الدول العربية  ومنظمة الدول 

ولكن كان هناك اختالف كبري سواء . ية باإلضافة إىل السوق األوربية املشتركةاألمريكية و منظمة الوحدة اإلفريق
أو يف درجات التكامل . يف مفهوم اإلقليمية السائد وقتئذ، الذي غلبت عليه الدوافع السياسية و اهلواجس األمنية

  والتجانس اليت حتققت يف إطار كل هذه 
   )107(.باين الشديدينالتنظيمات اإلقليمية اليت اتسمت بالتفاوت والت

ويتضح هكذا أن فكرة اإلقليمية شكلت إحدى النتائج املباشرة لنهاية احلرب العاملية الثانية وبداية احلرب    
الباردة اليت قامت أساسا على فكرة التكتل وتقسيم العامل إىل كتلتني من خالل دوائر ارتباط توسعية تبدأ مبنطقة 

غرافية املتامخة للعمالقني األمريكي و السوفيايت، تليها منطقة اال احليوي اليت النفوذ املباشر وتشمل الدوائر اجل
تضم دول االقتراب اجلغرايف غري املتامخة مباشرة، وأخريا مناطق النفوذ التقليدي اليت تضم دوال غري جماورة ألي 

بكافة  يمن خالل االنتماء األيديولوجمنهما ومتثل أمهية إستراتيجية بالغة أليهما أو كليهما، وختضع كلية لنفوذه 
  .صوره

وقد خرجت نزعة اإلقليمية من رحم هذا التقسيم وتزامنه مع عصر ثورات التحرير اليت اجتاحت دول العامل     
الثالث معلنة اية االستعمار يف صورته التقليدية وبداية تنامي النزعات الوطنية مث اتساع نطاقها لتتحول إىل 

  .يميةانتماءات إقل
ويف معرض حديثنا عن تزايد االجتاه حنو اإلقليمية على صعيد كل من الدول املتخلفة و املتقدمة على حد 

  : البد أن نفرق بني أهداف التكتل لكل من اموعتني  -بل و بينها أحيانا  -سواء 
النامجة عن " Efficiency Gains"فالدول املتقدمة تسعى يف هذا اإلطار إىل االستفادة من عوائد الكفاءة 

إزالة العوائق املفروضة على األنشطة االقتصادية القائمة، حيث أن اهليـاكل الصناعية هلذه الدول عادة ما تتسم 
باالستقرار لعقود طويلة حىت متثل مسة رئيسة هليكل االقتصاد، وبالتايل فـإن تغيري هذه اهلياكل استجابة للتكتل 

جيايب ملموس على األداء االقتصادي بوجـه عام، ويكسبه املزيد من الديناميكية   وبرامج التكامل يكون له أثر إ
والفاعلية، فإذا ما أدت هذه الكفاءة املرجوة من التكتل إىل زيادة الناتج و االدخار احملتمل، فإن ذلك سيؤدي 

   )108(.للمستقبل حتما إىل زيادة النمو االقتصادي و جيعل من التكامل أمرا إجيابيا و اختيارا مناسبا
أما الدول املتخلفة فأهدافها من التكتل والتكامل ليست أهدافا ديناميكية بقدر ما هي هيكلية، تشمل 
تنمية صناعات جديدة من خالل التنسيق عرب احلدود وهو ما تسمح به االقتصادات ذات احلجم الكبري 
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"Economies of Scale" يت حيققها التكامل االقتصادي بشكل نظرا التساع السوق وتنوع  االقتصادات ال
  .واضح

خللق اإلحتاد األوريب  " ماسترخيت"االجتاه حنو اإلقليمية أطلقته اموعة األوربية اليت توصلت لعقد معاهدة 
العمل على توسيع نطاق االحتاد "  األورو"وتوحيد اللوائح واألسواق، وصهر العمالت األوربية يف عملة واحدة 

ل جديدة من الدول اإلسكندنافية أو من شرق أو وسط أوربا، و العمل تدرجييا على إحياء فكرة األوريب بضم دو
و لكن برؤية غربية خالصة يكون حمورها االحتاد " European Home"للبيت األورويب " غورباتشوف"

   )109(.األوريب
عن بعض مظاهر السيادة إن النموذج االندماجي األوريب يقوم أساسا على ختلي الدول األوربية الطوعي 

لصاحل كيان إقليمي اقتصادي، و رمبا الحقا الوحدة السياسية من خالل بروز الواليات املتحدة األوربية اليت تتمتع 
وهذا النموذج االندماجي مل يكن لينجح لوال اقتناع الدول األوربية بأن الوقت . بسياسية خارجية ودفاعية واحدة
السيادة وإسقاط احلدود التقليدية الفاصلة بينها، علما أن أوربا هي اليت روجت قد حان للتخلي التدرجيي عن 

لقد اخترعت أوربا يف السابق فكرة الدولة . لفكرة السيادة و فكرة ترسيخ و حتديد احلدود اجلغرافية بني الدول
ية وأوربا هي اليت تصدر اليوم الوطنية واملواطنة، وهي اليت صدرت للعامل األفكار الرأمسالية واالشتراكية والليربال

للعامل فكرة االندماج االقتصادي والسوق املشتركة والتكتالت التجارية، وهي أيضا اليت تصدر فكرة التخلي عن 
  )110(.السيادة الوطنية

هذا النموذج األوريب لن يكون النموذج الوحيد، فقد شهدنا ميالد منظمة التجارة احلرة بني كندا  
مث توسيع نطاقها من خالل التفاوض حول منطقة التجارة احلرة ملنطقة  1989ة األمريكية يف عام والواليات املتحد

  .1994أمريكا الشمالية اليت ضمت أيضا املكسيك عام 
وشجع حتول الواليات املتحدة األمريكية حنو اإلقليمية قيام مبادرات مماثلة يف شرق آسيا وغريها من 

األمر الذي أسفر مثال عن .  الوضع الراهن وتقييم املكاسب احملتملة من اإلقليميةإلعادة النظر يف. مناطق العامل
وبلغ عدد التجمعات والتكتالت . من جمرد تنظيم إقليمي إىل منطقة التجارة احلرة لآلسيان" اآلسيان"حتول 

طيق الذي يضم فقط، أغلبها جتمعات مصغرة كتجمع البل 1992ظهرت منذ عام  29جتمع منها  ةاالقتصادية مائ
   )111(.ليتوانيا،التفيا و إستونيا املنسحبة من اإلمرباطورية السوفياتية: دول البلطيق الثالثة 
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والواضح أن اإلقليمية تؤدي دورا وظيفيا كوسيلة حلماية الدولة الوطنية، ويف الوقت نفسه هي وسيلة 
ليات العوملة هي جمرد امتداد لقيم وعمليات لذلك ليس غريبا أن نلحظ أن بعض قيم وعم ،لدفع العوملة إىل األمام

  .اإلقليمية خاصة الشمالية
   .بروز اتمع املدين العاملي  :ثالثا  

تنفتح يف عامل اليوم مع  ثورة املعلومات  إمكانات هائلة  أمـام اإلنسـان، تتجسد يف قدرات خارقة 
ـح لـه األدمغة  اآللية و التقنيات الرقمية التأثري، وأصـبح بذلك اإلنسـان التواصلي الذي تتيو على الفعل

كل هذا جعل اإلنسان يشعر . التفكري والعمل على حنو كوكيب و بصورة عابرة للقارات واتمعات والثقافات
فلـم يعـد يسمح ألحد . بوحدة مصريه و ارتباطه العفوي باآلخرين ممن يعيشون معهم على نفس الكوكب

  .أصبحت مسؤولية احلفاظ عليه مسؤولية مجاعية يتحمل اجلميع تبعاابالعبث  مبصري العامل، الذي 
الذي يشري إىل ذلك النوع من . ونتيجة لذلك سجل النمو امللحوظ والتفعيل الواسع ملا مسي اتمع املدين

ويشري .  األنشطة اليت تقوم ا مجعيات العمل التطوعي دف التأثري يف السياسات واألمناط واهلياكل االجتماعية
املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعمل يف ميادينها املختلفة يف استقالل : "كذلك إىل

عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة، منها أغراض سياسية كاملشاركة يف صنع القرار على املستوى الوطين، 
ية كالدفاع عن مصاحل أعضائها ومنها أغراض ثقافية كما يف ومنها أغراض نقاب. ومثال ذلك األحزاب السياسية

احتادات الكتاب  واملثقفني واجلمعيات الثقافية اليت دف إىل نشر الوعي الثقايف وفقا الجتاهات أعضاء كل 
  )112(."ومنها أغراض اجتماعية لإلسهام يف العمل االجتماعي لتحقيق التنمية. مجاعة

دور منظمات اتمع املدين الوطنية فقط، وإمنا تعدى ذلك إىل احلديث ومل يقف األمر عند حد تفعيل 
  : الذي تتسم منظماته بعدة مسات منها " Global Civil Society" اتمع املدين العاملي"مؤخرا عما مسي 

  .أا تعىن بالشؤون عرب الوطنية -
  لكتروين و وسائل االتصال الدولية احلديثة أا تدير أنشطتها من خالل شبكات اتصال عرب وطنية كالربيد اإل -
  .أن بنياا التنظيمي يتعدى احلدود الوطنية و أن كياا العضوي ميتد ليشمل مواطنني من عدة دول  -
  أن نشاطها يقوم على أساس التضامن عرب الوطن بني فئات معينة جتمعها مصاحل مشتركة أو انتماءات واحدة -

غري احلكومية على املستوى العاملي، جعل البعض يتحدث عن جمتمع عاملي  إن العمل الدؤوب للمنظمات
يتشكل فوق اتمعات احمللية ويتعدى األطر الوطنية، هو اتمع اإلنساين الذي يتكون ال على أساس الروابط 

   )113(.إللكترونيةالقدمية أو اللغة أو العقيدة، بل على أساس الرابطة اجلديدة الناشئة عن االشتراك يف الشبكات ا
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وهذا اتمع الناشئ يدافع عما تتطلبه العدالة و املصلحة العامة الكونية، كالسالم والوقاية من اإلبادة 
اجلماعية وانتهاكات حقوق اإلنسان، والتوظيف الكامل يف إطار هيكل أجور عادل، وسياسات التنمية املستدامة 

افئة للدول ذات املوارد الطبيعية املختلفة اليت تعيش مراحل كونيا داخل حدود أيكولوجية بعينها، وفرص متك
   )114(.متباينة من التطور االقتصادي

لقد أصبح اتمع العاملي اليوم أكثر وضوحا ومهد بذلك إلمكانية بروز املواطنة العاملية واهلوية اإلنسانية 
  .حمللية الراهنةاليت بدأت تنافس ورمبا حتل تدرجييا حمل املواطنة الوطنية واهلوية ا

إن بروز االنتماء العاملي والوالء اإلنساين والوعي الكوين من أهم عوامل العوملة ومن أكثر أبعادها عمقا 
هذا . على املدى البعيد، فالعوملة تتضمن حتوال يف تركيز و وعي واهتمام الفرد من اال الوطين إىل اال اإلنساين

ة العوملة اليت تتضمن زيادة الوعي بوحدة البشرية اليت ستعيش عصر عاملية االرتقاء يف الوعي هو يف قلب حرك
التفكري واملعرفة  وعاملية احلقوق والواجبات وعاملية اإلجنازات واألزمات وعاملية الطموحات  والتطلعات وعاملية 

           )115(.البقاء والفناء
عدم االنتماء للوطن وسقوط الوالء لألسرة واجلماعة لكن من املهم القول أن بروز املواطنة العاملية ال يعين 

أو األمة، بل إن التواصل مع القضايا العاملية، كقضية البيئة وحقوق اإلنسان واالنفجار السكاين والفقر وتزايد 
ليومية الفجوة بني الفقراء واألغنياء يف العامل ال يعين فقدان االتصال بالوقائع الوطنية أو جتاهل اهلموم احلياتية ا

على ما يبدو  - ستبقى اهلوية الوطنية .واحمللية اليت ستظل ملحة، كما كانت يف كل العصور السابقة لعصر العوملة
  .قائمة بل إا ستتعزز، لكن ستنمو جبانبها اهلوية اإلنسانية واملواطنة العاملية -

ملية سيضعف من حتكم الدولة وال شـك أن بـروز اتمـع  املدين العاملي وبداية تشكل املواطنة العا
التقلـيدي، وسـيساهم يف زيـادة اخليـارات  أمام األفراد إلجياد حلول مشتركة وغري تقليدية للقضايا البيئية 

بفضل قدرة املنظمات غري احلكومية على تعبئة الرأي . االجتماعية واإلنسانية املزمنة اليت تواجـه  البشرية حاليا
سواء من حيث أسـباا أومن حيث  -عة من القضايا واملشكالت ذات الصبغة العاملية العام العاملي حول جممو

حقوق اإلنسان، مشكـالت انـتشار :ومن أبرز هذه القضايا  -تأثرياا أو من حيث سبل التصدي هلا 
يئة األمراض واألوبئة مشكالت الفقر واجلوع والتخلف، املشكالت البيئية  كاجلفـاف والتصـحر وتلوث الب

  ...واالحتباس احلراري 
ومن هذا املنطلق فقد نشطت عدة هيئات واحتادات ومنظمات دولية غري حكومية هلا فروع وأعضاء 

إىل  -على سبيل املثال ال احلصر  - ومتارس أنشطتها عرب خمتلف دول العامل، وتكفي اإلشارة يف هذا الصدد 
. يف جمال عوملة االهتمام حبقوق اإلنسان(Amnesty International)اجلهود اليت تبذهلا منظمة العفو الدولية 
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.  يف جمال املدافعة عن حقوق املرأة والطفل " احلركة الدولية لصحة املرأة"،" أخوات حول العامل"ومنظمة 
مجاعة السالم "و . اليت تعىن بالشؤون الصحية (Médecins sans Frontières)" منظمة أطباء بال حدود"و

  .يف جمال احلفاظ على البيئة ومناهضة التسلح النووي Green Peace) ("األخضر
  .دولية جديدة األمن اإلنساين يف بيئة أمنية: املبحث الثالث

نقاشات حادة بعد اية احلرب الباردة تدور أساسا حول حماوالت توسيع  عرف حقل الدراسات األمنية   
ج نطاق االهتمامات التقليدية املنصبة على الصراع وتعميق الدراسة يف هذا اال إىل قضايا ومسائل خار

العسكري بني الدول، لذا أصبحت هذه النقاشات حول طبيعة األمن، معانيه و مدلوالته من أهم القضايا اليت 
. خصوصا -كحقل فرعي -ميزت اإلنتاج النظري يف حقل السياسة العاملية عموما و حقل الدراسات األمنية 

وارات والنقاشات يعود بالدرجة األوىل إىل عجز املقتربات واألطر التحليلية العامة اليت ويبدو أن أصل هذه احل
واحنصر هذا احلوار . كانت توظف لتفسري وإدراك السلوكات والظواهر األمنية التقليدية خالل فترة احلرب الباردة

حقل الدراسات األمنية ليشمل  عموما بني مقاربتني، تدعو إحدامها إىل ضرورة توسيع مفهوم األمن وبالتايل
 )األمن اتمعي( مسائل تتعلق باجلوانب االقتصادية، البيئية والدميغرافية، سواء باعتماد اتمع كموضوع مرجعي

، أما املقاربة الثانية )األمن اإلنساين(اإلنسان كموضوع لألمن يف إطار عاملي شامل/، أو بالنزول إىل الفرد)116(
  .يف اال العسكري وتعترب قضية األمن من صميم اهتمامات واختصاصات الدولة وحدها فتختزل مفهوم األمن

إذن فاحلوار قد دار بصورة مباشرة بني اآلراء الداعية إىل احلفاظ على املفهوم التقليدي لألمن الذي يشري   
فاهيم، املدلوالت واملوضوع عادة إىل األمن الوطين، واآلراء النقدية اليت حتاول إعادة النظر بشكل جذري يف امل

  . وتطرح مفهوم األمن اإلنساين كمفهوم بديل عن األمن الوطين. املرجعي لألمن
 واليت الباردة، احلرب اية قبل من حىت برزت واليت التحوالت من موعة انعكاسا اجلدل هذا جاء وقد

 الدولة، أمن ملتمحورة حول حتقيقالقائمة و ا األمنية النظريات مالءمة مدى حول التساؤالت بعض طرحت
لذلك فإن دراستنا ملفهوم األمن اإلنساين البد أن متر عرب التعرض ملفهوم  .األمنية البيئة حتوالت طبيعة مع للتعامل

  . األمن الوطين، والعوامل اليت تدفع إيل االنتقال باجتاه األمن اإلنساين
  .وم األمنالبيئة األمنية اجلديدة وحتول مفه: املطلب األول

حول مفاهيم  متكاملة متحورت هوميةاتسمت العالقات الدولية منذ صلح وستفاليا يمنة منظومة مف
والتركيز على االعتبارات اخلاصة  املساواة يف السيادة، وتوازن القوى، وعدم التدخل يف الشئون الداخلية للدول،

  )117( .دون غريه وطنيةبأمن الدولة ال

                                                             
116 :" واحدا من الذين حاولوا تقديم صياغة متكاملة لمفهوم األمن المجتمعي والذي يشير حسب اعتقاده إلى يعتبر باري بوزان  -

   ."استطاعة المجتمع البقاء والدوام على مقوماته في ظروف مقبولة للتطور، والحفاظ على األسس اللغوية، الثقافية والتقليدية
دار الفجر الجديد ، القاهرة. القرنين التاسع عشر والعشرينتطور السياسة الدولية في محمد السيد سليم،  -  117               للنشر والتوزيع، 
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بعد احلرب العاملية الثانية إال أن جذوره تعود إىل القرن " األمن الوطين"ح شاع استخدام مصطلوقد 
 -اليت أسست لوالدة الدولة الوطنية أو الدولـة ، 1648حتديدا بعد معاهدة وستفاليـا عـام، السابع عشر

حماوالت  وشكلت احلقبة املوصوفة باحلرب الباردة اإلطار واملناخ الذي حتركت فيه (Nation- State) األمـة
منذ " إستراتيجية األمن القومي "وصوالً إىل استخدام تعبري  لألمن صياغة مقاربات نظرية وأطر مؤسساتية

تسعينيات القرن املنصرم، وسادت مصطلحات حقبة احلرب الباردة مثل االحتواء، الردع، التوازن، التعايش 
السلم وجتنب احلروب املدمرة اليت طبعت النصف السلمي كعناوين بارزة يف هذه املقاربات دف حتقيق األمن و

وبانتهاء احلرب الباردة ظهرت متغريات جديدة دفعت إىل إعادة النظر يف مفهوم  .األول من القرن العشرين
  .األمن

  
  
 .أولوية الدولةضمن  مفهوم األمن الوطين:الفرع األول 

خارج نطاق املكان  األمن الوطينفهوم ال ميكن التوصل إىل حتديد دقيق مل ،كأي مصطلح أو مفهوم
والزمان الذي يتحرك يف مداره، متنبهني خلضوعه الدائم للتعديل والتطوير انسجاماً مع املتغريات والعوامل اليت 

   .أثرت وتؤثر يف بروزه إىل مسرح التداول
نعدام الشعور يف القواميس لوجدنا تقاطعاً يشري عموماً إىل حتقيق حالة من ا" األمن"ولو راجعنا تعريف 

  .باخلوف وإحالل شعور األمان ببعديه النفسي واجلسدي حملها
أما التأخر يف إجياد تعريف أكادميي متفق عليه ملفهوم األمن الوطين، من خالل البحوث العلمية، فريجع            

ات املوجهة إليه، وهوية إىل االختالفات الظاهرة يف تعريف املفهوم، اليت مشلت، اختالفاً يف حتديد هوية التهديد
  .أولئك املقصود أن يردعهم األمن الوطين بأدواته وإستراتيجياته، اليت هي أيضاً حمل خالف

كل اجتاه منها، له . )118(وعلى الرغم من ذلك، فهناك ثالثة اجتاهات واضحة، لتعريف األمن الوطين  
مرتبطة باالستقالل وسيادة الدولة   كقيمة جمردة يركز األول على األمن الوطين. ره اخلاص، يف حتديد املفهومامنظ

أما الثالث ـ وهو . ويهتم االجتاه الثاين باجلانب التنموي، حليويته يف إطاره االقتصادي واإلستراتيجي. الوطنية
 . األحدث بالنسبة لالجتاهات الثالثة ـ فهو يؤمن باألبعاد املتكاملة الشاملة لألمن الوطين

                                                                                                                                                                                                               

39ص ،  2004  

                                    
 

  
، على الرابط لصحراءمن ا مقاتلااللكترونية المتخصصة في الدراسات األمنية  العربية إلى الموسوعةالعودة تم عرض هذه االتجاهات ب -118

 :اآلتيااللكتروني 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec07.doc_cvt.htm 
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  .ن الوطين كقيمة جمردةاألم: االجتاه األول
األمن الوطين باألولوية يف موارد الدولة، باعتباره القيمة األساسية واحليوية، وهو ما  خيص هذا االجتاه

ر هذا االجتاه يف صاحل البندقية، امن منظ ويكون االختيار". مأزق االختيار بني الرخاء والدفاع"يسميه آدم مسيث 
الجتاه، أن االستقالل والسيادة الوطنية، أكثر أمهية من األمن الوطين، ويرى هذا ا. على حساب رغيف اخلبز

). احلقيقي أو احملتمل(لذلك فإن البعد العسكري، جيب أن حتسب قدراته على أساس التفوق على اخلصم 
ات ، متغري)القوى الشاملة للدولة(ويستخدم بعض املؤيدين هلذا االجتاه، عند قياسهم لقدرات الدولـة الشامـلة 

  .معنوية، يصعب قياسها، مثل اإلرادة الوطنية، والروح الوطنية كأسس لألمن الوطين
  : وهناك العديد من التعريفات اليت تصنف ضمن هذا االجتاه ميكن التطرق إىل بعضها

إن الدولة تكون آمنة، عندما ال تضطر للتضحية مبصاحلها  " :Wolter Lippmannتعريف والتر ليبمان 
وتكون قادرة على محاية تلك املصاحل، وأن أمن الدولة جيب أن يكون مساوياً  ،كي تتجنب احلرباملشروعة ل

   )119(".للقوة العسكرية واألمن العسكري إضافة إىل إمكانية مقاومة اهلجوم املسلح والتغلب عليه
ة نظر الدولة من وجه(استخدام القوة العسكرية، حلماية املصاحل املشروعة  يركز على ليبمان يف تعريفهف

  .ةالعسكري القوة إطار يفلألمن  ويدور تعريفه) بالطبع
وهو يزيد وينقص . األمن الوطين يعين محاية القيم، اليت سبق اكتساا " :Arnold Willfarsتعريف أرنو لد ولفريز 

  )120(".حسب قدرة الدولة على ردع اهلجوم، أو التغلب عليه
تماد على القوة العسكرية، لكنه يشري إىل أنه ميكن ردع اخلصم ويشبه هذا التعريف ما سبقه، يف االع

أن األمن الوطين ذو مفهوم متغري طبقاً  التعريف يشري أيضا إىلبامتالك القوة دون الدخول يف صراع مسلح معه، و
 .حتديد أدق ملفهوم األمن لقدرة الدولة على األداء، وهي نقطة مهمة يف الوصول إىل

األمن هو التصرفات، اليت يسعى اتمع عن طريقها إىل حفظ حقه  ": Henry Kissingerتعريف هنري كيسنجر 
  )121(".يف البقاء

يشري هذا التعريف مباشرة، إىل استخدام عناصر القوة املختلفة، وليس العسكرية فقط، بال توضيح 
والشك أن . تصرفات عدوانيةلشرعية تلك التصرفات، أو حتديد لتوقيت استخدامها، مما يترك املفهوم مفتوحاً ل

، بالعديد من )وهي الواليات املتحدة األمريكية( هذا املفهوم يأيت من منطلق متتع الدولة، اليت ينتمي إليها كيسنجر
عناصر القوة، اليت تتيح هلا القيام بالتصرفات املشار إليها يف التعريف، مع ضمان جناحها من دون أن تضع يف 

الغاية تربر "لذلك يرى بعضهم هذا التعريف ترمجة لعبارة  . ين حلفظ حقهم يف البقاءاالعتبار إمكانات اآلخر
 ". الوسيلة

                                                             
 .، مرجع سابقمقاتل من الصحراء االلكترونيةموسوعة  - 119
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هذا االجتاه، على أنه بعد عسكري أصيل ذو  ضمن وعموما فإن التركيز على جوهر األمن الوطين،
ويسيطر املفهوم  .ااالتبالتأكيد لزيادة قدراا العسكرية، وقوا، يف شىت  يدفع الدول حمددات، ميكن تقييمها،

حيث . العسكري لألمن عادة على سياسات هذه الدول، ويكون دور املدنيني من القادة والسياسيني حمدوداً للغاية
هذا التنافس الشديد، بني الدول األقوى يف . يرى العنصر العسكري، أمنه يف استمرار وجود عناصر ديد لألمن

مطالب التنمية، يف  ستبعدارب من املوارد، ملواجهة هذا التنافس وتداعياته، مالنظام الدويل، يوجه اجلزء األك
ويضع هذا التورط يف سباق القوة، الدول املتنافسـة، يف دائرة ). غري العسكرية(القطاعات األخرى، غري األمنية 

 امناخ مما يولد لدفاع،حلصول على مزيد من التسلح ونظم افتعتقد أن احلل يكمن يف ا ، )املعضلة األمنية( مفرغة
 . وعدم الثقة يف العالقات الدولية كيمن التشك

 .األمن الوطين ذو بعد اقتصادي إستراتيجي أكثر أمهية:  االجتاه الثاين
، أمهية تأمني املوارد احليوية واإلستراتيجية، 1973أوضحت تداعيات أزمة النفط يف حرب أكتوبر 

 الصناعية ـ  الـدول ـ يف معظمه  االقتصاد العاملي، الذي خيصواحلفاظ على معدالت تدفقها إىل شرايني
وقد أدى ذلك إىل تصاعد أمهية املوارد اإلستراتيجية يف درجات األمن الوطين، وأصبحت إحدى ركائز . الكربى

من غياب التهديد باحلرمان الشديد "وعرف األمن االقتصادي بأنه . األمن الوطين للمجتمع األورويب واألمريكي
كما وضع تعريف للسيادة االقتصادية؛ باعتبارها أكثر أبعاد األمن الوطين خطورة وأمهية، " . الرفاهية االقتصادية

  " .القدرة على التحكم يف أكرب عدد ممكن من أدوات السياسة يف اال االقتصادي"بأا 
  :ومن التعريفات الواردة ضمن هذا االجتاه

األمن هو غياب التهديد باحلرمان الشديد،  ":Lawrence Kranse, J. Nyeناي  .تعريف لورنس كروز، و جوزاف
   )122(".من الرفاهية االقتصادية

يعود هذه التعريف، إىل مفهوم القوة والتهديد باحلرمان الشديد من الرفاهية، يف مفهومها املادي 
  . كيزة رئيسية لألمن الوطيناحملسوس، وهو اجلانب االقتصادي، مشرياً إىل أمهية القوة االقتصادية كر

األمن هو األهداف اليت تسعى الدولة لتحقيقها من  ": J. Holsen, J. Waelboeckهولسن، ج ويلبوك . جتعريف 
خالل السياسات والربامج، والعمل على توسيع نفوذها يف اخلارج، أو حماولة التأثري على سلوك الدول األخرى أو 

  )123(".تغيريه
هذا التعريف يف جزئه األخري، يعود إىل حالة العدوانية بالتوسع والتأثري على سلوك وعلى الرغم من أن 
، وهو ضرورة السعي إىل حتقيق األهداف، اليت هي يف مفهومه يف متغريا جديدااآلخرين وتغيريه، إالّ أنه يض

  .تعادل األمن، من خالل التخطيط ووضع السياسات والربامج والعمل على تنفيذها
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ر االقتصادي، باحلرب ووضع كسابقه اقد ارتبط مفهوم األمن الوطين هلذا االجتاه، ذو املنظوعموما ف
فبينما عارض بعض الناس ارتفاع نفقات التسليح ونظم الدفاع عن الدولة، . اختياراً صعباً بني السالح والغذاء

، وتضخ يف شرايني ة معتربةتوفر عمال  نظرا ألا رأي آخـرون ـ خاصة الدول املصدرة للسالح ـ  غري ذلك
عائدات مهمة، وتطور الصناعة الوطنية فضالً عن االستثمار يف خدمة ما بعد البيع، بتوريد  االقتصاد الوطين

أخرى ة وقد رفضـت الدول النامية ـ مر. مستلزمات اإلصالح والصيانة والتدريب والذخائر والتطـوير
 تكديس األسلحة خالل من االعتراف ذا االجتاه قوالً، ومارسته فعالًـ  باعتبارها األكثر تضرراً من هذا املفهوم

   .ومواصلة صيانتها مببالغ ضخمة
 .  النظرة الشمولية يف تعريف مفهوم األمن الوطين: االجتاه الثالث

وزير الدفاع األمريكي األسبق، عن هذا االجتاه وعرب روبرت ما كنمارا، وهو رجل اقتصادي وسياسي 
وأن . ومن دون تنمية ال ميكن أن يوجد أمن. األمن عبارة عن التنمية: " عندما قال "جوهر األمن"عن يف كتابه 

   )124( ".الدول اليت ال تنمو يف الواقع، ال ميكن، ببساطة، أن تظل آمنة
حيث ". التنمية "وعرب ما كنمارا بتعريفه هذا عن مفهومه لألمن الوطين، بكلمة واحدة شاملة، هي 

الكلمة أبعاداً كثرية، فهي تنمية عسكرية واقتصادية واجتماعية، تنمية للموارد والقوى املختلفة، تنمية تشمل تلك 
كما أنه لفت النظر إىل أن التنمية تعين يف مضموا، . للدولة واتمع، تنمية للعالقات اخلارجية والسياسة الداخلية

وربط ماكنمارا بني التنمية والقدرة . ون وخيصونه بالتعريفأيضاً، استمرار احلياة، وهو ما كان يؤكد عليه اآلخر
  .على النمو واألمان

فقد الحظ أن امتالك األسلحة، مل مينع الثورات والعنف والتطرف، وأن مثريي الشغب واالضطرابات من 
لنصف اجلنويب كما أن الدول األكثر استخداماً لألسلحة والعنف و احلروب، هي الدول األكثر فقراً، يف ا. الفقراء

وضعف البنية االقتصادية لتلك الدول، مما يضر  وأرجع ماكنمارا هذه الظاهرة إىل الفقر. من الكرة األرضية
وهذا املفهوم ينطبق . األمن ولكن ليست أمههاأجزاء  من االعسكرية، قد تكون جزء وةوأن السالح والق. باألمن

وربط ماكنمارا بني األمن والتنمية، وأوضح أا ال . الفقرية على الدول الغنية والقوية، كما ينطبق على الدول
فتنظيم األمة ملواردها، وتنمية . تعين فقط ـ أي التنمية ـ البعد االقتصادي، بل جيب أن تشمل كل األبعاد

قدراا جيعلها قادرة على احلصول على احتياجاا الذاتية، وهو ما يساعدها على مقاومة اإلخالل باألمن أو 
 . اللجوء إىل العنف

ر تنمية شاملة، إىل زيادة الفهم ملطالب وظروف الدول الفقرية، اأدى مفهوم األمن الوطين من منظ          
أن معاجلة مشاكلها، تتطلب حلوالً اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، من دون اللجوء إىل املغاالة يف التأكيد على و

                                                             
   .125ص ، 1970ية العامة للتأليف والنشر، ، القاهرة، الهيئة المصر)يونس شاهينترجمة . ( جوهر األمنروبرت مكنمارا،   -124
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السالح، والبعد عن / تنجو تلك األمم من الوقوع يف معادلة الغذاءوبذلك . رفع القدرات العسكرية وحدها
  .ممارسة األمن القمعي

إن االجتاهات الثالثة اليت تعرضنا هلا يف تعريف األمن الوطين تكاد تعكس جمتمعة تصورا واضحا حلقيقة   
  :هذا املفهوم وميكن أن نستخلص من خالهلا االستنتاجات اآلتية

نبا سلبيا يتمثل يف غاية األمن الوطين واليت تدور حول محاية القيم األساسية اليت يتضمن مفهوم األمن جا -
تكونت وتطورت داخل إحدى الدول، ال من التدخل العسكري اخلارجي املباشر فحسب وإمنا من 

  .أشكال التدخل األخرى غري املباشرة
ؤسسات النظام السياسي يف كما يتضمن مفهوم األمن جانبا اجيابيا يعكس إجراءات صانع القرار وم -

الدولة، لتحقيق التنمية، ولضمان عدم تعرض املصاحل األساسية للتهديد أي السعي إىل التحرر من الشعور 
 .بعدم األمن وحتقيق الرفاهية واالستقرار

يتميز مفهوم األمن الوطين بالنسبية والدينامية، وهذا ما يعكس صعوبة اتفاق دولتني أو عدد من الدول  -
 بمفهوم حمدد لألمن الوطين، وذلك الختالف طبيعة املصاحل وحجم القوة وطبيعة التحديات وأساليعلى 

   .املواجهة
  .إىل املستوى الفردي لألمن الوطين/الدوليتدوافع االنتقال من املستوى : الفرع الثاين 

من القرن املاضي وحىت  أدت التطورات اجلذرية واملتالحقة اليت شهدها العامل منذ مطلع عقد التسعينيات  
حلفاظ إىل ا الواقعيون يسعون/اآلن إىل احتدام النقاش حول تبين تصور معني ملفهوم األمن، فإذا كان التقليديون

فإن تيار الدراسات  ، الوطين أو اقتراح مراجعات سطحية وشكلية بسيطة له/على املفهوم الضيق لألمن الدوليت
من خالل مقاربة  يتبىن طرحا مغايرا ملفهوم وطبيعة األمن C.S.S  Critical Security Studies)(األمنية النقدية 

  .مفهوم األمن اإلنساينمنها ، حديثة أنتجت العديد من املفاهيم يف حقل الدراسات األمنية
قف عند حقيقة هذا املفهوم وجوهره ما مل نتعرف على التغريات اليت دفعت إىل إعادة نوال ميكن أن 

وهذه التغريات حدثت على املستويني . فة االفتراضات األساسية للمعادلة األمنية يف العالقات الدوليةالنظر يف كا
  :اآلتيني

  .تغري على مستوى الفاعلني :أوال
الدولية، منذ بداية التسعينيات من القرن  حدثت يف منظومة العالقات اليتأسهمت التطورات اجلديدة 

 الوحيد يف إطار هذه املنظومة، إذ والسياسي القانوينالكيان  هيمعه الدولة  مل تعد بروز وضع جديديف املاضي، 
فعلى املستوى الدويل تزايد دور ،Non-state actors ظهرت إىل جوارها كيانات قانونية وسياسية عديدة

ت املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، وعلى املستوى العرب وطين برزت الشركات متعددة اجلنسيا
وكارتالت املخدرات واجلرمية املنظمة، أما على املستوى حتت وطين فال ميكن إغفال دور اتمع املدين  وخاصة 
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ويلخص عــامل االجتماع . اليت تطالب مبزيد من احلقوق واملشاركة واالستقالل األقليات واجلماعات اإلثنية،
الدولة أصبحت أصغر من أن تتعامل مع  :"الشهرية  هذا الوضع يف عبارته  "Danial Bell"األمريكي دانييل بل 

  )125(".املشكالت الكربى وأكرب من أن تتعامل بفعالية مع املشكالت الصغرى
"The State is becaming too small to handle really big problems, and too large to deal                                                          

   effectively with small ones."     
ومع هذا التحول يف فواعل العالقات الدولية مل يعد من ادي علميا وواقعيا تركيز االهتمام على الدولة 

ان أمن الفرد بضمان بقائه وحتقيق رفاهيته، وال ميكن أن فقط كموضوع مرجعي لألمن، ألن الدولة وسيلة لضم
فحماية الكائن البشري، أو اجلماعة اإلنسانية بصورة شاملة جتعل اهلدف . تكون هي املعنية وحدها باألمن

واألمن )   Global Security(لضمان األمن العاملي الشامل األساسي هو البحث عن وسائل واستراتيجيات
  .اإلنساينعلى مفهوم األمن  املشروع النقدي يف الدراسات األمنيةلذلك يركز  ) Human Security( اإلنساين

  .تغري على مستوى مصادر التهديد: ثانيا
الشك أن حتقيق األمن الداخلي واحلفاظ على األمن اخلارجي من الوظائف التقليدية للدولة واليت كان 

ة وكان االعتقاد السائد لدى العديد من السياسيني املمارسني أن ينظر إليها فالسفة السياسة كمهمة مركزية للدول
و قد ارتبط مدلول األمن مبفهوم اخلطر و التهديد،  فال . الواجب األمسى للدول هو تويل هذه املهام بفاعلية

لكيان نستطيع تعريفه إال يف جمال داخلي ودويل حمدد وبذلك فهو ميثل احملصلة النهائية ملستوى ودرجة التحصني 
وبقي مفهوم األمن حمافظا على أمهيته اجلوهرية يف عصر العوملة بكل أبعاده سواء . الدولة من الداخل واخلارج

وليس ذلك غريبا ففي كل العهود واألزمنة كان لالقتصاد، احلروب والسياسة روابط ضيقة   الداخلية أو اخلارجية
   .)126(ومتقاربة

 ،يف القضايا واإلشكاالت اجلديدة اليت تواجه الدولة يف عصر العوملةإال أن اجلديد يف هذا اال يتمثل 
ويف هذا اال ميكن اإلشارة إىل بعض . األمر الذي يفرض تطوير املهمة األمنية للدولة وحتديث أساليب أدائها

    :اخلارجيالقضايا اجلديدة وما تتطلبه من أدوار أمنية للدولة على املستويني الداخلي و 
منها غسيل األموال التالعب و تعرف على أنواع اجلرائم اليت دد األمن الوطين كاجلرائم االقتصادية ال -01

ووضع خمطط علمي وعملي للتعامل معها  حيث أن اآلثار الناجتة عن مثل هذه . بالبورصة والفساد اإلداري
أن اجلرائم املمكن حدوثها من خالل اجلرائم على أمن الدولة ال تقل عن التهديدات اخلارجية ويدخل يف هذا الش

وهكذا جند أن  .اخل... التجارة اإللكترونية واجلرمية الدولية وجتارة املخدرات ودفن النفايات النووية و الكيميائية 

                                                             
     .25مازن غرايبة، مرجع سابق، ص  -  125
 2 - Carlo JEAN , "Conséquences politiques et sécuritaires de la Globalisation"     .in: Mondialisation  

     et sécurité,(actes du colloque international Mondialisation et   sécurité.CDN) , Alger , Edition 
     ANEP, 2003, p161. 
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بصورة غري مسبوقة، حيث أن مثل هذه اجلرائم دد األمن الوطين  اتسعت وتعقدتجماالت الوظيفة األمنية قد 
  )127(.خمتلفة للدولة من زوايا

مقاومة التطرف و اإلرهاب،  حيث أن ظاهرة التطرف واإلرهاب تعد من الظواهر اخلطرية اليت دد األمن  -02
وعالج هذه الظاهرة البد وأن جيمع بني األساليب األمنية، االقتصادية االجتماعية والنفسية، وعلى هذا . الوطين

   )128(.ودعم التنمية عامال مهما لالستقرار .األساس أصبحت حماربة الفقر إحدى أدوات األمن
فيما يتعلق مبفهوم األمن اخلارجي والذي يدور حول احلفاظ على سالمة إقليم الدولة براً  حبرا وجوا، ومنع  -03

تعرضها للعدوان اخلارجي و توفري القدرة الالزمة للتصدي له،  هذا باإلضافة إىل الدفاع عن مصاحل مواطين 
فاختراق إقليم الدولة مل  .رج، هذا املفهوم لألمن اخلارجي مل يعد قاصرا على هذه اجلوانب التقليديةالدولة يف اخلا

يعد يتم بالوسائل العسكرية املباشرة و إمنا يتم بوسائل تكنولوجية متطورة، من خالل األقمار الصناعية  وغريها 
اليت تدور "  األساليب الذكية "ن نطلق عليه من وسائل مجع املعلومات احلديثة ويتم كذلك من خالل ما ميكن أ

حول حتليل البيانات اإلستراتيجية للدولة والتعرف على كيفية إدراك صانع القرار السياسي للواقع السياسي الذي 
ومن هنا فإن حتقيق األمن الوطين على هذا املستوى مل يعد يتم من خالل . يعمل يف إطاره داخليا وإقليميا وعامليا

 .يب العسكرية وحدها، وإمنا من خالل أساليب جديدة تعتمد على العلم  واملعارف املتطورةاألسال
إن العامل مل يعد يدار باألسلحة بعد اآلن "...: فيهويف هذا السياق أصدر احتاد العلماء األمريكيني بيانا جاء      

إا ليست ملن ميلك ...اآلنحربا حتدث إن هناك ...أو الطاقة أو املال، إنه يدار باألرقام واألصفار الصغرية
؟ إا  ؟ كيف نفكر رصاصا أكثر إا حول من يسيطر على املعلومات، ماذا نسمع أو نرى؟ كيف نقوم بعملنا

، "األمن املعلومايت "وهكذا يضاف إىل مدلوالت األمن الواسعة مدلول جديد امسه   )129( ."حرب املعلومات
  . عتبار يف هذا القرن الذي تؤدي التكنولوجيا فيه دورا أساسيا يفرض على الدولة  أخذه بعني اال

ويف جمال األمن اخلارجي كذلك تربز قضية التدخل األجنيب يف الشؤون الداخلية للدول العتبارات إنسانية  -04
ترام وقد أخذ هذا النمط يتخذ شكل النزعة اإلنسانية املسلحة املتجسدة يف بعث جيوش متعددة اجلنسية لفرض اح

  .)130(حقوق اإلنسان يف دول خمتلفة
وهكذا يتضح جليا أن التهديد العسكري اخلارجي املتعلق باحلدود واألطماع الترابية وغريها مل يصبح هو   

فالدولة أصبحت تواجه أمناطا عدة  )131(.)كما يفترض أنصار التيار الواقعي( مصدر التهديد الوحيد ألمن الدولة 

                                                             
127   3، مركز األهرام، القاهرة، عددالديمقراطيةمجلة ". الوظائف الجديدة للدولة في عصر العولمة"محمد سعيد أبو عامود، - 

.78ص،  2001،صيف        
1- Carlo JEAN , Op.cit , p171 
9، ص2003سبتمبر، 482، الجزائر، عددالجيشمجلة ".  شرينتحديات القرن الواحد و الع...حرب المعلومات"م،  . عبد الوحيد  -  129 . 

إليه بالتفصيل في ي هو موضوع هذه الرسالة والتي سيتم التطرقوالذ" بالتدخل العسكري اإلنساني"وهذا ما بات يعرف   - 130  
.الفصول الالحقة        

131 ،الدولة الوطنية والتحوالت الدولية الراهنة: وليأعمال الملتقى الد". األمن في ظل التحوالت الدولية الراهنة" محمد شلبي،  -   
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من قبيل جتارة املخدرات عرب احلدود، اجلرمية املنظمة، انتشار اإلرهاب الدويل،  -رأيناكما  -من مصادر التهديد 
وانتشار الفقر واألوبئة والتلوث البيئي إضافة إىل اجلرائم العاملية و االجتار باإلنسان وأعضائه، واليت أصبحت من 

طفال والنساء، وبيع خمتلف أعضاء املشاكل املستعصية خاصة على الدول الفقرية، وخنص بالذكر هنا جتارة األ
 .جسم اإلنسان من كلى وغريها

و األكيد أن القوة العسكرية ال تصلح كأداة ملواجهة تلك األمناط من مصادر التهديد الذي تفوق آثاره 
ورغم ذلك مازالت حكومات كثرية تنفق على محاية مواطنيها من هجوم . املدمرة آثار التهديد العسكري املباشر

ي خارجي غري واضح املعامل ما ال تنفقه على محايتهم من أعداء موجودين بينهم دائما كالفقر واألمراض عسكر
  .  واألخطار احلقيقية األخرى اليت دد األمن البشري كل يوم

 إذ العامل، يشهدها اليت الصراعات طبيعة يف تغريا الباردة احلرب اية صاحب إذ :الصراعات طبيعة يف التغري -5
 أنه إىل اإلحصاءات فتشري .الدول بني وليس القومية الدولة حدود داخل األفراد بني تدور الصراعات أصبحت

 خمتلف يف دولة 45 داخل رئيسيا صراعا ومخسني سبعة العامل شهد 2001 عام وحىت 1990 عام من الفترة خالل
 من تعاىن منها دولة 16 توجد 2002 لعام ريةالبش التنمية دليل يف األقل دولة العشرين بني ومن العامل أحناء

 والنسبة القومية الدولة حدود داخل تدور أصبحت أا هي للصراعات األساسية فالسمة) 132(.داخلية صراعات
 السيطرة تكون األحيان بعض يف أنه خاصة عسكريني، وليسوا املدنيني من الصراعات تلك ضحايا من األكرب
  .املتصارعة ماعاتاجل أهداف أحد املدنيني على

 يف رئيسيا عامال الباردة احلرب بعد ما فترة يف الصراعات طبيعة يف التغري شكل األساس، هذا وعلى
. الباردة احلرب بعد ما فترة يف األفراد أمن ديد مصادر طبيعة مع التعامل يف لألمن التقليدي املنظار فشل تأكيد

 فاألفراد آمنة الدولة ومادامت وحيتويه، الفرد أمن يضم الدولة أمن أن على يرتكز الوطين األمن مفهوم كان فإذا
 للمفهوم وفقًا- آمنة الدولة تكون فقد احلايل، الوقت يف مالئما يعد مل األمين املنظار هذا أن إال آمنون، بالضرورة
 أمن لتهديد مصدرا كثرية أحيان يف أصبحت الدول أن كما مواطنيها، أمن فيه يتناقص وقت يف -لألمن التقليدي

 لطرح للدعوة بعض الباحثني دفع ما وهو مواطنيها،
 أمن حتقيق على باألساس لريتكز اإلنساين األمن مفهوم يف ممثال الواقعي األمن عن مفهوم بديال لألمن مفهوم
  .األفراد

  .مفهوم األمن اإلنساين ومقوماته: املطلب الثاين
                                                                                                                                                                                                               

.157 ص، 2004كلية العلوم السياسية واإلعالم،  جامعة الجزائر،        
132 - World Refugees Statistics: Refugees and Asylum Seekers Worldwide”, World Refugees Survey 2005, US  
      Committee for Refugees,2005, P. 6-7. Available online at: 

www.refugees.org 
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ثاين من عقد التسعينيات من القرن العشرين كنتاج موعة برز مفهوم األمن اإلنساين يف النصف ال
  . ونطاق الدراسات األمنية التحوالت اليت شهدا فترة ما بعد احلرب الباردة فيما يتعلق بطبيعة مفهوم األمن

الذي كان  1945وميكن تتبع جذور مفهوم األمن اإلنساين يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 
تلى ذلك . على إرساء بعض القواعد الكفيلة حبماية حقوق اإلنسان، وبالتايل حتقيق األمن اإلنساين اتركيزه منصب

بعض املبادرات احملدودة لطرح مفهوم األمن اإلنساين، إال أنه مل يكن هلا صدى كبري ودور مؤثر يف طرح املفهوم 
 الفردى األمن حول رؤيته W.E. Blatz  تزبال .آى .دبلليو طرح 1966 عام يفو .. على أجندة العالقات الدولية

Individual Security   التأمالت بعض :اإلنساىن األمن " بعنوان له كتاب  يف وذلك"  Human Security: Some 
Reflections .   ومع بداية السبعينيات بدأت تظهر جمموعة من التقارير لبعض اللجان ومنها مجاعة نادي روما

وقد أكدت تلك اللجان يف . لتنمية الدولية، واللجنة املستقلة لنزع السالح والقضايا األمنيةواللجنة املستقلة ل
وركزت على ما يعانيه األفراد يف كافة أحناء العامل من فقر وتلوث، وغياب . تقاريرها على أمهية حتقيق أمن الفرد

   )133(.ألفرادلألمن الوظيفي يف سوق العمل، ومن مث ضرورة دفع االهتمام حنو مشاكل ا
 

عن برنامج  البشرية الصادريف تقرير التنمية  1994سنة  اإلنساينوكان أول استعمال رمسي ملفهوم األمن 
وأدخله بقوة يف الدراسات األمنية  اإلنساينملفهوم األمن " نظر" يعترب أول من  والذي )134(.األمم املتحدة اإلمنائي

ويعد هذا التقرير ). الواقعي(تخدامه متجاوزا بذلك املنظار التقليدي وتعميم اس ،املوسعة ويف االهتمامات الدولية
  )135( .اليوم مرجعية مفهومية يف هذا اال

  تعريف األمن اإلنساين: الفرع األول
 اليتاألكادميية  من خالل الدراسات اإلنساينقدمت ملفهوم األمن  اليترغم وجود اتفاق بني التعريفات 

بدال من الدولة، وذلك يف سياق ما  دة التحليل األساسية للمفهوم تتمثل يف الفردناقشت املفهوم على أن وح
النظر إىل تلك التعريفات وجود تباين شديد فيما بينها،  يواجهه أمن األفراد من حتديات خطرية، إال إنه يتضح من

ل ما ميس أمن وكرامة حبيث يشمل ك اإلنساينمفهوما شديد االتساع لألمن  تطرح اليتفهناك بعض التعريفات 
هناك دراسات أخرى تطرح تعريفًا ضيقًا للمفهوم من خالل قصره على أمناط وفئات حمددة  األفراد، يف حني أن

  .مصادر التهديد من

                                                             
133 : االلكتروني على الرابط. اإلنسان أوال.. خديجة عرفة، تحوالت مفهوم األمن -   

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2003/09/article01.shtml 
134-     CHARLES- Philippe David et JEAN François Rioux. Le concept de sécurité humaine   in :   
        JEAN François Rioux (dir), la sécurité humaine : une nouvelle conception des  relation      
         internationales. L' Harmattan, paris, 2001, p 21.    
، 2005زائر، المكتبة العصرية للطباعة الج. الجزائر، أوربا والحلف األطلسي: البعد المتوسطي لألمن الجزائريعبد النور بن عنتر،   -  135
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 " جورج ماكلني تعريفالقومي ركزت على العالقة بني األمن اإلنساين واألمن  اليتومن التعريفات 

George MacLean" : "إىل أمن األفراد،  القوميين يف معناه الشامل يعىن حتويل االنتباه من األمن األمن اإلنسا
خالل  اإلنساين يقوم على أن محاية األفراد لن تتحقق من خالل محاية الدولة كوحدة سياسية ولكن من فاألمن

يترافق مع  والذي اهليكليغري  األمن اإلنساين يعىن احلماية من العنف... التركيز على رفاهية األفراد ونوعية احلياة،
ومن مث، فإذا كانت املفاهيم . أو اهلجرة اجلماعية مثل الندرة البيئية اإلقليمياعتبارات عدة غري مرتبطة بالتكامل 
ممثال يف احلروب، فإن األمن اإلنساين يرتبط بقضايا العنف غري  ،اهليكليالتقليدية لألمن تركز على العنف 

  )136(."، ويف جمتمعام، ويف بيئتهمالشخصيباختصار هو أمن األفراد يف حميطهم  فاألمن اإلنساين. اهليكلي
األمن اإلنساين يلتبس مع : " فريى أن املدير السابق لليونيسكوFrédérico MAYOR فريديريكو مايور  أما

كن فصلها عن حقوق احلماية والدفاع عن الكرامة اإلنسانية، ويعود إىل األمم املتحدة ترقية مجيع أبعاده، اليت المي
   )137( ."اإلنسان العاملية وغري القابلة للتجزئة

 Lioyd   وهو وزير اخلارجية الكندي ليود أكزوريت  اإلنسايناملنظرين ملفهوم األمن  أوائل أحد ويذهب

Axworthy دراسات دولية"الذي طرح رؤيته للمفهوم أول مرة يف جملة  إ" Études internationales  يف
. من أجل سياسة خارجية كندية شاملة وإنسانية: بني العوملة وتعددية األقطاب "يف مقال له بعنوان   1997مارس

" 
 « Entre mondialisation et multipolarité : pour une politique étrangère du Canada globale et 

humaine »,   ن التهديدات سواء كانت مرفوقة بالعنف يعين محاية األفراد م" ىل تعريف األمن اإلنساين على أنه إ
 ".أم ال، فاألمر يتعلق بوضعية أو حبالة تتميز بغياب املساس باحلقوق األساسية لألشخاص، بأمنهم وحىت حبيام

)138(  
:" يعين  اإلنساينأن األمن  2001ير اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول الصادر سنة روجاء يف تق

م كرامتهم وقدرهم كبشر، ومحاية حقوق امتهم البدنية ورفاههم االقتصادي واالجتماعي، واحترأمن الناس وسال
  )139(."اململوكة هلم وحريام األساسية اإلنسان

 :يتمثل يف اإلنساينتعريفًا شامال ملفهوم األمن  لألمني العام السابق لألمم املتحدة نانع كويفويطرح 
على حقوق اإلنسان،  ، يعىن ما هو أبعد من غياب العنف املسلح، فهو يشتمليف معناه الشامل اإلنسايناألمن "

الصحية، والتأكد من أن كل فرد لديه الفرصة  واحلكم الرشيد، واحلق يف احلصول على فرص التعليم والرعاية
                                                             

136- George MacLean, The Changing Concept of Human Security: Coordinating National 
   and Multilateral Responses, Available online at:        

www.unac.org/canada/security/maclean.htm.  
2 - DANIEL Colard, la doctrine de la "sécurité humaine" : le point de vue d'un juriste. in : JEAN   François   
      Rioux (dir)  .op.cit.  p 33. 
138- Ibid,  p 34.  

139- The Responsibility To Protect , Report of the International commission on intervention and state 
 sovereignty, December 2001, p15. Available online at the special ICISS web site: 

e.asp-http://www.iciss.gc.ca/menu 
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قيق النمو أيضا خطوة حنو تقليل الفقر، وحت هيوكل خطوة يف هذا االجتاه . والقدرة على بلوغ احتياجاته اخلاصة
ترث  فتحقيق التحرر من احلاجة والتحرر من اخلوف وحرية األجيال القادمة يف أن. النزاعات ومنع االقتصادي

  )140(."القوميومن مث األمن  اإلنسايناألركان املترابطة لتحقيق األمن  هيبيئة طبيعية وصحية، هذه 
إن الكائن اإلنساين هو : " جاء فيه1999ووضح كويف عنان مقصوده من هذا التعريف يف تصريح له عام 

مركز كل شئ، وحىت تصور السيادة الوطنية فهو منشأ من أجل محاية الفرد، والذي يعد سبب وجود الدولة 
  )141(." وليس العكس، وإنه من غري املقبول رؤية حكومات تسلب حقوق مواطنيها حتت حجة السيادة

من اإلنساين يرتكز باألساس على صون كرامة مفهوم األمن خالل التعريفات السابقة يتضح أن و
اإلنسان، و تلبية احتياجاته املعنوية جبانب احتياجاته املادية، واالقتراب الرئيسي هنا هو أن األمن ميكن حتقيقه من 

 ، الذي يتربص باإلنسان اخلطر الوحيد هو سياسات تنموية رشيدة، وأن التهديد العسكري ليس إتباعخالل 
وعدم وجود   ميكن أن يأخذ شكل احلرمان االقتصادي، وانتقاص املساواة املقبولة يف احلياة  -تهديدال -ذلك أنه

فتحقيق األمن اإلنساين يتطلب حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة، . ضمانات كافية حلقوق اإلنسان األساسية
  .سيادة القانونو وصون حقوق اإلنسان وحرياته، واحلكم الرشيد، واملساواة االجتماعية

 .التحرر من اخلوف و التحرر من احلاجة :مهاوإمجاال فإن هناك مكونني أساسيني لألمن البشري 
ففي البلدان املتقدمة، يشغل الطرف األول، أي التحرر من اخلوف حيزاً كبرياً من تفكري الناس هناك، فهم 

تشار نقص املناعة املكتسبة و تدين مستوى يشعرون أن ما يهدد أمنهم هو خطر اجلرمية و حرب املخدرات و ان
أما يف البلدان الفقرية، فيحتاج الناس إىل التحرر من التهديد الذي ميثله اجلوع  .التربة و ارتفاع مستويات التلوث

و أكثر املشاكل موجودة يف البلدان النامية حيث يعيش أكثر من ثلث . و املرض و الفقر و عدم وجود املأوى
. ط الفقر، و يعيش أكثر من مليار إنسان من سكان العامل على دخل يومي يقل عن دوال ر واحدالسكان حتت خ

)142(   
واملالحظ أن مفهوم األمن اإلنساين حيدث متييزا بني أمن الدول وأمن األشخاص على أساس أن األول ال 

مبعىن أن أي نظام . ناء األمين املتكامل؛ فأمن الدولة رغم أمهيته ال يعدو إال آن يكون جزًءا من أجزاء البحيقق الثاين
 .ن أمن الدولة جمرد مساحة وسيطةإف ومن مث). العامل(إىل أعلى ) األفراد(عاملي آمن ومستقر يبىن أمنيا من أسفل 

أي . فهو كوين البعد مثله مثل األمن البيئي. وهذا يعين أن األمن اإلنساين جيمع بني البعدين احمللي والعاملي لألمن
  )143(.أساس ترابط أمن الشعوب والدول متبنيا بذلك مقاربة تعاونية لتحقيق األمن الشامل على

                                                             
140 - Kofi Annan, United Nations Millenium Report, Available online at: 

www.un.org/millennium/sg/report/full.htm. 
141 - CHARLES- Philippe David et JEAN François Rioux, op.cit.p19 
142  - ،2006 /9/6، 1576العدد  ، الحوار المتمدن.  نضال عبود، مفهوم األمن اإلنساني  : على الرابط االلكتروني    

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=67007 
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بيد أن مفهوم األمن اإلنساين ال حيل حمل األمن الوطين للدولة، وإمنا يرى أن الدولة تم أكثر بقضايا   
أما الفرد فهو اهلدف ، فالدولة هي الوسيلة "األهداف" على أمن " الوسائل" األمن اخلارجي بتفضيلها أمن 

من جيب تأمينه؟ فإن املقاربة النقدية يف : وإذا طرحنا السؤال التقليدي يف الدراسات األمنية وهو. والغاية
  . الدراسات األمنية ومن خالل مفهوم األمن اإلنساين ترجح أمن اهلدف على أمن الوسيلة

  .مرتكزات األمن اإلنساين: الفرع الثاين
من اإلنساين قد حظي بقوة دفع شديدة يف السنوات األخرية، ولعل من إرهاصات ال شك أن مفهوم األ

لمفهوم كجزء من أجندة سياستها اخلارجية ومنها اليابان وكندا، لدجمه يف السياسات اخلارجية تبين بعض الدول 
ط وأوجه حيث وضعتا املفهوم كأحد األهداف األساسية يف سياستهما للمساعدات واملعونات اخلارجية وشرو

ليتم توجيهها ملشروعات بناء القدرات الذاتية لألفراد واتمعات احمللية لتوفري مقومات األمن اإلنساين  ،توظيفها
  .مبا ينعكس على حتسني نوعية احلياة للبشر يف مسارام اليومية

  : )144(هي اإلنساينأربع خصائص أساسية لألمن  1994وقد حدد تقرير التنمية البشرية لعام 
  ألن هناك عدة . كوين خيص كل البشر ويف كل أرجاء املعمورة، يف األمم الغنية والفقرية اإلنسايناألمن

مشتركة لكل البشر مثل البطالة، املخدرات، التلوث وانتهاكات حقوق اإلنسان، وقد ختتلف  ديدات
  .حدا من منطقة ألخرى يف العامل ولكنها موجودة كلها وبصور متنامية

 األمن اإلنساين متكاملة يتوقف كل منها على اآلخر، إذ أن تعرض هذا األمن للتهديد ليس  مكونات
  .حبيس احلدود الوطنية للدول، بل ميس كل األمم والشعوب

 ذلك أن التصدي لتلك اإلنساين حق يف صيانة األمن الالوقاية املبكرة أسهل وأقل تكلفة من التدخل ال
 .نشئها منه يف املرحلة الالحقةالتهديدات أقل تكلفة يف بداية م

  ا األفراد يف  اليت، فهو يتعلق بالكيفية اإلنساين حموره الفرداألمن تمعاتأي حيياومبدى  جمتمع من ا
 .الوصول إىل الفرص املختلفة حريتهم يف ممارسة خيارام الكثرية ومبدى قدرم على

تبىن األمم املتحدة للمفهوم، فقد حدد التقرير مفهوما ، وفقًا لاإلنساينوبالنظر إىل مكونات مفهوم األمن 
يف شقني مها التحرر من اخلوف، والتحرر  اإلنساينمن خالل حتديد مكونات مفهوم األمن  اإلنساينشامال لألمن 

 على التعامل مع مصادر التهديد االقتصادية واالجتماعية وهو ما يتمثل يف الثاينوبينما يركز املكون . من احلاجة
، جند الشق األول ينصرف إىل التعامل مع األبعاد االقتصاديضرورة محاية األفراد من ظروف الفقر واحلرمان 

ممثلة يف محاية األفراد من احلروب، والنزاعات املسلحة، وانتهاكات حقوقهم  اإلنساينالسياسية ملفهوم األمن 
األمن  هين البشرى يف إطار فئات سبع رئيسة دد األم اليتوقد حدد التقرير قائمة التهديدات . األساسية

احلماية ( الصحي، واألمن )قدرة األفراد للوصول إىل الطعام اآلمن( الغذائي، واألمن )احلماية من الفقر(االقتصادي
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األمن من االضطهاد ( الشخصي، واألمن )احلماية من التلوث ونفاد املوارد( البيئي، واألمن )من األمراض
احلماية من االضطهاد ( السياسي، واألمن )الثقايفاهلوية والبقاء (، وأمن اتمع احمللى )وبوالتعذيب واحلر

 .)145()السياسي
 اليت تناقشها األدبيات املختلفة ومنهاو ،اليت يقوم عليها املفهوم رتكزاتوهناك عدد آخر من األسس أو امل

)146(:   
البشرية وحتقيق  املتجسدة يف التنمية عليها القوة اللينة األداة الفاعلة يف حتقيق األمن اإلنساين هي ما يطلق -

   . اإلنساين من خالل التغيري اهليكلي بدال من األداة العسكرية ومن مث، ميكن حتقيق األمن . الدميقراطية
ال بد إذا ما مت استخدام القوة لتحقيق األمن اإلنساين يف مناطق النزاع أو يف األنظمة االستبدادية الشرسة فهذا  -

احلكومية (فالدول واملنظمات اإلقليمية والدولية . ومجاعية، وحتت مظلة املنظمات الدولية أن يتم بطريقة قانونية، 
قواعد العمل يف جماالت األمن اإلنساين؛ إذ ال تستطيع دولة  جيب أن تتفاعل معا لتشكيل ) وغري احلكومية 

    . مبفردها مواجهة مصادر ديد األمن اإلنساين
أي سياسة اقتصادية أو أمنية لصانع القرار جيب أن تشتمل على بعد اجتماعي، ويركز مفهوم األمن اإلنساين  -

   . أن تركز على مواجهة كافة أشكال االضطهاد واالستبعاد على أن السياسات العامة ينبغي 
األمن اإلنساين يعد مكسبا جلميع ر التقليدي يعد مباراة صفرية، فإن حتقيق اوفقا للمنظ األمن كان حتقيق اإذ -

   . البشرية املتوازنة واألمن اجلماعي طويل املدى األطراف من أجل التنمية 
رغم أن املفهوم يتجاوز النظرة التقليدية ألمن الدولة، فإنه ال يعين ميش دور الدولة ففي التحليل النهائي  -

  .يف ظل تعقد مصادر ديد أمن األفراد يف ظل العوملة األمن للمواطنني خاصة الدولة هي املسئولة عن توفري 
األمم الغنية يف في األمم الفقرية كما ف، فهو ما يسمى باألمن الشخصي، اإلنساينأما أهم عناصر األمن  

 :تتعرض حياة اإلنسان بدرجات متزايدة لتهديدات تأخذ أشكاالً عدة مثل
 ...).حقة نتيجة اعتناق آراء خمالفة للرأي السائدالتعذيب البدين و املال(ديدات من الدولة  - 
 ...).التوتر العرقي(ديدات من مجاعات أخرى من املواطنني  - 
   اجلرمية و العنف (ديدات من أفراد أو عصابات ضد أفراد آخرين أو ضد جمموعات أخرى  - 
 ..). الشوارعيف   
  ...).زيلاالغتصاب و العنف املن(ديدات موجهة ضد املرأة   -

  ...).إساءة معاملة األطفال(ديدات موجهة إىل األطفال  - 
 ....)االنتحار و إدمان املخدرات(ديدات موجهة إىل النفس  - 
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واألكيد أن مفهوم األمن اإلنساين جاء نتاجا موعة التحوالت اليت شهدا فترة ما بعد احلرب الباردة    
ليصبح . ألمن التقليدية، اليت كانت تتخذ من الدولة موضوعا مرجعيا هلاوسجل بوضوح جتاوزا نظريا ملضامني ا

غري أن احلديث عن األمن اإلنساين كتصور نقدي لألمن . املوضوع املرجعي األساسي لألمن) الفرد(اإلنسان
ؤول األول مبضامينه التقليدية ال يعين قطيعة حقيقية مع أمن الدولة أو ما يعرف باألمن الوطين، فالدولة هي املس

على تأمني وضمان أمن األفراد وبالتايل املقاربة األمنية لعامل ما بعد احلرب الباردة ال بد أن تقوم على التعاون مع 
 . الدولة وعربها وليس بالتناقض معها

  أي عالقة ؟: األمن اإلنساين وحقوق اإلنسان: الفرع الثالث
وتوضيح العالقة  ومن أبرزها مفهوم حقوق اإلنسان، مبجموعة من املفاهيم اإلنساينيرتبط مفهوم األمن 

  :بني املفهومني جيب أن يكون من عدة نواح
يتصور أن  مفهوما مكمال ملفهوم حقوق اإلنسان، فرغم أن البعض قد اإلنساينيعد مفهوم األمن فمن ناحية   

القتصادية واالجتماعية لألفراد كافة وا ذاته ممثال يف ضرورة توافر حد أدىن من احلقوق السياسية ألمركليهما يعىن ا
يف واقع األمر، توجد جمموعة من التباينات بني املفهومني، فإذا  بيد أنه. بصرف النظر عن النوع، أو الدين، أو اجلنس

 يرتكز باألساس على حتديد جمموعة كبرية من احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية كان مفهوم حقوق اإلنسان
ترتيب أو وضع أولويات لتلك  ميكن أن يسهم يف خلق اإلنساينافرها لألفراد، فإننا يف املقابل جند مفهوم األمن الالزم تو

من شأن بعض احلقوق كأسبقية التحرر من اخلوف على  اموعة واسعة النطاق من احلقوق اإلنسانية من خالل إعالئه
ُتعاىن من النزاعات  اليتحاالت الدول  ففيت متباينة، وفقًا ألجندات وحاال التحرر من احلاجة أو العكس، وذلك

من خالل  )التحرر من اخلوف( اإلنساينملفهوم األمن  السياسياألولوية يف تلك احلالة للتركيز على البعد  املسلحة تصبح
ت اقتصادية تصبح ُتعاىن من أزما اليت العمل على محاية األفراد من آثار تلك احلروب والنزاعات، بينما يف حاالت الدول

 .لألفراد االقتصادياألولوية لتحقيق األمن 
من مفهوم حقوق اإلنسان  على كونه خيطو خطوة أبعد اإلنساينمن ناحية ثانية، ميكن النظر إىل مفهوم األمن و

رة يأخذ شكل املطالبات القانونية ممثلة يف ضرو -يف أغلب األحيان –وذلك فيما يتعلق بكون مفهوم حقوق اإلنسان 
حمددة جتاه حقوق بعينها كاتفاقيات حقوق الطفل أو املرأة أو الالجئني  توافر تشريعات قانونية كفيلة بوضع التزامات

خطوة  خيطو اإلنساينإال أننا جند مفهوم األمن . اإلقليميأو  العامليالقانونية سواء أخذت الطابع  وغريها من االتفاقيات
إصالح املؤسسات القائمة واملعنية  كيفية على يركز اإلنساينفمفهوم األمن . ؤسسياملأبعد حنو التركيز على اإلصالح 

ورمبا ترجع أمهية هذا التطور حنو . األمر أو إنشاء مؤسسات جديدة كفيلة ذاوضمان حقوقهم بتحقيق أمن األفراد 
، فوجود القاعدة نسانام حقوق اإلالقواعد القانونية وحدها لضمان احتر إىل ما أُثبت من عدم فاعلية املؤسسياإلصالح 

 .ابالضرورة االلتزام بتنفيذه القانونية أصبح ال يعىن
مرحلة  يف، خاصة أن املفهوم ما زال اإلنساين حمتاجا العتراف سياسيمفهوم األمن يبدو  من ناحية ثالثة

إطار مفهوم حقوق  يف اإلنساينيتحقق ذلك من خالل تعريف مفهوم األمن  التشكل، ورمبا يكون من املالئم أن
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جمموع احلريات  ويف هذا السياق، ميكن النظر إىل. سياسيظل ما حيظى به األخري من اعتراف وقبول يف خاصة  ،اإلنسان
 .اإلنسان سياق اإلطار العام ملفهوم حقوق يف اإلنسايناملرتبطة مبفهوم األمن 

أن األخري يوفر اإلطار  يفيتمثل  اإلنسان ومفهوم حقوق اإلنساينيتبدى وجود تكامل بني مفهوم األمن هكذا و
هذا الصدد حتديد  يف اإلنساينحبيث تصبح مهمة مفهوم األمن  ،اإلنساينميكن أن يستند إليه مفهوم األمن  الذي القانوين

هو منصوص عليه من  آليات تنفيذ ما يفوكذلك البحث  .القانويناستنادا هلذا اإلطار  اخلطوات الفعلية املطلوبة
فهل ميكن أن يكون التدخل العسكري اإلنساين أحد هذه  األساسية، إلنسانزامات قانونية متعلقة حبقوق االت

  .اآلليات ؟ هذا ما سنناقشه من خالل الفصول الالحقة
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  التعريف والتأصيل: مفهوم التدخل العسكري اإلنساين: الفصل الثاين
 ولاملفاهيم والعالقات فيما بينها أساس أي حقل من حقول املعرفة، وتعد املفاهيم هي املستوي األ تشكل

 أليويتطلب التوضيح الدقيق . قضية نظرية أي بناء يف، إذ تشكل املفاهيم مكونا أساسيا نظرينسق  أيبناء  يف
م واحدة من أهم خطوات الدراسة النظرية عملية بناء املفاهي تعترب و. مفهوم دراسة عملية بناء هذا املفهوم

بل كما أن التأصيل النظري للموضوع ميدنا باخللفية املعلوماتية والنظرية اليت تعطي للبحث داللة علمية، .للمفاهيم
ة برمتها، وعلى هذا األساس يتمثل دور هذا الفصل من الدراسة يف الوقوف عند مفهوم إنه املوجه للعملية البحثي

بالتعريف والتحليل، وبالتأصيل النظري كذلك هلذا املفهوم، خاصة ضمن املقاربات " لعسكري اإلنساينالتدخل ا"
  .النظرية املعنية  بدراسة العالقات الدولية

  .العسكري اإلنساين حتديد اخلريطة املفهومية للتدخل:  :املبحث األول
 مبجموعة بينها فيما املترابطة املفاهيم من جمموعة من يتشكل املعرفية احلقول من حقل من املعلوم أن كل

 مفهومية خريطة رسم مسبقًا يتطلب مفهوم أي حتديد فإن األساس، هذا وعلى. )147(العالقات أمناط من متباينة
 ظل يف يعترب ضروريا خاصة وهو ما مفاهيم، من به يرتبط ما سياق يف للمفهوم الدقيق التحديد شأا من له

 اليت العالقات أمناط إىل وبالنظر .مفاهيم من به يرتبط ما عن مبعزل مفهوم ألي نعما جامع تعريف صعوبة وضع
  .املفاهيم بني تكون قد

 ألحد اجلديدة النقاط لبعض مضيفًا احلالة هذه يف يأيت اجلديد املفهوم إن حبيث تكاملية عالقة تكون فقد 
 مما معها التعامل عن عاجزة القائمة املفاهيم تقف اليت التحوالت بعض سياق يف عادة يأيت ما وهو القائمة املفاهيم
 تعد مل السابقة املفاهيم أن بالضرورة هذا يعىن أن دون الواقع، هذا ملواجهة جديدة مفاهيم يف البحث معه يتطلب

                                                             
  :يمكن االستزادة في طبيعة هذه العالقة بالرجوع إلى   - 147

  ،االجتماعية العلوم في بحوثال تصميم ،)محرر( بدران ودودة: في "  التعريف ومشكلة المفاهيم" ليلة، علي -      
.32 ص 1992 السياسية، والدراسات البحوث مركز القاهرة،           

سيف -        ،إسماعيل الفتاح عبد الدين   الدين وسيف جمعه، على :في "المفاهيم بناء عملية حول أساسية مقدمة" 
عبد          مشرفان(الفتاح   ، المجلدةتطبيقي ونماذج معرفية دراسة المفاهيم بناء ،)  القاهرة، األول،     المعهد 

.30 -27، ص 1998للفكر اإلسالمي،  العالمي           
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 ال اجلديد املفهوم إن حبيث التناقض شكل العالقة تلك تأخذ وقد. اجلديدة املفاهيم مواجهة يف توارت أو قائمة
 متاما مغايرة فكرة أو رؤية يطرح ولكنه السابق املفهوم أو املفاهيم عليها تقوم اليت األسس دحض إىل دفيه

 كل ألنصار الفكرية التوجهات اختالف سياق يف األمر هذا يأيت ما وعادة السابق، املفهوم عليها يقوم اليت لتلك
 هذه يف املتناقضة املفاهيم وتعد التوجهات، يف التناقض إلبراز احلالة هذه يف املفاهيم تستخدم حبيث املفهومني من

 متاما مناقضة مفاهيم منها كلُّ تطرح حبيث املختلفة واحلضارات الدول بني الصراع أدوات من واحدة احلالة
 .املفاهيم تلك خالل من لرؤيته منها كلُّ يعرض حبيث اآلخر الطرف ملفاهيم

 إذ اإلحالل، عالقة يف فيتمثل املفهومية اخلريطة سياق يف املفاهيم بني العالقات أمناط من الثالث النمط أما
 املفهوم أو القدمي املفهوم عليها يقوم اليت لألسس نقضه سياق يف القدمي املفهوم حمل ليحل اجلديد املفهوم يأيت

 الفكر مستوى على ملفاهيما انتهاء يعىن ال األمر هذا أن إال احلالة هذه يف القدمية املفاهيم تتوارى حبيث. القائم
 .املمارسة مستوى على لكن

 دون ذاا القائمة للمفاهيم خمالفة ألفاظًا تطرح حبيث الترادف يف العالقات أمناط من الرابع النمط ويتمثل
 .وهكذا األفراد وحقوق اإلنسان وحقوق اإلنسانية، والتنمية البشرية التنمية ذلك ومن املعىن يف بتغري ترتبط أن

 الدقيق التحديد يسهم إذ املفهومية، خريطته عن مبعزل املفهوم بنية إىل النظر ميكن ال األساس، هذا ىوعل
 جامعا تعريفًا تقبل ال املفاهيم غالبية أن خاصة للمفهوم أفضل فهم حتقيق يف املفاهيم من بغريه املفهوم لعالقة
  .مانعا

 للمفاهيم، دافعة قوى هناك تكون ما فغالبا لمفهوم،ل الدافعة الدولية القوى طبيعةكما ال ميكن إغفال 
 مدى تتحدد املنطلق، هذا ومن .املفهوم هذا وحمورية وضعية حتديد يف للمفهوم الدافعة القوى تلك تسهم حبيث

 هلذه يكون معينة مفاهيم الكربى القوى تطرح وتتبناه، فعندما تطرحه اليت القوى لطبيعة وفقًا املفهوم حمورية
 عند للمفهوم الدافعة القوى داللة تقتصر وال نطاقًا، أوسع ونقاش جلدل وإثارة أكرب وتأثري واسع طرح ماملفاهي

 عندما فعادة املفهوم، تطرح اليت القوى لطبيعة وفقًا املفاهيم طرح من األهداف ختتلف ما عادة إنه بل هذا احلد،
 أما اآلخرين، على والتأثري الثقافية اهليمنة ملمارسة هاورائ من دف فإا مفاهيمها والكربى املهيمنة القوى تطرح
 اخلروج أو تأثريا أكرب دويل دور ممارسة يف فيتمثل جديدة ملفاهيم طرحها من املتوسطة القوى بأهداف يتعلق فيما
 يف املهيمنة القوى خالل من طرحها يأيت ما عادة احملورية املفاهيم أن لذلك يضاف الكربى، القوى مظلة من

  .الدويل النظام
 أوال تتطلب مفهوم أي دراسة أن يف مفهومي بناء أي مقومات أبرز حتديد ميكن املنطلق، هذا ومن 
 التارخيي الواقع لطبيعة املفهوم هذا عكس مدى ملعرفة املفهوم أفرزت اليت التارخيي الواقع معطيات على التعرف

 أمهية تتحدد ثانية، ناحية من معينة، دالالت التارخيي لسياقه وفقا املفهوم يكتسب حبيث سياقه، يف برز الذي
 ومن الدويل، النظام بنية يف للمفهوم الدافعة الدولية القوى وموقع لطبيعة وفقًا معريف حقل أي يف املفاهيم وحمورية
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 اوفقً املفهوم دالالت تغري ظل يف خاصة املفاهيم لبعض مانع جامع تعريف وضع صعوبة ظل ويف ثالثة، ناحية
 الدقيق التحديد فإن التارخيي، وسياقه املفهوم بني والتأثر التأثري عالقة سياق يف وذلك التارخيي، الواقع ملعطيات
 سواء به املترابطة املفاهيم من بغريه املفهوم عالقة حتدد للمفهوم مفهومية خريطة رسم خالل من يتأتى للمفاهيم
 .الترادف أو التكامل أو اإلحالل أو التناقض شكل العالقة تلك أخذت

 تلك سياق يف التدخل العسكري اإلنساين مفهوم ودراسة حتديد إىل الصدد هذا يف الدراسة وتسعى
 بعد ما فترة يف فهومامل إذ بدأ تداول  املفهوم، أفرز الذي التارخيي السياق حتديد خالل من وذلك احملددات،

كما مر بنا يف الفصل  -الدويل النظام شهدها اليت  تالتحوال من كبرية جمموعة ظل يف وذلك الباردة احلرب
 الواقع هذا وتداعيات دالالت أحد أن بذلك ويرتبط. تداعياا أحد املفهوم بروز وكان -األول من هذه الدراسة

 النظام بنية يف املفهوم تبنت اليت الدول موقع يف تتمثل التدخل العسكري اإلنساين ملفهوم التارخيي السياق أو
 عدم داللة وكذلك للمفهوم بعينها دول تبىن داللة حتديد حيث من وذلك ، الباردة احلرب بعد ما فترة يف ويلالد

 لتحقيق كأداة فاعليته ومدى املفهوم وسيطرة حمورية مدى على األمر هذا وتأثري .أخرى دول تبنيه من طرف
التدخل  ملفهوم مفهومية خريطة رسم ةالدراس حتاول كما املفهوم، وتدعم تطرح اليت الدولية القوى أهداف

 ذات املفاهيم من وجمموعة اإلنساين التدخل العسكري مفهوم بني العالقة حتديد خالل من العسكري اإلنساين
  .الصلة كالتدخل الدويل والتدخل اإلنساين

  .نطاق املفهوم: التدخل الدويل: املطلب األول
سية والفوضوية للنظام الدويل، كما أنه يعترب أحد اخليارات التدخل ظاهرة سياسية معربة عن الطبيعة التناف

املستعملة لتحقيق املصاحل اخلارجية للدول، لكن بالرغم من قدم الظاهرة فإن مفهومها مازال غامضا، وأدى هذا 
الغموض بدارسي العالقات الدولية والقانون الدويل إىل إعطائها تعريفات غري متطابقة وتطوير مفاهيم غري 

  .ومما يزيد يف غموض هذا املفهوم وصعوبة تعريفه تعدد أشكاله وأدواته وأبعاده) 148(.ناسقة مثل التأثري و الغزومت
  

  .تعريف التدخل الدويل وإشكاليات ضبطه: الفرع األول
مثل  interventionتستعمل مصطلحات أخرى بالفرنسية واالجنليزية للتعبري عن كلمة تدخل 

ingérence , interférence  Immixtion, . ذا اخلصوص أنه رغم احملاوالت املبذولة للتمييز بني هذه ويالحظ
املصطلحات إال أا يف النهاية تؤدي نفس املعىن، ويف جمال االستخدام العام ملصطلح التدخل جند التمييز خصوصا 

املشروع  غري لى التدخلالذي يستخدم للداللة ع interventionيف كتابات فقهاء القانون الدويل بني مصطلح 
اليت تدل على  interférence- ingérenceوعند البعض للداللة على استخدام القوة املسلحة ومصطلحات 

                                                             
  التأثير يعرف على أنه شكل مستتر للضغط السياسي، إنه ال يعني التحرك داخل حدود دولة مستهدفة إال عن طريق  - 148

 .ة معينة بالقوة المسلحةأما الغزو فهو الهجوم على إقليم دول الدبلوماسية العادية    
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إال أن مصطلح التدخل يف اللغة العربية و  .التدخل كفعل مادي بغض النظر عن الوسيلة أو املشروعية
intervention وهذا  .مجيع أنواع التدخل ىاستعماال للداللة عل يف اللغات األوربية يعترب املصطلح األكثر

  )149(.االستخدام العام للمصطلح تأكد يف الوثائق الدولية
ورغم افتقار األدبيات السياسية والقانونية لتعريف متفق بشأنه ملفهوم التدخل، إال أن عددا من الباحثني 

  :االسياسيني والقانونيني قدموا حماوالت عديدة لتعريف التدخل ومنه
مجيع األنشطة اخلارجية "الذي يرى أن التدخل يعرف بكونه ) kaleri Holsti(تعريف كالريي هولسيت 

اليت دف إىل تغيري القادة السياسيني، أو البناء الدستوري للدولة املسؤول عن رسم السياسة اخلارجية، وبعبارة 
  )150( ".انونية للسلطةأخرى يهتم التدخل باألنشطة اخلارجية اليت تكون ضد الرغبات الق

 التدخل وان أخرى، دولة شؤون يف بسلطتها بالتعرض دولة قيام "عبارة عن التدخل فيعترب  J.M.Ypezأما 
 القوة باستعمال ويتم مباشرة، غري أو مباشرة صورة ويأخذ ما، لدولة اخلارجية أو الداخلية الشؤون يف يتم أن ميكن
 )".)151ا التهديد مبجرد أو املادية

 استبدادية بطريقة ، ىأخر دولة لشؤون دولة تعرض التدخل هو أن الغنيمي مفاده طلعت الدكتور ريفتع
 كافة يف ولكنه حق، بدون أو حبق حيصل قد التدخل هذا ومثل تغيريها أو الراهنة األمور على اإلبقاء بقصد وذلك

  )152(".للدول املعنية اإلقليميةالسيادة  أو اخلارجي االستقالل ميس احلاالت
يشري إىل ممارسات خارجية تؤثر يف  –مبعناه الواسع  -أن التدخل    )Joseph Nay(وعد جوزيف ناي 

الشؤون الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة، أما التدخل مبعناه الضيق فيشري إىل التدخل بالقوة العسكرية يف 
ن حيث أشكال ممارسة النفوذ، من أقل الشؤون الداخلية لدولة أخرى، استنادا إىل ذلك يندرج مفهوم التدخل م

  :صور القهر إىل أعالها حبسب الشكل اآليت
  .تدرج صور التدخل من حيث أشكال ممارسة النفوذ): 1(الشكل رقم 

  
   غزو عسكري     أعمال عسكرية حمدودة    حصار   دعم معارضة    مستشارون عسكريون    مساعدات اقتصادية     إذاعات       خطب

   
                                                                                                           

  
  .14محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص : المصدر

  
                                                             
149   :، على الرابط االلكترونيأثر التحوالت الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية، محمد بوبوش -

http://boubouche.elaphblog.com/posts.aspx?U=685&A=2427>  <  

150 ، 2004أبو ظبي، مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، . التدخل اإلنساني في العالقات الدوليةقوب عبد الرحمن، محمد يع -
                              .16ص 

 .214، ص 1990الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، . مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصربوكرا إدريس،  - 151
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ويشتمل التعريف الواسع للتدخل على مجيع أشكال التدخل، من اإلجبار املنخفض إىل درجات اإلجبار 
فعلى أساسها تتوقف درجة اختيار الدولة , ، ومتثل درجة القوة املستخدمة يف هذا التدخل أمهية خاصةالعايل

   )153(.املتاحة ومن مث درجة التقليص اخلارجي للحكم
  :وهناك من يعترب التدخل أداة للحفاظ على توازن القوى ومن هنا يفرز شكلني متميزين من التدخل مها

أي إصرار دولة على عدم تغيري توازن القوى يف اجتاه ال يالئم :   )Défensive Intervention (التدخل الدفاعي
  .1956مصاحلها، من أمثلة ذلك تدخل االحتاد السوفيايت سابقا يف كل من بولندا وار عام 

زن وهو العمل على إسقاط حكم معني وتغيريه كأداة لتبديل توا:   (Offensive Intervention)التدخل اهلجومي
القوى القائم يف اجتاه أكثر تالؤما مع مصاحل الدولة اليت متارس هذا التدخل، ومن أمثلته تدخل أملانيا وايطاليا 

  )154( ). 1939 -1936(  االسبانية ةلقلب نظام احلكم يف اسبانيا أثناء احلرب األهلي
عالقات الدولية، لكنه عمال مباشرا وعنيفا على مستوى ال"يعد التدخل ) Martin Wight(مارتني وايت 

ال يصل إىل درجة احلرب املعلنة بني دولتني أو أكثر، ألن احلرب هي املرحلة القصوى يف مثل هذا التفاعل، وذا 
يكون التدخل سلوكا يعتمد التهديد باستخدام القوة العسكرية إن مل يستعملها لتحقيق املصاحل الوطنية للدولة 

  )155(."املتدخلة
نكون أمام حالة تدخلية عندما تقوم وحدة سياسية  أننافقال )Richard Little(ل أما ريتشارد ليت 

وحياول كل طرف يف النزاع . ويظهر هذا الدافع عندما يتطور النزاع يف دولة متفككة. باالستجابة لدافع تدخلي
ابة تدخلية يف الداخلي االستعانة بآخر خارجي يسانده، احلفاظ على عالقة مع أحد هذه األطراف يعترب استج

  .)156(حني أن احلفاظ على العالقة مع كال الطرفني يعترب استجابة غري تدخلية
وحيدث التفكك إذن عندما توجد حركتان قويتان متنافستان على مركز القوة وكل واحدة منهما حتاول 

ص متكن ويشكل التفكك والنزاع وإمكانية التغيري ثالث خصائ. الوصول إليه اعتمادا على حليف خارجي
الباحث من التعرف على الدافع التدخلي، وذا فإن ريتشارد ليتل ال يقر بوجود التدخل إال يف حالة وجود 

  . تفكك داخلي يف دولة معينة
وهناك من ينظر إىل التدخل كعمل دويل لدولة واحدة أو جمموعة دول أو وكالة دولية دف إىل ممارسة 

واحلاسم هنا، أن الدولة .ات أو أعمال داخلية لدولة أخرى أو جمموعة دولالسلطة املهيمنة على ما يعترب سياس
  .     ال توافق على التدخل) كما تسمى(اهلدف 

                                                             
 15.14محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص  - 153
  الطبعة الرابعة، الكويت، دار السالسل،  ،دراسة في األصول والنظريات: العالقات السياسة الدوليةإسماعيل صبري مقلد،  - 154
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غري أن بعض املنظرين أيضا يتجاهلون أو يرفضون التمييز املعتمد على القبول، ستانلي هوفمان واحد من 
يقول أنه ال يفرق بني  ”أخالقيات التدخل العسكريالسياسة و ”يف مقاله. الذين يرفضون أمهية حتديد التدخل

        ) 157(.حالة التدخل اليت يتم فيها احلصول على موافقة احلكومة واليت ال يتم فيها ذلك
إىل التدخل يف ظل القانون الدويل على أنه عمل  (Gerhard Van Glahn)وينظر جريهارد فان جالن 

أخرى، بغية اإلبقاء على النظام السياسي فيها أو تغيريه، وقد يكون  ديكتاتوري من جانب دولة ما يف شؤون دولة
التدخل مشروعا أو غري مشروع، لكنه عندما يتعلق باستقالل الدولة املعنية وأراضيها وسيادا فال ميكن أن يكون 

 –ع جزئيا وض نهناك شك يف أن مثل هذا التدخل كقاعدة يكون ممنوعا مبوجب القانون الدويل، ألن هذا القانو
  )158(.حلماية الشخصية الدولية لدول العامل -على األقل

 ثالثة بني التمييز ميكن ،الدولية العالقات نطاق يف التدخل وبالنظر إىل التعريفات السابقة املعطاة ملفهوم
 :اخلصوص هذا يف األقل على رئيسية اجتاهات
 أشكال لكل مرادفًا اعتباره حد إىل يصل املفهوم يف كثريا التوسع إىل أنصاره مييل الذي وهو :األول االجتاه
 .معينة حاالت يف التدخل عدم كحالة سلبيا، السلوك هذا كان ولو حىت اخلارجية، عالقاا يف الدولة سلوك
 دولة ضد ما دولة تتخذها اليت القسرية األعمال :هذه السلوك أشكال نطاق ضمن يندرج فإنه وعليه،

 اليت واألعمال القسرية، األعمال صور من أخرى صورة أي أو عسكرية صورة عمالاأل هذه أخذت أخرى،سواء
 يسميه ما أيضا، وهناك، .والعسكرية االقتصادية املساعدات الدبلوماسية، واحلمالت التصرحيات صورة تتخذ

 املسامهة فرصة يةالتكنولوج الناحية من تقدما األكثر الدول أو للدولة يتيح والذي ،"املعلومايت التدخل" البعض
  .األخرى لألطراف أو اآلخر للطرف القيمي النظام وصياغة تشكيل يف أكرب بدرجة

 إىل  املقابل يف  أنصاره يتحمس ثان اجتاه مثة يوجد املفهوم، حتديد يف الواسع االجتاه هذا جانب إىل: االجتاه الثاين
العسكري أو التهديد باستخدام  التدخل صورة لىع فقط مقصورا جعله حد وإىل املفهوم، هذا نطاق من التضييق

 فإن ذلك، وعلى األول،  االجتاه أنصار ا قال اليت األخرى الصور من سواها ودون وحدها، القوة املسلحة
 أو اإلجبار استخدام إىل ينصرف إمنا الذكر، سالف الثاين االجتاه أنصار لرأي وفقًا الدويل، أو اخلارجي التدخل
 حلملها أخرى، دولة ضد  دول عدة جانب من أو دولية منظمة أو ما دولة جانب من منتظمة، بصورة القسر
 يتعلق ذلك أكان وسواء الدولة، هلذه السياسي النظام يف معني تغيري حدوث ملنع أو معني تغيري إحداث على

 .اخلارجية بسياستها أم الداخلية بسياستها

                                                             
2- Coady, C. A. J. The Ethics of Armed Humanitarian Intervention. Washington, U. S. Institute of Peace, August 2002. 
Available online at: 

http://www.usip.org/pubs/peaceworks/pwks45.html 
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 ال دوافعه، كانت وأيا شكله، كان أيا ،"التدخل" أن مؤداها ساسية،أ مقولة من أنصاره ينطلق :الثالث االجتاه
 عدم األفضل من يكون فقد ولذلك، .الشرعية قواعد على خارجا عمال يكون أن إال األخري التحليل يف يعدو

 رإطا يف بشدة وإدانته رفضه على  ذلك من والتوكيد بدال له، حمدد تعريف عن البحث يف والوقت اجلهد تضييع
 .الدولية اجلماعة أعضاء بني املتبادلة العالقات

واألكيد أن جانبا من اجلدل الدائر حول مفهوم التدخل يستمد من االتساع احملتمل لألنشطة اليت ميكن أن 
يغطيها هذا املصطلح فالبعض يعترب أي ممارسة للضغط على دولة ما تدخال ويضمنون يف هذا الضغط برامج الدعم 

تقدمها املؤسسات املالية الدولية اليت يشعر املستفيدون منها بأنه ال يوجد لديهم خيار إال القبول ا املشروط اليت 
وكذلك  ما تقوم به منظمات حقوق اإلنسان من دعوة إىل ربط املساعدات املالية  بتحسني سجل حقوق 

  .اإلنسان  من قبل الدولة اليت تتلقى هذه املساعدات
يف الشؤون الداخلية ألية دولة دون موافقتها تدخال، ويرى غريهم أن كل أنواع  ويعترب آخرون أي تدخل  

التدابري القسرية املباشرة، ال جمرد العمل العسكري، وإمنا اإلجراءات السياسية واالقتصادية الفعلية أو املهدد ا، 
ها مشمولة ذا املصطلح، ومع واحلصار والتهديدات الدبلوماسية والعسكرية واحملاكمات اجلنائية الدولية مجيع

  .ذلك هناك فريق آخر حيصرون هذا املصطلح يف استخدام القوة العسكرية
جيب االعتماد على تعريف إجرائي للمصطلح ، ويف هذا اإلطار يضع " املأزق االصطالحي"ولتجاوز هذا   

  :إلعطاء تعريف إجرائي ملفهوم التدخل شرطني) (J.N.Rosenauجيمس روزنو 
 .االتفاقاختراق  .1
 .التأثري يف تركيبة السلطة .2

أي أن كل سلوك خارجي لدولة معينة ميكن أن يعترب تدخال يف شؤون دولة أخرى كلما شكل خرقا 
. للطبيعة العادية للعالقات الدولية، وكلما كان موجها للحفاظ أو للتغيري يف التركيبة السياسية لسلطة تلك الدولة

رى أن تقف على خمتلف أشكال السلوك اخلارجي للدولة لتعرفها كتدخل، وال ميكن خلاصية واحدة دون األخ
  .)159(فالشرطان متكامالن

منوذجا آخر حلل هذا املأزق االصطالحي بتحديده خلاصيتني لتعريف  (Howard Riggins)وطور هوارد ريغنس 
  :التدخل
لسياسة اخلارجية للدولة للدولة يهدف إىل التصرف يف الشؤون الداخلية أو ا يإذا كان السلوك اخلارج .1

 .املستهدفة

                                                             
  ، جامعة الجزائر،  )غير منشورة(، مذكرة ماجستير إشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العالقات الدوليةسالم،  برقوق - 159
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إذا كانت العملية متبوعة بالتهديد، إذ يبدأ العمل التدخلي بسلوكات غري عنفية، والقوة تستعمل فقط  .2
عندما تفشل باقي الوسائل غري العنفية لتحقيق النتائج املرجوة، أو عندما يكون غريها من الوسائل ذا 

  )160(.ملراد حتقيقها من التدخلمردود بطيء ال يتناسب وحجم األهداف ا
واعتمادا على ما جاء به كل من جيمس روزنو و هوارد ريغنس  ميكن تقدمي تعرف إجرائي ملفهوم التدخل 

التدخل عمل إرادي ومنظم تقوم به وحدة سياسية دولية سواء كانت دولة، أو جمموعة : "يقوم على العناصر اآلتية
إقليمية بوسائل اإلكراه والضغط اليت تشمل مجيع أشكال الضغط السياسي  من الدول، أو منظمة دولية عاملية، أو

واالقتصادي والعسكري أو بعضها، من أجل تغيري بنية السلطة يف الدولة اهلدف أو احلفاظ عليها، أو دف إعادة 
 ."توجيه سلوك السياسة الداخلية أو اخلارجية هلا

اخليار يرجع بصفة واضحة إىل دولة املدينة يف عهد  ويتفق معظم الدارسني أن تاريخ استعمال هذا   
مدن قطبية آنذاك تستقطب باقي دول املدينة وتتدخل يف -اليونان، حيث كانت كل من إسربطة وأثينا كدول

كما مارست اإلمرباطورية الرومانية التدخل من خالل هيمنتها على حافيت البحر األبيض املتوسط، .شؤوا
ؤون نوميديا واستعملت روما يف تدخالا عدة وسائل كالقوة العسكرية والتحريض فتدخلت عدة مرات يف ش

  .على الثورات وتدبري حماوالت االغتيال
ختلفت مرتكزات التدخل ومربراته من فترة احلرب الباردة إىل الفترة اليت أعقبت ويف العصر احلديث ا

ل التدخل شرعيته يف غالب األحوال من ذرائع , دولانقضاءها، ففي السابق وبالنظر للتعامل احلذر مع سيادة ال
فإن , أما يف ظل املتغريات الدولية الراهنة, تكييفات الدول اليت أقدمت عليه، أي أن التربير يأيت بعد التدخل و

, هايييت, حرب اخلليج الثانية، األزمة الصومالية(مصدر شرعية معظم التدخالت كانت تأيت من األمم املتحدة 
  .أي قبل ممارسة التدخل..) ليربيا, كوسوفو(أو بناء على حتالفات مجاعية ..) سرياليون, داروان

  . مبدأ عدم التدخل بني الثبات والتحول:  الفرع الثاين
وقد انبثق عن فكرة السيادة اليت  يعد مبدأ عدم التدخل من املبادئ التقليدية الراسخة يف القانون الدويل،

لة من التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى باعتبار أن التدخل يعد انتهاكاً لسيادا ترتب عليها منع أية دو
 م، غري أا مل ترق لتصبح قاعدة 18م و  17ترجع فكرة عدم التدخل إىل القرنني ، وويعرض النظام الدويل للخطر

التدخل، وانعكست عليه  ومع تطور العالقات الدولية تطور مضمون مبدأ عدم .م20قانونية إال يف القرن 
التغريات اليت أصابت مفهوم السيادة، األمر الذي أحدث حتوالً يف تفسريه من الناحية اجلامدة إىل الناحية املرنة 

  .وهو ما أثر يف جدلية العالقة بني االختصاص الداخلي والدويل
                         .مبد أ عدم التدخل ضمن الضوابط الدولية التقليدية: أوال
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عشر بكوا نظما ملكية، غري أن  ساتسمت النظم السياسية اليت سادت أوربا حىت منتصف القرن الساد  
م، وتأسيسها لنظام سياسي جديد، أدى إىل ديدات بالتدخل يف الشؤون 1789جناح الثورة الفرنسية عام 

الثورة الفرنسية يف استعدادها لتلبية نداء الفرنسية الداخلية واخلارجية من طرف الدول األوربية، ردا على إعالن 
على أن ميتنع الشعب الفرنسي عن . م1793الشعوب يف اإلطاحة بنظمها امللكية، وقد نص الدستور الفرنسي لعام 

    )161(.التدخل يف شؤون دولة أخرى، وال يقبل أن تتدخل احلكومات األخرى يف شؤوا الداخلية
أصله إىل الثورة الفرنسية، مث انتقل إىل الواليات املتحدة األمريكية مع وهكذا يعود مبدأ عدم التدخل يف   

ال تتدخلوا يف :" الرسالة اليت وجهها الرئيس األمريكي جورش واشنطن إىل الشعب األمريكي واليت جاء فيها
وإذا ...بعيدين الشؤون األوربية، وحاذروا من أن تنساقوا إىل االشتراك يف املنازعات بني الدول األوربية، ابقوا

  )162(."اشتبكت هذه الدول يف حرب فاتركوها وشأا
ودفعت األحداث املتسارعة بعد ذلك يف أمريكا اجلنوبية بالرئيس األمريكي حينذاك جيمس مونرو إىل   

  إعالن مبدئه الشهري يف عدم التدخل من خالل خطابه السنوي أمام الكوجنرس بتاريخ 
إن القارة األمريكية قد وصلت إىل درجة من احلرية واالستقالل، ال يصح " :و الذي جاء فيه 1823ديسمرب  2

  )163(."معها احتالل أي جزء من أراضيها من قبل الدول األوربية

  :وقد تضمن تصريح مونرو ثالث مبادئ أساسية
  . مبدأ عدم شرعية االستعمار -
  .مبدأ عدم التدخل -
 .مبدأ االنعزال -

تصريح مونرو يف البداية من دول القارة األمريكية، أبدت الكثري من  وعلى الرغم من الترحيب الذي القاه
تلك الدول خماوفها من التدخل األمريكي يف شؤوا، رغم إقرارها ملبدأ عدم التدخل، وقد عمق هذا املبدأ 

لى رجل القانون األرجنتيين الذي دافع عن منو اهلوية األمريكية املشتركة وع (Carlos Calvo)كرلوس كالفو 
وهو نفس ما دعى إليه الرئيس انتشار فكرة أن الدول األمريكية عليها أن حتمى من أي تدخل من خارج القارة ، 

بعد احلصار األورويب على بالده بسبب عدم تسديدها  1902عام  (Louis Drago)  الفنزويلي لويس دراقو
  .لديوا

 سنة (Monto Vidio)الل مؤمتر مونيت فيديووتوصلت دول أمريكا الالتينية لترقية مبدأ عدم التدخل خ
يف الشؤون الداخلية  بتبنيها اتفاقية خاصة حبقوق وواجبات الدول، تضمنت أنه ال حيق ألي دولة التدخل1937

باألرجنتني لتشمل  (Buenos  Aires)بيونس آيرس  واخلارجية للدول األخرى، وطورت هذه القاعدة يف مؤمتر
                                                             

 .225، ص 1971بعة التاسعة، اإلسكندرية ، منشأة المعارف، ، الطالقانون الدوليادق أبو هيف، علي ص - 161
 .226، ص نفس المرجع - 162
 .34مرجع سابق، ص  بوكرا إدريس،  - 163
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دول أخرى أو انتهاك سيادا ووحدا الترابية، ووافقت الواليات املتحدة األمريكية  عدم اللجوء الحتالل أراضي
على هذه املبادئ العامة، مث قننت ائيا يف ميثاق منظمة  1947وريودي جانريو 1945خالل مؤمتر ميكسيكو 

اع الشرعي أو تعد على اللجوء إىل القوة إال يف حالة الدف عدموالذي أكد على ضرورة  ، 1948األمريكية  الدول
و شكل مبدأ عدم التدخل احملور املركزي الذي قامت حوله منظمة الدول األمريكية حيث . األمن اجلماعي

أنه ال ينبغي التعدي على حرمة الوحدة الترابية لدولة عضو،وال ميكن إخضاع :"تضمنت املادة السابعة من ميثاقها
ي شكل من أشكال األعمال القمعية من طرف دولة أخرى، مهما أية دولة ولو مؤقتاً الحتالل عسكري أو أل

كانت األسباب والظروف،باستثناء التدخل اجلماعي لدول املنظمة يف أزمة داخلية أو حرب أهلية عندما تؤثر 
  (164) ."حالة الفوضى هذه يف السلم واألمن على املستويني اإلقليمي والعاملي

م لعدم التدخل يف حالة إمكانية انتقال أزمة داخلية إىل حالة ميكن أي أا شرعت حالة خاصة للمبدأ العا 
  .أن تؤثر على السلم واألمن واالستقرار حمليا ودوليا

وبنهاية احلرب العاملية الثانية بدأ مبدأ عدم التدخل خيرج من إطاره اجلهوي ليأخذ صبغة دولية، وأصبحت   
  .تحدةالقاعدة عاملية بتبنيها من طرف ميثاق األمم امل

وقد نص امليثاق األممي يف الفقرة السابعة من املادة الثانية صراحة على عدم جواز التدخل يف الشؤون اليت 
تعد من صميم السلطان الداخلي للدول، ونظرا ألمهية هذا املبدأ فقد مت تضمينه يف خمتلف مواثيق املنظمات 

السلوكات والتصرحيات اليت تصدرها أو تقوم ا الدولية واإلقليمية، و هو يتمحور حول حظر كل األعمال و 
بشأن قضايا ومشاكل تندرج ضمن االختصاص الداخلي لدولة أخرى ..) دول، منظمات دولية(جهات أجنبية 

ذات سيادة، وتتزايد خطورة ذلك عندما يتعلق األمر بتدخل عسكري، واجلدير بالذكر أن مبدأ عدم التدخل ال 
وإمنا ميتد إىل كل شكل من أشكال الضغط والتدخل أو التوجه الذي ميس بشخصية يستبعد فقط استعمال القوة 

  )165(.الدولة أو بأحد عناصرها السياسية واالقتصادية والثقافية

ولعل ختوف الدول الضعيفة من إمكانية استثمار الدول الكربى إلمكانياا داخل الس واإلقدام على 
 51ملرتبطة حبق الدفاع الشرعي الفردي واجلماعي عن النفس مبوجب املادة التوسع يف تكييف استثناءات التدخل ا

منه دفعها حنو تكثيف جهودها  42و  41من امليثاق، وحتريك آليات نظام األمن اجلماعي مبوجب املادتني 
 2131ر القرا: ونذكر يف هذا اخلصوص, إلصدار العديد من القرارات، اليت تعزز سيادا من داخل اجلمعية العامة

 2625/1970املرتبط برفض التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ومحاية استقالهلا وسيادا، والقرار  1965/
-12-14 املرتبط مببادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول، والقرار الصادر بتاريخ

املرتبط بالسيادة الدائمة على املوارد  1962-12-14ريخ املرتبط حبق تقرير املصري، والقرار الصادر بتا 1960
                                                             

  .59 ، ص1997، مارس 402، العدد 36السنة  ، دمشق، وزارة الثقافة،المعرفة مجلة، "سيادة الدولة"عباس، يعبد الهاد  - 164
165-  Bedjaoui  Mohamed, le porté incertain du concept nouveau de “devoir d’ingérence” dans un monde  
troublé, quelques interrogations, in colloque : le droit d’ingérence est-il une législation du colonialisme  ?Rabat 14- 16 
octobre 1991, Publication de l’académie Royale  du Maroc. Collection «sessions », 1991, p 55 .  
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احلرب الباردة أين  وتواصل صدور التوصيات بشأن مبدأ عدم التدخل ومحاية السيادة، حىت بعد اية .الطبيعية
، 49/7، 48/17القرارات  الدول وأمهها ازدادت الصراعات الداخلية اليت عملت على ديد سيادة العديد من

محاية السيادة الوطنية الرواندية خاصة يف ظروف النزاع  أن املساعدات الطارئة إىل رواندا يف إطاربش 49/21
  )166(.الداخلي املسلح

هذا باإلضافة إىل العديد من القرارات اليت أصدرا خمتلف املنظمات اإلقليمية كحركة عدم االحنياز 
  .  االجتاه نفسهواجلامعة العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية واليت تصب يف

كما أن القضاء الدويل أثرى بدوره القانون الدويل بالعديد من االجتهادات اليت تعزز وتؤمن مبدأ عدم 
بني بريطانيا وألبانيا ،  ونذكر يف هذا اخلصوص قضية كورفو, التدخل ،وحترص على منع التدخل بكل أشكاله

اعتبار حق التدخل املزعوم سوى مظهر من مظاهر  ميكن أنه ال 1949قررت حمكمة العدل الدولية عام حيث 
سياسة القوة اليت أسيء استعماهلا يف املاضي بشكل خطري،وبالتايل ال ميكن أن حتتل أي مكانة يف القانون الدويل 
مهما كانت نواقص القانون الدويل، ولذلك اعتربت احملكمة الدولية حق التدخل الفردي الذي يتم دون موافقة 

  .دولية وسيلة سياسية حمظورة وغري مشروعةاملنظمة ال

كما اعتربت حمكمة العدل الدولية يف قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها عام   
املسائل اليت يسمح مبدأ سيادة الدولة باختاذ قرار الدولة اختاذ قرار يف ، التدخل حمظورا عندما يصعب على 1986

حيث رفضت احملكمة ادعاءات  ختيار نظامها السياسي واالقتصادي وتقرير سياستها اخلارجية،ومنها ا ،فيها حبرية
بأن تدخلها كان من أجل إلزام نيكاراغوا بتنفيذ التزاماا الداخلية اليت تعهدت ا أمام منظمة  ،الواليات املتحدة

باعتبار أن  املسألة داخلية حبتة  ،م دميقراطيالدول األمريكية ومل تنفذها يف جمال احترام حقوق اإلنسان وإقامة نظا
ختص نيكاراغوا، وليس للواليات املتحدة أي حق يف التدخل ألن ذلك خيرق قاعدة حظر القوة يف العالقات 

  )167(.الدولية ويناقض مبدأ احترام سيادة الدول األخرى ويشكل خرقاً ملبدأ عدم التدخل

لتحقيق السالم الدويل  اأساسي اداخلية للدول األخرى، شرطمبدأ عدم تدخل الدولة يف الشؤون ال وأصبح
حيث يضمن حرية        للقوى الكربى تدخلية كما أنه ضمان يقدم احلماية للدول الصغرية من السياسات ال

وحيقق االستقالل الذي هو املضمون الثابت للسيادة وهكذا يتوخى مبدأ عدم التدخل ،  الضعيف يف وجه القوى،
الدول، يف أن تتبع السبيل األكثر جناعة ملصاحلها الوطنية ويضمن حترمي اللجوء إىل التدابري اإلكراهية  ضمان حرية

ضد إرادة الدولة، ويصبح هلذا املبدأ وظيفة اجتماعية سياسية هي حتقيق احلرية للشعوب واحلفاظ على السالم 

                                                             
166 دار اإلسكندرية،. الدولي الطابع ذات غير المسلحة النزاعات في المتحدة األمم تدخل قاسم، زيدان الرحمن مسعد عبد -   

.527، ص2003، للنشر الجديدة الجامعة       
 

 .416،417ص  ، ص1997القاهرة، دار النهضة العربية،.لية في عالم متغيرالحقوق والواجبات الدوعلى إبراهيم ، - 167



91 
 

ا، مبا فيها ضبط أوضاع حقوق اإلنسان دون وتتجلى مظاهر هذا املبدأ يف ممارسة الدولة إلدارة شؤو .الدويل
  )168(.تدخل من الدول أو اجلهات الدولية

ورغم أن مبدأ عدم التدخل شكل حجر الزاوية يف العالقات الدولية منذ نشأة األمم املتحدة، فإن 
ع مصاحلها املمارسات الدولية كشفت عن عدم تقيد الدول به يف سياستها اخلارجية، فهي تربر التدخل إذا اتفق م

الدولية، وتستنكره إذا مل يكن هلا فيه مصلحة، وبذلك تعرض هذا املبدأ لالهتزاز، وإذا كانت الدول االشتراكية 
السابقة والنامية قد متسكت مببدأ عدم التدخل باعتباره مبدأ عاماً وجامداً يشمل مجيع الدول بغض النظر عن 

، وأنه ال يقبل أي استثناء حىت لو كان األمر متعلقا حبماية حقوق طبيعة النظام السياسي واالقتصادي القائم فيها
اإلنسان، باعتبار أي سلوك دويل ال يلتزم ذا املبدأ يعىن توجيه الدولة يف مسار معني وفرض أسلوب حمدد عليها، 

  .فإن الدول الغربية متسكت بالتفسري املرن ملبدأ عدم التدخل. وهو ما يعد انتهاكاً لسيادا
  .حتول مبدأ عدم التدخل من التفسري اجلامد إىل التفسري املرن: نياًثا

الواردة يف امليثاق  -يف الوقت نفسه  - كما هو الشأن بالنسبة للعديد من املصطلحات املهمة واخلطرية 
،  ،  ورد اصطالح االختصاص الداخلي مبهما وغامضا..)السلم واألمن الدوليني، العدوان، ديد السلم( األممي 

وهو األمر الذي أدى إىل بروز خالفات حادة داخل األمم املتحدة حول اجلهة اليت من حقها حتديد جمال هذا 
االختصاص،  ومن أين يبتدئ وأين ينتهي؟ ففي الوقت الذي أكدت فيه العديد من الدول أحقية حمكمة العدل 

ن بريطانيا والواليات املتحدة الرجوع إىل جملس الدولية يف هذا اال باعتبارها هيئة قضائية دولية،  فضلت كل م
   . األمن يف هذا اخلصوص

الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي واليت يعرب  غري أن القضية اجلوهرية تبقى معرفة ماهية
هد ولتحديده فقد سلك الفقه الدويل األكثر نفوذا كمع .» Le domaine réservé«  عنها أيضا باال احملفوظ

ذلك "  :بأنهأسلوبا بسيطا وفعاال لتحديده عندما عرفه »  Institut de droit international«القانون الدويل 
   )169(".الذي تكون فيه أنشطة الدولة أو اختصاصاا غري مقيدة بالقانون الدويل

ما توسعت وينتج عن هذا التعريف مسألة يف غاية األمهية، وهي أن اال اخلاص للدولة يتقلص كل
يةفعرالتعاقدية أو الطبيعة الذات  االتزاما. 

أن اال اخلاص للدول يتقلص باستمرار كلما اخنرطت الدول يف  وبزيادة التعاون الدويل ميكن أن نؤكد 
كالتزامها باالتفاقيات املتعددة األطراف سواء  ،عالقات منظمة قانونيا مع األشخاص اآلخرين يف اتمع الدويل

أو حفظ السالم أو حتقيق مبادئ االعتماد املتبادل، وعادة ما تكون الدولة مضطرة  ،يتعلق حبقوق اإلنسان فيما

                                                             
168 .199. 198ص ، ص2005الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  الطبعة الثالثة،. حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب عمر سعد اهللا، _   
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التنازل عن بعض االختصاصات اليت كانت تندرج سلفا ضمن اال احملفوظ، وذلك لفائدة  إىلمبقتضى التزامها 
  .مؤسسات دولية أو تنظيمات إقليمية

ختصاصني الداخلي والدويل بفعل تشابك وتداخل املصاحل، مل يعد هناك ومع التداخل املستمر بني اال
فاصل حمدد بني حدود املصلحة الداخلية وحدود املصلحة الدولية، األمر الذي انعكس على تطور القانون الدويل، 

بتطور فأصبحت الكثري من املسائل اليت اعتربها هذا القانون من أمهات احلقوق الداخلية مسائل دولية صرفة 
  . العالقات الدولية

وقد أخرج التعامل الدويل مجلة من املوضوعات من اال الداخلي إىل اال الدويل كلما أثر ذلك بطريقة 
مباشرة أو غري مباشرة على السلم الدويل، وبذلك تكون عملية حتديد االختصاص قد انتقلت من الطابع القانوين 

يار التفرقة للبت يف مسألة ما، معيارا فنيا مرنا متتد جذوره يف املعطيات إىل الطابع السياسي، وعليه يكون مع
السياسية، اليت أصبحت هي العائق األساس عن رسم حدود واضحة بني االني املتقابلني، وعلى أساس ذلك 

 )170(.مكن هذا التماس بينهما من أن حتصل هجرة لكثري من املسائل الداخلية إىل اال الدويل

شك يف أن التطور الدويل أثبت عدم مالءمة مبدأ عدم التدخل بصيغته التقليدية املطلقة للمتغريات  ما من
حافلة بالعديد من السلوكات اليت  خاصة بعد اية احلرب الباردة الدولية اجلارية، ولذلك جاءت املمارسة الدولية

خري يف صيغته الصارمة أضحى أمرا ضروريا يف تعكس يف جمملها تراجعا هلذا املبدأ،  وإذا كانت مراجعة هذا األ
زمن العوملة،  فإن تكييف هذا املبدأ مع الواقع الدويل املتغري،  أضحت تتجاذبه مصاحل وأولويات عاملية من جهة 

  .ومصاحل انفرادية ضيقة من جهة أخرى
الصمت الدويل أمام لقد تنامت أشكال التدخل وتباينت جماالته ودوافعه واجلهات اليت تقدم عليه،  ورغم 

هذه التدخالت اليت غالبا ما أصبح ينظر إليها كإفراز طبيعي للتطورات الدولية اجلارية،  أو تتحكم فيها اعتبارات 
مصلحية أو بفعل ضغوطات متارسها بعض القوى،  فإا غالبا ما ختلف نقاشات واسعة بصدد شرعيتها أو 

التدخل العسكري اإلنساين الذي نتناوله بالتعريف يف املطلب وهذا ما ينطبق على ما أصبح يعرف ب. ضرورا
  .املوايل

  .مفهوم التدخل العسكري اإلنساين:املطلب الثاين
 إن إذ الصعوبة، من بقدر تتسم عملية التدخل العسكري اإلنساين، ملفهوم تعريف حمدد وضع حماولة إن

 التدخل العسكري اإلنساين ا ارتباط مفهومصعوبة، لعل أمهه من بأكثر للمفهوم يواجه شامل اقتراب تبىن
منها مفهوم التدخل اإلنساين والتدخل العسكري، لذلك عمدنا إىل تفكيك املفهوم، مث  ،املفاهيم من مبجموعة

  .تركيبه من جديد، ألن ذلك سيسهل عملية التعريف
  .مفهوم التدخل اإلنساين: الفرع األول
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  الدويل   للنظام   املميزة   األساسية   السمات   إحدى   ميثل   أضحي   قد   اإلنسان   قوقحب   االهتمام   أن   البيان   عن   غين
  ظل   ويف  -  املاضي   يف   احلال   عليه   كان   ملا   خالفاو  . الثانية   العاملية   احلرب   اية   منذ   دعائمه   أرسيت   الذي   املعاصر 
  ضمن   فقط   تندرج   اليت   األمور   من   أبعادها   مبختلف   اإلنسان   حقوق   مسألة   تعد   مل  -  التقليدي   الدويل   القانون   قواعد 
 - معينة   حدود   ويف  -  الدويل   اتمع  ىأضح   فقد . ىفراد   للدول  " احملجوز   اال"  أو   الداخلي   االختصاص   نطاق 
  هذه   فيها   تنتهك   اليت   الدول   مع   املساواة   قدم   علي   إزاءها   يقف   وأصبح ،   املسألة   ذه   يتعلق   فيما   أصيال   طرفا 
  الصلة   ذات   واألحكام   القواعد   جمموعة   علي   ومتعمد   صارخ   خروج   فيها   حيدث   اليت   األحوال   يف   خاصة ،   احلقوق 
  . معينة   عرقية   أقلية   أو   مجاعة   ضد   أو   األفراد   من   كبرية   جمموعة   ضد   األساسية   وحرياته   اإلنسان   حبقوق 

  الثانية   العاملية   احلرب   عقب   وحبق   تبلور   قد   اإلنسان   حبقوق   الدويل   االهتمام   كان   وإن ،   أنه   األمر   وواقع
  اجلذور   بعض   له   جيد   االهتمام   هذا   مثل   أن   هو   فيه   شك   ال   الذي   األمر   فإن ،   حتديدا   املتحدة   األمم   منظمة   قيام   ومع 
  . العامليتني   احلربني   بني   ما   فترة   خالل   خاصة ،   ذلك   قبل   املمتدة 

  جانب   وإىل ،   املثال   سبيل   فعلي  . عديدة   وتطبيقات   صور   يف ،   معلوم   هو   وكما ،   االهتمام   هذا   برز   وقد
  غري   األقاليم   بسكان   االرتقاء   إيل   باألساس   يهدف   كان   والذي   األمم   عصبة   إطار   يف   نشأ   الذي   االنتداب   نظام 
  األفراد   من   معينة   لطوائف   الدولية   احلماية   نظام   هناك   كان ،   االستقالل   حنو   م   والسري   الذايت   باحلكم   املتمتعة 
  نظام   هناك   كان   كما ،   الدولية   العمل   منظمة   إطار   يف  - السواء   علي   واألجانب   الوطنيني -   للعمال   الدولية   كاحلماية 
  النظام   وهو ،   معينة   عرقية   جمموعات   أو   طوائف   محاية   ورائه   من   قصد   الذي   جنبيةاأل   واالمتيازات   األقليات   محاية 
  الدبلوماسية   احلماية   نظام  - يزال وال -  هناك   كانكما  ،  وبلورته   تأسيسه   يف   ينكر   ال   دور   األمم   لعصبة   كان   الذي 
،   اجلنسية   بعالقات   إليها   ينتمون   الذين   رعاياها   مصاحل   عن   دفاعا ،   القانوين   التدخل   يف   قاحل   للدول   يتيح   الذي 
 Humanitarian " " اإلنساين   التدخل   مبدأ"  :بـ   عرف   ما   جانب   إيل   . معينة   وشروط   آلليات   ووفقا 

Intervention."  
 سواء املتدخلة، لعالقتها بالدولة معينة فئات محاية على يقتصر يعد ومل نسايناإل التدخل مفهوم تطور وقد

 املتدخلة بالدولة ترتبط فئة يف متثلت أو الدين، اللغة أو أو العرق طريق عن بالدولة ترتبط أقلية يف الفئة تلك متثلت
  .اجلنسية طريق عن

 الدويل، العمل يف هلا عديدة تطبيقات قد وجدت هذه، "اإلنساين التدخل" فكرة أن من الرغم و على
ذا  املقصود بيان حول الباحثني مجهور بني اتفاقًا جند نكاد ال أننا إال التاسع عشر، القرن منتصف منذ وخاصة
  .وجه العموم على "الدويل التدخل" كما هو الشأن مع مفهوم  ،"اإلنساين" الدويل التدخل

، والذي يعد "اإلنساين" هنا هو  ا، فإن املصطلح الذي يستوقفنوإن كان قد مر بنا تعريف التدخل الدويل
  .توضيحه مدخال مهما لتعريف التدخل اإلنساين
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يشري تعبري اإلنسانية إىل جمموعة من اخلصائص اليت متيز أفراد النوع البشري من الكائنات حلية األخرى، 
لتعاطف مع الضعيف ومساعدة احملتاج، ويعد فعالقة اإلنسان باإلنسان هلا صفات احملبة واخلري واإلحسان وا

   )171(.املذهب اإلنساين كل إنسان هدفا يستحق اإلعجاب المتالكه احلرية وملمارسته خياره حبرية
حيق له احلصول على العدالة واحلياة  ،إن اإلنسان باعتباره كذلك مهما كان موقفه السياسي والفكري

وجيه العون اإلنساين وفقا للموقف السياسي أو الفكري أو اإلثين وضروراا، وأن جينب املوت، ومن مث فإن ت
ألن العمل اإلنساين يرفض املنطق القائم على جتزئة اجلنس البشري إىل من  .يشكل خطورة على العمل اإلنساين

 .جيوز هلم ومن يتحتم عليهم املوت
 ل عام عدة ماليني بسببوليست احلروب هي امليدان الوحيد الذي يلقى فيه الناس حتفهم، فيموت ك

أضعاف ضحايا احلروب، ولذلك فإن أسئلة بديهية تطرح نفسها يفوق بالتأكيد  ، وهو رقماألمراض وااعات
  ؟ ما الفرق بني قصف السكان املدنيني وبني منع حصوهلم على الدواء هنا، مثال

للفرد على املستويني احمللي وتبعا لذلك يرى هذا املذهب أنه جيب االعتراف بعدد من احلقوق األساسية 
والعاملي، كما يرى ضرورة تقدمي املعونة ألولئك الذين يعانون من اآلالم أو دد حيام وكرامتهم، وذلك يف 
مجيع احلاالت اليت تكون فيها املؤسسات القائمة يف الدولة غري كافية أو غري فعالة يف ضمان تطبيق حقوق 

   )172(.اإلنسان ومحايتها
وثيق جدا، - الذي هو جوهر حقوق اإلنسان –بني املساعدة اإلنسانية ومبدأ الكرامة اإلنسانية  فاالرتباط

ألن الكرامة اإلنسانية هي اليت تربر وجود املبدأ األخالقي والقانوين الذي يقضي بضرورة مساعدة الضحايا من 
  .عواقب الكوارث الطبيعية واألزمات اإلنسانية

ميكن اإلشارة  أيضا فهنا حتديدا، "اإلنساين التدخل" مفهوم بتعريف يتعلق أما فيما، "اإلنساين" هذا عن مصطلح 
  :إىل التعريفات اآلتية

 ضد دولة ا تقوم اليت األعمال هو اإلنساين التدخل إن" (Charles Rousseau)  روسو شارل تعريف
  )173(."رعاياها على املطبقة الإلنسانية املعامالت وقف بغرض أجنبية سلطة

التدخل اإلنساين بأنه اعتراف حبق ممارسة رقابة دولية من  ) Antoine Rougier(وحيدد أنطوين روجييه   
طرف دولة أو أكثر على أعمال خمالفة لقوانني اإلنسانية من شأا أن تندرج يف السياسة الداخلية لدولة أخرى، 

لة أو جمموعة من الدول أن تتدخل باسم فكلما وقع جتاهل للحقوق اإلنسانية لشعب من طرف حكامه أمكن لدو
اتمع األممي بطلب إلغاء أعمال السلطة املنتقدة، أو منع جتددها مستقبال عن طريق اختاذ تدابري حتفظية مستعجلة 

                                                             
 .19محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  - 171
 .20نفس المرجع، ص  - 172

173   - ǎƦǋƺ ÛƼǐƣƬǋƈ Ɗƥƕǆ ýƤƥƙǃƒ ÜƖƥƓǒƪǃƒǍ ƒƦƓǆǃ ƻǒǂǍÝ .ÛƔƥǉƑƾǁƐ ƥƐƣ ƒƑƗǀǁƐ ÛƘǐƣƟǁƐ 1999Û  ƫ234.  
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 Mario Dominique(تعريف ماريو دومينيك بريو ) 174(.مبا يف ذلك احللول يف السيادة مكان الدولة املراقبة

Perrot(  بينما للسيادة وثقايف واقتصادي وعسكري سياسي اغتصاب أنه على إليه ينظر كان التقليدي خلالتد إن 
 خدمة سبيل يف تستعمل) coup de force symbolique( الرمزية القوة ضربا من بالعكس، يعترب اإلنساين التدخل

  )175(.املعذبة اإلنسانية
اإلنساين يعين جتاهل دولة ما للحقوق أن التدخل   ) Edwin Borchard( ويرى إيديوين بورشارد   

األساسية لرعاياها، فيمنح الدول األخرى احلق يف أن تتدخل طبقا ملبادئ القانون الدويل باسم اجلماعة الدولية، 
حىت لو اضطرها ذلك إىل فرض سيادا على الدولة املخطئة ما دام األمر يتعلق بأسباب إنسانية ودف وقف 

  )176(.املستدميةاالنتهاكات الصارخة و
 تصرفات على دويل ضبط أو سيطرة متارس أن يف ما دولة حق"ويعرفه الدكتور أمحد الرشيدي بقوله أنه 

  )177(.اإلنسانية قوانني مع  التصرفات هذه أي  تعارضت مىت وذلك الداخلية، سيادا نطاق يف أخرى دول
 على يقع ذلك فإن مواطنيها محاية عن حكومة تعجز عندما"  ) Bernard Kouchner (تعريف برنار كوشنار

 أم يعتقدون الذين الدكتاتوريني  أولئك وليس الضحايا صوت يسمع احلالة هذه ويف الدولية، اموعة عاتق
  )178(".الضحايا ميثلون

 املعلن أو الظاهري واملالحظ على كل التعريفات الواردة ضمن االجتاه األول أا تركز على اهلدف
األساسية، من خالل تدابري متخذة ضد الدولة املتدخل  اإلنسان حلقوق الشديدة االنتهاكات فوهو وق للتدخل

بغرض توفري احلماية العملية لألشخاص العاديني الذين تتعرض أرواحهم للخطر ألن دوهلم . فيها أو ضد زعمائها
  .غري راغبة أو غري قادرة على محايتهم

 الواضعون وإن كان حىت  ،"حقا"م التدخل اإلنساين بوصفه كما تشري أغلب هذه التعريفات إىل مفهو

 Mario(  و ماريو بيتايت)  Bernard Kouchner (أمثال برنار كوشنار اإلنساين التدخل حق ملفهوم األوائل

Bettati( و جون فرنسوا روفال)  ( Jean François Rovel)179(
، التدخل "واجب"و" حق" فكرة بني يترددون 

                                                             
 .21.20محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص  - 174

175 - Marie Dominique Perrot, « L’ingérence humanitaire ou l’évocation d’un nom concept » dans : Dérives 
   Humanitaires : états d’urgence et droit d’ingérence. Paris, Presses universitaire de France, 1994, p 51. 

 .21محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  - 176

  ، القاهرة، المركز الدولي مفاهيمسلسة . هل يعني إعادة النظر في مفهوم السيادة؟: شيدي، حق التدخل الدوليأحمد الر - 177
 .24، ص 2005، أوت 8للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية، السنة األولى، العدد      

178  -  François Piguet, « Ingérence utile et manipulée » dans : Dérives humanitaires : Etats d’urgence et droit 
      d’ingérence .op .cit , p 83. 
179 (ظهر مصطلح حق التدخل اإلنساني -  Droit d' ingérence  الدولي االجتماع ملخصات ضم لكتاب كعنوان وذلك 1987 عام مرة ألول )

Mario Bettati قبل من باريس في المنظم" اإلنسانية واألخالقيات الحقوق"  حول األول  و جامعة باريس في العام الدولي القانون أستاذ 
Bernard.Kouchner اإلشارة إلى  مع  ، "حدود بال أطباء"  مؤسسي أحد  Jean François Revelأن   قد  واجب"مصطلح  استعمل  عام "التدخل   
1979 
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الل كتابات ماريو بيتايت نفسه والذي أصدر مؤلفا حول واجب التدخل مع روبار كوشنار ونلمس ذلك من خ
ولوضع حد هلذا . ، ومن خالل مؤلف خاص به إىل تبين مصطلح حق التدخل 1996، ليتحول عام 1987عام 

ان التدخل إذا ك" واجبا"إذا كان األمر يتعلق بتأمني املرور إىل الضحايا، و" حقا"الغموض اعتربوا التدخل 
  .اإلنساين يسعى إىل احترام احلقوق األساسية للفرد كاحلق يف احلياة

اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول أن مناقشة التدخل اإلنساين جيب أال تركز على حق  وترى
هو حسبها تغري ، والتغري املقترح من طرفها يف املصطلح "مسؤولية احلماية"التدخل أو واجب التدخل وإمنا على 

يف املنظار أيضا، ذلك أن هذه املسؤولية ليست فقط مسؤولية القيام برد فعل لكارثة إنسانية وقعت فعال أو خيشى 
  .)180(وقوعها، وإمنا هي أيضا مسؤولية منعها من الوقوع، ومسؤولية إعادة البناء بعد وقوعها

ا مسؤولية الوقاية، وكذلك مسؤولية إعادة أي أن مسؤولية احلماية ال تعين جمرد مسؤولية رد الفعل وإمن
  .البناء، فهي توجه األنظار إىل الصالت املفهومية والقانونية والعملية بني ملساعدة والتدخل و اإلعمار

 القيام إىل الدول من دولة تضطر قد" إنقاذ مهام"وهناك االجتاه الثاين يربط بني مفهوم التدخل اإلنساين و
وميكن أن   .أخرى دول أو دولة إىل جبنسيام ينتمون رهائن عن لإلفراج أو هي طنيهاموا إلنقاذ سواء ا،

  :نسجل هنا التعريفني اآلتيني
للتدخل اإلنساين على أنه قيام دولة بتنفيذ عمليات عسكرية مسلحة إلنقاذ ) Mario Bettati( ينظر ماريو بيتايت 

د و مباشر تتسبب فيه سلطات الدولة الثانية أو جهات مواطنيها على أرض دولة ثانية، نتيجة قيام خطر مؤك
  )181(.أخرى

إىل أن التدخل اإلنساين يقوم على استخدام القوة املسلحة من قبل   )Richard Baxter(وذهب ريتشارد باكستر 
، وبذلك ةالفادحة يف أراضي الدولة األجنبي ردولة ما، من أجل محاية رعاياها حال تعرضهم للموت أو األخطا

  )182(.كون استعمال القوة ملدة زمنية قصرية إلنقاذ مواطنيها يف اخلارجي
فهذا االجتاه كما هو مالحظ يربط بني مفهوم التدخل اإلنساين ومحاية رعايا الدولة املتدخلة بوصفه حالة 

تدخل من حاالت الدفاع الشرعي عن النفس، ولوال صلة اجلنسية واملواطنة اليت جتعل القانون الدويل يسمح بال
 .اإلنساين ألصبح استخدام القوة انتهاكا غري مشروع لسيادة الدول األخرى

عرف حبماية حقوق  ما ساس إىلباأليعود   ربط بني املفهومنيقد يكون من املهم اإلشارة إىل أن هذا الو
 .)183(األقليات وبعض اجلماعات العرقية األخرى، وكان ذلك بالتقريب يف منتصف القرن التاسع عشر

                                                             
180- The Responsibility To Protect  ,Op .Cit. p .p 17.18.  

 .21ن، مرجع سابق، ص محمد يعقوب عبد الرحم - 181
 .21نفس المرجع،  ص - 182
  العدد  مؤسسة األهرام،  ،السياسة الدولية، "المنظمات الدولية والتطورات الراهنة في النظام الدولي"، صادق محروس - 183

 .17 ص، 1995أبريل ، 122    
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د نظر إىل مبدأ التدخل اإلنساين يف ذلك الوقت باعتباره إحدى الضمانات األساسية اليت ينبغي اللجوء وق
على  -على الرغم من ذلك -إليها لكفالة االحترام الواجب حلقوق األفراد الذين ينتمون إىل دولة معينة ويعيشون

ة الثانية وقيام منظمة األمم املتحدة، فقد أضحت أما اآلن، وبالتحديد منذ اية احلرب العاملي. إقليم دولة أخرى
بصرف النظر عن االنتماءات الوطنية أو العرقية أو الدينية أو  -املسألة اخلاصة باحلماية الدولية حلقوق اإلنسان

  .متثل أحد املبادئ األساسية للتنظيم الدويل املعاصر -السياسية أو غريها
إلنساين  ميكن الوصول إىل تقدمي تعريف إجرائي للتدخل اإلنساين ومما تقدم من تعريفات ملفهوم التدخل ا

  :كما يلي
سواء أكانت دولة، أو جمموعة ( ومنظم تقوم به وحدة سياسية دولية . التدخل اإلنساين هو عمل إرادي" 

اسي بوسائل اإلكراه والضغط السياسي واالقتصادي والدبلوم.) من الدول، أو منظمة دولية عاملية أو إقليمية
والعسكري أو بعضها من أجل وقف االنتهاكات الصارخة واملنظمة حلقوق األساسية يف دولة معينة، يف حال 

أو عدم رغبتها يف ذلك، أو يف حال قيام ) وكذلك من يقيمون فيها( عدم قدرة األخرية على محاية مواطنيها 
  ."مع املبادئ والقوانني اإلنسانيةالدولة املذكورة نفسها مبعاملتهم بقسوة واضطهاد، معاملة تتنايف 

ويشري هذا التعريف إىل أن للتدخل اإلنساين أشكاال خمتلفة تندرج من الوسائل السلمية إىل الوسائل 
ولكن بسبب . العسكرية من أجل وقف املعاناة اإلنسانية سواء كانت ناجتة من كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية

التدخل اإلنساين الذي يتم فيه استخدام القوة املسلحة، أو ما  حتديد املشكلة سينصب اهتمامنا على
   Humanitarian Military Intervention" بالتدخل العسكري اإلنساين"يعرف

  .جدل إثبات املفهوم وتعريفه: التدخل العسكري اإلنساين: الفرع الثاين
، هي ضرورة التدليل بداية على لعل الصعوبة األوىل اليت تواجهنا يف تعريف التدخل العسكري اإلنساين

علمية هذا املفهوم، وطرح وجهات نظر من يقرون بوجوده ومن مث يوجدون له تعريفات خمتلفة، ومن ال يعترفون 
باملفهوم من أساسه وبذلك ال يهمهم تعريفه، وسنعرض حلجج املوقفني، مث خنلص إىل املوقف الذي يتبناه الباحث 

 .يف هذه الدراسة
 .التدخل العسكريمفهوم : أوال

هدف  وحبسب  ميكن أن يعرف التدخل العسكري يف سياقات خمتلفة ، حبسب املكان املتدخل فيه
التدخل يف حد ذاته، لذلك تباينت التعريفات املقدمة للمفهوم من قبل املختصني والباحثني وميكن أن نورد بعضها 

  :فيما يأيت
التدخل العسكري على  يعرف» دم التدخل والنظام الدويلع«ويف عمله الشهري  )R .J.Vencent(فنسنت . ج.ر

السلوك املتخذ من طرف دولة أو جمموعة داخل دولة أو جمموعة دول أو منظمة دولية والذي  أوالنشاط "أنه 
بناء السلطة يف  إىلنه حدث متميز له بداية واية، ويهدف إيتدخل قسريا يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى، 
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أو غري قانوين، ولكنه يتميز بتجاوزه قواعد السلوك  اتهدفة، وليس من الضروري أن يكون قانونيالدولة املس
  )184( ." ةاملرعية يف العالقات الدولي

عرفا التدخل "القارات اخلمس "يف دراستهما   )Pearson and Baumann ( بومانروبرت بريسون وفردريك 
ضد إقليم دولة أخرى أو ) جوية، حبرية، برية( أو قوات دولة حترك جلنود نظاميني ": العسكري عمليا على أنه

ضد مياهها اإلقليمية، أو حترك عسكري عنيف فعلي من طرف دولة ضد أخرى، يف سياق بعض القضايا 
    .)185("النزاعيةالسياسية أو

طرق خمتلفة، بثالث )  conceptualised( يرى أن التدخل العسكري ميكن مفهمته )Vertzberger( أما فريتزبريجر
  :جتريبيا ومفهوميا وعمليا
بالتأكيد على أن مصطلح تدخل يعين اقتحاما عسكريا قسريا للشؤون الداخلية ) إمربيقيا(فهو يعرفه بداية جتريبيا 

أو اخلارجية لدولة أخرى، ثانيا، يرى  أن التدخل مفهوميا يعين حالة تنظيم وحالة مراقبة هلدف عسكري إكراهي 
نبية يف إقليم دولة أخرى، دف احلفاظ أو التغيري يف بنائها السياسي و يف مسارات سياستها من قبل دولة أج

  .الداخلية أو يف بعض سياساا اخلارجية
ثالثا يرى أن التدخل العسكري عمليا يتضمن التزاما صرحيا لقوات نظامية جاهزة بالقيام بعمليات تقليدية 

  )186(.أو عادية يف دولة أجنبية
حتريك جنود "يعرف التدخل العسكري اخلارجي على أنه  )Frederick, S. Pearson(بريسون ك فريدري

أو قوات عسكرية من طرف دولة مستقلة أو جمموعة من الدول عرب حدود دولة مستقلة أخرى، أو التحرك 
  . للضغط يف حادثة سياسية أو قضايا متعلقة بالدولة املتدخلة

  : )187(العسكري فيما يأيتالتدخل  مربراتيعدد بريسون و 
  إقليم معنيكسب أو االستحواذ على.  
 محاية  جمموعات اجتماعية يف الدولة املستهدفة.  
 أو نظام عقدي إليديولوجيةترويج ال. 

                                                             
  ، دبي، مركز الخليج لألبحاث، )ثترجمة مركز الخليج لألبحا(، عولمة السياسة العالمية جون بيليس و ستيف سميث، - 184

   .557ص .،2004    
  
 

185    - Frederick, S. Pearson and Robert, A. Baumann, International Military Intervention, 1946 – 1988.  

Available online at :<http://www.Pugwash-org/reports/rcs.htm> [13/03/2008]. 
186 - Vertzberger, Y.Y.I., Risk Taking and Decision-making: Foreign Military Intervention Decisions,  
       Stanford, Stanford University Press, 1998,p 114.   
187-  Pearson, F.S., “Foreign Military Intervention and Domestic Disputes”, International Studies Quarterly,  
      Vol.18:3, September 1974, p 259.  
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  .اليزود الباحثني يف هذا ا ومناسب واضح،لتدخل العسكري ضمن منهج مفهومي ل ويأيت تعريف بريسون
آخر للتدخل العسكري بتصنيف العالقات بني القوة العسكرية  يفاتعر )Art, R.J( ر ج. أرتويقدم 

 مةواألهداف املمكن حتقيقها، ويزودنا مبخطط مفهومي أثبت فعاليته كموجه  إضايف يف مفه
)conceptualisation(  العسكريالتدخل )1( كما هو موضح يف اجلدول .)188(  

  العوامل الدافعة للتدخل العسكري: ) 01(رقم   جدول
  

خصائصال  نوع القوة الغاية األسلوب الهدف 

 عسكري مثبطة أو عدوانية
 صناعي

 دفاعية ضد الهجومات سلمي وعنفي

ق لالستعداداتاتهديدات للعالقات واختر  

 مدني
 صناعي
 عسكري

 

 سلمي
لعدو من أن ايمنع 

يبادر بالضربة 
 أوال

 ردعية

 تبرر على أسس دفاعية

 مدني
 صناعي
 عسكري

 

 سلمي وعنفي
العدو عن إيقاف 

إجبارية/ إكراهية  بدا التحرك  

 تهديدية نفوذ سلمي ال شئ يمكن أن تكون إنذارية
  Art, R.J , op.cit. p 189 :المصدر

يرى أن التعريفات املعطاة للتدخل العسكري واليت تنتشر يف األدبيات  )Zartmann, I.W( غري أن زرمتان
ت اليت حتدث يف كل مناطق العامل كما هو احلال يف إفريقيا مثال، السياسية تتسم بالقصور لعدم اهتمامها بالتدخال

وأن تعريف التدخل يرتبط بالسعي وراء املصلحة الوطنية و على تطور تراتبية القيم وتثمني احلاجات واألهداف 
 بني التقنيات العنفية وغري زرمتان ومييز. والفرص وهذا يتوقف على القدرة على التدخل يف الوقت الصحيح

  )2(، ويقدم التقنيات العنفية املستعملة أثناء التدخل كما هي موضحة يف اجلدول )189(العنفية
  
  
  

  .أهداف التدخل العسكري): 2( رقم الجدول
 

 الوسـيلة الهـدف

                                                             
188 - Art, R.J., ‘To What Ends Military Power?”, International Security Studies, Vol.4, Spring1980, p 3-35 
189 - Zartmann, I.W., ‘Intervention Among Developing States’, Journal of International Affairs, Vol.22,  
     1986, p188.   
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 قوات نظامية إسقاط سلطة الحكومة المستهدفة أو تغييرها

 عصابات أو منظمات إرهابية إضعاف السلطة باستهداف الحكومة

  .       Zartmann, I.W , op.cit.p 191 :لمصدرا
ميكن أن يصبح أكثر أمهية،  إذا تزامنت مع عدم االستقرار الداخلي  واألكيد أن هذه التقنيات العنفية 

واألزمات االقتصادية وحىت األزمات اإلنسانية مما يشجع على عمليات التدخل من طرف القوى الكربى أو 
 . القوى املتوسطة

عددا من حاالت التدخل العسكري يف النزاعات  1985عام  )Neil Macfarlane(يل ماكفرلنحلل ناو
ونتائج كل تدخل، هذه احلاالت تتضمن و أطراف ، أسبابحماوال حتديد  ،السياسية الداخلية يف العامل الثالث

 وليبيا وفرنسا يف التشاد، ثيوبيا وتدخل تنزانيا يف أوغنداإنغوال ويف أتدخل االحتاد السوفيايت سابقا وكوبا يف 
تناميا حلدوث تدخالت لدول العامل الثالث يف شؤون جرياا، واخنفاضا لقدرة القوى الكربى  الحظ ماكفرلنو

 إما عن طريق ينفذوعالوة على ذلك التدخل العسكري . ونتائج النزاعات يف العامل الثالث مسار على مراقبة
 ، (190)ملتدخلة أو األعمال غري النظامية ضد مصاحل الدولة املتدخل فيهالجيش النظامي للقوة ال الدور القتايل

التدخل  و العوامل الكاحبة للتدخل،  والعوامل املثرية  إىلة يالعوامل املفضمن خالل دراسته  ماكفرلنوحيدد 
  .)3(للتدخل كما هو مبني يف اجلدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ت العسكريةالعوامل الكابحة والمثيرة للتدخال): 3(جدول رقم 
 

 العوامل المثيرة للتدخالت
 

 العوامل الكابحة للتدخالت
 

العوامل المساعدة على 
 التدخل

 

استجابة لطلب فئات تعيش 
ظروفا صعبة في الدولة 

 .المستهدفة

استقرار داخلي في الدولة 
المستهدفة ومعارضة 

 .التدخل الخارجي

انقسام داخلي عميق في 
 .الدولة المستهدفة

  
 لمستهدفةالدولة ا

                                                             
190 - Macfarlane Neil, Concept of Intervention. available online at: 

< http://www.Pugwash-org/reports/rcs.htm>    [23/04/2008].   
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/ 

مخاطر تصعيد تتضمن 
تدخل قوى كبرى وتدخل 
مضاد من قبل قوى إقليمية 
كبرى بناء على قرارات 

القانون ( الشرعية الدولية
 )الدولي وميثاق األمم المتحدة

  عدم استقرار إقليمي
انقسام إيديولوجي بين الدول 
في منطقة تشهد ال تناسقا 

 .في توزيع القوة

  
  

 المجتمع الدولي

ة تتضمن  خطرا حقيقا حال
للفاعل الخارجي أو  بروز 
فرصة جديدة   إلى حد بعيد 

 .للفاعل الخارجي

حاجة القوة العسكرية للدولة 
المتدخلة لقدرات لوجيستية 
مما يولد  ضغطا اقتصاديا 
وضغوطات داخلية أخرى 

كفقدان الدعم الشعبي 
أومناهضة العمليات 

 .العسكرية

  حكومة غير ديمقراطية
  اجزةحكومة ع

هيمنة المؤسسة العسكرية 
 على صناعة القرار

  
  

 الدولة المتدخلة

 
Macfalane, N. op.cit. المصدر:  

دوافع للتدخالت العسكرية كحدد العديد من العوامل اليت ميكن أن تعترب قد ماكفرلن وهكذا يبدو 
ية التحرك املبنية على املصلحة والبحث عن املكانة و استراتيج  ،كالتصنيف االيديولوجي  وما يتبعه من ضغوطات

  . تطلقها فئات أو مجاعات تتعرض ملخاطر يف دولة ما و االستجابة لنداءات تدخل ،الوطنية واملنافع االقتصادية
وفيما يتصل  مبحصالت التدخل ماكفرلن يشدد على أن النجاح على املدى البعيد يقوم على استمرارية 

اخلية يف مواجهة  القوى اليت تريد أن يظل التدخل نشطا، و طبيعة املزايا احلل السياسي، و درجة قوة القوى الد
السياسية والعسكرية  اليت جينيها املتدخل، كنتيجة لتدخله،  و معيار جناح التدخل   هو االندماج الكلي بني 

يد من احتمالية ومما يز. اتمع املستهدف وحصول املساندة الشعبية للجيش املتدخل الذي جيب أن يظهر براعته
فشل التدخل، نفقات الدفاع،  وتزايد  أعداد  الالجئني واملصابني، والنزوح الداخلي، والنفقات االقتصادية،  
وبعبارة موجزة مظاهر الالستقرار يف الدولة املستهدفة واألثر السليب الذي خيلفه التدخل على مستوى  العالقات 

  .الدولية 
ت املتصلة بالتدخل العسكري إال أا ال حتظى باإلمجاع خاصة وأن أهداف وعلى الرغم من وفرة التعريفا

عمليات التدخل وأطرافه ختتلف من حالة إىل أخرى، والذي ال جدال فيه أن استعمال التدخل العسكري ميكن 
واقعي ميكن تفسريه ضمن املنظار الوهذا النوع . أن يكون من طرف دولة أو جمموعة دول يف إطار حتقيق مصاحلها

للمصلحة الوطنية لألطراف املتدخلة، على عكس املنظار املثايل للتدخل، الذي يركز على اإلطار الذي ميكن أن 
كالتدخالت العسكرية .يتخذ التدخل ضمنه، ويضع ضوابط ميكن للدول من خالهلا أن تضمن شرعية التدخل

هو دعم السلم ، . عسكري يف هذه احلالةاملرتبطة بعمليات دعم السالم، حيث يكون اهلدف األمسى للتدخل ال
  .بنشر قوات مسلحة و خلق مناخ آمن،  يتيح الفرصة  لتقدمي املساعدة املصاحبة لألزمات اإلنسانية
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املقاربة التقليدية واليت , إذن هناك مقاربتني فيما يتعلق بتوظيف القوة العسكرية يف التدخالت الدولية
واملقاربة .  ا أداة إكراهية عند فشل الضغوطات الدبلوماسية واالقتصاديةحتصر استعمال القوة العسكرية يف كو

فيما يسمى بالعمليات اإلنسانية، كتسهيل تقدمي  الثانية األكثر تطورا تقول باالستعمال التدرجي للقوة العسكرية
ات أو األطراف املسارات االنتخابية، والسهر على نزع سالح اموع دعماملعونات اإلنسانية وتوزيعها، و

املتقاتلة، واملسامهة يف التقليل من أخطار األلغام، وبعبارة أخرى تصبح  القوة العسكرية هي إحدى أدوات القوة 
ونظرا للتباين بني املقاربتني نتج اختالف حول . اللينة املسامهة يف التنمية و بناء السالم وحتقيق األمن اإلنساين

  .    وتضاربت اآلراء بشأنهمفهوم التدخل العسكري اإلنساين 
  هل ميكن للتدخل العسكري أن يكون إنسانيا ؟: ثانيا

 نشأة إىل اإلنسان حقوق ضد الصارخة اجلرائم ارتكاب منع دف العسكرية القوة استخدام أدى
وإىل جانب القلق كان هناك نقاش حاد بني من يدافعون عن التدخل العسكري  القلق، بواعث من شىت ضروب
  .ين وبني من يعارضونه مفهوما وممارسةاإلنسا

ويرى الفريق املعارض ملفهوم التدخل العسكري اإلنساين أن اإلنسانية والقوة عنصرين خمتلفني و يتموقعان 
متزج بني مقتربني، يضعف " عسكري إنساين"طبيعيا متضادين بالقياس إىل قرب أحدمها من اآلخر، وأن عبارة 

. غري متبادل وإقصائي و يؤخذ حتت موقف التورط يف اجلرمية والعنف) كريالعس(كل منهما اآلخر، فاألول
يقوم على استقاللية الفعل اإلنساين، الذي يعترب نشاطا سلميا يف جوهره وليس وسيلة ملنع ) اإلنساين(والثاين 

  .     يزويعتمد على مبادئ النزاهة و احلياد وعدم التمي. استخدام العنف أو اللجوء إليه حلسم النزاعات
ومن بني اجلهات األكثر معارضة إلضفاء أي طابع عسكري على كلمة إنساين، جند الوكاالت 

)   Danielle Coquoz( دانيال كوكوز واملنظمات اإلنسانية والعاملون يف اال اإلنساين بصفة عامة، فنجد مثال

بسرعة، و أثناء ) مهلكة(يف الواقع مميتة  العبارة تذهب إىل ما وراء سؤال بسيط يف علم الداللة وهي:" يقول أن 
  . )191("باستعمال القوة،كلمة إنساين غري قابلة للتطبيقميزان القوى  احلرب  اليت متيزها الرغبة يف تغيري

اإلنساين املسيطر إذا كان طرفا يف النزاع، فإنه  فاعلن الأ :"إىل )Toby Porter( ويذهب تويب بورتر
ته السياسية املساعدة، والنزاع وأدا، وتظهر نتيجة ، االستجابة ستكون غري متجانسةوبذلك .نقيض الفاعل النزيه

  .)192("يف خلق ضحية غري مستحقة
 –و الفكرة األوىل اليت ظهرت بقوة يف نقاش الوكاالت اإلنسانية للتدخل العسكري الدويل هي استعمال 

االستعمال الدويل للقوة يف عبارة  مصطلح اإلنسانية كصفة لوصف -وعند بعض الوكاالت إساءة استعمال
لوصف " احلرب اإلنسانية "، وازداد هذا االهتمام عندما استعمل الناتو مصطلح "التدخل العسكري اإلنساين"

                                                             
191-   HUGO SLIM ,  Military Intervention to Protect Human Rights: The Humanitarian    
        Agency  Perspective , Available online at :  <http://www.jha.ac/articles/a084.htm> [01 / 12 /2006] 
192 - Porter Toby, The Partiality of Humanitarian Assistance: Kosovo in Comparative Perspective, Journal of  
      Humanitarian Assistance (2000), Available online at :   <www.jha.ac/articles/a057htm. > [16 / 01 /2007] 
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أي أا تتخوف من تدخل القوات العسكرية الدولية مباشرة يف أنشطة  .1999قصف كوسوفو وصربيا سنة 
عندما تظهر على الصورة مبكرا و تأخذ أدوارا يف التزويد باملياه، . تهابذلك حلب زوتتجاو الوكاالت اإلنسانية،

  .والوقاية والصحة وغريها من اخلدمات اإلنسانية
وتعتمد الوكاالت اإلنسانية يف عملها على مبدأ اإلنسانية، ووفقا هلذا املبدأ فإن املساعدة اإلنسانية ال  

إذا كان بإمكان املنظمات اإلنسانية استعمال القوة العسكرية،  ميكن أن تفرض من قبل املنظمات اإلنسانية، ألنه
والتساهل يف . وما يتبعه من قتل لألفراد وجرحهم إلنقاذ الضحايا، فإن املساعدة اإلنسانية تفقد معناها ومربرها

حق يتسبب يف خلق جو من الريبة والشك يف العالقات الدولية، ويل -حسبها - قبول التدخل العسكري اإلنساين
  )193(.الضرر مبجمل نظام األمن الذي وضع باالستناد إىل ميثاق األمم املتحدة

يرون أن املنظمات والوكاالت اإلنسانية ليست مالكة أو  اإلنساين لتدخل العسكريملفهوم الكن املؤيدين 
باويل يف أكتوبر  فقد جاء يف تصريح لوزير الدفاع األمريكي األسبق كولن ،مؤمتنة حصرياً على القيم اليت تنشرها

أريد فعالً التأكّد من أننا نقيم أفضل العالقات مع املنظمات غري احلكومية، اليت نعتربها مصدراً مضاعفاً : " 2001
ألننا مرتبطون مجيعنا باهلدف نفسه، وهو مساعدة .[...] للقوى وجزءاً مهماً جداً من فريق الصراع التابع لنا

منح اجلميع إمكانية احللم [...] رأة حباجة للمساعدة يف العامل، كلّ جائع، ، ومساعدة كل رجل واماإلنسانية
  )194(."إشراقامبستقبل أكثر 

أن تنضم إىل التحالفات اليت   اإلنسانيةاملنظمات والوكاالت ما يشري إليه هذا التصريح أنه جيب على 
وحقوق الطفل وحقوق  واإلمناءلصحة والعلم كاحلق با،تعمل على تنفيذ أو دعم احلقوق اليت تعترب قيماً حبد ذاا

 .   لى دعم التحالف العسكري الذي ميثّلهاعاخل، وعليها منطقياً أن تعمل ...املرأة
املوافقة على استعمال القوة العسكرية اإلنسانية تنتهج  كل الوكاالتأخرى  من جهةهذا من جهة، و

يف جريدة » أطباء بال حدود« منظمة  عنه توهذا ما عرب ،إلبادة اجلماعيةإلاء االدولية كاستجابة شرعية 
أكثر و )195(."لن نوقف جمازر اإلبادة باألطباء:" يف روندا بالقولاملرتكبة أثناء اازر (le Monde) لوموند

تعتقد بضرورة إضافة قيمة خربا يف أي موضع تتدخل فيه القوات العسكرية يف أعمال  أيضا اإلنسانية الوكاالت
  . نوعي لكل من مسار ومردود القوى العسكرية ثة لضمان مستوىاإلغا

                                                             

    دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني وحقوق : الحق في المساعدة اإلنسانية بوجالل صالح الدين،  - 193    
 .80، ص 2008اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، . اإلنسان        

194 . 2005/ 9/ 1333،30العدد ، الحوار المتمدنإلى التدخل اإلنساني، " مهمة التمدين "لالوعي الكولونيالي من اروني برومان،   -  
: على الرابط االلكتروني  < http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=46776> 

195 -  HUGO SLIM, Op.Cit. 
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 السامية ذلك املفوضة عن عربت وقد القوة، باستخدام اإلنساين للتدخل مؤيد اجتاه ظهر الصدد هذا ويف
 الفردي العمل على االعتماد ال ينبغي أنه :"إىل دعت حني "أوجاتا صادكو" املتحدة باألمم الالجئني لشؤون

 لن وذلك اإلنسانية للعمليات أمنا أكثر مناخ خلق لذلك جيب وعنيفة، مسيسة نزاعات وسط اإلنسانية للوكاالت
  )196(".الدولية العسكرية من القوات بدعم إال -رأيها حسب- يتم

ومع تكرر حاالت التدخل يف فترة ما بعد احلرب الباردة شرع الدبلوماسيون والزعماء واملفكرون  يف 
سهم من جديد، عما إذا كان من الالئق بالنسبة لتحالف من الدول أو بالنسبة للمجتمع كل مكان يسألون أنف

الدويل برمته أن يتدخل حني يتبدى لنا أن دولة ما تتمتع بالسيادة غري قادرة أو غري راغبة يف الدفاع عن مواطنيها 
  ضد اإلبادة اجلماعية، أو جرائم احلرب، أو التطهري العرقي؟

 بالتدخل كندي اقتراح حول 1996 سنة دار الذي اجلدال يف التفكري، من النوع هذا ىعل منوذج ويتمثل
 هجمات خلطر يتعرضون كانوا الذين اهلوتيني الالجئني ماليني حلماية الشرقية زائري آنذاك كان ما يف اإلنساين
 حقوق بأن الكنديون حاجج. الزائريية األهلية احلرب وجزر مد وخلطر التوتسيون يقودها اليت الراوندية القوات
 التدخل العسكري ذاك مثل يتركه قد الذي األثر فيها مبا أخرى، اعتبارات أية وزناً تفوق املدنيني السكان
 عملياً يقولون التدخل ضد حاججوا الذين وكان. زائري يف آنذاك دائراً كان الذي السياسي الصراع على اإلنساين

 -حسبهم  – املتحدة األمم ميثاق كان فقد .اخلارجي التدخل ذاك مثل رترب ال وحدها اإلنسانية الضرورات إن
 يأمر اليت اإلجراءات وفرض النفس عن الدفاع حالة يف إال الوطنية احلدود عرب القوة استخدام مينع حبيث مصمماً

   (197).ريللتدخل العسك املقبولة باألسس ليست والدميقراطية اإلنسان حقوق أن يعين وهذا. األمن جملس ا
 هو مليء البعيد املدى على اإلنساين العسكري التدخل بأثر التنبؤ أن من حمذرين أيضاً آخرون وحاجج 

 اليت بالقواعد الضرر يلحق قد أنه إال احمللي، املستوى على يفيد قد العسكري التدخل ذلك أن .بالشك نفسه
  .الدولية العالقات حتكم

 للمغامرات ذريعة يستخدم قد العسكري اإلنساين تدخلال أن وهو آخر، شائع قلق مبعث وهناك
وهذا ما تتخوف منه دول العامل الثالث خاصة،  وكثري من  .أخرى أهداف حتقيق إىل دف اليت العسكرية

   .اإلنسان حقوق اسم استخدام سوء من مفكريها حيذرون
وأحد  القاهرة، يف اإلفريقيةو العربية البحوث مركز مدير شعراوي ويف هذا اإلطار يرى الدكتور حلمي

ارتبط يف  "إنساين"معىن  وإعطائه عاملي مستوى على القوة استخدام أن مبدأ. األفريقية الشؤون اخلرباء البارزين يف

                                                             
 443 .ص سابق، مرجع قاسم، زيدان الرحمن، عبد مسعد  - 196

197- Department of Foreign Affairs and International Trade (Canada), Canada’s foreign policy for human security (October 
2001). Available online at :   <www.humansecurity.gc.ca>. [23 / 02 /2007]  
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 الرجل رسالة" عليه يطلق كان ما نتذكر أن وعلينا. االستعمارية والظاهرة العاملي الرأمسايل بالتوسع األصل
  )198(."اريةاحلض الرسالة"و "األبيض

. "رسالية" مبفاهيم باالستعانة والقوة، للعنف بالتربير ارتبطت ظاهرة ذاته يف االستعمار فان هنا ومن 
 معسكرين بني االستقطاب حدث وعندما بسهولة، االستعمار إدانة بإمكانه كان اإلنساين آنذاك الفكر ولكن

 االستعمار ضد املستعمرة للشعوب التحريري الثوري العنف وحصل ,حمدودا التدخل أصبح واشتراكي رأمسايل
 التدخل قوة على ترد أن اإلنسانية استطاعت آنذاك. االستعمار ضد املسلح الكفاح حق شرعيته، أي على

  . الوطين التحرر بقوة االستعماري
 املرحلة السالح يف صناعة تقدم من صحبها وما العوملة عسكرة و. األحادية القطبية إىل التحول مع لكن

حية، " املهمة التمدينية"ال، وبقيت ذهنية  أم الدويل اتمع وافق سواء قائما التدخل مبدأ اآلن، أصبح نعيشها اليت
عقلنته وتربيره حتت حماولة أي إننا عرفنا إعادة صياغة ملبدأ التدخل و. بالرغم من اختفاء الظاهرة االستعمارية

آلداء هذه املهمة " التدخل العسكري االنساين"مصطلح  وجرى اشتقاق. ذريعة االعتبارات اإلنسانية
  )199(.التربيرية

أطراف وجهات معينة  تبىن ميكن أن تفسر" املهمة التربيرية"والتساؤل املطروح هنا هو هل فعال أن هذه 
وهل من املنطقي كذلك أن تكون حجة لرفض املفهوم وعدم السعي لتعريفه " التدخل العسكري اإلنساين"ملفهوم 

  و توضيحه من طرف جهات أخرى ؟أ
ومن خالل استعراض أبرز أوجه النقاش الدائر حول إثبات وجود مفهوم التدخل العسكري اإلنساين من  

عدمه ، يتضح أن التدخل العسكري اإلنساين يبدو للبعض متناقضا أو حيمل مفارقة، بناء على تساؤهلم كيف 
نية،  وهم بذلك ال يدركون أساسا أن العبارة حتيل إىل املربر ميكن للقوة العسكرية  العدوانية أن تصبح إنسا

و التدخل الذي تسئ فيه قوات أجنبية . األساسي للتدخل، أقول األساسي ألنه جيب التسليم  بامتزاج املربرات
 .استعمال قوا، ويتم فيه تغليب العسكري على اإلنساين ليس مثاال عن التدخل اإلنساين املقصود أو املنشود

لذلك يرى الباحث أن النقاش اجلاد ألمهية التدخل و لألخطار املعلنة و اخلفية عند مباشرة هذا التدخل الذي 
  .يعتزم أن يكون إنسانيا أو اإلحجام عنه،  حباجة ملصطلح معجمي لنقاشه

املتخذة  يف النقاش أو النجاح فيه يف حالة غياب هذا املصطلح الذي ال متنع املواقف. و ال يفترض التقدم 
. واختاذ موقف موضوعي بشأنه. بشأنه أو املخاوف املتعلقة حبدوثه، من التعامل العلمي معه والسعي إىل تعريفه

 .الذي حيتاج بالتأكيد إىل مزيد من التعريف والتوضيح. هذا املصطلح أو املفهوم هو التدخل العسكري اإلنساين
  

                                                             
  :، على الرابط االلكتروني2006، الوقتحلمي شعراوي،  فرص التدخل تتحقق مع فشل الدولة الوطنية،  صحيفة  - 198

]14/03/2007[ >http://www.alwaqt.com/art.php?aid=106773 < 
 .مرجع سابق حلمي شعراوي، - 199
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  .تعريف التدخل العسكري اإلنساين: ثالثا
واحد من املفاهيم املثرية للجدل يف عامل السياسة،  وهو غري  -كما رأينا- العسكري اإلنساين التدخل

  :، وقدمت بشأنه تعريفات عدة، ميكن أن نسوق أمهها فيما يأيتمتفق عليه على حنو مشترك
   :أن التدخل العسكري اإلنساين يعرف على أنه) J. L. holzgrefe(هولزغرف . ل.يرى ج

اخلطري  نتهاكاال إيقافمنع أو دف  ،من طرف دولة أو جمموعة دولما  دولةضد  القوة أو استعماهلابالتهديد " 
حىت لو كانوا من مواطين الدولة اليت متارس أو تطبق عليها القوة و ، لحقوق اإلنسانية األساسية لألفرادلواملنتشر 

  )200( ".هادون ترخيص من
فهوم ماستبعاد نوعني من السلوك يستعمالن بترابط مع  وأ إقصاء يتعمدويتضح من تعريف زغرف أنه  

أي  أو الدبلوماسي أو ياالقتصادالضغط  استعمال، كالتدخل غري القسري ومها، التدخل العسكري اإلنساين
 .مواطين الدولة املتدخلة نفسها إنقاذمحاية أو  إىلوالتدخل القسري اهلادف  ،عقوبات أخرى

بني التدخل العسكري اإلنساين املقبول وغري املقبول، ) Fernando r. Tesôn(تيزون . ر. ومييز فرناندو 
االستعمال الدويل املناسب للقوة أو التهديد ا، واملتخذ مبدئيا من طرف دولة "  :نهأويعرف املقبول منه على 

ايا هذه ويكون مرحبا به من طرف ضح. حتررية أو حتالف، يهدف إىل إاء حاالت االستبداد و أو الفوضى
  )201(."احلاالت

، إذ "الدولة التحررية"يستوقفنا يف تعريف تيزون هو استعماله لعبارة تثري الكثري من اإلشكاالت وهي  وما
يصعب علينا عمليا حتديد املعايري املميزة هلذه الدولة التحررية، ويكون من السهل عندئذ االعتراض على أي 

رية ال تنطبق على هذه الدولة أو تلك اليت ترغب يف مباشرة هذا تدخل عسكري إنساين حبجة أن معايري التحر
  .النوع من التدخل

على » التدخل اإلنساين والعالقات الدولية«يف كتابه  )Jennifer M. Welsh(والش . م.ويعرفه جينفر
  التدخل القسري يف الشؤون الداخلية لدولة ما، والذي يشمل استعمال القوة :" أنه

قف الضرر اجلسيم الذي ميس حقوق اإلنسان أو احليلولة دون انتشار املعاناة اإلنسانية دف و. املسلحة
  (202)".وامتدادها

استعمال قوات مسلحة خارجية " :ريى أن التدخل العسكري اإلنساين يتوقف علىفحسن رمحوين أما 
أيضا استعمال القوة  ضد دولة ذات سيادة من أجل وقف حكومتها عن املعاملة السيئة ملواطنيها، إنه يتضمن

                                                             
200 -  j. l. holzgrefe, The humanitarian intervention debate. In:  J. L. Holzgrefe and Robert O.  
        Keohane, Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas, New York,   
        Cambridge University Press 2003, p18. 
201 - Fernando r. teôsn, The liberal case for humanitarian intervention. In: J. L. Holzgrefe and Robert   
      O. Keohane, Op .cit. p 94. 
202-  Jennifer M. Welsh, Humanitarian Intervention and International Relations, New York, Oxford  
      University  Press, 2004, p 3. 
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لوقف انتهاك حقوق اإلنسان، من طرف  جمموعة ضد أقلية أو جمموعات عرقية أخرى، إنه يبدو أيضا كحرب 
  (203)".عادلة

التدخل العسكري يف منطقة معينة دف : " على أنه)Daniele Archibugi(ويعرفه دانيال أرشيبيجي 
نسان ويتم التدخل ويدعم بواسطة مؤسسات خارجية و إنقاذ شعب من جمازر أو انتهاكات كربى حلقوق اإل

ال  يف ممارسة عمليات التدخل على أن االنتقائية والتمييز ويؤكد دانيال أرشيبيجي ".دون موافقة احلكومة الشرعية
  )204(.تضعفان فقط من السلطة الشرعية للتدخل بل من فعاليته أيضا

التدخل الذي يستخدم "ل العسكري اإلنساين بأنه فيعرف التدخ) Lassa Oppenheim(أما الس أوبنهامي 
القوة باسم اإلنسانية لوقف ما درجت عليه دولة ما من اضطهاد لرعاياها وارتكاا ألعمال وحشية وقاسية 

  )205(".ضدهم يهتز هلا ضمري البشرية، األمر الذي يسوغ التدخل قانونيا لوقف تلك األعمال
  :عريفه للتدخل العسكري اإلنساين بأنه يقوم علىت) Thomas Frank(و يقدم توماس فرانك 

استخدام القوة املسلحة أو التهديد باستخدامها، من قبل دولة أو جمموعة من الدول أو مبعرفة هيئة دولية بغرض "
محاية حقوق اإلنسان من االنتهاكات الصارخة اليت تقوم ا دولة ضد مواطنيها بطريقة فيها إنكار حلقوقهم 

       )206(."اإلنسانيةبشكل يصدم 
ويالحظ على هذين التعريفني األخريين أما يستعمالن عبارات يصعب حتديدها أو ضبطها علميا بدقة 

ولكنهما يشريان بذلك ضمنا إىل املربرات األخالقية واإلنسانية اليت تستند إليها " اإلنسانية"و" ضمري البشرية: "ك
  .عمليات التدخل العسكري اإلنساين

شري إىل املساعدات املقدمة يف تال فإن كل التعريفات السابقة ملفهوم التدخل العسكري اإلنساين،  وإمجاال
للمنكوبني لدرء خطر  يف عمليات اإلغاثة وانتشال اجلثث، وتقدمي العون الطيب ةسامهكامل ،الكوارث الطبيعية

واملسامهة  قاض والبحث عن األحياء،األن انتشار األوبئة الفتاكة، أو إرسال فرق متطوعني متخصصني يف إزالة
غاثة اإلأو  املساندة وصفها بعمليات علميا يكون من األفضلسهذه املساعدات  باملواد الغذائية والطبية وتوزيعها،

  :)207(وهي تتميز عموما باخلصائص اآلتية اإلنسانية،
 اطوعية وليست قسرية أ.  
 تتم بالتنسيق مع الدولة املتضررة املعنية.  

                                                             
203 - Faith Rose (Rapporteur), Humanitarian Intervention and the Middle East: A Moral and Security Imperative,Center 
for Middle East Development .p 4. available online at: 

<www.international.ucla.edu/cmed/publications/article.asp> . [12 / 01 /2009] 
204  - Daniele Archibugi, Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian Intervention, P4. available online at: 
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 د سياسيا أو عسكريا املعنية ف إىل التدخل يف الشؤون الداخلية للدولةال.  
 ا مشاركة تالية لكارثة طبيعيةأ.  
 ليست هلا أي مهام قتالية، ومدة املهمة تتوقف على طبيعة وحجم الكارثة ومدى احلاجة إليها . 

 العسكري التدخلتعين أننا أمام مهمة دولية ذات طبيعة خاصة ال عالقة هلا ب صائصومثل هذه اخل
تبزغ مع  أو األمن اإلنساين، واليت حتت مفهوم أمن اإلنسانية ةندرجوهنا علينا أن ندرك أن املفاهيم امل .اإلنساين

اإلنساين العسكري كل كارثة طبيعية كربى، ختتلف من الناحية القانونية واملعنوية والسياسية عن مفهوم التدخل 
عدم أو يتم يف حالة  القائمة، موافقة احلكومة الشرعيةذي ال يشترط فيه وال. خريةالسنوات األ الذي راج يف

كما هو احلال يف احلروب . أو اعتبارها يف بعض األحيان غري شرعية جزئيا أو كليا ،وجود حكومة باألساس
  .األهلية والثورات و حاالت االنفصال

واإلبادات  ذابحكامل اإلنسانوق باالنتهاكات اخلطرية حلقأيضا لتدخل العسكري اإلنساين مضبوط وا
  . اإلنسانوليس معنيا بتدعيم كل حقوق  اجلماعية، 
تنطبق على األقليات اليت   - واليت ركزت عليها جل التعريفات السابقة -فكرة أن شعبا ما جيب إنقاذه أما

متارسه  طرف ضد آخر، أو والذي ميارسه ،غري الضروري تعاين من اضطهاد األكثرية، أو العنف السياسي
   .ثنيةإواملتضمن داللة عرقية أو  األطراف ضد بعضها البعض

 من اإلنساين العسكري التدخل ومفهوم )208(اإلنساين األمن مفهوم بني العالقة إىل النظر وعموما ميكن
 يماملفاه منظومة من جزءًًا كونه سياق يف اإلنساين األمن مفهوم إىل النظر ميكن أنه يف األوىل تتمثل زاويتني،
 على والسيطرة للتفاوض كأدوات ُتستخدم أصبحت واليت اإلنساين، العسكري التدخل مفهوم بينها ومن الغربية،
 بعض الدول واهليئات فيتمثل يف تبين  الصدد، هذا يف إليه اإلشارة ميكن الذى الثاين األمر أما .النامية الدول

 وصراعات، أزمات من ُتعاىن اليت املناطق يف ساين،اإلن األمن حتقيق أدوات كأحد العسكري اإلنساين للتدخل
  .الدول تلك دوافع ضوء يف األمر هلذا تفسريا يتطلب ما وهو

" ملفهوم تقبلهم إىل بالنسبة أبداها البعض اليت التحفظات من الكثري من الرغم وعلى سبق، ما على تأسيسا
 احلديث عن إن القول إىل خنلص أننا إال نسان،اإل حقوق احترام لضمان كآلية ،" اإلنساين التدخل العسكري 

وحىت إن كان املفهوم حديثا، فإن فهم . اليوم واقعا أمرا أضحى قد ،"إنساين عسكري تدخل" التدخل هذا مثل
حقيقته يف واقع العالقات الدولية اليوم، حيتم علينا العودة إىل ماضي هذه الظاهرة والوقوف بإجياز عند أهم 

 .ية اليت مرت ااحملطات التارخي
  .لتدخل العسكري اإلنساينلالتطور التارخيي : رابعا

                                                             
 .ه في الفصل األول من هذه الرسالةوتحليل" األمن اإلنساني"عرض لدراسة هذا المفهوم تم الت - 208
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يتبوأ مفهوم التدخل العسكري اإلنساين حاليا منزلة طالئعية يف اخلطابني السياسي والقانوين، كما أنه يظهر يف 
فهوم وليد السياق الكثري من املداخالت القانونية والسياسية ذات الطابع الدويل، غري أن هذا ال يعين أن هذه امل

الزمين املعاصر، بل إن له خلفية تارخيية طويلة ، يعد الرجوع إليها أمرا ضروريا إذا ما أردنا أن نؤصل فعال ملفهوم 
لذلك سنتتبع التطور التارخيي ملفهوم التدخل العسكري اإلنساين من خالل حمطات . التدخل العسكري اإلنساين

  :تارخيية نفصلها كما يأيت
I. العسكري اإلنساين قبل احلرب العاملية األوىل التدخل.  

ال تعترب الفكرة الداعية الختاذ عدد من التدابري العسكرية من قبل دولة أو أكثر بصورة منفردة، يف مواجهة 
  .دولة أخرى بسبب انتهاك هذه األخرية للحقوق األساسية ملواطنيها انتهاكا جسيما، فكرة حديثة أو معاصرة

 Aurelius Augustinusخل لصاحل اإلنسانية جتد بداياا يف فكر القديس أوغسطني ولعل فكرة التد

، حيث كرس كل منهما فكرة  .Thomas of Aquin (1224-1274)والقديس توما االكويين   (354-430)
  )209(.احلرب العادلة

 Francisco de Vitoriaإال أن الفكرة برزت بصورة واضحة ومستقلة لدى فرونسيسكو دو فيتوريا 

الذي استند إىل مفهوم احلرب العادلة ليؤكد بأن معاملة ملك ما لرعاياه بصورة جمحفة وغري   (1483-1546)
  )210(.إىل عمل عسكري ضد امللك املضطهد لرعاياه ءعادلة، تسمح للملوك اآلخرين باللجو

النظام الدويل قائما على  م واية احلروب الدينية الطويلة يف أوربا أصبح1648ومع معاهدة ويستفاليا عام 
ما أصبح يعرف بالدولة الوطنية، يف هذه األثناء أخذ مبدأ السيادة الوطنية بالربوز والتسيد على جممل التفاعالت 

الذي كان من أبرز منظري العالقات الدولية   Hugo Grotiusالدولية، وقد عاصر هذا التحول هيغو غروسيوس 
انب أصحاب املذهب الطبيعي بإدخال فكرة التدخل العسكري اإلنساين إىل يف تلك الفترة، والذي قام إىل ج

نطاق القانون الدويل، فقد اعترب غروسيوس بأن دولة ما ميكنها اللجوء إىل العمل العسكري عندما يضطهد ملك 
  .معني رعاياه بسبب دينهم، بصورة ال يقبلها أي إنسان

يف  Christian Wolff and Emmerich de Vattelل وقد أكد كل من كريستيان وولف واميريك دوفاتا
م بأن امللك عند إساءته معاملة شعبه، وإمعانه يف انتهاك القوانني األساسية بشكل ال ميكن حتمله، متلك  18القرن 

ولقد كانت أفكار هؤالء الفقهاء . كل قوة أجنبية احلق يف إنقاذ هذا الشعب املضطهد إذا ما طلب منها املساعدة
    )211(.هذه الفترة مبنية على فكرة القانون الطبيعي، واليت كانت تشكل أساس القانون الدويل عموما خالل
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مع اية " باحلق يف التدخل لصاحل اإلنسانية" وميكن القول بأن غالبية الفقهاء يف أوربا أصبحوا يقرون
لتاسع عشر قبوال لدى الفقهاء الوضعيني مع اية القرن ا" التدخل لصاحل اإلنسانية" القرن التاسع عشر، فقد لقي 

يقف يف مقدمة هؤالء الفقهاء الوضعيني أوبنهامي، الذي كرس يف كتاباته . الذين حلوا حمل فقهاء القانون الطبيعي
يف إطار التدخل لصاحل اإلنسانية لقد منح أوبنهامي يف احلالة اليت يتعرض فيها مواطنو " الرأي العام العاملي" فكرة

ينة إىل معاملة قاسية وخمالفة ملبادئ اإلنسانية، الرأي العام العاملي إمكانية حث الدول الكربى للتدخل، دولة مع
دف إرغام الدولة املعنية على إقامة نظام قانوين حيمي مواطنيها ويتفق مع مبادئ احلضارة املعاصرة، داخل 

  .حدودها اإلقليمية
يف تطوير نظرية التدخل لصاحل اإلنسانية، إذ    Rougierيه ومع بداية القرن العشرين ساهم أنطوان روج

بأا ليست منعزلة عن غريها، فهي إذا كانت تتمتع  - وبصورة متزايدة –أكد بأن الدول قد غدت واعية اليوم 
أعضاء يف جمتمع دويل،  -يف الوقت ذاته –باالستقالل الكامل واحلرية التامة داخل حدودها اإلقليمية، إال إا 

فالدول تقع على كاهلها الواجبات ذاا يف مواجهة األفراد، مما يدفع اتمع الدويل ألن ال يتسامح البتة مع 
  )212(.املمارسات الفظيعة اليت تصدر عن حكومات بعض الدول

والواضح مما سبق أن هذا االجتاه الفكري ينطلق من مبدأ مفاده أن كل عضو يف اتمع الدويل ميكن أن 
فرده أو من خالل جمموعة من الدول، باحلكم على سلوك دولة أخرى، فإذا ما تأكد أن هذه الدولة يقوم مب

ترتكب جرائم ضد اإلنسانية وتعرض مواطنيها للقسوة والعنف منتهكة بذلك حقوقهم األساسية، جاز للدولة أن 
  .تتدخل لوضع حد هلذه املمارسات الإلنسانية

بشكل واسع خاصة من جانب الدول األوربية العظمى، " احل اإلنسانيةالتدخل لص"وقد مت اللجوء لنظرية 
منذ بداية القرن السادس عشر، فقد " التدخل لصاحل اإلنسانية" فقد عرفت هذه الدول يف ممارساا العملية فكرة 

نية دف محاية قامت فرنسا بدور احلامي للجماعات الكاثوليكية املقيمة يف األقاليم اخلاضعة لسلطان الدولة العثما
وأخذت التدخالت شكال أكثر عمقا ورسوخا منذ القرن التاسع عشر، فقد . -حسبها –حريام الدينية 

تدخلت كل من فرنسا، بريطانيا وروسيا أكثر من مرة يف أقاليم كانت خاضعة للدولة العثمانية، حبجة محاية 
 -يف الغالب –حلقوقهم، وقد كانت هذه التدخالت رعايا الدولة العثمانية من املسيحيني من انتهاكات دولتهم 

  .تؤدي إىل تغريات على  األرض وتؤدي إىل نشوء دول جديدة
ويف البوسنة  )1830 -1827(ومن مناذج هذا التدخل تدخل كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا يف اليونان 

بول إرسال قوات أوربية قوامها إذ مت إجبار السلطان العثماين على ق 1860ويف سوريا عام ) 1876(واهلرسك 
وبعيدا عن القارة . جندي 6000جندي حتت حجة دئة األوضاع يف سوريا، وقد قدمت فرنسا وقتها  12000

  )213(.1898األوربية تدخلت الواليات املتحدة األمريكية يف كوبا عام 
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لدول اليت قامت واملالحظ أن تلك التدخالت كانت مرتبطة يف املقام األول باملصاحل السياسية ل
فالتدخالت اليت باشرا الدول األوربية يف مواجهة الدولة العثمانية ميكن النظر إليها باعتبارها إحدى . بالتدخالت

وبذلك تبدو البواعث اإلنسانية اليت مت تقدميها ملمارسة هذه التدخالت تبدو حمل شبه . مظاهر النزاع بني الطرفني
ميثل سابقة واضحة يف هذا الصدد، فقد برره الكوجنرس األمريكي  1898وبا ونقاش، والتدخل األمريكي يف ك

  .  مبقتضيات الدفاع عن املصاحل األمريكية
II. التدخل العسكري اإلنساين  يف فترة ما بني احلربني العامليتني: 

ة األمم، كان هذا هو وضع التدخل العسكري اإلنساين يف الفترة السابقة للحرب العاملية األوىل وتأسيس عصب
  .حيث أصبح التدخل الدويل اإلنساين يتضاءل تدرجيا يف الفترة السابقة للحرب العاملية األوىل وقيام عصبة األمم

أما يف الفترة اليت تلت احلرب العاملية األوىل فقد بقي التدخل حمصورا يف نطاق محاية األقليات، ومل تكن فكرة 
شكل عام، وألقي عبء محاية األقليات على عاتق عصبة األمم، حقوق اإلنسان مقبولة يف الفكر القانوين ب

  . فأصبحت بذلك مسألة حقوق اإلنسان مسألة م سائر اجلماعة الدولية ممثلة يف عصبة األمم
غري أنه وعلى الرغم من أنه قد أوكل إىل عصبة األمم محاية حقوق األقليات إال أن عهد العصبة مل يشر إىل 

باملنع وال باإلباحة، ومل تكن هناك نصوص خاصة تتعلق حبماية حقوق اإلنسان وحرياته التدخل اإلنساين ال 
  .األساسية

ما بني احلربني العامليتني، حيث اقتصر على حاالت قليلة مقارنة مع " التدخل اإلنساين"وقد تراجعت عمليات 
انت السبب الرئيس يف اندالع فترة ما قبل احلرب العاملية األوىل، وقد يعود ذلك إىل أن هذه التدخالت ك

 .احلرب، ولتجنب حدوث حروب جديدة ال بد من جتنب حدوث تدخالت جديدة باسم اإلنسانية
III. التدخل العسكري اإلنساين يف فترة احلرب الباردة. 

مكانة هامة يف العالقات الدولية ويف الوقت ذاته حصل " عدم التدخل"بعد احلرب العاملية الثانية أخذ مبدأ 
طاف الفعلي حلقوق اإلنسان يف بعدها الدويل، حيث تضمن ميثاق األمم املتحدة النص على تعزيز احترام االنع

باعتبار ذلك واحدا من مقاصد هيئة األمم )  3 - 1املادة " ( حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا
وثيقة تتناول حقوق  90ى ما يزيد عن ومبادئها، ومنذ إنشاء األمم املتحدة مت التوصل يف إطارها عل ةاملتحد

 . اإلنسان من زوايا خمتلفة حبيث مشلت خمتلف اجلوانب يف احلرب والسلم
مت تسجيل عدد من التدخالت الدولية العتبارات إنسانية، وقد   1989 و1945ويف الفترة ما بني عامي 

مثل التدخل الدويل يف الكونغو متيزت بعض التدخالت اليت شهدا هذه الفترة مبشاركة األمم املتحدة، 
والتدخل يف قربص يف منتصف الستينيات، كما حصلت بعض التدخالت الفردية  1978.  1964. 1960سنوات

 امثل حالة التدخل األمريكي يف فيتنام حتت غطاء التدخل العتبارات إنسانية، والتدخل يف كل من نيكاراغو
                                                                                                                                                                                                               
      History, Tradition, Evolution and an Outlook, A graduate thesis in partial fulfilment of the masters  
      degree in Public International Law, Faculty of Law, University of Lund, Sweden, 2000, p 4. 
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وتدخل فرنسا يف مجهورية إفريقيا الوسطى عام . 1979، 1978وجرانادا، وتدخل تنزانيا يف أوغندا عامي 
1979.)214(  

ويبدو أن تراجع التدخالت الدولية العتبارات إنسانية يف هذه الفترة، إمنا مرجعه إىل حالة التوازن اليت كان 
 األقاليم اليت يعيشها العامل خالل فترة احلرب الباردة، ومعظم التدخالت إما باشرا الدول االستعمارية السابقة يف

كانت خاضعة لسيطرا وإما أا قد متت يف إطار الصراع التقليدي بني دول اجلوار،  وحىت التدخالت اليت متت 
قوبلت حينها باإلدانة الشديدة من قبل أعضاء اموعة الدولية العتبارها انتهاكا ملبدأ عد التدخل يف الشؤون 

  . ق األمم املتحدةالداخلية للدول واملنصوص عليه يف ميثا
IV. التدخل العسكري اإلنساين يف تسعينيات القرن العشرين: 

نتيجة ايار املنظومة االشتراكية وما نتج عنها من تغريات سياسية، فقد جرى تبين مفهوم حقوق اإلنسان 
ة واحترام ومبادئها على نطاق واسع، حيث حتولت بلدان تلك املنظومة إىل االنفتاح واقتصاد السوق والدميقراطي

حقوق اإلنسان، ومل يقتصر األمر على تلك البلدان بل ختطاها إىل بلدان العامل الثالث حيث بلغ عدد الدول اليت 
  .)215(1990دولة عام  60دولة بعد أن كان ال يزيد عن  104أصبح لديها شكل من أشكال احلكم الدميقراطي 

ليت تتضمن ضمانات فعلية الحترام حقوق اإلنسان، وميكن القول أن التحول حنو الدميقراطية يف احلكم، وا
ويف هذه األجواء اعترب جملس األمن يف البيان . بات يشكل إحدى املوجات الكربى اليت يشهدها العامل املعاصر

املصادر غري العسكرية لعدم االستقرار يف امليادين االقتصادية  1992ديسمرب  31الصادر عن قمته املنعقدة يف 
أن مهام األمم املتحدة " ة وااليكولوجية، تشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني والحظ أعضاء الس واالجتماعي

قد زادت واتسع نطاقها يف السنوات األخرية فعمليات مراقبة االنتخابات والتحقق من احترام حقوق اإلنسان 
". الس لصون السلم واألمن الدوليني وإعادة الالجئني إىل وطنهم أصبحت جزء ال يتجزأ من اجلهود اليت يبذهلا

ويف القمة نفسها اقترح الرئيس األمريكي جورج بوش األب تعديل ميثاق األمم املتحدة حبيث تصبح الشؤون 
املتعلقة حبقوق اإلنسان من اختصاص املنظمة وليس شأنا داخليا يعود لكل دولة، وقد وافق رؤساء مجيع الدول 

   )216(.ذا االقتراح باستثناء رئيس وزراء الصنيالذين حضروا املؤمتر على ه
مما فتح . وهو ما يعكس التطور الواسع يف جمال حقوق اإلنسان خالل عقد التسعينيات من القرن املاضي

اال لعدد من التدخالت الدولية اليت جاءت مبربرات إنسانية واختذت طابعا مجاعيا سواء أوقع حتت مظلة األمم 
. إقليمية أو حتت إقليمية أو مت من قبل حتالف مؤقت يضم عددا من الدول وتتزعمه دولة كربىاملتحدة، أو منظمة 

                                                             
  ، 2003،القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، حقوق اإلنسان، دراسة مقارنة في النظرية والتطبيقأحمد الرشيدي،  - 214

 .254ص        
  ،1992الوحدة العربية، بيروت،  ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مركز دراسات1992 تقرير التنمية البشرية :أنظر - 215

 .51 ص      
مجلة ، "، حقوق اإلنسانةسرائيلي، المفاوضات العربية اإلاألمن الدولي واإلقليمي: النظام الدولي الجديد وأثره على"  جورج ديب،  - 216

 .6 -5، ص 1992، خريف 01عدد  بيروت، دراسات دولية،
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، ويف الصومال عام  1991ومن أمثلة التدخل يف هذه الفترة التدخل يف مشال العراق بدعوى محاية األكراد عام 
، ويف إقليم تيمور الشرقية 1999، ويف إقليم كوسوفو عام 1994، ويف روندا عام 1993، ويف هايييت عام 1992
  . 1999عام 

مما ) 217(، "القصف اإلنساين" وحىت " احلرب اإلنسانية " وقد بدأ يف هذه الفترة ظهور مصطلحات من قبيل 
غري أنه مع ذلك عزز فكرة الربط بني .أثار العديد من اإلشكاالت والتساؤالت على املستويني السياسي والقانوين

  .  فظ السلم واألمن الدوليني من خالل عمليات التدخل العسكري اإلنسايناحترام حقوق اإلنسان وح
  التأسيس النظري ملفهوم التدخل العسكري اإلنساين : املبحث الثاين

ترجع الكثري من الدراسات واألحباث املتعلقة بالتدخل العسكري اإلنساين األصول النظرية األوىل هلذا 
تعبري عصري عن  -على هذا األساس -ففكرة التدخل العسكري اإلنساين  املفهوم إىل نظرية احلرب العادلة،

مث أخذت يف التطور إىل أن وصلت للشكل الذي . فكرة، أطرها فقهاء القانون الكنسي هي فكرة احلرب العادلة
لعالقات هي عليه اآلن، بفضل جهود كثري من املنظرين ينتمي أغلبهم إىل املهتمني باملقاربات النظرية يف دراسة ا

  .  الدولية
  .عودة ألصول التدخل العسكري اإلنساين: نظرية احلرب العادلة :املطلب األول

-Augustinus   )430 لنظرية احلرب العادلة تاريخ طويل،  ميكن إرجاعه إىل كل من سانت أوغسطني 

. هلذه النظرية وذلك من خالل التقدمي األويل )1274-1224(  Thomas of Aquinمث توماس األكويين )354
فأفكارمها مل تناقش فقط تربير احلرب ولكن أيضا الطريقة اليت جيب التحلي ا يف كل الظروف، وأصبحت 

األكثر أمهية من . مربرات القديس توماس االكويين بعد ذلك منوذجا للمدارس القانونية ورجال القانون
باإلضافة إىل صامويل بفندروف و هيغو  ,Francisco de Vitoria )  1546- 1483(فرانسيسكو دوفيتوريا:أمثال

  .Hugo Grotius et Pufendorf غرسيوس
غري أن التمييز بني احلرب العادلة واحلرب غري العادلة تعود جذوره إىل روما القدمية، واستمر التشديد 

من احلضارة على عدالة احلرب منذ أيام ملوك الرومان، وامتد حىت عهد اجلمهوريني يف املراحل املتأخرة 
قدم إسهاما هاما للفكر  –السياسي واخلطيب الروماين املفوه  –الرومانية، ويذهب البعض إىل أن شيشرون 

الروماين خبصوص فكرة احلرب العادلة، إذ أنه أقام التفرقة بني احلرب العادلة واحلرب غري العادلة، ومل تك تفرقة 
  )218(شكلية صرفة، بل كانت تفرقة موضوعية 

                                                             
إن الكتب التي تسجل قضايا القانون الدولي اإلنساني، وغير ذلك من المصادر األكاديمية األخرى تقر عموما بأنه من الصعب إيجاد "  - 217

لك الكتب أيضا بأن حاالت أصيلة لتدخل حصل لمقاصد إنسانية، رغم شيوع حاالت التذرع بالمقاصد اإلنسانية للتدخالت العسكرية، وتقر ت
لالستزادة في هذا السياق . عواقب األعمال العسكرية التي تجري بناء على خلفيات أخرى غير الخلفيات اإلنسانية عادة ما تكون أخف وطأة

  ،العسكرية الجديدة" اإلنسانية"النزعة نعوم تشومسكي، : يمكن الرجوع للكتاب المهم
 . 126 -125 ، ص2001آلداب للنشر والتوزيع، ، بيروت، دار ا)أيمن حنا حدادترجمة (  

  ،  القاهرة، دار النهضة التدخل اإلنساني في ضوء أحكام ومبادئ القانون الدولي العام، عماد الدين عطا اهللا المحمد - 218
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ان الرومان قد اعتربوا احلرب العادلة فكرة قانونية، فإا قد حتولت إىل فكرة الهوتية دينية عند وإذا ك
يف أي الظروف ميكن أن تكون : كان واحدا من األوائل الذين حاولوا اإلجابة عن سؤال القديس أوغسطني الذي

  :)219(وهياحلرب مربرة أو عادلة ؟ ووضع يف هذا اإلطار ثالث معايري لشرعية احلرب 
  .يكافئ أو الالعدل) سببها(أن يكون مربر احلرب  -
  .أن تقود احلرب سلطة شرعية  -
  .أن حيدث كل ذلك بسالمة القصد -

الذي قدم  Thomas of Aquin املرحلة التأسيسية املوالية لنظرية احلرب العادلة كانت من طرف توماس األكويين
  :(220)قائمة معدلة من املعايري ضمت

  الذي يعلن احلرب ) األمري( ئد شرعية سلطة القا -
  . عدالة السبب أو املربر -
 .سالمة القصد -

  
هلذه املعايري الدور اجلديد للدولة الوطنية كمؤسسة   Francisco de Vitoria  وأضاف فرانسيسكو دوفيتوريا

  )221(.أي أنه أدخل ما يسمى بعقالنية الدولة يف نقاشات احلرب العادلة. حامية ألمن وسالمة مواطنيها
نظرية احلرب العادلة إذن تعاجل تربير احلرب  وكيف جيب أن حتدد على أرض الواقع لكي حتترم املبادئ 

وهي تتحدث هنا عن اجلانب األخالقي انطالقا من حتديد . األخالقية الضابطة لسلوكاتنا الفردية واجلماعية
   )222(.بنية على التفاعالت اإلنسانيةاألهداف والوسائل اليت تستعمل يف احلرب اعتمادا على نظرة عقائدية م

فكرة احلرب العادلة على مذهب القانون الطبيعي،  )Hugo Grotius )223 وأقام بعد ذلك هيغو جروسيوس  
حيث ال تكون احلرب عادلة إال إذا مت خوضها على إثر خمالفة  ملبادئ القانون الطبيعي، وهذه احلروب العادلة 

قانون الطبيعي بغض النظر عن سببها، وجيب أن تنحصر يف حدود ما حيقق أن تتقيد مببادئ ال –حسبه  –جيب 
  )224(.النصر، حيث حيرم اإلضرار باألبرياء أو اإلفراط يف استخدام العنف

                                                                                                                                                                                                               

 .327ص  ، 2007العربية،      
219  -  Stefan Löwl, Op.Cit. p 03. 
220 - Ibid. 
221-Stefan Löwl, Op.Cit. p 03  .  
222  -  Bertrand Lemennicier, La notion de guerre juste ,sur le site internet :      

www.frstrategie.org/barreFRS/publications/20030130-10.doc   

امعة ليدن، وأصبح محاميا ، انخرط في الحياة السياسية لبالده ، حكم عليه بالسجن مدى درس في ج)  1645 - 1583( فقيه هولندي   - 223
حيث توجه إلى باريس، وهناك بدأت تتبلور أفكاره ، فأصدر كتابه األول حول قانون   1621ولكنه تمكن من الفرار عام  1619الحياة عام 

في القانون الدولي، وبالرغم من أنه يعد األب المؤسس للقانون الدولي إال أنه ، والذي يعد أول مؤلف متكامل  1625الحرب والسالم في عام 
 .338عماد الدين عطا اهللا المحمد، مرجع سابق، هامش ص : أنظر . Gentiliيدين بالكثير من أفكاره للفقهاء األوائل وخاصة 

 .25محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق ص  - 224
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ويرى جروسيوس أنه مع التسليم بعدم أحقية الشعوب يف مقاومة ملوكها حىت يف أقصى حاالت   
ألخرى لنصرة هؤالء املضطهدين ودفع األذى عنهم، ذلك الضرورة، فإن ذلك ال يستتبع حظر تدخل الشعوب ا

اليت تربطه باململكة اليت ) اجلنسية( أن القيد الذي مينع شخصا ما من حق مقاومة ملكه واملتمثل يف رابطة الرعوية 
 حيكمها هذا امللك املستبد، ال ينطبق على األشخاص اآلخرين ممن ليسوا تبعا هلذا امللك، وبالتايل فإن الدول

  .والشعوب األخرى ميكنها التدخل للدفاع عن هؤالء املضطهدين الذين ال ميلكون حق مقاومة ملكهم املستبد
ولئن كان جروسيوس يعترف حبق التدخل للدفاع عن الشعوب املضطهدة، إال أن هذا التدخل يف رأيه   

ءة استخدام ذلك احلق وتوظيفه كذريعة جيب أال يتجاوز هذه الغاية النبيلة ذات املعاين السامية، حبيث ال جيوز إسا
لتحقيق طموحات سياسية للدول املتدخلة، كالتوسع اإلقليمي لنهب خريات وثروات البالد اليت يتم قهر حكامها 
الطغاة، وال جيوز فرض نظام حكم معني على تلك البالد، بل ينبغي ذلك احلق للشعوب ذاا متارسه بنفسها بعد 

   )225(.ن أنزهلما ا هؤالء احلكام املستبدونرفع الظلم واحليف اللذي
ويذهب البعض إىل أنه بالرغم من أن جروسيوس يعد احلرب لوقف إساءة معاملة دولة ما لرعاياها حربا 
عادلة، إال أنه ليس من السهولة مبكان تفهم موقفه املتناقض مع نفسه، إذ بينما هو جييز التدخل العسكري لدولة 

املضطهدة، فإنه يف الوقت ذاته ينكر على هذا الشعب املضطهد حق املقاومة والتمرد ضد  أجنبية لصاحل الشعوب
  .حاكمه الطاغية

وعلى الرغم من التناقض الظاهري يف آراء جروسيوس إال أا تعد اإلشارة الصرحية األوىل ملبدأ التدخل 
  . اإلنساين

أميا ملك، عن جادة الصواب  إىل أنه عندما ينحرف  Pufendorf )226(ويذهب صامويل بافندروف
ويصبح طاغية مستبدا فإنه ميكن جتريده من حصانته وسلطانه، بل ومعاقبته من قبل شعبه الذي عاىن من ظلمه 

  .واضطهاده
ويضيف بأن الشعوب هلا حق اللجوء للقوة والتمرد ضد ملوكها الطغاة و إجبارهم على التنحي على 

شعوم، ويرى أن من الشائع أن الدول ال تشن احلروب فقط دفاعا  السلطة عندما ال تتفق سياسام ورغبات
عن مصاحلا، بل إا ميكن أن تقوم حبروب دفاعا عن مصاحل الشعوب األخرى، وخيلص إىل أن أي ضرر يلحق 

  .باآلخرين فإنه يربر حق إعالن احلرب على الطرف املذنب إذا طلب الطرف املتضرر املساعدة
ا إذا كان للمرء أن حيمل السالح للدفاع عن رعايا دولة أخرى ضد املعاملة اهلمجية وفيما يتعلق برأيه م  

أنه ال ميكن شن حرب للدفاع عن  -يف نظره –واملتوحشة اليت يعاملهم ا حكامهم،  فإنه يرى أن املبدأ األسلم 

                                                             
 .342  مرجع سابق، ص مد،عماد الدين عطا اهللا المح - 225
    ، مؤرخ ورجل قانون ألماني األصل ومعروف بأنه من أوائل فقهاء القانون الدولي ) 1694 -1632( صامويل بافندروف   - 226

 .تتلمذ على أعمال الفيلسوف هوبز وكذلك كتابات جروسيوس    
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سالح للدفاع عن أنفسهم رعايا دولة أخرى ألسباب جتاوز تلك اليت جتيز هلؤالء الرعايا املضطهدين حق محل ال
  )227(ضد السلوك اهلمجي واملعاملة الوحشية اليت يلقوا على يد هذا احلاكم الطاغية 

أن من مقتضيات متتع الدول باالستقالل أن يكون هلا    )Emmerich de Vattel(ويعتقد إميريك دو فتال 
ألية دولة أن تتدخل يف شؤون دولة أخرى،  احلرية يف اختيار نظام احلكم الذي تراه مالئما هلا، وعليه فال حيق

كما يؤكد أيضا على قدسية االختصاص الداخلي للدول على اعتبار أنه شأن حملي ليس ألية دولة أخرى احلق يف 
التدخل فيه، وكل ما متلكه الدول األخرى هو أن تبذل مساعيها احلميدة لدى حكومة الدولة املعنية، وأن تكون 

دون  -إليها أن تتدخل، ولكن إذا ما تدخلت دولة ما يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى هذه األخرية قد طلبت
   )228(.وحاولت التأثري يف قرارات حكومتها فإا بذلك تكون قد أضرت مبصاحل هذه الدولة -موافقتها

وينتقد فتال رأي جروسيوس القائل بأن ألية دولة احلق يف أن تشن احلرب ضد دولة أخرى، بغرض 
يبها بسبب كوا مدانة بارتكاب انتهاكات سافرة لقوانني الطبيعة، ومصدر هذا احلق هو فداحة انتهاكاا تأد

، ويرى أن احلق يف العقاب ذه الصورة إمنا جيد مصدره األوحد يف حق الفرد يف السالمة، إذ أن من هلذه القوانني
سالمته ضد أولئك الذين يتعرضون له  حق كل فرد أن يدفع عن نفسه األذى والضرر، وأن يسعى لضمان

باهلجوم بصورة غري مشروعة،  وإن اهلدف من وراء هذا الدفاع هو إضعاف قدرة اخلصم على اإليذاء يف 
  .املستقبل، وكذلك إصالحه وتقومي اعوجاجه

ويرى فاتال أن حق مساعدة املضطهدين إمنا يتطلب عمال يقوم به الشعب املضطهد بنفسه ابتداء، كأن   
قوم صراع بني امللك ورعاياه حبيث ينظر إليهما كقوتني سياسيتني منفصلتني ومتصارعتني، أي أن الروابط ي

أن متد يد العون  للشعب  ىالسياسية بن هذا امللك ورعاياه قد انفصمت عراها،  فعندئذ فقط ميكن للدول األخر
دول األخرى مساعدة هذا الشعب الذي يناضل الثائر إذا ما طلب مساعدا، وفيما يتعلق باألسباب اليت جتيز لل

ضد حاكم طاغية، فإن فاتال يرى أن اعتبارات العدالة واملروءة تقضي بوجوب مساعدة الشجعان الذين يدافعون 
  (229).عن حريام ضد هذا املستبد

عدالة األساس : وخالل القرن التاسع عشر أخضعت شرعية استخدام القوة املسلحة لثالثة شروط هي  
وهي ال ختتلف يف جوهرها عما طرحته نظرية احلرب العادلة عرب . قانوين، وعدالة القضية، وسالمة القصدال

مقارنة بني نظرية احلرب العادلة والشرعية الدولية املعاصرة  )04( تارخيها الطويل، ونالحظ من خالل اجلدول رقم
  .فيما خيص األسئلة املتعلقة بالشرعية املمنوحة للحروب

مقارنة األسئلة المتعلقة بالشرعية الممنوحة للحروب في صيغة الحرب العادلة بمثيالتها  ): 04(رقم  الجدول
   . في خطاب الشرعية الدولية

                                                             
 .344  مرجع سابق، ص عماد الدين عطا اهللا المحمد، - 227

 
228  - Stefan Löwl, Op.Cit. p 04. 
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 الحرب العادلة النظام القانوني الدولي

 ما هو السبب العادل للحرب؟ هل الحرب شرعية في القانون الدولي؟

 ت السلطة بشرعية ؟هل استعمل هل للحلف الحق في شن الحرب؟

 هل الوسائل شرعية؟ هل قيادة الحرب شرعية؟

 هل كان الهدف مشروعا؟ هل األمم المتحدة مثلت بدقة في قيادة الحرب؟

 هل الحرب هي الوسيلة الصحيحة لحل النزاع ؟
هل كانت الحرب هي  المالذ األخير ومرجحا 

 نجاحها ؟

  ج الحرب المحصلة شرعية ؟هل كانت نتائ هل كانت نتائج الحرب مناسبة ؟
  :المصدر

David M. The Problem of Intervention, 1999, available online at: http://handle.dtic.mil/100.2/ADA362635 
 

الراهن حييلنا إىل مواجهة عدة عوائق، على الواقع الدويل  -احلرب العادلة –إن حماولة إسقاط هذه النظرية 
وهنا أيضا . وليس من السهل أيضا حتديد تعريف له. ومن أمهها أن حتديد املربر العادل خلوض احلرب ليس بسيطا

" يطرح تساؤل مهم، هل املربر العادل يتوقف فقط على تدمري املمتلكات أو سلب األرض ؟ و إذا كان املصطلح 
تلكات ذات أبعاد أخرى مثل الشرف، الشعور بالتهديد، الشعور بالالعدل االجتماعي، يتسع إىل مم" املمتلكات 

  إذن كل احلروب أ ال تبدو حينئذ عادلة ؟أو املثل الدينية أو الوطنية، 
محاية حقوق اإلنسان كما هو احلال يف حاالت التدخل العسكري  -وحىت إذا كان املربر يبدو عادال

  .يت تتم ا احلرب أكرب الظن أا ستكون غري عادلةفإن الطريقة ال -اإلنساين
اإلسقاطات احلديثة لنظرية احلرب العادلة ضمن األطروحة الليربالية مقارنة مبا ) 5(ويوضح اجلدول رقم 
  .كان يطرحه املذهب التقليدي

 
 
 
 
 
 
 
  

  مقارنة بين المذهبين التقليدي و الليبرالي بشأن الحرب العادلة): 05(جدول رقم 
 

 المذهب الليبرالي  المذهب التقليدي  
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 سبب مشروع

الحروب غير مشروعة  عندما 
  تكون توسعية

أو تلك التي تأتي نتيجة األطماع 
  .الشخصية لرجال السياسة

 

  مبدأ دقيق للدفاع المشروع

  
 سلطة شرعية

في يد رجال السياسة، الدول أو 
القانون ( المنظمات الدولية 

 )الوضعي الدولي

ن أو ضحايا قضاة، محكمو
 )القانون الطبيعي لألشخاص(

 القصد/ سالمة النية
ليست هناك مصالح خاصة غير 

 معلنة
  جريمة تخلف ضحايا

 

 توقيف تحكيمي مع االستدعاء الدبلوماسية التحرك كمالذ أخير

  
 حظوظ معقولة للنجاح

ال نعلن حربا ضد دولة مع 
  علمنا بأننا سنخسرها،

  مبدأ الحذر
 

ننا ال نشن ال وجود لقيود أل
الحرب ضد الدولة بل ضد أناس 

 .يرتكبون جرائم

 معتدين وغير معتدين مقاتلين وغير مقاتلين التمييز في المعاملة

 نسبية التكلفة
تكلفة نسبية في الهجوم مقارنة 

 باألهداف

  
 سالح أكثر وخسائر بشرية أقل

 مسؤولية من ينفذ مسؤولية من يقود مسؤولية المحاربين

Bertrand Lemennicier, Op.Cit. p 09 : المصدر  
  
  
 
 
  
  

 
  .التدخل العسكري اإلنساين من منظار املقاربات النظرية للعالقات الدولية: املطلب الثاين

جيدر بنا أن نشري بداية إىل أن كل النظريات مبا فيها نظرية العالقات الدولية تتوجه لتفسري الواقع يف فترة 
اولتها نظرية ما، جيعل من الصعب تطبيق تلك النظرية، وأن الزمن اجلديد يتطلب ما، لكن تغري األوضاع اليت تن

  .تفكريا جديدا، و األوضاع املتغرية تتطلب نظريات معدلة أو خمتلفة اختالفا كامال عن السابقة
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، ما هي أنواع التغريات اليت حتدث تغيريا جوهريا يف النظام السياسي 
  لدويل، وجتعل طرق التفكري القدمية غري مناسبة لألوضاع اجلديدة ؟ ا

يرى كثري من املختصني يف جمال نظرية العالقات الدولية أن التغريات اليت تتم خارج النظام نفسه ميكن أن 
ث يف كل تغريه، أما التغريات اليت حتدث ضمنه فال تتسبب يف تغيريه، والتغريات اليت حتدث ضمن إطار النظام حتد

األوقات، بعضها تغريات مهمة، وبعضها غري مهمة، ويف التاريخ احلديث أو رمبا عرب كل مراحل التاريخ، كان 
ظهور السالح النووي، أعظم تلك التغريات، ومع ذلك بقيت السياسة الدولية جماال تعتمد فيه كل وحده فاعلة 

حنو حاسم كيفية تصرف الدول لضمان أمنها، ورمبا  يف النظام لدويل على نفسها، فاألسلحة النووية غريت على
ومل تتغري السياسة الدولية، ذلك . لآلخرين، ولكن هذه األسلحة مل تغري البنية الفوضوية للنظام السياسي الدويل

ألن التغري البنيوي هو الذي يؤثر على سلوك الدول وعلى النتائج اليت تتمخض عن التفاعالت فيما بينها، لكن 
يقطع االستمرارية الضرورية للسياسة الدولية، وإن حتول السياسة الدولية نفسها هو ما حيقق قطع تلك  هذا ال

ومع ذلك، فإن التحول ينتظر اليوم الذي ال يكون فيه النظام الدويل مكونا من دول هي املسؤولة . االستمرارية
يعتمد عليه يف ضمان حقوق اإلنسان  عن نفسها، ولو كان ذلك اليوم واقعا، فقد يصبح بإمكاننا حتديد من

  . ومساعدة احملرومني واملعرضني للخطر
ويف إطار احلديث عن ضمان حقوق اإلنسان، تنطلق النظريات الكربى يف العالقات الدولية من تساؤل 

وتبعا هل ميكن أن يعزز استخدام القوة القيم اإلنسانية ؟ وقد تباينت إجاباا عن هذا التساؤل، : جوهري مفاده
  .وهذا ما سوف نناقشه يف هذا املطلب. لذلك تباينت أيضا مواقفها من عمليات التدخل العسكري اإلنساين

  
 
  
  

  .وفاء لألصول ورفض للتدخل:النظرية الواقعية: الفرع األول 
 ، إال أا ظلت موحدة من)230(على الرغم من أن النظرية الواقعية يتم التعبري عنها من خالل عدة اجتاهات  

  .حيث جوهرها وبديهياا اليت تنص على مركزية املشاغل األمنية، ومركزية الدول، ومركزية السعي وراء القوة
وقبل معرفة موقف الواقعيني من قضية التدخل العسكري اإلنساين، جيدر بنا أن نقف بداية عند أهم 

  .أفكارهم فيما يتعلق بالواقع الدويل عموما بعد اية احلرب الباردة

                                                             
التي مثلها هانس  تتضمن  المدرسة الواقعية اتجاهات مختلفة كالواقعية الهيكلية التي مثلها كينث والتز، والواقعية التقليدية - 230

والواقعیة  defensive realismوالواقعیة الدفاعیة) neorealism يدةالواقعية الجد(structural realism   مورغانتو والواقعية البنيوية

 .neoclassical realismو الواقعية التقليدية المجددة  offensive realismالھجومیة 
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 اهتماماا حتدد املستقبل يف ستظل الدول أن يرون زالوا ما الواقعية، املدرسة أنصار يف هذا اإلطار جندو
اخلاصة، وهذه الفرضية جتد هلا تعبريات قوية يف القراءة املتشائمة لطبيعة العالقات الدولية،  ملصاحلها وفقا األمنية

ا الذايت بعيدا عن أمن اآلخرين، لتحقيق مصلحتها املعرب عنها اليت هي صراع من أجل القوة، أين تم الدولة بأمنه
يف السياسة  ةإن املرجـع الرئيسي للواقعي: " بقولـه   H.Morgenthauبالقوة، و هذا ما يؤكده هانس مورغانثو 

ق أو ، فاملصلحة هي القـوة وهـي ال تفترض التناس)231(." الدولية هو مفهوم املصلحة احملددة بناءا على القـوة
السالم العاملي، بل على العكس تفترض صراعا مستمرا أو ديدا مستمرا بالدخول يف حـرب، وهلذا فإن السالم 
الدائم يصعب بلوغه وال حيتمل الوصول إليه، فكل ما تريد الدولة أن تفعله، حملاولة جتنب احلرب ،هو حتقيق 

وهلذا يعترب مفهوم توازن . قق السيطرة الكليةتوازن القوة مع الدول األخرى لكي ال يستطيع أي طرف أن حي
  )232(.امليكانيزم األكثر عملية لتحقيق االستقرار وتسوية اخلالفات الدولية  Balance of Powerالقوى 

   حبتمية يتعلق فيما فعالة زالت ما تفسريام أن يرون ورغم انتهاء احلرب الباردة ظل الواقعيون
 زال فما جوهريا تغريا ذلك يف يرون ال فهم الباردة احلرب واية السوفيايت االحتاد ربايا يتعلق فيما أما. الصراع
 تفسريهم أما. )233(الدول بني تعاون حلدوث إمكانية أي عن احلديث رافضني املسيطر، حسبهم هو الصراع
 التفسري هذا ضونيرف فهم قبل، عما أمهية أقل أصبحت الدولة بأن البعض يراه وما األوروبية اجلماعة لتطور
 لدور مشابه بدور يقوم أصبح األورويب االحتاد وأن أكرب، دولة إىل األوروبية الدول هو حتول حدث ما أن ويرون
  .الدولية العالقات يف الدولة

الذي  Societal Securityاتمعي األمن مفهوم بروز جاء الدولية، العالقات يف الواقعي االجتاه سياق ويف
 التقليدية مناذجه على احلفاظ أي أن مفهوم األمن اتمعي يركز على قدرة اتمع على. Identity ويةاهل يركز على

 األمن غياب أن الواقعية، املدرسة أنصار من وهو ، )234(بوزان  بارى ويرى وعادات، وهوية وثقافة لغة من
 اتمعي األمن ديد مصادر من ينمصدر وأهم العاملي، النظام لتحوالت كنتيجة أساسية بصورة ظهر اتمعي

 ينتج حيث". املتصارعة اهلويات" عليه يطلق ما أو املختلفة، والعرقيات اإلثنيات أبناء بني والصراع اهلجرة، مها
                                                             
231  - Jean -Jaques Roche, Théories des relations internationales, Paris, 5eme éditions, Montchrestien, 2004,  
      p.33. 
232  -  Idem. 
 

  :بالعودة إلى االستزادة في هذه النقطة یمكن - 233

 الكويت، األولى، الكويت، جامعة الطبعة ،مقارنة تحليلية دراسة: الدولية السياسة نظريات مقلد، صبري إسماعيل -
 .وما بعدها 49 ، ص1982

الحي، بيروت ،  عبد وليد ترجمة ،الدولية العالقات في المتضاربة النظريات بالستغراف، وروبرت دورتي، جيمس -
 .62 -60، ص 1985 والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة

  مذكرة ، إستراتيجية جديدة الحتواء جهوي شامل: السياسة المتوسطية الجديدة لالتحاد األوربيعمار حجار،  - 234
 .68 ، ص2003، جامعة باتنة، قسم العلوم السياسية، )غير منشورة( ماجستير    
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 على يؤثر املختلفة اإلثنيات أبناء بني الصراع أن كما السكان، تركيبة يف املستقبلي التغيري من اخلوف اهلجرة عن
 الدولة أن و الدولة أمن أن على يؤكد زال ما ذلك مع لكنه اتمعي، األمن على يؤثر مث ومن ع،اتم متاسك
  .أمنية سياسة ألي األساسي اهلدف هي زالت ما عام بوجه

 فبناء - بوزان يرى كما -  الوطين األمن مفهوم حمل ليحل جاء اتمعي األمن مفهوم أن هذا يعين ال إذ 
 مع التوحد" عليه ما يطلق أو بالتضامن إحساسا خيلق ما وهو املواطنني، بني مشتركة فةثقا خلق يستلزم الدولة

 بعد ما فترة شهدا اليت التحوالت سياق يف اتمعي األمن مفهوم بروز جاء فقد عام، وبوجه". االختالف
 السوفيايت االحتاد هاومن الدول من عدد تفكك املثال سبيل فعلى. والتفكك للتكامل اجتاه من الباردة احلرب

 وهوية اهلوية جعل تطلب ما وهو إقليمي استقرار عدم خلق يف أسهم مما أقليات مشاكل خلق ويوغوسالفيا
  .األمنية الدراسات لبعض التركيز حمور اإلثنية حتديدا اجلماعات
 فيما. أفكاره لبعض مراجعة قدم Kenneth N. Waltzوالتز  كينيث أن فنجد اجلدد، للواقعيني بالنسبة أما

 أن على والتز أكد السوفيايت، االحتاد وايار الباردة احلرب بانتهاء القائمة النظريات من أي تنبؤ بعدم يتعلق
 لو كانت فحىت حمتمل، تغيري أي حدوث موعد حتديد ميكنها ال إذ حمددة، تنبؤات تقدمي ميكنها ال النظريات

 أنه كما بعينها، ظروف تغري على سيترتب الذي التغري نوع هو يدهحتد ميكنها فما -قوله حد على-جيدة  النظرية
 النظرية يف عيبا ليس هذا أن ويرى .التغري تنتج اليت والدولية الوطنية كل األسباب تشمل نظرية أي توجد ال

 ما وهو االقتصادي للفشل أرجعه فقد السوفيايت االحتاد اليار تفسريه عن فيها ، أما Limitation قصور ولكنه
  )235(.الدولة لقوة كمؤشر غريه دون العسكري العامل بأمهية يتعلق فيما آلرائه تغيريا يعىن

 املشروطة اسم الواقعية أنفسهم على أنصاره أطلق جديد رافد برز اجلديدة الواقعية املدرسة سياق ويف
Contingent Realism جالسر شارلز رواده أبرز ، ومن Charles Galserالصراع حتمية عن ليلهحت يف وخيرج 

 خالل من األمنية أهدافها املتنافسة األطراف حتقق أن ميكن حاالت كثرية يف أنه إىل الدولية العالقات يف والتنافس
 من بدال التعاون ستختار الدول فإن األحوال هذه مثل ويف والصراع، التنافس من بدال التعاونية السياسات

. )236(السائدة الظروف على سيتوقف أمنها لتحقيق الدول ستسلكه الذي اراملس أن نظره وجهة فمن. التنافس
 يف الدولية الوحدات بني تعاون وجود استحالة على القائم التقليدي  الواقعي الفكر عن خروجا مثل ما وهو

 من مزيد خالل من األمنية املعضلة من اخلروج ميكنها الدول أن االجتاه هذا أنصار يرى إذ أمنها، لتحقيق سعيها

                                                             
  ، 2003، العدد األول، شتاء المجلة العربية للدراسات الدوليةكينيث والتز، الواقعية البنيوية بعد الحرب الباردة،  - 235

 .وما بعدها 5 ص    
236  -   Baylis John, “International Security in the Post Cold War Era” in: John  Baylis (ed.), The Globalization of World 
Politics: An Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press, 1997, 
 p. 199. 
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 لتحقيق السعي إىل يدفعها ما وهو الصراع يف استمرارها وخماطر تكلفة السياق هذا يف الدول تدرك حيث التعاون
  .التعاون

 فيما اجلديدة والنظرية الواقعية الواقعية النظرية من كل أنصار آراء بني الفارق يتمثل األساس، هذا وعلى
 بني الصراع من باألساس ينبع األمن أن غياب يرون الواقعية النظرية نصارأ أن يف األمن، ملفهوم برؤيتهما يتعلق
 توزيع يف بالتغري يرتبط األمن غياب فإن اجلدد، للواقعيني أنه وفًقا حني يف القوة، على احلصول أجل من الدول

 حول اجلدد يونوالواقع الواقعيون يتفق عام، وبوجه .الدويل النظام هيكل يؤثر علي مبا الدول بني املقدرات
 بالرشادة يف تتسم الدول أن والتز كينث يرى إذ األمن، لتحقيق سعيها يف للدول املوجهة  من املفاهيم جمموعة
من  إليهم الوافدة السياسيني للبواعث القادة استجابة بطريقة التنبؤ من احملللني ميكن ما وهو اخلارجية سياستها

 الثانية العاملية احلرب بعد ما فترة خالل قيام حرب عدم على مبثال الرشادة عن فكرته اخترب وقد .البيئة اخلارجية
 دولة كل إدراك يف سهولة هناك يكون القطبية ثنائي النظام ظل ففي . القطبية ثنائي نظام لوجود أرجعه ما وهو

  .الدولة اخلصم وقوة الذاتية لقوا
حلرب الباردة، ومن االفتراض القائل أن لكل دولة قيمها وانطالقا من الرؤية العامة للواقعيني لعامل ما بعد ا

، وأنه ليس هناك جمتمع وراء احلدود، ويف نظرهم ىومعتقداا اخلاصة، يرى الواقعيون أن الدول هي اخلري األمس
فكرة غري ناضجة، مع غياب ثقافة واحدة مشتركة توحد ما بني مكونات مثل " جمتمع دويل" تعترب فكرة قيام 

تمع، وغياب مؤسسات مشتركة أيضاهذا ا.  
كالترويج حلقوق اإلنسان (أن ما يفترض أا مبادئ مشولية تلمح إليها القوى العظمى  ويؤكد الواقعيون

هلذا يعتقد أتباع . أصداء ال شعورية للسياسة القومية"ليست يف حقيقة األمر سوى ) وحق تقرير مصري الشعوب
إقرار حقوق اإلنسان يف السياسة اخلارجية ما هو إال قيام إحدى الدول بفرض املدرسة الواقعية بأن السعي إىل 

  ) 237(."مبادئها األخالقية على دولة أخرى
وترتبط هذه القضية بأحد أسس النظرية الواقعية، وهو أن عملية حتقيق توازن القوى اليت تقوم ا بعض 

. دة توازن القوى الذي خيتل إىل وضعه الطبيعي يوما ماالدول ضد أخرى تتكرر دائما، وتتنبأ النظرية الواقعية بعو
كما هو حال  –وترى أن القوة اليت ليس هلا ما يوازيها خطر كامن على اآلخرين  والدولة القوية قد ترى نفسها 

تعمل من أجل السالم والعدل والرخاء ونشر حقوق اإلنسان يف العامل، مع ذلك فإن  -ةالواليات املتحدة األمريكي
بة القوي هي اليت حتدد معاين هذه الكلمات، وهذا ما خيلف لدى الدول األضعف شعورا بالقلق يدفعها لتقوية رغ

  )238(.أوضاعها

                                                             
 .820ص جون بيليس و ستيف سميث، مرجع سابق،   - 237
 41ص .مرجع سابق،  كينيث والتز، - 238
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وإذا كان من املفترض يف التدخالت اليت تتم ألغراض إنسانية أن تكون عمال متليه أوال، أو كليا اعتبارات 
قعيني يؤكدون بأن الدول ال تنظر إال يف مصاحلها، ومن املستبعد املشاعر اإلنسانية أو التعاطف أو اإلخاء، فإن الوا

  .وجود مثل هذه املقاصد، حيث أن احملرك األوحد للحكومات يكمن فيما ترى أنه املصلحة الوطنية لدوهلا
وال يقتصر جدل أصحاب الفكر الواقعي على القول أن الدول ال تتدخل ألغراض إنسانية فحسب، 

أن على الدول أال تتصرف ذه الطريقة، فقادة الدول الذين يفكرون ويتصرفون باسم ولكنهم يؤكدون أيضا 
عن   Bhikhu Parekhويعرب بيكو باريك . دوهلم، ال ميلكون احلق املعنوي يف سفك الدماء لصاحل اإلنسانية املعذبة

يهم، فإذا ما اارت أي سلطة إن الدولة مسؤولة فقط عن رعاياها وإن التزاماا وواجباا تنحصر ف:" ذلك بقوله
مدنية بطريقة مروعة إزاء مواطنيها فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق مواطين تلك الدولة، وعلى قادا السياسيني، 

فليس لديهم أي مربرات أخالقية متنحهم احلق بالتدخل حىت لو كان يف مقدورهم حتسني الوضع " الغرباء"أما 
     )239(."ووقف أعمال القتل

ذر الواقعيون من أن التدخالت يف الشؤون الداخلية للدول يضاعف من عوامل االضطراب ويضخمها وحي
بدال من منعها، حيث أنه يف عامل من الفاعلني املتنافسني، سيؤدي توسيع حدوث التدخل إىل إنتاج توليفة من 

  )240(.ملتدخل فيهالنيات الطيبة والنتائج السيئة، سواء بالنسبة لألطراف املتدخلة أو الطرف ا
ويرى الواقعيون أن معارضة التدخالت لعسكرية لديها جوهر صلب، إنه الدفاع عن مبدأ السيادة، حجر 
الزاوية يف النظام الدويل منذ القرن السابع عشر، وال ينظرون إىل السيادة كرخصة الرتكاب التجاوزات أو 

فراد اتمع ومجاعاته من السيطرة اخلارجية، وبذلك األعمال الوحشية يف الداخل أو يف اخلارج، وإمنا كحماية أل
تبدو الدولة ذات السيادة حامية ألمن رعاياها وأمالكهم، وحارسة حلقوقهم، ومعربة عن إرادم اجلماعية، وحىت 
وإن كانت هذه الدولة، يف الواقع تنتهك بعض هذه احلقوق، وتعتدي على أمن وملكية بعض رعاياها، وتفتقر إىل 

بسبب صدام إرادات اجلماعات املتخاصمة الذي ميزق اتمع، فإن التدخل الدويل ينظر إليه باعتباره " ة عامةإراد"
  )241(.شرا أعظم

أن تعيد النظر يف حتمل االلتزامات الدولية،  –حسب الواقعيني  –وعلى هذا األساس جيب على الدول 
إال حلماية االستقرار الدويل ومنع تصاعد أعمال  وتكف عن محل أعباء تضعف من مكانتها النسبية، وأال تتدخل

العنف اليت تضر مبصاحلها الوطنية، كذلك جيب عليها أن حتافظ على مبدأ السيادة الذي يوفر االستقرار الدويل، 
  . )242(ويقلل تكاليف التدخل العسكري اإلنساين يف كثري من األحيان

                                                             
 .821ص جون بيليس و ستيف سميث،  - 239
 .14ص مرجع سابق، ستانلي هوفمان،  - 240
 .13نفس المرجع، ص   - 241
 .51سابق، ص  عمحمد يعقوب عبد الرحمن، مرج - 242



124 
 

إال عندما ترى أن التدخل ميس مصاحلها، وتنشأ واعتمادا على آراء الواقعيني فإن الدول ال تتدخل 
، فعندما تتعرض املبادئ األخالقية املتعارف عليها للخطر )Selectivity(عندئذ، مشكلة االصطفائية أو االنتقائية 

  . يف أكثر من ظرف واحد، فان املصلحة الوطنية ستفرض تباينا يف االستجابة
ع قضيتني متشاتني بدرجة االستجابة نفسها أو بأسلوا، وهنا إن االصطفائية تعين اإلخفاق يف التعامل م

كما حدث يف  –نشري إىل أن التخلي عن املسؤوليات األخالقية من قبل اتمع الدويل جتاه أعمال اإلبادة اجلماعية 
بل وبشكل فاضح من قبل القوى الكربى يدعونا إىل االعتقاد بوجوب توخي احلذر ق -روندا ويف مناطق أخرى

وهذا بال شك يعزز من . أن نضع ثقة كبرية يف قادة الدول باعتبارهم محاة حلقوق اإلنسان يف السياسة العاملية
  .أفكار الواقعيني يف هذا اال

  . التدخل بني التعددية والتضامن:النظرية الليربالية: الفرع الثاين
الوحيد  الفاعل هي ليست الدول أن على  الليربالية املدرسة أنصار  على خالف ما يراه الواقعيون يؤكد

 ومنهم النظام الدويل يف املؤثرين الدوليني الفاعلني من جمموعة الدول جبانب يوجد إذ الدولية، العالقات يف
 وحىت اجلنسيات الدولية متعددة والشركات املدين، اتمع ومنظمات اإلنسان، حقوق جمال يف الناشطون
 أم إال الدويل، النظام استقرار يف الدولية وكذلك العالقات يف متزايد تأثري هلا صبحأ اليت اإلرهابية اجلماعات
بدل من احلديث عن بعد واحد لألمن .الدولية يف العالقات أمهية األكثر الفاعل هي الدول أن على يؤكدون

 )243(.والتنمية ، فإنه جيب التركيز على أبعاد خمتلفة لألمن وأشكال متعددة للتنمية
 إذ .م رؤية خاصة الليربالية النظرية أنصار يطرح الدوليني، واألمن السلم حتقيق بكيفية يتعلق يماوف

 مث، ومن  .تتصارع ال الدميقراطيات أن من انطالقًا يف العامل الدميقراطيات بانتشار يرتبط السلم أن على يؤكدون
متثل مصدرا للسالم العاملي، كون   الدميقراطية فاحلكومات احلروب قلت احتماالت الدميقراطيات عدد زاد فكلما

  الدميقراطيات ال تدخل يف حروب مع بعضها البعض، كما متلك 
  
  
  

 

                                                             
243 - Brand-Jacobsen, Kai Frithjof, Beyond Security; New Approaches, New Perspectives, New Actors.  
     Available online at: 

<  http:/www.russfound.org/consult1/papers1/Brand-Jacobsen.htm >[18May2009]. 
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قدرة كبرية على تسوية خالفاا بالطرق السلمية، وأن الدميقراطية من أحسن اآلليات لترقية األمن الدويل، وهذا 
  )La pax démocratica . )244ما يعرف بالسالم الدميقراطي 

إن أطروحة السالم الدميقراطي تفترض أن الدميقراطيات ال حتارب بعضها، واالفتراض بأن الدميقراطيات 
تشكل فيما بينها منطقة سالم يقوم على مالحظة وجود عالقة متبادلة عالية بني الشكل احلكومي واحملصلة 

حمدد قد يزيل بعض مسببات احلرب فيما  غري أنه جيب القول هنا إنه فعال أن التقاء دول بنظام سياسي. الدولية
وأطروحة السالم الدميقراطي تبقى صحيحة فقط حني تكون كافة . بينها، لكنه ال يستطيع إزالة مجيع املسببات

  . مسببات احلرب موجودة داخل الدول
 الدولية، تالعالقا الرئيس يف الفاعل هي الدول أن يف الواقعيني إدراك من اجلدد الليرباليني إدراك ويقترب

 التركيز يف اجلدد الواقعيني مع الليرباليون اجلدد يتفق كما  .فوضوي نظام الدويل والنظام رشيد فاعل الدول وأن
 الطبيعة أن على اجلدد الواقعيون يركز بينما إال أنه  .الدول سلوك على يؤثر الدويل النظام هيكل أن على

 توفر الدولية املؤسسات أن يرون اجلدد الليرباليني فإن الدولة، وكمنط سل حتدد اليت هي الدويل للنظام الفوضوية
 .املتناقضة سياستها وتنسق مصاحلها ُتعرف أن للدول من خالله ميكن بديال إطارا

 أم يف اجلدد الواقعيني من وأتباعه كينيث والتز الدولية العالقات اجلديد يف الليربايل االجتاه أنصار وينتقد
 النظام بتغري املتعلقة املهمة املشاكل كل تفسري على قادرين غري أم كما للهيكل الدويل، ضيقًا اتعريفً يقدمون
 اإلقليمية تفاعالا يف حمددة دول سلوك تفسري تقدمي عن عاجزة اجلديدة الواقعية النظرية أن كما يرون .الدويل

 .والدولية
_ على عكس الواقعيني  –يتم بشكل انتقائي ولكنهم ويرى الليرباليون أن تطبيق مبادئ القيم اإلنسانية 

  .متفائلون بأنه ميكن تغيري ممارسات الدول، ويتجسد هذا التوجه الليربايل يف نظرية اتمع الدويل
غري أن احلديث عن نظرية اتمع الدويل ال يعين أن هناك طرحا واحدا هلذه النظرية، فضمنها تطور 

  .تمع الدويل التعددي، ونظرية اتمع الدويل التضاميننظرية ا: توجهان رئيسان مها
يؤكد التعدديون على أن اتمع يقوم على قبول تعددية الفواعل وعلى وجود قانون كأفضل ضمان 
حلماية الفواعل، وأن اتمع الدويل يسمح بتقسيم القوة بني الشعوب عن طريق الدول، مما يتيح لكل شعب أو 

                                                             
األبحاث حول هذا الموضوع بدأها كل من   - 244 Small Melvin, ، و   David Singer ، وطورها ميشال دويل 1976سنة   Michael Doyle  

، متأثرين بما جاء في كتاب إلمانويل كانط 1983سنة  E.Kant  السالم الدائم :" معنون بـ Perpetual peace  حيث أشار ،Doyle   أن عملية
: " الديمقراطي وااللتزام بإحترام حقوق اإلنسان، يؤدي إلى اتساع دائرة التوجهات السلمية في سلوك الدول  ويشكل ما يعرف بـالتمثيل 

للمزيد من التفصيل " . تاج الحرب:" وعلى العكس غياب هذه التوجهات في الدول غير الديمقراطية يؤدي إلى تشكيل مايعرف بـ" تاج السالم
                                 :أنظر

  Jean -Jaques Roche,Op.Cit, pp94-95.  
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تمع دولة تطوير أسلوا يف احلياة، احملتوى املعياري لكل جمتمع دويل يتحدد  بتبادل املصاحل يف إطار دميومة ا
  )245(.فتعددية اتمع الدويل تستند على االعتراف املتبادل حبق البقاء أو الوجود. الدويل نفسه

ن مثال، لكنها بالنسبة للتعددية، الدول غري قادرة على االتفاق بشأن قضايا أساسية كحقوق اإلنسا
  .مدركة بأا مقيدة بقواعد السيادة وعدم التدخل

و تعددية اتمع الدويل تؤسس خللفية . وسيادة الدولة ومبدأ عدم التدخل هي ضوابط ملصاحل الدول
قانونية وأخالقية تسمح للمجتمعات احمللية بالتعبري عن اختالفها وخصوصياا،  ولكن حبد أدىن من التدخل 

     .اخلارجي

مفهوم التعددية بأنه مبدأ تستطيع الدول من خالله الوصول إىل اتفاق  ) Hedley Bull(ويعرف هيديل بل 
على بعض األغراض احملددة فقط، وأمهها االعتراف املتبادل بالسيادة ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون 

    )246(.الداخلية

صحاب نظرية اتمع الدويل التعددي، إن موضوع التدخل العسكري اإلنساين موضوع شائك بالنسبة أل
حيث أنه النموذج الذي قد يتوقع للمجتمع الدويل أن جينح يف إطاره حنو تغليب إنصاف الفرد على مبادئ 

لكنهم جيادلون بأنه ال جيوز السماح بالتدخل ألغراض إنسانية عند وجود خالف حول . السيادة وعدم التدخل
  . ن يف اتمع الدويلمعىن اخلرق الفاضح حلقوق اإلنسا

على أن حقوق اإلنسان تنبين على احملتوى الثقايف اخلاص، وليست بالتايل كونية، أكثر من ذلك  نوجيادل التعدديو
ويلخص . احلديث عن كونية األخالق أو املعايري املشتركة للحوكمة اإلنسانية يتأسس دائما على قاعدة ثقافية

إن املشكلة العامة هنا هي أن التدخل ألغراض إنسانية سوف :" بقولهكل ذلك ) Chris Brown(كريس براون 
  ) 247( ."يستند دائما إىل امليول الثقافية ألولئك الذين ميلكون السلطة لتنفيذ ذلك

وتتجلى خماوف التعدديني يف أن غياب إمجاع قانوين حيدد املبادئ اليت جيب أن حتكم احلق الفردي أو 
اإلنساين، من شأنه أن جيعل حقا كهذا قادرا على تقويض النظام العاملي، فالنظام  اجلماعي يف التدخل العسكري

العاملي وبالتايل املصلحة العامة لألفراد يتحقق بشكل أفضل عن طريق مبدأ عدم التدخل بدال من السماح بالتدخل 
  .ألغراض إنسانية

رق القواعد األساسية للمجتمع لذلك يؤكدون على أن التدخلية ليست شرعية وال قانونية، ألا ختت
   .الدويل

                                                             
245  - Alex J. Bellamy, Power, rules and argument: new approaches to humanitarian intervention,  
       Australian Journal of International Affairs, Vol. 57, No. 3, November 2003, p500. Available online at: 

https://files.nyu.edu/sc1192/public/books/just_war/Aust_J_Intl_Aff.pdf 
 .822 ، صجون بيليس و ستيف سميث، مرجع سابق - 246
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وخالفا لنظرية اتمع الدويل التعددي فإن دعاة نظرية اتمع الدويل التضامين يعتقدون بوجود حق 
ولديهم القناعة بأن الدفاع عن حقوق اإلنسان، جيب أن . قانوين وواجب أخالقي، للتدخل العسكري اإلنساين

ى السلم واألمن الدوليني، ومنهم من هو مستعد للذهاب أبعد من ذاك، مؤكدا يسري جنبا إىل جنب مع احلفاظ عل
أن فشل األمم املتحدة يف اختاذ إجراءات فعالة كما كان عليه احلال أيام احلرب الباردة، يعطي الدول احلق 

  )248(.الشرعي يف التدخل بالقوة لرفع املعاناة اإلنسانية
بأن  ) Mryes McDougal(و مرايز ماكدوغال ) Michael Reisman(ويؤكد كل من مايكل رايزمان 

تعد أساسا قانونيا للتدخل ، 56، 55، ) 3(1الفقرات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف ميثاق األمم املتحدة املواد 
تدمري انتحاري لألهداف احملددة " العسكري اإلنساين من جانب واحد، ويدعيان أن خالف ذلك هو            

  )249(." األمم املتحدة من أجلهااليت أنشئت 

وهناك من التضامنيني من جيادل بأن التدخل العسكري اإلنساين، شأنه يف ذلك شأن موضوع الدفاع عن 
  .النفس، إمنا هو استثناء شرعي ملبدأ عدم جواز استخدام القوة املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة

التدخل من طرف واحد، ألغراض إنسانية، فإذا ما تصرفت كما أن هناك قاعدة بديلة يبىن عليها احلق يف 
دولة ما بطريقة معينة عرب فترة من الزمن واعترب تصرفها هذا من مستلزمات القانون، عندئذ ينشأ ما يعرف 

  بالقانون الدويل العريف، وال يتعني على الدول أن متارس ما يدعى القانون
  
  

ويرمز إىل . سه إميانا منها بأن هذا التصرف هو ما ميليه عليها القانونالدويل العريف فحسب، ولكن عليها أن متار
  )opinio juris.()250" (اإلفتاء القانوين " ذلك بلغة القانون الدويل بتعبري 

وإن كان بعض التضامنيني أنفسهم يرفضون ذلك، ويرون أن ممارسات الدول تكاد ال تدعم احلق 
ضافة إىل ذلك، مل تقدم نظرية اتمع الدويل التضامين ردا مقبوال على وباإل. الشرعي للتدخل ألغراض إنسانية

كيف يتسىن للمجتمع الدويل أن حيدد املدى الذي ميكن السكوت عنده على انتهاك : تساؤل جوهري مفاده
  حقوق اإلنسان قبل أن يكون التدخل العسكري مربرا ؟

 بثالث قضايارتبط م )Pluralist( ينيوالتعدد) solidarist(النقاش بني التضامنيني وعموما ف
  :)251(رئيسة

  ؟ ما مدى االتفاق حول من له سلطة توضيح حالة الضرورة اإلنسانية القصوى :أوال
                                                             
248  - . Alex J. Bellamy,op.cit. p 501 
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  ؟ هل هناك حق مشروع  للتدخل يف حالة الضرورة اإلنسانية القصوى :ثانيا
   ؟    كيف جيب على الدول وعلى القوات املسلحة التصرف عندما تتدخل: ثالثا

أن نظرية اتمع الدويل التعددي، ترى بأن الدول تدرك أمهية  -الذي مل ينته بعد -خالصة هذا النقاشو
التعاون يف إطار مصاحل وقيم مشتركة، إال أن هذه القيم واملصاحل حمدودة مببادئ السيادة وعدم التدخل يف 

تمع الدويل، وخبالف ذلك، ترى نظرية الشؤون الداخلية، وبذلك فالتدخل العسكري اإلنساين غري شرعي يف ا
اتمع الدويل التضامين، أن اتمع الدويل يتفق، أو بإمكانه االتفاق على معايري جامعة حول القيم القانونية 

الذي يرونه وسيلة ضرورية . واألخالقية اليت من شأا أن تشرعن ممارسة التدخل العسكري ألغراض إنسانية
  . يهدد فيه االقتتال والعنف الداخليان باالنتشار سريعا خارج احلدودملواجهة الفوضى يف عامل

  .التدخل ضمن عالقة املركز باألطراف: نظرية النظام العاملي: الفرع الثالث
ليس هناك كبري شك يف أن التطورات اليت حدثت يف العامل الواقعي للسياسة العاملية هي اليت أدت إىل 

الت املتأثرة بالفكر املاركسي، فالصدمات النفطية والركود االقتصادي العاملي العميق، بروز االهتمام جمددا بالتحلي
شهدمها العامل يف سبعينيات القرن العشرين، مقترنني بعملية االنفراج بني الشرق والغرب اليت توازت معها،  ناللذا

تحليالت اليت كانت تربز الرابطة اليت أسهمت كلها يف دفع املسائل االقتصادية  إىل واجهة قضايا العامل، وبدت ال
ويف غمرة هذه ". القائمة بالفعل" ال تنفصم بني امليدانني االقتصادي والسياسي، أفضل كثريا لفهم السياسة العاملية 

  .الظروف حظيت األفكار املتأثرة باملاركسية برواج هائل وأخذت تتطور حبماسة متجددة
من دون شك، أبرز البحاثة الذين أفرزهم خضم )  Immanuel Wallerstein(ويعترب إميانويل وولرشتاين

هذا التفاعل الفكري، ويرى وولرشتاين أن العاملني االقتصادي والسياسي مرتبطان ارتباطا وثيقا ال فكاك منه، 
إما مرتبطان ارتباطا جدليا، وال ميكن خفض مستوى أحدمها دون مستوى اآلخر، كما أنه ليس يف وسعنا أن 

   )252(.ل يف فهم التطور التارخيي للنظام العاملي ككل من دون أن نفهم آليات التفاعل بينهمانأم
التفوق العسكري عنصر مهم يف حتقيق الوضع املهيمن من قبل دولة معينة، من دول املركز، ومع ذلك، 

ظر إىل األمر من وحىت لو كان لدولة واحدة يف املركز تفوق عسكري على الدول األخرى، جيب اإلقرار حني ين
منظار النظام العاملي ككل بأن لدول املركز بشكل أعم قدرة عسكرية أعظم بكثري من دول شبه الطرف أو 

  .األطراف
وقد أثبتت دول املركز املذكورة رغبة فائقة يف استخدام قوا العسكرية، كي حتافظ على موقعها املسيطر 

لدول تكرارا لضمان االحتفاظ بقدرا على الوصول إىل مصادر ضمن إطار االقتصاد العاملي، وقد تدخلت هذه ا
يضاف إىل ذلك، أا قد استخدمت القوة العسكرية أيضا لشل حركة دول . املواد اخلام واىل األسواق الكربى

ذ وشبه األطراف اليت تبدو يف نطر دول املركز بأا دد استقرار النظام الرأمسايل العاملي، وطبعا يتخ فاألطرا
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واألمثلة على التدخل العسكري لدول . التدخالت عدة ذرائع ومربرات منها الدفاع عن حقوق اإلنسان املنتهكة
  .املركز كثرية وعديدة

ومن هنا تفسر نظرية النظام العاملي التدخل اإلنساين بدوافع اقتصادية كنتيجة حملاوالت الدول الرأمسالية 
مبنع حماوالت دول اجلنوب من إعادة توزيع الدخل ومن مث منع أي تغيري  املسيطرة على النظام االقتصادي الدويل

، دف تغليف الدافع "اإلنساين"للنظام االقتصادي الدويل، ولذلك تلجأ إىل استخدام العنف حتت الشعار 
 االقتصادي إلخضاع فقراء العامل أكثر، وحىت تستمر عالقة تبعية اجلنوب للشمال مبساعدة حتالف مشبوه من
الطبقات احلاكمة فيها، ولذا يكون التدخل اإلنساين حسب أنصار هذه النظرية أداة ملنع الدول النامية من اخلروج 
من هيمنة الدول املتقدمة، أو أداة إلجياد االستقرار السياسي واألمين يف الدولة املفككة حلماية املصاحل الرأمسالية 

صول على املواد األولية وزيادة استهالك األسواق وتوظيف فائض فيها واستقرار النظام الدويل، خصوصا أن احل
    )253(.رؤوس األموال ميد الرأمسالية املعاصرة بأسباب احلياة

مبا يف ذلك دول كبرية  –و هذه احلجة ال تزال جتد من مصداقية بني قادة عديد الدول املستعمرة سابقا 
و ال يعزز هذا اخلوف فقط واقع أن العديد . سع االنتشارحيث اخلوف من االستعمار اجلديد وا -جدا مثل اهلند

، تعاين من انشقاقات  داخلية عميقة و صراعات أقلية قد )254(من املستعمرات السابقة قد أصبحت دوال متعثرة
تستدعي تدخال خارجيا، و إمنا يعززه أيضا الدليل على أن معظم التدخالت حتترم حبرص سيادة الدول الكربى، 

  )255(.قل تتجنب التلويح باللجوء إىل القوة بقدر ما تكون هذه القوى معنيةأو على األ
وهنا ينبغي أن ال تفاجئنا  نظرية النظام العاملي إذا تذكرنا أن ماركس، واملاركسية بصورة أعم، كانا من 

  . العوامل البارزة يف تطوير نظرية النظام العاملي
عاملي وحتليالم تتعرض لالام بأا جربية، بسبب وجدير بالذكر أن فكر أصحاب نظرية النظام ال

إخل،  ...اعتقادهم بأن العناصر املتعددة داخل النظام العاملي، كاموعات اإلثنية والطبقات والدول ذات السيادة
وقد تعرض هذا املوقف هلجوم . هي نتاج هذا النظام، وبأن سلوك تلك العناصر يتحدد من خالل موقعها داخله

وال سيما من قبل أولئك الذين يعتقدون بأن الدول ميكنها أن يكون هلا قدر كبري من االستقالل الذايت  شديد،
  . ينبغي أال يقلل من أمهيته

  .الكومسوبوالتنية واتمعية التدخل ضمن نقاشات: النظرية املعيارية:الفرع الرابع 
عشرين وبدايات القرن حلادي والعشرين، عرفت نظرية العالقات الدولية يف العقد األخري من القرن ال

عودة النظرية املعيارية للظهور كمركز اهتمام للنظرية الدولية، وقد بقيت النظرية املعيارية لعقود عدة  سابقة 
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، وهنا من املفيد "غري علمية"و" مشحونة بالقيم"خارج األضواء بسبب هيمنة النظرية الوضعية اليت وصفتها بأا 
" ل النظريات تنطوي على قيم يف كل حتليالا، ابتداء من العناصر اليت ختتار التركيز عليها بوصفها التذكري بأن ك

اليت ينبغي تفسريها، بالطرق اليت تستخدمها هذه النظريات لدراسة هذه احلقائق، ووصوال إىل الوصفات " احلقائق
  . ومعايري ضمنية لكنها يف الغالب غري ظاهرةالسياسية اليت تقترحها، لذلك فكل النظريات تنطوي على افتراضات 

ذلك احلجم من  –)  Chris Brown( حسب كريس براون -ويقصد بالنظرية املعيارية للعالقات الدولية 
األعمال اليت تتناول البعد األخالقي للعالقات الدولية، وكذلك املسائل األوسع املتعلقة باملعاين والتفسريات اليت 

/ وهي يف جوهرها تتناول الطبيعة األخالقية للعالقات بني الدول. من فروع املعرفةيولدها هذا الفرع 
  )256(.اتمعات

الرامية  Woodrow Wilsonإحدى األسس العميقة للمعيارية مستمدة من أفكار الرئيس وودرو ولسون 
من احلرب، من خالل اعتماد إىل إصالح النظام العاملي، والذي رأى أن العامل ميكن أن يكون أكثر  آمنا بالوقاية 

األدوات الدبلوماسية إلدارة وحل النزاعات الدولية، وحلماية الدول من التدخالت اخلارجية، ورأى ولسون أن 
النظام الدميقراطي هو الذي خيفف من النزاعات واملشاكل الداخلية والدولية على السواء، ويف هذا اإلطار صاغ 

  )257(.ولسون مبادئه األربعة عشر
ان ولسون يرى أن السالم ال ميكن أن يستتب إال بإجياد مؤسسة دولية تقوم بتنظيم الفوضى الدولية، وك

وال ميكن ترك األمن للصفقات الدبلوماسية الثنائية السرية، وإلميان أعمى مبيزان القوى، فكما هو احلال بالنسبة 
ي على إجراءات دميقراطية من أجل معاجلة للمجتمع احمللي فإن اتمع الدويل البد له من نظام للحكم ينطو

  )258(.النزاعات
وهكذا نالحظ كيف غريت احلرب العاملية الثانية من أفكار املثاليني، حبيث أصبحوا يدركون أن السالم 

كانت واضحة  -اليت  سبقت اإلشارة إليها –ليس وضعا طبيعيا، بل هو وضع جيب إقامته، ولعل أفكار ولسون 
  . يف هذا االجتاه

اجلديدة للعالقات الدولية نقاش مهم  -ومع احتفاظها بأفكار املثاليني التقليدين، يدور ضمن النظرية املثالية
حول ما إذا كان هناك أساس للحقوق وااللتزامات بني الدول يف السياسة الدولية ؟ أم أن أصحاب هذه احلقوق 

  .على مستوى اإلنسانية ككلوااللتزامات هم أفراد، سواء أكان ذلك باعتبارهم أفرادا أو 
الكومسوبوالتنية واتمعية، أما : ومن هنا ظهر احلديث عن وضعني معياريني يف السياسة الدولية

الكومسوبوالتنية فهي الرأي القائل أن أي نظرية معيارية عن السياسة العاملية ال بد أن تركز إما على اإلنسانية 
ن اتمعية تدعي بأن نقطة التركيز املناسبة هي اتمع السياسي ككل أو على األفراد، ومن ناحية أخرى فإ
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ثالث نقاط )  Chris Brown( ويف إطار متييزه بني الكومسوبوليتانية واتمعية يستخدم كريس براون ). الدولة(
  :)259(حمورية رئيسة للنظرية املعيارية الدولية وهي

 .ىل استقالل الدولةاليت جيب إسنادها إ ةالقيمة األخالقي -
 ). أو ما يعرب عنه بنظرية احلرب العادلة( أخالقيات العنف الدويل  -
 . قضية العدل الدويل مع إيالء اهتمام خاص لاللتزامات اليت تدين ا الدول الغنية يف العامل للدول الفقرية -

احلق يف االستقالل إذا كان  وتفصيال هلذه النقاط، ترفض الكومسوبوليتانية بوضوح الفكرة القائلة أن للدول
هذا االستقالل يسمح للدولة بانتهاج سلوك يتعارض مع احلقوق األخالقية لإلنسانية ككل أو لألفراد، وهي 

انطالقا من املبدأ الكومسوبوليتاين الذي ينادي بتساوي مجيع األفراد يف . بذلك تؤيد فكرة التدخل ألغراض إنسانية
  .القيمة اإلنسانية

 دور تقويةوتدعو يف هذا اإلطار إىل . معية فتعارض أي تقييد على االستقالل ال ينبع من اتمع نفسهأما ات
 أمن متس اليت القضايا يف القرار، خاصة صنع عملية يف للدول لشريك تتحول حبيث ومؤسساته املدين اتمع

 للمشكالت لالستجابة حاجة هناك إنف "اإلنساين األمن" املعقدة ملشاكل الطبيعة ظل ففي األفراد وحقوقهم،
 مبا احلكومية غري للمؤسسات القائم النظام إصالح يتطلب ما وهو للمشكالت القدمية جديد وفهم اجلديدة،

  .احلكم علمية يف املشاركة على قادرة جيعلها
دولتنا، فإذا كانت  وبذلك ترى اتمعية أن التزاماتنا للبشرية مجعاء أقل أمهية من واجباتنا جتاه املواطنني يف

انتهاكات حقوق اإلنسان يف جمتمعات أخرى تنتقص من إنسانيتنا مجيعا، لكن هذا ليس سببا كافيا للمخاطرة 
  -وعلى األقل عدم حتبيذهم –وهذا إشارة واضحة من املعياريني اتمعيني إىل رفضهم . بأرواح مواطين دولتنا

  . ملمارسات التدخل العسكري ألغراض إنسانية
أنه من الضروري  « Stanley Hoffmann  » وتعليقا على أفكار النظرية املعيارية يرى ستانلي هوفمان 

اإلشارة هنا إىل أن احلجج األخالقية خبصوص القضايا السياسية جيب أن تأخذ يف االعتبار حقائق السياق 
اجب يتضمن االستطاعة، فإن نظرية الوسط السياسي احمللي والدويل، ونظرا ألن الو" قواعد لعبة " السياسي و 

االلتزامات األخالقية اليت تعرف ما هو حق بأنه ليس مشتقا مما هو ممكن، تنتقد نفسها كنظرية غري مالئمة ما مل 
  )260(.يكن من املمكن تطبيق قواعدها على العامل كما هو

ني ما هو حمتمل فيما وبينما يكون على اإلنسانية أن تسلم بوجود فجوة هائلة بني ما هو أخالقي وب 
يتصل بالتدخالت العسكرية، ال ينبغي أن تعفي نفسها من عواقب عدم التحرك وعليها بدال من ذلك اغتنام كل 

  .فرصة لتضييق تلك الفجوة
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  . اإلشكاالت و الضوابط: ممارسات التدخل العسكري اإلنساين: الفصل الثالث
التدخل العسكري اإلنساين، يرى أن خصوم هذه العمليات غالبا ما يعتمدون على إن املتتبع لعمليات 

حجج خاصة باجلدوى والنتائج أكثر من اعتمادهم على املبادئ، وبالنسبة للمدافعني عن التدخل فقد اعتمدوا قبل 
خبصوص كل شئ على موقف أخالقي، ولكنهم كانوا غالبا غامضني خبصوص معايري التدخل املشروع، وكذلك 

تسوية قضية من ينبغي أن يكون له حق التدخل مبشروعية؟ وأي األغراض أو الطرق مرغوب فيها ومن املرجح أن 
  تنجح؟ ومىت يكون مسموحا بأن تدفع جانبا مزاعم السيادة الوطنية؟ 

هذه هي أهم اإلشكاالت اليت تواجه عمليات التدخل العسكري اإلنساين، واليت ميكن تصنيفها إىل 
وإىل جانب هذه اإلشكاالت، . الت تتعلق باألولويات، وأخرى بالعملية، وثالثة تتعلق بالنتائج أو االجنازاتإشكا

يدور نقاش طويل داخل اجلماعة األكادميية يف العالقات الدولية، حول املعايري اليت جيب أن تنضبط ا عمليات 
  . التدخل حىت تتجاوز اإلشكاالت اليت سبقت اإلشارة إليها

  .التدخل العسكري اإلنساين وإشكالية السيادة الوطنية: ملبحث األولا
اليت أت حرب الثالثني عاما،  1648منذ أزيد من ثالثة قرون وبالتحديد منذ إبرام معاهدة ويستفاليا 

هاء أن ازدياد االهتمام الدويل حبقوق اإلنسان، منذ انت فإن سيادة الدولة كانت املوجه للعالقات الدولية، غري
احلرب العاملية الثانية، أدى إىل اهتزاز املبادئ التقليدية األساسية للقانون الدويل، لكون هذا القانون الذي ينظم 
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ومن أهم . العالقات بني الدول ال يتالءم مع التطورات اجلديدة اليت أصبح فيها الفرد يتمتع حبماية النظام الدويل
السيادة املطلقة للدولة ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية  أ، مبداملبادئ التقليدية اليت تعرضت لالهتزاز

  .باعتبار أي تدخل يف شؤون الدولة املستقلة ذات السيادة يعد انتهاكاً لسيادا
وقد تعرض مبدأ السيادة املطلقة لالهتزاز منذ أن مسحت الدول الكربى لنفسها بالتدخل العسكري 

منذ أواخر القرن التاسع عشر، مستندة يف ذلك إىل فكرة احلماية اإلنسانية واحلماية اإلنساين يف العديد من الدول 
وبعد دخول مسألة حقوق اإلنسان إىل نطاق القانون الدويل ثار اخلالف القانوين حول جواز . الدبلوماسية

لسيادة باعتباره مطلقاً التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ملنع انتهاك حقوق اإلنسان، مما آثار اجلدل حول مبدأ ا
  . أم نسبيا خصوصاً مع التغريات الدولية اجلديدة

  .إشكالية تعريف السيادة يف فترة ما بعد احلرب الباردة: املطلب األول
، هو جزء من تعبرياتنا السياسية اليومية، غري أنه  من ) (Sovereign State"الدولة ذات السيادة"إن تعبري 

رة السيادة، قد عرفت يف صورا الكاملة قبل القرنني اخلامس عشر والسادس عشر  املشكوك فيه أن تكون فك
فهي مل تكن معروفة لدى الفكر اليوناين، الروماين، وتفكري القرون الوسطى، بالرغم من أنه كان هناك كثري من 

  . شة السيادة الصفات اليت عرفت يف تلك الفترات، واليت كانت حمل نقاش و كنتيجة لذلك التحمت مع مناق
اليت أت حرب الثالثني  1648وتفهم السيادة كأمر عملي نشأ خالل أو حوايل فترة اتفاقية وستفاليا عام 

أول كاتب غريب يؤلف نظرية " جون بودان "كي تدل على وجود سلطة على أرض ما، ويعد  عاما يف أوربا،
سلطة  :"م بأا1576عام الذي نشره " ن اجلمهوريةستة كتب ع"يف مؤلفه املعنون متناسقة عن السيادة ،و عرفها 

  :)262( ، ويف حتليله هلذه السلطة العليا يرى بودان أا)261("عليا على املواطنني والرعايا
مبعىن أا تدوم مدى احلياة وبذلك تتميز عن أي منحة للسلطة تكون  )Perpétuelle: (سلطة دائمة -أوال 

وهلذا . أسيسا على ذلك ال ميكن أن توصف السلطة املطلقة املؤقتة بالسيادةوت ،مقصورة على فترة زمنية حمدودة
واحلاكم الذي تكون سلطته مؤقتة ولذلك فال ميكن وصفه بأنه "  Souverainالسيد "السبب يفرق بودان بني 

  .صاحب سيادة وإمنا هو جمرد أمني عليها فقط
  . أو التصرف فيها، كما ال ختضع للتقادم (Indivisible)أو جتزئتها  إن هذه السلطة ال ميكن تفويضها - ثانيا 

ال ختضع للقانون ألن صاحب هذه السلطة هو الذي يضع القانون وال ميكن  (Absolue) وهي سلطة مطلقة -ثالثا
  . أن يقيد نفسه، كما ال ميكن أن يكون مسئوال مسئولية قانونية أمام أحد

                                                             
  ، 1990 والتوزيع، والنشر تللدراسا الجامعية المؤسسة، بيروت ،الحديث العصر في السياسي الفكر اتجاهات محفوظ، مهدي  -261
 55 .ص    

262  - Philippe Brand, Science politique , L’état. Paris , Editions le Seuil, 1997,P.9. 
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". سلطة التشريع"املطلقة يف نظر بودان تكمن يف وضع القوانني واخلاصية األساسية هلذه السيادة أو السلطة 
  : )263(وبذلك جند أن بودان وضع ثالثة حدود للسيادة، وهي

فصاحب السيادة يتقيد بالقانون الطبيعي وبقواعده وجيب عليه أن يتقيد باملعاهدات  :القانون الطبيعي -أوال
هنا جند بودان يف موقف . السيادة باحترام القانون الطبيعي واالتفاقيات اليت يعقدها، ولكن من الذي يلزم صاحب

حمرج جيعل نظريته يف موقف متناقض ومع ذلك ال يعترف بأي جهة تفرض احترام القانون الطبيعي علي صاحب 
  . السيادة، وإال كانت هذه اجلهة حسب النظرية صاحبة السيادة احلقيقية

بودان بالذكر قوانني وراثة العرش اليت كان يرى أن امللك ال يستطيع  وخيص: القوانني الدستورية األساسية -ثانيا
أن يغريها ألنه كان يؤمن بالدستور، وبأن التغيري يف قوانني وراثة العرش يؤدي إلحداث القالقل واالضطرابات؛ 

  . وهو ما يترتب عليه حدوث انقسامات يف الدولة
امللكية اخلاصة قاعدة أساسية من قواعد القانون الطبيعي ولكنه  كان جان بودان يؤمن بأن: امللكية اخلاصة -ثالثا

ال يستطيع أن ينتزع امللكية اخلاصة من أي فرد يف ) صاحب السيادة(أفرد هلا حبثا خاصا، وكان يقول بأن السيد 
  . الدولة كما اعتقد بوجود حدود تتعلق بسلطة فرض الضريبة

فهو يف الوقت الذي يؤكد أن السلطة العليا ال حد هلا يف وبذلك يظهر التناقض يف نظرية بودان بوضوح 
هذه العوامل يف الواقع تصيب النظرية بالصدع ألا توجد . الدولة نراه يذكر أن هناك عدة عوامل حمددة هلا

. جبانب السلطة العليا سلطات أعلى منها، كما أنه ال يستطيع أن جيد من يقوم بفرض وتنفيذ هذه االستثناءات
  . هلذا السبب يضطر إىل اإلميان حبق الثورة يف حالة التعدي علي أي من القيود الثالثة اليت حددها وجنده

وإذا كان بودان قد عاجل السيادة من زاوية الشئون الداخلية وعالقة الدولة باملواطنني، فقد عاجلها هوجو 
 العليا السياسية السلطة" :بأا يعرفها و يوس من زاوية الشئون اخلارجية وعالقة الدولة بغريها من الدولسجرو

 حلكم املعنوية القوة فهي .تتخطى أن إلرادته ميكن ال والذي أخرى، سلطة ألي أفعاله ختضع ال ملن املخولة

  )264(."الدولة
فسر جروسيوس السيادة بأا السلطة السياسية العليا اليت تتركز يف الشخص الذي ال تتمكن أي إرادة  

وبالرغم من هذا التعريف فقد نقضه جروسيوس نفسه عندما أباح احلد من هذه السلطة . أعمالهإنسانية من نقض 
ويرجع هذا التناقض إىل رغبته يف إاء احلروب اليت كان يشعلها األمراء ضد . وتقسيمها يف بعض الدول األوربية

وعارض مبدأ السيادة الشعبية؛ بعضهم البعض، فقد حاول أن حيد من سلطات اهليئات اليت هلا حق إعالن احلرب 
لة عن االضطرابات واخلالفات اليت سادت ؤوألنه رأى أا تتعارض مع احملافظة على األمن والنظام، واعتربها املس

ومن ناحية أخرى رأى جروسيوس أن للشعب حق اختيار نوع احلكم الذي يعيش يف . يف العصر الذي عاش فيه
وأنكر . لى الشعب أن خيضع هلذا النظام ويطبع األوامر اليت تصدر عنهظله، ومىت مت هذا االختيار فيجب ع

                                                             
 58.57، مرجع سابق، ص ص محفوظ مهدي - 263
 .416 ص ،1989ى، والنشر، الطبعة األول للطباعة النھضة دار القاھرة، ،السیاسیة والنظم النظریاتالمعز نصر،  عبد محمد - 264
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جروسيوس على الشعب حقه يف معارضة ومقاومة حاكميه، وتتميز أفكار جروسيوس يف الدفاع عن امللكية 
  . املطلقة والسيادة على أراضي الدولة واملساواة بني الدول

اخلي ووجه خارجي، داخليا السيادة تعين السلطة وللسيادة كنوع من العالقة السلطوية، وجهني وجه د
األمسى أو األعلى يف الدولة، ففي القرون املاضية، كانت السلطة األعلى للملك أو صاحب السيادة، أما اليوم فقد 
تكون بيد الشعب يف السيادة الشعبية، وتوضح السيادة الداخلية العالقة التراتبية اهلرمية بني صاحب السيادة 

 تتمتع ،فداخليا .ني له أيا كانوا، وتتطلب السيادة الداخلية السيطرة الفعلية على األرض التابعة للدولةواخلاضع
 القرارات اختاذ يف التامة احلرية ذلك ويتضمن اتمع ألفراد بالنسبة مسوها خالل من إجيايب مبضمون السيادة
  )265(القمع ألدوات الشرعي واالحتكار واألنظمة القوانني ووضع

كانت السيادة الداخلية عادة متطلبا أوليا لالعتراف من قبل اتمع الدويل، ومنذ ذلك  1945قبل عام    
وخارجيا، تستلزم السيادة االعتراف من قبل . الوقت أصبحت مستقلة بشكل متزايد عن الوجه اآلخر للسيادة

وتعكس بذلك السيادة ". حد منها وا" الدول األخرى املعترف ا بشكل مماثل على أساس أن هذا الكيان هو
اخلارجية عالقة مساواة شكلية بني الدول ذات السيادة حيث ال يوجد فيها أحد خمول بالقيادة أو أحد مطلوب 

. ويشري روبرت جاكسون هلذا بأنه السيادة الشرعية ، Kenneth N Waltzمنه الطاعة حسب تعبري كينيث والتز 
 ةويشكل الوجه الثاين للسيادة اخلصيصة الفوضوي)   266(.ة القانونية الدوليةفيما يعتربها كراسنر أا السياد

ويرى البعض أن الفوضى ال تعين غياب السلطة، بل هي عالقة مبنية على العبني . للعالقات الدولية بني الدول
  .سلطويني ال ميلكون سلطة على بعضهم البعض

  : )267(هي  ،ادة مخس خصائصلسيلأن  إىلاالجتاه العام لكثري من الكتاب  ويذهب
مبعىن أنه ليس هناك سلطة أو هيئة أعلى منها يف الدولة فهي بذلك أعلى صفات الدولة ويكون للدولة  :مطلقة -1

بذلك السلطة على مجيع املواطنني، ومع ذلك فإنه مما ال شك فيه توجد عوامل تؤثر على ممارسة السيادة ميكن 
اكم املطلق ال بد أن يتأثر بالظروف اليت حتيط به سواء كانت هذه الظروف اعتبارها، حدودا قانونية، فحىت احل

اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية كما يتأثر أيضا بطبيعته اإلنسانية، كما جيب أن يراعى تقبل املواطنني للقوانني 
  . وإمكان إطاعتهم هلا

يف إقليمها باستثناء ما يرد يف االتفاقيات  أي أا تطبق على مجيع املواطنني يف الدولة ومن يقيم :شاملة -2
ويف نفس الوقت فإنه ليس . واملعاهدات الدولية مثل الدبلوماسيني وموظفي املنظمات الدولية ودور السفارات

  . هناك من ينافسها يف الداخل يف ممارسة السيادة وفرض الطاعة على املواطنني

                                                             
 .27 ص ، 2000الحقيقة،  دار ،بيروت ، الدولية العالقات ، ريمون  حداد - 265

  ، المجلد الثامن، العددان الثالث والرابع، المجلة العربية للدراسات الدولية، " السيادة الجديدة في العالقات الدولية" ديفيد ليك،  - 266
 .5، ص 2004خريف /صيف     

 55 ص ، 1999 للحديث، الجامعي المكتب ،اإلسكندرية ،السياسية والنظم الدولة نظرية ا،مهن نصر محمد - 267
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ملا مل تكن : "تستطيع أن تتنازل عنها وإال فقدت ذاا، يقول روسومبعىن أن الدولة ال  :ال ميكن التنازل عنها -3
السيادة سوى ممارسة اإلرادة العامة فإا مما ال ميكن التنازل عنه، إن صاحب السيادة الذي ليس سوى كائن 

 يكن من مجاعي ال ميكن أن ميثله غريه؛ فالسلطة مما ميكن نقله ولكن اإلرادة ال ميكن نقلها والواقع أنه إذا مل
املتعذرات أن تلتقي إرادة خاصة يف نقطة مع اإلرادة العامة فإنه من املستحيل على األقل أن يكون هذه االلتقاء 

  ). الكتاب الثاين –الفصل األول " ثابتا ومستمرا
السيادة؛  مبعىن أا تدوم بدوام قيام الدولة والعكس صحيح، والتغري يف احلكومة ال يعين فقدان أو زوال :دائمة -4

  . فاحلكومات تتغري ولكن الدولة تبقى وكذلك السيادة
إن " روسو"ويقول . مبعىن أنه ال يوجد يف الدولة الواحدة سوى سيادة واحدة ال ميكن جتزئتها: ال تتجزأ -5

ما السيادة ال تتجزأ؛ ألن اإلرادة إما أن تكون عامة وإما أال تكون كذلك، فهي إما إرادة الشعب يف جمموعه وإ
إرادة جزء منه فقط، ويف احلالة األوىل تكون اإلرادة العامة املعلنة عمال من أعمال السيادة وهلا أن تسن القوانني، 

  ".  ويف احلالة الثانية ليست سوى إرادة خاصة أو عمل من أعمال اإلدارة وال تكون إال مرسوما على أكثر تقدير
كتب هوغو جروتيوس املنظر القانوين الشهري حيث رأى  ويفترض التقليديون أن السيادة مبدأ مطلق كما

، وطبقا هلذه النظرة تكون الدولة ذات سـيادة وإال فإـا ليسـت    "السيادة وحده واحدة غري قابلة للتجزئة"أن 
  )268(.دولة

ميكن أن تعكس الواقع بطريقة دقيقـة   غري أنه ميكن أن نسجل هنا أن السيادة بصفتها مفهوماً قانونياً ال
ماً ألا يف أحد معانيها مطلقة يف حني أن الوقائع نسبية، لذلك أدت العالقة بني املفاهيم القانونية والعالقـات  متا

االجتماعية املؤثرة، واستقالهلا النسيب إىل انفصال املفاهيم القانونية عن الوقائع كي تصبح مستقلة عنـها متامـاً،   
يث احلق يف التشريع وصك النقود وحتقيق العدالـة وغريهـا مـن    ولذلك تعترب السيادة مفهوماً شكلياً صرفاً، ح

ميكن أن تكون ثابتة، كما أنه يستحيل وضع قائمة باالختصاصات  ال مضامني السيادة ، وهي تارخيية مشروطة و
اليت ينبغي أن تقوم ا دولة ذات سيادة، وبدون ذلك لن تكون كذلك، فهذه االختصاصات متغرية عرب التاريخ، 

  ).  ب(ال يعىن بالضرورة أن تقوم به سلطة الدولة ) أ(ينبغي أن تقوم به، سلطة الدولة وما 
أصبح لكل  القد استخدم مبدأ السيادة كأداة لتحقيق استقرار نظام الدولة الوطنية ،فبعد معاهدة ويستفالي

رى أو تتعدى على النظام دولة احلق يف التمتع بسيادا اإلقليمية وحتقيق مصاحلها دون أن تدمر كل منها األخ
الدويل الذي متركز يف القارة األوروبية مسلماً بفكرة الدولة املستقلة ذات السيادة باعتبارها الوحدة الرئيسية يف 
النظام، وأن الدول متساوية أمام القانون وتتويل احلفاظ على النظام املدين داخل أراضيها، وتعمل على إقامة 

  .خرىعالقات جيدة مع الدول األ

                                                             
268  -  Edward Keene, Beyond the Anarchical Society: Grotius, Colonialism, and Order in World Politics ,  
      New York, Cambridge University Press, 2002, p. 44. 
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لكن يف التعامل الواقعي بني الدول ظهر عدم املساواة بينها، فنشأت ثالثة نظم ساعدت على االستقرار  
مركزي من العالقات الدولية وزعت فيه املوارد توزيعاً غري عادل، هو توازن القوى ملنع ظهور دولة  يف نظام ال

ل اخلالفات، مث قيام الدول العظمى مبسؤوليتها يف مسيطرة واحتوائها، ووضع املعايري لقواعد السلوك الدويل وحل
حفظ النظام الدويل من خالل مؤسسات متفق عليها، فكان إنشاء عصبة األمم مث هيئة األمم املتحدة وكان 
لألخرية دور مهم يف ظهور الدولة املستقلة حديثاً جراء تفكك اإلمرباطوريات األوروبية االستعمارية،هذه الدول 

ساسية لتدهور مفهوم السيادة واألكثر ختوفاً من تدخل اتمع الدويل كذريعة لبسط نفوذ الدول هي األكثر ح
  .العظمى من جديد

 -ألن حبثنا هذا ال يستوجب ذلك –وال نود هنا الرجوع إىل حبث تعريف السيادة من عهد جون بودان 
راح بعض الكتاب يتسـاءلون فيمـا إذا   واألكيد أن فكرة السيادة بقيت غري واضحة الرتباطها بالدولة، لذلك 

كانت الدولة تفسر السيادة أم أن السيادة تفسر الدولة ؟ وتوصل االجتاه التقليدي إىل جعل السيادة معيارا قانونيا 
  .لتمييز الدولة من غريها من الكيانات

من أجـل حتقيـق   على مبدأ السيادة اإلقليمية  1648وقد اتفقت الدول األوروبية يف مؤمتر وستفاليا عام 
السالم الدويل، وكنتيجة ثانوية هلذا املبدأ، اعتربت الطريقة اليت تعامل ا الدولة األفراد الذين يقيمـون داخـل   
أراضيها مسألة داخلية، ومل تكن حقوق اإلنسان جزءاً من السياسة الدولية رغم بعض االسـتثناء منـذ مـؤمتر    

ان، وقد قبلت الدول هذا املبدأ ألا رأت فيه إفادة يف حتقيق السالم وستفاليا وحىت اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس
  )269(.واالستقرار الدوليني

السيادة  ارتبطت أهم ثورات القرن الثامن عشر ، ثورة االستقالل األمريكي والثورة الفرنسية مبفهوموقد 
االسـتقالل املتمثـل بدولـة     دولةمثلت األوىل ثورة للتحرر من سيطرة وسيادة أجنبية وإعالن أجزاء من الإذ ، 

  )270(.الصاحل توزيع جديد هل جديدة ذات سيادة ، بينما مثلت الثانية القضاء على توزيع قائم للسيادة

 الدولـة  بالقضـاء علـى   تطالب ثورية كنظرية املاركسية النظرية برزت فقد ، عشر التاسع القرن يف أما

 حساب على احلاكمة مصلحة الطبقات تأمني لصاحل الشعب عإلخضا السيادة صفات تستخدم واليت ، الربجوازية

 وجـود  سبب وإلغاء الشيوعي اتمع خللق الربوليتاريا متهيدا ديكتاتورية لصاحل السيادة ونقل ، الكادحة األكثرية

  .املعروف مبفهومهما السيادة ظاهرة إلغاء الدولة وبالتايل لزوال متهيدا طبقي قمع كأداة الدولة
 حيث ، الثانية واحلرب العاملية األوىل العاملية احلرب ظل يف بالتغري بدأت قد السيادة مفاهيم أن ذكربال وجدير

 مضـى  فيما شكلت اليت السيادة مفاهيم وقوانني ا جاءت اليت القوانني تنتهك مسارات باختاذ املفاهيم هذه بدأت

 طريق يف جدا مهما تقدما الثانية العاملية احلرب بعد ما دعه حقق لقد. الدولية القرارات اختاذ عملية يف املطلقة الصفة

                                                             
  ، القاهرة،  الجمعية المصرية لنشر المعرفة ) ترجمة محمد مصطفى غنيم( ، حقوق اإلنسان والسياسة الدولية، دافيد فورسايت - 269

 17، ص1993والثقافة العالمية،     

 .93، ص 1997الجديدة، الثقافة القاهرة، دار ،1  الجزء ، األمريكية المتحدة الواليات تاريخ في المدخل النيرب، محمد - 270
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 - قلة إال – أراضيها على واستقالهلا سيادا متارس العامل شعوب كل فأصبحت ، الدول واالعتراف بسيادة التحرر
 .ادةالسي هذه أجل من تناضل كانت اليت القيادات على يبدو فيما ، خفية تكن مل للوجود برزت مهمة إشكالية ولكن

 وإذا . االقتصادي االستقالل دون ، واقعي عملي مدلول له يكون أن ميكن ال االستقالل السياسي أن هي اإلشكالية

 أو مـن األرض  النابعة االقتصادية اإلمكانات الغالب يف تنقصها ال لالستعمار طويال خضعت اليت كانت الشعوب

 وهذا . واقعية حقيقة االقتصادية املوارد من لتجعل واملال واألطر جياوالتكنولو العلم من الكثري إىل تفتقر فإا ، البحر

 :)271(منها احلقائق بعض عن كشف الواقع
 · . االقتصادية بالتنمية مرهونا أصبح االستقالل إن -
 املستقلة الدول وأصبحت · إدارا حتت كانت اليت الدول اقتصاد على مسيطرة ظلت القدمية االستعمارية الدول -

 . واقعة حقيقة مكانااإ من جتعل اليت امليادين يف كاملة مبساعدة إال التحرر تستطيع ال حديثا
 . متحررة غري االقتصادية مكانااإ دامت ما الوصاية حتت ستظل حديثا استقلت اليت الدول دبلوماسية إن -

 الدولة سيادة فيه تبدو الذي نوينالقا النطاق ليحدد الثانية العاملية احلرب بعد انتهاء املتحدة األمم ميثاق جاءو

 على العليا سلطتها –التقليدي الدويل للقانون ووفقا السياق هذا يف الدولة سيادة تعين حيث الدويل، التنظيم عصر يف

 : مظهرين اختذت السيادة فإن ، النظرية هلذه ووفقا ،خارجية سلطة أية عن واستقالهلا سكان من فيه ومن إقليمها
 . الدولة إقليم على وسلطاا األشخاص على سلطاا هو : الدولة لسيادة داخلي مظهر -
 الـدول  بسـائر  عالقتها وحتديد ، اخلارجية شؤوا إدارة يف الدولة حرية وهو :للسيادة خارجي مظهر -

  )272(.احلياد مواقف التزام أو احلرب إعالن يف حقها أو معها التعاقد يف وحريتها . األخرى
قات الدولية تطور مضمون مبدأ عدم التدخل، وانعكست عليه التغريات اليت أصابت ومع تطور العال

مفهوم السيادة، األمر الذي أحدث حتوالً يف تفسريه من الناحية اجلامدة إىل الناحية املرنة وهو ما أثر يف جدلية 
  . العالقة بني االختصاص الداخلي والدويل

  .العالقة بني اال احملفوظ لسيادة الدولة واال الدويل و التدخل العسكري اإلنساين :املطلب الثاين
إذا كان مفهوم السيادة يرتبط، بالضرورة، سواء من حيث الشكل أو من حيث املضمون، بتسليم الدول، 
كبريها وصغريها، بعدد من املبادئ أو القواعد العامة احلاكمة للعالقات يف ما بينها، ويف مقدمتها مبدأ املساواة 
ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لآلخرين، فإن هذه املبادئ نفسها تثري العديد من اإلشكاليات يف ما يتعلق 

فاإلقرار مببدأ سيادة الدول، وبالتايل بأهليتها للتصرف كشخص من . بوضع مفهوم السيادة موضع التطبيق
بدأ املساواة القانونية بينها، وبالتايل ضرورة التزام أشخاص القانون الدويل العام، يرتب تلقائيا، ضرورة التسليم مب

  . اجلميع بالكف عن التدخل يف الشؤون الداخلية للغري
                                                             
271 محمد - سياسةستة، بو  ، فاس ، السياسة ووسائل الوسائل  أفريل  28 -25، المغربية المملكة أكاديمية ندوات   1983،  
.100، 99ص ص          
272 محمد -  ،1986 الجامعية، المطبوعات دار اإلسكندرية، ، الدولي التنظيم الدقاق، السعيد   75 ص 
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ونظرا ألن هذه املساواة القانونية ال تقابلها مساواة فعلية على أرض الواقع، حيث ختتلف كثريا أحجام 
جممل التفاعالت الدولية، فإن هذه املفارقة تثري وأوزان وقوة الدول، وبالتايل قدرا على التأثري الفعلي على 

إشكالية كربى يف تنظيم العالقات بني الدول ويف وضع خطوط فاصلة بني الشأن الداخلي، والذي هو مسؤولية 
  .الدولة املعنية وحدها، والشأن اخلارجي، والذي يفترض، أو يتعين، أن يكون مسؤولية اتمع الدويل ككل

ج تراجع مبدأ السيادة الوطنية للدول أن تزايدت إمكانية التدخل يف الشؤون الداخلية وقد كان من نتائ 
ويف هذا اإلطار توسعت مبادئ القانون الدويل إىل احلد الذي أصبح يضع قيودا على الدول و . للدول األخرى

دولة مع مواطنيها  يف حيدد هلا ما الذي تستطيع أو ال تستطيع فعله حىت يف قضايا شديدة احلساسية، كعالقة ال
جمال احلريات و حقوق اإلنسان و قضايا املرأة و عمالة األطفال و البيئة و غريها، و ظهر يف النظام الدويل فاعلون 

  )273( .دوليون يف تلك القضايا، واليت كانت إىل عهد قريب من اختصاص الدول ال ينازعها فيها أحد
ني الدولة ورعاياها،ال تدخل ضمن نطاق العالقات الدولية ، وإذا كان مبدأ السيادة يفترض أن الروابط ب

فإن التسليم بوجود حقوق دولية لإلنسان يعىن بداهة أن جماالً من ااالت السياسية لالختصاص املطلق للدولة ، 
أساسيات قد أصبح حمالً لتدخل القانون الدويل بالتنظيم واحلماية، ومثل هذا األمر ال ميكن تقبله بسهولة ألن من 

القانون الدويل التسليم بسيادة الدولة، ويالحظ أن مبدأ السياسة مازال يعوق اضطالع املنظمات الدولية بإعـداد  
  )274(.نظام أكثر فعالية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

وقد ساعدت عوامل عديدة يف الواقع على ترجيح كفة االجتاه املطالب بتقييد االختصاص الداخلي للدول 
توسع يف اختصاصات املؤسسات الدولية ومتكني هذه األخرية من إدارة أكثر فاعلية لشـؤون ومصـاحل   لصاحل ال

  : )275(من هذه العوامل. اتمع الدويل ككل
عدم وضوح اخلطوط الفاصلة بني ما هو شأن داخلي وما هو شأن دويل وضوحا كامال وقاطعـا يف   -1

  .ات املختلفة ورمبا املتعارضةالقانون الدويل، مما أتاح جماال واسعا للتفسري
تداخل وتشابك املصاحل بني الدول واتمعات اإلنسانية وتعاظم درجة االعتماد املتبادل بينها نتيجـة   -2

تطور العالقات بينها يف مجيع ااالت حتت تأثري الثورات العلمية والتكنولوجية املتعاقبة، مما ضاعف من صـعوبة  
  ".شؤون اخلارج"و" داخلشؤون ال"الفصل القاطع بني 

تآكل الدور التقليدي للدول يف العالقات الدولية بسبب بروز ومزامحة فاعلني دوليني آخرين مثـل   -3
املنظمات الدولية، احلكومية وغري احلكومية، والشركات متعددة اجلنسية وغريها، مما ساعد على ظهور شبكات 

                                                             

. 10مازن غرايبة، مرجع سابق، ص - 273  
274 40-39، ص1986القاهرة، دار اإلشعاع للطباعة،  ،محاضرات في العالقات الدولية، ينمصطفي سالمة حس -  

275 : ،على الرابط االلكترونيفي النظام الدولي سيادة الدول في ظل تحوالت موازين القوةحسن نافعة،  -   
http://www.afkaronline.org/arabic/archives/mar-avr2003/nafiaa.html> < 
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طابق بالضرورة مع خريطة التقسيم السياسي للعامل على أسـاس  وخرائط جديدة للتفاعالت واملصاحل الدولية ال تت
  .الدول القومية

 بدأت اليت املمارسات تلك يف متمثلة ، للدول السيادة مبدأ على خطرية مستجدات  احلال وبذلك أظهر واقع

 من تعد أمور يف ارجياخل التدخل صور يف واملتمثلة الباردة احلرب وانتهاء السوفيييت االحتاد ايار بعد للعيان تظهر

 "الدولية الشرعية" لواء وحتت ، اجلماعي واألمن الدويل القانون باسم وذلك ، للدول الداخلي االختصاص صميم

 ملنع "إنسانية ألسباب التدخل" : وهي ا مقترنا الدويل التدخل عن احلديث بات األقل على حاالت ثالث وهناك
 ألسلحة أو حمتمل وشيك استعمال لوقف "أمنية ألسباب التدخل"و ، وقفه أو اإلنسان حلقوق النطاق واسع انتهاك

 ومعامل ملناخ النطاق وواسعة شديدة أضرارا تسبب مواد إطالق لوقف "بيئية ألسباب التدخل"و ، الشامل الدمار

  )276(األضرار الحتواء أو والبحر األرض
ا ومببدأ حترمي التدخل يف شؤوا الداخليـة،  أن تتعلل الدول بسياد  -لدى البعض -وهلذا مل يعد مقبوال 

  .مثلما كان حيدث عادة يف املاضي، للحيلولة دون متكني املؤسسات الدولية من االضطالع مبسؤولياا
 العـامل  بـدأ  )277( م 1991ديسمرب 8 يف اجليوسياسي القانوين باملفهومني السوفيييت االحتاد انتهاء غداة ، إذن

 العالقـات  إدارة قواعـد  كانت عصر إىل املتشائمني الذي يشدهم احلنني وبني جديد بفجر املتفائلني بني منقسما

 احلرب وانتهاء الشرقي املعسكر ايار على وترتب. اآلخر موقف استكشاف وتسهل مربجمة وشبه معروفة فيه الدولية

 قرابة الدولية العالقات على هيمن الذي القطبية ثنائي النظام ذلك ، الثانية العاملية احلرب بعد ما نظام سقوط الباردة

 . ونصف عقود أربعة
 نظام على املتحدة يمن الواليات بقيادة املعسكر هذا بلدان وغدت ، حرب بال نصرا الغريب املعسكر وحقق

 دانبل داخل ، والعسكرية الثقافية وأيضا والسياسية، االقتصادية مبكوناته نظامها لنشر وتسعى الباردة احلرب بعد ما

  )278(.واالستقالل السيادة مفاهيم تغيري مساقات وضمن السابق االشتراكي املعسكر دول فيها مبا املختلفة العامل
 الداخلية احلروب األهلية عشرات واندالع ، املختلفة العامل أقاليم يف الصراع حدة تزايد ذلك على ترتب وقد

 اإلنسان حقوق انتهاك وتفجرت قضايا ، الضحايا من ريةكب أعداداً أوقع حنو على ، إقليمية دول بني وأيضا ،

 لغوية ، عرقية بدوافع احلروب فيها تفجرت اليت تلك املناطق يف سيما ال احلروب بفعل إنسانية كوارث من والتحذير

 أصوات برزت وهنا . اهلوية على القتل أو اجلماعية اازر حدوث من املخاوف تفجر إىل أدت واليت وقومية دينية أو ،

 تلك وحتديدا الصراعات املتفجرة مواجهة يف التحرك بضرورة تطالب وجنوبه مشاله ، وغربه العامل شرق عديدة يف

                                                             
276 جمال -  مشروعيةالضمور،  حمود     القدس مركز ،عمان، الصومال السودان و ، ضد ليبيا الدولي والتدخل الدولية الجزاءات 

للدراسات     .116، ص 2004السياسية،    
277 ناصيف -  "يوسف حتي،  ،" ؟ديدالج الدولي للنظام هيكل أي  ، ص1995، بيروت ، والرابع الثالث العددان ، الفكر عالم مجلة   98.  

278 حق"عماد جاد،  -   ،" والسياسي اإلنساني بين الدولي التدخل  ،إستراتيجية كراسات  ،العاشرة السنة  ،94 العدد  ،القاهرة   مركز 
،2000 باألهرام، السياسية واإلستراتيجية الدراسات       .8.7ص ص    
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 أي ، األويل االنقسام عوامل من أسس على احلروب فيها جتري واليت ، الضحايا من كبرية أعداد سقوط تشهد اليت

 لوقف التدخل يف احلق الدويل اتمع إعطاء ضرورة إىل ودعا ةيف الرؤي توسع من وهناك .والدين ، واللغة ، العرق

 مستقلة دولة ضد – دويل – عسكري بعمل القيام األمر تطلب لو حىت املستقلة الدول اإلنسان داخل حقوق انتهاكات
 إىل لكذ بعد على استقامته املنطق مد جرى وقد . "اإلنساين التدخل حق" مربر حتت وذلك ، املتحدة األمم يف عضو

 ضروري هو ما بكل القيام للمجتمع الدويل يتيح كي التقليدي "واستقالهلا الدولة سيادة" مفهوم تعديل ضرورة

  االستبدادية احلكم نظم بطش من اإلنسان حلماية
االنتقال من حقبة دولية إىل :" أن " سابقا" ويف هذا اال اعترب بطرس غايل األمني العام  لألمم املتحدة 

إمنا يتمثل يف احتالل جمموعة جديدة من الدول األعضاء مقاعدها يف اجلمعية العامة، ودخول هذه الدول  أخرى،
يعيد تأكيد مفهوم الدولة باعتبارها الكيان األساسي يف العالقات الدولية ووسيلة الشعوب لتحقيق وحدا وإمساع 

مراء فيه أن  يزال حمورياً، فمما ال دة أراضيها الولئن كان احترام سيادة الدولة ووح. صوا يف اتمع الدويل
مل يعد قائماً، والواقع أنه مل يكن أبداً مبدأ مطلقاً بالدرجة  –مبدأ السيادة املطلقة  –املبدأ السائد منذ قرون 

إضعاف  املتصورة له نظرياً، ومن املقتضيات الفكرية الرئيسية لزمننا أن نعيد التفكري يف مسألة السيادة ال من أجل
جوهرها الذي له أمهية حامسة يف األمن والتعاون الدوليني وإمنا بقصد اإلقرار أا ميكن أن تتخذ أكثر من شكل 

  )279("وتؤدى أكثر من وظيفة
ويرى بطرس غايل أن هذه الرؤيا ميكن أن تساعد على حل املشاكل سواء داخل الدول أو فيما بينها، 

اليت متلكها البشرية قاطبة واليت تعطي مجيع الشعوب " السيادة العاملية" وحقوق الفرد وحقوق الشعوب تستند إىل
حقاً مشروعاً لشغل نفسها بالقضايا اليت متس العامل يف جمموعه، هذا املعىن جيد انعكاسا متزايداً له يف التوسع 

ا مواجهة أو حل التدرجيي للقانون الدويل، ويتصل بذلك االعتراف بأن الدول وحكوماا ال تستطيع مبفرده
   )280(.املشاكل القائمة اليوم فالتعاون الدويل ال مناص منه وال غىن عنه 

ويبدو أن التقارب بني الدول دعم اإلحساس بفكرة املصلحة الدولية املشتركة اليت أحدثت تغريات 
ولية تغريات جوهرية جذرية يف بنية القانون الدويل، وبالذات فكرة السيادة، فقد قبلت الدول مبوجب املواثيق الد

يف فكرة السيادة، وأعلت املصلحة الدولية على املصاحل الوطنية الفردية، األمر الذي اقتضى وضع قيود على مبدأ 
السيادة الوطنية سواء يف حترمي اللجوء إىل احلرب أو االعتراف باحلقوق واحلريات األساسية لألفراد أو بدور 

  . لية وغريهااملنظمات الدولية يف العالقات الدو
وتعترب فكرة التنظيم الدويل شاهدا حقيقيا على حمور السيادة املطلقة وغري املسؤولة، فتاريخ تطور التنظيم 
الدويل هو إىل حد ما تاريخ لتطور القيود املوضوعة على السيادة، ولذلك عند تعارض السلطان الدويل مع 
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ية املتمثلة بتحقيق السلم واألمن الدوليني وبتطور التعاون السلطان الداخلي يستبعد األخري، ألن املصلحة الدول
الدويل يتحقق من خالهلا املصاحل الوطنية للدول، ولذلك كرس حق الرقابة من جانب التنظيم الدويل مبدأ السيادة 

جلديد املقيدة أو السيادة مبفهومها اجلديد باعتبارها نشاطا وظيفيا يعمل خلري البشرية،كما دعم هذا املفهوم ا
  )281(.للسيادة حتول طبيعة وظيفة الدولة من دولة البوليس إىل دولة الرفاهية

لقد أصبحت التضحية جبزء من حقوق السيادة الوطنية شرطاً ضرورياً من أجل استمرار الدولة نفسها 
وطنية واستمرار اجلماعة الدولية، وإذا كان حسن سري العالقات الدولية يتطلب وضع حد فاصل بني احلقوق ال

واحلقوق الدولية منعاً للتناقض، فإن االعتراف مبنطقة احلقوق الوطنية أخذت تنحسر لصاحل منطقة احلقوق 
الدولية، اليت أخذت تتسع تدرجيياً بسبب االعتبارات اليت أخذت تضغط على اجلماعة الدولية للتدخل يف منطقة 

األول اتساع : هرت نتيجة هذا التدخل باجتاهنيالصالحية الوطنية حفاظاً على مصلحة السالم الدويل، وقد ظ
نطاق احلقوق الدولية الذي يعىن النمو التدرجيي للسيادة الدولية، والثاين التضييق املطرد لنطاق احلقوق الداخلية مبا 

  )282(.يعىن االختفاء التدرجيي للسيادة الوطنية

لة إىل تقليص دائرة اختصاص الدولة وقد أدى متاس النطاقني الدويل والوطين عند حدود الدولة املستق
وتوسيع دائرة صالحية اجلماعة الدولية، اليت أخذت تتحول إىل وحدة كيانية هلا مصاحلها اخلاصة اليت ختتلف عن 
مصاحل الدول فرادى، وبالفعل بدأت السيادة تضيق إىل احلد األدىن يف ظل املنظمات الدولية املعاصرة لتلبية 

ظل نظام االعتماد املتبادل الذي أفقد السيادة مربر وجودها، إذا مل تتم ممارستها يف سبيل  االحتياجات الدولية يف
وعلى الصعيد الدويل تفقد الدولة شرعيتها إذا كان مبعث ممارستها . حتقيق اخلري العام للمواطنني داخل الدولة

. على حريات أعضاء اجلماعة الدوليةاملصاحل الوطنية الضيقة، اليت تضحي مبصاحل الدول األخرى أو تصبح عبئاً 
  )283(.وقد أوضح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن مبدأ السيادة أصبح ذا طابع إنساين

ترتب على اعتبار العالقات الدولية يف حالة الطبيعة، باعتبارها عالقات قوة بني دول ذات سيادة، واعتبار 
جياد حاجز مانع يفصل املسائل اخلارجية دون أن يكون بينهما األخرية الفاعل الوحيد يف هذه العالقات دور يف إ

لكن هذا الفصل مل يعد له ما يربره يف ظل التطورات اهلائلة يف وسائل االتصال اليت مزجت بني الناس . اتصال
أنه ) Duroselleديروزيل (واملصاحل واألفكار،كما مل تعد الدولة هي الفاعل الوحيد األساسي،ولذلك اعترب املؤرخ 

كلما توغلنا يف القرن العشرين، وجدنا أن األحداث اخلارجية متارس نفوذاً على الدول من خالل العقليات 
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اجلمعية، حيث مل يكن يف بداية القرن لالضطرابات يف اهلند أو شيلي أية أمهية، ومل يلتفت إليها أحد باعتبارها 
  ) 284(.حاز وتتحمس من أجل قضايا تقع يف هذه الدولأحداثا عابرة، أما اليوم فنجد أعداد كبرية من البشر تن

إن العالقة بني االختصاص الداخلي واالختصاص الدويل مسألة ذات أمهية بالغة، التصاهلا الوثيق بالسيادة 
الوطنية، ومع التداخل املستمر بني االختصاصني الداخلي والدويل بفعل تشابك وتداخل املصاحل،مل يعد هناك 

دود املصلحة الداخلية وحدود املصلحة الدولية، األمر الذي انعكس على تطور القانون الدويل، فاصل حمدد بني ح
فأصبحت الكثري من املسائل اليت اعتربها هذا القانون من أمهات احلقوق الداخلية مسائل دولية صرفة بتطور 

الني الداخلي والدويل وفقاً للظروف وبلور عهد العصبة دور اجلماعة الدولية يف حتديد نطاق ا. العالقات الدولية
االجتماعية الدولية املتطورة واملتغرية مع اعترافه بوجود منطقة حمرمة من احلقوق، تتمتع فيها الدولة بالسيادة 

  )285(.وحتدد يف ضوء القانون الدويل

مال األمم حبيث تكون قابلة للتطبيق على كل أع )286(من ميثاق األمم ) 2/7(وهو ما قصدته صياغة املادة 
املتحدة املنصوص عليها يف امليثاق، فيما عدا تلك األعمال املتعلقة باختاذ تدابري القسر للمحافظة على األمن 
والسلم الدوليني، كما أن امليثاق مل حيدد اجلهة اليت يرجع إليها للفصل يف مسائل االختصاص الداخلي وجتنب 

ت مسألة العالقة الدستورية بني املنظمة العاملية والدول املكونة ذكر القانون الدويل كمعيار للحكم، ولذلك عوجل
هلا كمسألة سياسية، فقد تركت اخلربة العملية لألمم املتحدة اجتاها واضحاً حنو توسيع نطاق االختصاصات 

طة الدولية، وقد دل على هذا االجتاه قبل حدوثه اتساع دائرة النشاط الوظيفي للميثاق وما فيه من مشول وإحا
مقارنة بعهد العصبة، فقد نص امليثاق على إنشاء الس االجتماعي واالقتصادي ملعاجلة املشكالت ذات العالقة، 
كما أن الدول ال تصدق على ميثاق حيتوى نصوصاً تتعلق باألقاليم غري املتمتعة  باحلكم الذايت، إذا كانت هذه 

 كذلك  –م الدول صاحبة املستعمرات وحدها وال تلتزم الدول تؤمن بالسياسة االستعمارية كمسألة داخلية– 
ببذل جمهود تعاوين إلمناء التمتع حبقوق اإلنسان والدفع ا قدماً على املستوى العاملي، إذا كانت تتمسك مببدأ 
السيادة املطلقة يف معاملة رعاياها على أي حنو تعسفي لكن الدول باعتبارها قد صدقت على امليثاق، تكون قد 

  )287(.لتزمت مقدماً مبفهوم واسع وعريض للمهمة اليت يقع على األمم املتحدة القيام اا
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إن تطور هذا االجتاه كان عملية سياسية، باعتبار أن األجهزة السياسية للمنظمة هي املسؤولة عن البت يف 
فكان معيار احلكم يف هذه املسائل املتعلقة باالختصاص الداخلي أو الدويل، دون اإلحالة إىل أية جهة قانونية، 

ولقد ). سان فرانسيسكو(املسائل معياراً سياسياً، يهتم خبلق نظام دويل قادر على حتقيق األهداف املثالية ملؤمتر
لعبت اعتبارات املصلحة الوطنية للدول األعضاء دوراً حامساً يف البت يف هذه املسائل، حيث أكدت فروع األمم 

أية مسألة تعرض عليها، ومل تسلم حبق الدولة يف فرض تفسري مقيد لالختصاص  املتحدة اختصاصها بالنظر يف
الدويل من جانب واحد، واعتربت أن الصحة الفنية للدفع باالختصاص الداخلي، ال ميكن أن مينع األمم املتحدة 

للميثاق، السيما أن أي من إشغال باهلا بقضية ترى أا متس احملافظة على السالم العاملي وحتقيق املقاصد األساسية 
عضو يف املنطقة الدولية يستطيع وضع أية مسألة على جدول أعمال اجلمعية العامة، إذا استطاع مجع األصوات 

  ) 288(.الالزمة هلا مهما كانت االحتجاجات القانونية

األعضاء، عدم تدخل األمم املتحدة يف الشؤون الداخلية للدول  )2/7( ورغم أن امليثاق قد قصد من املادة 
وجيمع الفقهاء على أن األمم املتحدة هي صاحبة السلطة يف معرفة كون . إال أنه مل حيدد هذه الشؤون الداخلية

تدخل يف دائرة الشؤون الداخلية أم الدولية، كما أنه إذا أبرمت معاهدة دولية بشأن مسألة ما مما يدخل  مسألة ما
تصبح ذات صفة دولية وال يعود ممكناً للدولة أن تدعي أا من  يف الشؤون الداخلية للدول، فإن هذه املسألة

باإلضافة إىل أنه حيتج ذه املادة إذا اختذ جملس األمن ما يراه ضرورياً حلفظ السلم . صميم االختصاص الداخلي
عل تشابك الدويل مبوجب الفصل السابع، وهو ما أدى إىل نقل العديد من املسائل الداخلية إىل النطاق الدويل بف

ولذلك سيظل حتديد هذه املسائل الداخلية ذا طابع سياسي مادام امليثاق مل حيددها يف نطاق . املصاحل الدولية
معني، وما دامت الدول تفضل التسويات السياسية يف األمم املتحدة، على حساب التسويات القانونية اليت تتم يف 

  )289(.احملكمة الدولية

األمم املتحدة ال تتدخل يف املسائل اليت تدخل بصفة أساسية يف نطاق االختصاص فإن  )2/7(وطبقاً للمادة 
الداخلي ألية دولة، لكن بتفسري وتطبيق أحكام امليثاق اليت تفرض التزامات على عاتق الدول األعضاء، يتم توسيع 

طان الداخلي للدول، اختصاصات أجهزة األمم املتحدة حبيث تشمل مسائل ميكن القول بأا تدخل يف نطاق السل
والسيما أن وجود مسألة معينة تدخل نطاق االختصاص الداخلي للدولة من عدمه أمر نسيب يتوقف على تطور 
العالقات الدولية، فاملسائل اليت تدخل يف نطاق االختصاص الداخلي قد تتضمنها معاهدة دولية فتنتقل إىل نطاق 

بشأا التزامات دولية صرحية فتدخل تلقائياً يف نطاق االختصاص  االختصاص الدويل، أما املسائل اليت ال توجد
  )  290(.الداخلي للدول، وعليه حتدد االهتمامات الدولية نطاق الرقابة الدولية على مسألة ما
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ولذلك جيب أن تأخذ فكرة السلطان الداخلي طابعاً مرناً ومتغرياً طبقاً لتطور األحداث الدولية، وهذا ما 
ة الدولية وما جرى عليه العمل يف األجهزة الدولية، بأنه إذ تقيدت حرية الدولة يف معاجلة إحدى قررته احملكم

املسائل مبا يقع على عاتقها من التزامات دولية سواء مبقتضى القانون الدويل أو املعاهدات الدولية، فإن هذه 
املرن لفكرة السلطان الداخلي بالتطور ويتسم هذا الطابع . املسألة ال تعد داخلة يف نطاق االختصاص الداخلي

املستمر للقانون الدويل بشكل عام، وإن هذه الفكرة ختتلف من دولة إىل أخرى تبعاً ملا إذا كانت هناك معاهدات 
تفسرياً حرفياً أو اعتبار نصها ميتاً ) 2/7(حتكم املسألة حمل البحث من عدمه، ولذلك ال جيب أن تفسر املادة 

  ) 291(.خمالفتهجرت العادة على 

إن التسليم بوجود حقوق دولية لإلنسان يعىن بداهة أن جماالً من جماالت األساسية لالختصاص الداخلي 
تقبله الدولة بسهولة، السيما أن من  للدولة قد أصبح حمالً لتدخل القانون الدويل بالتنظيم واحلماية، وهو ما ال

ادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، لكن مسألة حقوق اإلنسان الدعائم األساسية للقانون الدويل التسليم بالسي
مل يعد يشملها االختصاص الداخلي للدول شأا يف ذلك شأن مسأليت االستعمار وتدعيم السالم وهو ما كشفته 
ممارسات األمم املتحدة يف رقابة سلوك الدول األعضاء خبصوص حقوق اإلنسان يف حاليت ديد السلم واألمن 

  )292(.دولينيال

ومحاية حقوق اإلنسان بفعل املفاهيم القانونية املعاصرة اليت تبنتها األمم املتحدة،قد جعلت من هذه 
احلقوق مسألة دولية ال تقتصر على االختصاص الداخلي للدول فقط ويعتمد ذلك على جمموعة من االعتبارات 

حقوق اإلنسان وانتقاهلا من اال الداخلي إىل جمال  اليت تستند إىل فكرة املصلحة الدولية، مبعىن أن أساس مسألة
العالقات الدولية، يستند إىل حتقيق كل دولة مصلحتها، وليس إىل أساس قانوين متمثل بطبيعة النصوص القانونية 

وهلا وقد أخذت األمم املتحدة مبعيار املصلحة الدولية يف تنا. اليت حتتويها أو نبل املبادئ اليت تسعي إىل حتقيقها
مسائل حقوق اإلنسان وخاصة مسألة حق تقرير املصري والقضاء على الفصل العنصري، باعتبار هذه املسائل متس 
مصلحة اجلماعة الدولية وعيشها بسالم وأمن، ومن جانب أخر فإن مناقشة أوضاع حقوق اإلنسان يف دولة ما 

ائل الختصاص املنظمات الدولية ال يتم طواعية، خيضع ملعايري االنتقائية واالختيارية، كما أن إخضاع هذه املس
  )293(.وإمنا من خالل الضغوط اليت متارسها هذه الدول واملنظمات الدولية

ويدل االهتمام الدويل حبقوق اإلنسان على اال الواسع الذي أخذ فيه نطاق االختصاص الدويل يتزايد 
نصوص القانونية أو يف استنباط الصالحيات الضمنية أو تزايداً ملموساً، ويتم ذلك من خالل التوسع يف تفسري ال

يف التوسع بتفسري نظرية السالم الدويل، وقد انعكس تطور اهتمام اجلماعة الدولية حبقوق اإلنسان تبعاً لتطور 

                                                             

 .113نفس المرجع، ص - 291

 .40، ص  1986 القاهرة، دار اإلشعاع للطباعة،. محاضرات في العالقات الدوليةمصطفي سالمة حسين،   - 292
  ، القاهرة، الجمعية المجلة المصرية للقانون الدولي، "متحدة وانتهاكات حقوق اإلنساناألمم ال"إبراهيم على بدوي الشيخ،  - 293

 .43، ص1980،  36، العدد 36المصرية للقانون الدولي، المجلد      
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العالقات الدولية، على فكرة السيادة املرتبطة مببدأ اال الداخلي الذي ال ميس، فأصبحت القضايا املتروكة 
ختصاص الداخلي تتحول مبعاهدة مجاعية أو ثنائية إىل قضايا دولية، السيما أن هناك ربطا بني االعتداء على لال

حقوق اإلنسان وديد السالم العاملي والتعاون الدويل، ولذلك عملت األمم املتحدة على تضييق اال احملفوظ، 
  ) 294(.دافها يف حفظ السالم واألمن الدوليني مبقدار ما تكون املسائل املعتربة داخلياً متعارضة مع أه

وعندما حتدث امليثاق عن حقوق اإلنسان، قصد احلقوق القانونية املعترف ا من جانب القانون الدويل 
بشكل مستقل عن القانون الداخلي لكل دولة، وهذه النصوص الدولية ملزمة للدول واألفراد على حد سواء رغم 

ن قواعد حقوق اإلنسان تعترب قواعد قانونية دولية آمرة ال جيوز اإلخالل ا، وال عدم تفصيلها فيه، وذلك أل
ميكن تغيريها إال بقاعدة قانونية الحقة من قواعد القانون الدويل ذات الصفة، وهي مضمونة جبزاء حاسم هو 

لى االحترام العاملي بطالن كل تصرف يأيت بانتهاكها مطلقاً حبسب تعريف معاهدة فينا اليت نصت يف ديباجتها ع
  ) 295(.حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ولذلك ال جيوز االتفاق على خالفها

وعندما متارس الدولة سيادا، ختضع ألحكام القانون الدويل وتلتزم باحترام االلتزامات الدولية، سواء 
ص الداخلي إال إذا كانت يد الدولة يعد األمر من قبيل االختصا ال كان مصدرها العرف أم املعاهدات الدولية، و

بصدده حرة من كل قيد مصدره العرف أو االتفاق الدويل، وسابقاً كان القانون الدويل يأخذ بنظرية ثنائية 
القانون، وما يترتب على ذلك من عدم االعتراف بالسريان املباشر ألحكام القانون الدويل إال بعد مرورها عرب 

القانون الدويل املعاصر يأخذ بنظرية وحدة القانون سواء من حيث املصادر أو قناة التشريع الوطين، لكن 
األشخاص، ألنه يهتم بتنظيم سلوك األفراد، وقد جرى العمل الدويل والقضاء والفقه الدوليان على مبدأ مسو 

صدد، وهو ما جيعل القانون الدويل على القانون الداخلي يف حالة تنازعهما، وتقرير املسؤولية الدولية يف هذا ال
  )296(.الدولة ملزمة بتنسيق قانوا الداخلي مع أحكام القانون الدويل وإال تعرضت للمسؤولية الدولية

ولذلك جند سائر االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان حترص على إبراز ضرورة إعطاء أولوية التطبيق 
ات فاعلية، فمثالً نصت االتفاقية الدولية إلزالة كافة ألحكامها حىت تكون للرقابة الدولية على احترام هذه املعاهد

كل دولة طرف يف هذه االتفاقية اختاذ اإلجراءات الفعالة (على ) ج/2(أشكال التمييز والتفرقة العنصرية يف املادة  
اء التمييز ملراجعة السياسات احلكومية والوطنية وتعديل أو إلغاء أية قوانني أو لوائح يكون من نتائجها خلق أو إبق

إىل أنه  1966من االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  )5/2( املادة   كما تشري) العنصري
، )ال جيوز تقييد حقوق اإلنسان األساسية املقررة أو القائمة يف أي دولة استناداً إىل القانون واللوائح والعرف(

                                                             
 .453عدنان نعمة، مرجع السابق ، ص  - 294

295 . نظرية الجزاء في القانون الدوليدراسة في : عدم االعتراف باألوضاع اإلقليمية غير المشروعةمحمد سعيد الدقاق،  -   
.92، ص1984المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، دار        

  يقي لطبيعة القانوندراسة في المفهوم الحق:العودة إلى ممارسة القانون الدولي األوروبي المسيحيسرحان،  زعبدا لعزي - 296
  ، 1995،  القاهرة، دار النهضة العربية، طبيقات المصريةفي ظل النظام الجديد وعلى ضوء أحكام المحاكم والتالدولي      
  173.172صص      
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تتعهد كل دولة طرف يف (على أن 1966ية الدولية للحقوق املدنية والسياسية لعام من االتفاق )2/2(وتنص املادة
االتفاقية عند غياب النص يف إجراءاا التشريعية القائمة باختاذ اخلطوات الالزمة من أجل وضع اإلجراءات 

ال جيوز (ت االتفاقية أنه من ذا)5/2(كما تقرر املادة) التشريعية الالزمة لتحقيق احلقوق املقررة يف هذه االتفاقية
  ) 297().تقييد أي من حقوق اإلنسان استناداً إىل القوانني واللوائح أو العرف

وإذا كان احترام القوانني الوطنية حلقوق اإلنسان وعدم خمالفة أحكام االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، 
يؤدى إىل أن تترك للدول فرصة الرقابة  يعتربان أحد الضمانات اليت تكفل محاية حقوق اإلنسان، فإن املنطق

الذاتية على تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك بأن حتقق التوافق بني قوانينها وهذه 
االلتزامات، ومن أجل ذلك ال جيوز التوجه إىل وسائل الرقابة الدولية السياسية والقضائية إال بعد استنفاد الوسائل 

 ميكن عن طريقها محاية حقوق اإلنسان املقررة يف القانون الدويل، فإذا ثبت عدم فاعلية الوسائل الداخلية اليت
الوطنية ينشأ حق الدول واألفراد يف االلتجاء إىل الوسائل الدولية املقررة يف هذه االتفاقيات الدولية على املستوى 

   ) 298(.اإلقليمي أو الدويل
ن تتوقف على إجراءات التنفيذ، ولذلك تطلب إجراءات وطنية لتنفيذ إن احلماية الدولية حلقوق اإلنسا

املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،واملعايري الدولية للحماية دف إىل إكمال وحتسني املعايري الوطنية وليس 
ملعاهدات، وإال حتديها،وعلى الدول األطراف يف املعاهدات الدولية اإلذعان اللتزاماا التشريعية النامجة عن هذه ا

فإن املبدأ التقليدي لقانون املسؤولية الدولية يطبق وال تستطيع أي دولة االحتجاج بنظامها الداخلي لتفادي 
يعىن قيام الدول األطراف مبعاهدات حقوق اإلنسان باإلذعان اللتزاماا واختاذ  اإلذعان اللتزاماا الدولية، وهو ما

  )  299(.التوافق بني نظامها القانوين الداخلي ومعايري احلماية الدولية إجراءات إجيابية دف إىل حتقيق

ومنذ صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي مهد الطريق إلقرار العديد من معاهدات حقوق 
 اإلنسان على املستويني العاملي واإلقليمي تشتمل كلها على إشارات إىل اإلعالن يف مقدماا اخلاصة ا، ويعترب
هذا اإلعالن تفسرياً رمسياً لشروط حقوق اإلنسان الواردة يف ميثاق األمم املتحدة ،وبذلك يصبح اإلعالن جزءاً 
من اللغة املشتركة للجنس البشرى، أصبحت حقوق اإلنسان ضمن االلتزامات الدولية، وال تعترب من صميم 

بة الدولية عليها حبجة مبدأ عدم التدخل ألن الرقابة السلطان الداخلي الذي مينع الدول واملنظمات الدولية من الرقا
   ) 300(.من صميم التزام الدول بتطبيق هذه املعاهدات

                                                             
  ، الكويت، مجلة الحقوق والشريعةالعالقة بين االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقوانين الداخلية، "سرحان،  زعبد العزي - 297

 .113ص ،1980،أغسطس3، العدد4جامعة الكويت، كلية الحقوق والشريعة، السنة      
 .111، ص مرجع سابقالعالقة بين االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقوانين الداخلية، "سرحان،  زعبد العزي - 298
، )الجمال دترجمة عبدا لحمي(العقبات والتحديات التي تعترض تنفيذها، . االتكالية التبادلية لحقوق اإلنسان جميعاً"أنطوينو ترينداي،  - 299

 . 86-85، ص1998، ديسمبر 158العدد  ، اليونسكو،ة للعلوم االجتماعيةالمجلة  الدولي
 . 77-75نفس المرجع، ص - 300
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وهكذا أصبحت حقوق اإلنسان من املسائل الدولية اليت تم ا األمم املتحدة باعتبار نصوص ميثاقها 
كات حقوق اإلنسان، ومل تعد من صميم وأحكام االتفاقيات الدولية األخرى، ولذلك حيق هلا التدخل لوقف انتها

من اجلدير بالذكر أن تدخل الدولة الفردي دون تفويض األمم املتحدة تكمن فيه  و.االختصاص الداخلي للدولة
  .اخلطورة النتهاكات املبادئ القانونية الدولية اليت حتمي استقالل الدولة

 ضد دولة دولية عسكرية محلة أول تسيري نم إليه قادت وما الصريب كوسوفو إقليم أزمة وكانت تداعيات

 ، املتحدة األمم أجهزة وغريه من األمن جملس عن وبعيدا ، كربى عواصم وبقرار ، املتحدة األمم يف وعضو مستقلة
  ."اإلنساين التدخل حق" مبدأ اعتماد ضرورة عن اجلدي احلديث يف االنطالق نقطة هي التداعيات هذه كانت

 بتأسيس الدولية قد قام العالقات يف القيم موضوع منظري أهم أحد) فروست نمريف( وقبل ذلك ، كان
 وقيما معايري لذلك وحدد) املواطنية( و) املدنية( احلقوق بني التفريق فكرة على يقوم اإلنساين للتدخل جديد مبدأ

 القومي، السيادي اتمع يف مواطن هو الفرد( فيقول التدخل عدم أو التدخل مهمة تتحدد ضوئها على ثابتة،
 وأخرى لدولة، قانونيا تابع كمواطن صفته إىل منسوبة واحدة: حقوق حزمتا له املعومل، اتمع يف مدين وهو

 اليت القانونية امتيازاته تتضمن كمواطن حقوقه حزمة. القومية ويته معروف غري معومل كمدين لصفته منسوبة
 التصويت يف وحقه املواطنني، سائر مع املساواة يف حقه ذلك منض ومن هلا، التابع الدولة دستور عليها ينص

 حزمة أما والسياسة، التسيس دائرة يف تقع مجيعاً احلقوق وهذه املعلومات، إىل الوصول يف وحقه واالنتخاب،
 التعرض وعدم العيش يف حقه ذلك ومن اإلنسان، حقوق من) األول اجليل(بـ يعرف ما فتتضمن كمدين حقوقه
 احلقوق وهذه دينه، أو عرقه أو لونه بسبب للتمييز يتعرض ال أن يف وحقه احلرية، يف وحقه اإلبادة، أو للقتل
 املدين اتمع مسؤولية وان. أصال السياسة فوق تكن مل إن مسيسة غري هي بل التسيس دائرة يف تقع ال أن جيب

 هذه انتهاك وان. العامل يف مكان أي يف انتهاكها عدم وضمان املدنية احلقوق حزمة على احلفاظ يف تكمن املعومل
 تدخال تستوجب فال كمواطن الفرد حقوق حزمة انتهاك أما. ومعياره اإلنساين التدخل بوصلة هو احلقوق
 دينية أو عنصرية إبادة إىل دولة أية أفراد تعرض إذا واجب، هو بل به، مسموح التدخل أن أي خارجياً، إنسانيا

 سياسي استبداد لنظام تعرضوا أو االنتخاب، أو التصويت حق من حرموا إذا أما. واسعة نصريع متييز محالت أو
  )301().مواطنيها على الدولة سيادة نطاق يف يدخل ذلك الن اإلنساين، التدخل متاما يربر ال ذلك فان

قها بقدرات أن السيادة ترتبط ارتباطا وثيقا من حيث طبيعتها ومدى اتساع أو ضيق نطاق تطبيواخلالصة 
شرط من شروط ممارسة السيادة واحلفاظ عليها، وهو ما يثري  -باختصار-الدولة وإمكاناا الذاتية، أي أن القوة 

 .يف النهاية قضية العدالة الدولية على كافة األصعدة

                                                             
301 ، على الرابط  2000، جانفي 41 النبأ، العدد التدخالت، مجلة ومشروعية الوصاية تحديات..الوطنية السيادة الرضا،  عبد علي - 
  :االلكتروني

> < http :www.annaba.org/nba41/seyadah.htm 
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  .الوطنية السيادة مبدأ منظار من العسكري اإلنساين التدخل مشروعية مدى :املطلب الثالث
 فهم حماولة عند كبري، حد إىل االعتبارات السياسية تغليب آخر مبعىن أو  "التسييس" أن حقيقة من رغمال على

 خربة استعراض أن إال تطبيقاته، كانت أيا اإلنساين الدويل للتدخل أساسية مالزمة صفة يكون يكاد  األمور بعض

 هلذا معلنة وأهدافًا دوافع مثة على أن الباحثني بني اإلمجاع يشبه ما وجود عن يكشف اخلصوص هذا يف العمل الدويل

 الدويل اتمع على يتعني الذي احلق درجة إىل به وترقى. األمر مشروعيته اية يف تسوغ اليت هي التدخل، من النوع

 .الوطنية السيادة ملبدأ اعتبار ما دون يباشره أن
 اليت األخالقية الفكرة حول يف جمملها تدور تكاد أا فاملالحظ واألهداف، الدوافع هذه مبجمل يتعلق وفيما

 بني املتبادلة املسئولية من أدىن حدا هناك أن  أخرى عبارة يف  يعين حاجة، مما ذي لكل العون يد مد بوجوب تقضي

 .فرادى للدول السياسية احلدود عن النظر بغض الدولية، اجلماعة أعضاء كل
 لدى املتدخل الدويل للطرف مطامع سياسية خيفي ستار جمرد تكون قد األخالقية االعتبارات أن األمر، وواقع

 هذه االعتبارات على التعويل عدم إىل الباحثني بعض ذهب فقد ولذلك،. التدخل هذا جراء من املستهدف الطرف

 .غري مقبول سلوك هو إمنا صورته، كانت أيا التدخل أن إىل بالنظر بإطالق،
 القانوين التكييف يف البحث منه إىل املتوخاة واألهداف التدخل على حتمل اليت فعالدوا بيان من انتقلنا وإذا

 الدويل، القانوين الفقه يف واسع نطاق على ثارت قد هذه اإلشكالية أن نالحظ فإننا التدخل،  هذا مشروعية ملدى

 جواز عدم هو يف األمور صلاأل ألن وإمنا  االنتقائي، الطابع بعضها على غلب واليت  لتعدد التطبيقات فقط ليس

  .العامة القاعدة من ء استثنا يشكل املعىن ذا هو التدخل ألن أو التدخل،
 مشروعية مسألة إزاء العام القانون الدويل موقف بتكييف يتعلق فيما رئيسيتني، نظر وجهيت مثة أن واملشاهد،

 من وبالذات اإلنسان، حقوق حلماية دولية آليةك إنسانية الدويل ألغراض التدخل أو  "التدخل العسكري اإلنساين "

املادة  نص هو مضمون واحد، مرجعي إطار من هاتني النظر وجهيت من كل وتنطلق املسلحة،  القوة استخدام خالل
 يف  املتحدة األمم أعضاء أي  مجيعا اهليئة أعضاء ميتنع" :أن وجوب على يؤكد والذي املتحدة، األمم ميثاق من  )2/4(

 دولة، ألية االستقالل السياسي أو األراضي، سالمة ضد استخدامها أو القوة، باستعمال التهديد الدولية عن امعالق

 )302(."املتحدة األمم ومقاصد يتفق ال آخر وجه أي على أو
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 تدخال فيه ترى ، وال"التدخل العسكري اإلنساين " مبشروعية القول إىل فتذهب األوىل، النظر وجهة أما

اآلتية احلجج إىل استنادا وذلك املعنية، للدولة الداخلية الشئون يف  -بإطالق -احمظور: 
 يشملها التدخل اليت صور ضمن إنسانية، يندرج ألغراض الدويل التدخل أو ،"اإلنساين التدخل العسكري "أن 

 العالقات نطاق يف دامهاباستخ التهديد أو القوة استخدام جواز مبدأ عدم على ترد اليت الثالثة االستثناءات أحد

 .واجلماعي الفردي الشرعي الدفاع مبدأ به ونعين املتبادلة، الدولية
 والذي املتحدة، األمم ميثاق من 51 املادة يف نص وردت قد االستثناء هذا إىل الصرحية اإلشارة فإن معلوم، هو وكما

 نفسها الدفاع عن يف مجاعات، أو فرادى للدول، الطبيعي احلق ينقص أو يضعف ما هذا امليثاق يف ليس :"أنه إىل يشري

 السلم حلفظ الالزمة التدابري األمن جملس يتخذ أن إىل وذلك املتحدة، األمم أعضاء أحد على مسلحة قوة اعتدت إذا

 تلك تؤثر وال فورا، الس إىل تبلغ النفس عن الدفاع حلق استعماال األعضاء اليت اختذها والتدابري .الدوليني واألمن

 يف يتخذ أن يف احلق من  امليثاق هذا من أحكام املستمدة ومسئولياته سلطته مبقتضى  للمجلس ما يف حال بأي التدابري
 )303(."نصابه إىل إعادته أو الدويل واألمن السلم حلفظ األعمال من الختاذه ضرورة يرى ما وقت أي

 للعدوان للتصدي فقط ليس ميتد لشرعي، ليجعلها الدفاع مفهوم من كثريا يوسع إمنا الرأي هذا أن وواضح،

 ومنها  الالزمة اإلجراءات اختاذ يف الدولة هذه حق إىل أيضا وإمنا ينسحب دولة ما، له تتعرض قد الذي املسلح

 . واسع نطاق وعلى متعمد بشكل حمال لالنتهاك تكون قد واليت اخلارج، يف مواطنيها حقوق عن التدخل للدفاع

 هذا لرأي وفقًا  إليه النظر ينبغي ال حكمه، يف االنتهاك، وما هلذا للتصدي املسلحة القوة استخدام أن ذلك، ومؤدى

 واستقالهلا اإلقليمية وسالمتها الدولة سيادة مبدأ على خروجا أو افتئاتا ميثل باعتباره  الباحثني من األول الفريق

 .السياسي
 ،أنه  حقيقة على يؤكد الذي  املتحدة ميثاق األمم من) 2/7 (املادة  نص بأن القول يف املتمثلة احلجة فهناك كذلك

 لدولة الداخلي السلطان صميم من هي اليت الشؤون يف تتدخل أن لألمم املتحدة يسوغ ما امليثاق هذا يف ليس:" 

 ال املبدأ اهذ أن امليثاق ، على هذا حبكم حتل ألن املسائل هذه مثل يعرضوا أن األعضاء يقتضي ما وليس فيه ما،
 "السابع الفصل يف الواردة القمع تدابري بتطبيق خيل
 واملشردين، بالالجئني الدويل اتمع اهتمام ضوء على العتبارات إنسانية التدخل االجتاه، هذا أنصار برز وقد

 المتداد )2/7 (  املادة إىل استنادا للدول، الداخلية الشؤون يف تدخال يعد ال املشاكل مع هذه التعامل أن واعتربوا

 األساسية، وحريام حلقوقهم إىل انتهاك الالجئني تعرض حالة يف خاصة أخرى دول على الداخلية اهلجرات آثار

  )304(.الدويل اتمع سيادة أمام اال ليفسح للدولة املطلقة السيادة على قيود فرض إىل يؤدي مما

                                                             
 .ميثاق األمم المتحدة، مرجع سابق - 303
  ، 1997 السياسية، والدراسات البحوث مركز القاهرة، ،اإلقليمية الدولية المعاهدات في الالجئين مفهوم جمعة، حسن حازم - 304
 .16ص     



151 
 

 ما، دولة شؤون يف اخلارجي التدخل فكرة لرفض عليه القياس أو به االعتداد املذكور، النص أي ميكن، ال وبذلك

 مسألة إىل نظر قد ذاته، املتحدة األمم ميثاق أن حقيقة ذلك إىل ومرد .بذلك تلزم إنسانية اعتبارات وجدت ما إذا

 حد على والدولية الداخلية واألوضاع الظروف تطور حبسب ومتطورة، مرنة مسألة باعتبارها الداخلي االختصاص

 دويل باهتمام حتظى اليت األمور من أضحت قد واحلريات األساسية اإلنسان حبقوق املتعلقة املسائل إن وحيث سواء،

 ذه يتعلق فيما للدولة مطلق اختصاص عن احلديث املمكن غري من أصبح فقد لذلك بشكل مطرد، ومتزايد واسع

 املشتركة املساحة يف مطردة زيادة مؤخرا بدأنا نشهدها يتال الدولية التطورات على ترتب فقد أخرى، وبعبارة .األمور

 .الداخلي والقانون الدويل القانون من كل اهتمام دائريت بني
 ا  تربيره ميكن ألغراض إنسانية، الدويل التدخل مبشروعية القول فإن تقدم، ما إىل وإضافةنص إىل باإلحالة  أيض 

الدويل  للمجتمع أكيدة مصلحة بوجود صراحة  تعترفان واللتني ،)305(املتحدة ميثاق األمم من 56 و 55 املادتني
 .كافة ااالت يف ا االرتقاء على والعمل اإلنسان حلقوق الواجب االحترام تعزيز يف

 صالحيات إعطاء لصاحل يف التفسري البعض توسع الذكر، سالفيت املادتني حكم إىل استنادا أنه واملالحظ،

 فكرة إىل عودة ورمبا  هلم سوغ الذي احلد وإىل األعضاء، الداخلية للدول الشؤون يف للتدخل الدويل للمجتمع أكرب

 وطنية نظم لتغيري الدويل إجازة التدخل  عشر التاسع القرن يف األورويب االستعمار ا تذرع اليت "الرسالة املقدسة"

 .حملها حتل دميقراطية، بأا توصف أخرى نظم وإقامة
 " من املزيد أمام واسعا الباب يفتح إنه اخلطرية، حيث حماذيره له  وبإطالق  االجتاه هذا يف السري نأ وتقديرنا،

" خيرج  أنه عن ناهيك ما، دولة يف احلادثة للتطورات وتقوميه الدويل اتمع املهيمنة يف القوى نظرة على"التسييس
 .عموما الدويل اتمع مستوى على اإلنسان حقوق حلماية مهمة كآلية احلقيقي مضمونه من " اإلنساين التدخل

 اإلنسانية احلماية توفري  األوىل بالدرجة يستهدف إمنا اإلنساين، العسكري التدخل أن نعترب أن لنا جاز إذا أنه مث 

 جند أن ميكننا فإنه عليهم، واقع بني ظلم من أو االضطهاد من يعانون من األفراد جلماعات -بالفعل - الواجبة

 النزاعات أثناء يف املدنيني معاملة بشأن ،1994 لعام الرابعة جنيف اتفاقية أحكام يف التدخل هلذا ندا قانونياس

 األمحر للصليب الدولية اللجنة على يتعني فإنه هذه االتفاقية، لنص طبقًا أنه االحتالل، فالثابت، حتت أو املسلحة

 غري اليت تكون تلك ذلك يف مبا املسلحة، النزاعات كافة يف إلنسانيةا واإلغاثة العون التدخل لتقدمي إىل تبادر أن

 التدخل صور من الصورة هذه مثل أن واحلق، .دويل طابع ذات
      ولو حىت أحد، من منازعة حمل ليست  حمضة إنسانية اعتبارات من انطالقًا تتم واليت  "اإلنساين" الدويل    
  )306(.بشأا صريح قانوين نص يوجد مل   
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 ،اا، ليس ورمبا وأخريمبشروعية القول يف رأيه "التدخل العسكري اإلنساين"مبدأ  عن املدافع الفريق هذا يعزز آخر 

 فقط تندرج اليت األمور من اعتباره ورفض للمبدأ تأييد من الدويل إليه القضاء ذهب ما إىل باإلشارة التدخل، هذا

 .للدولة الداخلي االختصاص نطاق ضمن
 االختصاص قيد تطويع يف مهم بدور اضطلعت أا نالحظ كمثال، فإننا الدولية، العدل حمكمة قضاء خذناأ فإذا 

 التوجه، هذا مع واتساقًا .اخلصوص هذا يف الدويل اتمع لدور أكرب وزن إعطاء لصاحل فرادى، للدول الداخلي

 املتحدة والواليات نيكارجوا بني النزاع قضية يف ، 1986 الصادر عام حكمها يف الدولية، العدل حمكمة أشارت

 هذه انتهاك احلق يف يعين ال ذلك أن إال اإلنسان، حقوق باحترام التزام وجود عدم بافتراض أنه حىت إىل األمريكية،

   )307(.األحوال هذه مثل يف الدويل العمل يف عليها املتعارف اإلجراءات بإتباع محايتها يعين العكس على وإمنا احلقوق،
 قضائها يف أيضا عنيت قد أا اخلاصة، فاملالحظ الطبيعة ذات الدولية باحملاكم يتعلق فيما حىت أنه لواقع،وا

 للدولة، ومن اإلقليمية السالمة أو الوطنية السيادة مبدأ على اإلنسان الدولية حلقوق احلماية أولوية على بالتوكيد

 من نورمربج مبحاكمات واليت عرفت الثانية العاملية احلرب يف "احلرب جمرمي" حماكمات إليه خلصت ما ذلك، مثال،

 ميكن احلكومة فهذه .رعاياها مبعاملة يتعلق فيما للمنازعة قابل غري حقًا اآلن بعد  حكومة أية متلك ال" :أنه حقيقة إبراز

 ما إذا حرب، يكمجرم يدانوا ميكن أن  دولة كل ويف فيه املسؤولني أن كما دولية، عدل حمكمة أمام أن حتاكم

 اعتدوا إذا أو اإلنسانية، القوانني تنتهك قواعد فرضوا ما إذا أو لقوانني الدول، خرق من ذلك يستوجب ما اقترفوا

 )308("عدوانية حرب بشن قاموا ما إذا أو واجلماعات، األفراد حقوق على
 عليه التوكيد أعيد قد اخلصوص، هذا يف حماكمات نورمربج، إليه انتهت ما إن الشأن، هذا يف البيان، عن غين هو ومما

 عام  يف روما يف عليه التوقيع مت الذي الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي النظام يف  نطاق أوسع وعلى  أكرب بوضوح

1998 .)309( 
 من األول الفريق هذا جانب إنسانية من باعتبارات املدفوع أو ،"اإلنساين" الدويل التدخل فكرة تأييد أن على

 تدخل عن نتحدث وحنن اعتبار، حمل تكون أن يتعني معينة مثة ضوابط توجد وإمنا قيد، كل من مطلقًا ليس لباحثني،ا

 :)310(يلي ما الضوابط، هذه ومن .اخلصوص هذا يف مقبول أو مشروع دويل
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 حقوق ماحترا على التوكيد وهو أال أساسي، دف فقط حمكوما يكون أن جيب التدخل من النوع هذا أن -أوال

 الرد طبيعة وبني احلقوق هلذه باخلطر املهدد الفعل بني التناسب فإن ذلك، على وبناء .آخر هدف أي وليس اإلنسان،
  .األحوال مجيع يف به االلتزام جيب أساسي شرط هو املطلوب،

 يف لطةهيكل الس يف تغيري أي إحداث إىل السعي خاص، بشكل التدخل، هذا أهداف بني من يكون أال  -ثانيا
  .أخرى أطراف أو طرف حساب وعلى معينا، داخليا طرفًا يفيد قد مما اتمع،

 استنفاد أن مبعىن األخري، البديل أو احلل هو التهديد باستخدامها، حىت أو القوة، استخدام إىل اللجوء يكون أن -ثالثًا

 القسرية الوسائل إىل اللجوء يف التفكري يف الشروع قبل ضروري شرط هو القسرية، غري أو السلمية األخرى الوسائل

  عسكرية وغري عسكرية من
 يف عنه ويتغاضى معينة، حاالت يف إليه يلجأ أن مبعىن انتقائيا،  احلالة هذه مثل يف الدويل التدخل يكون أال -رابعا

   .مماثلة أخرى حاالت
 تستند مجاعية، دولية بإرادة يتم أن جيب مناوإ واحدة، به دولة تقوم فردي بعمل التدخل هذا يتم أال وجوب -خامسا

  الصلة ذات األخرى الدولية املنظمات إحدى أو املتحدة األمم منظمة عن صادر وموضوعا شكال صحيح قرار إىل
 إىل  مثال  يؤدي كأن منه، املقصود اهلدف تتجاوز أو خماطر أضرار إحداث التدخل هذا شأن من يكون أال -سادسا

 االستقرار، عدم الفوضى وحالة من املزيد شيوع إىل يؤدي أو أن املمتلكات، يف أو األرواح يف مةخسائر جسي وقوع

 جتاوزت واليت ،"األمل إعادة عملية" شعار حتت يف الصومال الدويل التدخل حالة يف مثال حدث ما حنو على وذلك

 بعض يف وتعذيبهم بل السكان، وتعقب داتالقيا لبعض مطاردة بعمليات لتقوم املنشود، الدولية اهلدف القوات فيها

 .احلاالت
 ألغراض الدويل التدخل أو العسكري اإلنساين، التدخل لفكرة املؤيدة هذه، النظر وجهة جانب إىل أنه على

 ملبدأي صارخا وانتهاكًا صرحيا خروجا وتعتربها أساسها، من هذه الفكرة ترفض أخرى نظر وجهة هناك إنسانية،

 :موقفهم لشرح شىت حججا بدورهم هذه النظر وجهة أنصار ويسوق .للدولة اإلقليمية والسالمة نيةالوط السيادة
 ، م نالحظ فبدايةعدم" هو الدولية العالقات يف األصل مؤداها أن أساسية، مقولة من املوقف هذا يف ينطلقون أ 

 املادة(األمم  عصبة عهد من بدًءا الدولية، للمنظمات املنشئة عموم املواثيق يف عليه نص والذي ،"التدخل

 )311(. اإلقليمية باملواثيق وانتهاء،  )2/7 (املتحدة املادة  األمم مبيثاق ، ومرورا)العاشرة
 التدخل باألساس هو إمنا املرفوض، التدخل حقيقة أن إىل يشري املواثيق، هذه كل يف النص، ظاهر كان إذا أنه والواقع،

 بأن التدخل االستنتاج إىل يقود إمنا، الواردة النصوص فهم يف التمعن أن إال و مسلحا،أ عسكريا طابعا يأخذ الذي
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 عن النظر بغض مقبول غري يشكل مسلكًا للدولة، اإلقليمية والسالمة السيادة ملبدأي ديدا ميثل الذي اخلارجي

  .ذلك غري أو اقتصاديا، أو عسكريا، عليها؛ يكون اليت الصورة
 ،الداخلية الشؤون يف التدخل بعدم تلزم الدول اليت القانونية القواعد إعمال بوجوب القول يعزز امم فإنه كذلك 

 منها العاملية الدولية للمنظمات املنشئة املواثيق عليه درجت ما مربر كان، أي حتت اآلخر، البعض لبعضها

 تدخل خالل أو من املفاوضات إىل جوءبالل سواء للمنازعات، السلمية التسوية مبدأ على التوكيد واإلقليمية من

 .وسيلة أخرى بأية أو بالوساطة أو احلميدة، مساعيه ببذل ثالث طرف
 املرجعي اإلطار  الثانية العاملية احلرب ومنذ اية  اآلن يشكل الذي هو املتحدة األمم ميثاق أن نعترب أن لنا جاز وإذا

 للمنازعات أمهية السلمية التسوية موضوع أوىل قد امليثاق هذا بأن القول إىل فإننا خنلص الدولية، العالقات لتنظيم

 إىل اللجوء إلمكان  األقوال أرجح على  ضروري شرط التسوية هلذه املختلفة الوسائل استنفاذ أن واعترب بل كربى،

 املخالفة تكن مل اوم الطريق، جادة إىل العودة على املخالفة الدولة حلمل  اقتصادية أو عسكرية،  قسرية أخرى وسائل

 .الدوليني واألمن للسلم ديدا يشكل مما احلاصلة
 ا فرادى، للدول الشؤون الداخلية يف التدخل لفكرة الرافض الباحثني، من الفريق هذا يضيف كمااملربر كان أي 

لعموم  املنشئة املواثيق يف فقط عليه ينص مل التدخل عدم مبدأ أن أخرى مؤداها حجة لذلك، تربيرا يساق قد الذي
 خالل من أيضا عليه التوكيد جرى وإمنا اخلصوص، هذا يف العمل عليه استقر ملا كتوكيد الدولية، املنظمات

 اجلمعية عن الصادرة العديدة)التوصيات( القرارات :ذلك مثال ومن .املنظمات هذه من للعديد الالحق السلوك

  Declaration"إعالن " صورة يف صدر الذي )التوصية( لقرارا  اخلصوص وجه على ومنها املتحدة، لألمم العامة
 )312(.وسيادا استقالهلا ومحاية، للدول الداخلية الشؤون يف التدخل جواز عدم بشأن

 األمر   :اآلتيني األمرين على باألساس مبوضوعنا، توكيده يتعلق فيما اإلعالن أو القرار هذا إىل بالنسبة يهمنا وما

يف  صورة بأي التدخل يف  به تتذرع الذي املربر كان وأيا  دولة أي عدم أحقية على التشديد يف ويتمثل األول،
 الدولة لشخصية ديد من صوره بشىت التدخل هذا مثل ميثله ما إىل بالنظر وذلك أخرى، لدولة الداخلية الشؤون

 سياسية ضغط أساليب إىل اللجوء دولة أي حماولة رفض يف اآلخر، فيتمثل األمر وأما. وجودها ولعناصر املستهدفة،

 الدولة أي هلا، ليس هو عما  حق وجه دون  هلا التنازل على محلها دف أخرى، دولة ضد ذلك غري أو اقتصادية أو

 .املتدخلة
 -اإلشارة سلفت وكما– قد عادت العامة اجلمعية أن أيضا، اخلصوص هذا يف باإلشارة، جدير هو ومما

 وبالذات تالية، مناسبات عدة يف الذكر، سالف 1965 عام اإلعالن الصادر يف عنه عربت ذيال موقفها على وأكدت

                                                             
  . 1965لعام  2131د ھنا ھو إعالن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، الصادر بقرار الجمعیة العامة المقصو - 312

 .99باسیل یوسف باسیل، مرجع سابق، ص : للتفصیل أنظر      
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 بشأن الدويل القانون مبادئ إعالن" : عنوان حتت ، 1970 عام والعشرين اخلامسة الدورة يف قرارها الصادر يف

 )313(".الدول بني والتعاون الودية العالقات
 ا إذا بأنه القول يف مثلةاملت احلجة هناك تقدم، ما إىل وإضافةحبقوق الدويل االهتمام مصادر أحد أن كان صحيح 

 من قواعد الصلة ذات الدولية واالتفاقات املواثيق تضمنته ما يف يتمثل إمنا األساسية، عموما، واحلريات اإلنسان

 أو صرحية  إشارة أي نم متاما قد خلت االتفاقيات وتلك املواثيق هذه أن  أيضا  الصحيح من أنه إال وأحكام،

 اليت الدولة ضد العسكري، التدخل وخاصة نوع، أي من خارجي لتربير تدخل إليها االرتكان ميكن  ضمنية

 عليها نصت اإلنسان اليت حقوق ضمانات تعدد مع أنه فاملالحظ أخرى، وبعبارة .احلقوق هذه فيها تنتهك

 مبكافحة اخلاصة الدولية االتفاقية:"املثال  سبيل ومنها على  الصلة ذات الدولية واإلعالنات واالتفاقات املواثيق

والسياسية  املدنية للحقوق الدوليان والعهدان ، 1948 عام املربمة " عليها البشري واملعاقبة اجلنس إبادة جرمية
 اللجوء إىل يشر مل الوثائق هذه أيا من أن إال ، 1966 عام يف الصادران والثقافية واالجتماعية االقتصادية واحلقوق

 .املقررة واحلريات باحلقوق التمتع لكفالة الضرورية الضمانات كإحدى املسلح، الدويل التدخل أو القوة إىل
 فإننا الشأن، هذا يف كمثال، "عليها البشري واملعاقبة اجلنس إبادة جرمية مبكافحة اخلاصة الدولية االتفاقية" أخذنا وإذا

تعمل  بأن األطراف الدول إلزام من منها السادسة املادة يف ورد ما هو ذه االتفاقيةه عليه نصت ما أقصى أن نالحظ
 من الثالثة املادة يف عليها األفعال املنصوص من فعل أي أو املذكورة، اجلرمية بارتكاب املتهمني األشخاص إحالة على

 خمتصة تكون دولية جنائية حمكمة إىل أو ليمها،إق يف الفعل ارتكب اليت يف الدولة املختصة احملاكم إىل ذاا، االتفاقية
  )314(.ذلك املتعاقدة األطراف قبلت مىت الفعل، هذا بالنظر يف

والذي خنلص إليه من كل ما تقدم أنه أمام التطورات الدولية، تراجع مفهوم السيادة من صيغته املطلقة 
ى حتقيق اخلري العام الداخلي والدويل إىل صيغة نسبية ،حبيث أصبح هذا املفهوم وسيلة وليس غاية، يعمل عل

ومع تطور العالقات الدولية . باعتبار اإلنسان اهلدف األمسى له، ومل تعد السيادة مربراً النتهاك حقوق اإلنسان
تطور مضمون مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، وانعكست عليه التغريات اليت أصابت مفهوم 

حتوال يف تفسريه من الناحية اجلامدة إىل الناحية املرنة، وهو ما أثر ىف جدلية العالقة بني السيادة األمر الذي أحدث 
  .االختصاص الداخلي واالختصاص الدويل لصاحل األخري

  .ضوابط التدخل العسكري اإلنساين ومعايريه:املبحث الثاين
( السلطات السياسية حينما حيدث تدخل عسكري من املرجح أن تعمل القوات العسكرية املتدخلة، و

واملنظمات اإلنسانية جنبا إىل جنب لتقدمي املساعدة اإلنسانية وتوفري احلماية للسكان املعرضني ) احمللية واخلارجية
للخطر، وكان اجلمع بني القوات العسكرية األكثر تنظيما وانضباطا، والثقافات اإلنسانية األكثر تفرقا، على وجه 

 بعض األحيان، لذلك يعترب التنسيق بني القوات العسكرية والسلطات املدنية اخلصوص، مصدر توتر كبري يف
                                                             

 .36ص  ،2004، عمان، دار وائل للنشر، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصرمحمد خلیل الموسى،  - 313
 .31أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص  - 314
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إىل جانب ضوابط ومعايري أخرى ينبغي الوقوف عندها عند احلديث عن ممارسة التدخل . مسألة ذات أمهية كبرية
  . العسكري اإلنساين

  .عالقة املدين بالعسكري يف عمليات التدخل العسكري اإلنساين: املطلب األول
شهدت تسعينيات القرن املاضي بداية زيادة التكامل بني اجلهود السياسية و العسكرية يف اجلهود املتعددة 
اجلنسيات إلدارة وحل النزاعات، وبرز اجتاه جديد إلعطاء القوات العسكرية املتعددة اجلنسيات أدوارا ومهام 

ورة كبرية أن تؤدي هده االجتاهات إىل إنسانية، ويف كل من البوسنة واهلرسك والصومال،كانت هناك خط
. إضعاف مفهوم وواقع العمل اإلنساين غري املتحيز واملستقل واحملايد يف أعني املتحاربني واملستفيدين على السواء

وكانت الوكاالت اإلنسانية جتد صعوبة يف احلفاظ على حيادها واستقالهلا عندما تستخدم، على سبيل املثال، 
دى قوات حفظ السالم اليت أصبحت يف اية املطاف من األطراف احملاربة يف املنازعات، رغم موارد لوجستية، ل

   .أن دورها كان يستهدف التخفيف من حدا
و املشكل هنا يرتبط حبقيقة أن اهلدف الدفاعي للحماية اإلنسانية يف أغلب احلاالت يتعارض مع منطق 

من أجل التعلق بالنزاعات اليت تشمل جيوشا مع بنية موحدة  املنطق العسكري جمهز. قواعد التدخل العسكري
القوات العسكرية مدربة وجمهزة لقتال عدو وإحراز . وتأخذ بعني االعتبار التفريق بني املقاتلني و املدنيني. للقيادة
موحدة و يف حالة احلروب األهلية اخلطوط ليست حمددة بوضوح بني الصديق والعدو، العدو يفتقد بنية . النصر

وكثريا ما يكون خفيا، كما هو احلال يف حرب العصابات، التدخل العسكري اخلارجي يعوزه خاصة وضوح 
بني . غرض القوات املتدخلة هو تقليص الكوارث. اهلدف،  وخطر ختريب األقسام احليوية للبنية التحتية للبلد

، باإلضافة إىل أن الوحدات " الضرر غري مباشر"  وبالتايل إعطاء األولوية للهجومات اجلوية اليت تقود إىل وحداا
     )315(.العسكرية فوق ذلك مل تدرب ومل جتهز جيدا للحفاظ على السالم اهلش وتعويض النظام املدين

" اإلنساين"مل تكن القوات املسلحة، حبكم مبادئها وتدريبها ترغب أو تقدر من قبل على جماة التحدي و
للقوات املسلحة كيفت نفسها للتحدي مع بداية األعمال " اإلنسانية"ن املمارسة يف البلقان أو الصومال، لك

ففي ظل الضغوط الضخمة اليت مارستها حكومتها . 1999يف كوسوفا يف ) الناتو(العسكرية حللف مشال األطلسي 
  .                   ،حتركت القوات العسكرية للناتو بسرعة يف عملها"للقيام بعمل جيد "

ذل اآلن جهودا نشطة على املستويني الوطين واإلقليمي لتنظيم ودمج قدرات الدولة والقوات املسلحة وتب
يف جمال تنفيذ التدخالت املسلحة املستقبلية، وأصبح مفهوم التدخل العسكري اإلنساين يعين قدرة القوات 

يف اليوم نفسه، وأحيانا داخل " نيةاملساعدة اإلنسا"إىل " حفظ السالم"إىل " شن احلرب"املسلحة على القفز من 
املدينة نفسها، كما أصبح اخلرباء املدنيون جزء ال يتجزأ داخل البىن العسكرية، من أجل تقدمي الدعم للشرطة 

                                                             
  315- Konrad Raiser, Humanitarian intervention or human protection?, The Ploughshares Monitor,Spring 2004, volume 

25, no. 1 
<http://www.ploughshares.ca/libraries/monitor/monm04b.htm>   ]01/12/2006[  
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واإلدارة املدنية واإلصالح السياسي والعمل بوصفهم مستشارين للقوات العسكرية، بل كماحنني للجهات العاملة 
  .)316(عادة اإلعماريف اال اإلنساين وإ

اجلنسيات والفاعلني يف  ةوهناك حاجة للتفكري اإلبداعي يف دراسة العالقة بني البعثات العسكرية متعدد
جمال العمل اإلنساين وقت النزاعات املسلحة، واالجتاهات الراهنة والعواقب احملتملة، إذ مل يعد يكفي أن يقتصر 

. بني الوكاالت اإلنسانية، والبعثات العسكرية متعددة اجلنسيات أو التنسيق نالنقاش على جمرد كيفية التعاو
والفاعلون يف جمال العمل اإلنساين ملزمون بفهم نشوء املبادئ واألهداف والعمليات غري القتالية، للقوات 
 العسكرية، اليت جيدون أنفسهم مضطرين إىل اقتسام بيئة عملهم معها، واألهم من ذلك أنه مل يعد من املمكن،

ينبغي فهم تطور  -واألهم مستقبال -ولفهم اآلثار اليوم. اعتبار العالقة بني املدنيني والعسكريني موضوعا منعزال
رؤية القوات املسلحة، لقدرا على االضطالع بأدوار ومهام مدنية وذلك داخل توجهات أوسع لبناء الدولة، 

  .وج متكاملة إلدارة النزاع
يل طبيعة العالقة بني املدنيني والعسكريني يف الدولة باعتبارها الوحدة التا )02( رقم ويوضح الشكل

األساسية يف النظام الدويل، وفهم العالقة بني الطرفني على املستوى الداخلي، دون شك سيمدنا مبفاتيح لفهم هذه 
 .العالقة يف العمل بني املدنيني والعسكريني على املستوى الدويل

  
  .فهومي للنظام السوسيو سياسي للعالقات العسكرية المدنية في مجتمع ليبرالينموذج م): 02(الشكل رقم
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  :المصدر

Seung-Whan Choi, Patrick James, Civil–Military Dynamics, Democracy, and International Conflict, New York, 
PALGRAVE MACMILLAN, 2005, p 155. 

  

                                                             
316  - Ibid. 
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اولت عدة كتابات العالقة بني القوات املسلحة والفاعلني يف العمل اإلنساين يف أوقات النزاعات وقد تن
املسلحة، وتضم هذه الكتابات اجلوانب اإلنسانية والسياسية لتلك العالقة، واالختالفات الثقافية بني العاملني 

  ني حلها علىاإلنساين والعسكري وبعض القضايا املستمرة، اليت يتعني على اموعت
، وتضم هذه القضايا زيادة التنسيق لتجنب ازدواجية اجلهود، أو حساسيات تبادل املعلومات )317(املستوى امليداين

األمنية، وحتفظ كل من العنصرين الفاعلني اللذين يشتركان يف بيئة عمل واحدة، ومما يثري االهتمام أن كتابات 
  .سلحة لدورها يف أداء مهام مدنيةقليلة نسبيا تناولت كيفية تفهم القوات امل

فاملؤسسات العسكرية تعطي أمهية بالغة للقيادة واملراقبة ويف التنظيم لتراتبية حمددة بوضوح، يف االنضباط 
وحتمل املسؤوليات، اجليوش لديها عموما طريقة إدارية وقسرية يف حل املشاكل، بناؤها ومفاهيمها أصيلة 

بينما املنظمات اإلنسانية أقل تراتبية، والتوافق فيها على . يب للقوات العسكريةوراديكالية وتعكس املوروث احلر
      )318(.سياسات معينة عنصر ضروري يف صناعة قراراا

اخلربة من عمليات حفظ السالم تدفع حنو نوع من التطوير يف تصورات وأفكار وبناء القوات املسلحة،  
سهل يف بعض احلاالت التعاون بني الفاعلني العسكريني ولذلك فتكوين وتركيب القوات املسلحة قد ي

.واملدنيني
)319(

 

وعالوة على ذلك، ويف إطار العامل العسكري املعقد من التسلسل القيادي واملصطلحات املركبة، يشترط 
أن  هلذا جيب". للعمليات العسكرية اإلنسانية"فهم موقع القوات املسلحة بالوكاالت اإلنسانية يف اإلطار األوسع 

نتعرف بداية على بعض تعاريف املمارسة العسكرية للوظائف غري القتالية، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة اإلنسانية 
  .من جانب القوات املسلحة

مها االمسان اللذان يستخدمهما الناتو والقوات املسلحة " الشؤون املدنية"و" العسكري -التعاون املدين"إن 
، على التوايل، لوصف الوظائف غري القتالية اليت تضطلع ا قواما املسلحة اليت تؤدي للواليات املتحدة األمريكية

                                                             

وضع ترتيبا للعمليات اإلنسانية المعاصرة  " T. Weiss""  وايس.ت "  1995وضوع الكثير من المختصين، فمثال عام عالج هذا الم - 317
ما انطالقا من درجة الرضا أو الموافقة من قبل األطراف المتدخل فيها، فجاءت كل من كمبوديا، الموزمبيق، السلفادور، على رأس القائمة بين

أنه كلما كانت منظمة مدنية قريبة من قوة عسكرية غير مقبولة شعبيا   Weiss ال في آخرها، واستنتج وايس جاءت كل من البوسنة والصوم
العسكرية في عملية التدخل أكثر صعوبة وتعقيدا، وللتفصيل في هذه الدراسة  –، كلما تقلص هامش  مناوراتها وكلمات كانت العالقات المدنية 

  : يمكن العودة إلى
T. Weiss, « Military Civilian Humanitarianism: The Age of Innocence is Over », International Peacekeeping, vol. 2,  no 2, 
1995. 
318  -  Catriona GOURLAY, Des partenaires distants :la coopération civilo-militaire dans les interventions    
        Humanitaires, p 38. Sur le site internet : 

<http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art132.pdf> 
  :العراق، على الرابط االلكتروني في والعسكري اإلنساني العمل بين هانسن، التفاعالت غريغ -  319

<http://www.ncciraq.org/spip.php?rubrique316> 
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وظائف مدنية، أو القوات املسلحة اليت تضطلع مبهام تؤديها عادة السلطات املدنية أو ملنظمات غري احلكومية أو 
  :وفيما يلي التعريف العسكري هلذين املصطلحني. املنظمات اإلنسانية الدولية

هو التنسيق والتعاون، بني القائد العسكري والسكان املدنيني، مبا يف ذلك : العسكري -التعاون املدين
  )320(.السلطات الوطنية واحمللية، وكذلك املنظمات والوكاالت الدولية والوطنية وغري احلكومية

عسكرية والسلطات املدنية هي األنشطة العسكرية املترابطة اليت تضم العالقة بني القوات ال: الشؤون املدنية
والسكان، وتشمل الشؤون املدنية األنشطة اليت يقوم ا القادة العسكريون بغية إقامة ومداومة العالقات بني 
قوام والسلطات املدنية والسكان عموما، واملوارد، واملؤسسات، وذلك يف املناطق الصديقة أو احملايدة أو املعادية 

وقد تنفذ هذه األنشطة قبل األعمال العسكرية األخرى، أو يف أثنائها، أو بعدها أو يف اليت تنشر فيها قوام، 
   )321(.غياب هذه األعمال

وخيدم رسالة القائد العسكري من خالل ".مبضاعفة القوة"وميثل كل ذلك يف املسرح العسكري ما يسمى 
واهلدف من ". العقول والقلوب"بنشاطاتاليت تعرف عادة " العمليات النفسية"مجع املعلومات، ومحاية القوة، و

هذه األخرية هو بناء القبول لدى السكان من خالل التأثري على مدارك الناس حول مشروعية الرسالة 
    )322(.العسكرية

العسكري ومفهوم الشؤون املدنية يف االنتشار، فنجد يف آسيا مثال أن  –لقد بدأ مفهوم التعاون املدين 
وطنية هناك، تعترب التعاون املدين العسكري أو الشؤون املدنية أحد أعمدة مذهبها الثالثة، بعض القوات املسلحة ال

العسكري يف التطور عرب خطوط  –ويف إفريقيا بدأ مذهب التعاون املدين . إىل جانب مجع املعلومات والقتال
سانية كمكمل عادي ألدوار يف التسعينيات، لكنه سوف يتبىن حتما العمليات اإلن" التقليدية"عمليات السالم 

  .  األمن واالستقرار اليت تضطلع ا القوات املسلحة
العسكري والشؤون املدنية  –أما بالنسبة إىل العاملني يف اال اإلنساين، فإم ينظرون إىل التعاون املدين

  :)323(على أنه 
 نية ذات الصلة، مبا يف ذلك هو الرابط الذي يسهل توحيد اجلهود بني القوات العسكرية والكيانات املد

 .السلطات احمللية أو الوطنية أو اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية والدولية

                                                             
320 - NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine", North Atlantic Treaty Organization (NATO): 

<http:// www.nato.int/ims/docu/AJP-9.pdf> 
321   - United States. Joint Chiefs of Staff. Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Foreign  
       Humanitarian Assistance. Washington, Joint Chiefs of Staff, 2001.available online at:  

< http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp3_07_6.pdf> 
322 - UN OCHA(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Guidelines on the Use of Military and   
      Civil Defense Assets to Support United  Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies.   
    Available online at:      

<http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docid=1004858  >-  
323  -  Catriona GOURLAY,Op.Cit. 
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  يشكل نقطة االتصال يف القوات املسلحة ملراقبة الوضع العام واإلنساين الذي يواجه السكان املدنيني والتأثري
 .فيه

  من نطاق أوسع من األدوات غري القتالية اليت يوظفها  العسكري والشؤون املدنية جزء –يشكل التعاون املدين
 .القائد للسيطرة على أي موقف يواجهه

  ا الشؤون املدنية، وتنفذها القوات  –التعاون املدين العسكري احلايل، واملشاريع اإلنسانية اليت تضطلع
: ضمن أسلوب عمل فريق التنفيذإذ يت. املسلحة مطابقة تقريبا يف أسلوب تنفيذها ملشاريع املنظمات اإلنسانية

 .تقييم االحتياجات، وحتديد املشاريع، وتأمني متويلها، وإجياد شركاء أو متعهدين لتنفيذها، وتقييم أثرها
وقد توجد بعض اجلوانب االجيابية لعملية دمج املدنيني يف القوات املسلحة إذ ميكن للمدنيني تعزيز احلساسية 

وممارسة الضغط لزيادة الوعي بآثار النزاع على السكان املدنيني، وتقدمي املشورة  الثقافية لدى القوات املسلحة،
إن إدماج اخلرباء املدنيني واملتعاقدين . التقنية والسياسية وتأمني الوعي باالحتياجات واألعمال اإلنسانية الالزمة

نون الدويل اإلنساين، لكن العكس وموارد الدعم يف القوات املسلحة من شأنه تعزيز وفاء الدول مبسؤوليات القا
هذه االستجابة . أشكال االستجابة العسكرية ملعضلة إنسانية) 03(ويوضح الشكل رقم . قد يكون هو احلال أيضا

اليت تتنازعها اعتبارات إنسانية وأخرى سياسية، مما جيعلها تأخذا صورا خمتلفة، تبعا لطبيعة االعتبارات، وتبعا أيضا 
  .التركيز عليه للموضوع الذي يتم

  .االستجابة العسكرية لمعضلة إنسانية: )03(الشكل رقم 
 
  

  التركيز على المرتكبين  التركيز على الضحايا  
ى 

 عل
كيز

لتر
ا

مان
حر

ال
  

  أ
  المساعدة على توزيع:الهدف

  المعونات
  اجتناب النزاع  :االسترتيجية

  ب
  حماية عمليات المساعدة: الهدف

  
  عالردع، الدفا: ةاإلستراتيجي

ى 
 عل

كيز
لتر

ا
نف

الع
  

  ج
  حماية الضحايا:الهدف

  الدفاع، الردع،:ةاإلستراتيجي

  د
إحباط المرتكبين :الهدف

  .إخضاع، هجوم:ةاإلستراتيجي
 ,Taylor B.Seybolt, Humanitarian Military Intervention: The Conditions for success and failure, New York :املصدر

Oxford University Press, 2OO7, p 40.  
، فإم حياولون مأله "فراغ إنساين"وجود) ويدرك صناع القرار السياسي(وعندما تدرك القوات املسلحة 

وبينما تواصل الوكاالت اإلنسانية إىل حد كبري . بأنفسهم أو إجياد حلول قصرية املدى تعضد أهدافهم العسكرية
ستخدم القوات املسلحة املساعدة اإلنسانية أحيانا كوسيلة تقدمي مساعدة غري متحيزة وعلى أساس االحتياجات، ت

ت 
ارا

عتب
اال

ية 
سان

اإلن
 

 االعتبارات السياسية
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لتحقيق هدف عسكري استراتيجي أو تكتيكي، وقد تستخدم القوات املسلحة تكتيكات تقدمي املساعدة للسكان 
، أو "القلوب والعقول" املدنيني مقابل احلصول على معلومات استخباراتية، لتحسني محاية قواا، أو لكسب 

  .كراه على التعاون أو كمكافأة لهكوسيلة لإل
لذلك التوتر املتوقع حول األدوار واملسؤوليات اإلنسانية أُعطي أمهية خاصة من قبل الوكاالت اإلنسانية، 

. حلبتها زفالقوات العسكرية الدولية  تتدخل مباشرة يف أنشطة الوكاالت اإلنسانية، فهي على ما يبدو تتجاو
، ومع ا يف التزويد باملياه، الوقاية والصحة باإلضافة إىل أدوارها األمنية األساسيةفالقوات العسكرية تأخذ أدوار

و . ذلك معظم الوكاالت اإلنسانية تعتقد بقوة  بأن جوهر النشاطات اإلنسانية حتتاج إىل استجابة بقية املدنيني
تتدخل فيه القوات العسكرية يف تعتقد بضرورة إضافة قيمة خربا يف أي موضع   أكثر الوكاالت اإلنسانية  أيضا
          )324(.نوعي لكل من مسار ومردود القوى العسكرية   أعمال اإلغاثة لضمان مستوى

وعلى ذلك، يكمن يف سياقات التدخالت العسكرية اإلنسانية خطر التعايش بني نهج غري متوافقة للمساعدة 
كن أن تنشأ بني املهام اإلنسانية والتوجهات العسكرية طبيعة العالقة اليت مي) 04( رقم  ويوضح الشكل .اإلنسانية

  .أثناء عمليات التدخل العسكري اإلنساين
طبيعة العالقة بين المهام اإلنسانية والتوجهات العسكرية أثناء عمليات التدخل العسكري ): 04(الشكل رقم 

  اإلنساني
  

  
  

  رسالة العسكر         
  مسالمـة  مهام إنسانية

  قـتالي  عملية السالم/ متدعم السال
  تفرض السالم  تحافظ على السالم

  ال  ال  ربما  ربما  مباشرة
  ال  ربما  ربما  نعم  غير مباشرة

  ربما  ربما  نعم  نعم  دعم البنية التحتية

  
 .العراق، مرجع سابق في والعسكري اإلنساني العمل بين هانسن، التفاعالت غريغ: المصدر

  
بني اجلهود العسكرية  وتطوير التنسيق  كري واملسألة األكرب املتعلقة بتحسنيالعس –إن التعاون املدين 

، والظاهر ءواملدنية يف التدخالت متعددة اجلنسيات سيشكل أولوية أساسية للدول والقوات املسلحة على السوا
الوطنيني جتاه أنه سوف تضم مبادئ العمليات يف املستقبل توثيق عمل القوات العسكرية مع نظرائها املدنيني 

وال ميكن اليوم حل . على املستويات الوطنية واإلقليمية واحلكومية الدولية" النهج املتكامل"حتقيق نوع من 

                                                             
324  - Hugo Slim , Op.Cit , p16. 

 القوى تحيز وعدم توفر تناقص

 تناقص 
القدرة 

على رؤية 
 المهمة
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حتديات العالقة بني العسكريني واملدنيني يف عمليات التدخل العسكري اإلنساين، بالتشاور بني الفاعلني يف االني 
يتجه إىل نطاق مؤثر ومتنوع من القادة السياسيني " ج أمشل"إتباع اإلنساين والعسكري وحسب، إمنا يلزم 

  .   وصناع القرار بصفة عامة
  .مناذج وأنواع التدخل العسكري اإلنساين: املطلب الثاين

من الواضح أن أهداف عمليات التدخل العسكري اإلنساين، ختتلف عن أهداف احلرب التقليدية، وعن   
يدية كذلك، لذلك مت حبث النماذج واألنواع اليت ميكن أن تكون عليها هذه أهداف عمليات السالم التقل

العمليات، مع اإلشارة إىل أن عملية البحث يف هذا اال ال تزال يف بداياا، لذلك مت التركيز على ما توفر حلد 
  .  اآلن من تصنيفات يف جمال النماذج واألنواع

  : مناذج التدخل اإلنساين: الفرع األول
يف دراسة له نشرها معهد حبوث  James Kurthسنعتمد هنا بشكل أساسي على ما قدمه جيمس كورث 

، والذي وضح أن التدخل ألغراض إنسانية بشكل عام مبا فيه التدخل 2008السياسة اخلارجية األمريكية سنة 
  :)325(باستعمال الوسيلة العسكرية، ال خيرج عن أربعة مناذج هي

 :)The Abstention Model ( النموذج اإلمتناعي .1

 من أكثر مستوى إىل وصلت إنسانية لكوارث حاالت مثانية األقل على هناك كانت املاضي، العقد خالل
 بأي املتحدة األمم وال املتحدة الواليات تقم ولكن مل الجئ، مليون من وأكثر العنيفة،  من الوفيات 100000

  .الكارثة عسكري إنساين لوقف تدخل
، فقد كانت األمانة العامة لألمم 1994 عام رواندا حالة هو السمعة، سيئ شهرة، والواقع كثراحلالة األ

املتحدة، وبعض األعضاء الدائمني يف جملس األمن يعلمون أن مسؤولني مرتبطني باحلكومة القائمة آنذاك، كانوا 
اد غري كافية يف البداية، خيططون إلبادة مجاعية، وكانت قوات األمم املتحدة موجودة وإن كان ذلك بأعد

وكانت مثة استراتيجيات معقولة ملنع وقوع املذحبة اليت وقعت فيما بعد، أو على األقل التخفيف من حدا، ولكن 
جملس األمن رفض اختاذ التدابري الالزمة، كان ذلك إخفاقا لإلرادة الدولية على أعلى املستويات، ومل تكن عواقبه 

دا، فقد أدت اإلبادة اجلماعية إىل زعزعة استقرار منطقة البحريات الكربى بأسرها وما جمرد كارثة إنسانية لرون
واستنتج كثري من اإلفريقيني بعد ذلك أنه على الرغم من الكالم الكثري عن عاملية حقوق اإلنسان، . زالت تزعزعه

   )326(.ر اتمع الدويلانتهى األمر إىل بيان أن بعض الرواح البشرية أقل أمهية من غريها بكثري يف نظ
 يدخل ضمنها الوضع يف كل من بوروندي التعريف هذا عليها ينطبق اليت احلاالت األخرى ولكن 
  .    وكولومبيا والشيشان و أنغوال والكونغو

                                                             
325 -  James Kurth , Models of humanitarian intervention: assessing the past and discerning the future. Available  
       online at:      

<http://www.fpri.org/fpriwire/0906.200108.kurth.humanitarianintervention.htm> 
326-The Responsibility To Protect ,Op .Cit, p 01. 
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 يف أو حىت املتحدة الواليات حلكومة التنفيذي الفرع يف أي أحد يكن مل احلاالت، هذه معظم ويف
 التدخل أجل من ضغط الذي الكونغرس، السود يف جتمع حىت. األمريكي العسكري دخلالكونغرس مقتنعا بالت

العام  الرأي و ضمن إفريقيا، يف اإلنسانية الكوارث ألكرب بالنسبة ذلك يفعل مل ، 1994 عام هاييت يف العسكري
منظمات  و سانيةاإلننظمات املويف الواقع ، حىت ما يسمى  .العسكري التدخل إىل دعوة هناك يكن مل أيضا،

  .األمريكيةلتدخل القوات العسكرية مل تدع  يف واشنطن ااوبيل داخل الواليات املتحدة و اإلنسانحقوق 
 حولن شارك يف النقاش الدائر حاليا حد تقريبا ممأرواندا ، ال حلالة ام اهلستثناء االوعالوة على ذلك ، مع 

 اهذ يف ، اليت مل تأخذ بعني االعتبار،جانب الواليات املتحدةعدم التدخل من  يدين هو اآلن اإلنساين،التدخل 
  .اإلنسانية الكوارثوقوع العديد من حاالت  الصدد

 تتبىن مل - يف هذه احلالة  -  اإلنسانية بالكوارث االفتراضية، املتعلقة السياسة العادية و كل من السياسة
  امتناع أيضا يف الوقت نفسه و هو -عن التدخل  –المتناع ا أي ،"اإلنسانية العزلة" وإمنا إنسانية ألسباب التدخل

 .السياسات على الصعيد العاملي لواضعي بالنسبة األقل على اآلمنة،  عن السياسة
  ): The Relief Model(  اإلغاثةمنوذج  .2

 – املثال لسبي على يف ااعة -اإلنسانية الكوارث الفورية يف  اإلغاثة تأمني على مقتصرا  جهذا النموذ يبدو
  .اإلنساين ومن احلكمة حينها التوجه حنو التدخل من املعقول،  و سيكون

 ديسمرب يف الصومال يف بوش األب أا تريد فعله  جورج الرئيس ما قالت إدارة بالضبط هو هذا أن والواقع
 األمريكي فشل التدخل إنف احلال وبطبيعة .البوسنة به يف العمل والفرنسية الربيطانية قررت احلكومتان وما ،1992

 على أن الصيغة برهن 1995-1993 الفترة يف البوسنة يف املتحدة األمم وفشل تدخل 1993 عام الصومال يف
  .ذاا حد يف كارثة تصبح أن بسهولة ميكن اإلنساين التدخل اإلغاثية

 وإذا ، املفهوم يف معتدال بدوي قد وان كان  .مستقر غري توازنا العملية ينتج  املمارسة يف فالنموذج اإلغاثي،
 هو  -ولو بالقوة –املتضرر  البلد وكان دخول ، وأطراف متحاربة متضاربة مصاحل هناك الواقع  يف كان

حاولت  كما( ذلك أبعد من حىت أو اإلضافية،  اإلغاثة إىل توسيعها يتم أن جيب اإلغاثة حينها عملية املطلوب،
ويصبح  عنها التخلي جيب أنه أو ،)فشلت الصومال و به يف القيام كلينتون إدارة الرئيس األمريكي السابق بيل

  ).البوسنة املتحدة واألمم الصومال يف ذلك بعد كلينتون إدارة فعلت كما(االمتناع عن املساعدة  حينها
 التدخل لعملية منوذجا عمليا تشكل ال وحدها اإلغاثة أن إىل لإلشارة اخلربة من يكفي ما هناك و اآلن،

  .املتضرر أمرا مطلوبا البلد التدخل العسكري يف خصوصا حينما يكون إنسانية، ألسباب
  ):The Relief Plus Model ( اإلغاثة اإلضافية منوذج .3

 اإلنساين التدخل من التالية فاملرحلة السياسي، شكل النظام تتم استعادة مل ما ممكن غري اإلغاثة يف واالستمرار
وهذا هو منوذج اإلغاثة اإلضافية الذي  .ياسية احمللية احلليفة ووضعها على رأس السلطةالقيادة الس تشمل اختيار
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 يف عديدة مناسبات يف املتحدة الواليات به قامت ما هو أيضا وهذا. 1994 عام هاييت يف املتحدة طبقته الواليات
  . املاضي القرن مدى على الوسطى وأمريكا الكارييب البحر منطقة

 ،1930و  1900يف الفترة ما بني  ونيكاراغوا الدومينيك، هاييت ومجهورية التدخالت يف  ومن أمثلة ذلك
  .1989 عام وبنما ،1983 عام غرينادا ، 1965 عام الدومينيك ومجهورية

 منتظمة وبصورة األحيان من كثري يف التدخل من النوع هذا مبوجب املتحدة عملت واألكيد أن الواليات
  ". للتدخل األمريكية الطريقة" أنه على إليه رينظ أن ميكن أنه حىت

مالئمة  أا التدخل كما أنواع من كنوع كالسيكيه، بل ، جدا تقليدية كون اإلغاثة اإلضافية  إىل باإلضافة
أو عن االستبداد ( الناجتة عن الفوضى الكارثة .نسبيا منخفضة وبتكلفة بسرعة السياسي النظام جدا الستعادة
  . سحبهم ميكن والقوات املسلحة املتدخلة ينتهي التدخل، أن وميكن تنحسر بسرعة،) السياسي املفرط للنظام 

 السياسي النظام فإن ذلك، ومع .اإلنسانية الكوارث إاء يف جدا فعال العسكري التدخل من النوع هذا
 واملشاكل م الزائل،مستبدا أو هشا كما كان النظا تكون أن ميكن العسكرية الذي يتم تنصيبه بالقوة اجلديد

حيث  1994 عام منذ هاييت يف كما حدث . واسع نطاق تظل قائمة على واملرض، الفقر مثل األساسية، اإلنسانية
املدافعني األصليني داخل الواليات املتحدة وخارجها عن عملية  من ، الكثري التدخل من إاء  عامني مدة أنه وبعد

الشديد لذلك حولوا اهتمامهم عما حيدث يف هاييت  باحلرج حىت رمبا أو باطباإلح أصيبوا التدخل يف هذا البلد 
   .أخرى باجتاه أماكن

 التدخالت غري أن  .وغامضا مربكا يصبح ومقنعا، للوهلة األوىل واضحا يبدو الذي للتدخل، األخالقي فاملعىن
األمريكية  املتحدة الواليات ا خاصة  تضطلع و أن تستمر أن من املرجح اإلغاثة اإلضافية منوذج على اإلنسانية

" إنسانية" ، ال يرون يف هذه التدخالت  إنسانية من الليرباليني ألسباب التدخل وإن كان دعاة ، آلخر وقت من
 . االقتصادية و لتحقيق مصاحلها اإلستراتيجية املتحدة الواليات من فحسب يل هي سعي

 ): The Reconstruction Model ( البناء إعادة منوذج .4
 كامل للنظام تنظيم إىل يرمي احلال، بطبيعة اإلنساين، التدخل طموحا من مناذج ويعترب النموذج األكثر

الثقافات أو ما يعرف  متعدد نظام حىت أو الدميقراطية الليربالية من نوع غرار على للبلد املتدخل فيه، السياسي
 يف املتحدة واألمم األطلسي مشال حلف منظمة ثلته ما فعلتهومن أم. اإلعمار إعادة هو منوذج وهذا". األمة ببناء"

   .الشرقية تيمور يف املتحدة واألمم وكوسوفو البوسنة
 بناء النظم الثانية، إلعادة العاملية الكالسيكية تدخل الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب األمثلة ومن
 القرن من العشرينات يف واليابان وإيطاليا والنمسا أملانيا يف موجودة كانت اليت الليربالية الدميقراطية السياسية

  .احلربني مرحلة ما بني يف أو العسكرية والنزعة والفاشية النازية قبل من تدمريها قبل ، املاضي
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 ملدة "األمة بناء" كبري ألنصار اهلام مصدر اإلعمار،كان إعادة يف املهمات األمريكية حققته الذي فالنجاح
  . االقتصادية التنمية ألنصار اهلام أيضا مصدر كان مارشال خطة حققته الذي الكبري النجاح إن بل ، قرن نصف

 املتحدة فعله  واألمم األطلسي مشال حلف منظمة و املتحدة حتاول الواليات ما غري أن هناك من يرى أن
 جدا خمتلفة يف األصل مهمة هي و اليت ، ليست حماولة إعادة إعمار ولكنها بناء جديد وكوسوفو البوسنة يف

 وكوسوفو، البوسنة يف فعال السياسي قد حتقق البناء جدا من القليل أن املستغرب من أكثر، لذلك ليس وشاقة
  .الثقافات بالشكل املروج له متعدد دميقراطي، سياسي ليربايل، اجتاه نظام يف البناء ليس هذا وبالتأكيد

 ميكن للمعىن األخالقي للتدخل كيف أخرى مرة نرى -سوفووكو البوسنة كما هو احلال  يف - وهنا 
 األخالقي االلتباس، لذلك ظل اجلانب إىل اليقني من -مرور عامني فقط بعد -يتغري بسرعة  أن اإلنساين،

  .نطاق واسع الذي كان يتم على قتل  القتل وقف فيه هو فقط لبس للتدخالت والذي ال

 ، إفريقيا يف بلد لآلمال، إذ ال نكاد جند خميبه كبري نتائجه بقدر تظهر أن من املرجح بناء إعادة منوذج
 أو ظروف تارخيية لتجارب آسيا، جنح فيه هذا النموذج، وهذا راجع رمبا شرق جنوب أو ، األوسط والشرق
ذه ، وإن كانت ه) اإلعمار إعادة متكن من أن ميكن ال أي أا( البناء ال متكن من أن شأا من اليت اجتماعية
 أوروبا السياسي قد توفرت يف البناء إعادة يف للنجاح ضرورية هي اليت االجتماعية الظروف أو التارخيية التجارب

  .)اإلنسانية الكوارث وقوع حيث يقل احتمال( الوسطى وأوروبا الغربية
  :أنواع التدخل العسكري اإلنساين: الفرع الثاين 

واع من عمليات التدخل العسكري اإلنساين، يلخصها ميكن تصور أربعة أن Taylor B.Seybolt حسب
وسنعرض . واالختالف يف هذه األنواع سيؤدي إىل االختالف يف استراتيجيات تنفيذها أيضا ،) 06(اجلدول رقم 

  :بالتفصيل لكل نوع من هذه األنواع
وافقة الدولة على لقد كان ملبدأ  السيادة الوطنية وضرورة م: املساعدة على توزيع املساعدات اإلنسانية -1

عروض املساعدة اإلنسانية ودخول املنظمات اإلنسانية األثر الكبري يف ظهور مبادئ اإلنسانية والنزاهة 
واحلياد وعدم التمييز ضمن سياق العمل اإلنساين، باعتبارها قيودا أساسية تفرض نفسها على كل مقدم 

  )327(.للمساعدة اإلنسانية

ة لفرض إرسال املساعدة اإلنسانية يثري ارتيابا كبريا حول مفهوم والشك أن استخدام القوة املسلح
املساعدة اإلنسانية وخصائصه، فهل القوات املسلحة تعد طرفا حمايدا؟  وهل تستطيع املنظمات اإلنسانية 

 أن تتعاون مع هذه القوات املسلحة دون أن تفقد صفات النزاهة واحلياد وعدم التمييز؟

                                                             
 .84بوجالل صالح الدين، مرجع سابق، ص  - 327
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من التدخل يقتصر على توفري الشروط اللوجستية اليت تكفل وصول املساعدات وعموما فإن هذا النوع 
يوضح ) 07(واجلدول رقم . )328(اإلنسانية إىل حمتاجيها، كالنقل وإصالح البنية التحية املرتبطة بذلك

  .األشكال األخرى هلذه املساعدات املباشرة واللوجستية
  
  
  
  
  
  
  

  .كري اإلنسانيتیبولوجیا التدخل العس: )06(رقم  الجدول
  

  أمثلة  السيناريو  اإلستراتيجية  النوع

  اجتناب  المساعدة على توزيع المعونات

  إنزال جوي 
 بناء المخيمات

نقل المساعدات مباشرة 
 للشعب

  النقل
 

 إصالح البنية التحتية

  

  )1991(شمال العراق 
  )1999(كوسوفو 

  )1999(تيمور الشرقية 
  95 -1993البوسنة والهرسك 

  
  

  95 -1992الصومال 
  

  الردع والدفاع  حماية المساعدات اإلنسانية

  نقاط الحماية -
  حماية المساعدات -
  حماية المباني والمقرات  

  المناطق المحمية
  المناطق اآلمنة
  المالجئ اآلمنة

  95 -1992البوسنة و الهرسك 
  95 -1992الصومال  

  95 -1993البوسنة و الهرسك 
  )2003 -1991(شمال العراق 

  

  ذ الضحاياإنقا
 عالردع، الدفا
  واإلخضاع

 .نقاط الحماية -
 الممرات اآلمنة -

 .المناطق المحمية -

 المناطق اآلمنة -

  )1994(روندا 
  
  
  

                                                             
328  -  Taylor B.Seybolt, Humanitarian Military Intervention: The Conditions for success and failure, New  
      York, Oxford University Press, 2OO7 , p 97 



167 
 

  المالجئ اآلمنة -
  

  95 -1993البوسنة و الهرسك 
  )2003 -1991(شمال العراق 

  إحباط مرتكبي العنف
 )329(اإلخضاع

  والهجوم
  إحباط عسكري
  السالم التفاوضي

  1995رسك البوسنة واله
  ) 1994(روندا 

  Taylor B.Seybolt, op.cit, p 42 :املصدر
  
  
  
  

  .متغيرات المساعدات المباشرة و اللوجيستيكية): 07( الجدول رقم
Taylor 

B.Seybolt
, op.cit, 
p106  
:المصدر      

2-  
محا
ية 
عم
ليا

ت 
امل

سا
عد
ة 

التدخل هنا على السياسة اإلنسانية،  أو ما يعرف بإستراتيجية توفري البيئة اآلمنة، حيث يقتصر: اإلنسانية
أو الكوارث الطبيعية مثل ....) إبادة، جري، تطهري عرقي( ن كإغاثة ضحايا الكوارث اليت صنعها اإلنسا

اجلفاف وااعات اليت يفاقمها رفض احلكومة قبول املساعدة اخلارجية، أو قيام احلكومة أو األجنحة 
املتصارعة بسلب هذه املساعدة، وتوصيل املساعدة الغذائية والطبية، والعناية بالالجئني واملطرودين، هذه 
                                                             

الذي أدخل المصطلح إلى أدبيات العلوم السياسية )  Thomas Schelling"(س شلنجلتوما" عود ي" إخضاع " تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح - 329
: نقال عن .وهو مصطلح مكمل للردع. استعمال القوة أو التهديد باستعمالها إلقناع الخصم للقيام بعمل ما  -حسبه – ومعناه. 1966سنة 

40Taylor B.Seybolt, op.cit, p 

  أمثلـة  االستعمال  الشـكل
  مساعدات مباشرة

  .إنزال مظلي
  

  بناء المخيمات
  

  إدارة المساعدات 
  

  
يراعي الجغرافيا أو الفاعل 

  .المعادي
السريع مع تدفق  التعاطي
  الالجئين

المساعدة عندما تكون 
المنظمات اإلنسانية غير 

   .قادرة

  
شمال العراق، البوسنة 

  والهرسك
  كوسوفو

  
  .كوسوفو، تيمور الشرقية

  مساعدات لوجيستيكية
  النقـل

  
  البنية التحتية

  
تحريك اإلمدادات في الحاالت 

  .الصعبة والخطرة
لشبكة النقل  السريع اإلصالح

 لفة التا

  
  .الصومال، البوسنة والهرسك

  
  .الصومال، كوسوفو
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ونطاق التدخل اإلنساين األصليني، والذي ميكن تسميته بأسلوب املنظمات اإلنسانية كاهلالل  هي حالة
وهي يف حاجة إىل أن تكون مزودة بقوة أكثر مما لديها اآلن، إىل احلد  )330(األمحر والصليب األمحر،

تدخالت مثل الذي يكون مسموحا به للقائمني الدوليني باإلنقاذ استخدام القوة حلماية عمليام من 
وقد تشمل احلماية نقاطا حمددة أو متتد لتشمل جماالت أوسع، . )331(الغارات املعادية أو أعمال احلصار

  ).08(كما يوضح ذلك اجلدول رقم 
  .األشكال المتعددة للحماية العسكرية لعمليات المساعدة اإلنسانية): 08( الجدول رقم     

Taylor 
B.Seybolt
, op.cit, 
p 140    
:المصدر  

  
3-  

إنق
اذ 
ض
حا
يا 
الع

الذي يفهم ببساطة على أنه إاء ( وهذه اإلستراتيجية الثانية ميكن تسميتها أيضا فرض السالم  : نف
كتلك اليت رمبا تكون ( طة سلمية وحمايدة حلفظ السالم ومن الواضح أا ال تتضمن فقط أنش) العنف

، وإمنا تتطلب أيضا املخاطرة بلجوء أكرب للقوة، من أجل إرغام )مطلوبة للحفاظ على وقف إطالق النار
احلزب أو اجلناح أو العصابة على وقف القتال أو القتل، أو لكي متنع أحد األطراف عن انتهاك وقف 

وبدورها محاية  )332(.محاية ضحايا القمع الداخلي من هجوم حكومي متجدد إطالق النار، أو من أجل
املدنيني املستهدفني، كما هو احلال بالنسبة حلماية املساعدات ميكن أن تكون يف نقاط محاية حمددة كما 

 ).09(ميكن أن تتوسع االت حممية صغرية أو واسعة، كما يبني ذلك اجلدول رقم 
 

  

                                                             
 .21ستانلي هوفمان، مرجع سابق، ص  - 330

331  - Taylor B.Seybolt, op.cit, p 136 
332- Taylor B.Seybolt, op.cit, p180.  

  أمثلـة  االستعمال  الشـكل
  نقطة حماية

  اط الحمايةنق
  

  تأمين القوافل
  

  
حماية المباني الرئيسية من 

  .الجنود و المليشيات
حماية القوافل من اللصوص 

  والمليشيات

  
  .الصومال، تيمور الشرقية

  
  .الصومال، البوسنة والهرسك

  مجال محمي
  المجاالت المحمية الصغيرة

  
المناطق الواسعة المحمية        

  
حماية من المليشيات 

  نازعينوالمت
  حماية من الحرب

  

  
  .البوسنة والهرسك

  
  .شمال العراق، رواندا
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  .األشكال المتعددة لحماية الضحايا المدنيين ):09( الجدول رقم
Taylor 
B.Seybolt
, op.cit, 
p 184    
:المصدر  

  
4-  

إيق
ا

 ف
مر
ت

ك
أن اهلدف األساسي لكل عمليات التدخل العسكري اإلنساين هو توفري األمن  من الواضح: العنف يب

واحلماية األساسيني لكل السكان، بغض النظر عن األصل اإلثين أو العالقة مبصدر السلطة السابق يف 
ىل اإلقليم املتدخل فيه، وهذا يتطلب يف املقام األول منع مرتكيب العنف من مواصلة أعماهلم، مما قد يقود إ

ضرورة استعمال القوة املسلحة يف هذا اإلطار، مع عدم التغاضي عن أمهية التفاوض اليت ميكن أن حتقق 
، لذلك جيب أن يظل خيارا التفاوض مع مرتكيب العنف قائما يف مجيع (333)نتائج أحسن وبتكاليف أقل

 ).10(نقاط قرار اهلجوم على مرتكيب العنف، كما يوضح ذلك اجلدول رقم 
عمليات تطهري " ارة هنا إىل ضرورة االنتباه إىل ما ميكن أن حيدث من عمليات قتل ثأرية أو حىت مع اإلش

ألن الفئات اليت أعتدي عليها اجم الفئات املرتبطة بقامعيها السابقني، لذلك من " عرقي مضاد
  )334(.الضروري أن يتوجه إيقاف مرتكيب العنف إىل توفري أمن فعال جلميع السكان

  .المخرجات المختلفة للعمل الهجومي إليقاف مرتكبي العنف): 10( رقمالجدول 

                                                             
333 - Taylor B.Seybolt, op.cit, p224. 
334  - The Responsibility To Protect ,Op .Cit. p43. 

  أمثلـة  االستعمال  الشـكل
  نقطة حماية

  حماية المهمة
  
  

  توفير الممرات اآلمنة
  

  
حماية المخيمات والمباني 
للوقاية من الهجمات ضد 

  .محددين مدنيين
السماح للمدنيين بالسفر 

                   للمناطق اآلمنة

  
  .روندا

  
  

  .هرسكالبوسنة وال

  مجال محمي
  المجاالت المحمية الصغيرة

  
المناطق الواسعة المحمية        

حماية المدنيين من المليشيات 
  .ومن النزاعات الواسعة

 حماية المدنيين من الحرب

  
  .البوسنة والهرسك

  
  .شمال العراق

  أمثلـة  المخرجات  نقاط القرار
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Taylor B.Seybolt, op.cit, p :المصدر    226  
 

  -وفقا للنوعني األول والثاين - وباستعراضنا هلذه األنواع، يتضح جليا أنه من الصعب تنفيذ تدخل إنساين
د كارثة مزدوجة من خالل ميكن أن يوج _أي للسالم –عندما ال يكون هناك سالم، غري أن إعطاء األولوية له 

عدم محاية املدنيني و عدم إيقاف مرتكيب العنف، وحىت وإن حدث تدخل يف مثل هذه احلاالت فسيكون غري 
".فرض السالم"إذن فالعالقة وطيدة بني التدخل االنساين وبني ما ميكن أن نسميه. مؤثر أو حتت رمحة املتحاربني

    
  .معايري متعددة ألغراض خمتلفة. اإلنساين عمليات التدخل العسكري: املطلب الثالث

إن املناقشة حول أخالقيات ومشروعية التدخل معقدة، ليس فقط ألن املخاطر األخالقية والسياسية 
من الرشاوى إىل احلوافز املالية ( كبرية، وإمنا أيضا ألن التدخالت يف الشؤون الداخلية تضم عددا من األشكال

حىت عندما تكون فقط (ميكن أن تشتمل على جمموعة كبرية من جدا من احلاالت  )والضغوط إىل استخدام القوة
   ).من العمليات العسكرية

قرار التدخل العسكري اإلنساين، جيب أن يراعي الدوالنية الدولية الالمتدخلة وعدم استعمال القوة وأولوية 
جهة، ومن جهة أخرى القيم العليا املبنية على  وميثاق األمم املتحدة من  النظام الدويل املعتمد على سيادة الدولة

  .حقوق اإلنسان الفردية املوجودة أيضا يف امليثاق والنظام املتنامي لقانون حقوق اإلنسان املنبثق عنها
ولذلك ظل التساؤل حول معايري التدخل املشروع وكذلك خبصوص تسوية قضية من ينبغي أن يكون له حق 

  . اض أو الطرق مرغوب فيها ومن املرجح أن تنجح مطروحاالتدخل مبشروعية، وأي األغر
واإلشكال اجلوهري هو أن القبول بالتدخل العسكري اإلنساين كمبدأ يف العالقات الدولية، جيب أن يتم  

بعد ضبطه قانونيا وسياسيا، حبيث حيول ذلك دون االستخدام الذرائعي للتدخل، يف ظل معايري حمددة تلقى إمجاعا 
ننا نعيش يف ظل نظام دويل ال توجد فيه سلطة مركزية، تقدر على النظر يف سلوك الدول بصورة جمردة دوليا، وأل

  التحضير للهجوم
  

  الهجوم
  
  

  قتال مرتكبي العنف

مفاوضة مرتكبي العنف أو 
  بداية الهجوم

مفاوضة مرتكبي العنف أو  
  القتال

  
  مفاوضة مرتكبي العنف 
  .  أو إحباطهم أو هزيمتهم 

  العراقشمال 
  

  البوسنة والهرسك
  
  

  كوسوفو، روندا 
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ومبعيار واحد، مع وجود تفاوت يف القدرات املادية واختالف يف املصاحل الوطنية، األمر الذي يتيح استخدام هذا 
سياسية واقتصادية على حساب االعتبارات النوع من التدخل بشكل انتقائي ومزدوج املعايري، وفقا العتبارات 

اإلنسانية، خصوصا وأن الغاية النبيلة يف ظل عالقات القوة واملصلحة، جتعل التدخل العسكري اإلنساين يستخدم 
 .   لصاحل األقوياء ضد الضعفاء، خصوصا عند انتفاء مربرات أخرى الستخدام القوة

، ومرة ثانية 1999م املتحدة كويف عنان، يف اجلمعية العامة عام ويف هذا السياق وجه األمني العام السابق لألم
، نداءات ملحة للمجتمع الدويل ليحاول التوصل ائيا إىل توافق جديد يف اآلراء حول كيفية معاجلة 2000عام 

ملية، وقد حول املسائل األساسية املعنية سواء من حيث املبدأ أو الع" وتوحيد الكلمة"املسائل املشار هلا سابقا، 
إذا كان التدخل اإلنساين ميثل حقا اعتداء غري مقبول على : " ...وجه السؤال املركزي بصراحة وبصورة مباشرة

اجلسيمة  تالسيادة، فعلى أي حنو ينبغي علينا أن نستجيب حلاالت شبيهة برواندا أو سريربينتشا، لالنتهاكا
  )335("مبادئ إنسانيتنا املشتركة؟واملنهجية حلقوق اإلنسان اليت تؤثر يف كل مبدأ من 

واستجابة هلذا التحدي أعلنت احلكومة الكندية، مع جمموعة من املؤسسات الكبرية، يف اجلمعية العامة 
 )336(، إنشاء اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول2000لألمم املتحدة يف سبتمرب 

International Commission on Intervention and State Sovereignty 
  "  The Responsibility To Protect"  مسؤولية احلماية"  وكان املوضوع الرئيسي للتقرير هو

من القتل _فكرته األساسية أنه على الدول ذات السيادة مسؤولية محاية مواطنيها من الكوارث اليت ميكن جتنبها  و 
تكون هذه الدول غري راغبة أو قادرة على فعل ذلك ولكن عندما   –اجلماعي و االغتصاب اجلماعي ومن ااعة 

جيب أن يتحمل تلك املسؤولية جمتمع الدول األوسع قاعدة ونوقشت طبيعة تلك املسؤولية وأبعادها وأقيمت 
احلجج هلا أو عليها هي ومجيع األسئلة اليت جيب الرد عليها يف موضوع من ميارس هذه املسؤولية وحتت سلطة من 

وقد حدد التقرير يف هذا اإلطار جمموعة من املعايري اليت رأى أنه من الضروري االحتكام  ؟ ومىت وأين وكيف
  :)337(إليها يف كل عمليات التدخل العسكري اإلنساين يف العالقات الدولية الراهنة وهي

 .جيب اعتبار التدخل العسكري دف احلماية اإلنسانية كعملية استثنائية وغري عادية :القضية العادلة .1

حاصالً أو  يصيب البشر إما أن يكون لإلصالحولكي يكون مربراً جيب أن حيصل ضرر خطري وغري قابل 
 :مهدداً باحلصول يف أي وقت مثل

                                                             
335 - The Responsibility To Protect ,Op .Cit. p 9 

336 الدولية  مجموعة األزماترئيس  ز،يفانإغاريث   دعت الحكومة الكندية كل من -  International Crisis Group    ووزير خارجية
ومحمد سحنون، الجزائري، المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، وممثله الخاص السابق بشأن الصومال ومنطقة استراليا األسبق، 

من مجموعة من عين عشرة أعضاء مرموقين آخرين  نالرئيسيوبالتشاور مع . البحيرات الكبرى في إفريقيا، إلى أن يكونا رئيسين للجنة
.أنحاء العالم الباحثين ورؤساء جمعيات أهلية من مختلف   .2001صفحة وصدر في نهاية العام  83يقع التقرير في و  

337  -  The Responsibility To Protect ,Op .Cit. pp 14.15. 
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العرقية، إما مباشرة من قبل  عدد كبري من القتلى، فعلي أو متوقع، إذا كان هناك نية أو مل تكن يف اإلبادة - أ
 .أو بسبب ايار الدولة دم قدرا على الفعل،الدولة أو نتيجة إمهال الدولة وع

  اإلجباري أو الترويع أو االغتصاب أو متوقع، يطبق باالغتيال أو بالطرد ىعرقي على قياس كبري، فعل طهريت - ب
ليس مثة هيئة أفضل من أو أنسب من جملس األمن قبل القيام بأي تدخل عسكري : اإلذن الصحيح .2

ست املهمة إجياد بدائل لس األمن كمصدر لإلذن، وإمنا جعل جملس األمن ألغراض احلماية البشرية، ولي
 .يعمل بصورة أفضل مما عمل

ينبغي يف مجيع احلاالت طلب اإلذن من جملس األمن قبل القيام بأي تدخل عسكري، وجيب على الذين يدعون 
أو أن يطلبوا من الس أن يثري  إىل التدخل العسكري أن يقدموا طلبا رمسيا لس األمن للحصول على اإلذن،

  (338).من ميثاق األمم املتحدة 99املسألة مببادرة منه، أو أن يطلبوا من األمني العام أن يثريها مبوجب املادة 
جيب أن يتناول جملس األمن على الفور أي طلب بالتدخل حيث توجد ادعاءات بوقوع خسارة كبرية يف 

لتمس يف هذا الصدد حتققا كافيا على الطبيعة من وجود حقائق أو أحوال وجيب أن ي. األرواح، أو تطهري عرقي
  . على الطبيعة تؤيد التدخل العسكري

ملشاركة الدول  إن اهلدف األوىل للتدخل، مهما كانت األسباب األخرى اليت تدفع :النية الصحيحة .3
أفضل وجه، فإن العمليات على  ولتحقيق مبدأ النية احلسنة .األخرى، هو وقف أو جتنب اآلالم البشرية

الواضح للرأي العام وللضحايا يف املنطقة  جيب أن تأخذ طابعاً متعدد األطراف وتستفيد من الدعم
  .املقصودة

أن يتم التدخل العسكري اإلنساين دائما على أساس " النية الصحيحة" ومن املعايري اليت تساعد على استيفاء معيار 
  .أساس بلد منفردمجاعي، متعدد األطراف، ال على 

ينبغي أن يكون قد مت استطالع كل طريق دبلوماسي وغري عسكري ملنع حدوث أزمة :امللجأ األخري .4
 إن التدخل العسكري ال ميكن تربيره إالّ عندما يتم استنفاذ كلو  ، إنسانية، أو حللها سلميا إن حدثت

أسباباً أقل جذرية لن  يتم االقتناع أنوأن . اخليارات غري العسكرية للحماية أو للحلول السلمية لألزمة
   .تؤدي للنتيجة املطلوبة

مع احلد األدىن الضروري  إن التدخل العسكري املتوقع حبجمه ومدته وشدته جيب أن يتوافق :التناسب .5
، إذ جيب أن تكون الوسائل متناسبة مع الغايات، وغين عن القول لتحقيق هدف احلماية اإلنسانية احملدد

عاة مجيع قواعد القانون اإلنساين الدويل، مراعاة تامة يف هذه األوضاع، فنظرا إىل كون أنه جيب مرا
التدخل العسكري ينطوي عل شكل من أشكال العمل العسكري مركز على حنو أضيق كثريا وموجه إىل 
                                                             

  أنظر نص . ."الدولي واألمن السلم حفظ تهدد قد أنها يرى مسألة أية إلى األمن مجلس ينبه أن العام لألمين :"على  99تنص المادة  - 338
  www.un.org: الميثاق على موقع األمم المتحدة االلكتروني     
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ى هدف أكثر حتديدا من القتال يف حرب شاملة، ميكن القول بضرورة تطبيق معايري يف هذه احلاالت أعل
  .   كثريا حىت من املعايري اليت تطبق يف احلرب

ال ميكن تربير العمل العسكري إال إذا كانت أمامه فرصة معقولة للنجاح، أي  :االحتماالت املعقولة .6
وقف أو جتنب ارتكاب الفظائع أو املعاناة اليت أدت إىل التدخل يف املقام األول، فال مربر للتدخل 

محاية فعلية، أو إذا كان من املرجح أن تكون عواقب التدخل أسوأ من العسكري إذا مل يتسن حتقيق 
 .عواقب عدم اختاذ أي إجراء

ومن الواضح أن هذه املعايري جاءت لتوجيه ممارسات الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف جمال التدخل 
السعي لتلبية االحتياجات العسكري اإلنساين، لتكون منسقة وذات مصداقية وقابلة لإلنفاذ، وذلك يف إطار 

وإن كان من الصعب التطبيق العملي لكثري من هذه . املنظورة للعالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين
املعايري، خصوصا يف ظل الظروف الدولية الراهنة، اليت تشهد سيطرة القوى الكربى على القرار الدويل من خالل 

  . العضوية الدائمة يف جملس األمن
د اخنرطت املنظمات غري احلكومية بدورها يف النقاش املتعلق مبعايري التدخل العسكري اإلنساين، ويف هذا وق

 "ووتش يومن رايتس" املدير التنفيذي ملنظمة  ) Kenneth Roth( اإلطار تكفي اإلشارة إىل أن كينيث روث 
"Human Rights Watch"  339(عسكري اإلنساينيضع الضوابط اآلتية لتحكم عمليات التدخل ال(:   

 )A large-scale slaughter(   :النطاقمذحبة واسعة  .1

 ) Force as the last resort : (القوة كمالذ أخري .2
واملقصود أن يكون الدافع الغالب إنساين، ويقول الغالب ألنه كما يقول ال ) Motive( : الباعث/ احلافز  .3

  .يؤمن بوجود مربر واحد خالص
 )Respecting international law(دويل الاحترام القانون  .4
أي بعد عملية التدخل، من حيث احلماية ) Will people be better off(  :  أن يكون الشعب أفضل .5

  .وضمان احلقوق األساسية لالنسان
  )Multilateral support :  (األطراف دعم متعدد .6

ه الشروط واملعايري يشكل اعتداء، التدخل الذي ال حيترم هذمن الواضح حسب ما طرح من معايري أن و
العديد من غري أنه ميكن تسجيل ة الشرعية، ينيراعي هذه املعايري والشروط يستفيد من قر ويف املقابل التدخل الذي

، كما أا حتمل العديد من بدقة حمددغري  مضبوط و سابقة الذكر، فمحتواها غري ود واملعايريالتحفظات على القي
ه العديد من تالعديد من التجاوزات باسم اإلنسانية، وذلك ما أثبت عل اال مفتوحا علىالتفسريات، مما جي

                                                             
339  -  Kenneth Roth, The War in Iraq  :Justified as Humanitarian Intervention? Available online at:   

<www.unhcr.org/refworld/pdfid/402ba99f4.pdff> 
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األوىل على  موجه بالدرجة االعتمادلتدخل األجنيب، فهل ا يف الشعب رغبةباإلضافة إىل معيار حتديد  .التدخالت
معارضة للأن هل  و تدخال أجنبيايريدون  مبعىن مىت ميكن القول أن سكان دولة ما ؟سرب اآلراء لشعبية احلكومة

  بتدخل دويل؟صالحية إصدار نداء تطالب فيه 
 اإلنساين، يشرعن التدخل إن صعوبة اإلجابة عن هذه التساؤالت يعقد املهمة يف سبيل التوصل ملعيار ثابت

األفراد سواء كانت  قاالنتهاكات اجلماعية واملتكررة حلقو أمهية هو ايريعامل أكثر والنتيجة اليت ميكن اخلروج ا أن
  .فعلية أو على وشك انتهاكها

وإذا كانت املعايري سابقة الذكر، تركز على فكرة الشرعية، فإن هناك من اهتم مبعايري النجاح، ويف هذا 
اإلطار هناك من رأى أن التدخل العسكري اإلنساين يعترب ناجحا إذا استطاع احلفاظ على األرواح، وبشكل 

لى األرواح يعترب معيارا بسيطا، واضحا، وغري إقصائي، ويوظفه صناع القرار واإلعالميون أكثر دقة، احلفاظ ع
ولكن . ويستعمل الكثري من احملللني عدد الضحايا كمعيار للسلم واالستقرار. كمربر للتدخل وكمقياس آلثاره

   )340(.قليلون منهم حياولون حتديد عدد الباقني على قيد احلياة كمعيار للنجاح
لتحديد آثار التدخل العسكري اإلنساين على عدد األرواح  -يتضمن كال منها سؤاال -ك أربعة مراحلوهنا

  .)341(:املنقذة
اإلجابة عن السؤال هل أن الوفيات حتدث بسبب تعرض الناس للعنف؟ أو بسبب معانام :املرحلة األوىل -

 نتيجة األمراض وااعة؟   
 قبل وبعد التدخل؟ ما هو معدل الوفيات: املرحلة الثانية -
 إىل أي مدى هناك عالقة بني التدخل والتغري يف معدل الوفيات؟: اإلجابة عن السؤال: املرحلة الثالثة -
هل أن عدد الضحايا سيكون نفسه أو سيكون أقل إن مل يكن هناك : اإلجابة عن السؤال: املرحلة الرابعة -

 تدخل عسكري إنساين؟
بشكل أساسي على فكرة التعامل الكمي مع احلاالت اإلنسانية، من يركز  –كما هو واضح – هذا املعيار

، والسؤال املطروح هنا إىل أي مدى )قبل وبعد التدخل( خالل االعتماد على أعداد الضحايا يف مراحل خمتلفة 
ميا ميكن أن خنضع قضية حساسة كهذه ملتغري واحد وهو املتغري الكمي؟ فاملعاناة و املآسي اإلنسانية ال تقاس ك

اإلنسانية، وحىت هذه األرقام من املمكن  تقديرا متواصال كميا ونوعيا للبشاعة واآلالم يتطلبفاألمر . فقط
  .التالعب ا مبا خيدم مصلحة الطرف الراغب يف التدخل واملستفيد منه

الء وهناك من يتجنب احلديث عن فكريت الشرعية والنجاح، ويستعيض عنها باحلديث عن الفعالية، ومن هؤ
إىل مزيد من   -حسبه -الذي يشري إىل جمموعة من االقتراحات تقود) Daniele Archibugi )342دانيال أرشبيجي  

                                                             
340-Taylor B.Seybolt, op.cit, p34 

341  - Ibid, p 34- 36. 
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فعالية التدخالت العسكرية اإلنسانية، وذلك باإلجابة على جمموعة من األسئلة كما هي موضحة يف اجلدول رقم 
  :  اآليت) 11(

  
  

.  التدخل العسكري ألغراض إنسانية إجراءات في مسار فعالية): 11(الجدول رقم   
 

 المرحلـة المسألة/ القـضیة  االقــتراح

الرجوع إلى لجنة القانون الدولي ووجوب رسم خطة 
التي تتطلب تدخال " الحاجة اإلنسانية الملحة" لمواجهة 

عسكريا دون موافقة الحكومة الشرعية، و الخطة يجب أن 
 .متحدةتصادق عليها الجمعية العامة لألمم ال

 في أي الحاالت يكون التدخل ضروريا ؟

  
  
  أ

 

عندما يبدو الوضع حالة إنسانية ملحة، مجلس األمن يجب 
 أن يسأل المحكمة الدولية إذا كان التدخل العسكري مبررا؟ 

 من هو المخول باتخاذ قرار الحاجة إلى التدخل؟ 
  
 ب

لجنة تنسيق بين المنظمات العسكرية والمنظمات المدنية 
نسانية، لتطوير خطة لمنهجية العمل تطبق حينما يكون اإل

  .التدخل مطلوبا، نفس اللجنة تقيم إذا ما كان التدخل مالئما
 

 ج كيف يكون التدخل ضروريا ؟

إنشاء قوة عسكرية دائمة لإلنقاذ تتكون من جنود وشرطة 
دولة ، كل دولة تساهم  50ومدنيين في مجموعة من 

مدني، هذه القوة يجب  1000عسكري و  1000:تقريبا بـ
 .أن توضع في الوقت المحدد تحت تصرف مجلس األمن

 د من سيقوم بالتدخل ؟

 .Daniele Archibugi, Op.Cit, p15: المصدر                                                                          
 

ل اإلنساين أحادي اجلانب واحترام هذه حقا يف التدخ حمتن إذا كان تقدير وجود وضعيةوهكذا، ف
احلكم  الرد و ال فعالية تأخره، فإن الستعجاليهمرحلة أوىل للمتدخل مبفرده، نظرا  الشروط واملعايري متروكا يف

                                                                                                                                                                                                               
342  -  Daniele Archibugi, Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian Intervention, Alternatives. Global, Local, 
Political, Vol 29, no. 1, Spring 2004, p15. Available online at:      

<http://www.questia.com/PM.qst?a=o&amp;se=gglsc&amp;d=5006598731> 
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النهائي والفاصل يف شرعية التدخل اإلنساين يعود للمجموعة الدولية هلذا السبب جيب على املتدخل إعالم جملس 
  )343(.أقرب وقت ممكن، كما جيب عليه اخلضوع للقرارات اإلقليمية املختصة يف األمن واملنظمات

مادام أن تقدير املوقف وحجة . يف العالقات الدولية املهيمنة للمناورة للدول واألكيد أن هذا يعطي جماال
ن التدخل وهنا ال ميكن إنكار وجود صراع بني ما يتطلبه النظام الدويل وكو. الفعالية متروكة هلذه الدول

  .العسكري الوسيلة الوحيدة لوقف االنتهاك الفاضح حلقوق اإلنسان
إذا أريد القيام بتدخل عسكري إنساين فإن التخطيط املسبق بعناية شرط أساسي للنجاح، واخلالصة أنه 

ة، فهناك حتديات كثرية جيب التغلب عليها، مبا يف ذلك ضرورة إقامة حتالف سياسي فعال، وتوفري والية واضح
وتصميم خطة عمليات مشتركة، وتعبئة املوارد الالزمة، ومن األمهية مبكان أال يغيب عن البال أن مرحلة التدخل 
عنصر واحد فقط من جمهود سياسي أوسع، وجيب أن تعمل يف انسجام مع هذه األهداف األوسع نطاقا، وسوف 

هي نفسها تدابري عسكرية، كمناطق حظر تسبق مرحلة التدخل العسكري بالضرورة تدابري وقائية رمبا تشمل 
الطريان أو عمليات انتشار وقائي مثال، ومن املرجح أن يتلو مرحلة التدخل العسكري، عمليات لفترة ما بعد 
التدخل، وهذه حتتوي يف معظم احلاالت على نشر قوات حلفظ السالم لفترات من الزمن رمبا تكون طويلة، 

  .نتقال بيسر من جهود التدخل إىل أنشطة ما بعد التدخلولذلك البد من اختاذ ترتيبات لال
  
  
  
  
  
  

  .دراسة مقارنة لعملييت التدخل العسكري اإلنساين يف كوسوفو و تيمور الشرقية: الفصل الرابع
   .(Human Rights Watch)جاء يف تقرير ملنظمة هيومن رايتس ووتش 

الشرقية، أعضاء يف اتمع الدويل استخدموا جنودا ، يف كوسوفو ويف تيمور )1999(مرتني يف السنة املاضية "
إليقاف جرائم ضد اإلنسانية، املثالني يؤشران على رغبة جديدة لدى اتمع الدويل الستخدام وسائل غري عادية، 

  )344(."تشمل القوات املسلحة، إليقاف اجلرائم ضد اإلنسانية واليت حتتاج فعال إىل قوة إليقافها
خل يف كوسوفو ويف تيمور الشرقية  يف السنة نفسها، غري أنه من  احلقيقة التأكيد على أن نعم، لقد حدث التد

هناك تباينا بني التدخلني، ومن احلقيقة أيضا أن هناك دروسا ميكن تعميمها واالستفادة منها بعد دراسة وحتليل 

                                                             
343  -  Daniele Archibugi, Op.Cit, p17. 
344  -  Ian Martin, International Intervention in East Timor, in: Jennifer M. Welsh (Edit), op.cit, p  142. 
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تدخلني، ويبدو أن ذلك أمر ممكن وستكون الفائدة أعم أذا متكنا من استخدام املنهج املقارن بني ال. كل حالة
  : لتوافر جمموعة من العوامل أمهها

  .مما جيعلهما حتت تأثري العوامل الدولية نفسها تقريبا). 1999(حدوث التدخلني يف نفس السياق الزمين -
. وبإىل عامل اجلن –تيمور الشرقية  –إىل عامل الشمال و انتماء األخرى  –كوسوفو  –انتماء إحدى احلالتني  -

  " التدخل العسكري اإلنساين"مما يعطينا صورة أوضح على حقيقة عمليات 
  .احلالتان ليستا متشاتني متاما وال خمتلفتني متاما، وتتوفران على مسات مشتركة تنطلق منها عملية املقارنة -
وسننطلق . ية العلميةهذه العوامل وغريها جتعل من تطبيق املنهج املقارن على احلالتني أمرا ممكنا من الناح   

يف ذلك من خالل التعريف بداية بالواقع التارخيي اجليوسياسي حلاليت الدراسة، مث نتوجه بعد ذلك للتحليل 
للمقارن لعملييت التدخل يف كوسوفو ويف تيمور الشرقية، مع اإلشارة إىل أننا راعينا الترتيب الزمين للحدوث يف 

  .دراسة احلالتني
  .قع التارخيي و اجليوسياسي حلاليت الدراسةالوا: املبحث األول

وجتد تفسريا  - اجلغرافيا والتاريخ -تفسر التاريخ، فالسياسة تستعني بكليهما  -كما يقال - إذا كانت اجلغرافيا
لكثري من قضاياها فيهما، ومن هنا رأينا أن نتوقف عند املعطيات اجلغرافية ونتتبع التطورات التارخيية لإلقليمني 

  . راسة، وذلك طبعا مبا خيدم موضوع حبثنا ويساعد على تفسري الكثري من نقاطهحمل الد
  
  

  .  تشابكات التاريخ واجلغرافيا:كوسوفو :املطلب األول
، حيدها من الشمال والشرق صربيا، وغرا حماذ )346(يف اجلزء اجلنويب فيما تبقى من يوغسالفيا )345(تقع كوسوفو

وقد خضع إقليم كوسوفو للحكم  )347(.ما على حدودها اجلنوبية تقع مقدونياحلدود ألبانيا واجلبل األسود، في
املقدوين البلغاري مث لسيطرة البيزنطيني حىت القرن السابع امليالدي، مث عاد حلكم األباطرة البلغار حىت بداية القرن 

ية العثمانية أمريهم الزار احلادي عشر، حيث أعاد البيزنطيون سيطرم على املنطقة قبل أن زم جيوش اإلمرباطور
Lazar  ميليكا وتولت زعامة الصرب امللكة Milika العثمانية يف  ةاليت مل جتد بدا من االستسالم لإلمرباطوري

                                                             
 - 1989كوسوفا /كوسوفواألرناؤوط، .محمد م: وفا هو االسم األلباني له، راجع في ذلككوسوفو هو االسم الصربي لهذا اإلقليم، وكوس   - 345

ولكن الباحث آثر استخدام التسمية الصربية . 5، ص 2000، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية ودار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1999
 .وكذلك لتداولها في جل الدراسات العلمية المتعلقة بهذا اإلقليم المعتمدة في كل الوثائق والقرارات الصادرة عن األمم المتحدة،

كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا، البوسنة والهرسك، الجبل األسود، وصربيا، وهناك إقليم له : كان االتحاد اليوغسالفي مكونا من الدول اآلتية  - 346
وللتفصيل . 1974كوسوفو، حسبما نص عليه دستور االتحاد لعام  حكم ذاتي واسع النطاق، قريب من حقوق الجمهوريات األخرى هو إقليم

 : يمكن العودة إلى

Sliber Laura and Little Allan , The Death of Yogoslavia,BBC Books, 2nd ed, 1996,P5 . 
 )04(وتفصيالت موقع كوسوفو الجغرافي موضحة في الخريطة ، أنظر الملحق رقم  -  347
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 1912وبقي إقليم كوسوفو خاضعا للسيطرة العثمانية حىت حرب البلقان األوىل و الثانية يف عامي  .1390عام 
ليم كوسوفو خالل احلرب العاملية األوىل، و لكن مع تأسيس مملكة و قد مت دحر الصرب خارج إق 1913و

عادت كوسوفو لسيطرة دولة صربيا ، مث تقطعت أوصال  1918الصرب و الكروات و السالفيني يف عام 
   )348(.يوغسالفيا مرة أخرى خالل احلرب العاملية الثانية

باملئة من الصرب  10واأللبان املسلمني،  باملئة منهم من 90يبلغ عدد سكان كوسوفو حوايل مليوين نسمة، 
أرض امليعاد بالنسبة لألمة األلبانية، اليت ستنشئ " املسيحيني األرثوذكس، ويعتقد األلبان أن إقليم كوسوفو هو 

عليها دولتها الكربى اليت ستضم الشعب األلباين املوجود يف ألبانيا وكوسوفو وجزء من بلغاريا وجزء من 
يعتقد الصرب باملقابل أن إقليم كوسوفو هو املهد التارخيي للقومية الصربية، وأن وجودهم يف مقدونيا، يف حني 

م حني كونوا مملكة صربيا اليت كان مركزها مدينة بريتشينا العاصمة احلالية  1217اإلقليم هو األقدم، ويعود لعام 
  )349(.إلقليم كوسوفو

  

ان هم السكان األصليون إلقليم كوسوفو، وهم أحفاد القبائل ولكن وبالعودة إىل التاريخ ميكن حتديد أن األلب
اإليرلية اليت كانت تقطن املنطقة املمتدة من الساحل األدرياتيكي إىل قلب البلقان، أما الصرب حينها فكانوا 

األفار  مستقرين يف شرق أوربا ومل حيلوا باملنطقة إال حني استدعاهم اإلمرباطور البيزنطي ملساعدته يف طرد الغزاة
  )350(.يف القرن السابع امليالدي
قيام مجهورية يوغسالفيا االحتادية  1945توحيد يوغسالفيا، و أعلن يف عام "Tito "" تيتو"أعاد اجلنرال الشيوعي 

منح دستور يوغسالفيا اجلديد إقليم كوسوفو  1974الشعبية، و كانت تتألف من ست مجهوريات، ويف عام 
  .1980كم تيتو ليوغسالفيا حىت وفاته عام استقالال تاما، و استمر ح

وقد متتع ألبان كوسوفو حتت حكم تيتو مبقدار كبري من احلكم الذايت، وعلى األخص منذ ستينيات القرن 
باحلكم  عيف منزلة ما بني اإلقليم املتمت( الذي أعطى كوسوفو منزلة ملتبسة  1974العشرين، ويف ظل دستور 
نظريا على األقل  –والتمييز هنا مهم، إذ أن الدولة العضو يف االحتاد متتلك )  االحتادالذايت وبني الدولة العضو يف

   ) 351(.حق االنسحاب من ذلك االحتاد –
 Milosevicبدأت االمتيازات تنحسر عن سكان كوسوفو بسبب السياسات املتشددة اليت انتهجها ميلووزفتش 

  .ليم كوسوفو من  االستقاللبتجريد إق 1989رئيس يوغسالفيا الذي قام يف عام 
                                                             

 .214المحمد، مرجع سابق، ص عماد الدين عطااهللا  -348
  ، أفريل136، القاهرة، مركز األهرام، العدد  السياسة الدولية، مجلة "كوسوفا ال تزال تبحث عن حل"أحمد بهي الدين،  - 349
 214.213، ص 1999    
   جويلية ،137رام، العدد ، القاهرة، مركز األه السياسة الدوليةمجلة  ،"ألبان كوسوفو بين التفاوض والقتال"أبو بكر لدسوقي،   - 350

 .89ص  ،1999     
 .39نعوم تشومسكي، مرجع سابق، ص  - 351
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و أدت العودة إىل ترتيبات ما بعد احلرب العاملية الثانية إىل معارضة قوية من قبل ألبان كوسوفو والذين ردوا 
وقامت احلكومة ، 1990عليها باالحتجاجات واملظاهرات السلمية، وأعلنوا استقالل كوسوفو يف شهر جويلية 

بان كوسوفو من وظائفهم، وسنت العديد من القوانني اليت تنطوي على نزعة الصربية بدورها بطرد الكثري من أل
الذي كان يؤمن بأن  – Ibrahim Rugovaمتييزية عنصرية ضد ألبان كوسوفو، الذين اختاروا إبراهيم روقوفا 

قاومة زعيما هلم، واستمرت امل -املقاومة السلمية غري املسلحة هي أفضل وسيلة للحصول على استقالل اإلقليم
       .1995وحىت عام  1989السلمية مع بعض أعمال العنف منذ عام 

إلدراج حل مشكلة اإلقليم ضمن اتفاقية ) Ibrahim Rugova(ورغم حماوالت الزعيم الكوسويف إبراهيم روغوفا   
، ولكن  Bill Clinton، إال أنه مل جيد استجابة من قبل إدارة الرئيس األمريكي بيل كلينتون )Dayton  )352دايتون 

، قامت جمموعة االتصال الدولية ) K .S.L(بعد تنامي عمليات املقاومة املسلحة من قبل جيش حترير كوسوفو 
بدعوة .) واملؤلفة من الواليات املتحدة األمريكية وروسيا وأملانيا وإيطاليا و فرنسا، باإلضافة إىل اململكة املتحدة(

، "رامبوليه" األغلبية األلبانية إىل احلوار، وبدء مفاوضات سالم يف ضاحية  طريف النزاع، احلكومة الصربية وممثلي
  : قرب العاصمة الفرنسية باريس وفقا للمبادئ اآلتية

 .وقف العنف -
 .التوصل إىل تسوية سلمية عن طريق املفاوضات -
 .احلفاظ على وحدة وسيادة األراضي اليوغسالفية ومحاية حقوق القليات يف إقليم كوسوفو -

اعترضا على هذه املبادئ، فالوفد الكوسويف اعترض على ) يف املرحلة الثانية من املفاوضات(كن كال الطرفني ول
أما اعتراض الوفد الصريب فكان . عدم وجود أي إشارة إىل إجراء استفتاء لتقرير املصري من قبل سكان اإلقليم

ار أن النزاع داخلي، ونتيجة لذلك مل تسفر على إشراف قوة من حلف مشال األطلسي على تنفيذ االتفاق باعتب
املفاوضات عن نتيجة غري التعهد من قبل طريف النزاع بدراسة املقترحات واستئناف املفاوضات، بعد التشاور مع 

ولكن نتيجة للضغوط القوية اليت مورست عل الوفد الكوسويف، قبل  )353(.قياداا من دون توقيع أية اتفاقيات
  .   رفضها اجلانب الصريب، ومل يقبل ا إال بعد اهلجوم الصريب عليههذه الشروط، يف حني

  : ويبدو أن أوربا كانت تتجه حلل النزاع حتت تأثري دافعني يبدوان خمتلفني مها

                                                             
 ويرجع السبب في ذلك إلى ، .اتفاقية دايتون هي التي أنهت الحرب المريرة في البوسنة والهرسك ولم تشمل حال لمشكلة إقليم كوسوفو - 352

 .أعمال المؤتمر وفو في جدولالخوف من فشل المفاوضات نتيجة معارضة الصرب إدراج قضية كوس
  ،  مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، القاهرة، السياسة الدولية، " كوسوفا ال تزال تبحث عن حل" أحمد بهي الدين،  - 353

 .215، ص 1999، أفريل 136العدد      
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األول، خوفها من امتداد الصراع إىل دول أخرى حيث الوجود القوي لأللبان، يف مقدونيا، وألبانيا،  -
ا، وبذلك اخلوف من أن يتحول هذا النزاع إىل حرب إقليمية يف أوربا واليونان، وبلغاريا، وتركي

  )354(.الشرقية
الثاين، تيقنها بعجزها الفعلي عن حل النزاع لوحدها دون إشراك الواليات املتحدة األمريكية، اليت لن  -

اا تسمح هلا بأي حال من األحوال، باالنفراد حبل النزاع يف كوسوفو، حيث للواليات املتحدة حساب
خصوصا وهي تسعى لتكريس دورها القيادي يف القارة األوربية يف . يف اإلقليم ويف املنطقة أيضا
 )355(.مرحلة ما بعد احلرب الباردة

، وبعد انفجار الوضع األمين يف كوسوفو أصدر جملس األمن قرارا أيد فيه جهود جمموعة 1998مارس  31وبتاريخ 
ية سلمية، وأدان كافة األعمال العدوانية اليت تقوم ا القوات اليوغسالفية االتصال األوربية يف التوصل إىل تسو

ضد املدنيني يف اإلقليم، كما أدان عمليات املقاومة املسلحة جليش حترير كوسوفو، وأكد على السيادة والوحدة 
  . )356(رة الذاتيةاإلقليمية لالحتاد اليوغساليف، مع تأييده منح اإلقليم درجة أكرب من االستقاللية واإلدا

 ف، بعد أن قاربت األطرا1999مارس  19وبعد أن باءت اجلولة الثانية من مفاوضات رامبولييه بالفشل يف   
من التوقيع على اتفاق تسوية بشقيه السياسي والعسكري، ولو كانت هناك رغبة حقيقة لدى الواليات املتحدة 

ق، ألمكن ذلك عرب مواصلة التفاوض على بندين أساسيني مها األمريكية وعدد من دول الناتو يف توقيع هذا االتفا
إقناع وفد ألبان اإلقليم بتوقيع االتفاق السياسي الذي حدد مستقبل اإلقليم يف شكل حكم ذايت، وحل إشكالية : 

هوية وهيكل قيادة القوات العسكرية اليت ستتوىل ضبط األوضاع يف اإلقليم واإلشراف على تنفيذ الشق 
أن تردد الصرب " وبدال من التفاوض حول هذين املوضوعني بادرت واشنطن بإطالق ديد فحواه  .السياسي

 19ومن هنا توقفت املفاوضات يف ." يف توقيع االتفاق يعين بدء حلف األطلسي غاراته اجلوية على يوغسالفيا
قرار قائد فريق املراقبني  ، وتسارعت األحداث بعد ذلك، ففي اليوم املوايل لتوقف املفاوضات صدر1999مارس 

الدوليني اجلنرال األمريكي ويليام ووكر بسحب الفريق، وبعد ذلك بأربعة أيام تدخل حلف مشال األطلسي 
عسكريا وبدأ يشن غاراته اجلوية، والبحرية على أهداف عسكرية و إستراتيجية يوغسالفية، وملدة تسعة وسبعني 

بل جملس األمن الدويل، إىل أن أصدر قراره بتأييد التدخل بتاريخ يوما متواصلة، ومن دون تفويض مسبق من ق
  )357(. 1999جوان  10

                                                             
  ، 138العدد ، القاهرة، ياسية واإلستراتيجية،  مركز الدراسات السالسياسة الدولية ،" جذور الصراع في البلقان"عزة جالل،   - 354

 .38 ، ص1999 جويلية     
 .105جاد، التدخل الدولي بين االعتبارات اإلنسانية واألبعاد السياسية، مرجع سابق، ص  عماد - 355

356 قرار  -  :متوفر على الرابط االلكتروني ، 1998 مارس 31 في الصادر 1160 رقم   
council/sc_res/s_1244.pdfhttp://un.org/arabic/doco/s 

 .106 مرجع سابق، صالتدخل الدولي بين االعتبارات اإلنسانية واألبعاد السياسية، عماد جاد،  - 357
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بعد مضي ما يزيد عن الشهرين من بدء احلملة العسكرية اجلوية والبحرية على يوغسالفيا، بدأت التحركات 
  )358(: األوربية ومبشاركة من روسيا والصني، ومت التوصل إىل اتفاق يقوم على النقاط اآلتية

 وقف إطالق النار 
 سحب القوات اليوغسالفية من إقليم كوسوفو. 
 نشر قوات دولية حتت إشراف منظمة األمم املتحدة يف اإلقليم. 
 إنشاء إدارة مدنية مؤقتة لإلقليم أيضا حتت إشراف األمم املتحدة. 
 تسهيل عودة مجيع الالجئني إىل ديارهم. 
 ية يوغسالفيا السابقةمنح اإلقليم حكما ذاتيا موسعا يف إطار مجهور. 
 املسلحة بتسليم أسلحتها لقوات األمم املتحدة ةمطالبة جيش حترير كوسوفو وباقي التنظيمات األلباني. 
 ضرورة العمل على تنمية املنطقة. 

، ومت تبين هذا االتفاق من قبل جملس األمن من خالل 1999جوان 3وعلى هذا األساس مت وقف إطالق النار يف 
  . 1999جوان  10الصادر بتاريخ  1244القرار 

وبعد تسع سنوات على التدخل يف كوسوفو، وبقاء اإلقليم طوال هذه الفترة حتت اإلدارة املدنية لألمم   
والتجاذبات السياسية للدول الكربى حول مستقبل اإلقليم فقد قدم املمثل اخلاص لألمني العام لألمم  املتحدة،
 ،2007فيفري  02ه النهائي حول الوضع النهائي إلقليم كوسوفو وذلك يف تقرير" أماريت أهتساري " املتحدة 

الذي خلص إىل ضرورة القيام خبطوة جادة من أجل إمتام عملية استقالل اإلقليم مع تقدمي ضمانات لألقلية 
  :)359(باملئة من إمجايل السكان، وهذه الضمانات هي 5الصربية اليت مل تعد متثل سوى 

 سوفو متعددة القوميات وليست دولة لأللبان فقطأن تكون مجهورية كو. 
 أن تقوم على مبدأ املساواة بني مجيع املواطنني بغض النظر عن قوميتهم. 
 اللغتان األلبانية والصربية مها اللغتان الرمسيتان للجمهورية. 
 ضمان استمرار عودة الالجئني الصرب الذين يرغبون يف العودة ومل يعودوا بعد. 
 الثقايف لألقلية الصربية محاية التراث. 

مع استمرار التجاذبات بني . 2007فيفري  17وقد مت اإلعالن عن استقالل اإلقليم من جانب واحد رمسيا بتاريخ 
  . الدول حول هذا االستقالل

  

                                                             
358  - Arkadiusz Donagala, Humanitarian Intervention the Utopia of Just War the NATO Intervention in    
      Kosovo and Restraints of Humanitarian Intervention, Sussex European Institute, United Kingdome, 2004 ,  
      P 17. 

، القاهرة، مركز السياسة الدولية، مجلة "مستقبل كوسوفو بين الرغبات الصربية والمتناقضات الدولية" محمد عبد الرحمن الجوهري،   - 359
 .212ص   ،2007، أفريل 168األهرام، العدد 
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  . من احتالل إىل آخر و مسرية حثيثة حنو االستقالل: تيمور الشرقية :املطلب الثاين
لنصف الشرقي من جزيرة تيمور، اليت تقع يف اجلنوب الشرقي لألرخبيل االندونيسي، تقع تيمور الشرقية يف ا

 19ميل، وتقدر مساحتها حبوايل 400ويفصلها عن الساحل الشمايل الغريب الستراليا حبر تيمور الشرقية مبسافة 
   )361(.ألف نسمة  750، أما عدد سكاا فيبلغ )360(، وعاصمتها مدينة ديلي2ألف  كلم 

حيث أصبحت مستعمرة برتغالية وعندما  1514السفن الربتغالية إىل جزيرة تيمور أول مرة عام  وصلت  
وصل اهلولنديون للمنطقة مت توقيع اتفاق مهم الدولتني، يلزم كل دولة ترغب بالتخلي عن اجلزء اخلاضع لسيطرا 

رة هولندا جزءا من اندونيسيا منذ عام يف تيمور بأن متنح األولوية للدولة األخرى، وقد أصبح اجلزء اخلاضع لسيط
  .، يف حني بقي اجلزء اآلخر من جزيرة تيمور متمتعا باحلكم الذايت وخاضعا لسيطرة الربتغال1947

صدر قانون وضع اإلطار الدستوري لسياسة تصفية املستعمرات  1974ومع تغري نظام احلكم يف الربتغال عام 
 وحزب    FRETILIN وحركة  APODETI: ية ثالث أحزاب رئيسة هيالربتغالية، وكان يوجد يف تيمور الشرق

UDT  ، 1978وقد بدأت الربتغال التفاوض مع هذه األحزاب متهيدا لالنتخابات العامة يف شهر أكتوبر.  
بانقالب يف عاصمة تيمور استباقا النقالب كانت تعد له حركة  UDTقامت حركة  1975أوت  11يف فجر 

FRETILIN ذه األخرية القيام بانقالب مضاد، وقد متكنت حركة مث حاولت هFRETILIN    من السيطرة على
عقب ذلك أعلنت   و. العاصمة، مث أعلن وزير خارجية الربتغال أنه ليس مبقدور بالده السيطرة على املوقف

ت هذا قيام مجهورية تيمور الشرقية الدميقراطية، ولكن األحزاب األخرى يف تيمور أدان FRETILINحركة 
التصرف أحادي اجلانب، وحتالفت مع بعضها، وأعلنت استقالل تيمور الشرقية عن الربتغال واندماجها مع 

  . اجـمهورية إندونيسي
بدأت القوات الربية واجلوية االندونيسية بالتدفق إىل تيمور الشرقية حيث  1975ديسمرب  7ويف يوم   

ديسمرب  17، وبتاريخ   FRETILINمة عنيفة من جانب حركةقامت باالستيالء على مدينة ديلي وقد لقيت مقاو
قامت القوى السياسية املتحالفة يف تيمور الشرقية بتشكيل حكومة مؤقتة وتقدمت بطلب رمسي إىل  1975

حكومة إندونيسيا لقبول طلب تيمور الشرقية االندماج معها، وقد قبل جملس الوزراء االندونيسي طلب االحتاد 

                                                             
 .المتضمن خریطة تیمور الشرقیة) 08(الملحق رقم أنظر  - 360
   مركز اإلمارات ونشر  العنف والسیاسة والعمل اإلنساني، أبو ظبي،  ترجمة " عادلة"في ظل حروب  فابریس ویسمان،  - 361

 .43، ص 2006 ،اإلستراتیجیة للدراسات  والبحوث      
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وكانت أستراليا من أبرز الدول . أصبحت تيمور الشرقية الوالية السابعة والعشرين يف إندونيسياالصوري هذا، و
  )362(.اليت اعترفت ذا االنضمام

لذلك رأى الكثريون أن تيمور الشرقية ختلصت من احتالل ووقعت حتت آخر، ولذلك بدأ صراع جديد يف 
بع مسلح مبرور الوقت، رافقه إمهال متعمد من قبل السلطات اإلقليم اختذ طابعا سلميا يف بدايته مث تطور إىل طا

  . االندونيسية يف تطوير وتنمية اإلقليم ومبصاحبة قمع مسلح للكفاح الوطين ألهايل اإلقليم
وأنتجت تلك األعمال من قمع ومقاومة نزوح العديد من الالجئني إىل خارج تيمور الشرقية، وترد يف   

  .ت األمور يف اإلقليم بني اهلدوء النسيب أحيانا واالنفالت األمين أحيانا أخرىاألوضاع االقتصادية، وتراوح
اتمع الدويل حىت وضعت احلرب " أجندة"ومهما يكن من أمر فإن مسألة تيمور الشرقية مل تظهر على   

كومية بالسماح لوسائل اإلعالم واملنظمات غري احل ةالباردة أوزارها، ويف حني شرعت السلطات اإلندونيسي
بدخول املقاطعة، فإن احلركات االنفصالية قد صعدت من نشاطها سعيا لتدويل الصراع، فكان أن اندلعت 

فيما نظم الناشطون التيموريون . 1989االضطرابات يف ديلي أثناء زيارة البابا يوحنا بولس الثاين للجزيرة عام 
اإلعالمية املوسعة للمجزرة اليت  ةجاءت التغطي 1991ويف نوفمرب . تظاهرات احتجاج يف جاكرتا ويف استراليا

لترغم بعض بلدان العامل على اختاذ ) قتيال 250واليت راح ضحيتها (يف ديلي " سانتا كروز"شهدا كاتدرائية 
الثنني من قادة التيار  1996إجراءات مناوئة للحكومة االندونيسية، وعلى الرغم من منح جائزة نوبل عام 

  José Ramos Hortaوخوسيه راموس هورتا   Carlos Beloمور الشرقية، مها القس كارلوس بيلو االنفصايل يف تي

، وما آلت إليه من ايار 1997فإن أي إجراء مل يكن قد اختذ بعد إىل أن تفجرت األزمة املالية اآلسيوية عام ، 
  )363(.1998نظام سوهارتو يف ماي 

رتو بلدا مفلسا ينخر فيه الفساد واحملسوبية ويكاد ينهار وقد ورث بشار الدين يوسف حبييب خلف سوها  
حتت وطأة األزمة املالية اآلسيوية، وقد أجربت محالت االحتجاج، سواء تلك اليت شهدها الشارع االندونيسي، 
ومن قبل الشركاء الدوليني، الرئيس حبييب على الشروع يف اختاذ خطوات من شأا إشاعة الدميقراطية داخل 

  .وإحداث تغيري جذري يف املسار الذي تتخذه قضية تيمور الشرقية النظام
ومل تكن قد مضت سوى ثالثة أشهر على سقوط سوهارتو حىت كان حبييب يفتتح أوىل جوالت   

  ".التوصل إىل تسوية ملشكلة تيمور"املفاوضات اليت جرت مع الربتغال برعاية األمم املتحدة، من أجل 
يف هذه األثناء كان قد عاد إىل ممارسة سياسته القائمة على إشاعة الرعب يف  يبيد أن اجليش االندونيس  

تيمور الشرقية بوسائل غري مباشرة تتمثل يف تنظيم وتسليح مليشيات تابعة له ومتويلها دف إرهاب الداعني إىل 
اب عن حاالت القتل ولقد كشفت الكثري من التقارير والدالئل وإفادات شهود العيان النق. االستقالل وأنصاره

واالغتصاب والتعذيب واالختفاء القسري واالعتقال العشوائي، وعن االرتباط الوثيق هلذه املليشيات بالقوات 
                                                             

 .248.247ص  عماد الدين عطااهللا المحمد، مرجع سابق، ص - 362
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اليت باتت موزعة بني رئيس  ااملسلحة االندونيسية، األمر الذي جاء شاهدا على ازدواجية السلطة يف اندونيسي
، وبني القوات املسلحة اليت عقدت العزم على بسط هيمنتها على واقع حتت ضغوط اتمع الدويل" براغمايت"

البالد، ومنها حتديدا تيمور الشرقية اليت اكتسب العديد من الضباط فيها أوىل جتارم امليدانية وممتلكام من 
  . األراضي وغريها

ملوالية له، فقد أبرمت وعلى الرغم من أعمال البطش والتنكيل اليت مارسها اجليش االندونيسي واملليشيات ا
اتفاقا قضى بتنظيم استفتاء دويل سري ومباشر حول تقرير  1999ماي  5الربتغال وإندونيسيا يف نيويورك يف 

ولكن ". خالية من أي عمل من أعمال الترهيب والعنف والتدخل من أي طرف كان" املصري جيري يف أجواء 
تكون احلكومة االندونيسية مسؤولة عن احلفاظ على " ى أنضمان توفري هذه األجواء فقد نص االتفاق أيضا عل

  )364(".السلم واألمن يف تيمور الشرقية
أما القائد االنفصايل خوسيه راموس هورتا فهو وإن اختذ موقفا اجيابيا من االتفاق رغم أن أيا من التيموريني مل 

ب من ميلوسفيتش ضمان سالمة أبناء كمن يطل" يشارك يف توقيعه، فإنه اعترب أن االتفاق يف هذا النص بدا 
   )365(."كوسوفو

ويف واقع األمر فقد نصب احملتلون أنفسهم أوصياء على االستفتاء، بل حددوا الصيغة اليت سيجرى وفقا هلا، فهو 
لن يعاجل مسألة االستقالل وإمنا سيتيح ألبناء تيمور الشرقية ما إذا كانوا سيقبلون حبكم ذايت يف إطار الدولة 

ولكن سرعان ما تطور املوقف االندونيسي تعلن عن قبوهلا باستقالل تام لتيمور الشرقية يف . ونيسية، ليس إالاالند
     .بصيغة احلكم الذايت املقترحة حال عدم قبول األهايل

على تشكيل بعثة األمم املتحدة لتيمور  1246، وافق جملس األمن بقرراه رقم 1999ويف مطلع جوان  
تنظيم وإجراء استفتاء " تناط ا مهمة ،   UNAMET  " UN Assistance Mission in East Timor"الشرقية 
، ونص القرار أيضا على نشر قوات من الشرطة املدنية غري املسلحة، إضافة غلى مخسني 1999أوت  8شعيب يف 

  .عنصرا من ضباط االرتباط مع القوات االندونيسية املسلحة
ووصول موظفي األمم املتحدة مل يكن هلما من تأثري على سلوك املليشيات  كرغري أن إبرام اتفاق نيويو  

فكان أن طالب القادة . املسلحة، بل تصاعدت أعمال العنف والترهيب يف حماولة للحيلولة دون إجراء االستفتاء
  .اء كهذااالنفصاليون من األمم املتحدة نشر قوة طوارئ مسلحة، إال أن جاكرتا رفضت يف احلال اختاذ إجر

قد  كتوجه التيموريون إىل صناديق االقتراع وقد غمرهم إحساس بأن اتفاق نيويور 1999أوت  30وبتاريخ 
مركزا انتخابيا لإلدالء بأصوام،  850ألف شخص قد توجهوا إىل  430خذهلم،  فحىت وإن كان ما يزيد عن 

أعلنت فيه األمم املتحدة عن االنتصار الساحق  الذي. بيد أن أعمال التنكيل والترهيب تواصلت يف اليوم املوايل

                                                             
364  - Taylor B Seybolt. Op. cit , p 87. 
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من الذين سجلوا أمساءهم من اإلدالء بأصوام  ةباملائ 98الذي حققته األصوات الداعية لالستقالل بعد أن متكن
   )366(.باملائة منهم خيار احلكم الذايت 78, 5فيما رفض 

اهلم بإنقاذ أرواحهم فيما كانت املليشيات غري أن التيموررين مل حيظوا بفرصة االحتفال بتحررهم بسبب انشغ
تطلق العنان حلملة تدمري منظمة رافقتها موجة عنف وحشية، أوقعت يف غضون ثالثة أسابيع ما يتراوح بني ألف 
وألفي قتيل وآالف اجلرحى، وارتكب خالهلا الكثري من جرائم االغتصاب وهو ما أجرب معظم الرعايا األجانب 

وإذا . يف املنظمات غري احلكومية واملنظمات اإلنسانية واألمم املتحدة، على مغادرة املنطقةمبا يف ذلك العاملون 
كان بعض التيموريني قد أمكنه الفرار حبرا، فإن سبيل النجاة الوحيد أمام عشرات اآلالف غريهم مل يكن غري 

هلم ليكونوا مبنأى من قبضة املليشيات املناطق اجلبلية فاختذ ما يزيد عن مئيت ألف شخص من الغابات النائية مالذا 
ألفا آخرين أو جرى دفعهم إىل النزوح قسرا إىل اجلزء االندونيسي  260وعناصر اجليش، فيما الذ بالفرار قرابة 

  ) 367(. ةمن اجلزير

 وعلى الرغم من خطورة الوضع، فإن اتمع الدويل مل يبد أي ردة فعل فورية باستثناء القرار الذي اختذه جملس
بإرسال بعثة متثله غلى جاكرتا يف حماولة جديدة إلقناع السلطات الندونيسية باستعادة  1999سبتمرب  8األمن يف 

فجاء رد حلكومة االندونيسية بإخضاع اإلقليم لقوانني الطوارئ، وإرسال قو عسكرية . الشرقية رالنظام يف تيمو
إال أن واقع احلال اثبت . ء الالجئني عن اجلزيرةجندي ومثاين سفن للمساعدة يف إجال 1400جديدة مؤلفة من 

  . أن هذه السفن أسهمت يف التعجيل بنزوح املواطنني التيموريني
ويف التاسع من سبتمرب علقت واشنطن مجيع أشكال التعاون العسكري مع اندونيسيا، وفرض االحتاد األورويب 

ق النقد الدويل وقف القروض املمنوحة الندونيسيا حظرا على مبيعات السالح هلا،فيما قرر البنك الدويل وصندو
فلم يكن أمام اندونيسيا من مناص سوى اإلذعان، حيث وافق . وجتميد التعاون االقتصادي معها لعام واحد

سبتمرب على إرسال قوة متعددة اجلنسيات إىل تيمور الشرقية، ليصدر جملس األمن بعد ثالثة  12الرئيس حبييب يف 
 INTERFET  International Force for East " القوة الدولية لتيمور الشرقية" بتكليف  1264 أيام قراره رقم

Timor   ،مهمة استعادة السلم واألمن يف تيمور الشرقية، ومحاية ومساندة بعثة األمم املتحدة فيها يف تنفيذ مهامها
  ."وتسهيل تنفيذ عمليات املعونة اإلنسانية يف إطار قدراا

 مخسة أيام حىت كانت طالئع القوات االسترالية قد هبطت يف مطار ديلي، فيما كانت آخر الوحدات وما هي إال
االندونيسية تغادر اجلزيرة، وقد عملت قوات التدخل الدولية على تنفيذ التفويض املمنوح هلا جبدية ملحوظة 

ولقد ساندت القوة الدولية  .وشنت هجمات مكثفة على املليشيات اليت كانت ما تزال متمركزة يف اإلقليم

                                                             
 .38فابریس ویسمان، مرجع سابق، ص  - 366
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لتيمور الشرقية منظمات اإلغاثة والتزمت خبطة توزيع املهام واملسؤوليات على الوكاالت املستقلة وغري املتحيزة 
  )368(. من جهة، والقوات املسلحة اليت تعهدت مبساعدة السكان املدنيني من جهة أخرى

حلث الشركاء األوربيني واألمريكيني على إرسال قوات ومل يكن مستغربا بأن تنشط كل من أستراليا والربتغال 
متعددة اجلنسيات، فاألوىل ختشى تفاقم األزمة إىل احلد الذي يفضي إىل تدفق أعداد ضخمة من الالجئني عليها، 

أما اتمع الدويل الذي بدا مترددا يف إرسال قوات عسكرية . أما الثانية فتؤوي مجاعات ضغط نافذة و متنفذة
  .وافقة جاكرتا، فقد آثر اللجوء إىل فرض العقوبات االقتصادية بانتظار إذعان احلكومة االندونيسيةدون م
وافق الربملان االندونيسي على انفصال تيمور، مما فتح الطريق أمام جملس األمن ليقرر  1999أكتوبر  22ويف 

  UNTAETإرسال  بعثة إدارة انتقالية إلقليم تيمور الشرقية 

UN Transitional Administration in East Timor    واستلمت املهام  1999اليت أصبحت عملية بدء من نوفمرب
  )369( .2000فيفري  28بدء من شهر    INTERFETاألمنية من 

بكافة األعمال التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبذلك أخرج القرار  ةوقد كلفت هذه اإلدارة االنتقالي  
ية من كوا املقاطعة السابعة والعشرين لدولة اندونيسيا، لتدخل حتت إدارة مؤقتة من قبل األممي تيمور الشرق

حيث ولدت دولة جديدة هي تيمور .  2002األمم املتحدة، يف مرحلة انتقالية قبل أن تنال استقالهلا يف  أوت 
طويل ضد االستعمار  اليت استعاضت ذا االسم عن تيمور الشرقية، بعد نضال  Timor Lorosaeلوروساي 

                                                                                     . املتعاقب خلف آالفا من الضحايا
  .التحليل املقارن حلاليت الدراسة: املبحث الثاين

الدراسة واليت كان من اعتمادا على املعطيات التارخيية واجليوسياسية اخلاصة بكل من اإلقليمني موضوعي 
الضروري البدء ا، ننتقل اآلن إىل التحليل  املقارن لعملييت التدخل العسكري اإلنساين يف كل من كوسوفو 

  .وتيمور الشرقية
  .مقارنة بني املعطيات التارخيية و اجليوسياسية لإلقليمني :املطلب األول

ن كوسوفو وتيمور الشرقية، وحىت تكون عملية املقارنة بني بعد أن استعرضنا املعطيات التارخيية واجلغرافية لكل م
عملييت التدخل يف اإلقليمني مكتملة، فإنه يتعني علينا ابتداء إجراء مقارنة سريعة  بني اإلقليمني على مستوى 

شتركة وستركز هذه املقارنة على جمموعة من السمات امل  -اليت فصلنا فيها سابقا -املعطيات التارخيية واجلغرافية
  :نوردها فيما يأيت

  :املوقع اجلغرايف  .1
رغم عدم وجود ميناء حبري لكوسوفو، فإا بباقي ميزاا اجلغرافية متثل هدفا مهما للعديد من القوى الدولية 

  .واإلقليمية، خصوصا وأا قريبة نسبيا من مياه املتوسط الدافئة
                                                             

 .41فابریس ویسمان، مرجع سابق، ص  - 368
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 400قليمية كاستراليا، فكما سبق وان ذكرنا يبعد أما موقع تيمور الشرقية فهو مهم خصوصا لبعض القوى اإل
  .ميل عن شواطئها الشمالية الغربية

واإلقليمان غنيان بالثروات الطبيعية اليت تبدو كبرية قياسا بصغر مساحة اإلقليمني جغرافيا،  ومهما يكن من أمهية 
األمهية فقط لتفسري ما جرى على موقعي اإلقليمني وغنامها بالثروات الطبيعية فإنه ال ميكن الوقوف عند هذه 

  .أرضهما من تدخل
  ):التركيبة البشرية( السكان  .2

األغلبية الساحقة اليت يتشكل منها سكان كوسوفو هم من العنصر األلباين ذو احلضارة املتميزة يف أوربا، وتنحدر 
خرى، فتميزهم العرقي أصوهلم من حضارة مملكة إلرييا، على خالف القومية الصربية، أو الشعوب السالفية األ

  . واضح
واحلال نفسه ينطبق تقريبا على سكان تيمور، فهم يف غالبيتهم ماليويون وبابويون، أما باقي األصول العرقية 

  . ، فهي على تنوعها الشديد ال وجد هلا امتدادات يف تيمور الشرقيةالشعب اندونيسي
لدولة اليت أرادته تابعا هلا، فسكان كوسوفو يتكلمون وكال اإلقليمني أيضا يتميز بلغة مستقلة لكل منهما عن ا

، ويف تيمور الشرقية تأثر  -سابقا  –اللغة األلبانية، وليست الصربية كما هو حال باقي يوغسالفيا االحتادية 
السكان باللغة الربتغالية نتيجة االستعمار الطويل الذي ناه ثالثة قرون، وأصبحت هي لغتهم، رغم أن بعض 

  .تعلموا اللغة االندونيسية حبكم االستعمار ملدة تقارب ربع قرن مثقفيهم
باملئة من سكان كوسوفو هم من املسلمني، يف حني أن األغلبية الساحقة من  90وتشري اإلحصائيات إىل أن 

  .سكان يوغسالفيا هم من املسيحيني األرثوذكس
يف حني أن  -باملئة 90يف حدود  -ك املسيحيني وعلى العكس متاما يف إقليم تيمور الشرقية فسكانه من الكاثولي

  .باملئة تقريبا من سكان اندونيسيا هم من املسلمني 80
ومن الواضح إذن أن كال اإلقليمني موضوع املقارنة يتميزان بديانة خمتلفة عن ديانة الدولتني اللتني رغبتا يف 

  . ضمهما إليهما
  :السياق التارخيي  .3

سلوبودان "وبا الشرقية إىل انبثاق املد القومي جمدداً يف يوغوسالفيا على يد نظام أدى ايار الشيوعية يف أور
فقد كانت كرواتيا . ، مؤججاً حروب االنفصال اليت عاشتها البالد طيلة عقدين من الزمن"ميلوسوفيتش

ا، وهي اجلزء وسلوفينيا جزءاً من النسق املسيحي الغريب لإلمرباطورية النمساوية ارية، بينما خضعت صربي
. جيمعها مع روسيا يف أواصر وطنية ووجدانية ظاهرة ، الذيلنظام األرثوذكسيلاجلنويب األكرب من يوغوسالفيا، 

  .انعكست على موقف روسيا كقوة كربى من التدخل يف كوسوفو
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" يحيةاألراضي املس"ولعل ما يفسر رفض الصرب الشديد الستقالل إقليم كوسوفو هو أن ذلك سيضع جزءاً من 
حتت حكم األلبان املسلمني الذين تربطهم أواصر وثيقة مع ألبانيا اليت تدين يف الغالب   -حسبهم – الصربية

  .باإلسالم
لذلك من الواضح أن هذه الصراعات امتزجت فيها الدوافع القومية بالدينية، والتاريخ باجلغرافيا، واملصاحل 

وجود، ولذلك بدا الصراع عند وقوعه يف البلقان ديدا حقيقيا ألمن اخلارجية باالحتياجات الداخلية، واحلدود بال
أوربا، ويكفي التذكري بأن شرارة احلرب العاملية األوىل قد اندلعت من سراييفو عاصمة البوسنة واهلرسك، عندما 

  )370(.ناغتيل ويل عهد النمسا فيها، يف حني تركت احلرب العاملية الثانية هذه املنطقة يف حالة صراع كام

كانت الندونيسيا مكانتها اإلقليمية ألا كانت متثل احلارس األمني للمصاحل   -كذلك -ويف ظل احلرب الباردة
، حبيث مل يستطع ةالغربية يف املنطقة، ولذلك كانت حتظى بالدعم الكامل من قبل الواليات املتحدة األمريكي

تيموريني، وقد سجلت جلسات الس أن كانت جملس األمن أن يتخذ أي قرار بالتدخل الدويل لصاحل ال
ضد حق تقرير مصري  1982 – 1975الواليات املتحدة األمريكية وباستمرار تصوت خالل الفترة ما بني عامي 

  )371(.األمريكية لدولة إندونيسيا ةلتيمور الشرقية، يف ذلك الوقت الذي كانت تنمو فيه باضطراد مبيعات األسلح
اليت رافقت اية احلرب الباردة، وتغري األجندة الدولية، مل تعد إلندونيسيا تلك  ولكن يف ظل التحوالت  

املكانة ومل تستطع أن تتكيف يف ظل الوضع اجلديد، لتبحث هلا يف املقابل عن دور جديد يف املنطقة بسبب 
ها يف منتصف التسعينيات، األزمات املتالحقة واليت عصفت بأمنها واستقرارها، ابتداء من األزمة املالية اليت ضربت

  .وتعايل األصوات االنفصالية يف أقاليمها
  .مقارنة دوافع التدخلني:  املطلب الثاين

من الضروري يف جمال املقارنة بني عملييت التدخل املدروستني، الوقوف على الدوافع سواء املعلن منها أو غري 
  :وسنفصل يف هذه الدوافع على النحو اآليت.دقيقا املعلن، ألن ذلك يعد مفتاحا ضروريا لفهم العمليتني فهما

  يف كوسوفو : أوال
يوما ضد يوغسالفيا بدافع  78من الثابت أن العمليات العسكرية اجلوية اليت شنها حلف مشال األطلسي مدة 

 أللبان كوسوفو ميثل انطالقة جديدة للحلف، فقد ابتعد احللف يف هذه العملية" املعاناة اإلنسانية"إيقاف 
العسكرية عن دوره الرئيس ومهمته األساسية كمنظمة غايتها الدفاع اجلماعي عن النفس ضد أي عدوان قد 

سعى احللف بعد انتهاء احلرب الباردة إىل إحداث تغيري جذري يف مهامه . يتعرض له أي عضو من أعضائها
  .1990وغاياته املرسومة له ابتداء، وهي عملية شرع احللف ا منذ عام 

                                                             
  ، 1995، أكتوبر 122عماد جاد، األمم المتحدة في البلقان، مجلة السیاسة الدولیة، القاھرة، مركز األھرام، العدد  - 370

 114.113ص ص       
  آخر نخب الحرب الباردة، مجلة السیاسة الدولیة، القاھرة، مركز : عمرو عبد الكریم السعداوي،  النخبة السیاسیة الصربیة  - 371
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أهم معامل حتديث إستراتيجية حلف مشال األطلسي تكمن يف تغري طبيعة ومصادر اخلطر، الذي قد يهدد امن إن 
الدول األعضاء يف احللف، فاخلطر اجلديد مل يعد متأتيا كالسابق من األعمال العدوانية اليت قد تتعرض هلا دول 

اقتصادية واجتماعية معقدة، وهي تشمل احللف، بل غدا مصدره عدم االستقرار الناجم عن مشكالت سياسية و
النزاعات اإلثنية و اإلقليمية،  املمكن نشؤها يف عدد من دول أوربا الوسطى والشرقية عقب تفكك االحتاد 

  .السوفيايت
حتت تأثري هذا املفهوم اجلديد لدوره وجد حلف مشال األطلسي نفسه معنيا بالنزاع الدائر يف يوغسالفيا السابقة، 

  .القوة العسكرية خارج دائرة الدفاع اجلماعي عن النفس يف كوسوفوواستخدام 
وقد دافع أغلب الفقهاء الغربيني عن محلة حلف مشال األطلسي، على اعتبار انه عمل إنساين وال جيب أن يقابل 

سؤولة بكل هذا االستهجان، وان من نفذ هذا العمل هي منظمة تعترف أغلبية دول العامل ا، باعتبارها منظمة م
متعددة األطراف، وكذلك مل يعارض جملس األمن العملية العسكرية، فضال عن أن احللف قرر استخدام القوة 

وهي عملية طالت مواقع " حذوة احلصان" العسكرية عندما بدا الصرب بتنفيذ عملية عسكرية أطلق عليها حينئذ 
أللبان خارج كوسوفو وبدأت هذه العملية ال يتواجد فيها جيش حترير كوسوفو وهدفت إىل طرد املزيد من ا

   )372(.1999فيفري  27بتاريخ 
  :املربرات اآلتية للقيام بتدخله يف كوسوفو يوقد قدم حلف مشال األطلس  

ارتكاب السلطات اليوغسالفية سياسات تطهري عرقي وسياسة منظمة دف إىل تفريغ اإلقليم من سكانه،  -
  )373(.ل تفادي وقوع كارثة إنسانيةاألمر الذي دفع احللف للتدخل من اج

رفض يوغسالفيا السابقة التوقيع على االتفاق الذي مينح اإلقليم حكما ذاتيا يف إطار السيادة اليوغسالفية اليت  -
  )374(.توصلت إليها اجلولة الثانية من مفاوضات رامبوييه

اه أوربا، مما سيؤدي إىل ديد األمن استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان سيؤدي إىل استمرار اهلجرة األلبانية جت -
  )375(.األوريب بسبب وجود أقليات البانية يف عدة دول من أوربا

حلف الناتو بأن اللجوء لس األمن للحصول على تفويض منه للتدخل العسكري سيكون مستحيال يف  اقتناع  -
حاضرا إلبطال مشروع أي قرار ظل الرفض الروسي والصيين ألي عملية تدخل عسكري، أي أن الفيتو سيكون 

  )376.(للتدخل العسكري األمر الذي من شانه أن يعقد احملاولة الحقا

                                                             
372 - Portela Clara, Humanitarian Intervention NATO and International Law , Berlin Information  Center for  
    Transatlantic Security, Berlin.2000 , p 6    
373 -  Jones Adam, Genocide and Humanitarian Intervention Incorporating The Gender 
       Variable, Center Investigation Docencia Economics, Mexico.2001 p38. 
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إن تدخل حلف الناتو مل يكن تدخال أحاديا بل هو تدخل مجاعي قامت به منظمة إقليمية تضم من ثالثا من  -
إلقليمية حبسب الفصل الثامن من بني املنظمات الدولية وا لالدول دائمة العضوية يف جملس األمن، وطبقا للتكام

منه ليت تعطي للمنظمة اإلقليمية وبالتعاون مع جملس األمن احلق بالتدخل  52من املاد  3امليثاق، وحتديدا الفقرة 
  )377(.حلل النزاع يف حال كان يشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني

األمن للقيام بالتدخل العسكري من  يعتقد حلف مشال األطلسي أنه حصل على الشرعية الالزمة من جملس -
 )378(خالل رفض الس ملشروع القرار الروسي الذي طرح على الس بعد ثالثة أيام من بدء احلملة العسكرية

  )379(.أي اعتبار املوافقة على احلملة العسكرية موافقة ضمنية

جعله يقرر الشروع يف القصف  ابشأن مصداقيته مم ان قلقاحلف الناتو كيبدو من إمجايل هذه املربرات أن 
ورمبا كانت هناك بواعث قلق بشأن تدفق . اجلوي، عندما أعلن ميلوسيفتش رفضه ملقترحات رامبوييه السلمية

أعداد هائلة من الالجئني، من شأا زعزعة املزيج العرقي الدقيق يف مقدونيا، مما يؤدي إىل القالقل والبلبلة املتزايدة 
هؤالء الالجئون آخر األمر إىل سائر بلدان أوربا، أي رمبا كانت بواعث القلق املذكورة  يف البلقان، وقد يتدفق

الصربية يف  هي اليت دفعت حلف الناتو إىل السعي إلعادة الجئي كوسوفو إىل ديارهم عندما بدأت القوات
راء بني الدول اليت أما القاسم املشترك يف اتفاق اآل. طردهم قسراً وبأعداد كبرية بعد أن بدأ القصف اجلوي

ناصرت العمل العسكري حللف الناتو فكان عامالً إنسانياً يف جوهره، وكان من عناصره اخلوف من قيام 
ومهما يكن من تنوع . ميلوسيفتش بتوسيع نطاق اإلبادة اجلماعية حبيث يصل إىل اإلقليم اجلنويب من يوغوسالفيا

لعمل، فالواضح أن أحد أهدافه الرئيسية كان وضع حد للجرائم الدوافع اليت جعلت حلف الناتو يقدم على ذلك ا
  .اليت ترتكب ضد اإلنسانية

جوان  10إال يف  أنه ومن امللفت لالنتباه أن جملس األمن طوال االجتياح اجلوي مل يقم بإصدار أي قرار غري
 ـناتوقودها الي ألف جندي 50 والذي وافق على خطة سالم يف كوسوفو مرفقا بنشر قوة مكونة من 1999

"NATO"  لضمان العودة اآلمنة لنحو مليون الجئ من األلبان وتشكيل إدارة تابعة لألمم املتحدة إلعادة توطينهم
  )380(.ومساعدم عن طريق احلصول على احلكم الذايت

 من الرغم فعلى ، أزمة كوسوفو يف املتحدة األمم لعبته الذي الدور حمدودية عن األمن جملس قرارات قراءة و تكشف

 األمن جملس اختذها اليت اإلجراءات اقتصرت فقد . كوسوفو قضية بشأن األمن جملس عن صدرت اليت القرارات تعدد

 قد األمن جملس أن من الرغم وعلى . وكوسوفو اليوغساليف االحتاد على عسكري حظر فرض على األزمة هذه حيال

املوقف  اعتبار حد عند انتهى قد دوره أن إال املتحدة األمم قميثا من السابع الفصل أحكام يف إطار القضية تناول
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 سلمي حل إىل التوصل عدم حالة يف "إضافية إجراءات باستخدام التهديد" و "املنطقة يف واألمن للسلم ديد" مبثابة

 القوة دامباستخ يسمح قرار اختاذ هذه احلالة يف وكانت) جديدة إجراءات أية اختاذ الس يستطع ومل . للقضية

 دون يوغسالفيا ضد العسكرية القوة استخدام على اإلقدام من خالل الس على واقعا أمرا الناتو فرض (العسكرية

قرارات  على املشروعية إضفاء جمرد إىل ذلك بعد الس دور وحتول الس من قرارات جديدة صدور إىل االنتظار
 القراءة تعكسه ما وهو ، السلمية للتسوية مشروعه بفرض انتهاءو القضية هذه تطور مراحل خالل الناتو وسلوك

  )381(.األزمة تلك حيال األمن جملس لقرارات السريعة
 قانوين أساس دون القوة استخدام مت ألنه هلا، مثيل ال سابقة يف جملس األمن مهشت املتحدة الواليات أن ومن الواضح

 أو بالتفويض سابقة دولية شرعية منح اجلديد الدويل النظام يف مناأل جملس دور يصبح أخالقي حبيث مربر على وإمنا
  . )382(بالتصديق الحقة

وهذا يدلل على وجود مصاحل سياسية من وراء تدخل الناتو، وهي يف أغلبها مصاحل أمريكية باعتبارها الدولة اليت 
  :تتزعم حلف الناتو،  وأهم هذه الدوافع واملصاحل

  :دة األمريكية يف إعادة ترتيب األوضاع الدولية بعد احلرب من خالل ما يأيتاستمرار الواليات املتح -01
  التخلص من آخر بقايا االشتراكية والشيوعية يف أوربا، أو آخر خملفات احلرب الباردة على اعتبار أن النظام

ت الواليات الصريب هو النظام الوحيد يف شرق أوربا الذي مل يتبدل بعد اية احلرب الباردة، من هنا رأ
 .املتحدة األمريكية ضرورة تغيري هذا النظام ملا ميثله من تذكري شعوب املنطقة باحلقبة االشتراكية

  إعادة ترتيب أمور منطقة البلقان بعد احلرب الباردة من خالل دمج املنطقة يف أوربا ما بعد احلرب
 )383(.الباردة

 ا توجيه رسالة إىل مجيع دول العامل مفادها أن الواليات املتحدة األمريكية هي القوة األوىل عامليا وأن إراد
جيب أن تطبق مبا يكرس قوا ومكانتها يف قيادة النظام العاملي، وأن أية حماولة لتحدي هذه القوة أو اإلرادة 

  ستؤدي إىل حتريك لآللة العسكرية
وضعت يف بداية التسعينات من القرن وهذه التصرفات ما هي إال تطبيق لإلستراتيجية العسكرية األمريكية اليت 

العشرين اليت تعتمد على توفري مجيع السبل الستمرار هيمنة الواليات املتحدة، إذ سيؤدي التدخل إىل إعادة 
  )384( .تشكيل األمن العاملي وفق الرؤية األمريكية
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 ا ية احلرب الباردة بإعطاء حماولة الواليات املتحدة األمريكية تكريس دور جملس األمن يف املرحلة اليت تلت
املوافقة الضمنية أو الالحقة للتصرفات اليت ستقوم ا الواليات املتحدة وفقا لسياستها أو رمبا جتاوز جملس 

 . األمن بشكل مطلق يف حال التعارض مع سياستها اخلاصة
االقتصادية اليت  إن قرار التدخل العسكري يف كوسوفو هو رسالة لالحتاد األوريب، مفادها أن الوحدة -02

استطاع االحتاد األوريب الوصول إليها، لن متكنه من حتقيق األمن يف القارة األوربية دون حتالف مع الشريك 
  .األمريكي الذي ميثل قمة النظام الدويل اجلديد

كما يعد تدخل الناتو يف كوسوفو استمرارا لسياسة االحتواء ضد روسيا، وذلك من خالل تواجد عسكري  -03
يف البلقان للقوات األمريكية مينع امتداد جسور العالقات األوربية الروسية، أي االنتشار على احلدود الروسية 

  كيلومتر  700مشاال لتكتمل سياسة االحتواء وتضييق اخلناق، فاحللف أصبح على مسافة 
هذه العالقة املميزة  من احلدود الروسية وهو يشن غارات جوية على أحد أهم حلفائها، مما سيؤدي إىل كسر

  .وعدم حماولة روسيا إعاقة توسيع حلف مشال األطلسي
ومن خالل التدخل العسكري للحلف التقت املصلحة األمريكية مع الدوافع اإلنسانية اليت تنطوي بدورها   -04

ته بعد و إثبات صحة ما ادع )385(على مصلحة ذات طابع أخالقي لتعزيز مصداقية الواليات املتحدة األمريكية
احلرب الباردة من انتهاج الدفاع عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وكذلك لترسيخ سابقة عرفية تقضي بالتدخل 

  . العسكري حبجة صيانة الدميقراطية وحقوق اإلنسان ودون اللجوء إىل جملس األمن
  
  
  
  
  

  يف تيمور الشرقية: ثانيا
على احترام سيادة إندونيسيا وسالمة "  )386(لشرقية جملس األمن نص يف ديباجة قراريه اخلاصني بتيمور ا

وأن تدخله العسكري مبين على االتفاقات املربمة ما بني إندونيسيا املستعمر احلايل والربتغال املستعمر " أراضيها
السابق واليت ترك فيها فيها حق تقرير املصري لسكان اإلقليم من التيموريني الشرقيني، والذين ابدوا رغبة يف 

بالتدخل يف تيمور الشرقية، كما هو ) مبدئيا(ولذلك ال تبدو أن هناك مشكلة قانونية . الستقالل عن إندونيسياا
احلال يف كوسوفو، والرد على القائلني بغري هذا، أنه ال تعد الوعود والضغوط السياسية اليت مورست على 
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كراهية باملعىن القانوين املادي ضد احلكومة حكومة اندونيسيا إكراها بالوضع القانوين، حيث مل تتخذ أعمال إ
  .االندونيسية

ففي تيمور الشرقية جنحت الضغوط االقتصادية والدبلوماسية، على حنو ما ذكرنا، يف محل إندونيسيا على املوافقة 
فلم تكن الدول  اإلستراتيجيةعلى نشر القوات العسكرية، وإن كان التدخل يف الواقع ال خيدم مصاحل الغرب 

لغربية تسعى إلجياد ذريعة إلغضاب دولة تشغل املكانة الرابعة بني دول العامل من حيث عدد السكان، وتعترب قوة ا
اقتصادية متنامية، بل والقوة املهيمنة يف جنوب شرقي أسيا، خصوصاً، يف الوقت الذي كانت تأخذ فيه بأسباب 

ف مع مطالبة تيمور الشرقية حبق تقرير املصري من العوامل بل ومل يكن التعاط. وتواجه التوتر االنفصايل الدميقراطية
احلامسة، إذ إن اتمع الدويل كان قد تقبل، إىل حد كبري، احتالل إندونيسيا لذلك اإلقليم فترة تزيد على عقدين 

ى ولكن اتمع الدويل كان يساوره القلق على مصداقية األمم املتحدة اليت تعهدت باإلشراف عل. من الزمان
ولكن . عملية االستفتاء اليت أدت أعمال العنف إىل إرباكها، ورمبا كانت أستراليا ختشى تدفق الالجئني عليها

الرأي العام إزاء حمنة أهايل تيمور الشرقية على أيدي قوات موقف الدافع األول على التدخل كان، فيما يبدو،  
  .امليليشيا
فثمة عوامل . ة الدولية لصاحل تيمور الشرقية تبدو اشد تعقيدابيد أن األسباب اليت تقف وراء هذه التعبئ  

دور واضح يف هذا االجتاه، منها القرب اجلغرايف  - دون ريب –متعددة تزامن بعضها مع بعض ليكون هلا 
الستراليا، والتغطية اإلعالمية املكثفة لعمليات املقاومة التيمورية وألعمال القمع من جانب اندونيسيا، وإحياء 

تكريس مفاهيم حقوق اإلنسان يف سياقات اجلهد الدبلوماسي والتدخل الغريب يف كوسوفو، أضف إىل ذلك أن و
مثة قناعة سادت على نطاق واسع كان هلا أكرب األثر يف اإلقرار باملأساة اإلنسانية اليت تعصف بتيمور الشرقية، 

حني أنكرت عليهم أولويات احلرب الباردة  وتلك هي أن التيموريني الشرقيني إمنا هم ضحية خطأ تارخيي وقع
  . السابقة تحقهم يف تقرير املصري، وهو حق كان قد منح ملعظم املستعمرا

مل تتطلب تضحيات جسام، فاندونيسيا مل تبد مقاومة شديدة " اتمع الدويل" وإمجاال فإن تعبئة جهود   
". اندونيسيا التارخيية"يعدونه جزء من  –لعسكرية باستثناء املؤسسة ا –وختلت عن إقليم مل يكن االندونيسيون 

. لذلك فإن نشر القوات الدولية يف واقع احلال قد جرى يف بيئة سهلت على هذه القوات اجناز املهمة املناط ا
  .ومبعىن أوضح فإن الظروف اليت أمثرت هذا االجناز الدويل بدت فريدة من نوعها ومغايرة ملا حدث يف كوسوفو

ض النقاد يف العمل العسكري اإلنساين يف كل من كوسوفو وتيمور الشرقية استناداً إىل أنه يقوم على ويطعن بع
يف  متسائلني عن سبب التدخل يف هاتني احلالتني وعدم التدخل يف أنغوال أو كولومبيا أو الشيشان أو" االنتقاء"

ومع ذلك فلماذا . يكمن خلف هذا االعتراض؟ وهنا أيضاً جند أن االهتمام املشروع باملساواة والعدل فلسطني 
يرفض العامل يد املساعدة للذين يواجهون املذابح اجلماعية ال لسبب إال ألنه رمبا ال يتمكن من العمل على وضع 
حد للفظائع املماثلة يف مناطق أخرى من العامل؟ بلى إن على اتمع الدويل أن يقلع عن ميله املؤسف إىل جتاهل 
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فالفظائع .  ترتكب يف بعض املناطق، خصوصاً يف البلدان األفريقية الواقعة يف جنوب الصحراء الكربىالفظائع اليت
الواسعة االنتشار يف أنغوال وبوروندي، ومجهورية الكونغو الدميوقراطية، وسرياليون، والسودان إذا اقتصرنا على 

مبستوى االهتمام الذي   -لتدخل يف كل من كوسوفو وتيمور الشرقيةوهو العام الذي حدث فيه ا -1999أمثلة حمدودة، مل حتظ يف عام 
  .هي جديرة به

ومعناها أال " اإلقليمية"رع بذريعة ذفإذا ووجهت الدول الغربية مبشكلة عدم االتساق املذكورة، فاألغلب أن تت
م مرتكبة يف أراضي تتحمل احلكومات خماطر وضع حد للجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية إال إذا كانت تلك اجلرائ

إذ قيل إنه من الطبيعي أن يقتصر حلف الناتو يف تدخله على ما حيدث يف القارة األوربية، وأن . الدول ااورة هلا
ولكن هذه النظرة الضيقة . أستراليا وحدها هي اليت أبدت استعدادها لالضطالع بدور رائد يف تيمور الشرقية

اطق العامل اليت جتري فيها أبشع الفظائع على كاهل أقل الدول قدرةً، من معناها إلقاء املسؤولية عن بعض من
إذ أُلقيت مثالً مهمة وضع حد للفظائع املرتكبة يف سرياليون، . الناحيتني االقتصادية والسياسية، على وضع حد هلا

اعدة من الدول ، دون مس"إيكوموغ"على كاهل قوات إفريقيا الغربية، بقيادة نيجرييا، وهي اليت تسمى قوة 
  .الغربية

أما احلل الذي اقترحته حكومة الواليات املتحدة يف إفريقيا فهو ما يسمى باملبادرة اإلفريقية للتصدي لألزمات،  
ومعناها إعداد قوات إفريقية تتلقى التدريب على أيدي الواليات املتحدة حبيث تصبح قادرة على االستجابة أو 

ولكن التأييد اإلفريقي هلا كان فاتراً، بل إن نيجرييا وجنوب إفريقيا رفضتاها . ةالتصدي حلاالت الطوارئ احمللي
أول األمر، ومن املستبعد أن تتمكن مثل هذه املبادرة، دون مشاركة أعمق من جانب الدول الغربية، من مواجهة 

  . الدائرة يف إفريقيا واليت تتسم بشدة انتهاكاا حلقوق اإلنسان ةالصراعات العديد
وإزاء مظاهر التفاوت اهلائلة يف الثروة والقوة بني دول العامل، جيب أال تتظاهر احلكومات اليت متلك أكرب املوارد 

والتدخل العسكري ليس حالً . بأا قد وفت بالتزاماا اإلنسانية إن هي ألقت باملسؤولية على عاتق أفقر البلدان
و وتيمور الشرقية قد تكونان من احلاالت اليسرية، ألنه لكل مأساة من مآسي حقوق اإلنسان، بل إن كوسوف

يف تقرير املصري وكان السكان يف  -كما توضح املعطيات املوضوعية اخلاصة باإلقليمني  –كان لكل منهما حق 
وهكذا فإنه جيب على من يعتزمون استخدام القوة العسكرية لوضع حد للجرائم . كل منهما حيبذون التدخل

إلنسانية أن يكونوا على األقل واثقني أن التدخل لن يزيد الطني بلَّة سواء كان ذلك بإشعال حرب املرتكبة ضد ا
أما إذا كان اهلدف من استخدام القوة العسكرية . أوسع نطاقاً أو بالتسبب يف وقوع سلسلة من الفظائع اجلديدة

يبادرون إليه أال ينسوا أبداً أن بعض يف وضع حد للفظائع هو الفوز بالقبول املعنوي واألخالقي، فإن على من 
فضحايا . مناطق العامل يف حاجة ماسة إىل املساعدة الدولية، وأا تعاين حالياً من التجاهل يف الغالب األعم

  .الفظائع يستحقون تلقي املعونة الفعالة حيثما كانوا وكلما استغاثوا
  .نتائج عملييت التدخل: املطلب الثالث
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خل يف كوسوفو وتيمور الشرقية الكثري من النتائج سواء على املستوى احمللي لإلقليمني خلفت عملييت التد  
أو على املستوى الدويل، وحىت تسهل علينا عملية املقارنة بني نتائج  حاليت التدخل ارتيأنا تقسيمها على النحو 

  :اآليت
  ):كوسوفو وتيمور الشرقية( نتائج على مستوى اإلقليمني   . أ

  .ئج اخلاصة بكل إقليم على حدى ومنها ميكن استنتاج املتشابه منها واملختلفوسنورد النتا
  :متثلت أهم نتائج التدخل يف: كوسوفو .1
 حتل حمل اإلدارة الصربية لتسيري شؤون اإلقليم، وقد أنشئت بعثة : تشكيل إدارة أممية انتقالية إلقليم كوسوفو

، وقد حدد جملس األمن )1999( 1244من رقم مبوجب قرار جملس األ UNMIKاألمم املتحدة يف كوسوفو 
اهلدف األساسي وراء إنشائها بالعمل على حتقيق حكم ذايت واسع وجوهري يف كوسوفو وبتوفري األساس 
املالئم إلقامة إدارة مدنية ومؤسسات دميقراطية يف اإلقليم، وبإعادة بناء البنية التحتية واخلدمية ومراقبة 

  .)387(استتباب األمن والنظام
وال خيفى على املرء أن الوظائف واملهام املسندة إىل هذه البعثة متثل سابقة أوىل من نوعها يف تاريخ األمم املتحدة، 
فهي املرة األوىل اليت تقر فيها األمم املتحدة بوظائف تنفيذية واسعة لبعثة تابعة هلا، ويبدو أن سعة وظائف البعثة 

شئ هلا وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، فهذا أمر ضروري كي هي اليت كانت وراء تسنيد القرار املن
  .تتمكن البعثة من إعادة احلياة إىل طبيعتها داخل اإلقليم

فاملهام التنفيذية الواسعة واملتنوعة قد تلجئها أحيانا إىل استخدام القوة م اجل فرض النظام واألمن داخل اإلقليم، 
ا إنشاء البعثة ضمن الفصل السابع من امليثاق، يتمثل يف التأكيد على أن عمليات مثة سبب إضايف قد يفسر أيض

   .البعثة داخل كوسوفو ال تعتمد البتة على رضا أو قبول يوغسالفيا
  أوكل جزؤها األكرب لقوات حلف مشال األطلسي، وتشمل  ةهذه املهم: توفري البيئة اآلمنة يف اإلقليم

لعدائية، واإلشراف على انسحاب القوات العسكرية وشبه العسكرية الصربية، احليلولة دون جتدد األعمال ا
وجتريد جيش كوسوفو واجلماعات الكوسوفية األخرى من السالح، ومتكني الالجئني من العودة إىل ديارهم 
بأمان، وكفالة النظام العام، وقد حنقق ذلك إىل حد بعيد، إال أن تساؤالت عديدة ال زالت مطروحة ذا 
اخلصوص، فمثال جيش حترير كوسوفو مت حله وجتريده من السالح، وحلت مكانه قوة محاية كوسوفو، 
ولكنها غري مسلحة، وتدريباا أشبه بتدريبات اخلدمات الطبية والدفاع املدين، وبذلك فهي ال تتلقى 

ا ال تزال يف تدريبات عسكرية، كقوات ذات واجب حريب، فلماذا ال يوجد قرار فاصل بشأا، خاصة وأ
  معسكرات وترتدي الزي العسكري؟ 
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 باعتبارها ذلك بعد كوسوفو إدارة مث األطلنطي، مشال حلف قوات شنتها اليت اجلوية الغارات أن فيه شك ال مما
 مشال حلف تدخل فلوال. كوسوفو أللبان بالنسبة السياسي املوقف حتسن يف سبباً كانت الدولية، الوصاية حتت

 من القصف استغرقها اليت صربيا، غري أن الفترة يف الثانية الدرجة من مواطنني اآلن حىت ظلوا قد نوالكا األطلنطي
  . هائلة بصورة كوسوفو يف والتفجريات الوفيات أعداد شهدت ارتفاعا يف األطلنطي مشال حلف جانب

يت أعقبت عمليات القصف وهناك أيضا من يرى أن االنتشار الفوري حلضور مدين وأمين كاف أثناء الشهور ال
مباشرة، رمبا كان من العوامل القوية اليت كان من شأا  1999اليت قامت ا منظمة حلف مشال األطلنطي يف عام 

أن توفر اآلليات الوقائية املناسبة ضد ردود الفعل املعادية اليت مسحت للضحايا بأن يتحولوا إىل معتدين، حيث مل 
سالم التابعة ملنظمة حلف مشال األطلنطي بوقف عمليات االختطاف، واختفاء تصدر األوامر لقوات حفظ ال

املواطنني، وحاالت القتل الثأرية، والتدمري الواسع النطاق للممتلكات من قـبل مجاعات عرقية ألبانية، وهو األمر 
  )388().لالصرب يف املقام األو(الذي أدى إىل عمليات تطهري عرقي عكسية للسكان من غري األلبان 

قد تغذي الصراع الطائفي، مما جيعل . وخيوف اليوم بعض املالحظني يف كوسوفو من رواسب اجتماعية وسياسية
  .الكراهية بني األعراق على نفس احلدة اليت كانت عليها من قبل

 ج دميقراطي حديث وأول مؤسسة مت تشكيلها كانت جملس كوسوفو : بناء مؤسسات احلكم الذايت على
يل، حيث يرأسه املمثل اخلاص لالمني العام لألمم املتحدة، وقد استطاع النهوض بالعديد من املؤسسات االنتقا

أنشئ تشكيل كامل من ( وقضائية ) حيث أجريت انتخابات برملانية تعددية( من خمتلف السلطات، تشريعية 
حيث تشكلت دوائر ( وتنفيذية ) ةاحملاكم احمللية يسريها قضاة حمليون يساندهم قضاة دوليون من األمم املتحد

واملالحظ هنا أن سكان ). عديدة إلدارة أوجه احلياة املختلفة ، من صحة وتعليم وشرطة وكافة املرافق العامة 
اإلقليم عوملوا وكأم مل يكونوا هم الذين أداروا اإلقليم أثناء احلكم الذايت القدمي الوارد يف الدستور االحتادي 

  .  ىت يف فترة املقاومة ضد القرارات الصربية التعسفية حبقهم، بل وح1974لسنة 
  اهتساري ماريت "اقتراح على بناءا 2008 فيفري 17 يف :االستقالل من جانب واحد كوسوفو إعالن" 

 اإلعالن من هذا إزاء األفعال ردود تباين إىل أدى ، دويل إشراف حتت جزئي استقالل لكوسوفو مينح الذي
 يف املتحدة ا األمم قامت اليت الدولية اإلدارة وجناح والسلم والدميقراطية للحرية انتصارا الناإلع هذا اعتبار
اية  بداية  بل القانون الدويل أطر من تبقى ما على القضاء بداية ميثل أنه فيه رأى من عكس ، اإلقليم

 األمريكية املتحدة هيمنة الواليات حتت اجليوسياسية السيولة من ملرحلة الدويل النظام ودخول أوروبا استقرار
 ما و كوسوفو بقضية يتعلق فيما .احملدود و اهلامشي الدور هلا كان اليت أوروبا يف تواجدها أمهية تأكيد و

   )389(.البلقان يف جيري
                                                             

ـرَض التدخل، على الموقع االلكتماریك أنطوني ناویكي - 388    :روني،  عَ
 >syndicate.org-www.project<  

  ، 1997الثانیة،  نزار سمك ، البوسنة و المیراث الدامي ، القاھرة ، مركز المحروسة للبحوث و التدریب و النشر ، الطبعة - 389
 .133ص      



197 
 

 دأك الذي الدويل األمن لس 1244القرار  تغيري يستوجب ، الدويل القانون نظر كما أن قبول االستقالل من وجهة
 حىت السياسي التيه من حالة تعيش كوسوفو  زالت ماو هكذا . كوسوفو إقليم على يوغسالفية مجهورية سيادة
 جنود من ألفاً عشر ستة من مؤلفة قوة أمنها وحترس األورويب، االحتاد مسئويل من ألفان حيكمها إذ. هذا يومنا

 وأغلب والصني روسيا وعارضته األمن، جملس به فيعتر ومل صربيا، رفضته فقد" استقالهلا" أما. احللف األطلسي
 اليت السابقة مبثابة كوسوفو استقالل يكون أن ختشى واليت وآسيا، أوروبا يف التعددية الوطنية التركيبة ذات الدول
  . بتفكيكها تسمح
  :كانت أهم نتائج التدخل يف إقليم تيمور الشرقية، ما يأيت:تيمور الشرقية .2
 أنشئت إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية: لإلقليم تابعة لألمم املتحدة تشكيل إدارة انتقالية  

UNTAET   الصادر استنادا للفصل  السابع من ميثاق  )390()1999(  1264مبقتضى قرار جملس األمن رقم
حيث ارتضت  1999جانفي  27إىل  –كما رأينا  –األمم املتحدة، وترجع اجلذور احلقيقية هلذه العملية 

اندونيسيا القيام باستفتاء حول مصري تيمور الشرقية جيري حتت إشراف األمم املتحدة دف حتديد تطلعات 
وعقب تعبري السكان عن . من قبل اندونيسيا 1975ورغبات سكان إقليم تيمور الشرقية احملتل منذ عام 

رضة هلجمات اجلنود االندونيسيني رغبتهم باالستقالل، غرق اإلقليم يف فوضى عارمة، وأصبح سكانه ع
واملليشيات اليت يدعمها اجليش االندونيسي، مما أدى إىل ترك ما يقرب من نصف سكان اإلقليم 

استنادا للفصل السابع وقد أجاز مبوجبه إنشاء قوة متعددة  1264وعقب ذلك اختذ جملس األمن قراره .منازهلم
قية إىل نصاما، وأوضح الس أن هذه القوة ستستبدل اجلنسيات إلعادة السلم واألمن يف تيمور الشر

  .بالسرعة املمكنة بقوة حلفظ السالم
الصادر استنادا ألحكام الفصل السابع من امليثاق، أنشأ جملس األمن إدارة  )391( )1999( 1272ويف قراره رقم 

كل إليها صالحيات تشريعية وتنفيذية للنهوض بإدارة اإلقليم، وقد أو. األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية
  )392(.واسعة جدا، كما خولت استخدام القوة للقيام مبهامها ووظائفها

 وجاء ذلك من خالل التشكيل الذي بدأ بإنشاء قوات متعددة : توفري األمن والنظام العام يف اإلقليم
ليت نزلت على أرض تيمور ، وهذه القوات ا1264اجلنسيات حتت هيكل قيادة موحدة حسبما جاء يف القرار 

الشرقية حصلت على موافقة مسبقة من قبل إندونيسيا، وكانت القوات االسترالية يف طالئع القوات الواصلة 
إىل أرض املهمة حيث أا قدمت احلماية املرجوة ألهايل اإلقليم عقب الفوضى اليت سادت واازر اليت 

ويوضح اجلدول رقم . سي، والعديد من اجلماعات املسلحةارتكبت وتورط فيها قيادات من اجليش االندوني
  .بعضا من منجزات القوات متعددة اجلنسيات، يف جمال محاية األرواح البشرية يف إقليم تيمور شرقية )12(

                                                             

 )5(لالطالع على نص القرار أنظر الملحق رقم  -  390

  )6(لالطالع على نص القرار أنظر الملحق رقم  - 391
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                                                                                                                            . آثار التدخل في تيمور الشرقية) : 12(الجدول رقم   
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Op. cit, p  
ومع أمه ال أحد يشك يف أا قد فعلت . لية لتيمور الشرقية قد أجنزت املهمة اليت كلفت اواحلقيقة أن القوة الدو

ميكن أن يعزى من حيث األساس، إىل " جناحها" ذلك بدعم من تفويض صريح وإرادة سياسية قوية، إال أن 
رقية للقوات اليت جاءت الظروف احمللية املواتية واليت متثلت يف مؤازرة الغالبية العظمى من سكان تيمور الش
لتتشكل بالتايل البيئة اليت . حلمايتهم وسرعة جالء قوات االحتالل واملليشيات املوالية هلا عن هذه اجلزيرة الصغرية

أمكن فيها جلنود القوة الدولية وعمال اإلغاثة اإلنسانية الوفاء مبا ترتب على كل منهم من التزامات ومسؤوليات، 
  .ل ونشط يف حتسني أوضاع معيشة سكان اإلقليمواإلسهام على حنو فاع

 مقاليد السلطة يف تيمور الشرقية من االندونيسيني إىل األمم املتحدة،  حني انتقلت: البدء بتنمية اإلقليم
:" اإلدارة االنتقالية يف تيمور الشرقية التابعة لألمم املتحدة لغرض -كما أشرنا سابقا -أنشأت هذه األخرية

حالل النظام وسيادة القانون، وإقامة إدارة فاعلة، واملساعدة يف بناء وتطوير اخلدمات املدنية توفري األمن وإ
واالجتماعية وضمان تنسيق املعونات اإلنسانية والتنموية وتطوريها، ودعم اجلهود الرامية لبناء إمكانات 

  )393( "احلكم الذايت ، واملسامهة يف إقامة أسس التنمية املستدامة
 750وألف كيلومتر مربع  19 –بلدا كتيمور الشرقية يعد صغريا يف مساحته ويف تعداد سكانه ورغم أن   

آالف جندي من  8 فإن مهمة اإلدارة االنتقالية بدت ضخمة، إذ أا تطلبت نشر ما يقارب من_ ألف نسمة
قيادة هذه ويف بادئ األمر توىل . موظف إداري 1200عنصرا من رجال الشرطة  1350وقوات حفظ السالم 

العملية الربازيلي سريجو فيريا دي ميلو، أحد كبار العاملني يف املفوضية العليا لشؤون الالجئني سابقا ومساعد 
وقد حظيت اإلدارة االنتقالية بدعم واسع من قبل وكاالت . األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية

ألفا أو أكثر من  25ات غري احلكومية، وإمجاال فقد ساهم والعديد من املنظم. متخصصة رئيسة كالبنك الدويل
  )394(.العاملني األجانب يف عملية إعادة بناء تيمور الشرقية

 - وال تزال –وعلى الرغم من هذه التطورات، فإن عملية إعادة إعمار اجلزيرة، إداريا واقتصاديا، كانت   
والسخط حيال الفجوة الواضحة اليت تفصل بني  تتسم بالبطء، ويعرب الكثري من سكاا عن مشاعر االستياء

                                                             
393 - Ian Martin, International Intervention in East Timor, in: Jennifer M. Welsh (Edit), op.cit, p 150. 
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األموال املتاحة لدى املؤسسات الدولية املعنية وبني حجم املعونات اليت ينتفعون ا عمليا، وبصرف النظر عن 
اقتصاد "االجنازات السياسية اآلنية اليت حققها الوجود الدويل يف اجلزيرة، فإن احلصيلة مل تزد على تنشيط 

توسعا ملحوظا،  ةه مدخول ضخم من حتويالت املغتربني، ويف الوقت الذي يشهد فيه قطاع الفندقيغذي" معونات
ما تزال الشركات االسترالية واالندونيسية حتكم قبضتها على القسم األعظم من نشاطات التصدير واالسترياد 

  )395(.التجارية
ت حكرا على الشركات األجنبية، مبا يلحق ومع تواصل عمليات إعادة اإلعمار سيظل بناء الكثري من املشروعا 

الضرر باخلربات واأليدي العاملة التيمورية، أضف إىل ذلك أن قدرة الدولة التيمورية الناشئة على البقاء والنمو قد 
اليت مييل أصحاا عادة لفرض شروطهم " للمعونات التنموية"تغدو عرضة خلطر اآلثار املدمرة واسعة النطاق 

  .   اخلاصة
أعطي حق تقرير املصري لشعب تيمور وخري بني  : األخذ مببدأ حق تقرير املصري ونشأة دولة تيمور الشرقية -

التصويت لصاحل االستقالل أو البقاء ضمن دولة إندونيسيا يف إطار احلكم الذايت، فاختار شعب تيمور وبأغلبية 
  . رقيةلتنشأ بذلك دولة جديدة على جزيرة تيمور الش. ساحقة االستقالل

 :نتائج على مستوى العالقات الدولية  . ب
خلفت عمليات التدخل العسكري اإلنساين يف كل من كوسوفو وتيمور الشرقية، نتائج مهمة ليس على حاضر 

 :العالقات الدولية فحسب ولكن على مستقبلها أيضا، ولعل أهم تلك النتائج
 :التدخل العسكري اإلنساين اتساع اجلدل بشأن عمليات .1

القضايا الرئيسية اليت تبلور حوهلا جدل شديد، تلك اخلاصة بالتدخل الدويل يف النزاعات والصراعات اليت  من بني
، أو متثل ةجتري داخل بلدان مستقلة وتراها الدول الفاعلة يف النظام الدويل متثل انتهاكا حلقوق اإلنسان األساسي

ل جدل واسع ال سيما بعد أن تدخل حلف مشال ديدا للسلم واألمن الدوليني،  وقد غدت هذه القضية حم
األطلسي يف الصراع الدائر يف كوسوفو بشن محلة عسكرية على يوغسالفيا، دون احلصول على تفويض صريح 
بذلك من جملس األمن، وما حدث عمليا هو أن الدول املعنية قررت التحرك العملي والعمل على إجياد سابقة 

الذي ميتلك قوة القاعدة القانونية، فالدول املنتصرة يف احلرب " العرف الدويل"ميكن من تواترها أن تأخذ شكل 
التحرك من اجل تطوير القاعدة القانونية حىت تعترف بشرعية التدخل " الباردة قررت السعي إىل حتقيق ما أمسته 

  )396(". العسكري اإلنساين
ديدات األساسية للسلم واألمن الدوليني مل أن الته" التدخل العسكري اإلنساين"ويرى املدافعون عن مبدأ   

تعد النزاعات بني الدول، بقدر ما تأيت من النزاعات داخل الدول، ال سيما وأن العديد من هذه النزاعات 
                                                             

 .45. 44، ص ص نفس المرجع -  395
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تطورت إىل حروب أهلية طاحنة شهدت أعمال قتل مجاعي وتطهريا عرقيا وتشريد مئات اآلالف من البشر، كما 
طور إىل صراعات إقليمية استقطبت العديد من الدول ااورة على خلفية عوامل أن عددا من هذه الصراعات ت

ومن مثة فإن النظام الدويل يف حاجة إىل قواعد قانونية تتعامل مع النزاعات الداخلية بنفس   .النقسام والصراع
الدويل بشكل سلس  كما أن هذا النظام أصبح يف حاجة لتشريع التدخل. قدر تعاملها مع النزاعات عابرة احلدود

عندما يبدو هذا التدخل مطلوبا ملواجهة تطورات داخلية يف بلد ما دد بالتصعيد إىل حرب أهلية تترتب عنها 
    .كوارث إنسانية

واعتمادا على سابقة التدخل يف كوسوفو، إذا مت تكرارها فإنه يصبح حلف الناتو مؤهال من الناحية القانونية 
ويف . بالتدخل ألهداف إنسانية، ولو مل يكن هناك اعتداء على أي من  دوله األعضاء لتكرار عملياته العسكرية

     )397(.أي بقعة من العامل وبذلك تصبح الشرعية الدولية سابقة بالتفويض أو الحقة بالتصديق
غري أن نطاق التدخل اإلنساين وأشكاله ما زالت حمال للجدل واالختالف، وأن تدخل حلف مشال   

 كوسوفو مل يثمر يف حسم خمتلف األسئلة واإلشكاليات املثارة حول التدخل اإلنساين، كما أن فكرة األطلسي يف
التدخل اإلنساين ذاا ما زالت موضوعا ملقارنة من جهة أغلب الدول، فاملعارضة الدائمة واملستمرة هلذه النظرية 

ن القانون الدويل ما زال بعيدا عن اإلقرار تتم على أساس أ" حركة عدم االحنياز" من قبل روسيا والصني ودول 
  )398(.للدول حبق عريف يف التدخل العسكري حلماية حقوق اإلنسان األساسية

وإذا كان اتمع الدويل يرغب يف وضع قانون جديد جييز التدخل العسكري اإلنساين، فإنه جيب أال   
،  وإن مل يكن مثة دعم كاف يف املاضي ملثل يطبق إال على حاالت االنتهاك الواسعة واجلسيمة حلقوق اإلنسان

هذا القانون اجلديد، غري أنه ميكن القول أن التدخل يف كوسوفو ويف تيمور الشرقية ويف حاالت أخرى مشاة قد 
وإن كان اجلدل متواصال حول ما إذا كان هناك حق بالتدخل؟ وكيف ومىت جتب ممارسة هذا . غريت الوضع

  ؟احلق؟ وحتت سلطة أي جهة
تكرار السابقة الدولية يف قيام األمم املتحدة باحللول يف السيادة مكان الدولة املستهدفة وتشكيل  .2

خلف التدخل يف كل من كوسوفو وتيمور الشرقية : إدارة أممية انتقالية يف اإلقليم موضوع التدخل
حتل يف السيادة حمل  والدة شكل جديد و غري مسبوق، وهو التدخل على شكل إدارة مدنية أممية انتقالية،

، وتعىن هذه اإلدارة بكافة أوجه احلياة اليومية اليت متارسها كل )يوغسالفيا وإندونيسيا( الدولة املستهدفة 
وهذا النموذج نفسه جرى التسويق له يف أفغانستان بعد ذلك، وإن كان  -كما بينا ذلك سابقا –حكومة 

وى احمللي بالنسبة لإلقليمني املتدخل فيهما، إال أن هذا الشكل من التدخل قد يكون مفيدا على املست

                                                             
  مخاطر سوء التقدير، القاهرة، مركز األهرام للدراسات : ، العرب وأزمة كوسوفو 1999ستراتيجي العربي التقرير اال  - 397

 .56، ص 2000السياسية واإلستراتيجية،      
 .54مرجع سابق، ص  لیل الموسى،محمد خ - 398
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البعض يرى بأن له آثارا سلبية على العالقات الدولية ويرى فيه ديدا حقيقا لكافة الدول، والتهديد 
 . يكمن يف أن تنتزع سيادا على جزء من إقليمها حبجة األهداف اإلنسانية

إقامة إدارة انتقالية، حتت اإلشراف املباشر للممثل اخلاص لألمني وكان أهم ما يف هذا النوع من التدخل أنه قرر 
  .العام لألمم املتحدة، مما جعل اهليئة األممية متدخلة بأقصى درجات التدخل الذي مارسته يف تارخيها

هذا الشكل اجلديد من التدخل، بال شك ترتب عليه عموما انقالب مفهومي يف العالقات الدولية أو على األقل 
اجعة ألهم مفاهيمها وهو مفهوم السيادة الوطنية، اليت دار بشأا سجال أكادميي عميق، بني من رأى أن هذا مر

النوع من التدخل يدعو إىل جعل مفهوم السيادة أكثر مرونة وبني من رأى فيها دعوة إللغاء املفهوم  الذي يعترب 
  .أحد مرتكزات ميثاق األمم املتحدة

 :مرتكيب جرائم احلربالنتائج املترتبة على  .3
إن انتهاكات حقوق اإلنسان يف كال اإلقليمني كانت سياسة عامة اتبعتها السلطات يف كل دولة إما إلرهاب 
مواطين اإلقليمني أو للتهجري القسري والتطهري العرقي، لكن كانت النتائج يف العقاب على هذه اجلرائم متفاوتة، 

يتعرضون حملاكمات دولية، ختضع لرقابة دولية، فإن جمرمي احلرب يف فبينما كان جمرمي احلرب يف يوغسالفيا 
تيمور الشرقية قد تركوا ليواجهوا حماكمات حملية حسب القانون احمللي اإلندونيسي، بعدما رفض الرئيس حبييب 

  . أن يقدمهم حملكمة دولية
" ية الدولية ليوغسالفيا السابقةاحملكمة اجلنائ"أمام حمكمة امسها  "ميلوسوفيتش" وقد وقف الرئيس الصريب  

بقرار خاص  1993وقد أنشأا األمم املتحدة يف ماي " حمكمة جرائم احلرب يف يوغسالفيا السابقة"واملعروفة بـ 
، وهدف احملكمة هو حتديد جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة واالنتهاكات )827رقم (

ومنذ تاريخ تأسيسها , مرتكبيها أثناء احلرب الدامية يف يوغسالفيا السابقة اخلطرية حلقوق اإلنسان ومعاقبة
 .عسكريني صرب وكروات وبوسنيني أدينوا جبرائم حرب أصدرت أحكاما عديدة حبق

ومن ناحية تارخيية تعترب هذه احملكمة هي األوىل اليت يتم تشكيلها من قبل األمم املتحدة، على غرار حمكميت 
حملاكمة  1945أملانيا واليابان يف احلرب العاملية الثانية عام  ةاللتني شكلهما احللفاء بعد هزمي نورنربغ وطوكيو

املسؤولني األملان واليابانيني الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، ولكن مل يسبق أن تعرض رئيس 
كمتني أخريني األوىل حملاكمة جمرمي كما أعقب هذه احملكمة تشكيل حم. دولة للوقوف أمام مثل هذه احملاكم

  )399(.م2001والثانية حملاكمة جمرمي احلرب يف سرياليون عام  م1995احلرب يف روندا عام 
لكن هذا ال يعين أننا لسنا على أعتاب مرحلة جديدة سوف تشهد حماكمات قادمة ملتهمني جبرائم حرب أو 

لكنهم يف احلالتني ال حيظون بالدعم السياسي أو  ،رياءسواء أكانوا جمرمني حقا أم أب ،جرائم ضد اإلنسانية
   .التحالف الغريب املطلوب الذي حيميهم من وطأة التحول اجلديد

                                                             
   :، على الرابط االلكترونيمحكمة جرائم الحرب في يوغسالفيا السابقة، خالد الحروب - 399
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اخلطاب "و كل ما ترتب عن عملييت التدخل يف كوسوفو ويف تيمور الشرقية، يدفع للتساؤل هل سيصبح 
للمجهود احلريب  ين عناصر املسوغ األخالقمتمما للحمالت العسكرية مستقبال، وعنصرا أساسيا م" اإلنساين

  ذاته ؟
  
  
  
 

  
  

  

  :مةـخات
العالقات الدولية، ولكنها أصبحت بارزة ومميزة بصورة كبرية بعد  يفليست جديدة " التدخل اإلنساين"ظاهرة 

نتج عن سقوط  يمن عليه الواليات املتحدة األمريكية، إذ الذي "اجلديد" الدويلوبروز النظام  ،انتهاء احلرب الباردة
ات الكثري من الدول مما أدى إىل انتشار العديد من احلروب والصراع يفاملنظومة االشتراكية تفشى الصراعات الداخلية 

لتدخل حتت مسوغات ل امربرمما أوجد ، تلك اليت تستند إىل دوافع وأسباب عرقية واثنيهالداخلية واإلقليمية وخاصة 
  .ليات وتقدمي املساعدة اإلنسانيةمحاية حقوق اإلنسان ومحاية األق

وقد مر التدخل اإلنساين يف حمطات تطوره عرب التاريخ مبراحل خمتلفة، إذ بدأ بفكرة احلرب العادلة يف 
فترة القانون الدويل التقليدي، على أساس محاية األقليات، واستمر على املنوال ذاته يف القانون الدويل املعاصر، 

تحدة، إذ امتدت احلماية لتشمل حقوق اإلنسان كافة، واحلقيقة أن التدخل اإلنساين يف وذلك حىت نشأة األمم امل
فترة احلرب الباردة كان تطبيقا ملبدأ احلماية الدبلوماسية، أي قيام دولة بالتدخل يف دولة أخرى حلماية مواطنيها 

م الدويل احلايل، بدأ التدخل يأخذ ممن ينتسبون إليها برابط اجلنسية، وبعد اية احلرب الباردة، وظهور النظا
الشكل اجلماعي من خالل جملس األمن الدويل، وعن طريق قوات حفظ السالم اليت بدأت تضطلع مبهام جديدة 
ختتلف عن مهامها التقليدية اليت كانت تسند إليها، كما شهدت هذه الفترة أيضا تفردا أمريكيا باختاذ بعض 

فضال عن تنصيب نفسها حامية . احلاالت ودون الرجوع إىل جملس األمن القرارات بالتدخل العسكري يف بعض
مما أعاد إىل األذهان حجج االستعمار القدمية واليت مت على أساسها . حلقوق اإلنسان وراعية للدميقراطية يف العامل

  . احتالل معظم بلدان العامل الثالث
  :، لعل أمههالنتائجاوقد خلصنا من خالل حبثنا يف هذا املوضوع إىل مجلة من 

  إن مبدأ عدم التدخل هو أحد املبادئ الراسخة يف القانون الدويل، على الرغم من فترات التقدم والتراجع اليت
عرفها عرب التاريخ، وشكلت فترة إنشاء منظمة املم املتحدة وحىت اية احلرب الباردة أبرز تلك الفترات، 
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ب ايار االحتاد السوفيايت وزوال القطبية الثنائية، شهد مبدأ عدم لكن ومع بداية النظام الدويل األحادي عق
التدخل وعرب سياسة الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها، تقويضا منظما له، مع حماولة إرساء مبدأ التدخل 

والت وإذا كانت هذه احملا.اإلنساين بصفته مبدأ جديدا يف العالقات الدولية، وذلك عرب املمارسة الدولية
نزوال على مقتضيات املصاحل السياسية واالقتصادية " احلق يف التدخل اإلنساين" تعمل على تكريس ما يسمى

للقوى املسيطرة يف النظام الدويل، فإن القانون الدويل يفتح آفاقا واسعة الحترام حقوق اإلنسان، دون املساس 
  .الشؤون الداخلية للدولبسيادة الدولة وتكاملها اإلقليمي ومببدأ عدم التدخل يف 

 وتفسريات القانون مبادئ أن إال ، حمظورا يبقى أن جيب إنسانية أهداف لتحقيق األحادي التدخل أن مع 
 الدويل اتمع قيمة ميزان يف أعلى مكانة هلا الدولة سيادة أن تعكس ال األحادي التدخل منعت اليت امليثاق

 هذا كمحي ضرورة أن يعكس القانون هذا وإمنا ،اإلنسانية رائماجل ضد ومحايتها اإلنسان حقوق من املعاصر
 التدخل من الوقاية وأن ،غامضة تكون ما عادة اليت التربيرات هذه ،اإلنساين التدخل تربيرات على اتمع

  .النية مسؤول و حسن مجاعي تدخل تطوير تستدعي األحادي
 خل اإلنساين، واليت تتم يف الدول اليت تشهد انتهاكات وفيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية يف عمليات التد

حلقوق اإلنسان، قد تصل إىل درجة ارتكاب جمازر أو جرائم إبادة مجاعية أو جرائم ضد اإلنسانية، وتؤدي 
هذه االنتهاكات لتهديد السلم واألمن الدوليني، فيمكن لس األمن أن يتخذ قرارا بالتدخل العسكري حتت 

سابع من امليثاق، ولكن حىت هذا االستخدام اجلماعي للقوة وحتت سلطة جملس األمن جيب أن إطار الفصل ال
  :يراعي الضوابط اآلتية

  .ثبوت حدوث انتهاكات منظمة حلقوق اإلنسان تشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني -
  .أن يكون استخدام القوة العسكرية هو آخر البدائل املتاحة -
  .التدخل العسكري إنسانيا صرفا وخاليا من أي أهداف سياسيةأن يكون اهلدف من  -
  .أال تؤدي عملية التدخل العسكري اإلنساين إىل إحداث أضرار أكرب باألرواح -
  .انتفاء االنتقائية يف ممارسة عمليات التدخل العسكري اإلنساين -

 "آلن مبا يف ذلك  احلالتني هي التعبري الذي يبدو أكثر مالءمة للتدخالت اليت حدثت حلد ا" التجربة
وحيث أننا ما زلنا نشاهد نتائج هذه التدخالت  ونعايشتها حىت . -كوسوفو وتيمور الشرقية - املدروستني 

  .اآلن، فاألكيد  أن مثل هذه التجارب ما زالت حتتاج إىل املزيد من البحث
  :يف ختام حبثه فإا ستكون كما يأيت توصياتوإذا جاز للباحث أن يقدم 

 مدعو اإلنسان حقوق منظمات نإمطالبة جهة من فهي ، ومزدوجة ضخمة حتديات مواجهة إىل اليوم ة 
 أيضا مدعوة أخرى جهة ومن ، حتققت اليت املكتسبات على واحلفاظ ، مراجعها مصداقية عن بالدفاع
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 نطقمل األولوية إعطاء إىل يهدف واقتصادي وسياسي عسكري دويل لتحالف التصدي يف املشاركة إىل
  .السوق قيم وهيمنة القوة

 بناء إال اإلنساين التدخل منع خالل من ، السياسية االعتبارات من اإلنساين التدخل نظرية ختليص جيب 
 ممثلي أعضاء مقاعد عدد زيادة خالل من هيكلته إعادة بعد ، األمن جملس من ومسبق صريح قرار على

 يف األعضاء بأغلبية القرار يصدر حبيث ، بالذات القضية هذه يف الفيتو قرار استخدام ومنع ، النامية الدول
  .خاصة بأغلبية التدخل قرار اختاذ العامة للجمعية فيمكن ، القرار هذا ينجح مل وإذا ، الس

 الدوليني واألمن السلم حتقيق يف دور اإلنسان حقوق حترامالو،  الدويل االستقرار حيقق السيادة مبدأ ألن 
 باعتبار ، احلكومة سيادة وليس الدولة سيادة عن تعبريا جيعله مبا ، تطوير إىل حباجة سيادةال مفهوم فإن ،

 الدميقراطي الطابع يربز وهنا ، الدولة وجود وأساس السلطات مصدر وهو السيادة ميلك الشعب أن
 الدولة دةسيا بني التعارض على ويقضي ، اإلنسان حقوق انتهاك يربر ال الذي الوطنية السيادة ملفهوم
   . اإلنساين التدخل ونظرية

 واملنظمات ناحية من الدولية اجلنائية واحملكمة املتحدة األمم بني للتفاعل جديدة صيغة إقامة على العمل 
 ، والتعاون التنسيق على تنهض صيغة ، ثانية ناحية من ونشاطاا أنواعها باختالف واإلقليمية الدولية

 احملكمة إىل القضايا حتويل يف الفرصة املنظمات هلذه تتاح حبيث باشرةم عالقة يوجد الذي النحو على
 عرب اخلاصة مصاحلها حتقيق إىل الساعية الكربى القوى تدخالت على الطريق وتقطع الدولية اجلنائية
  . القضايا هذه توظيف

 لس االقتصادي العمل على دعم الشعوب الفقرية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، من خالل تفعيل دور ا
االستغاثة "بينما تستثىن " اإلغاثة الصارخة" تستجيب لدعوات واالجتماعي يف هيئة األمم املتحدة ، اليت 

 .واألمراض املختلفة املتمثلة يف املوت البطئ بسبب الفقر وسوء التغذية" الصامتة
   التغذية واألمراض  ملاذا ال يكون القضاء على الفقر وسوء: طرح للمستقبل هووالسؤال الذي ي

اخل يف العامل كله موضوعا ملحا بالنسبة للتدخل اإلنساين مثل ما هو احلال عندما يقتل أناس ...املعدية
  حيملون البنادق الرشاشة ؟على أيدي من 
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  الـمـالحـق

  
  ود مدني وأمني دوليين في جالقاضي بنشر و 1244قرار مجلس األمن رقم  ):01(الملحق رقم

  .كوسوفو                   
  القاضي بإنشاء قوة متعددة الجنسيات بهيكل قيادة  1264قرار مجلس األمن رقم  ):02(الملحق رقم
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  .موحدة في تيمور الشرقية                   
  ابعة لألمم المتحدة ية تالقاضي بإنشاء إدارة انتقال 1272قرار مجلس األمن رقم  ):03(الملحق رقم 

  الشرقية في تيمور                    
  .خريطة كوسوفو ):04(الملحق رقم 
  .خريطة تيمور الشرقية):05(الملحق رقم 

  
  
  
  
  
  

  )01(الملحق رقم 
  ____________________________________________األمـم المتحدة

  نـمجلس األم
_________________________________________________________ 

  )1999( 1244القرار 
  4011الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 

  1999حزيران يونيه  10المعقودة في 

  
  .إن مجلس األمن

مقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه ومسؤولية مجلس األمن الرئيسية عن صون  إذ يضع في اعتباره
  .السلم و األمن الدوليين

 23المؤرخ ) 1998( 1199و.1998مارس / آذار 31المؤرخ ) 1998( 1160 هإلى قرارات وإذ يشير
المؤرخ ) 1999( 1239و. 1998أكتوبر / تشرين األول 24المؤرخ ) 1998( 1230و. 1998سبتمبر / أيلول

  .1999مايو / أيار 14
  . لعدم االمتثال التام لمتطلبات تلك القرارات وإذ يأسف

. بجمهورية يوغوسالفيا االتحادية, اإلنسانية الخطيرة في كوسوفو على إيجاد حل للحالة وتصميما منه
  . وعلى تهيئة سبل عودة جميع الالجئين والمتشردين إلى ديارهم عودة آمنة حرة
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جميع أعمال العنف المرتكبة بحق سكان كوسوفو فضال عن جميع األعمال اإلرهابية التي  وإذ يدين
  .يرتكبها أي طرف
معربا فيه عن القلق إزاء ,  1999ابريل /نيسان 9الذي أصدره األمين العام في إلى البيان  وإذ يشير

  . المأساة اإلنسانية التي تجري في كوسوفو 
  . من جديد حق جميع الالجئين والمشردين في العودة اآلمنة إلى ديارهم وإذ يؤكد
   .إلى اختصاص المحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة وإلى واليتها وإذ يشير

يتوافر لهما ما هو . تحت رعاية األمم المتحدة. نشر وجود مدني و وجود أمني دوليين في كوسوفو يقرر
و يرحب بموافقة جمهورية يوغوسالفيا االتحادية على هذين . مناسب من المعدات و األفراد حسب االقتضاء

  .الوجودين
ال خاصا لمراقبة تحقيق الوجود المدني ممث. بالتشاور مع مجلس األمن. إلى األمين العام أن يعين يطلب

إلى األمين العام أن يوعز إلى ممثله الخاص بأن ينسق مع الوجود األمني الدولي تنسيقا  و يطلب كذلك. الدولي
  .محكما لضمان عمل الوجودين كليهما على تحقيق نفس األهداف و بحيث يدعم كل منهما اآلخر

ذات الصلة بإقامة الوجود األمني الدولي في كوسوفو على  للدول األعضاء و للمنظمات الدولية يأذن
  .أدناه  9بحيث يزود بجميع الوسائل الالزمة ألداء مسؤولياته بموجب الفقرة 2من المرفق 4النحو المبين في البند

الحاجة إلى القيام مبكرا و على وجه السرعة بنشر وجود مدني و وجود أمني دوليين فعالين في  يؤكد
  .بأن تتعاون األطراف على نشرهما تعاونا تاما يطالب و. كوسوفو

  :ما يلي.أن تشمل مسؤوليات الوجود األمني الدولي الذي سينشر في كوسوفو و سيعمل فيها يقرر
 .  و الحفاظ على وقف إطالق النار و إنفاذه عند اللزوم . الحيلولة دون تجدد األعمال العدائية  ) أ

  ة و قوات الشرطة و القوات شبه العسكرية التابعة للجمهورية   و كفالة انسحاب القوات العسكري   
  إال في النحو المنصوص عليه . االتحادية و جمهورية صربيا من كوسوفو و منع عودتها إليها   
 .2من المرفق 6في البند    

ما  تجريد جيش تحرير كوسوفو و غيره من الجماعات األلبانية و الكوسوفية المسلحة من السالح حسب  ) ب
 .أدناه 15تقتضيه الفقرة

و للوجود المدني . ة بيئة آمنة في إطارها يمكن لالجئين و المشردين أن يعودوا إلى ديارهم بأمانئتهي  ) ج
 .و أن تسلم المعونة اإلنسانية. و أن تقام إدارة انتقالية. الدولي أن يعمل

 .من تولي مسؤولية هذه المهمةكفالة السالمة و النظام العامين ريثما يتمكن الوجود المدني الدولي   ) د

  من تسلم . حسب االقتضاء.اإلشراف على إزالة األلغام ريثما يتمكن الوجود المدني الدولي) هـ    
  :مسؤولية هذه المهمة       

  .تنسيق محكما. و التنسيق مع أعمال الوجود المدني الدولي. حسب االقتضاء. تقديم الدعم) و    
  .بة الحدود حسب الشروطأداء واجبات مراق) ز    
  .كفالة الحماية و حرية التنقل لنفسه و للوجود المدني الدولي و للمنظمات الدولية األخرى) ح    
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وجودا مدنيا دوليا في كوسوفو بهدف . بمساعدة المنظمات الدولية المختصة. لألمين العام بأن ينشئ يأذن
وسوفو أن يحظى باستقالل ذاتي كبير القدر في إطار توفير إدارة مؤقتة لكوسوفو يمكن في ظلها لشعب ك

و توفر إدارة انتقالية، بينما تنشأ مؤسسات حكم ذاتي ديمقراطية مؤقتة و . جمهورية يوغوسالفيا االتحادية
  .تشرف على تطورها لتأمينها الظروف الضرورية لحياة سلمية طبيعية لجميع سكان كوسوفو

  :للوجود المدني الدولي ما يلي أن تشمل المسؤوليات الرئيسية يقرر
و ذلك رهنا بالتوصل إلى . تعزيز إقامة دعائم استقالل ذاتي كبير القدر و حكم ذاتي في كوسوفو  ) أ

 .و التفاقات رامبوييه 2تسوية نهائية مع المراعاة التامة للمرفق

 .أداء الوظائف اإلدارية المدنية األساسية حيثما لزمت و طالما كانت كذلك   ) ب

المؤسسات االنتقالية للحكم الذاتي الديمقراطي االستقاللي ريثما يتوصل إلى تسوية سياسية تنظيم     ) ج
 .و اإلشراف على تطور تلك المؤسسات االنتقالية. بما في ذلك إجراء انتخابات.

  مع القيام بمراقبة و دعم ترسيخ . فور إنشاء هذه المؤسسات. القيام بنقل مسؤولياتها اإلدارية) د
  .ت االنتقالية المحلية و أنشطة بناء السالم األخرى في كوسوفوالمؤسسا  

  مع أخذ اتفاقات رانبوييه في .تيسير عملية سياسية ترمي إلى تحديد مركز كوسوفو اآلجل) هـ      
  .الحسبان    

  على نقل السلطة  من مؤسسات كوسوفو االنتقالية إلى  . اإلشراف في مرحلة نهائية) و
  .موجب تسوية سياسيةمؤسسات منشأة ب  
  .دعم إعادة بناء الهيكل األساسي الرئيسي و غير ذلك من صور إعادة البناء االقتصادي) ز
  و ذلك . دعم المعونة الغوثية اإلنسانية و المعونة الغوثية المقدمة في حاالت الكوارث ) ح

  .بالتنسيق مع المنظمات اإلنسانية الدولية   
  و في األثناء يتحقق ذلك . بما فيه إنشاء قوات شرطة محلية. دنيينحفظ القانون و النظام الم) ط

  . بنشر أفراد شرطة دوليين للخدمة في كوسوفو   
  . حماية حقوق اإلنسان و تعزيزها) ي
  .ضمان عودة جميع الالجئين و المشردين إلى ديارهم في كوسوفو عودة آمنة ال تعترضها معوقات) ك

و إلى سماح جمهورية يوغوسالفيا االتحادية بوصول . ة إنسانية منسقةالحاجة إلى عمليات إغاث يؤكد
منظمات المعونة اإلنسانية دون عوائق إلى كوسوفو إلى تعاونها مع هذه المنظمات لكفالة تسليم المعونة الدولية 

  .بسرعة و فعالية
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قتصادي و االجتماعي جميع الدول األعضاء و المنظمات الدولية على اإلسهام في إعادة البناء اال يشجع
و يؤكد في هذا السياق عل أهمية الدعوة إلى عقد مؤتمر .و كذلك في عودة الالجئين و المشردين عودة آمنة

  .و في أقرب وقت ممكن.أعاله) ز( 11السيما من أجل تحقيق األغراض الواردة في الفقرة. دولي للمانحين
مع المحكمة . الوجود األمني الدولي تعاونا تامابما فيها . بأن تتعاون جميع األطراف المعنية يطالب

  . الدولية ليوغوسالفيا السابقة
بأن يضع جيش تحرير كوسوفو و الجماعات الكوسوفية المسلحة األخرى حدا على الفور لجميع  يطلب

ي األعمال الهجومية و بأن يمتثلوا لمتطلبات التجريد من السالح حسبما يحددها رئيس الوجود األمني الدول
  .بالتشاور مع الممثل الخاص لألمين العام

على ما يخصص ) 8991(0611من القرار 8أال تسري أشكال الحظر المفروضة بموجب الفقرة  يقرر
  . الستعمال الوجودين المدني و األمني الدوليين من أسلحة و ما يتصل بها من عتاد

لية األخرى لوضع نهج شامل يتبع باألعمال الجارية في االتحاد األوروبي و المنظمات الدو يرحب
بما في ذلك تنفيذ ميثاق االستقرار لجنوب . لتحقيق التنمية و التثبيت االقتصاديين للمنطقة المتأثرة بأزمة كوسوفو

شرق أوروبا باشتراك دولي واسع النطاق بهدف زيادة تعزيز الديمقراطية و االزدهار االقتصادي و االستقرار 
  .و التعاون اإلقليمي

  .بأن تتعاون جميع الدول تعاونا تاما لتنفيذ جميع جوانب هذا القرار طالبي
شهرا عل أنم يستمرا بعد ذلك  12إنشاء الوجودين المدني و األمني الدوليين لفترة مبدئية قوامها  يقرر

  .ما لم يقرر مجلس األمن خالف ذلك 
بما فيها .قارير عن تنفيذ هذا القرارإلى األمين العام بأن يقدم إلى المجلس على فترات منظمة ت يطلب

يوما من  20على أن تقدم التقارير األولى في غضون . تقارير من قيادتي الوجودين المدني و األمني الدوليين
  .اتخاذ هذا القرار

  . أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي يقرر
             

  
  
  
  
  
  
  

  )02(الملحق رقم 
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  ____________________________________________األمـم المتحدة

  نـمجلس األم
_________________________________________________________  

  
  ) 1999( 1264القرار 

  4045الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 
  1999أيلول سبتمبر  15المعقودة في 

   .إن مجلس األمن
  .ن الحالة في تيمور الشرقيةإلى قراراته السابقة و بيانات رئيسة بشأ إذ يشير

أيار مايو  5إلى االتفاق بين إندونيسيا و البرتغال بشأن مسألة تيمور الشرقية المؤرخ  و إذ يشير أيضا
االتفاقات المبرمة في نفس التاريخ بين حكومتين إندونيسيا و البرتغال بشأن طرائق إجراء استطالع .  1999

  .طريق اقتراع مباشر و بشأن الترتيبات األمنية الرأي الشعبي لسكان تيمور الشرقية عن
و . 1999أغسطس/آب 30ترحيبه بنجاح استطالع الرأي الشعبي لشعب تيمور الشرقية في  و إذ يكرر

  .التي يرى فيها تعبيرا دقيقا ألراء شعب تيمور الشرقية. بنتائجه إذ يحيط علما
ر الشرقية، و السيما الستمرار أعمال العنف ضد لتدهور الحالة األمنية في تيمو و إذ يساوره بالغ القلق

بما في ذلك المشاكل المتزايدة الناجمة عن . المدنيين في تيمور الشرقية و تشريدهم و ترحيلهم على نطاق واسع 
  .وجود أعداد كبيرة من المشردين
ة و أماكن أيضا للهجمات على موظفي بعثة األمم المتحدة في تيمور الشرقي و إذ يساوره بالغ القلق

  .و على موظفي الحكومات األجنبية و موظفي المساعدة اإلنسانية الدوليين و الوطنيين. العمل التابعة لها 
إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في االتفاقية المتعلقة بسالمة موظفي األمم المتحدة و األفراد  و إذ يشير

  .1994ديسمبر/ كانون األول9المرتبطين بها المعتمدة في 
السيما و أن آثارها تطال النساء و األطفال و الفئات . تفاقم الحالة األمنية في تيمور الشرقية و إذ يريعه

  .الضعيفة األخرى
   .حق الالجئين و المشردين في العودة إلى ديارهم في سالم و أمن  و إذ يعيد تأكيد

  .تقرير بعثة مجلس األمن إلى جاكرتا و ديلي و إذ يؤيد
الذي أعرب عن استعداد إندونيسيا لقبول . 1999أيلول سبتمبر 12ببيان رئيس إندونيسيا في  و إذ يرحب

  . قوة دولية لحفظ السالم عن طريق األمم المتحدة في تيمور الشرقية
أيلول  14بالرسالة الموجهة إلى األمين العام من وزير خارجية أستراليا المؤرخة في  و إذ يرحب

  .1999سبتمبر 
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  .احترام سيادة إندونيسيا و سالمتها اإلقليمية تأكيد و إذ يعيد
للتقارير التي تفيد بأن انتهاكات منتظمة وواسعة النطاق و صارخة للقانون الدولي  وإذ يعرب عن قلقه

اإلنساني و قانون حقوق اإلنسان  قد ارتكبت في تيمور الشرقية، و إذ يشدد على أن األشخاص المرتكبين لتلك 
  .حملون المسؤولية عن ذلك بصفتهم الشخصيةاالنتهاكات يت

  .أن الحالة الراهنة في تيمور الشرقية تشكل تهديدا للسلم و األمن و إذ يقرر
  .بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم و إذ يتصرف

و يطالب بمحاكمة أولئك . و يدعو إلى وقفها فورا. جميع أعمال العنف في تيمور الشرقية يدين  - 1
 .هذه األعمالالمسؤولين عن 

الحاجة الماسة لتنسيق المساعدة اإلنسانية و أهمية السماح بوصول منظمات المعونة اإلنسانية  يؤكد  - 2
من جميع األطراف التعاون مع هذه المنظمات لحماية  و يطلب. بصورة كاملة و آمنة و دون عراقيل

يصال المعونة اإلنسانية على نحو و إ. المدنيين المعرضين للخطر، و العودة اآلمنة لآلجئين و المشردين
 .فعال

بإنشاء قوة متعددة الجنسيات تحت هيكل قيادة موحدة عمال بطلب رئيس حكومة إندونيسيا الموجه  يأذن  - 3
إعادة األمن و السلم لتيمور : تتمثل مهامها فيما يلي.  1999سبتمبر/ أيلول 12إلى األمين العام في 

و تسهيل . في حدود قدرات تلك القوة. و دعمها في قيامها بمهامها الشرقية و حماية بعثة األمم المتحدة
و يأذن للدول المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات باتخاذ جميع التدابير . عمليات المساعدة اإلنسانية

 .الالزمة لالضطالع بهذه الوالية

تعددة الجنسيات في جميع بااللتزام الصريح من جانب حكومة إندونيسيا بالتعاون مع القوة الم يرحب - 4
 .إلى التنسيق الوثيق بين القوة المتعددة الجنسيات و حكومة إندونيسيا و يتطلع. جوانب تنفيذ واليتها

على المسؤولية . أعاله 2، آخذا في االعتبار والية القوة المتعددة الجنسيات المحددة في الفقرة يشدد - 5
عن حفظ السلم و األمن في تيمور  1999أيار مايو  5المتواصلة لحكومة إندونيسيا بموجب اتفاقيات 

الشرقية في المرحلة االنتقالية الفاصلة بين إجراء االستطالع الشعبي و بدء تنفيذ نتائجه و مسؤوليتها 
 .عن ضمان أمن موظفي بعثة األمم المتحدة في تيمور الشرقية و أماكن العمل التابعة لها

إلى تنظيم القوة المتعددة الجنسيات في تيمور الشرقية و بعروض الدول األعضاء الرامية  يرحب  - 6
قيادتها و المساهمة فيها و يطلب من الدول األعضاء تقديم المزيد من المساهمات من األفراد و المعدات 

و يدعو الدول األعضاء التي هي في وضع يمكنها من تقديم المساهمات أن تبلغ . و الموارد األخرى
 .الجنسيات و األمين العام بذلك قيادة القوة المتعددة

يؤكد أن مسؤولية السلطات اإلندونيسية أن تتخذ إجراءات فورية و فعالة لضمان العودة اآلمنة لآلجئين   - 7
 .إلى تيمور الشرقية

تقتضي أن تتفق حكومتا إندونيسيا و البرتغال و األمين  1999أيار مايو  5من اتفاق  6يالحظ أن المادة  - 8
 و يطلب. ت لنقل السلطة سلميا و بطريقة منظمة في تيمور الشرقية إلى األمم المتحدةالعام على ترتيبا
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إلى قيادة القوة المتعددة الجنسيات أن تتعاون مع األمم المتحدة تعاونا وثيقا للمساعدة في تلك الترتيبات و 
 .دعمها

إلى األمين العام أن ينشئ و يطلب . أن نفقات القوة ستتحملها الدول األعضاء المشاركة المعنية يؤكد  - 9
 .صندوقا استئمانيا توجه عن طريقه المساهمات إلى الدول أو العمليات المعنية

على نشر القوة المتعددة الجنسيات بصورة جماعية في تيمور الشرقية لحين االستعاضة  يوافق -10
العام إلى تقديم  عنها في أقرب وقت ممكن بعملية لحفظ السالم تابعة لألمم المتحدة ، و يدعو األمين

 .توصيات فورية إلى مجلس األمن بشأن إنشاء عملية لحفظ السالم 

األمين العام للتخطيط و اإلعداد إلنشاء إدارة انتقالية تابعة لألمم المتحدة في تيمور  يدعو -11
ة المرحل( تشمل عملية لألمم المتحدة لحفظ السالم، وتنشر في مرحلة تنفيذ االستطالع الشعبي . الشرقية
 .و إلى تقديم توصيات إلى مجلس األمن في أقرب وقت ممكن). الثالثة 

عن طريق . إلى قيادة القوة المتعددة الجنسيات أن تقدم تقارير دورية إلى مجلس األمن يطلب -12
يوما  14على أن يقدم التقرير األول في غضون . بشأن التقدم المحرز في تنفيذ واليتها. األمين العام 

 .القرارمن اتخاذ هذا 

 .  أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي يقرر -13

  
  
  
  
  
  
  
  

  )03(الملحق رقم 
  ____________________________________________األمـم المتحدة

  نـمجلس األم
_________________________________________________________  

  
  )1999( 1272القرار

  4057الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 



213 
 

  1999تشرين األول أكتوبر  25المعقودة في 
  .إن مجلس األمن

 384إلى قراراته السابقة و بيانات رئيسه بشأن الحالة في تيمور الشرقية، و السيما القرارات  إذ يشير
 1236و  1976نيسان أبريل  22المؤرخ ) 1976( 389و  1975كانون األول ديسمبر  22المؤرخ )1975(
) 1999( 1262و  1999حزيران يونيه  11المؤرخ ) 1999( 1246و  1999ر مايو أيا 7المؤرخ ) 1999(

  .1999أيلول سبتمبر  15المؤرخ ) 1999( 1264و  1999آب أغسطس  27المؤرخ 
 5إلى االتفاق المبرم بين إندونيسيا والبرتغال بشأن مسألة تيمور الشرقية و المؤرخ  وإذ يشير أيضا

المبرمة في ذلك التاريخ نفسه بين األمم المتحدة و حكومتي إندونيسيا و البرتغال و االتفاقات  1999مايو / أيار
بشأن طرائق إجراء االستطالع الشعبي لسكان تيمور الشرقية عن طريق االقتراع المباشر و بشأن الترتيبات 

  .األمنية
أغسطس / آب 20 ترحيبه بالتنفيذ الناجح الستطالع الرأي الشعبي لشعب تيمور الشرقية في وإذ يكرر

التي عبر شعب تيمور الشرقية من خاللها عن رغبته الواضحة في بدء عملية . و إذ يحيط علما بنتائجه.  1999
و التي يعتبرها المجلس انعكاسا دقيقا  آلراء شعب تيمور . انتقالية تحت سلطة األمم المتحدة صوب االستقالل

  .الشرقية
أكتوبر / تشرين األول  19االستشاري الشعبي اإلندونيسي في  بالقرار الذي اتخذه المجلس و إذ يرحب

  .على أهمية أن تعم المصالحة شعب تيمور الشرقية و إذ يشدد  . بشأن، تيمور الشرقية 1999
على بعثة األمم المتحدة في تيمور الشرقية لما أبدته من بسالة و تصميم جديرين باإلعجاب  و إذ يثني        

  .في تنفيذ واليتها
و إذ يقر ) 1999( 1264بنشر قوة متعددة الجنسيات في تيمور الشرقية عمال بالقرار  و إذ يرحب

  .بأهمية مواصلة التعاون في هذا الشأن بين حكومة إندونيسيا و القوة المتعددة الجنسيات
  .1999تشرين األول أكتوبر  4علما بتقرير األمين العام المؤرخ  و إذ يحيط
أيلول  28الرتياح بالنتائج الناجحة التي أسفر عنها االجتماع الثالثي الذي عقد في علما مع ا وإذ يحيط

  .على النحو المجمل في تقرير األمين العام. 1999سبتمبر 
و التشريد و . إزاء الحالة اإلنسانية الخطيرة الناجمة عن العنف في تيمور الشرقية وإذ يساوره بالغ القلق
بمن فيهم أعداد كبيرة من النساء و . لمدنيون في تيمور الشرقية على نطاق واسعالترحيل اللذين تعرض لهما ا

  . األطفال
ضرورة أن تكفل األطراف جميعها حماية حقوق الالجئين و المشردين و تمكينهم  و إذ يؤكد من جديد

  .من العودة إلى ديارهم طوعا و بسالم و أمان
  .سالمتها اإلقليميةاحترام سيادة إندونيسيا و  و إذ يؤكد من جديد
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و إذ يحيط علما في هذا الصدد بما أعلنته السلطات . أهمية ضمان أمن حدود تيمور الشرقية و إذ يالحظ
و مع ) 1999( 1264اإلندونيسية من اعتزامها التعاون مع القوة المتعددة الجنسيات التي نشرت عمال بالقرار

  .ةإدارة األمم المتحدة االنتقالية في تيمور الشرقي
إزاء ما ورد من تقارير تشير إلى أن انتهاكات منتظمة و واسعة النطاق و صارخة  و إذ يعرب عن قلقه

على أن األشخاص  و إذ يؤكد. للقانون اإلنساني الدولي و قانون حقوق اإلنسان قد ارتكبت في تيمور الشرقية
و إذ يدعو جميع األطراف إلى . رديةالذين ارتكبوا تلك االنتهاكات يتحملون المسؤولية عن ذلك بصفتهم الف

  .التعاون في التحقيقات التي تجري بشأن هذه التقارير
إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في االتفاقية المتعلقة بسالمة موظفي األمم المتحدة و األفراد  و إذ يشير

  .1994ديسمبر / كانون األول 9المرتبطين بها المعتمدة في 
  .الراهنة في تيمور الشرقية تشكل تهديدا للسالم و األمنأن الحالة  و إذ يقرر

  . بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة و إذ يتصرف
يقرر أن تنشأ وفقا لتقرير األمين العام إدارة انتقالية تابعة لألمم المتحدة في تيمور الشرقية تسند إليها   - 1

ل صالحية ممارسة جميع السلطات التشريعية و المسؤولية العامة عن إدارة تيمور الشرقية، و تخو
 .التنفيذية،  بما في ذلك إقامة العدل

 :يقرر أيضا أن تتألف والية إدارة األمم المتحدة من العناصر التالية - 2

 .توفير األمن و المحافظة على القانون و النظام في كل أنحاء تيمور الشرقية  ) أ

 .إنشاء إدارة فعالة   ) ب

  .خدمات المدنية و االجتماعيةالمساعدة في إنشاء ال) ج
  .و اإلنعاش و المساعدة اإلنمائية. ضمان تنسيق و إنجاز المساعدات اإلنسانية) د

  .دعم بناء القدرات الالزمة للحكم الذاتي) هـ
  .المساعدة في تهيئة الظروف المالئمة للتنمية المستدامة) و
على غرار ما ورد في الجزء الرابع من تقرير  أن تكون أهداف اإلدارة االنتقالية و بنيتها يقرر كذلك - 3

  :األمين العام، و بخاصة أن تكون عناصرها الرئيسية كما يلي
 .فردا 1640يتضمن وحدة للشرطة الدولية يصل قوامها إلى . عنصر للحكم و اإلدارة العامة  ) أ

 عنصر للمساعدة اإلنمائية و اإلنعاش في حاالت الطوارئ  ) ب

  .مراقب عسكري 200جنديا و  8950ى عنصر عسكري يصل قوامه إل) ج
  . لإلدارة االنتقالية باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلنجاز واليتها يأذن - 4
بأن اإلدارة االنتقالية ستحتاج في تطويرها و أدائها لوظائفها في إطار واليتها، إلى االعتماد على  يقر - 5

بما في ذلك . و المنظمات الدولية األخرىخبرات و قدرات الدول األعضاء و وكاالت األمم المتحدة 
  .المؤسسات المالية الدولية
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باعتزام األمين العام تعيين ممثل خاص يكون مسؤوال بوصفه رئيس اإلدارة االنتقالية عن جميع  يرحب - 6
و تكون له سلطة سن قوانين و أنظمة جديدة و تعديل . جوانب أعمال األمم المتحدة في تيمور الشرقية

  .ن و األنظمة القائمة أو وقف العمل بها أو إلغائهاالقواني
  .أهمية التعاون بين إندونيسيا و البرتغال و اإلدارة االنتقالية في تنفيذ هذا القرار يؤكد - 7
الحاجة إلى أن تقوم اإلدارة االنتقالية بالتشاور و التعاون على نحو وثيق مع شعب تيمور الشرقية  يؤكد - 8

بما في ذلك إنشاء مؤسسة مستقلة . و ذلك بغية إقامة مؤسسات ديمقراطية محلية . اليةكي تنفذ واليتها بفع
و نقل الوظائف اإلدارية و وظائف الخدمة العامة التي ستتوالها اإلدارة . لحقوق اإلنسان في تيمور الشرقية

  .إلى تلك المؤسسات
أن ) 1999( 1264نشرت عمال بالقرار    إلى اإلدارة االنتقالية و القوة المتعددة الجنسيات التي يطلب - 9

و ذلك أيضا بغية إحالل العنصر العسكري لإلدارة االنتقالية محل القوة المتعددة . تتعاون معا على نحو وثيق
وفقا لما يحدده األمين العام بعد التشاور مع قيادة القوة المتعددة الجنسيات . الجنسيات في أقرب وقت ممكن

  .ظروف القائمة في الميدانواضعا في االعتبار ال
و يطلب من . من جديد الحاجة العاجلة إلى تقديم المساعدة المنسقة لألغراض اإلنسانية و التعمير يؤكد -10

جميع األطراف التعاون مع المنظمات اإلنسانية و منظمات حقوق اإلنسان بغية ضمان سالمتها و حماية 
و إيصال المعونة اإلنسانية على نحو . المشردين بسالم المدنيين و بخاصة األطفال و عودة الالجئين و

  .فعال
بالتزام السلطات اإلندونيسية بالسماح لالجئين و المشردين في تيمور الغربية وفي أماكن أخرى في  يرحب -11

من  إندونيسيا باالختيار بين العودة إلى تيمور الشرقية أو البقاء في أماكنهم أو إعادة توطينهم في أنحاء أخرى
للوصول لالجئين و المشردين . في أدائها ألعمالها. و يؤكد أهمية السماح للمنظمات اإلنسانية . إندونيسيا

  .بصورة تامة و آمنة و دون عوائق
أن السلطات اإلندونيسية مسؤولة عن اتخاذ تدابير فورية و فعالة لضمان عودة الالجئين الموجودين  يؤكد -12

و عن الطابع . وعن أمن الالجئين. اكن أخرى في إندونيسيا إلى تيمور الشرقية بسالمفي تيمور الغربية و في أم
و بخاصة عن طريق كبح أنشطة العنف و التخويف من . المدني و اإلنساني لمخيمات الالجئين و مستوطناتهم

  .جانب الميليشيات في تلك المخيمات و المستوطنات
وق استئماني ليكون متاحا لجملة من األمور منها تغطية تكاليف باعتزام األمين العام إنشاء صند يرحب -13

بما في ذلك بناء المؤسسات الرئيسية و تشغيل الخدمات و المرافق العامة وتكاليف . إصالح الهياكل األساسية
  .مرتبات موظفي الخدمة المدنية المحليين

د اإلدارة االنتقالية باألفراد و المعدات و الدول األعضاء و الوكاالت و المنظمات الدولية على تزوي يشجع -14
حسبما يطلبه األمين العام بما في ذلك ما يتطلبه بناء المؤسسات و القدرات األساسية ويؤكد . الموارد األخرى

 .ضرورة التنسيق الوثيق
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ت القانون على أهمية أن يلحق باإلدارة االنتقالية موظفون من الذين تلقوا تدريبا مالئما في مجاال يشدد -15
بما في ذلك األحكام المتصلة بالطفل و بمراعاة . اإلنساني الدولي و قانون حقوق اإلنسان و قانون الالجئين

و التنسيق بين الجهات المدنية و . الفوارق بين الجنسين و مهارات التفاوض و االتصال و الوعي الثقافي
 .الجهات العسكرية

و . إلى وقفها فورا ويدعوالمرتكبة دعما للعنف في تيمور الشرقية  يدين جميع أعمال العنف و األفعال -16
 .بتقديم المسؤولين عن تلك األعمال إلى العدالة يطالب

 .2001كانون الثاني يناير  31إنشاء اإلدارة االنتقالية لفترة أولية حتى  يقرر -17

تظمة بالتقدم المحرز في تنفيذ هذا إلى األمين العام أن يبقي المجلس على علم بصورة وثيقة و من يطلب -18
و بالتخفيضات المحتملة مستقبال لعنصرها . ما يتعلق بنشر اإلدارة االنتقالية. بصفة خاصة. بما في ذلك. القرار

و أن يقدم تقريرا في غضون ثالثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا . العسكري إذا تحسنت الحالة في تيمور الشرقية
 .عد ذلكالقرار و كل ستة أشهر ب

 .أن يبقي المسألة تحت نظره الفعلي يقرر -19
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