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الفصل الثاين
اإلطار القانوين العام للتدخل اإلنساين العسكري
التمهيد:
يعد مبدأ عدم التدخل يف الدول املستقلة من املواثيق الوطنية والدولية اليت مت وضع الشروط اخلاصة
هبا يف منتصف القرن املاضي من خالل العهود واملواثيق الدولية واإلقليمية اليت نصت عليها األمم املتحدة
ومجعيات حقوق اإلنسان ،وقد أصبح التدخل يف شؤون الدول حمرما دوليًا بكل أشكاله؛ ابستثناء بعض
احلاالت املشروع ة اليت تتم مبوافقة دولية مطلقة ( ،)1لذلك تقتضي دراسة مبدأ عدم جواز التدخل اإلنساين
العسكري يف شؤون الدول يف إطار القانون الدويل اإلنساين.
ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى ،يكرس ويكمل مبدأ سيادة الدولة على
إقليمها ،وأن أي تدخل يف شأن من شؤوهنا ي حفقدها سيادهتا أو ينتقص منها ،حيث إن سلطة الدولة على
إقليمها يتضمن تنظيم عالقاهتا مع سكان الدولة من الرعااي واألجانب ،وكذلك اختيار نظامها السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والثقايف ،وإصدار القواني واجلزاءات على خمالفتها ،وحرية استغالل مواردها
الطبيعية .وسيادة الدولة على إقليمها هي مظهر من مظاهر االستقالل اليت تتمتع الدولة بسلطاهتا الكاملة؛
ابستثناء ما نظم مبوجب القانون الدويل الذي ال يعترب انتقاصا من سيادهتا أو استقالهلا (.)2
إن مبدأ السيادة واالستقالل ال يقتصر على الدول الكبرية أو القوية فقط؛ فجميع الدول -
مبوجب املواثيق الدولية  -متساوية يف احلقوق وااللتزامات الصغرى منها والكربى ،ومع ذلك فهناك من
املسائل ما خيرج من اختصاص الدولة ،وانتقاهلا إىل االختصاص الدويل ،دون أن يؤدي ذلك االنتقال إىل
االنتقاص من سيادهتا ،ومسألة االنتقال من االختصاص الداخلي إىل الدويل ال تنتهي؛ كونه حمكوما بتطور
العالقات الدولية .وعلى الرغم من تطور القواني الوطنية والدولية ،وتنظيم العالقات الدولية ،ورسوخ مبدأ
عدم جواز التدخل مبوجب االتفاقيات واملعاهدات؛ إال أن عدم وجود معيار دقيق للفصل بي اجملال
احملفوظ للدول ومسائل االختصاص الدويل يثري الكثري من املنازعات بي الدول؛ ما يبقي عدم التدخل
منصوصا عليه يف املواثيق والتشريعات.
)1( Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, Switzerland, 26–30 November 2007.
International Review of the Red Cross. Volume89 Number 867. P727

( )2ص حب ي حممد أمي .2016 .مبدأ عدم جواز التدخل يف شؤون الدول يف إطار القانون الدويل اإلنساين .املركز
الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية واالقتصادية والسياسية .مصر .ص.34
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يعد مفهوم التدخل اإلنساين العسكري من املفاهيم املثرية للجدل يف العالقات الدولية؛ ألنه يقوم
على تصور "حق التدخل" لدولة أو جمموعة من الدول لديها احلق يف التدخل عسكرًاي يف دولة أخرى؛
لوضع حد النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان أو منعها ،ويكون التدخل بغرض محاية املواطني واألشخاص
املهددين ابإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية ،لكن عموما يعد التدخل
اإلنساين  -من طرف املالحظي واحملللي وحىت العديد من الدول -انتهاكا للقواعد املعمول هبا يف القانون
الدويل.
تتطلب البحوث حول شرعية التدخل اإلنساين احلاجة أوال إىل مناقشة طبيعة هذا املفهوم فيما
يتعلق حبقها أو واجبها يف احرتام ومحاية قواعد القانون الدويل اإلنساين ،واحرتام حقوق اإلنسان ،وتربير
انتهاكاهتا يتطلب ذلك للدفاع عن حقوق الدول أو وقف انتهاكات حقوق اإلنسان ،وجيب االمتثال
لقواعد القانون الدويل يف التدخل وعالقة التدخالت لدوافع إنسانية.
لذلك سنتناول يف هذا الفصل مبدأ عدم جواز التدخل اإلنساين العسكري بدون موافقة األمم
املتحدة من خالل حتليل ظهور هذا املبدأ اترخييًا ،ومن مث إقراره يف املواثيق الدولية كما يف القانون الدويل
اإلنساين وقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وكذلك ماهيته وأشكاله ومدى مشروعيته وفق األعراف الدولية.
املبحث األول
مبدأ عدم التدخل كأصل يف العالقات الدولية
جاءت العديد من اآلايت الكرمية لتؤكد االىتصار ورفع الظم واستنجاد املسلم ابملسلم ،وابالستىقاذ
كما أشارت بعض اآلايت ابلنص بشرعية التدخل من أجل األصالح بي فئتي مقتتلتي ،ونصرة الفئة

املستضعفة على الظاملة ،ولكن ابحقاق العدالة لكال الطرفي ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲏ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ
ﲐ
ﲌ ﲍﲎ
ﲤ ﲦﲧ ﲨﲩ ﲪﱠ( ،)1واملعىن
ﲥ
ﲝﲟ ﲠ ﲡﲢﲣ
ﲜ ﲞ
أن كائفتان من أهل اإلميان اقتتلوا فأصلحوا – أيها املؤمني -بينهما بدعوهتما إىل االحتكام إىل كتاب هللا
وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،والرضا حبكمهما ،فإن اعتدت إحدى الطائفتي وأبت اإلجابة إىل
ذلك؛ فقاتلوها حىت ترجع إىل حكم هللا ورسوله ،فإن رجعت فأصلحوا بينهما ابإلنصاف ،واعدلوا يف
( )1سورة احلجرات .49 .اآلية.9 :
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حكمكم أبن ال تتجاوزوا يف أحكامكم حكم هللا وحكم رسوله ،إن هللا حيب العادلي يف احكامهم القاضي
بي خلقه ابلقسط(.)1

وﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱺﱼ ﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ ﱻ
ﲇ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲈ
ﲃﲄﲅﲆ
ﲔ ﲖﲗﲘ ﲙ ﲚ ﱠ
ﲕ
ﲒﲓ

()2

حيث أن املقيمي يف أرض املشركي ويعيشون حتت حكمهم إذا ظلموا واضطهدوا ومنعت حرتيته
الدينية والشخصية وطلبوا النصر يف الدين فبذلك جيب نصرهتم بسبب اإلميان الذي يلزم على املسلمي ان
ينصرهم على أعدائهم الذين اضطهدوهم ومنعوا حريتهم الدينية إال على قوم بينهم وبي املسلمي ميثاق(،)3
وتدل اآلية الكرمية إىل أن املؤمني املقيمي يف أرض املشركي وحتت سلطاهنم ال والية هلم يف دار اإلسالم
إال إذا قاتلهم الكفار واضطهدوهم ألجل دينهم وطلبلوا من املسلمي النصر عليهم؛ فيجب على املسلمي
أن يساعدوهم بشرط أن يكون الكفار حربيي ال عهد بيهم وبي املسلمي ،أما إذا كان هناك معاهدة
جيب الوفاء هبا وإنذارهم أبن املسلمي غري مقيدين هبذا العهد صراحة ألجل فعلهم حىت ال تكون خيانة(.)4
وهناك مجلة من األحاديث النبوية اليت حتتوي على الدفاع عن ذي احلاجة امللهوف ورفع الظلم
عن املظلوم ومنها حديث أنس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :انصر أخاك ظاملا
أو مظلوما ،فقال رجل :اي رسول هللا ،أنصره إذا كان مظلوما ،أفرأيت إذا كان ظاملا كيف أنصره؟ قال:
حتجزه أو تنعه من الظلم فإن ذلك نصره" ( ،)5وأيضا قال النيب صلى هللا وعليه وسلم " :املسلم أخو
املسلم ،ال يظلمه وال يسلمه ،ومن كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته ،ومن فرج عن مسلم كربة فرج
هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن سرت مسلما سرته هللا يوم القيامة"(.)6
( )1خنبة من العلماء .التفسري امليسر .جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف .ط .2املدينة املنورة .ص .516
( )2سورة احلجرات .8 .اآلية.72 :
( )3أبوجعفر حممد احلسن الطربي( .د.س) .جامع البيان عن أتوين القرآن .ج  .5دار إحياء الرتاث العريب .بريوت .ص .163
( )4أمحد مصطفى املراغي .1974.تفسري املراغي .ج  .10القاهرة .د .ن .ص .93
( )5أخرجه البخاري ،كتاب اإلكراه ،ابب ميي الرجل لصاحبه :إنه أخوه ،إذا خاف عليه القتل أو حنوه ،)22 /9( ،برقم.)6952( :
( )6أخرجه البخاري يف صحيحه وصححه نور الدين على بن اهليثمي .جممع الزوائد ومنبع الفوائد .ج  .10ط  .3دار الكتاب .ص
427
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وخبلص الباحث على أن األحاديث أعاله أتمر املسلمي أبن يقوم بواجباهتم إذا توفرت الظروف
اليت تتطلب من املسلم أن يتدخل إلنقاذ أخيه املسلم حي يطلب إنقاذه؛ وتدعوهم إىل الوقوف إىل جانب
إخواهنم إذا دعت احلاجة إىل ذلك.
كما إن ظاهرة التدخل قدمية قدم األمم ،ويرد أصل استخدام هذا اللفظ يف أحباث العالقات
الدولية إىل دول املدينة يف عهد اليوانن القدمي ،وخاصة يف كل من سبارطة وأثينا؛ إذ كان التدخل شأن
هاتي الدولتي القطبيتي ،فعن طريق العالقات التحالفية بي أحد األقطاب والدول الضعيفة ساندت أثينا
الدميقراطيي يف حي طلب الشموليون مساندة سبارطة (.)1
وبررت القوات احملتلة عرب التاريخ بتوفر عناصر عدم االستقرار الداخلي لبعض الدول لتحقيق
يقتصر التدخل يف العصور القدمية على
املصاحل اآلنية للدول األكثر قوة وجتانسا ،وعلى الرغم من ذلك مل
ح

اليوانن وحدها؛ بل كان مستخدما بكثرة من قبل اإلمرباطورية الرومانية اليت كانت حتتل موقعا اسرتاتيجيًا
حافيت البحر األبيض املتوسط ،حيث تدخلت مرارا يف شؤون نوميداي يف مشال أفريقيا إابن
مهيمنا على
ح

حكم يواب الثاين ،وماسينيسا ويوغرطا ،واختذ تدخلها صورا عدة ابتداء ابلتحريض على الثورات ،وتدبري
االغتياالت السياسية ،وانتهاء ابلغزو العسكري(.)2
وعلى الرغم من تبين أعراف السلوك احلميدة إابن مؤتر وستالفيا عام (1648م) ومنها مبدأ
الت آخذة يف
عدم التدخل ،إال أن هذه السلوكيات العدوانية املنتهكة معايري وقواعد القانون الدويل ماز ح

االستمرار ،وتعد مبثابة نتاج لالجتاهات التنافسية سواء أكانت تعاوان تنافسيًا أم أعماال عدوانية يف إطار
نظام دويل حمدود املصادر ،وحتاول فيه كل دولة جاهدة احلصول على أكرب نسبة من األرابح أبقل تكلفة(.)3
ومن األمثلة على ذلك ،صراع القوى القارية يف بداية القرن التاسع عشر مع الوزير األول الربيطاين
كاستلريه ،حول ما إذ كان التدخل مشروعا يف حال احلفاظ على امللكية يف أورواب اليت كانت تعاين من

)1( Carey, John; Dunlap, William. 2003. International Humanitarian Law: Origins
(International Humanitarian Law) (International Humanitarian Law). Dobbs Ferry,
N.Y: Transnational Pub
( )2ادريس بوكرا .1990 .مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل املعاصر .اجلزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب .ص .35

( )3عالء الدين زردومي .2013 .التدخل األجنيب ودوره يف إسقاط نظام القذايف( .رسالة ماجستري) .جامعة حممد خيضر بسكرة.
اجلزائر .ص.40
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الثورات اجلمهورية ،حيث كان "كاستلريه" يصر على أن مثل هذه األمور تعين الشعوب قبل األنظمة؛
لكوهنا أمورا داخلية ال تعين أي طرف أجنيب ،ووجهة نظره هذه أاثرت االختالف واجلدل معهم (.)1
يقف االمتداد التارخيي عند هذه الفرتة التارخيية فحسب؛ بل أخذ موضوع التدخل يظهر يف
ومل ح
كتاابت "فاتيل" اليت تعد أول دراسة يلحظ التشابه فيها بي املفاهيم احلالية عن التدخل وما طرحته تلك
الكتاابت ،ويعد نص فاتيل عام 1758م أقدم نص قانوين ،ومفاده" :إذا انتهك أحد ما القواني األساسية
فإنه يعطي رعاايه سببا مشروعا ملقاومته ...ومن حق أي قوة أجنبية منح املساعدة لشعب مقهور يطلب
الدعم ملقاومة الظلم"( .)2إال أن هذه الدراسة مل أتخ حذ طابعها احلديث ابملعىن الصحيح إال منذ قيام الثورة
الفرنسية ،حيث رأت كل من بروسيا والنمسا أن الثورة هتدد بدورها من فوضى وعصيان يف أورواب؛ ما
جعل فرنسا تقف موقف املعارضة من هذه العقلية احملافظة ،وترمجته إبعالين احلرب (.)3
ومبرور الوقت وازدهار الدول؛ أخذ التدخل أشكاال عدة ،وعلى سبيل املثال  -ال احلصر -
سعت كل من اجلزائر واملغرب يف السنوات األوىل من حرب الصحراء الغربية  -وخاصة بي عامي
( - )1978-1975إىل خلق الفوضى الفكرية يف أوساط الرأي العام لكلتا الدولتي تاشيا مع سياستهما
املتباينتي ،ابستخدام وسائل االتصال كأداة سياسية لبث برامج الدعاية أو التمويه اإلعالمي اليت هتدف
ح

إىل إحداث االضطراابت الداخلية يف الدول املستهدفة ،أو لتكوين رأي عام وطين متعاطف فيها ملواقف
املصاحل األجنبية أكثر سهولة وأكثر جناعة من حماوالت التأثري املباشر واملادي ،فمثل هذه الربامج النفسية
أصبحت أكثر تطورا وتعقيدا؛ ما زاد من هشاشة احلدود الوطنية ،وجعلها حاجزا سهل االخرتاق(.)4
ونتيجة للتطورات اليت حدثت على املستوى الدويل على مجيع األصعدة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والعسكرية طوال االمتداد التارخيي للدول ،وملمارسة األعمال التدخلية ذات الطابع االقتصادي
واإلنساين من قبل منظمات دولية  -حكومية أو غري حكومية  -اليت تت خارج سلطة الدول واليت
أنحشئت فيها دون احرتام رسم احلدود الدولية جعلت مجيعها من مفهوم التدخل أيخذ منحى آخر يثري
احلرية يف القانون الدويل.

( )1ادريس بوكرا .1990 .مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل املعاصر .ص 121
( )2جان بكتيه .1984 .القانون الدويل اإلنساين تطور ومبادئ .جنيف :معهد هنري دوانن .ص .49

( )3املصدر نفسه .ص .50

( )4عمر حسي حنفي .2005 .التدخل يف شؤون الدول بذريعة محاية حقوق االنسان .القاهرة :دار النهضة العربية .ط .1ص.12
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إن تدخل دولة يف شؤون دولة أخرى يكون  -يف الغالب  -ذا هدف مزدوج ،فاجلزء األول منه
حيمل مبدأ الواجب اإلنساين ،وجيب أن يكون مبوافقة الدول األخرى يف اجملتمع الدويل ،وحىت املنظمات
اإلنسانية يف حالة الكوارث الطبيعية والنكسات ،ويكون التدخل مشروعا ،وهذا املبدأ الذي تعتربه الدول
قانوان ملزما ،هو يف الوقت نفسه التزام يقع على عاتق الدول األخرى يف حاالت ماثلة دون أن يطلب
منها ذلك ،فجميع الدول هلا حق العيش يف سالم ،ومن واجب مجيع الدول املنطوية حتت مظلة األمم
املتحدة الدفاع عن هذا االستقرار ،وأتمينه يف الدول األخرية ،وكذلك واجب الدفاع عن ابقي الدول
األعضاء إذا تعرضت ألخطار كبرية (.)1ويف هذا اإلطار سنتناول يف هذا املبحث ماهية التدخل اإلنساين
العسكري يف املطلب األول ،وبيان تطوره يف املطلب الثاين ،وفقا لآليت:
املطلب األول
ماهية التدخل اإلنساين العسكري
يقصد ابلتدخل العسكري األعمال اليت تقوم هبا دولة ما أو جمموعة من الدول يف إطار دولة ما
أو جمموعة من الدول ،أو تدخل منظمة دولية بشكل قسري يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى ،وهذا
التدخل هو عمل منفرد له بداية وهناية ،وهو موجه ضد الكيان وسلطة الدولة املستهدفة ابلتدخل ،وليس
ابلضرورة أن يكون هذا العمل قانونيًا أو غري قانوين ،ولكنه يرهق النموذج التقليدي للعالقات الدولية (.)2
ويعرف البعض التدخل اإلنساين العسكري أبنه التهديد ابستخدام القوة ،أو استخدامها عرب
حدود الدولة من قبل دولة أو جمموعة من الدول اليت هتدف إىل وقف انتهاكات واسعة حلقوق اإلنسان،
دون احلصول على إذن من دولة اإلقليم اليت يتم تطبيق القوة عليها ( )3وهو عمل قسري من قبل الدول
لوضع حد لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان أو ملنعها ابلنيابة عن أشخاص آخرين من مواطنيها ،من
خالل استخدام القوة املسلحة دون موافقة احلكومة املستهدفة ،مع تفويض من األمم املتحدة أو بدونه(.)4
( )1غسان اجلندي" .1987 .نظرية التدخل لصاحل اإلنسانية يف القانون الدويل العام" .اجمللة املصرية ،ع  .43ص .167
( )2جون بيليس وستيفسميث .2004 .عوملة السياسة العاملية .ترمجة مركز اخلليج لألحباث .اإلمارات العربية املتحدة :مركز اخلليج
لألحباث ط .1ص819

( )3ق الل يسمينه .2018 .شرعية التدخـ ـل الدولــي اإلنسانــي بي السيادة كمسؤولية ومسؤولية احلمايـ ــة( .رسالة ماجستري) .املركز
الدميقراطي العريب .اجلزائر .ص .1ص.66

( )4رحيانة بن حامد ونسيبة دوغة .2015 .التدخل الدويل اإلنساين لفرتة ما بعد احلرب الباردة دراسة حالة تيمور الشرقية" .رسالة
ماجستري" جامعة ابتنة .اجلزائر .ص.13
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وقد كانت بداايت التدخل اإلنساين العسكري يف مرحلة ما قبل احلرب العاملية الثانية ،واقتصر
التدخل الدويل اإلنساين يف هذه املرحلة على محاية األقليات املنتمية إىل الدول املتداخلة عرقيًا أو عقائد ًاي
أو لغوًاي ،وخاصة بعد انشقاق املذهب الربوتستانيت عن الداينة املسيحية بداية القرن ( ،)16وبروز مبدأ
القوميات يف أورواب ،وأخذ طابعا قانونيًا من خالل اتفاق ثنائي ومتعدد األطراف ،ومثال ذلك (:)1
أ .اتفاقية فيينا بي اجملر وتراسلفانيا 1606م ،ومفادها االعرتاف لألقليات املوجودة يف هذه األخرية
حبرية مارسة الشعائر الدينية.
ب.اتفاقية ابريس الثنائية بي النمسا وبريطانيا وبروسيا وسردينيا وتركيا 1850م ،ومفادها إلزام تركيا
ابملساواة يف املعاملة بي رعاايها وبي رعااي الدول األطراف يف االتفاقية.
وهناك تدخالت اعتمدت الطابع العسكري مثل :تدخل النمسا وروسيا وبريطانيا وفرنسا يف تركيا
لصاحل سكان مقدونيا 1903م1908/م (.)2
ولكن إبنشاء عصبة األمم ارتبط التدخل اإلنساين الدويل بنصوص دولية خبصوص األقليات يف
اتفاقية األقليات 1919م يف مؤتر فرساي والتعهد حبمايتهم.
ويف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية كان مليالد منظمة األمم املتحدة خطوة كبرية حلماية حقوق
اإلنسان دون االقتصار على نوع معي من احلقوق ،وقد أصبح التدخل الدويل اإلنساين ضرورة ملحة
لتطبيق أهداف منظمة األمم املتحدة ،وهي حتقيق األمن والسلم الدويل ،وأن أي نزاع  -داخلي كان أم
خارجي  -يهدد هذا السلم؛ فال بد من اختاذ إجراءات قسرية ملنع انتشاره ومحاية حقوق األفراد (.)3
وأكد توماس أن التدخل سلوك عدواين ينتهك املعايري واألنظمة املنصوص عليها يف القانون
الدويل ،وهو تعريف متفق عليه يف النظام األورويب ملا بعد مؤتر وستفاليا عام 1648م ،إال أنه بدأ يف
التالشي يف النظام الدويل املوسع للقرن العشرين بتعقيداته الرتكيبية واأليديولوجية والتكنولوجية (.)4

( )1ق الل يسمينه .2018 .شرعية التدخ ــل الدولــي اإلنسانــي بي السيادة كمسؤولية ومسؤولية احلمايـ ــة( .رسالة ماجستري) .املركز
الدميقراطي العريب .اجلزائر .ص.1
( )2وهيبة العريب .2014 .مبدأ التدخل الدويل اإلنساين يف إطار املسؤولية الدولية( .رسالة دكتوراة) .جامعة وهران .اجلزائر .ص .73

( )3حممد فارس كريفة .2013 .التدخل الدويل بي االعتبارات السياسية والقانونية منوذج ليبيا وسوراي( .رسالة ماجستري) جامعة ابتنة.
اجلزائر .ص.34
)4( Caroline Thomas. 1992. The Environment in International Relations. Royal Institute
of International Affairs.
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وأصبح مفهوم هذا التدخل أكثر حدة بعد احلرب العاملية الثانية؛ نظرا إىل اهنيار النظام التوازين
القدمي ،وبناء ثنائية قطبية أيديولوجية احملور؛ ما أثر سلبا يف احملاوالت التحليلية اليت أصبحت أكثر معيارية
ووصفية ،وأدى من جانبه إىل تكوين تعاريف متباينة وصعبة التوفيق تبعا خلصوصية التحليل واملنهجية لكل
نظرية (.)1
ويعد غالن التدخل يف ظل القانون الدويل أنه" :تدخل ذو طبيعة ديكتاتورية من جانب دولة ما
يف شؤون دولة أخرى بغية اإلبقاء على النظام السائد فيها أو تغيريه ،بدال من أن يكون جمرد عمل ذي
سند قانوين يضفي عليه الشرعية أو ينفيها ،وابلرغم من ذلك فهو عمل يتعلق ابستقالل الدولة املعنية أو
سيادهتا ،وال ميكن أن يكون هناك أي شك يف أن مثل هذا التدخل كقاعدة منوعة مبوجب القانون الدويل،
كون هذا القانون وضع جزئيًا على األقل حلماية الشخصية الدولية لدول العامل"(.)2
واتفقت وجهة نظر غالن مع تعريفالسا أوبنهامي للتدخل ،حيث بي فيه أن التدخل" :عمل
دكتاتوري لدولة أخرى بغرض احملافظة على الوضع الفعلي لألمور أو تغيريه ،وقد يكون هذا التدخل مشروعا
أو غري مشروع إال أنه على اختالف شرعيته أمر يتعلق ابستقالل الدولة املتدخل يف شؤوهنا وسيادهتا" (.)3
ويصف هانس التدخل أبنه عملية عنيفة غري مباشرة متمثلة يف الضغوطات والعقوابت اليت تارسها دولة
ما عند تدخلها يف شؤون دولة أخرى بغية حتقيق مصاحلها الوطنية (.)4
كما يصف مورغنثو التدخل وصفا منطقيًا يف إطار حتليله للعالقات الدولية اليت عرب عنها ابلنزاع
املستمر بي الدول للحصول على أكرب نسبة مكنة من املوارد املادية وغري املادية يف ظل التفاعل الدويل(.)5
وبلور ريتشارد ليتل مفهوم التدخل من خالل نظرية الدفع أو االستجابة اليت فسرت التدخل أبنه استجابة
دولة ما بدافع التدخل يف شؤون دولة مفككة تعاين من فوضى النظام وأتزم النزاع الداخلي فيها ،هذا
( )1حممد أمي ص حب ي .2016 .مبدأ عدم جواز التدخل يف شؤون الدول يف إطار القانون الدويل اإلنساين .املركز الدميقراطي العريب

للدراسات االسرتاتيجية واالقتصادية والسياسية .مصر38 .

)2( Gerhard von Glahn, James Larry Taulbee. 2016.Law among nations: an introduction
to public international law. 20th edition. London: Routledge, Taylor & Francis
Group.
)3( Lassa Oppenheim. 2009. The future of international law. Biblio Life Publishing.
London
)4( Hans J. Morgenthau, Review of Pioneers in World Order: An American Appraisal
of the League of Nations, ed. Harriet Eager Davis, Journal of Political Economy,
vol.54, No. 6 (Dec. 1946) , 568-569
)5( Hans J. Morgenthau، Review of War and Its Causes, L. L. Bernard, The American
Political Science Review, Vol. 39, No. 2 (Apr. 1945) , 365-366.
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النزاع الداخلي أفرز تدخل وحدة اثلثة هتدف حتويل جمرى النزاع لصاحل احلليف الداخلي مبساعدة خارجية،
ومن هذا املنطق يربز عنصر التفكك كأهم عنصر دافع للتدخل ،ويتمثل يف عدم التجانس االجتماعي
والسياسي يف الدولة ،ومن خالله يلجأ كل طرف من األطراف املتنازعة لالستعانة بوحدة سياسية خارجية
للمساندة ،األمر الذي خيرج هذا النزاع من النطاق الداخلي الثنائي إىل نطاق داخلي خارجي ،ويتصاعد
النزاع أبخذ االستجابة لدى كل طرف صورا متنوعة(.)1
معنيي ،فاملعىن األول هو املعىن الواسع للتدخل الذي
وأشار جوزيف اني إىل أن ملفهوم التدخل ح

يشري إىل املمارسات اخلارجية اليت تؤثر على الشؤون الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة ،أما املعىن الثاين
الضيق هلذا املفهوم فيشري إىل استناد التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى على القوة العسكرية .ويتفق
املفهوم املفسر لصور التدخل لدى اني مع حتليل ماكس بيلوف للتدخل وأشكاله ،حيث وصف ماكس
التدخل أبنه حماولة من طرف دولة واحدة للتأثري على الرتكيبة الداخلية والسلوك اخلارجي لدولة أخرى،
ابستخدامها درجات متفاوتة من القهر والقمع ،ومراعية حالة الدولة املستهدفة ،واحلصار االقتصادي ،أو
العقوابت والضغوط السياسية ،أو الدبلوماسية ،أو غزوا عسكرًاي مباشرا وهو آخر اخليارات املتاحة(.)2
ويعد هيديل بول التدخل نتاجا منطقيًا للطبيعة الفوضوية للنظام الدويل ،وقد يكون عنيفا أو غري
أحاداي أو مجاعيًا ،وقائما على شرط التباين والتفاوت
عنيف ،مباشرا أو غري مباشر ،مفتوحا أو مسترتا،
ً
يف القوة كشرط أساسي له ،ويفسر ذلك أن من الضروري أن تكون الدولة املتدخلة أكثر قوة من الدولة
املستهدفة ( .)3ووصف حممد فضة التدخل أبنه نشاط يتسم بنية عدوانية ،يهدف إىل خلق حقائق جديدة
لتعدل من النظام الداخلي للدولة املستهدفة مبا فيه النظام السياسي ،األمر الذي يعد انتهاكا للشخصية
القانونية للدولة مبا فيه التعدي على سيادهتا واستقالهلا (.)4
وعلى الرغم من تعدد صور التدخل وتباينها إال أهنا ال تنفي عنه وصف االستغالل؛ أي استغالل
الدولة القوية دولة صغرى ضعيفة ،ويعد التدخل  -من وجهة نظر إمساعيل مقلد  -مبثابة أداة حلفظ توازن
)1( Richard Little. 2000. International Systems in World History: Remaking the Study
of International Relations, 1st Ed. Oxford University Pre. P 125
)2( Nye, Joseph 200). Soft Power, translated by Mohsen Roohani, Tehran: Emam
Sadegh University.p 132
)3( R.J. Vincint. 1988. Hedley Bull and Order in International Politics. Millennium:
Journal of International Studies.p 201
( )4خرية بن عبد العزيز .هشام عبد الكرمي  .2015.التدخل العسكري اإلنساين :دراسة يف املنطلقات واألبعاد النظرية .جملة الباحث
للدراسات األكادميية .العدد اخلامس .اجلزائر .ص .45
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القوى يف العالقات الدولية ،وأساس للنظام الدويل يف احملافظة على تطبيق توازن القوى ،تضمن األول
حتقيق السالم بردع الدول عن إاثرة حلروب ،وتبقي على تعدد الدول يف اجملتمع الدويل إبعطائها املرونة
الكافية يف تكييف أوضاعها وعالقاهتا مع غريها ابلشكل الذي حيفظ استقالهلا السياسي وكياهنا القومي(.)1
أساسيتي ملعرفة ماهية حالة التدخل بصرف النظر عن الوسائل
خاصيتي
وحدد جيمس روزيناو
ح
ح

املستعملة فيها ،األوىل أن يكون العمل جديدا وخارقا للعادة ،والثانية أن يكون التدخل ذا أتثري  -إجيايب

أم سليب  -على تركيبة السلطة يف الدولة املستهدفة ،وال يشرتط استخدام القوة العسكرية يف التدخل،
وخاصة إذا كانت الدولة املتدخلة قادرة على حتقيق غاايهتا بوسائل غري قمعية هادفة التأثري على بنية
السلطة للدولة املستهدفة ( .)2ويرى كالريي هولسيت أن التدخل هو مجيع األنشطة اخلارجية اليت تكون ضد
الرغبات القانونية ،وذلك بسعيها إىل إحداث تغيري النظام السياسي من القادة أو من البناء الدستوري
املسؤول عن رسم السياسة اخلارجية للدولة (.)3
وأكد األستاذ :حممد يونس أن التدخل عمل إرادي على درجة من اجلسامة يباشره شخص قانوين
دويل جتاه دولة أخرى؛ بغية حرمان هذه الدولة من التمتع بسيادهتا واستقالهلا ( .)4ويصف حممد عبد
استبداداي -حبق أو بدون حق  -يف الشؤون اخلارجية أو
الوهاب التدخل أبنه إقحام دولة نفسها إقحاما
ً
الداخلية لدولة أخرى؛ بغرض تغيري األوضاع القائمة فيها ،أو احملافظة عليها ،أو إرغامها على القيام بعمل
معي أو االمتناع عنه ،مستعملة يف ذلك وسائل الضغط ،وهو هبذا ميس االستقالل اخلارجي والسيادة
اإلقليمية والشخصية للدولة املعنية (.)5
سي مها:
وعليه؛ فقد تعددت التعريفات السابقة للتدخل ،إال أنه ميكن حصرها يف
اجتاهي رئي ح
ح

االجتاه األول :ينظر إىل التدخل أبنه عمل غري مشروع؛ لكونه يهدف إىل التغلغل يف الشؤون الداخلية
واخلارجية لدولة ما بصرف النظر عن الصورة اليت يتخذها هذا العمل.

( )1إمساعيل صربي مقلد .1990 .منظمة مشال األطلسي .ط .8مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع ،الكويت .ص 85
)2( Rosenau JN 1989. Tromp, Hylke (editors and contributors), Interdependence and
Conflict in World Politics, Aldershot, UK: Gower Publications.p 52
( )3نفس املصدر .ص .53
( )4حممد مصطفى يونس .1985 .النظرية العامة لنظرية عدم التدخل يف شؤون الدولة .دراسة فقهية يف ضوء القانون الدويل املعاصر.
(رسالة دكتوراه) .جامعة الزقازيق .القاهرة .ص .50
( )5حممد عبد الوهاب الساكت .1985 .دراسات يف النظام الدويل املعاصر .دار الفكر العريب .القاهرة .ص .57
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االجتاه الثاين :ينظر إىل التدخل أبنه هتديد لدولة ما ابلقوة العسكرية ،أو استخدامها فعليًا؛ لتحقيق
األهداف املرجوة للدولة املتدخلة.
وميكن تلخيص أنواع التدخل العسكري من قبل الدول يف الدول األخرى أبربعة أنواع:
دفاعا عن اإلنسانية :يقع هذا التدخل عندما تعامل حكومة ما شعبها بطريقة تنكر عليه
 .1التدخل ً
حقوقه اإلنسانية األساسية ،وهتز ضمري البشرية بفعلها ،فإذا ساء حكم الدول املستبدة ،وكانت قاسية
يف معاملة رعاايها ،وقسوهتا كانت شديدة تثري الغضب العام الدويل ،أو عجزت دولة ما عن وقف
املذابح أو االضطهادات الدينية فيها؛ فإنه ال ميكن القول أن ذلك ال يعين املصاحل األجنبية ،وال يؤثر
يف عالقات الدول مع الدولة املخطئة حبق رعاايها؛ بل للمنظمات الدولية التدخل ،على أنه ال ميكن
وضع قاعدة يف ذلك ،وإمنا تقدر كل حالة بظروفها اخلاصة ،مثال ذلك أرسلت إنكلرتا محلتها احلربية
على احلبشة؛ ألن النجاشي تيودوروس قبض على بعض اإلجنليز ،وحبسهم بغري وجه حق(.)1
 .2التدخل العقايب :مثل حالة القمع اليت ال تصل إىل احلرب؛ بسبب ضرر سببته الدولة املتدخل يف
شؤوهنا ،كأن تفرض الدولة (أ) حصارا سلميًا على شواطئ الدولة (ب)؛ بسبب انتهاك الدولة (ب)
أحكاما جوهرية يف معاهدة بينهما (.)2
 .3التدخل الداخلي واخلارجي :يقصد ابلتدخل الداخلي هو تدخل الدولة (أ) بي األقسام املتنازعة يف
الدولة (ب) سواء أكان ذلك التدخل ملصاحل احلكومة الشرعية أم ملصاحل الثوار .أما التدخل اخلارجي
فيقصد به تدخل الدولة (أ) يف العالقات اخلارجية للدولة (ب) ،وعادة ما تكون هذه العالقات
عالقات عدوانية ،مث ل تدخل إيطاليا يف احلرب العاملية الثانية ،وذلك مبساندة أملانيا ضد بريطانيا
وأتييدها (.)3
 .4التدخل العسكري :استخدام الدولة (أ) القوة العسكرية ضد الدولة (ب)؛ بسبب انتهاك الدولة
(ب) القانون الدويل ،أو بناء على دعوة تدخل من الدولة (ب) حلل أتزم النزاع الداخلي فيها ،أو

( )1علي إبراهيم علي .1999 .احلقوق والواجبات الدولية يف عامل متغري .دار النهضة العربية .بريوت .ص.85
( )2ص حب ي حممد أمي .2016 .مبدأ عدم جواز التدخل يف شؤون الدول يف إطار القانون الدويل اإلنساين .ص.52
( )3ص حب ي حممد أمي .2016 .مبدأ عدم جواز التدخل يف شؤون الدول يف إطار القانون الدويل اإلنساين .املركز الدميقراطي العريب
للدراسات االسرتاتيجية واالقتصادية والسياسية .ص.59
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العتداء الدولة (ج) على الدولة (ب) ،وهذا التدخل يعرف ابلتدخل املسلح املفتوح ،أي تدخل
قوات مسلحة أجنبية يف دولة ما(.)1
ومن خالل ما تقدم؛ يتضح أن مفهوم األمن اإلنساين كان وال يزال مربرا للتدخل العسكري يف
سيادة الدول املستقلة اليت حاول احملللون تقدميها؛ كوهنا ًحال للمشكالت والتهديدات األمنية اليت تواجه
الدول ،وحلماية حقوق اإلنسان .وقد قدمت املنظمات الدولية مبادرات عاملية حلماية األمن اإلنساين،
وضمان االستقرار ،وذلك من خالل جمموعة من املبادئ أو االسرتاتيجيات يتعلق بعضها حبماية اإلفراد
واملدنيي يف أوقات األزمات والصراعات الداخلية يف حدود الدول ،وكذلك تكي األفراد من مواجهة
التحدايت الناجتة من الصراعات املسلحة ،وكذلك محايتهم من انتشار األسلحة أثناء اهلجرة والتنقل بسبب
الصراعات واحلروب ،ابإلضافة اىل إنشاء صناديق مؤقتة لدعم األمن اإلنساين ،وتشجيع التجارة احلرة،
والعمل على توفري حد أدين مقبول من مستوايت املعيشة ،وتطوير نظام عاملي ذي كفاءة عالية حلماية
املدنيي من التجاوزات على حقوق اإلنسان ،وهذا يتطلب تعاوان بي كل منظمات اجملتمع املدين والدول
واملنظمات الدولية واألمم املتحدة؛ مبا يضمن تطوير القراءة اخلاصة ابلعمل الدويل يف جمال حتقيق مفهوم
األمن مبعايري وقائية( ،)2وبوجه خاص فإن احلديث عن مفهوم التدخل اإلنساين العسكري كآلية من آليات
التدخل اليت يهدف من خالهلا إىل حتقيق مفهوم األمن بشكل عام ،واألمن اإلنساين بشكل خاص؛
تشكل مستوى حتليل يتميز بنوع من االنتقائية يف التعامل والتحليل ،فمثال يف منطقة الساحل اإلفريقي
اليت تعد منطقة على درجة عالية من احلساسية واهلشاشة ،وجتتمع فيها العديد من العوامل االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية وغريها اليت تتفاعل فيما بينها؛ فنالحظ وجود إدراك دويل وتوافق على
حساسية املنطقة(.)3
فاحلديث عن املخاطر والتهديدات األمنية اجلديدة اليت هتدد استقرار الدول املستقلة ،وكذا
املضامي اجلديدة ملفهوم األمن االنساين يثري التساؤل عن مدى اعتبار مفهوم "التدخل اإلنساين العسكري"
شرعيا من أجل جتاوز التهديدات األمنية للدول.
)1( Kate Darling, Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law,
International Journal of Refugee Law, Oxford University Press, Vol 21, 2009, P. 747.
(2) Alise Coen. 2018. International order, the rule of law, and US departures from refugee
protection. The International Journal of Human Rights. 22(3), 1267-1268. P (1268).
(3) Rashida Manjoo. 2017.Introduction: reflections on the concept and implementation

of transformative reparations. he International Journal of Human Rights. 22(3),
1193-1203. P (1199).
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املطلب الثاين
تطور مفهوم التدخل اإلنساين العسكري
كانت بداية مفهوم عدم التدخل قد بدت مالحمها يف القرن السابع عشر ،حيث كان جناح الثورة
الفرنسية عام 1789م ،وإتياهنا بنظام سياسي جديد إىل أورواب أدى إىل هتديدات ابلتدخل يف الشؤون
الفرنسية الداخلية واخلارجية من طرف الدول األوروبية اليت ال تزال حتكم ابلنظم امللكية املستبدة .ورًدا على
إعالن الثورة يف استعدادها لتلبية نداء الشعوب يف اإلطاحة بنظمها امللكية؛ فقد نصض الدستور الفرنسي
لعام 1793م على أنه" :ميتنع الشعب الفرنسي عن التدخل يف شؤون حكومة دولة أخرى ،وال يقبل أن
تتدخل احلكومات األخرى يف شؤوهنا الداخلية" ،وهكذا كان مبدأ عدم التدخل يف أصله يرجع إىل الثورة
الفرنسية (.)1
إن مفهوم التدخل اإلنساين العسكري برز بسبب التحوالت يف مفهوم األمن الدويل ،حيث ميكن
حتديده على أنه فعل التدخل املباشر الذي تقوم به دولة أو جمموعة من الدول ،أو أي منظمة دولية،
بشكل قسري وله بداية وهناية ،وهذا هبدف محاية املصاحل اإلنسانية .وهنا جيب التأكيد على ضرورة عدم
احنراف التدخل اإلنساين عن هدفه الرئيس حبماية حقوق اإلنسان وعدم االحتالل القسري ،وإال انقلب
إىل قوة عسكرية عدوانية .ويتفق فقهاء القانون الدويل على ضرورة التحديد الدقيق لشرعية التدخل الذي
ربط بوجود انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ،وإىل من له احلق يف القيام هبذا الفعل (.)2
وهنا يذهب روجر إىل القول أبن الدولة هلا صالحية التدخل ( ،)3أما رولينفريى فريى أن صالحية التدخل
خمولة فقط للمنظمات الدولية ( ،)4وذهب بريانرد إىل أن التدخل ال ميكن أن يقام ابسم دولة ،ولكن جيب
أن يكون مجاعيا ( .)5إن احلق يف التدخل يتم حتت أسباب متعددة ،وحتت غطاء قانوين من األمم املتحدة،
فاملادة رقم ( )39من ميثاق األمم املتحدة تقبل إبمكان أن تبادر األمم املتحدة ابلعمل مسبقا قبل اندالع
( )1ادريس بوكرا .1990 .مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل املعاصر .ص35

( )2بن علي بدر الدين .2016 .التدخل العسكري وأشكالية السيادة( .رسالة ماجستري) .جامعة حممد خيضر .اجلزائر .ص .22

)3( Rogier Bartels. 2018. A Fine Line between Protection and Humanisation: The
Interplay between the Scope of Application of International Humanitarian Law and
Jurisdiction Over Alleged War Crimes Under International Criminal Law. The
(Yearbook of International Humanitarian Law Volume 20)2017
(4) ROLIN H., "The principles of the international public droit", RCADI, take 77, 1980II, p. 411ss.
(5) Kouchner, Bernard. The Warriors of Peace: From Kosovo to Iraq.Bernard Grasset,
2004.
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حرب تشنها دولة على دولة أخرى ،وتنص املادة على أنه على جملس األمن الدويل أن حيدد ما إذا كان
هناك هتديد ما للسلم أو انتهاك حلقوق اإلنسان حيتاج إىل تدخل إنساين ،وأن يصدر توصيات أو يقرر
اإلجراءات اليت يتعي اختاذها ،وحددت املادة ذاهتا إمكانية اللجوء إىل العمل العسكري من طرف األمم
املتحدة فقط أو حتت وصايته ( ،)1وهذا التدخل يكون يف شكل نشاط عسكري يقوم به تنظيم عسكري
أو دولة أو جمموعة دول ،وحتت إشراف وتوجيه أخصائي دبلوماسيي؛ ملواجهة األخطار والتهديدات اليت
قد تربز بعد التدخل من قبل دولة معينة أو جمموعة دول ،واليت هتدد  -بشكل مباشر  -متلكات األفراد
وحقوقهم ،مبعىن وجود بواعث إنسانية وصلت إىل مستوى من االستعجالية واخلطورة والتهديد تستوجب
ضرورة التدخل من أجل محاية حقوق األفراد وفق مبدأ املساواة اليت أسسها القانون الدويل( .)2وهناك من
يقول أن األسباب األساسية اليت تستوجب فعليًا التدخل اإلنساين العسكري تتمثل يف اآليت (:)3
أ .وجود غطاء قانوين هلذا املفهوم.
ب.وجود هتديد حلقوق اإلنسان.
ج .وجود مستوى من الضغط االستعجايل للتهديد.
وهنا يطرح العديد من املهتمي هبذا املفهوم واملنظرين له عدة تساؤالت حول الضرورة اليت تؤدي إىل التدخل
اإلنساين العسكري ،ويبقى  -حسب هؤالء  -حتديد مستوايت :طبيعة االستعجالية ،ومستوى اخلطر
للحدث ،ومستوى التهديد الذي يرتبط ابحلدث هي األكثر إحلاحا حاليا ،وهي املؤشرات نفسها اليت
تبقي مفهوم التدخل اإلنساين العسكري – الذي يطبق فعليا حتت طائلتها – على مستوى من الغموض
وعدم الوضوح ،ويطرح هؤالء تساؤالت مهمة حول كيفية حتديد هذه املستوايت ،وما هو اإلطار القانوين
واملؤسسي الذي يضبط مستوى هذه املؤشرات بدقة وحبياد؟ وهذا ما سنتطرق إليه من خالل دراسة أهم
املقارابت التحليلية اليت حاولت تفسري التدخل اإلنساين العسكري ،وقد أخذت الوالايت املتحدة األمريكية
مببدأ عدم التدخل بدءا من رسالة الوداع اليت وجهها رئيس مجهورية الوالايت املتحدة األمريكية جورج
واشنطن إىل شعوب أمريكا ،مبناسبة انتهاء رائسته ،وقد جاء فيها":ال تتدخلوا يف الشؤون األوروبية،
وحاذروا من أن تنساقوا إىل االشرتاك يف املنازعات بي دول أورواب ،ابقوا بعيدين ،وال يكن لكم مع دول

( )1يسمينه ق الل .2018 .شرعية التدخ ــل الدولــي اإلنسانــي بي السيادة كمسؤولية ومسؤولية احلمايـ ــة .ص .11

( )2بن علي بدر الدين .2016 .التدخل العسكري وإشكالية السيادة( .رسالة ماجستري) .جامعة حممد خيضر .اجلزائر .ص .23
( )3خرية بن عبد العزيز ،عبد الكرمي هاشم .2015 .التدخل العسكري اإلنساين :دراسة يف األبعاد واملنطلقات والنظرية .ص .196
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أورواب غري عالقات جتارية دون ارتباطات سياسية ،وإذا اشتبكت هذه الدول يف حرب بينها فاتركوها
وشأهنا ،وحاولوا االستفادة من حرب الغري ،لتوسعوا نطاق جتارتكم" (.)1
لكن األحداث املتسارعة يف أمريكا اجلنوبية  -اليت كانت خاضعة لالستعمار اإلسباين  -جعلت
من الرئيس األمريكي  -حينذاك جيمس مونرو  -أن يقف حبزم يف وجه التدخل األورويب يف شؤون القارة
األمريكية ،وقد حاولت الدول األوروبية  -اليت كانت منضمة يف احللف املقدس  -اسرتداد املستعمرات،
وأن التحالف املقدس مت ابجتماع قيصر روسيا ،وملك النمسا ،وملك بروسيا مبوافقة انكلرتا يف سبتمرب عام
1815م ،وعقدوا فيما بينهم ما يسمى ابلتحالف املقدس ،غرضه الظاهر تطبيق مبادئ األخالق املسيحية
يف إدارة شؤون الدول الداخلية واخلارجية ،وغرضه احلقيقي ضمان بقاء احلالة اليت أقرها مؤتر فيينا ،والعمل
على قمع الثورات اليت هتدد عروش البيوت املالكة(.)2
وقد نزلت أمريكا عند رغبة كل من بريطانيا وفرنسا خالل احلرب العاملية األوىل ،عند شكوامها
على كل من كولومبيا واألكوادور بسبب خروجهما على قواعد احلياد ،والسماح ألملانيا إبقامة منشآت
عسكرية على أراضيهما ،فكان رد أمريكا على الشكوى هو" :إهنا ال ترى مانعا من أن تقوم الدول الشاكية
إبنزال بعض قواهتما على أرض الدولتي املشكو منهما ،إلتالف منشآت العدو بشرط أن ال يؤدي هذا
إىل احتالل دائم"( ،)3ويعد هذا املوقف ترمجة للسياسة األمريكية اليت أعلن عنها رئيسها روزفلت ،يف خطابه
يف  3ديسمرب 1901م الذي جاء فيه" :ال نضمن محاية أية دولة ،إذا تصرفت بسوء ،ولكن ال جيب أن
أيخذ العقاب شكل احتالل لإلقليم من طرف قوة غري أمريكية يف أمريكا (.)4
ومن خالل ما تقدم؛ يتضح وجود عدة مقارابت ملفهوم عدم التدخل أعطت أتويالت متعددة له ،وحاولت
كل مقاربة تقدمي تفسرياهتا اخلاصة حوله ،وتظهر هذه التأويالت وخاصة يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة،
يصبح التهديد
ويف إطار التحوالت يف مفاهيم األمن والتدخل ،وأيضا ظهور األنواع اجلديدة للتهديد؛ إذ مل ح

العسكري هو مصدر التهديد الوحيد ألمن الدول؛ بل ظهرت مصادر جديدة له منها :جتارة املخدرات،

( )1خرية بن عبد العزيز ،عبد الكرمي هاشم .2015 .التدخل العسكري اإلنساين.198 .
( )2ابو هيف ،علي صادق .1971 .القانون الدويل العام – الطبعة  – 9منشأة املعارف اإلسكندرية .مصر .ص .62
( )3حنفي ،عمر حسي .2005 .التدخل يف شؤون الدول بذريعة محاية حقوق االنسان ط  .1دار النهضة العربية .القاهرة .مصر.
ص.84
( )4املصدر نفسه .ص .85
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اجلرمية املنظمة ،انتشار اإلرهاب ،الفقر ،التلوث البيئي وغريها ( .)1وهي مظاهر هتديد تتميز بشدة التعقيد
والتشابك ،وارتباطها خبلفيات وعوامل شديدة الرتكيز والتعقيد أيضا ،وخاصة يف منطقة الساحل اليت تتميز
– فعليًا  -بكل مظاهر التعقيد هذه .إنه وحسب الواقعية اجلديدة؛ فالتحليالت والتفسريات املرتبطة
ابملفهوم جيب أن تنطلق من البيئة الفوضوية للنظام الدويل اليت من نتائجها سعي كل الدول إىل ألفاظ
لبقائ ها "وفق معادلة مفادها أن زايدة البحث عن األمن يولد املأزق األمين ،وهذا كله يف إطار السعي
لتعظيم القوة والبحث عن املصلحة( ،)2حيث إن التدخل اإلنساين العسكري  -حسب هذه املدرسة -
يبقى مرتبطا أبهداف الدول املتدخلة اليت تعترب األساسية املؤثرة على املستوى لدويل ،وهي فقط تقوم
بتعظيم قوهتا وتعزيز أمنها من وراء هذا التدخل ،الذي يعد فقط مفهوما يعكس الدوافع املصلحية ،وليس
الدوافع اإلنسانية؛ فالدول ال تقوم بسلوك التدخل إال على أساس حتقيق األهداف اآلتية(:)3
أ .زايدة القوة للتوسع.
ب .احلفاظ على القوة لتحقيق األمن.
ج .إظهار القوة للرد على سلوك معي.
ويرى مورغينثو أنه ال ميكن تفسري سلوك الدول أو حتليله إال من اجلوانب العقلية املرتبطة
ابملصلحة( ،)4ويف السياق ذاته يدرج أيدوارد لوتوك هذا التحليل ضمن ما يسميه مبدأ التناقض املنسجم،
الذي يؤكد فيه أمهية إاثرة البعد االسرتاتيجي الكبري للدول ،وأن تلتقي األهداف العسكرية والسياسية،
وهذا ضمن البعد األفقي الذي يشمل أطر النزاع واملنافسة بي الدول .وهناك اجتاه نظري آخر يقوم على
أساس حتليلي للعالقات الدولية؛ وفق أطر تفسريية جديدة تتالءم والقضااي اجلديدة الظاهرة على مستوى
السياسة العاملية ،وخاصة بظهور البعد القيمي يف العالقات الدولية ،والذي يعد املصلحة مؤشرا مه ًما لفهم
األحكام وطبيعة اخلطاب يف سياق التفكري الدويل (.)5
( )1عرفة ،حممد خدجية .2009 .مفهوم األمن اإلنساين واالستخدامات املتناقضة .ص54

)2( Dario Batistella, theories of international relations, Paris: political science press,
2003, P2
( )3عزالدين محايدي .2004 .دور التدخل اخلارجي يف النزاعات العرقية( .رسالة ماجستري) .جامعة قسنطينية .اجلزائر .ص.61
)4( Chimni, B. S. 2017. The Classical Realist Approach to International Law: The
World of Hans Morgenthau.Cambridge University Press.pp 38-103.
https://doi.org/10.1017/9781107588196.004
)5( Edward N. Luttwak. 2005. Iraq: The Logic of Disengagement. Foreign Affairs
Journal. Volume 84 • Number 1, pp27-36.
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ويشري ألكسندر إىل أن السياسة الدولية غري حمددة فقط جبوانب موضوعية لعالقات القوة املادية،
وإمنا جبوانب مركبة من األفكار واملعتقدات والقيم واملؤسسات املشرتكة من الطرف الفاعلي ،إذا ما مت
إسقاط التصورات حول مفهوم األمن ،وربطها مبفهوم التدخل اإلنساين العسكري ،فانه ميكن التأكيد على
أن هذا األخري يرتبط فقط  -كما يقولألكسندر مبا تريد الدول أن تفعله ،وهو كسلوك ميكن القول أبنه:
"حالة وجود معي ،ضمن مسار تسلكه تلك الدول اليت تقوم ابلتدخل وحتت غطاء قانوين أو مؤسسايت
معي ،وأ ن تارس هذا السلوك يف الواقع حتت مربرات املساعدات اإلنسانية ،وكذا سرعة التدخل للدفاع
عن حقوق اإلنسان يف منطقة الساحل اإلفريقي" (.)1
وجتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من أن التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى من خالل
التصرحيات اليت تدين خرق حقوق اإلنسان مثال ،وبي احلضور املادي لدولة أو جمموعة من الدول غالبا
عرب استعمال وسائل القوة العسكرية هبدف إيقاف تلك اخلروقات ،وهذا هو مضمون التدخل اإلنساين
العسكري الذي ميكن تعريفه أبنه استعمال القوة من طرف دولة واحدة أو أكثر بوجود غطاء أمي أو دويل
هبدف وضع حد للمعاانة اإلنسانية اليت تتسبب فيها عادة احلكومة أو الدولة أو املستهدفة ،وليس من
املقبول رؤية الدول تستهلك حقوق مواطنيها ضمن مربر السيادة"( .)2وعلى الرغم من أن التدخل العسكري
مينع الكثريين
ألغراض إنسانية أو لغريها ،مبوجب املواثيق الدولية يثري العديد من االنتقادات ،إال أن هذا مل ح
من التأكيد على ضرورة حضور املفهوم يف منطقة الساحل اإلفريقي املهددة أبخطار النزاعات الداخلية،

واحلروب املدنية ،وهشاشة األنظمة السياسية ،واالستقرار السياسي ،لألمن الفردي وغريها ( ،)3وقد أخذ
منحيي:
النقاش حول املوضوع
ح

األول :يتمحور يف املخاوف من استغالل املعاانة اإلنسانية يف هذه املنطقة كذريعة لتنفيذ أهداف سياسية
واسرتاتيجية.
اثنيا :يتمحور حول مبدأ التدخل اإلنساين كمسؤولية تستوجب حترك اجملتمع الدويل؛ الختاذ ما يراه مناسبا
من إجراءات ،وهنا مل يعد املوضوع منصبًا حول شرعية التدخل؛ بل على طبيعة اخلروقات اليت تستوجب
)1( Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge
University Press, 1999), pp.8-15
)2( Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge
University Press, 1999) , pp. 29-33. P33.
)3( Cudworth, E. and Hobden, S, 2013. “Of parts and wholes: International Relations beyond
the human.” Millennium: Journal of International Studies', 41(3), pp.430-450.P19.
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التدخل ،ولقد أدى ذلك إىل إاثرة إشكالية وضوح مفهوم التدخل اإلنساين العسكري للسياق الثقايف
الذي يتم تفعيله يف إطاره ،وإىل حد وجود من يستحسن استعمال مصطلح مسؤولية احلماية عن مصطلح
التدخل اإلنساين العسكري (.)1
على الرغم من حضور املفهوم  -مبضمونه الواسع  -يف فكر العالقات الدولية ،إال أنه يبقى حمل
انتقاد حاد من طرف العديد من خرباء القانون الدويل ،انطالقا من النتائج املثرية للجدل للتدخل يف سيادة
الدول وتضارب املصاحل الدولية ،حيث إن التدخل اإلنساين العسكري قد يستخدم ذريعة للمغامرات
العسكرية للدول الكربى اليت هتدف إىل حتقيق أهداف استعمارية ال تتعلق ابألهداف اإلنسانية ،ومن مث
فهناك ما يربر  -حسب هؤالء  -ضرورة اليقظة لتجاوز مثل هذه احلاالت ،وهنا يتساءل نعوم تشومسكي
هل هي االستجابة العقالنية واألخالقية للتصورات اجلديدة جملتمع الدويل؟ أم هل هو جمرد تربيرات بشكل
جديد لقاعدة التدخل ليس إال" ( ،)2وأنه من الصعب حاليا احلديث عن وضع إطار واحد ومتفق عليه
ملفهوم التدخل اإلنساين العسكري ،واألسس اليت يقوم عليها ،والوسائل اليت يعتمد عليها وحدوده ،وهذا
بسبب ما يطلق عليه بعض رجال القانون القانون الدويل بنظرية التطبيق هلذا املفهوم ،وذلك لوجود تناقض
بي أمريحن يف التعامل مع املفهوم وفق اآليت (:)3

األمر األول :يتعلق مبستوى القدرة للعوامل املتداخلة على مواجهة حتدايت التهديدات األمنية مبختلف

أشكاهلا ،هذا على مستوى الفعل اخلارجي ،وعلى املستوى الداخلي ،ومستوى القدرة على التوفيق بي
اعتبارات األمن القومي واألمن اإلنساين.
األمر الثاين :يرتبط ابستخدام مفهوم التدخل اإلنساين العسكري كأداة للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول؛
فرمبا يكون مفهوم األمن اإلنساين هو املفهوم التايل واملرشح بقوة يف هذا الصدد؛ فاالحتاد األورويب مثال
طرح يف مايو 2005م اسرتاتيجية لتحقيق األمن اإلنساين ،وهي االسرتاتيجية اليت تتحدث عن الدور
األورويب يف حتقيق األمن اإلنساين أمن األفراد على مستوى العامل؛ انطالقا من فرضية مفادها :أنه ال ميكن
حتقيق أمن األفراد يف دول االحتاد األورويب مبعزل عن حتقيق أمن األفراد على املستوى العاملي ،وذلك يف
ظل الطبيعة املعقدة واملتداخلة للقضااي األمنية اليت تطبق فعليًا ويف إطار مؤسسايت من أجل معاجلة األزمات؛
)1( Cornelio SOMMARUGA, " la responsabilité de protéger, Genève, Webster
University Geneva, Rapport annuaire, 22 avril 2004, P3.
( )2أمين حنا حداد .2001 .نعوم تشومسكي والنزعة االنسانية العسكرية اجلديدة .منشورات دار اآلداب .بريوت .ص .88
( )3خرية بن عبد العزيز .هشام عبد الكرمي  .2015.التدخل العسكري اإلنساين .ص .200
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إبنشاء قوة عمل مستقل جهاز عسكري للتدخل يف الدول اليت تعاين من النزاعات والتهديدات األمنية يف
إطار حلف مشال األطلسي(.)1
وأن ما تثريه فكرة التدخل من عدم قبول واسع ،وذلك يف ظل ما كشفت عنه خربة استخدام
املفهوم من أن التدخل اإلنساين العسكري  -وإن كان حمكوما ابعتبارات إنسانية  -إال أن املمارسة الفعلية
للمفهوم  -نظرية التطبيق  -أثبتت أنه أصبح حمكوما ابعتبارات اقتصادية وأمنية.
ومن االنتقادات املوجهة ملفهوم التدخل اإلنساين العسكري هي ضرورة احلصول يف كل حالة على
موافقة جملس األمن الدويل الذي ال ميكن االعتماد عليه اليوم؛ بسبب مصاحل الدول الكربى ،وهيمنتها
على صناعة القرار يف جملس األمن على الرغم من أن مسؤولية اجملتمع الدويل محاية املواطني يف الدول
األخرى من االنتهاكات ضد حقوق اإلنسان عندما يتعذر استخدام الوسائل السلمية األخرى .ويف ضوء
التدخالت اليت حدثت بعد احلرب الباردة ،هناك من يدفع إىل االعتقاد أبن التدخل الدويل اإلنساين يف
ظل النظام الدويل احلايل ال يقوم على معايري أخالقية أو قانونية وإمنا على حساابت ومصاحل سياسية (.)2
ومن خالل ما تقدم؛ يتضح أن االطمئنان إىل أن جملس األمن الدويل مكن أن يوافق على التدخل
اإلنساين العسكري ألسباب أخالقية وقانونية حبتة حىت يف أصعب الظروف غري مكن؛ بسبب منهجية
عمله احلايل ،وهيمنة املصاحل للدول األعضاء ،وخنص ابلذكر بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية مثلما
حدث يف حرب العراق.
فمنظومة جملس األمن الدويل اليت تسمح لألعضاء اخلمسة الدائمي حبرية استخدام الفيتو  -ولو
ألسباب تتسم بضيق النظر الشديد  -كانت عائقا كبريا لتعويض ضحااي الغزو على العراق يف العام
2003م ،وإذا مل يغري جملس األمن من أسلوب تفكريه؛ فسوف خياطر بفقدان سلطته املعنوية مقابل اختاذ
عمل ما إلنقاذ الناس من اجلرائم املرتكبة ضد اجلرائم اإلنسانية.
ومن السبل األخرى اليت ميكن اتباعها للحد من سوء استخدام التدخل ،ضرورة وضع املعايري
الالزمة لتحديد احلاالت اليت ميكن اللجوء فيها إىل التدخل ،وعلى املنظمات الدولية  -املعنية حبقوق

( )1عرفة حممد خدجية .2009 .مفهوم األمن اإلنساين واالستخدامات املتناقضة .ص108
( )2انر أيوب .2017 .التدخل الدويل اإلنساين يف سورية ومسؤولية احلماية .مركز حرمون للدراسات املعاصرة .ص.2
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اإلنسان – أن ت قيم حاالت التدخل العسكري ،وأال تسمح به إىل ما خيالف قواعد القانون الدويل ،وأال
تسمح به إال إذا أصبح اخليار العملي األخري والضروري لتفادي التهديدات األمنية اخلطرية (.)1
ويف هذا اإلطار يطعن بعض النقاد يف توجهات الدول احلقيقية يف العمل اإلنساين العسكري،
ويعطون مثاال على ذلك يف كل من كوسوفو وتيمور الشرقية استنادا إىل أنه يقوم على االنتقاء ،مع عدم
التدخل يف بعض دول الساحل األفريقي اليت تبقى تعاين من هتديد وخماطر ميكن تصنيفها أبهنا على
مستوى عال من اخلطورة .وهناك من يرى أن آاثر استخدام القوة املسلحة ألغراض إنسانية قد نتج عنه
العديد من اإلشكاليات النظرية والعملية يف ميدان الدراسات الدولية والقانونية ،وتتعلق أبهم أركان وركائز
استقرار النظام الدويل ،ومحايته من الفوضى (.)2
وعليه؛ فإن مجيع التدخالت العسكرية حتمل العديد من األهداف غري املعلنة؛ لذلك فعلى الدولة
املتدخلة أن تقيم سلما لألولوايت واألهداف ،وتعلنها للمجتمع الدويل قبل القيام ابلعمل العسكري؛ حبيث
تسمح للباعث اإلنساين أن يكون هو األعلى واألساس ،ومبعىن آخر فإن مشروعية التدخل العسكري
اجلماعي العتبارات إنسانية تظل مقيدة ابهلدف األساسي من التدخل ،أال وهو محاية اجلماعات البشرية
من التعرض للبطش والتنكيل ،وجتنب التدخل يف الصراعات الداخلية؛ ملنع املزيد من االنتهاكات حلقوق
اإلنسان ،ومن األمثلة على ذلك األحداث يف الصومال يف العام .)3(1992
وهناك من فقهاء القانون الدويل من يتحدث عن كيفية وصف سلوك التدخل اإلنساين العسكري
ابملشروعية ،وهناك من يؤكد ضرورة حضور منظمات غري حكومية ومنظمات اجملتمع املدين غري الوطنية
لتقوم بتأثريها على هذا املستوى ،وتصبح عوامل مساعدة على حتديد األولوايت واملؤشرات ومتسوى اخلطر
اليت من خالهلا  -وعلى أساسها  -يتحدد القيام ابللجوء إىل فعل التدخل من عدمه؛ وفق املادة رقم
( )1/33من ميثاق منظمة األمم املتحدة أبن تلجأ األطراف املتنازعة إىل مجيع احللول السلمية بواسطة:
املفاوضة املباشرة وغري املباشرة ،والتحقيق ،والوساطة ،والتحكيم ،والتسوية القضائية ،أو أن يلجؤوا إىل
الوكاالت واملنظمات الدولية وغري الدولية ،أو غري ذلك من الوسائل اليت ختتارها الدول وأطراف النزاع(.)4
( )1منظمة مراقبة حقوق اإلنسان .التقرير السنوي  .2005ص .111
( )2حممد حممود صدفة .2010 .موقف الفقه والعمل الدوليي من استخدام القوة املسلحة ألغراض إنسانية( .رسالة دكتوراه) .جامعة
القاهرة .ص.15
( )3حممد حممود صدفة .2010 .موقف الفقه والعمل الدوليي من استخدام القوة املسلحة ألغراض إنسانية( .أطروحة دكتوراة) .جامعة
القاهرة .ص .30
( )4جمدي أمي .2018 .التدخل العسكري وقواعد القانون الدويل( .رسالة دكتوراه) .جامعة اجلياليل اليابس .اجلزائر .ص.30
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ويستند أصحاب هذا الرأي إىل اإلعالن الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة واخلاص إبعالن مبادئ
القانون الدويل املتعلقة بعالقات الصداقة والتعاون بي الدول الصادر يف العام 1970م الذي ينص على
ضرورة التزام كل دولة أبن تفض نزاعاهتا الدولية بتسوية مبكرة وعادلة إما عن طرق التفاوض املباشر ،أو
من خالل اللجوء إىل احملاكم الدولية ،وغريها من الوسائل السلمية اليت تتالءم وظروف النزاع(،)1حيث إن
منظمات اجملتمع املدين العاملي واملنظمات غري احلكومية تلعب دورا أساسيًا يف إدارة األزمات قبلها وأثناءها
وبعدها .لكن ومبا أن هناك مستويي  -نظري وعملي  -للمفهوم؛ فإن احلديث عن املستوى الثاين -
عندما يتم ت ب نيه من قبل منظمة األمم املتحدة واالحتاد األورويب ،وكأساس للسياسات الداخلية أو اخلارجية
من قبل بعض املؤسسات الدولية  -يقودان إىل التأكيد على االستعمال املنفرد للمفهوم ،حيث ال يتم إال
بعد استنفاد كل اخليارات األخرى؛ لذلك فمن املهم استغالل القدرات اهلائلة للمجتمع الدويل مجيعها من
خالل اإلجراءات والتدابري اليت يقررها جملس األمن الدويل طبقا ملواد ميثاق األمم املتحدة (.)2
ومن خالل استعراض آراء الفقهاء يف مفهوم التدخل اإلنساين العسكري يتبي أن تطبيق هذا
املفهوم  -من قبل الدول الكربى كالوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا وغريها من الدول األعضاء يف
جملس األمن الدويل  -يهدف إىل حتقيق أهداف حمددة سلفا؛ فاملفهوم وإن كان قد جاء رًدا على ما يعانيه
األفراد من غياب األمن؛ نتيجة للتحول يف أمناط الصراعات؛ وذلك من صراعات بي الدول إىل صراعات
داخل الدول ،كما حصل بعد غزو العراق يف العام 2003م من قبل الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا،
وكذلك احلرب األهلية يف سوراي والدور الروسي حلماية مصاحله وإنشاء قواعد دائمة يف هذا البلد ،ومت منع
إصدار أي قرار حلماية االنتهاكات اجلسيمة ضد حقوق اإلنسان يف سوراي .ابإلضافة إىل ما تقدم؛ فإن
تطبيق هذا املفهوم بعدالة أصبح من الصعب ج ًدا؛ بل شبه مستحيل يف ظل بيئة دولية أمنية غري مالئمة؛
بسبب هيمنة القطب الواحد يف القرار الدويل ،وكذلك املقدرة على منع إصدار أي قرار دويل حلماية
املدنيي من انتهاكات حقوق اإلنسان بعد التدخل العسكري؛ لذلك أصبح مفهوم التدخل اإلنساين
العسكري وسيلة لتحقيق أهداف سياسية وأمنية واقتصادية ختدم مصاحل الدول الكربى بعيدة كل البعد
عن االعتبارات اإلنسانية.

( )1جمدي أمي .2018 .التدخل العسكري وقواعد القانون الدويل .ص.31

( )2عمر درابش مفتاح.2013 .املنازعات الدولية وطرق تسويتها .املؤسسة اجلامعية احلديثة .بريوت .لبنان .ص.367

39

املبحث الثاين
القانون الدويل اإلنساين
إن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يطلب من األطراف الداخلة يف الصراع واحلرب االلتزام ببنود
املعاهدات الدولية والقانون الدويل االنساين ،ويف حاالت الطوارئ العامة توجد بعض املرونة مع األطراف
املتصارعة ،مبا يف ذلك النزاع املسلح.
ولكن يف اجلانب اآلخر هناك قيود على هذا التسامح؛ فرمبا ال يكون التسامح من بعض احلقوق
األساسية اليت تشكل القانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت تشمل وال سيما :احلق يف احلياة ،وحظر التعذيب
والعقوابت القاسية أو الال إنسانية ،أو للمعاملة احلاطة ابلكرامة ،وحظر الرق واالستعباد ،ومبدأ الشرعية
وعدم رجعية القانون ( ،)1وتقرتح القريناوي تعديال ألحكام املادة رقم ( )28من القانون األساسي -روما
الذي قرر مسؤولية القادة والرؤساء عن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان الدولية اليت
أدرجها النص الذي يفيد أبن احملكمة اجلنائية الدولية هي املختصة لتحديد أن اإلجراءات كانت ضرورية
ومعقولة ،وهو مطلوب ملتابعة منع ارتكاب اجلرائم أو انتهاكات حقوق اإلنسان يف االحتياطات اخلفيفة
املنصوص عليها يف امللحق (الربوتوكول) األول التفاقيات جنيف ،وينبغي على مجيع احلكومات أال تضمن
حق اللجوء السياسي للمسؤولي احلكوميي الذين شاركوا يف اختاذ القرارات الرتكاب اجلرائم وانتهاك
حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة (.)2
ويعد عدم التنظيم الكايف لتوفر األسلحة التقليدية ،وسوء استخدامها حتداي مستمًرا أمام توفري
احلماية للمدنيي؛ فالدول ملزمة  -مبوجب اتفاقيات جنيف والقانون الدويل العريف  -بكفالة احرتام القانون
الدويل اإلنساين ،ويشمل ذلك مسؤوليتها عن كفالة عدم وقوع األسلحة والذخائر اليت تنقلها يف هناية
املآل يف حوزة أشخاص من احملتمل أن يستخدموهنا يف انتهاك القانون الدويل اإلنساين ،وهتدف معاهدة
جتارة األسلحة اليت تدعمها اللجنة الدولية إىل معاجلة بعض تلك املخاوف (.)3

( )1ص حب ي حممد أمي .2016 .مبدأ عدم جواز التدخل يف شؤون الدول يف إطار القانون الدويل اإلنساين .املركز الدميقراطي العريب
للدراسات االسرتاتيجية واالقتصادية والسياسية .ص .52
( )2القريناوي ،صابرين عبد الرمحن .2008 .دور األمم املتحدة يف النظام الدويل :دراسة مقارنة ،من انتهاء احلرب الباردة حىت أحداث
 11أيلول  ،2001ومن أحداث  11أيلول حىت عام  .2007مصر .ص.68
( )3املصدر نفسه .ص .69
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أحد التحدايت اليت برزت مؤخرا أمام القانون الدويل اإلنساين هو نزعة الدول إىل وسم مجيع
األعمال القتالية اليت تشنها اجلماعات املسلحة من غري الدول ضدها  -ال سيما يف النزاعات املسلحة
غري الدولية " -ابإلرهابية" ،وينظر اآلن إىل النزاع املسلح واألعمال اإلرهابية على أهنما مرادفان تقريبا،
على الرغم من أهنما شكالن خمتلفان من أشكال العنف؛ حتكمهما جمموعة خمتلفة من القواني ،وذلك
بسبب اخللط املستمر بينهما يف اجملال العام (.)1
ويتسبب استخدام مصطلح ومفهوم عمل إرهايب يف سياق قضااي النزاعات املسلحة يف حدوث
منفصلتي من القواني ،األمر الذي يؤدي إىل حالة تتغاضى فيها اجلماعات املسلحة
جمموعتي
خلط بي
ح
ح
من غري الدول عن قواعد القانون الدويل اإلنساين؛ لتصورها أنه ال يوجد لديها دافع لاللتزام بقواني احلرب

وأعرافها (.)2
ويواجه القانون الدويل اإلنساين حتدايت مستمرة جراء تطور النزاعات املسلحة املعاصرة ،ويعتمد
حتقيق محاية أكرب للمدنيي  -يف النزاعات املسلحة  -على احرتام القانون الدويل اإلنساين وتنفيذه وإنفاذه،
وستظل األولوية الدائمة  -ابلنسبة للجنة الدولية  -هي ضمان مقدرة القانون الدويل اإلنساين على معاجلة
واقع احلرب احلديثة بصورة مالئمة وتوفري احلماية لضحااي النزاعات املسلحة من خالل جلنة الصليب
األمحر.
ويف هذا اإلطار نتناول موضوع القانون الدويل اإلنساين يف ثالثة مطالب :خنصص املطلب األول
لبيان أسس القانون الدويل اإلنساين ،ويف املطلب الثاين تسليط الضوء على تطبيقات عدم جواز التدخل
يف املواثيق الدولية ،وأخريا املطلب الثالث خنصصه إىل شروط محاية املدنيي يف التدخل اإلنساين العسكري،
وذلك على النحو اآليت:

( )1خرية بن عبد العزيز .هشام عبد الكرمي  .2015.التدخل العسكري اإلنساين :دراسة يف املنطلقات واألبعاد النظرية .جملة الباحث
للدراسات األكادميية .العدد اخلامس .ص.9
( )2زردومي ،مرجع سابق.
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املطلب األول
مبادئ القانون الدويل اإلنساين
يتألف القانون الدويل اإلنساين من جمموعة مبادئ تقوم على محاية حقوق اإلنسان وفق األعراف
الدولية ،ويوفر احلماية جملموعة واسعة من األشخاص واملمتلكات خالل الن زاعات املسلحة ،وي تكون من
جمموعة من القواعد اليت هتدف إىل احلد من آاثر النزاعات املسلحة ،وحيمي القانون الدويل اإلنساين
األشخاص الذين ال يشاركون أو الذين يكفون عن املشاركة يف األعمال العدائية ،وهو يقيد وسائل احلرب
وأساليبها.
ويرتكز القانون الدويل اإلنساين على عدد من املعاهدات ،وال سيما اتفاقيات جنيف 1949م
وبروتوكوالهتا اإلضافية ،فضال عن سلسلة من االتفاقيات والربوتوكوالت األخرى اليت تغطي جوانب معينة،
وعماد القانون الدويل اإلنساين اليت يرتكز عليها ستة مبادئ أساسية ،وهي وفقا لآليت:
املبدأ األول -مبدأ التناسب بي الضرورايت العسكرية واالعتبارات اإلنسانية:
تتطلب االعتبارات اإلنسانية أن تكون مجيع األفعال ملصلحة اإلنسان ،ولكن لسوء احلظ فإن
الضرورة تنبع من طبيعة األشياء ،فإذا أردان احلفاظ على النظام العام؛ فإن ذلك يتطلب استخدام قدر
معي من القوة ،بينما حالة احلرب تفرض اللجوء إىل العنف (.)1
وهذا املبدأ ال يقره القانون الدويل اإلنساين ،وال يربر احلرب أبي حال من األحوال ،يف حالة
الدفاع الشرعي ال يربرها – وال يوحي أبن احلرب ظاهرة أبدية ليس هلا عالج .وينتج عن هذا مبدأ القانون
الدويل اإلنساين الذي يقوم على أن احرتام الفرد وسالمته جيب أن تكفال إىل أقصي حد يتفق مع النظام
العام ،ويف وقت احلرب مع املتطلبات العسكرية ،ويتحقق هذا التوازن من خالل اآليت (:)2
 .1السيطرة التامة على املرؤوسي وعلى مصادر النريان ملنع انتهاك قانون احلرب.
 .2االقتصار على العمليات الالزمة لقهر العدو.
 .3عدم جواز إصدار األوامر مسبقا بعدم إبقاء أحد من العدو على قيد احلياة.
)1(Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International
Criminal Court: Sources and Commentary, Cambridge University Press, 2003, pp.
63–64.
( )2مفيد شهاب . 2010 .دراسات يف القانون الدويل اإلنساين  /إعداد خنبة من املتخصصي واخلرباء ،القاهرة :دار املستقبل العريب.
جنيف اللجنة الدولية للصليب األمحر .مصر.
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 .4االمتناع عن استخدام األسلحة اليت تسبب آالما أو أضرارا ال مربر هلا.
 .5عدم استخدام األسلحة العشوائية ضد املدنيي ،والرتكيز على األهداف العسكرية.
املبدأ الثاين -مبدأ تقييد أساليب وسائل القتال:
ويعين هذا املبدأ أن املقاتلي مقيدون يف اختيارهم وسائل القتال املضرة ابلعدو ،وقد نصت املادة
رقم ( )36من الربوتوكول اإلضايف األول إىل اتفاقيات جنيف 1977م امللحق ابتفاقيات جنيف األربع
لعام 1949م على هذا املبدأ ،وأيضا الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية عام 1996م على اعتبار
هذا املبدأ من مبادئ القانون الدويل العريف اليت ال جيوز خمالفتها ،كما يشكل قاعدة دولية يتعي على كل
الدول مراعاهتا (.)1
املبدأ الثالث -مبدأ املعاملة اإلنسانية:
يتطلب القانون الدويل اإلنساين أن يلقى كل شخص معاملة إنسانية كفرد ال كهدف لذاته
شخصيًا ،وليس كوسيلة لتحقيق غرض آخر ،ولقد كان من السمات املميزة التفاقيات جنيف تنظيمها
ملعاملة اإلنسان ،وتقرير ثالث واجبات حيال ضحااي النزاعات املسلحة ،تتمثل يف احرتامهم ومحايتهم
ومعاملتهم معاملة إنسانية ،وهذه الواجبات قريبة من بعضها ،ولكنها ليست مرتادفة ،فبينها اختالف دقيق،
فإذا ما اجتمعت كونت مزجيا متجانسا يعرب عن إنسانية القانون الدويل اإلنساين (.)2
املبدأ الرابع -مبدأ صيانة احلرمات:
وهو مبدأ مشرتك بي القانون الدويل اإلنساين وبي القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،ويتحقق ذلك
من خالل اآليت (:)3
 .1جيب أال تتناىف مقتضيات احلرب واحرتام الذات اإلنسانية.
 .2حصانة الذات البشرية؛ فاحلرب ليست مربرا لالعتداء على حياة من ال يشاركون يف القتال أو الذين
مل يعودا قادرين على ذلك.
 .3منع التعذيب بشىت أنواعه ،حيث يتعي على الطرف الذي حيتجز رعااي العدو أن يطلب منهم البياانت
املتعلقة هبويتهم فقط ،دون إجبارهم على ذلك.
( )1الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية ،يف شأن مشروع استخدام األسلحة النووية أو التهديد ابستخدامها ،تقرير احملكمة لعام .1996
الفقرة .79
( )2يوسف إبراهيم النقيب وأمحد سعيد بن هزمي ومطر النيادي .ص .40
( )3حممد أمحد داود .2008 .احلماية األمنية للمدنيي حتت االحتالل يف القانون الدويل اإلنساين .القاهرة :مطابع أخبار اليوم .ص.32
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 .4احرتام الشخصية القانونية؛ فضحااي احلرب األحياء من يقعون يف قبضة العدو حيتفظون بشخصيتهم
القانونية ،وما يرتتب عليها من أعمال قانونية مشروعة.
 .5احرتام الشرف واحلقوق العائلية واملعتقد والتقاليد ،وتكتسي األخبار العائلية أمهية خاصة يف القانون
اإلنساين ،وهناك جهاز خاص يف جنيف هو وكالة األحباث تتويل مجع األخبار ،ونقلها إىل من له
احلق يف ذلك.
 .6امللكية الفردية حممية ومضمونة.
املبدأ اخلامس -مبدأ عدم التمييز:
يكرس هذا املبدأ أبنه جيب أن يعامل األفراد دون أي تييز سواء أكان على أساس العنصر ،أم
اجلنس ،أم اجلنسية ،أم اللغة ،أم املركز االجتماعي ،أم الثروة ،أم اآلراء السياسية ،أم الفلسفية الدينية ،أم
أي مقياس ماثل .وقد جاء النص على هذا املبدأ يف املادة العاشرة واملادة السبعي من الربوتوكول اإلضايف
األول واملادة الثانية من الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام .)1(1977
املبدأ السادس -مبدأ األمن:
يكرس هذا املبدأ أن يكون لكل إنسان حق السالمة الشخصية ،وله صور عديدة منها (:)2
تكبه.
 .1ال جيوز حتميل الشخص مسؤولية عمل مل ير ح

 .2حظر أعمال االنتقام والعقوابت اجلماعية ،وأخذ الرهائن ،والنفي.
 .3حق االنتفاع ابلضماانت القانونية املعتادة.
 .4ال جيوز التنازل عن تلك احلقوق أو احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقيات اإلنسانية.
نوعي :مبادئ خاصة بضحااي احلرب،
ويتميز القانون الدويل اإلنساين مببادئ أساسية تنقسم إىل ح

ومبادئ خاصة بقانون احلرب ،وذلك على النحو اآليت:
أ .املبادئ اخلاصة بضحااي احلرب:
 .1مبدأ املساعدات اإلنسانية:

وهذا املبدأ يعين أن املساعدات اإلنسانية ال تعد  -أبي حال من األحوال  -تدخال يف النزاع
املسلح ،وقد أرست اتفاقية جنيف األويل لعام 1864م هذا املفهوم ،واعتربت تقدمي املساعدات اإلنسانية
( )1حممود شريف بسيوين .ص .299
( )2أبو اخلري عطية .ص .45-41
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 حىت إىل اخلصوم  -عمال قانونيًا يف مجيع األحوال ( ،)1ويؤكد ذلك نص املادة السابعة والعشرين يففقرهتا الثالثة من اتفاقية جنيف األويل لعام 1949م على أنه "ال تعترب هذه املساعدات أبي حال تدخال
يف نزاع مسلح" .وحيكم هذا املبدأ عدة قواعد هي:
أ .ميتنع أفراد اخلدمات الطبية عن القيام أبي عمل عدائي يف مقابل احلصانة املمنوحة هلم.
ب .يتمتع أفراد اخلدمات الطبية ابحلماية الالزمة بوصفهم معاجلي.
ج .حيظر على أفراد اخلدمات الطبية اإلدالء ببياانت أو معلومات عن اجلرحى واملرضي الذين يقومون
برعايتهم.
د .حيظر إدانة أو إضرار من يقوم مبعاجلة املرضي واجلرحى (.)2
 -2مبدأ احلياة السوية:
ومضمون هذا املبدأ محاية األشخاص احملميي بشكل يكفل هلم أن يعيشوا حياة سوية ،ححترتم فيها
كرامة اإلنسان؛ فاأل حسر ليس عقوبة؛ بل هو جمرد وسيلة ملنع اخلصم من إحلاق األذى خبصمه؛ لذلك جيب
حترير األسرى ،وإعادهتم إىل أوطاهنم فور انتهاء أسباب احلرب ،كما ينبغي السماح للمدنيي مبغادرة املناطق
املعادية ،وإذا ما بقوا وجب أن يعاملوا معاملة إنسانية (.)3
 -3مبدأ احلماية:
ويعين هذا املبدأ كفالة الدولة حلماية األشخاص الواقعي حتت سلطتها ،ويرتتب على ذلك أن
األسري ليس حتت سلطة القوات اليت أسرته ،ولكن حتت سلطة الدولة اليت تتبعها هذه القوات ،والدولة
املعادية مسؤولة عن أحوال األشخاص الذين مت التحفظ عليها ،وجيب أن ي ؤمن لضحااي النزاع مصدر
دويل للحماية؛ طاملا أهنم يفتقدون مصدر احلماية الطبيعي (.)4
ب .املبادئ اخلاصة بقانون احلرب:
توفر احلماية الكافية للمدنيي؛ فقد
كشف الواقع العملي أن اتفاقيات جنيف لعام  1949مل ح

سد هذا النقص بروتوكول جنيف لعام 1977م امللحقان بتلك االتفاقيات ،حبيث وفرا محاية أكثر
للمدنيي ،واليت تثلت يف أنه ينبغي أن ينحصر اهلجوم ضد األهداف العسكرية ،وأن األشخاص املدنيي
( )1حممود شريف بسيوين .ص .289
( )2حممد أمحد داود .ص .34-33
( )3حممود شريف بسيوين .ص .218
( )4املصدر نفسه .ص .220
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يتمتعون ابحلماية ضد أخطار العمليات العسكرية ،وحترمي استخدام األسلحة العشوائية اليت تضر ابملدنيي،
وينبغي التمييز بي املقاتلي وغري املقاتلي ،وحظر توجيه العمليات العدائية العسكرية ضد املنشآت العلمية
أو األثرية أو الفنية والثقافية(.)1
إن مراعاة تلك القواعد األساسية هو تطبيق للحد األدىن من احلقوق اإلنسانية يف حاالت
احلروب ،ومن أجل محاية حياة اإلنسان الذي هو موضع تكرمي إهلي ،وفضله اخلالق (عز وجل) على كثري
من خلق تفضيال (.)2
وتنسجم هذه املبادئ والقواعد  -تام االنسجام  -مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ( ،)3كما أن
اجلانب الشخصي للقواعد اإلنسانية حيظى مبكانة متميزة يف الشريعة اإلسالمية السمحة ،منها :مبدأ مراعاة
القواعد اإلنسانية يف معاملة األعداء ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳅ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ (.)4
ﳆ
ﳄ
مث إن مبدأ التمييز بي املقاتلي وغري املقاتلي جاءت به السنة النبوية الشريفة؛ إذ قال الرسول
الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) يف توصيته لزيد بن حارثة عند توجهه إىل مؤتة" :ال تقتلوا وليدا وال امرأة وال
كبريا فانيا ،وال منعزال بصومعته ،وال تعقروا خنال وال تقطعوا شجرة وال هتدموا بناء"( .)5ومن هنا يدور
التساؤل ملاذا ال تراعي قواعد القانون اإلنساين ذلك على الدوام؟ وملاذا ال تقمع االنتهاكات دائما ؟
وميكن اإلجابة عن هذه التساؤالت بطرق خمتلفة؛ فالبعض يري أن اجلهل ابلقانون مسؤول عن
ذلك إىل حد كبري .بينما يرى آخرون أن طبيعة احلرب ذاهتا ،تكمن وراء املشكلة ،وابلتايل فإن القانون
الدويل اإلنساين ال يتوافق مع وجود نظام مركزي فعال لتنفيذ العقوابت ،وذلك لعدة أسباب من بينها
اهليكل احلايل للمجتمع الدويل ،وعلى أي حال فإن القواني تنتهك واجلرائم ترتكب ،سواء يف حاالت
النزاع أو يف وقت السلم ،وسواء أكان االختصاص القضائي الساري وطنيًا أم دوليًا .على أن الوقوف
( )1املادة رقم ( )25من الربوتوكول األول لعام 1977م.

( )2حممد البزاز .الفئات املشمولة ِبحلماية يف القانون الدويل اإلنساين .ص .125
( )3القرآن .األنفال .61 :8
( )4القرآن .البقرة .190 .2
( )5حممد البزاز ،الفئات املشمولة ابحلماية يف القانون الدويل اإلنساين .ص45
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موقف املتفرج إزاء هذه االنتهاكات ،والتوقف عن أي عمل يسعي إىل ضمان مزيد من االحرتام للقانون
اإلنساين؛ سيكوانن أكثر مدعاة للعار واملهانة ،ومن هنا كان من الضروري ريثما تتم إقامة نظام أكثر
فعالية للعقوابت ،إدانة هذه األفعال دون هوادة ،واختاذ خطوات؛ ملنعها واملعاقبة عليها .ومن هنا جيب
النظر إىل القمع اجلزئي جلرائم احلرب كوسيلة لتنفيذ القانون اإلنساين ،سواء على الصعيد الوطين أو على
الصعيد الدويل (.)1
وأخريا ،أنشأ اجملتمع الدويل حمكمة جنائية دولية دائمة ستكون خمتصة مبحاكمة جرائم احلرب
واجلرائم ضد اإلنسانية واإلابدة اجلماعية (.)2
وتعد احلدود اجلغرافية عامال مه ًما يف حتديد تطبيق القانون الدويل اإلنساين ،حيث جند أنه من
الصعوبة ج ًدا تطبيق بنود اتفاقيات جنيف يف حالة احلروب غري الدولية ،واملقصود هبا احلروب داخل احلدود
اجلغرافية للدولة اليت تكون أطرافها املتصارعة من داخل الدولة ،وقد تكون بي طرفي أو أكثر من أطياف
الشعب وطوائفه ،كما حصل يف احلرب األهلية يف العراق ،ومكن أن تكون بي سلطة الدولة وبي متمردين
على هذا النظام كما حيصل اآلن يف سوراي على سبيل املثال.
ولقد نصت الفقرة الثانية من املادة األوىل من الربوتوكول الثاين عل ى أن أحكام ه ال تش مل ح االت
الت وترات واالضطراابت الداخلية داخل الدول؛ ابعتبارها ال تدخل يف دائرة النزاعات املسلحة حسب معايري
القانون الدويل( .)3وغالبا ما تقع معاجلة التوترات واالضطراابت الداخلية على أساس القانون الوطين وفقا
لظروف كل بلد وتشريعاته ،وقد تكون الدول املعنية مرتبطة مبواثيق حقوق اإلنسان ذات الصلة ،وعليها
عندئذ مراعاة التزاماهتا ،ومن األمثل ة اليت عددها الربوتوكول الثاين أعمال الشغب واملظاهرات وأعمال
العنف العرضية ،وهذه األمثلة ليست حصرا ،أو تعريفا حمددا للتوترات واالضطراابت الداخلية (.)4
( )1حممد البزاز .الفئات املشمولة ِبحلماية يف القانون الدويل اإلنساين .ص70

( )2شريف عتلم .احملكمة اجلنائية الدولية .ص .69
( )3يسري هذا امللحق "الربوتوكول" الذي يطور ويكمل املادة الثالثة املشرتكة بي اتفاقيات جنيف املربمة يف  12آب/أغس طس 1949م
دون أن يع دل م ن  11الشروط الراهنة لتطبيقها علي مجي ع املنازعات املسلحة اليت ال تشملها املادة األوىل من امللحق "الربوتوكول"
اإلض ايف إيل اتفاقي ات جني ف املعق ودة يف  12آب/أغسطس 1949م ،املتعلق حبماية ضحااي املنازعات الدولية املسلحة امللحق
"الربوتوكول" األول واليت تدور علي إقليم أحد األطراف السامية املتعاقدة بي قواته املسلحة وقوات مسلحة منشقة أو مجاعات نظامية
مسلحة أخرى وتارس حتت قيادة مسؤول ية علي جزء من إقليمه من السيطرة ما ميكنها من القي ام بعملي ات عسكرية متواصلة ومنسقة،
وتستطيع تنفيذ هذا امللحق "الربوتوكول.
( )4ال يسري هذا امللحق "الربوتوكول" على حاالت االضطراابت والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية اليت تدور وغريها
من األعمال ذات الطبيعة  12املماثلة اليت ال تعد منازعات مسلحة.
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وقد أدى عدم وضوح التمييز بي النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية والتوسع يف تعريف اجلرائم
الدولية إىل جترمي انتهاكات حقوق اإلنسان ،وال سيما حيث يتم ارتكاهبا بطريقة منهجة أو على نطاق
واسع ،واجلهود اآلن جارية لتوسيع نطاق القانون اجلنائي ،وال يزال كذلك من خالل اعتماد معاهدة
متعددة األطراف -صياغته على غرار االتفاقيات املتعلقة ابحتجاز الرهائن والتفجريات اإلرهابية  -من
شأهنا معاقبة جرائم تطوير وإنتاج وختزين واستخدام األسلحة البيولوجية أو الكيميائية (.)1
إ ن الفصل بي هذه احلاالت والنزاعات املسلحة الداخلية ليس من السهولة والوضوح مبا فيه
الكفاية لتسهيل مهمة تطبيق القانون ،وهذا ال يعفي من النظر إل ى الواق ع مبوضوعية وجت رد وتكييف
لألحداث حسب درجات خطورهتا وأبعادها.
ويف هذا اخلصوص ،يقول الدكتور ع امر الزم ايل أن" :السيطرة على جزء من اإلقليم والقيام
بعمليات عسكرية حتت قيادة مسؤولة يعطيان مظاهر العن ف املس لح طابع النزاع ال جمرد االضطراابت
والتوترات ،أما إذا تطورت هذه األخرية إىل درجة النزاع املسلح ،لذلك فإن أحكام القانون الدويل اإلنساين
ال ميكن تطبيقها بسبب املعوقات اجلغرافية ،ويف النزاعات احلديثة ما يشهد على ذلك بوضوح ،وقد يطغى
العنف املسلح إىل درجة حتول دون تنفيذ األحكام املتفق عليها وفق القانون الدويل االنساين واتفاقيات
حقوق اإل نسان العاملية على الرغم من وصول تلك األعمال إىل درجة ابلغة من العنف ،وحىت املذابح
اجلماعية وتنكرها ألبس ط املب ادئ اإلنسانية" (.)2
وقد أفرد القانون الدويل املعاصر مكانة كبرية للنزاعات املسلحة الدولية ،كما تعرض للحروب
األهلية اليت تقع داخل حدود دولة ما ،فما أن يتجاوز العنف درجة معينة حىت ينتقل النزاع من جمرد التمرد
داخلي ،وقد عرف القانون الدويل جمموعة من األوضاع الناشئة عن النزاعات
والعصيان إىل حالة نزاع مسلح
ً

املسلحة الداخلية ،وأفرز لكل منها مركزا قانونيًا متميزا (.)3

( )1عقدت يف  1توز  /يوليه  2-1أاير  /مايو 1998م اجتماعا يف مركز لوترابخت لبحوث القانون الدويل يف كمربدج (اململكة املتحدة)،
ملناقشة االقرتاح اخلاص بوضع اتفاقية بشأن منع ومعاقبة جرمية تطوير أو إنتاج أو ختزين أو استخدام األسلحة البيولوجية أو الكيميائية.
وقد نظم االجتماع ابالشرتاك مع برانمج هارفارد ساسكس املعين ابلتسلح ابألسلحة الكيميائية والبيولوجية واحلد من األسلحة وبرانمج
األمن املشرتك املعين بنزع السالح واألمن .الربوفيسور ماثيو مسيلسون ،قسم البيولوجيا اجلزيئية واخللوية يف جامعة هارفارد ،هو القوة
الدافعة وراء االقرتاح.
( )2عامر الزمايل .2006 .ورقة عمل حول القانون الدويل اإلنساين تطوره وحمتواه وحتـدايت النزاعـات املعاصرة .ص.29
( )3أمل ايزجي .د ن .القانون الدويل اإلنساين ومحاية النساء واألطفال أثناء النزاعات املسلَّحة .ضمن كتاب القانون الدويل اإلنساين.
آفاق وحتدايت .بريوت :منشورات احلليب احلقوقية .ج  .1ط .1

48

ما تقدم أعاله؛ يتضح أنه على الرغم من وجود حاالت معدودة مت فيها التدخل الدويل حلماية
املدنيي من املزيد من املذابح اجلماعية ،وتطبيق بنود القانون الدويل اإلنساين؛ وقد طبقت تلك احلاالت
استنادا إىل املادة رقم ( )146من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة ( )87من الربوتوكول اإلضايف األول ،حيث
تتعه د األطراف املتعاقدة ابختاذ اإلجراءات القانونية والعملية ملالحقة مرتكيب جرائم احلرب أاي كانت
جنسياهتم على أساس مبدأ احملاكمة والتسليم ،وما تقوم به خمتلف السلطات الوطنية يف هذا اجملال ال مينع
حماكميت نورمربغ وطوكيو إثر احل رب العاملي ة
م ن املالحق ة القضائية الدولية ،وقد تثلت بعض تطبيقاهتا يف
ح

وحمكميت يوغوسالفيا السابقة ورواندا ،ومها حمكمتان دوليتان مؤقتتان ،وتقتصر صالحية كل منهما
الثاني ة،
ح

على إطار حمدد خاص هبما ،وشكلتا بقرار من جملس األمن الدويل؛ ملالحقة جرائم احلرب اليت ارتكبت
على أراضي البلديحن ،وعلى الرغم من ذلك مل يتم تغيري العقبة الرئيسة يف الفقرة ( )2من املادة األوىل من
نص الربوتوكول الثاين للقانون الدويل االنساين اليت حتد من الصالحيات الواسعة هلذا القانون يف ح االت
الت وترات واالضطراابت الداخلية داخل الدول ابعتبارها ال تدخل يف دائرة النزاعات املسلحة(.)1
كما أن التمييز بي النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ليس غاية يف حد ذاته؛ بل هو وسيلة
ميكن من خالهلا مراقبة تطور مفهوم هذه النزاعات من قبل األسرة الدولية من جهة ،ومن جهة أخرى
معرفة القواعد القانونية اليت جيب أن تطبق على كل نوع من أنواع النزاع؛ رغبة يف توفري احلد األقصى من
احلماية الدولية لضحااي كل هذه النزاعات.
إضافة إىل أن هذا التمييز يشري إىل أن مبدأ املساواة بي الدول وعدم التدخل يف شؤوهنا اخلاصة
ال ميكن أن خيرق دون قواعد ضابطة ،على أن القاسم املشرتك الذي جيمع بي هذه النزاعات والذي يشكل
أساس احلماية اليت يوفرها القانون الدويل اإلنساين هو املعاملة اإلنسانية ،وقد طورت هذه احلماية أبشكال
خمتلفة لتالئم احلاجات والظروف الداعية إىل وجودها ،لتشمل اإلنسان واألعيان ،وحبيث ميكن احملافظة
من خالهلا على احلد األدىن من الكرامة البشرية.

( )1جان بكتيه .1999 .القانون اإلنساين ومحاية ضحااي احلرب .ضمن كتاب مدخل يف القانون اإلنساين الدويل والرقابة الدولية على
استخدام األسلحة .حترير :حممود شريف بسيوين .ص.99
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املطلب الثاين
تطبيقات عدم جواز التدخل يف املواثيق الدولية
يعد التدخل اإلنساين  -يف الواقع  -ح ًقا اثبتا للدول يف األمم املتحدة ،على اعتبار أن تلك
الدول قد اكتسبت هذا احلق ابألساس من خالل مبدأ عدم التعدي السافر على حقوقها ،وعدم السماح
خبرق حقوق اإلنسان( )1وابلتايل حقها يف أن تراقب كل ما يعلو على فكرة حق أو واجب قانوين يف
التدخل اإلنساين ذاته ،وال ميكن يف النهاية أن تتحول املساعدة اإلنسانية إىل حق مشروع يف التدخل
بصورة مستمرة كما حصل يف حرب العراق يف عام 2003م ،أو واجب إنساين رمبا ال يرقى إىل القيمة
القانونية هلذا التدخل اليت تكفل له احلماية من قبل األمم املتحدة ،ولكن ساعد ابألساس على محاية
البشرية والدول ،وحيمل الرأي العام على ضرورة توضيح هذا احلق بصورة أكرب أو الواجب من أجل تضمينه
يف نصوص قانونية دولية يف املستقبل ،وإىل ذلك احلي فمن املهم أن يستمر تكريس حق التدخل مرهون
ابإلدارة السياسية للدول يف األمم املتحدة؛ ألن التدخل اإلنساين الذي يساغ ابسم الشرعية يف القواني
اإلنسانية  -يف كثري من األحيان  -ميكن أن أيخذ صفة احلق الدائم ،ويؤدي إىل كوارث إنسانية؛ لذلك
فمن املنطق أن يضمن إثباته القانوين وفق أسس قانونية متينة أمام املصاحل اإلنسانية الكربى( ،)2وقد بينت
املواثيق الدولية واملعاهدات شروط التدخل العسكري يف سيادة الدول حىت لو كان ذلك التدخل بدوافع
إنسانية .وفيما يلي ملخص ألهم املواثيق الدولية اليت تناولت عدم جواز التدخل العسكري:
أوال -ميثاق منظمة األمم املتحدة:
ً
ت الفقرة السابعة من املادة الثانية من ميثاق منظمة األمم املتحدة على أنه "ليس يف هذا
نص ح
امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما،
وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ،ألن حتل حبكم هذا امليثاق ،على أن هذا املبدأ
ال خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع".
ويعد مبدأ عدم التدخل ،من املبادئ األساسية اليت كرسحته منظمة األمم املتحدة يف ميثاقها ،وتلك
املبادئ كما جاءت يف نص املادة الثانية هي:
)1( Mario Bettati. 1996. The Emergency Right: Transfer of the international order.
Odlilejacode edition. Paris. Pp: 35, 39

( )2موريس توريل" .1992 .هل تتحول املساعدة اإلنسانية اىل تدخل انساين" .منشورات اجمللة الدولية للصليب األمحر .ع ،25
ص.204
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 .1املساواة يف السيادة بي مجيع أعضائها.
 .2التزام الدول ابلوفاء ابلتزاماهتا الدولية وفق مقتضيات حسن النية.
 .3التزام الدول بتسوية منازعاهتا ابلطرق السلمية.
 .4امتناع الدول األعضاء يف عالقاهتم الدولية عن التهديد ابستعمال القوة ،واستخدامها ضد سالمة
األراضي ،أو االستقالل السيادي ،أو على أي وجه ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة.
 .5تقدمي الدول األعضاء العون لألمم املتحدة يف أعماهلا املتخذة وفق هذا امليثاق.
 .6عدم التدخل يف شؤون الدول مبا ال خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع.
وعدم التدخل الذي ورد ذكره يف مثياق منظمة األمم املتحدة ال يكون على إطالقه ،حيث استثىن
من ذلك  -مبوجب الفصل السابع  -ما إذا كان قد وقع هتديد للسلم أو إخالل به أو ما كان قد وقع
عمال من أعمال العدوان ،وله أن يدعو املتنازعي إىل األخذ مبا يراه ضرورًاي ،أو مستحسنا من تدابري
مؤقتة.
أما إذا رأى جملس األمن الدويل أن التدابري املؤقتة  -املنصوص عليها يف املادة رقم ( )41من
امليثاق  -ال تفي ابلغرض ،أو ثبت أهنا مل تف به؛ جاز له  -بطريق القوات اجلوية والبحرية من األعمال
 ما يلزم حلفظ السلم واألمن الدويل ،أو اختاذ ما يلزم إلعادته إىل نصابه.وابلرجوع إىل نص الفقرة السابعة من املادة الثانية من ميثاق مظمة األمم املتحدة؛ يتبي أهنا مل
يشر امليثاق كله إىل ذلك التحديد ،ورمبا
ح
حتدد الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي ،كما مل ح
كان القصد من عدم التحديد هو تركه للتطورات اليت حتصل يف جمال العالقات الدولية وغريها ،لكن عدم
التحديد نفسه من شأنه أن يضع جملس األمن الدويل واملنظمة الدولية يف وضع حرج؛ نتيجة للتغيري الدائم
ودرجة تطور اجملتمع الدويل (.)1
ومن قرارات اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة اليت تناولت عدم جواز التدخل العسكري اآليت:
أ .قرار اجلمعية العامة للمنظمة األمم املتحدة رقم ( )2131الدورة ( )20بشأن إعالن عدم جواز التدخل
يف الشؤون الداخلية للدول ،ومحاية استقالهلا وسيادهتا ،الصادر ابجللسة العامة رقم ( )1408يف اتريخ
 21كانون األول "ديسمرب" عام 1965م ،حيث نصت الفقرة األوىل من هذا القرار على أنه ليس
( )1أمحد أبو الوفا .2005 .احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظَّمة األمم املتحدة والوكاالت الدولية املتخصصة .القاهرة :دار
النهضة العربية .ط .1
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ألي دولة حق التدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،وألي سبب كان يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية
ألي دولة ،كما شجبت كل تدخل مسلح أو غري مسلح أو هتديد يستهدف شخصية الدول أو
عناصرها السياسية والثقافية واالقتصادية ،كما أشارت الفقرة أيضا إىل عدم جواز استخدام أي تدبري
إلكراه دولة أخرى على النزول عن مارسة حقوقها السيادية.
وقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مجلة من القرارات -من وقت إنشائها إىل اليوم -اليت
ت على عدم تدخل الدول يف الشؤون الداخلية للدول األخرى .وكذلك مجلة من القرارات اليت تعترب
حث ح
التدخل عمال ال يستند إىل أي مشروعية؛ لذلك شجبته ،وحثت الدول على عدم التدخل أو مارسة أي
نوع من أنواع الضغط واإلكراه على الدول األخرى .ومن تلك القرارات القرار رقم ( )2625الدورة ()25
بشأن إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة ابلعالقات الودية والتعاون بي الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة،
الصادر ابجللسة العامة رقم ( )1883يف اتريخ تشرين األول من العام 1970م الذي يعترب أن احلرص
على ضمان تطبيق تلك املبادئ على أفضل وجه يف اجملتمع الدويل ،وتدوينها ،وإمنائها التدرجيي؛ من شأنه
تعزيز حتقيق مقاصد األمم املتحدة ،وتلك املبادئ كما جاء يف القرار املذكور هي:
مبدأ امتناع الدول يف عالقاهتا الدولية عن التهديد ابستعمال القوة أو استعماهلا ضد السالمة
اإلقليمية ،أو الستقالل السياسي ألي دولة أو على حنو يتناىف مع مقاصد األمم املتحدة .وكذلك مبدأ
فض املنازعات الدولية ابلطرق السلمية ،ووجوب عدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم الوالية
القومية لدولة ما ،وفقا للميثاق وما إىل ذلك.
ب.قرار اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة رقم ( )2734الدورة ( )25بشأن اإلعالن اخلاص بتعزيز
األمن الدويل ،الصادر ابجللسة العامة رقم ( )1932يف اتريخ  16كانون األول من العام 1970م،
حيث تؤكد اجلمعية العامة يف هذا القرار  -وبشكل رمسي  -أن ملقاصد األمم املتحدة ومبادئه صحة
كلية مطلقة من حيث كوهنا أساس العالقات بي الدول بصرف النظر عن حجمها أو موقعها اجلغرايف
أو مستوى منوها أو نظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي .وتعلن كذلك أن خرق تلك املبادئ
ال ميكن تربيره أ ًاي كانت الظروف ،كما طالبت اجلمعية العامة مجيع الدول أبن تلتزم بدقة  -يف عالقاهتا
الدولية  -مبقاصد امليثاق وأهدافه ،مبا فيها مبدأ امتناع الدول يف عالقاهتا الدولية عن التهديد ابستخدام
القوة أو استخدامها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة ،أو على أي حنو آخر
يتناىف ومقاصد األمم املتحدة .وكذلك وجوب عدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم الوالية
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القومية لدولة ما وفقا للميثاق .ابإلضافة إىل االستفادة الكاملة من الوسائل والطرق اليت ينص عليها
امليثاق لتسوية أي نزاع أو أي حماولة يكون من شأن استمرارها تعريض السلم واألمن الدوليي للخطر.
ج .قرار اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة رقم ( )3314الدورة ( )29بشأن تعريف العدوان ،الصادر
ابجللسة العامة يف اتريخ  14كانون األول (ديسمرب) من عام 1974م ،حيث بينت املادة األوىل ما
يعين إن كل استخدام للقوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو
استقالهلا يعترب عدواان (.)1
د .قرار اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة رقم ( )155/32بشأن إعالن تعميم وتدعيم االنفراج الدويل،
الصادر ابجللسة العامة ( )106يف اتريخ  19كانون األول (ديسمرب) من العام 1977م ،حيث
جاءت الفقرة اخلامسة من هذا اإلعالن مبا يلي" :أن تتنع من التهديد ابلقوة أو استعماهلا ،وأن تلتزم
يف عالقاهتا مع الدول األخرى مببادئ التساوي يف السيادة ،والسالمة اإلقليمية ،وعدم جواز انتهاك
حرمة احلدود الدولية ،وعدم جواز حيازة واحتالل أراضي الدول األخرى ابلقوة وتسوية املنازعات –
مبا يف ذلك منازعات احلدود -ابلوسائل السلمية دون غريها ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
للدول األخرى ،واحرتام حقوق اإلنسان ،واحرتام حق مجيع الدول يف أن ختتار حبرية نظمها االجتماعية
والسياسة واالقتصادية ويف أن تنمي عالقتها اخلارجية ابلطريقة اليت ترى أهنا ختدم مصلحة شعوهبا
على أفضل وجه وفقا مليثاق األمم املتحدة"(.)2
ه .قرار اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة رقم ( )103 /36املتعلق إبعالن بشأن عدم جواز التدخل
جبيمع أنواعه يف الشؤون الداخلية للدول ،الصادر ابجللسة العامة ( )91يف  9كانون األول من العام
1981م الذي جاء يف مادته األوىل" :ال حيق ألية دولة ،أو جمموعة من الدول ،أن تتدخل بصورة
مباشرة ،أو غري مباشرة ألي سبب كان ،يف الشؤون الداخلية واخلارجية للدول األخرى ومنها (:)3
( )1إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عدم جواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،ومحاية استقالهلا وسيادهتا ( 21كانون
األول/ديسمرب  )1965القرارات .1932 ،19743314 ،2734 ،2625 ،2131
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1969
( )2إعالن اجلمعية العام ة لألمم املتحدة يف عدم جواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،ومحاية استقالهلا وسيادهتا ( )1977القرار
155/1932
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1969
( )3إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عدم جواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،ومحاية استقالهلا وسيادهتا (كانون األول )1981
القرار 103/36
53

 −سيادة الدولة واستقالهلا السياسي وسالمة أقليمها ووحدهتا الوطنية وأمنها وهويتها الوطنية وتراثها
الثقايف والسكاين.
 −حق الدول السيادي يف تقرير نظامها السياسي واالقتصادي والثقايف واالجتماعي حبرية ،ويف
تنمية عالقتها الدولية ،ويف مارسة سلطتها السيادية الدائمة على مواردها الطبيعية وفقا إلرادة
شعبها دون تدخل أو تداخل أو ختريب أو قسر أو هتديد من القوى اخلارجية أبي شكل من
األشكال.
 −حق الدول وشعوهبا يف الوصول احلر إىل املعلومات ،ويف تطوير نظامها اإلعالمي ووسائط إعالمها
اجلماهريي يف تعزيز مصاحلها وأمنها السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف.
اثنيًا -القانون الدويل:

أ -جاء يف قرار جملمع القانون الدويل عام 1954م أن ":املسائل اليت تعد من صميم السلطان الداخلي
هي تلك األنشطة اليت تارسها الدولة ،واليت يعد فيها اختصاص الدولة غري مقيد ابلقانون الدويل ،ويتوقف
مدى أو نطاق هذه املسائل على القانون الدويل وخيتلف تبعا لتطوره"(.)1
وعليه؛ ميكن للدول أن تارس اختصاصها على كل املشكالت غري احملددة بقواعد القانون الدويل،
وأن أي تدخل فيها يعد تدخال غري مشروع.
ب -كما أن السيد هنري روالن  -الرئيس السابق للمحكمة األوروبية حلقوق االنسان  -أشار يف تقرير
له إىل أن االختصاص الوطين الذي حيميه امليثاق من كل تدخل من جانب األمم املتحدة يشمل مجيع
املسائل اليت مل ينظمها قانون الشعوب ،واليت ال ميكن أن هتم دوال أخرى؛ إال أن القانون الدويل  -كمعيار
لتحديد الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي للدول  -قد تعرض للنقد من جانب البعض
أمثال فرسرتداالس؛ ابعتبار أن القانون الدويل خيضع لتغريات وتقلبات مستمرة (.)2

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1969

( )1أمحد أبو الوفا .2006 .الفئات املشمولة حبماية القانون الدويل اإلنساين ،ضمن كتاب :القانون الدويل اإلنساين ،تقدمي :أمحد فتحي
سرور .منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر .ط .6
( )2أمحد أبو الوفا . 2006 .الفئات املشمولة حبماية القانون الدويل اإلنساين ،ضمن كتاب :القانون الدويل اإلنساين ،تقدمي :أمحد فتحي
سرور .منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر .ط .6
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اثلثًا -مبدأ عدم التدخل يف ميثاق جامعة الدول العربية:
يعد بروتوكول اإلسكندرية أول وثيقة ختص اجلامعة العربية ،حيث ميثل الوثيقة الرئيسة اليت على
أساسها وضع ميثاق اجلامعة ،وقد جاء ذلك الربوتوكول نتيجة املشاورات ،واللقاءات الثنائية واملتعددة
اجلوانب بي مثلي بعض الدول العربية مببادرة مصرية آنذاك ،وأسفرت عن اجتماع جلنة حتضريية يف الفرتة
من 1944/09/25م ولغاية 1944/10/07م من مثلي عن كل من سوراي ولبنان واألردن والعراق
ومصر واليمن (بصفة مراقب) ،واستقرت على تسمية الرابطة اجملسدة لوحدة الدول العربية جبامعة الدول
العربية ،ومت التوصل إىل بروتوكول اإلسكندرية الذي نص على بعض املبادئ منها (:)1
أ .صيانة استقالل وسيادة الدول العربية من كل اعتداء ابلوسائل السياسية املمكنة.
لتي من دول اجلامعة.
ب.عدم جواز االلتجاء إىل القوة لفض املنازعات بي دو ح

ج .االعرتاف بسيادة واستقالل الدول املنضمة إىل اجلماعة حبدودها القائمة فعال.
د .يتوسط جملس جامعة الدول العربية يف اخلالف الذي خيشى منه وقوع حرب بي دولة من دول
اجلامعة وبي أي دولة أخرى من دول اجلامعة أو غريها للتوفيق بينهما.
املطلب الثالث
شروط محاية املدنيي يف التدخل اإلنساين العسكري
فرعي :خنصص الفرع األول
نتناول موضوع شرود محاية املدنيي يف التدخل اإلنساين العسكري يف ح

لبيان محاية املدنيي البالغي يف إطار اتفاقيات جنيف ،ويف الفرع الثاين حلماية املدنيي من التدخالت
العسكرية اخلارجية يف القانون الدويل اإلنساين ،وذلك وفقا لآليت:
الفرع األول
محاية املدنيي يف إطار اتفاقيات جنيف
يعطي القانون الدويل اإلنساين أمهية خاصة وكبرية حلماية املدنيي من األخطار النامجة عن
العمليات احلربية الناجتة من التدخل اخلارجي ،ودائما يؤكد أن حق أطراف الصراع أو النزاع يف اختيار
أساليب القتال ووسائله وطرقه ليس ح ًقا مطلقا؛ بل هو يتقيد ابحرتام حياة األشخاص املدنيي؛ لذلك
جند أن امللحق الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف 1977م حتتوي على قاعدة تعد ضمانة
)1( http://archive.arabic.cnn.com/2002/summit.2002/12/16/Arab.league.6/
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أساسية للحماية العامة من آاثر القتال ،وقد نصت عليها املادة رقم ( )48منه أبن" :تعمل أطراف النزاع
على التمييز بي السكان املدنيي واملقاتلي ،وبي األعيان املدنية واألهداف العسكرية ،وكذلك توجه
عملياهتا ضد األهداف العسكرية دون غريها ،وذلك لتأمي احرتام ومحاية السكان املدنيي واألعيان
املدنية"(.)1
ولقد مشلت الفئات احملمية :كالنساء ،واألطفال ،واملسني ،واملقاتلي اجملردين من السالح،
واألسرى .ومنعت مهامجة بعض األهداف مثل :أمكان العبادة .كما منعت استخدام الوسائل الغادرة يف
القتال .ولكن مع التطور يف وسائل القتال ،واخرتاع البنادق والذخائر واملدفعية؛ مل تع حد هذه التقاليد صاحلة
للتطبيق؛ لذا قد فشلت يف التوافق مع هذه الوقائع اجلديدة؛ فقد قامت حروب بي جيوش وطنية كبرية،
استخدمت فيها أسلحة أحدث وأكثر تدمريا ،اتركة على أرض املعركة أعدادا خميفة وكبرية من القتلى
وح
واجلرحى العاجزين (.)2

ولقد أثبتت أحداث القرن العشرين أن احلروب املعاصرة تستهدف املدنيي بصورة متعمدة ،وأصبح
االعتداء عليهم  -يف كثري من األحيان  -يشكل عنصرا من عناصر احلرب واسرتاتيجيتها؛ حيث تؤدي
إىل كل أشكال العنف اليت تتخذها النزاعات املسلحة حاليا ،وكذلك فإن استعمال األسلحة املتطورة يف
القتال يؤدي إىل الزايدة يف عدد الضحااي بي السكان املدنيي (.)3
إ ن اعتماد قواعد محاية السكان من آاثر احلرب يعد من أضخم اإلجنازات يف القانون الدويل
اإلنساين ،وقد خصص ابب كامل يف االتفاقية األوىل عام 1977م حلماية السكان املدنيي ( ،)4وخيضع
األطفال يف محايتهم لتلك القواعد ،وذلك ابعتبارهم أشخاصا مدنيي ال يشاركون يف األعمال العدائية،
وأيضا توجد تدابري خاصة وذلك حلمايتهم من أخطار العمليات العسكرية (.)5
( )1امللحق (الربوتوكول) األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف 1949-08-12 .1977 ،معاهدات امللحق (الربوتوكول) األول اإلضايف
إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف  12آب  /أغسطس  1949واملتعلق حبماية ضحااي املنازعات الدولية املسلحة
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm
( )2فريتس كالسهوفن وليزابث تسلغفلد ،ضوابط حتكم خوض احلرب ،مدخل للقانون الدويل اإلنساين ،ترمجة :أمحد عبد العليم ،منشورات
اللجنة الدولية للصليب األمحر ،الطبعة الثالثة ،جنيف2004 ،م.

( )3تشري اإلحصاءات أنه يف العقد األخري من القرن العشرين وحده ،قتل حوايل  2مليون طفل ،وأصيب  6ماليي آخرين ،بينما شرد  12مليون طفل
بسبب النزاعات املسلحة ،انظر يف ذلك :تقرير وضع األطفال يف العامل ،اليونيسيف  ،2002ص .42
( )4ترتكز نصوص محاية املدنيي يف الباب الثاين من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م اليت مت تطويرها يف الباب الرابع من الربوتوكول األول العام 1977م.
( )5هبة أبو العمامي .2003 .وضع األطفال يف ظل النزاعات املسلحة يف القانون الدويل اإلنساين ،جملة الطفولة والتنمية ،عدد  ،9جملد  .3ص
.129 -111
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وقد تكون للحرب آاثر حمتملة على األطفال ،وذلك عند الزايدة يف خماطر تعرضهم لأللغام
األرضية اليت تستمر يف القتل والتشويه طوال عدة أجيال وقرون ،ويف مجيع احلاالت جيب محايتهم من اآلاثر
املباشرة أو احملتملة النامجة عن العمليات احلربية .ويناقش هذه الفرع أحكام القانون الدويل حلماية السكان
املدنيي يف التدخالت العسكرية سواء الداخلية أم اخلارجية (:)1
 .1التمييز بي املقاتلي وغري املقاتلي:
على املقاتل أال يوجه سالحه إىل غري املقاتلي؛ فهم ال ميلكون سالحا يدافعون به عن أنفسهم،
لذلك يتجاىف مع اإلنسانية إصابتهم وترويعهم ،وخاصة أن املدنيي أساسا هم النساء واألطفال وكبار
السن ،وال بد من محايتهم من أهوال احلرب ،وال شك يف أن هذا التمييز يؤمن  -يف النهاية  -محاية فاعلة
للسكان املدنيي (.)2
 .2حظر مهامجة السكان املدنيي واألعيان املدنية:
حددت املادة رقم ( )51من امللحق الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف 1977م
جمموعة من القيود اليت تقيد أطراف النزاع يف سبيل محاية املدنيي من آاثر القتال؛ فأقر أب حن يتمتع السكان
املدنيون واألشخاص املدنيون حبماية عامة ضد األخطار النامجة عن العمليات العسكرية ،وجيب  -إلضفاء
فاعلية على هذه احلماية  -مراعاة القواعد التالية دوما ،ابإلضافة إىل القواعد الدولية األخرى القابلة
للتطبيق:
أ .ال جيوز أن يكون السكان املدنيون ً
حمال للهجوم ،وحتظر أعمال العنف أو التهديد الرامية أساسا إىل
بث الذعر بي السكان املدنيي.
ب.يتمتع األشخاص املدنيون ابحلماية اليت يوفرها هذا الربوتوكول ،ما مل يقوموا بدور مباشر يف األعمال
العدائية.
ج .حظر اهلجمات العشوائية ،وهي تلك اليت ال توجه إىل هدف عسكري حمدد ،واليت تستخدم طريقة
أو وسيلة للقتال ال ميكن حصر آاثرها ،ومن مث فإن من شأهنا أن تصيب األهداف العسكرية أو
األشخاص املدنيي أو األعيان املدنية دون تييز.

( )1ماهر عبد املنعم أبو يونس .2004 .استخدام القوة يف فرض الشرعية الدولية ،القاهرة :املكتبة املصرية .مصر .ص .43

( )2جان بكتيه .1984 ،القانون اإلنساين ومحاية ضحااي احلرب  ،ضمن كتاب مدخل يف القانون اإلنساين الدويل والرقابة الدولية على استخدام
األسلحة .ص .39
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وقد عد الربوتوكول األول ملؤتر جنيف حلقوق اإلنسان من قبيل اهلجمات العشوائية:
 .1اهلجوم قصفا ابلقنابلً ،أاي كانت الطرق والوسائل اليت تعاجل عددا من األهداف العسكرية الواضحة
واملتباعدة واملميزة بعضها عن البعض اآلخر ،والواقعة يف مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم
تركزا من املدنيي أو األعيان املدنية على أهنا هدف عسكري واحد.
 .2اهلجوم الذي ميكن أن ي ت وقع منه أن يسبب خسارة يف أرواح املدنيي ،أو إصابة هبم ،أو أضرارا
ابألعيان املدنية ،أو أن حيدث خلط ا من هذه اخلسائر واألضرار يفرط يف جتاوز ما ينتظر أن يسفر
عنه ذلك اهلجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
د .حتظر هجمات الردع ضد السكان املدنيي.
ه .مينع التذرع بوجود السكان أو حتركاهتم يف محاية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ،وال
درء اهلجوم عن األهداف العسكرية ،أو تغطية العمليات العسكرية أو إعاقتها.
سيما يف حماولة ح

 .3اختاذ االحتياطات الالزمة لتفادي السكان املدنيي أثناء اهلجوم:

لقد فرضت االتفاقية األوىل على مجيع األطراف اختاذ التدابري الوقائية ،وذلك لعدم إصابة السكان
املدنيي؛ فيجب أن تكون هناك رعاية متواصلة يف إدارة العمليات العسكرية ،وذلك من أجل تفاديهم،
وكذلك جتنب إقامة أي أهداف عسكرية داخل املناطق املزدمحة ابلسكان أو ابلقرب منها (.)1
وجيب أيضا اختاذ كل التدابري احملددة ،وذلك من أجل محاية املدنيي عند التخطيط للهجوم ،أو
اختاذ قرار بشأهنم من قبل كل قائد ،وجنملها يف اآليت (:)2
أ .جيب على القائد أن يبذل كل ما يف طاقته عمليًا ،وذلك من أجل التحقق من أن األهداف املقرر
مهامجتها ليست على أشخاص مدنيي ،أو أهنا غري مشمولة بعناية خاصة ،ولكنها أهداف عسكرية
فقط.
ب.جيب على القائد أيضا أن يتخذ كل االحتياطات املتاحة عند استخدام وسائل اهلجوم وأساليبه،
وذلك من أجل جتنب إحداث خسائر يف أرواح املدنيي ،أو إحلاق أي اصاابت أو أضرار هبم ،وحصر
ذلك يف أضيق نطاق.
( )1املادة رقم ( )57من الربوتوكول األول اليت تتناول االحتياطات أثناء اهلجوم؛ املادة رقم ( )58اليت تنص على االحتياطات ضد آاثر
اهلجوم.

( )2احلديثي ،علي خليل إمساعيل .2010 .القانون الدويل العام املبادئ واألصول .القاهرة :دار النهضة العربية .ج .1.ص.11
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ج .أن ميتنع القائد عن اختاذ أي قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه أن حيدث خسائر يف أرواح املدنيي،
أو إحلاق إصابة هبم ،أو أن حيدث خلطا من هذه اخلسائر واألضرار؛ ما يكثر يف جتاوز ما ينتظر وأن
يسفر عنه ذلك اهلجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة .كذلك جيب إلغاء أي هجوم يتوفر فيه
هذا احلكم.
د .إذا كان من شأن أي هجوم أن يستهدف السكان املدنيي؛ فيجب أن يتم توجيه إنذار مسبق،
وبوسائل جمدية.
ت يف االتفاقية األوىل قائمة مطولة من القواعد اليت تؤكد ضرورة محاية املدنيي واألعيان
ولقد ورد ح

الثقافية وأماكن العبادة ،وكذلك محاية األماكن واملواد اليت ال ميكن االستغناء عنها لبقاء السكان املدنيي،
وبصفة خاصة حيظر ومينع  -منعا اب ًات  -جتويع السكان املدنيي كأسلوب من أساليب احلرب (.)1
وجتدر اإلشارة إىل أن االلتزام هبذه املبادئ  -السابق ذكرها  -حتقق أفضل محاية لألطفال من
عواقب التدخالت العسكرية اخلارجية ،وحيميهم من النزوح والتشرد ،وميكنهم أيضا من احلصول على
حقوقهم ،وجيعلهم بعيدين عن األخطار اليت هتدد حياهتم.
الفرع الثاين
محاية املدنيي من التدخالت العسكرية اخلارجية
يف القانون الدويل اإلنساين
تثل اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية األساس للقانون الدويل اإلنساين ،وتشمل املعاهدات
الدولية اليت مت االتفاق عليها بي الدول األعضاء يف جنيف؛ لتوفري احلماية للمدنيي ،وتضم أكثر القواعد
أمهية للحد من مهجية احلروب والنزاعات غري الدولية ،وتوفر االتفاقيات احلماية لألشخاص املدنيي الذين
ال يشاركون يف األعمال العدائية ،وقد مت تقسيم األفراد املشمولي ابحلماية خالل النزاعات الدولية وغري
الدولية إىل الفئات اآلتية (:)2
 .1املدنيي :هم األفراد البالغون واألطفال الذين ال يشاركون يف القتال واألعمال احلربية.
 .2عمال الصحة .هم األفراد العاملون يف املستشفيات واملواقع اخلاصة ابلعالج الصحي ومعاجلة اجلرحى
واملرضى من جراء احلرب.
( )1سهيل حسي الفتالوي .2010 .موسوعة القانون الدويل ،حقوق اإلنسان .عمان :دار الثقافة .ط  .3ص22
( )2املصدر نفسه .ص22
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 .3عمال اإلغاثة :هم العمال الذين يشاركون يف أعمال اإلغاثة وإنقاذ اجلرحى من املدنيي ويف مواقع
القتال اليت تعرضت ألعمال تدمري بسبب احلرب.
 .4األفراد اآلخرين :هم الذين توقفوا عن املشاركة يف األعمال العدائية (اجلرحى ،واملرضى ،وجنود السفن
الغارقة ،وأسرى احلرب).
تقع اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية يف صلب القانون الدويل اإلنساين ،وهي عصب
القانون الدويل الذي ينظم السلوك أثناء النزاعات املسلحة ،ويسعى إىل احلد من أتثرياهتا .وتدعو االتفاقيات
وبروتوكوالهتا إىل اإلجراءات اليت يتعي اختاذها منعا حلدوث كل االنتهاكات أو وضع حد هلا ،وتشمل
قواعد صارمة للتصدي ملا يعرف ب "االنتهاكات اخلطرية"؛ إذ يتعي البحث عن األشخاص املسؤولي عن
"االنتهاكات اخلطرية" ،وتقدميهم للعدالة ،أو تسليمهم؛ بغض النظر عن جنسيتهم.
وفيما يلي أهم تلك االتفاقيات اليت توفر احلماية للمدنيي يف النزاعات غري الدولية واحلروب
األهلية ،وملخص ألهم بنود اتفاقيات جنيف اليت تنظم التدخل اإلنساين العسكري وتوفر احلماية للمدنيي
خالل احلروب ،وذلك على النحو اآليت:
 .1اتفاقية جنيف األوىل (املؤرخة يف  12آب  /أغسطس :)1949
توفر هذه االتفاقية احلماية للجرحى ،واجلنود ،واملرضى يف احلرب الربية .وتثل النسخة املنقحة
الرابعة التفاقية جنيف يف شأن اجلرحى واملرضى وتعقب االتفاقيات اليت مت اعتمادها يف 1864م
و1906م ،و1929م .وهي تضم ( )64مادة ،وال تقتصر على محاية اجلرحى واملرضى فقط؛ بل تشمل
أيضا موظفي الصحة ،والوحدات الدينية ،والوحدات الطبية ،ووسائل النقل الطيب .كما تعرتف ابلشارات
ملحقي يشمالن مشروع اتفاق يف شأن مناطق املستشفيات ،وبطاقة منوذجية ملوظفي
املميزة ،وتضم
ح
الصحة والدين .وتذكر املادة الثالثة يف هذه االتفاقية شروط احلماية يف حالة النزاع غري الدويل ،وتنص على
ما يلي(:)1
يف حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دويل يف أراضي أحد األطراف السامية املتعاقدة ،يلتزم كل
طرف يف النزاع أبن يطبق كحد أدىن األحكام اآلتية:

( )1اتفاقية جنيف األوىل 1994-08-12 .1949 ،معاهدات اتفاقية جنيف األوىل لتحسي حال اجلرحى واملرضى ابلقوات املسلحة
يف امليدان املؤرخة يف  12آب  /أغسطس 1949م.
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/7umf63.htm
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 )1األشخاص والذين ال يشاركون مباشرة يف األعمال العدائية ،مبن فيهم أفراد القوات املسلحة والذين
تركوا أسلحتهم ،وكذلك األشخاص العاجزون عن القتال بسبب اجلرح أو االحتجاز او املرض أو ألي
سبب آخر ،جيب أن يعاملون يف مجيع األحوال معاملة إنسانية ،دون أي تييز يقوم على اللون أو العنصر،
أو اجلنس ،أو املولد أو الدين أو املعتقد أو الثروة أو أي معيار ماثل آخر.
وحتظر األفعال التالية هلذا الغرض فيما يتعلق ابألشخاص املذكورين السابق ذكرهم أعاله ،ولكن تبقى
حمظورة يف مجيع األوقات واألماكن:
(أ) االعتداء على احلياة والسالمة البدنية ،وخاصة القتل جبميع وكافة أشكاله ،والتشويه ،واملعاملة القاسية،
والتعذيب.
(ب) أخذ الرهائن وتعذبيهم.
(ج) االعتداء على الكرامة الشخصية ،وإهانتها.
(د) إصدار األحكام وتنفيذ العقوابت دون إجراء أي حماكمة سابقة أمام حمكمة مشكلة تشكيال قانونيًا،
وتكفل مجيع الضماانت القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة.
 )2جيب أن يتم مجحع اجلرحى واملرضى ،واالعتناء هبم ،وجيوز هليئة إنسانية كأن تكون جلنة غري متحيزة،

كاللجنة الدولية للصليب األمحر أن تعرض كافة خدماهتا على أطراف النزاع ،وعلى أطراف النزاع أن تعمل
فوق ذلك ،وذلك عن طريق اتفاقات خاصة ،وذلك من أجل تنفيذ كل األحكام األخرى من هذه االتفاقية
أو بعضها ،وليس يف تطبيق األحكام املتقدمة والذي يؤثر على الوضع القانوين ألطراف النزاع.
وجتدر اإلشارة اىل أن مجيع بنود هذه املادة قد مت جتاوزها ،وعدم االلتزام هبا خالل التدخل
العسكري األمريكي والربيطاين يف العام 2003م  ،وعدم إلزام اجملتمع الدويل وجملس األمن بضرورة تطبيق
بنود اتفاقية جنيف األوىل من قبل القوات الغازية.
 .2اتفاقية جنيف الرابعة توفر احلماية للمدنيي ،مبا يف ذلك األراضي احملتلة (املؤرخة يف
12آب/أغسطس 1949م):
تضم هذه االتفاقية ( )159مادة ،ضمنها مادة قصرية تعىن حبماية للمدنيي عموما من عواقب
احلرب ،لكنها مل تتصد ملسألة األعمال العدائية يف حد ذاهتا ،إىل أن تت مراجعتها يف الربوتوكولي
اإلضافيي لعام 1977م  .وتتناول معظم مواد االتفاقية مسائل وضع األشخاص املتمتعي ابحلماية
ومعاملتهم ،وتيز وضع األجانب يف إقليم أحد أطراف النزاع من وضع املدنيي يف اإلقليم احملتل .كما توضح
61

هذه املواد التزامات قوة االحتالل جتاه السكان املدنيي ،وتضم أحكاما تفصيلية يف شأن اإلغاثة اإلنسانية
يف اإلقليم احملتل .كما تضم نظاما معينا ملعاملة املعتقلي املدنيي ،وثالثة ملحقات تضم أمنوذج اتفاقية يف
شأن املستشفيات واملناطق اآلمنة ،ولوائح منوذجية يف شأن اإلغاثة اإلنسانية ،وبطاقات منوذجية.
وتنص املادة رقم ( )16من هذه االتفاقية على ضرورة محاية اجلرحى واملرضى ،وكذلك العجزة
واحلوامل موضع محاية واحرتام خاصي ( .)1وبقدر ما تسمح به املقتضيات العسكرية يسهل كل طرف من
أطراف النزاع اإلجراءات اليت تتخذ للبحث عن القتلى أو اجلرحى ،وملعاونة الغرقى وغريهم من األشخاص
املعرضي خلطر كبري ،وحلمايتهم من السلب وسوء املعاملة.
وتنص املادة رقم ( )17على ضرورة أن يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات حملية لنقل اجلرحى
واملرضى والعجزة واملسني واألطفال والنساء النوافس من املناطق احملاصرة أو املطوقة ،وملرور رجال مجيع
األداين ،وأفراد اخلدمات الطبية واملهمات الطبية إىل هذه املناطق ( ،)2بينما تبي املادة رقم ( )21ضرورة
احرتام ومحاية عمليات نقل اجلرحى واملرضى املدنيي والعجزة والنساء النفاس اليت جتري يف الرب بواسطة
قوافل املركبات ( .)3كما تبي املادة رقم ( )22أنه ال جيوز اهلجوم على الطائرات اليت يقتصر استخدامها
على نقل اجلرحى واملرضى املدنيي والعجزة والنساء النوافس.
وتوضح املادة رقم ( )23أنه على كل طرف من األطراف السامية املتعاقدة أن يكفل حرية مرور
مجيع رساالت األدوية واملهمات الطبية ومستلزمات العبادة املرسلة حصرا إىل سكان طرف متعاقد آخر
من املدنيي ،حىت لو كان خصما .وعليه كذلك الرتخيص حبرية مرور أي رساالت من األغذية الضرورية،
واملالبس ،واملقوايت املخصصة لألطفال دون اخلامسة عشرة من العمر ،والنساء احلوامل أو النوافس (.)4
( )1املادة رقم ( .)15اتفاقية جنيف الرابعة 1949-08-12 .1949م معاهدات اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيي
يف وقت احلرب املؤرخة يف 12آب/أغسطس 1949م
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
( )2املادة رقم ( .)17اتفاقية جنيف الرابعة  1949-08-12 .1949معاهدات اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيي
يف وقت احلرب املؤرخة يف 12آب/أغسطس 1949م
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
( )3املادة رقم ( .)21اتفاقية جنيف الرابعة 1949-08-12 .1949م معاهدات اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيي
يف وقت احلرب املؤرخة يف 12آب/أغسطس 1949م
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
( )4املادة رقم ( )23من اتفاقية جنيف الرابعة-08-12 1949 ،م 1949معاهدات اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص
املدنيي يف وقت احلرب املؤرخة يف 12آب/أغسطس 1949م
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بينما تذكر املادة ( )27من االتفاقية شروطا مهمة لألطراف املتحاربة ختتص حبماية املدنيي
وهي(:)1
أ .لألشخاص احملميي يف مجيع األحوال حق االحرتام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم
الدينية وعاداهتم وتقاليدهم .وجيب معاملتهم يف مجيع األوقات معاملة إنسانية ،ومحايتهم بشكل
خاص ضد مجيع أعمال العنف أو التهديد ،وضد السباب وفضول اجلماهري.
ب  .وجيب محاية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ،والسيما ضد االغتصاب ،واإلكراه
على الدعارة ،وأي هتك حلرمتهن.
ج .ومع مراعاة األحكام املتعلقة ابحلالة الصحية والسن واجلنس يعامل مجيع األشخاص احملميي بواسطة
طرف النزاع الذين خيضعون لسلطته بنفس االعتبار دون أي تييز ضار على أساس العنصر أو الدين
أو اآلراء السياسية .على أن ألطراف النزاع أن تتخذ إزاء األشخاص احملميي تدابري املراقبة أو األمن
اليت تكون ضرورية بسبب احلرب.
كما تعد اتفاقية جنيف الرابعة 1949م من االتفاقيات املهمة ج ًدا؛ لكوهنا تضمنت بنودا عديدة
ومفصلة حلماية املدنيي يف النزاعات الدولية وغري الدولية ،إال أنه على الرغم من اإلجناز الكبري يف كتابة
وصياغة هذه االتفاقية؛ فإنه مل يتم العمل هبا يف مجيع احلروب األهلية ،وأحدث مثال على ذلك التدخل
العسكري يف العراق يف العام 2003م الذي مت خارج مظلة األمم املتحدة؛ حيث مت جتاوز مجيع بنود هذه
االتفاقية ،وبدون محاية من جملس األمن تضمن تطبيق بنود فقرات اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة ابملدنيي
واألطفال والنساء.
 .3املادة الثالثة املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربع:
تعد املادة رقم ( )3املشرتكة من بي اتفاقيات جنيف األربعاملؤرخة يف 12آب/أغسطس 1949
تقدما؛ فقد مشلت  -ألول مرة  -حاالت النزاعات املسلحة ،وهذه األنواع من النزاعات تتباين تباينا كبريا؛
حيث تضم احلروب األهلية التقليدية ،والنزاعات املسلحة الداخلية اليت تتسرب إىل دول أخرى ،أو النزاعات
الداخلية اليت تتدخل فيها دولة اثلثة أو قوات متعددة اجلنسيات إىل جانب احلكومة بدوافع إنسانية.
( )1املادة رقم ( )27من اتفاقية جنيف الرابعة 1949-08-12 1949 .1949م معاهدات اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص
املدنيي يف وقت احلرب املؤرخة يف 12آب/أغسطس 1949م.
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وتنص املادة رقم ( ) 3املشرتكة على القواعد األساسية اليت ال جيوز استثناء أي من أحكامها؛
حيث ميكن اعتبارها اتفاقية مصغرة ضمن االتفاقيات ،وتضم القواعد األساسية التفاقيات جنيف يف صيغة
مكثفة ،وتطبق على النزاعات واحلروب والتدخالت العسكرية بدوافع إنسانية ،وتنص على ما أييت (:)1
أ .تطالب مبعاملة إنسانية جلميع األشخاص املعتقلي عند العدو ،وعدم التمييز ضدهم ،أو تعريضهم
لألذى ،وحترم  -على وجه التحديد  -القتل ،والتشويه ،والتعذيب ،واملعاملة القاسية والال إنسانية
واملهينة ،واحتجاز الرهائن ،واحملاكمة غري العادلة.
ب.تقضي بتجميع اجلرحى واملرضى والناجي من السفن الغارقة ،وتوفري العناية له.
ج .تنح اللجنة الدولية للصليب األمحر احلق يف توفري خدماهتا ألطراف النزاع.
د .تدعو أطراف النزاع إىل وضع مجيع اتفاقيات جنيف أو بعضها حيز التنفيذ من خالل ما يسمى
ابالتفاقات اخلاصة.
ه .تعرتف أبن تطبيق هذه القواعد ال يؤثر يف الوضع القانوين ألطراف النزاع.
و .ومبا أن معظم النزاعات املسلحة  -يف الوقت الراهن  -نزاعات غري دولية؛ فإن تطبيق املادة رقم ()3
املشرتكة أمر يف غاية األمهية ،ويقتضي احرتامها ابلكامل.
وجتدر اإلشارة إىل أن أحد بنود املادة الثالثة املشرتكة قد مت جتاوزها وعدم االلتزام هبا من قبل
القوات الغازية للعراق يف العام 2003م ،ومشلت التقارير الدولية آالف احلاالت لالعتقاالت التعسفية
والقتل والتعذيب كما حدث يف سجن أبو غريب الشهري .وتشري املادة أعاله إىل ضرورة معاملة إنسانية
جلميع األشخاص املعتقلي ،وعدم التمييز ضدهم ،أو تعريضهم لألذى والتعذيب ،واملعاملة القاسية والال
إنسانية واملهينة ،واحملاكمة غري العادلة للمعتقلي.

( )1اتفاقية جنيف 1949م ،املادة ( )3املشرتكة ،منظمة الصليب األمحر ،اتفاقيات جنيف 1949م وبروتوكوالهتا اإلضافية:
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/genevaconventions/overview-geneva-conventions.htmhttps://www.icrc.org/ara/war-andlaw/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
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املبحث الثالث
ثغرات القانون الدويل يف توفري احلماية للمدنيي يف احلروب األهلية
مت كتابة القانون الدويل اإلنساين واالتفاقيات املتعلقة به من أجل توفري احلماية الكاملة لإلنسانية
واملدنيي العزل يف زمن احلروب األهلية ،وتثل االتفاقيات أهم مكون من مكوانت القانون الدويل اإلنساين،
وكما هو معروف فأن االتفاقيات املتضمنة يف القانون الدويل اإلنساين تثل من جمموعة القواعد اليت حتمي
املدنيي واألشخاص الذين ام تنعوا عن القتال ،مبن فيهم اجلرحى واملرضى من أفراد اجليش وأسرى احلرب،
لذلك فأن الغرض األساسي من هذه االتفاقيات ليس إيقاف احلرب؛ ولكن احلد من تعسف النزاعات
املسلحة (.)1
ويرتكب الفرد اجلرائم الدولية إما حلسابه اخلاص بوصفه شخصا عاداي ،وإما حلساب دولته أو
ابمسها ،ويستهدف الفرد الذي يرتكب اجلرائم الدولية حلسابه اخلاص أو بوصفه شخصا عاداي حتقيق منافع
أو أهداف شخصية حبتة ،وهذه اجلرائم منها ما قرره العرف ،ومنها ما عرف مبواثيق دولية ،ومثال هذه
الطائفة من اجلرائم القرصنة واملتاجرة ابملخدرات وتزوير العملة واإلرهاب ،أما اجلرائم اليت يرتكبها الفرد
حلساب دولته؛ فهي إما أن تقع بتشجيع دولته ورضائها أو بناء على طلبها ،وهذه اجلرائم هي اجلرائم ضد
السالم واجلرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم احلرب(.)2
إن حاج ة اجملتم ع ال دويل أص بحت ابلغ ة األمهي ة ف ي ترس يخ وتط وير جمموع ة م ن القواع د
القانوني ة الت ي تتض من املعاقب ة عل ى اجل رائم الدولي ة وانتهاك ات القانون الدويل اإلنساين؛ من أجل احملافظ ة
ليي ،والعم ل عل ى عدم إفالت اجملرمي من العقوب ة بس بب م ا يتمتع ون ب ه م ن
عل ى األم ن والس لم ال دو ح

حص اانت (.)3

وب دأ اجملتم ع ال دويل بتط وير تش ريعات دولي ة  -م ن خ الل االعتم اد عل ى ميث اق األم م
املتح دة وجمل س األم ن  -يف معاجلة العديد من ح االت هتدي د األم ن والس لم ،أو اإلخالل هبم ا ،أو وق وع
أعم ال ع دوان؛ حي ث أص در جمل س األم ن العدي د م ن الق رارات منه ا :الق رار رقم ( )808لع ام 1993م

( )1ابسيل يوسف. 2003.دبلوماسية حقوق اإلنسان املرجعية القانونية واآلليات الدولية ،الطبعة األوىل ،بيت احلكمة ،بغداد .ص.77
( )2خليل حسي .2008 .اجلرائم الدولية وحماكمها يف القانون اجلنائي الدويل .موقع خاص للدراسات واألحباث االسرتاتيجية .ص.55
( )3الزمايل ،عامر .2006 .ورقة عمل حول القانون الدويل اإلنساين تطوره وحمتواه وحتـدايت النزاعـات املعاصرة .ص 51
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حملاكم ة املتهم ي ابرتك اب انتهاك ات جس يمة ضد املدنيي العزل يف يوغسالفيا ،وكذلك القرار رقم
( )955لعام  1994املتعلق جبرائم اإلابدة اجلماعية احلاصلة يف رواندا(.)1
وال تنطبق اتفاقيات جنيف سوى على النزاعات املسلحة الدولية ،ابستثناء املادة رقم ( )3املشرتكة
بينها اليت تغطي أيضا النزاعات املسلحة غري الدولية ،وكان اعتماد هذه املادة يف 1949م إجنازا؛ ألن
معاهدات القانون الدويل اإلنساين السابقة مل تكن تغطي إال حاالت احلروب الواقعة بي الدول ،ول م ا
كانت معظم حروب اليوم نزاعات مسلحة غري دولية؛ فإن املادة رقم ( )3تظل تكتسب أمهية ابلغة؛ ألهنا
وضعت األساس حلماية األشخاص الذين ال يشاركون يف القتال ،أو الذين كفوا عن املشاركة فيه .ويتعي
على مجيع األطراف االمتثال هلذه املادة ،وسواء أكانت دوال أم كياانت من غري الدول (.)2
إن التحدي الرئيس هو أن القانون الدويل اإلنساين ال حيظى مبا يكفي من االحرتام؛ فعدد الناس
امللمي ابتفاقيات جنيف قليل ،بينما يتجاهلها  -أو يستهي هبا  -العديد من األطراف املتحاربة ،وهنا
ت القواعد القائمة حلقوق االنسان ابالحرتام،
اعتقاد راسخ لدى املهتمي  -يف هذا اجملال  -أبنه لو حظي ح

وأتتى االمتثال هلا؛ لتم تفادي الكثري من املعاانة اليت تسببها النزاعات املسلحة احلالية (.)3

وعلى الرغم من أن اتفاقيات جنيف حققت جناحا كبريا على مر الستي عاما املاضية ،إبنقاذ
أرواح ال حتصى ،واملساعدة يف مجحع مشل آالف العائالت املشتتة ،ومواساة املاليي من أسرى احلرب؛ إال

أن الكثري من احملللي يعتقد أن هذا سبب وافر لالحتفاء هبا .ولكن املذابح اجلماعية ،والعنف املتنامي ضد
املديي يف احلروب اليت حصلت بسبب التدخالت اخلارجية  -كما هو احلال يف احلرب على العراق من
قبل الوالايت املتحدة وبريطانيا وحلفائهما  -أدت اىل حصول فظائع ،وجرائم كربى حبق املدنيي ،وعدم

عت تلك الدول .إن حرب العراق األخرية وما
حتقيق السالم يف العراق ،أو محاية حقوق اإلنسان كما اد ح
تبعها من حرب أهلية يف هذا البلد ت بي احلاجة إىل معاجلة الثغرات القانونية يف القواني الدولية ،وابألخص
القانون الدويل اإلنساين ،وهو ما سوف يتم حبثه يف هذا املطلب.

( )1عادل محزة عثمان .2011 .جملة كلية الرتبية للبنات يف جامعة بغداد .احلجم  .12اإلصدار  .2ص .461-442
( )2املادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة .1949 ،مركز معلومات الصليب األمحر:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
)3( Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier, and Anne Quintin. “How Doe~s Law Protect
in War?” Outline of Inte~rnational Humanitarian Law 1, no. 871 (2006): 22
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