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مقدمة :
يشهد العامل منذ انتهاء احلرب الباردة موجة من احلروب العرقية والتمردات وزلاوالت االنفصال واحلكم
الذايت  .فقد شهدت منطقة البلقان حروب تطهَت عرقية واسعة النطاق اخرىا كان يف كوسوفا وبلدان االرباد السوفييت
السابق تشهد ىي االخرى حروب عرقية اخرىا ما جيري يف الشيشان  ،كما تشهد منطقة جنوب شرق اسيا يف
اندونيسيا والفلبُت وكمبوديا  ،فأغلب مناطق العامل تعاين من النزاعات العرقية .
ومنذ هناية احلرب الباردة واالمم ادلتحدة تعاين من حالة غموض وظيفي واضطراب يف كياهنا ،فقد بدا ان
عمل ادلنظمة الدولية منحصر على رللس االمن الذي يتخذ قرارات سياسية حلفظ السلم واالمن الدوليُت  ،وىو ما
دفع العديد من الدول اىل ادلطالبة بضرورة اجراء اصالحات واسعة داخل ادلنظمة عن طريق زيادة عدد اعضاء رللس
االمن وتعديل طرق عملو ليكون اكثر دديقراطية ومعظم االقًتاحات ادلنظمة الصالح اجمللس تدور حول ضرورة احًتام
مبدأ ادلساواة بُت الدول االعضاء  ،وجعل االعداد متساوية بُت سلتلف االنظمة اجلهوية بدالً من الًتكيز على موازين
القوى االقتصادية والعسكرية يف ربديد االعضاء كما تريد بذلك الدول الكربى .
ومع ذلك شهدت السنوات القليلة ادلاضية عدة حاالت من التدخل االنساين وقد كانت ىذه احلاالت
انعكاساً للتغَتات اليت اصابت النظام الدويل منذ انتهاء احلرب الباردة واهنيار القطبية الثنائية واليت مكنت الواليات
ادلتحدة من االنفراد يف قمة اذلرم الدويل واخذت تفرض ىيمنتها على العامل مستغلة يف ذلك االمم ادلتحدة وىيئاهتا

ادلختلفة شلا دفع البعض للقول ان االمم ادلتحدة اصبحت اداة من ادوات تنفيذ السياسة اخلارجية االمريكية.
ونظراً للتدخالت العديدة اليت شهدىا عادلنا ادلعاصر من قبل االمم ادلتحدة حلماية حقوق االنسان  ،فقد
اثَت اجلدل حول مدى مشروعية التدخل االنساين الذي تقوم بو ادلنظمة الدولية وىل ىو خيدم مصاحل الواليات
ادلتحدة ؟
حياول ىذا البحث االجابة على ىذا التساءل .

(*)مدرس مساعد ،المعهد الطبي التقني  /بغداد.

الشك ان االمم ادلتحدة وجدت من اجل حفظ السلم واالمن الدوليُت واللذين وردا يف اماكن عديدة من
نصوص ادليثاق  ،اال انو مل يتضمن يف اية مادة من مواده توضيحاً دلصادر هتديد واخالل االمن او تعريفاً للعدوان ،
وىو ما مسح باعطاء تفسَتات متباينة للسالم واالمن الدوليُت حبيث يؤدي التعريف الواسع للمواد ادلختلفة ذات الصلة
يف ادليثاق اىل افًتاض ان كل خرق للمبادئ او القواعد ادلنصوص عليها يف ادليثاق او العمل على عرقلة االىداف اليت
تسعى ادلنظمة الدولية اىل ربقيقها يف ادلادة االوىل يشكل هتديداً للسلم واالمن الدوليُت  .اما التفسَت الضيق ذلذه
ادلواد فيقصر مصادر التهديد على كل ما من شأنو ان يعرض سيادة الدول االعضاء وسالمتها االقليمية للخطر .وقد
قصد من ىذا الغموض ان يكون رللس االمن اجلهة الوحيدة اليت ذلا سلطة تقديرية كاملة يف ربديد طبيعة ادلمارسات
الدولية  ،وتوصيفها بأهنا تنطوي على هتديد السلم واالمن الدوليُت  .وكذلك يف ربديد طبيعة االجراء ادلناسب للرد
على ىذه ادلمارسات  ،ومعٌت ذلك ان مفهوم ادليثاق لالمن الدويل ال ديكن ربديده بدقة اال بالرجوع اىل السوابق
وخباصة تلك ادلتعلقة دبمارسة رللس االمن  ،وىنا البد من االشارة اىل ان تلك ادلمارسات قد اختلفت جذرياً يف فًتة
ما بعد احلرب الباردة مقارنة دبمارساتو اثناء احلرب الباردة.1
وضمن ىذا االطار وضع ادليثاق نظاماً لالمن اجلماعي اال ان التشغيل العملي لو يتطلب شرطاً مل يتوفر يف
بيئة النظام الدويل دلا بعد احلرب العادلية الثانية وىو امجاع الدول دائمة العضوية يف رللس االمن عند ازباذ اي قرار يف
مسألة مهمة  ،شلا ادى اىل شلل رللس االمن بسبب االسراف يف استخدام حق النقض  ،فتحول دور االمم ادلتحدة
يف ادلسائل ادلتعلقة حبفظ االمن وال سلم الدوليُت من دور مركزي اىل دور ىامشي  ،واصبحت تستخدم كمظلة للسالم
بدالً من صنعو دبا يتطلبو من التدخل الفعال دلساعدة االطراف على التوصل اىل تسوية او معاقبة ادلعتدي وردعو ومع
حدوث التحوالت العادلية يف النظام الدويل كلف رللس االمن االمُت العام لالمم ادلتحدة باعداد تقرير حول سبل
تعزيز دور االمم ادلتحدة يف القيام دبهام الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم.2
والواقع ان تقرير االمُت العام انطلق من مفهوم شامل لقضية السلم واالمن الدوليُت باعتباره مفهوماً متعدد
االبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية وليس مقتصراً فقط على اجلوانب العسكرية والسياسية  ،وقد مت ربديد
دور االمم ادلتحدة من خالل اربع مراحل حلفظ السالم الدويل فالدبلوماسية الوقائية تعمل على منع نشوء منازعات
بُت االطراف او دلنع تصاعد حدة النزاع وربولو اىل صراع  ،ولوقف انتشار ىذه الصراعات عند وقوعها  ،وىنا يتم
استخدام االدوات الدبلوماسية لتقصي احلقائق وبناء الثقة وقد تنشر القوات ادلسلحة بشكل وقائي او تقيم مناطق
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منزوعة السالح  ،وكل ذلك يعتمد على اجهزة االنذار ادلبكر اليت ذبمع ادلعلومات وربللها عن حاالت الكوارث
والنزاعات ادلسلحة  .اما مفهوم صنع السالم فيعتمد على االجراءات السلمية لتسوية النزاعات وفقاً للفصل السادس

بُت االطراف ادلتعادية  ،بينما مفهوم حفظ السالم فيتم من خالل العمليات ادليدانية لالمم ادلتحدة واليت يتم فيها
نشر قوات عسكرية او مدنية  ،واخَتاً مفهوم بناء السلم الذي يقوم على االجراءات ادلتخذة لتثبيت التسوية لتجنب
االرتداد اىل حالة النزاع رلدداً من خالل تغيَت بيئة الصراع ودعم اذلياكل اليت تعزز السلم متمثلة بنزع االسلحة واعادة
الالجئُت ومراقبة االنتخابات وبذل اجلهود حلماية حقوق االنسان وبناء ادلؤسسات الدديقراطية يف حاالت النزاعات
الداخلية  ،اما الصراعات الدولية فالعمل على اجياد مشروعات مشًتكة هتدف اىل اجياد شبكة من ادلصاحل ادلشًتكة
واليت تعزز السالم بينها.3
فالتحوالت الدولية وانتهاء احلرب الباردة اثر على العالقات القائمة بُت الدول دائمة العضوية يف رللس
االمن وىو ما انعكس على اسلوب حل وادارة االمم ادلتحدة للصراعات الداخلية والدولية  ،وقد خول ادليثاق الدول
دائمة العضوية وفقاص للمادة ( ) 106مهمة احلفاظ على السالم الدويل حلُت االنتهاء من ابرام االتفاقيات ادلنصوص
عليها يف ادلادة ( ، ) 43ودبا ان ادلادة االخَتة مل تدخل حيز التنفيذ فأن ادليثاق يعطي الدول اخلمس حق التدخل
رلتمعة بأسم االمم ادلتحدة للمحافظة على السلم واالمن الدوليُت  ،ويضفي الشرعية على ىذا التدخل حلسم
ادلشاكل الداخلية والدولية  .وىكذا فاالمم ادلتحدة ما ىي اال اطار مؤسسي لتنظيم التفاعالت الدولية وفقاً الليات
زلددة  ،لكنها ال تشكل فاعالً مستقالً يف العالقات الدولية ديلك ادلوارد والسلطات الالزمة لفرض ارادتو احلرة على
القوى الدولية الكربى  ،الن ما ربظى بو ادلنظمة الدولية من موارد وسلطات ليس اال تلك اليت تفرزىا زلصالت
تفاعالت عالقات القوة يف النظام الدويل  ،ولذلك فأن حركتها يف حل النزاعات او معاجلة ادلشاكل ادلختلفة يتوقف
على ما تتيحو امامها تلك احملصلة اليت تتغَت باستمرار بتغَت اوزان القوى يف النظام الدويل  ،وىو ما اكدتو طريقة عمل
رللس االمن بعد احلرب الباردة الذي اصبح ساحة للنفوذ الغريب وبالذات االمريكي يعاجل االزمات وفقاً دلصاحلها.4
ومع سقوط دول ادلعسكر ا الشًتاكي  ،احتلت حقوق االنسان جدول اعمال االمم ادلتحدة وبرز ادلفهوم
الغريب حلقوق االنسان باعتباره االصلح  ،وىو ما عكسو ادلؤسبر العادلي حلقوق االنسان الذي عقد يف فيينا ربت
اشراف االمم ادلتحدة يف  25-14يونيو  1993حيث كد يف اعالنو على ( ان ادلؤسبر اذ يسلم بضرورة تعزيز انشطة
االمم ادلتحدة يف ميدان حقوق االنسان يؤكد من جديد التزام مجيع الدول رمسياً بالوفاء بالتزاماهتا ادلتعلقة بتعزيز احًتام
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مجيع حقوق االنسان واحلريات االساسية للجميع ومحايتها على الصعيد العادلي وفقاً دليثاق االمم ادلتحدة والصكوك
االخرى ادلتعلقة حب قوق االنسان  ،وال تقبل ىذه الطبيعة العادلية ذلذه احلقوق واحلريات اي نقاش  ،ويف ىذا االطار
يعترب التعاون الدويل يف رلال حقوق االنسان اساسياً لتحقيق مقاصد االمم ادلتحدة ربقيقاً كامالً ،واىل ان محاية
حقوق االنسان ىي ادلسؤولية االوىل ادللقاة على عاتق احلكومات  ،كما يعترب ادلؤسبر انكار احلق يف تقرير ادلصَت
انتهاكاً حلقوق االنسان  ،ولذلك جيب االعمال الفعلي ذلذا احلق على ان ال يفسر بأنو يرخص اي عمل من شأنو
سبزيق السالمة االقليمية للدول ذات السيادة طادلا تتصرف على ضلو يتمشى مع مبدأ ادلساواة يف احلقوق ويكون لديها
حكومة سبثل مجيع السكان ادلنتمُت لالقليم دون سبييز من اي نوع واعترب ادلؤسبر ان حقوق االنسان سبثل شاغالً
مشروعاً للمجتمع الدويل الن مجيع حقوق االنسان عادلية وغَت قابلة للتجزئة  ،ومتشابكة ومن واجب الدول بصرف
النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية محاية حقوق االنسان وال سيما وان حقوق االنسان تساىم يف تعزيز
االستقرار والرفاه الالزمُت القامة العالقات الودية والسليمة بُت االمم ،ولذلك فالدديقراطية وحقوق االنسان والتنمية
مًتابطة يعزز بعضها البعض وجيب على اجملتمع الدويل دعمها.5
وجيدر القول ان ىذا ادلؤسبر قد حضره شلثلون عن ( )172دولة اىل جانب مراقبُت من ( )95منظمة وىيئة
وطنية حلقوق االنسان و( ) 840منظمة غَت حكومية  ،وقد اكد على عادلية حقوق االنسان باعتبار ان ىناك حد
ادىن مشًتك من احلقوق يتعُت على كل االنظمة السياسية واحلضارية ان توفرىا لالنسان ،وقد حاولت بعض الدول يف
العامل الثالث بقيادة الصُت التحفظ على مبدا العادلية على اساس ان الثقافة والتقاليد احمللية جيب ان تأخذ باحلسبان
ان حقوق االنسان العادلية بنيت على مفاىيم غربية ال تناسب ىذه اجملتمعات ن لكن ادلؤسبر بأغلبية كاسحة رفض
تلك االراء واعتربىا زلاولة لتهرب ىذه الدول من التزاماهتا وخباصة اهنا ذات سجل سلتلف يف قضايا حقوق
االنسان.6
وينطلق انصار خصوصية حقوق االنسان من ربفظ اساسو ان دعاوى العادلية قد تتحول اىل ذريعة لفرض
ىيمنة الثقافة الغربية وردبا تربر التدخل الدويل ربت شعار محاية حقوق االنسان ،اما انصار العادلية دلفاىيم حقوق
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االنسان فينطلقون من ربفظ رئيسي مؤداه ان دعوة اخلصوصية قد تتحول اىل ذريعة يتم من خالذلا االلتفاف حول
حقوق االنسان.7
والدول الغربية ترى بأن لكل دولة مصلحة مشروعة حلماية حقوق االنسان الي فرد مهما كانت جنسيتو
باالستناد اىل فكرة احلماية االنسانية  ،ولذا ال جيوز ان تصدم حقوق االنسان دببدا السيادة  ،الن ىذا ادلبدأ ال ديكن
اعمالو اال اذا كان ادلتدخل اجنبياً  ،لكن الفرد يف اي دولة اليعد اجنبياً انطالقاً من ان حقوق االنسان تنادي بوحدة
االنسانية اليت تشمل افراداً ذلم نفس احلقوق وعليهم واجب العمل ضلو احًتام ومحاية ىذه احلقوق  ،وىو ما نصت

عليو ادلادة ( ) 28من االعالن العادلي حلقوق االنسان يف تفسَتىا الواسع بأن ( لكل فرد احلق يف التمتع بنظام
اجتماعي دويل تتحقق دبقتضاه احلقوق واحلريات ادلنصوص عليها يف ىذا االعالن ربقيقاً كامالً ) ولذلك لكل دولة
ومنظمة حق التدخل لفرض احًتام حقوق االنسان يف اي بقعة تنتهك فيها احلقوق  ،وال جيوز سجن ىذه احلقوق
االنسانية يف قلعة سيادة الدولة.8
ولذلك زادت الدعوات ما بعد احلرب الباردة لتدخل االمم ادلتحدة عسكرياً حلماية حقوق االنسان
والدديقراطية  ،الن ىذا التدخل جينب الكثَت من ادلآسي عندما تتصاعد االحداث يف اذباه يصعب السيطرة عليو عند
حدوث عمليات عنف وابادة مجاعية وتطهَت عرقي وديٍت خاصة وان الدول الكربى استطاعت فرض توجو عام ضلو

الدديقراطية وحقوق االنسان وىو ما يدعم قيام االمم ادلتحدة بالتدخل حلماية عمليات التحول الدديقراطي يف دول
العامل السيما ان رللس االمن ازبذ قرارات بانشاء قوات حفظ السالم للقيام دبهمات انسانية ولالشراف على
االنتخابات يف ناميبيا وىايييت وجنوب افريقيا ودلراقبة احوال حقوق االنسان يف السلفادور وكمبوديا  ،وكل ىذه
التدخالت تربط بُت السالم العادلي وحقوق االنسان وتستند اىل قرار اجلمعية العامة رقم ( )137/46عام 1990
الذي اكد على التزام الدول باجراء انتخابات حرة ونزيهة  ،وانشاء مكتب للمساعدة يف اجراء االنتخابات.9
وان الربط بُت حقوق االنسان والسلم واالمن الدوليُت ليس امراص جديداً ،فقد سبق لالمم ادلتحدة اثناء
احلرب الباردة ازباذ العديد من القرارات اليت تدين سياسة الفصل العنصري يف جنوب افريقيا باعتبارىا تشكل هتديداً
للسلم واالمن الدوليُت ،لكن ما استجد يف فًتة ما بعد احلرب الباردة كان تطوير واستخدام مهام خاصة بعمليات

 7منار الشوربجي  " :حقو االنسا  ،دعوة للةوض في التفاصيل"  ،السياسة الدولية  ،القاهرة  ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باالهرام
 ،العدد  ، 117لوليو  ،1994ص . 92

 8ماهر عبد الهادي :حقو االنسا ويمتها القانونية واثرها على بعال

. 115

فالروع القالانو الوضالعي  ،القالاهرة ،دار النهعالة العربيالة ،1984 ،ص -114

 9عمر الجوللي " :االمم المتحدة وحقو االنسا  ،تطور االليات"  ،السياسة الدولية  ،القاهرة  ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باالهرام ،
العدد  ، 117لوليو  ،1994ص. 16

االمم ادلتحدة حلفظ السلم وثيقة الصلة بالعديد من اجلوانب ادلتعلقة حبقوق االنسان .فقد قامت االمم ادلتحدة
باالشراف على االنتخابات يف عشرات الدول سواء يف اطار عمليات خاصة حبفظ السلم كجزء من التسويات
السياسية لالزمات القائمة يف ىذه الدول او بطلب من حكومات الدول نفسها واعترب البعض ان ىذه العمليات سبهد
احلق يف احلكم الدديقراطي ا لذي خيول ادلواطنُت احلق يف انتخابات نزيهة واشراف دويل عليها بل ان االمم ادلتحدة
شاركت يف توفَت غطاء دويل لعملية عسكرية هبدف اعادة رئيس ىايييت ادلنتخب وادلخلوع من السلطة يف بالده  ،مث
قام رللس االمن بازباذ العديد من القرارات يف اطار الفصل السابع من ادليثاق لتوفَت احلماية العسكرية لقوافل االغاثة
يف الصومال ويوغسالفيا وغَتىا  ،او هبدف محاية االقليات كما حدث يف العراق او النشاء مالذات آمنة ومحايتها يف
بعض االزمات الداخلية.10

وىكذا تغَتت طبيعة عمليات االمم ادلتحدة حلفظ السالم بعد انتهاء احلرب الباردة بتغَت طبيعة الصراعات  ،فألن
معظم االخَتة داخلية ذات طابع عرقي او ديٍت ينتج عنها احداث ماساوية وانتهاكات ضخمة حلقوق االنسان االمر الذي
اعاد تقييم شرعية التدخل االنساين نظراً لالذباىات السياسية جمللس االمن وللرأي العام العادلي ،حبيث اصبحت فكرة
استخدام القوة من قبل االمم ادلتحدة دبوجب الفصل السابع من ادليثاق على اساس انساين مقبولة بشكل واسع من قبل
النظام الدويل نظراً دلا تشكلو ىذه الصراعات من خطر على السلم واالمن الدوليُت.11

واستخدام االمم ادلتحدة يضفي الشرعية الدولية على شلارسة التدخل باشكالو ادلختلفة ومنها التدخل

االنساين  ،حيث اعترب بيان قمة رللس االمن لعام  1992بأنو ال ديكن ان تبقى قضية حقوق االنسان حبيسة
احلدود الوطنية للدول واعترب يف اطار مهام الدبلوماسية الوقائية لالمم ادلتحدة حق مراقبة االنتخابات واعادة توطُت
الالجئُت واحًتام حقوق االنسان باعتبارىا مهام مرتبطة حبفظ السلم واالمن الدوليُت  ،وىو ما كشفت عنو شلارسات
اجمللس يف االزمات الالحقة من خالل ربط محاية حقوق االنسان ومقتضيات الفصل السابع من ادليثاق  .ويعد القرار
رقم ( ) 688اول قرار صريح يف تاريخ رللس االمن يربط بُت خرق حقوق االنسان داخل دولة معينة ( العراق)
وهتديد السلم الدويل حبيث اجاز القرار العمل العسكري ادلسلح لتصحيح ىذه اخلروق واالنتهاكات يف دولة مستقلة
ذات سيادة ،وىو ما يعطي السابقة القانونية لتوسيع سلطات رللس االمن فيما يتعلق دبجاالت السلم واالمن

 10حسن نافعة  " :حقو االنسا في التن يم العالمي  :تطور الدور وحدود فاعليته" روا عربي  ،القاهرة  ،مركز القاهرة لدراسات حقو االنسا
 ،السنة ، 2العدد ، 5لنالر  ، 1997ص. 50

 11خعالالر ا لالالدهرواي  " :دور والالوات االمالالم المتحالالدة فالالي ظالالل التطالالورات العالميالالة الجدلالالدة"  ،مجلالالة الحالالرس الالالو ني  ،الرلالالاض  ،السالالنة  ، 15العالالدد
 ، 146سبتمبر  ، 1994ص. 37-36

الدوليُت .خاصة ان ىذه احلالة اجلديدة ال تدخل ضمن احلاالت اليت تستدعي العمل اجلماعي ادلخول للمجلس من
اجل ردع العدوان نظراً لغيابو وفقاً لتعريف اجلمعية العامة عام .121974
وهبذا الصدد اعترب ( بطرس غايل) االمُت العام لالمم ادلتحدة "سابقاً " ان ( االمم ادلتحدة مل تتمكن من
التصرف على ضلو فعال لوضع حد لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان  ،وليس بوسعها ان تقف مكتوفة االيدي يف
وجو ما تزخر بو انباء وسائل االعالم من تصرفات وحشية  ،وسوف تعتمد مصداقية منظمتنا يف االجل الطويل على
صلاح استجابتنا ذلذا التحدي ،وانٍت اقًتح بتخويل االمُت العام صالحية عرض انتهاكات حقوق االنسان اجلسيمة

على رللس االمن مع التوصية بازباذ اجراءات بصددىا بل ومنع االنتهاكات قبل وقوعها امر ذو امهية سياسية عرب
ازباذ التدابَت الوقائية  ..ان الكوارث الطبيعية واحلروب تسبب الدمار وادلعاناة على نطاق واسع ولذلك جيب توفَت
ادلساعدة االنسانية العاجلة لكن جسامة االزمات وتعقيداهتا قد تؤدي اىل صعوبة مثل ىذه اجلهود االنسانية  ،ويف
حاالت الطوارئ اليت ىي من صنع االنسان البد للمساعدة االنسانية ان تقًتن بتدابَت دلعاجلة االسباب اجلذرية عن
طريق جهود بناء السالم).13
ويقول كذلك  ( :ان انشطة االمم ادلتحدة ادلتصلة بصيانة السلم واالمن شهدت زيادة مذىلة منذ انتهاء
احلرب الباردة  ،والعديد من االزمات والنزاعات تدور داخل الدولة على شكل حروب دينية وعرقية تنطوي على قسوة
وعنف غَت مألوفُت وىدفها الرئيس ادلدنيون شلا تؤدي اىل شيوع حاالت الطوارئ االنسانية اليت ال تستطيع السلطات
ادلتحاربة التصدي ذلا  ،فق د كان عدد الالجئُت ادلسجلُت يف مفوضية االمم ادلتحدة لشؤون الالجئُت ( )13مليوناً يف
هناية  1987واصبح يف هناية  1994حوايل ( )26مليوناً  ،اما اعداد ادلشردين داخلياً فأنو يزيد عن ذلك كثَتاً ،
ومن مسات ىذه النزاعات اهنيار مؤسسات الدولة شلا يؤدي اىل شيوع الفوضى ويطلب ذلك منا ان يتجاوز التدخل
الدويل ادلهام العسكرية واالنسانية ليشمل بناء الدولة وتنصيب حكومة ذات فعالية ).14

وتفرض االمم ادلتحدة بقيامها بعمليات التدخل االنساين او مساحها لدول معينة بالقيام بذلك بقواعد قانونية على
النظام الدويل  ،والطرف ادلسيطر على ادلنظمة الدولية يستطيع فرض قراراتو وتنفيذىا عندما تكون يف صاحلو او صاحل حلفاءه
والتابعُت لو  .وتستطيع اجبار الدول االخرى االعضاء على تأييد ىذه االجراءات دبا ديلك من قوة عسكرية ومالية يستخدمها
 12تالا الالدلن الحسالاليني  " :ايال الية التعالارض بالالين حالق التالالدخل الالدولي وبالين سالاليادة الالدو " ،كمالا فالالي كتالاب ر سالالاا الالدو امالام حالالق تقرلالر المرالالير

وواعب الحفاظ على الوحدة الو نية والترابية  ،تحرلر عبد الهادي بو الب  ،فاس  ،مطبوعات اكادلمية الممل ة المغربية  ،1994 ،ص -120
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 13تقرلر االمين العام بطرس غالي للدورة السابعة واالربعالين لمن مالة االمالم المتحالدة فالي سالبتمبر  ، 1991مجلالة الدراسالات االوليالة ،تالونس ،عمعيالة
الدراسات الدولية ،العدد،46ابرلل،1993ص.71-70-57

 14ملحق لةطة الس م مقدمة ل مين العام بطرس غالي بمناسبة االحتفا بالذكرى السنولة الةمسين النشاا االمم المتحدة فالي  3لنالالر ، 1995
مجلة الدراسات الدولية  ،تونس  ،عمعية الدراسات الدولية  ،عدد  ، 58مارس  ، 1996ص .9-8

بالضغط على ىذه الدول لتحقيق اىدافو حبجة فرض الشرعية الدولية وتنظيم احكام القانون الدويل  ،وبذلك تصبح القواعد
القانونية الدولية وضعية الن ىناك من يستطيع الزام االخرين هبا ،والدول االعضاء دبجرد انضمامها للميثاق قد قبلت تدخل
االمم ادلتحدة والشرعية اليت سبنحها الدول الكربى يف رللس االمن لنفسها يف اقرار نظام من نوع معُت او تطبيق حقوق معينة
 .ولذلك تستطيع الدول الكربى وضع القوانُت الدولية وتفسَتىا وتنفيذىا حبسب الظروف واليت سبليها مصاحلها انطالقاً من
اهنم ديلكون مركز صنع القرار يف ادلؤسسات الدولية من خالل العضوية الدائمة يف رللس االمن ،ويقدرون على دفع التزاماهتم
ادلالية ذلذه ادلؤسسات وتسخَت ادلصادر لتنفيذ القرارات.15

ورباول الواليات ادلتحدة كأعظم قوة دولية يف الوقت الراىن تسخَت االمم ادلتحدة من خالل مفهوم
الدبلوماسية الوقائية للتدخل يف الوقت ادلناسب والظروف ادلناسبة يف مناطق التوتر احملتملة ربت مسميات سلتلفة دبا
خيدم مصاحلها وحلفاءى ا باضفاء الشرعية الدولية على ىذه التدخالت  ،ولذلك مل تعد االمم ادلتحدة سبارس التدخل
يف اطار موضوعي خيضع لضوابط زلددة نابعة من القانون الدويل  ،وىو ما تؤكد ازمة اخلليج وازمة يوغسالفيا وادلسألة
الليبية من خضوع الية ازباذ القرار الدويل للمصاحل احليوية للدول الكربى  ،حبيث يصبح حق النقض والعضوية الدائمة
امتيازات لتمديد السلطان القومي ضلو اطراف اخرى يف النظام الدويل  ،ومع غياب اية معايَت لتحديد حاالت هتديد
السلم واالمن الدوليُت او التدخل الوقائي او حىت ضوابط دلمارسة حق الفيتو  ،فأن مسألة ازباذ القرار تبقى خاضعة
ل لسلطة التحكيمية لبعض الدول بشكل يصبح معها ادلبادئ القانونية ادلقدسة رلرد ادوات مسخرة للضغط قصد
ربقيق ادلكاسب ونشر النفوذ  ،وىي وضعية تبقى بلدان اجلنوب فيها الطرف االكثر تضرراً من مضاعفاهتا.16
لذلك تًتدد الكثَت من الدول وبالذات النامية يف اقرار التدخل االنساين رغم ضرورتو من الناحية االخالقية
واالنسانية احياناً  ،بسبب الشك الناجم عن التبعات اليت ستنشأ عن التدخل الرسيع ادلصرح بو من االمم ادلتحدة
فيما خيص مبادئ القانون الدويل كمبدأ عدم التدخل ومبدأ السيادة ادلستقر دولياً السيما ان احلاالت اليت تستدعي
التدخل االنساين تتعدى قوة ادلصادر ادلتاحة شلا يعٍت ان التدخل االنساين سيكون انتقائياً وطبقاً للمبادئ االخالقية

بصورة مشوىة  ،مث ان استخدام الفصل السابع السباب انسانية خيلق سابقة خطَتة وغَت دقيقة جمللس االمن
باستخدام ىذا الفصل يف حاالت اخرى  ،فلردبا يتدخل اجمللس يف حاالت زبريب البيئة وغياب الدديقراطية وغَتىا ،
وال سيما ان ىناك الكثَت من الشكوك حول القيمة القانونية اليت تعزى لقرارات رللس االمن وتوصيات اجلمعية العامة
كمصادر للقانون الدويل ،كما ان ادلساعدة االنسانية اليت اجازهتا قرارات اجلمعية العامة رقم ( )131/43و

 15توفيق الشاوي " :االمة والدولة في الن ام العالمي" ،مجلالة االنسالا  ،بالارلس  ،دار امالا للرالحافة  ،السالنة ،2العالدد  ،19كالانو او ، 1992

ص  . 49وان ر كذلك عبد ال الرلم غال ب  " :الحفالاظ علالى الساليادة الو نيالة والتالدخل الالدولي" ،فالي كتالاب :هالل لعطالي حالق التالدخل يالرعية عدلالدة
ل ستعمار؟ تقدلم عبد الهادي بو الب  ،الرباط  ،مطبوعات اكادلمية الممل ة المغربية  ،1992 ،ص . 157-156

 16تا الدلن الحسيني :اي الية التعارض بين حق التدخل الدولي وبين سيادة الدو  ،مرعع سابق ،ص. 122

( )100/45سبنح االمم ادلتحدة حق التدخل على اساس ادلواد ( )3/1و()55و( )56و( )62وليس مواد الفصل
السابع  ،وبذلك تطرد الشكوك الدولية عن التدخل االنساين باعتباره ميزة للنظام الدويل اجلديد.17
يضاف اىل ذلك ان قرارات رللس االمن تقًتن دوماً باحلالة الظرفية للنزاع حبيث يتحدد ادلوقف السياسي
منو يف ضوء موقف القوى الكربى دائمة العضوية من اطراف النزاع ال من طبيعة النزاع نفسو  ،ودبثل ىذه احلالة فأن
اجراءات االمن اجلماعي ستتخذ بدوافع غانية تتصل باىداف السياسات الوطنية اكثر من كوهنا استجابة دلقاصد
التنظيم الدويل ومقتضيات االمن اجلماعي  ،ومن مث فأن االستبداد واالنتقائية يف عمل اجمللس ينزعان الثقة من نظام
االمن اجلماعي الذي يفًتض ان يقوم على ادلشاركة واالمجاع يف االداء واحلياد والنزاىة يف التعامل ،ولذلك ليس غريبا
صان ذبد ادلنظمة الدولية نفسها منغمسة يف ازمة دولية ومنصرفة عن اخرى الن االوىل تتعلق بادلصاحل احليوية للدول
ادلهيمنة او أمنها  ،والثانية ال تشكل ذلا شيئاً من ذلك.18
وىذا يعٍت ان حق رللس االمن بالتدخل العسكري جيعل من الدول ادلهيمنة تتوىل صالحية احلكم على
مشروعية السلطة السياسية يف دول اخرى  ،وما يًتتب على ذلك من شيوع الفوضى واالضطرابات يف العالقات
الدولية والعودة اىل عهد االستعمار الذي مت بأسم ادلهمة احلضارية للدول الغربية  ،وفتح الباب امام سلسلة من
االنتقاصات للمبادئ االساسية وادلستقرة للقانون الدويل وىو امر ما زالت الدول ال تقبلو  ،نظراً لالعتبارات السياسية

السابقة.19
كما ان الدول مل تتفق على احلقوق اليت يتعُت االعًتاف هبا لالنسان كون القانون الدويل حلقوق االنسان
قانون سياسي يعكس االختالفات االيديولوجية والثقافية للدول  ،دبعٌت ان مفاىيم حقوق االنسان وزلتواىا ليس زلل
امجاع اجلماعة الدولية  ،كما اهنا زبتلف حول ادوات الرقابة على ىذه احلقوق يف ادلعاىدات ذات العالقة  ،وىو ما
يثَت الشك يف التدخل االنساين.20
ورغم ان نزاعات ما بعد احلرب الباردة ربت ضغط ادلطالب القومية والعرقية والدينية تزداد فيها حدة العنف
والتعصب دبا جيعلها حرب يشتبك فيها اجلميع ضد اجلميع دبا يًتتب على ذلك من ان يصبح السكان ادلدنيُت اول ضحايا
ىذه االعمال الال انسانية شلا يتطلب استخدام القوة العسكرية لدعم العمل االنساين خاصة يف االحوال اليت تتحكم فيها
عصابات النهب والسلب يف البالد ورغم ذلك جيب اال يفقد العمل االنساين وجهود تقدًن االغاثة االنسانية طابع التجرد

 17اولجالالا بيلليسالالر  ،ترعمالالة حمالالدي الزلالالات" :نجالالاب وفشالالل عمليالالات االمالالم المتحالالدة الحاليالالة فالالي مجالالا االمالالن الالالدولي "  ،المجلالالة الدوليالالة للعلالالوم
االعتماعية  ،عني ، ،اليونس و  ،العدد  ، 144لونيو  ، 1995ص. 157-156
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العدد  ، 80كانو االو  ،1994ص .197

 19مرطفى س مة حسين  :محاضرات في الع وات الدولية  ،القاهرة  ،دار االيعاع للطباعة  ،1986 ،ص. 43

 20محمد لوس ،علوا  :حقو االنسا في ضوا القوانين الو نية والمواثيق الدولية  ،ال ولت  ،عامعة ال ولت  ، 1989 ،ص. 76-75

عند تقدديها لكل الضحايا دون سبييز وباستقالل ازاء ادلتحاربُت وىو ما تتضمنو اتفاقيات جنيف والربوتوكوالن االضافيان واليت
تؤسس للحق يف ادلساعدة ومحاية ضحايا ادلنازعات ولذلك جيب الفصل بُت العمل االنساين والعمل العسكري الذي يتطلب
موافقة رللس االمن قبل اللجوء اليو ،ومثل ىذا القرار يًتتب عليو اعتبارات ادلصاحل ادلتناقضة يف الغالب بُت االعضاء ما مل
يتم ابطالو بواسطة حق النقض  ،مث انو يتطلب تسويات ومساعي بطيئة من ادلفاوضات حىت يتم التوصل اىل اقرار  .ومثالً
ترتب ان يالقي نصف مليون مدين حتفهم يف الصومال قبل الشروع بتفويض االمم ادلتحدة بالتدخل  ،واذا كان من السهل
التدخل ضد دولة ضعيفة عسكرياً وال يكلف ذلك التضحية بأرواح عديدة فكيف تكون العواقب اذا كانت الدولة قوية ،
كما ان العمل العسكري ال يكون زلايداً يف تقدديو ادلساعدة للضحايا الن قرار التدخل ال ديكن فصلو عن طبيعة النزاع او
القضايا اليت يدافع عنها اطراف النزاع باعتباره يهدف اىل حل النزاع وليس انقاذ حياة وكرامة االنسان كالعمل االنساين وما
يًتتب عليو التمييز بُت ضحايا افاضل وضحايا اشرار  ،ولذلك فالعمل العسكري يبطل مصداقية العمل االنساين ويعرقل
جهود االغاثة االنسانية ،وقد يزيد من عدد الضحايا ويصعد حدة النزاع الداخلي.21

وحينما تفرض االمم ادلتحدة عقوبات عسكرية او اقتصادية على الدولة ادلسؤولة عن انتهاك حقوق
االنسان او الدديقراطية فأن الضرر الكبَت قد يعود على الشعب الذي تزيد اعباءه اضافة اىل ما يالقيو من انتهاكات
حلقوقو االخرى شلا يضر بادلستقبل السياسي واالقتصادي للبلد اكثر شلا يلحق القيادة السياسية ادلنتهكة ذلذه احلقوق
االنسانية  ،ونظراً الن التدخل االنساين يتوقف على االرادة السياسية للدول االعضاء يف االمم ادلتحدة  ،فأن الدول
االعضاء وال سيما الدول الكربى ستتدخل حسب مصاحلها وىو ما يعٍت انتهاج االمم ادلتحدة دلواقف سلتلفة يف
معاجلة ىذه االنتهاكات شلا يؤدي اىل عدم مصداقية التنظيم الدويل  ،وتظهر االنتقائية والتمييز يف معاملة ىذه القضايا
يف جلوء الدول اىل ربريك االمم ادلتحدة للتدخل وفرض اجلزاءات.22
وديكن القول ان ىناك ثالثة ابعاد ربكم من خالذلا الدول على التدخل االنساين ،وىذه االبعاد الثالث
تتعلق بتقليد احلرب العادلة ،وىي الدوافع والوسائل والعواقب حيث ال يكفي حسن النوايا لتربير التدخل الهنا ال
ذبعلو صواباً  ،كما ان احلكم على التدخل من خالل العواقب يشبو القول بأن القوة تصنع احلق  ،كما ان الوسائل قد
تزيد من ادلعاناة السيما اذا كانت ىناك بدائل اخرى.23
وىكذا ديكن اعتبار التدخل االنساين عمالً مل يكن ليحدث لو ال ان الدولة ادلتدخلة اقوى من الناحية
العكسرية  ،وتستغل الدولة ادلتدخلة ىذا ادلربر سياسياً للضغط على بعض الدول للسَت يف ركاهبا او اضعافها او لنشر
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 ،10العدد  ،54اذار/نيسا ،1997ص. 194-191

 22نبيل بشير :المسؤولية في عالم متغير  ،القاهرة  ،مطبعة عبير ، 1994 ،ص. 486-484

 23عوزل ،ناي :المنازعات الدولية :مقدمة للن رلة والتارلخ ،ترعمة احمد الجمل ومجدي كامل ،الجمعية المررلة لنشر المعرفة وال قافة العالمية،
القاهرة،1997 ،ص. 203-202

مبادئ ربقيق مصاحلها الوطنية وىو ما ا وضحتو حاالت التدخل االنساين القددية واحلديثة ،لذلك يعد افضل بديل
دلواجهة مشكلة التدخل االنساين ازباذ االمم ادلتحدة لتدابَت الوقاية من خالل تشجيع عملية التنمية يف دول العامل
الثالث وىو ما اكده اعالن فيينا حلقوق االنسان عام  ، 1993وتشجيع االنشطة اليت تزيد الوعي بالقيم االنسانية ،
ووقف بيع االسلحة التقليدية اىل الدول النامية من الدول ادلتقدمة اليت تقوم بعمليات التدخل .
وطللص للقول شلا تقدم انو قد زاد دور رللس االمن بعد انتهاء احلرب الباردة بازباذ قرارات دلنع تفجر
النزاعات ادلسلحة وحفظ السالم واالمن الدوليُت  ،وبعد ذلك توسيع مفهومها ليشمل ابعاد انسانية واجتماعية وبيئية
وىو ما ادى اىل التدويل ادلتزايد للمشاكل الداخلية ن واستخدام القوة لتنفيذ ىذه القرارات .
وتوظف الواليات ادلتحدة باعتبارىا القوة العظمى االوىل االمم ادلتحدة كأداة لتحقيق مصاحلها ومصاحل
حلفاءىا من خالل اضفاء الشرعية الدولية على سلوكياهتا الدولية  ،واستخدمت ضمن اطار توسيع مفهوم االمن
الدويل ،مربرات انسانية واجتماعية وبيئية ذات بعد اخالقي وقانوين لتربير تدخلها العسكري .

