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التدخل العسكري اإلنساني :دراسة يف املنطلقات

التدخل العسكري اإلنساني :دراسة يف املنطلقات واألبعاد النظرية
د /خرية بن عبد العزيز -د /عبد الكريم هشام
كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة احلاج خلضر -باتنة
ملخص:
يعترب مفهوم التدخل اإلنساني العسككري مكن املفكاهيم املك رية للجكد يف العالقكات الدوليكة
ألن ك يقككوم عل ك تصككور "ح ك التككدخل" لدولككة او وعوعككة مككن الككدو لككديها احل ك يف التككدخل
عسكريا يف دولة اخرى ملنع أو وضع حد النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان.
يكككون التككدخل لغككر

محايككة املككواينن واألشككخا

املهككددين باإلبككادة اجلعاعيككة وجككرا م

احلرب والتطهري العرقي واجلرا م ضد اإلنسانية .لكن ععوما مكا يعتكرب التكدخل اإلنسكاني مكن
يرف املالحظن الباح ن واحملللن وحت العديد من الدو انتهاككا للقواعكد املععكو بهكا يف
القانون الدولي.
Résumé:
L’intervention humanitaire armée a toujours constitué un problème
controversé en relations internationales. Il est basée sur une conception
voulant que les États ont le « droit d’ingérence », Comprise comme l’action
d’un Etat ou d’un groupe d’Etats cherchant à prévenir ou à mettre un terme à
des violations graves des droits l’homme.
L'intervention vise à protéger les citoyens et les personnes se trouvant
sous la juridiction d’un État contre les génocides, les crimes de guerre, le
nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité.Mais l’intervention
humanitaire a généralement été considérée par la majorité des observateurs,
chercheurs et analystes, comme la plupart des Etats d’ailleurs comme
contrevenant aux normes établies du droit international.

مكقدمة:
يعتككرب مفهككوم التككدخل العسكككري اإلنسككاني مككن املفككاهيم الككد بككدا ي س ك

ككا بعككد

التحكوالت الكد عراهكا مفهككوم األمكن مكن حيك األبعككاد التفسكريية واملضكامن التحليليككة
ملفهوم "األمن".
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ولقد برز مفهوم التدخل العسكري اإلنساني بصورة مميكزة بعكد انتهكاحل احلكرب البكاردة
كظاهرة جديدة يف العالقات الدولية تتعار

حسب بعض اآلراحل مع مفاهيم "السي كادة

"و"ع ككدم الت ككدخل" .اق ككد تط ككور هكك ا املفه ككوم بع ككد احل ككرب الب ككاردة كنت ككاج

عوع ككة م ككن

التح ككوالت تتعلكك بطبيع ككة مفه ككوم ونط ككاق درج ككات األم ككن والكك ي يق ككوم علكك وعوع ككة
ارضيات ميكن ربطها باملفهوم "العسكري "وال ي بكدور مكرتب بالسكعي لتغكيري البنيكات
السياسية الداخلية للدو املستهداة.
لقد اكتسب ه ا املفهوم مقاربات الد يتحرك من خال ا يف ا كا الكدولي ععومكا
ويف منطق ككة الس ككاحل اإلاريق ككي علكك وجكك اخلص ككو  :هكك األخ ككرية ال ككد تش ككهد ع ككدة
خماير وتهديدات قد ت س

لالارتاضات االسكاسية للععادلة األمنيكة الكد يقكوم عليهكا

مفهوم " التدخل العسكري اإلنساني " وميكن التأسي

لإلشكالية التالية:

ما هكي االارتاضكات الكد يقكوم عليهكا املفهكوم مكن الناحيكة النظريكة وهكل أن املضكعون
الفعلككي /الععلككي للعفهككوم هككو

قي ك أمككن األاككراد و ككاوز التهديككدات األمنيككة يف ككل

يبيع ككة البي ككة الدولي ككة يف ا ككرتة م ككا بع ككد احل ككرب الب ككاردة وككك ل

منظوم ككة املف ككاهيم

املهيعنة يف الوقت احلالي وخاصة املفاهيم غري املعلنة ؟.
وعل ك ه ك ا األسككا سككيتم الرتكيككز اق ك عل ك املنطلقككات واإلبعككاد النظريككة ملفهككوم
التدخل العسكري اإلنساني وذل

بالتطرق إىل العناصر التالية:

- 1مفهوم التدخل العسكري اإلنساني ويبيعت .
- 2اإليار التحليلي للتدخل العسكري اإلنساني.
- 3نقد التدخل العسكري اإلنساني.
واقككا القرتابك كات " األمككن اإلنسككاني " الككد حككاو املنظككرون وضككعها كككأير تفسككريية
ل لعشاكل والتهديدات األمنيكة مكن خكال لاولكة يكرد مبكادرة عامليكة لألمكن اإلنسكاني
 Global Initiative for Human securityبوض ككع وعوع ككة م ككن املب ككاد أو
االسككرتاتيجيات يتعلك بعضككها اعايككة األاككراد يف أوقككات األزمككات والصككراعات والككتعكن
لألاكراد اكا ي هلكهم ملواجهكة التحكديات املسككتقبلية .خاصكة ايعكا يتعلك اعايكة األاككراد
وأمنهم أثناحل النزاعكات ذات الطكابع امل سكلو ومحايكة األاكراد مكن انتشكار األسكلحة ومحايكة
األاراد أثناحل ا جرة والتنقل وإنشاحل صنادي م قتة لألمكن اإلنسكاني وتشكجيع التجكارة
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احلككرة والععككل علك تككواري حككد ادنككي مككن مسككتويات املعيشككة وتطككوير نظككام عككاملي كك حل
لتحقي ه ا التعكن للفرد واحلاجة إىل هوية عاملية.
وه ك ا يتطلككب تعككاون بككن كككل منظعككات ا تعككع املككدني والككدو واملنظعككات الدوليككة
واألمككم املتحككدة اككا يضككعن تطككوير القككراحلة اخلاصككة بالععككل الككدولي يف وككا

قي ك

مفهوم األمن اعايري وقا ية » .« critères de précaution
اان احلدي عن مفهوم التدخل العسككري اإلنسكاني كيليكة مكن آليكات

وبوج خا

التككدخل الككد يهككدف مككن خال ككا إىل
بشكككل خككا

تشكككل مسككتوى

قيك مفهككوم األمككن بشكككل عككام واألمككن اإلنسككاني

ليككل يتعيككز بنككو مككن االنتقا يككة يف التعامككل والتحليككل

اع ال يف منطقة الساحل اإلاريقي الد تعترب منطقة علك درجكة عاليكة مكن احلساسكية
وا شاشككة و تعككع ايهككا العديككد مككن العوامككل ال كد تتفاعككل ايعككا بينهككا ااالقتصككادية
االجتعاعية السياسية ال قااية البي ية )...انالحظ وجود إدراك دولكي ا توااك ) علك
حساس ككية املنطق ككة .ااحل ككدي ع ككن املخ ككاير والتهدي ككدات األمني ككة اجلدي ككدة ال ككد ته ككدد
اس ككتقرار ال ككدو واحلكوم ككات يف منطق ككة الس ككاحل اإلاريق ككي وككك ا املض ككامن اجلدي ككدة
ملفهوم األمن االنسان ي يداعنا إىل التسكال عكن مكدى اعتبكار مفهكوم " التكدخل العسككري
اإلنسككاني" اآلليككة – االم ككل -الككد ميكككن تبنيهككا مككن اجككل

ككاوز م ككل ه ك التهديككدات

األمنية اجلديدة ؟.
 - 1مفهوم التدخل العسكري اإلنساني ويبيعت :
إن مفهوم التدخل العسكري اإلنساني برز بسبب التحوالت الد عراها نطاق دراسكات
مفهوم األمن حي ميكن

ديد علك انك "اعكل التكدخل املباشكر الك ي تقكوم بك دولكة أو

وعوعككة مككن الككدو أو أي منظعككة دوليككة بشكككل قسككري.ول بدايككة ونهايككة وهك ا ككدف
محاية املصاحل اإلنسانية" .كعا يقو  . Perez. veraوهنا ي ككد Antoine Rougier

عل ضرورة عدم احنراف التدخل اإلنساني عن هدف وإال انقلب إىل قكوة عسككرية اقكدت
رود تدخلها.

ا )1

ويتف اقهكاحل القكانون الكدولي علك ضكرورة التحديكد الكدقي لكك"شرعية التكدخل" La

 légitimité d’actionوالك ي ربطككو بوجككود انتهاكككات جسككيعة حلقككوق اإلنسككان واىل
من ل احل بالقيام به ا الفعل ".
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وهن ككا يكك هب  Rogierإىل الق ككو ب ككان الدول ككة ككا ص ككالحية "الت ككدخل" .أم ككا Rolin

 Jaquemynsاريى أن صالحية " التدخل "خمولكة اقك للعنظعكات الدوليكةا.)2ويك هب
Kouchener

 Bernardإىل أن التك ككدخل ال ميكك ككن أن يقك ككام باسك ككم دولك ككة ولكك ككن

أن يكون مجاعيا.

ك ككب

ا )3

إن احل ك يف التككدخل  Droit d’ingérenceيككتم

ككت أسككباب متعككددة و ككت غطككاحل

قككانوني مككن األمككم املتحككدة.ااملادة  33مككن مي ككاق األمككم املتحككدة تقبككل ببمكككان أن تبككادر
األمم املتحدة بالععل مسبقا قبل اندال حرب يشنها بلد عل بلد أخر.
وتنص املادة بكأن عل ول

األمن أن حيدد مكا إذا ككان هنكاك تهديكد مكا للسكلم أو

انتهاك ل أو ععل عدواني وان يصدر توصكيات أو يقكرر اإلجكراحلات الكد يكتعن اختاذهكا"
و دد نف

املادة إمكانية اللجوحل للععل العسكري من يرف األمم املتحدة.

ا )4

ككت

هك ا التككدخل يكككون يف شكككل نشككاو عسكككري يقككوم بك تنظككيم عسكككري اجككي )

ام ككرة تنظك ككيم /دولة/وعوعك ككة دو و ك ككت إش ككراف وتوجيك ك أخصك ككا ين ودبلوماسك ككين
ملواجهة األخطار والتهديدات الد قكد تكربز يف دولكة معينكة أو وعوعكة دو  .والكد تهكدد
بش كككل مباش ككر ممتلك ككات األا ككراد وحق ككوقهم اعنك ك وج ككود بواعك ك إنس ككانية وص ككلت إىل
مسككتوى مككن االسككتعجالية  Urgenceواخلطككورة  risqueالتهديككد  menaceتسككتوجب
ض ككرورة الت ككدخل .م ككن اج ككل محاي ككة  Protégeمعاجل ككة  Soigneال ككداا  Défendع ككن
حقوق األاراد وا مبدأ املساواة  Egalitéالد ت س

ا قواعد القانون الدولي.

ا* )

وهنككاك مككن يقككو بككان األسككباب األساسككية الككد تسككتوجب اعليككا التككدخل العسكككري
اإلنساني هي كعايلي:
-وجود غطاحل قانوني

ا املفهوم.

وجود تهديد حلقوق اإلنسان.وجود مستوى من الضغ أالستعجالي للتهديد.وهن ككا يط ككرد العدي ككد م ككن امله ككتعن ك ك ا املفه ككوم واملنظ ككرين لكك ع ككدة تس ككالالت ح ككو
الضككرورة الككد تك دي للقيككام بالتككدخل العسكككري اإلنسككاني .ويبقك حسككب هك الحل

ديككد

مستوى ويبيعة االستعجالية ومسكتوى اخلطكر للحكدم ومسكتوى التهديكد الك ي يكرتب
باحلككدم هككي األك ككر إحلاحككا حاليككا وهككي نفسككها امل شككرات الككد تبقككي مفهككوم التككدخل
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كت يا لتهكا  -علك مسكتوى مكن الغعكو

وعدم الوضود .حيك يطكرد هك الحل تسكالالت مهعكة حكو كيفيكة

ديكد مسكتويات هك

امل ش ككرات الس ككابقة وم ككن هككو الط ككرف املخ ككو بتحدي ككد هكك املس ككتويات وم ككا ه ككو اإلي ككار
القانوني وامل سسي ال ي يضب مستوى ه امل شرات بدقكة واياد.
وه ا ما سنتطرق إلي من خال دراست أهم املقاربكات التحليليكة الكد حاولكت تفسكري
التدخل العسكري اإلنساني.
- 2اإليار التحليلي للكتدخل العسكري اإلنساني:
يوجككد عككدة مقاربككات أعطككت تككأويالت متعككددة للعفهككوم وحاولككت كككل مقاربككة تقككديم
تفسكرياتها اخلاصككة حككو هك ا املفهككوم.و تظهككر هك التككأويالت خاصككة يف مرحلكة مككا بعككد
احلككرب البككاردة ويف إيككار التحككوالت يف مفككاهيم"األمن" و"التككدخل" وأيضككا هككور األنككوا
اجلديككدة للتهديككد .Les nouveaux genres de menaceإذا مل يصككبو التهديككد
العسكككري هككو مصككدر التهديككد الوحيككد ألمككن الككدو بككل هككرت مصككادر جديككدة للتهديككد
منها" ككارة املخككدرات اجلرميككة املنظعككة انتشككار اإلرهككاب الفقككر التلككوم البي ككي"...ا.)5

وهككي مظككاهر تهديككد تتعيككز بشككدة التعقيككد والتشككاب

ا )6

وارتبايهككا فلفيككات وعوامككل

شديدة الرتكيز والتعقيد أيضا .خاصة يف منطقة الساحل الد تتعيز – اعليا  -بككل
مظاهر التعقيد ه .
إن ك و حسككب الواقعيككة اجلديككدة اككالتحليالت والتفسككريات املرتبطككة بككاملفهوم

ككب أن

تنطل كك مك ككن البي ك ككة الفوضك ككوية للنظك ككام الك ككدولي الك ككد مك ككن نتا جهك ككا حسك ككب

John

 Nearsheinerسعي كل الدو إىل احلفا عل بقا هكا " واك معادلكة مفادهكا أن زيكادة
البح عن األمن يولد املأزق األمين وهك ا كلك يف إيكار السكعي لتعظكيم القكوة والبحك
عن املصلحة.
حي أن التدخل العسكري اإلنساني حسب ه املدرسة يبق مرتبطا بأهكداف الكدو
املتدخلكة الكد ت عتكرب الفواعكل األساسكية علك املسكتوى الكدولي.وهي اقك تقكوم بتعظكيم
قوتهككا وتعزيككز أمنهككا مككن وراحل هك ا التككدخل .ال ك ي اق ك يعتككرب مفهومككا يعك ك
املصلحية ولي

الككدوااع

الدوااع اإلنسانية.

االدو ال تقوم بسلوك "التدخل" إال عل أسا

قي األهداف التالية ا:)7
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زيادة القوة االتوسع).احلفا عل القوة ا قي األمن).إ هار القوة االرد عل سلوك معن ).وعلي ك حسككب  Morgenthauاان ك ال ميكككن تفس ككري أو

ليككل س ككلوك الككدو إال م ككن

اجلوانب العقلية املرتبطة باملصلحةا.)8
كعككا يككدرج  Edward Lattwwakهك ا التحليككل ضككعن مككا يسككعي مبككدأ "التنككاقض
املنسككجم" والك ي ي كككد ايك عل ك أهعيككة إثككارة البعككد االسككرتاتيجي الكككبري للككدو أيككن
تلتقي األهداف العسكرية والسياسية وه ا ضعن البعد األاقي ال ي يشكعل ايكر النكزا
واملنااسة بن الدو .
ليلككي للعالق ككات الدولي ككة واكك أي ككر

وهن ككاك ا ككا نظ ككري آخ ككر يقككوم علكك أس ككا

تفسككريية جديككدة تككتالحلم والقضككايا اجلديككدة الظككاهرة عل ك مسككتوى السياس كة العامليككة
وخاصككة بككروز البعككد القيع كي يف العالقككات الدوليككة .وال ك ي يعتككرب البنا ي كة م شككرا مهعككا
لفهكم األحككام ويبيعكة اخلطكاب يف سكياق الكتفكري الكدولي .حيك يتحكدم Alexander

 Wendtو Nicolas onufو Martha futmoreعلك أن السياسككة الدوليككة غككري لككددة
اق ببنية موضوعية لعالقات القكوة املاديكة وإ كا ببنيكة مركبكة مكن األاككار ومعتقكدات
وقيم وم سسات متقامسة من يرف الفاعلن ا.)3
وإذا مكا

إسككقاو التصكورات البنا يككة حكو مفهككوم" األمكن" وربطهككا افهكوم التككدخل

العسكري اإلنسكاني اانك ميككن التأكيكد علك أن هك ا األخكري يكرتب اقك كعكا يقكو
 Wendtاككا تريككد الككدو أن "تفعل ك " .وهككو " كسككلوك" ميكككن القككو ان ك " حالككة وجككود
ضعن مسار " تسلك تل

الدو الكد تقكوم بالتكدخل و كت غطكاحل قكانوني أو م سسكاتي

معككن وان ر ككار ه ك ا الس ككلوك يف الواق ككع

ككت م ككربرات املسككاعدات اإلنس ككانية وك ك ا

استعجالي التدخل للداا عن حقوق اإلنسان يف منطقة الساحل اإلاريقي.
لكن :رغكم أن التكدخل يف الشك ون الداخليكة لدولكة أخكرى مكن خكال التصكرحيات الكد
تدين خرق حقوق اإلنسان م ال وبن احلضور املادي لدولة أو وعوعة مكن الكدو غالبكا
عكرب اسككتععا وسكا ل القهككر العسككرية بغيككة إيقككاف تلك

اخلروقككات .وهك ا هككو مضككعون

"التككدخل العسكككري اإلنسككاني " الك ي ميكككن تعريفك علك انك اسككتععا القككوة مككن يككرف
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دولككة واحككدة أو أك ككر بوجككود غطككاحل أممككي أو دولككي بهككدف وضككع حككد للععانككاة اإلنسككانية
الككد تتسككبب بهككا عككادة احلكومككة /الدولككة /املسككتهداة اكك " لككي
تستهل

حقوق مواينيها ضعن مربر السيادة ".

ورغككم ان ك التككدخل العسكككري ألغككرا

مككن املقبككو رليككة الككدو

ا)11

إنسككانية أو لغريهككا اوجككب املواثي ك الدوليككة

وخاص ككة امل ككادة " "2ا )11يك ك ري العدي ككد م ككن االنتق ككادات إال أن هكك ا مل مين ككع الككك ريين م ككن
التأكي ككد علك ك ض ككرورة حض ككور املفه ككوم يف منطق ككة الس ككاحل اإلاريق ككي امله ككددة بأخط ككار
النزاعات الداخلية احلروب املدنية هككشاشة األنظعكة السياسكية الالاسكتقرار السياسكي
لألمن الكفردي...اخل.
وقد أخ النقاش حو املوضو منحين:
األو  :يتعحور حو املخاوف من استغال املعاناة اإلنسانية يف ه املنطقكة ك ريعكة
لتنفي أهداف سياسية أو إسرتاتيجية.
ثانيا :يتعحور حو املقاربة للتدخل اإلنساني كعسك ولية تسكتوجب

كرك ا تعكع

الدولي الختاذ ما يرا مناسبا من إجراحلات.
وهنككا مل يعككد املوض كو منصككبا حككو شككرعية التككدخل بككل هككو يبيعككة اخلروقككات الككد
تستوجب التدخل.
لقد أدى ذل

إىل إثارة إشكالية خضو مفهوم "التدخل العسكري اإلنساني" للسكياق

ال قككايف الك ي يككتم تفعككيل يف إيككار  .إىل حككد وجككود مككن يستحسككن إسككتععا مصككطلو "
مسك ولية احلعايكة "  responsabilité de protégerعكن مصكطلو " التكدخل العسككري
االنساني ".

ا)12

- 3نقد التدخل العسكري اإلنساني:
رغككم حضككور املفهككوم يف منطك العالقككات الدوليكة إال انك يبقك لككل انتقككاد حككاد مككن
ي ككرف العدي ككد م ككن الب ككاح ن انطالق ككا م ككن النت ككا املكك رية للج ككد للت ككدخل .حيك ك أن
التككدخل العسكككري اإلنسككاني قككد يسككتخدم ذريعككة للعغككامرات العسكككرية الككد تهككدف إىل
قي أهداف أخرى ومن ثم اهناك ما يكربر حسكب هك الحل ضكرورة اليقظكة لتجكاوز م كل
ه ا حلاالت وهنكا يتسكاحل نعكوم تشومسككي " هكل هكي االسكتجابة العقالنيكة واألخالقيكة
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للتصككورات اجلديككدة
التدخل لي

إال "

ا)13

د/خرية بن عبد العزيز  -د/عبد الكريم هشام

تعككع الككدولي أم هككل هككو وككرد تربيككرات بشكككل جديككد لقاعككدة
.

ان ك مككن الصككعب حاليككا احلككدي عككن وضككع إيككار واحككد ومتف ك علي ك ملفهككوم التككدخل
العسكككري اإلنسككاني واألس ك

الككد يقككوم عليهككا والوسككا ل الككد يعتعككد عليهككا وحككدود .

وه ا بسبب ما يطل علي بعض الباح ن بك " نظككرية التطبيك Théorie de pratique

ا املفهوم .حي التناقض بن أمرين يف التعامل مع املفهوم:
* األمككككر األو  :يتعل ك ك اسك ككتوى القك ككدرة للفواعك ككل املتدخلك ككة يف مواجهك ككة

ك ككديات

التهديدات األمنية اختل أشكا ا ه ا علك مسكتوى الفعكل اخلكارجي وعلك املسكتوى
الداخلي مستوى القدرة عل التواي بن اعتبارات األمن القومي واألمن اإلنساني.
* األمكككر ال كككاني  :ي ككرتب باس ككتخدام مفه ككوم الت ككدخل العس كككري اإلنس ككاني ك ككأداة
للتككدخل يف الش ك ون الداخليككة للككدو اراككا يكككون مفهككوم األمككن اإلنسككاني هككو املفهككوم
التالي واملرشو بقوة يف ه ا الصدد.
ااال ككاد األوروبككي م ك ال يككرد يف مككاي  2115إسككرتاتيجية لتحق ككي األمككن اإلنسككاني
 Human security doctrine for Europeوه اإلسرتاتيجية الد تتحدم عن الكدور
األوروبككي يف

قي ك األمككن اإلنسككاني ا امككن األاككراد) عل ك مسككتوى العككامل انطالقككا مككن

ارضككية مفادهككا ان ك ال ميكككن

قي ك امككن اإلاككراد يف دو اال ككاد األوروبككي اعككز عككن

قي ك امككن اإلاككراد عل ك املسككتوى العككاملي .وذل ك

يف ككل الطبيعككة املعقككدة واملتداخلككة

للقضككايا األمني ككة وال ككد تطب ك اعلي ككا ويف إي ككار م سس ككاتي مككن اج ككل معاجل ككة األزم ككات
 Traité des crisesببنشكاحل قكوة ععكل مسكتقل  Une force d’action autonomeا
جهاز عسكري ) ا )KFORمكون من  15أل شكخص للتكدخل يف الكدو الكد تعكاني مكن
النزاعات والتهديدات األمنية يف إيار خل مشا األيلسيا ) OTANا.)14
ويف إيار ما ت ري اككرة التكدخل مكن عكدم قبكو واسكع وذلك

يف كل مكا كشكفت عنك

خربة استخدام املفهوم من أن التدخل العسككري اإلنسكاني وان ككان لكومكا باعتبكارات
إنسانية إال أن املعارسكة الفعليكة للعفهكوم " نظريكة التطبيك " أثبتكت انك أصكبو لكومكا
باعتبارات اقتصادية وأمنية.
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ومن االنتقادات املوجهة ملفهوم التدخل العسكري اإلنساني هي ضكرورة احلصكو علك
موااقة ول

األمن يف كل حالة ولكن ول

األمن ال ميكن االعتعاد عليك اليكوم أو

االيع نك ككان إىل انك ك سك ككوف يواا كك عل كك التك ككدخل العسك كككري حت كك يف أصك ككعب الظك ككروف
واعقكدها بسكبب أسكلوب ععلك احلكالي الك ي يسكعو لألعضككاحل اخلعسكة الكدا عن اريككة
اسكتخدام الفيتككو ولككو ألسككباب تتسكم بضككي النظككر الشككديد .اكبذا مل يغككري ولك

األمككن

من أسلوب تفكري اسوف خياير بفقدان سكلطت املعنويكة مقابكل اختكاذ ععكل مكا إلنقكاذ
النا من اجلرا م املرتكبة ضد اجلرا م اإلنسانية.
ومككن السككبل األخككرى الككد ميك كن إتباعهككا للح كد مككن سككوحل اسككتخدام التككدخل وضككع
املعايري الالزمة لتحديد احلاالت الد ميكن اللجوحل ايها إىل التدخل ومنظعة " مراقبكة
حقوق اإلنسان " عل سبيل امل ا تكرى أن التكدخل العسككري الك ي ال يقكوم علك االتفكاق
الكامل يف اآلراحل

كب أن ال يسكعو بك إال إذا أصكبو اخليكار الععلكي األخكري الزم لتفكادي "

التهديككدات األمنيككة اخلطككرية " ا.)15وللحكومككات يف منطقككة السككاحل اإلاريقككي احل ك يف
وضككع معككايري أخككرى ولكنك ملككا كككل ععككل عسكككري ينطككوي علك أخطككار ونتككا عكسككية
ايجككب أن يقتص ككر النظككر يف القي ككام بعع ككل عسكككري دول ككي علكك ضككرورة التص ككدي ألش ككد
األخطككار ويف هك احلالككة هنككاك مككن ي كككد علك ضككرورة االلتككزام الصككارم ملككا يقضكي بك
القانون اإلنساني الدولي.
يف ه ا اإليار يطعن بعض النقاد يف الععل العسكري االنسان يف كل من كوسكواو
وتيعككور الشككرقية اسككتنادا إىل انك يقككوم علك " االنتقككاحل" مككع عككدم التككدخل يف بعككض دو
السككاحل االاريقككي ال كد تبق ك يعككاني مككن تهديككد وخمككاير ا ميكككن تصككنيفها أنهككا عل ك
مس ككتوى ع ككا م ككن اخلط ككورة) .وهن ككا يق ككو  " Verweyأن مجي ككع الت ككدخالت العس كككرية
ع ككل العدي ككد م ككن األه ككداف ل ك ل

علكك الدول ككة املتدخل ككة أن تق ككيم س ككلعا لألولوي ككات

واألهداف اي تسعو للباع اإلنساني أن يكون هو األعل واألسا " ا.)16
وهن ككاك م ككن املنظ ككرين م ككن يتح ككدم علك ك كيفي ككة ش ككرعنة س ككلوك  /اع ككل الت ككدخل
العسككري اإلنسكاني légitimer l'action d'intervention humanitaireوهنكاك مكن
يلو ضرورة حضور منظعات غري حكومية  ONGومنظعات ا تعع املدني عرب الوينيكة
 Société civile transnationaleلتق ككوم بتأثريه ككا علك ك هك ك ا املس ككتوى وتصك كبو "
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دي ككد االولوي ككات

كفواعككل إض ككااية "  Acteurs complémentairesمس ككاعدة عل ك

وامل شرات ومستوى اخلطر الد من خال ا وعل أساسها يتحكدد القيكام  /اللجكوحل إىل "
اعل التدخل أم ال " ؟

ا)17

حي أن منظعات ا تعع املكدني العكاملي واملنظعكات غكري احلكوميكة  ONGتلعكب دورا
أساسيا يف ادارة االزمات  gestion des crisesا قبل أثناحل وبعد) ا avant pendant et

 ) aprèsخاصك ككة يف منطقك ككة السك ككاحل اإلاريقك ككي الت كك تتعيك ككز باإلضك ككااة إىل ا شاشك ككة
األمنية وهشاشة األنظعة السياسية وغياب امل سساتية وأيضكا بسكاية البنيكة التنظيعيكة
وامل سساتية بالطبيعة االرتدادية ا التفاعلية ) والرتاكعية.
خارككة:
إن مفهككوم التككدخل العسكككري االنسككاني ال ك ي إرتككب بككروز بتحككوالت شككهدتها البي ككة
الدوليككة يف ا ككرتة م ككا بع ككد احل ككرب الب ككاردة لككيعك

بع ككض جوان ككب تل ك

التح ككوالت ال ككد

كش ككفت ع ككن ععك ك مش كككالت األم ككن االنس ككاني ال ككد يعانيه ككا ا تع ككع ال ككدولي ععوم ككا
ومنطقككة السككاحل االاريقككي عل ك وج ك اخلصككو

الككد تتعيككز ببنككاحلات إثنيككة وعرقيككة

وعقا ديككة وبنيككة أنظعككة سياسككية عل ك درجككة عاليككة مككن ا شاشككة ا ضككع م سسككاتي )
وكك ا االنككدماج والتكامككل االجتعككاعين .ويف ككل املقاربككات اجلديككدة لألمككن الككد أاككرزت
مفهوم التدخل االنسكاني كعقاربكة – نظريكة وععليكة – ويف كل التفسكريات والتكأويالت
املتعككددة للعفهككوم يف مقابككل وج ككود مصككادر تهديككدات جدي ككدة ا مشككاكل بي يككة قض ككايا
الالجكك ن

ككو الص ككرا م ككن ص ككراعات ب ككن ال ككدو إىل ص ككراعات داخ ككل ال ككدو ) .دا ككع

الباح ن لالهتعام بقضايا ومصادر التهديد يف ه املنطقة.
لككن واا أن هناك مستوين ا نظري وععلي ) للعفهوم اكبن احلكدي عكن املسكتوىال اني عندما يتم تبني من قبل األمكم املتحكدة واال كاد األوربكي وكأسكا للسياسكات
الداخلي ككة أو اخلارجي ككة م ككن قب ككل بع ككض الوح ككدات الدولي ككة يقودن ككا إىل التأكي ككد علك ك
االستععا املنفرد للعفهوم حي ال يتم إال بعد استنفاذ كااة اخليارات األخرى.
-يأتي مفهوم التكدخل ا لعسككري اإلنسكاني يف إيكار لاولكة

قيك أهكداف لكددة

سككلفا اككاملفهوم وإن كككان قككد جككاحل ردا عل ك مككا يعاني ك األاككراد مككن غيككاب األمككن نتيجككة
للتح ككو يف أ ككاو الص ككراعات مك ككن ص ككراعات ب ككن الك ككدو إىل ص ككراعات داخ ككل الك ككدو
202

جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــــــــــــ العدد اخلامس– مارس 5102

عبد الكريم هشام/ د- خرية بن عبد العزيز/د

 دراسة يف املنطلقات:التدخل العسكري اإلنساني

باإلضككااة إىل أن بككروز املفهككوم يككأتي باألسككا يف ككل بي ككة دوليككة وأمنيككة غككري مال عككة
يف ل هيعنة قطب دولي واحد وسيطرة مفاهيم عل مستوى العالقكات الدوليكة

وذل

.قي أهداف سياسية وأمنية بعيدا عن االعتبارات اإلنسانية

بغية

قيك األمككن بعيككدا

املفهككوم رغبككة اعليككة يف

و يف األخككري نتسككاحل إىل أي مككدى يعكك
.عن اية إعتبارات مصلحية ؟
: الكهوام

1

-Tsagris CONSTANTINOS, Le droit d'urgence humanitaire, mémoire vue d'obtenir
du DEA, (Faculté de sciences juridiques, politiques et sociales), Université de
Lille II, P 25.
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