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 الملخص
أمرا مألوفا في العقدين الماضيين، بالنظر  بات التدخل الدولي في شؤون الدول
اني لحماية األقليات من تعسف األنظمة للعديد من األسباب، ومن بينها التدخل اإلنس

يقافها وبخاصة إذا اتخذت أبعادا إقليمية ودولية  التي تعيش فيها، او لمنع الحروب وا 
أن مفهوم التدخل اإلنساني هو مفهوم غامض وضبابي غير ،تهدد السلم واألمن الدوليين

ويغلب عليه  وفي الوقت نفسه هو مفهوم ال يتصف بالتجرد والعمومية، ،واضح المعالم
طابع االنتقائية والخصوصية. لذلك يصعب إيجاد تعريف قانوني محدد له، ألنه مثار 

 جدل وخالف بين فقهاء القانون الدولي والعالقات الدولية.
 حقوق , ، العالقات الدولية، االنسانالتدخلالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

International interference in the affairs of states has become a 

common occurrence in the past two decades, due to many reasons, 

including humanitarian intervention to protect minorities from the 

arbitrariness of the regimes in which they live, or to prevent and 

stop wars, especially if they take regional and international 

dimensions that threaten international peace and security, that the 

concept of humanitarian intervention It is a vague and hazy 

concept that is not clear-cut, and at the same time it is a concept 
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that is not characterized by impartiality and generality, and it is 

dominated by the character of eclecticism and privacy. Therefore, 

it is difficult to find a specific legal definition for it, because it is a 

subject of controversy and disagreement between scholars of 

international law and international relations. 

Key words: intervention, international relations,human rights 
 المقدمة

يعكس عهدد األمدم المتحددل التطدور الدذ  وصدل إليده القدانون الددولي العدام لجهدة 
التنظيم الدولي، حيد  أصدبحت تمثدل المجتمدع الددولي بكدل مدا تعنيده ذلدك مدن تدأثير فدي 
القانون الدولي العام، إذ أصبح هذا القانون محكومًا بمبادئ هدذ  المنظمدة، تلدك المبدادئ 

وبالتدالي تحقيد  مدا يطمدح إليده المجتمدع  ،يد  أهدداف المنظمدةالتي وجدت فدي سدبيل تحق
 الدولي.

بددات التدددخل الدددولي فددي شددؤون الدددول، أمددرا مألوفددا فددي العقدددين : أوال: أهميةةة الدسا ةةة
الماضيين، بالنظر للعديد من األسباب، ومن بينها التدخل اإلنساني لحماية األقليات من 

يقافهدا وبخاصدة إذا اتخدذت أبعدادا  تعسف األنظمة التدي تعديش فيهدا، او لمندع الحدروب وا 
إقليمية ودولية تهدد السلم واألمن الدوليين.وبصدرف النظدر عدن هدذ  الحداالت ثمدة نقداش 

ومددا تمثلدده مددن خددرق ، قددانوني وسياسددي كبيددرين  ظهددرا إللقدداء الضددوء علدد  تلددك الحدداالت
  الدددول التددي يصددعب علدد، واضددح لسدديادات الدددول التددي اعتبددرت مددن المسددائل المقدسددة

التنازل عنها، أو السماح بمسها. من هنا تأتي أهمية الدراسة لتحاول تفسير واقع التدخل 
 وآثار  في عالمنا المعاصر.

مددن أن مفهددوم التدددخل اإلنسدداني هددو ، تنطلدد  إشددكالية الدراسددة: ثانيةةا: كاةةةالية الدسا ةةة
يتصددف  وفددي الوقددت نفسدده هددو مفهددوم ال ،مفهددوم غددامض وضددبابي غيددر واضددح المعددالم

بدددالتجرد والعموميدددة، ويغلدددب عليددده طدددابع االنتقائيدددة والخصوصدددية. لدددذلك يصدددعب إيجددداد 
تعريف قدانوني محددد لده، ألنده مثدار جددل وخدالف بدين فقهداء القدانون الددولي والعالقدات 

غيدر معتدرف بده مدن كدل  -كمبددأ -الدولية. يضاف إل  ذلك أن مفهوم التدخل اإلنساني
تتفداوت مدن دولدة إلد  أخدرك، وبكلمدة أخدرك لقدد أصدبح فدي  دول العالم، ودرجدة مقبوليتده



 التدخل اإلنساني في الواقع الدولي المعاصر

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

356 

الوقت الحاضر وسيلة العصر االستعمارية التي تستعملها الدول الكبرك صاحبة السدطول 
 والنفوذ للضغط عل  عناصر المجتمع الدولي لتحقي  مآربها. 

لح تنطل  فرضدية الدراسدة مدن مبددأ التددخل اإلنسداني بمدا أصدط: ثالثا: فسضيات الدسا ة
علددددد  تسدددددميته فدددددي الفكدددددر القدددددانوني الغربدددددي بدددددد الحرب العادلدددددة أو الحدددددرب المشدددددروعة ، 

والتدي اعتبدرت ، كالحروب الدينية في فرنسا في النصف األخير من القرن السادس عشدر
نموذجدددًا واقعيدددًا ألول تددددخل العتبددددارات إنسدددانية. ونظدددرًا الخددددتالف وجهدددات النظدددر بددددين 

اني، لددذا وقفنددا علدد  التعريددف الددذ  يسددلط الضددوء علدد  الفقهدداء حددول مبدددأ التدددخل اإلنسدد
هذ  الظاهرل في صيغتها القديمة وصيغتها الجديدل وفي إطار الممارسدة الدوليدة، وصدوال 

 ال  ما آلت اليه عمليات التدخل في العديد من دول العالم.
أوال المدددنه  الوصدددفي ، تنطلددد  هدددذ  الدراسدددة عبدددر عددددل منددداه : سابعةةةا: منةةةاها الدسا ةةةة

لظواهر بهدف الوصول إل  محاولة إيجاد تعريفات محددل للتددخل، عدالول علد  المدنه  ل
القانوني المقارن، لدراسة األوضاع القانونية التي تم االستناد عليها في عمليات التدخل، 
 إضافة إل  المنه  التاريخي، لوصف بعض حاالت التدخل واستخالص العبر منها. 

 المطلب األول
 اإلن انيتعسيف التدخل 

عنددد الشددروع فددي تعريددف التدددخل اإلنسدداني البددد لنددا مددن تمييددز التدددخل اإلنسدداني 
عن ما يختلط به من المفاهيم التي تشترك معه بصفة أو أكثر. ونرك أن اعتبارات الدقة 
والرصددانة القانونيددة تتطلددب التفرقددة فددي شددكل ومضددمون كددل منهددا، يضدداف إلدد  ذلددك أن 

وعة مددددن الناحيددددة القانونيددددة بخددددالف مفهددددوم التدددددخل بعددددض هددددذ  المفدددداهيم تعتبددددر مشددددر 
اإلنسددددداني. كمدددددا أن المبدددددررات واألسدددددانيد القانونيدددددة التدددددي يمكدددددن أن تسددددداق لتبريدددددر هدددددذ  
التصددرفات تختلددف مددن مفهددوم يخددر. وعليدده، فتننددا سددنقوم بتمييددز التدددخل اإلنسدداني عددن 

 لتقسيم ايتي: ذلك من خالل ا، المساعدات اإلنسانية، لبيان مدك دقة هذ  المفاهيم
تندداول الكثيددر مددن الفقهدداء موضددوع التدددخل اإلنسدداني، : الفةةسا األول: التةةدخل اإلن ةةاني

 وعند الوقوف عل  هذ  التعاريف نجد تباينًا بين تعريف وآخر. 
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أندده مددن الصددعب وضددع تعريددف عددام، جددامع، مددانع، ، يددرك الددبعض مددن الفقهدداء
ني يسدع  إلد  حمايدة اإلنسدان وصدون لمفهوم التدخل اإلنساني، حي  إن التدخل اإلنسدا

الحقددوق األساسددية لكددل فددرد، مهمددا تكددن جنسدديته، بصددفته ينتمددي إلدد  المجموعددة البشددرية 
وبدددالعودل إلددد  مجمدددوع مدددا كتدددب عدددن التددددخل ، (1)قبدددل انتمائددده إلددد  أ  مجتمدددع سياسدددي

اإلنسددداني، يظهدددر يوضدددوح وجدددود عددددد وافدددر مدددن التعريفدددات لهدددذا المفهدددوم، تتميدددز بدددأن 
و طددابع وصددفي يقتصددر علدد  وصددف حالددة التدددخل اإلنسدداني، كمددا تتجسددد فددي بعضددها ذ

الممارسددة الدوليددة، والددبعض ايخدددر يعتبددر ذو طددابع معيددار ، بمعنددد  أندده يكددون مقياسدددًا 
لتحديد شرعية أو عدم شرعية التددخل. وعليده، يمكدن تقسديم هدذ  التعريفدات إلد  قسدمين: 

نساني، أما الثاني فيقدم معن  واسعًا لهذا األول يتناول المعن  الضي  لمفهوم التدخل اإل
المفهوم، ليصير بعد ذلك من المتيسر تحديد أ  من التعريفدات هدو األقدرب إلد  الحقيقدة 

 الواقعية لظاهرل التدخل اإلنساني. 
أورد الفقه الغربي تعريفات للتددخل اإلنسداني فدي : : المعنى الضيق للتدخل اإلن انيأوالا 

  أن التدددخل اإلنسدداني تركددز حددول:  اسددتخدام دولددة مددا للقددول إطددار معنددا  الضددي ، حيدد
. وهدذا (2)المسلحة لحماية مواطني دولدة أخدرك مدن المعاملدة الوحشدية التدي يعدانون منهدا 
ايدا الدولددة الدرأ  الدراجح عندد الفقهداء الغدربيين يحكدم بوجدوب أن يكدون التددخل لحمايدة رع

ذهددب جانددب مددن الفقدده إلدد  أن التدددخل ، وبددالتواف  مددع مددا سددب ، المسددتهدفة مددن التدددخل
اإلنسددداني هدددو:  اسدددتخدام القدددول المسدددلحة مدددن قبدددل دولدددة أو عددددل دول، لحمايدددة مدددواطني 
الدولة المسدتهدفة مدن التددخل جدرااء انتهاكدات لحقدوق اإلنسدان واسدعة النطداق تحدد  فدي 

بيددرل مددن . ويددرك هددذا الفقدده أن هددذ  الحالددة تقددوم عندددما تكددون حيددال أعددداد ك(3 )تلددك الدولددة
، وتكدددون الوسدددائلالبشدددر مهدددددل بشدددكل  االقتصدددادية والدبلوماسدددية المقترحدددة  جسددديم ومحل،دددحو

                                                           

( أشار إليه محمد  ميود ا ملمظد ال ملد ولق و اد س م، هدايا يدح  الدق  دش مل د دح شد  ي     د   1)

 . 106ا ص 1992لإلس امار؟ ملب  ات أكاد مي  ملمملو  ملمغ بي ا مل باطا 

 B.EHUNICK, T.E, The Law of Unilateral Humanitarian Intervention( رم د:  2

By  Armed Force: A Legal Survey, 79 Military. L.R., 1978, P. 157    

3 رم دد:    ( CLARK, A.A., BECK, J.R., International Law and the Use of 

Force: Beyond the Uncharter Paradigm, London: Routledge, 1993, P. 113.                                               
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إلجبار الدولة المتهمة بانتهاك حقوق اإلنسان علد  تغييدر سياسدتها، غيدر ناجعدة، وذلدك 
ليس ألنها تستغرق وقتًا طوياًل، بل ألنها قد تكون غير ذات فعالية وأثدر فدي عدالم شدديد 

يديولوجيًا كعالمنا المعاصر. ام، سياسيًا واقتصادياً االنقس  وا 
ولعدددددم جدددددوك الوسددددائل السددددابقة المسددددتخدمة فددددي الضددددغط، هندددداك مددددن يددددرك أن 
التعريددف التقليددد  للتدددخل اإلنسدداني هددو:  نشددر دولددة مددا لقواتهددا المسددلحة فددي إقلدديم دولددة 

اكات سافرل لحقوق انته أخرك دون موافقة سلطاتها المعنية، بغرض الحؤول دون ارتكاب
 . (1)أو فظائع واسعة االنتشار بح  السكان المدنيين اإلنسان،

فقددد عددراف التدددخل اإلنسدداني بمعنددا  الضددي  ونددصا بأندده ذلددك: ، أمددا الفقدده العربددي
. ويدددرك بأنددده ال يعقدددل أن تقدددف الدولدددة (2) التددددخل العسدددكر  لحمايدددة الرعايدددا فدددي الخدددار  

دولة أخدرك، وهدذا فدي حدال فشدل األمدم المتحددل فدي  موقف المتفر ، ورعاياها يقتلون في
حمدايتهم فدي الوقددت المناسدب. ويددرك أيضدًا أن هدذا النددوع مدن التدددخل اإلنسداني ال يمكددن 
أن يعتبددر مخالفددًا للمبددادئ العامددة للقددانون، بددل هددو علدد  العكددس مددن ذلددك، ي عتبددر عمدداًل 

ه:  التدددخل العسددكر  مشددروعًا. ويعددرف الدددكتور محمددد المجددذوب التدددخل اإلنسدداني، بأندد
الذ  تقوم به الدولة بذريعة حمايدة األقليدات المضدطهدل مدن رعاياهدا، أو لحمايدة أمدوالهم 

 . (3)وحرياتهم، أداًء لواجبها تجا  رعاياها، فهي ملزمة بالمحافظة عليهم أينما كانوا
دددرتف  التددددخل اإلنسددداني مدددن المعنددد  الضدددي  علددد  أنددده:  ذلدددك العمدددل   كدددذلك ع 
لدددذ  يهددددف إلددد  الحصدددول مدددن دولدددة مدددا، وباسدددم المجموعدددة الدوليدددة، علددد  العسدددكر  ا

االحتدددرام الفعلدددي لقدددوانين اإلنسدددانية وللحقددددوق األساسدددية للنسدددان، وخاصدددة منهدددا الحدددد  
، وهددددذا يعنددددي أن التدددددخل اإلنسدددداني يكددددون ضددددمن الشددددرعية الدوليددددة (4)المتعلدددد  بالحيددددال 

                                                           

1 أ اد   (  MURPHY,S.D.,The Security Council Legitimacy and the Concept of 

Collective Security After the Cold War(32)Columbia.J.T.L.,1994, p. 229.   

 ا 1971سددوظ ر  ا ( محمد  طلاددل ملغظيمددقا م  ودداة ملاامدد  ادق ،ددا  ي م مددلا مظلدد   ملماددار ا م،2)

 . 318-317ص 

( رم ددد: دليدددح  هدددي ا م سددد    ملادددا  ي ملددد ولق ملاددداةا مظلددد رمت ملحلبدددق ملحا ،يددد ا بيددد وتا 3)

 .304اص1ج

أط و   دك  رمها ق اق ملممارس  مل ولي  ملمااص  امحم  ملهزمطا مل  دح م، ها ( رم : درمس   4)

 .18ص ا1999ه  ملثا قامل مر ملبيضاءاملحاما ومال، صاد   ومال  ما ي ا  كلي  ملال ة ملاا   ي 
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معينددددة أو وفدددد  مددددا تقتضدددديه ولددددة المتمثلددددة بالمنظمددددات الدوليددددة، ولدددديس بمحددددض إرادل د
ويتضح من ذلك أن التدخل اإلنساني عند بعض الفقهاء العرب ينصب عل  ، مصالحها

حمايددة رعايددا الدولددة المتدخلددة، فددي حددين يددرك فقهدداء آخددرون أن التدددخل اإلنسدداني بمعنددا  
الضي  لديس محدددًا وهدو موجده علد  حددا سدواء لحمايدة رعايدا، الدولدة المتدخلدة أو رعايدا 

لدولة التدي تدم التددخل ضددها، وعلد  هدذا فدتن التددخل اإلنسداني، حسدب هدذا الفقده هدو: ا
 تدخل الدولة عسدكريًا فدي دولدة أخدرك، لحمايدة المدواطنين ولدو مدن غيدر رعاياهدا  طالمدا 

. وكددذلك يددرك الدددكتور السدديد (1)تلددك الدولددة ارتكبددت انتهاكددات صددارخة لحقددوق اإلنسددان 
هدو:  التددخل العسدكر  الدذ  يقدع حدال تعدرض جماعدة  محمد جبدر أن التددخل اإلنسداني

أو فئة من رعايا دولة النتهاك حقدوقهم، أو تعدذيبهم، أو إبدادتهم مدن قبدل حكدومتهم علد  
. ويعددزز هددذا الجانددب مددن (2)نحدو يهدددر حدد  الكرامددة اإلنسددانية ويصدددم الضدمير البشددر  

فددده وقدددف اإلنتهاكدددات الفقددده وجهدددة النظدددر التدددي تدددرك بدددأن التددددخل اإلنسددداني، إذا كدددان هد
الجسيمة، فال فرق بين أن تكون االنتهاكات موجهة إل  رعايا الدولة المتدخل ضددها أو 
إلددد  الرعايدددا التدددابعين للددددول المتدخلدددة، وهدددذا ندددابع مدددن مسدددؤولية كدددل دولدددة فدددي حمايدددة 

 العنصر البشر ، والذ  يشكل بذاته هدف التنظيم الدولي. 
ساني، في إطار  الضي  سواًء بين الفقهاء ويتضح من خالل تعريف التدخل اإلن
أن التدخل اإلنساني يكدون موجده لحمايدة ، الغربيين أو بين الفقهاء العرب، فكلهم اعتبروا

، رعايدا الدولدة المتددخل فدي شدؤونها األفراد سواًء أكدانوا مدن رعايدا الدولدة المتدخلدة أم مدن
ليه ميثاق األمم المتحددل فيمدا أن المبدأ يشكل في تطبيقه مخالفة لما نص ع، هكذا نرك و 

خدددص مبددددأ عددددم التددددخل ومبددددأ سددديادل الدولدددة وسدددلطانها علددد  إقليمهدددا ورعاياهدددا. وهدددذا 
، التدخل يعتبر انتهاكًا لسيادل الدولة، ومن هنا يصح القول ان التدخل بصورته المعروفة

 . ما هو إال وسيلة لممارسة الضغوط عل  بقية الدول، والتدخل في شؤونها الخاصة

                                                           

( رم : محق مل      ضا درمسات اق ملاا  ي  مل ولق ملجظائقا مجلد  ملادا  ي ومال، صدادا ملهدظ  1)

 . 329-326ا ص 1965(ا ملا د ملثا قا 35)

مي ا (محم   ب ا ملم كز ملد ولق لق،ليدات ادق ملادا  ي ملد ولق ملاداة مد: ملمااومد  باللد  ا  م،سدا2)

 . 421ا ص 1985مظل   ملماار ا م،سوظ ر  ا 
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يعرف الفقهاء الغربيون التدخل اإلنساني بمعنا   :: المعنى الوا ع للتدخل اإلن انيثانياا 
الواسدع أنده:  التددخل العسدكر  الدذ  يدتم بغدرض تدوفير اإلغاثدة العاجلدة للمحتداجين لهدا، 

. ويقدددع هدددذا الندددوع مدددن (1)وذلدددك بسدددبب االنتهاكدددات السدددافرل والمسدددتمرل لحقدددوق اإلنسدددان 
  المنظمدددات الدوليدددة لغايدددات إنسدددانية، والتددددخل مدددن قبدددل المنظمدددات التددددخل علددد  عدددات

 يعتبر مهمًا من وجهة نظر قانونية إذا كان دافعها األساس إنساني صرف. ، الدولية
يددتم مدن جهددة اللجنددة الدوليدة للصددليب األحمددر، ، والتددخل اإلنسدداني بهدذا المعندد 

ا. والعمل العسكر  المقصود فدي ومنظمة أطباء بال حدود، وهيئة األمم المتحدل وأجهزته
التعريف يستخدم لضمان استمرار تدف  المعونات الغذائية والدوائية لالجئين واألشدخاص 

 المنكوبين، كما حد  في الصومال. 
أمددا الفقهدداء العددرب فقددد عرفددوا التدددخل اإلنسدداني بمعنددا  الواسددع بأندده:  األعمددال 

ول، مثدددددل العقوبدددددات االقتصدددددادية اإلكراهيدددددة المتخدددددذل مدددددن جاندددددب دولدددددة، أو مجموعدددددة د
كالحصار والمقاطعدة أو اإلجدراءات العسدكرية الراميدة إلد  الضدغط علد  السدلطة المعنيدة 
من أجل التوقف عن سياسة ما، أو تعديل سلوك ما أو سياسة معينة بصدد قضايا ذات 

ة فدي . كما أن التدخل اإلنساني هو  تقديم المساعدات اإلنساني(2)عالقة بالشأن الداخلي 
ظل قول مسلحة تحميها، وتفرض تقديم هذ  المساعدات. فتذا لم تكن ثمة صعوبات كان 
من الممكن اإلكتفاء بدور اللجنة الدولية للصليب األحمر أو مؤسسات اإلغاثة األخدرك. 
ولكن التدخل بقول مسلحة لتدوفير المسداعدات اإلنسدانية يتضدمن وجدود حالدة إكدرا ، سدواء 

 . (3)القائمة أم إكرا  األطراف األخرك في النزاع أكان إكرا  الحكومة 
سداعدات اإلنسدانية، فتن التعريف الساب  يربط بين التدخل اإلنسداني والم، وعليه

ال يمكن أن يكون ألن المساعدات اإلنسانية تتميز بطابع رضدائي واحتيداطي علد   اوهذ
بددار  تدددخاًل يددتم لغايددة وجددهال ال يوجددد فددي التدددخل اإلنسدداني، ألن هددذا التدددخل ال يمكددن اعت

                                                           

 REISMAN,M.W., Hollow Victory: Humanitarian Intervention and( رم د:  1)

Protection of Minorities, (91) A.S.I.L. Proceedings, 1997, p. 431.       

سدي ا م كدز م يد مة لل رمسدات  ماد  ادا مل  دح مل ولق بي  مال  بارمت م، ها ي  وم باداد ملهيا( 2)

 .30ا ص 2000ملهياسي  وم،س  متيجي ا ملااي  ا 

 . 52ا ص2001ملمظهح مللبظا قابي وتادمر م ات مل مدلي اح ملخار ق اق ملصمل  داز اد مو ك(3)
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نبيلة أو إنسانية هدي )تقدديم المسداعدات اإلنسدانية( ألن الدولدة المعنيدة هدي األقددر علد  
تحديد الحاجة إل  هدذ  المسداعدات، وهدذ  المعوندة مرتبطدة برضداها، فدال يمكدن، واألمدر 
. كددذلك، تبريددر اسددتخدام القددول المسددلحة مددن أجددل تقددديم المعونددات والمسدداعدات اإلنسددانية

فهددددذا ال ، أمددددا إذا كددددان المقصددددود مددددن القددددول العسددددكرية هددددو حمايددددة المنظمددددات اإلنسددددانية
يسددتدعي التدددخل الخددارجي وال يبددرر ، ألن قددوات الدولددة المعنيددة هددي األقدددر أو األجددددر 
بتنفيدددذ هدددذ  المهمدددة، وألن الدولدددة المعرضدددة للتددددخل قدددد تدددرفض مبددددأ تقدددديم المسددداعدات 

لد  نحدو مدا حصدل فدي الصدومال عنددما هاجمدت قوافدل اإلنسانية عدن طريد  التددخل، ع
اإلغاثددة، وكددذلك مددا حصددل فددي العددراق عندددما عبددر وبشددكل واضددح عددن رفضدده ل عمددال 
التددي تجددر  علدد  أرضدده دون موافقتدده، ألنهددا تمددس سدديادل الدولددة. ولهددذا ال يمكددن اعتبددار 

لددك لعدددم هددذ  األعمددال أعمددااًل إنسددانية تحددت أ  وصددف، ووفقددًا أل  تكييددف قددانوني، وذ
 قبول الدولة المعنية المستقلة بمثل هذا التدخل. 

أن التددخل اإلنسداني هدو:  لجدوء شدخص أو أكثدر ، ويرك الدكتور حسام هنداو  
مددن أشددخاص القددانون الدددولي إلدد  وسددائل اإلكددرا  السياسددية أو االقتصددادية، أو العسددكرية 

رر لحقدددوق اإلنسدددان، إلددد.... ضدددد دولدددة أو دول ينسدددب إليهدددا االنتهددداك الجسددديم، والمتكددد
سدمح للددول ، والتعريف الساب ، (1)بهدف حملها عل  وضع نهاية لمثل هذ  الممارسات 

وللمنظمات الدولية العالمية أو اإلقليمية بالتدخل اإلنسداني، التددخل هندا ال يقتصدر علد  
رعايددا الدولددة المتدخلددة بددل يمكددن أن يشددمل كددل فددرد فددي الدولددة المعنيددة، سددواًء أدددكان مددن 

أم من غير رعاياها، وفي ذلك مخالفة لالتجدا  الفقهدي القائدل بدأن ، رعايا الدولة المتدخلة
التدخل يجب أن يقتصر علد  مدن تدربطهم بالدولدة المتدخلدة رابطدة مشدتركة. وهدذا الدرأ  

نما يكون دائمًا بمحض إرادل الدولة المتدخلة.  ال يخضع العتبارات موضوعية، وا 
يميز بين التدخل اإلنساني بمعندا  التقليدد  والتددخل هناك موقف فقهي ، وللبيان

،هو استخدام القدول المسدلحة رك أن التدخل اإلنساني التقليد اإلنساني المعاصر، حي  ي
لحمايددة مددواطني الدولددة محددل التدددخل مددن المعاملددة القاسددية الالإنسددانية التددي تعدداملهم بهددا 

                                                           

درمس  ااهي  وتلبياي  اق ضد ء ، م د  ملادا  ي ملد ولقا  -(  هاة يظ مويا مل  دح مل ولق م، ها ق1)

 . 52ا ص 1997لظهض  ملا بي ا ملااي  ا دمر م
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هددف إلد  حمايدة حقدوق اإلنسدان دولتهم، في حين أن التدخل المعاصدر هدو كدل تددخل ي
وحرياته األساسية، وقد اتسع مفهوم هذا التدخل ليشمل حماية المواطنين واألجانب، ذلك 
بعكدددس التددددخل الدددذ  كدددان سدددابقًا يحمدددي مدددواطني الدولدددة المتدخلدددة، باإلضدددافة إلددد  أن 

ن كان يمكن أن تقوم به دولة أو مجموعة من الدول، فدي حدي، التدخل اإلنساني التقليد 
تقوم به منظمة دولية عالمية أو إقليمية أو دولدة أو مجموعدة دول ، أن التدخل المعاصر

إن هدذا التعريدف، شدأنه شدأن التعريفدات السدابقة التدي ، وعليه، (1)في إطار األمم المتحدل
تناولت التدخل اإلنساني، يجمع بين مرحلتين: التدخل اإلنساني التقليد  )فدي الماضدي( 

فيجمددع بددين التدددخل باسددتخدام ، ي المعاصددر )القددائم علدد  أسددس جديدددل(والتدددخل اإلنسددان
القددول العسددكرية والتدددخل بالوسددائل السددلمية. ونددرك أن هددذا الخلددط غيددر سددليم مددن الناحيددة 
القانونيددة، علدد  اعتبددار أن االسددتعانة بالوسددائل السددلمية لوقددف انتهاكددات حقددوق اإلنسددان 

مددع أحكددام القددانون الدددولي وميثدداق األمددم فددي دولددة مددا هددو فددي ذاتدده أمددر مشددروع ويتفدد  
المتحددددل، وتعهدددد الدولدددة بتسدددوية منازعاتهدددا بالوسدددائل السدددلمية، واحتدددرام سددديادل واسدددتقالل 
الدددول األخددرك، فددي حددين أن التدددخل عددن طريدد  اسددتخدام القددول العسددكرية ينطددو  علدد  

يشددكل خرقددًا  مخالفددة وانتهدداك مبدددأ حظددر اسددتخدام القددول فددي العالقددات الدوليددة، وبالتددالي
فاضدحًا لدنص الفقددرل الرابعدة مدن المددادل الثانيدة مدن الميثدداق باعتبدار أن التددخل باسددتخدام 

 القول العسكرية خار  اإلطار األممي، ينتزع من هذا العمل صفة المشروعية.
نالحددأ أن هددذا ، وفيمددا يتعلدد  باألشددخاص محددل الحمايددة فددي التدددخل اإلنسدداني

ة رعايا الدولة المستهدفة بالتدخل والرعايا األجاندب معدًا، التعريف جعل المشمول بالحماي
مخالفددًا بددذلك االتجددا  الفقهددي الددذ  يدددرك ضددرورل التمييددز بددين التدددخل اإلنسدداني لحمايدددة 
رعايددا الدولددة التددي أصددبحت هدددفًا للتدددخل والتدددخل لحمايددة الرعايددا فددي الخددار . ونددرك أن 

هدو مسدلك غيدر موفد . عدالول علد   الجمع بين التدخلين في شكل واحد أو حكم مشترك
ذلددك فددتن التدددخل اإلنسدداني لددم يددرد ذكددر  فددي ميثدداق األمددم المتحدددل، فهددو يفتقددد سددند  مددن 
الددنص، مددع أن العمددل العسددكر  الددذ  تقددوم بدده المنظمددات الدوليددة العالميددة أو اإلقليميددة 

                                                           

(  هدداة  هددايا مل دد دح م، هددا ق اددق ملاددا  ي ملدد ولق ملمااصدد ا دمر ملظهضدد  ملا بيدد ا ملادداي  ا 1)

 . 233ا ص 2004
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وعًا يندر  تحت مبدأ األمن الجماعي المكراس بالنص. وهندا يكدون العمدل العسدكر  مشدر 
وفقددًا للقددانون الدددولي، بخددالف التدددخل اإلنسدداني غيددر المشددروع الددذ  هددو اسددتخدام للقددول 
العسددكرية مددن قبددل دولددة أو عدددل دول دون تفددويض مددن األمددم المتحدددل. وهددذا يعنددي أن 
التدخل اإلنساني هو في الحقيقة استخدام للقول العسكرية في إطار العالقدات الدوليدة مدن 

ن الخطورل التي فجرت الخدالف بدين الفقهداء حدول مشدروعية هدذا، جانب واحد. وهنا تكم
ولكننا مقابل ذلك ،نقول أنده إذا اقتصدر عمدل األمدم المتحددل واألجهدزل والوكداالت التابعدة 

علدد  أندده -بحدد –اثددة للضددحايا، فددتن هددذا العمددل يكيددفلهددا علدد  مجددرد تقددديم مددواد اإلغ
 يعرف بالتددددخل اإلنسددداني(،)ماسدددانيمسددداعدات إنسدددانية ولددديس تددددخاًل عسدددكريًا بغطددداء إن

حيدد  تتميددز المسدداعدات اإلنسددانية بأنهددا ذات طددابع رضددائي متوقددف علدد  موافقددة الدولددة 
 المعنية. 

وأخيددرًا نددورد التعريددف الددذ  سدداقه الدددكتور عمدداد الدددين المحمددد، حيدد  عددرتف بدده 
التنظدديم التدددخل اإلنسدداني بأندده  تدددخل عسددكر  مددن قبددل دولددة أو عدددل دول، خددار  إطددار 

الدددولي، ضدددد دولدددة ثالثددة، ودون موافقدددة حكومتهدددا، لحمايدددة رعايددا الدولدددة المسدددتهدفة مدددن 
انتهاكدددات حقدددوق إنسدددانية واسدددعة النطددداق، وخاصدددة انتهددداك حددد  الحيدددال وحددد  السدددالمة 
الجسدية، والتي تمارس من قبل سلطات هدذ  الدولدة بمعرفتهدا، وذلدك إلحددا  تغييدر فدي 

وهذا التعريف تجنب الوقوع فيما وقعت فيده ايراء الفقهيدة مدن  .(1)النظام السياسي هناك 
خلدددط بدددين المفهدددومين الواسدددع والضدددي  للتددددخل اإلنسددداني، وكدددذلك تجندددب الشدددد والجدددذب 
ومحاولة إعطاء صورل حسنة للتدخل اإلنساني أو اعتبار  ذا قيمة عليدا، وهدو فدي حقيقتده 

 تيجية والسياسددية للدددول الكبددرك رايرمددي إلدد  جعددل المجتمددع الدددولي رهددن المصددالح اإلسددت
أن هذا التعريف وصدف الهددف المبتغد  مدن التددخل اإلنسداني، وهدو ، ويضاف إل  ذلك

وصف يتطاب  ويتالءم مع مفهوم التدخل اإلنساني في ظل الممارسدة الدوليدة المعاصدرل 
و التددي تعتريهددا االنتقائيددة، والتددي تسددتخدم التدددخل اإلنسدداني كوسدديلة للضددغط واالبتددزاز، أ

ة والمسدديطرل علدد  كسددالح يشددهر فددي وجدده الدددول التددي ال تسددير فددي ركددب الدددول المهيمندد
                                                           

(  ماد مل    ملمحم ا مل  دح م، ها ق اق ض ء مبادئ وأ وداة ملادا  ي ملد ولق ملاداةا دمر ملظهضد  1)

 . 315ا ص 2007ملا بي ا ملااي  ا 
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إن التدددددخل اإلنسدددداني ظدددداهرل تفتقددددر إلدددد  الشددددرعية ، وخالصددددة القددددول، المجتمددددع الدددددولي
القانونيدددة الدوليدددة، أوجددددتها المصدددالح اإلسدددتراتيجية االسدددتعمارية للددددول التدددي شددداءت لهدددا 

يمنددة علدد  المقدددرات الدوليددة بعددد الحددرب البدداردل، لتددتحكم األقدددار أن تبسددط السدديطرل واله
اعتباطدًا بالسداحة الدوليددة وفد  منظددور القدوك العظمدد  التدي تقتددرف مدا تشدداء مدن المآسددي 
بحدد  الدددول والشددعوب العدداجزل، وكددل ذلددك يددتم باسددم اإلنسددانية المظلومددة وتحددت ذريعددة 

 احترام القانون الدولي وحقوق اإلنسان. 
تحعددراف المسدداعدات اإلنسددانية أنهددا،  تقددديم مددواد  :لم ةةاادات اإلن ةةانيةالفةةسا الثةةاني: ا

اإلغاثددة، كاألغذيددة واألدويددة والمالبددس لضددحايا الكددوار  الطبيعيددة والنزاعددات المسددلحة، 
وذلددك بعددد موافقددة حكومددة الدولددة المعنيددة، وغالبددًا مددا تقددوم بهددا هيئددات مسددتقلة ومحايدددل 

منظمددددات الهددددالل األحمددددر، أو منظمددددات إغاثددددة  كاللجنددددة الدوليددددة للصددددليب األحمددددر، أو
وأطباء بال حدود ويمكن أن تقتدم مدواد اإلغاثدة مدن وكداالت األمدم  Oxfamإنسانية مثل 

وعليدده نجددد أن المسدداعدات ، (1)المتحدددل أو دولددة أو عدددل دول بتكليددف مددن األمددم المتحدددل
 عات المسلحة. المناز -2 الكوار  الطبيعية. -1اإلنسانية تستوجب الطلب في حالتين: 

إن الكددوار  الطبيعيددة تختلددف عددن الحددروب فددي أن هددذ  األخيددرل تخضددع إلرادل 
اإلنسدددان، فدددي حدددين أن الكدددوار  الطبيعيدددة تخدددر  عدددن طوقددده و قدراتددده بمدددا ال يحتمدددل، 
يقافهددا رغددم مددا  ويصدداب اإلنسددان فيهددا بددالعجز عددن منددع هددذ  الكددوار  الغالبددة إلرادتدده وا 

ندده يتنبددأ بوقددت وقددوع بعددض الحدداالت، إال أندده يقددف وصددل إليدده مددن تطددور. وفددي حددين أ
مكتوف األيد  تجا  صدها ومنعها. ويكتفي، حيال ما تسببه الكوار  الطبيعية، بانتشال 
الجث  وتقدديم المسداعدات اإلنسدانية لضدحايا هدذ  الكدوار .  وفدي حداالت محدددل يمكنده 

نسانية، باعتبارها وسيلة التخفيف من نتائجها ليس إال، وهنا تتضح أهمية المساعدات اإل
تستهدف تخفيف المعانال اإلنسانية، التي تنتهي في بعض األحيان بتدمير البن  التحتية 

 . (2)للدول المنكوبة، وهالك ايالف من الناس، والتسبب في أضرار مادية وبشرية كبيرل
                                                           

 .142ا ص 2012( م م  مللالب  ه ام ى مل و ي  مل  دح ملخار قا دمر م ومئحابي وتا 1)

(  لدد  م كددز بحدد ا ملودد مرا وملهيادد  م،سدد  متيجي  مل وليدد  لل اامددح مدد: ملودد مراا مل دداب: لقمددل 2)

ا وبدددا دأل م  اصدددي  2011ملم حددد  ا تا  ددد ما  ددد   ملوددد مرا مللبيايددد  مل دددق و،ادددل  ددداة 

 =% م  ملو مرا مللبياي ا وم  بد  أي زلدزم  مليابداي وم  دات70 ات مل ق شولل  هب  وملفيضا
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ويدددذهب جاندددب مدددن الفقددده إلددد  أن المسددداعدات تسدددتهدف تخفيدددف وطدددأل المعاندددال 
ة بغدض النظدر عدن أسدبابها. وهندا يكمدن الفدارق الجدوهر  بدين التددخل اإلنسداني اإلنساني

والمسددددداعدات اإلنسدددددانية، والتددددددخل هدددددو عمدددددل قسدددددر  ينطدددددو  علددددد  اسدددددتخدام الوسدددددائل 
العسكرية، وبهذا يشكل التدخل تحديًا لمفهوم السيادل، في حين أن المسداعدات اإلنسدانية 

معنيددة، أو علدد  األقددل يحصددل بتسددليم منهددا هددي عمددل رضددائي. أ  يددتم بموافقددة الدولددة ال
بدداألمر الواقددع وقبددول المسدداعدات اإلنسددانية، ألنهددا تكددون فددي بعددض الحدداالت فددي أمددس 
الحاجددددة إليهددددا.. وتتميددددز المسدددداعدات بالطددددابع الرضددددائي الددددذ  أكددددد عليدددده البروتوكددددول 

ول ( مدن البروتوكدول األ70اإلضافي األول التفاقيات جنيف األربع حين نصت المدادل )
علددد  أنددده: )يجدددر  القيدددام بأعمدددال الغدددو  ذات الصدددفة المدنيدددة المحايددددل، وبددددون تمييدددز 
مجحددف للسددكان المدددنيين فددي إقلدديم خاضددع لسدديطرل طددرف مددن أطددراف النددزاع، مددن غيددر 

( الغدذائي 69األقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشدار إليده فدي المدادل )
الفراش ووسائل اإليواء وغيرها، شريطة موافقدة األطدراف المعنيدة والطبي وتوفير الكساء و 

عل  هدذ  األعمدال. وال تعتبدر عدروض الغدو  التدي تتدوافر فيهدا الشدروط المدذكورل أعدال  
 تدخاًل في النزاع المسلح، وال أعمااًل غير ودية ال...(. 

وتددددم التشددددديد كددددذلك علدددد  الطددددابع الرضددددائي فددددي البروتوكددددول اإلضددددافي الثدددداني 
( علددد :  تبدددذل 18، التدددي نصدددت الفقدددرل الثانيدددة مدددن المدددادل )1977التفاقيدددة جنيدددف لعدددام

أعمددددال الغددددو  ذات الطددددابع اإلنسدددداني والحيدددداد  البحددددت وغيددددر القددددائم علدددد  أ  تمييددددز 
مجحف، لصالح السدكان المددنيين بموافقدة الطدرف السدامي المتعاقدد المعندي، وذلدك حدين 

                                                                                                                                                      

( ألف شخأل. و،الل مد     30أودت بحيا  ) 2011ملم  ملمصا ب  له يق أكب  كارث  اق ملااة =

صدحااق ادق  ظيدفا إي ملود مرا مل دق د بارمتق   يدا سدابي ا ادق مرتم م كز بح ا ملو مراا 

أي ملد و  ملم ا مد  وملبلد مي ملبهديل  وملم  سدل  ملد دح ليهدل محميد  أظه ت  2011و،ال  اة 

م  ملو مرا ملمد م  . وأضداال إي ملخهدائ  مال، صداد   ليهدل يدق ملايداب بدح  جدب ،يداب مد ى 

 ي ملودد مرا لددل تفدد س بددي  ملبلدد ميتدد ثي  يددله ملددزالز  اددق م، هدداي  فهدده وصددح ه. وأشددارت إلدد  أ

% 45ب مز حا و ي زلظ ما ومل ال دات ملم حد   م م  ويد ا وإلد  أي ملم ا م  وملظامي ا ومثا  ذلك مل

%  مدد  إ مددالق ضددحا ا 85ا اددق يسدديا  يددع بلددض  دد د ملضددحا  2011مدد  ملودد مرا و،اددل  دداة 

 % أما أوروبا اا  شه ت  د دما ،لدياا 75وبلغل  هب  م ض مر  ل  ملصاي  مال، صادي  ملو مراا

  ا رم د: 1990حا ا وم ضد مر مال، صداد   مظدل  داة م  ملو مرا م: تهجيح أد     د مد  ملضد

http://www.almasryonm.com/nadef590346,25/7/2012 

http://www.almasryonm.com/nadef590346,25/7/2012
http://www.almasryonm.com/nadef590346,25/7/2012
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شددددديد بسددددبب نقددددص المدددددد الجددددوهر  لبقددددائهم يعدددداني السددددكان المدددددنيون مددددن الحرمددددان ال
 كاألغذية والمواد الطبية . 

وكذلك نصت اتفاقيدة وصدول المسداعدات اإلنسدانية فدي حالدة الكدوار  الطبيعيدة 
)المبرمة بين الدول األمريكية( عل  أن تطب  قواعدد هدذ  االتفاقيدة فدي حدال  1991عام 

نسدانية اسدتجابًة لطلدب مقددم مدن قبدل قيام دولة طرف في االتفاقية بتقدديم المسداعدات اإل
دولددة أخددرك طددرف فددي االتفاقيددة ذاتهددا، وقبددول الدولددة التددي هددي طددرف فددي هددذ  االتفاقيددة 
شددرط العددرض الددذ  تقدمدده أيددة دولددة أخددرك طددرف فددي االتفاقيددة لتزويددد المنكددوبين فيهددا 
بمسددداعدات إنسدددانية. وتنصدددب المسدددؤولية فدددي تقدددديم المسددداعدات اإلنسدددانية علددد  الددددول 
المنكوبة إن كانت كارثة طبيعيدة، أو علد  أطدراف الندزاع فدي حالدة الندزاع المسدلح. وعلد  

 . (1)هذا تكون المساعدات ذات طابع احتياطي
وأشددارت الجمعيددة العامددة ل مددم المتحدددل، فددي قرارهددا المتعلدد  بتعزيددز قدددرل األمددم 

ار: )أن يتول  منس  المتحدل في مواجهة الكوار ، إل  ما جاء في الفقرل الثامنة من القر 
األمددددم المتحدددددل  المقدددديم، اسددددتجابًة لطلددددب إغاثددددة مقدددددم مددددن دولددددة منكوبددددة، الدددددعول لعقددددد 
اجتماعدددددات تخدددددص البلددددددان المعرضدددددة للكدددددوار ، مدددددع التشدددددديد علددددد  موافقدددددة ومشددددداركة 
الحكومددددة(. ويمكددددن دعددددول الصددددليب األحمددددر وجمعيددددات الهددددالل األحمددددر وغيرهمددددا مددددن 

االجتماعات. وشددت الجمعيدة العامدة علد  ضدرورل احتدرام المنظمات للمشاركة في هذ  
سددديادل الدولدددة وسدددالمتها اإلقليميدددة ووحددددتها الوطنيدددة احترامدددًا كددداماًل ووفقدددًا لميثددداق األمدددم 
المتحدددل. وعليدده فددتن المسدداعدات اإلنسددانية تختلددف عددن التدددخل الددذ  يعتبددر محددل جدددل 

ساعدات اإلنسانية تحكمها مبادئ واعتراض عل  مشروعيته عند الكثير من الفقهاء. فالم
القانون الدولي اإلنسانية المتمثلة في مبادئ الحيدل والنزاهة وعددم التمييدز بدين الضدحايا. 
يضدداف إلدد  ذلددك السددند المتمثددل فددي الكثيددر مددن النصددوص القانونيددة التددي نصددت علدد  

ني، شددددرعية المسدددداعدات اإلنسددددانية. ومددددن ذلددددك اتفاقيددددة جنيددددف وبروتوكولهددددا األول والثددددا
وكددذلك قددرارات الجمعيددة العامددة ل مددم المتحدددل. وقددد أكددد البيددان الددوزار  الجتمدداع وزراء 

                                                           

 . 144(م م  مللالب  ه ا ملم  : ملهابشا ص 1)
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، علد  1999أيلدول  سدبتمبر  24( الذ  انعقد في نيويدورك، فدي 77خارجية مجموعة )
ضرورل التمييز بدين المسداعدات اإلنسدانية التدي تقدوم بهدا األمدم المتحددل وأجهزتهدا، وهدي 

قواعددددد القددددانون الدددددولي وميثدددداق األمددددم المتحدددددل، وبددددين التدددددخل أعمددددال مشددددروعة طبقددددًا ل
اإلنساني الدذ  رفضده المجتمعدون بصدورل نهائيدة علد  اعتبدار أنده يشدكل اسدتخدامًا غيدر 
مشروع للقول العسكرية، ويفتقر إلد  أ  أسداس قدانوني داعدم فدي ميثداق األمدم المتحددل أو 

 . (1)القانون الدولي
دل مارسدددت عملهددا فددي إطددارين مختلفددين، إطدددار أن األمددم المتحدد، ويددرك الددبعض

التدددخل اإلنسدداني بمفهددوم جديددد عددن طريدد  تفددويض بعددض الدددول للقيددام بمهددام إنسددانية 
)المساعدات اإلنسانية( وبتشدراف األمدم المتحددل، وفد  صدالحيات مجلدس األمدن، وطبقدًا 

علددد   للفصدددل السدددابع مدددن الميثددداق،. أمدددا اإلطدددار الثددداني فهدددو حددد  األطدددراف المتنازعدددة
ضدرورل السددماح بوصدول المسدداعدات اإلنسدانية ألن هددذ  المسداعدات تعتمددد علد  موافقددة 

وهددذا الددرأ  جانددب الصددحة فددي شددطر وأصددابها فددي شددطر آخددر،  ،(2)األطددراف المتنازعددة
ألن األمددم المتحدددل عندددما تعمددد إلدد  التدددخل تكددون ضددمن أحكددام الميثدداق، وبالتددالي فهددي 

دولدة مدا فتنهدا تقدوم بتكييدف هدذا التددخل علد  أن هنداك عندما تقرر عمداًل عسدكريًا ضدد 
(، وعنددها يكدون ل مدم المتحددل الحد  فدي 39تهديدًا للسلم واألمدن الددوليين وفد  المدادل )
(، 42( أو التدددابير العسددكرية وفدد  المددادل )41اتخدداذ التدددابير االقتصددادية وفدد  المددادل )

س تددخاًل إنسدانيًا بمعندا  المشدتبه. وال وعملها هذا يكون طبقًا يليات األمن الجماعي ولي
يمكن كذلك وصف عمليات األمم المتحدل بأنها تدخل إنساني بالوصف الساب  ألن هذا 
األخير يعد عماًل غير مشروع وفيه مخالفة صريحة لميثداق األمدم المتحددل وخاصدة فيمدا 

قيددام األمددم  يتعلدد  بحظددر اسددتخدام القددول فددي العالقددات الدوليددة. علدد  هددذا األسدداس يعتبددر
المتحدددل بتفددويض بعددض الدددول للقيددام بالتدددخل نيابددة عنهددا أمددرًا مشددروعًا، يوافدد  منطددوق 

( من الميثاق مع التسليم بدأن تفدويض مجلدس األمدن لدولدة معيندة قدد يدؤد  106المادل )
بصدددورل مدددا إلددد  إسددداءل تنفيدددذ قدددرارات الشدددرعية الدوليدددة، ألن هدددذ  الدولدددة قدددد تسدددتغل هدددذ  

                                                           

               htm.3/7/2012-doha.org/arabic/generalinfo-http://www.g77( أ ا   1)

 . 720ص ا2014مر ملولم  لللبا   وملظل ابي وتادا مليات مل  دح ملخار قا هاة مل    مآلغا(2)

http://www.g77-doha.org/arabic/generalinfo-htm.3/7/2012
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يددذ أجندددتها السياسددية واإلسددتراتيجية التددي تفرضددها عليهددا مصددالحها األنانيددة. القددرارات لتنف
وعليدده، فتندده ال يمكددن وصددف تدددخل األمددم المتحدددل بالتدددخل اإلنسدداني بددالمعن  المشددار 
إليه، علمدًا بأنده سدب  أن قلندا أن المسداعدات اإلنسدانية هدي ذات طدابع احتيداطي أ  أن 

يعية أو النزاعات المسدلحة تعتمدد علد  قددراتها المحليدة الدولة التي تقع فيها الكوار  الطب
فددي تقددديم المسدداعدات اإلنسددانية، إال أندده غالبددًا مددا تفشددل الدددول باالعتمدداد علدد  قدددراتها 
لتحقيد  هدذا الغدرض وإلنقداذ الضدحايا، فهندا يكدون مدن الضدرور  وصدول مسداعدات مددن 

ورضددا السددلطات المحليددة خددار  الحدددود للمسدداهمة فددي عمليددات اإلنقدداذ بتضددافر الجهددود 
لمواجهدددددة آثدددددار الكدددددوار  الطبيعيدددددة أو النزاعدددددات المسدددددلحة. ومدددددن هدددددذا الجاندددددب تعدددددرتف 
المسدددداعدات اإلنسدددددانية بأنهدددددا:  كدددددل عمدددددل عددددابر للحددددددود تمارسددددده منظمدددددات اإلسدددددعاف 
الحكوميددة وغيددر الحكوميددة والحكومددات المختلفددة مددن أجددل إنقدداذ جماعددة بشددرية فددي حالددة 

 . (1)خطر مؤكد 
المساعدات اإلنسانية في هذا اإلطار تأخذ الطابع األخالقي الذ  يعلو عل  إن 

أ  اعتبار، دبلوماسيًا كدان أم قانونيدًا، ألن المسداعدات تدأتي فدي سدياقها الطبيعدي: حالدة 
وقددوع كارثددة طبيعيددة، حيدد  ينصددرف مفهددوم الكارثددة الطبيعيددة إلدد  الددزالزل والفيضدددانات 

لدو  والريداح الشدديدل وثدوران البدراكين والحرائد ، وكلهدا واألعاصير والعواصدف وانهيدار الث
 تتغلب عل  إرادل العنصر البشر  وتؤد  إل  ألم والمعانال اإلنسانية.

وهنددددا يثددددار التسدددداؤل: متدددد  تصددددبح المسدددداعدات اإلنسددددانية واجبددددة  وهددددل يتحددددتم 
د تقددديمها بمجددرد حدددو  الكارثددة  إن هددذ  المسددألة لددم تكددن محددل اتفدداق، وذلددك لعدددم وجددو 

معيددار يمكددن بواسددطته تحديددد الحالددة التددي تصددل فيهددا المأسددال إلدد  درجددة الكارثددة. وقددد 
طرحت عدل معدايير فدي هدذا الشدأن. كدان هنداك رأ  يعتمدد علد  معددل الوفيدات المرتفدع 
لتحديددد خطدددورل الكارثدددة. ورأ  آخدددر يعتمددد علددد  معيدددار الخطدددورل التددي تهددددد أعددددادًا مدددن 

ة كبيدرل مدن الوفيدات. وهنداك منحدً  يعتمدد علد  معيددار النداس بدالرغم مدن عددم وقدوع نسدب
 –عدد المنكوبين، في حين يعتمدد آخدرون جسدامة الخسدائر االقتصدادية. ومدن المناسدب 

                                                           

مهددا   ؟ اددق  دد و  ( رم دد: م مدلدد  مددار   بيلددا ق  يددح  ا بدد  ملامددح م، هددا ق ملخيدد ي تدد داا أة 1)

 . 162ا ص 1992أكاد مي  ملمملو  ملمغ بي ا مل باطا 
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فددي حالددة تحديددد نطدداق الكارثددة أن نأخددذ بجميددع هددذ  ايراء ونجعلهددا موضددع  -فددي رأينددا
لد  هدذا، وفدي تحديددد وع، لكدي يددتم تفداد  وقدوع خسدائر كبيددرل التطبيد  العاجدل ال النقداش

 نهائي، فتن المساعدات اإلنسانية تتميز من التدخل اإلنساني باألمور ايتية:
:  أ  إنهددددا تقدددددم إلدددد  الدولددددة الم ةةةةاادات اإلن ةةةةانية أامةةةةال ئات طةةةةابع سضةةةةا ي -1

المتضررل بموافقة حكومتها في حالة الكوار  الطبيعية، أو موافقدة أطدراف الندزاع فدي 
والمساعدل اإلنسانية، بهذا المعند ، هدي عمدل غيدر قسدر ،  حالة النزاعات المسلحة.

في حين أن أهم خاصية للتددخل اإلنسداني هدي التددخل العسدكر  ضدد دولدة مدا دون 
 موافقة حكومتها أو عكس إرادتها.

: وهذا يعني أن تقدديم المسداعدات الم اادات اإلن انية أامال ئات طابع احتياطي -2
إذا كانددددت كارثددددة  –  حكومدددة الدولددددة المعنيدددة اإلنسدددانية يقددددع ألول وهلدددة علدددد  عددددات

أو عل  أطراف النزاع إذا نشب ندزاع مسدلح، وأن المسداعدات بهدذ  الصدفة  –طبيعية 
تحكمهدددا مبددددادئ القددددانون الدددددولي اإلنسدددداني المتمثلدددة بمبددددادئ الحيدددددل والنزاهددددة وعدددددم 

م هدددذا التمييدددز بدددين الضدددحايا. كمدددا أن المنظمدددات الدوليدددة والهيئدددات التدددي تقدددوم بتقددددي
الغددو  أو المسدداعدات اإلنسددانية هددي جهددات مشددهود لهددا بالحيدددل والنزاهددة وال تنحدداز 
ألجندات سياسية، وال تستهدف في عملهدا التددخل فدي الندزاع لصدالح أ  طدرف، فدي 
حدين أن مدن يقدوم بالتددخل اإلنسداني يكددون دولدة أو عددل دول لهدا أجنددتها السياسددية 

ي ال تقددوم بهددذ  التدددخالت العسددكرية، المكلفددة الخاصددة التددي تسددع  إلدد  تنفيددذها. وهدد
ماديددًا وبشددريًا، إال لوجددود مصددالح سياسددية واسددتراتيجية واقتصددادية تسددع  لتحقيقهددا، 
فتضفي عل  هذ  التددخالت الخاطئدة مظهدرًا خادعدًا يحسدم  بالطدابع اإلنسداني ألجدل 

وم بسياسدة إضفاء الجمال والرفعة عل  هذا التدخل. ولذا فتن التدخل اإلنساني محكد
االنتقائية، وازدواجية المعايير التي ال يمكن أن توصف عل  مستوك الدول إال بظلم 

 األقوك للضعيف.
وهذا مدا يفدرق بدين المسداعدات اإلنسدانية التدي  الم اادات اإلن انية امل ماسوا: -3

تجدددد سدددندها فدددي العديدددد مدددن قدددرارات الجمعيدددة العامدددة ومجلدددس األمدددن، وكدددذلك فدددي 
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واثيدد  الدوليددة واإلقليميددة، فددي حددين يفتقددر التدددخل اإلنسدداني الخددادع المعاهدددات والم
 أل  سند قانوني. وهو بذلك يفتقد أساسه القائم عل  العدل والمشروعية.

: تمتع أاضاء منظمات اإلغاثة بالحماية القانونية في حالة الم اادات اإلن انية -4
ي حالدة تعدرض منظمدات ما يفرق بين التدخل اإلنساني والمساعدات اإلنسانية أنه فد

اإلغاثددة أل  اعتددداء فددتن هددذا يعتبددر اعتدددداًء علدد  موظددف دولددي ويرتددب المسدددؤولية 
القانونية عل  الدولة المعنية وعل  أطراف النزاع، في حدين أنده إذا مدا تصددات قدوات 
فة للقوات المتدخلة بعنوانال إنساني فتن هذا يدخل ضدمن إطدار الددفاع  الدولة المستهد 

، ذلك ألن التددخل (1)(51  نص عليه ميثاق األمم المتحدل في المادل )المشروع الذ
العسددكر  المصددبوب بصددبغة إنسددانية والددذ  تقددوم بدده دولددة أو عدددل دول، علدد  الددرغم 
من اعتراض دولة ما، يعتبر عددوانًا وفد  القدانون الددولي، والتصدد  لده يعتبدر مبدررًا 

 ألنه دفاع مشروع.
دات اإلنسددانية يمكددن أن تتحددول إلدد  تدددخل غيددر وتجدددر اإلشددارل إلدد  أن المسدداع

مشدددروع، وذلدددك عنددددما تعدددرض دولدددة أو عددددل دول تقدددديم المسددداعدات للمنكدددوبين، ولكدددن 
حكومة تلك الدولة ترفض السماح بذلك لتوجسها من األهداف السياسية واالقتصادية من 

اعدات اإلنسدانية وراء هذا التدخل، فتذا ما أصرت الدولة أو الدول الراغبة في تقديم المس
وأقدددمت علدد  التدددخل مقرونددًا بددالقول المسددلحة، ودخلددت إقلدديم الدولددة المعنيددة بدددون موافقددة 
حكومتهددددا، فددددتن عملهددددا يكددددون انتهاكددددًا لسدددديادل واسددددتقالل تلددددك الدولددددة مددددن شددددأنه تحريددددك 
، ةالمسؤولية القانونية للدول أو الدولة القائمة به ولو كان لمجرد تقديم المعونات اإلنساني

وخالصددددة القددددول، إن المسدددداعدات اإلنسددددانية هددددي واجددددب ، ألن الغايددددة ال تبددددرر الوسدددديلة
أخالقددي تفرضدده المثددل العليددا والسددامية التددي يجددب أن تسددود المجتمددع فددي كددل األوقددات 
يددال كددل األزمددات لكددي يتسددن  للشددعوب أن تددنهض وتعدديش فددي مجتمددع يسددود  العدددل  ح 

 والمساوال والتضامن.
 المطلب الثاني

                                                           

 ( م  ميثاس م مل ملم ح  .51( م ا  ملماد  )1)
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 اس القانوني للتدخل اإلن انياأل 
إن وجددددود نصددددوص قانونيددددة هددددو األسدددداس المشددددروع للتدددددخل اإلنسدددداني. واتجددددا  
العديد مدن الفقهداء إلعطداء هدذا التددخل صدفة المشدروعية ال يعندي إسدباب الشدرعية عليده 
العتبدددارات إنسدددانية، فمدددا لدددم تكدددن هنددداك أسدددس وقواعدددد يدددتم اعتمادهدددا لكدددي تشدددكل تكيفدددًا 

ونظدرًا لالهتمدام ، وصدف هدذا التددخل بأنده عمدل مشدروع خل، فدال يصدحصدحيحًا أل  تدد
الذ  حظيت به حقوق اإلنسدان فدي فتدرل مدا بعدد الحدرب العالميدة الثانيدة، فتنهدا أصدبحت 
تراثًا مشتركًا للبشرية جمعاء، وكان ذلك حدافزًا للددول لاللتدزام بداحترام هدذ  الحقدوق، لديس 

ك. وبما أن التدخل اإلنساني بدأ يأخذ حيزًا كبيدرًا داخل الحدود فقط، بل خار  الدولة كذل
في القانون الدولي والعالقات الدولية خالل فترل ما بعد الحدرب العالميدة الثانيدة )وبصدورل 
أدق خالل ما بعد الحرب الباردل(، فقد اعتبر التدخل اإلنساني مدن جاندب بعدض الفقهداء 

نسددان. ومنددذ ذلددك الحددين اشددتدت أندده صدديغة مقبولددة للوقددوف فددي وجدده انتهدداك حقددوق اإل
الخالفدددات حدددول شدددرعية التددددخل أو عددددم شدددرعيته، سدددواًء أتدددم عدددن طريددد  اسدددتخدام القدددول 
المسلحة أو غير المسلحة. وبغض النظر عن الدوافع والمبررات التي كاندت ترافد  طدرح 
فكرل التدخل اإلنساني، فقد كان هناك قيود وحدود وعملية تنفيذ يجب أن تحراعد  كشدروط 

ت  يمكن إضفاء صدفة الشدرعية علد  هدذا الندوع مدن التددخل، ومنهدا أن ال تكدون تنفيدذ ح
التدخل مخالفًا للقواعد القانونية الدولية، وعل  األخص تلك التي تحكم مبدأ عددم التددخل 

. وتجددداوز هدددذ  الشدددروط ينفدددي الشدددرعية مدددن هدددذا (1)فدددي الشدددؤون الداخليدددة للددددول األخدددرك 
 ن أو بالجريمة الدولية.التدخل، ويصفه بخرق القانو 

يكمدن الددور األساسدي للقدانون : الفسا األول: اإلتفاقيات والمواثيق الدولية حول التةدخل
الدددددولي فددددي إقددددرار الحقددددوق والواجبددددات وفددددرض الضددددمانات إلعمددددال الحقددددوق والواجبددددات 
واحترامها وحمايتها. ويشير مصطلح  الضمانات  إل  مجموعدة القواعدد أو المبدادئ التدي 

وتعرف ضمانات حقوق اإلنسدان ، ة االحترام الواجب لحقوق اإلنسانمراعاتها لكفال يجب

                                                           

( o.p.l.c( مهدد ي  دداب  مهدد يا ملهددياد  ومل دد دح م، هددا قا درمسدد  ،ا   يدد  سياسددي ا مرسهدد  )1)

 .90ا ص2004لللبا   وملظل ا بغ مدا 
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بأنهددا مجموعددة مددن ايليددات التددي تسددتند إلدد  قواعددد قانونيددة ملزمددة، تسددتهدف حمايددة هددذ  
 .(1)الحقوق وتحقي  الفاعلية لها ودعم ممارستها

لقددد شددكلت مسددألة حقددوق اإلنسددان فددي أطوارهددا وضددماناتها المختلفددة مددا يعددرف 
اين في القانون الدولي بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، إل  جانب مدا تدم االتفداق علد  

. وقددد فددرق الفقيدده  أحمددد فتحددي سددرور  بددين القددانون (2)تسددميته بالقددانون الدددولي اإلنسدداني
لي لحقدددوق اإلنسدددان، فددداعتبر أن القدددانون الددددولي لحقدددوق الددددولي اإلنسددداني والقدددانون الددددو 

اإلنسان ينسب إلد  اإلنسدان، وهدو الدذ  يدنظم حقدوق اإلنسدان فدي زمدن السدلم، فدي حدين 
أن القدددانون الددددولي اإلنسددداني ينسدددب إلددد  اإلنسدددانية بوصدددفها الجدددامع، ويكمدددن دور  فدددي 

 Jean. وأكدددد  (3)االهتمدددام بحقدددوق اإلنسدددان وقدددت الحدددرب وأثنددداء النزاعدددات المسدددلحة
Picktet  وجدددوب النظدددر إلددد  القدددانون اإلنسددداني نظدددرل شدددمولية عريضدددة الشدددتماله علددد  

فدددرعين همدددا: قدددانون الحدددرب وقدددانون حقدددوق اإلنسدددان. ولدددذلك نجدددد فدددي جميدددع األحكدددام 
القانونيددة الدوليددة التددي تكفددل احتددرام الفددرد وحمايددة حقوقدده وحرياتدده األساسددية، رابطددًا بددين 

 .(4)مشترك هو  القانون اإلنساني  القانونين تحت اسم
والتق  القانون الدولي اإلنسداني مدع القدانون الجندائي الددولي فدي حمايدة اإلنسدان 

وهدددو أحدددد فدددروع النظدددام القدددانوني  –مدددن الجدددرائم ذات الطدددابع الددددولي. فالقدددانون الجندددائي 
تمددع. يمثددل إحدددك الوسددائل لمنددع الجريمددة والحفدداح علدد  المصددالح العليددا للمج –الدددولي 

ومصادر التجريم في القانون الجنائي تستمد مباشدرل مدن القواعدد العرفيدة والتعاهديدة التدي 
. ويسددتند القددانون اإلنسدداني إلدد  فكددرل التضددامن (5)تمثددل مصدددر القددانون الدددولي اإلنسدداني

اإلنسدداني، علدد  أسدداس إدراك الدددول بأنهددا ال يمكددن أن تعدديش وحدددها تمددارس اسددتقاللها 

                                                           

 ا س م، هاي  لد  ملمهد  ى م،،ليمدقا م كدز ملاداي   ل رمسدات  ( مصلف   ب  ملغفارا ضما ات1)

 .30ا ص2005 ا س م، هايا ملااي  ا 

( أ م  مل شي يا  اد س م، هدايا درمسد  ماار د  ادق ملظا  د  ومل لبيدشا مو بد  مللد وس مل وليد ا 2)

 .36ا ص2003 مايا 

مل ولي  للصليب م  مد ا ملاداي  ا ( أ م  ا حق س ورا ملاا  ي مل ولق م، ها قا مظل رمت مللجظ  3)

 .20ا ص2006

 .33صا1984ملااي  املمه ابح ملا بقالق م، ها قا تل ره ومبادئها دمرملاا  ي مل و اي بو يها(4)

 وما با يا. 25( أ م  ا حق س ورا ملم  : ملهابشا ص5)
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نمدددا تعتبدددر عضدددوًا فدددي جماعدددة المجتمدددع وحرياتهدددا فدددي كدددل  مدددا تفعدددل داخدددل حددددودها، وا 
الدددددولي. والتضددددامن بددددين أعضدددداء المجتمددددع الدددددولي ال يتحقدددد  بمجددددرد تحقدددد  العالقددددات 
نما يتحق  بوجود حد أدن  مدن المدنيدة تشدترك فيده كدل  االقتصادية أو السياسية بينها، وا 

ة التددي تطبدد  أسدداليب همجيددة فددي هددذ  الدددول وتطبقدده فددي عالقاتهددا بمواطنيهددا، ألن الدولدد
معاملتها ألفرادها تعراض تطور المجتمع الدولي كله للخطر. فالمجتمع المتقدم هو الدذ  

 .(1)يسود  القانون والعدالة، وبدون العدالة والقانون ينهار المجتمع كله
من هذ  الفكرل ينطل  أنصار التدخل اإلنساني ويعتبرونه بمثابة ضمانة أساسية 

إلنسان، فهم يرون أن اإلنسان هو محور عملية اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية، لحقوق ا
ويمكددن اعتبدددار حقددده فدددي اإلغاثدددة مدددن حقددوق التضدددامن، كدددالح  فدددي التنميدددة والحددد  فدددي 

. ولددذا فددتن التدددخل اإلنسدداني يتعلدد  بالشددخص (2)اإلفددادل مددن التددرا  المشددترك للنسددانية
ت الجنسددية أو العنصددر أو الجددنس أو اللغددة أو الطبيعددي دون أن تتدددخل فددي ذلددك اعتبددارا

الدددين أو الثقافددة. وعلدد  هددذا يددرك أنصددار  أن التدددخل اإلنسدداني يمثددل إحدددك الضددمانات 
األساسددية التددي يددتم اللجدددوء إليهددا لكفالددة االحتدددرام لحقددوق أفددراد ينتمدددون إلدد  دولددة معيندددة 

ماية اإلنسانية بحقين ويعيشون في إقليم دولة أخرك. ويمكن تحديد الحقوق الخاضعة للح
 وح  الحرية. - ح  الحيال. - هما:
هدو الحد  الدذ  يددعو لحفدأ حيدال اإلنسدان، ويمندع علد  الجميدع إنهداء  حق الحيةا:: -

حيددال اإلنسددان. وقددد رد الددنص عليدده فددي المددادل الثالثددة مددن اإلعددالن العددالمي لحقددوق 
ل والحريددة وفددي ، التددي جدداء فيهددا أن )لكددل فددرد الحدد  فددي الحيددا1948اإلنسددان لعددام 

األمان عل  شخصه(. ويشمل ح  الحيال كذلك السالمة البدنية بمندع التعدذيب. وقدد 
قددددمت منظمدددة العفدددو الدوليدددة فدددي السدددنوات األخيدددرل مدددن سدددبعينات القدددرن الماضدددي 

 1975مشدددروع قدددرار يناشدددد األمدددم المتحددددل أن تحدددرم التعدددذيب. وحظدددي القدددرار عدددام 

                                                           

لادا  ي ملد ولقا درمسد  ( رم : درمسد   بد  ملمادز  بد  ملغفد ر  جدلا مفهد ة مل د دح م، هدا ق ادق م1)

 . 34ا ص1990ا أسي طا 2لباض تلبيااتها اق مجل  مل رمسات ملاا   ي ا ملا د

ا 13( رم : درمس  محم  مخادم ا ملحش اق ملمها    م، ها ي ا مجل  أبحداا )ملي مد ك(ا ملمجلد  2)

 .215ا ص1997ا ملااة2ملا د 
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 مدددم المتحددددل باإلجمددداع، فأصددددرت إعالندددًا يحدددرم بموافقدددة الجمعيدددة العامدددة التابعدددة ل
 التعذيب والمعاملة القاسية أل  شخص من األشخاص.

و من الحقوق الخاضعة للحماية حد  الحريدة، فهدذا الحد  هدو سدبب مدن أسدباب 
الحماية اإلنسانية، فعند انعدام حرية بعض السكان العتبارات الجنس أو اللغة أو الدين، 

حمايددة لحدد  الحريددة. وورد التأكيددد علدد  حقددوق اإلنسددان األخددرك  فددتن الددرأ  العددام يفددرض
في ميثاق األمم المتحدل عنددما أعلندت بدايدة ديباجتده:  نحدن شدعوب األمدم المتحددل، وقدد 
آلينا عل  أنفسنا... أن نؤكد من جديد إيمانندا بدالحقوق األساسدية للنسدان وبكرامدة الفدرد 

رهددا وصددغيرها مددن حقددوق متسدداوية... وأن نوحددد وقدددر ، وبمددا للرجددال والنسدداء، واألمددم كبي
جهودنا لتحقي  هذ  األغراض . وتأييدًا لهذا الموقدف أقدرت األمدم المتحددل عددل نصدوص 

( التددي نصددت علدد  تعزيددز احتددرام حقددوق اإلنسددان 3 1فددي ميثاقهددا، نددذكر منهددا المددادل )
مددن الميثدداق ( 55والحريددات األساسددية للندداس جميعددًا. وعلدد  هددذا األسدداس تخددول المددادل )

دعدددم االحتدددرام العدددالمي ومراقبدددة حقدددوق اإلنسدددان والحريدددات العامدددة دونمدددا تمييدددز، وتهيئدددة 
 دواعي االستقرار والرفاهية الضرورية لقيام عالقات ودية سليمة بين األمم.

( مدددن 56وباإلضدددافة إلددد  مدددا سدددب ، ولتحقيددد  هدددذ  األغدددراض، فرضدددت المدددادل )
ذل الجهدد الفدرد  أو المشدترك، وذلدك بالتعداون مدع الميثاق عل  كل األعضاء االلتزام ببد

( هدددي تعهدددد مدددن جاندددب جميدددع 56منظمدددة األمدددم المتحددددل، وهدددذا يعندددي أ  أن المدددادل )
أعضددداء األمدددم المتحددددل بدددأن يقومدددوا منفدددردين أو مشدددتركين بمدددا يجدددب علددديهم مدددن عمدددل 

نهدددا (، ومدددن بي55بالتعددداون مدددع الهيئدددة إلدراك المقاصدددد المنصدددوص عليهدددا فدددي المدددادل )
 تشجيع احترام حقوق اإلنسان في العالم دون تمييز.

بعد هذ  التوطئة ،نجد من يقول إن التدخل اإلنسداني يجدد شدرعيته فدي المدادتين                
(، كددون العمددل الفددرد  أو الجمدداعي، مددن قبددل أعضدداء األمددم المتحدددل، يهدددف 56و 55)

حترامهدا. وبعدد أن احتدل اإلعدالن إل  حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وضمان ا
العدالمي لحقددوق اإلنسددان مكانددة الصدددارل )بوصددفه مدونددة السددلوك الدددولي التددي يقدداس بهددا 
األداء( فهددو يتعلدد  بتقريددر حقددوق اإلنسددان وحمايتهددا، ولددذا كددان مصدددرًا لللهددام بالنسددبة 

ًا مهمدددًا للتشددريعات الوطنيددة للبلددددان فددي األنحددداء كافددة، بددل شدددكلت مبادئدده وأحكامددده جددزء
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منها. ولذلك يعتبر هذا اإلعالن البنية األول   ألسداس قدو  يشدكل إطدارًا لحقدوق متعدددل 
 . (1)ومتميزل يملكها اإلنسان بحكم وجود  الشخصي واالجتماعي

( 103 36وقددد نوهددت الجمعيددة العامددة ل مددم المتحدددل مددن خددالل إعالنهددا رقددم )
اإلنسان وتشدويهها بهددف التددخل فدي بواجب الدول االمتناع عن استغالل قضايا حقوق 

الشؤون الداخلية للدول أو استخدامها للضغط عليها أو إثارل العصيان أو عدم االسدتقرار 
،  1988كددانون األول  8( المددؤرف فددي 131 43داخلهددا. ونوهددت كددذلك فددي قرارهددا رقددم )

الدوليدددة بالمسددداهمة الكبيدددرل فدددي تقدددديم المسددداعدات اإلنسدددانية التدددي تقدددوم بهدددا المنظمدددات 
والمنظمدددات غيدددر الحكوميدددة، التدددي تعمددددل دون تحيدددز وبددددوافع إنسدددانية صدددرفة. وقامددددت 
الجمعيددة العامددة كددذلك بالتددذكير مددرات عديدددل بدددااللتزام الددذ  يقددع علدد  عددات  كددل دولدددة 
باإلسدهام فددي المسداعدل اإلنسددانية. ففددي قرارهدا سددالف الددذكر بشدأن المسدداعدات اإلنسددانية 

ة وحداالت الطدوارئ المماثلدة نصدت علد  ايتدي:  تقدع علد  كدل لضحايا الكوار  الطبيعي
دولة في المقام األول في أن تعتني بضحايا الكوار  الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة 
التددي تحددد  فددي أراضدديها، وينجددر هددذا الدددور علدد  الدولددة المعنيددة فددي المبددادرل وتنظدديم 

 وتنسي  وتنفيذ المساعدل اإلنسانية عل  أراضيها .
 1949آب  12وعلدد  هددذا النحددو ذهبددت اتفاقيددات جنيددف األربددع، المؤرخددة فددي 

، إلددد  التأكيدددد علددد  حقدددوق اإلنسدددان، 1977حزيدددران  10والبروتوكدددوالن اإلضدددافيان فدددي 
وأصددبحت تلددك االتفاقيددات موضددع اعتددراف عددالمي بعددد أن صددداقت عليهددا أكثددر مددن مئددة 

 وثمانين دولة. 
ذا كدددان البروتوكدددول اإلضدددافي األو  ل يتعلددد  بالنزاعدددات المسدددلحة الدوليدددة، فدددتن وا 

البروتوكددول اإلضددافي الثدداني يتعلدد  بالنزاعددات المسددلحة غيددر الدوليددة. لقددد انطلقددت هددذ  
الدذ   –أحد المبادئ التي يقدوم عليهدا القدانون اإلنسداني  -االتفاقيات من مبدأ اإلنسانية 

  المشدتركة مدن اتفاقيدات يمثل ركيزل أساسية تحبند  عليده أحكامهدا. و نصدت المدادل األولد
جنيف عل   تعهد األطراف السامية المتعاقدل بأن تحترم هذ  االتفاقيات وتكفدل احترامهدا 

                                                           

اا مظلدد رمت ملحلبددق ( صددفاء ملدد    صددااقا  ددش م، هدداي اددق مل ظميدد  مال، صددا1) د   و ما  دده دوليددا

 .51ا ص2005ملحا ،ي ا بي وتا 
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لدد  ذلددك ذهددب البروتوكددول اإلضددافي األول  ، واشددترط فددي 1977فددي جميددع األحددوال . وا 
( إنشددداء جهددداز مدددن المستشدددارين الملحقدددين بدددالقوات المسدددلحة بغدددرض تقدددديم 82مادتددده )
( عل  تعهد الدول 89القانونية وتنفيذ القواعد اإلنسانية، في حين نصت المادل )المشورل 

األطدددراف بالتصدددرف بشدددكل جمددداعي أو انفدددراد  لمواجهدددة االنتهاكدددات الخطيدددرل للقواعدددد 
 8اإلنسددانية، وبالتعددداون مدددع األمدددم المتحددددل. وحدددددت اتفاقيدددات جنيدددف األربدددع )المادتدددان 

إلضدددافي األول أسددماها دول مهامهدددا رعايدددة مصدددالح ( مدددن البروتوكدددول ا5( والمددادل )9و
أطددراف النددزاع، ومراقبددة التطبيدد  العملددي لقواعددد القددانون الدددولي اإلنسدداني، سددمتها الدددول 
الحامية. أما في حالة عدم التوصل إل  تعيينها فتن اللجنة الدولية للصدليب األحمدر، أو 

لة بقدول القدانون للعمدل كبدديل. أية منظمة أخرك، تتوافر فيها الشروط الالزمة تصبح موك
وكل هدذا يعتبدر تندازاًل عدن المفهدوم السداب  للسديادل وتقليصدًا مدن مجالهدا الحيدو  لصدالح 

 .(1)الشرعية الدولية
يتضددح ممددا سددب  أن هندداك اتجاهددًا فقهيددًا يددرك ضددرورل حدد  التدددخل، معتبددرًا أن 

ن اقتضد   األمدر اسدتعمال القددول الددوافع اإلنسدانية كفيلدة بجعدل أ  تددخل مباحدًا، حتد  وا 
( مدن المدادل 4لوضع حد إلبادل الشعب في بلد ما. ويستند هذا الفقه في رأيه إل  الفقرل )

( من الميثاق، فهذ  المادل في نظرهم لم تحظدر األعمدال العدوانيدة بصدفة مطلقدة، بدل 2)
 حرمتهددا فددي حالددة مددا إذا كانددت موجهددة ضددد الوحدددل اإلقليميددة  أو االسددتقالل لدولددة مددا،

أو إذا كانت ال تنسدجم مدع أهدداف الهيئدة، ، ( من ميثاق األمم المتحدل51حسب المادل )
(. كمدددا 107و 53أو عندددد هجدددوم عسدددكر  موجددده ضدددد دولدددة عدوانيدددة حسدددب المدددادتين )

استند هؤالء الفقهاء إل  المادل األول  من الميثاق التدي تدنص علد  أن الهددف األساسدي 
لد  المدادل )للمنظمة هو الحفاح عل  األمدن وال ( 2( المكملدة للمدادل )33سدلم الددوليين، وا 

( التي تنص عل  الوسائل السلمية لفض المنازعات، فقد تتدخل دولة فدي شدؤون 3فقرل )
دولة أخرك بطريقة سلمية، إذا كان ذلك دفاعدًا عدن مصدالح الشدعوب فدي تلدك المنداط ، 

 وكان تصرف تلك الدولة مضرًا بالصالح العام الدولي.

                                                           

 .38ا ص1999( ا زي أب  ص  شا مب أ مل  دح وملهياد ا دمر ملو اب ملح  عا ملجزمئ ا 1)



   (2021لعام )ا(/36/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

377 

رغددم  –يكددن مددن أمددر فتندده فددي رأينددا ال يمكددن وصددف التدددخل اإلنسدداني ومهمددا 
بأنه تدخل مشروع، وذلك ألنه يفتقر إل  األسس القانونية التدي تبدرر ،  -التعليل المذكور

فميثداق األمدم المتحددل ال يحتدو  علد  نددص صدريح وواضدح يمدنح الددول أو يخولهدا حدد  
ورد ذكر  يتلخص في أنه يجب أن يكدون التدخل اإلنساني المنفرد أو الجماعي. وكل ما 

هندداك تهديددد ل مددن أو السددلم الدددوليين، وفددي هددذ  الحالددة تتدددخل األمددم المتحدددل لتحقيدد  
 . (1)األمن الجماعي

وتم  كذلك الدنص علد  وسدائل الغدو  اإلنسداني، وهدي مشدروطة بموافقدة الدولدة 
برتوكددولين اإلضددافيين المعنيددة أو أطددراف النددزاع، وهددذا حكددم أصددبح شددرطًا أساسدديًا فددي ال

( مدددن اتفاقيدددة جنيدددف الرابعدددة مدددن الددددول 23التفاقيدددات جنيدددف، بعدددد أن طلبدددت المدددادل )
السماح بحرية بمرور جميع شحنات األغذية الضرورية والمالبس والمقويات المخصصة 
ل طفال دون سن الخامسة عشر مدن العمدر والنسداء الحوامدل وحداالت الدوالدل، شدرط أن 

تفاقية عقبة في سبيل األنشطة اإلنسانية التدي يمكدن أن تقدوم بهدا اللجندة ال تكون هذ  اال
الدولية للصليب األحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزل، بقصدد حمايدة وا غاثدة الجرحد  

 .(2) والمرض  وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع(
العمددددل دون موافقددددة الطددددرف يتضددددح مددددن كددددل ذلددددك أن المنظمددددات ال تسددددتطيع 

ن الطددددرف المعنددددي يكددددون ملزمددددًا  المعنددددي، كمددددا ال يجددددوز الددددرفض ألسددددباب تعسددددفية، وا 
بالموافقدددة إذا تبدددين عجدددز  عدددن معالجدددة الوضدددع. وفدددي كدددل األحدددوال، ال يمكدددن أن يكدددون 
إنسددددانيًا كددددلذ تدددددخل إذا كانددددت أسددددبابه تتضددددمن مصددددلحة ذاتيددددة أو اقتصددددادية، أو منددددافع 

دخل، أو إذا كاندت وسدائله أو نتائجده تعدود إلد  االنحيداز لموقدف سياسدي استراتيجية للمت
أو  -معدددين أو مندددافع معيندددة، أو أن يكدددون التددددخل مبنيدددًا علددد  التهديدددد بتكبيدددد السدددكان 

ايالم والمعاندددال واإلبدددادل باسدددم الحمايدددة وحفدددأ السدددالم. حينئدددذ ال يعدددد  -تكبيددددهم بالفعدددل
 .(3)الموصوف تدخاًل إنسانيًا مشروعاً 
                                                           

 (  رم :  ص ص ملفصح ملهاب: م  ميثاس م مل ملم ح  .1)

 م  متفا،يات  يظيف م ربا . 10و9ا9ا9( رم : ملم مد 2)

ا تلد    2درمس   م مي محااا ا مل  دح م، ها ق اق صيغ ه ملج    ا مجل  إرب ا ملاد د ( رم : 3)

 .189ا ص2006ملثا قا  مايا 
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وفددي الخالصددة يمكننددا القددول إن التدددخل اإلنسدداني بصدديغته الحاليددة التددي تفددوح 
منها رائحة الهيمنة والسيطرل، لم نجدد لده سدندًا فدي المواثيد  الدوليدة العالميدة أو اإلقليميدة 
أو االتفاقيددات الدوليددة. إندده مجددرد فكددرل ابتدددعتها الدددول المنتصددرل فددي الحددرب البدداردل تددم 

لخدمدددة الددددول الكبدددرك التدددي أصدددبحت فيمدددا بعدددد القطدددب األوحدددد علددد  توظيفهددا فيمدددا بعدددد 
السدداحة الدوليددة، فكددان لهددا أن تفعددل مددا تريددد باسددم اإلنسددانية، وهددي فددي حقيقتهددا أبعددد مددا 
 تكون عن الصفة اإلنسانية لكونها باالستبداد تحاول أن تصنع ميزان عدل خاص بها.

ينقسدم فقهداء القدانون الددولي : ن ةانيالفقة  الةدولي مةل التةدخل اإل الفسا الثاني: موقةف 
حيدددال التددددخل اإلنسددداني بدددين مؤيدددد ومعدددارض، فهنددداك فئدددة تقبدددل التددددخل كوسددديلة ناجعدددة 
نهدداء اضددطهادها وقمعهددا مددن قبددل  لوقددف نزيددف الدددماء، ووضددع حددد لمعانددال الشددعوب وا 

          النظددددام االسددددتبداد ، دون أن تعيدددددر اهتمامددددًا لمدددددك تعارضددددده وقواعددددد القددددانون الددددددولي.    
فددي حدددين أن هنددداك فريقددًا آخدددر مدددن الفقهدداء يعدددارض ويدددرفض هددذا المفهدددوم بشددددل، علددد  
أسدددداس أن االعتبددددارات األخالقيددددة والفلسددددفية المثاليددددة ال يمكددددن أن تسددددمو علدددد  األحكددددام 
القانونيددة الواقعيددة. لددذلك، ووفقددًا للمنطدد  الددرافض للتدددخل، ال تملددك هددذ  االعتبددارات قددول 

مددددن الناحيددددة القانونيددددة إلددد  عمددددل مقبددددول ومسددددلام بدددده. والمواقددددف  تحويدددل غيددددر المشددددروع
المتشددددل حيددال رفددض التدددخل اإلنسدداني عائدددل إلدد  كددون الدددوافع اإلنسددانية التددي تطددرح 
كتبرير لهذا التدخل هي ذات طابع تجميلي يراد بها تجميل الوجه القبيح  لهذا الندوع مدن 

ة بدده، ألن هددذ  االعتبددارات اإلنسددانية لددم التدددخل ليصددبح أكثددر قبددواًل لدددك األطددراف المعنيدد
تكدددن أكثدددر مدددن ذرائدددع واهيدددة لتحقيددد  أهدددداف ومدددآرب أنانيدددة للدولدددة أو للددددول المتدخلدددة. 
وسنقوم بعرض بعض ايراء الفقهية، المؤيدل والمعارضة للتدخل اإلنساني، بغية الوقوف 

 عل  الحج  التي يستند إليها كل من الفريقين.
يددرك أنصددار التدددخل اإلنسدداني أن الحددروب  :مؤيةةد للتةةدخل اإلن ةةانياء الفقةة  الأوالا: آس 

الصدددليبية تعتبددددر مثددددااًل للتددددخل اإلنسدددداني، كمددددا أن الحددددروب الدينيدددة التددددي كانددددت القددددارل 
األوروبيدة مسددرحًا لهددا )خددالل القددرنين السددادس والسدابع عشددر( هددي صددورل أخددرك للتدددخل 

ل اإلنسداني، هدو تددخل مدن أجدل وقدف اإلنساني. وهذا الرأ  مردود ألن المقصود بالتدخ
راقة الددماء دون أيدة مندافع أو مصدالح سياسدية أو اقتصدادية ترجد   المجازر والفضائح وا 
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مددن ورائدده، وألن الحددروب الصددليبية قامددت مددن أجددل اسددترداد األرض المقدسددة مددن أيددد  
 32إلد   30العرب وهم أصحابها وسكانها األصليون، لقدد خلتفدت هدذ  الحدروب مدا بدين 

ألددددف قتيددددل فددددي صددددفوف المسدددديحيين الشددددرقيين بحجددددة أن هددددذ  الحددددروب قامددددت بهدددددف 
. وفدددي الحقيقدددة الحدددروب الصدددليبية لدددم تكدددن إال حروبدددًا ذات نزعدددة توسددددعية، (1)حمدددايتهم

تسددتهدف االسددتيالء علدد  أراضددي الغيددر ونهددب خيددرات وثددروات الشددعوب الكادحددة. وقددد 
ء األسددباب الحقيقيددة لهددا، وإلضددفاء طددابع ارتدددت هددذ  الحددروب ثوبددًا الهوتيددًا دينيددًا إلخفددا

عقائد  عليها من شأنه أن يستثير حمية الجنود ليستبسلوا في قتدال العددو، علد  اعتبدار 
 أن ذلك يعد واجبًا دينيًا، سيجازون عل  أدائه خير الجزاء في ملكوت السماء.

أن القانون الدولي يحظر التدخل فدي شدؤون  Bernardويرك المفكر البريطاني 
الددددول األخدددرك، كقاعددددل عامدددة، ولكدددن فدددي بعدددض الحددداالت يصدددبح انتهددداك هدددذ  القاعددددل 
واجبًا قانونيًا استنادًا لالعتبارات اإلنسانية التي تجيز التدخل لوقف المجازر التي ترتكب 

وفي تقارب آخر يرك الدكتور طلعت الغنيمدي أنده  ال يجدوز الحكدم علد  ، (2)في دولة ما
ر مشددروع، دون النظددر إلدد  الظددروف التددي سددببت حدوثدده، كددل تدددخل عسددكر  بأندده غيدد

حيدد  ال تسددتطيع أ  دولددة أن تقددف مكتوفددة األيددد  أمددام االنتهاكددات الصددارخة لحقددوق 
اإلنسان في دولة مجاورل. وحقهدا بالتددخل فدي هدذ  الحالدة يحظد  بموافقدة عالميدة، سدواء 

مددي التدددخل العسددكر  . لددذلك عدددا الغني(3)مارسددت الدددول التدددخل منفددردل أو فددي مجموعددة 
 العتبارات إنسانية تدخاًل غير مخالف للمبادئ العامة للقانون الدولي. 

وهناك من الفقهاء من يرك أنه في حالة اضطهاد الدولة لرعاياها أو رعايا دولدة 
أجنبيددة علدد  أراضدديها، فددتن الواجددب األخالقددي والقددانوني يلددزم الدددول بالتدددخل والتضددامن 

الدددولي ومبددادئ اإلنسددانية ألن  التدددخل العسددكر  اإلنسدداني يكددون لمنددع انتهدداك القددانون 

                                                           

( ،اسل  ب ه ،اسلا ملخلفي  م،    ل  ي  للح وب ملصليبي ا دمر  ي  لل رمسدات وملبحد ا م، هدا ي  1)

 .15-14ا ص 1999ومال  ما ي ا ملااي  ا 

2 )Bernard, M., On the Principle of Non-Intervention: A Lecture Delivered in 

the Hall of All Sonis College, Oxford, J. H. and Jas. Parker, 1860, p. 33.  

 .339ا ص1973محم  طلال ملغظيمقا اق ،ا  ي ملهاةا مظل   ملماار ا م،سوظ ر  ا ( 3)
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مشددروعًا فددي حالددة فشددل الوسددائل السددلمية فددي وقددف األعمددال الممقوتددة فددي حدد  الضددمير 
 .(1)اإلنساني 

يتضدح مددن ذلددك أن جميددع ايراء الفقهيددة المؤيددل للتدددخل اإلنسدداني تعتبددر  نظامددًا 
مددن فشددل نظددام األمددن الجمدداعي الددذ  قامددت  بدددياًل ل مددن الجمدداعي. وهددذا بددرأيهم متددأتال 

عليه هيئة األمم المتحدل وعجز  عن وقدف انتهاكدات حقدوق اإلنسدان. ويدرك فقهداء الدرأ  
( مدن ميثداق األمدم المتحددل والتدي 2 4المواف  أن التدخل اإلنساني ال يتعارض والمدادل )

بها، ويرون أن هذ   تنص عل  مبدأ حظر استخدام القول في العالقات الدولية أو التهديد
الفقددددرل تحظددددر التهديددددد باسددددتخدام القددددول أو اسددددتخدامها فعليددددًا ضددددد السددددالمة اإلقليميددددة أو 
االستقالل السياسي لدولة ما، أو استخدامها علد  نحدو ال يتفد  ومقاصدد األمدم المتحددل، 
علمدددًا بدددأن التددددخل اإلنسددداني فدددي نظدددرهم ال يدددؤد  إلددد  المسددداس بحددددود الدولدددة المعنيدددة 

سدددق اط النظدددام االسدددتبداد  الحددداكم هنددداك وتمكدددين شدددعب هدددذ  الدولدددة مدددن إقامدددة نظدددام وا 
ديمقراطي. ولسالمة المنط  نحن نرك أن هذا الطرح يمثل قراءل مغلوطة لمقاصدد األمدم 

(، ألنده كيدف يمكدن أن ينظدر إلد  دخدول قدوات 2 4المتحدل والتفافًا علد  أحكدام المدادل )
دون موافقة من حكومتها وضد رغبة شعبها الرافض  مسلحة أجنبية إل  إقليم دولة أخرك 

اإلقليمية للدولة لالحتالل األجنبي  وكيف ينظر إليه عل  أنه ال يشكل مساسًا بالسالمة 
وحت  ولو كان الشعب راغبًا في التغيير فتن إسدقاط النظدام الحداكم فدي دولدة  المستهدفة 

جنبددي ينطددو  بددال شددك علدد  مددا )ولددو كددان اسددتبداديًا( عددن طريدد  التدددخل العسددكر  األ
مساس باالستقالل السياسي للدولة المعنية، بغض النظر عن نوع النظدام الدذ  سديخلفه، 
وهذا رغم اقتناعنا بأنه سيكون نظامًا تابعًا ومنفذًا لمصالح خارجية وبأن أية دولة تتدخل 
فددي شددؤون دولددة أخددرك ستحصددل مقابددل ذلددك علدد  امتيددازات وصددالحيات علدد  حسدداب 

 وسيادل الدولة المهدورل.الشعب 
جوبدده قبدول التدددخل اإلنسداني بمعارضددة  :ء الفقةة  المعةةاست للتةدخل اإلن ةةانيثانيةاا: آسا

من جانب واسع مدن الفقهداء، فقدد شدكل قيدام األمدم المتحددل نقطدة تحدول هامدة فدي تداري. 

                                                           

 .212ا ص1965دمر ملفو ا م،سوظ ر  ا ملاا  ي مل ولق ملااةا (  لق صادس أب  ييفا 1)
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رية العالقات الدولية، وهي تنظيم دولي قدام بعدد الحدرب العالميدة الثانيدة التدي عاندت البشد
من أهوالها وويالتها الكثير من المآسي، وكانت تتوق إل  عهد جديدد مدن السدالم والوئدام 
يسددود بددين الدددول. وكددان لقيددام هددذا التنظدديم الجديددد انعكاسدده علدد  موقددف فقهدداء القددانون 

أن التددخل اإلنسداني هدو  Brownlieالدولي تجا  مفهوم التدخل اإلنساني، فرأك المفكر 
اسدددتخدامه وتوظيفددده علددد  نطددداق واسدددع لتحقيددد  أهدددداف اسدددتراتيجية مفهدددوم يمكدددن إسددداءل 

للدولدددة أو للددددول المتدخلدددة، بعيددددلال كدددل البعدددد عدددن األهدددداف اإلنسدددانية المزعومدددة، والتدددي 
 .(1)تستخدم كذرائع للقيام بالتدخل العسكر  

وهذا يعني في رأيه أن القانون الدولي ال يعترف بشدرعية التددخل اإلنسداني، وأن 
ت بحماية حقوق اإلنسان إنما هدي ف در ضال ال وجدود لده. وهدذا واضدح مدن إحجدام االدعاءا

الددددول عدددن قبدددول االلتزامدددات القانونيدددة التدددي يرتبهدددا القدددانون الددددولي فيمدددا يخدددص حمايدددة 
واحترام أحكام قانون حقوق اإلنسان. فالواليات المتحدل، مثاًل لم تنضم إل  اتفاقية حظر 

بحجددة أنهددا، وكثيددر مددن الدددول الكبددرك، تتمسددك بمسددألة ، 1948اإلبددادل الجماعيددة لعددام 
 اختصاصها الداخلي وترفض أ  تدخل في شؤونها الداخلية.

كذلك يرك الفقه الغربي أن المجازر والفظائع البشعة التي يقترفها حاكم مدا ضدد 
رعايدددا ، ال تشدددكل سدددندًا قانونيدددًا أل  دولدددة للتددددخل عسدددكريًا لوضدددع حدددد لهدددا، طالمدددا أن 

ذا الحددداكم الطاغيدددة ال تشدددكل انتهاكدددًا للقدددانون الددددولي الدددذ  يقتصدددر نطددداق تصدددرفات هددد
قواعد  عل  تنظيم العالقدات بدين الددول فقدط، وال يمتدد إلد  العالقدة بدين الحداكم ورعايدا ، 
طالمددا أن هددذ  االنتهاكددات ال تشددكل تهديدددًا مباشددرًا لمصددالح أيددة دولددة أخددرك، إذ يقتصددر 

هدددذ  الحالدددة )ولدددو ألسدددباب سدددبب حظدددر التددددخل فدددي نطاقهدددا علددد  حددددود هدددذ  الدولدددة. و 
هو أنه ليس ألية دولة أن تنصب نفسها حكمًا عل  تصرفات دولة أخرك، وذلك إنسانية(

 مراعال لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول األخرك، وكذلك احترامًا لسيادل هذ  الدول. 
وب،ددده  التددددخل اإلنسددداني بمعارضدددة شدددديدل مدددن قبدددل الفقهددداء العدددربو   مدددن أمثدددال  جح

د. صالح الدين عامر، و د. مصطف  علو  المتمسكين بمبدأ سيادل الدول، خاصة في 
                                                           

1 ) Brownlie, L., Thoughts on kind – Hearted Gunmen, in Lillich, A. B., 

umanitarian intervention and, p.146               
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الكبدرك ظل ازدواجية المعايير عند ممارسة هذا التدخل، وفي ظل تغليدب مصدالح الددول 
وينطلدد  الفقدده العربددي فددي معارضددته لعمليددات التدددخل اإلنسدداني ، علدد  المصددالح الدوليددة
التي أكدت حدو  انتهاكات لسيادل الدول من قبدل الددول الكبدرك  من الممارسات السابقة

بذريعة الدفاع عن الشرعية الدولية. وهذا مدا حدد  فدي تددخالت كثيدرل، منهدا التددخل فدي 
 العراق، و التدخل العسكر  الفرنسي في رواندا، والتدخل األميركي في هايتي.

ر  اإلنساني ال يتطاب  كما وأشار الدكتور غسان الجند  إل  أن التدخل العسك
مع المعاهدات الدولية لحماية حقوق اإلنسان التي تنبذ فكرل استخدام القول لفرض احتدرام 

اعتبدددرت اإلبدددادل  1948. حيددد  إن معاهددددل تحدددريم اإلبدددادل الجماعيدددة لعدددام (1)نصوصدددها
الجماعيدددة جريمدددة دوليدددة، لكنهدددا لدددم تحشدددير إلددد  اسدددتخدام القدددول ضدددد الدولدددة التدددي تنتهدددك 

عاهدل، بل نصت عل  إحالة األشخاص المتهمدين بارتكداب تلدك الجدرائم إلد  المحداكم الم
المختصددة فددي الدولددة التددي ارتكددب فيهددا الفعددل، أو إلدد  محكمددة دوليددة جنائيددة. كددذلك أكددد 
الدددددكتور أحمددددد الرشدددديد  علدددد  أن القددددانون الدددددولي ال يحتددددو  علدددد  قواعددددد دوليددددة تؤيددددد 

سدان فدي الددول األخدرك، إال إذا قدرر مجلدس األمدن استخدام القدول للددفاع عدن حقدوق اإلن
)بموجدددب الفصدددل السدددابع( عقوبدددة عسدددكرية ضدددد دولدددة تعامدددل مواطنيهدددا معاملدددة تصددددم 
الضدددمير البشدددر ، ويدددتم اسدددتخدام الوسدددائل السدددلمية، فيمدددا عددددا ذلدددك سدددواء كاندددت وسدددائل 

لسددددلم دبلوماسددددية أو اقتصددددادية للضددددغط علدددد  الدولددددة المعتديددددة، أ  أن تحقيدددد  األمددددن وا
لد  جاندب الموقدف الفقهدي الدرافض لفكدرل (2)الدوليين يكون بوسدائل سدلمية ال عسدكرية . وا 

التدخل اإلنساني، جاء موقف الددول العربيدة الدرافض السدتخدام القدول، حيد  أعدرب وزيدر 
عدددن رفدددض بدددالد  القتراحدددات  1999خارجيدددة مصدددر أمدددام الجمعيدددة العامدددة فدددي سدددبتمبر 

 والمتعلقة بتمكانية استخدام القول لتحقي  الحماية اإلنسانية.األمين العام ل مم المتحدل 
حيددداء  فدددي الخالصدددة يمكنندددا القدددول: إن التددددخل اإلنسددداني مدددا هدددو إال تطبيددد  وا 
للتدخالت االستعمارية التي تستهدف السديطرل علد  الشدعوب، واسدتنزاف خيراتهدا، ونهدب 

                                                           

 .52ا ص 2002غهاي ملجظ يا  ش مل  دح م، ها قا ملجاما  م رد ي ا  مايا ( 1)

ا  يفدي  مهدا ا أ م  مل شي يا بادض م،شد (2) واليات ملظا  د  لمفهد ة مل د دح م، هدا قا رم د: أ ضدا

مل د دح م، هددا ق اددق م  لدد  مدا بادد  ملحدد ب ملبددارد ا ملمظامد  ملا بيدد  لحادد س م، هددايا ملادداي  ا 

 .134ا ص  1997



   (2021لعام )ا(/36/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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عشدر والتاسدع عشدر مسدرحًا لهدا، ثرواتها، والتي كانت الفترل الممتددل بدين القدرنين الثدامن 
وقدددد انقضددد  عهددددها، وأفدددل نجمهدددا، فعمددددت الددددول الكبدددرك فدددي القدددرن العشدددرين لتجميدددل 

كسائها ثوبًا إنسانيًا لتحقي  أهدافها.  الوجه القبيح لتلك التدخالت وا 
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