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   Abstract: 
        If the principle of non-interference 
in the internal affairs of states forbid 
states, organizations and international 
bodies for addressing or discussing 
these issues; the principle of respect for 
human rights on the contrary ordering 
states and international organizations 
should intervene in order to respect 
these rights and to preserve them, and if 
it leads to discuss the internal affairs of 
States, discuss also the local conditions, 
and the evaluation of treatment for these 
states rights and punish those who 
violate them. This which puts the two 
principles in case of conflicts and 
international legitimacy in the actual 
legal crisis. This what will be discussed 
in the following requests. 
 

  :ملخص 

 إذا كان مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلیة        

للدول، ینھي الدول و المنظمات و الھیئات الدولیة 

عن التطرق أو مناقشة تلك المسائل، فإن مبدأ احترام 

حقوق االنسان على العكس یأمر الدول و المنظمات 

الدولیة بوجوب التدخل ألجل احترام ھذه الحقوق و 

أدى ذلك إلى بحث الشئون الحفاظ علیھا، و لو 

الداخلیة للدول و مناقشة أوضاعھا المحلیة، و تقییم 

معاملة الدول بالنسبة لھذه الحقوق و معاقبة من 

ینتھكھا، و ھو ما یضع المبدأین في حالة تعارض 

والمشروعیة الدولیة في أزمة قانونیة فعلیة، وذلك ما 

  .سیجري بحثھ في المطالب التالیة
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سان حقوق تطبيقات يخص فيما الدو و الداخ ن ختصاص   :جدلية

املادة الدولية2/7تحرم املنظمات من ا غ و ا نفس املتحدة مم ع امليثاق من

للدول، الداخلية الشئون أمرالتدخل و سان حقوق حماية ألجل التدخل فإن لذلك و

ه، تفس التوسع يجوز ال و عليھ يقاس ال ناء ست أن القاعدة و صل، ذا يخالف ي نا است

التدخل حظر إ ا مجمل ب تذ ال النصوص من العديد تضمينھ امليثاق واضعوا شاء فقد

ملس نظرا للدول، الداخلية دولةالشئون تتدخل أال يجب لذلك الوطنية، ا سياد الدول اواة

رات امل و سباب انت ما م أخرى السابقة–شئون املادة مجمل-بنص أكدتھ ما و و ،

التدخل عدم بمبدأ ام ل ن املشارك عزم ع الدولية املؤتمرات عن الصادرة القرارات

للدول  الداخلية   .1 الشئون

ال    و كة، املش الدولية ة املص بفكرة حساس دعم الدول ن ب التقارب أن غ

ا أساس ع ب ال و السيادة فكرة منھ سيما ال ، الدو القانون ية ب ة جذر ات غي أحدثت

السيادة، فكرة ة ر جو ات غي الدولية املواثيق بموجب الدول قبلت فقد التدخل، عدم مبدأ

ع قيود وضع اقت الذي مر الضيقة، الوطنية املصا ع الدولية ة املص من أعلت و

ات ر ا و قوق با اف ع أو رب ا إ وء ال م تحر سواء الوطنية، السيادة مبدأ

ا غ و الدولية العالقات الدولية املنظمات بدور أو لألفراد،   .2 ساسية

ا فكرة عت املسئولة،و غ و املطلقة السيادة محو ع حقيقيا دا شا الدو لتنظيم

السيادة، ع املوضوعية القيود لتطور خ تار ما حد إ و الدو التنظيم تطور خ تار إن بل

ةو  املص اعتبار ع خ بعد اس الداخ مع الدو السلطان عارض لما و أنھ نجد لذلك

املتمثلة حقوقالدولية من بجزء ية الت أصبحت لقد و ن، الدولي من و السلم بتحقيق

الدولية ماعة ا استمرار و ا نفس الدولة استمرار أجل من ا ضرور شرطا الوطنية   .السيادة

يتطلب الدولية العالقات س حسن ان إذا الوطنيةو حقوق ن ب فاصل حد وضع

فإن و  للتناقض، منعا الدولية قوق ةا ملص ينحسر أخذ الوطنية قوق ا بمجال اف ع

الوطنية ختصاص منطقة للتدخل الدولية ماعة ا ضغوط يجة ن الدولية، قوق ا منطقة

بما الداخلية قوق ا لنطاق املطرد يق التض إ أدى ما و و ، الدو السالم ة مص ع حفاظا

و الوطنية، للسيادة التدر ختفاء حدودع عند الوط و الدو ن النطاق تالمس أدى قد

ال و الدولية، ماعة ا صالحية دائرة توسيع و ا اختصاصا دائرة تقليص إ املستقلة، الدولة

ع و فرادى، الدول مصا عن تختلف ال اصة ا ا مصا ا ل كيانية وحدة إ تتحول أخذت

إ ا شرعي الدولة تفقد الدو الالصعيد الضيقة الوطنية املصا ا ممارس مبعث ان ذا

السيادة مبدأ بأن سان قوق العاملي عالن ھ أو ما و و خرى، الدول بمصا تض
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ي سا إ ع طا ذا   )3(.أصبح

عصبة    ور ظ مع الدو ختصاص و الداخ ختصاص تحديد لة مش برزت لقد

الدول مم، سيادة قيدت ن فةح التعر و رة ال ختصاصات عض بخصوص عضاء

عام للعدل الدائمة املحكمة فصل إ أدى ما مركية، الدو1923ا لإلختصاص باالنتصار

من املسألة بعاد اس ا عل ووجب معينة مسألة دية عا امات الل ما دولة قبول بموجب

و و ، الداخ وكالنطاق م الدو و الداخ ن املجال نطاق تحديد بأن تقر العصبة جعل ما

ن ب العالقة جعل ما و و املتطورة، الدولية جتماعية للظروف وفقا الدولية ماعة ل

ناك عد فلم ا، تداخل و املصا شابك بفعل مستمر تداخل الداخ و الدو ختصاص

ة املص حدود ن ب محدد املسائلفاصل من الكث ت وأ الدولية، ة املص حدود و الداخلية

الدولية، العالقات بتطور خالصة دولية مسائل الداخلية قوق ا م أ من القانون ا اعت   ال

الدو املجال إ الداخ املجال من املوضوعات جملة الدو التفاعل أخرج كما

مب غ أو مباشرة قة بطر ا تأث تحديدبحسب عملية تكون بذلك و ، الدو السلم ع اشرة

للبث التفرقة معيار يكون لذا السيا ع الطا إ ي القانو ع الطا من انتقلت قد ختصاص

مم ميثاق صا أعاقت ال السياسية املعطيات جذوره تمتد مرنا، فنيا معيارا ما مسألة

امل ن ب ة وا حدود رسم ع مناملتحدة الكث نقل من الدو املجتمع مكن ما ن، املتقابل ن جال

ذه ع ا رقاب ممارسة ع املتحدة مم عملت ن ح ، الدو املجال إ الداخلية املسائل

ا داف أل وفقا ا تنظيم و   .)4(املسائل

املادة صياغة قصدتھ ما ع2/7ذلك للتطبيق قابلة تكون بحيث امليثاق لمن

ال ة ا يحدد لم امليثاق أن كما القسر، تداب باتخاذ املتعلقة تلك عدا ما املتحدة مم أعمال

أن اعتبار ع سياسية كمسألة املسألة ت عو لذا و ختصاص، مسائل للفصل ا إل يرجع

ا االختصاص املسائل تلك مثل البث عن املسئولة للمنظمة السياسية زة أوج لداخ

دون ، قانونيةحالةالدو ة ج أية بخلق،إ تم سياسيا، املسائل ذه كم ا معيار ان ف

تحقيق ع قادر دو املصادافتنظيم العتبارات املجال ف ما للمنظمة، املثالية

املسائل، تلك مثل للبث للدول عرضالوطنية مسألة أية للنظر باملنظمة دفع الذي مر

ع الطا عاملية ا داف أ أن اعتبار ع الدو لالختصاص مقيد تفس الدولة حق دون ا، عل

العاملي السالم ع املحافظة   .تخص

املادة      امليثاق أن من الرغم ع الشئون2/7و املتحدة مم تدخل عدم قصد

إالداخل يرجع مر أن اء الفق يجمع ذا ل و الشئون، ذه يحدد لم أنھ إال عضاء، للدول ية

يمكن ما ذا الدولية، أو الداخلية الشئون دائرة تدخل ما مسألة كون معرفة املنظمة
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ن املادت نص من أك56و55استخالصھ ة مص بوجود صراحة فان ع ن اللت و امليثاق، من

أنھللمج املالحظ و ا، رتقاء ع العمل و سان قوق الواجب تمام ز عز الدو تمع

الدو للمجتمع أك صالحيات إعطاء لصا التفس البعض توسع ن املادت كم نادا اس

املقدسة الرسالة فكرة ا العودة م ل سوغ الذي د ا إ الدول، شئون   . )5(للتدخل

للدول الداخلية الشئون يدخل مما مسألة شأن دولية دة معا أبرمت ما إذا أنھ كما

ختصاص صميم من ا بأ دعاء انية إم للدولة عود ال و دولية، صفة ذات تصبح املسألة فإن

ة ضرور تداب من من مجلس اتخذه فيما املادة ذه يحتج لم أنھ إ باالضافة ، ماك-الداخ

يةالةامعو  ع– اللي السا الفصل بموجب الدو السلم   .فظ

من ئة: مجلس ب جديدة ام   :مغايرةدوليةم

سان،إ    بحقوق متعلقة قرارات إلصدار من مجلس تدخل حفظن ا يقتض ال و

و املشكالت،السلم من كث تث ا بدور ن الدولي الشئونمن تدخال عد انت إذا ما حول

عضاء للدول عن.الداخلية الصادرة للقرارات سبة بال إال تثار ال املشروع غ التدخل مسألة إن

انت إذا ما ن ب التمي ن يتع وعليھ إلزام، من ا ل ملا امليثاق من ع السا الفصل بموجب املجلس

ذ ال، أم قمعية تداب تحتوي غالقرارات تدخل ع مر ينطوي ال الثانية الة ا أنھ لك

للمادة الوارد ناء ست متضمنا ذلك بحسبان للدول، الداخلية الشئون   ،)6(2/7مشروع

املادة الواردة القمع تداب بتطبيق سانية ا العتبارات بالتدخل قراراتھ فإن لذا و

من، مجلس صالحيات من صدوريكون من دف ال إ النظر ن يتع فإنھ و الة ا أما

عد فال ن، الدولي من و السلم ع املحافظة و املتحدة مم ملقاصد تحقيقا ان فإن القرار،

تلك تحقيق عن عيدا مر ان إذا ما عكس للدول، الداخلية الشئون مشروع غ تدخال ذلك

  )7(.املقاصد

    ، الدو النطاق إ الداخلية املسائل من العديد نقل آخر دور ذلك ل ل ان لقد و

من ان أين املتحدة مم شأت قبل مر عليھ ان ما عكس الدولية، املصا شابك بفعل

ل ا أ ع عرف الداخلية الشئون انت بحيث الدولية، و الداخلية الشئون ن ب التمي املمكن

السياشأن ا نظام اختيار مثل فيھ، ة بحر تتصرف بأن للدولة السيادة مبدأ فيھ سمح خاص

كراه استخدام و الشئون ذه املشروع غ التدخل يجعل الذي و قتصادي، و جتما و

ة العسكر القوة فيھ ستخدم الذي التدخل ا، قرار ة حر و الدولة ن ب يحول الذي طبقا. و و

ختصاص2/7لمادةل نطاق أساسية بصفة تدخل ال املسائل تتدخل ال املتحدة مم فإن

الدول عاتق ع امات ال تفرض ال امليثاق ام أح تفس ق طر عن لكن و دولة، ألية الداخ
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تتضم أن املمكن من الداخ ختصاص نطاق تدخل ال فاملسائل ا، تطبيق و اعضاء

تحدد ذلك ضوء و للدول، الداخ ختصاص نطاق تلقائيا فتدخل حة صر دولية دة معا

سان كحقوق ملسألة ماية ا بالتا و الدولية، الرقابة نطاق الدولية   )8(.تمامات

لتطور    تبعا متغ و مرن ع طا الداخ السلطان لفكرة أن ع مر استقر عليھ و

منحداث ا عاتق ع يقع بما املسائل إحدى ة معا الدولة ة حر قيدت فإذا الدولية،

من عد ال املسالة ذه فإن الدولية، دات املعا أو الدو القانون بمقت سواء دولية، امات ال

الداخ ا اختصاص   .صميم

امل      ختصاص نطاق من تخرج ال املسائل الفصل معيار فإن للدولةإذن وز

دو ام ال وجود عدم أو وجود اتفا–يتمثل أو الدولة–عر عاتق تطور )9(.ع لقد و

إعمال فمن للدول، الداخ باالختصاص املتعلقة املسائل تحديد شأن املتحدة مم موقف

سيا ع طا ذا بمعيار خذ إ مر، الدو القانون يحكم ي قانو مجلس معيار ق طر عن

جعلتقديربمن، ما دولية، ة مص تمثل انت م للدول املحفوظ طار من املسألة خروج

علق ما خاصة معينة، مسائل ا شؤو التدخل عن الدول من كث اض اع ترفض املنظمة

سان بحقوق ا املادة.)10(م حكم بأن القول إ يؤدي الذي مر و عدم2/7و ال امليثاق من

يكون ع املا بزوال و للدولة، الداخلية بالشئون املتعلقة للمسائل سبة بال املتحدة مم اختصاص

امليثاق عديل إ حاجة دون املسائل ذه ناول لت ا اختصاصا دائرة سط ت أن   .للمنظمة

ال     أن املجاالتكما من مجاال أن ة بدا ع ع، الطا دولية سان إ حقوق بوجود سليم

ماية، ا و بالتنظيم الدو القانون لتدخل محال أصبح قد للدولة الداخ لالختصاص ساسية

الداخلية، الشئون التدخل عدم و بالسيادة الدولة بتمسك يصطدم يزال ال مر أن رغم

للقان أساسية السوفييكدعائم تحاد ات ور جم و الثالث العالم دول ا م خاصة الدو ون

حقوق بمسألة باستمرار الدفع تحاول ال الدول ة مواج املبدأين وراء تتخندق ال و سابقا،

و ستعمار مسأل شأن ذلك ا شأ للدول، الداخ ختصاص دائرة من ا إلخراج سان

السالم، الرقابة)11(تدعيم ا نفس إقحام و املتحدة، مم ممارسات عنھ تكشف ما ذا و

من و السلم ديد حال سان حقوق بخصوص الدول سلوك ع   .املستمرة

القانونية     يم املفا من ، الدو ام ل من إنطالقا سان حقوق حماية جعلت لقد

املت مم ا ن ت ال للدولاملعاصرة الداخ ختصاص ع تقتصر أن يمكن ال دولية مسألة حدة

ة املص فكرة إ ند س ال عتبارات من مجموعة ع عتمد ختصاص ذا أن ذلك فقط،

العالقات مجال إ الداخ املجال من ا انتقال و سان حقوق مسألة أن بمع الدولية،

د ل تحقيق إ ند س النصوصالدولية طبيعة يتمثل ي قانو أساس إ ال ا، ملص ولة
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بمعيار املتحدة مم أخذت قد و ا، لتحقيق س ال املبادئ نبل أو ا، تحتو ال القانونية

ع القضاء و املص ر تقر حق ا م خاصة سان، حقوق ملسائل ا تناول الدولية ة املص

العنصري    .التمي

ي     نطاقو فيھ أخذ الذي الواسع املجال ع سان بحقوق الدو تمام دل

خال من ايد ي الدو منتوسعلختصاص الدومجلس السالم ة عكس)12(نظر ا قد و ،

ذلك اس ع ا و الدولية، العالقات لتطور ا تبع سان بحقوق الدولية ماعة ا تمام ا تطور

السيادة فكرة املمنوحةع القضايا فأصبحت تمس، ال ال الداخلية بالشؤون املرتبطة

ن ب ارتباط ناك أن سيما ال دولية، قضايا إ جماعية دة بمعا تتحول الداخ لالختصاص

يق تض املنظمة ع بد ال ان ولذا ، الدو التعاون و العاملي السلم ديد و سان حقوق اك ان

لل املحفوظ مناملجال و السلم حفظ ا داف ا و متعارضة املسائل تلك انت طاملا دول

ن   )13(.الدولي

مستقل      ل ش الدو القانون جانب من ا ف املع القانونية قوق ا امليثاق قصد لقد

سواء، فراد و للدول ملزمة الدولية النصوص ذه و دولة، ل ل الداخ القانون عدمعن رغم

يمكن ال و ا، خالل يجوز ال آمرة دولية قانونية قواعد سان حقوق فقواعد فيھ، ا تفصيل

ا ذا الصفة من الحقة بقاعدة إال ا   .غي

ا، خالف ع تفاق أو ا يخالف تصرف ل ببطالن يق بجزاء ماية ا مضمونة و

تخضع ا فإ ا لسياد الدولة ممارسة عند امو باح م تل ن ح الدو القانون ام ألح ذلك

القانون سمو مبدأ ع ن الدولي الفقھ و القضاء و الدو العمل جرى قد و الدولية، امات ل

من يقت ما الصدد، ذا الدولية املسئولية ر تقر و التنازع حالة الداخ ع الدو

أ مع الداخ ا قانو سيق ت سائرالدولة حرص وراء يقف ما و و ، الدو القانون ام ح

تضمن ح ا، ام ألح التطبيق ة أولو إعطاء ضرورة إبراز ع سان قوق الدولية تفاقيات

دات املعا ذه ام اح ع الدولية الرقابة   .)14(فاعلية

ألح ا مخالف عدم و سان قوق الوطنية ن القوان ام اح ان إذا تفاقياتو ام

التوافق تحقيق ق طر عن ذلك و سان، حقوق حماية تكفل ال الضمانات أحد عت الدولية،

إال يكون ال القضائية و السياسية الدولية الرقابة وسائل سليط و امات، ل ذه و ا قواني ن ب

حقوق  حماية ا ق طر عن يمكن ال و الداخلية، الوسائل نفاذ اس سيةعد ا دولة أو سان،

مصا ماية اع ال طر باتفاق ن ع أو ماية، ا وصية أو منتدبة ثالثة دولة تؤمن وقد ،

دو أو إقليمي تنظيم ق طر عن أو خر، الطرف عند ما   )15(.أحد
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قوق    الدولية ماية ا تتوقف تتطلبسانكما ال لذلك و التنفيذ، إجراءات ع

قوقإج الدولية دات املعا لتنفيذ وطنية إسانراءات دف ماية ل الدولية املعاي و ،

ا ام الل ذعان الدولية دات املعا طراف الدول ع و ا، تحد ال الوطنية املعاي إكمال

املسئ لقانون التقليدي املبدأ فإن إال و دات، املعا ذه عن الناجمة عية شر يطبقال الدولية ولية

ذه ع لزاما ان عليھ و ذعان، ذا لتفادي الداخ ا بنظام حتجاج دولة أية ستطيع ال و

الدولية ماية ا معاي و ي القانو ا نظام ن ب التوافق لتحقيق إيجابية إجراءات اتخاذ   .الدول

قوق العاملي عالن صدور منذ إلقرارسانو د م الذي من، داتالعديد املعا

بحقوقو اصة ا الدولية إ– سانتفاقيات عاملية أو انت إقليمية ا جميع أشارت ال و

من- عالن سان حقوق بفضلھ أصبحت و سانية، لإل كة املش اللغة من جزءا عالن أصبح

الدولية، امات ل املنظماتضمن و الدول يمنع الذي الداخ السلطان صميم من عت ال و

ذه بتطبيق الدول ام ال صميم من ت أ الدولية الرقابة أن ذلك ا، عل الرقابة من الدولة

دات الشئون. املعا ملجال تقليص من عنيھ بما الدولة سيادة من د ا أن إ شارة تجدر و

ا بإراد يكون مضطرةالداخلية وتكون ا، وغ سان قوق الدولية دات باملعا م تل ن ح

السيادة من تقص ت ال ذه و الداخلية، ختصاصات عض عن التنازل إ ا اما ال بمقت

الدولية التطورات بفعل مضطرة ف ذلك تفعل حينما الدولة أن رغم وذلك ا، ع ع ما بقدر

ا مصا تحقيق   )16(.إ

اوعليھ تم ال الدولية املسائل من أصبحت قد سان حقوق بأن القول يمكننا

ا ل يحق لذلك و خرى، الدولية تفاقيات ام أح و ا ميثاق نصوص اعتبار ع املتحدة مم

للدولة، الداخ ختصاص صميم من ذه عد لم و سان، حقوق ات ا ان لوقف التدخل

ان الناتو،سواء كحلف عسكري لف أو املتحدة مم خالل من جما أو لدولة فرديا تدخال

التدخلو  ذا طبيعة عن النظر   .غض

  

الدو ي"التدخل السيادة"سا و الدولية ية املحاس ن   :ب

الدعوة             تنامي ديد،إعد ا العاملي مناطقالنظام دولية ات متغ عدة حدوث و

املنظمة أعمال عن السنوي ره تقر املتحدة لألمم العام ن م أصدر العالم، من 16متعددة

تم حماية1991س أن السادس فصلھ جاء و التدخل، ق ا موضوع مرة ألول فيھ تناول

للسلم، ساسية الدعامات إحدى ل ش سان ممارسةحقوق تقت ماية ا ذه أن و

مؤتمر عنھ تمخض فيما واقعيا املبدأ بداية انت إن و ، الدو الصعيد ع جما ل ش الضغط
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جوان ي ورو التعاون و لألمن ن العالقات1990برل مسبوقة غ آلية إقرار تم ن ح ،

ات ا ان ألي حد لوضع التدخل الدول حق و الدوليةسانقوقالدولية، ن القوان   )17(.و

من     و السلم من جزءا بوصفھ سان حقوق ة ملعا دة مم السوابق تلك انت

الدو من مجلس اجتماع ن ممارسة1992جانفي31الدولي املجلس يمنح الذي مر ،

امليثاق من ع السا الفصل بموجب ذلك. )18(صالحياتھ الدولةعديكون سيادة وم مف عديل

التدخلو  قصر عدم مؤكدا سانية، إ ألسباب للدول الداخلية الشئون التدخل حق مبدأ إقرار

ا ذا منح شأنھ من الذي مر الدولية، املنظمات ع ي ةسا العسكر القدرة يمتلك ملن ق

،و  قتصادية و يزالالسياسية ال ال سية الرئ القضايا ن ب من تبقى القضية أن من بالرغم ذا

ما إذا و للدول، الداخلية الشئون التدخل املتحدة مم ميثاق ظر نظرا قائما، ا حول دل ا

أ غ من، مجلس من مسبق ض تفو ع حصولھ الضروري فمن السيولةتم حالة ن

الدولو العالقات الدوليةضطراب القانونية القواعد مالئمة عدم بوضوح ا عكس قد ية

لعاالالقائمة الدولية العالقات تفاعالت مرلتحكم تجسد و الباردة، رب ا عد ما م

الدولية العالقات تفاعالت تحكم ال القانونية القواعد و سس ن ب ما   .التناقض

الذ و قطاب متعدد عالم أسس عو توز ن ب و املتحدة، مم ميثاق عنھ ع ي

ذه مالئمة عدم شعر بدأت ال و ا، حلفا و ا انتصار عد الدو النظام الشاملة القدرات

عدم مبدأ ع الرئ اض ع انصب و الباردة، رب ا عد ما تفاعالت تحكم ال املبادئ

إال للدول الداخلية الشئون الذيالتدخل ي القانو اجز ا و و من، مجلس من ترخيص عد

التفرد و التفوق و نتصار عكس ال حاليا فامليثاق ي، سا التدخل حق ار أف تنفيذ دون يحول

الدو النظام عديدة أزمات عن أسفر ما و و نة، الرا الدولية العالقات القوة بأسباب

ز من بدا ما يجة ن ن، قطاب،الرا متعدد الدو النظام قواعد من املستمدة عنالشرعية

و  ل مشا ة ةمواج سو متطلبات أن أيضا بدا و الباردة، رب ا عد ما عالم صراعات و أزمات

ع تكون ا ق سو أن و الدولية، العالقات تحكم ال ن القوان حزمة تتوافر ال الصراعات ذه

القد ع توز بواقع سليم نال الرا النظام الشاملة   )19(.رات

التدخل حق ع ك ال جرى نا يمن السيادةسا وم مف مكونات من نتقاص و

املحاس وم مف يجرييلصا جديدة دولية قانونية ية ب أسس وضع دف س أمر الدولية، ة

القانون  قواعد ع تطو قصد عم ل ش إن و القائمة، ية الب ا يالدوتضمي سا

الو  السوابق اختالق أيضا ا م و التدخل، حق ع شر أجل من سان قوق الدو القانون

حلف حملة مثال م ف يمكن السياق ذا و التنفيذ، واجب دو عرف إ التواتر ع تتحول

السابقة يوغسالفيا ع   .طل
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ت أث ال القضايا أن القول مكن تمثلو باتت ي، سا التدخل حق فكرة ا بصدد

حول دل ا بوضوح ل املشا ذه تتج و نة، الرا الدولية العالقات التناقض ر جو

املختصة القنوات ع املرور دون و الالزم، ي القانو الغطاء توف دون العملية ات التحر - شرعية

املنظمة ض تفو ع د–أي الشوا ت أثب فقد مراعاة، ا أجند تنفيذ ع قادرة ى الك الدول أن

تارة ف ا، عل املفروضة الدولية املؤسسات و املبادئ قيود عن عيدا القوى، ن مواز قيقة

و قتصادية ا قدرا املؤسسات،التحشد ذه من قرارات من د تر ما ع صول ل سياسية

و الثانية، ليج ا حرب العراق قرارات،كحالة من د تر انت مما أقل ع تحصل أخرى

الصراع حالة كما يمكن ما أق تحقق ي القرارات مضمون تمديد ة العسكر ا آل ع فتتو

عندما وذلك ا، أجند لتنفيذ القائمة املؤسسات و املستقرة املبادئ تتجاوز تارة و البوسنة،

د تر ما نيل ع القدرة عدم ا وا كوسيبدو حدث كما قرارات   .فوو من

ع     ، و الة ا العراق تجاه املة ا رؤ تحقيق من املتحدة الواليات تمكنت فقد

التحديد عدم توظيف و ناحية، من الدو النظام ا يمر ان ال التحول مرحلة استغالل

من الدولية ات العقو شأن املتحدة مم ميثاق بنصوص السابقةاملحيط خلق و أخرى، ناحية

التدخل عن نموذجا انت ف الدولية، القرارات ع تطو ع الداخ الشأن اق باخ ا ل سمح ال

نفراد ع التدخل نموذج البوسنة حالة عكس كما ، الدو ض التفو ع روج ا ع الدو

الق جانب من املعتمدة الدولية املنظمة ز يجة ن ة، سو لرعايةبال الفاعلة ى الك وى

ع تفاق ت لتث القوات من يلزم ما إعداد ثم املتحدة، للواليات منفردة بصفة املفاوضات

للتحرك القوة ذه ا تضع ال بالشروط ة سو ال صياغة عد   .رض

كوس     حالة انتو أما فإذا املتحدة، مم من ض تفو دون التدخل نموذج فتمثل فو

التان النظاما مؤسسات ع و املتحدة مم مبادئ وفق ا إدار تمت قد ية البوس و العراقية

كوس حالة فإن ختبارو القائم، و املؤسسات، ذه تجاوز ا ف يتم ال و الة ا انت فو

تدخل ع ، الدو القانون قوة أيضا و الواقعية، القوى ن مواز وفق الدولية للتفاعالت قيقي ا

املجتمع حق فكرة تجسد ة بحر و ة جو بحملة يوغسالفيا ضد ا عسكر طلنطي شما حلف

سانية ا العتبارات مستقلة دولة ضد العسكري التدخل   .الدو

سان حقوق ماية دولية كآلية الدو   :التدخل

ختالف      درجة ن تب السابقة حداث مجمل هإن تفس و التدخل مبدأ طبيعة حول

حد لوضع مشروعا عمال باعتباره ي سا التدخل قبول نحو يتجھ الذي و املعاصر، الفقھ نظر

املخاطرة إ يتعرض مجتمع أو فرد ل لصا بھ اف ع يجب وإنھ سانية، لال ة املوج ات ا لالن

و  تھ، حر و نظربحياتھ وج ثمة أن د القانونأ املشا موقف بتكييف يتعلق فيما ن ت ساس
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الدو التدخل مشروعية مسألة إزاء العام ي"الدو سان،" سا حقوق ماية كآلية

ة املس القوة استخدام خالل من التحديد شارةو مايمكن يإل   :اآل

التدخل :أوال تجاه: أنصار ذا أنيرى ما لدولة فيحق حق، عت سانية إ العتبارات التدخل أن

يؤكد و سان، حقوق ا لسياد ا ممارس أثناء ا حكوما تخرق عندما عاملية سيطرة تمارس

القوة استخدام أي ية، ا املساعدة تتضمن و دود، ا ع املساعدات ع تجاه ذا أنصار

حكومات  من املقدمة ة ساسيةالعسكر م حقوق اك الن عرضوا أخرى دولة ،فراد

حقوقو  من أسا حق و الديمقراطية ضمان أن و ة، العنصر م حكوما ضد الثورة رغبون

يا لي الدو التدخل إليھ ند اس ما ذا و إمثالسان، ى الك الدول س أن يجب و ،

بإعادتضمانھ الدول ذه م تل أن و املس، ي سا التدخل أي القوة، باستخدام ح  )20(.ھ

ر      دون تتم ي سا الدو التدخل أنصار ا يرا كما ية ا عمال ذه السلطةو

و  حكوميةالقائمة سلطة وجود عدم تتمثل عملية ذلك م أسبا و الدول، سلطة

غ املوافقة طلب يكون عليھ و إنقاذمسيطرة، يتضمن ي سا التدخل أن ذلك مناسب،

سواء دفة، املس الدول قليات حماية كذلك ا، حلفا مواط أو املتدخلة الدولة مواط

إ إضافة سان، حقوق ات ا ان و الداخ التعسف إيقاف و عرقية، أو ية دي أقلية انت

يتضمن كما ، طبيعية ارثة ل إستجابة ماعتباره توطي إعادة و ي ا الس وح ال عمليات إحتواء

ص م  .بوط

التدخل ذلك أي ة، عسكر غ بإجراءات يقوم أن من مجلس ع يتوجب ذلك وع

الدبلو  مالت ا ل ش تتخذ ال عمال متمثال املس قتصادية،غ املساعدات و ماسية

عو  املحلية كومة ا إجبار قصد بتصرحذلك و العسكري العمل يكون فقط ا عد التعاون،

ذا اب أ عند ذلك ان إن و مجدية، غ و جراءات انت حال من مجلس من

محدودة سانية إ العتبارات التدخلية العمليات تكون أن ا م و بالشروط، محفوف تجاه

مقاتل أو كومة ا غي محاولة دون تھ، ا نبأغراض تأم غطي ال أمر الوطنية القوات ة

ود حسانيةا سانية إ العتبارات للتدخل جما عمل ناك يكون أن م عند ط ش ال و ،

مسدود ق طر إ من مجلس وصول حال فقط يكون الفردي العمل و مشروعا، تدخال يكون

ي مر ان إذا ما حالة أو ، جما قرار عااتخاذ سر تدخال  )21(.تطلب

ا منوط ا وحد الدول و املطالبة، و قناع أسلوب سوى تملك ال الدولية املنظمات إن

ع تفرض أن ا عل فإن ا، ام الح باإلضافة أنھ ع ذا و ا، مت إل ال دات املعا ام اح

بتداب ة و م تكن لم إذا الدبلوماسية فالضغوط ا، ام اح ا دوغ تدخل أي تنفيذية

الضغوط من د بمز قتصادية ات العقو سمح و ا، فاعلي عدم إثبات إ ت ت ا فإ ي، سا إ
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ما م جزءا ا م تجعل أن املتحدة مم بمنظمة حدى الذي ب الس و ذا و اع، ال أطراف ع

ا ا اسا ع ا التداب ذه لة مش أن غ ، ما ا من آليات وعليھمن ان، الس ع ملستقبلية

ة العسكر التدخالت جدوى ر  .تظ

أو     ا مصا ديد يتم دولة أية أن ، الدو التنظيم مرحلة قبل فيما البدي من ان

مم منظمة حافظت وقد أخرى، دولة شئون التدخل ا ل يحق سان حقوق بحماية تمة م

للمادة طبقا املبدأ ذا ة51املتحدة العسكر التداب اتخاذ من ملجلس فجددت امليثاق، من

اتخاذ عن املتحدة مم ز أن غ امليثاق، من ع السا الفصل ام ألح فعالةطبقا تداب

أوو  الفردي التدخل حاالت ع املشروعية من نوعا تضفي ا جعل من، مجلس خصوصا

كموافق ا، إطار خارج تقع ال و ، ما منا للتدخل كية مر املتحدة الواليات ض تفو ع ا

يات سعي ال أوائل و اي من، إنما و ن، الدولي من و للسلم ديد وجود ض التفو ر م يكن لم

ر فامل ثم من و املتحدة، مم املتحدة الواليات ة مندو ذكرت كما الديمقراطية استعادة أجل

ميثاق و ناقض ي قيان فر تحاد و روندا، للتدخل سا فر ض كتفو أو املنظمة،

ما و  )22(.الصومال

مأ      أحداث من ذلك عن مانتج و الباردة رب ا اء ان عد ةو انفصال–ساو حروب

السلطةو  ع التقليدي-صراعات التقسيم النظر إعادة التدخل دعاة عند يفرض ذلك ل ،

التدخ ذلشرعية الدولية العالقات تحوالت عن حداث ذه تمخضت فقد ي، سا ا،ل ا

او  ما ، السوفيي تحاد اختفاء يجة ن ضطراب من حالة دت ش تفجرال بوضوح عكس

النظمو  ن ب السلطة ع الصراعات تفاقمت و الدول، ن ب أو داخل لية روب ا عشرات تأ

عناصر و اكمة صر ا و اااملعارضة، غ و املص ر تقر حق مبدأ وفق نفصال أجل من عات

الكوارث و سان حقوق اك ان قضايا فتفجرت ايا، ال من ة كب أعداد أوقع نحو ع

عرقية أو ية دي أسس ع ا ف تفجرت ال املناطق تلك خاصة روب، ا بفعل   .سانية

ق و جماعية مجازر أحدث الما أمر ي سا التدخل ذلك ل مع أصبح ة، و ال ع تل

العسكري التدخل فكرة تدعم ال القانونية املصادر عدد ذلك م و عنھ، التغا يمكن

البنود و ، سا الطبي القانون مبادئ و امليثاق، من ع السا الفصل مثل من سانية ا ألغراض

امل سان بحقوق بادةاملعنية افحة م دة معا و سان، قوق العاملي عالن و يثاق

اص ا ع شر ال و ، الدو بالقانون اصة ا ضافية وتوكوالت ال و جنيف اتفاقيات و ماعية ا

الدولية  )23(.باملحكمة

املادة     ع ي سا بالتدخل املنادي ي القانو الفقھ اتجاه عتمد امليثاق،من2/4كما

ن ب ط ر يوجد حيث ، ما ا من آلية استكمال بدون يتم أن يمكن ال املادة تطبيق أن ذلك
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املنظمة أن و ا، عل وافقت الدول أن اعتبار ع ع، السا الفصل ما ا من بات ترت و املادة

تتوا لم ما ا من آلية ألن و تنفيذه، و الدو القانون ع سمحستحافظ ذلك فان ليا فر

شرعية أن ذلك سانية، إ العتبارات التدخل ساند الدو العرف أن و فرادى، بالتدخل للدول

معروفا ان حق و و سان، حقوق حماية من بع ت الوارد)24(التدخل ناء ست يقصده الذي و ،

املادة ما2/4ع امليثاق س ل أنھ أي الط ، ق ا ينقص أو فرادىيضعف للدول جماعاتو بي

مجلس يتخذ أن إ وذلك املتحدة، مم أعضاء ع ة مس قوة اعتدت إذا ا نفس عن الدفاع

استعماال عضاء ا اتخذ ال التداب أو ن، الدولي من و السلم فظ الالزمة التداب من

سلط بمقت و للمجلس، تبلغ ال و النفس عن الدفاع قق ا لھ امليثاق من املستمدة تھ

املادة ذه فإن ثم ومن ن، الدولي من و السلم فظ ا ضرور و مناسبا يراه ما أو التداب اتخاذ

عرفية قاعدة ع حافظت أيضا إنما و ، املس العدوان حالة فقط القوة إ وء بال سمح ال

عن الدفاع ة بنظر بالتذرع للدول سمح ارجانت ا ا مواطن ماية   .النفس

باملادة    يتعلق فيما فلم2/7أما دود، ا معروفة غ فقرة ف التدخل، عدم مبدأ و

ذلك ع و ستعمار، ير لت معينة بأعمال تقوم بأن املتحدة مم قديما الداخ السلطان يمنع

الداخلية الشئون التدخل ع ترد ة وا ناءات ااست   :م

من و للسلم ديدا عد ا ل الصارخة ات ا ن و سان حقوق من رمان ا أن

ن  .الدولي

سان حقوق بحماية اصة ا قليمية و الدولية  .تفاقيات

الدولة الشرعية السلطة الصومال–غياب عن–كحالة مسئول ناك عد لم و

الداخلية  .الشئون

ع صول ا ط ش ال ثم من و شرعية، حكومة وجود عدم ع الدو املجتمع اتفاق

ي سا ا عمل للقيام ا  .موافق

القانون     قواعد ع يرتكز ان حال مشروعا يكون التدخل فإن ذلك ضوء و

ب الدول ا عل صادقت ال و سان حقوق اتفاقيات ا م ورد ما خاصة ، االدو   )25(.إراد

ع ترد ال الثالث ناءات س أحد شملھ ما ضمن يندرج ي سا الدو التدخل أن

الدولية العالقات نطاق ا باستخدام ديد ال أو القوة استخدام جواز عدم  )26(.مبدأ

ي:ثانيا   الثا ى أما :تجاه ف سانية، ا ألغراض التدخل لفكرة ن يجوزتجاهالرافض ال أنھ

مم ميثاق إ ساس ن مرتكز النفس، عن الشر الدفاع حالة إال القوة استخدام
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أن ذلك للدول، الداخلية الشئون التدخل حظر ع النصوص من كث أكد الذي و املتحدة،

شئون دولة تتدخل أال يجب عليھ و وطنية، سيادة من ا ل فيما ة ساو م انتالدول ما م أخرى

املادة عليھ تنص ما و و التدخل، ذا ير لت ا شادة يمكن ال رات امليثاق2/7امل ،من

أوو  باب من املنظمات و الدول ل ع النص اء. )27(ب الفق من العديد محاولة فرغم

ش عرض دولة ا مواطن حماية الدولة حق ع ي سا التدخل س حياةتأس و ا ع

أو منفردة دولة من سواء التدخل مشروعية عدم يؤكدون كما ماعية، ا لإلبادة أخرى سيات ج

ق طر عن سان، قوق ا ا ان ا تقدير حسب تتضمن أوضاع ة معا دول مجموعة ح

ال و التدخل، عدم مبدأ و القوة استخدام منع مبدأ سيما ال و الدو القانون مبادئ اك ةان تجر

ق طر عن ا عدم من ي سا التدخل مشروعية ع كم ا ة صعو من د تز املمارسة مجال

السياسية باالعتبارات كم ا معاي الرتباط   )28(.القوة

ذا استخدام ساء أن من خوفا نوب، ا دول منظري من العديد تجاه ذا د يؤ و

سانية، عتبارات ر م تحت ق ى،ا الك الدول قبل من عدوانية ألعمال ة بذلك فيكون

العالقات ا شع تمثل ال دولة أية حكومة و الدولة، استقالل و سيادة إعالء يجب عليھ و

إعطاء ع ذلك بخالف القول ألن سان، قوق ا مراعا مدى عن النظر غض الدولية

مقدر  ع يمنة لل ى الك للدول أنفرصة عد قتصادية، و السياسية الصغرى الدول ات

النظام الفاعلة للقوى املجال يح ي سانية إ العتبارات فالتدخل ، السيا ا استقالل حققت

سان حقوق ع املحافظة مجال التعامل الزدواجية سمة)29(.الدو التوجھ ذا يؤكد و

بخ ار ف طرح و طالق و الدولالعمومية جانب من ي سا الدو التدخل مبدأ صوص

كما نتقائية، و زدواجية ع ساس القائمة ية الغر السياسات ر و ش ال ح ى، الك

قصر عدم ع أيضا ملن حرصت ق ا ذا عطي الذي مر الدولية، املنظمات ع التدخل

و قتصادية و ة العسكر القدرة   )30(.السياسيةيملك

مبدأ      شوب قد ما تجاه، ذا أنصار يضيف مر ما منالتدخلوأخطر ي سا

ا يمك ما القوة عناصر من ا ل يتوافر ال للدول سبة بال إال يكون ال التدخل أن ذلك س، سي

املمارسات تؤكده ما و و الضعيفة، الدول الشئون فردي ل ش لو و التدخل كيةمن مر

اك ان و الضغط و النفوذ ممارسة و العزل و ا بأنواع ات العقو فرض و ا قوا إرسال املتمثلة

الد با ع كية مر القيم فرض حق إ إضافة ا، قواني و للدول الوطنية السيادة ول،مبدأ

شو  يجري ال ما و و الديمقراطية، و سان حقوق حماية شعار تحت ا عنل مستقل ل

املصا ذه و يتعارض ال بما تقدير أقل ع أو سلوب، ذا تمارس ال الدول   )31(.مصا

وضاع و الية ا ا تركيب ظل ا بدور القيام املتحدة مم فشل ذلك يؤكد و
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نة، الرا يحركھالدولية الذي السيا للواقع ينة ر فيھ ت أ حد إ ا دور قلصت ال و

املنظمة من جعلت و الدولية بالساحة انفردت ال و العظمى، القوى بھ س ت الذي القوة منطق

ا مصا ع يؤكد بل ، الدو املجتمع مصا االت ا من كث عكس ال سياسيات ر لتمر أداة

فيما االفردية استقالل و الدولة سيادة ك ين الذي و الدو بالتدخل   .يتعلق

أن ذلك طر، ل املص ر تقر حق للدول الداخلية الشؤون الدو التدخل عرض كما

غياب ظل إيديولوجيات و فئات صراع اية ال بل فراغ، من شأ ت ال الداخلية روب ا

ا تؤمن ديمقراطية و سياسية ليات حربإلوصولي التدخل تم فإن لذا سلميا، السلطة

ستكون يجة الن فإن كومة، ا لصا التدخل ان و السلطة ع مواطنون ا ف نافس ي داخلية

املادة املتحدة مم ميثاق عليھ نص الذي املص ر تقر حق ضياع ستقالل2/1إما ضياع أو ،

ال انب التدخل ان إذا االسيا حق من حرمت قد تكون حينذاك السلطة ألن ثوار،

السيادة مع تصادما يتضمن دائما التدخل ان عليھ و ا، استقالل بالتا يخدم لم و ي، القانو

اعتباراتھ و صوره ل التدخل معھ يصبح مما الدول، ن ب املساواة ملبدأ اك ان و الوطنية

اك ان بالضرورة يتضمن ا، م يسانية القانو النظام شرعية بقايا ع يق و للمبدأ صارخ

  )32(.الدو

املشروع الدو التدخل   :شروط

ل سبقمن اما توافر واجب شروط بمجموعة املبدأ إحاطة يحاول ثالث اتجاه ز ي

اك ن حاالت فقط مقبول يكون أن ا م أ و مشروعا، يكون أن أراد ما قوقإذا الصارخ

التأكيد مع ، ما ا القتل و العر التط تجاه ذا ا يحدد و منتظمة، بصورة و سان

استخدام إساءة يتم ال ح للتدخل املتعرضة الدول مواط لدى ي ايجا توجھ وجود ضرورة ع

ال با نفاذ اس عد إال القوة استخدام يح ي ال كما ي، سا ضغوطالتدخل من وسائل

طأ ا مع العمل ناسب ي أن و ي، انتقا بأسلوب يتم أال املبدأ يضمن ذا و سياسية، و اقتصادية

ال جماعية بصفة يكون بحيث الدولية املنظمة ع التدخل قرار يصدر أن يجب و كما ض، املف

دولة خلق ال ساسية سان حقوق بحماية محددا دف ال يكون أن و نظامفردية، أو جديدة

جديد، الرغبسيا الدولمع حرصت ما و و املساعدة أجل من التدخل ايا لل ة امل ة

املادة خرق عدم مايضمن ا، سور مع ذلك تحاول و يا لي حالة تأكيده ع ية من2/4الغر

ي. امليثاق سا للتدخل دفة املس الدولة من الرفض إعالن عم،إن يكون أن حدثإما كما ليا

العراق مع حدث مثلما معلن ح بتصر أو غاثة، حمالت ع مات ال جليا ات و الصومال

أجن احتالل اعتباره و ھ جنو و شمالھ يحدث ما   .لرفضھ
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  :خاتمة

املعقول     غ فمن الثالث، راء من ألي نحياز الصعب من بأنھ القول يمكن خ و

حمايةعدم بأن دعاء الصعب من كذلك البلدان، عض سان حقوق ينال ملا اث ك

مبدأ أن الثابت الوحيد مر يبقى و للدولة، الداخ السلطان صميم عن تخرج سان حقوق

مع املعاصر، عاملنا يحكم يزال ال الذي و الوطنية السيادة مبدأ و يتعارض ي سا الدو التدخل

عض ع الواقعة سمية ا ات ا ن من د ل الدولية املواثيق ا تقر تدخل بحاالت اف ع

الدولية املصا لعبة يخفي عة ذر يكون أخرى حاالت و   .الشعوب،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وامش   :ال

لیس في ھذا المبثاق ما یسوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من :" على أنھ 2/7تنص المادة  -1
صمیم السلطان الداخلي للدولة، ولیس فیھ ما یقتضي األعضاء أن یعرضوا مثل ھذه المسائل ألن تحكم بحكم 

وقد حرص مؤتمر باندونغ ". ي الفصل السابعالمیثاق، على أن ھذا المبدأ ال یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة ف
على التأكید على المبدأ، وكل مؤتمرات القمة اإلفریقیة، ومؤتمر التعاون واألمن األوربي بھلسنكي عام  1955
غیث مسعود، التدخل الدولي المتذرع : انظر في ھذا. والذي أكد على مبدأ التدخل في الشئون الداخلیة 1975

، )جامعة القاھرة: كلیة اإلقتصاد والعلوم السیاسیة(، رسالة ماجستیرراسة حالة السودان، د: باعتبارات انسانیة
 .106، ص2004

  .818، ص2004، )دبي: مركز الخلیج لألبحاث( جون بیلیس و سبیف سمیت، عولمة السیاسة العالمیة، -2

إلمارات للدراسات والبحوث مركز ا( التدخل اإلنساني في العالقات الدولیة، محمد یعقوب عبد الرحمن،  -3
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