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 الممخص:

إطار العالقات  فيكبير الصراعات الداخمية باىتماـ  فيحظى موضوع التدخؿ 
، أو أدبيات العالقات ي، أو التنظيـ الدوليالقانوف الدول فيالدولية بوجو عاـ، سواء 

الدولية. وقد كاف أكثر أبعاد ىذا الموضوع إثارة لمجدؿ ىو البعد المتعمؽ بمدى 
وألف التدخؿ  و؛لداخمية ، ومدى توافؽ الرؤى حولالصراعات ا فيمشروعية التدخؿ 

ثر مف طرؼ يؤثروف ويتأثروف بشكؿ مباشر وغير مباشر بنتائج ىذا التدخؿ يشمؿ أك
ىذه الدراسة دوف اختصاص حالة معينة  فيفاختمفت األراء والتوجيات وقد سردنا أىميا 

 بالدراسة . 

بعد  الصراعات الداخمية في ييـ وتحميؿ عمميات التدخؿ اإلقميمويتطمب ف
والصراع الداخمى وبوجو عاـ، ىناؾ صعوبة  التدخؿ يالحرب الباردة، تحديد مفيوم

ظؿ تطور وسائؿ االتصاؿ الدولى،  فيتحديد مفيوـ التدخؿ، خاصة  فيواضحة 
وتطور وسائؿ الضغط  وزيادة مستويات االعتماد المتبادؿ بيف أطراؼ النظاـ الدولى،

 يمكف ليذه األطراؼ ممارستو عمى األطراؼ األخرى، حتى أنو بات مف يوالتأثير الذ
تسعى  التيالصعب تقرير ماىية التدخؿ، وتمييزه عف غيره مف الممارسات المعتادة 

 تمؾ األطراؼ مف خالليا إلى تحقيؽ مصالحيا. 
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Abstract 

The issue of intervention in internal conflicts has received great 

attention within the framework of international relations in general, 

whether in, , or literature on international relations. The most 

controversial aspect of this topic was the dimension related to the 

extent of the legitimacy of the intervention in internal conflicts, and 

the extent of consensus around it, and because the intervention 

includes more than one party who directly and indirectly influence and 

are affected by the results of this intervention, opinions and trends 

differed, and we listed the most important of them in this study 

without case specialization Assigned to study. 

Understanding and analyzing regional intervention processes in 

internal conflicts after the Cold War requires defining the concepts of 

intervention and internal conflict. In general, there is a clear difficulty 

in defining the concept of intervention, especially in light of the 

development of international means of communication, increasing 

levels of interdependence among the parties to the international 

system, and the development of means of pressure and influence. 

Which can be practiced by these parties on the other parties, so that it 

became difficult to determine the nature of the intervention, and 

distinguish it from other usual practices through which these parties 

seek to achieve their interests 
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 الصراعات الداخمية  يفالتدخل 

 إطار العالقات الدولية  يف

ي تناوليا لمفيوـ التدخؿ عمى أنو يعن يركزت دراسات العالقات الدولية ف
الشئوف الداخمية لمدوؿ األخرى، بيدؼ التأثير عمى السمطة السياسية فييا  يالتدخؿ ف

وذلؾ دوف تحديد لماىية ، يوالخارج يخالؿ ممارستيا لسيادتيا عمى المستوييف الداخم
تدخؿ  يتمؾ المسائؿ الت يلتأكيد عمى أف الشئوف الداخمية ىالشئوف الداخمية مكتفية با

 لمدولة.  يضمف نطاؽ االختصاص الداخم

فإف الباحث  ؛إطار الشئوف الداخمية يكانت الصراعات الداخمية تندرج ف ولما
الداخمية بوجو عاـ عمى  الشئوف يتائج التحميالت الخاصة بالتدخؿ فسوؼ يسحب ن

أف ما ينطبؽ عمى الكؿ ينطبؽ  يفمف المنطق ،الصراعات الداخمية أيضاً  فيالتدخؿ 
  إطار ىذا الكؿ. ييندرج ف يأيضًا عمى الجزء الذ

باىتماـ  يالصراعات الداخمية قد حظ يإف موضوع التدخؿ ف ،والجدير بالذكر 
أو  يأو التنظيـ الدول يالقانوف الدول فيإطار العالقات الدولية بوجو عاـ سواء  يكبير ف

وقد كاف أكثر أبعاد ىذا الموضوع إثارة لمجدؿ ىو البعد  ،أدبيات العالقات الدولية
 الصراعات الداخمية.  يفالمتعمؽ بمدى مشروعية التدخؿ 

الصراعات الداخمية بعد  يف ييـ وتحميؿ عمميات التدخؿ اإلقميمويتطمب ف
ىناؾ صعوبة  وبوجو عاـ يالتدخؿ والصراع الداخم يوميالحرب الباردة، تحديد مف

، وزيادة يظؿ تطور وسائؿ االتصاؿ الدول يتحديد مفيوـ التدخؿ، خاصة ف يواضحة ف
وتطور وسائؿ الضغط والتأثير  ،يالمتبادؿ بيف أطراؼ النظاـ الدولمستويات االعتماد 

أنو بات مف الصعب يمكف ليذه األطراؼ ممارستو عمى األطراؼ األخرى، حتى  يالذ
تسعى تمؾ  يغيره مف الممارسات المعتادة الت تقرير ماىية التدخؿ، وتمييزه عف

 األطراؼ مف خالليا إلى تحقيؽ مصالحيا.
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 :أهمية الدراسة

لمدوؿ ية لداخما اتاألزم يسة مف تزايد أطراؼ الصراع فار لدتنبع أىمية ا
فمنيا مف  ،مجريات الصراع يفتساع الساحة لقياـ أكثر مف قوة فاعمة بدور يؤثر وا

ستمرار الوضع انحو إيجاد حؿ ومنيا مف يعمؿ عمى  يوالسع ،يعمؿ عمى التيدئة
 . خر يعمؿ عمى تحقيؽ مصالحو عمى حساب أطراؼ الصراعواالالمتأـز 

 :الدراسةمن هدف ال

 يالػػػداخمالصػػػراع  يكأحػػػد أبػػػرز القػػػوى الفاعمػػػة فػػػ تػػػدخؿالتحميػػػؿ ودراسػػػة أبعػػػاد 
ومجريػػػات  يالػػػداخمالشػػػأف ومػػػا قػػػد يعكسػػػو عمػػػى  ،وأشػػػكاؿ ىػػػذا التػػػدخؿ ودراسػػػة مظػػػاىر

 .الصراع

 والتنظيمات ية التدخؿ مف منظور القانوف الدولعممييؼ صدراسة كيفية تو 
 ، ومدى انعكاس ذلؾ عمى استقرار المناطؽ. العالقات الدولية  أدبياتوكذا ،الدولية 

 :فرضية الدراسة
مػف أطػراؼ التػدخؿ رغػـ تعػدد التػدخؿ مميػة فرضػية قبػوؿ عتناقش ىذه الدراسة 

، وتحػػاوؿ اختبػػار فرضػػية مؤداىػػا أف تقيػػيـ وتعريػػؼ عمميػػة التػػدخؿ يوجيػػات النظػػر فػػ
طبيعػػػػة التػػػػدخؿ، وأدواتػػػػو،  مثػػػػؿ تحكمػػػػو اعتبػػػػارات لمدولػػػػة المتدخمػػػػةالسػػػػموؾ الخػػػػارجي 
 . وفاعميتو، ونتائجو

  ة:لدراسإشكالية ا
ف السياسػة ا  عمى ىذا التدخؿ ، حيػث  وما قد يترتب يالشأف الداخم يالتدخؿ ف

ترسميا اعتبارات المصمحة القومية، وىػو مػا تؤكػده عديػد مػف  لمدوؿ المتدخمةالخارجية 
الدولػػػة الشػػػواىد الميدانيػػػة فػػػي ىػػػذا اإلطػػػار، ومػػػدى انعكػػػاس ذلػػػؾ عمػػػى االسػػػتقرار فػػػي 

  .المستيدفة بالتدخؿ
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 :الدراسة يةمنهج

يعنػػى بأىػػداؼ  يوالػػذ يمػػنيج اإلسػػتقرائتبػػاع الاة تػػـ دراسػػلالتحقيػػؽ اليػػدؼ مػػف 
)سياسػػػية، اقتصػػػادية، اجتماعيػػػة،  يشػػػتى مجػػػاالت أمنيػػػا الػػػوطن يالػػػدوؿ وطموحاتيػػػا فػػػ

ا وأمنيػػا إلػػى قائيػػقيػػؽ مصػػمحتيا الوطنيػػة بػػدأ مػػف بأمنيػػة،...ح حيػػث تسػػعى كػػؿ دولػػة لتح
لعػػػرض  تقسػػػيـ ىػػػذه الدراسػػػةلػػػذا تػػػـ .  يء تعظػػػيـ الثػػػروات والنمػػػو االقتصػػػادالسػػػعى ورا
 : يثالثة ه أقسامتمؾ الصراعات، وذلؾ مف خالؿ  يمدى مشروعية التدخؿ فوتحميؿ 

  .يالقانوف الدول ي: التدخؿ فالقسم األول

 . يالتنظيـ الدول ي: التدخؿ فالقسم الثانى

 أدبيات العالقات الدولية.  في: التدخؿ القسم الثالث
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 القسم األول

 القانون الدولى    يالتدخل ف

 فيمنذ أمد بعيد لدراسة مدى مشروعية التدخؿ  يف الدولتصدى القانو  
تـ  يىو أحد أبرز المبادئ الحاكمة التوكاف مبدأ سيادة الدولة  ،الصراعات الداخمية

فكاف ، تمؾ الصراعات مف عدمو فيتحديد مدى مشروعية التدخؿ  ياالستناد إلييا ف
عارض بيف طبيعة ودوافع ضوء التوافؽ أو الت فيف التدخؿ يتحدد الموقؼ القانونى م  

إطار القانوف  يتبمور مفيوـ السيادة ف ح1)وأدوات ىذا التدخؿ وبيف سيادة الدولة.
ظؿ ىذا القانوف كاف ينظر  فياألوروبى، الذى عرؼ باسـ القانوف الدولى التقميدى. و 

. أما يخارج واآلخر يمًا مطمقًا ذا وجييف أحدىما داخملمسيادة الوطنية باعتبارىا مفيو 
، فيقتصر نطاؽ تطبيقو عمى عالقة الدولة بمواطنييا وداخؿ إقميميا يلداخمالوجو ا

ة شئونيا الداخمية دوف تدخؿ بحدوده السياسية المعمومة، ويقصد بو أف تدير الدولة كاف
سمطة خارجية، وأف يكوف ليا السمطة الكاممة عمى اإلقميـ واألشخاص داخؿ  يةمف أ

، فينصرؼ يوحدىا. أما الوجو الخارج لدولةا اصًرا عمىقالدولة. ويعتبر ذلؾ مجااًل 
أف تدير الدولة  يوالكيانات الدولية األخرى. ويعن إلى عالقة الدولة بغيرىا مف الدوؿ

تحديد عالقاتيا  فيشئونيا الخارجية بدوف تدخؿ سمطة أخرى، وأف يكوف ليا الحرية 
ىذا الصدد ىى عدـ  يف انت القاعدة القانونية الراجحةبسائر الدوؿ األخرى، وك

قييد لحرية الدولة ويمثؿ الصراعات الداخمية، ألنو ينطوى عمى ت فيمشروعية التدخؿ 
نظر إلى التدخؿ  –بوجو عاـ –عمى سيادتيا. ويعنى ذلؾ أف القانوف الدولى  اعتداءً 

جوىره ، وغير مبرر إال  يف يتمؾ الصراعات باعتباره عماًل محظورًا وغير شرع يف
المعاىدات الدولية، إطار  يو فحسب. وقد تـ التعبير عف ذلؾ فالقائميف بمف خالؿ 

 ، وآراء فقياء القانوف الدولى.يوالعرؼ الدول
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 ح2):المعاهدات الدولية يالتدخل ف -أوالا 

 تـ التأكيد مف يالذ ياإلطار األساس ينت المعاىدات الدولية الجماعية ىكا
رساء مبدأ عدـ التدخؿ شئوف  يخاللو عمى عدـ مشروعية التدخؿ ف الدوؿ األخرى، وا 

ت عمى نص يلى العاـ. ومف أىـ المعاىدات التكقاعدة أساسية مف قواعد القانوف الدو 
تينية، ومعاىدة حمؼ شماؿ أبرمت بيف دوؿ أمريكا الال يذلؾ: مجموعة المعاىدات الت

 يية ىلتعتبر المعاىدات الدو ، يعاىدة حمؼ وارسو، واتفاقية ىمسنك، ومياألطمنط
المصدر المباشر األوؿ إلنشاء القواعد القانونية الدولية. وتعرؼ بأنيا اتفاؽ دولى 

 يولى العاـ، أيا كانت التسمية التمكتوب بيف شخصيف أو أكثر مف أشخاص القانوف الد
 ، بيدؼ إحداث آثار قانونية معينة. يرامو وفقًا ألحكاـ القانوف الدولتطمؽ عميو، ويتـ إب

ىذا الشأف. إذ دأبت عمى  يريكا الالتينية ىى صاحبة السبؽ فموكانت دوؿ أ
شئوف الدوؿ األخرى.  ياىدات تؤكد عدـ مشروعية التدخؿ فعقد المؤتمرات إلبراـ مع

القانوف  يدـ التدخؿ مف المبادئ األساسية فوقد استمر ىذا االتجاه ليصبح مبدأ ع
 ح 3). ياألمريك يالدول

إلػػػػى  -مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا أبرمتػػػػو مػػػػف معاىػػػػدات -خمصػػػػت دوؿ أمريكػػػػا الالتينيػػػػة
إرادة دولػػػة مػػػا ذات يسػػػتيدؼ التػػػأثير عمػػػى  يتعريػػػؼ التػػػدخؿ عمػػػى أنػػػو كػػػؿ إجػػػراء قيػػػر 

ممارسػػػة شػػػئونيا الداخميػػة أو الخارجيػػػة، بغيػػػة الحصػػوؿ عمػػػى منػػػافع  يسػػيادة، سػػػواء فػػ
تػػتـ  التػػيمعينػػة. وقػػد اسػػتثنت تمػػؾ الػػدوؿ مػػف القاعػػدة العامػػة لعػػدـ التػػدخؿ اإلجػػراءات 

 التػي، وكػذا اإلجػراءات االقتصػادية والسياسػية يوالجمػاع يالفػرد يبيدؼ الدفاع الشرع
 ح4)إرادة الدوؿ األخرى. يال ترمى إلى التأثير القيرى ف

، فقػػد 1949أبريػػؿ  يأبرمػػت فػػ يالتػػ يالنسػػبة لمعاىػػدة حمػػؼ شػػماؿ األطمنطػػوب
ر المباشػػر تضػػمنت نصوصػػًا تحظػػر عمػػى الػػدوؿ المتعاقػػدة االسػػتخداـ المباشػػر أو غيػػ

أو  يالمجػاؿ الػػداخم ير وديػة ضػػد إرادة دولػة مػػا، سػواء فػػوسػػيمة أخػرى غيػػ يلمقػوة أو أ
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يػػػة أو األمػػػف أو االسػػػتقالؿ ح، بيػػػدؼ التػػػأثير عمػػػى السػػػالمة اإلقميم2، ـ1)ـ يالخػػػارج
تػتـ بغػرض  يمعاىدة مف ذلػؾ الحظػر األعمػاؿ التػليذه الدولة. وقد استثنت ال يالسياس

مواجيػػػػة أى اعتػػػػداء مباشػػػػر أو غيػػػػر مباشػػػػر  فػػػػيى والجمػػػػاعى الػػػػدفاع الشػػػػرعى الفػػػػرد
ح، وذلػػؾ حتػػى يتخػػذ مجمػػس األمػػف 4تتعػػرض لػػو دولػػة أو أكثػػر مػػف الػػدوؿ المتعاقػػدة )ـ

 ح5)التدابير الالزمة لوقؼ ىذا االعتداء.
حيث تػـ حػؿ ىػذا  ،1955مايو  ير المعاىدة المنشئة لحمؼ وارسو فإطا فيو 
، تـ الػنص الحرب الباردة، وتفكؾ الكتمة االشتراكية بعد انتياء  1991يوليو فيالحمؼ 

وؿ األخػػرى، باسػػتثناء الحػػاالت شػػئوف الػػد فػػيعمػػى التػػزاـ الػػدوؿ المتعاقػػدة بعػػدـ التػػدخؿ 
بشأنيا، وذلؾ حتى يتخذ مجمس  يوالجماع يالفرد ييتـ إعماؿ حؽ الدفاع الشرع يالت

 ح6)مـ الدولييف.األمف التدابير الالزمة إلعادة والمحافظة عمى األمف والس
، كثيرًا مف المبػادئ 1975أغسطس يالموقعة ف يكما تضمنت اتفاقية ىمسنك 

، منيػا احتػراـ مبػدأ السػيادة الوطنيػة، واحتػراـ الحػدود يلمتعمقة باألمف والتعاوف األوروبا
إطار العالقات الدوليػة،  يـ القوة أو التيديد باستخداميا فالدولية، وااللتزاـ بعدـ استخدا

عيػػد بالتسػػوية السػػممية لممنازعػػات. كمػػا نصػػت االتفاقيػػة عمػػى وجػػوب امتنػػاع الػػدوؿ والت
ي ، مباشػػػر وغيػػر مباشػػر، فػػػيأو جمػػاع يعػػة عمػػى االتفاقيػػػة عػػف كػػؿ تػػػدخؿ فػػردالموق

الشئوف الداخمية أو الخارجية المتعمقة باالختصاص الوطنى لدولة موقعة أخرى، بغض 
شػػػكؿ مػػػف الضػػػغط  ييضػػػًا ممارسػػػة أأالنظػػػر عػػػف عالقاتيمػػػا المتبادلػػػة. كمػػػا حظػػػرت 

مػػػف الػػػدوؿ الموقعػػػة، بيػػػدؼ الحصػػػوؿ  يعمػػػى أ يأو السياسػػػ يأو االقتصػػػادي العسػػػكر 
 ح7)منفعة.أى شكؿ مف أشكاؿ العمى 

تنػػدرج تحػػت مفيػػـو  ينػػو قػػد تػػـ توسػػيع نطػػاؽ األعمػػاؿ التػػيالحػػظ ممػػا سػػبؽ أ
ؼ شػػػماؿ مػػػإطػػػار معاىػػػدة ح يعمػػػاؿ غيػػػر المباشػػػرة أيضػػػًا، وذلػػػؾ فػػػالتػػػدخؿ لتشػػػمؿ األ

ىػذه الحالػة،  فػي يو ما يبرر إعماؿ حؽ الػدفاع الشػرع، وىياألطمنطى واتفاقية ىمسنك
بينما تناولت معاىدة حمؼ وارسو مفيػوـ التػدخؿ بشػكؿ عػاـ، دونمػا تمييػز بػيف التػدخؿ 

 المباشر والتدخؿ غير المباشر. 
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  :يالعرف الدول يالتدخل ف -ـااثاني

وقد أشارت  ،نشاء القواعد القانونية الدوليةإل ييعتبر العرؼ ىو المصدر الثان 
لمحكمػػة العػػدؿ الدوليػػة إلػػى القواعػػد الدوليػػة العرفيػػة بأنيػػا    يمػػف النظػػاـ األساسػػ 38ـ 

ىنػػػاؾ و  العػػػادات الدوليػػػة المرعيػػػة المعتبػػػرة بمثابػػػة قػػػانوف دؿ عميػػػو تػػػواتر االسػػػتعماؿ ،
شػئوف  يتحظػر التػدخؿ فػ أدت إلى تكويف قواعد عرفيػة عالميػة التيالكثير مف الوقائع 

ة أساسػػية مػػف قواعػػد القػػانوف تكػػرس مبػػدأ عػػدـ التػػدخؿ كقاعػػد ي، وبالتػػاليالػػدوؿ األخػػر 
 :  يما يم ومف أىـ ىذه الوقائع ، يالدول

  عدم التدخل كأساس يحكم العالقات الدولية: االتمسك بمبد -4

تؤكد التمسؾ بمبدأ عدـ التدخؿ كأساس  يصدرت كثير مف التصريحات الت 
يحكـ العالقات الدولية، وذلؾ بصرؼ النظر عف االلتزاـ بيذا المبدأ فعميًا. ومف ذلؾ 

، والذى 1823 مبدأ مونرو ، الذى أعمنو الرئيس األمريكى األسبؽ جيمس مونرو عاـ 
ذات االتجاه،  يف ح8) شئوف أمريكا الالتينية. يظر عمى الدوؿ األوروبية التدخؿ فيح

يا مبدأ عدـ التدخؿ كإطار عاـ يحكـ عالقاتيما بروسيا أكدت كؿ مف فرنسا وبريطان
لتدخؿ بعد االعتراؼ بحكومتيا الثورية. واتخذ الجنراؿ الفرنسى ديجوؿ أيضًا مبدأ عدـ ا

رفضو ألشكاؿ  ، وكوسيمة لرفض سياسة التكتؿ، معمناً يكتعبير عف االستقالؿ الوطن
األخرى. كما أعاد  ولية لمدوؿالشئوف الداخمية أو العالقات الد يالتدخؿ المختمفة ف

األسبؽ جيسكار ديستاف تأكيد تمسؾ بالده بمبدأ عدـ التدخؿ كمبدأ  يالرئيس الفرنس
 أساسى لمسياسة الفرنسية. 

أعمنو الرئيس األمريكى األسبؽ رونالد ريجاف أماـ الكونجرس  و ،األمر ذات 
دـ التدخؿ.وىو ذات ، مؤكدًا أف السياسة األمريكية تقوـ عمى مبدأ ع1983أبريؿ في

 أعمف كؿ مف لينيف وستاليف وخروشوؼ وبريجينيؼ التزاـ االتحاد السوفيتى يالمبدأ الذ
 بو، كمبدأ حاكـ لمعالقات الدولية.  السابؽ



 2222 فبراير –السبعون الثاني و  العدد             واألربعون   الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 03 

تؤكد وتدعـ  ياإلعالنات الحكومية المشتركة التوقد صدرت أيضًا العديد مف 
ف كؿ مف فرنسا والبحريف مبدأ عدـ التدخؿ مثؿ: اإلعالنات المشتركة الصادرة ع

، واإلعالف المشترؾ 1981سمار  يمارات العربية المتحدة واألردف فوقطر واإل
 ياليند ي، واإلعالف المشترؾ السوفيت1982سأغسط يالصينى ف ياألمريك

 . 1983فبراير يف ياليونان ي، واإلعالف السوفيت1981ديسمبر في يالميبي والسوفيتى

اثمة مثؿ: العديد مف اإلعالنات المشتركة الممصدرت  ياإلطار األفريق فيو 
يديف  يالذ ياألنجول ي، واإلعالف الجزائر 1981نوفمبر يف يالتشاد ياإلعالف الميب

 الشئوف الداخمية ألنجوال.  فيتدخؿ جنوب أفريقيا 

 الصراعات الداخمية: يتأكيد الدول عمى رفض التدخل ف -2

 يبريطانيا عدـ التدخؿ فسا و ومف أىـ األمثمة عمى ذلؾ إعالف كؿ مف فرن
عالف لينيف رفض االتحاد السوفيتى لفكرة تصدير الثورة 1917الثورة الروسية عاـ  ، وا 

عالف 1936الحرب األىمية األسبانية عاـ  فيوالتدخؿ المباشر أو غير المباشر  ، وا 
عالف مصر عدـ تدخميا 1979الثورة اإليرانية عاـ  يفرنسا عدـ تدخميا ف  في، وا 

 . 1985عاـ  يالب الذى أطاح بالرئيس جعفر نمير وف الداخمية لمسوداف إثر االنقالشئ

 صراعاتها الداخمية: يف يرفض الدول لمتدخل الخارج -6

صػػػػراعاتيا الداخميػػػػة،  يفػػػػ يتعمػػػػف الػػػػدوؿ رفضػػػػيا التػػػػدخؿ الخػػػػارج غالبػػػػًا مػػػػا 
غيػػر  فػػيفييػا  يكػوف تػػوازف القػػوى يميػًا. وذلػػؾ باسػػتثناء الحػاالت التػػباعتبارىػا شػػأنًا داخ

تمؾ  فيصالح الحكومة، أو إذا كاف المتمردوف عمى وشؾ السيطرة عمى الدولة. وحتى 
صػػراعيا الػػداخمى، تحػػرص  يتسػػمح بالتػػدخؿ الخػػارجى فػػ يومػػة التػػالحػػاالت، فػػإف الحك

الصفة الدولية عف الصراع، وذلؾ بعدـ االعتراؼ بالمتمرديف، وتقميص  يغالبًا عمى نف
  اتخاذ القرارات األساسية الخاصة بإدارة الصراع أو تسويتو. فية دور األطراؼ المتدخم
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 الصراعات الداخمية: يعمى عدم شرعية التدخل ف يتأكيد القضاء الدول -0

 فػػيإرسػػاء قاعػػدة عػػدـ التػػدخؿ  يبػػدور ال يمكػػف إغفالػػو فػػ يقػػاـ القضػػاء الػػدول
رت أصػػػد الصػػػراعات الداخميػػػة. وقػػػد عبػػػرت محكمػػػة العػػػدؿ الدوليػػػة عػػػف ذلػػػؾ، عنػػػدما

دأ ، مؤكػدة أف مبػ1986قضية النزاع بػيف الواليػات المتحػدة ونيكػاراجوا عػاـ  يحكميا ف
، كعنصػر مػف عناصػر القػانوف يتحتفظ بطػابع إلزامػ يعدـ التدخؿ ىو مف المبادئ الت

ضػػد نيكػػاراجوا، باعتبػػاره نوعػػًا  يلػػذا رفضػػت المحكمػػة التػػدخؿ األمريكػػ ،يالعرفػػ يالػػدول
عػػف  يظػػرًا لتعارضػػو مػػع حػػؽ الػػدفاع الشػػرعن ؛دولػػة مسػػتقمةمػػف العػػدواف المسػػمح عمػػى 

الػػػػدوؿ  يلمتػػػػدخؿ لتغييػػػػر الػػػػنظـ السياسػػػػية فػػػػ الػػػػذات، ومػػػػع المبػػػػادئ القانونيػػػػة الرافضػػػػة
 ح9)األخرى.

 : يأدبيات القانون الدول يالتدخل ف -ثالثاا 

الصػراعات  يحوؿ مػدى مشػروعية التػدخؿ فػ يتباينت آراء فقياء القانوف الدول
ومػػا إذا كػػاف التػػدخؿ يعػػد انتياكػػًا لمبػػدأ السػػيادة الوطنيػػة، وىػػؿ ىنػػاؾ أسػػباب الداخميػػة، 

حالة تػوافر  فيتمؾ الصراعات، وكيؼ يكوف شكؿ التدخؿ  فيموضوعية تبرر التدخؿ 
يمكف التمييز بيف االتجاىيف  ر،ىذا اإلطا فيتبرره ؟.. إلخ. و  التيالظروؼ واألسباب 

 :ح11)تييفاال
 االتجاه األول:  -4

كانػػػػت أشػػػػكالو أو  الصػػػػراعات الداخميػػػػة أيػػػػاً  فػػػػيعػػػػدـ مشػػػػروعية التػػػػدخؿ  يػػػػرى
أسػػػاليبو، سػػػواء كػػػاف التػػػدخؿ لصػػػالح الحكومػػػة الشػػػرعية المعتػػػرؼ بيػػػا، أو إلػػػى جانػػػب 

لمدولة محػؿ الصػراع،  يفي الوضع القانون، وذلؾ طالما أف الصراع ال يؤثر المعارضة
 ح11).يجالخار  ال يرتكبوف أخطاء تستدعى التدخؿ وطالما أف الثوار

وىػػو أف التػػدخؿ لصػػالح المتمػػرديف  يسػػتند ىػػذا االتجػػاه إلػػى مبػػرر موضػػوعوي 
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ف التدخؿ لصالح الحكومة يمثؿ إيادة الوطنية لمدولة اليدؼ. كما يمثؿ اعتداء عمى الس
 يالػػذ يفػػي اختيػػار النظػػاـ السياسػػاعتػػداًء عمػػى حػػؽ الشػػعب أو قطاعػػات معينػػة منػػو 

 ح12)كفميا القانوف والتنظيـ الدولييف. ييرتضيو، وىو مف الحقوؽ الت

مواجية التدخالت  فيباإلضافة لذلؾ، يرفض ىذا االتجاه التدخؿ المضاد 
يضع الكثير مف  نظرًا لعدـ شرعية مواجية الخطأ بخطأ مثمو. بؿ إنو ؛السابقة

 ي، الذيوالجماع يالفرد يخؿ استنادًا إلى حؽ الدفاع الشرعالضوابط لتقنيف التد
 .مف ميثاؽ األمـ المتحدة 51تنظمو ـ

المبادئ  ويستند أنصار ىذا االتجاه إلى أف مبدأ عدـ التدخؿ ال يزاؿ يمثؿ أحد
 ،، بػؿ ويعتبػر قاعػدة قانونيػة دوليػة آمػرة. لػذايفػي واالتفػاقالعر  ياألساسية لمقػانوف الػدول

عمػػػى مخالفػػػة صػػػريحة لمقواعػػػد الدوليػػػة العرفيػػػة،  يفػػػإف الخػػػروج عمػػػى ىػػػذا المبػػػدأ ينطػػػو 
نػػو يتعػػارض مػػع مػػا اسػػتقر إمتحػػدة وقراراتيػػا ذات الصػػمة. كمػػا وألحكػػاـ ميثػػاؽ األمػػـ ال

مثممػا حػدث  –فإف بعػض حػاالت التػدخؿ  ،وبالتالى ،عميو قضاء محكمة العدؿ الدولية
ليػػػػاتيف  يواضػػػػحًاعف حػػػػدود االختصػػػػاص الػػػػداخم خروجػػػػاً  تعػػػػد -يالعػػػػراؽ وىػػػػايت فػػػػي
 تقدير ىذا االتجاه.  فيدخؿ، لدولتيف، ومف ثـ انتياكًا لمبدأ عدـ التا

تقػػوؿ إف تعػػدد حػػػاالت  ييػػرفض ىػػذا االتجػػػاه االدعػػاءات التػػ مػػف جيػػة أخػػرى
 انييػار مبػدأ عػدـ التػدخؿ، يالكبرى عمى الدوؿ األقؿ قػوة يعنػ العدواف مف جانب الدوؿ

انيياره. فيذا استثناء مف قاعػدة أساسػية، وبالتػالى ال  يمؤكديف أف انتياؾ المبدأ ال يعن
 ح 13)القياس عميو.يجب 

 يالمنظػر السياسػ M. Walzerكمػا يػذىب الػبعض اآلخػر مثػؿ مايكػؿ والػزر 
 يالقػانوف الػدول فػيإلى القػوؿ بعػدـ وجػود حػؽ مسػمـ بػو األمريكي البارز والمفكر العاـ 

تصوره أمر مرفوض قانونًا، حتى إذا كاف  فييسمح بالتدخؿ ألسباب إنسانية. فالتدخؿ 
لذا فيػو يػرى  ترتكبيا دولة ما تجاه مواطنييا. التيوؽ اإلنساف بيدؼ منع انتياكات حق

 ح14)ح إزاء التدخالت الخارجية.Sanctity of Stateضرورة حماية قدسية الدولة )
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 : االتجاه الثانى -2

شرط توافر الصراعات الداخمية، ب فييميؿ أنصاره بوجو عاـ إلى قبوؿ التدخؿ 
ويسػػتند  ،تسػػاعد عمػػى ترشػػيده التػػيد الضػػوابط تبػػرره، ووجػػو  ياألسػػباب الموضػػوعية التػػ

نحػػػو تقمػػػيص نطػػػاؽ االختصػػػاص  الوقػػػت الػػػراىف فػػػيىػػػؤالء إلػػػى وجػػػود اتجػػػاه متزايػػػد 
، وعمػى حسػػاب يوز لصػالح دور أكبػر لممجتمػػع الػدوللمدولػة أو مجاليػا المحجػػ يالػداخم

 مبدأ السيادة الوطنية. 

لتػػدخؿ وااللتػػزاـ بقيػػد مػػع مبػػدأ عػػدـ ا لػػذا يػػدعو ىػػذا االتجػػاه إلػػى عػػدـ التعامػػؿ 
فقػػد توجػػد  االختصػػاص الػػداخمى أو المجػػاؿ المحجػػوز لمدولػػة، باعتبارىمػػا غايػػة مطمقػػة.

حالػػة الصػػراعات الداخميػػة الحػػادة وانييػػار  فػػيمبػػررات تسػػوغ الخػػروج عمييمػػا، خاصػػة 
صػػطمح عمػػى الصػػوماؿ وروانػػدا. لػػذا قبػػؿ جانػػب مػػف الفقػػو مػػا ا فػػيالػػدوؿ، مثممػػا حػػدث 

 أو التدخؿ ألغراض إنسانية. ياإلنسانتسميتو بالتدخؿ 

الصػػراعات الداخميػػة يكػػوف مشػػروعًا عنػػدما  فػػيويػػرى ىػػذا االتجػػاه أف التػػدخؿ 
نيػا إض عمػى انييػار ىػذه النظريػة ، إال رغـ تأكيد الػبع يتسؽ مع نظرية الحرب العادلة

يى شئوف الدوؿ األخرى. ف فيلكؿ أشكاؿ التدخؿ  يإطارًا مساعدًا لمتقييـ األخالق تظؿ
 ي. وتحػدد الطريقػة التػيلمجوء لمحرب بشكؿ مشروع أو قانونتوضح متى يمكف لمدولة ا

يجب أف تدار الحرب بواسطتيا. وتكوف الحػرب عادلػة إذا تػوافرت فييػا بعػض الشػروط 
أىميػػا: أف يكػػوف سػػبب قيػػاـ الحػػرب عػػاداًل أو مشػػروعًا )الػػدفاع الشػػرعى عػػف الػػذاتح، 

لحكومػػػػةح، وأف يكػػػػوف ت األىميػػػػة لمقيػػػػاـ بػػػػذلؾ )اوأف تعمػػػػف الحػػػػرب بواسػػػػطة السػػػػمطة ذا
ىو الخيػار األخيػر بعػد اسػتنفاد جميػع الطػرؽ السػممية لتسػوية النػزاع،  يالتدخؿ العسكر 

يمكػف  التػييمكػف أف يػنجـ عػف التػدخؿ والفائػدة  يمع مراعػاة التناسػب بػيف الضػرر الػذ
 فػػيت النجػػاح تحقيقيا،وضػػماف عػػدـ االعتػػداء عمػػى المػػدنييف، فضػػاًل عػػف أخػػذ احتمػػاال

حيػث يكػوف التػدخؿ  ،ح15)االعتبار. ولمزيد مف التفصيالت حوؿ نظرية الحرب العادلػة 
 حالتيف ىما:  فيمشروعًا  يعاداًل وبالتال
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 :يوتتضمف األسباب العادلة ما يمعندما يكون سبب التدخل عادالا.  -4

مواجيػػػػة عػػػػدواف خػػػػارجى. ويمثػػػػؿ ذلػػػػؾ السػػػػبب العػػػػادؿ  فػػػػيمسػػػػاندة دولػػػػة مػػػػا  -أ
الباحػث فػي مركػز  Daved Fesher تقػدير ديفيػد فيشػر فػيالنموذجى لمتػدخؿ 

عػػػػػف  يأنػػػػػو يتفػػػػػؽ مػػػػػع مبػػػػػدأ الػػػػػدفاع الشػػػػػرعبحػػػػوث ودراسػػػػػات القػػػػػانوف الػػػػػدولى 
 ح16)الذات.

لحالػة ىػذه ا فػيألف التػدخؿ ؛ضد قوة اسػتعمارية قمعيػة يمساندة حركة تحرر وطن -ب
تمػؾ  فيالقوة االستعمارية عف الذات، حيث تمثؿ  ييتناسب مع حؽ الدفاع الشرع

 يقػوة خارجيػة مػا لػدعـ نظػاـ إسػتعمار فإذا تػدخمت  الخارجي؛ يالحالة دور المعتد
، فػػإف التػػدخؿ المضػػاد لػػدعـ ىػػذه الحركػػة يمكػػف يمواجيػػة حركػػة تحػػرر وطنػػ فػػي

يمكػف اعتبػاره  يعػف الػذات، وبالتػال يحالػة خاصػة مػف مبػدأ الػدفاع الشػرع اعتباره
 ح17).عماًل مشروعًا أو مبرراً 

 فػػي يمواجيػػة تػػدخؿ سػػابؽ غيػػر شػػرع فػػيتقػػوـ بػػو الدولػػة  يالتػػدخؿ المضػػاد الػػذ -ت
 ح18)شئونيا.

فصػػؿ األطػػراؼ المتحاربػػة ومنػػع المزيػػد مػػف إراقػػة الػػدماء. فالتػػدخؿ يعتبػػر مشػػروعًا  -ث
 فػػيأمػػا التػػدخؿ لمسػػاندة أحػػد الطػػرفيف  ،إذا كػػاف ىدفػػو حفػػظ السػػمـ أو فػػرض السػػمـ

 ح19)تقدير فيشر. فيدخاًل عاداًل أو مشروعًا حرب أىمية فال يعتبر ت
، والذى يرى البعض مشػروعيتو باعتبػار أف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة يالتدخؿ اإلنسان -ج

اإلنسػػانية، أو وقفيػػا ، شػػريطة أف يسػػعى إلػػى منػػع المعانػػاة ح21)لػػـ يسػػتنكره صػػراحة
سػتخداميا ، فالدوافع اإلنسانية قد يسػاء اح21)أغراض سياسية أخرى يدوف تحقيؽ أ

وراءه أىػػػدافًا سياسػػػية أو اسػػػتراتيجية أخػػػرى، قػػػد تمثػػػؿ اعتػػػداء  فػػػيلتكػػػوف سػػػتارًا يخ
  ح22)عمى وحدة أو سالمة أراضى دولة مستقمة ذات سيادة.

جالء رعاياىا  -ح  ح23)الدوؿ األخرى. فيتدخؿ الدوؿ مف أجؿ حماية وا 
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  عندما تطالب الحكومة الشرعية لمدولة المستهدفة بالتدخل: -2

يعتبر البعض التدخؿ بناء عمى طمب حكومة الدولة المستيدفة تدخاًل 
لعالقة صداقة وتعاوف بيف ىذه الدولة والطرؼ المتدخؿ،  مشروعًا، فيو يحدث استناداً 

 ح24)تطمب المساعدة. التيوذلؾ بعد اقتناع الطرؼ المتدخؿ بعدالة موقؼ الحكومة 

تطمب المساعدة الخارجية  التيوعية ىنا تقتضى تمتع الحكومة لكف المشر  
الدولة وقت المطالبة بالتدخؿ. أما إذا  يوبالسيطرة الفعمية عمى معظـ أراضبالشرعية 

فقدت شرعيتيا أو فقدت سيطرتيا الفعمية عمى الدولة أو معظـ أراضييا عمى األقؿ، 
ال تصبح مؤىمة قانونيًا  يىذه الحالة، وبالتال فيالتحدث باسميا يسقط  فيفإف حقيا 

ألنو  ؛تمؾ الحالة غير مشروع فيلطمب المساعدة الخارجية. كما يصبح التدخؿ 
 ح25)حرب أىمية، وليس بيف حكومة شرعية وثائريف ضدىا. فييصبح تدخاًل بيف طر 

الفقو الراىف عمى  فيمف جية أخرى، يرى البعض أف ىناؾ اتفاقًا عامًا 
مف جانب  –تسوغو يالت ذا توافرت األسباب الموضوعيةإ –ضرورة ممارسة التدخؿ 

المنظمة الدولية ذات الصمة، بعد إجماع أعضائيا عمى ضرورة التدخؿ، بداًل مف 
التدخؿ عف طريؽ دولة ما بشكؿ منفرد أو حتى مف خالؿ عدد محدود مف الدوؿ، 

بنما وىاييتى، وتدخؿ قوات الدوؿ المتحالفة  في يحالة التدخؿ األمريك فيمثمما حدث 
 ح26)شماؿ وجنوب العراؽ بعد انتياء حرب الخميج الثانية. فيالشيعة لحماية األكراد و 

شػػكمو  فػػيبوجػػو عػػاـ يعػػارض التػػدخؿ، خاصػػة  ي، إف القػػانوف الػػدولوالخالصــة
. وحتى بالنسبة لالتجاه القانونى الذى يقبؿ التػدخؿ، فػإف أنصػاره يؤمنػوف بػأف يالعسكر 

ف يلقػػانوف الػػدولإطػػار ا يفػػمبػػدأ عػػدـ التػػدخؿ كػػاف وال يػػزاؿ ىػػو القاعػػدة األساسػػية  ، وا 
حػػد ذاتػػو، خاصػػة عنػػدما توجػػد  فػػيكػػانوا يػػروف عػػدـ جػػدوى التمسػػؾ بيػػذا المبػػدأ كغايػػة 

 مبررات عادلة وموضوعية تتطمب التدخؿ. 
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 القسم الثانى

 يالتنظيم الدول يفالتدخل 

تمثػػػؿ مواثيػػػؽ المنظمػػػات الدوليػػػة إطػػػارًا مرجعيػػػًا لضػػػبط وتنظػػػيـ العالقػػػات بػػػيف 
عضائيا مف ناحيػة، وبينيػا وبػيف الػدوؿ غيػر األعضػاء والمنظمػات األخػرى المنظمة وأ

مػف التػدخؿ  يواإلقميمػ يأىميػة تحديػد موقػؼ التنظػيـ الػدول مػف ناحيػة ثانيػة. وىنػا تبػدو
 الشئوف الداخمية، خاصة مف حيث مدى مشروعيتو.  في

وليػة ألف نطاؽ ىذه الدراسة ال يتسػع لتنػاوؿ مواقػؼ كافػة المنظمػات الد ؛ونظراً 
عصػػبة  فػػيممػػثاًل  يصػػار عمػػى بيػػاف موقػػؼ التنظػػيـ الػػدولاالقت واإلقميميػػة، فسػػوؼ يػػتـ

  التنظيمات اإلقميمية. األمـ واألمـ المتحدة، مع عرض أمثمة لبعض

 من التدخل: يموقف التنظيم الدول -أوالا 

 موقؼ عصبة األمـ: -1

عػدـ لـ يحدد عيد عصػبة األمػـ ماىيػة التػدخؿ. ولػـ يػنص صػراحة عمػى مبػدأ 
تضػػمف  ال إنػػوشػػئوف الػػدوؿ، إ فػػيالتػػدخؿ أو يفػػرض حظػػرًا عامػػًا صػػريحًا عمػػى التػػدخؿ 
 مف النصوص ما يدؿ عمى احتراـ مبدأ عدـ التدخؿ. 

فالمػػػػادة العاشػػػػرة مػػػػف عيػػػػد العصػػػػبة تمػػػػـز الػػػػدوؿ األعضػػػػاء بػػػػاحتراـ السػػػػالمة 
ص عػػدـ اختصػػا 15/8اإلقميميػػة واالسػػتقالؿ السياسػػى ألعضػػاء العصػػبة. كمػػا أكػػدت ـ

المنازعػػات الداخميػػة، وىػػو مػػا يمثػػؿ اعترافػػًا باالختصػػاص  فػػيالعصػػبة بتقػػديـ توصػػيات 
، حتػى مػف يتدخؿ خػارج ايالمطمؽ لمدوؿ، وتأكيدًا عمى حماية ذلؾ االختصاص مف 

الشػػػئوف  فػػػيالتػػػدخؿ  فػػػيحػػػؽ العصػػػبة  فػػػيجانػػػب العصػػػبة. لكػػػف الفقػػػرة السػػػابقة ال تن
مسػػػػػائؿ معينػػػػػة، بيػػػػػدؼ  فػػػػػياألعضػػػػػاء الداخميػػػػػة والخارجيػػػػػة لمػػػػػدوؿ األعضػػػػػاء وغيػػػػػر 

نطػػػػاؽ  فػػػػيالمحافظػػػػة عمػػػػى السػػػػمـ واألمػػػػف الػػػػدولييف، بشػػػػرط أال تػػػػدخؿ تمػػػػؾ المسػػػػائؿ 
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 ح23).15/8االختصاص الداخمى لمدوؿ وفقًا لممادة 

 –سػػػػػتثناءاتبعػػػػػض االمػػػػػع  –وعمػػػػػى مسػػػػػتوى الممارسػػػػػات، أدانػػػػػت العصػػػػػبة  
 فػػيمتنػػاع عػػف التػػدخؿ الحػػروب العدوانيػػة والتيديػػدات بػػالحرب. كمػػا دعػػت صػػراحة لال

الحػرب األىميػة  فػيعف ضرورة عدـ التدخؿ  الشئوف الداخمية لمدوؿ، ومف ذلؾ إعالنيا
 ح28)اإلسبانية.

 موقؼ األمـ المتحدة: -2

تأسػػس بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة عمػػى أسػػاس مبػػدأ  يالػػذ يقػػاـ النظػػاـ الػػدول
تمتـز  يوالتلمتحدة، مف ميثاؽ األمـ ا 2/4ـ فيعدـ التدخؿ. وقد ورد النص عمى ذلؾ 

قاتيػا إطػار عال فػياستخداـ القوة أو التيديد باستخداميا  بموجبيا الدوؿ األعضاء بعدـ
حيػػث يعػػد اسػػتخداـ ، دولػػة يػػوأل يأو االسػػتقالؿ السياسػػ يالدوليػػة، ضػػد سػػالمة األراضػػ

حالػة اليجػـو  فػيعػف الػنفس  يأو الجماع يالفرد يوة استنادًا إلى حؽ الدفاع الشرعالق
ورد  يلميثاؽ، ىو االستثناء الوحيد الػذمف ا 51ـ فيمح عمى الدولة، وفقًا لما ورد المس

  .العالقات الدولية فيعمى مبدأ عدـ جواز استخداـ القوة 

ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة مػػػا يسػػػوغ ليػػػا أو  فػػػيعمػػػى أنػػػو لػػػيس  2/7كمػػػا نصػػػت ـ
دوؿ، ولػيس لمػ يتكػوف مػف صػميـ االختصػاص الػداخم يالشػئوف التػ فييمزميا بالتدخؿ 

  ألف تحؿ بحكـ الميثاؽ. ،فيو أيضًا ما يمـز الدوؿ األعضاء بعرض ىذه المسائؿ

تػػنص عمػى أنػػو   تعمػؿ الييئػػة  يمػػف الميثػاؽ التػ 2ذلػؾ مػػف مقدمػة ـ ويتضػح 
 يوفقػػًا لممبػػادئ اآلتيػػة... ، والتػػ 1ـ فػػيسػػعييا وراء المقاصػػد المػػذكورة  فػػيوأعضػػاؤىا 

الفقػػرة السػػابعة. فضػػاًل عػػف أف القػػوؿ بغيػػر ذلػػؾ  فػػيمػػف بينيػػا مبػػدأ عػػدـ التػػدخؿ  ييػػأت
، حيػػث تعمػػف الفقػػرة السػػابعة مبػػدًأ يلمنطػػؽ السػػميـ ويخػػالؼ العػػرؼ الػػدوليتعػػارض مػػع ا

مقبواًل عمى المستوى العالمى. لذا فإنو يكوف ممزمػًا لكػؿ أشػخاص القػانوف الػدولى سػواء 
 ح29)كانت دواًل أو منظمات دولية.
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الشػػئوف الداخميػػة لمػػدوؿ  فػػيحػػد كبيػػر بعػػدـ التػػدخؿ وقػػد التزمػػت المنظمػػة إلػػى 
صػػػراعاتيا الداخميػػػة. وأكػػػدت المنظمػػػة ذلػػػؾ االلتػػػزاـ مػػػف خػػػالؿ  فػػػياألعضػػػاء، خاصػػػة 

صػػػػػػدرت عنيػػػػػا، مثػػػػػؿ اإلعػػػػػػالف الصػػػػػادر عػػػػػػاـ  ياإلعالنػػػػػات والقػػػػػرارات الالحقػػػػػػة التػػػػػ
بخصػػػوص مػػػنح الػػػبالد والشػػػعوب المسػػػتعمرة اسػػػتقالليا، والػػػذى تضػػػمف وجػػػوب 1961
، وااللتػػػزاـ بأحكػػػاـ اإلعػػػالف التػػػزاـ  جميػػػع الػػػدوؿ بتطبيػػػؽ أحكػػػاـ الميثػػػاؽ بأمانػػػة وحػػػـز
الشئوف الداخميػة لمػدوؿ  فيلحقوؽ اإلنساف عمى أساس المساواة، وعدـ التدخؿ  يالعالم

وحمايػػػػة شػػػػئوف الػػػػدوؿ األعضػػػػاء  فػػػػياألخػػػػرى. وىنػػػػاؾ أيضػػػػًا إعػػػػالف حظػػػػر التػػػػدخؿ 
. كمػػا أقػرت الجمعيػػة 1965العامػػة عػاـ اعتمدتػػو الجمعيػة  ياسػتقالليـ وسػػيادتيـ، والػذ

 –عدـ جوار التػدخؿ مػف جانػب الػدوؿ بشػكؿ مباشػر أو غيػر مباشػر1966العامة عاـ 
الشئوف الداخمية أو الخارجية لدولة أخرى. وأقرت أيضًا عػاـ  في –ميما كانت األسباب

إجػػػراءات مػػػف شػػػأنيا الضػػػغط اقتصػػػاديًا عمػػػى الػػػدوؿ تعػػػد تػػػدخاًل غيػػػر  يأف أ 1981
  (62.)شئونيا الداخمية في مشروع

قػد وسػعت مػف  "مرحمػة الحػرب البػاردة "ما سبؽ أف األمـ المتحدة خػالؿ  ييعن
نمػػا أقػػر  ت أف كافػػة صػػور التػػدخؿ مفيػػوـ التػػدخؿ، فمػػـ تقصػػره عمػػى التػػدخؿ المسػػمح، وا 

تسػػتيدؼ المسػػاس بشخصػػية الدولػػة أو بعناصػػرىا السياسػػية واالقتصػػادية  ياألخػػرى التػػ
 األمور غير المشروعة.  تعد مف والثقافية

 موقف التنظيم اإلقميمى من التدخل: -ثانياا 

الشئوف الداخمية لمدوؿ األخرى مف المبادئ  فيأصبح مبدأ عدـ التدخؿ 
إطار التنظيـ اإلقميمى. إذ تكرر النص عمى ىذا المبدأ بشكؿ روتينى  فيالمتفؽ عمييا 

الـ الثالث، بعد حصوليا عمى أنشأتيا دوؿ الع التيمواثيؽ المنظمات اإلقميمية  في
 وفيما يمى عرض لموقؼ بعض ىذه التنظيمات مف التدخؿ: ح31)االستقالؿ.
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 :منظمة الدول األمريكية -4

مف ميثاؽ منظمة الدوؿ األمريكية )ميثاؽ بوجوتاح عمى أنو ال 15نصت ـ
يجوز لدولة أو مجموعة مف الدوؿ أف تتدخؿ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتحت 

مف الميثاؽ 16الشئوف الداخمية أو الخارجية لدولة أخرى.كما نصت ـ  فيى سبب، أ
عمى أنو ال يجوز ألى دولة أف تستخدـ أو تشجع استخداـ وسائؿ القمع ذات الصبغة 
االقتصادية أو السياسية، بيدؼ التأثير عمى إرادة دولة أخرى أو الحصوؿ عمى مزايا 

 ح32)معينة.

د حدد ماىية التدخؿ باإلشػارة إلػى كػؿ تصػرؼ ييػدؼ ويعنى ذلؾ أف الميثاؽ ق
إرادة الدولة أو الحصوؿ عمى مزايا معينة أيا كانػت. لػذا فيػو لػـ يحظػر  فيإلى التأثير 

المجوء إلى القوة المسمحة فحسب، ولكنو حظر أيضًا كؿ شػكؿ لمتػدخؿ، أو أى محاولػة 
 التػػيدية والثقافيػػة تيػػدؼ إلػػى المسػػاس بشخصػػية الدولػػة وعناصػػرىا السياسػػية واالقتصػػا

 تشكميا. 

ميثػػاؽ  فػػيوقػػد أقػػرت المجنػػة القانونيػػة المشػػتركة لػػدوؿ أمريكػػا الالتينيػػة مػػا جػػاء 
بوجوتػا حػوؿ عػدـ التػدخؿ. كمػا نصػت عمػػى عػدـ مشػروعية قيػاـ الػدوؿ األمريكيػة بػػأى 

ذكرتيػػػا  يومف أبػػػرز األعمػػػاؿ التدخميػػػة التػػػإطػػػار عالقاتيػػػا ببعضػػػيا فػػػيعمػػػؿ تػػػدخمى 
اح بتيريػػب األسػػمحة والمعػػدات بقصػػد إثػػارة القالقػػؿ واالضػػطرابات والفػػتف، المجنػػة: السػػم

وتشػػػجيع أو تغذيػػػة الحػػػروب األىميػػػة، وتشػػػجيع حركػػػات االنفصػػػاؿ أو التمػػػرد حتػػػى إذا 
تنـ عف االعتراض المباشر  التيكانت ضد حكومة غير معترؼ بيا، والقياـ باألعماؿ 

  ح33).دولة أخرى فيأو غير المباشر عمى تشكيؿ حكومة 

تقريػر المجنػة القانونيػة المشػتركة يعػد أكثػر  فػيميثػاؽ بوجوتػا و  فػيولعؿ ما ورد  
تعد مف قبيؿ التدخؿ غير المشروع، وذلػؾ مقارنػة  التيبيانو لألعماؿ  فيا وضوحًا وتقدمً 

ف عػػػدـ وجػػػود تعريػػػؼ جػػػامع مػػػانع إمػػػف ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة، إال  2/7ـ فػػػيبمػػػا جػػػاء 
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بوجوتا قد فتح الباب أماـ التدخؿ العتبارات سياسية. ومف ذلؾ  ميثاؽ فيلمفيـو التدخؿ 
، وذلػػػػؾ لتأييػػػػد قػػػػوات الكػػػػونترا ضػػػػد 1984نيكػػػػاراجوا عػػػػاـ  فػػػػيتػػػػدخؿ الواليػػػػات المتحػػػػدة 

 إلعادة نظاـ أرستيد إلى السمطة.  1994ىايتى عاـ  فيالحكومة المركزية، وتدخميا 
 جامعة الدول العربية: -2

العربية لمسػألة التػدخؿ بصػورة واضػحة، حيػث أكػد  لـ يتعرض ميثاؽ الجامعة 
عمػى ضػرورة  8ـ في الميثاؽ موقفو مف التدخؿ بشكؿ عاـ وغير مباشر، وذلؾ بالنص

الػدوؿ األعضػاء األخػرى،  فػيالجامعػة لػنظـ الحكػـ القائمػة  فػياحتراـ الدوؿ األعضػاء 
أف ذلػؾ يعػد حقػًا إلى تغيير تمؾ النظـ، باعتبػار  يالتعيد بعدـ القياـ بأى عمؿ يرم مع

 ح34)مف حقوؽ الدوؿ األخرى.

 يلى صورة واحدة مف صور التػدخؿ، وىػويالحظ أف المادة السابقة لـ تشر إال إ
الميثػاؽ قػد قصػروا التػدخؿ عمػى  يالػدوؿ األخػرى. وكػأف واضػع فياإلطاحة بنظـ الحكـ 

فحسػػب،  ـتمػػؾ الصػػورة وحػػدىا، أو أف الحكػػاـ لػػـ يكػػف يعنػػييـ إال الحفػػاظ عمػػى نظػػـ الحكػػ
قد تمس كياف الدولة. ويمثؿ ذلؾ قصورًا مف جانػب الجامعػة  يدوف غيرىا مف األمور الت

 العربية، وذلؾ مقارنة بالمنظمات الدولية األخرى، وخاصة الحديثة منيا.
 منظمة الوحدة األفريقية:  -6

ديباجتو  في أكد ميثاؽ منظمة الوحدة األفريقية مبدأ عدـ التدخؿ، بالنص
الثانية عمى ما يؤكد التزاـ الدوؿ األعضاء بالمحافظة عمى االستقالؿ والسيادة  ومادتو

كافة أشكالو،  فيوالسالمة اإلقميمية لمدوؿ األفريقية، ومكافحة االستعمار الجديد 
 واعتبار ذلؾ مف األىداؼ األساسية لقياـ المنظمة. 

ز التػػدخؿ تؤكػػد عػػدـ جػػوا يؽ المنظمػػة أيضػػًا بعػػض المبػػادئ التػػوتضػػمف ميثػػا 
ح، 3/1السػػيادة بػػيف الػػدوؿ األعضػػاء )ـ فػػيشػػئوف الػػدوؿ األعضػػاء مثػػؿ: المسػػاواة  فػػي

ح، واحتػػراـ سػػيادة كػػؿ دولػػة 3/2الشػػئوف الداخميػػة لمػػدوؿ األعضػػاء )ـ فػػيوعػػدـ التػػدخؿ 
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ح، واالسػػػػتنكار المطمػػػػؽ 3/3كيانيػػػػا المسػػػػتقؿ )ـ فػػػػيوسػػػػالمة أراضػػػػييا وحقيػػػػا الثابػػػػت 
دانة كافة األنشطة اليدامة مف جانب الدوؿ المجاورة أو الػدوؿ  لالغتياالت السياسية، وا 

 ح35)ح.3/5األخرى )ـ

ممارسػاتيا الفعميػة الالحقػة.فخالؿ  فػيكما أكدت المنظمة موقفيػا مػف التػدخؿ  
 التػي، أدانت المنظمة بعػض صػور األنشػطة اليدامػة 1965أكرا عاـ  فيقمتيا الثانية 

، الػػذى أداف 27بإصػػدارىا لمقػػرار رقػػـ  مػػف الميثػػاؽ، وذلػػؾ 3/5ـ فػػيتػػـ الػػنص عمييػػا 
مواجيػة الػدوؿ األخػرى، معتبػرًا  فػيتقػوـ بيػا دولػة مػا  التػيالعديد مف األنشطة اليدامػة 

ومػػػػف ىػػػػذه  شػػػػئوف الػػػػدوؿ األخػػػرى فػػػيإياىػػػا تصػػػػرفات غيػػػػر مشػػػروعة، وتمثػػػػؿ تػػػػدخاًل 
مػف  الػدوؿ األفريقيػة، فػياألنشطة، التشجيع والتحػريض عمػى االنقسػاـ والنػزاع الػداخمى 

خػػالؿ اسػػػتغالؿ االختالفػػات القائمػػػة عمػػى أسػػػاس الػػديف أو العنصػػػر أو المغػػة، والعمػػػؿ 
 ح36).عمى تعميؽ الخالفات سالفة الذكر

مػف جيػة ثانيػة، جعمػػت المنظمػة مبػدأ عػدـ التػػدخؿ، أحػد أىػـ األسػس الحاكمػػة 
يقيػػػة إطػػػار القمػػػة العربيػػػة األفر  فػػػيلعالقاتيػػػا بالتنظيمػػػات الدوليػػػة واإلقميميػػػة األخػػػرى، ف

، تػـ تأكيػد ىػذا األمػر باعتبػاره أحػد المبػادئ األساسػية 1977مػارس فػياألولى بالقاىرة 
 ح37)لمتعاوف بيف الدوؿ العربية والدوؿ األفريقية.

حاجػة إلػى مزيػد مػػف  فػيبػالرغـ ممػا سػػبؽ، ظمػت المنظمػة أنػو  ويـر  الباحـث 
اصػة بعػد انتيػاء شئوف الػدوؿ األخػرى، خ فيالخطوات لتحديد موقفيا بدقة مف التدخؿ 

ؾ مػع تحوليػا ىذا الشأف، وذل فيالحرب الباردة. وبالفعؿ حققت المنظمة تقدمًا يعتد بو 
 . 2111عاـ  يإلى االتحاد األفريق
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 القسم الثالث

 أدبيات العالقات الدولية فيالتدخل 

إطػػار أدبيػػات العالقػػات  فػػيالصػػراعات الداخميػػة جػػداًل واسػػعًا  فػػيأثػػار التػػدخؿ 
صػػػة بالنسػػػبة لمػػػدى مشػػػروعيتو. وىنػػػا يمكػػػف التمييػػػز بػػػيف ثالثػػػة اتجاىػػػات الدوليػػػة، خا

ف كػاف يقصػره  يية: أوليما يعارض التدخؿ، والثانأساس يؤيده، أما الثالث فيػو يقبمػو، وا 
عرض  يضبطو وتزيد مف فاعميتو. وفيما يمعمى أضيؽ نطاؽ ممكف، ويقرنو بشروط ت

 لالتجاىات الثالثة: 
  لمتدخل:االتجاه المعارض  -أوالا 

الصراعات الداخمية. وينظروف إليو باعتباره عدوانًا  فييرفض أنصاره التدخؿ 
ال يتفؽ نصًا وروحًا مع ميثاؽ األمـ المتحدة، وىو ما قد ييدـ مبادئ وقواعد العالقات 

 ويستند ىؤالء إلى الحجج اآلتية: ح38)الدولية.
 عرقمة التدخل لجهود تسوية الصراعات:  -4

 أف معظـ أشكاؿ E. Luttwakإدوارد ليتواؾ  تب األمريكىالكا ىنا يرى
خمية، التدخؿ الخارجى تؤدى فعميًا إلى تعطيؿ جيود التسوية السممية لمصراعات الدا

طالة أمدىا. فالتدخؿ يؤد ، ويوفر نوعًا مف يإلى تجميد الصراع بشكؿ تحكم يوا 
لذا فاألفضؿ أف  إزاء رفض تقديـ تنازالت مف أجؿ السمـ. الحماية لمطرؼ األضعؼ

تخمد نفسيا  يخاصة الصراعات محدودة النطاؽ، لكتترؾ الصراعات الداخمية، 
بنفسيا أو تحترؽ ذاتيًا ، بحيث تدور دورتيا الكاممة بال تدخالت خارجية. وقد 

فيو إلى  يلسابقة، والذى أدى التدخؿ الخارجيوغوسالفيا ا فياستشيد ليتواؾ بالصراع 
طالة أمد الحرب، وزيادة معاناة المواطنيف.إعاقة جيود التسوية ال  ح39)سممية، وا 
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 :اإلدارة المستقمة لشئونها فيتعارض التدخل وحق الدولة  -2 

فػػي  فيالمؤلػػؼ والكاتػػب الصػػح Gordan Grahamدافػػع جػػورداف جراىػػاـ
 فػػيعػػف ىػػذه الحجػػة، مؤكػػدًا أف حػػؽ كػػؿ دولػػة الفمسػػفة السياسػػية والدراسػػات المقارنػػة 

دارة شئونيا الخاصة بذاتيا وبشكؿ مستقؿ، إنما ىو مف الحقوؽ االستقالؿ الس ياسى وا 
، ومنحيػػا درجػػة كبيػػرة مػػف التقػػدير، تصػػؿ إلػػى مػػا يكفميػػا القػػانوف الػػدول التػػيالعادلػػة 

االسػػتقالؿ بػػإدارة  فػػيأسػػماه الػػبعض ب   القداسػػة الخاصػػة . لػػذا فػػإذا كػػاف حػػؽ الدولػػة 
القية تقع عمى كؿ دولػة توجػب عمييػا شئونيا الخاصة حؽ عادؿ، فإف ىناؾ أسسًا أخ

 ح41)شئوف الدوؿ األخرى. فيعدـ التدخؿ 

المػػؤرخ الزيمبػػابوى و  Stanlake Samkangeويضػػيؼ سػػتانميؾ سػػامكنج 
أف مبػػػػدأ عػػػػدـ التػػػػدخؿ، باإلضػػػػافة إلػػػػى  .عضػػػػو النخبػػػػة السياسػػػػية القوميػػػػة الزيمبابويػػػػة

تػػرتكف إلييػػا الػػدوؿ الصػػغرى  يالتػػالسػػيادة الوطنيػػة، يعتبػػر أحػػد األدوات القميمػػة الميمػػة 
إذ يػػوفر ىػػذا المبػػدأ الحمايػػة  ؿ الكبػػرى أو األقػػوى أو العدوانيػػة ؛تعامالتيػػا مػػع الػػدو  فػػي

 التػػيمرحمػػة مػػا بعػػد االسػػتعمار، خاصػػة الػػدوؿ األفريقيػػة،  فػػيالالزمػػة لكثيػػر مػػف الػػدوؿ 
تنميػػػة تحتػػػاج إلػػػى المنػػػاخ اآلمػػػف لمواجيػػػة التحػػػديات المتعمقػػػة ببنػػػاء الدولػػػة وتحقيػػػؽ ال

 ح41)الشاممة.

 عدم التدخل المطمق يضمن تحقيق السمم: -6

 تحديػػػد مشػػػروعية التػػػدخؿ. فػػػي إلػػػى معيػػػار النتػػػائج ييسػػتند أصػػػحاب ىػػػذا الػػػرأ
فيػػذىبوف إلػػى أف التػػدخؿ يكػػوف مبػػررًا إذا كانػػت النتػػائج المترتبػػة عميػػو أفضػػؿ مػػف تمػػؾ 

 نتيجة لعدـ القياـ بو.  يمكف أف تتحقؽ التي

 نظػػرًا ألف أضػػرار التػػدخؿ غالبػػًا مػػا تفػػوؽ فوائػػده، فػػإف حظػػره ويػػرى ىػػؤالء أنػػو
اقًا. أمػػا إذا سػػمح بشػػكؿ مطمػػؽ سػػوؼ يخمػػؽ عالمػػًا أكثػػر سػػممًا ونظامػػًا دوليػػًا أكثػػر اتسػػ

ولػػػػػو بقػػػػػدر ضػػػػػئيؿ مػػػػػف التػػػػػدخالت الدوليػػػػػة، فػػػػػإف احتمػػػػػاالت انػػػػػدالع  يالقػػػػػانوف الػػػػػدول
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إلػػى نتػػائج غيػػر  يقػػد يػػؤدًا سػػوؼ تتزايػػد، وىػػو مػػا الصػػراعات داخػػؿ الػػدوؿ وبينيػػا أيضػػ
  ح42)مرغوبة عمى اإلطالؽ.

ألف معيػار النتػائج ال يتػرؾ مجػااًل لالسػتثناء،  ؛وقد انتقد البعض الػرأى السػابؽ
فأحيانػًا يكػػوف لكسػر المبػػدأ العػاـ نتػػائج أفضػػؿ  ،عميػػو نوعػًا مػػف الجمػػود فيوىػو مػػا يضػ

كسػػر  ر النتػػائج بػػأفالمقابػػؿ يػػرد أنصػػار معيػػا فػػيمػػف تمػػؾ المترتبػػة عمػػى االلتػػزاـ بػػو. 
ألف ذلػػػؾ سػػػوؼ يخمػػػؽ حجيػػػة يمكػػػف  ؛ؼ يػػػؤدى إلػػػى نتػػػائج سػػػمبية مسػػػتقبالً المبػػػدأ سػػػو 

االسػػػػتناد إلييػػػػا لكسػػػػر المبػػػػدأ فيمػػػػا بعػػػػد، وىنػػػػا فػػػػإف االسػػػػتثناء قػػػػد يصػػػػبح ىػػػػو القاعػػػػدة 
 ح43)األصمية.

 الممارسات الواقعية: فيالخالص غير وارد  يالتدخل اإلنسان -0

ض اإلنسانية غالبًا ما تكوف ستارًا لتحقيؽ أىداؼ يرى ىذا الرأى أف األغرا
إلى تغير ميزاف القوى الذى يحكـ  يية واستراتيجية أخرى، مما قد يؤدسياسية وعسكر 
 يدىا وزيادة حدتيا، وىو ما قد يؤداالتجاه الذى يؤدى إلى تصعي فيتمؾ الصراعات 

خؿ اإلنسانى كخيار إلى نتائج وخيمة، حتى مف وجية نظر ىؤالء الذيف يطالبوف بالتد
  ح44)مواجية الكوارث اإلنسانية الناجمة عف الصراعات الداخمية. فيأوؿ 

ناميبيػػػػػا، ثيػػػػػوبف  فػػػػػيالسػػػػػابؽ وزيػػػػػر الخارجيػػػػػة واإلعػػػػػالـ  يومػػػػػف أنصػػػػػار الػػػػػرأ
ىػػو مفيػػـو تتبنػػاه الػػدوؿ الكبػػرى، وتسػػتخدمو  يأكػػد أف التػػدخؿ اإلنسػػان يراب، الػػذجػػوري

اإلنسػاف وحفػػظ السػمـ واألمػػف الػػدولييف، وىػو مػػا قػػد  ألجػؿ الييمنػػة العالميػة باسػػـ حقػػوؽ
ييػػدد سػػيادة الػػدوؿ األفريقيػػة وقدسػػية حػػدودىا وترابيػػا الػػوطنى، خاصػػة لػػدى اسػػتخدامو 

حيث ورد ذلؾ خػالؿ  منيا ،وتطبيقو خارج مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة أو دوف تفويض
 فػػيجيػػة بالقػػاىرة المجمػػس المصػػرى لمشػػئوف الخار  فػػيمحاضػػرة ألقاىػػا الػػوزير النػػاميبى 

 ح45).، عندما كاف رئيسًا لمجمعية العامة لألمـ المتحدة آنذاؾ2111مايو
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 االتجاه المؤيد لمتدخل: -ثانياا 

يػػرى أنصػػار ىػػذا االتجػػاه أف التػػدخؿ ال يمثػػؿ عمػػاًل غيػػر مشػػروع، أو مسػػمكًا  
ي ر كوف ىو الخيػار الضػرو كؿ األحواؿ، ولكنو قد ي فيالعالقات الدولية  فيغير حميد 
 اآلتى:  فيبعض الحاالت. وتتمثؿ أىـ أسانيد ىذا االتجاه  فيواألفضؿ 

 التدخل ضرورة لحماية حقوق اإلنسان:-4

أف انتياكات حقوؽ اإلنساف أصبحت مف األمور األساسية  ييرى ىذا الرأ
تكسبو المشروعية أيضًا، خاصة عندما تصؿ  التي، بؿ و يتبرر التدخؿ اإلنسان التي

زائيا. وىنا يصبح التدخؿ إلى درجة جسيمة ال يمكف الصمت إ تمؾ االنتياكات
اكات أمرًا ضروريًا، خاصة إلسقاط النظـ الحاكمة المسئولة عف تمؾ االنتي ياإلنسان
الدولى لمقياـ  أدت بتصرفاتيا غير المقبولة إلى استنفار المجتمع التي يأنيا ى

ضفاء  المسئولة يـ ذاتيا ىتكوف تمؾ النظ يبالتدخؿ، وبالتال عف تبرير التدخؿ وا 
 ح46)المشروعية عميو، ومف ثـ يجب عمييا تحمؿ تبعاتو.

إنػػو إذا  Mark Mallanمػػارؾ مػاالف الباحػث فػػي الشػأف األفريقػػي  وىنػا يقػػوؿ
ضػبط سػموؾ الػدوؿ إزاء الػدوؿ األخػرى، فإنػو لػـ  فػيقد نجح نسبيًا  يكاف القانوف الدول

 التػػيإزاء مواطنييػػا، بػػدليؿ أف ألمانيػػا  ضػػبط سػػموؾ الحكومػػات فػػييثبػػت نفػػس الفعاليػػة 
نػدـ  يء، رغػـ تعرضػيا لميزيمػة، لػـ تبػد أأحجمت عف استخداـ الغاز الساـ ضػد الحمفػا

يجب صياغة مفيـو واضػح لمتػدخؿ  يضد مواطنييا مف الييود. وبالتال عمى استخدامو
عتبارىػػا لػػـ يعػػد مػػف المقبػػوؿ التعامػػؿ معيػػا با التػػيلمواجيػػة انتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف، و 

شػػػأنًا داخميػػػًا، أو الصػػػمت إزاءىػػػا بػػػدعوى أف التػػػدخؿ لمواجيتيػػػا يمثػػػؿ انتياكػػػًا لمسػػػيادة 
 ح47)الوطنية.

مػػا ذىػب إليػػو مػػاالف، مؤكػػدًا ضػرورة اتبػػاع الػػدوؿ سياسػػة Levine ويؤيػد ليفػػيف
مجاؿ حقوؽ اإلنساف، بحيث تصػبح حقػوؽ اإلنسػاف ىػدفًا أساسػيًا لسياسػاتيا  فينشطة 
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عيػد  فػيكمبوديػا  فيال تتكرر االنتياكات واسعة النطاؽ، مثمما حدث الخارجية، حتى 
 ح48).1994عيد عيدى أميف، ورواندا عاـ  فيبوؿ بوتا، وأوغندا 

 التدخل أداة لتحقيق الديمقراطية: -2

أف التدخؿ يعتبر أداة فعالة لتحقيؽ الديمقراطية  ييرى أصحاب ىذا الرأ 
حالؿ نظـ ديمقراطية بداًل منيا. ودعميا، وذلؾ عف طريؽ إسقاط النظـ ا  الستبدادية وا 

السػػػػابؽ بػػػػدعوى أف الػػػػنظـ الديمقراطيػػػػة  يلكػػػػف الػػػػبعض يتحفظػػػػوف عمػػػػى الػػػػرأ
عيتيا ر لضػػعؼ شػػ الجديػػدة المفروضػػة مػػف الخػػارج غالبػػًا مػػا تفتقػػر إلػػى االسػػتقرار، نظػػراً 
إلػى  جػاءت بيػا التػيالسياسية، حيث ينظر الشعب إلييا باعتبارىػا نظمػًا عميمػة لمجيػة 

ىػػذه الػػنظـ عمػػى دعػػـ المؤسسػػات الديمقراطيػػة الوليػػدة،  ةالسػػمطة، وكػػذا نتيجػػة لعػػدـ قػػدر 
 مواجية المعارضة الداخمية والتيديدات الخارجية.  فيوحماية ذاتيا 

ويػػػرد أنصػػػار التػػػدخؿ عمػػػى ىػػػذا الػػػتحفظ بػػػأف الدولػػػة أو الػػػدوؿ المتدخمػػػة تمثػػػؿ 
مسػػتيدفة، خاصػػة أنيػػا غالبػػًا مػػا يتػػوافر الدولػػة ال فػػيضػػمانًا أساسػػيًا لحمايػػة االسػػتقرار 

 فػػػػيلػػػدييا القػػػدرات والمػػػوارد الالزمػػػة لػػػدعـ الػػػنظـ الديمقراطيػػػة الناشػػػئة فييػػػا وحمايتيػػػا 
مواجيػػة التيديػػدات المختمفػػة، ريثمػػا تسػػتطيع االعتمػػاد عمػػى ذاتيػػا، خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ 

يجاد مؤسسات وقواعد ديمقراطية يمؽ بيئة مواتية لمتحوؿ الديمقراطبخ  ح49)راسخة. وا 

 التدخل يحول دون تفاقم الكوارث اإلنسانية:  -6

إف التدخؿ الفعاؿ يحد مف تفاقـ الكوارث اإلنسانية  ييقوؿ أنصار ىذا الرأ
الناجمة عف الصراعات الداخمية. ويذىبوف إلى أف المجتمع الدولى أصبح أكثر اقتناعًا 

يد ث، فأضحى ىناؾ اتجاه متزاالسنوات األخيرة بأىمية التدخؿ لمواجية تمؾ الكوار  في
باعتباره الخيار األفضؿ لتوفير الحماية الفعالة  ينحو التعامؿ مع التدخؿ العسكر 

لمشعوب مف مخاطر الكوارث اإلنسانية، بداًل مف عدـ المباالة والتكاسؿ، الذى يؤدى 
 ح51)غالبًا إلى تفاقـ تمؾ الكوارث.
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لتدخؿ لوقؼ انتياكات حقوؽ ا فيويدلؿ ىؤالء عمى صحة موقفيـ بأف التردد 
ب بإمكانية شف حرب إبادة ضد البوسنة واليرسؾ ىو الذى أوحى لمصر  فياإلنساف 

البوسنة دوف رادع، مما أدى إلى كارثة إنسانية كاف يمكف تفادييا عف طريؽ  يمسمم
اتخاذ قرار سريع وحاسـ بالتدخؿ. لذا فيـ يروف أنو مف الخطأ النظر إلى ضرب حمؼ 

نما يجب اعتباره عماًل  1995سراييفو عاـ  فياقع الصرب الناتو لمو  باعتباره تدخاًل، وا 
ميدت لتوقيع  التيكاف البد منيا، وذلؾ لخمؽ الظروؼ  التيمف أعماؿ الوساطة 

  ح51)اتفاؽ دايتوف مف أجؿ تسوية الصراع.

 حاالت معينة: فيالتدخل هو الخيار األفضل  -0

تشستر كروكر  لسياسة األمريكيةالرأي المتخصص في اومف أنصار ىذا 
Chester Croker إنما ىو أمر  والصراعات الداخمي فييقوؿ إف التدخؿ  يالذ
نو أصبح يطرح نفسو بقوة عمى   األجندة السياسية   لمدوؿ، إموجود بالفعؿ. كما 

ظؿ ما يرتبط بتمؾ الصراعات مف تزايد لحاالت سقوط النظـ الحاكمة،  فيخاصة 
وتفاقـ الكوارث اإلنسانية واألزمات البيئية والصحية، وانتشار األعماؿ وانييار الدوؿ، 

 ح52)اإلرىابية واألنشطة اإلجرامية.

لـ يكف عمى صواب عندما تحدث Luttwak أف ليتواؾ Crokerويرى كروكر 
تخمد نفسيا بنفسيا، بعد  يلك ودـ التدخؿ وترؾ الصراعات الداخميعف ضرورة ع

ركة نفسو قد ال يؤدى نظرًا ألف ميداف المع ؛ورتيا الكاممةتدور د ييا الفرصة لكمنح
مف  التيبعض الظروؼ غير العادية، و  فيتحقيؽ السمـ المستداـ إال  يبالضرورة إل
 :يبينيا ما يم

 ياحقًا عمى خصـ ال يحظى بدعـ خارجعندما يحقؽ الطرؼ المنتصر نصرًا س-أ
كامؿ، وأف يفرض عميو كاؼ. فينا يمكف لممنتصر أف يستوعب المنيـز بشكؿ 

 شروطو. 
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عندما يكوف المنتصر متسامحًا بشكؿ غير عادى، ويقبؿ بالتعاوف أو المشاركة -ب
 .  مع المنيـز

عندما يدرؾ الطرؼ األضعؼ عدـ قدرتو عمى ىزيمة خصمو األقوى. وعندما -ت
يمتمؾ ىذا الطرؼ األضعؼ بصيرة نافذة تجعمو يعترؼ بضعفو وعدـ قدرتو عمى 

المقابؿ تحقيؽ أفضؿ الشروط الممكنة لتحقيؽ السمـ  فيصراع، ممتمسًا مواصمة ال
 وضماف أمنو.

أف الشروط السابقة ليست شروطًا عامة تتوافر  Croker ويرى كروكر 
نما ىى أقرب إلى المثالية. فالخاسريف أو الضحايا عادة ما  في معظـ الحاالت، وا 

أو يتبنوف قضاياىـ. وينطبؽ  يكوف لدييـ الكثير مف األصدقاء الذيف يساعدونيـ
يكوف مف الصعب تسويتيا  التيذلؾ خاصة عمى الصراعات الداخمية المعقدة، و 

  ح53)األجؿ القصير. فيسمميًا 

ف ثالثينيػػػات القػػػر  فػػػيبػػػدأ  يالػػػذ يؿ الػػػبعض عمػػػى ذلػػػؾ بالصػػػراع الشيشػػػانويػػػدل
يمقراطيػة، الكونغػو الد فيإلى اآلف. وكذا الصراع  يالتاسع عشر ولـ يسوى بشكؿ نيائ

تعػػػيش حربػػػًا أىميػػػة شػػػبو مسػػػتمرة منػػػذ اسػػػتقالليا، باإلضػػػافة إلػػػى حػػػاالت مشػػػابية  التػػػي
السػػػوداف وأنجػػػوال وكشػػػمير وسػػػيريالنكا. وىنػػػا فػػػإف التػػػدخؿ الفعػػػاؿ يمكػػػف أف  فػػػيأخػػػرى 

 مواجية تمؾ الصراعات. فييكوف ناجحًا 

 االتجاه المقيد لمتدخل:  -ثالثاا 

بيف االتجاىيف السابقيف. فيو ال يعارض يأخذ ىذا االتجاه موقفًا وسطًا 
نما يرى أف مبدأ عدـ التدخؿ ىو األصؿ  العالقات  فيالتدخؿ أو يقبمو بشكؿ مطمؽ، وا 

 فيعالقاتيا الدولية.ولكف  فيتمتـز بيا الدوؿ  أف يجب التيالدولية، وأنو القاعدة 
وؿ أف يقؼ صامتًا إزاء صراعات الد يض الحاالت ال يمكف لممجتمع الدولبع

مف أطرافيا عف تحقيؽ نصر  ييعجز أ التياألخرى، خاصة الصراعات الداخمية، 
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 ح54)سريع وحاسـ فييا، ومف ثـ يكوف التدخؿ أفضؿ مف عدمو.

إطار ىذا االتجاه أكػد الػبعض أف السػيادة الوطنيػة عػادة مػا كانػت تسػتخدـ  في
لػػـ  -عمػى األقػؿ-نػػو مػف الناحيػة النظريػة إالحكػاـ عمػى حسػاب المػواطنيف، إال لحمايػة 

تعد السيادة تمثؿ إطار واقيًا يمكف لمحكومات السمطوية االحتماء خمفو مػف أجػؿ إخفػاء 
  ح55)انتياكاتيا لحقوؽ شعوبيا.

فالسػػػيادة الوطنيػػػة المطمقػػػة ومبػػػدأ عػػػدـ التػػػدخؿ ال يجػػػب أف يحػػػوال دوف إنقػػػاذ 
تبطػة بتمػؾ ظؿ المآسى اإلنسانية المر  فيضحايا الصراعات والحروب األىمية، خاصة 

تتطمب مراجعػة مفػاىيـ التػدخؿ والسػيادة الوطنيػة، بمػا يحقػؽ التػوازف  التيالصراعات، و 
 ح56)بيف حقوؽ الحكومات وواجباتيا.

 R. Falkريتشارد فولؾ مقرر األمـ المتحدة الخاص ومف أنصار ىذه االتجاه 
دة المسػئولة الذى يرى أنو الوقت قد حاف لمتحػوؿ مػف مفيػـو السػيادة المطمقػة إلػى السػيا

ف أيضػػًا يجػػب أف تتضػػم ةتكفػػؿ ليػػا ممارسػػة حقوقيػػا السػػيادي التػػي، فشػػرعية الحكومػػة 
مػف المبػادئ اإلنسػانية، وتػوفير الحمايػة الفعالػة لممػواطنيف  ي حماية وتعزيز الحػد األدنػ

تمثػؿ تيديػدًا ألمػنيـ ولوجػودىـ  التييتعرضوف ليا داخؿ أوطانيـ، و  التيإزاء األخطار 
ضػوء ىػذا المفيػـو الجديػد تتطمػب  فػييرى أف السيادة الوطنية  مفؾ أيضًا أيضًا. وىنا

أنماطػػػًا مػػػف نظػػػـ الحكػػػـ، تسػػػتند إلػػػى المشػػػاركة الشػػػعبية الديمقراطيػػػة، واإلدارة الفعالػػػة 
لالنقسامات المجتمعية، واحتراـ حقوؽ اإلنساف، والتوزيع العادؿ لمثروات الوطنية. وىنا 

تػػوفر أساسػػًا لشػػرعيتيا، يعتمػػد عمػػى ضػػماف الحػػد تصػػبح جميػػع الحكومػػات ممزمػػة بػػأف 
األدنى مف معايير الحكـ الرشػيد، وتحمػؿ مسػئولية تحقيػؽ أمػف ورفاىيػة مواطنييػا وكػذا 

  كافة المقيميف عمى أراضييا، وذلؾ قبؿ المطالبة باحتراـ سيادتيا الوطنية.

ذات السػػػياؽ يػػػرى الػػػبعض أف القضػػػية محػػػؿ االىتمػػػاـ عنػػػد التعامػػػؿ مػػػع  فػػػيو 
ضػػوء  فػػيإعػػادة تعريػػؼ مفيػػـو السػػيادة  فػػيـو السػػيادة الوطنيػػة ال ينبغػػى أف تكمػػف مفيػ
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نمػا يجػب التركيػز عمػى ضػرورة الفيػـ الجيػد لمتطمبػات السػيادة   فػيالتطورات الدولية، وا 
 ح57) جوانبيا الداخمية.

ويرد أنصار ىذا االتجاه عمػى مػف ينظػروف إلػى التػدخؿ عمػى أنػو يمثػؿ تيديػدًا 
السػيادة والشػرعية، خاصػة عنػد حدوثػو بػدوف رضػاء الدولػة المسػتيدفة،  فػيلحؽ الدولة 
لػيس سػالحًا يشػيره المجتمػع    أف التػدخؿDavid Scheffer  ديفيػد شػيفر حيػث يؤكػد

، حيػث يمكػف لمحكومػات تجنػب التعػرض لمتػدخؿ يوجو الدوؿ بشكؿ عشوائ في يالدول
اطنييػػػا أيضػػػًا .كما يؤكػػػد اتجػػػاه الػػػدوؿ األخػػػرى وتجػػػاه مو  عػػػف طريػػػؽ الوفػػػاء بالتزاماتػػػو

نما البد مف توافر بعػض  البعض أف القبوؿ بالتدخؿ، ال ينبغى أف يكوف قبواًل مطمقًا، وا 
الشروط لكى يحقؽ التدخؿ أىدافو المرجوة، فيصػبح بالتػالى أمػرًا مقبػواًل، ومػف أىػـ ىػذه 

  ح58):الشروط مايمى

ف تضػػمف اسػػتخداـ ال -1 قػػػوة العسػػكرية، إمػػػا أف يكػػوف التػػدخؿ قويػػػًا وحاسػػمًا، حتػػػى وا 
لػردع األطػراؼ المتصػػارعة ومنعيػا مػف مواصػػمة القتػاؿ أو العػودة إليػػو بعػد توقفػػو، 

 أو لفض االشتباؾ بينيا.

ألف ذلػػػؾ قػػػد ؛مؤشػػػر يػػػوحى بتػػػردد القػػػوى المتدخمػػػة ييجػػػب أال يتضػػػمف التػػػدخؿ أ -2
ذلػػؾ  فػػيو  عػػودة إليػػو،ألطػػراؼ الصػػراع دافعػػًا قويػػًا لمواصػػمة الصػػراع أو ال ييعطػػ
يحقػؽ أىدافػو.  ييجػب أف يحػدث بسػرعة ودوف إبطػاء لكػلػبعض أف التػدخؿ يرى ا

تتحػػرؾ وتنتشػػر بيػػا القػػوات المتدخمػػة، ال تقػػؿ أىميػػة عػػف كفاءتيػػا  التػػيفالسػػرعة 
والتكتيكية. وىنا يقوؿ كالفاـ   إف التدخؿ الحاسػـ والسػريع مػف جانػب األمػـ  الفنية

 التػػياإلبػػادة الجماعيػػة مواجيػػة عمميػػات  فػػيالمتحػػدة كػػاف مػػف الممكػػف أف يسػػيـ 
  :ح59) .1994شيدتيا رواندا عاـ 

منطقػػػػػة الصػػػػػراع، خػػػػػالؿ  فػػػػػييجػػػػػب عمػػػػػى القػػػػػوات المتدخمػػػػػة أف تظػػػػػؿ متمركػػػػػزة  -3
مفاوضات التسػوية السػممية لمصػراع، وكػذا أثنػاء تنفيػذ الترتيبػات االنتقاليػة الراميػة 
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 إلى تسوية الصراع.
قػػدميا  التػػيانيد والحجػػج أنػػو بػػالرغـ مػػف وجاىػػة الكثيػػر مػػف األسػػ ويــر  الباحــث

رغػػـ ميمػػو لالتجػػاه  -ف الباحػػثإإطػػار االتجاىػػات الثالثػػة سػػالفة الػػذكر، إال  فػػيالبػػاحثوف 
لػػيس بوسػػعو التسػػميـ باألفضػػمية المطمقػػة ليػػذا االتجػػاه عمػػى  -المقيػػد لمتػػدخؿ بوجػػو عػػاـ

االتجاىيف اآلخريف، حيث أف كؿ اتجاه يحقؽ مطالب طػرؼ مباشػر مػف أطػراؼ التػدخؿ 
يدعمو سرًا أو عمنًا أطراؼ خارجية يتحقؽ ليا أىداؼ غير منظػورة ومصػالح مباشػرة وقد 

إذ يعتمػد  ؛أو غير مباشرة لتظؿ مشروعية التدخؿ في يد أطرافو وانعكاسًا لوجية نظػرىـ 
تحديػػد ذلػػػؾ األمػػػر عمػػى الظػػػروؼ المحيطػػػة بكػػؿ حالػػػة مػػػف حػػاالت التػػػدخؿ عمػػػى حػػػده، 

 ونتائجو.  وطبيعة التدخؿ، وأدواتو، وفاعميتو،
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 :الخاتمة

أنحاء  فيالرغـ أف ظاىرة التدخؿ تعد ظاىرة عالمية، تنتشر تطبيقاتيا عمى  
قػػػد  بعػػػض الحػػػاالت فػػػيف تطبيقػػػات ىػػػذه الظػػػاىرة إشػػػتى مػػػف عالمنػػػا المعاصػػػر، إال 

منػاطؽ العػالـ األخػرى، سػواء  فػيتميزىا عف غيرىا  التيارتبطت ببعض الخصائص 
 اتخذتيا. التيا، أو األنماط صاغتي التيمف حيث المحددات 

إطػػػار  فػػػيالسػػػائد ي أمػػػا بالنسػػػبة لماىيػػػة القػػػائـ بالتػػػدخؿ والمسػػػتيدؼ بػػػو، فػػػالرأ
يػرى أنػو ال يجػوز التػدخؿ إال بػيف أطػراؼ يتمتػع كػؿ منيػا بالشخصػية  ياالتجػاه القػانون

 نظػراً  ؛القانونية الدولية، وبالنسبة لمطرؼ المتػدخؿ فإنػو قػد يكػوف دولػة أو منظمػة دوليػة
الحالتيف، ومف المتصور أيضًا أف يمارس التدخؿ  فيلتوافر الشخصية القانونية الدولية 

بواسطة مجموعة مف الدوؿ، وبالنسبة لمطرؼ المستيدؼ بالتدخؿ، فإنو يجب أف يكوف 
تقوـ بيا دولػة أو منظمػة دوليػة مػا ال تعػد تػدخاًل إذا كانػت موجيػة  التيدولة فاألعماؿ 

التدخؿ  فيظيـ ال يتمتع بوصؼ الدولة، حيث يجب أف يكوف طر إلى فرد أو ىيئة أو تن
 نفس المركز مف حيث االستقالؿ والسيادة.  في

 فػػيتقػػـو بيػػا الدولػػة الحاميػػة  التػػيلػػذا فػػال يعتبػػر مػػف قبيػػؿ التػػدخؿ األعمػػاؿ 
مواجيػػػة الثانيػػػة بأنػػػو  فػػػيمواجيػػػة الدولػػػة المحميػػػة، فػػػال يمكػػػف وصػػػؼ سػػػموؾ األولػػػى 

ابطػة الحمايػة تخضػع الدولػة الثانيػة لمدولػة األولػى. وكػذا ال ، حيػث إف ر يسموؾ تدخم
االتحػاد وفقػًا  فػييعتبر تدخال مباشرة الحكومة االتحادية لبعض لشئوف الدوؿ الداخمة 

  لمقانوف المنظـ لالتحاد.
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