الفصل األول
اإلطار التنظيمي للدراسة
املقدمة:
إن القانون الدويل يتضمن جمموعة من القواعد القانونية الدولية الع حرفية واالتفاقية واملبادئ العامة

للقانون وقرارات املنظمات الدولية ،وهذه القواعد هي اليت ححتكم وتنظم اجملتمع الدويل ،فالقانون الدويل
حيدد حقوق الدول والتزاماهتا فيما بينها ويف مواجهة املنظمات الدولية ،كما تبي القواعد التنظيمية الدولية،
وكيفية حفظ األمن والسلم الدويل ،ومدى احلماية اليت يعطيها القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
أما القانون الدويل اإلنساين فيعد فرع من القانون الدويل العام ،وال خيرج عن هذه القواعد القانونية
اخلاصي بقيود استخدام القوة يف
قانوين الهاي وجنيف
الدولية العرفية واالتفاقية اليت يتضمنها كل من
ح
ح
النزاعات املسلحة ومحاية ضحااي هذه النزاعات.
ويهدف القانون اإلنساين الدويل إىل جعل احلرب أكثر إنسانية ،سواء يف العالقة بي أطرافها أم
ئيسي :االعتبار األول يتمثل
ابلنسبة لألشخاص غري املشاركي فيها؛ فهو يعمل على التوفيق بي اعتباريحن ر ح

يف الضرورات احلربية أو مقتضيات احلرب اليت هتدف إىل إضعاف أو حتطيم القوات املسلحة للعدو أو
السيطرة على إقليم ما ،أو حترير إقليم حمتل .أما االعتبار الثاين فيتمثل يف مبدأ املعاملة اإلنسانية ،ويهدف
هذا املبدأ إىل محاية ضحااي املنازعات املسلحة ،سواء أكانوا من العسكريي أم من املدنيي ،ضد كل أوجه
املعاانة واالعتداء.
ومن هذا املنطلق ،فإن اجملتمع الدويل اهتم  -منذ أواخر القرن املاضي وبداية القرن احلايل -
حبقوق اإلنسان ،واملسؤولية الدولية حلماية حقوق اإلنسان؛ فالدول واملنظمات الدولية أصبحت أمام
أحداث دولية غري مسبوقة من خالل احلروب األهلية اليت حتدث يف بعض الدول مثل أزمة العراق .فاحلق
يف التدخل واحلق يف املساعدة اإلنسانية  -عندما تكون هناك انتهاكات إنسانية يف دولة ما – قد أصبحا
الشغل الشاغل للمجتمع الدويل واملنظمات الدولية ،ويطالبون بعقاب الدول املتسببة يف ذلك ،أساسهم
يف ذلك مبادئ أحكام القانون الدويل ،وخاصة عندما تارس انتهاكات حلقوق اإلنسان.
ت عليه االتفاقيات واملعاهدات الدولية
كما أن األصل يف التدخل اإلنساين العسكري الذي نص ح

واملبادئ اليت ورد النص عليها يف ميثاق األمم املتحدة ،واليت صار اجملتمع الدويل يعتمد عليها مثل :مبدأ
السيادة ،وحظر استخدام القوة يف العالقات الدولية أو التهديد ابستخدامها ،وعدم التدخل يف الشؤون
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الداخلية للدول .وت حلزم هذه القواعد القانونية كافة الدول املوقعة عليها واملشاركة يف وضعها ابحرتامها،
وعدم املساس هبا ،وابهلدف الذي وضعت من أجلها ،حيث إن األصل يف التدخل اإلنساين العسكري
هو محاية احلقوق اإلنسانية ،ومن هنا أتيت شرعيته .ولكن بعض الدول العظمى تستغل التدخل اإلنساين
العسكري هبدف السيطرة على الدول النامية ،والتدخل يف شؤوهنا الداخلية ،بدعوى إلزامها ابحرتام حقوق
اإلنسان وحرايته األساسية ،ومن هنا أتيت عدم شرعيته.
يف هذه الدراسة سنتناول مفهوم التدخل اإلنساين العسكري ،ومكانته يف القانون الدويل ،وتوضيح
أحكام القانون الدويل اليت تنظمه .وكذلك حتديد املسؤولية الدولية كأساس للتدخل الدويل اإلنساين بصورة
عامة ،والبحث يف احلالة (حرب العراق) كنموذج للتحليل ،وسوف يوضح البحث األسس واملبادئ لتعويض
لضحااي احلرب بسبب التدخل اإلنساين العسكري.
مشكلة الدراسة:
إن مشكلة الدراسة ترتكز يف أن بعض الدول العظمى  -ويف مقدمتها الوالايت املتحدة األمريكية
وبريطانيا  -تتدخل عسكرًاي يف سيادة الدول بدوافع إنسانية غري حقيقية ضد الدول النامية ،سواء أكان
هذا التدخل مبوافقة الدول أم دون موافقتها ،وبدون الرجوع إىل موافقة األمم املتحدة وجملس األمن.
يكن قادرا على اختاذ القرارات العادلة جتاه هذا التدخل وتلك االنتهاكات،
كما أن جملس األمن مل ح

وابلتايل تتدخل الدول الكربى يف سيادة الدول األخرى دون الرجوع إىل تفويض اجملتمع الدويل؛ مستفيدة

من عدم وجود إمجاع دويل حملاسبة الدول األعضاء يف جملس األمن وفق املبادئ اليت حتكم حق التدخل
اإلنساين ،واملثال على ذلك غزو العراق من قبل الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا يف العام 2003م.
لذلك سوف تناقش الدراسة املشكالت القانونية اليت تتعلق بنقاط الضعف يف القانون الدويل،
وعدم املقدرة على حتديد املسؤولية الدولية كأساس للتدخل الدويل اإلنساين حملاسبة التجاوزات وحدوث
عمليات التدخل خارج إطار منظمة األمم املتحدة ،ابإلضافة إىل عدم املقدرة على تعويض ضحااي احلرب
الناجتة من الغزو بدوافع إنسانية .وستعاجل الدراسة هذه املشكلة؛ حىت تكون هناك حدود للتدخل الدويل
الذي ينتهك حقوق اإلنسان من الدمار والقتل والتشرد الذي يسببه للبالد املستهدفة واملعنية ابلدراسة.
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أسئلة الدراسة:
 .1ما اإلطار القانوين للتدخل اإلنساين العسكري؟
 .2كيف ميكن حتديد املسؤولية الدولية كأساس للتدخل الدويل اإلنساين؟
 .3هل تتحمل الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا التجاوزات القانونية واملسؤولية الدولية الحتالل
العراق؟
 .4ما أسس ومبادئ التعويضات لضحااي احلروب والغزو والتدخالت اإلنسانية العسكرية؟
أهداف الدراسة:
 .1الوقوف على اإلطار القانوين العام للتدخل اإلنساين العسكري.
 .2حتليل املسؤولية الدولية كأساس للتدخل الدويل اإلنساين.
 .3توضيح التجاوزات القانونية واملسؤولية الدولية لالحتالل األمريكي والربيطاين للعراق وحتليلها.
 .4حتليل أسس ومبادئ التعويضات لضحااي احلروب والغزو والتدخالت اإلنسانية العسكرية.
أمهية الدراسة:
تربز أمهية الدراسة يف بيان ماهية التدخل اإلنساين العسكري ،ومكانته يف القانون الدويل ،والقيمة
القانونية له ،ومدى تعارض التدخل اإلنساين مع مبدأ عدم التدخل وأتثريه على سيادة الدولة ،والوقوف
على أوجه التطابق واالختالف بي التدخل اإلنساين والتدخل اإلنساين العسكري ،يف ظل مشروعية
التدخل اإلنساين العسكري أو عدم مشروعيته وفقا ألحكام القانون الدويل ،وخاصة أن بعض الدول
العظمى تربر تدخلها من اجلانب اإلنساين يف الدول النامية؛ ليكون تدخلها مشروعا وفقا ألحكام القانون
الدويل ،وتستغل املشروعية القانونية من أجل التدخل يف الشؤون الداخلية هلذه الدول من أجل مصاحلها
السياسية واالقتصادية.
وتستمد الدراسة أمهيتها يف بروز الطبيعية القانونية للتدخل اإلنساين العسكري طبقا للقانون الدويل
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،ويف ظل أحكام ميثاق منظمة األمم املتحدة وجملس األمن الدويل
حتديدا ،وتكتسب الدراسة أمهيتها من موقف فقهاء القانون الدويل من املسؤولية الدولية للتدخل اإلنساين
العسكري ،واملسؤولية الدولية كأساس للتدخل اإلنساين العسكري طبقا ألحكام القانون الدويل.
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كما تكتسب أمهية الدراسة من خالل الوقوف على عملية التدخل اإلنساين العسكري يف العراق
طبقا ألحكام القانون الدويل؛ ملعرفة ما إذا كان هذا التدخل اإلنساين العسكري شرعيًا أم ال ،أو بدافع
إنساين أم بدافع سياسي واقتصادي.
حدود الدراسة
 .1احلدود املوضوعية :سرتكز الدراسة على التدخل اإلنساين العسكري يف ظل أحكام ميثاق منظمة
األمم املتحدة وجملس األمن والقانون الدويل اإلنساين واملعاهدات واالتفاقيات الدولية ،الذي يعد
استثناء من املادة رقم ( )4/2من ميثاق األمم املتحدة ،مع الرتكيز على تدخل الوالايت املتحدة
األمريكية وحلفائها يف العراق ،وبيان الذرائع واألسباب واملربرات اليت استندت إليها أمريكا وبريطانيا
لتربير غزوها للعراق اليت تثلت يف نزع أسلحة الدمار الشامل ،واهتام النظام وقتها ابلعالقة مع املنظمات
اإلرهابية ،والقضاء على نظام احلكم الدكتاتوري على حد وصفها ،وبيان موقف احملكمة اجلنائية
الدولية من هذا اإلجراء.
 .2احلدود الزمنية :تتمثل احلدود الزمنية للدراسة خالل الفرتة من  2003إىل 2012م.
 .3احلدود املكانية :ستحرص الدراسة على تناول التدخل اإلنساين العسكري يف العراق دراسة حالة.

منهجية الدراسة:
مت االعتماد على املنهج الوصفي لتحليل أحكام القانون الدويل واالتفاقيات الدولية املنظمة ملبدأ
التدخل اإلنساين العسكري ،وبيان آراء فقهاء القانون الدويل والقرارات الدولية اليت حتكم أو تنظم هذا
املوضوع ،ورصد وحتليل التدخل اإلنساين العسكري يف العراق من عام  2003ولغاية 2012م ،وللوصول
نوعي من البياانت ،وفق اآليت:
إىل النتائج املرجوة؛ فقد مت االعتماد على ح

أ .البياانت الرئيسة :وتعتمد على مراجعة قواعد القانون الدويل وحتليلها ،واالطالع على الكتب واملراجع
العامة واملتخصصة والرسائل اجلامعية واألحباث املنشورة يف اجملالت والدورايت احملكمة ذات الصلة.
ب.البياانت الثانوية :وتعتمد على إجراء عدد من املقابالت الشخصية مع عدد من األساتذة الذين
لديهم خربة طويلة يف جمال القانون الدويل العام ،وجتميع ردودهم وحتليل نتائجها وتصنيفها يف جداول
املقابالت؛ للوصول إىل النتائج اليت جتيب عن أسئلة الدراسة ،وحتقق أهدافها.
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الدراسات السابقة:
أوال -الدراسات السابقة العربية:
ً
دراسة :السبعاوي جميد خضر أمحد والسبعاوي زايد حممد محود  ،2017حتت عنوان" :مسؤولية
احلماية الدولية والتدخل األجنيب اإلنساين"(:)1
هدفت الدراسة إىل بيان األساس النظري والقانوين والتطبيقي ملبدأ مسؤولية احلماية ،وحاالت
التدخل ألسباب إنسانية حقيقية ،أو ذرائع تسمح ابلتدخل حتت ستار مسؤولية احلماية .ومن أهم النتائج
اليت توصلت إليها الدراسة أن املفاهيم اجلديدة اليت جاءت لتقرر بعض أنواع التدخل املربرة مل تستطع أن
تدفع مببدأ السيادة وتلغيه؛ بل حاولت املواءمة بي مبادئ التدخل والسيادة وحقوق اإلنسان؛ فقامت
بتسوايت معينة جعلت من املفاهيم اجلديدة  -كمبدأ مسؤولية احلماية  -مبدأ مكمال للسيادة ،وليس
م حلغيا له .وأوصت الدراسة أبن يبقى جملس األمن الدويل السلطة اليت ختول ابستخدام القوة؛ لكن مع
إعادة النظر يف آليات التصويت ،كأن ميتنع األعضاء عن استخدم حق الفيتو يف حاالت االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بتناوهلا مسؤولية احلماية الدولية والتدخل األجنيب
اإلنساين وبيان حاالته وأسبابه بشكل عام ،بينما الدراسة احلالية تناولت اإلطار القانوين العام للتدخل
اإلنساين العسكري بشمولية ،وبيان املسؤولية الدولية كأثر للتدخل اإلنساين الدويل اإلنساين وموانعها،
وتوضيح حالة تدخل الوالايت املتحدة االمريكية وحلفائها يف العراق من العام  2003ولغابة 2012م.
دراسة :الدوري فراس صابر عبد العزيز  ،2017حتث عنوان" :إشكالية التدخل اإلنساين الدويل
ومبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل العام"(:)2
هدفت الدراسة إىل بيان أن األصل يف القانون الدويل العام عدم التدخل ،واحلفاظ على سيادة
الدول ،وأن التدخل اإلنساين  -يف حالة االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان  -استثناء من هذا األصل،

( )1السبعاوي جميد خضر أمحد والسبعاوي زايد حممد محود .2017 .مسؤولية احلماية الدولية والتدخل األجنيب اإلنساين .اإلسكندرية:
املكتب اجلامعي احلديث.

( )2فراس صابر عبد العزيز الدوري .2017 .إشكالية التدخل اإلنساين الدويل ومبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل العام( .رسالة
ماجستري) .جامعة الشرق األوسط .األردن.
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على اعتبار أن سيادة الدول هي أهم املبادئ واألسس اليت يقوم عليها القانون الدويل العام ،وهلذا فإن
للتدخل أثرا كبريا يف سيادة الدول ويف عالقاهتا مع الدول األخرى.
ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ازدواجية املعايري الدولية يف التدخل اإلنساين ،حيث
إن اجملتمع الدويل تدخل يف أماكن ما كان له أن يتدخل فيها ،كما هو احلال ابلنسبة للعراق ،يف حي
جنده وقف صامتا ومتفرجا جتاه انتهاكات حقيقية وفعلية حلقوق اإلنسان كما هو احلال لألقلية املسلمة
من الروهينغا يف إقليم أركان يف روما وغريها من دول العامل .وأوصت الدراسة إىل اعتبار التدخل بدون
تفويض من جملس األمن عدوان ،وجيب على جملس األمن الدويل التحرك يف هذا اإلطار ،ورفع مثل هذه
احلالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة رؤساء الدول وقادهتا جبرمية العدوان.
ويظهر اختالف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بتناوهلا إشكالية التدخل اإلنساين الدويل من
كأستثناء على مبدا عدم التدخل وبيان مكانته يف القانون الدويل ،وحاالته وشروطه فقط ،إال أن الدراسة
السابقة مل تسلط الضوء على املسؤولية الدولية كأثر على التدخل اإلنساين العسكري ،والتعويضات املرتتبة
على األضرار الناجتة عن االعمال غري مشروعة املرتكبة أثناء التدخل ،بينما تناولت الدراسة احلالية هذه
املواضيع بشمولية.
دراسة :العريش عبد احلكيم وبن حامه ملي 2016م ،حتث عنوان" :التدخل العسكري يف الدول حتت
غطاء مكافحة اإلرهاب يف منظور القانون الدويل" (:)1
هدفت الدراسة إىل ببان مدى فعالية اآلليات اليت استخدمت يف مكافحة اإلرهاب الدويل ،سواء
منها القانونية اليت اعتمد فيها على اإلطار االتفاقي ،أو ما أفرزته منظمة األمم املتحدة واألجهزة املرتبطة
هبا من قرارات ولوائح ،أو ما أقدمت عليه الدول كممارسات انفرادية خاصة ذات طابع عسكري.
ومن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن جملس األمن يقوم بدور رئيس يف مكافحة هذه اجلرمية؛
استنادا إىل أحكام الفصل السابع ،وذلك ملا يشكله اإلرهاب من هتديد للسلم واألمن الدويل ،كما يتخذ
اجمللس آليات يف جمال مكافحة اإلرهاب ،وذلك عن طريق اختاذ تدابري عسكرية أو غري عسكرية .ومن
أهم توصيات الدراسة تعريف جرمية اإلرهاب الدويل ،حيث تندرج يف إطار مكافحة أشكال اإلرهاب،
( )1العريش ملي عبد احلكيم بن حامه .2016 .التدخل العسكري يف الدول حتت غطاء مكافحة اإلرهاب يف منظور القانون الدويل.
(رسالة ماجستري) .جامعة عبد الرمحن مرية .اجلزائر.
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وجترميها على املستوى الدويل ،وضرورة االحتكام إىل أحكام ميثاق منظمة األمم املتحدة يف جمال مكافحة
اإلرهاب ،وامتداد جترمي اإلرهاب ليشمل كل األفعال األخرى اليت تؤدي إليه أو تسهل ارتكابه.
وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بتناوهلا مشروعية التدخل العسكري يف إطار مكافحة
اإلرهاب يف القانون الدويل ،والتدخل العسكري للدول عن طريق الدفاع الشرعي يف مكافحة اإلرهاب،
وجاءت الدراسة عامة ،بينما تناولت الدراسة احلالية التدخل العسكري اإلنساين يف إطار قواعد القانون
الدويل ،وبيان ضوابطه وشروطه ،واملسؤولية املرتتبة عليه ،واعتبار العراق حالة للدراسة.
دراسة :عمر عفاف بشري عباس ،2015 .حتت عنوان" :التدخل الدويل اإلنساين بي محاية حقوق
اإلنسان وانتهاك سيادة الدول دراسة مقارنة"(:)1
هدفت الدراسة إىل بيان اجلوانب القانونية للتدخل اإلنساين الدويل ،وأثره يف السيادة الوطنية،
ودراسة موقف الفقه اإلسالمي من حيث فكرة التدخل اإلنساين الدويل ومبدأ السيادة ،وتسليط الضوء
على حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية واإلقليمية .ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها
الدراسة تعرض بعض الدول النتهاكات جسيمة ،والتدخل يف شؤوهنا الداخلية ،من خالل استغالل الدول
التدخل اإلنساين العسكري ،ومن مث التدخل يف الشؤون الداخلية وسيادة الدولة على إقليمها .وأوصت
الدراسة أبن تعمل الدول على ضبط مفهوم التدخل ،مع ضرورة إلزام الدول الكربى التقيد ابلضوابط
الشرعية الدولية من اجلانب حي األخالقي والقانوين ،واحرتام سيادة الدول ،وعدم املساس بتلك السيادة ،وحل

املشكالت الدولية ابلطرق اليت حيددها ميثاق األمم املتحدة ،ومحاية حقوق اإلنسان وحرايته األساسية.

وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بتناوهلا موضوع التدخل الدويل اإلنساين بي محاية
حقوق اإلنسان وانتهاك سيادة الدول ،وذلك يف إطار تعريف القانون الدويل اإلنساين وتطوره ،وتناول
التدخل الدويل اإلنساين وآلياته ،وبيان مفهوم الدولة والسيادة يف اإلسالم ويف النظام املعاصر ،وتوضيح
حقوق اإلنسان ومنوذج حالة دارفور ،بينما الدراسة احلالية تناولت اإلطار القانوين العام للتدخل اإلنساين
العسكري بشمولية ،وبيان املسؤولية الدولية كأثر للتدخل اإلنساين الدويل اإلنساين وموانعها ،وتوضيح
حالة تدخل الوالايت املتحدة االمريكية وحلفائها يف العراق.
( )1عمر عفاف بشري عباس .2015 .التدخل الدويل اإلنساين بي محاية حقوق اإلنسان وانتهاك سيادة الدول دراسة مقارنة( ،رسالة
دكتوراة) .جامعة الرابط الوطين .السودان .ص.3
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دراسة :خلضر راحبي ،2015 ،حتت عنوان" :التدخل الدويل بي الشرعية الدولية ومفهوم سيادة
الدولة"(:)1
تناولت الدراسة السابقة موضوع مدى التدخل الدويل وفق معيار موحد دون انتقائية وازدواجية
يف ظل الشرعية الدولية ،ومدى وجود غطاء قانوين فقهي كاف الستقرار مفهوم التدخل الدويل دون التأثري
يف سيادة الدولة .ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن مجيع التدخالت اليت وقعت يف املاضي
 -أو ميكن أن تقع يف املستقبل  -تكون وفق قنات حي :األوىل إما بتدخل دولة أو جمموعة دول أو منظمة

إقليمية يف دولة أو جمموعة دول ،وفق قرارات أمية صادرة عن جملس األمن الدويل؛ ما يسبغها بنوع من
الشرعية الدولية إذا ما طبقت بنودها ،ومل حت حد عنها فتخرج بذلك عن الشرعية الدولية .والثانية بلجوء دولة
أو جمموعة دول للتدخل يف شؤون دولة أو جمموعة دول إىل ذرائع قدمية أو أخرى مستحدثة؛ لتربر تدخلها،
ومنح الشرعية الدولية حتت مسوغات واهية ال أساس هلا يف قواعد القانون الدويل .وأوصت الدراسة
بضرورة العمل على إجياد تعريف جامع مانع للتدخل الدويل ،وتشجيع املبادرات اإلقليمية والدولية يف هذا
الصدد؛ لرفع اللبس والغموض عن هذا املفهوم ،ولكي ال يساء استعمال هذا املبدأ ملا خيدم املصاحل الضيقة
للدولة أو جمموعة الدول املتدخلة.
وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بتناوهلا موضوع التدخل الدويل بي الشرعية الدولية

ومفهوم السيادة ،من خالل بيان التدخل الدويل والشرعية الدولية يف ظل اجملتمع املعاصر بشكل عام،
وسيا دة الدولة ومدى أتثرها مبربرات التدخل الدويل ،وتسليط الضوؤ على حالة تدخل حلف الناتو يف
كوسوفو  1999وليبيا  2011منوذجا ،بينما الدراسة احلالية تناولت اإلطار القانوين العام للتدخل
اإلنساين العسكري بشمولية ،وبيان املسؤولية الدولية كأثر للتدخل اإلنساين الدويل اإلنساين وموانعها،
وتوضيح حالة تدخل الوالايت املتحدة االمريكية وحلفائها يف العراق.

( )1خلضر راحبي .2015 .التدخل الدويل بي الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة( .رسالة دكتوراة) .جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان.
اجلزائر .ص.2
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دراسة :العريب وهيبة 2014م ،حتت عنوان" :مبدأ التدخل الدويل اإلنساين يف إطار املسؤولية
الدولية"(:)1
هدفت الدراسة إىل التعريف مببدأ التدخل الدويل اإلنساين ،وطبيعته القانونية ،واجلهات املسؤولة
عن هذا املبدأ ،ووسائل تعزيزه ،واملسؤولية الدولية كأساس له ،وأثره بي املسؤولية الدولية والشرعية الدولية،
وتفعيل قواعد الشرعية الدولية يف ظل املسؤولية الدولية حلماية حقوق اإلنسان .وتوصلت الدراسة إىل
جمموعة توصيات أمهها :أن الدول الكربى تستغل التدخل اإلنساين العسكري للتدخل يف الشؤون الداخلية
للدول النامية من أجل مصاحلها السياسية واالقتصادية ،مستغلة يف ذلك الدفاع عن حقوق اإلنسان،
وحجتها يف ذلك مبادئ املسؤولية الدولية اليت تقتضي على الدول واملنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان،
يف اجملتمعات اليت تارس عليها أنواع االستبداد واالنتهاكات .وأوصت الدراسة أبنه جيب عدم إطالق
أحكام عامة إبابحة التدخالت اإلنسانية ،ويتوجب  -عند االعرتاف بواجب التدخل اإلنساين  -تقييد
هذا احلق بضوابط ،وتزويده بضماانت؛ حىت ال تستغله الدول الكربى ،سواء أكانت ضماانت وقائية حتول
دون أتزم الوضع ،أم ذات ب حعد عالجي عندما تكون أمام وضعية ال مفر فيها من تدخل إنساين عسكري

عند الضرورة ،ولكن ال بد من التزامها أبحكام القانون الدويل اإلنساين ،وعدم استخدام الشرعية يف
التدخل وفقا ملصاحلها ،والتزامها حبماية اجلنس البشري ،وحتقيق السيادة الوطنية من خالل عدم التدخل
يف الشؤون الداخلية هلذه الدول.
ويظهر اختالف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية من حيث تناوهلا موضوع مبدأ التدخل الدويل
يف إطار املسؤولية الدولية من خالل بيان مبدا التدخل اإلنساين بشكل عام ،واملسؤولية الدولية كأساس
للتدخل الدويل اإلنساين ،وإال اهنا مل تتناول موضوع تعويضات الضحااي يف التدخالت العسكرية ،وبيان
ضوابط ومعايري استهدام القوة يف إطار قواعد ميثاق منظمة األمم املتحدة ،يف حي الدراسة احلالية تناولة
كافة املوضوعات املرتبطة يف التدخل العسكري اإلنساين بشمولية وتفصيل.

( )1العريب وهيبة .2014 .مبدأ التدخل الدويل اإلنساين يف إطار املسؤولية الدولية( .رسالة دكتوراة) .جامعة وهران .اجلزائر .ص.4
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دراسة :خليل أمحد عبد اجلليل  ،2014حتت عنوان" :التدخل العسكري بي الشرعية القانونية
منوذجا) (:)1
واملشروعية السياسية" (كوسوفو أ ً

تطرقت هذه الدراسة إىل موضوع التدخل اإلنساين العسكري بي الشرعية القانونية واملشروعة اليت

تفرتض أن التدخل اإلنساين العسكري وإن كان حماطا أبطر قانونية أو مرتكزا عليها؛ إال أنه حيمل يف طياته
أغراضا ومقاصد سياسية .ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة :عدم وجود أي سند قانوين لفكرة
التدخل اإلنساين ،وأن مبدأ عدم التدخل هو من املبادئ الراسخة يف القانون الدويل عرب فرتات تطوره،
حيث أصبحت حقوق اإلنسان سالحا سياسيًا بيد بعض الدول ،وإجراء انتقائيًا خيضع ملعايري مزدوجة
حتقق مصاحل تلك الدول وأهدافها .وميكن أن يكون التدخل اإلنساين العسكري مشروعا إذا مت بقرار من
جملس األمن الدويل للتدخل يف الدول اليت تشهد انتهاكا حلقوق اإلنسان ،عندما يصل إىل درجة ارتكاب
جمازر أو جرائم إابدة مجاعية أو جرائم ضد اإلنسانية ،وتؤدي هذه االنتهاكات إىل هتديد السلم واألمن
الدولی ،ومن خالهلا ميكن جمللس االمن أن يتخذ قرارا ابلتدخل العسكري حتت مظلة الفصل السابع من
امليثاق إذا توفرت الشروط املؤدية إىل ذلك.
ومن أهم التوصيات اليت توصلت إليها الدراسة السابقة :ضرورة الفصل بي نظرية التدخل اإلنساين
واالعتبارات السياسية ،وذلك من خالل منع التدخل اإلنساين؛ إال بناء على قرار مسبق وصريح من جملس
األمن جييز التدخل اإلنساين ،وجيب على جملس األمن وضع القيود واإلجراءات الالزمة للحد من حاالت
التدخل ،واعتبار أي حالة تدخل ال حتظى مبوافقة مسبقة وصرحية منه حالة من حاالت العدوان اليت توجب
عليه اختاذ التدابري الالزمة لوقف هذا العدوان.
وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بتناوهلا موضوع التدخل العسكري اإلنساين بي
الشرعية القانونية و املشروعية السياسية ،كوسوفو أمنوذج ،من خالل بيان التأصيل النظري ملفهوم التدخل
اإلنساين ،واألبعاد واملضامي القانونية والسياسية للتدخل العسكري اإلنساين والتدخل العسكري اإلنساين
يف كوسوفو،بينما الدراسة احلالة تناولت اإلطار القانوين العام للتدخل اإلنساين العسكري بشمولية ،وبيان
املسؤولية الدولية كأثر للتدخل اإلنساين الدويل اإلنساين وموانعها ،وتوضيح حالة تدخل الوالايت املتحدة
االمريكية وحلفائها يف العراق.
منوذجا( .رسالة ماجستري).
( )1خليل أمحد عبد اجلليل .2014 .التدخل العسكري بي الشرعية القانونية واملشروعية السياسية كوسوفو أ ً
جامعة الشرق األوسط .األردن .ص.3
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دراسة :منصر مجال  ،2011حتت عنوان" :التدخل اإلنساين العسكري يف ظل األحادية القطبية"(:)1
هدفت الدراسة إىل الوقوف على مفهوم التدخل اإلنساين العسكري ،ومعرفة اآلاثر واالنعكاسات
اليت رتبتها ظاهرة التدخل العسكري ألغراض إنسانية على العالقات الدولية بشكل عام ،وعلى ميدان
احلماية الدولية حلقوق اإلنسان بشكل خاص.
ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة :أن مبدأ عدم التدخل هو أحد املبادئ األساسية يف
القانون الدويل ،لكن مع بداية النظام الدويل األحادي  -بعد اهنيار االحتادي السوفييت  -شهد مبدأ عدم
التدخل (عرب سياسة الوالايت املتحدة األمريكية وحلفائها) تقويضا منظما له؛ حيث استطاعت إرساء
مبدأ التدخل اإلنساين بصفته مبدأ جديدا يف العالقات الدولية ،يسمح هلا ابلتدخل يف الشؤون الداخلية
للدول وسيادهتا.
وأوصت الدراسة أبنه جيب على جملس األمن الدويل أن يتحرى الدقة عند اختاذه قرارا ابلتدخل
اإلنساين العسكري ،وأن يكون وفقا لضوابط تؤكد ثبوت حدوث انتهاكات منظمة حلقوق اإلنسان ،وأن
يكون التدخل آخر البدائل املتاحة ،وخاليا من املصاحل االقتصادية والسياسية ،وإال سيؤدي إىل ارتكاب
جرائم إنسانية لتحقيق احلماية حلقوق اإلنسان.
وختت لف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بتناوهلا موضوع التدخل العسكري اإلنساين يف ظل
األحادية القطبية ،من خالل بيان هناية احلرب الباردة وعوملة حقوق اإلنسان ،وبيان مفهوم التدخل
العسكري اإلنساين من حيث التعريف والتأصيل ،ومارسات التدخل العسكري اإلنساين واإلشكاليات
والضوايط املرتبطة به ،وعرض دراسة مقارنة لعملييت التدخل العسكري اإلنساين يف كوسوفو وتيمور الشرقية،
وجاءت الدراسة أقرب إىل العلوم السياسية  ،بينما الدراسة احلالة تناولت اإلطار القانوين العام للتدخل
اإلنساين العسكري بشمولية ،وبيان املسؤولية الدولية كأثر للتدخل اإلنساين الدويل اإلنساين وموانعها،
وتوضيح حالة تدخل الوالايت املتحدة االمريكية وحلفائها يف العراق.

( )1مجال منصر .2011 .التدخل العسكري اإلنساين يف ظل األحادية القطبية( .رسالة دكتوراة) ،جامعة احلاج خلضر ابتنة .اجلزائر.
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دراسة :هاجر ختال 2011م ،حتت عنوان" :تدخل األمم املتحدة لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان
يف كردستان العراق عام :)1( "1991
أشارت الدراسة السابقة إىل أن التدخل اإلنساين ظل وال يزال يثري جدال كبريا؛ ملا يطرحه من
إشكاليات فقهية ،وملا أاثرته تطبيقاته يف بعض املناطق دون األخرى من ازدواج يف املعايري.
ومن النتائج اليت أشارت إليها الدراسة :أن معايري نزاهة التدخل اإلنساين ال تنطبق على حالة
يكن اللجوء إىل القوة آخر الوسائل؛ بل كان استخدام القوة أول خيار جلأت إليه دول
العراق؛ حيث مل ح
يكن هناك تناسب بي مظاهر خرق حقوق اإلنسان الذي تدعيه أمريكا وحلفاؤها
التحالف ،كما مل ح
حترتم شروط التدخل اإلنساين اجلاري هبا العمل ،وأن جممل
ووسائل تنفيذ التدخل ،وبصفة عامة مل ح

اإلجراءات املتخذة خالهلا  -فرتة التدخل يف العراق  -نبعت من إرادة الدول املتدخلة منفردة دون رجوعها
إىل مقررات منظمة األمم املتحدة إال يف وقت الحق؛ حبثا عن الشرعية ،وهذا راجع إىل كون املنظمة األمية
تدعم قرار جملس األمن رقم ( )688ابإلجراءات التنفيذية الكافية.
مل
تتحكم يف األمور كما جيب ،حبيث مل ح
ح

وأوصت الدراسة بضرورة االستعمال العقالين لفكرة التدخل اإلنساين ،وتوجيهها إىل الغاية

اإلنسانية اليت وجدت من أجلها ،وأن يستند تطبيق التدخل اإلنساين إىل تقييم مجاعي للحاالت اإلنسانية
اليت تستدعي التدخل من جانب اجملموعة الدولية.
وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بتناوهلا موضوع تدخل األمم املتحدة لوقف انتهاكات
حقوق اإلنسان يف كردستان العراق عام 1991م ،من خالل تسليط الضوء على الظروف احمليطة ابلتدخل
اإلنساين يف كردستان العراق  ،1991وبيان األساس القانوين للتدخل اإلنساين يف العراق عام 1991م،
بينما الدراسة احلالة تناولت اإلطار القانوين العام للتدخل اإلنساين العسكري بشمولية ،وبيان املسؤولية
الدولية كأثر للتدخل اإلنساين الدويل اإلنساين وموانعها ،وتوضيح حالة تدخل الوالايت املتحدة االمريكية
وحلفائها يف العراق من العام  2003ولغابة 2012م.

( )1هاجر ختال .2011 .تدخل األمم املتحدة لوقف انتهاكات حقوق االنسان يف كردستان العراق عام ( .1991رسالة ماجستري).
جامعة ابجي خمتار عنابة .اجلزائر.
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دراسة :الصفراين عمران عبد السالم  ،2008حتت عنوان" :جملس األمن وحق التدخل لفرض احرتام
حقوق اإلنسان"(:)1
هدفت الدراسة إىل بيان أسس مشروعية حق التدخل ،والقيود الواردة على استعماله ،ودراسة
أهم تطبيقاته خالل فرتة ما بعد احلرب الباردة ،يف ضوء التغريات اجلديدة يف النظام الدويل وما تبعها من
توسيع سلطات جملس األمن الدويل اليت حولته من وظيفته التقليدية  -املتعلقة برتسيخ مفهوم السلم يف
العالقات بي الدول  -إىل وظيفة أكثر اتساعا هتتم ابملنازعات الداخلية واحرتام حقوق اإلنسان يف عالقة
احلكومة مبواطنيها.
ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة :أن األساس القانوين لربط احرتام حقوق اإلنسان
ابلسلم يتمثل يف أساس نظري معياري قائم على فكرة القيم واملصاحل اجلماعية اليت هتم اجلماعة الدولية
ككل ،وأنه يرتتب على استخدام جملس األمن حق التدخل  -لفرض احرتام حقوق اإلنسان  -توسيع
سلطاته سواء يف جماالت :النظام القانوين حلقوق اإلنسان ،والقانون الدويل اإلنساين ،أو جمال النظام
السياسي الدويل.
وأوصت الدراسة بضرورة الرقابة على مدى شرعية قرارات جملس األمن اليت تشكل النتيجة املنطقية
لتكامل النظام القانوين الدويل ،حبيث يواكب التطور يف جمال البناء املعياري هلذا النظام من خالل االعرتاف
اباللتزامات القانونية املقررة ملصلحة اجلماعة الدولية ككل.
وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بتناوهلا موضوع جملس األمن وحق التدخل لفرض
احرتام حقوق اإلنسان من حيث سلطات جملس األمن الدويل يف تقرير حق التدخل العسكري ،بينما
الدراسة احلالة تناولت اإلطار القانوين العام للتدخل اإلنساين العسكري بشمولية ،وبيان املسؤولية الدولية
كأثر للتدخل اإلنساين الدويل اإلنساين وموانعها ،وتوضيح حالة تدخل الوالايت املتحدة االمريكية
وحلفائها يف العراق من العام  2003ولغابة 2012م.

( )1عمران عبد السالم الصفراين .2008 .جملس األمن وحق التدخل لفرض احرتام حقوق اإلنسان( .رسالة دكتوراة) جامعة قاريونس.
ليبيا .ص.11
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اثنيًا -الدراسات األجنبية:

دراسةِ :بربرا جيه مورزاين ( ،)2018حتت عنوان" :هل تقوم الدول بتفسري القانون الدويل بشكل
خمتلف إلنشاء سلطة قانونية يف القرارات للتدخل لدوافع إنسانية"(:)1
تبحث الدراسة السابقة كيفية تفسري الدول قواعد القانون الدويل إلنشاء سلطة قانونية عند اختاذ
قرار ابستخدام القوة من عدمه ألسباب إنسانية ،وتتناول نقاط التفاعل بي النظم القانونية املختلفة والدور
التفسريي للقانون أثناء تشكيل السياسة اخلارجية ،يعد التفاعل أمرا ضروراي عندما تكون هناك حاجة إىل
دمج معايري قانونية خمتلفة تتعلق ابلطعن يف محاية حقوق اإلنسان أثناء النزاع اإلقليمي.
ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة :أن تفسري املبادئ الدولية هو انعكاس ملصاحل الدولة
اليت تضفي شرعية على قرارات التدخل أو عدم التدخل ،وأن هذا املبدأ الدويل يبقى جنبا إىل جنب مع
مصلحة الدولة للوفاء مبعايري الشرعية الفعالة من داخل الدولة.
وأوصت الدراسة أبنه من الضروري حتديد الضوابط واملبادئ واملعايري اليت حتدد احلاالت اإلنسانية
أوال ،مث بيان آلية ترمجة هذه املبادئ القانونية إىل واقع عملي ،وأن يتم االستناد إىل حقيقة أن السلطة
القانونية للدولة حتمل يف طياهتا سلطة فرض قواعد قانونية اثبتة ،مبا يف ذلك القواعد القائمة على مبادئ
حقوق اإلنسان.
وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بتناوهلا موضوع دور الدول بتفسري القانون الدويل
إلنشاء سلطة قانونية يف القرارات للتدخل لدوافع إنسانية ،وبيانشرعية قرارات التدخل أو عدم التدخل،
بينما الدراسة احلالي ة تناولت اإلطار القانوين العام للتدخل اإلنساين العسكري بشمولية ،وبيان املسؤولية
الدولية كأثر للتدخل اإلنساين الدويل اإلنساين وموانعها ،وتوضيح حالة تدخل الوالايت املتحدة االمريكية
وحلفائها يف العراق من العام  2003ولغابة 2012م.

(1) Barbara J. Morazzani, Interpreting Authority: Do States Interpret International Law
Differently to Create Legal Authority in Decisions to Intervene for Humanitarian
Concerns? Thesis submitted in fulfilment for the award of Doctor of Philosophy,
De Montfort University February 2018
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دراسة :حيىي الشمري ( ،)2014حتت عنوان" :تعزيز حق تقرير املصري يف القانون الدويل وأتثري املبدأ
من عدم التدخل" (:)1
هدفت الدراسة  -بشكل رئيس  -إىل بيان اهلدف من مبدأ عدم التدخل يف نطاق املمارسة
الدولية والقواعد القانونية احلديثة؛ لتحديد مجود هذا املبدأ ،وبيان مدى عدم توافقه مع االجتاهات الدولية
يف الرتويج للحقوق السياسية للشعوب اليت تعيش يف ظل جمموعة من األنظمة القمعية.
ومن من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة :حتول مفهوم عدم التدخل من املبدأ املطلق الذي
حيظر التدخل حتت أي ظرف من الظروف ،إىل جواز التدخل الدويل عندما يتماشى مع األهداف املعاصرة
للقانون الدويل ،وخاصة ضد االنتهاكات اليت ترتكبها احلكومات الدكتاتورية ضد شعوهبم.
وأوصت الدراسة بضرورة اللجوء إىل التدابري السياسية واالقتصادية؛ ملعاجلة األوضاع السياسية،
وأن يكون حق تقرير املصري السياسي هو احلل األمثل قبل اللجوء إىل التدخل العسكري الذي قد يؤدي
إىل آاثر كارثية.
وختتلف الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية بتناوهلا موضوع تعزيز حق تقرير املصري يف القانون
الدويل وأتثري املبدأ من عدم التدخل ،وذلك من خالل بيان مفهوم مبدأ عدم التدخل يف نطاق املمارسة
الدولية والقواعد القانونية احلديثة وحتديد مدى توافقه مع االجتاهات الدولية يف الرتويج للحقوق السياسية
للشعوب اليت تعيش يف ظل جمموعة من األنظمة القمعية ،بينما الدراسة احلالية تناولت اإلطار القانوين
العام للتدخل اإلنساين العسكري بشمولية ،وبيان املسؤولية الدولية كأثر للتدخل اإلنساين الدويل اإلنساين
وموانعها ،وتوضيح حالة تدخل الوالايت املتحدة االمريكية وحلفائها يف العراق من العام  2003ولغابة
2012م.
وما مييز الدراسة احلالية "التدخل اإلنساين العسكري وفقا ألحكام القانون الدويل" عن الدراسات
السابقة أهنا ترصد وحتلل أوجه التطابق واالختالف بي التدخل اإلنساين والتدخل اإلنساين العسكري يف
ظل مشروعيته أو عدم مشروعيته وفقا ألحكام القانون الدويل ،ومن خالل حتليل التطبيقات العملية

(1)Yahya Alshammari, The Promotion of the Right of Self Determination in
International Law and the Impact of the Principle of Non-Interference, A thesis
submitted for the degree of Doctor of Philosophy. School of Law, Brunel University
London, April 2014.
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للتدخل اإلنساين يف العراق من العام  2003ولغاية 2012م ،ملعرفة إ حن كان هذا التدخل شرعيًا أم ال،
وهل هو بدافع إنساين وفقا ألحكام القانون الدويل؟ أم بدافع مصاحل اقتصادية وسياسية أم بدوافع أخرى؟
هيكل الدراسة
تتناول الدراسة موضوع التدخل اإلنساين العسكري يف ظل أحكام القانون الدويل"العراق
أمنوذجا" ،وذلك من خالل :فصل تهيدي يتبعه مخسة فصول ،نتناول يف الفصل التمهيدي اإلطار
التنظيمي للدراسة ،ونشري يف الفصل األول إىل اإلطار القانوين الستخدام القوة يف العالقات الدولية،
ونعرض يف الثاين اإلطار القانوين العام للتدخل اإلنساين العسكري ،وخنصص الثالث للمسؤولية الدولية
كأساس للتدخل الدويل اإلنساين ،ونذكر يف الرابع االحتالل األمريكي والربيطاين للعراق ،ونتناول يف
الفصل اخلامس تعويضات الضحااي يف التدخالت العسكرية واحلروب وأخريا اخلاتة اليت تتضمن أهم النتائج
والتوصيات املتعلقة ابلدراسة.
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