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 مةالمقدّ 

األمر  ،ة كالكسيمة المييمنة عمى العبلقات الدكليةاذا ما تزاؿ القّكة األدمنذ زمف بعيد كليكمنا ى
تيدد  كالذم أصبح مف القضايا التي، الذم انجّر عنو عدـ االنسجاـ كعدـ التكافؤ في المجتمع الدكلي

كتعرّضيما لمخطر. فاألعماؿ البلمشركعة التي تقكـ بيا الدكؿ في سبيؿ تحقيؽ  سمـ كاألمف الدكلييفال
مكجكد في قكاعد القانكف الدكلي السيّما  كما ىأفصحت بشكؿ كبير عف التناقض بيف ، مصالحيا
مؿ معيا مف انتياكات ية كما تحتدّخمأعماؿ  في مسرح العبلقات الدكلية مف عما يقكبيف ، اآلمرة منيا

  ىذا القانكف. أحكاـحد بعيد إلى  تتجاكز

الذم تمارس بو  ساسُتعد السيادة مف أكلكيات المبادئ المسمـ بيا مف قبؿ المجتمع الدكلي كاأل
ى لمقانكف الدكلي ىي المحافظة عمى سيادة األكلالدكؿ عبلقاتيا في ظؿ القانكف الدكلي. فالكظيفة 

. فالسيادة ىي كضع قانكني نسب لمدكلة عند تكافرىا عمى مقكمات مادية مف جميع الدكؿ كاحتراميا
قميـك  أفرادمجمكع  يا إقميمداخؿ  فرادكتمثؿ ما لمدكلة مف سمطاف تكاجو بو األ، كىيئة منظمة حاكمة ا 

يككف مرجع الدكلة في مختمؼ أف  في الخارج. فمف مقتضيات ىذا السمطاف خرلكتكاجو بو الدكؿ األ
  ليا كحدىا فقط.، رتياداإشؤكف 

في  تدّخؿعدـ المبدأ  عماؿإ بّد مف ال، كحتى يستقيـ تطبيؽ السيادة في اطار العبلقات الدكلية
كالتي ضّمنتو مختمؼ ، أىـ مبادئ القانكف الدكلي اآلمرةأحد  الشؤكف الداخمية لمدكؿ كالذم يعتبر

عدـ مبدأ  المتحدة عمى األمـ مقد أكد ميثاؽية في مكاثيقيا. فقميممنيا كاإل العالميةالمنظمات الدكلية 
الفقرة السابعة كالتي تنص عمى أّنو: ، في مادتو الثانية خرلكتحريـ التعرض لشؤكف الدكؿ األ تدّخؿال
في الشؤكف التي تككف مف صميـ السمطاف  تدّخؿتأف  ليس في ىذا الميثاؽ ما يسّكغ لؤلمـ المتحدة»

في إطار األمف  الجماعي الذم يتخذىا مجمساألمف  الت تطبيؽ. كاستثنى حا«الداخمي لدكلة ما...
  .سمـ كاألمف الدكلييفحفظ لم

التيديد بيا في العبلقات أك  القّكةكىك عدـ جكاز استخداـ آخر  بمبدأ تدّخؿعدـ المبدأ  كيرتبط
 تدّخؿعدـ المبدأ  -بشكبلف معاإذ  ،الفقرة الرابعة مف الميثاؽ -الدكلية الكاردة بنص المادة الثانية 

 .تدّخؿالقانكني لعدـ مشركعية ال ساساأل -في العبلقات الدكلية القّكةكمبدأ عدـ جكاز استخداـ 

كألف القانكف الدكلي لـ يقتصر في قكاعده التنظيمية عمى تنظيـ العبلقات بيف الدكؿ صاحبة 
، القانكف الدكلي اصأشختنظيـ العبلقة بيف مختمؼ إلى  أبعد مف ذلؾإلى  بؿ ذىب، السيادة المطمقة
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قانكنية دكلية ليا استقبلليتيا  أشخاصك أخرل كذلؾ بعد بركز منظمات دكلية ككيانات دكلية
تراجع بعض إلى  الذم اّدلاألمر  ،كاختصاصاتيا الكاسعة كدكرىا الذم تمعبو في العبلقات الدكلية
  الحقكؽ التي كانت ُتعتبر مف صميـ اختصاص الدكلة الداخمي.

، طكر الحاصؿ في مجاؿ االتصاالت كالمكاصبلت كالنمك المتزايد لمقكل فكؽ القكميةكبفعؿ الت
كلما ، يف في المجتمع الدكليأساسكالمنظمات غير الحككمية كالشركات المتعددة الجنسيات كفاعميف 

 ،المادية كالمعنكية التي مّكنتيا مف تيميش كتقميص الدكر الذم تمعبو القّكةتمتمكو ىذه األخيرة مف 
و يتـ أساسلناحية تحديد المعيار الذم عمى  تدّخؿعدـ المبدأ  الغمكض الذم يعترمإلى إضافة 

، انحسرت سيادة الدكلة المطمقة، ضمف االختصاص الداخمي لمدكلة تدّخؿتصنيؼ األمكر التي 
 بتطكر قكاعد القانكف الدكلي. مرتبطةسيادة نسبية إلى  كتحكلت

المتحدة كما  األمـ لقانكف الدكلي مف طفرة خاصة بعد إنشاءقكاعد ا وما شيدتإلى  كبالرجكع
، رىابالحرب عمى اإل، تـ تدكيؿ بعض المفاىيـ مثؿ الديمقراطية، أىداؼحممتو مف مفاىيـ كمبادئ ك 

المجتمع  أصبحت محكر اىتماـالتي  نسافحماية حقكؽ اإلكأخيرّا: ، سمـ كاألمف الدكلييفالحفاظ عمى ال
اقيات الدكلية المتعمقة بيا كتزايد عدد الدكؿ المنظمة ليا مما يجعؿ البحث عف . فكثرت االتفالدكلي

ية كىك إنسان ت دكلية العتباراتتدّخبلليفتح المجاؿ أماـ ، سبؿ ضماف ىذه الحقكؽ كحمايتيا ضركريان 
   ي.نساناإل تدّخؿعمى تسميتو بال حما اصطم

 تدّخؿعدـ المبدأ  ه البعض استثناء عمىبحيث اعتبر  كبيران  ي جدالن نساناإل تدّخؿلقد أثار ال
بأنو اآلخر  . كفي المقابؿ رأل البعضإنساف كضركرة نابعة مف شعكر متناـ بالمصير المشترؾ لكؿ

الدكؿ الكبرل في الشؤكف الداخمية لمدكؿ مما يعد  تدّخؿعممية تبريرية تكفر غطاء الشرعية الدكلية ل
ية التي حصمت لـ تحقؽ ىدفيا المنشكد. نسانت اإلتدّخبلأغمب الأف  انتياكا لمسيادة الكطنية خاصة

تكشؼ عف عدـ الكضكح ، ي بيف مؤيد كمعارضنساناإل تدّخؿىذه الفجكة التي أكجدىا الجدؿ حكؿ ال
نصكص القانكف الدكلي كبيف  أساسالقائـ عمى ، يساسي بمفيكمو األنساناإل تدّخؿكالتميز بيف ال

فرض سياسات معينة عمى دكؿ معينة. كأماـ ىذه أك  القّكةالحكـ ب كتغير أنظمة رادةمحاكلة إمبلء اإل
كالذم يكقع المسؤكلية عمى عاتؽ الدكلة في  (ٔ)«مسؤكلية الحماية»مبدأ  تـ استحداث، التناقضات

عدـ نيتيا أك  مسؤكلية المجتمع الدكلي في حاؿ عجز الدكلةإلى  ى لتنتقؿاألكلحماية مكاطنييا بالدرجة 
ـّ الأساسلمسؤكلية. كعمى في تحمؿ تمؾ ا ي في ليبيا بمكجب القرار نسانالدكلي اإل تدّخؿو ت

كالتي  نسافكذلؾ لمحد مف االنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإلاألمف  الصادر عف مجمس ٕٔٔٓ/ٖٜٚٔ
يتعرض ليا الشعب الميبي مف قبؿ نظاـ القذافي. كأماـ ىذا الزخـ مف األفكار التي اتخذىا بعض 

أصبحت قكاعد القانكف ، في الشؤكف الداخمية كالخارجية لمدكؿ تدّخؿلدكلي كمبررات لمالقانكف ا أشخاص

                                                 

  .، A/Res/60/1، ٕ٘ٓٓعالمّية الكثيقة الختامية لمؤتمر القّمة ال( ٔ)
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قراره عمى الساحة الدكلية تدّخؿعدـ المبدأ  الدكلي كعمى رأسيا كلـ ، ذريعة لمف يممؾ فرض الكاقع كا 
 نكف.تعد تمؾ القكاعد القانكنية المستقرة حجة في يد مف يحاكؿ الحفاظ عمى الشرعية كاحتراـ القا

 دراسة ال أىمية :أولً 

في ظؿ التغيرات التي رافقت النظاـ الدكلي الجديد مف عكلمة بعض المفاىيـ كبركز بعض القكل 
تأتي ىذه الدراسة لتكضيح بعض المصطمحات التي ُأسيء استعماليا في العبلقات ، الغير القكمية

ممشاكؿ الدكلية االقتصادية كذلؾ في إطار تصدييـ ل، القانكف الدكلي أشخاصالدكلية مف قبؿ 
األمر  ،ت في الشؤكف الداخمية كالخارجية لمدكؿتدّخبلكالتي نتج عنيا ، يةنسانكاالجتماعية كالثقافية كاإل

  .تدّخؿالذم يتعارض مع قكاعد القانكف الدكلي السّيما مبدئي السيادة كعدـ ال

، عممي كأنمكذجي في ليبيا سانناإل تدّخؿالدراسة مف حيث تناكليا لمكضكع ال أىمية كما كتظير
لمقارنة نتائج ىذا  تدّخؿكذلؾ لمكقكؼ عمى األسانيد القانكنية كالدكافع الحقيقية التي تقؼ كراء ىذا ال

 المعمنة منو.  ىداؼمع األ تدّخؿال

 الدراسة ار موضوعياخت : سببثانياً 
 جاء اختياره لعدة أسباب منيا:، المكضكع أىمية إلى كبالنظر

 لذاتية:األسباب ا
الدكلي مف أىـ المكضكعات التي تثير النقاش كالجدؿ في األكساط  تدّخؿُيعتبر مكضكع ال

القانكف الدكلي ىي  أشخاصت التي تتـ مف قبؿ تدّخبلأغمب الأف إذ  ،العممية كالعممية عمى حد سكاء
 في البمداف النامية لمصالح شخصية.

 األسباب الموضوعية:
 الدكلي. تدّخؿلمفيـك ال عدـ كجكد اتفاؽ فقيي دكلي  -

حفظ نساف، حماية حقكؽ اإل، رىابالحرب عمى اإل»ثر العكلمة في تدكيؿ بعض المفاىيـ مثؿ أ  -
القانكف الدكلي ىذه  أشخاصبحيث استغمت بعض  «نشر الديمقراطية، سمـ كاألمف الدكلييفال

 في الشؤكف الداخمية لمدكؿ. تدّخؿالمفاىيـ كمبررات لم

 «السيادة كمسؤكلية»مفيكـ إلى  «السيادة كسمطة »عمى مفيكـ السيادة مف  ؿ الذم طرأحكّ الت  -
 .«مسؤكلية الحماية»كذلؾ إعماال لممبدأ المستحدث ىك: 

كمف خمفو الدكؿ الدائمة العضكية في استصدار قرارات ، دكاجية كانتقائية مجمس األمفاز   -
 في ظركؼ مماثمة. تدّخؿكيفية التدّخؿ أك ال عدـتدّخؿ أك بال

الصادرة كفؽ الفصؿ األمف  القانكف الدكلي ببعض قرارات مجمس أشخاصدـ تقيد بعض ع  -
 السابع مف الميثاؽ. 
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  الدراسة أىداف: ثالثاً 
التعّرؼ عمى التغيرات التي طرأت عمى مبادئ القانكف الدكلي خاصة في إلى  تيدؼ الدراسة

كؿ الذم أصاب النظاـ الدكلي أفرز العديد التحأف  الدكلي بمختمؼ أنكاعو كمبرراتو. ذلؾ تدّخؿمجاؿ ال
المفيكـ المرف إلى  السيادة كذلؾ بتحكلو مف المفيـك المطمؽمبدأ  مف المتغيرات التي أثرت عمى

االختصاص العالمي بحيث جرل إلى  مف االختصاص الداخمي لمدكؿ نساففأخرجت حقكؽ اإل، النسبي
كذلؾ  «مسؤكلية الحماية»لمبدأ كفقان  ي كحؽنسانإلا تدّخؿالمبدأ  لصالح تدّخؿعدـ المبدأ  استبعاد

الدكلي  تدّخؿلم كأنمكذجاعتمدنا الحالة الميبية  ساس. كعمى ىذا األنسافكآلية لحماية حقكؽ اإل
  و.ىدافي ألنساناإل تدّخؿي لدراسة مدل تحقيؽ ىذا النساناإل

 الدراسةة شكاليّ رابعًا: إ
اعتباره انتياؾ لمجمكعة مف القكاعد الثابتة في أك  ليالدك  تدّخؿىؿ يكجد سند قانكني لشرعنة ال

 معيار سيتـ؟ كىؿ حقؽ اليدؼ المستكفى منو؟.أم  كفؽ، القانكف الدكلي؟ كفي حالو كجكده

 الدراسة منيج: خامساً 
لدقة كالمكضكعية الّمتيف يتطّمبيما البحث لئلجابة عمى اإلشكالية المطركحة، كإلحاطة الدراسة باك 

 تدّخؿظاىرة الكالذم ُيساعدنا بدراسة الكصفي التحميمي  نيجمعمى الد في ىذه الدراسة العممي، سنعتم
تحديد أجؿ  مفذات الشأف، كذلؾ المتحدة  األمـ قراراتكجمع المعمكمات المتعّمقة بيا، ال سّيما الدكلي 

  ميميا.نتائج مقبكلة يمكف تعإلى  تحميميا كتفسيرىا بطريقة مكضكعية لمكصكؿمبلمحيا كصفاتيا ك 

 دراسة: تصميم السادساً 
 الفصؿ، فصميفإلى  قمنا بتقسيـ البحث، عمى االشكالية المطركحة كلئلجابة، عمى ما تقّدـ بناءن 

عمى  األكؿ ينطكم المبحث، كذلؾ عبر مبحثيف، الدكلي كتقسيماتو تدّخؿيسعى إلبراز مفيكـ ال األكؿ
السيادة الذم يعتبر مبدأ  ردة بشأنو كتعارضو معالدكلي مف خبلؿ التعاريؼ الكا تدّخؿتحديد مفيـك ال

 الدكلي. تدّخؿفي العبلقات الدكلية. كيتناكؿ المبحث الثاني تقسيمات ال ساسحجر األ
يتناكؿ ، الدكلي عبر مبحثيف تدّخؿمشركعية الإلى  أما الفصؿ الثاني فيتطرؽ بشكؿ مباشر

القكاعد القانكنية اآلمرة في القانكف الدكلي  إلى ان الدكلي استناد تدّخؿعدـ مشركعية ال األكؿ المبحث
ي مف خبلؿ تحديد مفيكمو نساناإل تدّخؿ. أّما المبحث الثاني فيتناكؿ التدّخؿعدـ المبدأ  السّيما

مف جية  -ٕٔٔٓالحالة الميبية  – تدّخؿمف ال األنمكذجكدراسة حالة عممية ليذا ، جيةكشرعيتو مف 
كفؽ منظكر القانكف ان مشركع عمبلن  ٕٔٔٓفي ليبيا عاـ  دّخؿتكاف الإذا  كذلؾ لمعرفة ما، أخرل

 الدكلي.
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 األولالفصل 

 الدولي وتقسيماتو تدّخلمفيوم ال 

كبقكة عمى الساحة الدكلية في  التي طرحت نفسيا العالميةالظكاىر إحدل  تدّخؿتعد ظاىرة ال
لتعدد الصراعات  ه نظران أنيا أضحت اآلف محط أنظار المجتمع الدكلي بأسر إال  ،الماضي كالحاضر

سمـ كاألمف لم خطيران  ت المترتبة عمى تمؾ الصراعات كالتي باتت تشكؿ تيديدان تدّخبلالدكلية ككثرة ال
   .الدكلييف

لمبدأ السيادة كالمساكاة  تمثؿ في مضمكنيا خرقان ، بمختمؼ أشكاليا كتقسيماتيا تدّخؿكظاىرة ال
ية التي أرستيا ساسمما ييدد بضرب المبادئ األ، ي االستقبلؿلحؽ الدكلة ف صارخان  بيف الدكؿ كانتياكان 

 ية كدأبت عمييا قكاعد القانكف الدكلي.قميمالمكاثيؽ الدكلية العالمية كاإل

القيكد الصارخة أحد  الدكلي لككنيا تدّخؿط الضكء عمى ظاىرة النسمّ أف  بد كاف ال ،مف ىنا
كؼ عمى مفيكـ ىذه الظاىرة كتحميميا كمعرفة مختمؼ الكاردة عمى سيادة الدكلة كذلؾ لكي نستطيع الكق

 :األكؿ مبحثيف نتناكؿ في المبحثإلى  يا كتقسيماتيا. كعمى ذلؾ سكؼ نقسـ دراسة ىذه الظاىرةأساليب
 تقسيمات ىذه الظاىرة في المبحث الثاني.إلى  لننتقؿ، الدكلي تدّخؿمفيـك ال

 
 األولالمبحث 

 الدولي تدّخلمفيوم ال
العديد مف عبلمات االستفياـ خاصة في ظؿ عدـ كجكد تعريؼ جامع  تدّخؿيكـ الثار مفألقد 

. سنحاكؿ في ىذا مف جية ثانية كارتباط ىذا المفيكـ بتطكر العبلقات الدكلية، لو مف جية مانع
مبدأ  ثاره في ظؿ تعارض ىذا المفيكـ معآك  يحدد عناصره كنطاقو تدّخؿالمبحث كضع تعريؼ شامؿ لم

ىـ مبادئ القانكف الدكلي كالتي دأبت الدكؿ عمى التمسؾ بو لمجابية كافة أأحد  ذم يعتبرالسيادة كال
نعالج في المطمب األكؿ تعريؼ التدّخؿ الدكلي كنطاقو، . شخاصاألالتي يقكـ بيا الدكلية  تدّخؿنكاع الأ

  لننتقؿ إلى معالجة تعارض التدّخؿ مع مبدأ السيادة في المطمب الثاني.
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 ألولاالمطمب 

 نطاقوو  الدولي تدّخلتعريف ال
لننتقؿ ، الدكلي تدّخؿتعريؼ ال األكؿ نتناكؿ في الفرع، سنعالج ىذا المطمب مف خبلؿ فرعيف

 في الفرع الثاني.و كنحدد نطاق

 الدولي تدّخل: تعريف الاألوللفرع ا

خيؿ ىك كالد، كمعناه الكلكج لمكاف ما –دخؿ  –الفعؿ إلى  في المغة العربية تدّخؿيرجع ال
 بكممة تدّخؿما في المغة االنكميزية فيعبر عف لفظ أغير كطنو بيدؼ ما.  الذم يدخؿ كطنان  جنبياأل

intervention في المغة الفرنسية أنو  . غيرخرلكتعني االعماؿ التي تنتقص مف سيادة الدكؿ األ
 تدّخؿعني الكت interpositionكذلؾ ، بيف خصميف تدّخؿكتعني ال interventionفيكجد مصطمح 
 .فييا تدّخؿمضرار البلحقة بحقكؽ كمصالح رعايا الدكلة البيدؼ تعكيض األ

إلى  االعتداء كالتعرضإلى  تشير ingérenceأك  interférenceمثؿ  أخرل كىناؾ كممات
كلقد اختمفت كجيات نظر الفقو الدكلي  .(ٔ)الفقياء يعتبركنو نقيض السيادة الكطنيةأف إال  ،شؤكف الغير

مف كجية  تدّخؿسنتناكؿ تعاريؼ ال، . كعميوتدّخؿحكؿ كضع تعريؼ محدد ككاضح لم آراؤهددت كتع
  يتناكؿ مختمؼ عناصره. لو نظر الفقياء لكضع تعريؼ محدد

كىك بمثابة الحرب. ، يقتصر عمى السمكؾ المّتسـ بالعنؼ تدّخؿالأف  يرل الفقيو جركشييكس
كمعيار ، تككف الحرب عادلةأف أم  ،صؼ بالعدالةيتّ  أف يجبفإنو  كلكي يككف ىذا السمكؾ مشركعا

   .(ٕ)عدالة الحرب يتكقؼ عمى الغرض النبيؿ منيا

 أخرل قياـ دكلة بالتعرض لمشؤكف الداخمية كالخارجية لدكلة»بانو  تدّخؿكجاء تعريؼ شتركب لم
 .(ٖ)«ةتدّخمعمييا الدكلة المىذه االخيرة باتباع ما تمميو  إللزاـالمسمحة  القّكةدكف سند قانكني باستعماليا 

 تدّخؿيؽ كاليؤخذ بالمعنى الضّ أف  يجب تدّخؿتعبير ال»بأف  Lauterpachtكما كعّرؼ الفقيو 

                                                 

(1) MARCEL MERL, Les ingerences et le droit international, Revue Defence, Paris, 

IHDE, n”61, 1993, P.33. 
، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت الطبعة واتفاقيات تحرير التجارة العالمية التدّخلعدم مبدأ  ،ياسر الحكيش  (ٕ)

  .ٕٓ، صٕ٘ٓٓاألكلى، 
، داخمة في الممتقى الكطني حكؿ مستقبؿ العبلقات الدكلية في ظؿ الدولي في ليبيا التدّخلبف عيسى،  أحمد  (ٖ)

 .ٔص ٕٕٔٓ ٕت ٔٔالمتحدة، جامعة الكادم، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،  األمـ التطبيقات الراىنة لميثاؽ
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 .(ٔ)«فييا تدّخؿبمعنى فعؿ ينطكم عمى انكار لسيادة الدكلة الم ةبالقكّ 

أكاف سكاء  القّكةات إجراءإلى  بأنو المجكء تدّخؿال STOWELLفي ىذا المجاؿ عرؼ الفقيو 
 اقتتاؿ بإنياءأك  نيجا بالتصرؼ خرلتتبنى الدكؿ األأف  إلى التيديد بيدؼ الكصكؿ أسمكببالفعؿ أـ ب

  .(ٕ)غير مرغكب فييا أخرل نشاطاتأك 

 ديكتاتكرم لدكلة ما في شؤكف دكلةتدّخؿ، كؿ الأف  اعتبر Oppenheimالفقيو أف  إلى اضافة
  .(ٖ)كراهىك اإل تدّخؿفحسبو ال، مي لؤلمكربغرض المحافظة اـ التغيير لمكضع الفع أخرل

أك  القّكةمف ناحية حصرىا باستخداـ  تدّخؿالإلى  معظـ الفقياء التي تـ ذكرىـ قد تطرقكا فّ إ
أف  اعتبر Vincentعمى مجاؿ محدد. فالفقيو  تدّخؿبعض الفقياء قد اقصركا الأف  . في حيفكراهاإل
عنكة في الشؤكف  تدّخؿمجمكعة دكؿ لم، أك عة داخؿ دكلةمجمك ، متخذ مف قبؿ دكلة إجراءىك  تدّخؿال

بيدؼ  أخرل بأنو انغماس دكلة في الشؤكف الداخمية لدكلة» يرل كافيرك  . كما(ٗ)أخرلالداخمية لدكؿ 
يمتد أف  يككف في الشؤكف الداخمية لمدكلة دكف، حسب كجية نظرىـ تدّخؿفال .(٘)«فرض ارادتيا عمييا

أف  . فاعتبر ركّسكتدّخؿفي تعريفيـ لمآخر  مف الفقياء منحىاآلخر  لبعضلمشؤكف الخارجية. كسمؾ ا
بغرض ، أخرللدكلة  الخارجيةأك  بو في الشؤكف الداخمية تدّخؿقياـ دكلة بتصرؼ ت»ىك  تدّخؿال

كالتي تحدث عنيا ، (ٙ)يككف بكؿ كسائؿ الضغط المتاحةك  عدـ تنفيذهأك  اجبارىا عمى تنفيذ عمؿ ما
المراد  ىداؼاألك  شكاؿ مختمفة تبعا لحالة الدكلة المستيدفةأكالتي يتخذ  تدّخؿتعريفو لمماكس بيمكؼ في 

، العدائيةأك  الدبمكماسيةأك  الضغكط السياسيةأك  الحصار االقتصادمأك  كالحرب النفسية، تحقيقيا
 .(ٚ)«الخيارات التي تقكـ باتخاذىا الدكؿك  الحمكؿآخر  العسكرم المباشر تدّخؿيككف الك 

                                                 

(1)  H.LAUTERPATH, International law and human rights, Archon Books, 

London.1968: p.166 
(2)  Stowell, E. La theorie et La politique de l’intervention Recueil des cours 

l’Académie De Droit International. Vol, 40, 1932: p.92. 
(3) OppenHeim, H.Lauterpacht, International Law, 8th edition Longmans, Green&co, 

London, 1955: p.305. 
، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، الطبعة األكلى، الدولي مفيوم في طور التبدل التدّخلليمى الرحباني،   (ٗ)

 .ٛٔ، صٕٙٓٓ
(5)  L.Cavare: Le droit international public positif, Paris, to II. 1969, p.628. 
(6)  Charles Rousseau, Droit international public, les relations internationals, Tome 4, 

edition Sirey, Paris, 1980, p.37. 
، دار الدولي اإلنساني: دراسة فقيية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي التدّخلىنداكم،  أحمدحساـ   (ٚ)

 .ٖٗ، ص ٜٙٙٔ، القاىرة، النيضة العربية
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، بطريقة استبدادية أخرل تعرض دكلة لشؤكف دكلة»أنو  ما كيرل الدكتكر محمد طمعت الغنيميك
بدكف حؽ كلكنو أك  قد يحدث بحؽ تدّخؿمثؿ ىذا ال ،تغيرىاأك  بقاء عمى االمكر الراىنةكذلؾ بقصد اإل

 أىمية ؿيمثّ فإنو  كلذلؾ، ية لمدكؿ المعنيةقميمالسيادة اإلأك  في كافة الحاالت يمس االستقبلؿ الخارجي
السيادة  يمّس  تدّخؿالأف  . كبالتالي اتفؽ معظـ الفقياء عمى(ٔ)«كبيرة بالنسبة لمكضع الدكلي لمدكلة

 بدكف رضاىا. أم  الدكلة إرادةرغما عف أم  ،ية لمدكلة بحيث يككف جبرياقميماإل

 يمكننا تقسيميا في ثبلثة اتجاىات:، مف خبلؿ التعاريؼ السابقة
كالذم يقتصر عمى السمكؾ  تدّخؿكىك ما يمكف تسميتو باالتجاه الضيؽ لمعنى ال لاألو التجاه
المسمحة كالكسائؿ  القّكةمف خبلؿ استعماؿ  تدّخؿفي ال ساسىي األ القّكةاعتبار أم  ،المتسـ بالعنؼ

لـ  الخارجية طالماأك  في الشؤكف الداخمية تدّخبلن آخر  سمكؾأم  العسكرية. كبالتالي ال يمكف اعتبار
  العسكرية. القّكةينطكم عمى استخداـ 

ىذا االتجاه غير متكافؽ مع ما تشيده الساحة الدكلية مف تصرفات ال تتسـ بالعسكرية أف  كبرأينا
، ي لمدكلةقميمالمس في الكياف السياسي كاإلإلى  كتؤدم فالدكليي شخاصاألأحد  كالتي تنتج عف

معظـ . إف الحركات االنفصاليةأك  دعـ المعارضةأك  ربيفتمكيؿ المخأك  كاستثارة الحرب االىمية مثبل
العسكرية كتؤدم ذات النتائج  القّكةيا كبديؿ عف تدّخمىذه التصرفات تستخدميا معظـ الدكؿ في 

  المبتغاة لتحقيؽ مصالحيا. 
بنكع معيف  يقيدهال إذ  تدّخؿكىك ما يمكف تسميتو باالتجاه المكسع لمعنى ال ما التجاه الثانيأ
دعائية ىدامة تقكـ أك  سياسيةأك  عسكريةأك  اقتصادية، ممارسة ميما كاف شكميا فأم، ساليبمف األ

يككف أف  يمكفأنو  بعد مف ذلؾ. كاألتدّخبلن تعتبر  أخرل بيا دكلة بيدؼ فرض ارادتيا عمى دكلة
في شؤكنيا  ّخؿتدكباطنيا ينطكم عمى ال، ظاىرىا تقديـ المساعدة لمدكلة المستيدفة، في صكرة تدّخؿال

صحاب ىذا االتجاه أال يعتبر  ،. كعميو(ٕ)الرقابة عمى سياساتيا الخارجية حكاـا  الخارجية ك أك  الداخمية
 .تدّخؿشكاؿ ىذا الأشكؿ مف أم  سند قانكني يبيحأم  بكجكد

منظمات إلى  مختمؼ الدكؿ قد انضمتأف  تطكر العبلقات الدكلية نجدإلى  نظرناإذا  كلكف
فإذا  معاىدات دكلية حيث تفرض البعض منيا التزامات مف جانب الدكؿ تجاه المنظمة.دكلية بمكجب 

ؤكف الداخمية في الش تدّخبلن ال يمكف اعتباره ، في ىذه االلتزامات مثبلن  تدّخؿما قامت المنظمة بال
 عت عمى االتفاقية. كقّ  بإرادتياف الدكلة كالخارجية لمدكلة أل

القانكف  أشخاصأحد  التي تعتبرك  المنظمة الدكليةفإف  تدّخؿ،ع لمخذنا باالتجاه المكسأذا ما إف
                                                 

، ٜٓٚٔسكندرية، ة المعارؼ، اإلأ، منش، قانون السالماألمم امة في قانونالع حكاماألمحمد طمعت الغنيمي،   (ٔ)
 .ٜٕٖص

 .ٕٛٓص ،مرجع سابؽ ،اتفاقيات تحرير التجارة العالميةالتدّخل و عدم مبدأ  ،ياسر الحكيش  (ٕ)
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كي إلييا  ماـ مراجعة تصرفاتيا حياؿ الدكلة التي يككف ىذا التصرؼ متكجياأ الدكلي تجد نفسيا دائمان 
كىذا ، الخارجيةأك  في شؤكنيا الداخمية تدّخؿتصرفيا ىك  فّ أخيرة بال تككف محؿ احتجاج مف قبؿ األ

  مع كاقع العبلقات الدكلية. ما يتعارض
 تدّخؿيقكـ عمى التكفيؽ بيف االتجاىيف السابقيف. فالإذ  كىك االتجاه التكفيقي ،ما التجاه الثالثأ
العسكرية. كلكف ال يمكف  القّكةالعنيؼ المتسـ ب تدّخؿفيك غير محصكر بال، م كسيمةأيككف بأف  يمكف
رادم كالذم اإل تدّخؿمف كجية نظرىـ ىك ال تدّخؿفال كفؽ االتجاه الثاني. تدّخؿفعؿ ىك أم  اعتبار
رادتيا إالدكلة المستيدفة بحيث تؤثر عمى رادتيا عمى إفرض إلى  ة تسعىتدّخمالدكلة المأف  يعني
أك  رادم الذم يقكـ بو شخص قانكني دكلي )دكلةاإل تدّخؿكفؽ ىذا االتجاه ىك ال تدّخؿفال .تدّخؿبال

 .(ٔ)الخارجيةأك  نو المساس باختصاصات الدكلة الداخميةأني مف شمنظمة دكلية( دكف مبرر قانك 
تنكع االرتباطات بيف ك  الكاقع الدكلي بفعؿ تشابؾ المصالحإلى  قربأبذلؾ يككف ىذا التعريؼ ك 
  الدكلييف. شخاصاأل

كىك كؿ سمكؾ يمارسو شخص  تدّخؿنكرد تعريؼ كاضح لمأف  كمف خبلؿ كؿ ىذه التعاريؼ يمكننا
 تدّخؿالدكلة الم إرادةخارج عف أم  ،غير مباشرةأك  بصكرة مباشرة كراهباإليتسـ ، الدكؿإحدل  دكلي عمى

ما عدا المكاضيع التي تككف الدكلة قد التزمت بيا بمكجب ، الخارجيةأك  في الشؤكف الداخمية، فييا
 اع سمكؾ معيفكيككف القصد منو تخطي سيادة الدكلة بيدؼ ارغاميا عمى اتب ،عرفيةأك  معاىدات دكلية

 ى انكاعو االقتصادية كالثقافية كالعسكرية كالدبمكماسية كالسياسية.كيككف بشتّ ، االمتناع عنوأك 
 شركط:أك  يجب تكافر عدة عناصرتدّخؿ، كلكي يّتسـ الفعؿ بال

تمارسو الدكؿ كالمنظمات الدكلية عمى أف  يمكفإذ  ىك سمكؾ يمارسو شخص دكلي تدّخؿف الإ .ٔ
 حد سكاء.

ما المنظمات أالقانكف الدكلي ىي الدكؿ فقط.  أشخاصمف بيف  تدّخؿبال المستيدفةالجية  .ٕ
الفقو الدكلي ال يصؼ ىذه أف إال  تتعرض لضغكط مف جانب بعض الدكؿ كانتف ا  ك  الدكلية

. كما لك امتنعت (ٕ)خبلؿ بالتزامات تعاقديةإنيا أفييا  جؿ ما، يةتدّخمأعماؿ  نياأالضغكط ب
 لحمؿ المنظمة، تسديد التزاماتيا الماليةعف لضغكط عمى المنظمات الدكلية الدكؿ التي تمارس ا

مف مرة. فقد اشترط أكثر  ةميركيىذا ما فعمتو الكاليات المتحدة األك  باع سمكؾ معيف.عمى اتّ 
الكاليات  مميار دكالر مف مستحقات ٙ.ٔمجمكعة مف الشركط لتسديد مبمغ  ميركيالككنغرس األ

خضاع حسابات إ ،مف ىذه الشركط، ك ٜٜٚٔفي عاـ  المتحدة األمـ منظمةالمتحدة المتأخرة ل
                                                 

الة رس ،المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدولي األمم تدخلمسعد عبد الرحمف زيداف قاسـ:   (ٔ)
 .ٚٔٔ، ص ٕٔٓٓدكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

 .ٕٚٔ ، مرجع سابؽ، صواتفاقيات تحرير التجارة العالمية التدّخلعدم مبدأ  ،ياسر الحكيش  (ٕ)
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 .(ٔ)المنظمة لرقابة الككنغرس

أف  تمتمؾ الدكلة الحؽ فيأف  عمى دكلة مستقمة كيقصد بيذا العنصر كاقعان  تدّخؿالف يككف أ .ٖ
، أخرللسيطرة دكؿ  تككف خاضعة قانكنان أف  كالخارجية دكف الداخمية شؤكنياتدير جميع 

شؤكنيا كمف ثـ  بتسييرشرط الـز لقياـ الدكلة يك ف ستقبلؿ ىك نتيجة طبيعية لمسيادة.فاال
 .(ٕ)بالمعنى الذم نقصده تدّخبلن  فعاؿاأل تعدكبدكنو ال ، في شؤكنيا تدّخؿاالمتناع عف ال

الخارجي لمدكلة أك  عمى مسائؿ تككف مف صميـ اختصاص الداخمي تدّخؿينصب الأف  يجب .ٗ
الدكلة المستيدفة في مسائؿ تعتبر  إرادةىك سمب  تدّخؿتيا. فالقصد مف كراء المف سياد انطبلقان 

أك  ما تعمؽ منيا بالتزامات دكلية إالّ  ،في المجاؿ المحجكز لمدكلة بمكجب القانكف الدكلي
 .(ٖ)بمعاىدة دكلية

 نجد، تحدةالم األمـ ميثاؽإلى  كبالعكدة، كىك فقدانو لمسند القانكني تدّخؿخير لمما العنصر األأ .٘
في الشؤكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي لدكلة  تدّخؿالميثاؽ يشدد عمى عدـ الأف 
التدابير التي يتخذىا أف  ما يعني، في الفصؿ السابععدا تطبيؽ تدابير القمع الكاردة ما ، (ٗ)ما

 تدّخبلن تبر الفصؿ السابع ال تع بمكجب يفكالسمـ الدكلياألمف  في ما يتعمؽ بحفظاألمف  مجمس
 في الشؤكف الداخمية لمدكؿ كىذا ما سنفصمو في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث. 

كضاع عمى حاليا بقاء األإأجؿ  تحقيؽ اثار معينة سكاء مفإلى  بشكؿ عاـ ييدؼ تدّخؿكال
ة دكف الحيمكلأك  في شؤكنو تدّخؿحماية النظاـ القائـ في البمد المإلى  ة مثبلن تدّخمحيث تيدؼ الدكلة الم

كجكد دعكات أك  بيا تدّخؿبذريعة كجكد اتفاقيات مع الدكلة الم ،تغيير النظاـ السياسي كاالجتماعي
تغيير تدّخؿ إلى ييدؼ الأف  يمكفك  مف قبؿ ىذه الحككمات لمحفاظ عمى الكضع القائـ كما تدّخؿلم
مع مصالح الدكلة  كسياسات بعض الدكؿ بما يتماشىتغيير في سمكؾ أك  كضاع القائمة في بمد مااأل
المساعدة عمى قمبو مستخدمة كافة الضغكط السياسية أك  كذلؾ عف طريؽ قمب نظاـ الحكـ، ةتدّخمالم

  كاالقتصادية كغيرىا.

كالذم يدكر في الشؤكف الداخمية  تدّخؿال بد مف تحديد نطاؽ التدّخؿ، ال حددنا عناصرأف  بعدف
 . أخرلفي الشؤكف الداخمية لدكلة  تدّخبلن يعد  كاف سمكؾ بعض الدكؿإذا  كالخارجية لمعرفة ما

                                                 

المنظمات غير الحكومية  –الحصانات  –النشاطات  –نظام المن الجماعي : المنظمات العالميةخميؿ حسيف،   (ٔ)
 .ٖٖٙص  ، ٕٚٔٓ الطبعة األكلى، ، الحقكقية، بيركت منشكرات الحمبي، الوثائق –صالح التحديات وال –

، المؤسسة الحديثة لمكتاب، بيركت، اليدام والقانون الدولي العام: دراسة مقارنة التدّخلعدم محمد رضا يكنس،   (ٕ)
 .ٖٗ، صٕٓٔٓالطبعة األكلى، 

 .ٕٛٔياسر الحكيش، مرجع سابؽ، ص  (ٖ)
 .المتحدة، الفصؿ األكؿ، المادة الثانية، الفقرة السابعة األمـ ميثاؽ  (ٗ)
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 تدّخلالفرع الثاني: نطاق ال

يقصد بيا كافة ك  الدكلي ال بد مف تحديد الشؤكف الداخمية لمدكلة. تدّخؿقبؿ تحديد نطاؽ ال
  .(ٔ)المسائؿ التي ال تخؿ بحقكؽ الدكؿ ككذا المسائؿ التي تمس مصالح الدكؿ

بتاريخ  air En Provenceنكف الدكلي عمى الئحة صادؽ معيد القا، كفي ىذا الصدد
ىك تمؾ  ،فيو تدّخؿبفرنسا تتضمف مفيكـ المجاؿ المحفكظ لمدكلة الذم ال يجكز ال ٜٗ٘ٔ/ٗٓ/ٖٓ

 .(ٕ)كيككف فييا اختصاص الدكلة غير خاضع لمقانكف الدكلي، النشاطات التي تقكـ بيا الدكلة

دة بقكاعد القانكف الدكلي. ىذا ائؿ غير المحدّ تسّكم بحرية كؿ المسأف  فبإمكاف الدكؿ ،كعميو
المتحدة في  األمـ دتو المادة الثانية مف ميثاؽكّ أمشركع. كىذا ما  ريعتبر غيفييا  تدّخؿكؿ أف  يعني

في الشؤكف التي  تدّخؿتأف  المتحدة لؤلمـغ ليس في ىذا الميثاؽ ما يسكّ »أنو  فقرتيا السابعة عمى
يعرضكا مثؿ ىذه أف  عضاءكليس فيو ما يقتضي األ، مي لدكلة ماتككف مف صميـ السمطاف الداخ
 .«المسائؿ ألف تحؿ بحكـ الميثاؽ

بكجكد قكاعد دكلية ان كثيقان المسائؿ المتعمقة باالختصاص الداخمي ترتبط ارتباطأف  كمعنى ذلؾ
طار إمسألة مف خرجت ىذه ال، مسألة داخميةأك  ان مر أفكمما كجدت قاعدة دكلية تنظـ ، عرفيةأك  اتفاقية

فييا. كىذا ما  تدّخؿخريف لمقانكف الدكلي الاآل شخاصكمف ثـ جاز لؤل، االختصاص الداخمي لمدكؿ
  :عمى أنو كالتي تنص (ٖ)مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات ٕٚاكدتو المادة 

في تنفيذ  إلخفاقويحتج بنصكص قانكنو الداخمي كمبرر أف  ال يجكز لطرؼ في معاىدة»
مادة تتعمؽ بالنطاؽ المحجكز تستبعد بالنسبة ألحد أم  ىدة. فالنتيجة ألم التزاـ دكلي فيالمعا

أم  امكانية التيرب مف تنفيذىا مف خبلؿ االدعاء بالنطاؽ المحجكز تجاه، األطراؼ تجاه التزاماتو
  .(ٗ)«سؤاؿ يتعمؽ بترجمة كتطبيؽ ىذه االلتزامات

                                                 

، ص ٜٜٓٔ، المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر، في القانون الدولي المعاصر التدّخلعدم مبدأ  بككرا ادريس،  (ٔ)
ٜ٘. 

، ص ٕٓٔٓ  لى،، الطبعة األك دار األكاديمية، الدار البيضاء، اإلنساني التدّخلدراسات في عمي،  دسي أحمد  (ٕ)
ٜٙ. 

اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات، اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، كفتحت باب التكقيع كالتصديؽ عمييا   (ٖ)
متكفرة  ٕٚ/ٔٓ/ٜٓٛٔ، كدخمت حيز النفاذ في ٖٕ/٘ٓ/ٜٜٙٔالمؤرخ في  ٕٚ/ٜٖكاالنضماـ الييا في القرار 

 ي:لكتركنعمى المكقع اإل
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html 
(4)  Nguyen Quoc dinh,Patrick dailler, Alain pellet, le droit International public, 5eme 

Edition, Paris, Delta, 1994,page 424.  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
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دكلة تككف داخمة ضمف اختصاصيا الداخمي كيخرج كافة األمكر المتعمقة بالأف  فاألصؿ ىك
المادة الثانية إلى  الدكلي العاـ. كبالعكدة القانكف أحكاـمنيا تمؾ التي يتـ االلتزاـ بشأنيا بالتزاـ بمكجب 

يكجد ىناؾ مسائؿ تندرج تحت مظمة أنو إال  ،يتبيف انيا لـ تحدد طبيعة الشؤكف الداخمية، مف الميثاؽ
فييا ألنيا  تدّخؿغيرىا مف الدكؿ الأك  التي ال يجكز لممنظمات الدكلية، لمدكلة االختصاص الداخمي

الحؽ » :ٖٕٔٔالمتحدة رقـ  األمـ ببساطة تتعمؽ بالشؤكف الداخمية لمدكلة. تـ التعبير عنيا في قرار
كذلؾ ، السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم يالكؿ الدكؿ في تحديد نظام، السيادم غير قابؿ لمتصرؼ

كعميو ينقسـ  .(ٔ)«خارجي تدّخؿأم  بكؿ حرية دكف، كالمنظمات الدكلية خرلبلقاتيا مع الدكؿ األع
 جزئيف: الشؤكف الداخمية كالشؤكف الخارجية. إلى  المجاؿ المحفكظ لمدكلةأك  االختصاص
اسي الدكلة كالمتعمؽ بالنظاـ السي إقميـىي كافة المسائؿ المتعمقة داخؿ  :الشؤون الداخميةأوًل: 

 كالقضائي االقتصادم. كالتي سنفصميا كاآلتي:

 :التنظيـ السياسي  -ٔ

مف حيث شكؿ نظاميا ف إ ،تختار بحرية نظاـ الحكـ الداخمي فيياأف  لكؿ دكلة الحؽ في
تختار أف  كاف جميكريا قائما عمى االنتخاب أـ ممكيا قائما عمى الكراثة. كما يحؽ لياإذا  السياسي كما

أكامر صادرة أك  تخضع ألية تعميماتأف  ظاـ التعميمي كالثقافي الخاص بيا دكفحككمتيا كتحدّد الن
 ة. أجنبيعف سمطة 

في قضية االنشطة  ٜٙٛٔكىذا ما أكدتو محكمة العدؿ الدكلية في حكميا الشيير عاـ 
أف ب ،ياتدّخمة لتبرير ميركيحيث اّدعت الكاليات المتحدة األ (ٕ)العسكرية كشبو العسكرية في نيكارغكا

حزاب قامة نظاـ ديمقراطي يعتمد عمى األنيكارغكا قد أخذت عمى عاتقيا التزامات داخمية قكاميا إ
النظاـ السياسي الداخمي أف  كاالنتخابات الّحرة كلكنيا أخمت بيذه الكعكد. كجاء في مستيؿ حكميا

 ،ذلؾإلى  التعبير كمالنيكارغكا كما ينطكم عميو مف نظاـ االنتخابات كتعدد االحزاب كالنقابات كحرية 
 ىك شأف داخمي خاص بيا.

 :في التشريع -ٕ

، التشريعات كاالنظمة المناسبة كالضركرية لتنظيـ شؤكنيا بإصدارإف لمدكلة الحؽ الكامؿ 
كتحديد المراكز القانكنية ، ياإقميمنشطة التي تقع في كتنظيـ األ، كالمحافظة عمى كيانيا كمصالحيا

                                                 

في الشؤكف الداخمية لمدكؿ  التدّخؿحكؿ عدـ جكاز  بإعبلف، المتعمؽ ٕٓ، الدكرة ٖٕٔٔمعية العامة رقـ قرار الج  (ٔ)
 .ٜ٘ٙٔ خكسيادتيا بتاريكحماية استقبلليا 

دار ، الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساتو عمى الساحة الدولية التدّخلسامح عبد القكل السيد،   (ٕ)
 .ٜٖ – ٖٛص -ٕٕٔٓمنشر، االسكندرية، الجديدة ل ةالجامع
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ال إذ  ياإقميمتمارسو الدكلة ضمف حدكد  د ىذا االختصاص مطمقان كحماية مصالحيـ. كيع شخاصلؤل
 .أخرلبأك  االنتقاص منو بصكرةأك  التأثير عميو خرللمدكؿ األ يحؽ

ضمف االختصاص الداخمي  تدخؿفتحديد المركز القانكني لؤلجانب مثبل يعتبر مف األمكر التي 
أف  إال (ٔ)ؽ بقضية الرعايا األلماف في بكلكنيالمدكلة كىذا ما أكدتو المحكمة الدكلية في رأييا المتعم

 خارجو.إلى  يمتد الدكلة كال إقميـاالختصاص التشريعي لمدكلة يقتصر عمى 

 :في القضاء -ٖ

كحؽ ، ياإقميمات التقاضي كدرجات المحاكـ داخؿ إجراءلمدكلة الحرية المطمقة في تنظيـ 
يا ككؿ ما يقع فيو مف إقميممتكاجديف داخؿ ال شخاصاستعماؿ كسائؿ القير كالتنفيذ في مكاجية كؿ األ

معاىدة تتعمؽ أك  كاف ىناؾ اتفاؽإذا  إالّ  أخرل يا قكانيف دكلةأراضيؽ الدكلة عمى تطبّ  ممتمكات. فبل
 في مكضكع معيف.

 :تنظيـ االقتصاد -ٗ

ى األكللمدكلة حؽ السيادة عمى ثركتيا الطبيعية كمكاردىا االقتصادية كقد أكّدت عمى ذلؾ المادة 
(ٕ)الثقافيةك  االجتماعيةك  الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية مف العيد

فمكؿ دكلة الحؽ في تنظيـ  .
كتحديد ، دهيتقيأك  الحؽ في تحرير اقتصادىاأيضان ك ، لمبادئيا السياسية كاالقتصاديةكفقان  اقتصادىا

 .سياستيا المالية كاستغبلؿ مكاردىا االقتصادية بالطريقة التي تراىا مناسبة

دارة عبلقات الدكلة كيقصد بيا  :الشؤون الخارجيةثانيًا:  كافة المسائؿ المتعمقة بتنظيـ كا 
كذلؾ حسب ، المنظمات الدكليةأك  بينيا كشخص معنكم كبيف غيرىا مف الدكؿ تالخارجية التي نشأ

 .لمصالحيا الخاصةكفقان  السياسة التي ترسميا الدكلة لنفسيا

 :كمف مجاالتيا

يككف مكضكعيا غير أف  االنسحاب منيا عمىأك إلييا  دات الدكلية كاالنضماـبراـ المعاىإ  -1
المتحدة  األمـ سمّك ميثاؽإلى  . مع االشارة(ٖ)منافي لقاعدة مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ

حصؿ تعارض في االلتزامات التي يرتبط إذا  أنو عمى غيره مف المعاىدات الدكلية بمعنى
فالعبرة بالتزاماتيـ المترتبة ، يرتبط فيوآخر  التزاـ دكليأم  دة معالمتح األمـ أعضاءبيا 

                                                 

 .ٜٚص  -مرجع سابؽ.، اإلنساني التدّخلدراسات في سيد عمي،  أحمد  (ٔ)
العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية، اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كفتحت باب   (ٕ)

كدخؿ حيز النفاذ  ٜٙٙٔ/ٔ/ؾٙٔ( المؤرخ في ٕٔ-)د ٕٕٓٓالتكقيع كالتصديؽ عميو كاالنضماـ اليو في القرار 
 .ٕٚكفقا لممادة  ٜٙٚٔ/ٕ/ؾٖفي 

 .مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات ٖ٘انظر المادة   (ٖ)
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 .(ٔ)منو ٖٓٔعميو المادة  ما نصتبمكجب الميثاؽ كىذا 

لمدكلة الحؽ في اقامة العبلقات االقتصادية كالتجارية كالثقافية كالدبمكماسية مع باقي الدكؿ   -2
معيا كذلؾ بمكجب الفصؿ  كقؼ تمؾ العبلقاتاألمف  التي يقرر مجمس باستثناء الدكؿ

 .(ٕ)يفالدكليكاألمف  السابع في اطار المحافظة عمى السمـ

كفقان  الييئات الدكليةأك  المنظماتإلى  لمدكلة الحؽ في التقدـ بطمب العضكية لبلنضماـ  -3
إلى  كما ليا الحؽ في االنضماـ، المنصكص عنيا في المعاىدة كالشركط اتجراءلئل
  . (ٖ)يةالتكتبلت الدكلك  حبلؼاأل

ثارة المسؤكلية الدكلية   -4 الحؽ في تقديـ المطالب الدكلية ضد بعض رعايا القانكف الدكلي كا 
قياـ دكلة ما بإزالة الغابات مف  فّ إ ،المجتمع الدكلي. كعمى سبيؿ المثاؿ ليذه الدكؿ أماـ

كؿ الدأك  يا يجعؿ ىذه الدكلة مسؤكلة دكليا في مكاجية الدكلةإقميممساحات شاسعة داخؿ 
كيحؽ ، ياإقميمحداث خمؿ ظاىر لمتكازف البيئي داخؿ إالتي قد يتسبب ىذا التصرؼ في 

 .(ٗ)تطالب باقتضاء تعكيضأف  لمدكلة المتضررة في ىذه الحالة

لمدكلة ف إإذ  المسائؿ مف صميـ شؤكف الدكلة الخارجية التي ال يجكز التعرض ليا تعتبر ىذه 
تككف ىناؾ مراقبة عمييا مف أف  ما فييا مف قدرة كغاية دكفشؤكنيا الخارجية بكؿ إدارة  الحؽ في

 .أخرلجانب دكلة 

 في الشؤكف الخارجية لمدكلة محاكلة التأثير عمى قرارات الدكلة الخارجية تدّخبلكعمى ذلؾ يعتبر 
التخمي عف  مىالدكلة ع إلرغاـ، العسكريةإلى  مف ممارسة الضغكط السياسية كاالقتصادية كصكال بدءان 
ة مف ميركي. كلعؿ ما مارستو الكاليات المتحدة األأخرلتغييرىا كانتياج سياسة أك  ياسة التي اتخذتياالس

خير مثاؿ عف  إيرافضغكط عمى بعض الدكؿ كمف ضمنيا غامبيا لقطع العبلقات الدبمكماسية مع 
 . في الشؤكف الخارجية لمدكلة تدّخؿال

ظ لمدكلة بقكاعد القانكف الدكلي يجعؿ منو ذك المجاؿ المحفك أك  ارتباط االختصاص الداخميإف 
قد ال ، مسالة معينة قد تعتبر مف صميـ السمطاف الداخمي اليكـأف  طبيعة متغيرة قابمة لمتطكر بحيث

 لتطكر قكاعد القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية. نظران  تككف بالضركرة مستقببلن 

                                                 

 عصبة –الجيزة والوكالت والبرامج  –المتحدة  األمم -النظرية العامة –المنظمات العالمية خميؿ حسيف،   (ٔ)
 .ٜٕ٘، ص ٕٚٔٓلطبعة األكلى ا  ،قية، بيركت، منشكرات  الحمبي الحقك األمم

 .المتحدة األمـ مف ميثاؽ ٕٗانظر المادة   (ٕ)
 .ٕٕٕمرجع سابؽ، ص مبدأ التدّخل في القانون الدولي المعاصر، بككرا ادريس،   (ٖ)
 .ٛٗٗ، ص ، مرجع سابؽواتفاقيات تحرير التجارة العالمية التدّخلعدم مبدأ  ياسر الحكيش،  (ٗ)
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الجية المختصة لتحديد إلى  يا لـ تشرنّ أيتبيف ، نص المادة الثانية الفقرة السابعةإلى  بالعكدة
 ٕ/٘ٔفي المادة  األمـ عمى غرار ميثاؽ عصبة، اـ ال، ككف المسالة كاقعة ضمف السمطاف الداخمي

(ٔ)الذم حدد تمؾ الجية بمجمس العصبة
. 

الدكلة أف  الذم يعتبر ، األكؿكقد برز رأياف مختمفاف حكؿ صبلحية تحديد االختصاص الداخمي
 األمـ أف كاالتجاه الثاني يعتبر، حبة االختصاص في تحديد نطاؽ االختصاص الداخميىي صا

تككف الدكلة أف  غير مقبكؿ حيث ال يمكف األكؿ المتحدة ىي صاحبة االختصاص. كاذا كاف الرأم
يترتب عميو عدة تفسيرات ضمف المسالة الكاحدة في  ألنوىي الجية التي تحدد االختصاص الداخمي 

منع المنظمة الدكلية إلى  يؤدمأنو  إلىإضافة  ،ؼ الدكؿ في انظمتيا كمصالحيا الشخصيةظؿ اختبل
الرأم الثاني ىك األصح كالذم فإف  ،مف القياـ بممارسة اختصاصاتيا المنصكص عنيا في الميثاؽ

عمى المتحدة  األمـ مف الميثاؽ كالتي بمكجبيا تعمؿ ٘٘المتحدة ال سيما المادة  األمـ يتفؽ مع مقاصد
المتعمقة بعمؿ  ٕٙكالمادة  «االجتماعية كالصحية، االقتصادية، تيسير الحمكؿ لممشاكؿ الدكلية»

مكر االقتصاد كاالجتماع أالمجمس االقتصادم كاالجتماعي ككضع التقارير عف المسائؿ الدكلية في 
لة ىي التي تحدد كانت الدك إذا  المتحدة بيذه الكظائؼ األمـ مف الصعب قياـإذ  ،كالثقافة كالتعميـ
  .(ٕ)دت عميو الممارسة الدكليةكّ أفي نطاؽ االختصاص الداخمي كىذا ما  تدخؿالمسائؿ التي 

المتحدة ىي الجية المختصة بتقدير ما يدخؿ ضمف  األمـ كانتفإذا  ،كفي ىذا الخصكص
أك  ت اتفاقيةاالختصاص الداخمي لمدكلة كما يخرج عنيا كفؽ الميثاؽ كقكاعد القانكف الدكلي سكاء كان

المتحدة قد تطكرت في أخذ المعايير المناسبة  األمـ . إفما ىك المعيار الذم تعتمده في تقديرىا، عرفية
أكثر  معيار مرف متطكر سياسيإلى  لتحديد المسائؿ المتعمقة باالختصاص الداخمي مف معيار قانكني
 .«االىتماـ الدكلي»ػر يتمثؿ بمنو قانكني كىذا مف خبلؿ تصدييا لممشاكؿ الدكلية. ىذا المعيا

 في المسائؿ التي تثير اىتماما دكليا بغض النظر تدّخؿالمتحدة حؽ ال األمـ يمنح ىذا المعيار
 لؤلمـفي شؤكنيا الداخمية. كفي ىذا السياؽ يقكؿ بطرس غالي االميف العاـ السابؽ  تدّخؿما كاف إذا 

بعد مف السيادة العالمية التي تممكيا البشرية أ إلى اف حقكؽ الفرد كحقكؽ الشعكب تستند» :(ٖ)متحدة
، «وقاطبة كالتي تعطي جميع الشعكب حقا مشركعا لشغؿ انفسيا بالقضايا التي تمس العالـ في مجمكع
أف  كىذا المعنى يجد انعكاسا متزايدا لو في التكسع التدريجي لمقانكف الدكلي كيصؿ بذلؾ االعتراؼ

. فالقضايا المرتبطة بالبيئة أك  دىا مكاجيةبمفر  ال تستطيعالدكؿ كحككماتيا  حؿ لممشكبلت القائمة اليـك
                                                 

 .ٔ٘، ص ، مرجع سابؽاليدام والقانون الدولي العام التدّخلمحمد رضا يكنس، عدم   (ٔ)
 .ٛٗٗ، ص مرجع سابؽ، واتفاقيات تحرير التجارة العالمية التدّخلعدم مبدأ  ياسر الحكيش،  (ٕ)
ىراـ (، مركز االٔٔٔمجمة السياسة الدكلية )المصرية(، العدد )، «نحو دور أقوى لألمم المتحدة»بطرس غالي،   (ٖ)

 .ٔٔ، صٖٜٜٔ/ٕلمدراسات السياسية كاالستراتيجية، ؾ
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 سمحةكانتشار األ رىابكالصحة كندرة المياه كاستفحاؿ المجاعة كاالمراض الفتاكة كمكافحة الجرائـ كاإل
النككية تجاكزت حدكد الدكلة. ففي جميع األحكاؿ التي تكجد فييا مصمحة ذات قيمة حقيقية لممجتمع 

ال فالتعاكف الدكلي  (ٔ)ىذه المصمحة أىمية حرية الدكؿ يجب الحد منيا بما يتناسب معفإف  ،ليالدك 
منو. فأم مسألة حتى لك كانت داخمة في اطار االختصاص الداخمي لمدكلة كلـ تكف مكضكعا  مناص

بناء أك  ليالجمعية العامة بأنيا شأف دك  أعضاءتكّيؼ بناء عمى رغبة غالبية أف  يمكف، التفاقية دكلية
 .سمـ كاألمف الدكلييفما اعتبر المسألة تيدد الاألمف إذا  لقرار مجمس

 المطمب الثاني

 السيادةمبدأ  مع تدّخلتعارض ال
العناصر أحد  مما ييدد بضرب، نجده يصطدـ بسيادة الدكلةتدّخؿ، سمكؾ الإلى  بالعكدة

التطكرات الدكلية أف إال  ،لمبدأ السيادة يمثؿ خرقا تدّخؿية التي ترتكز عمييا الدكلة. فسمكؾ الساساأل
 ادل، التي رافقت النظاـ الدكلي في المياديف االقتصادية كالسياسية بفعؿ العكلمة كالتقدـ التكنكلكجي

انحسار فكرة السيادة كمفيكـ مطمؽ لتصبح السيادة نسبية تتغير مع المتغيرات الدكلية. كلمعالجة إلى 
خصائصيا كاثارىا كتصادميا مع إلى  يد السيادة كمفيكـ لمتطرؽىذا المطمب ال بد أكال مف تحد

 ثـ نتناكؿ اثر المتغيرات الدكلية عمى السيادة في الفرع الثاني.تدّخؿ، ال

 مفيوم السيادة :األولالفرع 
قميـك  أفرادالدكلة عند تكافرىا عمى مقكمات مادية مف مجمكع إلى  السيادة كضع قانكني ينسب  ا 

تكاجو بو الدكؿ ك  ياإقميمداخؿ  فرادكىي تمثؿ ما لمدكلة مف سمطاف تكاجو بو األ، ةكىيئة منظمة حاكم
، يككف مرجع تصرفات الدكلة في مختمؼ شؤكنياأف  في الخارج. كمف مقتضيات ىذا السمطاف خرلاأل

 ٜٜٗٔلتعريؼ محكمة العدؿ الدكلية في قضية مضيؽ ككرفك سنة كفقان  ارادتيا كحدىا. فالسيادة
احتراـ السيادة كأف  ،مطمقةك  يا كالية انفراديةإقميمبحكـ الضركرة ىي كالية الدكلة في حدكد  السيادة»
  .(ٕ)«ا جكىريا مف اسس العبلقات الدكليةأساسية في ما بيف الدكؿ المستقمة يعد قميماإل

ثاؽ عك المينظرية في القانكف الدكلي أقّر بيا مكقّ  »المتحدة بأنيا:  األمـ فمقد عرفتيا مكسكعة

                                                 

(1)  Politis, le problème de limitation de souveraineté et la théorie de l’abus des droit 

dans les rapports internationaux, Recueil des cours l’Académie De Droit 

International Tome6, 1925,page 3-4. 
منشور في السيادة والسمطة الفاق  «ثر التحولت الدولية الراىنة عمى مفيوم السيادة الوطنيةأ»حمد بكبكش، م  (ٕ)

(، بيركت، الطبعة ٕ٘، مركز دراسات الكحدة العربية، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)الوطنية والحدود العالمية
 .ٜٔٔ، صٕٙٓٓاألكلى، 
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كفقان  عبلقاتيـ الدكلية تنظـكأف  المتحدة ذات سيادة األمـ في عضاءكيعتبر بمكجبيا جميع الدكؿ األ
لمسيادة مظيريف: السيادة الداخمية كىي عبلقة أف  كيرل االستاذ كمسف، «(ٔ)لمبدأ المساكاة في السيادة

، . فبالنسبة لممظير الداخمي(ٕ)رلخالدكلة بمكاطنييا كالسيادة الخارجية ىي عبلقة الدكلة مع الدكؿ األ
ممارسة الكظائؼ التشريعية أم  ،يا كبكاسطة نظاميا السياسيأراضيالقرارات فكؽ  باتخاذتستأثر الدكلة 

مف ممتمكات  قميـاإل ككؿ ما يقع في ذلؾ، الخاضع ليا قميـاإل كاالدارية كالقضائية تجاه كؿ مف يقع في
إدارة  ا المظير الخارجي لمسيادة فيتجمى باستقبلؿ الدكلة فيام .أخرلتنازعيا سمطة أف  كثركات دكف

أف  يعني األكؿاألمر  ،مريفأكىذا يعني  ة.أجنبيشؤكنيا كعبلقاتيا الخارجية دكف الخضكع لسمطة 
في شؤكف  تدّخؿليا ال ؽال يح كالثاني، كامر مف الخارجأأك  الدكلة صاحبة السيادة ال تتمقى تكجييات

 لسيادة.ذات ا خرلالدكؿ األ
فقدت الدكلة مظير سيادتيا الخارجية فإذا  ،ىذاف المظيراف لمسيادة ال يمكف الفصؿ بينيما

ف فبل تككف ذات سيادة ، في عبلقتيا الدكلية أخرل بخضكعيا لدكلة كانت تتمتع بكامؿ سمطاتيا حتى كا 
ي في أساسك  حيكمالداخمية في المجاالت التشريعية كالتنفيذية كالقضائية. فمدلكؿ السيادة مدلكؿ 

إلى  يسعى مف يفتقدىا، الساحة الدكلية. كبسبب ذلؾإلى  تمثؿ مفتاح الدخكؿإذ  ،الشؤكف الدكلية
 . (ٖ)يعمؿ مف يممكيا عمى الحفاظ عميياك  الحصكؿ عمييا

مف سيادة  خضكع الدكلة لقرارات المنظمات الدكلية ال يعني انتقاصان أف  إلى كتجدر االشارة
قبمت عند انضماميا بأف تخضع لممبادئ التي تقـك ك  ف الدكلة رغبتأل، الدكلية الدكلة في العبلقات

 أعضاءتتعيد »عمى:  ٕ٘نص في المادة ، المتحدة األمـ تحتـر قراراتيا. فميثاؽكأف  عمييا المنظمة
 كلمسيادة خصائص أىميا: .«لمميثاؽكفقان  تنفيذىاك األمف  المتحدة بقبكؿ قرارات مجمس األمـ
الحككمات ال أك  تغير في نظاـ الحكـأم  فإ بالتاليك  السيادة تدكـ بدكاـ قياـ الدكلةف أ :دائمة  -

فقداف السيادة. فالسيادة تتجاكز شكؿ المؤسسات الدستكرية التي تتـ عبرىا ممارسة إلى  يؤدم
 المكسب بحيث ال يمكف نقؿ سيادة دكلةأك  نيا ال تخضع لمتقادـ بنكعية المسقطأك  السيادة كما

كما ىي الحاؿ في ، قصيرةأك  حتى لك تكقؼ العمؿ بيا لمدة معينة سكاء كانت طكيمة أخرل إلى
 .(ٗ)قميـلئلصمية المالكة لمدكلة األ تبقى السيادة ممكان إذ  ،الدكلة المستعمرة

                                                 

مركز االمارات لمدراسات كالبحكث ضوء الحماية الدولية لحقوق اإلنسان،  سيادة الدول فيباسيؿ يكسؼ باسيؿ،   (ٔ)
 .٘ٛ، الطبعة األكلى، ص ٜٗ، العدد رقـ ةكاالستراتيجي

(2)  Keelson, principles of international laws, 2 editions, Winston, New York, 1967, 

P.192. 
الجزء األكؿ، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، العام، صول القانون الدولي محمد سامي عبد الحميد، أ  (ٖ)

 .ٕ٘ٔ، صٜٜٙٔالطبعة الخامسة،  
مؤسسة كنكز الحكمة لمنشر الدولة الوطنية بين متطمبات السيادة وتحديات العولمة، عبد الرحماف بف شريط،   (ٗ)

 .ٙٗ، ص ٕٔٔٓكالتكزيع، الجزائر، 
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 تشريعيةك  سمطة تنفيذيةأم  : ال تكجد في الدكلة سكل سيادة كاحدةواحدة غير قابمة لمتجزئة -
ده الفقيو االلماني جكرج كّ أث يمنع قياـ سمطات مرادفة داخؿ الدكلة. كىذا ما قضائية كاحدة حيك 

 ألنيا، اسمى مف ارادتيا رادةإلتخضع أف  اف الدكلة ذات السيادة ال تستطيع»: (ٔ)جالينؾ بقكلو
، تفقد سيادتياأف  تقيد نفسيا بنفسيا دكفأف لمدكلة  يمكف وأنإاّل  «بذلؾ تفقد اعتبارىا ككيانيا

 أخرل إرادةفي الكاقع ألم  ال تخضع، تتقيد بالقانكف الدكليإذ  كلة تعيش في المجتمع الدكليفالد
ىك في النياية كليد ». فالقانكف الدكلي كبحسب بعض الفقياء امثاؿ ىيغؿ (ٕ)سكل ارادتيا

 .«االتفاقات التي تعقدىا الدكؿ المستقمة بحرية تامة في ضكء مصالحيا الخاصة

الدكلة التي تتنازؿ عف أف  بيد، الدكلة غير قادرة عمى التنازؿ عف سيادتياأف  :غير قابمة لمتنازل -
 تفقد ركف مف اركاف قياميا كتنقضي شخصيتيا الدكلية.، جزء مف سيادتيا

السكاف بحيث تطبؽ عمى كؿ المكاطنيف ك  قميـاإل شمكلية السيادة تعني انيا تشمؿ كؿأف  :شاممة -
، معاىدات دكليةأك  ما يرد في اتفاقاتإال أحد  يا كال يستثنىقميمإلممقيميف عمى إضافة  في الدكلة

 ٖٔلممادة كفقان  كالدبمكماسييف كمكظفي المنظمات الدكلية الذيف يتمتعكف بالحصانة الدبمكماسية
الدكلة حيث يعتبر ضمف  إرادةعمييـ قكانيف ببلدىـ. كلكف ىذا تـ ب تّطبؽإذ  ،(ٖ)مف اتفاقية فيينا

 كثر.أضماف استقرار عبلقاتيا الخارجية ال أجؿ  ة مفعراؼ الدكلياأل

إال  ال تأخذ بعيف االعتبارإذ  بحدكد ميما كاف نكعيا ىاالسيادة المطمقة ىك عدـ تقيد إفّ  :مطمقة -
 سياستيا.ك  غراضياأـ مع ءالقانكف الذم يتبلإال  ال تطبؽك  بإرادتياإال  ال تتقيدك  مصالح الدكلة

خذ أحالة التضامف الذم إلى  عت في ظؿ انتقاؿ الدكلة مف العزلةىذه الخاصية قد تراجأف  الإ
المتحدة بحيث قيد االختصاص الداخمي لمدكلة بقكاعد القانكف الدكلي  األمـ االنخراط في منظمة شكؿ

 المصمحة الدكلية. ك  لبلىتماـكفقان  المتغيرة ىي االخيرة

إلى  التحكؿ لمسيادة في تقريره السنكمالمتحدة ككفي عناف طبيعة  لؤلمـميف العاـ كلقد عكس األ
ف مفيكـ سيادة الدكلة يمر في جكىره كفي معناه العميؽ إ» :الذم قاؿ فيوك  ٜٜٜٔالجمعية العامة 

 فالدكؿ يجب، التعاكف الدكليك  قكل العكلمةك  طغكقكعو تحت ضإلى  بعممية تحكؿ كبرل ال تعكد فقط
. كقد ترسخ ىذا االتجاه مف (ٗ)«ليس العكسك  عكبيااالف باعتبارىا ادكات في خدمة شإلييا  ينظرأف 

                                                 

 .ٖٕٗ، مرجع سابؽ، صن القانون الدولي اإلنساني والممارسةاإلنساني بي التدّخلسيد عمي،  أحمد  (ٔ)
 .ٖٚٔ، صٜٔٚٔ، الجزء الثاني، دار العمـ لممبلييف، بيركت، القانون الدستوري العامإدمكف رباط،   (ٕ)
، ٕٛٔٓ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، الطبعة السابعة، الوسيط في القانون الدولي العاممحمد المجذكب،   (ٖ)

 .ٛٛٙص 
 .ٕٛمرجع سابؽ، صالدولي مفيوم في طور التبدل،  التدّخلليمى الرحباني،   (ٗ)
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كالتي كمفت بمحاكمة مرتكبي الجرائـ  ٜٜٛٔحزيراف  ٛٔفي  (ٔ)خبلؿ تشكيؿ المحكمة الدكلية الجنائية
جرائـ ، يةنسانالجرائـ ضد اإل، الجسيمة التي تمس مجمكع الجماعة الدكلية كالمتمثمة بجرائـ االبادة

مكاف ارتكاب الجريمة كالمذاف يدخبلف أك  النظر عف صفة الشخصبغض ، الحرب كجرائـ العدكاف
مف خبلؿ  تطكران أكثر  ضمف االختصاص الداخمي لمقضاء الكطني. كما كسمكت بعض الدكؿ اتجاىان 

االختصاص العالمي ضمف تشريعاتيا الداخمية حيث يسمح ىذا المبدأ لمقضاء الكطني في مبدأ  تبنييا
ي مف دكف اعتبار نسانعف االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإل ىذه الدكؿ متابعة المسؤكليف

كغكستك بيكشيو في أتشيمي السابؽ الالرئيس  كإيقاؼ، ال لكظيفتيـ كال لمكاف كقكع الجريمةك  لجنسيتيـ
نسبية مقيدة الجديد أصبحت السيادة في عصر التنظيـ الدكلي ف. ٜٜٛٔ األكؿ تشريف ٚٔلندف يكـ 

 التي شاركت الدكؿ في تككينيا.  بالقكاعد الدكلية

 أشخاصكقد اعترؼ القانكف الدكلي بعدة نتائج تترتب عمى االقرار لمدكلة بالسيادة في مكاجية 
 :بما يمي يجازىاإيمكف ك  خرلالقانكف الدكلي األ

 كسيادة كاممة تمنحيا ، : لمدكلة كيانيا القانكني المستقؿتتمتع الدولة بالشخصية القانونية الكاممة
تثار أف  بحيث يمكف، لحؽ في التصرؼ باسميا كالتمتع بالحقكؽ كالكاجبات ذات االبعاد الدكليةا

 القانكف الدكلي. أشخاصأحد  ما لحؽ بيا ضرر ناتج عف فعؿ قاـ بوإذا  المسؤكلية الدكلية

  لمدكلة الحؽ في التصرؼ في االمكر التي تعتبر مف صميـ الداخمية الشؤونحرية التصرف في :
باستثناء ما كاف ، مف ىذا المبحث األكؿ صيا الداخمي كالذم تحدثنا عنو في المطمباختصا

 تدخؿىناؾ مجاالت أف إال  االىتماـ الدكلي كما ذكرنا.أك  التزاـ دكليأك  التفاقية دكلية مكضكعان 
. مغزل لمفيكـ السيادةأم  ال يكجدأنو  في سمطاف الدكلة االنفرادم كالقكؿ بغير ذلؾ يعني دائمان 

فالمسائؿ المتعمقة بأنظمة الحكـ كالسياسات االقتصادية كالعبلقات الدبمكماسية كقكانيف الجنسية 
 بيا تدّخؿالمتحدة ال األمـ في االختصاص الداخمي لمدكلة التي ُحِرـ عمى منظمة تدّخؿكغيرىا 

كاعد القانكف مسألة االختصاص الداخمي متغيرة مع قأف  مف الميثاؽ. فبالرغـ مف ٚ/ٕلممادة كفقان 
التي قد تحدث مف جانب  تدّخؿانيا تبقى قيدا كخطا دفاعيا في مكاجية محاكالت الإال  الدكلي
يمتد أف  في الشؤكف الداخمية دكف تدّخؿيحّظر عمى المنظمة الأف  مف غير المنطقيإذ  ،الدكؿ
المتحدة ما  األمـ يحظر الميثاؽ عمىأف  فمف غير المعقكؿ، ان أيض عضاءالدكؿ األإلى  الحظر

 .عضاءيسمح بو لمدكؿ األ

                                                 

منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام،  التدّخلمحمد غازم الجنابي،   (ٔ)
 .ٕٛٔ، صٕٓٔٓالطبعة األكلى،  
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 ىـ عنصر مف عناصر أ: تشكؿ المساكاة بيف الدكؿ خرىتتمتع الدولة بالمساواة مع الدول األ
تمتع الدكلة بنفس أم  ،يقصد بو المساكاة اماـ القانكف الدكلي العاـك  كاستقبلليا. سيادة الدكلة

 اؾ فركؽ بينيـ مف ناحية الكثافة السكانيةكاف ىنف ا  ك  لغيرىا مف الدكؿ. الكاجبات التيك  الحقكؽ
ايد كجكد ىذا الحؽ عدد كبير مف المكاثيؽ  . كقد(ٔ)االقتصادية المكاردأك  الرقعة الجغرافيةأك 

ة ميركيفاتفاقية مكنتينغرك كالخاصة بحقكؽ الدكؿ ككاجباتيا كالمبرمة بيف الدكؿ األ، الدكلية
بنفس الحقكؽ كاالىمية لممارسة  فيي تتمتع الدكؿ متساكية قانكنا»أف  تنص عمى (ٕ)ٖٖٜٔ

 .«الدكلي القانكف أشخاصمجرد كجكدىا كشخص مف إلى  اختصاصاتيا كال تستند

صغيرىا ك  االمـ كبيرىا»أف  المتحدة عف المساكاة حيث جاء في ديباجيتو األمـ كما كتكمـ ميثاؽ
ماـ القانكف الدكلي بصرؼ جميع الدكؿ متساكية في الحقكؽ اأف  كمعنى ذلؾ «متساكية ليا حقكؽ

مبدأ  ى في فقرتيا الثانيةاألكلتناكلت المادة ك  الدكلة كثقميا عمى الساحة الدكلية. كما النظر عف حجـ
المساكاة مبدأ  تقكـ الييئة عمى»المتحدة بقكليا  األمـ المساكاة بيف الدكؿ كذلؾ عند تحدثيا عف كاجب

المتحدة قد ساكت جميع الدكؿ  األمـ منظمةأف  عنيالذم ياألمر  «عضائياأفي السيادة بيف جميع 
دمجتيا بيا. كبمقتضى ك  مف الناحية القانكنية حيث جعمت المساكاة صفة الصقة بالسيادة عضاءاأل

عمى اتباع سمكؾ معيف ال ترتضيو اآلخر  تجبر بعض الدكؿ بعضياأف  ال يجكز، المساكاة في السيادة
مف الميثاؽ في فقرتيا االخيرة  ٛٚدت عميو المادة كّ ألحيا كىذا ما خيرة كال يتفؽ مع مصااأل ةىذه الدكل

قد ك  .«المساكاة في السيادةمبدأ  تقـك عمى احتراـأف  ىذه الييئة يجب أعضاءاف العبلقات بيف »
الخاصة بعبلقات السمـ كالتعاكف بيف الدكؿ ، المتحدة المعنية بمبادئ القانكف الدكلي األمـ فسرت لجنة

 :(ٖ)النتيجة التاليةإلى  المقصكد مف المساكاة ككصمت ٜٗٙٔفي عاـ 

 .كؿ الدكؿ متساكية قانكنان  .ٔ

 كؿ دكلة تتمتع بحؽ طبيعي بالسيادة الكاممة.  .ٕ

 . خرلعمى كؿ دكؿ كاجب احتراـ شخصية الدكؿ األ .ٖ

 استقبلليا السياسي مصكناف. ك  ية لمدكلةقميمالسبلمة اإل .ٗ

 الثقافية بشكؿ حر.ك  االجتماعيةك  االقتصاديةك  لسياسيةلكؿ دكلة الحؽ في اختيار كتطكير نظميا ا .٘

 .خرلتعيش بسبلـ مع الدكؿ األكأف  كبحسف نية التزاماتيا الدكلية تنفذ تمامان أف  عمى كؿ دكلة .ٙ
                                                 

جانفي  – ٗمجمة دفاتر السياسة كالقانكف، عدد ولت الدولية، تراجع السيادة الوطنية في ظل التحنكارم أحبلـ،   (ٔ)
 .ٜٕص  ،ٕٔٔٓ

 .ٕ٘٘مرجع سابؽ، ص الوسيط في القانون الدولي العام، محمد المجذكب،   (ٕ)
 .ٕٛٚمرجع سابؽ، ص واتفاقية تحرير التجارة،  التدّخلعدم مبدأ  ياسر الحكش،  (ٖ)
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لقد اكدت ك  .خرلية لمدكؿ األساسالمساكاة ليست سكل مجمكع الحقكؽ األأف  ثـ قررت المجنة
 المتعمؽ بميثاؽ الحقكؽ ٜٗٚٔ ٔؾ ٕٔفي  ٖٕ٘ٔ رقـ قرارىا المساكاة فيمبدأ  الجمعية العامة عمى

 كذلؾ العبلقات السياسية يجبك  العبلقات االقتصاديةأف  الكاجبات االقتصادية لمدكؿ حيث جاء فيوك 
 .(ٔ)في الشؤكف الداخمية لمدكؿ تدّخؿعدـ الك  المساكاةمبدأ  تقـك عمىأف 

المساكاة أف إال  ،تدّخؿمرتبطة بمبدأ عدـ الك  ةتككف المساكاة صفة متبلزمة لمسياد، كنتيجة لذلؾ
 في تككيف مجمسأنو  بيد، الكاقعيةأك  القانكنية التي تتمتع بيا الدكؿ المستقمة تخالؼ المساكاة الفعمية

)حؽ النقض الفيتك  عضاءيتبيف مدل التفاكت الفاضح بيف الدكؿ األ، ككيفية التصكيت فيواألمف 
 .(عضاءا مف األلمدكؿ الخمس الكبرل دكف غيرى

  ىذه أف  تمتع الدكلة بالسيادة يعني فّ إ :خرىفي الشؤون الداخمية لمدول األ تدّخلالعدم جواز
 يمثؿ نقضان  أخرل مف جانب دكلة في شؤكف دكلة تدّخؿ فأم. أخرلالسيادة تقيدىا سيادة دكلة 

الفصؿ الثاني مف ىذا لمبدأ المساكاة في السيادة كىذا ما حرمو القانكف الدكلي كالذم سنفصمو في 
في بعض األمر  فقد طرأت تغيرات كثيرة عمى فكرة السيادة حتى كصؿ، البحث. كفي الكاقع

فقداف الدكلة لسيادتيا في ظؿ النظاـ العالمي الجديد القائـ بفعؿ التطكر التكنكلكجي إلى  االحياف
 الثاني.السيادة كىذا ما سنتناكلو في الفرع  تغير مفيكـلكسائؿ االتصاؿ بحيث 

 ي ظل التطورات الدولية المعاصرةالفرع الثاني: السيادة ف

نطاؽ تطبيقيا ك  رت المتغيرات التي رافقت النظاـ الدكلي الجديد عمى مفيـك السيادة الكطنيةثّ ألقد 
اختفائيا. ىذه المتغيرات تمثمت بالعكلمة كالشركات المتعددة إلى  كصكالن  صت تدريجيان بحيث تقمّ 
 نظمات غير الحككمية كالمؤسسات المالية الدكلية.الم، الجنسيات
مكاؿ عمى االفكار كرؤكس األتعني العكلمة االتجاه المتزايد نحك تدكيؿ السمع ك  :العولمة -ٔ

ازمة االئتماف أف  السكؽ بمجممو حيثإلى  بؿ، الدكؿ بذاتياإلى  مستكل العالـ. كبالتالي لـ يعد ينظر
طاكلت تداعياتيا مجمؿ ، ٕٛٓٓة عاـ ميركيت المتحدة األالتي حصمت في الكاليا العقارم مثبلن 

ساىمت العكلمة عمى انتشار المعمكمات كسيكلة حركتيا كزيادة  دالعالـ. لقاالقتصاديات المحمية في 
، ية مفتكحة كمستباحةقميمية لمسيادة اإلساسمعدالت التشابو بيف المجتمعات. فأصبحت المجاالت األ

خريف حتى دكف استئذانيـ فائقة عمى اكتشاؼ ما يجرم عند اآليتمتع بقدرة  قكل تكنكلكجيان صبح األأك 
تيديد إلى  ت العكلمةدّ أ، أخرلقمار الصناعية. كمف جية ر األبفعؿ كسائؿ التنصت كالمراقبة عب

الذم يقضي األمر  ،فكار ليشمؿ الجميعة مف خبلؿ نشر ثقافة ككنية مف األالثقافة كالحضارة الكطني
                                                 

، المتعمؽ بميثاؽ الحقكؽ كالكاجبات االقتصادية لمدكؿ، بتاريخ ٜٕ، الدكرة ٖٕ٘ٔقرار الجمعية العامة رقـ   (ٔ)
ٕٔ/ٕٔ/ٜٔٚٗ. 
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طار تشكيؿ ىكية كشخصية عالمية. فالعكلمة الثقافية رسمت إالشخصية الكطنية في عمى اليكية ك 
  .(ٔ)ال لمجغرافياك  ىي الفضاء الذم ال ينتمي ال لمتاريخك  مختمفة عف الحدكد الكطنية حدكدان 

نقمو مف المحدكد المراقب مف قبؿ أم  ،عمى المستكل العالمي الشيءكضع إلى  تيدؼ العكلمة 
العكلمة عممت عمى تقميص . إف فضاء البلمحدكد الذم ينأل عف كؿ مراقبة محميةإلى  يةالسمطات الكطن

 في شؤكنيا تدّخؿتك  تأثر فييا أخرل سيادة الدكلة بحيث تراجع دكر الدكلة كانحسر نفكذىا لصالح مؤسسات
 لعالمية.المؤسسات الدكلية اك ، المنظمات غير الحككمية، بالشركات المتعددة الجنسياتاألمر  يتعمؽك 

ىي الشركات التي تخضع ممكيتيا لسيطرة جنسيات متعددة  :الجنسيات المتعددةالشركات   -ٕ
ي ساسة دكلة معينة حيث يككف مركزىا األجنسي تممؾ، مف جنسيات متعددة أشخاصدارتيا إكما تتكلى 

ات كتمارس انشطة انتاجية عالمية بكاسطة مجمكعة فركع )الشركة الكليدة(. كتتميز ىذه الشرك
كتفكقيا التكنكلكجي. فاليدؼ الرئيسي  (ٕ)اتساعيا الجغرافي، تعدد انشطتيا، مكالياأبضخامة رؤكس 

اختيار الشركة المتعددة . إف ليذه الشركات ىك تحقيؽ الربح بغض النظر عف مصالح الدكلة المضيفة
ارات عدة مف تخضع العتب، الدكؿ لممارسة نشاطيا االستثمارم بكاسطة كليداتيا لحدإلالجنسيات 

إلى  كالتي تسعى، اىميا: مناخ االستثمار القانكني كالسياسي كاالقتصادم كالثقافي في الدكلة المضيفة
تييئة الظركؼ المبلئمة مف تشريعات كضمانات كمزايا متعددة ليذه الشركة بغية استقطابيا. فبفعؿ ىذه 

زالة إبيف الدكؿ كما كتمكنت مف  تمكنت ىذه الشركات مف القفز فكؽ الحدكد التي تفصؿ، الضمانات
فسمبت بذلؾ ، كالبيانات المعمكماتالحكاجز الجمركية كتغمبت عمى كؿ القيكد التي تحكؿ دكف تدفؽ 

الدكلة اليكـ عاجزة  فأصبحتالكثير مف سمطات الدكؿ التي كانت تمارسيا ضمف حدكدىا السياسية. 
رضيا. كمف كسائؿ ىذه الشركات في أعمى مف نفكذ كصبلحيات  باألمسعف تطبيؽ ما كانت تقـك بو 

 خارج الدكلة سكاء بطمب مف الدكلة االـإلى  نقمياأك  فركعيا بإغبلؽقياميا ، التأثير عمى سيادة الدكلة
اجبارىا عمى اتباع سياسات اقتصادية تؤثر ك  في شؤكف الشركة تدّخؿحاكلت الدكلة المضيفة الإذا  أك

 رباحيا.أعمى 

نزحت مع باقي الشركات ، الدكلة اصبحت غير مبلئمة الستثماراتياف أ ذا الحظت الشركةإف
السندات ليذه الدكؿ المضيفة ك  االسيـك  انخفاض اسعار العمبلتإلى  المستثمرة مما يؤدم

حدكث مكجة مف أك  ةجنبيالذم ينجـ عنو انخفاض البنؾ المركزم مف العمبلت األاألمر  ،لبلستثمارات
 . ٜٜٓٔفي بمداف جنكب شرؽ اسيا عاـ  فبلس الجماعي مثمما حدثاإل

                                                 

، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت الطبعة العالقات الدولية النظرية والواقع، الشخاص والقضاياخميؿ حسيف،   (ٔ)
 .٘ٗٛ، ص ٕٔٔٓاألكلى،  

 .ٜٛٚخميؿ حسيف، مرجع سابؽ، ص  (ٕ)
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 نتاج ىذه الشركات كمكاردىا الذم يفكؽ حجـ تعامبلتيا قدرات الدكلةإف ضخامة إ
 دكار سياسية خطرة كفرض كجيات نظرىا عمى الدكؿ المضيفة عبرأسمح ليا بمعب ، المتكسطة

 ةيركيمكثر رمزية ما قامت بو الشركة األليات الضغط التي ذكرناىا كالمثاؿ األآ
(ITT) (International Téléphoned Telegraph)  في االنقبلب العسكرم  ميمان  ت دكران دّ أالتي ك

 . (ٔ)ٖٜٚٔليندم عاـ أتخب سمفادكر نطاح بالرئيس التشيمي المأالذم 

كجو أبرز أأحد  : يمثؿ ازدياد عدد المنظمات غير الحككميةالمنظمات غير الحكومية  -ٖ
الدكؿ أك  فرادذلؾ بسبب تشابؾ العبلقات بيف البشر سكاء عمى صعيد األك  العبلقات الدكلية المعاصرة

فيا المجمس االقتصادم كاالجتماعي كقد عرّ  كالمكاصبلت. بفعؿ الترابط كالتطكر في كسائؿ االتصاالت
الذم ينظـ التعاكف بيف المجمس االقتصادم  (ٕ)ٜٜٙٔالمتحدة في قراره المرقـ لسنة  لؤلمـالتابع 

طبقا لممادة  ي كالمنظمات غير الحككمية التي تتمتع ىاتو األخيرة بالمركز االستشارم لديوكاالجتماع
منظمة لـ ينشئيا أية  تتمتع بالمركز االستشارم لدل المجمس»مف الميثاؽ عمى النحك التالي:  ٔٚ

طار تطبيؽ ىذا إمة غير حككمية في ظمن، تعد مثؿ ىذه المنظمةك  اتفاؽ حككميأك  كياف حككمي
تقكـ السمطات الحككمية  أعضاءكيدخؿ في نطاؽ ىذه المنظمات تمؾ التي تقبؿ في عضكيتيا ، لقرارا

راء آفي تمتع ىذه المنظمة بحرية التعبير عف  عضاءمثؿ ىؤالء األ تدّخؿيال أ بشرط، تعيينيـ
 . «المنظمة

: المبادرة برزىاأىذه المنظمات تتميز بجممة مف الخصائص أف  ففمف خبلؿ ىذا التعريؼ يتبيّ 
يا أىدافتككف مبادئيا ك أف  ،مكانة دكلية معترؼ بيا، اليدؼ غير المادم، الخاصة في تأسيسيا

فيما انيا تتمتع بالطابع االستشارم لممجمس االقتصادم  المتحدة. األمـ منسجمة مع مبادئ كمقاصد
سيما المسائؿ تمؾ المنظمة مختصة بالمسائؿ الداخمة في اختصاص المجمس ال فتككف، كاالجتماعي
. كمف ىذه المنظمات منظمة نسافكحقكؽ اإل ،كالبيئية ،الصحية، كالثقافية ،كاالجتماعية ،االقتصادية
 طباء ببل حدكد. أمنظمة ، غريف بيس -خضر كالعفك الدكلية السبلـ األ

عمى مسار الكثير مف القضايا الدكلية خاصة  كاضحان  ف المنظمات غير الحككمية تشيد تأثيران إ
متغير ميـ في التفاعبلت ، إلى جماعات مغمقة داخؿ الدكلةأك  عد تحكليا مف مجرد مؤسسات راصدةب

فكارىا السيما لجية أكذلؾ عبر خمؽ رأم عاـ عالمي يؤيد ، ية لمدكلةقميمالدكلية متجاكزة الحدكد اإل

                                                 

، ق اإلنسان وحدود السيادة الوطنية، السيادة والسمطة، الفاق الوطنية والحدود العالميةحقوسعيد الصديقي،   (ٔ)
، ص ٕٙٓٓ(، بيركت، الطبعة األكلى،  ٕ٘مركز دراسات الكحدة العربية، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)

.ٖٔٓ. 
 .E/1996/96متاح في الكثيقة  ٜٜٙٔ/ٖٔالقرار   (ٕ)
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أجؿ  فيضغط عمى الحككمات مأف  الذم مف شأنو نسافالحد مف التمكث كمف انتياكات حقكؽ اإل
تغيير سياساتيا في ىذه المكاضيع كالتي تعتبرىا الدكلة مف ضمف المسائؿ المتعمقة بسيادتيا. فأصبحت 

يا أىدافتعترؼ بكجكدىا ك كأف  الدكلة ممزمة عمى التعايش مع الكـ اليائؿ مف المنظمات الغير الحككمية
خارجي مقيدة بكجكد ىذه تحقيقيا فأصبحت سيادة الدكلة في مجاليا الداخمي كالإلى  التي تسعى
 المنظمات.

: لقد لعبت المؤسسات المالية الدكلية دكرا بارزا في التقميص المؤسسات المالية الدولية  -ٗ
 منظمة التجارة العالمية.ك ، البنؾ الدكلي، : صندكؽ النقد الدكليالمؤسساتاىـ ىذه ك  مف سيادة الدكؿ

أنشأ بمكجب ، المتحدة مـاأل : ىك ككالة متخصصة مف ككاالتصندوق النقد الدولي - أ
لمعمؿ عمى المحافظة عمى استقرار اسعار الصرؼ كتصحيح الخمؿ في  ٜ٘ٗٔمعاىدة دكلية عاـ 

عبر تقديـ القركض البلزمة لتمكيؿ مشاريع التنمية. كيرتكز ، (ٔ)عضاءميزاف المدفكعات لمدكؿ األ
إلى  لدكؿ عند االنضماـرأس الماؿ الذم تسدده اأك  الصندكؽ في مكارده عمى اشتراكات الحصص

التي تزداد فييا الحصص. كتعّبر كؿ حصة عف  (ٕ)الدكرية في اعقاب المراجعاتأك  عضكية الصندكؽ
كبر مف االصكات كعمى حيث تككف لمدكؿ الكبرل العدد األ عدد اصكات الدكلة العضك في الصندكؽ

مف اجمالي الحصص. كنتيجة % ٙ.ٚٔة كالتي تبمغ حصتيا حكالي ميركيرأسيـ الكاليات المتحدة األ
لذلؾ تخضع أغمب القركض التي يقدميا الصندكؽ لمكافقة الدكؿ الكبرل ككنيا المساىـ األكبر في 

 مكارد الصندكؽ. 

فترتكز عمى قركض الصندكؽ ، ف اغمب الدكؿ النامية تعاني مف خمؿ في ميزاف مدفكعاتياإ
إحدل  التي تعتبرك  المشركطية لتصحيح ىذا الخمؿ. فقركض الصندكؽ اصبحت محككمة بنظاـ

عمى السياسات ، الكسائؿ الرئيسية في الرقابة التي يمارسيا الصندكؽ كمف خمفو الدكؿ الكبرل
ىذه الشركط لـ تعد تقتصر عمى أف إال  االقتصادية في البمداف المدينة لضماف تسديد السحكبات.

 (ٖ)ات بذاتياجراءطبيعة اإلإلى  تبؿ تحكل، اصبلح سريع لمعالجة اختبلؿ ميزاف المدفكعات إجراء

كبيع ، خذ بالخصخصةاقتصاد السكؽ كاألإلى  ؿبحيث تؤثر عمى البنياف الييكمي الذم يتطمب التحكّ 
القطاع العاـ فضبل عف الغاء الرقابة عمى االسكاؽ كاالسعار. فأصبحت الدكؿ ممزمة بتعديؿ سياساتيا 

تحت طائمة حجب القركض عنيا  ،مراقبة آلياتوأك  فيواالقتصادية كفؽ منظار دكلي ال تستطيع التأثير 
كذلؾ لتستفيد مف قرض  ٕٙٔٓات عاـ إجراءكتعرضيا لبلنييار االقتصادم. كىذا ما فعمتو تكنس مف 

                                                 

، األمم المتحدة، الجيزة والوكالت والبرامج، عصبة األمم –مية: النظرية العامة المنظمات العالخميؿ حسيف،   (ٔ)
 .ٖٚ٘مرجع سابؽ، ص 

 .ٜٕ٘خميؿ حسيف، مرجع سابؽ، ص   (ٕ)
 .ٖٓٛمرجع سابؽ، ص واتفاقيات تحرير التجارة العالمية،  التدّخلعدم مبدأ  ياسر الحكيش،  (ٖ)
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 .(ٔ)ربع سنكاتأمميار دكالر يتـ دفعو عمى اقساط تستمر عمى  ٛ.ٕالصندكؽ النقد الدكلي البالغ 
ليست إذ  ،انحسار السيادة الداخمية لمدكؿ المدينةإلى  ىذه القيكد التي يضعيا الصندكؽ ادت
عادة جدكلة ديكنيا إدينة الراغبة في الدكؿ المأف  بؿ، المشركطية عمى القركض الكسيمة الكحيدة

 ٜٗٛٔمف اخضاع برامجيا االقتصادية لتقييـ اجيزة الصندكؽ كالمكسيؾ عاـ  كالن أال بد ، الخارجية
يمعب دكر ، صندكؽ فضبل عف ككنو ينفذ سياسات الدكؿ الكبرل. فأصبح الٜ٘ٛٔكفنزكيبل عاـ 

 الحارس لمدكؿ الدائنة. أك  الكسيط
الككاالت المتخصصة التابعة لؤلمـ المتحدة. كيقصد أحد  : البنؾ الدكلي ىكالبنك الدولي - ب

لبنؾ ا (ٕ)كالمؤسسة الدكلية لمتنمية. تتمخص كظائؼ، كالتعمير لئلنشاءالبنؾ الدكلي ، بالبنؾ الدكلي
كالتعمير في العمؿ عمى تقديـ التمكيؿ الدكلي الطكيؿ االجؿ لمشاريع كبرامج التنمية  لئلنشاءالدكلي 

لمدكؿ المنخفضة كالمتكسطة الدخؿ بفكائد اقؿ بكثير مف البنكؾ التجارية المقرضة. اما المؤسسة 
لتمكيؿ عدد مف النشاطات ، قرااشد البمداف فإلى  فتقدـ منحا كقركضا معفاة مف الفائدة، الدكلية لمتنمية

المتعمقة بتخفيض اعداد الفقراء. كتخضع عضكية البنؾ الدكلي لشرط العضكية في صندكؽ النقد 
الدكلي. كبرغـ القيد المنصكص في اتفاقية البنؾ في القسـ العاشر مف المادة الرابعة كالمتعمقة بعدـ 

كبأف قرار اعطاء البنؾ لمقرض يخضع  المكظفيف في الشؤكف السياسية ألم عضكأك  البنؾ تدّخؿ
كاف لمبنؾ االثر البالغ في انحسار السيادة لمدكؿ طالبة التمكيؿ ، (ٖ)العتبارات اقتصادية دكف سكاىا

كذلؾ عبر الشركط التي يضعيا البنؾ كالتي تتجاكز االعتبارات االقتصادية. فالشركط التي يفرضيا 
المفركضة مف قبؿ صندكؽ النقد الدكلي مف اصبلح  حد كبير لمشركطإلى  تتماثؿ، البنؾ الدكلي

كالتي تيتـ  الخصخصة كابتداع تعبير الحكـ الصالحك ، االليات التصديريةإلى  ؼااللتفاك  ىيكمي
اىتمامو بالحقكؽ السياسية التي قد تؤثر في إلى إضافة  استخداـ السمطة بمعناىا الكاسع أساليبب

حيث ربط الحقكؽ  (ٗ)ٜٜٓٔكينيا عاـ إلى  بلؿ القرض المقدـمف خ قد ظير جميان ك  الشركط االقتصادية
اغمب الشركط التي يضعيا . إف صبلحات ديمقراطيةإحداث إكينيا عمى  السياسية بالقرض مشجعان 

نظمتيا السياسية أطار حرية الدكلة في اختيار إفي  تدخؿالبنؾ الدكلي كمف كرائو الدكؿ الغربية 
الخضكع ليذه الشركط كالتنازؿ عف ىذا إلى  الدكؿ تضطرأف إال  ادتيالمقتضيات سيكفقان  كاالقتصادية

 ال سيككف االفبلس كالفكضى ىك البديؿ.ا  ك ، الجزء مف السيادة تحت كطأة حاجتيا لمقرض
                                                 

 .ٖٚٛياسر الحكيش، مرجع سابؽ، ص   (ٔ)
، منشكر في «كيف استغمت سياسات صندوق النقد الشرق الوسط اقتصاديا»حنيف ياسيف، مقاؿ بعنكاف   (ٕ)

  :يلكتركنالمكقع اإل، متكفر عمى ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٖٔتاريخ االطبلع ، ٕٛٔٓ/ٙٓ/ٕ٘، في «الخميج اكنبليف»
www.alkhaleejonline.net 

، األمم المتحدة، الجيزة والوكالت والبرامج، عصبة األمم المنظمات العالمية، النظرية العامة،يؿ حسيف، خم  (ٖ)
 .ٔٗ٘مرجع سابؽ،  ص 

 .ٜٖٙمرجع سابؽ، ص  ياسر الحكيش،  (ٗ)

http://www.alkhaleejonline.net/
http://www.alkhaleejonline.net/
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منظمة التجارة العالمية مف أقكل المنظمات االقتصادية  ر: تعتبالعالميةمنظمة التجارة  -ج
السيما تجارة ، كاتفاقيات التجارة الدكلية حكاـالمنظـ كالمراقب أل المنشأة في القرف العشريف كتعتبر

ضمف اطار قكاعد لفض المنازعات التجارية التي تنشأ في ، السمع كالخدمات كحقكؽ الممكية الفكرية
ايجاد بيئة آمنة كأجكاء مستقرة لمتجارة إلى  . كتيدؼ المنظمة(ٔ)عضاءسياؽ عمميا بيف الدكؿ األ

كافة االسكاؽ العالمية. كلتحقيؽ ىذه إلى  النفاذأم  ،ستمرار في تحريرىا مف القيكدالدكلية مع اال
الحد مف سياسات الدعـ لممنتجات المحمية مف جية كالحد مف سياسات  أسمكبتتّبع المنظمة  ىداؼاأل

المنشآت الخاصة إلى  : فنقمت المنافسة مف بيف الحككماتمف جية أخرل الدعـ المكجية لمصادرات
 شركات فيما بينيا. كلقد ساىمت ىذه المنظمة في تقميص سيادة الدكؿ مف خبلؿ عدة أمكر:كال
االنضماـ لممنظمة لما تستفيد مف كلكج صادراتيا االسكاؽ العالمية إلى  : تسعى الدكؿالعضكية -ٔ

كاستفادة البمد العضك مف ، كازدياد قدراتيا التنافسية خاصة بعد رفع الدعـ عف المنتجات المحمية
آخر  بمد عضكإلى  ميزة تجارية يمنحيا البمدأم  كالتي تعني أف (ٕ)«ى بالرعايةاألكلالدكلة »كضع 

. فالبمد العضك سيككف نقطة جذب عضاءكؿ البمداف األإلى  تنسحب تمقائيان أف  ال بد مف
كلكجيا عمى اقتصادىا مف ناحية العمالة كنقؿ التكن الذم يؤثر إيجابيان األمر  ،ةجنبيلبلستثمارات األ

ؿ عدة شركط العضكية تخضع لمتفاكض بيف البمد كالمنظمة حك أف إال  ة.جنبيكتدفؽ العمبلت األ
سكاؽ كتقديـ تنازالت لمتعريفات الجمركية كااللتزاـ باتفاقيات جكلة تتعمؽ بتعيدات فتح األ

جراءمف تعديؿ قكانينو كلكائحو ك  ال بد أكالن ، كركغكام. فعمى البمد الذم يرغب باالنضماـأ اتو ا 
لتتكافؽ مع ، دارية كالتي تعتبر مف المجاالت التي تعكس سيادة الدكلة كاختصاصيا الداخمياإل

االتفاؽ إلاّل تصبح الدكلة معزكلة عف شبكة التجارة العالمية التي فرضت نفسيا عمى جميع  أحكاـ
إذ  ،أخرلا جية الدكؿ. فالدكلة لـ تعد قادرة عمى رسـ سياستيا الخارجية كحدىا فأصبحت تشاركي

عادة ىيكمة اقتصادىا كتكييفو كفؽ آليات اقتصاد السكؽ كحرية التجارة. فعمى سبيؿ إعمييا 
تفرض ضرائب عمى السمع المستكردة لحماية سمعيا المنتجة أف  لمدكؿ العضك ال يمكف، المثاؿ
 سيمنعيا. (ٖ)المعاممة الكطنيةمبدأ  ألف كطنيان 

فاقية منظمة التجارة العالمية جياز ُيعنى بتسكية المنازعات أنشأت ات نظاـ تسكية المنازعات: -ٕ
طراؼ كذلؾ عمى اسس سميمة كعادلة. يتكلى الجياز تشكيؿ التجارية الدكلية التي قد تطرأ بيف األ

يمكف ، عف ذلؾ فضبلن  .(ٗ)المنظمة عضاءألفرؽ تسكية المنازعات التي تصدر قرارات ممزمة 

                                                 

 .ٗ٘٘خميؿ حسيف، مرجع سابؽ، ص   (ٔ)
 .ٕٚٔياسر الحكيش، مرجع سابؽ، ص   (ٕ)
 .ٜٕ٘ياسر الحكيش، مرجع سابؽ، ص   (ٖ)
موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بين الواقعية السياسية والحاكمية العالمية، يميا ابي خميؿ، إركردريؾ   (ٗ)

 .ٖٓٗمنشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، الطبعة األكلى، ص 
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خير لـ يستجب األإذا اآلخر  ريؽ تسكية دكف مكافقة الطرؼنشاء فإطمب ، طراؼ النزاعأحد أل
لـ يدخؿ في أك  اياـ مف تاريخ تسميـ الطمب( ٓٔمف خبلؿ مدة محدكدة ) األكؿ لمطالب الطرؼ

نظاـ تسكية المنازعات قد حّد . إف يكـ بعد تسمـ الطمب ٖٓمشاكرات معو ضمف فترة ال تتجاكز 
بالكسائؿ السممية السيما عف طريؽ  خرلع الدكؿ األمف حرية الدكلة في تسكية منازعاتيا م

فرؽ التسكية التي أف  إلىإضافة  كاخضعيا لقكاعد التنظيـ الدكلي التجارم.، الجياز القضائي
قد جنحت عف اختصاصيا ، باإلجماعالمنظمة ما لـ يتـ رفضيا  عضاءألتصدر قرارات ممزمة 

عمى  ردان ك  .(ٔ)ا لمسيادة كالمجاؿ الثقافيالدكلة في ضكء ممارستيإلى  لتشمؿ اختصاصات تعكد
ات التي اتخذتيا كندا جراءة ضد كندا عمى خمفية اإلميركيقامتيا الكاليات المتحدة األأالشككل التي 

 كجدت فرؽ التسكية، طار محافظتيا لكيانيا الثقافيإفي  «Split Run»دخاؿ مجمة إحظر  في 
رفضيا كصدكر القرار إلى  الذم أدلاألمر  ،نيةالمعاممة الكطمبدأ  ات تخالؼجراءىذه اإلأف 

 ات التي اتخذتيا. جراءة فقامت كندا بسحب اإلميركيلصالح الكاليات المتحدة األ
، دائـ مستمر ال يتغيرمبدأ  السيادة ىيأف إال  ،كبالرغـ مف كافة التطكرات التي رافقت السيادة

لكف ، يعاد تكزيعياأك  بيا تتغير مع الزمفلكف صكرتيا الدقيقة كحقيقتيا كالمسؤكليات التي تنيض 
االستغناء أك  طرحيا جانبا ال يمكف، المبدأ نفسو يبقى. فالسيادة تبقى فكرة محكرية في القانكف الدكلي

بزكاؿ ىذه الدكؿ. فالسيادة إال  نشأت مع الدكؿ كعاشت معيا كال تنتيي، فيي قاعدة ليا اصكليا، عنيا
الدكلية ميما تعددت  شخاصالذم تقكـ بو األ تدّخؿو كؿ انكاع التبقى الخط الدفاعي الذم يكاج

 التي سنتكمـ عنيا في المبحث الثاني.ك  التبريرات

 

 المبحث الثاني

 الدولي تدّخلتقسيمات ال
مستخدمة كافة كسائؿ الضغط  خرلفي الشؤكف الداخمية لمدكؿ األ تدّخؿلقد دأبت الدكؿ عمى ال

أك  العسكرم تحت مسميات تدّخؿالإلى  لسياسية كاالقتصادية كصكالابتداء مف الضغكطات ا كراهكاإل
ذلؾ لتحقيؽ مصالحيا الخاصة. ك  تيا الغير مشركعةتدّخبلالمشركعية عمى  إلضفاءمبررات عديدة 

لندرس ، الدكلي تدّخؿال أساليب األكؿ نتناكؿ في المطمب، مطمبيفإلى  سنقسمو، كلمعالجة ىذا المبحث
 لثاني.ذرائعُو في المطمب ا

                                                 

 .ٖٔ٘ياسر الحكيش، مرجع سابؽ، ص   (ٔ)
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 األولطمب الم

 الدولي تدّخلال أساليب
يمكننا ، مستترةأك  صريحة، جماعيةأك  ية أكانت فرديةتدّخمافعاؿ الدكؿ الإلى  ذا ما رجعناإ

، االقتصادم، يعبلماإل، السياسي اليداـ، : العسكريةأساليبأك  عدة مجمكعاتإلى تقسيميا 
 يديكلكجي كالثقافي.اإل، الدبمكماسي

 :ي العسكريدّخمتال سموباأل -ٔ
 القّكةباستعماؿ  أخرل الدكؿ في شؤكف دكلةإحدل  تدّخؿالعسكرم يحدث عندما ت تدّخؿال

العسكرية عبر  القّكةيتـ استعماؿ ك  في شؤكنيا. تدّخؿالدكلة الم إرادةعمى  التأثيرالعسكرية لفرض 
غير نظامية تابعة  الدكلة كحدات عسكرية إرساؿأك  أخرل دكلةإلى  كحدات مف الجيش الكطني إرساؿ

بعد قياـ الدكلة المرسمة بتدريب كتجييز تمؾ الكحدات.  خرلالحد طرفي النزاع القائـ في الدكؿ األ
العسكرم يختمؼ عف الحرب فالحرب  تدّخؿمفيكـ الأف إال  .(ٔ)«الحرب بالككالة»كتسمى ىذه الطريقة 

حادم الجانب آالعسكرم ىك عمؿ  ّخؿتدالعسكرية بينما ال القّكةمكاجية تحصؿ بيف طرفيف يستخدماف 
 بؿ يمكف، العسكرم ال يعني حتما كجكد العمميات القتالية تدّخؿال. إف لكنو قد يمقى مقاكمة، في جكىره

 يككف بحشد الجيكش العسكرية عمى الحدكد كالتيديد باستعماليا. فتحريؾ االسطكؿ البحرم باتجاهأف 
قراراتيا أك  تغير سمككياإلى  دا كافيا بحيث تعمدالدكؿ كخاصة الضعيفة منيا يشكؿ تيديإحدل 

 . (ٕ)العسكرية فعميان  القّكةاستعماؿ إلى  المتخذة بقضية دكلية معينة بدكف الحاجة
 تدّخؿما تتـ مف جكانب الدكؿ العظمى تحت ستار الغالبان  ت العسكريةتدّخبلف اغمب الإ

 تدّخؿكأمثمة لمك  بح مناطؽ نفكذ تابعة ليا.استعمار لتمؾ الدكؿ لتصإلى  يتحكؿ فيما بعدك  ينساناإل
 غصف الزيتكف(. ، )عممية درع الفرات ٕٙٔٓالتركي في سكريا منذ العاـ  تدّخؿالعسكرم: ال
ت خاصة بفعؿ التطكر تدّخبلمف اخطر ال تدّخؿالعسكرم دكف مكافقة الدكلة محؿ ال تدّخؿيعد ال

غير  تدّخبلن . كيعتبر سمـ كاألمف الدكلييفا ييدد الاثاره التدميرية ممك  سمحةاليائؿ في مجاؿ تصنيع األ
حظر مبدأ  المتحدة كخاصة األمـ مشركع لمخالفتو قكاعد القانكف الدكلي كالمبادئ التي اقرىا ميثاؽ

ى األكلىك السمطة األمف  مجمسكأف  التيديد باستخداميا في العبلقات الدكلية. كماأك  القّكةاستخداـ 
 سمـ كاألمف الدكلييفالمحافظة عمى الأجؿ  العسكرية مف القّكةاستعماؿ و إلي كاالخيرة الذم يرجع

 المتحدة. األمـ بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ

                                                 

 .ٕٙ، مرجع سابؽ، صدلالدولي، مفيوم في طور التب التدّخلليمى الرحباني،   (ٔ)
 .ٛٙمرجع سابؽ، ص ، اليدام والقانون الدولي العام التدّخلعدم محمد رضا يكنس،   (ٕ)
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 :السياسي اليدام تدّخلال -ٕ

الدكؿ إحدل  الذم يتمثؿ في الضغط الخارجي الذم تقكـ بو تدّخؿالسياسي ىك ذلؾ ال تدّخؿال
تغير ، أك القضايا الدكليةإحدل  تخاذ مكقؼ معيف تجاهخيرة عمى ارغاـ األإضد دكلة معينة بيدؼ 
السياسي بيف  تدّخؿشكاؿ الأ. كتتراكح جذريان  تعديؿ منيجيا السياسي تعديبلن أك  مكقفيا تجاه تمؾ القضية

تعبر عف ، الدبمكماسييفأك  كاطبلؽ تصريحات مف قبؿ السياسييف، شفكيةأك  تقديـ طمبات كتابية
 . (ٔ)ؤكف الداخمية لمدكلةمكاقؼ تعتبر مف صميـ الش

الجمعية إلى  ة دكنالد ترامب بشأف مشركع قرار قدـميركيفتصريحات رئيس الكاليات المتحدة األ
يحمؿ تيديد مبطف لمدكؿ التي ، سرائيؿإلعاصمة (ٕ)المتحدة يديف اعتراؼ كاشنطف بالقدس لؤلمـالعامة 

عبرت عنو سفيرة الكاليات المتحدة ة عنيا كىذا ما ميركيالمساعدات األ بإيقاؼستصكت لمقرار 
الكاليات المتحدة ستسجؿ » :ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٜٔة نيكي ىايمي في رسالتيا عبر تكيتر بتاريخ ميركياأل
 . «سماء الدكؿ التي ستصكت ضدىاأ

الدكؿ لعقد مؤتمر لحؿ نزاع قائـ إحدل  السياسي مف خبلؿ دعكة تُّقدـ مف قبؿ تدّخؿكقد يتـ ال
إلى  تسعى مف خبللو الدكلة الداعية، خرلالدكؿ األإحدل  حؿ لنزاع داخمي في إليجاد، أك بيف دكلتيف

 .(ٖ)غير مباشرةأك  تحقيؽ مصالح سياسية مباشرة

سياسية  أىداؼتحقيؽ مصالح ك ، كرائواليدؼ مف  فما كاإذا  السياسي ىدامان  تدّخؿكيككف ال
خؿ الدكلة كذلؾ عبر تقديـ المساعدة مثؿ قمب نظاـ الحكـ القائـ دا تدّخؿمباشرة داخؿ الدكلة محؿ ال

رساللبعض الجماعات كالعصابات التي يتـ تجميعيا كتدريبيا ك  بقصد  تدّخؿيا داخؿ الدكلة محؿ الا 
في حالة  القّكةلتغير مكازيف أك  لقمب نظاـ الحكـ رادةشعبيا كمحاكلة اضعاؼ ىذه اإل إرادةالتأثير عمى 

ة داخؿ سكريا ميركي. كىذا ما فعمتو الكاليات المتحدة األؿتدخّ نشكب حرب اىمية داخؿ الدكلة محؿ ال
مميكف دكالر لتدريب  ٓٓ٘كباما مف الككنغرس مبمغ أالسابؽ باراؾ  ميركيحيث طمب الرئيس األ

 .(ٗ)كتجييز عناصر مف الجماعات المسمحة في سكريا

                                                 

 .ٕٖ، مرجع سابؽ، ص الدولي مفيوم في طور التبدل التدّخلليمى الرحباني،   (ٔ)
دة ضد قرار اعتراف المتح باألممبقطع المساعدات الميركية عن الدول التي تصوت  ترامب ييددمقاؿ بعنكاف   (ٕ)

، متكفر عمى المكقع ٜٕٔٓ/ٚ/ٜٕ، تاريخ االطبلع ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٕٓمنشكر بتاريخ إلسرائيل  القدس عاصمة 
 https://www.raialyoum.com>index.phpي: لكتركناإل

 .ٕٖليمى الرحباني، مرجع سابؽ، ص   (ٖ)
تمكز  ٛ، مقاؿ منشكر بتاريخ يز المعارضة السورية المعتدلةبرنامج تدريب وتجيمايكؿ ايزنشتات كجيفرم كايت،   (ٗ)

 ي:لكتركن، متكفر عمى المكقع اإلٕٛٔٓ/٘ٓ/ٗٔصحيفة كاشنطف انستيتكت، تاريخ االطبلع: ، ٕٗٔٓ
 www.washingtoninstitute.org/cu/poliganalysis. 

http://www.washingtoninstitute.org/cu/poliganalysis%20بتاريخ%2014/5/2018%20الساعة%2014:50
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 ٜ٘ٚٔ/ٓٔ/ٕٗالمتحدة الصادر في  األمـ عبلفإاـ يتناقض مع السياسي اليدّ  تدّخؿف الإ
 األمـ لميثاؽكفقان  التعاكف بيف الدكؿك  المتعمؽ بمبادئ القانكف الدكلي التي تحكـ العبلقات الكدية

أك  تمكيؿأك  اثارةأك  مساعدةأك  عمى كؿ دكلة كاجب االمتناع عف تنظيـ»الذم جاء فيو ك  المتحدة
قمب نظاـ الحكـ إلى  تيدؼاليدامة التي أك  العسكريةأك  يةرىابنشطة اإلالتسامح مع األأك  تحريض

. فيذا النكع مف (ٔ)«أخرلىمية الدائرة في دكلة في الحرب األ تدّخؿالأك  أخرل في دكلة القّكةباستخداـ 
 تدّخؿعدـ المبدأ  المتحدة كيتعارض مع األمـ مبادئ كقرارات ـال يحتر  ألنويككف غير مشركع  تدّخؿال

 في الشؤكف الداخمية لمدكؿ.

 :يعالماإل تدّخلال -ٖ

كتكاد تحاصرىـ في ، في الكقت الراىف عمى اىتماـ كانتباه جميع الناس عبلـتستحكذ كسائؿ اإل
أك  سمعكنويأك  اصبحكا عرضة لمضاميف ما يشاىدكنوإذ  ،كفي جميع االكقاتإليو  كؿ مكاف يذىبكف

 في ىذه الكسائؿ. يقرأكنو يكميان 
عبر تسميط النشاط  خرللدكؿ األفي شؤكف ا تدّخؿكلقد استغمت بعض الدكؿ ىذه الكسائؿ لم

كأف  ة خاصةتدّخمالدكؿ الم أىداؼفكار الرأم العاـ الداخمي بما يسير مع تطمعات ك أي عمى عبلماإل
تحاكؿ إذ  ،شرائح كطبقات كاسعة مف الشعب دكف المركر بالقنكات الدبمكماسيةإلى  ىذه الكسائؿ تصؿ

 في شؤكنيا تدّخؿيير بالحككمة القائمة في الدكلة المالتشإلى  عبلـة مف خبلؿ كسائؿ اإلتدّخمالدكلة الم
مما ، بو مستخدمة كافة كسائؿ االقناع كتشكيو الكقائع لئلطاحةالتنديد بنظاـ الحكـ القائـ كالتحريض أك 

أك  عبر التمرد، بجعؿ الرام العاـ الداخمي لمدكلة متأثر بيذه االفكار لدرجة البحث عف بديؿ سياسي
 تدّخؿمت بعض الحككمات خبلؿ الحرب العالمية الثانية ىذا النكع مف الملفتف. كقد استعثارة اإ كأالثكرة 
ثارة انفجارات مف إ»خير الدعاية ة بقيادة جكزفف جكيمز حيث كصؼ األلمدعاي نشأ ىتمر جيازان أحيث 

ية . فالدعا(ٕ)الغضب كدفع الجماىير لمتحرؾ كتنظيـ الحقد كالشؾ ككؿ ذلؾ بحسابات باردة كالجميد
كالجماعات كتستطيع دفعيـ كتحريضيـ  فرادتستطيع زرع العكاطؼ الممتيبة كالتأجيجية في نفكس األ

كما كتستطيع ، ىمية داخميةأثارة حرب إ كأ، ثارة الفكضى كعدـ االستقرارا  القتؿ كالحرؽ ك أعماؿ  عمى
التطكر التكنكلكجي بناء الشعب في دكلة ما لمتمرد كالثكرة ضد نظاـ الحكـ القائـ خاصة بفعؿ أحشد 

 . عبلـلكسائؿ اإل

نشاء محطة مارتي إعبر  تدّخؿة ىذا النكع مف الميركيكقد استخدمت الكاليات المتحدة األ
 ميركيككذلؾ عندما ناشد الرئيس األ (ٖ)ذاعية لبث الرسائؿ المناىضة لمنظاـ فيدؿ كاسترك في ككبااإل

                                                 

(1)  www.un.org/docs/asp/ws.asp?m=A/res/2625%20xxv. 
 .ٔٗٔ، مرجع سابؽ ص اليدام والقانون الدولي العام التدّخل، عدم محمد رضا يكنس  (ٕ)
 .ٕٕٙ ، صياسر الحكيش، مرجع سابؽ  (ٖ)
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  .عبلـعبر كسائؿ اإل برئيسو صداـ حسيف لئلطاحةجكرج بكش الشعب العراقي 

ظاىرات تدكنالد ترامب عقب اندالع ال ميركيطمقيا الرئيس األأالتغريدات التي إلى إضافة 
عمى السياسة االقتصادية لمدكلة التي حث فييا الشعب  احتجاجان  ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٕٛفي  إيرافالشعبية في 

متكعدا  «ي متعطش لمحريةيرانالشعب اإلكأف  إيرافزمف التغير حاف في » :ي عمى الثكرة بقكلويراناإل
 .(ٔ)«بتقديـ المساعدة لمشعب في الكقت المناسب

تشريف الثاني سنة  ٖالمتحدة في  لؤلمـفقد تبنت الجمعية العامة  تدّخؿكلخطكرة ىذا النكع مف ال
. (ٕ)سمـ كاألمف الدكلييفنكاع الدعاية التي تثير الفتف كتخؿ بالأد بجميع يندّ  باإلجماع قراران  ٜٚٗٔ

 . (ٖ)«ىميةأاستثارة حرب إلى  تيدؼأعماؿ  أك تيديدات بأيةالمتناع عف القياـ إلى  كعدت الدكؿ»

مكافحتيا اصبحت صعبة بفعؿ التطكر أف  غير مشركع غير تدّخؿالدعاية أف  كمما سبؽ بتبيف
التي تتعمؽ بحرية الرام كالتعبير  ألسبابالتكنكلكجي لكسائؿ االتصاؿ )االقمار االصطناعية( كذلؾ 

 تسكد في البمداف الديمقراطية.
 :القتصادي تدّخلال -ٗ

ير عمى الشؤكف الداخمية االقتصادم ىك ضغط تستخدـ فيو الكسائؿ االقتصادية لمتأث تدّخؿال
الكسائؿ التي يراد بيا االعتداء عمى العناصر االقتصادية الداخمية لمدكلة المستيدفة ، أك خرللمدكؿ األ

 .(ٗ)لتحقيؽ مطالب محددة سمفاك أ كاضعافيا إلخضاعياإما 
 أنو بؿ، الدكلية بشكؿ كبير شخاصاألإلييا  التي تمجأ ساليباالقتصادم ىك مف األ تدّخؿفال
نظرا لصعكبة ، العسكرم تدّخؿالإلى  مف لجكئياأكثر  تدّخؿىذا النكع مف الإلى  ما تمجا الدكؿغالبان 

االقتصادم مف  تدّخؿت المسؤكلية الدكلية عف الكلصعكبة اثبا، مف ناحية تدّخؿاالدعاء بكقكع ىذا ال
ىذا النكع مف . إف ةتدّخماالقتصادية لمدكلة الم القّكةباختبلؼ  تدّخؿتختمؼ اطكار ىذا الك  جية ثانية

تكسع بشكؿ كبير بفعؿ الظركؼ الدكلية المعاصرة خاصة في ظؿ العكلمة كما نتج عنيا مف  تدّخؿال
م لمدكؿ مف خبلؿ البكرصات كالمؤسسات المالية العالمية تحديات تجسدت بالتغمغؿ االقتصاد

                                                 

مجمة فكريف بكليسي االميركية تاريخ ، «إلى فرصة إيرانت كيف يحول ترامب ازمة احتجاجا »عبد العظيـ قنديؿ،   (ٔ)
  :يلكتركناإل  عمى المكقعمتكفر  . ٕٛٔٓ/٘/ٙٔتاريخ االطبلع  ٕٛٔٓ/ٔ/ٖ

www.masrawy.com/mewspublicaffairs/details. 
 .ٕٛٔمرجع سابؽ، ص  عدم محمد رضا يكنس،  (ٕ)
،  دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، القانون المعاصر، الوسيط في القانون الدولي العامعبد الكريـ عمكاف،   (ٖ)

  .ٖٙ-ٖ٘، صٜٜٛٔالطبعة األكلى، 
 .ٖٕٗ، مرجع سابؽ، ص واتفاقيات تحرير التجارة العالمية التدّخلعدم مبدأ  ،ياسر الحكيش  (ٗ)

http://www.masrawy.com/mewspublicaffairs/detailsبتاريخ
http://www.masrawy.com/mewspublicaffairs/detailsبتاريخ
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 ليس الدكلة.ك  كالشركات المتعددة الجنسيات بحيث اصبحت ىذه القكل ىي السيدة عمى االسكاؽ
ىك كاجب  تدّخؿعدـ المبدأ  أف منظمة دكلية مع العمـأك  تمارسو دكلةأف  يمكففالتدّخؿ االقتصادم 

 كافة حتى المنظمات الدكلية االقتصادية.القانكف الدكلي  أشخاصيسرم عمى 
فالمنظمات الدكلية االقتصادية كصندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي يمثبلف صكرة كاضحة 

في الشؤكف الداخمية لمدكؿ خاصة في مجاؿ تقديـ القركض كالتسييبلت لمدكؿ النامية كما ذكرنا  تدّخؿلم
تمؾ المنظمات التي تمثؿ مصالح الدكؿ الكبرل تحت  ماميا سكل الرضكخ لمطالبأالذم لـ يعد  سابقان 

صندكؽ النقد الدكلي في السياسات اليكغسبلفية بشكؿ مباشر عندما فرض  تدّخؿكطأة الحاجة. فقد 
ديدة مع تنظيمية كمؤسساتية لمدخكؿ في قركض جك  صبلحات دستكريةإ إجراءتتطمب  شركطان 

االقتصادية مف ك  المركزية كنقؿ السمطة السياسية عادةإصبلحات مف خبلؿ يكغسبلفيا. تمثمت ىذه اإل
 كالقضاء عمى المشاركة، البنؾ الكطنيك  الحككمة االتحاديةإلى  البنكؾ المحميةك  الحككمات الجميكرية

إلى  سياسة الصندكؽ كانت مكجيةأف  نفاؽ العاـ. كىذا يعنيالعمالية في صنع القرار كخفض اإل
 .(ٔ)تقكـ عميو يكغسبلفيا الذم كانت ياإليديكلكجضرب النظاـ 

برز نماذجيا العقكبات أاالقتصادم مف جانب دكلة معينة ك  تدّخؿيككف الأف  كما كيمكف
ي يرانبعد انسحاب الكاليات المتحدة مف االتفاؽ النككم اإل إيرافة عمى بعض الدكؿ كخاصة ميركياأل

ي بحيث انخفضت يراناإلتضخـ مالي في االقتصاد إلى  . فقد ادت ىذه العقكباتٕٛٔٓايار ٛفي 
مثؿ بيجك  إيرافة أجنبياقؿ مستكياتو اماـ الدكالر كما غادرت عدة شركات إلى  يةيرانسعر العممة اإل

ة عمييا. كاليدؼ مف كراء ىذه العقكبات ىك سياسي بحت يتمثؿ في ميركيمف العقكبات األ كتكتاؿ خكفان 
اتفاؽ نككم جديد يخدـ  إلبراـة ميركيتحدة األكدفعيا لمتفاكض مع الكاليات الم إيرافزعزعة استقرار 

كما كيتجّمى التدّخؿ االقتصادم مف خبلؿ تجميد الكاليات المتحدة رؤل كمصالح الكاليات المتحدة. 
لؤلحكاؿ الفنزكيمية كذلؾ لمضغط عمى الرئيس الفنزكيمي نيككالس مادكرك لمتنّحي كتسمي السمطة إلى 

 .(ٕ)المتحدة األميركيةخكاف غكايدك المقّرب كف الكاليات 
االقتصادم مف خبلؿ العبلقات الثنائية المباشرة بيف الدكؿ الغنية  تدّخؿالإلى  كاذا نظرنا بتعمؽ

تارة مف خبلؿ عقكد  (ٖ)الدكؿ النامية تتعرض ألبشع صكر الضغكط االقتصاديةأف  نجد، كالدكؿ الفقيرة
 عبر المساعدات المالية. أخرل ، أكالغذاء

                                                 

، الدولي، بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساتو عمى الساحة الدولية التدّخلالقكم السيد،  سامح عبد  (ٔ)
 .ٕٔٚمرجع سابؽ، ص 

سبكتنيؾ،  –بكينس « فنزويال تعمق عمى تجميد أصول الحكومة من قبل أميركا» مقاؿ بعنكافمخايؿ عبلء الديف،   (ٕ)
 ى المكقع اإللكتركني:، متكفرة عمٜٕٔٓ/ٓٔ/ٔ/ تاريخ االطبلع ٜٕٔٓ/ٛ/ٙ

https://arabic.sputniknews.com 
 .ٕ٘ٛسامح عبد القكم السيد، مرجع سابؽ، ص   (ٖ)

https://arabic.sputniknews.com/
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% مف تجارة الحبكب في ٘٘متحدة ككندا عمى سبيؿ المثاؿ تسيطراف كحدىما عمى فالكاليات ال
الذم يجعؿ تمؾ األمر  ،العالـ. كتعتمد بعض الدكؿ عمى الدكلتيف في سد حاجاتيا مف الحبكب كالدقيؽ

تطمبا أف  فيمكف، الدكلتيف عندما تقرراف البيعإحدل  الرضكخ لمشركط التي تفرضياإلى  الدكؿ مضطرة
كىنا يظير الغذاء ، يكتب ليا النجاح فكل صفقات القمح لف تتـفإف  ذ مكاقؼ سياسية معينة كاالاتخا

 االقتصادم. تدّخؿكأداة حادة كمباشرة لم
 ما الصكرة الثانية كالمتمثمة بالمساعدات المقدمة مف الدكؿ الكبرل لتنمية اقتصاد الدكؿ الناميةأ

ما تحمؿ في غالبان  فإنيا، دفع عجمة التنمية داخؿ ىذه الدكؿة الخاصة لجنبيالدفع باالستثمارات األأك 
ة لميمف ميركيالمساعدة األ أىداؼطياتيا مف ضغكط لمتأثير عمى تكجيات الدكؿ كىذا ما تبّيف مف 

   مميكف دكالر.  ٕٗ ػالمقدرة ب
 ،المتعمؽ باجتياح الككيت مف قبؿ العراؽ ٜٜٓٔ/ٛٚٙثر مكقؼ اليمف المعارض لمقرار أفعمى 

ف ىذا إ»ة لممندكب اليمني ميركيسحبت الكاليات المتحدة ىذه المساعدة بعد قكؿ كزير الخارجية األ
ة مساىمتيا في تمكيؿ ميزانية ميركي. كذلؾ اكقفت الكاليات المتحدة األ(ٔ)«التصكيت سيكمفكـ غاليان 

تشكمت بقرار مف التي ك  ٕٛٔٓ/ٛٓ/ٖٔتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في ك  المتحدة لغكث األمـ ككالة
مميكف  ٖٓ٘حكالي  مساىمتياحيث تبمغ قيمة ، ٜٜٗٔعاـ  ٕٖٓالمتحدة رقـ  لؤلمـالجمعية العامة 

 ة ىدفيف:ميركيقد كاف كراء كقؼ المساىمة األك  دكالر سنكيا.
الضغط عمى ككالة االكنركا لتخفيض العدد االجمالي لمبلجئيف الفمسطينييف  :األولاليدف 

ممؼ حؽ عكدة البلجئيف مف  إلزاحةذلؾ كمقدمة ك  نصؼ مميكف الجئإلى  الجئ مميكف ٘ ػكالمقدر ب
 .(ٕ)يةسرائيمطاكلة المفاكضات الفمسطينية اإل

تـ تعميقيا عمى أف  طاكلة المفاكضات بعدإلى  كىك الضغط عمى الفمسطينييف لمعكدة ما الثانيأ
كىذا ما عّبر  ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٚٓفي  سرائيؿإلة بالقدس عاصمة ميركيالمتحدة األ تاعتراؼ الكاليااثر 

نيـ لـ الكاليات المتحدة قد تكقؼ التمكيؿ لمفمسطينييف أل فإ»بقكلو: دكنالد ترامب  ميركيعنو الرئيس األ
 .(ٖ)«يعكدكا مستعديف لممشاركة في محادثات السبلـ

                                                 

، األمم عصبة -المتحدة، الجيزة والوكالت والبرامج األمم المنظمات العالمية، النظرية العامة،خميؿ حسيف،   (ٔ)
 .ٖٖٛسابؽ، صمرجع 

، ٜٕٔٓ/ٚ/ٕٚ، تاريخ االطبلع ٕٛٔٓ/ٛٓ/ٖٔمنشكر بتاريخ الوليات المتحدة تمغي دعم الونروا  مقاؿ بعنكاف  (ٕ)
 :يلكتركناإل المكقع ىمتكفر عم

https://arabic.sputniknews.com/world/201808311034988364 
، بتاريخ ييدد حياة اللف من الالجئين الفمسطينيين لألونرواوقف المساعدات الميركية مقاؿ بعنكاف   (ٖ)

  :يلكتركناإل المكقع ىمتكفر عم ٜٕٔٓ/ٚ/ٜٕاليـك السابع، تاريخ االطبلع ، ٕٛٔٓ/ٜٓ/ٖٓ
https://m.youm7.com/story/2018/9/3/3935108. 

https://arabic.sputniknews.com/world/201808311034988364%20%2031%20اب%202018
https://m.youm7.com/story/2018/9/3/3935108
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 اتالمنظمات الدكلية يتناقض مع اعبلنات كقرار أك  االقتصادم الذم تقـك بو الدكؿ تدّخؿف الإ
نظاـ اقتصادم دكلي جديد الذم اصدرتو الجمعية العامة  بإقامةالمتحدة السيما االعبلف الخاص  األمـ

بعدـ جكاز »فقرة )ق( ، كالذم يقضي في مادتو الرابعة ٜٗٚٔفي عاـ (ٔ)ٕٖٔٓبمكجب قرارىا رقـ
اممة لحقكقيا عمى غيره بيدؼ منعيا مف الممارسة الكأك  السياسيأك  االقتصادم كراهلئلدكلة أية  خضكع

كالذم اكد  ٜٙٛٔ ٔؾ٘الصادر في (ٕ)ٔٗ/٘ٙٔكالقرار رقـ  .«مكاردىا الطبيعية غير القابمة لمتصرؼ
ال تتفؽ  أخرل ات اقتصاديةإجراءالقياـ بأية أك  تيديدأك  عمى ضركرة امتناع الدكؿ المتقدمة عف اتخاذ

غير مشركع  تدّخؿاالقتصادم  تدّخؿر الكعميو يعتب المتحدة ضد البمداف النامية. األمـ كنصكص ميثاؽ
 ت االقتصادية التي تقـك بيا منظمةتدّخبلالأف  إلى تجدر االشارةأنو إال  يخالؼ قكاعد القانكف الدكلي.

مف  ٔٗلممادة كفقان األمف  التي تأخذ صكرة الجزاءات االقتصادية التي يصدرىا مجمسك  المتحدة األمـ
 منع الدكؿ مف انتياؾ القانكف الدكلي.إلى  شركعية ألنيا ترميتتصؼ مف حيث االصؿ بالم، الميثاؽ

 :الدبموماسي تدّخلال -٘

غير ذلؾ أك  قنصبلن  كأان الدبمكماسي بمخالفة الدبمكماسي سكاء أكاف سفير  تدّخؿيتجمى ال
 ٔٗفي المادة  (ٖ) (ٜٔٙٔنا لمعبلقات الدبمكماسية )يااللتزامات الممقاة عمى عاتقو بمكجب اتفاقية في

أك  في الشؤكف الداخمية لمدكلة المعتمد لدييا كاالبتعاد عف كؿ عمؿ تدّخؿكاجب عدـ ال» ػب لمتمثمةاك 
 :. كعميو«االضطراباتك  سيادتيا ككرامتيا كاثارة الفتفإلى  تصريح مف شأنو اإلساءةأك  تصّرؼ

مة في القياـ بحممة سياسية ضد تصرفات الحككمة القائأك  البعثة عف االنتقاد أعضاءيمتنع   -
 تشجيع انقبلب.أك  المساىمة في حركة ثكرية، أك مناصرة لحزب دكف غيرهأك  الدكلة المضيفة

 احتراـ قكانيف كأنظمة الدكؿ المعتمد لدييا كعدـ التيرب مف الخضكع ليا.  -

كاف إذا  إال ،اعتبار كزارة خارجية الدكؿ المضيفة المرجع المباشر ألعماؿ الممثؿ الدبمكماسي  -
في الدكلة المضيفة. فحصر المرجعية بكزارة  أخرل يف اتفاؽ يسمح لو باالتصاؿ بكزاراتبيف الدكلت

غيرىا في الدكلة ك  المينيةأك  الدينيةأك  قبؿ االتصاؿ بالدكائر السياسية، الخارجية يفرض عميو
 عمى نشاطو في ىذا المجاؿ. اطبلعياأك  الحصكؿ عمى إذف مف ىذه الكزارة، المضيفة

                                                 

، الدكرة االستثنائية السادسة، المتعمؽ باإلعبلف الخاص بإقامة نظاـ اقتصادم ٕٖٔٓقرار الجمعية العامة رقـ   (ٔ)
 ي:لكتركنمتكفر عمى المكقع اإل ٜٗٚٔ/ٕ/ٔدكلي، بتاريخ 

www.un.org/arabic/documents/docs_ar.asp>year=1974. 
، المتعمؽ بالتدابير االقتصادية بكصفيا كسيمة لمقرار السياسي ٔٗ، الدكرة ٘ٙٔقرار الجمعية العامة رقـ   (ٕ)

 .ٜٙٛٔ ٔؾ٘كاالقتصادم ضد البمداف النامية، بتاريخ 
كقد  ٕٗ/ٗٓ/ٜٗٙٔدخمت حّيز التنفيذ في  ٜٔٙٔ/ٗٓ/ٛٔتـ التكقيع عمييا في  لمعبلقات الدبمكماسية اتفاقية فيينا  (ٖ)

 .ٚٔ/ٓٚالقانكف رقـ  ٜٓٚٔ/ٕٔ/ٜٕانضـ لبناف إلى االتفاقية بتاريخ 

http://www.un.org/arabic/documents/docs_ar.asp%3eyear=1974
http://www.un.org/arabic/documents/docs_ar.asp%3eyear=1974
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البعثة استعماؿ مقرات  عضاءدار البعثة بطريقة تتنافى ككظائؼ البعثة. فيحظر ألعدـ استخداـ   -
 الدسائس عمى الدكلة المضيفة.أك  المؤامرات إلحالةأك  البعثة كمركز ألغراض سياسية

تعتبر الممثؿ أف  ية حيث يمكف لمدكلة المضيفةتدّخمتصرفات ، خبلؿ بيذه الكاجباتيعتبر اإل 
مرغكب فيو عمى غرار ما اعتبرتو السعكدية لمسفير الكندم لدييا بأنو شخص  الدبمكماسي شخصا غير
مطالبتيا السمطات السعكدية ك  عمى إثر تغريدة السفارة الكندية ٕٛٔٓآب  ٘غير مرغكب بو في 

حيث اعتبرت ، مكقكفيف في المممكة نسافالفكرم عف ناشطيف في مجاؿ الدفاع عف حقكؽ اإل باإلفراج
 .(ٔ)في الشؤكف الداخمية لممممكةان  سافر تدّخبلالسعكدية بأف تصريح السفارة الكندية كزارة الخارجية 

الدبمكماسي في عدة صكر ككسيمة لمتيديد كممارسة الضغكط عمى  تدّخؿيتجمى الأف  كيمكف
استدعاء رئيس البعثة ، أك باألعماؿمستكل قائـ إلى  الدكلة المستقبمة. فتخفيض العبلقات الدبمكماسية

قطع العبلقات إلى  البعثة مف قبؿ الدكلة المعتمدة كصكال أعضاءتخفيض عدد ، أك شاكرلمت
الدبمكماسية تعتبر جميعيا ضغكط عمى الدكلة المضيفة في مكضكع معيف كقرار الدكؿ العربية عدا 

اثر  ٜٛٚٔعماف كالصكماؿ كالسكداف قطع العبلقات الدبمكماسية مع مصر في شير تشريف الثاني 
ككذلؾ اعبلف تركيا في  ٜٛٚٔ/ٜٓ/ٚٔفي  إسرائيؿصر اتفاقية كامب دايفيد مع تكقيع م

تعميؽ العبلقات الدبمكماسية عمى المستكيات العميا مع ىكلندا عمى خمفية منع  ٕٚٔٓ/ٖٓ/ٗٔ
 . تجدر االشارة(ٕ)مغتربيف في ىكلندا ألتراؾتراؾ مف التحدث في تجمعات أاليكلندية كزراء السمطات 

في  تدّخؿقطعيا قد ال تعتبر بالضركرة صكرة مف صكر الأك  العبلقات الدبمكماسية تخفيضأف  إلى
الدكؿ في إحدل  ضداألمف  تدبير مف قبؿ مجمسأك  إجراءكما صدرت إذا  الشؤكف الداخمية لمدكؿ

الذم  ٕٜٜٔ/ٖٓ/ٖٔالمؤرخ في  (ٖ)ٛٗٚكالقرار رقـ  سمـ كاألمف الدكلييفطار المحافظة عمى الإ
صؿ السابع حيث طالب المجمس الدكؿ بخفض عدد مستكل المكظفيف في البعثات صدر كفؽ الف

عماؿ عاكنيا في تحديد المسؤكلية عف األالقنصمية الميبية في الخارج عمى اثر عدـ تك  الدبمكماسية
                                                 

، ٕٛٔٓ، منشكرات الحمبي، بيركت، الطبعة السابعة، الوسيط في القانون الدولي العاممحمد المجذكب،   (ٔ)
 .ٔٛٙص

، الحكار المتمدف، «؟ماذا يعني مفيوم قطع العالقات الدبموماسية مع الدول»جكنا صبحي جميؿ، مقاؿ بعنكاف   (ٕ)
 ي:لكتركن، متكفر عمى المكقع اإلٜٕٔٓ/ٚ/ٚتاريخ االطبلع  ٕٚٔٓ/ٙ/ٕٔ

www.mahewar.org/s.asp?aid=562974&r=0. 
السعودية تطرد السفير الكندي وتستدعي سفيرىا في أوتاوا وتجمد »م، ىيثـ سبلمة، مقاؿ بعنكاف حمدمحمد األ  (ٖ)

، متكفر ٜٕٔٓ/ٗ/ٙ ، تاريخ االطبلعٕٛٔٓ/ٛٓ/ٙٓ خسيناء، منشكر بتاري –، اليـك السابع «العالقات التجارية
   ي:لكتركنعمى المكقع اإل

                  https://m.youm7.com/story/2018/8/6/3900762 

http://www.mahewar.org/s.asp?aid=562974&r=0
http://www.mahewar.org/s.asp?aid=562974&r=0
https://m.youm7.com/story/2018/8/6/3900762
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طائرة شركة اتحاد النقؿ الجكم ك  ٖٓٔية التي تعرضت ليا طائرة باف امريكاف القائمة بالرحمة رىاباإل
 . ٕٚٚة بالرحمة القائم

االتفاقيات المنظمة ليذا المجاؿ السيما ك  الدبمكماسي يتنافى مع مبادئ القانكف الدكلي تدّخؿإّف ال
الممثؿ الدبمكماسي اعتمد لبذؿ كأف  كبالتالي يعد غير مشركع خاصة، اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية

كلتو كالدكلة المضيفة فيككف مف الكاجب عميو تكطيد العبلقات الكدية كالسممية بيف دأجؿ  الجيكد مف
 الخارجّي. تدّخؿاحتراـ كياف الدكلة بصفتيا دكلة مستقمة ذات سيادة ال تقبؿ ال

 :ياإليديولوج تدّخلال -ٙ

، فإنيا تعتبر المحرؾ القمعي كالعقائدم لمعديد مف الدكؿ، يديكلكجيةبغض النظر عف الطبيعة اإل
ت في العديد مف تدّخبلسببا كافيا لمعديد مف الدكؿ لشف ، نشرىا الرغبة فيأك  كيعتبر الدفاع عنيا

قائـ عمى أسس مذىبية تتبناىا دكلة ما  تدّخؿقكبمت بمد ايديكلكجي منافس. ىذا الإذا  المناطؽ خاصة
يمّكنيا مف الحماية ، انتشار ىذه االيديكلكجيةأف  باعتباركتحاكؿ نشرىا خارج حدكدىا بكؿ الكسائؿ 

 يا القكمي.الكاسعة ألمن

الدكؿ أف  فكرة مفادىا أساسبريجنيؼ كالتي بنيت عمى  ةديىذه الفكرة مف عق أساسكنجد 
العسكرم لمساعدة الدكؿ التي تتبنى النظاـ  تدّخؿاالشتراكية تستطيع القياـ بكؿ التدابير بما في ذلؾ ال

 .(ٔ)الشرعي ىذه االعماؿ تعد مف الدفاعكأف  ،حتى لك كاف ذلؾ دكف مكافقتيا، االشتراكي

 ٜ٘ٗٔما فعمتو الكاليات المتحدة في غكاتيماال سنة تدّخؿ، مثمة عمى ىذا النكع مف الكمف األ
 كما تفعمو مؤخران إلسقاط الرئيس الفنزكيمي نيككالس مادكرك. يديكلكجيان إحككمة غير مكالية ليا  إلسقاط

لمدكلة الحؽ في أف  ىك عمؿ غير مشركع ككف األصؿ العاـ ىك تدّخؿإّف ىذا النكع مف ال
 خارجي. تدّخؿأم  نظاميا السياسي كايديكلكجيتيا بعيدا عف اختيار

 :الثقافي تدّخلال -ٚ

تدّخؿ، الثقافي التسمؿ الفكرم داخؿ الكياف الثقافي كالحضارم لمدكلة محؿ ال تدّخؿيقصد بال
التحكـ في ك  ة السيطرةتدّخمعادة صياغة الطابع الفكرم لمدكلة حتى يسيؿ عمى الدكلة المإبيدؼ 

يضرب  ألنو تدّخؿالثقافي يعد مف أخطر أنكاع ال تدّخؿ. فال(ٕ)ة في شؤكنياتدّخمقرارات الدكلة الم
الحصكؿ عمى ما تريد أم  ٜٜٓٔعاـ  «الناعمة القّكة»كىذا ما عّرفو جكزؼ ناني بمصطمح ، العقكؿ

                                                 

، ٜٜٓٔالجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت،  ة، مجد المؤسسالرىاب والقانون الدوليسماعيؿ الغزاؿ، إ  (ٔ)
 .ٗٚص

العربية الميبية بتاريخ  ةبالحالة في الجميكري ، المتعمقةٖٖٙٓ، الجمسة ٛٗٚمف رقـ قرار مجمس األ  (ٕ)
 .s/Res/748(1992)متكفر عمى الرابط التالي:  ٕٜٜٔ/ٖٓ/ٖٔ
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خريف تجعؿ اآلأف  لناعمة يعنيا القّكةمكاؿ. فامتبلؾ دفع األأك  رغاـمف اإل عف طريؽ الجاذبية بدالن 
فكارؾ كبالتالي تتفؽ رغبتؾ أك  مؾيَ مف قِ  يجابيان إ ما تقكـ بو فيتخذكف مكقفان إلى  يتطمعكفك  يعجبكف بؾ

 . (ٔ)مع مصمحتيـ

ذلؾ ىي التي تغمبت إلى  غاني كالرياضة كىكليككد كماكاأل باألفبلـة المتمثمة ميركيفالثقافة األ
 الميبرالية.ك  رقت جدار برليف بزمف طكيؿ قبؿ سقكطو بقيـ الحريةعمى مّد الفكر الشيكعي كاخت

منذ االستعمار القديـ الذم استخدـ التغمغؿ الثقافي في البمداف المستعمرة  أالثقافي بد تدّخؿف الإ
غيرىا ككسائؿ ك  لؤلرياؼالمساعدات الميدانية ك  ةميّ نظـ محك األك  المدارسك  ةجنبييات األرسالعبر اإل

يات الفرنسية التي رسالرض ثقافتو كلغتو عمى الدكلة المستعمرة. كمثاؿ عمى ذلؾ ما فعمتو اإلفك  تدّخؿلم
حد كبير بنشر المغة الفرنسية في البمداف التي يطمؽ عمييا اليكـ اسـ الدكلة إلى  ساىمت

نفتاح . كمع التطكر اليائؿ في كسائؿ االتصاالت كالتكنكلكجيا كاالنترنت كالعكلمة كا(ٕ)الفرنككفكنية
سرع أسيؿ ك أكضح ك أ تدّخؿصبح ىذا النكع مف الأ، الحدكد الذم جعؿ مف الكرة االرضية قرية ككنية

صبحت ثقافة مكحدة عند كافة أكغيرىا  رىابكالحرب عمى اإل نسافانتشارا. فالديمقراطية كحقكؽ اإل
ؿ االجتماعي التي الشعكب بفعؿ انتشار ككاالت االنباء كالصحؼ كالمجاالت كالسينما ككسائؿ التكاص

 تجكب العالـ باسره.

الثقافي كالضغكط التي يتعرض ليا العالـ  تدّخؿكتشيد الساحة الدكلية العديد مف االمثمة عمى ال
كالحرب  ميركيتعديؿ بعض المناىج الدراسية لتتماشى مع النسؽ األأجؿ  خيرة مفاأل اآلكنةالعربي في 

حد إلى  أخرل ت المتعمقة بالجياد كتسكيؽ مفردات كقيـسيما لجية تعديؿ المفردا ال، رىابعمى اإل
. رىابتشجيع اإلك  بعض المدارس في السعكدية العتبار مناىجيا تحض عمى العنؼ بإقفاؿالمطالبة 
مف محاكلة زرع االفكار الخاطئة في  وة السيما مدارس الميسيجنبيرس األما تفعمو المدااآلخر  كالمثاؿ

مر طبيعي أ إسرائيؿظيار كجكد إيتعمؽ بالقضية الفمسطينية كمحاكلة عقكؿ الطبلب عبر حذؼ كؿ ما 
طار الثقافي كمناقشة مناىج التعميـ شأف اإل. إف مف كتابة فمسطيف المحتمة عمى الحدكد مع الدكؿ بدالن 

في  ٖٓٔ/ٖٙالمتحدة في قرارىا ـالعامة لؤلمدت عميو الجمعية كّ أداخمي يتعمؽ باليكية الكطنية كىذا ما 
مف الحقكؽ كالكاجبات كمف ضمنيا  يشمؿ عددان  تدّخؿعدـ المبدأ  أف حيث اعتبرت ٜٓٛٔ ٔؾ ٜ

الفقرة الثالثة مف المادة الثانية كأف  . كما(ٖ)تراثيا الثقافيك  كاجب عدـ حرماف الشعكب ىكيتيا الكطنية
فظة عمى بقصد المحا»نصت:  «اليكنسكك»مف االتفاقية المنشأة لمنظمة التعميـ كالعمكـ كالثقافة 

                                                 

، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف، سمى وقواعد العالقات الدبموماسية والقنصميةأ، ناظـ عبد الكاحد الجاسكر  (ٔ)
 .ٜٓٔ، صٕٔٓٓ

 .ٜٕٗ، ص تو عمى الساحة الدوليةاسكامشروعية وعدم المشروعية وانعالدولي بين ال التدّخل، سامح السيد  (ٕ)
 .ٓٗٔ، ص ، مرجع سابؽواتفاقيات تحرير التجارة العالمية التدّخلعدم مبدأ  ،ياسر الحكيش  (ٖ)
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يمتنع ، بيذه المنظمة كالتشعب المثمر ليا عضاءاستقبلؿ ككحدة الثقافات كالنظـ التعميمية لمدكؿ األ
 «عضاءفي المكضكعات التي تعد مف صميـ االختصاص الكطني لمدكؿ األ تدّخؿعمى المنظمة ال

حفاظ عمى كيانيا لمدكلة الحؽ في ال. إف (ٔ)تدّخؿعدـ المبدأ  كىي دعكة صريحة مف المنظمة لتثبيت
مف ىذا الخصكص غير مشركع كمخالؼ  تدّخؿيعد كؿ إذ  ،زكالوإلى  يرمي تدّخؿأم  الثقافي مف

 المتحدة ذات الصمة. األمـ لقرار

 المطمب الثاني

 الدولي تدّخلذرائع ال

يا في الشؤكف الداخمية لمدكؿ. تدّخماستخداـ تعابير مسميات عديدة لشرعنة إلى  تعمد الدكؿ
حماية الرعايا في ، ىذه التبريرات باختبلؼ االىتمامات الدكلية السائدة. كمف ىذه التبريراتكتختمؼ 
ي كالذم سنتكمـ عنو في الفصؿ نساناإل تدّخؿكاخيرا ال، الحرب الكقائية، نشر الديمقراطية، الخارج

 الثاني مف ىذا البحث.

 اطيةعايا في الخارج ونشر الديمقر لحماية الر  تدّخل: الاألولالفرع 

 :لحماية الرعايا في الخارج تدّخل: الولً أ

تسكيغ حقيا في الدفاع عف إلى  تعمد الدكؿتدّخؿ، إضفاء المشركعية عمى عمميات الأجؿ  مف
 دكلة لمدفاع عف رعاياىاأية  في تدّخؿلذلؾ حقيا في ال كتبعان ، كقت كافأم  رعاياىا أينما كجدكا كفي

أك  كانكا محؿ معاممة شاذة، أك الحماية البلزمة ليـ كلممتمكاتيـ ما عجزت قكانيف الدكلة عف تكفيرإذا 
 . (ٕ)جنبيينصفيـ القضاء في البمد األأك  غير مشركع كلـ تحميـ السمطات المحمية اعتداء

رعايا الدكلة المكجكديف في الخارج يشكمكف أف  ىذه النظرية تنطمؽ مف فكرة مفادىا أساسإف 
لدكلة  مصالحيـ يشكؿ تيديدان أك  يا. فأم تعرض يمس الرعاياإقميممف  حيكيان  لمدكلة ذاتيا كجزءان  امتدادان 

لكقؼ معاناة رعاياىا ككضع حد لمتيديد الذم يتعرضكف  تدّخؿأكلئؾ الرعايا كىذا ما يمنحيا الحؽ في ال
 .(ٖ)لو دفاعا عف النفس

كالشركط التي  تدّخؿ،لصحة ممارسة ىذا النكع مف ال كقد جاراىا الفقو في ذلؾ ككضع شركطان 
 كضعيا كالدكؾ كىي:

                                                 

 .ٖٗ، ص ، مرجع سابؽالدولي مفيوم في طور التبدل التدّخل، ليمى الرحباني  (ٔ)
 .ٖٕٔمنشأة المعارؼ، اإلسكندرية، دكف سنة نشر، صلي العام، ، القانون الدو عمي صادؽ أبك ىيؼ  (ٕ)
 .ٕٗليمى الرحباني، مرجع سابؽ، ص  (ٖ)
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 ة.جنبيكجكد خطر فعمي ييدد المكاطنيف في الدكلة األ -1

 عدـ مقدرة الحككمة المحمية في حمايتيـ.أك  فشؿ -2

 .(ٔ)عمى حماية المكاطنيف كمنع الحاؽ األذل بيـ تدّخؿأف يقتصر ال -3

، أخرللداخمية لدكلة يا في الشؤكف اتدّخمكلقد استعانت الكثير مف الدكؿ بيذه الذريعة لتبرير 
حيث أطمقت عميو عممية  ٜٙٚٔتمكز ٗفي  فييسرائيماإلي في أكغندا لتحرير الرىائف سرائيماإل تدّخؿكال
ثر الحمبلت العسكرية الجكرجية عمى أالركسي في جكرجيا عمى  تدّخؿالأك  (ٕ)في أكغندا «عنتيبي»

ما يقكـ بو أف  «ميدفيديؼ»س الركسي حيث تذرع كقتيا الرئي ٕٛٓٓأكسيتيا الجنكبية في آب مف عاـ 
كا لحماية مكاطنييـ المكجكديف في أكسيتيا الجنكبية. مع تدّخمالركس كأف  ىك عمؿ عدكاني، الجكرجيكف

كذلؾ المكاطنيف الركس الذيف ، الجكرجية راضيأكسيتيا الجنكبية ما زالت جزءا مف األأف  إلى اإلشارة
قكبؿ  تدّخؿىذا ال. إف (ٖ)ية الركسية في السنكات األخيرةت ركسيا لحمايتيـ قد منحكا الجنستدّخم

حتى أك  القّكةالمتحدة كالتي يتضمف ميثاقيا قكاعد آمرة تمنع استخداـ  األمـ بالرفض خاصة مع نشكء
مف الميثاؽ  ٔ٘في حالة الدفاع الشرعي كالذم يخضع لشركط حددتيا المادة إال  باستعمالياالتيديد 

 صؿ الثاني مف ىذا البحث.كالتي سنفصميا في الف

ما أخذنا إذا  ألنو، ىك غير مشركع كمخالؼ لمبادئ القانكف الدكلي تدّخؿإف ىذا النكع مف ال
عمى غرار ما فعمت  أخرل تمنح جنسيتيا لمكاطنيف دكلةأف  يمكف لبعض الدكؿتدّخؿ، بشرعية ىذا ال

األجانب كمصالحيـ في دكلة معينة خرؽ حقكؽ . إف تدّخؿكتتذرع بيذا النكع مف ال، ركسيا في جكرجيا
في إطار التسكية السممية لممنازعات السيما  تدخؿلحمايتيـ ألف ىذه المسائؿ  القّكةإلى  ال يبرر المجكء

 كالتي تتـ عبر الطرؽ الدبمكماسية. «الحماية الدبمكماسية»

 :الديمقراطيةأجل  من تدّخل: الثانياً 

بدعكل المحافظة  خرلفي الشؤكف الداخمية لمدكؿ األ تدّخؿلقد لجأت بعض الدكؿ في تبريرىا لم
كانت الغاية منو العمؿ إذا  بصكرة فردية مشركعا تدّخؿحيث اعتُبر ال، إعادتياأك  عمى الديمقراطية

اإلطاحة إلى  إثر قياـ انقبلب عسكرم في ىذه الدكلة أدل، إعادتياأك  عمى تطبيؽ الديمقراطية
 بالحككمة الشرعية المنتخبة. 

                                                 

 .ٖٙٔص ، ٜٔٛٔ، المطابع العسكرية، بغداد، ، استخدام القوة في القانون الدوليعبلء الديف حسيف مكي  (ٔ)
تاريخ  عمى مكقع الجزيرة ٕٙٓ/ٚ/ٗمنشكر بتاريخ ، «عام عمى معركة المطار 01عنتيبي، »مقاؿ بعنكاف (  ٕ)

 :يلكتركن، متكفر عمى المكقع اإلٕٛٔٓ/٘/٘ٔاالطبلع 
www.aljazeera.net>encyclopedia>events  

 .ٜٛٔليمى الرحباني، مرجع سابؽ، ص   (ٖ)
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طاحة اإل، أك تمكيف الحككمة الشرعية مف ممارسة صبلحياتيا الدستكريةتدّخؿ إلى دؼ اليي
الديمقراطية ىي مف الحقكؽ أف  بالنظاـ السائد كاالتياف بنظاـ ديمقراطي بديؿ عنو. كذلؾ عمى اعتبار

العالمي في العديد مف الصككؾ الدكلية السيّما االعبلف إلييا  كالتي تـ االشارة نسافية لئلساساأل
الحؽ في الديمقراطية عمى المستكل إلى  كالتي تشير (ٔ)ٕٛك ٕٔفي مكاده  ٜٛٗٔعاـ  نسافلحقكؽ اإل

 كما كتضمف العيداف الدكلياف نصكصا تؤكد عمى الحؽ في الديمقراطية. ككانت ممارسات، الدكلي
كديسيا الجنكبية كاحدة كحككمة جنكب افريقيا كر  ٜٙٗٔالمتحدة المتعمقة بنظاـ فرانكك في اسبانيا  األمـ

مؤيدك الديمقراطية كحممت جميع الدكؿ عمى تبني نظاـ حكـ ديمقراطي. إلييا  التي لجأ ساليبمف األ
الدكلي في ىايتي عمى اثر حدكث انقبلب عسكرم فييا  تدّخؿكقد ترسخ ىذا االتجاه بصكرة خاصة بال

كاصدر عدة قرارات األمف  مجمس تدّخؿ. حيث (ٕ)ٜٜٔٔ/ٜٓ/ٜٕكاإلطاحة برئيسيا المنتخب بتاريخ 
سمـ لم الحالة في ىايتي تشكؿ تيديدان أف  حّد اعتبارهإلى  لمضغط عمى قادة االنقبلب لمتخمي عف السمطة

كفؽ الفصؿ السابع كالذم أجاز بمكجبو  ٜٜٗٔ/ٚٓ/ٖٔفي  ٜٓٗكأصدر القرار ، كاألمف الدكلييف
 السمطة.إلى  تشكيؿ قكة عسكرية مكحدة ميمتيا عكدة الرئيس الشرعي

 تدّخؿعكدة الرئيس المنتخب. كقد عّد إلى  ة أّدتأميركيقكات  ساسكتشكمت عمى ىذا األ
االنقبلبات عمى الحككمات الشرعية المنتخبة كالفشؿ في إلى  أصبح ينظرإذ  المجمس بالسابقة الخطيرة
إلى  االمكر عادةإلالعسكرم  تدّخؿتيديد لبلستقرار العالمي يبرر الأنو  تطبيؽ الديمقراطية عمى

 تدّخؿالديمقراطية ما جرل عند ال إلعادةالعسكرية  القّكةنصابيا. كفي الحاالت التي استخدمت فييا 
السمطة بعد االطاحة بالحككمة المنتخبة إلى  نتيجة كصكؿ انقبلبيف ٜٜٛٔالنيجيرم في سيراليكف عاـ 
الحرب عمى تدّخؿ، مي. كالمثاؿ االبرز لمالنزاع الداخ إليقاؼقكاتيا  إرساؿبديمقراطيا. فقامت نيجريا 

مبرراتو. كىذا ما أعمنتو الكاليات المتحدة كبريطانيا عف إحدل  كالذم كانت الديمقراطية ٖٕٓٓالعراؽ 
 ضركرة لتغيير النظاـ العراقي الدكتاتكرم كاستبدالو بنظاـ ديمقراطيأنو  العسكرم في العراؽ مف تدّخؿال

أطمقت إذ  ،يحتذم بو دكؿ الشرؽ االكسط أنمكذجاكيككف  نسافكؽ اإلاحتراـ حقمبدأ  يقكـ عمىآخر 
لتخميص الشعب العراقي  «تحرير العراؽ»حرب ، ٖٕٓٓآذار ٜٔالتي بدأت في  تدّخؿعمى عممية ال

في  ميركيقانكف تحرير العراؽ الذم أصدره الككنغرس األإلى  استنادا، مف النظاـ االستبدادم
ـ الثالث منو سياسة الكاليات المتحدة تجاه العراؽ. كينص عمى: كالذم تضمف القس ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٖٔ
تستيدؼ سياسة الكاليات المتحدة دعـ تبديؿ النظاـ الذم يرأسو صداـ حسيف في العراؽ أف  يجب»

                                                 

 .«لكؿ شخص حؽ المشاركة في إدارة الشؤكف العامة لبمده...»:ٕٔتنص المادة   (ٔ)

 ..«لكؿ فرد حؽ التمتع بنظاـ اجتماعي كدكلي يمكف أف تتحقؽ في ظمو الحقكؽ....»:ٕٛكالمادة       
 .ٕٔٚمرجع سابؽ ص اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام،  التدّخلمحمد غازم ناصر الجنابي،   (ٕ)
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في العراؽ أكد رئيس الكزراء  تدّخؿ. كبعد ال(ٔ)«كتعزيز انبثاؽ حككمة ديمقراطية تحؿ محؿ ىذا النظاـ
أف التاريخ سيغفر لنا كلغيرنا ممف شارككا في الحرب ألننا خمصنا الشعب »ير عمى البريطاني تكني بم

ت الكاليات المتحدة عسكريا في تدّخم ساس. كعمى ىذا األ(ٕ)«العراقي مف أسكء االنظمة االستبدادية
كأطاحت بنظاـ صداـ حسيف تحت مبررات عدة كانتيى بيا األمف  دكف تفكيض مجمس ٖٕٓٓالعراؽ 
 .ٕٔٔٓاحتبلؿ العراؽ حتى عاـ لى إ المطاؼ

كانت تحمؿ في طياتيا مصالح ، ت التي قامت بيا الدكؿ ألجؿ الديمقراطيةتدّخبلإف أغمب ال
لمكقعيا الحيكم االستراتيجي التي أك  تتمثؿ في االستيبلء عمى النفط كالغاز، سياسية كحيكية بحتة

د كاف مدفكعا بمصالح سياسية لبعض في ىايتي فقاألمف  مجمس تدّخؿتمثؿ امتدادا لمصالحيا. ف
ىايتي تمثؿ الفناء أف  كمصالحيا في منطقة الكاريبي خاصة أميركاالسيّما ، الدكؿ الدائمة العضكية

يا السيما في أىدافت التي حصمت لنشر الديمقراطية لـ تحقؽ تدّخبلأغمب الكأف  الخمفي ليا. كما
 العراؽ التي أصبحت ديمقراطية طكائؼ.

أنو إال  ،الحكـ إلدارةا ناجحا أسمكبىمية التي تحظى بيا الديمقراطية باعتبارىا مف األعمى الرغـ 
ألّف مسائؿ الحكـ ىي مف ، في شؤكف الدكؿ الداخمية تدّخؿاعتبار ىذا المبرر مشركعا لم ال يمكف

 فرض نظاـ حكـ مكحد عمى جميع ال يمكفإذ  ،مكر التي تحددىا طبيعة كثقافة كتاريخ كؿ مجتمعاأل
 الجميكرم. أك  النظاـ الرئاسي أخرلفيناؾ مجتمعات يناسبيا النظاـ البرلماني ك ، الدكؿ

 ٜ٘ٙٔ ٔؾٕٔفي  ٖٕٔٔكالقرار رقـ ، كىذا ما أكدت عميو العديد مف قرارات الجمعية العامة
لكؿ دكلة حقا غير قابؿ لمتصرؼ في »في الفقرة الخامسة منو  تدّخؿعدـ جكاز ال بإعبلفالمتعمؽ 
كما  «أخرلمف جانب دكلة  تدّخؿأم  دكف، نظمتيا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعيةأ اختيار

نظاـ سياسي أك  يديكلكجيةإضد الدكؿ التي تعتنؽ  تدّخؿجازة الإكرفضت محكمة العدؿ الدكلية 
ما سممّنا بشرعية فإذا  في معرض حكميا ضد االنشطة العسكرية كشبو العسكرية في نيكارغكا.(ٖ)معيف
 أـ ال؟  الديمقراطيةالدكؿ إحدل  كاف نظاـإذا  فمف الذم يممؾ سمطة تقرير كالحكـ فيماتدّخؿ، ا الىذ

ألف الشعب ىك المصدر ، بنظاـ ديمقراطي ديكتاتكرمفالشعب كحده مف يستطيع استبداؿ نظاـ 
في مجمكعة دكؿ يشكؿ تعد عمى حؽ الشعب أك  مف قبؿ دكلة معينة تدّخؿفإف أم  ،الكحيد لمسمطات

 تقرير مستقبمو السياسي كاختيار نظاـ الحكـ المبلئـ لو.
                                                 

ت الكحدة مركز دراسا، (8112-0991المتحدة لمقانون الدولي) األمم ، العراق وتطبيقاتباسؿ يكسؼ بجؾ  (ٔ)
 .كما بعدىآٜٖ، صٕٙٓٓالعربية، بيركت، 

رسالة ماجستير، كمية ، ، الحرب الستباقية في قواعد القانون الدولي المعاصررضا سعيد محمد الجنزكرم  (ٕ)
 .ٖ٘ٔ، ص ٕٚٓٓرهالقاىالقاىرة، الحقكؽ، جامعة 

 .ٕٚٚص، مرجع سابؽ، اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام التدّخلبي، امحمد ناصر الجن  (ٖ)
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نشر الديمقراطية يعد غير مشركع لمساسو بمبادئ القانكف الدكلي أجؿ  دكلة معينة مف تدّخؿإّف 
العسكرية  القّكةاستخداـ كأف  كسيادة كؿ دكلة. كما، في الشؤكف الداخمية لمدكؿ تدّخؿال السيما عدـ
لممادة الثانية مف الميثاؽ في الفقرة كفقان  في العبلقات الدكلية القّكةستخداـ حظر امبدأ  بتعارض مع

 الرابعة منيا كالتي سنفصميا فيما بعد.

، الدكلةإدارة  أف حيث سمـ كاألمف الدكلييفإف الديمقراطية ال ترتبط بالعبلقات الدكلية كحفظ ال
أك  الدكلية العتبارات المصالح السياسية سكاء أكانت ديمقراطية أـ غير ديمقراطية تخضع في عبلقتيا

 ليشمؿ عممية التحكؿ الديمقراطي. سمـ كاألمف الدكلييفالتكسع في مفيـك ال ال يجباالقتصادية. كعميو 

ضد االنظمة االستعمارية  تدّخؿعمى ال ال يقاسالديمقراطية أجؿ  مف تدّخؿالأف  كمما يجب ذكره
ىرة غير شرعية. كىذا سنفصمو مف ضمف االستثناءات االستعمار ىي بحد ذاتيا ظا الف ظاىرة 

 في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث. تدّخؿالمشركعة لعدـ ال

 الفرع الثاني: الحرب الوقائية

فترة تاريخية بعيدة ، إلى باالعتداء إرادةتعكد فكرة تكجيو ضربات كقائية اكلى ضد دكلة ليا 
طار ما عرؼ قديما بمبدأ مكنرك في السياسية الخارجية في ا ٜٔيمكف تحديدىا مع بداية القرف ، نسبيان 
العسكرم  تدّخؿية عمى قابمية الكاليات المتحدة لمساسأىـ نقاطو األأحد  الذم نص فيك  ةميركياأل

الحماية لكي ال تمتد آثار ك  ة كىذا بحجة الدفاعميركيالكقائي في الجزء الجنكبي مف القارة األ
مع المتغيرات أنو إال  .(ٔ)ةميركيالكاليات المتحدة األ أراضيإلى  كبيةالجن أميركااالضطرابات في دكؿ 

برزت فكرة ، ٕٔٓٓاحداث الحادم عشر مف ايمكؿ إلى  الدكلية مف انييار االتحاد السكفياتي كصكال
جكرج بكش االبف في السياسة  ميركيالرئيس األإدارة  ة تبّنتياأميركيالحرب الكقائية كاستراتيجية 

مف ضمف كثيقة استراتيجية األ ٕٕٓٓعدما تـ نشرىا مف قبؿ البيت االبيض في ايمكؿ الخارجية ب
*national Security strategy of the US* .القكمي لمكاليات المتحدة 

 : (ٕ)يتيفأساسترتكز ىذه االستراتيجية عمى قاعدتيف 

اآلخر  لمطرؼدكف انتظار انكشاؼ االدلة العدكانية ، : ُتعتمد الضربات المباغتةىاألول
السابؽ دكنالد رامسفيمد لكزراء حمؼ الناتك في  ميركيكىك ما أكضحو كزير الدفاع األ، المقصكد

ينتظر الدليؿ الدافع حتى يتحرؾ ضد أف  فال يمكالحمؼ أف  اجتماعيا في برككسؿ حيف اكد
 البيكلكجية كالنككية. سمحةضد الدكؿ التي تممؾ األأك  يةرىابالمجمكعات اإل

                                                 

، ٖٕٔعربية، العدد الشؤكف مجمة ال، ميركية، الجذور والىدافاستراتيجية الحرب الستباقية ال، محمد اليزاط  (ٔ)
 .٘ٛ، صٕ٘ٓٓ

 .ٖ٘ٔ ص، مرجع سابؽ، الدولي مفيوم في طور التبدل التدّخلليمى الرحباني،   (ٕ)
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تككف الضربات المكجية ضد أف  فيجب، استراتيجياأك  : سكاء أكاف سبلحا نككيا تكتيكياةالثاني
ىي الخيار االفضؿ كالكحيد لتفادم كقكع ىجكـ كارثي عمى الكاليات المتحدة. كىكذا  سمحةىذه األ

تككف الحرب الكقائية مبنية عمى استراتيجية ىجكمية دكف كجكد خطر فعمي ككاضح. كلقد اتخذت 
 رىابمكافحة اإلأجؿ  مف تدّخؿالتدّخؿ، نكعاف مف ال ٕٔٓٓايمكؿ  ٔٔب الكقائية بعد احداث الحر 
 الدمار الشامؿ. أسمحةلمقضاء عمى  تدّخؿكال

 :رىاببحجة مكافحة اإل  تدّخل: الولً أ

في  تدّخؿاستخدامو كذريعة لمأف إال  ،كسيمة مستخدمة منذ أقدـ العصكرك  مفيـك قديـ رىاباإل
حينما ضربت طائرتاف  ٕٔٓٓايمكؿ  ٔٔبعد احداث إال  لـ يبرز خرلخمية لمدكؿ األالشؤكف الدا

ة شعار مكافحة ميركيمدنيتاف برجي التجارة العالمية في نيكيكرؾ. كرفعت بعدىا الكاليات المتحدة األ
ية التي رىابالدكلي ككصفت بنفسيا االكصاؼ كاالفعاؿ التي تعتبر مف قبيؿ االعماؿ اإل رىاباإل
 حجة الدفاع الشرعي الكقائي.إلى  شف الحرب عمييا مستندةك  مب المكافحةتتط

جانب عدد كبير مف الدكؿ إلى  ٕٔٓٓ/ٓٔ/ٚة في ميركيلقد شرعت الكاليات المتحدة األ
المتيـ ىك  ٕٔٓٓ/ٜ/ٔٔمف قبؿ طالباف في شّف نو أبالرد عمى اليجـك الذم زعمت ب، المتحالفة معيا

إلنسانية كذلؾ بعد اعتدائو عمى معالـ أثرية بكذية في أفغانستاف تعكد إلى األخير بارتكاب جرائـ ضد ا
ية تنطمؽ منيا إرىاب أداة لمنع استعماليا كقاعدةفغانستاف كأكثر مف ألفي عاـ. فكانت الحرب عمى أ

 كالتي عرفت فيما بعد بتنظيـ القاعدة. (ٔ)ية في المستقبؿإرىابىجمات 

 ٖٛٙٔاألمف  فغانستاف عمى قرارم مجمسأي حربيا عمى كلقد اعتمدت الكاليات المتحدة ف
ية المركعة التي رىاباداف بصكرة قاطعة كبأقكل العبارات اليجمات اإل ٖٛٙٔفالقرار  ٕٔٓٓ(ٕ)/ ٖٖٚٔك

كأبدل  سمـ كاألمف الدكلييفلم نيا تشكؿ تيديدان أباألمف  كالتي اعتبرىا مجمس ٕٔٓٓايمكؿ  ٔٔكقعت في 
 المتحدة. األمـ لميثاؽكفقان  الجماعي لمدفاع عف النفسأك  بالحؽ االصيؿ الفردمفي مقدمة قراره تسميمو 

العمؿ أجؿ  العمؿ بصفة عاجمة مفإلى  كفي الفقرة الثالثة مف القرار دعا المجمس جميع الدكؿ
أك  العدالة مشددا عمى مسؤكلية مف ساعدإلى  ية كمنظمييارىابعمى تقديـ مرتكبي ىذه اليجمات اإل

في الفقرة الخامسة مف األمف  دعـ مرتكبي ىذه االعماؿ كمنظمييا كرعاتيا. كما كأعرب مجمسأك  آكل

                                                 

سط الجديد )احتالل العراق وافغانستان والعدوان عمى غزة ، ذرائع الرىاب وحروب الشرق الو فخميؿ حسي  (ٔ)
 .ٛٗٔ، صٕٕٔٓالطبعة األكلى، ، بيركتمنشكرات الحمبي الحقكقية، ولبنان(، 

اتخذه مجمس االمف في  ٖٖٚٔ. القرار ٕٔٓٓايمكؿ  ٕٔ، ٖٓٚٗاتخذه مجمس االمف في جمسة  ٖٛٙٔالقرار   (ٕ)
 .ٕٔٓٓايمكؿ  ٕٛالمعقكدة في  ٖ٘ٛٗجمستو 

 www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2001, shtml. 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2001,%20shtml
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لمسؤكلياتو بمكجب كفقان  القرار عف استعداده التخاذ كافة الخطكات البلزمة لمرد عمى ىذه اليجمات
عمى  لتأكيداان أيض كمعيدا ٖٛٙٔعمى ما جاء في القرار  ٖٖٚٔالمتحدة. كما كاكد القرار  األمـ ميثاؽ

 األمـ لميثاؽكفقان  الحؽ الراسخ لمفرد كالجماعة في الدفاع عف النفس كضركرة التصدم بجميع الكسائؿ
المتحدة كما كاعرب عف تصميمو عمى اتخاذ جميع الخطكات البلزمة لكفالة تنفيذ ىذا القرار بصكرة 

اليات المتحدة ىذيف القراريف لمسؤكليتو المنصكص عمييا في الميثاؽ. لقد استخدمت الك كفقان  كاممة
يا العسكرم في افغانستاف اعتمادا عمى حؽ الدفاع الشرعي التي كردت في تدّخملتأميف غطاء شرعي ل
احتفظ لنفسو باتخاذ الخطكات البلزمة لمرد عمى ىذه اليجمات األمف  مجمسأف  متف القراريف مع العمـ

 .ٖٛٙٔفي قراره 

ذلؾ ك  ٖٕٓٓالكاليات المتحدة عمى العراؽ عدكاف ذرائع  إحدل رىابكذلؾ كانت الحرب عمى اإل
المعقكدة عمى األمف  في جمسة مجمس بأكؿككلف  ميركيبعد االتياـ الذم صاغو كزير الخارجية األ

 لذم عرض صكر كافبلـ فيديك تشير جميعيااك  ٖٕٓٓشباط في  عضاءمستكل كزراء خارجية دكؿ األ
الحرب كأف  . كما(ٔ)الزرقاكم كالتي تبينت فيما بعد بأنيا مزكرةتعاكف العراؽ مع تنظيـ القاعدة ك إلى 
ة عمى العراؽ حصمت دكف تفكيض مف مجمس االمف. ىذا كتزعمت الكاليات المتحدة التحالؼ ميركياأل

الدكلي لمقضاء عمى تنظيـ الدكلة االسبلمية في كؿ مف العراؽ كسكريا حيث نفذ التحالؼ عدة غارات 
 حيث ذىب ضحيتيا العديد مف االبرياء كاالطفاؿ. دكف اخطار الدكلتيف 

ما قامت بو تركيا مف حممة عسكرية داخؿ  رىابمف ممارسات الدفاع الكقائي بحجة مكافحة اإل
 أنقرةالتي سميت بدرع الفرات لمقضاء عمى مجمكعتيف تعتبرىما  ٕٙٔٓاب  ٕٗفي  السكرية راضياأل

 حممة عسكرية ُعِرفت منطقة عفريف ، ىذا كشّنت لكرديةييف: تنظيـ داعش ككحدات حماية الشعب اإرىاب
الفرع  أنقرةكالتي استيدفت مكاقع لكحدات حماية الشعب الكردية كالتي تعتبرىا  «غصف الزيتكف»ػ ب

 .(ٕ)يرىابالسكرم لحزب العماؿ الكردستاني اإل

ؿ كال أدّؿ في في الشؤكف الداخمية لمدك  تدّخؿكمبرر لم رىابف االمثمة كثيرة عف استخداـ اإلإ
يرافعدة بمداف كاليمف كسكريا كالعراؽ ك  ذلؾ ما يحصؿ في ذريعة الدفاع  اعتبارمف الثابت أنو إال  .ا 

 تدّخؿما برر ىذا الإذا  انتياؾ لمشرعية الدكلية خاصة، الدكلي رىابالشرعي الكقائي بحجة مكافحة اإل
ال يمكف تطبيؽ ىذا الدفاع الشرعي إذ  ،المتحدة األمـ بحالة الدفاع الشرعي المنصكص عميو في ميثاؽ

لـ يستكفي شركط كضكابط الدفاع الشرعي كفؽ  ألنوعمى ىذه الحاالت بناء عمى تكقع ىجكـ افتراضي 

                                                 

 .ٕ٘ٔليمى الرحباني، مرجع سابؽ، ص  (ٔ)
زيرة ، مركز الجالسياسات التركية في سوريا وآفاقيا من منظور تركيعمر أكزكيز لجيؾ، كمراد بشممطاش،   (ٕ)

 ي:لكتركنمتكفر عمى المكقع اإل ٜٕٔٓ/ٚ/ٜٕ، تاريخ االطبلع ٜٕٔٓ/ٖ/ٕٔ لمدراسات، منشكر بتاريخ
 http:studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/3/12 
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إال  جسامة ىذا اليجكـ كال يمكف الرد عميو -ي مف )ىجكـ مسمح حاؿاألمم مف الميثاؽ ٔ٘المادة 
كما دكف ذلؾ يعد خركج عف الشرعية الدكلية ، ذة(بالتدابير المتخاألمف  اببلغ مجمس، بيجكـ مسمح

 كيرتب آثار قانكنية كيثير المسؤكلية الدكلية.

 الدمار الشامل: أسمحةمكافحة انتشار من أجل  تدّخل: الاً ثاني

كأف  البيئة كماأك  عمى صعيد البشرف إ الدمار الشامؿ بقدرتيا التدميرية اليائمة أسمحةتتميز 
قت استخداميا نتيجة استمرار االشاعات المنبعثة عنيا بحيث ال يمكف الشفاء تأثيرىا ال ينحصر في ك 

المتحدة  األمـ كيميائية. كلقد بذلتأك  بيكلكجيةأك  نككية أسمحةإلى  سمحةتنقسـ ىذه األك  منيا بسيكلة.
ال سيما النككية كالتي تمثمت بمعاىدة عدـ (ٔ)الدمار الشامؿ أسمحةجيكدا عديدة لمحد مف مخاطر 

كمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب  ٜٓٚٔ/ٖ/٘النككية التي دخمت حيز التنفيذ في  سمحةنتشار األا
، ٜٜ٘ٔنيساف ٔٔالصادر في ٜٗٛرقـ األمف  بمكجب قرار مجمس ٜٜٙٔايمكؿ  ٕٗالنككية في 

ب بمكج سمـ كاألمف الدكلييفلم الدمار الشامؿ يشكؿ تيديدان  أسمحةاعتباره بأف انتشار كافة إلى  كصكال
الكيميائية اينما كاف يشكؿ  سمحة. كما كاعتبر استخداـ األٜٜٛٔحزيرافٚالصادر فيٕٚٔٔقراره 

كالمتعمؽ بنزع  ٖٕٔٓ/ٜ/ٕٚالصادر بتاريخ  ٕٛٔٔ قرارهالدكلييف كذلؾ في كاألمف تيديدا لمسبلـ 
 السبلح الكيماكم السكرم.

إذ  قد باءت بالفشؿ. سمحةاأل الحد مف انتشار ىذهإلى  المتحدة الرامية األمـ ف كؿ محاكالتإ
 تدّخؿلم، أك عادة التكازف في ظؿ النظاـ الدكلي الجديدإكنكع مف  سمحةامتبلؾ ىذه األإلى  سعت الدكؿ

، سمـ كاألمف الدكلييفىي الجية المخكلة لحفظ الاألمف  مجمسأف  كبالرغـ مف خرلفي شؤكف الدكؿ األ
إذ  ،ألمنيا مباشران  نو يشكؿ تيديدان أب سمحةذه األالمتبلؾ ى خرلتذرعت بعض الدكؿ بسعي الدكؿ األ

 العسكرم كالقياـ بضربة كقائية بحجة الدفاع الشرعي عف كجكدىا. تدّخؿالإلى  عمدت

بيدؼ منعيما مف ، ية المتكررة عمى العراؽ كسكرياسرائيمكخير مثاؿ عف ذلؾ االعتداءات اإل
كسعييا الدائـ لتطكير ترسانتيا النككية ، سمحةاألليذه  إسرائيؿنككية بالرغـ مف امتبلؾ  أسمحةامتبلؾ 

حزيراف  ٚ. ففي سمحةكمخالفتيا في االصؿ لبلتفاقيات الدكلية المتعمقة بالحد مف انتشار ىذه األ
ية مف سيناء كقصفت مفاعؿ تمكز النككم العراقي كالتي سميت إسرائيمانطمقت طائرات حربية ، ٜٔٛٔ
بمكجب   (ٕ)ٜٔٛٔحزيراف  ٜٔفي  باإلجماعاألمف  انة مجمسحيث كانت نطاؽ اد، «اكبرا»بعممية 

                                                 

منشكرات الحمبي الحقكقية، الحرب الشرعية والحرب المشروعة: تقييم اداء مجمس المن، عمي عبداهلل فضؿ اهلل،   (ٔ)
 .ٖٖٙ – ٕٖٙص  ،ٕٚٔٓطبعة األكلى، بيركت، ال

العربية، منشكر بتاريخ ، تحريك ممف قصف اسرائيل مفاعل تموز النووي العراق: :النعيمي، مقاؿ بعنكاف أحمد  (ٕ)
 :يلكتركنالمكقع اإلمتكفر عمى ، ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٕٙ، تاريخ االطبلع ٕٙٔٓ/ٜ/٘
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بقصؼ المفاعؿ النككم السكرم  ٕٚٓٓايمكؿ  ٘بتاريخ  إسرائيؿكذلؾ قامت   .ٚٛٗالقرار رقـ 
خارج »في صحراء مدينة دير الزكر حيث اطمؽ عمى العممية اسـ  «مفاعؿ الكبر»المعركؼ باسـ 

  .(ٔ)«الصندكؽ

السكرية بالدفاع الشرعي عف ك  قصفيا لممفاعؿ النككية العراقيةك  انياعدك في  إسرائيؿكلقد تذرعت 
 ذلؾك  إسرائيؿككنيا تشكؿ خطرا عمى كجكد ، سمحةمحاكلة عربية المتبلؾ مثؿ ىذه األأم  النفس ضد

تحصؿ دكلة عدكة أف  بأم حاؿ مف االحكاؿك  منعا باتا عممنك »أف: التي تستند عمى ك  لعقيدة بيغفكفقان 
الدمار  أسمحةادعاءات بكجكد أك  ايجاد مبرراتإلى  لقد سعت بعض الدكؿ .«كمعمى سبلح نك 

عسكرم تحت حجة الحرب الكقائية كىذا ما  تدّخؿلتشكؿ بذلؾ ذريعة لمقياـ ب، أخرلالشامؿ في دكلة 
 . ٕٚٔٓكسكريا ، ٖٕٓٓفعمتو الكاليات المتحدة في العراؽ 

، ٕٕٓٓ/ٜ/ٚٔشرط في أك  لدكلييف دكف قيدكبالرغـ مف مكافقة العراؽ عمى عكدة المفتشيف ا
ذلؾ ك  يقكم سمطات لجاف التفتيشاألمف  استصدار قرار جديد مف مجمسإلى  اصرت الكاليات المتحدة

 ٕٕٓٓ ٕت ٛفي  ٔٗٗٔالقرار األمف  صدر مجمسأحيث ، في العراؽ تدّخؿمبرر شرعي لم إليجاد
 بنزع السبلح تحت طائمة مكاجيتو بعكاقب كخيمة.  فرصة أخيرة لتنفيذ التزاماتو المتعمقة، العراؽبو منح 

األمف  عبلف رئيس فريؽ المفتشيف الدكلييف ىانز بميكس اماـ مجمسا  ك ، كبعد مكافقة العراؽ عمى القرار
المفتشيف الدكلييف يحصمكف عمى حؽ الدخكؿ السريع كأف  ال ادلة تديف العراؽ»بأف  ٖٕٓٓ/ٔ/ٜفي

. اعتبرت «الدمار الشامؿ سمحةألال اثر  النتيجةكأف  العراؽبدكف اعبلف مسبؽ لكؿ المرافؽ في 
كشنت ، الدمار الشامؿ العراقية أسمحةنظاـ التفتيش غير فعاؿ لمتخمص مف أف  الكاليات المتحدة

ليتبيف فيما بعد عدـ ، دكف تفكيض مف مجمس االمف ٖٕٓٓ/ٖ/ٕٓىجكما عسكريا عمى العراؽ في
جكرج  ميركيتأكد بتقارير فريؽ التفتيش المعيف مف قبؿ الرئيس األة كىذا ما ميركيصحة االدعاءات األ

 . (ٕ)دمار شامؿ عراقية سمحةلـ يتـ العثكر عمى اثر ألأنو  ي تؤكدتبكش االبف برئاسة ديفيد كي كال

السكرم بتاريخ  تمطار الشعيراة بضربة عسكرية عمى ميركيكما كقامت الكاليات المتحدة األ
 .ٕٚٔٓ/ٗ/ٗميا سكريا بتنفيذ ىجـك كيميائي عمى خاف شيخكف في عمى اثر اتيا ٕٚٔٓ/ٗ/ٚ

سعي بعض الدكؿ أف إال  سمـ كاألمف الدكلييفمل الدمار الشامؿ تشكؿ تيديدان  أسمحةف انتشار إ
العسكرم كالعدكاف  تدّخؿبال أخرل يككف مبرر لقياـ دكلةأف  ال يمكف سمحةالمتبلؾ ىذا النكع مف األ

                                                 

سكام نيكز، منشكر بتاريخ ، «مفاعل نووي سوري تنشر لقطات ضرباسرائيل ألول مرة » :مقاؿ بعنكاف  (ٔ)
 :يلكتركنإلاالمكقع متكفر عمى ، ٕٛٔٓ/٘/ٖٕتاريخ االطبلع ٕٛٔٓ/ٖ/ٕٔ
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دراسة بمكجب القانكف ، عنو ، والمسؤولية الدولية الناشئة8112، احتالل العراق عدناف عبد العزيز ميدم  (ٕ)

 .ٕ٘٘، صٕٔٔٓ-(ٗالعدد)، (ٛٔالدكلي، مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية، المجمد)
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بتفكيض مف أم  يككف كفؽ الفصؿ السابع مف الميثاؽأف  كرم ال بد مفعس تدّخؿأم . إف عمييا
 الجماعي.األمف  ىك المعني الكحيد بنظاـ ألنوفقط األمف  مجمس

 خاصة سمـ كاألمف الدكلييفتيديد الإلى  ف تطكير الدكؿ لتكنكلكجيا النككية ال يؤدم بالضركرةإ
أف إال  اقة البديمة عف الكقكد االحفكرم.ما تـ استخداميا بشكؿ سممي حيث تعد مستقبؿ الطإذا 

 ؿتشيرنكبيمخاطرىا تبقى مكجكدة كلك استخدمت سمميا كذلؾ بسبب مخاطر المكاد االشعاعية فكارثة 
 خير مثاؿ عف الضحايا التي سقطت بسبب تسرب المكاد االشعاعية.

بؿ ، جمس االمفيتـ بالحؿ العسكرم مباشرة مف قبؿ مأف  الدمار الشامؿ ال يمكف أسمحةف نزع إ
لمبند السابع. كفقان األمف  يككف الحؿ العسكرم ىك المبلذ االخير الذم يتخذه مجمسأف  يجب

تفي بالغرض كما ىك جارم مع ككريا أف  السياسية يمكفأك  الضغكط االقتصاديةك  فالمفاكضات
ة لمطاقة الذرية المنظمة الدكليإلى  يمكف المجكءأنو  إلىإضافة  ،الشمالية بخصكص برنامجيا النككم

لتفكيؾ الترسانة  ٖٕٔٓ/ٜ/ٕٚتاريخ  ٕٛٔٔرقـ األمف  كما حدث مع سكريا كصدكر قرار مجمس
يككف مف شأنو تفادم نشكب حرب ، بعد اتياـ النظاـ السكرم استعماليا في الغكطة، الكيميائية السكرية

 كيميائية.أك  نككية

المساكاة دكف الكيؿ بمكياليف كغّض النظر يتـ نزعو مف كافة البمداف عمى قدـ أف  نو يجبأعمى 
كتجاربيا النككية كاستخداميا لؤلسمحة المحرمة الدكلية كالقنابؿ العنقكدية كاالرتجاجية  إسرائيؿعف 

عمى أك  )حرب تمكز( ٕٙٓٓك )عناقيد الغضب(ٜٜٙٔكاليكرانيكـ في عدكانيا الصارخ عمى لبناف 
الدائميف  عضاءاألأف  مع العمـ، بحقيا إجراءأم  ذدكف اتخااألمف  قطاع غزة عمى مرأل مف مجمس

 ىـ بصدد تطكيره بشكؿ مستمر.ك  يمتمككف سبلح نككماألمف  لمجمس

، غير مشركعةأعماؿ  ىي، الدكلي بمختمؼ صكره تدّخؿال أساليبجميع أف  نجد، مف ىنا
 ما كانت المبرراتمي، المتحدة األمـ أىداؼككذلؾ مقاصد ك ، عراؼ كمبادئ القانكف الدكليأتتنافى مع 

، ي الغير المشركع الشرعية الدكليةتدّخمة اضفاء عمميا التدّخمالمسكغات التي تحاكؿ الدكؿ المأك 
 ساسكالذيف يشكبلف معا األ تدّخؿكمبدأ عدـ ال، ىـ مبدئيف مف مبادئ القانكف الدكلي: السيادةأمتجاكزة 

 في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث.الدكلي كالذم سكؼ نخصو بالدراسة  تدّخؿلعدـ مشركعية ال
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 الفصل الثاني

 الدولي تدّخلمشروعية ال
 

في الشؤكف الداخمية لمدكؿ سكاء  تدّخؿلقد استقر القانكف الدكلي عمى عدـ االعتراؼ بمشركعية ال
أك  السياسيأك  في شكمو العسكرم تدّخؿكسكاء كاف ىذا ال، المنظمات الدكليةأك  مف جانب الدكؿ

سيادة  تدّخؿطالما تجاكز ىذا ال تدّخؿفقد أقر القانكف الدكلي صراحة عدـ مشركعية ال االقتصادم.
 استقبلليا. أك  الدكلة

مصادر القانكف الدكلي تضّمف قكاعد تقّر بالمساكاة بيف أحد  المتحدة الذم ُيعدّ  األمـ فميثاؽ
. كما اىتـ عضاءلمدكؿ األفي الشؤكف الداخمية  تدّخؿكبعدـ ال، جيةالمتحدة مف  األمـ أعضاءجميع 

 األمـ مقصدا مف مقاصد نسافية كجعؿ مف تعزيز حقكؽ اإلساسكحرياتو األ نسافالميثاؽ بحقكؽ اإل
 الرئيسية الحاكمة لمتنظيـ الدكلي. ىداؼتمثؿ أبرز األ نسافالمتحدة كأضحت الحماية الدكلية لحقكؽ اإل

صدرت دعكات ، يةإنسان فتو مف معاناةكمع تزايد نشكب النزاعات المسمحة داخؿ الدكؿ كما خمّ 
أجؿ  مف كاستثناء، ينساناإل تدّخؿالعسكرم الخارجي كالذم ُعرؼ فيما بعد بال تدّخؿكثيرة مطالبة بال

التذرع بالسيادة النتياؾ  فال يمكإذ  يةنسانكمعاقبة مرتكبي الجرائـ ضد اإل نسافالدفاع عف حقكؽ اإل
 . نسافحقكؽ اإل

 
 األولالمبحث 

 الدولي وفق قواعد القانون الدولي تدّخلروعية العدم مش
كفؽ قكاعد القانكف الدكلي التي  تدّخؿنقكـ بدراسة عدـ مشركعية ال، مف خبلؿ ىذا المبحث

في  تدّخؿعدـ المبدأ  ية التي تنص في طياتيا عمىقميمتتمثؿ في مكاثيؽ كقرارات المنظمات الدكلية كاإل
أف إال  ،دكلي عمى مستكل العبلقات الدكليةجسيده في التعامؿ الالشؤكف الداخمية كمحاكلة ترسيخو كت

 .كفؽ ىذه الحالة مشركعان  تدّخؿيرد عميو استثناءات بحيث تعتبر ال -تدّخؿعدـ المبدأ  -ىذا المبدأ 
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 األولالمطمب 

 في الشؤون الداخمية تدّخلال مبدأ عدم
عدـ مبدأ  إلى الدكلي استنادا تدّخؿمف خبلؿ ىذا المطمب سكؼ نحاكؿ تبياف عدـ مشركعية ال

في الشؤكف الداخمية كالذم تكرس في مكاثيؽ المنظمات الدكلية كمف القرارات الصادرة عف  تدّخؿال
الصادرة عف محكمة العدؿ الدكلية بحيث اتصؼ ىذا المبدأ  حكاـالمتحدة كفي األ لؤلمـالجمعية العامة 

الذم ك  في العبلقات الدكلية القّكةز استخداـ كىك عدـ جكاآخر  كارتبط بمبدأ، بجممة مف الخصائص
 .تدّخؿالقانكني لعدـ مشركعية ال ساساأل شكبّل معان 

 محكمة العدل الدولية أحكامو  قرارات المنظمات الدوليةو  في مواثيق تدّخلعدم المبدأ  :األولالفرع 

الصادرة عف  ـحكامف ناحية تضمينو مكاثيؽ المنظمات الدكلية كاأل تدّخؿعدـ المبدأ  سنتناكؿ
 القرارات الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.إلى إضافة  محكمة العدؿ الدكلية

 محكمة العدل الدولية. أحكامو  في مواثيق المنظمات الدولية تدّخلعدم المبدأ  : بمورةأولً 

 في المكاثيؽ الدكلية: تدّخؿعدـ المبدأ  -ٔ

 األمـ مع إبراـ ميثاؽإال  ياأساسلداخمية لمدكؿ مفيكما في الشؤكف ا تدّخؿعدـ المبدأ  لـ يكتسب
 ليس في ىذا الميثاؽ ما يسكغ لؤلمـ المتحدة»أنو  عمى ٚ/ٕحيث نص في المادة  ٜ٘ٗٔالمتحدة عاـ 

ليس فيو ما يقتضي ك ، في الشؤكف التي تعد مف صميـ االختصاص الداخمي لدكلة ما تدّخؿتأف 
ىذا المبدأ ال يخؿ بتطبيؽ أف  عمى، تحؿ بحكـ ىذا الميثاؽأف  يعرضكا مثؿ ىذه المسائؿأف  عضاءاأل

 .(ٔ)«تدابير القمع الكاردة في الفصؿ السابع

في الشؤكف  تدّخؿخذت عمى عاتقيا تحريـ الأالمتحدة  األمـ ىيئةأف  يستشؼ مف ىذا النص
المساكاة في بدأ م مف انطبلقان  ،مف الدكؿ أيان مف قبؿ أك  سكاء مف قبميا، عضاءالداخمية لمدكؿ األ

في الشؤكف الداخمية  تدّخؿ(. كىكذا يصبح الٔ/ٕكالتي عبرت عنو المادة) عضاءالسيادة بيف جميع األ
التي تمثؿ في حد ذاتيا ك  مف الميثاؽ ٚ/ٕغير مشركع كمنييا بمكجب المادة  أمران  ةلمدكؿ كقاعدة عام

تثناء يجب مراعاتو كالمتعمؽ بحالة ىناؾ اسأف  ال، إتدّخؿى في طريؽ عدـ مشركعية الاألكلالخطكة 
ال يتقيد المجمس في مثؿ إذ  بتطبيؽ تدابير القمع الكاردة في الفصؿ السابع قراران األمف  اتخاذ مجمس

 يتخذ كؿ ما يراه ضركريان أف  يككف لوك ، في االختصاص الداخمي لمدكؿ تدّخؿىذه الحالة بمبدأ عدـ ال
 تخؿ بو.أك  لسمـ الدكليعماؿ التي تيدد اات لكقؼ األجراءمف اإل

                                                 

 المتحدة. األمـ ف ميثاؽالمادة الثانية، الفقرة السابعة م  (ٔ)
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كدت فييا التمسؾ بمبدأ عدـ أية نصكصا كاضحة قميمىذا كتضمنت مكاثيؽ المنظمات الدكلية اإل
الذم عرؼ بميثاؽ بكجكتا في ك  ةميركيمف ميثاؽ منظمة الدكؿ األ ٘ٔفمقد نصت المادة تدّخؿ، ال

بصكرة أك  مباشرة دّخؿتتأف  مجمكعة مف الدكؿأك  ال يجكز ألية دكلة»نو: أعمى  ٜٛٗٔ/ٗٓ/ٖٓ
 المبدأ المذككر ال يمنعك ، أخرلالخارجية لدكلة أك  غير مباشرة ميما كاف السبب في الشؤكف الداخمية

المساس بشخصية إلى  ام محاكلة تيدؼك  تدّخؿلمآخر  شكؿأم  لكفك  المسمحة فقط القّكةيحظر أك 
ف ميثاؽ منظمة االتحاد االفريقي عمى نصت الفقرة الثانية مف المادة الثالثة مك  .«عناصرىاك  الدكلة

كما نبذت الفقرة الخامسة  عضاءفي الشؤكف الداخمية لمدكؿ األ تدّخؿتمتنع الدكؿ عف الأف  كاجب»
دكلة أم  أك رفض كؿ النشاطات المكجية ضد دكؿ افريقية، بما في ذلؾ تدّخؿكافة اشكاؿ ال

لحاالت ثبلثة كفقان  ،عضاءبالدكؿ األ تدّخؿال لبلتحادميثاؽ االتحاد االفريقي سمح أف  الإ .(ٔ)«أخرل
 مف الميثاؽ. ٗلممادة كفقان  كجرائـ الحرب يةنسانمحددة كىي جرائـ االبادة كالجرائـ ضد اإل

احتراـ استقبلؿ » أساسالجامعة تقـك عمى أف  كقد جاء في ديباجية ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية
. عضاءانية منو عمى االحتراـ الكامؿ لمنظـ الداخمية لمدكؿ األكما كاكدت المادة الث «تمؾ الدكؿ كسيادتيا

كىذا ما ، في الشؤكف الداخمية ليا تدّخؿعدـ جكاز ال، عضاءىذا كيترتب عمى احتراـ سيادة الدكؿ األ
تحتـر كؿ دكلة مف الدكؿ المشتركة في الجامعة نظاـ الحكـ »المادة الثامنة مف الميثاؽ:  نصت عميو

تغير إلى  كتتعيد بأال تقـك بعمؿ يرمي، كتعتبره حقا مف حقكؽ تمؾ الدكؿ خرلالجامعة األالقائـ في دكؿ 
كىي عدـ ، مف زاكية كاحدة تدّخؿعدـ المبدأ  إلى ذلؾ النظاـ. كبذلؾ تطرؽ ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية

الثقافي  دّخؿتكال تدّخؿلم خرلالصكر األإلى  دكف التطرؽ، خرلنظمة الحكـ في الدكؿ األأ ريجكاز تغي
في مرتبة متخمفة ، كاالقتصادم كىك أمر يمثؿ في الحقيقة قصكرا كاضحا يضع الميثاؽ كالمنظمة ككؿ

 مما يظير بكضكح الحاجة الممحة، ية كالتي تناكلت ىذا المبدأ بصكرة أكضحقميمعف باقي التنظيمات اإل
 .«دكلية الراىنةعادة صياغة ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية ليبلئـ المستجدات الإإلى 

 محكمة العدؿ الدكلية. أحكاـفي  تدّخؿعدـ المبدأ  -ٕ

ماميا لعدد مف المسائؿ كاف ألقد تعرضت محكمة العدؿ الدكلية مف خبلؿ الدعاكل التي رفعت 
كقضية االنشطة ، كالذم سنتناكلو مف خبلؿ قضيتيف: مضيؽ ككرفك تدّخؿعدـ المبدأ  مف بينيا

 كضدىا. نيكاراغكاي العسكرية كشبو العسكرية ف

 قضية مضيؽ ككرفك:

اثناء مركر سفف حربية بريطانية  ٜٙٗٔتبدأ كقائع القضية في الثاني كالعشريف مف اكتكبر عاـ 

                                                 

، الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساتو عمى الساحة الدولية التدّخلسامح عبد القكم السيد،   (ٔ)
 .٘ٛمرجع سابؽ، ص
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ية األلبانية حيث انفجرت الغاـ بحرية بيذه السفف ممحقة اضرار قميمفي مضيؽ ككرفك ضمف المياه اإل
بعض  ٜٙٗٔ/ٔٔ/ٕٔرسمت الحككمة البريطانية في جسيمة كخسائر فادحة في االركاح. كعمى اثرىا أ

لتطيير مضيؽ ككرفك مف حقكؿ االلغاـ ، ية لجميكرية البانيا الشعبيةقميمالمياه اإلإلى  السفف الحربية
محكمة العدؿ الدكلية التي إلى  . فتـ رفع القضية(ٔ)البحرية دكنما استئذاف مف السمطات االلبانية

المممكة المتحدة عف االعماؿ  بإدانة، كالذم قضت فيو ٜٜٗٔ/ٗٓ/ٜٓفي  الشأفاصدرت حكما بيذا 
اقداـ المممكة المتحدة عمى تنظيؼ منطقة المضيؽ يعد أف  كاكدت، التي ارتكبتيا في مضيؽ ككرفك

 ية.قميملسيادتيا اإل صارخان  كانتياكان ،  في الشؤكف الداخمية لجميكرية البانيا الشعبيةتدّخبل

فسحت أالتي  القّكةعف سياسة  يعد تعبيران  تدّخؿبكجكد الحؽ في الاالدعاء أف  كما كاعتبرت
كانت عيكب كنكاقص التنظيـ  أيان  تدّخؿنو ال يمكف تبرير الأك ، الخطكرةالمجاؿ لتعديات غاية في 

 .(ٕ)الدكلي

 كضدىا: نيكاراغكانشطة العسكرية كشبو العسكرية في قضية األ

كما اتخذتو الكاليات المتحدة ، ٜٜٚٔكزا في تمكز ما بعد سقكط الرئيس سكمإلى  ترجع الكقائع
ككانت الكاليات المتحدة قد ايدت في البداية االنقبلب الذم كقع ، منذ ذلؾ التاريخ، ة مف افعاؿميركياأل

نيكارغكا متكرطة في تقديـ أف  كانت ترل ألنيا ٜٔٛٔمكقفيا تغير منذ العاـ أف  بيد، نيكاراغكافي 
صابات في السمفادكر بما في ذلؾ الدعـ المسمح. لذلؾ قدمت الكاليات رجاؿ حرب العإلى  دعميا

كذلؾ بتدريب ، نيكاراغكاقكات )الككنترا( المعارضة لمحككمة الجديدة في إلى  المتحدة مساعداتيا
 باألنشطةدعميا كمساندتيا ماليا لمساعدتيا عمى القياـ إلى إضافة  كتسميح كتجييز كتمكيؿ تمؾ القكات

قامت الكاليات المتحدة بزرع االلغاـ البحرية ، ذلؾإلى إضافة  شبو العسكرية في نيكارغكا.العسكرية ك 
. كىذا ما (ٖ)كالممتمكات شخاصية لنيكارغكا مما سبب خسائر كاضرار كبيرة لحقت األقميمفي المياه اإل

ات المتحدة تصرؼ الكاليأف  أساسرفع دعكاىا اماـ المحكمة العدؿ الدكلية عمى إلى  نيكاراغكادفع 
 لداخمية.يا ا في شؤكنتدّخبليشّكؿ 

الكاليات المتحدة قد أف  حكميا كالذم اعتبرت فيو ٜٙٛٔ/ٙٓ/ٕٚصدرت المحكمة بتاريخ أكقد 
عندما ، خرلفي الشؤكف الداخمية لمدكؿ األ تدّخؿخالفت قكاعد القانكف الدكلي العرفي الخاصة بعدـ ال

العسكرية كشبو  باألنشطةضة كتشجيعيا كمساعدتيا لمقياـ قامت بتدريب كتسميح كتمكيؿ قكات المعار 
                                                 

، دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية، الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي التدّخلسامح عبد القكم السيد،   (ٔ)
 .ٖٖٔ، صٕٕٔٓ

 .ٖٖٔسامح عبد القكم السيد، مرجع سابؽ، ص   (ٕ)
 .ٕٖٗ، مرجع سابؽ، ص واتفاقيات تحرير التجارة العالمية التدّخلعدم مبدأ  ياسر الحكيش،  (ٖ)



 52 

 إكراهاقدمت الدكلة عمى إذا  ،لمقانكف الدكليكفقان  أنو كضدىا: كاعتبرت المحكمة نيكاراغكاالعسكرية في 
مف  تدّخؿىذا الفعؿ مساكيا لمفإف  ،خرلمف خبلؿ دعـ كتسميح المعارضيف في الدكلة األ أخرل دكلة

أف  كلك كاف اليدؼ لـ ينتج اثاره. كبذلؾ اعتبرت خرلشؤكف الداخمية لمدكؿ األجانب الدكلة في ال
 .(ٔ)المحظكر تدّخؿغير المباشر يعد مف قبيؿ ال تدّخؿال

شبو العسكرية في ك  ف الحكـ الصادر عف محكمة العدؿ الدكلية في قضية االنشطة العسكريةإ
 األمـ ي تاريخ القضاء الدكلي منذ قياـ منظمةالصادرة ف حكاـيعد مف اىـ كابرز األ، ضدىاك  نيكاراغكا
في العبلقات  القّكةفيذا الحكـ يعتبر المرجع الكافي كالفيصؿ في مكضكع عدـ جكاز استخداـ ، المتحدة

خاصة حياؿ قياـ صراع مسمح داخمي  خرلفي الشؤكف الداخمية لمدكؿ األ تدّخؿالدكلية كعدـ جكاز ال
 منيا.أم  في

 لؤلمـىـ جياز قضائي تابع أعبله مف أفي القضيتيف المذككرتيف  ف الحكميف الصادريفإ
ضمف قكاعد القانكف الدكلي التقميدم كالمعاصر كالذم يتمثؿ بعدـ مبدأ  ىـأيؤكداف عمى ، المتحدة
 مبرر.أم  في الشؤكف الداخمية لمدكؿ تحت تدّخؿجكاز ال

 لمتحدة.ا لألممفي قرارات الجمعية العامة  تدّخلعدم المبدأ  :ثانياً 

أف  بالغة في العديد مف قراراتيا أىمية تدّخؿعدـ المبدأ  المتحدة لؤلمـلقد أكلت الجمعية العامة 
مف  األكؿ التي ذكرناىا في الفصؿك  بيا تدّخؿمف ناحية تحديد الشؤكف الداخمية لمدكلة التي ال يجكز ال

لذلؾ سنسمط ك  ير مشركعة.التي تعتبر غ تدّخؿصكر الك  مف ناحية تحديد كافة اشكاؿ، أك البحث
 ذلؾ كفؽ ما يمي:ك  تدّخؿعدـ المبدأ  الضكء عمى اىـ قرارات الجمعية العامة التي تناكلت

 ٜ٘ٙٔلسنة  ٖٕٔٔالعامة رقـ  الجمعيةقرار  -ٔ

في الشؤكف  تدّخؿاالعبلف الخاص بعدـ جكاز ال»صدر عف الجمعية العامة  ٜ٘ٙٔفي عاـ 
كالذم اشتمؿ مقدمة كمجمكعة (ٕ)ٖٕٔٔكذلؾ بالقرار رقـ ، «ادتياالداخمية لمدكؿ كحماية استقبلليا كسي

يا لتحقيؽ مقاصد أساسيعد  تدّخؿعدـ المبدأ  احتراـأف  مف المبادئ. تناكلت المقدمة التأكيد عمى
 خطيرا لصيانة السمـ. كما كاشارتان كتيديد، لمميثاؽان انتياك تدّخؿحيث يعد ال، المتحدة األمـ كمبادئ

قسر مؤسساتيا السياسية أك  ارغاـأك  تختار دكف ضغطأف  ،الدكؿ كخاصة النامية منيا لجميعأف  إلى
 كاالقتصادية كاالجتماعية بحرية تامة.

 أّما المبادئ التي تناكليا القرار فيي:

                                                 

 .ٖٗٗياسر الحكش، مرجع سابؽ، ص   (ٔ)
 .ٜ٘ٙٔ ٔؾ ٕٔ، تاريخ ٕٓ، الدكرة ٖٕٔٔقرار الجمعية العامة رقـ   (ٕ)
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كميما كاف السبب في الشؤكف ، غير مباشرةأك  بصكرة مباشرة تدّخؿتأف  ليس لدكلة الحؽ في -
تدّخؿ أك المسمح ككؿ اشكاؿ ال تدّخؿالان يعد ُمدان، كعمى ذلؾ، أخرلدكلة الخارجية لأك  الداخمية

 ضد عناصرىا السياسية كاالقتصادية كالثقافية.أك  التيديدات المكجية ضد شخصية الدكلة

ات جراءمف اإلآخر  نكعأم  أك السياسيةأك  دكلة استخداـ التدابير االقتصادية أليةال يجكز  -
لمحصكؿ منيا عمى مزايا أيا أك  لتخمي عف ممارسة حقكقيا السياديةعمى ا أخرل دكلة كراهإل

لحقكقيا ان لحرماف الشعكب مف ىكيتيا الكطنية يشكؿ انتياك القّكةاستعماؿ أف  -كاف نكعيا.
 .تدّخؿغير القابمة لمتصرؼ كلمبدأ عدـ ال

ات تتسامح مع النشاطأف  أك تشجعأك  تمكؿأك  تساعدأك  تنظـأف  ال يجكز ألم دكلة -
في  تدّخؿتأف  كال، القّكةب أخرل تغير نظاـ دكلةإلى  المسمحة الراميةأك  يةرىاباإلأك  التخريبية

 .أخرلالحركب االىمية في دكلة 

لكؿ دكلة حؽ غير قابؿ لمتصرؼ في اختيار نظميا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  -
 .أخرلميما كاف شكمو مف جانب دكلة  تدّخؿأم  كالثقافية بدكف

بيا  تدّخؿلقد حددت ىذه المبادئ بصكرة غير مباشرة الشؤكف الداخمية لمدكلة التي ال يجكز ال
تدّخؿ، شجبت كافة اشكاؿ الك  كما، الثقافيةك  االجتماعيةك  االقتصاديةك  كاختيار الدكلة لنظميا السياسية

بصكرة تفصيمية  تدّخؿلعدـ امبدأ  العسكرم. فمقد اكضح ىذا القرارأك  السياسيأك  االقتصادم تدّخؿال
حيث ، حيث اعتبر بمثابة البداية الحقيقية لتجسيد ىذا المبدأ في قرارات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

 سبب مف األسبابأم  الخارجية لمدكؿ تحتأك  في الشؤكف الداخمية تدّخؿأكد عمى عدـ مشركعية ال
 .تدّخؿأيان كانت الصكرة التي يظير عمييا الك 

 :ٜٓٚٔلسنة  ٕٕ٘ٙرقـ  العامةعية قرار الجم -ٕ

أصدرت الجمعية العامة القرار تدّخؿ، عدـ المبدأ  استمرارا لجيكد الجمعية العامة في تكضيح
التعايش ك  المتعمؽ بإعبلف مبادئ العبلقات الكديةك  ٜٓٚٔ/ٓٔ/ٕٗبتاريخ  ٕ٘في دكرتيا  ٕٕ٘ٙ

مما  عضاءآراء الدكؿ األ بإجماعالقرار المتحدة. كلقد حظي ىذا  األمـ السممي بيف الدكؿ طبقا لميثاؽ
 متزايدة. أىمية يجعؿ لو

امتناع »األكؿ، تناكؿ المبدأ  دالثالث. فقك  األكؿ كقد نّص القرار عمى عّدة مبادئ أىميا المبدئيف
االستقبلؿ أك  يةقميماستعماليا ضد السبلمة اإلأك  القّكةالدكؿ في عبلقاتيا الدكلية عف التيديد باستعماؿ 

 .«المتحدة األمـ يتنافى مع مقاصدآخر  ىدؼأم  عمىأك  اسي ألية دكلةالسي
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المتحدة فمقد  األمـ لميثاؽك  خرؽ ىذا المبدأ يعتبر انتياكا لمقانكف الدكليأف  كقد اعتبر القرار
بما ، العصابات المسمحةأك  تشجيع القكات غير النظاميةأك  االمتناع عف تنظيـ، كّرس ىذا االعبلف

كأّكد عمى كاجب الدكؿ االمتناع عف كؿ عمؿ قسرم  أخرل دكلة إقميـعمى  لئلغارة، تزقةفي ذلؾ المر 
 تساكم الشعكب كحؽ تقرير المصير بنفسيا. أما المبدأ الثالثمبدأ  يككف فيو حرماف لمشعكب مف

مجمكعة مف أك  دكلةأم  ليس مف حؽ»فقد جاء فيو ، في الشؤكف الداخمية تدّخؿالمتمثؿ بمبدأ عدـ الك 
، «أخرلالخارجية لدكلة أك  بطريقة غير مباشرة ألم سبب في الشؤكف الداخميةأك  مباشرة تدّخؿالدكؿ ال

كاستعماؿ التدابير  خرلعف طريؽ محاكالت التيديد األأك  مسمحا تدّخؿيككف الأف  حيث يمكف
كقيا السيادية لمتنازؿ عف حق أخرل دكلة كراهإل، التشجيع عمى استعمالياأك  السياسيةأك  االقتصادية

ية انتياكا لمقانكف الدكلي. كقد كرس ىذا تدّخمتعتبر جميع ىذه األشكاؿ الك ، كلمحصكؿ منيا عمى مزايا
الثقافية ك  االجتماعيةك  االقتصاديةك  المبدأ حؽ الدكلة الغير قابؿ لمتصرؼ في اختيار نظميا السياسية

 .أخرلدكلة أم  مف جانب تدّخؿأم  دكف

رّكزت عمى اعتبار مخالفتيا  تدّخؿعدـ المبدأ  فيما يخص ٕٕ٘ٙفي القرار إف القكاعد الكاردة 
 .ٕٕ٘ٙكالقرار  ٖٕٔٔكىنا يمكف التميز بيف القرار ، بمثابة انتياؾ لمقانكف الدكلي

 تدّخؿال دانةإفقد تـ االنتقاؿ مف لفظة ، نصكص االعبلنييف كانت متشابيةأف  فعمى الرغـ مف
مبدأ  اصبح، ٜٙٚٔ. كمع عاـ «ٕٕ٘ٙالقانكف الدكلي في القرار  نتياكا»عبارة إلى  ٖٕٔٔفي القرار 

تجديدا في قرارات الجمعية العامة كبدا ذلؾ بكضكح مف خبلؿ قرار أكثر  شكبل يأخذ تدّخؿعدـ ال
غير المباشر في  تدّخؿكالذم نيى عف ال ٜٙٚٔ ٔؾ ٗٔ الصادر في ٜٔ/ٖٔالجمعية العامة رقـ 

كقؼ المساعدات التي تككف قد جرت العادة عمى أك  في ذلؾ رفض الشؤكف الداخمية لمدكؿ بما
بكافة صكره  تدّخؿالأف  كد عمىأ الذم ٜٔٛٔ ٔؾ ٜالصادر في  ٖٓٔ/ٖٙككذلؾ القرار رقـ ، تقديميا

اتخاذ ، أك السيما استخداـ برامج المساعدات االقتصادية، المتحدة األمـ يعتبر متناقضا لمبادئ ميثاؽ
ة لمضغط ادأاستخداـ المنظمات كأك  فرض حصار اقتصادم، أك فرديةأك  جماعيةات انتقامية إجراء

سمـ يعرض التدّخؿ، عدـ المبدأ  انتياؾأف  . كما كنص ىذا القرار عمىأخرلالسياسي ضد دكلة 
كخاصة التدابير كالجزاءات االقتصادية المعركفة تدّخؿ، ال أساليبلمخطر. كمع تطكر  كاألمف الدكلييف

ة ضد ميركيكقكانيف العقكبات األ، ٜٜٙٔ/ٖٓ/ٕٔة )قانكف ىيممز بيرتكف الصادر في ميركياألبالقكانيف 
يرافركسيا ك  في قرارىا   سمكبادانت الجمعية العامة ىذا األ، كككريا الشمالية كحزب اهلل المبناني ا 
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ة في قكائـ معدة بصكرة انفرادي أعضاءتديف ادراج دكؿ »الذم نص:  ٕٚٔٓالصادر عاـ  (ٔ)ٛٙٔ
كاعتبار ىذه القكائـ ، رىابمنيا ادعاءات باطمة برعاية اإل، بحجج زائفة كمنافية لمقانكف الدكلي كالميثاؽ

 .«كال سيما البمداف النامية عضاءادكات لمضغط السياسي كاالقتصادم عمى الدكؿ األ

معية الجأف  يتبيف، المتحدة لؤلمـبعد استعراض بعض قرارات الجمعية العامة ك ، كفي النياية
حيث ساىمت في  خرلالخارجية لمدكؿ األك  في الشؤكف الداخمية تدّخؿعدـ المبدأ  كدت عمىأالعامة 

مف المبادئ التي يقكـ عمييا القانكف الدكلي  المبدأمما جعؿ ىذا  تدّخؿعدـ ال أمرة لمبدآتشكيؿ قكاعد 
 المعاصر.

 تدّخلانوني لعدم مشروعية الالق ساسالفرع الثاني: األ

 لؤلمـليس في ىذا الميثاؽ ما يسكغ »أنو  المتحدة عمى األمـ مف ميثاؽ ٚ/ٕادة تنص الم
ليس فيو ما يقتضي ك  في الشؤكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي لدكلة ما تدّخؿتأف  المتحدة

ىذا المبدأ ال يخّؿ بتطبيؽ أف  يعرضكا مثؿ ىذه المسائؿ الف تحؿ بحكـ الميثاؽ عمىأف  عضاءاأل
المتحدة  األمـ يقيد اختصاصأنو  يتضح مف ىذا النصك  .«القمع الكاردة في الفصؿ السابع تدابير

المنع المذككر أف إال  ،في االمكر التي تعتبر مف صميـ السمطاف الداخمي لدكلة ما تدّخؿبمنعيا مف ال
قفو فقط إنما بك ، المتحدة بشأف المسائؿ المتعمقة بالمجاؿ المحفكظ لمدكؿ األمـ اختصاص ـال يعد

أف  تبسط دائرة اختصاصيا لتتناكؿ ىذه المسائؿ كبدكفأف  كيمكف لؤلمـ المتحدة بعد زكاؿ ىذا المانع
المنع مرتبط بفكرة السمطاف الداخمي المرتبطة ىي أف إذ  الميثاؽ. أحكاـتقتضي الضركرة تعديؿ 

يعفييا مف إذ  ،امات الدكؿنص المادة يخفؼ مف التز أف  إلىإضافة  .(ٕ)االخيرة بقكاعد القانكف الدكلي
 األكؿ مف المبحث األكؿ عرض ىذه المسائؿ ذات االختصاص الداخمي كالتي تكممنا عنيا في المطمب

ر عمى المنظمة ذاتيا بكافة فركعيا الميثاؽ حظّ أف  ،لكي تحؿ بحكـ الميثاؽ. كيستنتج مف ذلؾ
 الدكؿ في شؤكف دكلة إلى تدّخؿ تديمأف  دكف عضاءفي الشؤكف الداخمية لمدكؿ األ تدّخؿكىيئاتيا ال

و القانكني مف خبلؿ مبدئي أساسيجد ، الدكؿ في الشؤكف الداخمية لدكلة ما تدّخؿفحظر  .أخرل
 في العبلقات الدكلية. القّكةعدـ استخداـ ك  المساكاة

باعتباره  تدّخؿعدـ المبدأ  ال بد مف تكضيح مفيكـ، كلكف قبؿ الغكص في تحديد ىذيف المبدئيف
 ذلؾ عبر تبياف خصائصو. ك  اىـ مبادئ القانكف الدكليمف 

                                                 

االنفرادية، كالمؤرخ  ةكالتدابير العشري، المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف ٕٚ، الدكرة ٛٙٔالعامة رقـ  قرار الجمعية  (ٔ)
 .ٕٚٔٓ ٔؾٜٔفي

، دار النيضة العربية، القاىرة، عمى انشائيا عاماً  01المتحدة بعد مرور  األمـ عبد العزيز محمد السرحاف،  (ٕ)
 .ٛٛ، صٜٜ٘ٔ
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 : تدّخلعدم المبدأ  : خصائصولً أ

 بجممة مف الخصائص: تدّخؿعدـ المبدأ  يتميز

 قاعدة عرفية كاتفاقية:  -ٔ

في  بإدراجوثـ بتصريح مكنرك كانتياء ، ابتداء مف الثكرة الفرنسية تدّخؿعدـ المبدأ  اف تطكر
إلى  االثر البالغ في انتقاؿ ىذا المبدأ مف القاعدة العرفية، (ٔ)مبادئ المنظمة المتحدة كأحد األمـ يثاؽإ

استناد نفس المادة التي جاءت بو ، القاعدة االتفاقية كما ساىـ في زيادة سمطاف ىذا المبدأ كقكتو
 .(ٕ)في العبلقات الدكلية القّكةإلى  كىك عدـ المجكءآخر مبدأ  إلى )المادة الثانية مف الميثاؽ(

في االتفاقيات الدكلية سكاء كانت اتفاقات  تدّخؿعدـ المبدأ  كاف لتضميف، أخرلكمف ناحية 
فضبل عف االعبلنات ، ية كالدكلية كما رأينا سابقاقميمفي مكاثيؽ المنظمات اإل، أك جماعيةأك  ثنائية

العدؿ الدكلية  الصادرة عف محكمة حكاـالمتحدة كاأل لؤلمـكالقرارات التي تبنتيا الجمعية العامة 
الدكر ، نيكاراغكاالسيما في قضية االنشطة العسكرية كشبو العسكرية ضد  تدّخؿكالمتعمقة بمبدأ عدـ ال
القانكف  أشخاصكقاعدة عرفية كاتفاقية. كلقد نشأ االعتقاد لدل  تدّخؿعدـ المبدأ  المساىـ في استقرار

القانكف  أشخاصفميس ىناؾ مف ، عرفية الصفة الممزمة كقاعدة تدّخؿعدـ المبدأ  الدكلي باكتساب
الذم األمر  ،الداخمية ألية دكلة مف الدكؿ فالشؤك في  تدّخؿالدكلي مف يستطيع االدعاء بشرعية ال

في الشؤكف الداخمية لغيرىا مف  تدّخؿيحفز عمى القكؿ بكجكد قاعدة دكلية عرفية تحظر عمى الدكؿ ال
 .(ٖ)الدكؿ

  قاعدة قانكنية مطمقة كمجردة: -8

يفرض التزامات ك  ينطبؽ عمى جميع االحكاؿأنو  أم ،قانكنيا مجردامبدأ  تدّخؿعدـ المبدأ  يعد
ذلؾ ك  (ٗ)فيك يسرم عمى جميع الدكؿ في عبلقاتيا المتبادلةتدّخؿ، عمى جميع الدكؿ باالمتناع عف ال

 ألمية أساسة رضيأتشكؿ ك  الدكلية رادةألف المبادئ الدكلية ىي قكاعد قانكنية مجردة تعبر عف اإل
 تنظيـ دكلي. أك  نظاـ

                                                 

، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة بسكرة، السيادةمبدأ  يره عمىاإلنساني وتأث التدّخلكشيدة الطاىر،   (ٔ)
 .ٜٕ، صٕٔٔٓ

، ص ٜٜٓٔ، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، في القانون الدولي المعاصر التدّخلعدم مبدأ  ادريس، ابككر   (ٕ)
ٕٖٚ. 

، عكاساتو عمى الساحة الدوليةالدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وان التدّخلسامح عبد القكم السيد،   (ٖ)
 .ٖٖص مرجع سابؽ، 

 .ٕٕٕ، مرجع سابؽ، ص واتفاقيات تحرير التجارة العالمية التدّخلعدم مبدأ  ياسر الحكيش،  (ٗ)
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  قاعدة امرة ناىية: -2

 فيك ممـز لجميع الدكؿ ألنو ييدؼ، مف القكاعد اآلمرة في القانكف الدكلي تدّخؿعدـ المبدأ  يعد
ية في القانكف ساساأل المبادئمف  تدّخؿعدـ المبدأ  حماية مصمحة المجتمع الدكلي. باعتبارإلى 

 ةمر اآل كيترتب عف الصفة. (ٔ)ىذا المبدأ يتصؼ بانو قاعدة امرة ناىيةفإف  ،الدكلي العرفي كاالتفاقي
 جممة مف النتائج أىميا: تدّخؿلمبدأ عدـ ال

القانكف  أشخاصيعتبر مف االلتزامات القانكنية الدكلية التي تقع عمى عاتؽ  تدّخؿاالمتناع عف الف إ -أ
كبالتالي يعرضو ، القانكنية الدكلية مسؤكليةلمتحمّؿ المنتيؾ ، لذلؾ يترتب عمى انتياكو، الدكلي
 .(ٕ)لمجزاء

ينا يكقد اكدتو اتفاقية فتدّخؿ، عدـ المبدأ  بطبلف التصرفات كالمعاىدات الدكلية التي تتناقض مع -ب
كانت إذا  ان مطمق تعتبر المعاىدة باطمة بطبلنان »: ٖ٘في المادة  ٜٜٙٔلقانكف المعاىدات لسنة 

المادة أف  عف فضبلن  «...مرة مف قكاعد القانكف الدكلي العامةآقاعدة براميا تتعارض مع إكقت 
عدـ مبدأ  كباعتبار، خرآاتفاؽ أم  المتحدة تؤكد عمى سمك الميثاؽ عمى األمـ مف ميثاؽ ٖٓٔ

 ال يجكز االتفاؽ عمى خبلفيا.فإنو  ،الكارد ذكرىا في الميثاؽ المبادئمف  تدّخؿال

. القّكةليا نفس ، بقاعدة قانكنية دكلية الحقةإال  تعديموتدّخؿ أك العدـ مبدأ  مكانية تغييرإعدـ  -ج
كألغراض ىذه »جاء فيو إذ  ،السالفة الذكر ٖ٘كىذا ما أكد عميو الشطر االخير مف المادة 

تعتبر قاعدة آمرة مف قكاعد القانكف الدكلي العامة المقبكلة كالمعترؼ بيا مف الجماعة ، االتفاقية
بقاعدة الحقة مف قكاعد القانكف العامة إال   يجكز االخبلؿ بيا كال يمكف تغييرىاالدكلية كقاعدة ال
 «.ليا ذات الصفة

 .في العالقات الدولية القّوةعدم استخدام و  : مبدئي المساواةثانياً 

و القانكني مف خبلؿ قاعدتيف أساس، الدكؿ في الشؤكف الداخمية لدكلة ما تدّخؿيجد حظر 
ى بمبدأ المساكاة بيف الدكؿ كالذم تكممنا عنو في معرض حديثنا عف السيادة في ألكلاتتمثؿ ، (ٖ)دكليتيف
تباشر نفس االختصاصات كالكظائؼ التي تباشرىا أف  لكؿ دكلةإذ  األكؿ،مف الفصؿ  األكؿ المبحث

لكؿ دكلة أف  كتكجياتيا. فكما إلرادتياكال يمكف اجبار دكلة عمى القياـ بعمؿ مخالؼ  خرلالدكؿ األ
الحؽ الكامؿ في االستقبلؿ ككذلؾ الحرية في تحديد السياسة الداخمية كالخارجية داخؿ حدكدىا انطبلقا 

                                                 

 .ٕٕٗمرجع سابؽ، ص  -ياسر الحكش  (ٔ)
 .ٕ٘ٗ، مرجع سابؽ، ص القانون الدولي العامبك ىيؼ، أعمي صادؽ   (ٕ
اطركحة الدكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك الدولي،  التدّخلو  التدّخلعدم مبدأ  دولي العامالقانون المحمكد قاسـ،   (ٖ)

 .ٜٕ، صٕٕٔٓالسياسية، الجامعة المبنانية، بيركت، 
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في الشؤكف الداخمية لمدكؿ  تدّخؿمقابؿ ذلؾ فعمى كؿ دكلة االلتزاـ الكامؿ باالمتناع عف ال، مف سيادتيا
 .(ٔ)خرلاأل

التي تنص ك  مف المادة الثانية مف الميثاؽ كالقاعدة الثانية تتمثؿ في الحظر الكارد في البند الرابع
استخداميا ضد أك  القّكةفي عبلقاتيـ الدكلية عف التيديد باستعماؿ ان الييئة جميع أعضاء عيمتن»عمى: 

 األمـ ال يتفؽ كمقاصدآخر  كجوأم  عمىأك  دكلة أليةاالستقبلؿ السياسي أك  راضيسبلمة األ
 . «المتحدة

كيمكف القكؿ بانو يتضمف ثبلث ، يثاؽ مسألة تحميؿ عناصرىامف الم ٗ/ٕكيثير نص المادة 
، في العبلقات الدكلية القّكةاستعماؿ ، استخدامياأك  القّكةية: معنى التيديد باستعماؿ أساسمسائؿ 

 األمـ كجو ال يتفؽ مع مقاصدأم  أك االستقبلؿ السياسيأك  يةقميمضد السبلمة اإل القّكةاستعماؿ 
  المتحدة.

 استخداميا:أك  القّكةديد باستعماؿ معنى التي 

التيديد بيا في عبلقة الدكؿ أك  القّكةلقد اكدت ىذه المادة عمى ضركرة االمتناع عف استخداـ 
 القّكةكاف يقصد بيا إذا  كما القّكةالبعض. لذا كجب تحديد ما ىك المقصكد باصطبلح  اببعضي
 :(ٕ)القّكةسياسية كقد برز اتجاىاف في تفسير تمتد لتشمؿ جميع الضغكطات االقتصادية كالأك  المسمحة

المسمحة فقط.  القّكةأم  بالمعنى الضيؽ القّكةلقد فّسر اصحاب ىذا االتجاه لفظة  :األكؿ االتجاه
مف نطاؽ ان أيض ككذلؾ اخرج التيديد كراهاإلأك  كالضغط خرلالتحريـ باقي االنكاع األ ؿال يطاكبذلؾ 

لؤلغراض إال  المسمحة القّكةاستخداـ  عمن»عمى الميثاؽ التي نصت  التحريـ. كسندىـ في ذلؾ ديباجة
 قبؿفإنو  ،القّكةاستخداـ األمف  قرر مجمسإذا  »مف الميثاؽ عمى اف: ٗٗكما نصت المادة  «المشتركة

 القّكةلفظة أف  فتمؾ النصكص تكضح «...يطمب مف عضك غير ممثؿ فيو تقديـ القكات المسمحةأف 
 .خرلالعسكرية فقط دكف الضغكط األ القّكةينصرؼ فقط عمى ، الميثاؽالمنصكص عمييا في 

السياسي كاالقتصادم.  كراهاإلأم  ،القّكةالتفسير الكاسع لمعنى إلى  ما االتجاه الثاني فيميمكفأ
الكارد في  القّكةتحريـ استخداـ فإف  لذلؾ، القّكة ؿباستعماالميثاؽ حّظر التيديد أف  كسندىـ في ذلؾ

( كما جاء فييا ٗ/ٕالفقرة االخيرة مف نص المادة )كأف  كما، ىك تحريـ لمقكة بمعناىا الكاسعالميثاؽ 
يفيد بكضكح ، المتحدة األمـ ال يتفؽ كمقاصدآخر  كجوأم  مف شمكؿ الحظر لمقكة المسمحة عمى

، لييئةباعتبار مف اىـ مقاصد ا، في العبلقات الدكلية القّكةكؿ صكر استخداـ إلى  امتداد ىذا الحظر
                                                 

، منشأة في زمن السمم األمم القانون الدولي العام أو قانون، الوسيط في قانون السالممحمد طمعت الغنيمي،   (ٔ)
 .ٖٖٓ، ص ٕٜٛٔ ، المعارؼ، االسكندرية

 .ٗٔٔص-، مرجع سابؽاليدام والقانون الدولي العام التدّخلعدم محمد رضا يكنس،   (ٕ)
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الضغكط إلى  المسمحة القّكةالمقصكد بيا تتعدل  القّكةمصطمح أف  . كبرأيناسمـ كاألمف الدكلييفحفظ ال
ما يمكف الحصكؿ عميو  يفكؽ بكثيرأف  تأثيرىا الذم يمكفإلى  السياسية نظران أك  الثقافيةأك  االقتصادية

 المسمحة. القّكةاستعماؿ إلى  عف طريؽ المجكء

  في العبلقات الدكلية: القّكةاستعماؿ 

كىذا ، ىك العبلقات الدكلية ٗ/ٕكما ىك كارد في نص المادة  القّكةف مجاؿ تحريـ استخداـ إ
( باستثناء حؽ ٗفقرة ) ٕفي المجاؿ الداخمي ال يعد مشمكال بحكـ المادة  القّكةاستخداـ أف  يعني

 .(ٔ)ٜٓٚٔالمتحدة في عاـ  لؤلمـتصريح الجمعية العامة إلى  الشعكب في مقاكمة االستعمار استنادا

جانب مف أف إال  ،المنظمة أعضاءالتحريـ يشمؿ أف  يتضح، (ٗ/ٕنص المادة )إلى  كبالعكدة
( مف ٙ/ٕنص المادة )إلى  ذلؾ استناداك  عضاءالدكؿ غير األان أيض ىذا الحظر يشمؿأف  الفقو يرل

فييا عمى ىذه المبادئ  عضاءر األتسير الدكؿ غيأف  تعمؿ الييئة عمى»أف  الميثاؽ التي تنص عمى
في العبلقات الدكلية  القّكةاستعماؿ أف  باعتبار سمـ كاألمف الدكلييفبقدر ما تقتضيو ضركرة حفظ ال

كالدكؿ غير  عضاءيشمؿ الدكؿ األ القّكةيككف حظر استخداـ ، . كبناء عميوسمـ كاألمف الدكلييفييدد ال
كىذا ، (ٕ)اعترفت بكجكد المنظمة اـ ال القّكةالتي تستخدـ كانت الدكلة إذا  بغض النظر عما عضاءاأل

مبادئ العبلقات  بإعبلفكالمتعمؽ  ٜٓٚٔ/ٓٔ/ٕٗتاريخ  ٕ٘/ٕٕٙ٘ما تأكد في قرار الجمعية العامة 
الكدية كالتعايش السممي بيف الدكؿ كالذم جاء فيو عمى كؿ دكلة كاجب االمتناع في عبلقاتيا الدكلية 

 «استعماليا...أك  لقّكةاعف التيديد باستعماؿ 

  كجو ال يتفؽ مع أم  أك دكلة أليةاالستقبلؿ السياسي أك  يةقميمضد السبلمة اإل القّكةاستعماؿ
 :المتحدة األمـ مقاصد

االستيبلء عمى جزء مف أك  مثؿ الغزك ية لمدكلةقميماألعماؿ المكجية ضد السبلمة اإلإف 
(. ٗ/ٕيككف محظكرا بمكجب المادة )، الجكيةأك  ةخرؽ مجاالتيا البحري، أك مف الدكؿ دكلة أراضي

التصرفات التي تمس باالستقبلؿ السياسي لمدكلة كالتي يككف اليدؼ ك  كما كيشمؿ الحظر كافة االعماؿ
امتد ك  حرية اختيارىا كادارتيا لشؤكنيا الداخمية كالخارجية. كماك  مف كرائيا التأثير في نظاـ الدكلة

المتحدة ال سيما المحافظة عمى  األمـ كمقاصد أىداؼالتي ال تتفؽ مع ت تدّخبلكافة الإلى  الحظر
التي  ىداؼكتنمية العبلقات الكدية بيف الدكؿ. فكؿ استخداـ لمقكة يتعارض مع األ سمـ كاألمف الدكلييفال

 تسعى لتحقيقيا.ك  رسمتيا المنظمة

                                                 

 .٘ٔٔعدم محمد رضا يكنس، مرجع سابؽ، ص  (ٔ)
ار النيضة ، د المبادئ الكبرى والنظام الدولي الجديد، الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغيرعمي ابراىيـ،   (ٕ)

 .ٖٛٔ، ص ٜٜٚٔ، العربية، القاىرة
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 (ٗ/ٕالمساكاة كالمادة ) مبدأ و القانكني مف خبلؿأساس تدّخؿعدـ المبدأ  يجد، كنتيجة لما سبؽ
تبرير سمكؾ أجؿ  مف، المتحدة لتحقيقيا األمـ التي نشأت ىداؼباألال يمكف التضحية إذ  ،مف الميثاؽ

ت التي تدّخبلالأف  الذرائع. كينتج عف ذلؾك  في الشؤكف الداخمية لمدكؿ ميما كانت األسباب تدّخؿال
 يا في المطمب الثاني.تعتبر شرعية كالتي سنتكمـ عن، تتفؽ كأغراض الميثاؽ

 المطمب الثاني

 تدّخلناءات المشروعة لمبدأ عدم الالستث
، لمدكؿ الخارجيةأك  في الشؤكف الداخمية تدّخؿالمبدأ في القانكف الدكلي ىك عدـ مشركعية ال

ذلؾ طبقا ك  ثكب المشركعية تدّخؿحيث يككف ىناؾ حاالت يرتدم فييا ال ءقاعدة استثنالكف لكؿ ك 
 القرارات الصادرة عنيا.ك  المتحدة مـاأل لميثاؽ

القرارات الصادرة عف ك  باستقراء نصكص ىذا الميثاؽك ، المتحدة األمـ ميثاؽإلى  كبالنظر
أك  الصادرة عف محكمة العدؿ الدكلية كلك كانت تمؾ القرارات حكاـالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كاأل

في االحكاؿ المسمكح بيا كاستثناء  تدّخؿشركعية النطاؽ مأف  يتبيف، ال تتمتع بصفة االلزاـ حكاـاأل
طبقا  تدّخؿثانييما الك  المتحدة األمـ طبقا لميثاؽ تدّخؿيتمثؿ في حالتيف اكليما ال تدّخؿعدـ المبدأ  عمى

 . فالدكلييلقرارات الجمعية العامة كالفقو 

 المتحدة األمم مشروع طبقا لميثاقال تدّخل: الاألولالفرع 

سمـ لحفظ ال تدّخؿحالة ال، بالمشركعية تدّخؿالمتحدة حالتيف يتصؼ بيما ال األمـ ؽلقد أكرد ميثا
 في حالة الدفاع الشرعي.  تدّخؿكحالة ال، لمفصؿ السابع مف الميثاؽ طبقان  كاألمف الدكلييف

 .خالل بواإلأو  وفق الفصل السابع في حالت تيديد السمم تدّخل: الولً أ

يتعمؽ ذلؾ تدّخؿ، عدـ المبدأ  عمى خاصان  الميثاؽ استثناءن مف  ٚ/ٕلقد أكرد نص المادة 
كقكع العدكاف. أك  االخبلؿ بوأك  االستثناء بالتدابير المتخذة كفؽ الفصؿ السابع في حاالت تيديد السمـ

 كقد عيدت بيذه الغاية (ٔ)المتحدة كغاياتيا األمـ ىـ مقاصدأمف  سمـ كاألمف الدكلييفكيعتبر حفظ ال
سمـ كاألمف عف الييئة لمقياـ بالكاجبات التي تفرضيا عميو ميمة حفظ ال باعتباره نائبان مف األ مجمسإلى 

 .(ٕ)تنفيذىا كفؽ الميثاؽك  المتحدة بقبكؿ قرارات المجمس األمـ أعضاءيتعيد إذ  ،الدكلييف

أعماؿ  كقمع، سمـ كاألمف الدكلييفعف حفظ ال األكؿ المسؤكؿاألمف  عتبر مجمسيُ ، كنتيجة لذلؾ
                                                 

 .انظر المادة األكلى مف الميثاؽ، الفقرة األكلى  (ٔ)
 .المتحدة األمـ مف ميثاؽ ٕٗالمادة   (ٕ)
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 يقرر مجمس»مف الميثاؽ  ٜٖالمخالفيف كىذا ما اكدتو المادة  عضاءباألالعدكاف كانزاؿ العقكبات 
كيقدـ في ، العدكافأعماؿ  مف كاف ما كقع عمبلن أك  اخبلؿ بوأك  كاف قد كقع تيديد لمسمـإذا  مااألمف 

سمـ كاألمف لحفظ ال ٕٗك ٔٗالمادة  حكاـأل يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير طبقان أك  ذلؾ تكصياتو
فجعمت منو ، سمطة تقديرية كاسعةاألمف  خكلت مجمس ٜٖ. فالمادة «نصابوإلى  عادتوا  ك  الدكلييف

، اخبلال بوأك  صاحب االختصاص المطمؽ في تكييؼ ما يقع مف االعماؿ بانو يشكؿ تيديدا لمسمـ
حتى يسترشد بيا  الدكلييف سمـ كاألمفالتي تعد تيديدا لم لؤلمكرالميثاؽ لـ يضع معيارا كأف  خاصة
تنقصو الدقة ، العدكاف ألعماؿكضع تعريفا أف  في تكييفو لمكقائع. كلعّؿ السبب في ذلؾاألمف  مجمس
 فيقكـ المجمس بدراسة كؿ حالة عمى حدل لتقرير ما، االعتداءأعماؿ  قد ال يتناكؿ جميعأنو  خاصة

 . (ٔ)العدكافعماؿ أ عمؿ مفأك  اخبلال بوأك  كانت تشكؿ تيديدا لمسمـإذا 

فمـ يعد ، سمـ كاألمف الدكلييففي تبياف العكامؿ التي تشكؿ تيديدا لماألمف  كلقد تكسع مجمس
 اعماؿ القتاؿ الكاسعة النطاؽ داخؿ حدكد الدكلة انما تعداهك  العدكاف يقتصر عمى النزاعات بيف الدكؿ

في مفيكـ  ٕٜٜٔ/ٔ/ٖٔقدة بتاريخ في القمة المنعاألمف  بياف مجمس و. كىذا ما عكسأخرلامكر إلى 
أك  المصادر غير العسكرية كعدـ االستقرار في المجاالت االقتصاديةأف  اعتبرإذ  تيديد السمـ
 .(ٕ)سمـ كاألمف الدكلييفلم تشكؿ تيديدان أف  البيئية يمكفأك  االجتماعية

ات إجراءيتخذ فإنو  ،سمـ كاألمف الدكلييفلم الحالة تشكؿ تيديدان أف األمف  ذا ما اعتبر مجمسإف
 تختمؼ كفؽ طبيعة كؿ حالة كتتدرج في ثبلثة اقساـ:

 .سمـ كاألمف الدكلييفكاتخاذ تدابير مؤقتة لحفظ ال تدّخؿال -ٔ

يقدـ أف  قبؿاألمف  لمجمس، لتفاقـ المكقؼ ان منع»نو: أمف الميثاؽ عمى  ٓٗتنص المادة 
يدعك المتنازعيف لؤلخذ بما يراه ف أ (ٜٖ) يتخذ التدابير المنصكص عمييا في المادةأك  تكصياتو
أك  كال تخؿ ىذه التدابير المؤقتة بحقكؽ المتنازعيف كمطالبيـ، مف تدابير مؤقتة مستحسنان أك  ضركريان 

 .«يحسب لعدـ اخذ المتنازعيف بيذه التدابير المؤقتة حسابوأف األمف  بمراكزىـ كعمى مجمس

إلى  عف طريؽ دعكة االطراؼ المتنازعة تدّخؿلالحؽ في ااألمف  ليذه المادة يمتمؾ مجمس كطبقان 
مقدمات لحؿ النزاع. ىذا كتتنكع التدابير غالبان  حيث تككف، االخذ بما يراه ضركريا مف تدابير مؤقتة

 طراؼ النزاع كمراكزىـ.أخبلليا بحقكؽ إىك عدـ ، الضابط الرئيسي لياأف إال  ،المؤقتة

                                                 

 عصبة –المتحدة، الجيزة والوكالت والبرامج  األمم –النظرية العامة  –المنظمات العالمية خميؿ حسيف،   (ٔ)
 .ٖٛٗص  ، مرجع سابؽ، األمم

 ، ، منشكرات زيف الحقكقيةالقانونية لمجمس المن في تدويل النزاعات الداخمية وتسويتيا الوسائلفرست سكفي،   (ٕ)
 .ٓٙص   ،ٖٕٔٓبيركت 
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كقؼ القتاؿ كدعكتو لمدكؿ العربية إلى  تنازعةدعكة االطراؼ الم، مثمة ىذه التدابيرأكمف 
سرائيؿك   كدعكتو لمصر كسكريا، ٜٚٙٔحزيراف  ٜك ٚك ٙفي  ٖٕ٘، ٖٕٗ، ٖٖٕفي قراراتو  ا 
سرائيؿك   .ٖٜٚٔت  ٖٕك ٕٕنياء الفكرم لكؿ نشاط عسكرم في اإلك  طبلؽ النارإكقؼ إلى  ا 

ليس ليا ، مف الميثاؽ (ٓٗلممادة ) كفقان  التدابير المؤقتة التي يتخذىا المجمسأف  كالجدير بالذكر
االطراؼ لـ تستجب لنداءاتو كاف أف األمف  رأل مجمسإذا  كلكف القّكةال يفرضيا بأم  طبيعة قسرية

يشدد مف قكة ىذه أف  يمكنوفإنو  ،الدخكؿ في مفاكضات لمتسكية السممية مثبلأك  يرفضكا كقؼ القتاؿ
 مف الميثاؽ. ٔٗالمادة  وما حددتكىذا  شد مف العقابأدرجات إلى  التدابير فيصؿ بيا

 كاتخاذ تدابير عقابية غير عسكرية. تدّخؿال -ٕ

، ات التي كردت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرجراءمف الميثاؽ لتكشؼ عف اإل ٔٗالمادة  جاءت
كقطع العبلقات االقتصادية كالدبمكماسية ككذلؾ قطع المكاصبلت بمختمؼ أنكاعيا. كتمثؿ تمؾ التدابير 

أعماؿ  ككقؼاألمف  لقرارات مجمس االمتثاؿة غير عسكرية ىدفيا إجبار الدكلة المعتدية عمى عقكب
كمف النماذج العممية عمى تمؾ التدابير القرارات الصادرة عف  العدكاف كحؿ المشكمة بالطرؽ السممية.

ة التي كّقع المجمس بمقتضاىا جزاءات اقتصاديك  (ٕ)ٕٚٔٓ/ٖٖ٘ٚك (ٔ)ٕٚٔٓ/ٜٖٕٚاألمف  مجمس
المتعمقة بتطكير األمف  ضد جميكرية ككريا الشعبية الديمقراطية بسبب عدـ امتثاليا لقرارات مجمس

نقؿ جميع أك  بيعأك  بتكريد عضاءالنككية. تمثمت ىذه الجزاءات بحظر عمى جميع الدكؿ األ سمحةاأل
جميكرية ككريا  إلى ذات االستخداـ الصناعي اآلالتجميع ك  سكائؿ الغاز الطبيعيك  المكاد المكثفة

 الشعبية الديمقراطية.

ذلؾ ك  عضاءفي ىذا الخصكص قرارات ممزمة لجميع الدكؿ األاألمف  كتعتبر قرارات مجمس
األمف  بقبكؿ قرارات مجمس عضاءالتي يتعيد فييا الدكؿ األك  مف الميثاؽ ٕ٘المادة إلى  استنادا

قد ال  كالتي( ٓٗتي تصدر طبقا لممادة )تنفيذىا كفؽ الميثاؽ حيث يختمؼ القرار ىنا عف التكصية الك 
كاجب  عضاءفعمػى الدكؿ األ، (ٔٗلممادة ) كلكف في حالة التدابير التي تصدر طبقان ، ياتمتثؿ الدكلة ل

ارتبطػكىا مع الدكلة أف  المعاىدات التي سبؽ ليـ أحكاـبال يمكنيـ االحتجاج بعدـ التنفيذ إذ  ،التنفيذ
عف طريػؽ ممارسػة  تدّخؿىذه التدابيػر تشكػؿ نػكعا مػف انكاع الإف  .التي اتخذ ضدىا ىذه التدابير

                                                 

بعدـ االنتشار/ كالمتعمقة  ٕٚٔٓ ٔؾ ٕٕالمعقكدة في  ٔ٘ٔٛٔفي الجمسة رقـ  ٜٖٕٚقرار مجمس االمف   (ٔ)
 .جميكرية ككريا الشعبية الديمقراطية

كالمتعمقة بعدـ االنتشار/ جميكرية ككريا  ٕٚٔٓايمكؿ  ٔٔفي  ٕٗٓٛفي الجمسة  ٖٕ٘ٚقرار مجمس االمف   (ٕ)
 الشعبية الديمقراطية.
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سمـ كاألمف لم مػا زاؿ الفعؿ يشكػؿ تيديػدان فإذا  بعػض الضػغػكط االقػتػصادية التي تػفػي بالغرض.
مف  ٕٗالمادة  وما حددتالعسكرية كفؽ  القّكةحد استعماؿ إلى  يشدد ىذه التدابيرأف  يمكنو، الدكلييف

 ثاؽ.المي

 .سمـ كاألمف الدكلييفكاتخاذ تدابير عسكرية لحفظ ال تدّخؿال -ٖ

جاز لو ، لـ تؼ بالغرض ٔٗالتدابير المنصكص عنيا في المادة أف األمف  مجمس لإذا رأ
كذلؾ عف طريؽ ، نصابوإلى  إلعادتوأك  سمـ كاألمف الدكلييفالعسكرية لمحفاظ عمى ال القّكةاستخداـ 

أصدر ، ساسمى ىذا األع. ك (ٔ)المتحدة األمـ عضاءالبرية التابعة ألأك  البحريةأك  القكات الجكية
المتعاكنة مع حككمة  عضاءالذم أجاز بو لمدكؿ األ ٜٜٓٔ/ٔٔ/ٜٕفي  ٛٚٙالقرار األمف  مجمس

لـ يتـ بسحب إذا  العسكرية لتحرير الككيت القّكةالككيت بأف تستخدـ جميع الكسائؿ االزمة بما فييا 
زاء عدـ ، ٜٜٔٔ ٕؾ ٙٔكفي  .ٜٜٔٔ ٕؾ ٘ٔتو مف الككيت في مكعد أقصاه العراؽ جميع قكا كا 

شف التحالؼ الدكلي الذم تزعمتو الكاليات المتحدة ىجكما ، ي السالؼ الذكراألمم امتثاؿ العراؽ لمقرار
 .(ٕ)لتحريرىا، ٜٜٔٔشباط  ٕٗمّيد لمزحؼ برا عمى الككيت في ، جكيا عمى العراؽ

العسكرم ال تنبع مف مسألة التدرج في  تدّخؿمسألة الإلى  الكصكؿأف  إلى باإلشارةكالجدير 
المادة إلى  حتى الكصكؿ ٔٗثـ  ٓٗات في المادة جراءتطبيؽ اإلأم  ،النصكص الكاردة في الميثاؽ

 ،تكييفو لمنزاع المعركض عميوك األمف  بقدر ما ىي ناتجة عف السمطة التقديرية الكاسعة لمجمس ٕٗ
 مف الميثاؽ. كما ٕٗمباشرة كفؽ المادة  القّكةاستخداـ إلى  كالمجكء ٔٗك ٓٗمادتيف يمكف تجاكز الأم 
سمـ كاألمف حماية الأف إذ  مكافقة الدكلة المعتدل عميياأك  التدابير العسكرية ال تتكقؼ عمى طمبكأف 

 .(ٖ)ىك أمر يتعمؽ بمصالح الجماعة الدكلية الدكلييف

أكرد الفصؿ السابع مف ، صكص عنيا مكضع التنفيذكضع التدابير العسكرية المنأجؿ  كمف
كما يجكز ، تنظـ تحقيؽ الغرض منياك  ( تكفؿٚٗإلى  ٖٗالميثاؽ مجمكعة مف الكسائؿ في المكاد )

.. .حمؼ الناتك، ية مثؿ جامعة الدكؿ العربيةقميميطمب مف المنظمات اإلأف  ،لممجمس لتحقيؽ اغراضو
 .(ٗ)مف الميثاؽ ٖ٘بير كفؽ المادة تقديـ المساعدة لو لممارسة ىذه التدا

ال يمكف لمدكلة محؿ إذ  الجماعياألمف  تحقيؽ ما يسّمى بنظاـإلى  ات تيدؼجراءاف ىذه اإل

                                                 

 .( مف الميثاؽٕٗالمتحدة، الفصؿ السابع، المادة) األمـ ميثاؽ  (ٔ)
، ألمما المتحدة، الجيزة والوكالت والبرامج، عصبة األمم النظرية العامة،، المنظمات العالمية، خميؿ حسيف  (ٕ)

 .ٖٙ٘ص ، مرجع سابؽ
 .ٖ٘٘، ص ؽخميؿ حسيف، مرجع ساب  (ٖ)
 .ٕ٘فرست سكفي، مرجع سابؽ، ص   (ٗ)
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ذلؾ ألف ىذه التدابير ال ينطبؽ ، المجمسأعماؿ  تحتج بقيد االختصاص الداخمي لعرقمةأف  تدّخؿال
يتقدـ عمى  سمـ كاألمف الدكلييففظة عمى المف الميثاؽ. فالمحا ٚ/ٕعمييا القيد الكارد في المادة 

 المصمحة الفردية لكؿ دكلة عمى حدل.

 في حالة الدفاع الشرعي. تدّخل: الثانياً 

تتبدل ، المتحدة األمـ التي استظمت بالحماية كالمشركعية في ظؿ ميثاؽ تدّخؿالحالة الثانية لم
مجمكعة مف الدكؿ التي يقع عمييا  أك تحديدا مف خبلؿ حالة الدفاع الشرعي التي تمارسو الدكلة

مف  ٔ٘لدفع الضرر الكاقع عمييا دفاعا عف كجكدىا ككيانيا. كقد تبيف ذلؾ بنص المادة ، العدكاف
أك  ينتقص الحؽ الطبيعي لمدكؿ فرادلأك  ؼما يضعفي ىذا الميثاؽ  سلي» :فيياالميثاؽ كالذم جاء 

أف  إلى المتحدة كذلؾ األمـ أعضاءأحد  عمىاعتدت قكة مسمحة إذا  جماعات في الدفاع عف أنفسيـ
 عضاءكالتدابير التي اتخذىا األ، سمـ كاألمف الدكلييفالتدابير البلزمة لحفظ الاألمف  يتخذ مجمس

كال تؤثر تمؾ التدابير بأم حاؿ فيما لممجمس ، المجمس فكراإلى  استعماال لحؽ الدفاع عف النفس تبمغ
ما كقت أم  يتخذ فيأف  ىذا الميثاؽ مف الحؽ في أحكاـرة مف بمقتضى سمطتو كمسؤكلياتو المستم -
 .«نصابوإلى  إلعادتوأك  سمـ كاألمف الدكلييفضركرة التخاذه مف االعماؿ لحفظ ال لير 

( مف الميثاؽ أعطى الحؽ لمدكؿ في القياـ بالدفاع عف ٔ٘ىذا االستثناء الكارد في المادة )
( الخاص ٗ/ٕيشكؿ ذلؾ مخالفة لمحظر الكارد في المادة )أف  دكف، نفسيا عند تعرضيا لعدكاف مسمح

( الخاص بعدـ جكاز ٚ/ٕالمبدأ الكارد بالمادة )، أك في العبلقات الدكلية القّكةبعدـ جكاز استخداـ 
ليس في أم  (ٔ٘ذلؾ لكركد عبارة )ليس في ىذا الميثاؽ( في مطمع المادة )، في شؤكف الدكؿ تدّخؿال

 .(ٔ)مع حؽ الدفاع الشرعي ضما يتناقغيرىا مف النصكص أك  (ٚ/ٕ)المادةأك  (ٗ/ٕالمادة )

مكانيو ممارسة حؽ الدفاع الشرعي سكاء إفقد نصت عمى ، نص المادة المذككرةإلى  بالعكدة
 -كيككف الدفاع الشرعي فرديا عندما تقكـ الدكلة المعتدل عمييا  .جماعي أسمكببأك  بشكؿ فردم

الدفاع الجماعي فيك الذم تقـك بو مجمكعة مف  ااالعتداء. أممة لدرء باتخاذ التدابير البلز  -كحدىا 
برد ، معاىدة تحالؼأك  معاىدة مساعدة متبادلةأك  معاىدة دفاع مشترؾأك  الدكؿ تكجد بينيا اتفاؽ

يككف ىناؾ نص في معاىدة الدفاع أف  ىذه الدكؿ شريطةإحدل  العدكاف المسمح الذم يقع عمى
 . (ٕ)عمييا جميعا ف الكاقع عمى إحداىا كما كلك كاف عدكانان المشترؾ يعتبر العدكا

يتـ ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي مف خبلؿ تضامف دكؿ الغير مع الدكلة أف  كما كيمكف
                                                 

 .ٕٜ، ص ٕٔٓٓ، دار النيضة العربية القاىرة، المتحدة األمم المنظمات الدولية النظرية العامةعمي ابراىيـ :   (ٔ)
، دار النيضة لمبادئ الكبرى والنظام الدولي الجديدالحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير، اعمي ابراىيـ،   (ٕ)

 .ٖٓ٘، ص ٜٜٚٔالعربية، القاىرة 
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تضامف سابؽ كذلؾ عندما تطمب الدكلة المعتدل أك  العدكاف دكف كجكد اتفاؽ عفكر كقك عمييا  المعتدل
 .(ٔ)المتحدة بمساعدتيا األمـ تكصيأك  كيمّبى طمبيا رلخعمييا المعاكنة مف الدكؿ األ

يخضع لضكابط كشركط تتعمؽ بكيفية ممارستو  -الدفاع الشرعي  -إف استخداـ الدكلة لحؽ 
الدفاع المشركع في القانكف الدكلي فإف  ،عدكاف آخر. فكما في القانكف الداخميإلى  ألال يتحكؿ بدكره

. فبل بّد مف تكافر شركط محددة في أخرل فعؿ دفاع مف جيةك ، يفترض كجكد فعؿ اعتداء مف جية
في حالة  القّكةحتى ال تتعسؼ بعض الدكؿ في استعماؿ ىذا الحؽ خاصة كأنو يجيز استخداـ (ٕ)الفعميف

ينبغي تحقؽ شركط محدد في ، الدفاع الشرعي. كلكي يكتسب حؽ الرد تسمية الدفاع الشرعي كالقانكني
 كىي: فعل العتداء

شكاؿ المسمحة بحيث يستبعد كافة األ القّكةيشتمؿ عمى استخداـ  يككف العدكاف مسمحان ف أ يجب -
 السياسي(.أك  )كالعدكاف االقتصادم(ٖ)لمعدكاف خرلاأل

الخطر قد بمغ أف  كشيؾ الكقكع بمعنى، أك كلـ ينتو أبدأنو  أم ،ف يككف العدكاف المسمح حاالن أ -
 قانكف الحرب»لما فسره غركتيكس في مؤلفة قان كف مرحمة مف اليقيف كالقرب الزمني الخطر

حؽ الدفاع الشرعي الكقائي في حالة العدكاف المسمح في  ال ينشأ. كفي ىذه الحالة (ٗ)«السمـك 
كفيبل في ىذا  ما يراهالتخاذ األمف  يمكف لمدكلة في ىذه الحالة إخطار مجمسإذ  ،المستقبؿ

 مف الميثاؽ.  ٜٖالصدد كفؽ المادة 

حيث تقكـ الدكلة المعتدية بعدكانيا بصفة مباشرة مستخدمة في ، عدكاف المسمح مباشراأف يككف ال -
ذلؾ قكاتيا المسمحة. أّما العدكاف المسمح الغير المباشر كتقديـ الدعـ كالتأييد لمجماعات المسمحة 

يمكف  فبل، دكلةأم  العسكرية في مكاجية نظاـ الحكـ القائـ في القّكةغير النظامية التي تستخدـ 
كىذا ما أكدتو محكمة العدؿ الدكلية في حكميا المتعمؽ ، االخذ بو لممارسة حؽ الدفاع الشرعي

مساعدة  ال يشمؿاليجكـ المسمح  »بقكليا: بقضية االنشطة العسكرية كشبو العسكرية في نيكارغكا:
  .(٘)«كالدعـ المتعمؽ بالعتاد كغيره مف اشكاؿ الدعـ سمحةالثكار عمى شكؿ تكفير األ

                                                 

 .ٕٜٓ، ص ٜٔٚٔة، ياالسكندر ، ، منشأة المعارؼاألمم نالعامة في قانو حكاماألتيمي، عمحمد طمعت ال  (ٔ)
، الطبعة األكلى، يةالحقكق، منشكرات الحمبي جمس المن ودوره في حماية السالم الدوليم، سيؼ الديف أحمد  (ٕ)

 .ٗٗ، ص ٕٕٔٓبيركت، 
(3)  Keelson hany, international law studies, collectivity under international law, 

Washington, 1957, pp590. 
 .ٕٕٚ، صٕ٘ٓٓ، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، المحكمة الجنائية الدوليةعبد الفتاح بيكمي حجازم،   (ٗ)
، ٕٓٔٓمنشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، الطبعة األكلى، ، مبادئ القانون الدولي العاملقاسمي، محمد ا  (٘)

 .ٜٖٛص
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الدكلة المعتدل عمييا سبب في  رادةإل ال تككفأم  ،يككف مكضكع االعتداء غير مثارأف  يجب  -
ثـ قامت ىذه األخيرة  أخرل ففي حاؿ حصؿ اعتداء مسمح مف قبؿ دكلة تجاه، حمكؿ الخطر

بحؽ الدفاع عف  خرلتتذرع ىي األأف  لمدكلة المعتدية ال يمكف، باستعماؿ حؽ الدفاع عف النفس
 .(ٔ) دفاع ضد دفاع( لمرّد عمييا )الالنفس 

( ٗ/ٕعمييا. كقد بيف نص المادة ) المعتدلية لمدكلة ساسبأحد الحقكؽ األ ف يككف العدكاف ماسان أ -
، المتعمؽ بتعريؼ العدكاف ٜٗٚٔ/ٕٔ/ٗٔبتاريخ  ٖٖٗٔمف الميثاؽ ككذلؾ قرار الجمعية العامة 

 . (ٕ)ؿ السياسي كحؽ تقرير المصيرية كاالستقبلقميمىذه الحقكؽ كالمتمثمة بالسبلمة اإل

يا بمكجب الدفاع الشرعي ف تكافر الشركط المذككرة في العدكاف يبرر رد الدكلة المعتدل عميإ
 .بفعل الدفاعحيث يخضع لشركط محددة تتعمؽ ، ال يبيح الرد بأية كسيمة كانتأنو إال  ،عف النفس

 التي تتمخص: ك 

 لكف ال بد مف ك  حيدة لصد العدكاف الكاقع عمى الدكلة.يككف فعؿ الدفاع الكسيمة الك أف  ينبغي
المقصكد بالكسيمة الكحيدة ىي الكسيمة الممكنة بالفعؿ كالمشركعة التي تكفؿ أف  إلى شارةاإل

 ،ال تتمتع بتمؾ الصفات أخرل كجدت كسائؿفإذا  الحفاظ عمى حقكؽ الدكلة كسبلمتيا كاستقبلليا.
كأف تبادر دكلة ، بالعدكاف مف استخداـ حؽ الدفاع الشرعيىذا ال يحـر الدكلة المستيدفة فإف 

بيدؼ اجبارىا عمى الرجكع عف مطالبيا )كأف تطالبيا  أخرل بشف عدكاف مسمح عمى دكلة
تسمب الدكلة أف  بالتنازؿ عف منطقة حدكدية متنازع عمى ممكيتيا(. ففي مثؿ ىذه الحالة ال يمكف

إذا  لرد العدكاف عمييا كذلؾ أخرل ىناؾ كسيمةأف  حجةالمعتدل عمييا مف حقيا بالدفاع الشرعي ب
  .(ٖ)ما قبمت بمطالب الدكلة المعتدية

 الدكلة التي قامت بشف العدكاف.أم  مصدر العدكاف المسمحإلى  يتـ تكجيو فعؿ الدفاعأف  ينبغي 

 (4)فعؿ العدكاف الكاقع عمى الدكلةك  يككف ىناؾ تناسب بيف فعؿ الدفاعأف  ينبغي. 

 مجمس االمف. تدّخؿما إذا  عمييا المعتدليتكقؼ السمكؾ الدفاعي لمدكلة  أف ينبغي 

 كذلؾ لكضع ، بالتدابير التي تـ اتخاذىااألمف  يجب عمى الدكلة المعتدل عمييا إببلغ مجمس
 تدّخؿمبدأ عدـ الك  القّكةحظر استخداـ مبدأ  اماـ مسؤكلياتو بالعمؿ عمى عدـ تجريداألمف  مجمس

 عبر: كذلؾ  مف مضمكنيا
                                                 

 .٘ٗص ، مجمس المن ودوره في حماية السالم الدولي، سيؼ الديف أحمد  (ٔ)
 .ٜٓٔص   مرجع سابؽ، -اليدام والقانون الدولي العام التدّخلعدم محمد رضا يكنس،   (ٕ)
 .ٖٖٕ، ص ، المحكمة الجنائية الدوليةتاح بيكمي حجازمعبد الف  (ٖ)
 .ٙٗسيؼ الديف، مرجع سابؽ، ص  أحمد  (ٗ)
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o كاف لمدكلة حؽ ممارسة الدفاع الشرعي.إذا  مراجعة الكقائع لمتثبت ما 
o الدفاع.ك  مراقبة مدل التناسب بيف اليجكـ 
o سمـ كاألمف الدكلييفاتخاذ التدابير البلزمة لحفظ ال. 

ينتيي بذلؾ حؽ ، سمـ كاألمف الدكلييفالتدابير الكفيمة لحفظ الاألمف  كفي حاؿ اتخذ مجمس
 ما في حاؿ فشؿ مجمسأاالستمرار في الرد عمى العدكاف.  ال يمكنياإذ  ة المعتدل عميياالدفاع لمدكل

مثبل يعكد حؽ ، الدكؿ الدائمة أعضاءأحد  في االطبلع بمسؤكلياتو بسبب النقض الفيتك مف قبؿاألمف 
 كاف المسمح.الدفاع الشرعي مف جديد لمدكلة المعتدل عمييا حتى ال يتيدد كياف الدكلة الكاقع عمييا العد

 

 الفقو الدوليينو  طبقا لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة تدّخلالفرع الثاني: ال

 شرعيان  تدّخؿىناؾ حاالت يككف فييا الأف  المتحدة يتبيف لؤلمـباستقراء قرارات الجمعية العامة 
 تتمخص باآلتي:ك  ةغمبينيا تمثؿ رأم األأإال  لزاميةىذه القرارات ال تتمتع بالصفة اإللك كانت ك 

 ية.ساسلحماية الحقوق األ تدّخل: الأولً 

حيث نجد في ديباجية الميثاؽ نساف، لحماية حقكؽ اإل تدّخؿالإلى  المتحدة األمـ أشار ميثاؽ
 األمـ في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تقكـك  المنظمة عمى تجنيب االجياؿ القادمة كيبلت الحركب أعضاءالتزاـ 

 كار.جحسف الك  العيش في سبلـك  قيؽ التسامحالمتحدة بتكجيو جيكدىا لتح

قامة عبلقة سميمة بيف إجعمت مف اسباب تييئة االستقرار  مف الميثاؽ التي ٘٘المادة كأف  كما
احتراـ ىذه كأف  ،ية لمجميع دكف تمييزساسكالحريات األ نسافكاحتراـ حقكؽ اإل، الشعكب كالدكؿ

مف خبلؿ ، خارج حدكدىاإلى  ط كانما يتعداهالحقكؽ كالحريات ال يقتصر عمى حدكد الدكلة فق
كيؤكد ىذا نص ، االستعداد التخاذ التدابير المناسبة لحماية ىذه الحقكؽ كالحريات في حالة انتياكيا

 مف الميثاؽ. ٘٘مقاصد المادة  إلدراؾعمى العمؿ  عضاءمف الميثاؽ التي تمـز الدكؿ األ ٙ٘المادة 

حيث يعنى  نسافجتماعي الدكر الميـ لرعاية حقكؽ اإلككاف لتأسيس المجمس االقتصادم كاال
كفقان  ية تمكف المجمسساسكحرياتو األ نسافتدعيـ احتراـ مراقبة حقكؽ اإلأجؿ  بتقديـ التكجييات مف

كعمى رأسيا  نسافمف الميثاؽ مف تككيف اجيزة مختمفة تتناكؿ االكجو المختمفة لحقكؽ اإل ٛٙلممادة 
يرتبط مباشرة ، ٕٙٓٓ/ٖ/٘ٔفي  نسافبحت فيما بعد بمجمس حقكؽ اإلالتي اص نسافلجنة حقكؽ اإل

كالتبميغ عف اكضاع حقكؽ  المتحدة كيعنى بالفحص كالرصد كتقديـ المشكرة لؤلمـبالجمعية العامة 
 .(ٔ)في العالـ نساففي الدكؿ كعف ظكاىر رئيسية عف انتياكات تتعرض ليا حقكؽ اإل نسافاإل

                                                 

 .ٕٙٓٓعاـ  ٕٔ٘/ٓٙالمتحدة  األمـ قرار –مف الميثاؽ  ٛٙك ٕٙانظر نص المادة   (ٔ)
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كانت االعبلنات كالصككؾ نساف، اؽ مف ادراج كحماية لحقكؽ اإلفي مكازاة ما تحقؽ في الميث
كاف الدكر ك  .نسافترسيخ عنصر االلتزاـ لحماية حقكؽ اإلك  كاالتفاقيات الدكلية االثر البالغ لتعزيز

ما ك  المتحدة األمـ تبنيو مف قبؿك  ٜٛٗٔ/ٕٔ/ٓٔفي  نسافصدكر االعبلف العالمي لحقكؽ اإل، االبرز
 كالتي يعتبر العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية نسافلمتعمقة بحقكؽ اإللحقو مف الكثائؽ ا

ثر البالغ في االنتقاؿ بحقكؽ األ، (ٔ)العيد الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسيةك  الثقافيةك  االجتماعيةك 
 مستكل االلتزامات الدكلية. نساف إلى اإل

تأكيدا عمى تدكيميا. فكفقا لما  نسافاإل تشكؿ االتفاقيات الدكلية لحماية حقكؽ، عف ذلؾ فضبلن 
يخرج ىذا المكضكع ، لمعاىدة دكلية تتعمؽ بمكضكع معيف بأف ابراـ الدكلة، ذكرنا في الفصؿ السابؽ

تككف قد  نسافمعاىدات حقكؽ اإلإلى  مف نطاؽ االختصاصي الداخمي لتمؾ الدكلة. كبانضماـ الدكؿ
رصد تطبيؽ االتفاقيات حيث تمتـز الدكؿ  لو التزاماتنظاـ قانكني تتحمؿ مف خبلإلى  قبمت الخضكع

، نجازه في مياديف محددة بالذاتإما تـ أك  التقارير الدكلية حكؿ ما احرزك  االطراؼ بتقديـ المعمكمات
ال تكجد أنو  رض الكاقع مفأبيدؼ التأكد عمى ، تقبؿ ىذه الدكؿ بأف تقـك المجنة بزياره ارضياك 

 . كما كتقدـ المجنة تكصياتيا عف مدل تطبيؽ االتفاقيات في الدكؿنسافانتياكات خطيرة لحقكؽ اإل
 . (ٕ)المتحدة األمـ جيزة المختصة فياألإلى  كترفعيا

ثرىا عمى المستكل أتتمتع بأىمية ال يخفى  نسافحقكؽ اإلأف  يبدك بكضكح، مف مجمؿ ما ذكر
 مف حؽ ككاجبأنو  ىذا يعني ،اصبحت شركة بيف الدكؿ كالمجتمع الدكلي نساففحقكؽ اإل، الدكلي
الدكؿ االعتراض  بإمكافحيث لـ يعد  نسافدكلة تنتيؾ حقكؽ اإلأية  في شؤكف تدّخؿالمتحدة ال األمـ

ضمف  نسافية لئلساسجعؿ الحقكؽ األ. إف تدّخؿعدـ المبدأ  إلى باالستناد تدّخؿعمى مثؿ ىذا ال
المتحدة  األمـ أىداؼكارتباطيا ببقية  ميتيايدؿ عمى اى، المتحدة لتحقيقيا األمـ التي تسعى ىداؼاأل

 . (ٖ)سمـ كاألمف الدكلييفخاصة ىدؼ الحفاظ عمى ال

إذ  ،حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا، يةساسكلعؿ في ىذا الصدد تأتي في مقدمة الحقكؽ األ
أ احتراـ المبد أساسعمى  األمـ انماء العبلقات الكدية بيف»( مف الميثاؽ: ٕ/ٔنصت عميو المادة )

 .«بأف يككف لكؿ منيا تقرير مصيرىا....ك ، الذم يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب

حؽ تقرير مبدأ  احتراـإلى  الدكؿ، المتحدة في العديد مف قراراتيا لؤلمـكقد دعت الجمعية العامة 
قرير حرماف الشعكب مف حقيا في تإلى  تؤدمأف  كاالمتناع عف كافة االعماؿ التي مف شأنيا المصير

                                                 

 .ٜٙٙٔكانكف األكؿ  ٙٔ( المؤرخ في ٕٔ-)د ٕٕٓٓالمتحدة  لؤلمـقرار الجمعية العامة   (ٔ)
 .ٖ٘ٛ-ٖٗٛ، ص مرجع سابؽ، الوسيط في القانون الدولي العامالمجذكب، محمد   (ٕ)
 .٘ٚٔ-ٗٚٔ، صمرجع سابؽ، اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام التدّخلمحمد الجنابي:   (ٖ)
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 (ٔ)ٗٔ٘ٔكاالقتصادم كاالجتماعي. كقد تبيف ذلؾ في العديد مف القرارات كالقرار  مصيرىا السياسي

قمعي مكجو  إجراءكؿ ك  يجب انياء كؿ عمؿ مسمح»المادة الرابعة  في ٜٓٙٔ/ٕٔ/ٗٔالصادر في 
 شعكبتحتـر حؽ الأف  عمى كؿ دكلة»في الفقرة السادسة  ٖٕٔٔالقرار ك ، «ضد الشعكب المستعمرة

، «بعيدا عف كؿ ضغط خارجيك  لحؽ بكامؿ الحريةايمارس ىذا ك  االستقبلؿك  االمـ في تقرير المصيرك 
 لكؿ الشعكب الحؽ في تحديد كضعيا السياسي بكامؿ الحرية»ى األكلفي الفقرة  ٕٕ٘ٙكذلؾ القرار ك 
 .«...خارجي تدّخؿبدكف ك 

 جنبياالحتبلؿ العسكرم األأك  كافالعدتدّخؿ أك الأعماؿ  كلقد عارضت الجمعية العامة كافة
ألنيا تحكؿ دكف ممارسة الشعكب حقيا في تقرير مصيرىا. كما كاعترفت لمشعكب المستعمرة بشرعية 

كالتي  (ٕ)ٖ٘/ٖ٘لنيؿ استقبلليا. كلقد تبيف ذلؾ في العديد مف القرارات كاىميا القرار  القّكةاستعماؿ 
بكافة ، ةجنبيتحرر مف السيطرة االستعمارية كاألتؤكد فيو عمى شرعية كفاح الشعكب في سبيؿ ال

ال يمس باالستقبلؿ ، في ىذه الحالة القّكةإلى  بما في ذلؾ الكفاح المسمح. فالمجكء، الكسائؿ المتاحة ليا
المتحدة مف  األمـ كال يتنافى مع مقاصد، لمدكلة االستعمارية مف جية راضيالسياسي كال بسبلمة األ

 .أخرلجية 

تقديـ إلى  بؿ كحثت كافة الدكؿ، جمعية العامة باالعتراؼ بشرعية الكفاح المسمحكلـ تكتؼ ال
 ٖ٘/ٖ٘مف القرار  ٙٔالعكف كالمساعدة المادية كالمعنكية لمشعكب المستعمرة كقد تبيف ذلؾ في الفقرة 

تكرر االعراب عف تقديرىا لممساعدة المادية كغيرىا مف المساعدات التي ما زالت »الذم جاء فيو ك 
 المتحدة األمـ ككاالتك  تتمقاىا مف الحككمات، جنبيالشعكب الدامغة تحت الحكـ االستعمارم كاأل

 .«الدكليةك  الحككمية المنظماتك 

 تدّخبلال تعتبر ، فالمساعدات التي تقدميا الدكؿ لمحركات التحررية المكافحة ضد االستعمار
اخماد إلى  الدكلي اليادؼ تدّخؿالكانما تعد عمبل مشركعا. كعمى العكس مف ذلؾ ف، غير مشركع

الحصكؿ عمى حقو في تقرير المصير يعتبر غير أجؿ  الكفاح المسمح الذم يقكده شعب مستعمر مف
 .(ٖ)مشركع

مشركعا كمتماشيا ، الدكؿ لدعـ الحركات التحررية لنيؿ استقبلليا تدّخؿيعتبر ، كبناء لما سبؽ
لدعـ  تدّخؿلدعـ الحركات التحررية يختمؼ عف ال تدّخؿلاأف إال  ،المتحدة ذات الشأف األمـ مع قرارات

                                                 

كالشعكب  لؤلقطابالخاص لمنح االستقبلؿ  باإلعبلفكالمتعمؽ  ٜٓٙٔ/ٕٔ/ٗٔفي الدكرة بتاريخ  ٗٔ٘ٔالقرار   (ٔ)
 .رةالمستعم

 المتعمؽ بشأف تقرير المصير. ٜٓٛٔ/ٔٔ/ٗٔالصادر في  ٖ٘في الدكرة  ٖ٘القرار   (ٕ)
(3)  Frank Attar, Le Droit International Entre Ordre Et Chaos. Edition Hachette, 

Paris, 1994, Page227. 
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الحالة ك  حيث يعتبر، الحركات االنفصالية التي تقكـ بيا بعض االقميات المكجكدة داخؿ الدكلة الكاحدة
يشكؿ خرقا لممادة ك  في شؤكنيا تدّخؿية لمدكلة المقميم غير مشركع يمس بالسبلمة اإلتدّخبلاالخيرة 

 ( مف الميثاؽ.ٗ/ٕ)

 السمم.أجل  التحاد من 233: القرار انياً ث

 ٜٓ٘ٔ/ٔٔ/ٖأصدرتو الجمعية العامة في ، المتحدة األمـ ىك مف القرارات الميمة في تاريخ
عف األمف  كذلؾ نتيجة عجز مجمس، «أتشيسكف»بناء عمى اقتراح مف كزير الخارجية االمريكية آنذاؾ 

استخداـ االتحاد السكفيتي لحؽ الفيتك. كيقضي ىذا بسبب ، اتخاذ خطكات إيجابية بشأف األزمة الككرية
في القياـ ، بسبب عدـ تكافر اإلجماع بيف أعضائو الدائميف، إذا أخفؽ مجمس االمف»القرار بأنو 
إخبلؿ أك  في الحاالت التي يمكح فييا تيديد لمسمـ، الدكلياألمف  ية الخاصة بحفظساساأل بمسؤكلياتو

التخاذ  عضاءالتكصيات االزمة لؤل إلصدارية العامة المكضكع فكرا تبحث الجمع، عمؿ عدكانيأك  بو
إلى  إعادتوأك  بما في ذلؾ استخداـ القكات المسمحة لممحافظة عمى السمـ، التدابير الجماعية المناسبة

بأغمبية األمف  طمب ذلؾ مجمسإذا  تنعقد الجمعية العامة في دكرة استثنائية طارئةأنو  عمى (ٔ)«نصابو
بناء عمى طمب مف الجمعية ، أك الدائميف عضاءليس مف بينيا بالضركرة أصكات األ، عضاءأتسعة 
 بمكافقة أغمبية أعضائيا.، العامة

 بناء لطمب السمطات المحمية. تدّخل: الثالثاً 

كلمعالجة ، بالمشركع الذم يتـ بناء لطمب السمطات المحمية تدّخؿلقد اكرد الفقو الدكلي مسألة ال
 حاالت:  ثبلثإلى  يمكف تقسيمياىذه المسألة 

تمارس صبلحيتيا كحككمة شرعية كفؽ القكاعد تدّخؿ، كانت الحككمة طالبة الإذا  :ىاألول
، في ىذه الحالة ىك عمؿ شرعي جاء بناء لطمب الحككمة الشرعية تدّخؿفال، (ٕ)الدستكرية لمدكلة

إذا  ،. كعميوأخرلمف قبؿ دكلة عسكرم تتعرض لو  تدّخؿلمرد عمى أك  لمساعدتيا عمى دعـ اكضاعيا
ىذا فإف  ،شاف مف شؤكف ببلدىاأم  في تدّخؿة لمأجنبيما قامت حككمة غير شرعية بدعكة دكلة 

الذم اعتبر شرعيا ككاف بناء عمى دعكة  تدّخؿمثمة ىذا النكع مف الأكمف  يعتبر غير مشركع. تدّخؿال
 .ٜٛ٘ٔفي لبناف  ميركياأل ّخؿتدالتدّخؿ، صريحة مف الحككمة الشرعية لمدكلة طالبة ال

جانب دكلة ثانية بمكجب معاىدة دفاع مشترؾ تنص عمى حؽ إلى  دكلة تدّخؿ: ىي الثانية
                                                 

 -األمم عصبة -والوكالت والبرامجالمتحدة، الجيزة  األمم المنظمات العالمية: النظرية العامةخميؿ حسيف،   (ٔ)
 .ٜٕٔمرجع سابؽ ص

مجد المؤسسة الجامعية السميـ حداد، ك ، ترجمة: محمد عرب صاحيبل، القانون الدولي العامبيار دكيرم،   (ٕ)
 .ٖٗٔص، ٕٛٓٓلمدراسات كالنشر كالتكزيع، 
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المتحدة. كمف امثمة ىذا النكع  األمـ الدفاع الجماعي عف النفس كىك حؽ تكفمو المكاثيؽ الدكلية كميثاؽ
 .ٜٓ٘ٔسنة  ما جاء في بنكد معاىدة الدفاع العربي المشترؾ تدّخؿمف ال

كطمبت ، ما قامت في دكلة ما ضد الحككمة الشرعية فيياإذا  حرب اىميةأك  : حالة الثكرةالثالثة
لمساعدتيـ  تدّخؿطمب الثكار ال، أك لمساعدتيا عمى قمع الثكار تدّخؿال أخرل دكلةإلى  ىذه الحككمة
 ضد الحككمة.

ليس ىناؾ ما أنو  إلى ذىب بعضيـفقد تدّخؿ، كقد اختمؼ الفقو الدكلي حكؿ ىذا النكع مف ال
إذا  ،(ٔ)لمساعدة الثكار تدّخؿيا دكف الإقميملمساعدة حككمة صديقة في قمع ثكرة عمى  تدّخؿيمنع مف ال

ة جنبيالقكؿ باف الحككمة األإلى اآلخر  . بينما يذىب البعضتدّخؿما طمبت الحككمة الصديقة ىذا ال
مف أم  جانبتدّخؿ إلى الأف  إلى حيف يذىب اخركففي ، تساعد الفريؽ الذم تعّده محقاأف  يجب

 ،(ٕ)ىك عمؿ غير مشركع لتعارضو مع حؽ الشعكب في اختيار نظاـ الحكـ الذم ترتضيو، الفريقيف
 ككنو يصعب معرفة الجية الشرعية الممثمة لمشعب بسبب ادعاء كؿ طرؼ بانو الممثؿ الشرعي لو. 

تقؼ أف  دكلة ألميفسح المجاؿ  ألنو، مف الفرقاء أم تدّخؿ إلىالرأم االصح ىك عدـ الأف  اال
 ة.تدّخمكالمصالح الشخصية لمدكلة الم بناء عمى االطماعاآلخر  بجانب طرؼ ضد

ما إذا  المتحدة كذلؾ األمـ في حالة الحرب االىمية ىي منظمة تدّخؿفالجية الكحيدة المخكلة لم
 كاف مف شأف ىذه الحالة، أك المتحدة ألمـا تحؿ ىذه الحالة طبقا لميثاؽأف  عضاءتعرضت الدكؿ األ

 .مما يستكجب تطبيؽ التدابير الكاردة في الفصؿ السابع، لمخطر سمـ كاألمف الدكلييفيعرض الأف 

 المبحث الثاني

 ينساناإل  تدّخلال
اليكـ لو مسكّغو القانكني كالكاقعي خاصة بعدما أصبحت  كاردان  ي أمران نساناإل تدّخؿلقد أضحى ال

ية مف االمكر التي تخطى باىتماـ دكلي كاسع كمتزايد ساسكحرياتو األ نسافالمتعمقة بحقكؽ اإلالمسائؿ 
بيذه  ؽما يتعمبشكؿ مطرد. لذلؾ أصبح مف غير الممكف الحديث عف اختصاص مطمؽ لمدكلة في 

 األمكر.

زيادة مطردة في ، التي ازدادت خبلؿ العقديف األخريف، فقد ترتب عمى التطكرات الدكلية
لمساحة المشتركة بيف دائرتي اىتماـ كؿ مف القانكف الدكلي كالقانكف الداخمي بحيث أصبحت ا

                                                 

 .ٖٗص –ليمى الرحباني، مرجع سابؽ   (ٔ)
 .ٕٙٔص، ، مرجع سابؽلي العامالقانون الدو ، ؼىي بكأعمي صادؽ   (ٕ)
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سمـ كاألمف تيدد الأف  شأنا دكليا يمكف، داخؿ حدكد الدكلة نسافاالنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإل
فييا.  تدّخؿلا ال يحؽمسألة داخمية األمر  كلـ يعد ىذا،  قكياتدّخبلالذم يتطمب أحيانا األمر  الدكلييف

 ٜٜٔٔ/ٜ/ٙٔالمتحدة بيرزدم ككيبلر في تقريره السنكم الصادر في  لؤلمـكىذا ما أكده االميف العاـ 
ترتكب مف كرائو انتياكات جسيمو لحقكؽ أف  يمكف كافيان  ال يمكف عده حاجزان  تدّخؿعدـ المبدأ  اف»
إحدل  تشكؿ نسافحماية حقكؽ اإل فّ : إبقكلو نسافكما ربط بيف مفيـك السمـ كحماية حقكؽ اإل نسافاإل

المتعمؽ  ٓٚٚكالقرار ، في العديد مف قراراتواألمف  . كقد ربط مجمس(ٔ)«ية لمسمـساسالدعامات األ
الجماعية في ركاندا بيف احتراـ حقكؽ  باإلبادةالمتعمؽ  ٜٜٗٔ/ٜٕٕٓكالقرار ، بالبكسنة كاليرسؾ

سمـ كاألمف ييدد ال نسافانتياؾ حقكؽ اإلأف  تبربحيث اع، سمـ كاألمف الدكلييفكاستتباب ال نسافاإل
 ساسكعمى ىذا األ ،الدكلي كاجبان  تدّخؿيصبح ال، . كعندما تفشؿ الدكلة في تحمؿ مسؤكلياتياالدكلييف

 تدّخؿي. كلمعالجة النسانالدكلي اإل تدّخؿالدكلي تحت مسّمى ال تدّخؿقامت عدة عمميات مف ال
 نعالج في المطمب، مطمبيفإلى  سنقسـ دراسة ىذا المبحثتدّخؿ، لعدـ امبدأ  عمى كاستثناءي نساناإل

 ٕٔٔٓالدكلي في ليبيا عاـ  تدّخؿي مف حيث تعريفو كمشركعيتو لنتناكؿ النساناإل تدّخؿمفيكـ ال األكؿ
 ي في المطمب الثاني.نسانالدكلي اإل تدّخؿكحالة عممية مف ال

 

 األولمب المط

 ينساناإل  تدّخلمفيوم ال
و القانكني أساسي ك نساناإل تدّخؿالبد مف تحديد المقصكد مف ال، ينساناإل تدّخؿيكـ اللدراسة مف

 لننتقؿ لدراسة مشركعيتو كفؽ قكاعد القانكف الدكلي.

 ينساناإل  تدّخل: تعريف الاألولالفرع 

كعميو ، ي منذ ظيكره عمى الساحة الدكليةنساناإل تدّخؿلقد أثير جدؿ فقيي كبير حكؿ مكضكع ال
 ي كانقسمكا بشأف تحديدهنسانالدكلي اإل تدّخؿنقسـ فقياء القانكف الدكلي حكؿ تحديد المقصكد بالفقد ا
في حيف يدافع األخركف تدّخؿ، يعطي لبعضيـ المعنى الضيؽ ليذا النكع مف ال، يفأساساتجاىيف إلى 

 ي.نسانالدكلي اإل تدّخؿعف المعنى الكاسع لم

 

                                                 

 .ٛٚمحمد الجنابي، مرجع سابؽ، ص   (ٔ)
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 ي:اننساإل  تدّخلالتعريف الضيق لمأوًل: 

 لمقكة العسكرية ضد دكلةأكثر  أك ي ىك استخداـ دكلةنساناإل تدّخؿالأف  يرل جانب مف الفقو
لكقفيا. ككفقا أك  يةساساأل نسافمنع انتياكات جسيمة ككاسعة لحقكؽ اإلأجؿ  كدكف رضاىا مف أخرل

الكسائؿ إلى  جكءالمسمحة دكف الم القّكةي عمى استخداـ نساناإل تدّخؿيقتصر تنفيذ ال، ليذا المفيكـ
العسكرية  القّكةالحاالت التي تستخدـ فييا الدكلة »ي عند البعض ىك تمؾ نساناإل تدّخؿفال .خرلاأل

 لحماية جماعات مف السكاف األصميف مف االنتياكات التي تيدد أخرل في دكلة تدّخؿبطريقة منفردة لم
الحالة التي تستخدـ فييا دكلة » :ي بأنونساناإل تدّخؿيعّرؼ ال David Shafferشيفر  دافيد. فػ حياتيـ

 بغرض حماية السكاف األصميف مما ييدد حياتيـ أخرل في دكلة تدّخؿالعسكرية لم القّكةبطريقة منفردة 
 .(ٔ)«تشترؾ فيياأك  كالتي ترتكبيا الحككمة المحمية يةنساناإلالتي تيدد حقكقيـ  خرلاالنتياكات األأك 

عمؿ الزامي مف قبؿ دكلة  ي بأنونساناإل تدّخؿميب االحمر الكما كعرفت المجنة الدكلية لمص
 بدكف تفكيض مف مجمسأك  دكف مكافقة حككمتيا كبتفكيض أخرل في دكلة القّكةيشمؿ عمى استخداـ 

القانكف الدكلي نساف أك الكقؼ لبلنتياكات الصارخة كالجسيمة لحقكؽ اإلأك  بيدؼ المنعاألمف 
 .(ٕ)ينساناإل

ي إنسان تدّخؿالعسكرية مف طرؼ ىؤالء الفقياء لقياـ حالة  القّكةفي اشتراط  ىذا كيرجع السبب
ية التي ترّكع الضمير ساسفعالية الكسائؿ العسكرية لمحد مف انتياكات الدكلة لمحقكؽ األ، إلى شرعي

 سكاء كانكا مف رعاياىا أـ مف االجانب.، ياإقميمالذيف يقيمكف في  شخاصلؤل، ينساناإل

 ي:نساناإل  تدّخلريف الواسع لمالتعثانيًا: 

إنّما كّسعو ليشمؿ استخداـ ، العسكرية القّكةي ك نساناإل تدّخؿاصحاب ىذا االتجاه بيف ال طال يرب
دبمكماسية. فكمما كاف اليدؼ أك  سياسيةأك  سكاء أكانت اقتصادية، خرلجميع الكسائؿ كالتدابير األ

كمما أمكف اعتبار نساف، انتياكات حقكؽ اإل مف استخداـ ىذه الكسائؿ ىك حمؿ دكلة ما عمى كقؼ
 يا.إنسان  دكلياتدّخبلذلؾ 

 تدّخؿحؽ الأف  حيث اعتبر Mario Battaniكمف انصار ىذا االتجاه االستاذ ماريك بيتاتي 
نما يمكف المجكء، المسمحة القّكةعمى استخداـ  رال يقتصي نساناإل ، ان أيض الكسائؿ الدبمكماسيةإلى  كا 

                                                 

، ٜٜٙٔ، دار النيضة العربية، القاىرة، اإلنساني ومأساة البوسنة واليرسك التدّخلصبلح عبد البديع شمبي،   (ٔ)
 .ٕٔص

، ٕٔٔٓاديمية، الجزائر، ، ، دار االكاإلنساني بين القانون الدولي اإلنساني والممارسة التدّخلعمي،  دسي أحمد  (ٕ)
 .ٖٕٔص 
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(ٔ)نسافمف شأف استخداميا كقؼ االنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإليككف أف  شرط
. 

العديد  Pierre Kleinكبيار كبلف  Olivier Cortenىذا كقد أدرج االستاذاف أكليفير ككرتف 
تكقيع ، ي كلعؿ مف اىميا: تنظيـ الحمبلت الصحفيةنساناإل تدّخؿمف الكسائؿ التي يتـ بيا حؽ ال

إلى  المجكء، مكاد االغاثة لمسكاف إرساؿمنع ، سمحةقيكد عمى بيع األفرض ال، الجزاءات االقتصادية
كما كيعرفو االستاذ احمد عبد اهلل عمي ابك العبل  .(ٕ)الدكلياألمف  تدابير القمع المتخذة مف قبؿ مجمس

 السياسية كراهاستخداـ كسائؿ اإل، إلى القانكف الدكلي أشخاصمف أكثر  أك لجكء شخص »عمى أّنو: 
االنتياؾ الجسيـ كالمتكرر لحقكؽ إلييا  الدكؿ التي ينسبأك  .. ضد الدكلة.العسكريةأك  قتصاديةاالأك 
 . (ٖ)«بيدؼ حمميا عمى كضع نياية لمثؿ ىذه الممارسات نسافاإل

فإنيـ يختمفكف في مف يممؾ حؽ تدّخؿ، فرغـ اتفاؽ فقياء ىذا االتجاه عمى تعدد كسائؿ ال
كآخركف يعتبركنو حؽ ، يتـ ذلؾ مف قبؿ المنظمات الدكلية فقط أف فمنيـ مف يشترط، استخداميا

  .(ٗ)جماعياأك  لجميع الدكؿ فرديا كاف

كىك ، مف حيث اليدؼ يتشابيفكالذيف  ينساناإل تدّخؿفمف خبلؿ ىذيف االتجاىيف لتعريؼ ال
دفة دكف الحصكؿ عمى مكافقة الدكؿ المستي نسافكفؽ االنتياكات الجسيمة كالمتكررة لحقكؽ اإل

 – األكؿ ي كذلؾ ألف االتجاهنساناإل تدّخؿالمعنى الكاسع لم -قبكؿ االتجاه الثاني إلى  نميؿتدّخؿ، بال
الذم األمر  ،التيديد بيا فقطأك إلييا  المسمحة كالمجكء القّكةاقتصر عمى استخداـ ، المعنى الضيؽ لو

التيديد أك  القّكةإلى  مجكءكالتي تحـر ال ٗ/ٕيتنافى مع قكاعد القانكف الدكلي خاصة المادة 
ثبت التطكر اليائؿ في مجاؿ االتصاالت كالنقؿ كما نتج عنو مف تشابؾ مصالح أىذا كقد  باستعماليا.

الدبمكماسية ذات تأثير ىائؿ تفكؽ في كثير مف األحياف أك  االقتصاديةأك  الكسائؿ السياسيةأف  ،الدكؿ
المسمحة لكقؼ انتياكات  القّكةاستخداـ أف  ذلؾ .نسافحقكؽ اإل انتياكاتالمسمحة مف كقؼ  القّكةأثر 

حمؼ شماؿ االطمسي في ككسكفك عمى  تدّخؿك، يتجاكز اليدؼ المرجك منوأف  يمكف نسافحقكؽ اإل
 فالمدنييىجرة السكاف إلى  القّكةحيث أّدل استخداـ ، ٜٜٜٔاثر اندالع الصراعات االثنية فييا عاـ 

                                                 

(1)  MARIO BETTATI, le droit d’ingérence, édition Odile Jacob, paris 1996 pp.34…38 
(2) Olivier Corten & p. Klein, L’action Humanitaire et chapitre VII, Redéfinition du 

mandat et des moyens d’action des forces des nations unies. A muaire français de 

droit international, n.39, 1993, p.371. 

، دار الكتب القانكنية، تطور دور مجمس المن في حفظ المن والسمم الدوليينعبد اهلل عمي ابك العبل،  أحمد  (ٖ)
 ..  ٖٗٔ، ص ٕ٘ٓٓمصر، 

ب الحديث ، الجزائر ، الطبعة األكلى، ، دار الكتاوالسيادة لماذا ؟ وكيف؟  التدّخلمبدأ  فكزم أك صديؽ ،  (ٗ)
 .ٖٕٙ، ص  ٜٜٜٔ
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 الصرب كالباف ككسكفك. بصكرة كاسعة كنتج عنو صراع بيف 

بعض الفقياء قد اعتبر مف بعض المفاىيـ أف إال  ،ينساناإل تدّخؿكرغـ األخذ بالمفيكـ الكاسع لم
بعض المفردات التي تثير بعض إلى  فكاف البد مف التطرؽ، ينساناإل تدّخؿمف مفيكـ ال أال يتجز جزءا 

لتسييؿ حؽ تقرير  تدّخؿعايا الدكؿ بالخارج كالية كبعثات االنقاذ لحماية ر نسانااللتباس كالمساعدات اإل
 المصير.

 تمييز التدّخل اإلنساني عن المفاىيم المشابية لو ثالثًا: 

 ية:نسانالمساعدات اإل -0

تقديـ مكاد االغاثة لضحايا الككارث الطبيعية كالنزاعات »ية بأنيا: نسانتعرؼ المساعدات اإل
كالمجنة ، بو ىيئات مستقمة كمحايدة ما تقكـلمعنية. كغالبا المسمحة كذلؾ بعد مكافقة حككمة الدكلة ا

عدة دكؿ أك  دكلةأك  المتحدة األمـ تقدـ مكاد االغاثة ككاالتأف  الدكلية لمصميب االحمر. كيمكف
 .(ٔ)«المتحدة األمـ بتكميؼ مف

ىذا الحياد كعدـ التحيز ك  أساسية تقكـ عمى نسانالمساعدة اإلأف  مف خبلؿ ىذا التعريؼ تبيف
أك  كذلؾ بعد مكافقة الدكلة .(ٕ)ٜٛٛٔلعاـ  ٖٗ/ٖٔٔبقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  ما تأكد

الدكلة المستيدفة إدارة  ي يتـ ضدنساناإل تدّخؿالأف  . في حيف(ٖ)يةنسانالطرؼ المتمقي المساعدات اإل
 العسكرية. القّكةما تـ باستعماؿ إذا  متجاكزا صفة الحياد

 االنقاذ لحماية رعايا الدكلة بالخارج: بعثات -8

إثر  أخرل رعاياىا في دكلة إلنقاذكيقصد بذلؾ االستخداـ العسكرم لمقكة مف قبؿ دكلة معينة 
في الكثير مف مظاىره مع  تدّخؿكشيؾ ييدد حياتيـ. كيتشابو ىذا النكع مف الأك  تعرضيـ لخطر فعمي

إال  ،مكافقة الدكلة المستيدفةإلى  دكف الحاجة تدّخؿي لمنساني كذلؾ مف حيث الدافع اإلنساناإل تدّخؿال
المستيدفيف حيث يككنكف في ىذه الحالة مف  شخاصي مف حيث األنساناإل تدّخؿيختمؼ مع الأنو 

                                                 

، دار النيضة القانون الدولي العام أحكاماإلنساني في ضوء مبادئ و  التدّخلعماد الديف عطا اهلل المحمد،   (ٔ)
  .ٜٜٕ، صٕٚٓٓالعربية، القاىرة، 

ة اإلنسانية إلى ضحايا الككارث الطبيعية ( كالمتعمؽ بتقديـ المساعدٖٗ)د.ٖٔٔقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة   (ٕ)
 .ٜٛٛٔ/ٕٔ/ٛكحاالت الطكارئ المماثمة كالمؤرخ بتاريخ 

ف المنظمات المعنية بتقديـ المساعدات اإلنسانية، يتعيف عمييا عند أدائيا لمياميا أف تحصؿ عمى مكافقة الدكلة إ(  ٖ)
، تككف قد اعترفت بطريقة مباشرة ٜٜٗٔلسنة بمجرد انضماـ ىذه االخيرة التفاقيات جنيؼ إال أنو  المعنية،

 .بحؽ تمؾ المنظمات تقديـ المساعدة اإلنسانية
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لحماية الرعايا في الخارج تقتصر  تدّخؿفي حيف أنيا في حالة التدّخؿ، سكاف الدكلة ذاتيا المستيدفة بال
 ة.دّخمتالدكلة الم رعاياعمى 

 :لتسييؿ حؽ تقرير المصير تدّخؿال -2

حركة تحرير كطنية تحارب »لصالح ، المسمح الذم تقكـ بو دكلة ما تدّخؿكيمكف تعريفة بأنو ال
لنظاـ فصؿ أك  بيدؼ تمكيف الشعب الخاضع لمسيطرة االستعمارية، السمطات االستعمارية في ببلدىا

 .(ٔ)«عنصرم مف ممارسة حؽ تقرير المصير

إال  يةساساأل نسافي مف حيث إعادة حقكؽ اإلنساناإل تدّخؿمع ال تدّخؿبو ىذا النكع مف اليتشا
 يختمؼ عنو في عدة نقاط: وأنّ 

 أك  لتسييؿ حؽ تقرير المصير ييدؼ لتمكيف جماعة معينة داخؿ الدكلة مف االنفصاؿ تدّخؿال
خمؽ إلى  ال يسعىي نساناإل ؿتدخّ الأف إال  .تدّخؿتحقيؽ االستقبلؿ عف ىذه الدكلة المستيدفة بال

 داخؿ ىذه الدكلة المستيدفة. نسافحماية حقكؽ اإلإلى  إنما ييدؼ فقط، كيانات سياسية جديدة

 في الدكلة  نسافي يتطمب كجكد انتياكات جسيمة كمنظمة لحقكؽ اإلنساناإل تدّخؿإف ال
لتسييؿ حؽ  تدّخؿالأف  ضدىا. في حيف القّكةكذلؾ كشرط مسبؽ الستخداـ تدّخؿ، المستيدفة بال
 تحقيؽ ىذا الشرط كيكفي كجكد شعب يكافح لنيؿ حريتو. ال يتطمب، تقرير المصير

يمكف ، يثير بعض االلتباسأف  ي كبعض المفاىيـ التي يمكفنساناإل تدّخؿكبعدما مّيزنا بيف ال
أكثر  أك لجكء شخصأم  ،يشمؿ كسائمو كأطرافوأف  ي يجبنساناإل تدّخؿتعريؼ مقترح لمأم  أف القكؿ
 ،العسكريةأك  االقتصاديةأك  سكاء كانت السياسية كراهكسائؿ اإلإلى  القانكف الدكلي أشخاصمف 

أك  التي تحدث في دكلة ما بشكؿ جسيـ نسافتحديد ىدفو كىك ايقاؼ انتياكات حقكؽ اإلإلى إضافة 
الدكلة المستيدفة  ةإراديتـ ضد أنو  أم تغاضيياأك  عجزىاأك  سكاء كاف ذلؾ بسبب ممارستيا، متكرر

ضركريا كبالقدر المناسب كدكف  تدّخؿيككف ىذا الأف أم  ككذا شركطو، كدكف مكافقة سمطاتيا تدّخؿبال
 ي.نسانتجاكز ليدفو اإل

تمييز مصطمح التدّخؿ ي بشقيو الضيؽ كالكاسع كبعد نساناإل تدّخؿكبعد تحديد مفيكـ ال 
 تدّخؿالقانكني لم ساسبد مف تحديد األ ال، تباساإلنساني عف بعض المفردات التي تثير بعض االل

 في النقطة التالية. سنناقشوي كالذم نساناإل

                                                 

، الجزء المصادر ووسائل الرقابة –القانون الدولي لحقوق اإلنسان محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ مكسى،   (ٔ)
 .ٖٕ، ص ٕ٘ٓٓاألكؿ، دار الثقافة، االردف، 
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 ي:نساناإل  تدّخلالقانوني لم ساساألرابعًا: 

كجكد أسس كركائز تعتمد عمييا في ، ينساناإل تدّخؿظرية متكاممة لمنأم  يفرض الحديث عف
كانتقاليا مف الشأف الداخمي لمدكؿ  نسافطكر حقكؽ اإلي سنده بفعؿ تنساناإل تدّخؿكجكدىا. ىذا كيجد ال

إلى  المتحدة األمـ التي تسعى ىداؼلتصبح مف مسؤكلية المجتمع الدكلي بحيث أصبحت ىدفا مف األ
كاالتفاقية الدكلية لقمع نساف، عف االتفاقات الدكلية النافذة المتعمقة بحقكؽ اإل ؾكحمايتيا. ناىيتحقيقيا 

تتعيد »في المادة السادسة منيا كالتي نصت (ٔ)ٖٜٚٔم كالمعاقبة عمييا لسنة جريمة الفصؿ العنصر 
القرارات التي يتخذىا ، المتحدة األمـ لميثاؽكفقان  الدكؿ االطراؼ في ىذه االتفاقية بأف تقبؿ كتنفذ

بيدؼ منع جريمة الفصؿ العنصرم كقمعيا كمعاقبة مرتكبييا كبأف تؤازر في تنفيذ األمف  مجمس
. «ىذه االتفاقية أىداؼبغية تحقيؽ ، المتحدة األمـ في أخرل ىيئات مختصة، ت التي تتخذىاالقرارا

 تدّخؿيمنح الشرعية لماألمف  فتعيد األطراؼ بالتنفيذ كالمساعدة عمى تنفيذ القرارات الصادرة مف مجمس
 ي.نساناإل

، ياإنسان تدّخبلره االتفاقيات تشكيؿ لجاف تعاىدية تمارس ما يمكف اعتبا ىذهىذا كتتضمف بعض 
كمجنة القضاء عمى التميز العنصرم كالتي تشكمت بمكجب المادة الثامنة مف اتفاقية القضاء عمى 

، تتمثؿ كظيفتيا في مراقبة تنفيذ الدكؿ االطراؼ لبلتفاقية، ٜ٘ٙٔجميع أشكاؿ التميز العنصرم لسنة 
الشكاكل المقدمة أك  نظر في الببلغاتكال، عف طريؽ دراسة التقارير المقدمة مف الدكؿ االطراؼ دكريا

يكجد ما يعرؼ بمجمكعات ، . فإلى جانب ىذه المجاف(ٕ)بشرط اعبلف الدكلة المعنية مكافقتيا فرادمف األ
في  نسافالمتحدة كمجمكعة العمؿ الخاصة لحقكؽ اإل األمـ العمؿ الخاصة التي تعمؿ داخؿ منظمة

كترتبط ىذه  .(ٖ)سياسة التميز العنصرم بجنكب افريقيا المشكمة لدراسة آثار ٕٜٙٔجنكب افريقيا سنة 
 نسافي مف جية اتفاقيا في ىدؼ حماية حقكؽ اإلنساناإل تدّخؿالمجاف كمجمكعات العمؿ مع مفيكـ ال

 وما تمارسكىك ، ية لمدكلةقميمي تنطمؽ مف عمؿ يتـ خارج الحدكد اإلنساناإل تدّخؿفكرة الأف  ككذلؾ في
 بؿ تمتد، عمى السمـ فقط نسافتتكقؼ حماية حقكؽ اإل كعات العمؿ. ىذا كالىذه المجاف كمجمان أيض
، الحاالتىذه في مثؿ  كتطبيقوي نسانظيكر القانكف الدكلي اإلإلى  النزاعات المسمحة مما أدلإلى 

مجمكعة مف المبادئ كالقكاعد التي تحد مف استخداـ العنؼ »ي بأنو نسانحيث ّعرؼ القانكف الدكلي اإل
                                                 

الفصؿ العنصرم كالمعاقب عمييا اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ االتفاقية الدكلية لقمع جريمة   (ٔ)
 .ٖٜٚٔ/ٔٔ/ٖٓ( المؤرخ في ٕٛ-)دٖٛٙٓالمتحدة   بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ

اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التميز العنصرم اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار   (ٕ)
 .ٜ٘ٙٔ/ٕٔ/ٕٔ(،  المؤرخ في ٕٓ-)دٕٙٓٔمة الجمعية العا

دار ىكمة، –في القانون الدولي والعالقات الدولية المحتويات واآلليات-حقوق اإلنسانعبد العزيز قادرم،   (ٖ)
 .ٙ٘ٔ، صٕٛٓٓالجزائر، الطبعة السادسة، 
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 .(ٔ)«عامة نسافمف األثار الناجمة عف الحرب تجاه اإلأك  النزاعات المسمحةاء نأث

ي نساناالتفاقيات الدكلية المتعمقة بالقانكف الدكلي اإلإلى  ينساناإل تدّخؿكفي ىذا االطار يسند ال
كالتي أكردت  ٜٚٚٔالممحقيف بيما سنة  فاإلضافييكالبركتكككليف  (ٕ)السّيما اتفاقيات جنيؼ االربعة

ى المشتركة في اتفاقيات األكلي. فالمادة نساناإل تدّخؿبعض المبادئ التي ساعدت عمى ارساء قكاعد ال
تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تحتـر ىذه االتفاقية »كالتي تنص عمى  ٜٜٗٔجنيؼ لسنة 

متحدة كفؽ ما ينص ال األمـ تمـز الدكؿ باحتراـ ىذه االتفاقية مع، «كتكفؿ احتراميا في جميع األحكاؿ
التفاقيات  (ٖ)الممحؽ األكؿ مف البركتكككؿ االضافي ٜٛبنص المادة  دما تأك اميثاقيا. كىذعميو 

كفقان  المتحدة األمـ جنيؼ كالتي حّددت آلية ىذا االلتزاـ في حالة خرؽ ىذا االتفاؽ كذلؾ بالتعاكف مع
  .(ٗ)ما ينص عميو ميثاقيا

ي كذلؾ عند أقرت حماية نساناإل تدّخؿارساء قكاعد اللقد ساىمت ىذه االتفاقيات عمى 
 فالمدنييكاالمكاؿ كاالماكف. فالقكاعد التي تكرس ىذه الحماية الدكلية ككجكب التفرقة بيف  شخاصاأل

إلى  أرست مبادئ تدعك، فالمدنيي فرادالسبلمة الجسمانية لؤلأك  كالعسكريف كمنع االعتداء عمى الحياة
 المكجكديف في حالة الخطر. شخاصاأل إلنقاذ تدّخؿة الكضركر  فالمدنييحماية 

ي مف خبلؿ نساناإل تدّخؿالدكر الميـ في تأسيس ال(٘)ىذا ككاف لتأسيس المحكمة الجنائية الدكلية
ي عمكما. تتكلى ىذه نساناعطاء االختصاص ليا كييئة دائمة تنظر في القضايا التي تيز الضمير اإل

ميف بارتكاب انتياكات جسيمة لمقانكف الدكلي بغض النظر عف المتي شخاصالمحكمة محاكمة األ
منو صبلحية  ٕٔي في المادة ساسيمنح نظاميا األك  مكاف ارتكاب الجريمة. ىذاأك  صفة الشخص

ترفع في حالة أف  كليا كذلؾ، مجمس األمفإلى  قضية ىي مف صميـ اختصاص المحكمةأم  إحالة
                                                 

لمطبكعات الجامعية ، دار االقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنساننغـ اسحاؽ زيا،   (ٔ)
 .ٕٓ، ص ٜٕٓٓاالسكندرية، 

 :ٜٜٗٔ/ٛ/ٕٔتضـ اتفاقية جنيؼ المؤرخة في   (ٕ)
 اتفاقية جنيؼ األكلى لتحسيف حالة الجرحى كالمرض بالقكات المسمحة في الميداف . -
 اتفاقية جنيؼ الثانية لتحسيف حالة جرحى كمرضى كغرؽ القكات المسمحة في البحار. -
 بشأف معاممة أسرل الحرب. اتفاقية جنيؼ الثالثة -
 .في كقت الحرب فاتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية االشخاص المدنيي -

البركتككؿ االضافي األكؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ المتعمؽ حماية ضحايا المنازعات المسمحة الدكلية، الصادر   (ٖ)
 .ٜٛٚٔ/ٕٔٚ، تاريخ بدء النفاذ:ٜٚٚٔ/ٙ/ٛفي 

 .ٜٗجنابي، مرجع سابؽ، صمحمد غازم ناصر ال  (ٗ) 
اآلفاؽ الكطنية كالحدكد منشكر، في السيادة كالسمطة،  « حقوق اإلنسان وحدود السيادة الوطنية»سعيد الصديؽ   (٘)

 .ٛٓٔمرجع سابؽ، صالعالمية، 
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، مف نظاميا ٚٛلممادة كفقان  كذلؾاألمف  مجمسإلى  لقضيةا، الدكؿ التعاكف مع المحكمةإحدل  رفض
ككف أغمب اختصاص المحكمة جميع ، ينساناإل تدّخؿيعتبر ذلؾ نكع مف الدفع بنظرية الأف  ما يمكف

ية نسانكالتي تتمثؿ بجرائـ االبادة كجرائـ ضد اإل ٜٜٗٔاالنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ لسنة 
 كجرائـ الحرب.

 ينساناإل  تدّخلني: مشروعية الالثاالفرع 

البّد مف تتبع آراء الفقو ، ينساناإل تدّخؿلمتضارب الكبير بيف الدكؿ حكؿ مشركعية الان نظر 
كسيمة مثالية لمعرفة حقيقة شرعية  باعتبارهالدكلي باعتباره يمخص جممة آراء رجاؿ القانكف الدكلي 

انقسـ الفقو الدكلي  دعدميا. كقي مف نساناإل ّخؿتدما سيؤثر بالتأكيد عمى حجية ال، ينساناإل تدّخؿال
 لما يمي:كفقان  بيف معارض كمؤيد

 ي:نساناإل  تدّخلاآلراء المعارضة لمأوًل: 

الفقرة الرابعة مف المادة إلى  ي مستنديفنساناإل تدّخؿعدـ مشركعية ال، يرل أنصار ىذا االتجاه
كانت  أيان ، أخرلضد دكلة  القّكةاستخداـ  متمسكيف بعدـ جكاز، المتحدة األمـ الثانية مف ميثاؽ

. نسافحالة انتياؾ حقكؽ اإل فال تتضمكالتي ، القّكةالمبررات فيما عدا الحاالت المستثناة الستعماؿ 
عندما رفضت ، (ٔ)ٜٙٛٔ نيكاراغكاكىذا ما أكّدتو محكمة العدؿ الدكلية في حكميا المتعمؽ بقضية 

لزامية إبالرغـ مف تأكيد المحكمة عمى  نسافتحدة لحماية حقكؽ اإلمف قبؿ الكاليات الم القّكةاستخداـ 
 .نسافالمتحدة كاالعبلف العالمي لحقكؽ اإل األمـ نصكص ميثاؽ

إساءة استخدامو مف إلى  سيؤدم، شكؿ استثنائيأنو  ي عمىنساناإل تدّخؿتسكيغ لمأم  أف ذلؾ
الدكلي  تدّخؿكؼ التي تسمح بالخاصة في ظؿ عدـ كجكد آلية كاضحة تقدر الظر  ،قبؿ بعض الدكؿ

 تدّخؿبال ـال تقك . فالدكؿ تدّخؿاالزدكاجية في المعايير كاالنتقائية في الإلى  الذم يؤدماألمر  ،ينساناإل
يؤّمف المصمحة  هما تراالمحرؾ األكحد لمحككمات ىك في أف  حيث، يةإنسان ي العتباراتنساناإل

 الكطنية لدكليا. 

ي أسيئ استخدامو نساناإل تدّخؿمفيكـ الأف  Brownlie » «الستاذ يعتبر ا، كفي ىذا المجاؿ
ي خارج نساناإل تدّخؿمحاكلة إلقرار الأم كأف  و المعمنة.أىدافلغرض تحقيؽ مصالح الدكؿ بعيدا عف 

ت تدّخبللتعيد ال، ىك بمثابة رخصة مفتكحة لمدكؿ الكبرل، المتحدة مف كظائؼ األمـ ما تقكـ بو أجيزة
دكلة مخكلة  دال تكج «Huffter». كبحسب الفقيو األلماني ىافر (ٕ)نسافباسـ حقكؽ اإلاالستعمارية 

                                                 

 .ٕٚٔ، مرجع سابؽ، صالعام اإلنساني في ضوء القانون الدولي التدّخلمحمد غازم الجنابي،   (ٔ)
 .ٛٗٗ، مرجع سابؽ، صالقانون الدولي أحكاماإلنساني في ضوء مبادئ و  التدّخلف عطااهلل المحمد، عماد الدي  (ٕ)
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ي لـ األمم الميثاؽأف  إلى . كما كيستند أصحاب ىذا االتجاه(ٔ)بأف تككف قاضيا عمى بقية الدكؿ
يتضّمف بشكؿ صريح اباحة األعماؿ التي تتعارض مع مبادئ الميثاؽ كالقكاعد اآلمرة في القانكف 

مف  ٚ/ٕلممادة كفقان  كالتي أجمعت عمى ممارسة الدكلة سمطاتيا عمى جميع شؤكنيا الداخمية، كليالد
 االخبلؿ بوأك  لمفصؿ السابع في حاالت تيديد السمـكفقان  تدّخؿحيث أجازت ىذه المادة ال، (ٕ)الميثاؽ

 تيديدا لمسمـ، ة معنيةفي دكل نسافلـ يترتب عمى انتياؾ حقكؽ اإلإذا  أنو كقكع العدكاف. مما يعنيأك 
 تدّخؿال -جماعةأك  كمف باب أكلى الدكؿ عمى انفراد -المتحدة األمـ ؽال يحفإنو  ،االخبلؿ بوأك 

في  نسافخاصة في ظؿ كجكد خبلؼ حكؿ معنى الخرؽ الفاضح لحقكؽ اإلنساف، لحماية حقكؽ اإل
الدكلة كحريتيا في معاممة  ىك بمثابة مساس باستقبلؿ تدّخؿالجماعة الدكلية. فإباحة مثؿ ىذا ال

ال ية نسانكاف يتعارض مع مبادئ اإلف ا  ك  كألف تصرؼ الدكلة مع بعض رعاياىا تصرفا محميا، رعاياىا
مالـ يكف ذلؾ مخكال بمكجب  تدّخؿفيمتنع عمييا ال، بضرر ما اكال يصيبي خرلحقكؽ الدكؿ األ سيم

 .(ٖ)اتفاؽ خاصأك  معاىدة

يمكف أنو إال  خاصة مف حيث الحجج القانكنية، ينساناإل تدّخؿلمكرغـ قكة ىذه اآلراء الرافضة 
كاضعي  إرادةفإف  ،مناقشات نية كاضعيياإلى  اتفاقية يقتضي الرجكعأم  كاف تفسيرف إنو إ القكؿ

، كاف القصد منيا بالنسبة لمدكؿ الغربية، المتحدة األمـ في ميثاؽ القّكةمبدئي السيادة كمنع استخداـ 
 كلـ يكجد، أما الدكلة الضعيفة فكاف ىدفيا ىك ايقاؼ مكجة االستعمار، داخؿ اكركبا منع كقكع حركب

استقرت ليا األكضاع إذا  أنيا، البقاءأجؿ  تصكر بأف العالـ الثالث التي كانت حككماتيا تكافح مفأم 
مكف ي . كما كالأخرلعمى  ةإيديكلكجيتغميب أك  سكؼ تنقمب عمى شعكبيا ألجؿ تحقيؽ مطامع الحكاـ

الذم أبدع ، بحد ذاتو نسافكانت ىذه القيمة ىي اإلإذا  تقييد المبادئ كالقيـ بالنصكص القانكنية خاصة
 يتو.إنسان ىك القانكف عمى حساب يال ليحم، القانكف ليحميو

 ي:نساناإل  تدّخلاآلراء المؤيدة لمثانيًا: 

مع نّص المادة  ض يتعار المشركع  تدّخؿي ىك نساناإل تدّخؿالأف  إلى يذىب انصار ىذا الرأم
 أك االستقبلؿ السياسيأك  راضيضد سبلمة األ القّكةيتـ استخداـ أف  اشترطتمف الميثاؽ كالتي  ٗ/ٕ

ىك تدعيـ ىدؼ ، ينساناإل تدّخؿىدؼ الأف  في حيف، المتحدة األمـ مع مقاصد ؽال يتفكجو أم 
ي يتعارض فقط مع نساناإل تدّخؿال أف اعتبر «Lillich» فاألستاذنساف، الميثاؽ في حماية حقكؽ اإل

                                                 

 .ٕٖ، مرجع سابؽ، صاإلنساني في ضوء القانون الدولي العام التدّخلمحمد غازم ناصر الجنابي،   (ٔ)
كرات الحمبي الحقكقية، بيركت، ، منشالعقوبات الدولية ضد الدول واألفراد -نظم الجزاء الدوليعمي جميؿ حرب،   (ٕ)

 .ٗٔ٘، صٕٓٔٓ
، ٕٕٔٓ، الجزء األكؿ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، موسوعة القانون الدولي العامخميؿ حسيف،   (ٖ)

 .ٕٖٓص
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 .االستقبلؿ السياسي لمدكلةأك  يةقميمكاف مف شأنو التأثير عمى السبلمة اإلإذا  مف الميثاؽ ٗ/ٕالمادة 
ية فقط ألف كاضعي الميثاؽ إنسان تبقى الدكؿ متفرجة عمى مأساةأف  ليس مف المنطقيأنو  كيضيؼ

اآلراء الفقيية التي  جؿّ أف  ة. كينفي ىذه الحجة بقكلوت الفرديتدّخبلحظر ال ٗ/ٕأرادكا مف المادة 
إلى  الدكؿ لف تككف بحاجةأف  أساسعت عمى ضِ المادة كُ أف  اعتبرت ،تطرقت لتفسير ىذه المادة

لذا ، تعطؿ ىذا النظاـ إلمكانيةغير متصكرة ، الجماعياألمف  ت الفردية في ظؿ آلية نظاـتدّخبلال
 . (ٔ)الجماعياألمف  اقع فشؿ آلية نظاـيجب اعادة تفسير الميثاؽ كفؽ ك 

ي نساناإل تدّخؿالأف  «Reisman» «Mc Dougal»اعتبر االستاذاف ، ساسكعمى ىذا األ
بديؿ فعاؿ لعجز  باعتباره ٗ/ٕالمتحدة كال يتعارض مع نص المادة  األمـ حماية مقاصدإلى  ييدؼ

عمى ممارسة سمطاتو األمف  سكعدـ قدرة مجم ،نسافآليات المنظمة في كقؼ انتياكات حقكؽ اإل
بحيث يتيدد ، في دكلة ما نسافاستنادا لمفصؿ السابع في حاؿ انتياؾ صارخ لحقكؽ اإل، الممنكحة لو

 تدّخؿفال .األمف الدكؿ الدائمة العضكية في مجمسإحدل  بسبب اعتراض سمـ كاألمف الدكلييفبو ال
 .(ٕ)العسكرم في ىذه الحالة يككف مشركعا

الجماعي في األمف  التذرع بفشؿ نظاـأف  ،تقدـ عمى ىذه اآلراءأف  التي يمكفكمف المؤاخذات 
تفعيؿ ىذا النظاـ رغـ أنيا في الحقيقة ىي مف تقكـ بحؿ  رادةإلافتقار الدكؿ الكبرل إلى  يعكد ،الحقيقة

 ألمـا اليدؼ الرئيسي كاألسمى لمنظمةكأف  ية. كماإنسان تتدّخبلت بصكرة منفردة بحجة أنيا تدّخبلال
إلى  األخيرة تككف جنبان أف إذ  نساف،كليس حماية حقكؽ اإل، سمـ كاألمف الدكلييفالمتحدة ىك حفظ ال

تحدث أف  ميس مف المعقكؿف كالرفاه االقتصادم كحماية البيئة كغيرىا ،المنظمة أىداؼجنب مع باقي 
 سمى ىك حمايةيبقى اليدؼ اال، ىداؼعندما تتضارب ىذه األأم  ،ىداؼت لجميع ىذه األتدّخبل
 .فالدكلييكالسمـ األمف 

ال يمس االستقبلؿ السياسي  باعتباره ٗ/ُٕيّعد خرقا لممادة  ي النساناإل تدّخؿىذا التحجج بأف ال
مدل التأثير الكبير عمى ، ت التي تمتتدّخبلحيث أثبتت ال، ية فيو نكع مف المغالطةقميمكالسبلمة اإل

 ة لمدكؿ خاصة تمؾ التي تمت بصكرة منفردة.يقميماإل االستقبلؿ السياسي كالسبلمة

بحيث ، يةنسانت العسكرية لـ تحقؽ اليدؼ المنشكد منيا في انياء المعاناة اإلتدّخبلإف أغمب ال
في ككسكفك  تدّخؿكاف ليا مفيكـ نسبي ينطكم عمى االزدكاجية في المعايير. فحمؼ شماؿ األطمسي 

 أخرل في بمداف تدّخؿكلـ يفكر في ال، رئيس الصربيلمقضاء عمى سياسة التطيير العرقي كىزيمة ال

                                                 

 .ٕٖ٘مرجع سابؽ، صالتدّخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام، ، عماد الديف عطا اهلل المحمد  (ٔ)
 .ٕٛٗص  المرجع نفسو،  (ٕ)



 82 

الجماعية في ركاندا  كاإلبادة، عمى الرغـ مف كجكد اعتبارات مماثمة. كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة
 ،كلـ يكترث لما حؿ كيحؿ ببعض الشعكب مف تدمير كتشتيت كالشعب الفمسطيني المحتؿ، كسيراليكف
ي كمفيكـ حديث لسيادة الدكلة التقميدية نساناإل تدّخؿلمالذم يستكجب كضع معايير كضكابط األمر 

ي كىذا نساناإل تدّخؿمسؤكلية الحماية كبديؿ عف مصطمح المبدأ  التي مازالت تطرح نفسيا بقكة. فبرز
 ما سنناقشو في النقطة التالية.

 ي:نسانالدولي اإل  تدّخللم أساسمسؤولية الحماية كمبدأ  ثالثًا:

ككفي عناف  حقيقية لمبدأ مسؤكلية الحماية مع األميف العاـ لؤلمـ المتحدةلقد كانت االنطبلقة ال
كتحدم  تدّخؿالنظر في مسألة ال إلعادة فيو دعا، ٜٜٜٔالجمعية العامة عاـ إلى  في تقريره السنكم

أعمنت ، . كاستجابة ليذا التحدمنسافالمتحدة لحؿ التكتر بيف السيادة كحقكؽ اإل األمـ عضكية
التي ، ٕٓٓٓفي ايمكؿ عاـ (ٔ)كسيادة الدكؿ تدّخؿندية انشاء المجنة العالمية حكؿ الالحككمة الك

الذم تضمف الكثير مف المفاىيـ ك ، «المسؤكلية في الحماية»اصدرت تقريرىا بعد عاـ كاحد بعنكاف 
 أف اعتبرتك . «مفيكـ السيادة كمسؤكليةإلى  كسمطة ةالسياد»مفيكـ التحكؿ مف إلى  الجديدة كالدعكة
يقع عمى عاتؽ الدكلة مسؤكلية حماية مكاطنييا أنو  يعني ،(ٕ)«السيادة كمسؤكلية»التفكير في 

مجمس إلى  المجتمع الدكلي كبالتحديدإلى  كسبلمتيـ كتأميف رفاىيتيـ بحيث تنتقؿ ىذه المسؤكلية
 عدـ نيتيا في تحمؿ ىذه المسؤكلية.أك  في حاؿ عجز الدكؿ، األمف

المتحدة ككفي عناف لجنة مف المتخصصيف لدرس  لؤلمـميف العاـ شّكؿ اال، ٖٕٓٓكفي عاـ 
كلتقديـ اقتراحات حكؿ السبؿ الفضمى لمكاجيتيا. فأصدرت  سمـ كاألمف الدكلييفاألخطار التي تيدد ال

 ٕ٘ٓٓكالذم تبناه االميف العاـ في تقريره السنكم  «مسؤكليتنا المشتركة» أمناأكثر  تقريرا بعنكاف عالـ
حيث اكد عمى  «لمجميع نسافكحقكؽ اإلكاألمف الحرية أفسح: صكب تحقيؽ التنمية  في جك مف»

كسيادة الدكؿ كتضمف بعض  تدّخؿكما حددتو المجنة العالمة حكؿ ال «المسؤكلية في الحماية»مفيكـ 
كاف سيأذف باستعماؿ إذا  ،فيما بعدإلييا  ينظرأف  كأداة تنفيذيةاألمف  ات التي ينبغي لمجمسجراءاإل

 خرلكالتي تتعّمؽ بمكاضيع المشركعية أيا كانت االعتبارات األ، سيقرر استعمالياأك  العسكرية القّكة
 :(ٖ)التي يأخذىا في حساباتو

                                                 

 .ٖٛ، مرجع سابؽ، صالدولي مفيوم في طور التبدل التدّخلليمى نقكال الرحباني،   (ٔ)
رة الثانية، البند فق، الٖٔ، صٕٔٔٓ/ٔكسيادة الدكؿ، ؾ التدّخؿالمسؤكلية في الحماية، تقرير المجنة العالمية حكؿ   (ٕ)

ٔٗ. 
تقرير االميف العاـ لؤلمـ  -كؽ اإلنساف لمجميعفي جك مف الحرية أفسح: صكب تحقيؽ التنمية كاألمف كحق  (ٖ)

 .ٕٙٔ، القسـ الثالث، فقرة ٕ٘ٓٓالمتحدة، 
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البشر مف النكع كالكضكح أك  ىؿ يعتبر التيديد بإلحاؽ ضرر بأمف الدكؿ خطورة التيديد: .ٔ
مف اليقيف الكامؿ؟ كفي حالة  اسأسعمى ، العسكرية القّكةكالخطكرة الكافية لتبرير استعماؿ 

 ي الدكلي.نسانعمى انتياكات جسيمة لمقانكف اإلاألمر  التيديدات الداخمية ىؿ ينطكم

تفادم أك  الغرض الرئيسي لمعمؿ العسكرم المقترح ىك كقؼأف  : ىؿ مف الكاضحالغرض السميم .ٕ
 ؟خرلالدكافع األأك  أيا كانت األغراض، التيديد محؿ النظر

، لمكاجية التيديد محؿ النظرآخر  : ىؿ جرل استكشاؼ كؿ خيار غير عسكرميرالمالذ األخ .ٖ
 لف تتكمؿ بالنجاح كالطرؽ الدبمكماسية مثبل؟ خرللبلعتقاد بأف التدابير األ كتكافرت أسباب معقكلة

: ىؿ يمثؿ نطاؽ العمؿ العسكرم المقترح كمدتو كقكتو الحد األدنى االـز الوسائل المتناسبة .ٗ
 النظر؟ محؿ ديد لمكاجية التي

ىؿ تتكافر فرصو معقكلة لنجاح العمؿ العسكرم في مكاجية التيديد محؿ النظر  توازن النتائج: .٘
 ؟إجراءأم  تترتب عمى العمؿ نتائج أسكأ مف نتائج عدـ اتخاذأف  المرجح مف ال يككفبحيث 

لعالمية لمجمعية تبّنى زعماء العالـ رسميا مسؤكلية الحماية في مؤتمر القمة ا، ٕ٘ٓٓكفي العاـ 
مسؤكلية الحماية كاستطاعكا إقراره في أربع جرائـ مبدأ  ككقعكا تعيدا بخصكص، (ٔ)العامة لؤلمـ المتحدة

ية. كبمراجعة الكثيقة نسانالتطيير العرقي كالجرائـ ضد اإل، جرائـ الحرب، جرائـ االبادة دكلية ىي:
مسؤكلية أف  يتبيف، (ٕ) ٜٖٔ، ٖٛٔالفقرتيف  كاـأحالسّيما  ٕ٘ٓٓالختامية لمؤتمر القمة العالمية لعاـ 

مسؤكلية الدكؿ في حماية مكاطنييا مف ىذه الجرائـ األربع كدكر المجتمع  الحماية تتضمف مسؤكليتيف: 
كمسؤكلية الحماية التي تقع عمى عاتؽ المجتمع ، الدكلي في تشجيعيا كمساعدتيا لبلضطبلع بيا

ية نسانمسؤكلية استخداـ الكسائؿ الدبمكماسية كاإلان أيض لديياالمتحدة التي  األمـ الدكلي مف خبلؿ
لمفصميف السادس كالثامف مف الميثاؽ في حماية السكاف مف كفقان  كغيرىا مف التدابير السممية المبلئمة

 طريؽ مجمس حاسمة عفجماعي كفي الكقت المناسب كبطريقة  إجراءاتخاذ إلى  كصكال، ىذه الجرائـ
كؿ حالة عمى حدل كبالتعاكف مع  أساسعمى ، بما في ذلؾ الفصؿ السابع منو، ثاؽككفقا لممياألمف 

ذلؾ في حاؿ العجز البّيف لمدكلة عف تحمؿ ىذه ، ية ذات الصمة كحسب االقتضاءقميمالمنظمات اإل
 عدـ نيتيا في ذلؾ. أك  المسؤكلية

القرار األمف  ر مجمسأصد، «ةيالعالم القمة»في المسؤكلية في الحماية مبدأ  ىذا كبعد إقرار
أعمف فيو بشكؿ كاضح تأكيده عمى ، ٖٓٗ٘كالذم اتخذه في جمستو رقـ  ٕٙٓٓ/ٗ/ٕٛبتاريخ  ٗٚٙٔ
 ي.نساناإل تدّخؿلم ساسمف الكثيقة الختامية كالذم شّكؿ األ ٜٖٔك ٖٛٔالفقرتيف  أحكاـ

                                                 

 .ٜٔ، مرجع سابؽ، صالدولي مفيوم في طور التبادل التدّخلليمى نقكال الرحباني،   (ٔ)
، الدكرة ٕ٘ٓٓايمكؿ عاـ  ٙٔمف قرار الجمعية العامة نتائج مؤتمر القمة العالمي في  ٜٖٔ، ٖٛٔراجع الفقرتيف   (ٕ)

 .RES/A/ٓٙ/ٔالستكف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الكثيقة 
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صدرىا حكؿ القرارات التي أ في «الحمايةالمسؤكلية في »مبدأ  األمف اعتمد مجمس، بعد ذلؾ 
الصادر في آب  ٙٓٚٔالقرار  بمكجببشكؿ قانكني رسمي ، فقد صدر ىذا المبدأ، دارفكر  الكضع في

بالقياـ  المتحدة ؤلمـل ةحكؿ الكضع في السكداف كالذم فّكض فيو قكات حفظ السبلـ التابع ٕٙٓٓ
كمسؤكلية  ،المتحدة في حماية مكاطنيو األمـ أعضاءمسؤكلية كؿ عضك مف إلى  بمياميا مشيرا

المجتمع الدكلي في المساعدة في حاؿ عجزت الدكؿ عف القياـ بمسؤكلية الحماية بمفردىا. ثـّ كّرت 
كالقراريف األمف  في العديد مف قرارات مجمس «المسؤكلية في الحماية»مبدأ  السبحة فتكالى إقرار

 .(ٔ)ة في ماليبشأف األزم ٕٕٔٓعاـ  ٕ٘ٛٓبشأف ليبيا كالقرار رقـ  ٕٔٔٓعاـ  ٖٜٚٔك ٜٓٚٔ

أحد  في مكاجيةاألمف  مف الصعب تصكر تطبيؽ مسؤكلية الحماية بقرار مف مجمسأنو  عمى
السطح مخاكؼ العديد مف الدكؿ مف تحكيؿ إلى  كىك ما يعيد، حمفائوأحد  أك الدائميف عضاءاأل

الذم يقتضي األمر  ،ي االنتقائي المزدكج المعايرنساناإل تدّخؿكجو جديد لمإلى  مسؤكلية الحماية
 المسؤكلية في الحماية مف خبلؿ الحد مف استعماؿ حؽ الفيتكمبدأ  في مجاؿاألمف  بتفعيؿ دكر مجمس

عمى األقؿ ترشيد استعماؿ ىذا الحؽ في مكاجية االنتياكات الجسيمة ذات الصمة بالمسؤكلية عف أك 
 الحماية.

المتحدة مف  األمـ حكظا في نيجشكؿ تحكال مم «المسؤكلية في الحماية»مبدأ  أف كعميو نستنتج
 تدّخؿالإلى  حيث تمجأ، «مسؤكلية في الحماية»إلى  «ينساناإل تدّخؿال »خبلؿ تغيير المصطمحات مف

 -كالتي تحددت بالجرائـ االربع: اإلبادة  المدنييفلكقؼ االنتياكات الجسيمة كالكاسعة النطاؽ ضد 
 . ٕٔٔٓكما حدث في ليبيا سنة ، يةنسانكالجرائـ ضد اإل -التطيير العرقي  -جرائـ الحرب 

المسؤكلية في مبدأ  الدكلي كاعماؿ تدّخؿمف خبلؿ ما سبؽ مف دراسة االستثناءات المشركعة لم
كحالة عممية مف خبلؿ اسقاط القكانيف  ٕٔٔٓفي ليبيا  تدّخؿمكضكع الإلى  سكؼ نتطرؽ، الحماية

 .مشركعان  في ليبيا عمبلن  ّخؿتدكاف الإذا  الدكلية عمى األزمة الميبية لمعرفة ما

 المطمب الثاني

 (8100) ي في ليبيانسانالدولي اإل  تدّخلال 
الذم ذكرناه في  «المسؤكلية في الحماية »ي في ليبيا تطبيقا لمبدأ نسانالدكلي اإل تدّخؿيشكؿ ال

ا ذات الصمة الذم استند عميياألمف  مف ىذا المبحث كذلؾ مف خبلؿ قرارات مجمس األكؿ المطمب
لننتقؿ كنقّيـ  األكؿ ي الفرعفو في ليبيا. كعميو سنتناكؿ مسار االزمة الميبية تدّخمحمؼ الناتك لتبرير 

 في ليبيا كآثارىا عمى مستقبؿ ليبيا السياسي. تدّخؿعممية ال
                                                 

 .ٕٕٔٓ ٔؾ ٕٓ، المعقكدة في ٜٛٛٙفي الجمسة  ٕ٘ٛٓالقرار   (ٔ)
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 تدّخلالقاضية بالاألمن  : مسار األزمة في ليبيا وقرارات مجمساألولالفرع 

 أول: مسار األزمة الميبية.

ضد نظاـ العقيد  ٕٔٔٓشباط عاـ  ٘ٔنحاء ليبيا في أدلعت المظاىرات الحاشدة في مختمؼ ان
إلحياء الذكرل الخامسة الحتجاجات سابقة  «كيـك غضب»شباط  ٚٔمعمر القذافي. كقد تـ تحديد يـك 

 ٘ٔفتحي تربؿ بتاريخ ، (ٕ)اعتقاؿ محامي أسر ضحايا مجزرة ابك سميـ كقد شّكؿ .(ٔ)ضد الحككمة
 باإلفراجكاف الشرارة النطبلؽ مظاىرة حاشدة تطالب ، مف قمع اكسع لممعارضة جزءان  ٕٔٔٓط شبا

مزيد إلى  الذم أدلاألمر  ،عنو. كحاكلت السمطات تفريؽ االحتجاجات ما تسبب بسقكط قتمى كجرحى
 ثـ اندلعت االحتجاجات في أنحاء متفرقة مف الدكلة تضامنا مع بنغازم.، مف المظاىرات الشعبية

شباط كىك التاريخ الذم أصبح يعتبر عمى  ٘ٔبشكؿ ممحكظ في االحتجاجات كتصاعدت 
حيث تجمعت أعداد كبيرة مف المحتجيف لمتظاىر في عدد مف ، مستكل الشعبي تاريخ بدء الثكرة

. كقد قكبمت ىذه االحتجاجات خرلالمكاقع المختمفة ضد حكـ القذافي كضد قمع االحتجاجات األ
ـّ ، ؼ مف طرؼ الحككمة الميبيةالسممية برد عني ما استخدمت خبللو الذخيرة الحية لتفريؽ المتظاىريف ث

الثكنات  باقتحاـمسمحة كذلؾ بعد قياـ المتظاىريف إلى  تحكلت ىذه المظاىرات السمميةأف  ثلب
. فتشكمت مجمكعات معارضة مسمحة في أنحاء ليبيا سمحةالعسكرية كمراكز المدف كاالستيبلء عمى األ

ندلع نزاع مسمح داخمي ارتفعت كتيرتو بفعؿ نجاح المحتجيف في تحرير بعض المناطؽ مف سمطة كا
كأجيزة االستخبارات كتحديدا في المناطؽ الشرقية مف األمف  كاستيبلئيـ عمى معظـ مراكز، النظاـ
 الببلد.

لقصؼ  المضادة لمدبابات سمحةقاـ النظاـ باستخداـ الطائرات كالمدافع كاأل، كعمى إثرىا
كؿ مف إلى  فالبلجئيكتدفؽ عدد كبير مف  فالمدنييمقتؿ عدد كبير مف إلى  الذم أدلاألمر  ،المناطؽ

ية لمكضع القائـ كشكؿ اشيارا إنسان مما أضاؼ تراكمات، مصر كتكنس كبمداف الساحؿ االكركبي
، ؤتمر االسبلميكؿ مف جامعة الدكؿ العربية كاالتحاد االفريقي كمنظمة الم فأدانتلمنزاع المسمح. 

 نسافي في ليبيا. كقرر مجمس حقكؽ اإلنسانكالقانكف الدكلي اإل نسافاالنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإل
                                                 

أماـ القنصمية االيطالية في بنغازم عمى خمفية الرسـك المسيئة  ٕٙٓٓشباط  ٚٔكانت ىذه االحتجاجات في   (ٔ)
 ٓ٘ٔقتمى إلى جانب اعتقاؿ  ٓٔي قمعتيا السمطات الميبية  ككقع ضحيتيا )رسكؿ المسمميف( الت لمنبي محمد

 .شخص
عندما داىمت قكة خاصة ليبية السجف كأطمقت النار  ٜٜٙٔسنة  حزيراف ٖٓكقعت مجزرة سجف ابك سميـ في (  2)

يبيا ل»منظمة حقكؽ االنساف بعنكاف:  رسجينا انظر: تقري ٕٓٚٔعمى السجناء حيث راح ضحيتيا ما يقارب 
عمى المكقع  ٜٕٔٓ/ٚ/٘، تاريخ االطبلع ٕٕٔٓحزيراف  ٕٚ، المنشكر في «تتذكر مذبحة سجف ابك سميـ

 .https://www.hrw.org/or/news/2012/06/27/246760اإللكتركني: 

https://www.hrw.org/or/news/2012/06/27/246760
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ليبيا لمتحقيؽ في جميع إلى  ايفاء لجنة دكلية مستقمة ٕٔٔٓشباط  ٕ٘التابع لؤلمـ المتحدة في 
 .نسافانتياكات القانكف الدكلي لحقكؽ اإل

مف الدكؿ العربية كاالتحاد االفريقي  نسافة مراقبة حقكؽ اإلطالبت منظم ٕٔٔٓ/ٕ/ٕٓكفي 
المطالبة ، إلى التي تربطيا صبلت بميبيا خرلكاالتحاد االكركبي كالكاليات المتحدة كالحككمات األ

اتيمت ، شباط ٖٕالعمنية بكضع حد لبلستخداـ غير القانكني لمعنؼ ضد المتظاىريف السمميف. كفي 
الدكلي كالمجتمع الدكلي بالتقاعس عف حماية الشعب الميبي بعد األمف  جمسمنظمة العفك الدكلية م

 ٕ٘كجامعة الدكؿ العربية في األمف  كطالبت مجمس «آخرإلى  بتطيير ليبيا مف منزؿ »تيديد القذافي 
ليبيا لمتحقيؽ في االحداث التي خمفت مئات القتمى في صفكؼ إلى  بعثة فكرية إرساؿبشباط 

ا لتقديـ المسؤكليف عف الممارسات القاسية بحؽ المتظاىريف أماـ المحكمة الجنائية تمييد، المحتجيف
 .(ٔ)الدكلية

أصدر نساف، ي في ليبيا كاالنتياكات الصارخة كالجسيمة لحقكؽ اإلنسانكبناء عمى الكضع اإل
ضد  القّكةأداف فيو العنؼ كاستخداـ  ٕٔٔٓفي شباط (ٕ)ٜٓٚٔالدكلي القرار رقـ األمف  مجمس

ي كضماف سبلمة نسانكالقانكف الدكلي اإل نسافحقكؽ اإل باحتراـكما طالب الحككمة الميبية ، لمدنييفا
 آذار ٕٔفي   (ٖ)ٖٓٙٚأصدر مجمس الدكؿ العربية القرار ، كعمى إثره جميع الرعايا األجانب كأمكاليـ.

عسكرم بفرض منطقة حظر جكم عمى حركة الطيراف الاألمف  طمب بمكجبو مف مجمسإذ  ٕٔٔٓ
فرض فيو ، في اطار الفصؿ السابع كدائمان  (ٗ)ٖٜٚٔ ـالقرار رقكأصدر األمف  الميبي. فاستجاب مجمس

حماية إلى  كدعا فيو، منطقة حظر جكم عمى جميع الرحبلت الجكية في المجاؿ الجكم الميبي
 ية حتى كلك تطمبكافة التدابير الضركرية ليذه الحما باتخاذالمتحدة  األمـ كأذف لجميع دكؿ، فالمدنيي
مبدأ  بداية لتطبيؽأم  ،برم. كقد عّد ىذا القرار فجرا تدّخؿأم  مع استبعاد عسكريان  تدّخبلن األمر 

مسؤكلية الحماية كذلؾ لحماية السكاف المدنييف مف اليجمات التي شّنيا النظاـ الميبي ضد شعبو كالتي 
 . مـ كاألمف الدكلييفسية كتشكؿ تيديدا لمنسانمرتبة الجرائـ ضد اإلإلى  ترتقي

األمف  ى لتبني مجمساألكلفي ليبيا منذ الساعات  تدّخؿىذا كانخرط حمؼ شماؿ االطمسي في ال
بدأ التحالؼ الدكلي بقيادة ، ٕٔٔٓآذارٜٔففي  تدّخؿالذم شكؿ الغطاء الرسمي ليذا ال ٖٜٚٔلقراره 

 «فجر االكديسا»في عممية أطمؽ عمييا ة كفرنسا كبريطانيا اليجكـ عمى ليبيا ميركيالكاليات المتحدة األ
                                                 

 .ٕٔٓ، مرجع سابؽ، صمن في تدويل النزاعات الدولية وتسويتياالوسائل القانونية لمجمس األفرست سكني،   (ٔ)
 . (S/RES/1970)ٕٔٔٓشباط  ٕٙالمعقكدة في  ٜٔٗٙالذم اتخذه مجمس األمف في جمستو  ٜٓٚٔقرار   (ٕ)
الصادر عف مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى المستكل الكزارم في دكرتو الغير العادية بتاريخ  ٖٓٙٚقرار رقـ   (ٖ)

 .، بشأف االحداث الجارية في ليبيا كالمكقؼ العربئٕٔٓ/ٖ/ٕٔ
 .ٕٔٔٓآذار ٚٔالمعقكدة في  ٜٛٗٙالذم اتخذه مجمس االمف في جمستو  ٖٜٚٔقرار   (ٗ)
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ـّ تحديد ىدفيا الرئيسي السياسي بالدرجة  االطاحة بالعقيد معمر القذافي كنظامو ضمف ، ىاألكلكالتي ت
 إطار تحقيؽ ىدؼ الثكرة الشعبية الميبية. 

كقد ساىـ اعتراؼ المجتمع الدكلي بالمجمس الكطني االنتقالي في تآكؿ مكاف النظاـ الميبي 
ممثبل شرعيا لمشعب  باعتبارهيار شرعيتو السياسية كعزلو حيث تـ التعامؿ مع المجمس الكطني كاني

كجرل تشكيؿ حككمة انتقالية برئاسة عبد ، ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٕٓالميبي. كبالفعؿ تـ اسقاط القذافي كقتمو في
مف األ ثـ صدر بعدىا قرار مجمس، (ٔ)شؤكف ليبياإدارة  لتتكلى ٕٔٔٓ/ ٓٔ/ٕٕالرحمف الكيب في 

الدكلي في  تدّخؿكأنيى ال ٖٜٚٔالذم ألغى القرار رقـ  ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٕٚبتاريخ  ٕٙٔٓالدكلي رقـ 
األمف  مضمكف قرارات مجمسإلى  البّد مف التطرؽ، ليبيا. كبعدما تحدثنا عف مسار األزمة الميبية

 .في ليبيا كىذا ما سنفصمو في الفقرة الثانية تدّخؿالقاضية بال

 في ليبيا. تدّخلالقاضية بالاألمن  ثانيا: قرارات مجمس

إليو  كما آلت، ي في ليبيانسانكالقانكف الدكلي اإل نسافنظرا لبلنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإل
، مسؤكلية الحمايةمبدأ  كانطبلقا مف، البمداف المجاكرةإلى  فالمدنييية كىجرة إنسان األكضاع مف مأساة

كالذم سكؼ نتكمـ عف مضمكف كؿ  ٖٜٚٔك ٜٓٚٔقراريف كفؽ الفصؿ السابع األمف  أصدر مجمس
 .ة:قرار عمى حد

 :ٕٔٔٓشباط  ٕٙالصادر في ٜٓٚٔالقرار  -ٔ

الدكؿ العشرة إلى إضافة  الخمسة الدائميفاألمف  مجمس أعضاء بإجماعلقد صدر ىذا القرار 
ما ف األم التي تخكؿ مجمس ٔٗفي مادتو ، كذلؾ استنادا عمى الفصؿ السابع مف الميثاؽ، (ٕ)المنتخبة

 أعضاءإلى  يطمبكأف  ،يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ القكات المسمحة لتنفيذ قراراتو
اليجمات الكاسعة كالممنيجة الحاصمة ضد المدنييف ، المتحدة تطبيؽ ىذه التدابير. كاعتبر القرار األمـ

كقؼ العنؼ فكرا كاتخاذ الخطكات  كطمب مف نظاـ القذافي، كأدانيا بشدة، يةنسانبمثابة جرائـ ضد اإل
كاكد القرار عمى التزامو القكم بسيادة الجماىيرية ، الكفيمة بتمبية المطالب المشركعة لمشعب الميبي

 نسافكما طالب الحككمة الميبية باحتراـ حقكؽ اإل، يا ككحدتيا الكطنيةأراضيالعربية الميبية كسبلمة 
جميع الرعايا االجانب كامكاليـ كتسييؿ رحيؿ مف يرغبكف في ي كضماف سبلمة نسانكالقانكف الدكلي اإل

                                                 

، ٕٔٔٓ ٔتٖٔ، منشكر بتاريخ ليبيا انتخاب عبد الرحيم الكيب رئيسا لمحكومة النتقالية الجديدةمقاؿ بعنكاف   (ٔ)
 ي:لكتركنتكفر عمى المكقع اإلمٕٛٔٓ/ٚ/ٜاالطبلع  ختاري

 www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/10/111031-libya-new-pm-. 
بناف، نيجيريا، البرتغاؿ، جنكب الدكؿ المنتخبة في المجمس: البكسنة، البرازيؿ، ككلمبيا، الغابكف، المانيا، اليند، ل  (ٕ)

 .افريقيا

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/10/111031-libya-new-pm-
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داخؿ إلى  منان آية مركرا نسانية كالطبية كككاالت االغاثة اإلنسانكضماف مركر المساعدات اإل، ذلؾ
  الببلد.

 أفرادفرض عقكبات قاسية عمى القذافي ك  :أيضان النقاط التي نص عمييا ىذا القرار  ىـأكمف 
مف بينيـ  شخصان  ٙٔ عضاءالدكؿ األ أراضيإلى  حيث منع مف السفر، نظاموعائمتو كمقربيف مف 

 األكؿ درجت اسماؤىـ في المرفؽأكقد ، عمى صمة كثيقة بالنظاـ أشخاصابنتو ك ك  مف ابنائو ٚك القذافي
 كالذخائر سمحةبيع األ رحظّ ك  ،مف ابنائو ٘ليذا القرار. كما قضى بتجميد ارصدة مالية عائدة لمقذافي ك

سمح لجميع الدكؿ المجاكرة بتفتيش السفف ك ، غير مباشرأك  بشكؿ مباشرإلييا  نقمياأك  ليبيا إلى
 .(ٔ)مصادرة كؿ ما يحظر تكريده كاتبلفوك  ليبياإلى  المتجية

 تاريخ انطبلؽ الثكرة الميبية، شباط ٘ٔالكضع في ليبيا منذ  بإحالةقضى القرار ، كاألىـ مف ذلؾ
لمنظر كالتحقيؽ في الجرائـ التي اقترفتيا قكات القذافي. ، الجنائية الدكليةالمدعي العاـ لممحكمة إلى 

شد الجرائـ خطكرة مكضع اىتماـ المجتمع الدكلي بأسره التي أكبذلؾ اعتبرت ممارسات النظاـ مف 
 ية كجرائـ حرب.نسانتختص المحكمة بالنظر فييا كتشمؿ جرائـ االبادة كالجرائـ ضد اإل

 مسؤكلية الحماية كالتي تقعمبدأ  تطبيؽ التـزاألمف  مجمسأف  نجد، قرارنص الإلى  كبالعكدة
القرار: كذلؾ في الفقرة التاسعة مف دباجية ، ى مف ركائز المسؤكلية عمى عاتؽ الدكلةاألكللمركيزة كفقان 

السمطات الميبية عف تكفير الحماية كالتي تتمثؿ في تحمؿ المجتمع الدكلي  ةبمسؤكلييذكر  ذكا  »
( مف الكثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي عاـ ٜٖٔ، ٖٛٔلنص الفقرتيف )كفقان  كلية الحمايةلمسؤ 

 أما الركيزة الثانية التي تتمثؿ بالمساعدة الدكلية لميبيا عمى بناء قدراتيا حتى تتمكف مف تحقيؽ، ٕ٘ٓٓ
اكتفى إذ  ،القرار يايشمم مسؤكلية الحماية لـمبدأ  البشرم لرعاياىا مف االنتياكات الكاردة فياألمف 

 بتحميؿ المسؤكلية لمدكلة الميبية فقط.

 :ٕٔٔٓذار آ ٚٔالصادر في  ٖٜٚٔالقرار  -ٕ

، بخصكص الشأف في ليبيا ٕٔٔٓ/ٖٜٚٔرقـ األمف  مضمكف قرار مجمسإلى  قبؿ التطرؽ
 مضمكنو.إلى  البد مف دراسة حيثيات القرار كمبرراتو لننتقؿ، مسؤكلية الحماية مف خبللومبدأ  ككذلؾ

لـ يحقؽ الحماية البلزمة لممدنييف العزؿ كالذيف تعرضكا النتياكات جسيمة  ٜٓٚٔفالقرار 
خاصة ، ينسانكالقانكف الدكلي اإل نسافلحقكقيـ المنصكص عمييا في قكاعد القانكف الدكلي لحقكؽ اإل

 عضاءؼ الدكؿ األكانو لـ يتعرض لمسؤكلية الحماية عمى نحك يكفؿ الحماية لمسكاف المدنييف كلـ يكم
لمبدأ المسؤكلية عف كفقان  باألمـ المتحدة بالتزامات كاضحة كمحددة تكفؿ تقديـ العكف كالمساعدة الدكلية

خاصة الدكؿ المتجاكرة لميبيا ، الحماية. فالقرار لـ يفرض سكل التزامات يمكف لمدكؿ التنصؿ منيا
                                                 

 .S/RES/1970(2011) ٕٔٔٓ/ٜٓٚٔراجع الفقرة ج مف نص القرار   (ٔ)
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تدىكر األكضاع إلى  الذم ادلاألمر ، ٜٓٚٔالسمطات الميبية لـ تستجب لمقرار كأف  يا. كماإقميم
إلى  ية السيما جامعة الدكؿ العربيةقميممما دفع بالمنظمات اإل، ية في ليبيا بشكؿ مضطردنساناإل

تحمؿ ، (ٔ)ٖٓٙٚ في قرارىااألمف  طمبت مف مجمسإذ  ،ما يحدث لممدنييفاألمف  تحميؿ مجمس
فرض منطقة حظر جكم عمى حركة الطيراف مسؤكلياتو ازاء تدىكر األكضاع في ليبيا كالعمؿ عمى 

كقائية كما  اتإجراءك، كاقامة مناطؽ امنة السيما المناطؽ التي تتعرض لمقصؼ، العسكرم الميبي
اماـ ما ترتكبو ، التعاكف كالتكاصؿ مع المجمس الكطني االنتقالي الميبي، عضاءكطالبت الدكؿ األ

 افقدىا الشرعية. السمطات الميبية مف جرائـ ضد الشعب الميبي الذم

أنو  خاصة، ؿ استثناءكمثّ  ،الدكلي في ليبيا تدّخؿفمقد شكؿ مكقؼ جامعة الدكؿ العربية سندا لم
قد رفع الحرج عمى  ٖٓٙٚحداث ثكرتي تكنس كمصر. فالقرار أكاف عقب مكقفيا الحيادم السمبي مف 

كاكثر مف ذلؾ قاـ بتعبيد ال ، قرار ضد الحككمة الميبيةأم  لتبنياألمف  في مجمس عضاءالدكؿ األ
 .ٕٔٔٓ/ٖٜٚٔرقـ األمف  مفترض في ليبيا كىك ما تّكج فعبل بقرار مجمس تدّخؿالطريؽ ألم 

دائما في اطار الفصؿ السابع مف الميثاؽ في  ٖٜٚٔقراره الثاني رقـ األمف  صدر مجمسألقد 
إذ  ،(ٕ)الدائميف ءعضااعتراض مف قبؿ األأم  بما يزيد عف األغمبية المطمكبة دكف ٕٔٔٓاذارٕٚ

، الفكرم لكقؼ اطبلؽ النار كاالنتياء التاـ لمعنؼ كلجميع اليجمات عمى المدنييف باإلرساءطالب 
 :كتضمف القرار ما يمي

التي اخطرت االميف العاـ كىي تتصرؼ  عضاءحيث اذف المجمس لمدكؿ األ، حماية المدنييف -
األمين العام ية كبالتعاكف مع ميمإقترتيبات أك  عف طريؽ منظماتأك  عمى الصعيد الكطني

المعرضيف ، ىمة بالسكاف المدنييفلحماية المدنييف كالمناطؽ اآل باتخاذ جميع التدابير الالزمة
جزء مف أم  كاف شكميا كعمى أياة أجنبيقكة احتبلؿ أية  لخطر اليجمات في ليبيا مع استبعاد

 الميبية.  راضياأل

ية حيث يأذف نسانمع استثناء طائرات المساعدات اإل العسكرمك  فرض حظر لمطيراف التجارم -
باتخاذ جميع ، التي اخطرت األميف العاـ كاألميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية عضاءلمدكؿ األ

تناكلت تطبيؽ  أخرل االمتثاؿ لمحظر المفركض. كما تضمف القرار بنكدا إلنفاذالتدابير البلزمة 
 قائمة حظر السفر كتجميد األمكاؿ.إلى  سماءعمى نطاؽ اكسع كاضافة ا سمحةحظر األ

الكضع في أف  اعتبرك  فالمدنييعمى مسؤكلية السمطات الميبية في حماية  ٖٜٚٔكأكد القرار 

                                                 

الصادر عف مجمس جامعة الدكؿ العربية عمى المستكل الكزارم في دكرتو الغير عادية بتاريخ  ٖٓٙٚالقرار رقـ   (ٔ)
 .يبشأف األحداث الجارية في ليبيا كالمكقؼ العرب ٕٔٔٓ/ٖ/ٕٔ

 .البرازيؿ كاليند( ،لمانياأ ،الصيف ،دكؿ )ركسيا ٘اصكات كامتناع ٓٔتـ التصكيت عمى مشركؽ القرار بأغمبية (  ٕ)
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مسؤكلية الحماية في الفقرة الرابعة مف ، إلى . كيشير القرار بدكرهسمـ كاألمف الدكلييفليبيا ييدد ال
يكرر المجمس تأكيد مسؤكلية  ذإ»تقضي: حيث  ٜٓٚٔما يجعمو يتماشى مع القرار ، ديباجيتو

اطراؼ النزاع المسمح تتحمؿ المسؤكلية أف  كيؤكد مف جديد فالميبييالسمطات الميبية عف حماية السكاف 
فنجده فيما  ٖٜٚٔ. كالجديد في القرار «فالمدنييعف اتخاذ جميع الخطكات الممكنة لكفالة حماية 

التي أخطرت األميف  عضاءيأذف لمدكؿ األ»يو الفقرة الرابعة كما نصت عم فالمدنييختص بحماية ي
كبالتعاكف مع ، يةإقميمترتيبات أك  طريؽ منظماتعف أك  العاـ كىي تتصرؼ عمى الصعيد الكطني

 «قكة احتبلؿ....أم  ... مع استبعادفالمدنيي.. لحماية زمة.ال جميع التدابير ال باتخاذاألميف العاـ 
استند عمييا حمؼ الناتك لمقياـ بالحممة  «زمةبلاتخاذ التدابير ال»كخاصة جممة ىذه الفقرة  أساسكعمى 

تكلى حمؼ الناتك قيادة العمميات ، كعمى ىذا التفكيض، «العسكرية في ظؿ تأـز الكضع في ليبيا
ضد النظاـ الميبي كالذم داـ حتى  ٕٔٔٓآذارٖٔفي تاريخ  «الحامي المكحد»العسكرية ضمف عممية 

 الدكلي في ليبيا. تدّخؿالذم أنيى ال ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٕٚفي  ٕٔٔٓالقرار  تاريخ صدكر

إعماال لمبدأ المسؤكلية في  الميبيالمختصة بالشأف األمف  ذكرنا مضمكف قرارات مجمسأف  كبعد
تقيـ ىذا إلى  البّد مف التطرؽ، الدكلي تدّخؿو الأساسكالذم أسند عمى ، ٖٜٚٔالحماية كخاصة القرار 

 عمى المستقبؿ السياسي في ليبيا كىذا ما سنفصمو في الفرع الثاني. كنتائجو تدّخؿال

 في ليبيا واآلثار المترتبة عمييا تدّخلالفرع الثاني: تقييم عممية ال

 كتكافقو مع القرارات تدّخؿخمؼ الناتك في ليبيا مف خبلؿ تقيـ ىذا ال تدّخؿسنعالج في ىذا الفرع 
 عمى المستقبؿ السياسي في ليبيا. تدّخؿالكآثار ىذا  ،ية ذات الشأف مف جيةاألمم

 (8100حمف الناتو في ليبيا ) تدّخل: تقييم أولً 

، قاس مدل مشركعيتو بمدل اتباعو لقكاعد القانكف الدكلي في كؿ مراحموي يُ تدّخمكؿ عمؿ  إفّ 
 لننتقؿ، ىاألكلفي الفقرة  تدّخؿيا أسند الأساسالتي عمى األمف  كعميو سنتناكؿ مناقشة قرارات مجمس

 دراسة مدل التزاـ حمؼ الناتك لمتفكيض الممنكح لو بمكجب تمؾ القرارات في الفقرة الثانية.إلى 

 بخصكص الشأف الميبي. ٕٔٔٓ/ٖٜٚٔاألمف  : مناقشة قرار مجمسىاألكلالفقرة 

يمتاز بالضبابية كعدـ الكضكح فيما يخص بتحديد مف أنو  في ليبيا يجد تدّخؿالمدقؽ لقرار ال فّ إ
إلى  بالعكدةإذ  ،القّكةالعسكرم ب تدّخؿصراحة بال رال يأمأنو  ككذلؾ يجد، في ليبيا تدّخؿعمييـ ال يجب

التي أخطرت األميف العاـ كاألميف العاـ لجامعة  عضاءأذف لدكؿ األاألمف  مجمسأف  نجد، متف القرار
 باتخاذية إقميمبات ترتيأك  عف طريؽ منظماتأك  كالتي تتصرؼ عمى الصعيد الكطني، الدكؿ العربية

جزء مف أم  ة... كعمىأجنبيقكة احتبلؿ أم  .... مع استبعادفالمدنييجميع التدابير البلزمة لحماية 
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العسكرم جؿ ما  تدّخؿتفكيض لحمؼ الناتك بالأك  إشارةأية  . كبالتالي لـ يتضمف القرارالميبية راضياأل
فيؿ الناتك يعد مف األطراؼ التي أخطرت ، التي أخطرت األميف العاـ عضاءأذف لو ىـ الدكؿ األ

 لحماية ليبيا.األمف  مجمس

ذا  ما ليس ىناؾ أنو  يتبيف، فالمدنييالبند الرابع مف القرار فيما يختص بحماية  اما راجعنكما كا 
اتخاذ الترتيبات الردعية عف طريؽ المنظمات  عضاءأذف لمدكؿ األاألمف  مجمسأف  إلى ريشي
أف إذ  مف الميثاؽ. ٗ٘ك ٖ٘طط معينة ذات صفة ردعية تعتمد عمى المادة يكحي لخ، أك يةقميماإل

القمع إلى  كالمجكء خرلفي شؤكف الدكؿ األ تدّخؿية في القميملمتنظيمات اإلاألمف  استخداـ مجمس
يجكز القياـ بأم  تككف تمؾ التنظيمات تحت اشرافو كمراقبتو كالأف  أكجب، الفصؿ السابعإلى  مستندا

يككف عمى عمـ تاـ بما يجرم مف األعماؿ مف قبؿ كأف  القمع بدكف إذف مف المجمساؿ أعم عمؿ مف
ي تدّخملـ يكف عمؿ حمؼ الناتك الإذ  . كىك ما ليس متكفرا في ىذه العممية(ٔ)يةقميماإلتمؾ التنظيمات 

  مراقبتو.أك  تحت اشرافو، في ليبيا

الحظر  باستثناءعسكرم ضد ليبيا  فالقرار لـ يتحدث بصكرة كاضحة كمباشرة عف القياـ بعمؿ
التي كردت في البند  «اتخاذ جميع التدابير الالزمة »حمؼ الناتك اعتمد عمى جممة: أف إذ  الجكم.

الحؿ العسكرم ىك أفضؿ أف  بحيث اعتبر، فالمدنييفيما يختص بحماية  ٖٜٚٔالرابع مف القرار 
ؿ التـز بيذا التفكيض الممنكح لو )حسب رأيو( التدابير المبلئمة في ظؿ تأـز الكضع في ليبيا. كلكف ى

 «مسؤكلية الحماية»اعماال لمبدأ ، وتدّخمية في ليبيا بحيث يككف نسانكانياء المعاناة اإل فالمدنييلحماية 
 في الفقرة التالية. هما سنراكىذا 

 ٖٜٚٔ: مدل التزاـ حمؼ الناتك لكالية القرار رقـ ةثانيالفقرة ال

كقائي لحماية  إجراءحظرا جكيا عمى حركة الطيراف العسكرم الميبي ك ٖٜٚٔلقد فرض القرار 
 مف كالى ليبيا. سمحةتكريد األ، ية العاممة. كما كشمؿ الحظرنسانالشعب الميبي كتقديـ المساعدات اإل

مف خبلؿ خرؽ حظر  ، األكؿكتجاكز كاليتو في ثبلث مكاضيع، الناتك لـ يمتـز بما فرضو القرارأف إال 
كالثالث مف خبلؿ سعي الناتك  فالمدنييكالثاني مف خبلؿ قتؿ ، لتكريد كتزكيد الثكار بالسبلح سمحةاأل

 .فالمدنييالنظاـ الميبي بقيادة القذافي بدال مف حماية  إلسقاط
 

 :الميبييفكتسميح الثكار  سمحةخرؽ حظر األ -ٔ

 سمحةباأل الميبييف بتزكيد الثكار، عف طريؽ كسطاءأك  لقد قامت السمطات الفرنسية بشكؿ مباشر
 نيككال سارككزم. آنذاؾبحثيا الميبيكف مع الرئيس الفرنسي  سمحةلقكائـ بيذه األكفقان 

                                                 

 .المتحدة األمـ مف الفصؿ الثامف مف ميثاؽ ٗ٘-ٖ٘انظر نص المادة   (ٔ)
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كقاؿ المتحدث باسـ رئاسة األركاف في الجيش ، بدكرىا اعترفت المعارضة بالمساعدة الفرنسية
النفس مف خبلؿ القاءىا  تسمح لمثكار بالدفاع عف أسمحةالفرنسي العقيد تيرم بكركيارد بأف فرنسا ألقت 

لمثكار  أسمحةفرنسا قدمت أف  آالف جكبيو، عبر أجكاء ليبيا. كأكد كزير الخارجية الفرنسي في حينو
باعتباره ، كالتي قكبمت بانتقادات ركسية سمحةبتسميميا تمؾ األاألمف  كأبمغت حمؼ الناتك كمجمس
فرنسا كعمى لساف كزير أف  . غيرةسمحفيما خص حظر تكريد األاألمف  انتياؾ خطير لقرار مجمس

ألف بعض السكاف تعرضكا ليجمات مف األمف  خارجيتيا اعتبرت أنيا لـ تخرج عف إطار قرار مجمس
كاألدكية بكاسطة المظبلت  سمحةالذم أكجب إلقاء األاألمر  ،قبؿ قكات القذافي ككانكا في كضع حرج

 .(ٔ)لمدفاع الذاتي

مف خبلؿ  المدنييفد تجاكز الميمة المنكطة لو في حماية بأف حمؼ الناتك ق، نستنتج بما سبؽ
في  تدّخؿفال، يشمؿ الحظر النظاـ كالثكار معاأف  بحيث يجب سمحةاألمخالفة الحظر المفركض عمى 

ي نساناإل تدّخؿتحييد الإلى  يؤدم ،كتمكيمو بالسبلح دكف غيرهآخر  النزاع لمصمحة طرؼ ضد طرؼ
كيصبح الغرض  تدّخؿي مف الساسبحيث يتغير اليدؼ األ، الحمايةعف ىدفو كيتجاكز حدكد مسؤكلية 

 .(ٕ)اليداـ تدّخؿمنو ىدـ النظاـ السياسي القائـ كىذا يدخؿ ضمف عناصر ال

 :المدنييفقتؿ  -ٕ

مف  المدنييفلناحية الضحايا ، التحقيقات شمكال حتى اآلفأكثر  يعد تقرير ىيكمف رايتس ككتش
مف ، عاما ٛٔمدنيا ثمثيـ مف االطفاؿ تحت سف  ٕٚقرير مقتؿ كما كثؽ الت، جراء الحممة الجكية

 . امرأة ٕٓطفبل ك ٕٗبينيـ 

لـ يكف عسكريا ، ما جرلستيدؼ مف قبؿ حمؼ الناتك في كما أكرد التقرير بأف المكاف الذم اُ 
كانت الثانية بعد كصكؿ رجاؿ االنقاذ مما ، بأم شكؿ مف االشكاؿ بحيث تـ ضربو مرتيف عمى التكالي

أنيـ كانكا أك  قتميـ. عمى الرغـ مف عدـ كجكد دالئؿ عمى قدكميـ في سيارة عسكريةإلى  دلأ
سبب يجعؿ الطيار يحدد ىؤالء أم  يشارككف في عمميات قتالية بحيث لـ يتكافر لدل لجنة التحقيؽ

عسكرية. كىذا ما تأكد في صكر االقمار الصناعية الممتقطة قبؿ الضربة. كعميو كجب  أىداؼك
كالمصابيف عف الخسائر التي تسبب بيا حمؼ شماؿ االطمسي  المدنييفعكيض ألىالي الضحايا مف الت

                                                 

الحكار المتمدف، تاريخ  ،مسؤول الحماية: تقيم تدخل الناتو العسكري في ليبيا »محمد الحرماكم، مقاؿ بعنكاف  (ٔ)
 ي:لكتركنمتكفر عمى المكقع اإل  ٜٕٔٓ/ٚ/ٗ االطبلع تاريخ، ٖٕٔٓ/ٛ/ٕٛالنشر 

 http://www.m.ahewar.org/s.arp. 

 .ٕٜ، مرجع سابؽ، صاليدام والقانون الدولي العام التدّخلعدم محمد رضا يكنس،   (ٕ)
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 ٖٜٚٔ. كعميو يككف تجاكز حمؼ الناتك لميدؼ المقرر في القرار (ٔ)كذلؾ بحسب قكاعد القانكف الدكلي
 كليس قتميـ. المدنييفكىك حماية 

 النظاـ الميبي:اسقاط إلى  المدنييفمف حماية  تدّخؿال أىداؼتغير  -ٖ

أف  غير، المدنييفىك حماية  ٖٜٚٔلما حدّده القرار رقـ كفقان  في ليبيا تدّخؿإّف الغرض مف ال
اليدؼ الحقيقي لمحمؼ األطمسي كاف رحيؿ القذافي بحيث كضعو حمؼ الناتك شرطا لكقؼ عمميات 

ؾ إطار الكالية مف انتياأم  ،ٖٜٚٔالقذافي يعني تكسيع قراءة القرار سقاطإالقصؼ. فالسعي كراء 
كىذا ما قاـ بو حمؼ الناتك عندما ضرب قافمة ىركب القذافي في سرت يـك ، كجية نظر القانكف الدكلي

أك  القافمة لـ تكف تيدد حياةأف  في حيف، كالتي مكنت مف االمساؾ بو كقتمو فيما بعد ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٕٓ
جيرار لكنغي في مؤتمر صحفي كزير الدفاع الفرنسي ، مجمكعات مدنيف. كىذا ما صرح بو سابقا

 نيككالباراؾ أكباما كالفرنسي  ميركيبأف إعبلف الرئيسيف السابقيف األ، ٕٔٔٓ/ٗ/٘ٔبباريس في 
مستقبؿ ليبيا في كجكد  ال يتصكركفآنذاؾ دايفيد كاميركف بأنيـ ، سارككزم كرئيس كزراء بريطانيا

يتطرؽ لمستقبؿ القذافي كلـ يتحدث عف الذم لـ  ٖٜٚٔفيككف الحمؼ تجاكز القرار ، «معمر القذافي»
مف  األكؿ السياسي اليداـ الذم تكممنا عنو في الفصؿ تدّخؿو مف قبيؿ التدّخمكيككف ، (ٕ)إزاحتو
 البحث.

مف خبلؿ مخالفة ، المدنييفنستنتج مما سبؽ بأف حمؼ الناتك قد تجاكز الميمة المتمثمة بحماية 
إلى إضافة  ،ليبياإلى  بجميع أنكاعيا سمحةريد األلناحية منع كحظر كتك  ٖٜٚٔكٜٓٚٔالقراريف 

كأخيرا لناحية ، ا عسكريةأىداف ال يعتبركفقيقة حيث سقط ضحايا مدنيف الدالضربات الجكية غير 
األمف  إزاحة القذافي كقتمو لتغير النظاـ الميبي كالتي تخرج عف صبلحية الحمؼ كمجمسإلى  سعييـ

قد قاـ باالعتداء عمى دكلة ذات سيادة خبلفا لما نص عميو  عمى السكاء. كبذلؾ يككف حمؼ الناتك
مسؤكلية الحماية الذم تكممنا عنو في المبحث »مبدأ  و ضمفتدّخم ال يندرجإذ  ،المتحدة األمـ ميثاؽ

ية كتتمثؿ ابرزىا في إنسان األطمسي في ليبيا كاف لغايات سياسية كغير تدّخؿالفإف  السابؽ. كعميو
مع الرأم الدكلي الجديد )الكاليات المتحدة( كمف ضمنيا نظاـ  المتعاكنةغير  اسقاط جميع األنظمة

 مطامع جيكسياسية تتمثؿ في مناطؽ نفكذ كمصادر لمطاقة.إلى  باإلضافة، القذافي مف جية

 

                                                 

الخسائر البشرية في  -قتمى غير معترف بيمكاف: بعن  (human right watch)تقرير منظمة حقكؽ اإلنساف(  ٔ)
 )متكفر عمى الرابط(:  ٜٕٔٓ/ٚ/ٗتاريخ االطبلع إلى المكقع حممة الناتو الجوية عمى ليبيا، 

http://www0hrw.org/sites/default/fils/reports/libya0512arsumrecs.potf  
 .سابؽ مرجع، «تدخل الناتو العسكري في ليبيا ممسؤولية الحماية: تقي: »محمد الحرماكم، مقاؿ بعنكاف  (ٕ)

http://www0hrw.org/sites/default/fils/reports/libya0512arsumrecs.potf
http://www0hrw.org/sites/default/fils/reports/libya0512arsumrecs.potf
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 الدولي في ليبيا.  تدّخلاآلثار المترتبة عمى ال ًا:نيثا

 :يةقميما  محمية ك  تانعكاساالدكلي في ليبيا  تدّخؿلقد كاف لم

 :عمى الصعيد المحمي -ٔ

عمى رغـ مف رغبة المجتمعات الثائرة ببناء نظاـ سياسي جديد عمى انقاض الديكتاتكريات 
قكامو كضع عقد اجتماعي جديد عبر دستكر يعبر عف مجمكع المصالح االجتماعية ، المنيارة
كيمبي اعتبارات المكاطنة ، كيرسخ معاني المشاركة المجتمعية الشاممة كالبناء الديمقراطي، المختمفة

 تجسيده في ليبيا عمى ارض الكاقع ليس مف السيؿ. أف إال  ،كالمساكاة كالحرية كالتنكع

انتشر ، دارات االمنيةلشعب عمى مخازف السبلح كتدمير اإلفبعد انييار نظاـ القذافي كاستيبلء ا
التصدم لمنظاـ السابؽ  بشكؿ كثيؼ السبلح كظيرت العديد مف المجمكعات المسمحة التي ساىمت في

 رافضيف تسميـ أسمحتيـ، خارج سمطة المجمس الكطني االنتقالي كالحككمات المنبثقة عنو -في الميداف 
 حيف تمبية مطالبيـ المختمفة كعمى رأسيا حقيـ في المشاركة في قيادة الببلد.إلى 

ة جديدة مع دخمت ليبيا مرحم، سنكات عمى انطبلؽ الثكرة ٖكبعد ، ٕٔٔٓشباط  ٚٔكمنذ 
 «عممية الكرامة »كالذم اعمف انطبلؽ ، ظيكر المكاء المتقاعد خميفة حفتر عمى المشيد السياسي الميبي

بيدؼ اعادة رسـ خريطة جديدة لميبيا كاسقاط سيطرة المؤتمر الكطني الميبي ، ٕٗٔٓايار  ٚٔفي 
ف المسمميف. فقاـ بحؿ المؤتمر كالحككمة الميبية كمحاربة المميشيات المسمحة المكالية لجماعة االخكا

خكاف مقرب مف تنظيـ اإلأعماؿ  مد معيتيؽ رئيسان لمكزراء كىك رجؿأحالكطني الذم كاف قد اختار 
عمف عف تكلي رئيس مجمس أك ، االستسبلـإلى  الحككمة كالمؤتمر الكطني أعضاءكدعا ، المسمميف

االنتخابات البرلمانية  إجراءثـ يمييا ، كلى في خريطة الطريؽأعمى رئاسة الببلد كخطكة القضاء األ
تـ انتخاب مجمس نكاب جديد حيث قاـ االخير ، ٕٗٔٓ. كفي تمكز (ٔ)تحت اشراؼ القكات المسمحة

المحكمة الدستكرية العميا قضت بعدـ دستكريتو. كقد ابدل ىذا المجمس أف إال  ،بحؿ المؤتمر الكطني
الخدمة إلى  كاعتبر قكاتو جيشان نظاميان كأعادهالدعـ لعممية حفتر ، الذم يعقد جمساتو في طبرؽ

معسكر الشرؽ الذم مّثمو الجيش الكطني الميبي بقيادة خميقة ، معسكريفإلى  فانقسمت الببلد، العسكرية
كحككمة » «فجر ليبيا»كمعسكر الغرب الذم مثمتو كيانات مسمحة ، حفتر كمجمس النكاب في طبرؽ

  ميكؿ االسبلمية.في طرابمس ذات ال «االنقاذ الكطني 

، حؿ لكقؼ النزاع الدائر بيف حككمتي طرابمس كطبرؽإلى  كبعد عاـ مف المباحثات لمتكصؿ
                                                 

، ٕٗٔٓ /٘/ٕ٘نشر في  «االمارات»صحيفة االتحاد ، «ىالكرامة ام الفوض اليبي»عائشة المرم، مقاؿ بعنكاف:   (ٔ)
 ي:لكتركنتكفر عمى المكقع اإلم  ٜٕٔٓ/ٚ/٘ٔتاريخ االطبلع 

  http:www.alittihad.ae/Wejhat Article/79293. 
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المتحدة في  األمـ الصخيرات في المغرب برعاية اتفاؽبمكجب ، تشكمت حككمة الكفاء الكطني
طبرؽ. برئاسة فائز السراج كتـ منحيا الثقة مف قبؿ مجمس النكاب المنعقد في  ٕٙٔٓشباط ٗٔ

لـ تستطع حككمة السراج مف حؿ االزمات في ليبيا ، كبالرغـ مف التْايد الدكلي لحككمة الكفاؽ الكطني
كبح جماح الجماعات المسمحة كبسط سمطتيا  فيفشميا إلى إضافة  ،كانياء حالة االنقساـ المكجكدة

 .(ٔ)عمى كامؿ الببلد

مميان كالمشير أتكافؽ الكطني المعترؼ بو ماـ ىذا االنقساـ بيف فايز السراج كرئيس حككمة الأك 
عقد في مدينة ، )الجيش الكطني الميبي( في تصكره لمستقبؿ ليبيا «شرؽ ليبيا»خميفة حفتر قائد قكات 
 جراءإلمؤتمر دكلي حكؿ مستقبؿ ليبيا لكضع خارطة طريؽ  ٕٛٔٓ ٕت ٕٔباليرمك االيطالية في 

أف إال  ية التي تكاجو الببلد.كاألمناسية كاالقتصادية االنتخابات في ليبيا كايجاد حؿ لبلزمات السي
كخصكصان بيف ، غياب الثقة بيف الفرقاء في ليبياإلى  يجاد رؤل مكحدة كذلؾ يعكدإالمؤتمر فشؿ في 

انطبلؽ العممية العسكرية القتحاـ العاصمة  ٜٕٔٓ/ٗ/ٗحيث اعمف االخير في ، السراج كحفتر
الذم ، الحكار الكطني الجامع بمدينة غدامس)جنكب غربي ليبيا( طرابمس قبيؿ اياـ مف انطبلؽ مؤتمر

المتحدة بيدؼ حؿ االزمة الميبية كاطبلؽ العممية  األمـ نيساف تحت رعاية ٙٔكٗٔكاف مقرران بيف 
 غير مسمى.أجؿ  إلى تأجيموالسياسية كالذم تـ 

مف بعض الدكؿ كالمدعكمة ، ف العممية العسكرية التي قادىا حفتر لمسيطرة عمى طرابمسإ
 «بركاف الغضب»طمقت عممية أالتي  «حككمة الكفاؽ»ءت بالفشؿ اماـ قكات با  (ٕ)ية كالدكليةقميماإل

ت الخارجية تدّخبلماـ ىذا االنقساـ في ليبيا كالتي تغذيو الأك  عمى العاصمة الميبية. ءاالعتدالكقؼ 
انتخابات آمنة كالبدء بالعممية الديمقراطية  إجراء ال يمكفإذ  ُيستبعد الحؿ السياسي، يةقميمالدكلية كاإل

 مني كانتشار السبلح.في ظؿ التحدم األ

 ي:قميمعمى الصعيد اإل -ٕ

كاالستقرار في منطقة الساحؿ كالصحراء األمف  النعداـ ميمان  لقد شكمت األزمة الميبية عامبلن 
 .مكجكدة في المنطقةية الرىابالمنظمات اإلإلى  في ليبيا ككصكليا سمحةكالمغرب بسبب انتشار األ

كىك ما أضحى يشكؿ ، الميبية باتت تجارة رائجة تطاؿ دكؿ الجكار العربية كاالفريقية سمحةفتيريب األ

                                                 

بكابة افريقيا االخبارية، »حكومة الوفاق الميبية بداية عسيرة ونياية محتومة »عبد الباسط غبارة، مقاؿ بعنكاف   (ٔ)
 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٜٕٔٓ/ٚ/٘ٔتاريخ االطبلع  ،ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٚفي ُنشر

  www.afrigatenews.net/article 
 ٜٕٔٓ/ٚ/ٕٓ، صحيفة الجزيرة نشر بتاريخ «الميركي لحفتر يكشف مواقف الدول في ليبيا مالدع»قاؿ بعنكاف م  (ٕ)

 ي:لكتركنعمى المكقع اإل، متكفر ٜٕٔٓ/ٚ/ٙٔتاريخ االطبلع 
www.aljazeera.net/news/politics/20/4/2019. 

http://www.afrigate/
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الؼ قطعة سبلح آمف عشرة أكثر  تيريب ما يقاربإلى  شككة في خصر ىذه األنظمة. فتشير التقارير
مف أكثر  طات المصرية التي حجزتكىك ما أكدتو السم، الثكرة دما بعكقذائؼ أر بي جي في مرحمة 

الذم يغذم ظاىرة االنفبلت األمني في األمر  ،ميربة خفيفة كمتكسطة عبر الحدكد مع ليبيا أسمحةمرة 
 مع الدكؿ التي تممؾ حدكدا مع ليبيا. ؼال يختمكاألمر نفسو ، مصر

ة ككثرة الميميشيات مف جي تحكموفحالة عدـ االستقرار في ليبيا بسبب سمطة السبلح الذم 
كساىـ ، ةاالستراتيجيتمزيؽ البنى التحتية كالمنشآت إلى  أدت، االعتداءات كاالغتياالت مف جية اجرل

مما زاد مف صعكبة تككيف منظكمة أمنية ، تشتت كانقساـ القكل السياسية في تأجيج األكضاع الداخمية
كدم مع الجزائر كتكنس خاصة مع ضعؼ المراقبة عمى الشريط الحد، نظامية تسير عمى أمف الببلد

المجمكعات تمكيف إلى إضافة  ىذا سمحةاأل باستخداـارتفاع كتيرة التيريب إلى  كىك ما أدل، كمصر
ية مف التنقؿ بحرية متخذة مف ليبيا قاعدة النطبلؽ كتأميف الدعـ المكجيستي لعممياتيا المزعزعة رىاباإل

 .(ٔ)الستقرار دكؿ الجكار

لساحؿ االفريقي كالصحراء خاصة مالي التي يكجد فييا حرب بيف اإلى  فتجارة السبلح امتدت
تنظيـ القاعدة التي يسيطر عمى مناطؽ صحراكية بيف كؿ مف مالي إلى  باإلضافة، كالطكارؽالحككمة 
المنضكيف  الطكارؽلقد شكؿ عكدة المقاتميف ، تيريب السبلحإلى  مكريتانيا كالجزائر. فإضافة، كالنيجر

استفادت الحركة إذ  ،كارؽ في الساحؿ االفريقيطإحياء ألزمة ال، قذافي سابقاتحت لكاء معمر ال
عصرية لممطالبة باالنفصاؿ التاـ عف  أسمحةالكطنية لتحرير أزكاد مف حكالي ألفي مقاتؿ مزكديف ب

 .(ٕ)دكلة مالي

 ان كأمني ما حصؿ في ليبيا لـ ينعكس عمى استقرار دكؿ الجكار سياسيان أف ان أيض كمف المبلحظ
كالتيريب عبر  فالبلجئيبسبب تداعيات مسألة  لئلرىاؽبؿ عّرض اقتصاديات ىذه الدكؿ ، كحسب
كتكّقؼ التبادؿ التجارم مع ليبيا بسبب ، نتيجة انعداـ الضكابط المحددة لحركة تدفؽ السبلح، الحدكد

ما ، بمدىاإلى  ة العاممة في ليبيا لمعكدةجنبيتكقؼ بعض بنككيا عف العمؿ. ىذا كاضطرت العمالة األ
في ظؿ تزايد ، مف نسب البطالة كعدـ االستقرار االقتصادم في معظـ دكؿ الجكار االفريقي عرف

 .(ٖ)ميزانية دفاعيا لتأميف حدكدىا مع ليبيا

، حمؼ الناتك في ليبيا كآثاره عمى المستقبؿ السياسي الميبي مف جية تدّخؿكبعد استعراض نتائج 
                                                 

رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، تداعيات األزمة الميبية عمى األمن في الجزائر، أكشريؼ يسرل،   (ٔ)
 .ٜٔٔ-ٛٛٔ، صٕٙٔٓ - ٕ٘ٔٓ بسكرة امعةقسـ العمـك السياسية، ج

، دار البشيحالتا مالي ونيجيريا،  جذور العنف في الغرب الفريقي:عايدة العزب مكسى،   (ٕ) ر، لمثقافة كالعمـك
 .ٙٗ، صٕ٘ٔٓالقاىرة، 

 .ٖٕٓمرجع سابؽ، صتداعيات األزمة الميبية عمى األمن في الجزائر، كشريؼ يسرل، أ  (ٖ)
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 الُبّد مف طرح سؤاؿ ىاـ: أيف المكاطف الميبي مف كؿ ىذا؟ كىؿ حقان ، يةكعمى دكؿ الجكار مف جية ثان
تعرضكا لخدعة  فالميبييأف  أـ، كما كعد السادة في حمؼ الناتك، صار الناس في ليبيا أفضؿ حاؿ

 كبيرة كأنيـ يعيشكف مأساة العراؽ كالصكماؿ؟

مف حيث الغرض ف إ ذكرناىااالعتبارات التي  حمؼ الناتك العسكرم في ليبيا لـ يراعِ  تدّخؿف
 بؿ عدكانان ، «المسؤكلية في الحماية»لمبدأ  عماالن إ تدّخؿىذا ال ؿال يشكالسميـ كتكازف النتائج... كعميو 

 ية. نساندكف االعتبارات اإل ةبدكافع اقتصادية كسياسية بحت مصحكبان ، عمى دكلة ذات سيادة
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 الخاتمة
 

و المتنكعة أساليبثاره ك آعناصره ك إلى  مف خبلؿ التطرؽ الدكلي تدّخؿبعد دراسة كتحميؿ مفيكـ ال
في الشؤكف الداخمية  تدّخؿمبدأ عدـ الك  السيادةمبدأ  خاصة، القانكف الدكلي مبادئكالتي تتعارض مع 

عدـ مبدأ  في العبلقات الدكلية. كبعد تناكؿ االستثناءات الكاردة عمى القّكةكمبدأ عدـ جكاز استخداـ 
 إلى و كتحكلو فيما بعدأساسي مف حيث مشركعيتو ك نسانالدكلي اإل تدّخؿتكقؼ عمى الكبعد التدّخؿ، ال

العسكرم في ليبيا  تدّخؿكبعد ربط ىذه المفاىيـ بما ترتب مف نتائج عمى ال، «مسؤكلية الحماية»مبدأ 
 االستنتاجات التالية:إلى  تكصمنا، ٕٔٔٓعاـ 

ف. يكالقانكني فالسياسييالجدؿ كاالختبلؼ بيف  الدكلي ىك مف المفاىيـ التي يكثر حكليا تدّخؿال -ٔ
ي تدّخممف تفسيرىا لمعمؿ ال بحيث تعددت النظريات كالمدارس الفكرية التي تناكلتو انطبلقان 

فيك مفيكـ متغير خاضع لآلليات كالظركؼ التاريخية التي ساىمت في تجسيده ، كتصكراتيا لو
عمى مسائؿ تككف مف صميـ االختصاص ينصب  عمميا. ىذا كتكحد الباحثكف حكؿ ىدفو ككنو

أك  إبقاء األكضاع عمى حالياأجؿ  تحقيؽ اثار معينة سكاء مفإلى  ييدؼ بحيث، الداخمي لمدكلة
  ة.تدّخمتغيير األكضاع القائمة في بمد ما بما يتماشى مع مصالح الدكلة الم

كفؽ  تدّخؿالطرؼ المو إلي يمجأأف  بؿ يمكف، كاحد أسمكبالدكلي عند ممارستو  تدّخؿال ذال يتخ  -ٕ
، .. كذلؾ تحت مبررات مختمفة.اقتصادمأك  سياسي، عسكرم تدّخؿيككف  قد، أساليبعدة 

 تدّخؿالك الدمار الشامؿ  أسمحةمكافحة انتشار ، أك رىابمكافحة اإل، أك كحماية الرعايا في الخارج
 .نسافلكقؼ االنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإل

كالتي ، في العبلقات الدكلية ساسادة الدكلة التي تشكؿ الحجر األالدكلي مع سي تدّخؿيتعارض ال  -ٖ
كغير قابؿ لمتجزئة كال تخضع لمتقادـ ، تتمتع بالعديد مف الخصائص التي تجعؿ منيا سيادة كاحدة

ظيكر ك  الدكلي بفعؿ العكلمة انيا اماـ التغيرات التي رافقت النظاـإال  ،تتمتع بالطبلقية، كدائمة
كالمؤسسات المالية الدكلية كالشركات المتعددة الجنسيات التي تسيطر ، ديدةقكل غير قكمية ج

عمى أغمب اقتصاديات الدكؿ كالمنظمات غير الحككمية. كبفعؿ تطكر المجتمع الدكلي لناحية 
فقدت ، نياء االرتكابات الجسيمة التي تتعرض ليا ىذه الحقكؽا  ك  نسافاىتمامو بحماية حقكؽ اإل

بحيث ، الدكلي في المجاؿ المحجكز لمدكلة تدّخؿيا اماـ انحسارىا بفعؿ الىذه السيادة طبلقيت
 مف السيادة المطمقة. صبح المجتمع الدكلي يستعمؿ مصطمح سيادة نسبية بدالن أ

يعتبر إذ  األمرة في القانكف الدكلي المبادئفي الشؤكف الداخمية مف  تدّخؿعدـ المبدأ  يعتبر  -ٗ
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محكمة العدؿ الدكلية.  أحكاـية كفي قميماإلأك  نظمات الدكليةالقاسـ المشترؾ بيف مكاثيؽ الم
 ساساأل، في العبلقات الدكلية القّكةعدـ جكاز استخداـ مبدأ  إلىإضافة  ،كيشكؿ ىذا المبدأ

 .تدّخؿالقانكني لعدـ مشركعية ال

الخارجية أك  في الشؤكف الداخمية تدّخؿالمبدأ العاـ في العبلقات الدكلية ىك عدـ مشركعية الف إ  -٘
ان ثكب المشركعية طبق تدّخؿفينالؾ حاالت مستثناة يرتدم فييا ال، لكؿ قاعدة استثناءأف إذ  ،لمدكؿ
كلكف كفؽ  سمـ كاألمف الدكلييفمثؿ حؽ الدفاع الشرعي كالحفاظ عمى ال، المتحدة األمـ لميثاؽ

 .غير مشركع عمبلن  تدّخؿيصبح ىذا الكاذا لـ تحتـر ىذه الشركط ، حددةشركط م

المتحدة خاصة لناحية تحديد  األمـ ( مف ميثاؽٚ/ٕعدـ كضكح الرؤية في تفسير نص المادة )  -ٙ
السياسية عمى القكاعد القانكنية عند  االعتباراتحيث تـ تغميب ، الداخمي لمدكؿ االختصاص
 في الحياة الدكلية. تدّخؿعدـ المبدأ  التعامؿ مع

كبفعؿ ، الدكلي االىتماـدائرة إلى  الداخمي لمدكؿ االختصاصمف دائرة  نسافانتقاؿ حقكؽ اإلف إ  -ٚ
كما أنتجتو ىذه ، نزاعات داخؿ الدكؿإلى  تغيير طبيعة النزاعات مف نزاعات فيما بيف الدكؿ

ي العسكرم لحماية حقكؽ نساناإل تدّخؿبرز النساف، لحقكؽ اإل النزاعات مف قتؿ كدمار كانتياؾ
ليس لديو نص قانكني  تدّخؿىذا الأف إال  ،ليا خةالجسيمة كالصار  االنتياكاتككقؼ  نسافاإل

تدّخؿ أك فانقسـ الفقو بيف مؤيد كمعارض. كبغض النظر عف مشركعية ىذا النكع مف ال، خاص بو
بعض الحاالت كتـ  في بازدكاجيةتطبيقو تـ أف  الممارسة الدكلية أثبتتأف إال  ،عدـ مشركعيتو

كما ىك الحاؿ عميو في فمسطيف كما يتعرض ، تحكموالخركج عف الضكابط كالقكاعد العرفية التي 
فما ىي مبادئ ، ةيسرائيماإللو الشعب الفمسطيني يكميا مف انتياكات عمى يد قكات االحتبلؿ 

 ي أماـ كؿ ىذه االنتياكات الجسيمة؟نسانالقانكف الدكلي اإل

مبدأ  برز، ادةالسيمبدأ  ي مف منطمؽ تعارضو معنساناإل تدّخؿنتيجة االنتقادات المكجية لم  -ٛ
أف  كذلؾ عبر تكريس دكر جديد لمسيادة كىك نسافمسؤكلية الحماية الذم يسعى لحماية حقكؽ اإل

 .«السيادة كسيطرة كليست » «السيادة كمسؤكلية  »ـ تفي

لؤلطر القانكنية التي حددتيا كفقان  ىك الحماية -مبدأ مسؤكلية-التطبيؽ السميـ ليذا المبدأ ف إ  -ٜ
 كالتي تتمخص بمبدئيف: ٕ٘ٓٓكالسيادة كأقّرىا مؤتمر القمة العالمية لعاـ  تدّخؿبالالمجنة المعنية 

التطيير ، الحرب، ى في حماية مكاطنييا مف جرائـ اإلبادةاألكلمسؤكلية الدكلة بالدرجة  - أ
كدكر المجتمع الدكلي في تشجيعيا كمساعدتيا لبلضطبلع ، يةنسانالجرائـ ضد اإل، العرقي
 بيا.

المتحدة التي لدييا  األمـ ماية التي تقع عمى عاتؽ المجتمع الدكلي مف خبلؿمسؤكلية الح  - ب
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لمفصميف السادس كالثامف مف الميثاؽ في كفقان  مسؤكلية استخداـ الكسائؿ السممية المبلئمة
كبطريقة حاسمة بما ، جماعي في الكقت المناسب إجراءاتخاذ إلى  حماية السكاف كصكال

 المسؤكليةالبيِّف لمدكلة عف تحمؿ ىذه كذلؾ في حاؿ العجز  ،في ذلؾ الفصؿ السابع منو
 عدـ نيتيا في ذلؾ.أك 

لمفصؿ كفقان  بخصكص الشأف الميبي ٖٜٚٔك ٜٓٚٔلمقراريف األمف  صدار مجمسإشكؿ  لقد -ٓٔ
التي تجرم في  نسافلمحد مف انتياكات حقكؽ اإل «المسؤكلية في الحماية»لمبدأ  عماالن إ، السابع

نص عمى فرض منطقة حظر طيراف  ٖٜٚٔ. فالقرار ٕٔٔٓاـ القذافي عاـليبيا مف قبؿ نظ
بحيث استيدفت ضربات حمؼ الناتك ، المحدد جراءالعمؿ العسكرم تعّدل اإلأف إال  ،جكم

عسكريا لدخكؿ المدف كلك عمى  المنشآت غير العسكرية كساعدت قكات الناتك المعارضة الميبية
 ي.ساسرم ضد ليبيا يحيد عف ىدفو األمما جعؿ العمؿ العسك، حساب المدنييف

كاىية لمتخمص مف القذافي. فيذا  الدكلي العسكرم في ليبيا لـ يكف سكل حجة تدّخؿالف إ -ٔٔ
تكريس المزيد مف إلى  اطالة أمد الصراع كالحرب األىمية كقاد في النيايةإلى  ادل تدّخؿال

ىذا ، يبيا كاألقاليـ المجاكرة لياكالتطرؼ كاالنتشار المخيؼ لمسبلح في ل نسافانتياكات حقكؽ اإل
يككف بداية أف  ناىيؾ عف انسداد االفؽ االتفاؽ السياسي الذم يكحد السمطة في ليبيا كالذم يمكف

 تقسيـ ليبيا.
غير مسبكؽ في اختراؽ االسس كالمبادئ العامة لمقانكف  ان نمكذجأالدكلي في ليبيا  تدّخؿشّكؿ ال -ٕٔ

إلى  باإلضافة، في التعامؿ مع الحالة الميبية عية الدكليةسقاط مرتكزات الشر إحيث تـ ، الدكلي
في استخداـ ان لـ يعطيا الحؽ مطمق ٕٔٔٓ/ٖٜٚٔك ٜٓٚٔفالقراريف  المتحدة. األمـ تغييب دكر

كأجندات  أىداؼفالحممة العسكرية تمت لتحقيؽ ، الميبي المفرطة لحمؼ الناتك ضد الشعب القّكة
كاستيداؼ المدنييف كالبنى التحتية.  القّكةاستعماؿ  ي فيما خصلمقانكف الدكلان سياسية كشكمت خرق

الذم قاـ بو  تدّخؿالأف إال  ،فمع عدـ التقميؿ مف شأف طبيعة القذافي كنظامو التسمطي القمعي
ُأريد منو اسقاط القذافي كتدمير ، ضد الشعب الميبي عدكانان إال  ما ىك في الحقيقة، حمؼ الناتك

مف قبؿ الدكؿ الكبرل كعمى ان كاالقتصادية كالسكانية بحيث يككف ىذا درس سيةالسياليبيا في بنيتيا 
 ة لكؿ مف اراد الخركج عف الطاعة. ميركيرأسيا الكاليات المتحدة األ

 نطرح مجمكعة مف المقترحات مفأف  كعميو مما سبؽ استنتاجو ككنياية ليذه الدراسة يمكننا
 كىي عمى النحك التالي:، المكضكع خدمةأجؿ 

لكي ال ، الدكلي لرفع المبس كالغمكض عمى ىذا المفيكـ تدّخؿالعمؿ عمى إيجاد تعريؼ جامع لم -ٔ
 ة.تدّخممجمكعة الدكؿ المك  يساء استعمالو لما يخدـ المصالح الضيقة لمدكلة
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لتجنب ، المتحدة بشكؿ كاضح ال لبس فيو األمـ ( مف ميثاؽٚ/ٕإعادة صياغة نص المادة)  -ٕ
في نطاؽ  تدّخؿمع تحديد المسائؿ التي ، اسية عمى القكاعد القانكنيةتغميب االعتبارات السي

كاعتبار ، تتعامؿ معياأف  التي يمكف لممنظمات الدكلية خرلاالختصاص الداخمي لمدكؿ كاأل
 ي في ىذا المجاؿ.ساسقكاعد قانكف الدكلي ىي المرجع األ

مجمكعة أك  تقـك بو دكلة ؿتدخّ أم  فياألمف  القرارات الصادرة عف مجمسإلى  االحتكاـيجب  -ٖ
تفكيض أك  كاف ىناؾ ترخيصإذا  إال ،يةإقميممف طرؼ منظمة معينة دكلية كانت أـ أك  الدكؿ

ال تشط ىاتو المنظمات كأف  مجمكعة الدكؿأك  ال تتجاكز ىذه الدكلةأف  عمى، مف مجمس األمف
 عمى القرارات الصادرة عنو.

في  نسافـ بانتياكات جسيمة ككاسعة النطاؽ لحقكؽ اإلتقك أف  في حيف ال يمكف السماح لدكلة ما  -ٗ
 «مسؤكلية الحماية»مبدأ  أعماؿ ال بد مف، مكاجية شعبيا كمكاطنييا كتدفع باعتباره شأف داخمي

إلى  إنما ضمف ضكابط محددة كذلؾ بعد تعديؿ مكاد الفصؿ السابع مف الميثاؽ كأف تضاؼ
كما كتدرج الجرائـ  «نسافاكات الجسيمة لحقكؽ اإلكفي حاالت االنتي»عنكاف الفصؿ السابع عبارة 

سمـ كاألمف كمصادر لتيديد ال ٕ٘ٓٓالتي تـ التكافؽ عمييا في القمة العالمية ، الدكلية األربعة
 بمكجب الفصؿ السابع. تدّخؿالتي تستكجب ال الدكلييف

 كتتمخص تمؾ الضكابط:

 .«مسؤكلية الحماية»مبدأ  أعماؿ أف يستكجب الكضع حقيقة - أ

لمفصؿ السابع كذلؾ كفقان  تدّخؿيحدد فييا الجية المخكلة بالاألمف  إصدار قرار مجمس -ب
بنكد ىذا  -ة تدّخماألطراؼ الم -تحتـر ىذه األخيرة أف  بعد استنفاذ الكسائؿ السممية عمى

 يككف فيو قفز عمى الشرعية الدكلية.أف  ألف مف شأنيا، تتجاكزىاأف  القرار دكف

ال تحكؿ، محدكد النطاؽ جغرافيا كزمنيا بحيث يحقؽ اليدؼ منو تدّخؿلأف يككف ىذا ا -ج  كا 
 عدكاف كاحتبلؿ بما يحمبلف مف معنى. إلى 

حؽ الفيتك في حالة االنتياكات  استعماؿعف األمف  الدائميف في مجمس عضاءيمتنع األ -د
مسؤكلية »مبدأ  في تطبيؽ كاالنتقائية االزدكاجيةكذلؾ لتفادم  نسافالجسيمة لحقكؽ اإل

بما األمف  اصبلح نظاـ التصكيت في مجمسإلى  كذلؾ كمرحمة أكلى كصكالن  «الحماية
المساكاة بيف جميع مبدأ  مف الميثاؽ التي تنص عمى ٕ/ٔيتناسب مع نص المادة 

 عضائيا.أ

تككؿ ك  عضاءالدكؿ األ إرادةنشاء قكة عسكرية دكلية تابعة لؤلمـ المتحدة كمستقمة عف إضركرة  -٘
 ية.نسانت اإلتدّخبلة الليا ميم
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 قائمة المراجع والمصادر

 : المراجع العربيةولً أ
 الكتب العربية: ( أ

المبادئ الكبرى والنظام الدولي ، الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير، )ابراىيـ( عمي .ٔ
 .ٜٜٚٔ، القاىرة، دار النيضة العربية، الجديد

، القاىرة، دار النيضة العربية، لعامة لألمم المتحدةالمنظمات الدولية: النظرية ا، )ابراىيـ( عمي .ٕ
ٕٓٓٔ. 

دار الكتاب ، والسمم الدولييناألمن  في حفظاألمن  تطور دور مجمس، )ابك العبل( أحمد .ٖ
 .ٜٜٜٔ، ىاألكلالطبعة ، الجزائر، الحديث

 دكف سنة نشر.، االسكندرية، منشأة المعارؼ، القانون الدولي العام، )ابك ىيؼ( عمي .ٗ

موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بين الواقعية السياسية ، ميؿ( ركدريؾ)ابي خ .٘
 .ٖٓٗص، ىاألكلالطبعة ، بيركت، منشكرات الحمبي الحقكقية، والحاكمة العالمية

، المؤسسة الكطنية لمكتاب، في القانون الدولي المعاصر تدّخلعدم المبدأ  ،)ادريس( بككرا .ٙ
 .ٜٜٜٔ، الجزائر

مركز ، (8112-0991المتحدة لمقانون الدولي) األمم لعراق وتطبيقاتا، )بجؾ( يكسؼ .ٚ
 . ٕٙٓٓ، بيركت، دراسات الكحدة العربية

 مؤسسة، الدولة الوطنية بين متطمبات السيادة وتحديات العولمة، )بف شريط( عبد الرحماف .ٛ
 .ٕٔٔٓ، الجزائر، كنكز لمنشر كالتكزيع

دار مجدالكم لمنشر ، موماسية والقنصميةاسمى وقواعد العالقات الدب، )الجاسكر( ناظـ .ٜ
 .ٕٔٓٓ، عماف، كالتكزيع

، منشكرات الحمبي الحقكقية، ي في ضوء القانون الدولي العامنساناإل  تدّخلال، )الجنابي( محمد  .ٓٔ
 .ٕٓٔٓ، ىاألكلالطبعة ، بيركت

، ٕ٘ٓٓ، االسكندرية، دار الفكر الجامعي، المحكمة الجنائية الدولية، )حجازم( عبد الفتاح .ٔٔ
 .ٖٖٕص

الحمبي  منشكرات، فرادالعقوبات الدولية ضد الدول واأل، نطاق الجزاء الدولي، )حرب( عمي .ٕٔ
 .ٕٓٔٓ، بيركت، الحقكقية
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المنظمات  -الحصانات -النشاطات -الجماعياألمن  المنظمات العالمية: نظام، )حسيف( خميؿ .ٖٔ
الطبعة ، بيركت، قيةمنشكرات الحمبي الحقك ، الوثائق -التحديات والصالح -غير الحكومية

 .ٕٚٔٓ، ىاألكل

 والوكالتاألجيزة  -المتحدة األمم -النظرية العامة -المنظمات العالمية، )حسيف( خميؿ .ٗٔ
 .ٕٚٔٓ، ىاألكلبيركت الطبعة ، منشكرات الحمبي الحقكقية، األمم عصبة -والبرامج

شكرات الحمبي من، والقضايا شخاصاأل –العالقات الدولية النظرية والواقع ، )حسيف( خميؿ .٘ٔ
 .ٕٔٔٓ، ىاألكلالطبعة ، الحقكقية بيركت

وحرب الشرق الوسط الجديد)احتالل العراق وافغانستان  رىابذرائع اإل ، )حسيف( خميؿ .ٙٔ
 .ٕٕٔٓ، ىاألكلالطبعة ، بيركت، منشكرات الحمبي الحقكقية، والعدوان عمى غزة ولبنان(

، منشكرات الحمبي الحقكقيةكؿ، األالجزء ، موسوعة القانون الدولي العام، )حسيف( خميؿ .ٚٔ
 .ٕٕٔٓ، بيركت

منشكرات الحمبي ، واتفاقيات تحرير التجارة العالمية تدّخلعدم المبدأ  ،)الحكيش( ياسر .ٛٔ
 .ٕ٘ٓٓ، ىاألكلالطبعة ، بيركت، الحقكقية

 .ٜٔٚٔ، بيركت، دار العمـ لممبلييف، الجزء الثاني، القانون الدستوري العام، )رباط( ادمكف .ٜٔ

، بيركت، منشكرات الحمبي الحقكقية، الدولي مفيوم في طور التبدل تدّخلال، ( ليمى)الرحباني .ٕٓ
 .ٕٙٓٓ، ىاألكلالطبعة 

دار المطبكعات نسان، ي والقانون الدولي لحقوق اإل نسانالقانون الدولي اإل ، )ريا( نغـ .ٕٔ
 .ٜٕٓٓ، االسكندرية، الجامعية

، القاىرة، دار النيضة العربية، كي ومأساة البوسنة واليرسنساناإل  تدّخلال، )شمبي( صبلح .ٕٕ
ٜٜٔٙ. 

، دار النيضة العربية، عاما عمى انشائيا 01المتحدة بعد مرور األمـ ،)السرحاف( عبد العزيز .ٖٕ
 .ٜٜ٘ٔ، القاىرة

، في تدويل النزاعات الداخمية وتسويتيااألمن  الوسائل القانونية لمجمس ،)سكفي( فرست .ٕٗ
 .ٖٕٔٓ، بيركت، منشكرات زيف الحقكقية

، دار الجامعة الجديدة لمنشر، ي والبيئينسانالدولي بين المنظور اإل  تدّخلال، سيد( سامح)ال .ٕ٘
 .ٕٕٔٓ، االسكندرية

الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساتو عمى الساحة  تدّخلال، )السيد( سامح .ٕٙ
 .ٕٕٔٓ، االسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر ،الدولية

الطبعة ، الدار البيضاء، دار االكاديمية، ينساناإل  تدّخلفي ال دراسات، )سي عمي( أحمد .ٕٚ
 .ٕٓٔٓ، ىاألكل
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، دار االكاديمية، ي والممارسةنساني بين القانون الدولي اإل نساناإل  تدّخلال، )سي عمي( أحمد .ٕٛ
 . ٕٔٔٓ، الجزائر

، قيةمنشكرات الحمبي الحقك  ،ودوره في حماية السالم الدولياألمن  مجمس ،)سيؼ الديف( أحمد .ٜٕ
 .ٕٕٔٓ، ىاألكلالطبعة ، بيركت

، دار المطبكعات الجامعيةاألكؿ، الجزء  ،أصول القانون الدولي العام، )عبد الحميد( سامي .ٖٓ
 .ٜٜٙٔ، الطبعة الخامسة، االسكندرية

المصادر ووسائل  -نسانالقانون الدولي لحقوق اإل ، )عمكاف( محمد ك)مكسى( محمد  .ٖٔ
 .ٕ٘ٓٓ، االردف، ةدار الثقافاألكؿ، الجزء ، المراقبة

لمنشر دار الثقافة  ،القانون المعاصر -الوسيط في القانون الدولي العام، )عمكاف( عبد الكريـ .ٕٖ
 .ٜٜٛٔ، ىاألكلالطبعة ، عماف، كالتكزيع

، االسكندرية، منشأة المعارؼ، : قانون السالماألمم العامة في قانون حكاماأل ،)الغنيمي( محمد .ٖٖ
ٜٔٚٓ 

في زمن  األمم قانونأو  في قانون السالم: القانون الدولي العام الوسيط، )الغنيمي( محمد .ٖٗ
 .ٕٜٛٔ، االسكندرية، منشأة المعارؼ ،السمم

منشكرات ، الحرب الشرعية والحرب المشروعة: تقييم اداء مجمس األمن، )فضؿ اهلل( عمي .ٖ٘
 .ٕٚٔٓ، ىاألكلالطبعة ، بيركت، الحمبي الحقكقية

المحتويات  -في القانون الدولي والعالقات الودية -نسانحقوق اإل ، )قادرم( عبد العزيز .ٖٙ
 .ٕٛٓٓ، الطبعة السادسة، الجزائر، دار ىكمة، واآلليات

الطبعة ، بيركت، منشكرات الحمبي الحقكقية ،مبادئ القانون الدولي العام ،)القاسمي( محمد .ٖٚ
 .ٕ٘ٔٓ، ىاألكل

، بيركت، بي الحقكقيةمنشكرات الحم ،الوسيط في القانون الدولي العام ،)المجذكب( محمد .ٖٛ
 .ٕٛٔٓ، الطبعة السابعة

دار النيضة  ،القانون الدولي أحكامي في ضوء مبادئ و نساناإل  تدّخلال، )المحمد( عماد الديف .ٜٖ
 .ٕٚٓٓ، القاىرة، العربية

 .ٜٔٛٔ، بغداد، المطابع العسكرية، في القانون الدولي القّوةاستخدام  ،)مكي( عبلء الديف .ٓٗ

دار البشير لمثقافة  ،نف في الغرب الفريقي: حالتا مالي ونيجيرياجذور الع، )مكسى( عايدة .ٔٗ
 .ٕ٘ٔٓ، القاىرة، كالعمكـ

ي: دراسة فقيية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون نسانالدولي اإل  تدّخلال، )ىنداكم( حساـ .ٕٗ
 .ٜٙٙٔ، القاىرة، دار النيضة العربية، الدولي
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، المؤسسة الحديثة لمكتاب، عام: دراسة مقارنةاليدام والقانون الدولي ال تدّخلال ،)يكنس( عدم .ٖٗ
 .ٕٓٔٓ، ىاألكلالطبعة ، بيركت

 

 األطروحات والرسائل: ( ب

أطركحة دكتكراه ، الدولي تدّخلوال تدّخلعدم المبدأ  القانون الدولي العام بين ،)قاسـ( محمكد .ٔ
 .ٕٕٔٓ، بيركت، الجامعة المبنانية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، في الحقكؽ

المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات الطابع  األمم تدّخل، سـ( مسعد عبد الرحماف)قا .ٕ
 .ٕٔٓٓ، القاىرة، جامعة القاىرة، كمية الحقكؽ، اطركحة دكتكراه، الدولي

رسالة ماجستير كمية ، الحرب الستباقية في قواعد القانون الدولي المعاصر ،)الجنزكرم( رضا .ٖ
 .ٕٚٓٓ، ىرةالقا، جامعة القاىرة، الحقكؽ

كمية ، رسالة ماجستير، في الجزائراألمن  تداعيات األزمة الميبية عمى ،)يسرل( أكشريؼ .ٗ
 .ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ، الجزائر، جامعة بسكرة، قسـ العمـك السياسية، الحقكؽ كالعمـك السياسية

 ،كمية الحقكؽ، رسالة ماجستير ،السيادةمبدأ  عمى وتأثيرهي نساناإل  تدّخلال، )الطاىر( كشيدة .٘
 . ٕٔٔٓ، الجزائر، جامعة بسكرة

 

 

 :المجالت  ( ت

 

، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف ،تراجع السيادة الوطنية في ظل التحولت الدولية ،)احبلـ( نكارم .ٔ
 .ٕٔٔٓ، جانفي -(ٗعدد)

مطابع ، (ٔٔٔالعدد)، مجمة السياسة الدكلية، «نحو دور أقوى لألمم المتحدة»، )غالي( بطرس .ٕ
 .ٖٜٜٔ، ىرةالقا، مؤسسة األىراـ

دراسة بموجب  ،والمسؤولية الدولية الناشئة عنو 8112احتالل العراق  ،)ميدم( عدناف .ٖ
 .ٕٔٔٓ، العراؽ، (ٗالعدد)، (ٛٔالمجمد)، يةنسانمجمة جامعة تكريت لمعمـك اإل، القانون الدولي

ف مجمة الشؤك  ،ىدافالجذور واأل، ةميركيالحرب الستباقية األ استراتيجية، )اليزاط( محمد .ٗ
 .ٕ٘ٓٓ، (ٖٕٔالعدد)، العربية

 
 المحاضر والمؤتمرات والتصاريح:  ( ث

داخمة في الممتقى الكطني حكؿ مستقبؿ العبلقات ، الدولي في ليبيا تدّخلال، )بف عيسى( أحمد .ٔ
كمية الحقكؽ كالعمكـ ، جامعة الكادم، المتحدة األمـ الدكلية في ظؿ التطبيقات الراىنة لميثاؽ

 ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٔٔيخ تار ، الجزائر، السياسية
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 بشأف مسؤكلية الحماية. ٕ٘ٓٓمؤتمر القمة العالمي في ايمكؿ  .ٕ

 إيرافعقب اندالع التظاىرة الشعبية في  «دونالد ترامب» ميركيتصريح الرئيس األ .ٖ
ٕٛ/ٕٔ/ٕٓٔٚ. 

المتحدة بتاريخ  األمـ ة فيميركيمندكبة الكاليات المتحدة األ «نيكي ىايمي»تصريح  .ٗ
ٜٔ/ٕٔ/ٕٓٔٚ. 

 

 والدراسات:التقارير   ( ج

 :التقارير
تقرير الفريؽ الرفيع المستكل المعني بالتحديات  -ركةتأمنا: مسؤوليتنا المشأكثر  عالم .ٔ

 .ٕٗٓٓ/ٕٔ/ٕ، ٜ٘الدكرة ، المتحدة األمـ ،كالتيديدات كالتغيير

تقرير ، لمجميع نسانوحقوق اإل واألمن في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية  .ٕ
 ٕ٘ٓٓ، متحدةاالميف العاـ لؤلمـ ال

تقرير منظمة  ،قتمى غير معترف بيم الخسائر البشرية في حممة الناتو الجوية عمى ليبيا .ٖ
 .ٕٕٔٓ نسافحقكؽ اإل

  .ٕٕٔٓحزيراف نساف، تقرير منظمة حقكؽ اإل، ليبيا تتذكر مذبحة سجن أبو سميم .ٗ

 

 الدراسات:
مركز االمارات ان، نسسيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق اإل ، )باسيمي( باسيؿ .ٔ

 .ٕٔٓٓ، ىاألكلالطبعة ، (ٜٗالعدد)، لمدراسات كالبحكث االستراتيجية

أثر التحولت الدولية الراىنة عمى مفيوم السيادة الوطنية: السيادة والسمطة ، )بكبكش( محمد .ٕ
سمسمة كتب المستقبؿ ، مركز دراسات الكحدة العربية، اآلفاق الوطنية والحدود العالمية

 .ٕٙٓٓ، ىاألكلالطبعة ، بيركت، (ٕ٘العربي)

السيادة والسمطة: األفاق الوطنية ، وحدود السيادة الوطنية نسانحقوق اإل ، )الصديقي( سعيد .ٖ
، بيركت، (ٕ٘سمسة كتب المستقبؿ العربي)، مركز دراسات الكحدة العربية، والحدود العالمية

 .ٕٙٓٓ، ىاألكلالطبعة 

 
  :الوثائق والقرارات الدولية ( ح

 المتحدة. مـاأل ميثاؽ .ٔ

 ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية. .ٕ

 .ٜٛٗٔ/ٗ/ٖٓتاريخ ، ة )المعركؼ بميثاؽ بكجكتا(ميركيميثاؽ منظمة الدكؿ األ .ٖ
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 ميثاؽ منظمة االتحاد االفريقي. .ٗ

  .ٜٛٗٔ/ٕٔ/ٓٔفي  نسافعبلف العالمي لحقكؽ اإلاإل .٘

 .ٜٚٚٔالممحؽ بيا عاـ اإلضافييفكالبركتكككليف  ٜٜٗٔاتفاقيات جنيؼ األربعة عاـ  .ٙ

 . ٜٔٙٔ/ٗ/ٛٔاتفاقية فينا لمعبلقات الدبمكماسية تاريخ  .ٚ

 .ٜ٘ٙٔ/ٕٔ/ٕٔاتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التميز العنصرم  .ٛ

  العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية. .ٜ

 .ٜٙٙٔالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عاـ  .ٓٔ

 .ٜٜٙٔ/٘/ٖٕىدات تاريخ تفاقية فينا لقانكف المعاا .ٔٔ

  .ٜٓٚٔالنككية عاـ  سمحةمعاىدة عدـ انتشار األ .ٕٔ

 .ٖٜٚٔ/ٔٔ/ٖٓاالتفاقية الدكلية لقمع جريمة الفصؿ العنصرم تاريخ  .ٖٔ

 .ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٗمعاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النككية  .ٗٔ

 .ٕٕٓٓة في ايمكؿ ميركيالقكمي لمكاليات المتحدة األاألمف  استراتيجيةكثيقة  .٘ٔ

 :عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدةالصادرة القرارات  .ٙٔ

 .ٜٓٙٔ/ٕٔ/ٗٔتاريخ  ٗٔ٘ٔالقرار  -

 .ٜ٘ٙٔ/ٕٔ/ٕٔتاريخ  ٕٓ/ٖٕٔٔالقرار  -

 .ٜٙٙٔ/ٕ/ٙٔتاريخ  ٕٔ/ٕٕٓٓالقرار  -

 .ٜٓٚٔ/ٓٔ/ٕٗتاريخ  ٕ٘/ٕٕ٘ٙالقرار  -

 .ٜٗٚٔ/ٕٔ/ٗٔتاريخ  ٖٖٗٔالقرار  -

 ٜٗٚٔ/ٕٔ/ٕٔتاريخ  ٜٕ/ٖٕ٘ٔالقرار  -

 .ٜٗٚٔ/ٔ/ٔتاريخ  ٙ/ٕٖٔٓالقرار  -

 .ٜٙٚٔ/ٕٔ/ٗٔتاريخ  ٖٔ/ٜٔالقرار  -

 .ٜٓٛٔ/ٔٔ/ٗٔتاريخ  ٖ٘/ٖ٘القرار  -

 .ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٜتاريخ  ٖٙ/ٖٓٔالقرار  -

 .ٜٙٛٔ/ٕٔ/٘تاريخ  ٔٗ/٘ٙٔالقرار  -

 .ٜٛٛٔ/ٕٔ/ٛتاريخ  ٖٗ/ٖٔٔالقرار  -

 .ٕٙٓٓ/ٖ/٘ٔتاريخ  ٓٙ/ٕٔ٘القرار  -

 .ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٜٔتاريخ  ٕٚ/ٛٙٔالقرار  -

 ادم االجتماعي:عف المجمس االقتص الصادرةالقرارات  .ٚٔ

المتعمؽ بتنظيـ التعاكف بيف المجمس االقتصادم كاالجتماعي  ٜٜٙٔعاـ  ٖٔالقرار  -
 كالمنظمات غير الحككمية.
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 قرارات جامعة الدكؿ العربية: .ٛٔ
 .ٕٔٔٓ/ٖ/ٕٔتاريخ  ٖٓٙٚالقرار  -

 القرارات الصادرة عف مجمس األمف: .ٜٔ
 .ٜٚٙٔ/ٙ/ٜتاريخ  ٖٕ٘القرار  -

 .ٜٚٙٔ/ٙ/ٚتاريخ  ٖٕٗالقرار  -

 .ٜٚٙٔ/ٙ/ٙتاريخ  ٖٖٕالقرار  -

 .ٜٔٛٔ/ٙ/ٜٔتاريخ  ٚٛٗالقرار  -

 .ٕٜٜٔ/ٖ/ٖٔتاريخ  ٛٗٚالقرار  -

 .ٜٜ٘ٔ/ٗ/ٔٔتاريخ  ٜٗٛالقرار  -

 .ٜٜٛٔ/ٙ/ٚتاريخ  ٕٚٔٔالقرار  -

 ٕٔٓٓ/ٜ/ٕٛتاريخ  ٖٙٚٔالقرار  -

 .ٕٔٓٓ/ٜ/ٕٔتاريخ  ٖٛٙٔالقرار  -

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٚتاريخ  ٔٗٗٔالقرار  -

 .ٕٙٓٓتاريخ آب/ ٙٓٚٔالقرار  -

 .ٕٙٓٓ/ٗ/ٕٛتاريخ  ٗٚٙٔار القر  -

 .ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٕٚتاريخ  ٕٙٔٓالقرار  -

 .ٕٔٔٓ/ٗ/ٚٔتاريخ  ٖٜٚٔالقرار  -

 .ٕٔٔٓ/ٕ/ٕٙتاريخ  ٜٓٚٔالقرار  -

 .ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٓتاريخ  ٕ٘ٛٓالقرار  -

 .ٖٕٔٓ/ٜ/ٚتاريخ  ٕٛٔٔالقرار  -

 .ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٕٕتاريخ  ٜٖٕٚالقرار  -

 .ٕٚٔٓ/ٜ/ٔٔتاريخ  ٖٕ٘ٚالقرار  -
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 ةجنبي: المراجع األثانياً 

 المراجع المعتمدة بالمغة الفرنسية:أ( 

A) Livers: 

1. (Attar) Frank, Le droit International entre ordre et chaos, Edition 

Hachettem1994. 

2. (Bettati) Mario, Le droit D’ingérence, Edition voile Jacob, Paris, 1996. 

3. (caware).L: Le droit International public positif, Paris, toII , 1969. 

4. (Quocdinh) Nguyen&(Dailler) Patrick & (Pellet) A Lcun, Le droit 

International Public, 5eme édition, Paris, Delta, 1994. 

5. (Rousseau) Charles, Droit International Public les relations 

Internationales, édition tome 4, Sirey, Paris, 1980.  
 

B) Articles: 
1. (Politis), Le Problème de limitation de souveraineté et la théorie de l’ 

abus des droits dans les rapports internationaux, Recueil des cours 

l’académie de droit international, Tome 6, 1925. 

2. (Stowell).E, La théorie et la Pratique, de l’intervention, Recueil Des 

cours l’académie de droit international, Vol 40, 1932. 
 

C) Périodiques: 
1. (Corten) Olivier &(Klein) P, L’action Humanitaire et chapitre VII, 

Redéfinition du Mandat et des Moyens d’action Des forces des 

Nations Unies, Annuaire Français du droit international n.39, 1993. 

 

 المراجع المعتمدة بالمغة النكميزية:ب( 

A) Books: 
1. (Kelsen) Hans, International laurstudies, alle-ctivity International Law, 

Washington, 1957. 

2. (Kelsen) Hans, Principals of International Law, 2 editions, Winston, 

New York, 1967. 

3. (Lauterpath). H, International Law and Human rights, Archon Books, 

London, 1968. 

4. Longmans, Green& Co., London, 1955. 
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 : المراجع المترجمةثالثاً 
المؤسسة الجامعية ، ترجمة محمد عرب حاميبل كسميـ حدادالقانون الدولي العام: ، دكيرم( بيار) .ٔ

 .ٕٛٓٓ، بيركت، لمدراسات كالنشر كالتكزيع

 

 ةاإللكتروني: المواقع رابعاً 
السعكدية تطرد السفير الكندم كتستدعي سفيرىا مف اكتاكا »)األحمدم( محمد، )سبلمة( ىيثـ،  .ٔ

 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٕٛٔٓ/ٛ/ٙ ،سيناء، ، اليـك السابع«كتجمد العبلقات التجارية

https://m.youm7.com/story/2018/6/3/900762. 
)اكزكيزلجيؾ( عمر، )يشمطاش( مراد، السياسات التركية في سكريا كآفاقيا مف منظكر تركي، مركز  .ٕ

 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٜٕٔٓ/ٖ/ٕٔالجزيرة لمدراسات، تاريخ النشر 

https://studios.aljazeera.net/ar/reports/2019/3/12. 

 ،«برنامج تدريب كتجييز المعارضة السكرية المعتدلة»)كايت( جيفرم،  -)ايزنشتات( مايكؿ .ٖ
 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٕٗٔٓ/ٚ/ٛتاريخ النشر كاشنطف انستيتيكت، 

https://www.washingtoninstitute.org/cu/poliganalysis. 
، تاريخ ، الحكار المتمدف«ماذا يعني مفيكـ قطع العبلقات الدبمكماسية مع الدكؿ؟»)جميؿ( جكنا،  .ٗ

 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٕٚٔٓ/ٙ/ٕٔ النشر

http://www.mahewar.org/s.asp?aid56974&r=0. 

، الحكار «مسؤكلية الحماية: تقسيـ تدّخؿ حمؼ الناتك العسكرم في ليبيا»)الحرماكم( محمد،  .٘
 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٖٕٔٓ/ٛ/ٕٛالمتمدف، تاريخ النشر 

https://www.m.ahewar.org/s.asp. 

« فنزكيا تعمؽ عمى تجميد أصكؿ الحككمة مف قبؿ أميركا»ؿ بعنكاف: مقا)عبلء الديف( مخايؿ،  .6
 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٜٕٔٓ/ٛ/ٙسبكتنيؾ، تاريخ النشر  –يكبنس 

https://arabic.sputniknews.com 
، بكابة «حككمة الكفاؽ الميبية... بداية عسيرة كنياية محتكمة »)غبارة( عبد الباسط، مقاؿ بعنكاف: .ٚ

 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٚافريقيا االخبارية، تاريخ النشر 

www.afrigatenews.net/article. 

مجمة فكريف بكليس ؿ( عبد العظيـ، كيؼ يحكؿ ترامب ازمة احتجاجات إيراف إلى فرصة، )قندي .ٛ
 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٕٛٔٓ/ٔ/ٖتاريخ النشر األميركية،

https://www.masrawy.com/newspublicaffairs/details/2018/1/4/1234883 

، صحيفة االتحاد )االمارات(، تاريخ «؟ليبيا الكرامة أـ الفكضى »)المرم( عائشة، مقاؿ بعنكاف: .ٜ
 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٕٗٔٓ/٘/ٕ٘النشر 

https://www.alittihad.ae/wejhAtrticle/79293. 

https://m.youm7.com/story/2018/6/3/900762
https://studios.aljazeera.net/ar/reports/2019/3/12
https://www.washingtoninstitute.org/cu/poliganalysis
http://www.mahewar.org/s.asp?aid56974&r=0
https://www.m.ahewar.org/s.asp
https://arabic.sputniknews.com/
http://www.afrigatenews.net/article
https://www.masrawy.com/newspublicaffairs/details/2018/1/4/1234883
https://www.masrawy.com/newspublicaffairs/details/2018/1/4/1234883
https://www.alittihad.ae/wejhAtrticle/79293
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تاريخ  ،، العربية«العراؽ: تحريؾ ممؼ قصؼ إسرائيؿ مفاعؿ تمكز النككم»)النعيمي( احمد،  .ٓٔ
 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٕٙٔٓ/ٜ/٘النشر 

https://www.alarabia.co.uk/politics/5/9/2016. 

الخميج ، «ت صندكؽ النقد الشرؽ األكسط اقتصاديان ساكيؼ استغمت سيا»، حنيف )ياسيف( .ٔٔ
 :اإللكتركنيمتكفر عمى المكقع ، ٕٛٔٓ/ٙ/ٕ٘تاريخ النشر ، اكنبليف

https://www.alkhaleejonline.net. 

ركية عف الدكؿ التي تصكت باألمـ المتحدة ترامب ييدد بقطع المساعدات األمي»مقاؿ بعنكاف  .ٕٔ
، ، «ضد قرار اعتراؼ القدس عاصمة إلسرائيؿ ، متكفر ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٕتاريخ النشر الرأم اليـك

 عمى المكقع اإللكتركني:

https://www.raialyoum.com>index.php 

الجزيرة، تاريخ  حيفةص، «الدعـ األميركي لحفتر يكشؼ مكاقؼ الدكؿ في ليبيا»مقاؿ بعنكاف:  .ٖٔ
 ، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:ٜٕٔٓ/ٗ/ٕٓالنشر 

www.aljazeera.net/news/politic 

، ٕٙٔٓ/ٚ/ٗ، الجزيرة، تاريخ النشر «عاـ عمى معركة المطار ٓٗعنتيبي »مقاؿ بعنكاف: .ٗٔ
 إللكتركني:متكفر عمى المكقع ا

https://www.aljazeera.net>encyclopedia>events 

، سكام نيكز «سكرم «مفاعؿ نككم»مرة.... إسرائيؿ تنشر لقطات ضرب  ألكؿ»بعنكاف: مقاؿ  .٘ٔ
 :، متكفر عمى المكقع اإللكتركنيٕٛٔٓ/ٖ/ٕٔعربية، تاريخ النشر 

https://www.skyneewsarabia.com/middle-east/1032193 

، بي بي سي «لمحككمة االنتقالية الجديدة ليبيا انتخابات عبد الرحيـ الكيب رئيسان : »مقاؿ بعنكاف .ٙٔ
 كتركني:، متكفر عمى المكقع اإللٕٔٔٓ/ٓٔ/ٖٔتاريخ النشر 

www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/10/1/03-libya 

 البلجئيفالؼ مف ييدد حياة اآل لؤلكنركاكقؼ المساعدات األميركية »مقاؿ بعنكاف:  .ٚٔ
 تكفر عمى المكقع اإللكتركني:، مٕٛٔٓ/ٜ/ٖ، اليـك السابع، تاريخ النشر «الفمسطينييف

https://m.youm7.com/story/2018/9/3. 
، كاشنطف ٕٛٔٓ/ٛ/ٖٔ، تاريخ النشر «الكاليات المتحدة تمغي دعـ االكنركا»مقاؿ بعنكاف:  .ٛٔ

 بكست، متكفر عمى المكقع اإللكتركني:

https://arabic.sputiniknews.com/world 

 
 

 

https://www.alarabia.co.uk/politics/5/9/2016
https://www.alarabia.co.uk/politics/5/9/2016
https://www.alkhaleejonline.net/
http://www.aljazeera.net/news/politic/2019/4/20
http://www.aljazeera.net/news/politic/2019/4/20
https://www.skyneewsarabia.com/middle-east/1032193
https://www.skyneewsarabia.com/middle-east/1032193
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/10/1/03-libya
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/10/1/03-libya
https://m.youm7.com/story/2018/9/3
https://arabic.sputiniknews.com/world
https://arabic.sputiniknews.com/world
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