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 مقدمة

 التهديد أو القوة املتمثل باستخدام السياس ي يغلب على املشهد السياس ي في البلدان العربية طابع العنف

سياسية. وتنتهج السلطات الحاكمة  أهداف في مواجهة اآلخر "الخصم"، وإلحاق الضرر به لتحقيق بها

 
ا
وًل تقتصر ممارسات العنف على السلطة، إذ تلجأ  .لها املعارضة إلخضاع الجهات والقوى  العنف وسيلة

ا   السياس ي إلى العنف القوى املعارضة أحيانا
ا
 .(1) السلطة الى الوصول  في اتهاغاي لتحقيق وسيلة

إن العنف السياس ي في سورية ظاهرة متجذرة، وهي مالزمة ألداء األنظمة التي استولت على السلطة 

. إًل أن ظاهرة العنف السياس ي تفاقمت، واتسع نطاقها، 1946باًلنقالبات العسكرية منذ اًلستقالل عام 

ا 2000وحتى عام  1970سلطة منذ عام وزادت حدتها، خالل مرحلة تفرد حافظ األسد بال ، إذ أنشأ نظاما

ا يقوم على اضطهاد كل من كان يتجرأ حتى على محض التفكير بمعارضة سلطته  ا( وراثيا ا )توتاليتاريا شموليا

 املطلقة، والتنكيل به حتى املوت، وتعرضه لالعتقال التعسفي والتعذيب واًلختفاء القسري. 

د بحق السوريين في عهد بشار األسد، ووصلت إلى مستويات غير تواصلت سياسة العنف واًلضطها

، تمثلت بارتكاب قوات األمن التابعة 2011مسبوقة مع انطالق "ثورة الحرية والكرامة" في آذار/ مارس 

، 2012للنظام انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. وبعد عسكرة الثورة وتحولها إلى نزاع مسلح في منتصف 

ا الجماعات املسلحة املناهضة له.أصبح استخدام ال  عنف غير مقتصر على النظام، بل استخدمته أيضا

 تكون  انتهاكات حقوق اإلنسان. وعندما من مواطنيها حماية مسؤولية السيادة ذات تقع على عاتق الدول 

إلنسانية.  فيه، فعلى املجتمع الدولي تحمل تلك املسؤولية ا راغبة ذلك أو غير فعل على قادرة غير الدول  هذه

 ظل في الدولي التدخل بأن وفي ضوء التدخالت التي حدثت بعد الحرب الباردة، هنالك ما يدفع إلى اًلعتقاد

 ومصالح سياسية. حسابات على وإنما قانونية، معايير على يبنى ًل الحالي الدولي النظام

ية بهدف وقف الحرب تتناول هذه الورقة البحثية مطلب التدخل العسكري في سورية ألغراض إنسان

وآلياته  اإلنساني ومشروعيته التدخل وحماية السكان املدنيين. وسنناقش في سياق هذا البحث أسس

 السياسية.  الدولي، ًل باملعايير بمعايير يجيزها القانون 

استندت منهجية البحث إلى قراءة الدراسات األكاديمية وتحليلها لتجارب التدخل الدولي العسكري منذ 

هاء الحرب الباردة، والدراسات الصادرة عن األمم املتحدة، وتقارير لجنة التحقيق الخاصة بالجمهورية انت

 العربية السورية، وتقارير منظمات حقوق إنسان دولية وسورية.

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت, ظاهرة العنف السياس ي في النظم العربيةد. حسنين توفيق إبراهيم،  (1)

 .548، ص 1999
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تتكون هذه الورقة البحثية من قسمين، إضافة إلى مقدمة وخالصة واستنتاجات. يتناول القسم األول 

ا ملسؤولية الحماية. ويتناول القسم الثاني مفهوم التدخل الد ولي اإلنساني ومشروعيته وطرائقه وتوضيحا

 التدخل الدولي اإلنساني في سورية وواجب الحماية.
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القسم األول: التدخل الدولي اإلنساني، مفهومه، مشروعيته، طرائقه، 

 ومسؤولية الحماية

واألخالقية بحماية السكان في وقت الحروب والكوارث. إًل  املجتمع الدولي ملزم من الناحيتين القانونية

ا أن فكرة التدخل اإلنساني )الصومال، كوسوفو، تيمور  ا قاطعا أن تجارب العقود املاضية أثبتت إثباتا

 لفرض 
ا
الشرقية، أوغندا، ليبيا، العراق، لبنان، أفغانستان، هاييتي، البوسنة وغيرها( استخدمت حجة

ة على الدول الضعيفة والتدخل في شؤونها الداخلية. ومع ظهور آليات جديدة لفرض هيمنة الدول القوي

الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، أصبح على املجتمع الدولي واجب قانوني وأخالقي بالتدخل لحماية ضحايا 

حكومية النزاعات املسلحة ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية، وكذلك تمكين املنظمات الحكومية وغير ال

ا من السيادة الوطنية للدول  ا انتقاصا  .(2) من تقديم املساعدة للضحايا على الرغم من كون ذلك ُيظهر أحيانا

ش وسنناق .(3) حماية لألشخاصاإلنساني وتوفير ال الدولي التدخل في سياق هذا الجزء مفهوم سنوضح

 .مشروعية التدخل اإلنساني وطرائقه وضرورته وجدواه

 

: مفهوم
ا

 التدخل الدولي اإلنساني أوًل

حماية السكان من الفظاعات الجماعية هي مسؤولية املجتمع الدولي وواجبه. والسؤال املفصلي هو 

كيفية تحقيق ذلك على أرض الواقع. فعندما تعجز دولة ما عن حماية مواطنيها، أو عندما تبدي عدم رغبتها 

فادحة في  لي لحمايتهم عند تعرضهم الفعلي لخسائرفي حمايتهم، يفترض في هذه الحالة تدخل املجتمع الدو 

 .(4) األرواح أو عند وجود خطر آني أو وشيك، قد يفض ي إلى تعرضهم ملثل هذه الخسائر

 والجرائم الوحشية للممارسات حد بوضع يقض ي العهد حديث مصطلح اإلنساني الدولي التدخل

 وهنالك توافق بين فقهاء(. إثنية قومية، ة،ديني) معينة بحق فئات واسع نطاق في ترتكب التي الخِطرة

 اإلنسانية واملبادئ اإلنسان حقوق  مبادئ الدولي معظمهم، على أن التدخل اإلنساني لفرض القانون 
                                                           

عدد  /والسياسية ، مجلة العلوم القانونيةإشكالية التدخل الدولي اإلنساني في العالقات الدوليةد. عادل حمزة،  (2)

 .132-122ص خاص،
 :الحماية مسؤولية الدول، وسيادة بالتدخل املعنية الدولية اللجنة (3)

International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), The Responsibility to Protect, 

International Development Research Centre, Ottawa, 2001, p. VII, available at: 

http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf (last visited 1 December 2009). 
وة ألغراض : هل تعزز مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القالتدخل العسكري ألغراض إنسانيةإيف ماسينغهام،  (4)

 .2009ديسمبر  /، كانون األول 876، العدد 91عسكرية؟ مختارات من املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 

Available at: https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/irrc-876-massingham-ara.pdf 

http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf
http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/irrc-876-massingham-ara.pdf
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والقبلية، يقع ضمن صالحيات مجلس  والدينية اإلثنية التي تسودها النزاعات األقاليم في والديمقراطية

 على دورها الناتو، كحلف اإلقليمية، الدولية املنظمات تأخذ أن بضرورة وهناك من يقول  .(5) الدولياألمن 

 الناتو تدخل غرار علىوذلك  األمن، مجلس من تفويض دون  من العسكري  التدخل خالل من الصعيد هذا

 .(6) 1999 عام كوسوفو في العسكري 

على حماية املدنيين  بحيث يقتصر (7) ويجب أن يستند التدخل الدولي اإلنساني إلى "النية الحسنة"

بمعزل عن تحقيق أي مصالح للمتدخلين سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم غيرها، وأًل يستهدف إفشال 

ا، يجب أن يقتصر .(8)ة نيل حريتها وتحقيق العدالتطلعات الشعوب إلى 
ا
التدخل الدولي اإلنساني على  إذ

لتدمير والتعذيب، واًلختفاء القسري وغيرها من من ويالت النزاعات املسلحة كالقتل وا املدنيين حماية

 ضد والجرائم الحرب جرائم وترقى إلى مستوى  واسع وممنهج، نطاق في األعمال الوحشية التي تمارس

بحقهم، ومقاضاة مرتكبي الجرائم أمام  ترتكب التي الخِطرة الجرائم ووقف ،(9) اإلبادة وجرائم اإلنسانية

 .(10) الدوليالقضاء 

ل بقوة على غياب "النية الحسنة" لدى القائمين بالتدخل، إذ إّن تقاعس لكن الوق
ّ
ائع على األرض تدل

زاعات املسلحة في رواندا ويوغوسالفيا وغيرها من األقاليم التي شهدت 
ّ
املجتمع الّدولي عن التدخل إبان الن

ب والجرائم ضد اإلنسانية إقدام املتحاربين على ارتكاب أخطر الجرائم، مثل: جريمة اإلبادة وجرائم الحر 

 على تقديم الّدول ملصالحها، على حساب حماية أرواح ماليين املدنيين. 
ا

 بحق األبرياء واملدنيين، تمثل دليال

                                                           
(5) Ian Hurd, Is humanitarianiIntervention legal?  The rule of law in an incoherent world. 

https://www.law.northwestern.edu/research-

faculty/colloquium/international/documents/Spring2012_Hurd_Humanitarian_Intervention.pdf 
(6)  Gareth Evans, the responsibility to protect. 

http://www.nato.int/docu/review/2002/issue4/english/analysis.html 
 :الحماية مسؤولية الدول، وسيادة بالتدخل املعنية الدولية اللجنة (7)

International Commission on intervention and State Sovereignity (ICISS), The responsibility to protect, 

International Development Research Centre, Ottawa, 2001, P.53-54. available at: 

http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf 
(8) Alex de Waal and Rakiya Omaar, Can military intervention be “humanitarian”?  

http://www.merip.org/mer/mer187/can-military-intervention-be-humanitarian 
(9) Lawrence Emeka Modeme, The Libya humanitarian intervention: Is it lawful in international law. 

http://www.academia.edu/576116/The_Libya_Humanitarian_Intervention_Is_it_Lawful_in_Internationa

l_Law 
(10) Isiaka Alanibadmus, humanitarian intervention and protection of civilian populations. 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2009/0025-85550902007B.pdf. 

https://www.law.northwestern.edu/research-faculty/colloquium/international/documents/Spring2012_Hurd_Humanitarian_Intervention.pdf
https://www.law.northwestern.edu/research-faculty/colloquium/international/documents/Spring2012_Hurd_Humanitarian_Intervention.pdf
http://www.nato.int/docu/review/2002/issue4/english/analysis.html
http://www.merip.org/mer/mer187/can-military-intervention-be-humanitarian
http://www.academia.edu/576116/The_Libya_Humanitarian_Intervention_Is_it_Lawful_in_International_Law
http://www.academia.edu/576116/The_Libya_Humanitarian_Intervention_Is_it_Lawful_in_International_Law
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2009/0025-85550902007B.pdf
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ا: مشروعية التدخل اإلنساني  ثانيا

األعضاء جميعهم، ومنع  بين السيادة في املساواة مبدأ يتضمن ميثاق األمم املتحدة جملة مبادئ أبرزها

، الفقرة األولى(. وحيث إن العالقة 2الدول في الشؤون الداخلية لبعضها )ميثاق األمم املتحدة، املادة  تدخل

 "املتحدة لألمم "يسوغ ما .. امليثاقبين الدولة ومواطنيها تقع في صلب اًلختصاص الداخلي للدولة، ليس في "

 فيه ما يستدعي من األعضاء وليس ما، لدولة الداخلي السلطان صميم من تكون  التي الشؤون في تتدخل أن

 في الواردة القمع تدابير بتطبيق يخّل  ًل املبدأ هذا أن على امليثاق، لحلها وفق املسائل هذه مثل عرض

 .، الفقرة السابعة(2السابع" )ميثاق األمم املتحدة، املادة  الفصل

ادتها والتصرف في شؤونها في ممارسة سي من شأن التدخل اإلنساني إذا حصل أن يقيد حق الدول 

تحليل ظاهرة  الداخلية بمحض إرادتها من دون أن تخضع في ذلك إلرادة دولة أخرى. وهنا تبرز أهمية

مبادئ القانون الدولي التي  التدخل الدولي في ضوء األخطار السياسية والقانونية املترتبة عليها في ما يخص

 .(11) التدخلمبدأ السيادة وعدم  تحكم العالقات بين الدول املستقلة، وًل سيما

من الوًليات املتحدة ودول الغرب بادعاء  1980اتسع نطاق التدخل الدولي ألغراض الحماية منذ عام 

مكافحة اإلرهاب أو حماية مواطنيهم ومصالحهم في الخارج أو حماية الديمقراطية أو لدواعي إنسانية تتمثل 

ا وما زال مثار جدل حاد بدافع الحماية الخارجي سكري الع التدخل بحماية املدنيين. ولذلك، فإن  كان دائما

رواندا. فعلى  في وكوسوفو، وعندما تقاعس املجتمع الدولي عن التدخل والبوسنة الصومال عندما حدث في

رواندا،  في جماعية إبادة حدوث احتمال إلى تشير مسبقة معلومات املتحدة الوًليات الرغم من أنه كان لدى

السالم، مما فسح املجال لحدوث أعمال إبادة عام  لحفظ املتحدة األمم قوات سحب على أصرت اإًل أنه

 .(12) راح ضحيتها مئات آًلف املدنيين 1994

، وكانت هذه 1999 عام في كوسوفو في األطلس ي شمال حلف تدخل ووصلت حدة الجدل إلى أشدها حين

 العسكرية للتدبيرات قانوني مسوغ م من قال بوجودالقضية مثار خالف حاد بين أعضاء مجلس األمن. فمنه

 األخالقي الجانب وكان األمن ومن دون أن يدعم هذا الرأي بالححج الكافية، مجلس من جديد   إذن   من دون 

 إلى حد كبير. وهنالك من افترض اإلنساني أو
ا

ا بقوة على الرغم من أنه كان مضلال  لتسويغ التدخل حاضرا

د من التدخل أن
ّ
 أعضاء- الحلفاء بها أدار التي للطريقة كثيرة ووجهت انتقادات منع؛ مما أكثر ذابحامل ول

 .(13) العملية -األطلس ي شمال حلف

                                                           
 .119، مصدر سبق ذكره، صإشكالية التدخل الدولي اإلنساني في العالقات الدوليةد. عادل حمزة،  (11)

(12)  http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1503000/1503103.stm 
 .2001ديسمبر  /، كانون األول تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول مسؤولية الحماية:  (13)

https://tolerance.tavaana.org/ar/content/ 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1503000/1503103.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1503000/1503103.stm
https://tolerance.tavaana.org/ar/content/
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ويشير تقرير أعده خبراء ملصلحة اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول بشأن عشرة تدخالت بارزة في 

 الدوافع كانت حاًلت في للغاية قوية تكان اإلنسانية أّن التسويغات إلى 1990و 1945عامي  املدة بين

ويخلص فقهاء القانون إلى أن التدخل اإلنساني لم يكن ضمن  .(14) األضعف هي فيها اإلنسانية البحتة

اهتمامات الدول املؤثرة خالل الحرب الباردة. ومع ذلك، حدث عدد من التدخالت في دول مفككة وضعيفة، 

 .(15) باردة واستراتيجياتها أكثر منها ذات طابع إنسانيلكنها كانت استجابة ملتطلبات الحرب ال

من جراء هذا الواقع املؤلم واملناقشات التي دارت بصدد مشروعية التدخل الدولي اإلنساني، أعلن في 

وقد أعدت  .(16) إنشاء اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول التابعة لألمم املتحدة 2000سبتمبر  /أيلول 

ا ب ، تضمن الضوابط واملعايير التي تحول دون انحراف التدخل ) الحمايةعنوان )مسؤولية اللجنة تقريرا

 الدولي عن أهدافه اإلنسانية إلى أهداف سياسية، وتمثلت بما يأتي:

 التدخل عند وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان. -1

 املتحدة. مصادر موثوقة كالوكاًلت التابعة لألمم كات جسيمة منوجود دليل واضح على وجود انتها -2

 وجود تفويض مسبق من مجلس األمن باستخدام القوة. ضرورة -3

ا وبعد استنفاد الوسائل السلمية كافة. -4  ضرورة أن يكون التدخل جماعيا

 .(17) العسكري  التدخل بعد األعمار إعادةضرورة  -5

                                                           
 :الدول  وسيادة بالتدخل املعنية الدولية اللجنة (14)

ICISS, “The Responsibility to Protect: Supplementary Volume”, International Development Research 

Centre, Canada, December 2001, p. 67. 
(15) Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, 

Oxford 57 University Press, Oxford, 2008, p. 124. 
ة إلى املجتمع 2000في و 1999وجه األمين العام لألمم املتحدة، السيد كوفي أنان، في الجمعية العامة في  (16) ، نداءات ملحَّ

ا إلى توافق جديد في اآلراء حول كيفية معالجة مسائل التدخل اإلنساني، و"توحيد الكلمة"  الدولي ليحاول التوصل نهائيا

َه السؤال املركزي بصراحة وبصورة مباشرة . ".. :حول املسائل األساسية املعنية سواء من حيث املبدأ أم العملية. وقد وجَّ

ا اعتداءا غير مقبول على السيادة، فعلى أي نحو  ينبغي علينا أن نستجيب لحاًلت شبيهة  ُل حقا
ّ
ل اإلنساني يمِث إذا كان التدخُّ

لالنتهاكات الجسيمة واملنهجية لحقوق اإلنسان التي تؤثر في كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا  –برواندا أو بسريبرينيتسا 

 املشتركة"؟

 لهذا ا
ا
لتحدي، أعلنت حكومة كندا، مع مجموعة من املؤسسات الكبيرة، في الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر واستجابة

ِلَب منها أن تدرس املسائل  2000
ُ
ل وسيادة الدول. وقد ط القانونية واألدبية والعملية  -إنشاء اللجنة الدولية املعنية بالتدخُّ

 نساني.كافة التي يجب أن تحكم التدخل اإل  –والسياسية 
 .136، مصدر سبق ذكره، صإشكالية التدخل الدولي اإلنساني في العالقات الدوليةد. عادل حمزة،  (17)

https://tolerance.tavaana.org/ar/content/ 

https://tolerance.tavaana.org/ar/content/


 
 8 

ا: مسؤولية الحماية
ا
 ثالث

ية هي بمنزلة نهج جديد لحماية السكان من هول الفظاعات الجماعية والجرائم الخِطرة مسؤولية الحما

لكن هناك اعتقاد قوي يدعو إلى التسليم بأن التدخل الدولي اإلنساني ينطوي على  .(18) التي ترتكب بحقهم

تسمت مشكلة مثيرة للجدل، فالتدخالت التي حدثت في الصومال والبوسنة وكوسوفو جاءت متأخرة، وا

بكثير من العيوب القانونية والسياسية، وكانت دوافعها سياسية ومصلحية أكثر منها إنسانية. أما في رواندا، 

فكان هناك تقاعس واضح عن التدخل لحماية األبرياء من الفظاعات التي كانت على وشك الحدوث، وكان 

ا على علم تام بأ ا والوًليات املتحدة خصوصا  ن مثل هذه الحوادث وشيكة الوقوع.املجتمع الدولي عموما

والتغيير ما يأتي: "نحن نؤيد املبدأ  والتحديات بالتهديدات املعني املستوى  رفيع الفريق جاء في تقرير

املستجد املتمثل بوجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية التي يمارسها مجلس األمن تأذن بالتدخل 

ا". ويؤكد معدو ال ا أخيرا
ا
تقرير بصفة خاصة أنه "... ثمة اعتراف متزايد بأن املسألة ليست العسكري مالذ

"حق التدخل" من جانب أي دولة، بل هي "مسؤولية الحماية" التي تقع على عاتق كل دولة عندما يرتبط 

األمر بمعاناة السكان من كارثة يمكن تفاديها، كالقتل الجماعي واًلغتصاب الجماعي والتطهير العرقي بطريق 

 .(19) ل القسري والترويع والتجويع املتعمد والتعريض لألمراض"الترحي

 1674القرار  2006أيريل / نيسان 28ومن باب تأكيد "مسؤولية الحماية، اعتمد مجلس األمن الدولي في 

بشأن حماية املدنيين في النزاعات املسلحة، وكانت هذه املرة األولى التي يقر فيها مجلس األمن مبدأ 

من الوثيقة الختامية  139و 138ماية". وأعاد القرار في البند الرابع تأكيد أحكام الفقرتين "مسؤولية الح

بشأن املسؤولية عن حماية السكان من اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب  2005ملؤتمر القمة العاملي لعام 

ا ل  .(20) لسلم واألمن الدوليينوالتطهير العرقي والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية من منطلق أنها تمثل تهديدا

ا، أوكلت إليه مهمة 2008فبراير / وفي شباط ا خاصا  على التركيز عين األمين العام لألمم املتحدة مستشارا

 .(21) الحماية ملسؤولية والتنفيذية والسياسية املفهوماتية الجوانب تطوير

                                                           
مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة : هل تعزز التدخل العسكري ألغراض إنسانيةإيف ماسينغهام،  (18)

 .2009ديسمبر  /، كانون األول 876، العدد 91ألغراض عسكرية؟ مختارات من املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 
ا أكثر عالم :والتغيير والتحديات بالتهديدات املعني املستوى  رفيع الفريق تقرير (19)

ا
 املشتركة. مسؤوليتنا :أمن

UN Doc. A/59/565, 2 December 2004, available at: http://www.un.org/secureworld/report.pdf (last 

visited 12 December 2009). 
 .2006يل أير /نيسان 28بشأن حماية املدنيين في النزاعات املسلحة،  1674قرار مجلس األمن الدولي  (20)

http://www.poa-iss.org/CASAUpload/ELibrary/SCR%201674%20Ar.pdf 
 اإللكتروني ملنظمة األمم املتحدة: الحماية املوقعاملسؤولية عن  (21)

http://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml 

http://www.un.org/secureworld/report.pdf
http://www.poa-iss.org/CASAUpload/ELibrary/SCR%201674%20Ar.pdf
http://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml
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املتحدة بعنوان: "تنفيذ مسؤولية صدر تقرير األمين العام لألمم  2009يناير / كانون الثاني 12وفي    

الحماية"، ويتضمن توضيحات إضافية بشأن الطرائق التي يستطيع املجتمع الدولي من خاللها اًلستجابة 

 .(22) ملتطلبات حماية البشر من األعمال الوحشية

 العاملي ةاملتحد األمم قمة ملؤتمر الختامية الوثيقة عليها تنص كما الحماية، ملسؤولية الثالث والدعامات

 الحماية، هي: عن املسؤولية تنفيذ عن 2009 لعام العام األمين تقرير في صيغت وكما 2005 لعام

تقع على عاتق الدولة املسؤولية الرئيسة في حماية السكان من اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب  -1

 لك الجرائم.والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية والتطهير العرقي، ومن التحريض على ارتكاب ت

تقع على عاتق املجتمع الدولي مسؤولية تشجيع الدول على الوفاء بهذه املسؤولية ومساعدتها في  -2

 ذلك.

تقع على عاتق املجتمع الدولي مسؤولية استخدام الوسائل املالئمة الدبلوماسية منها واإلنسانية  -3

عن حماية سكانها، يجب أن يكون  وغيرها لحماية السكان من هذه الجرائم. وإذا ظهر عجز الدولة البّين

ا ًلتخاذ إجراء جماعي لحماية ال ا مليثاق األمم املتحدةاملجتمع الدولي مستعدا  .(23) سكان، وفقا

 

  

                                                           
 تقرير األمين العام لألمم املتحدة، بان كي مون، بخصوص تنفيذ املسؤولية الدولية: (22)

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/206/08/PDF/N0920608.pdf?OpenElement 
 املسؤولية عن الحماية،املوقع اإللكتروني ملنظمة األمم املتحدة: (23)

http://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/206/08/PDF/N0920608.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml
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ا: معايير التدخل العسكري؛ املعايير اإلنسانية واملصالح السياسية  رابعا

باردة إلى التدخل العسكري لجأت الوًليات املتحدة األميركية وبعض الدول الغربية بعد انتهاء الحرب ال

ا أن التدخل جاء نتيجة مصالح سياسية ًل  في الدول األخرى بذريعة حماية حقوق اإلنسان، ليتضح ًلحقا

ضرورات إنسانية. وهنالك شواهد كثيرة على عدم تردد هذه القوى بالتضحية بحقوق اإلنسان ورفض قيام 

 مع املصالح السياسية واًلقتصادية لهذه القوى. أنظمة ديمقراطية، بل تقويضها وإجهاضها عند تعارضها

 الدوليةوُيستغل التدخل اإلنساني في أحيان كثيرة ليصبح وسيلة للتسلط، األمر الذي يزيد الفوض ى 

والتدخالت العسكرية التي حدثت خالل العقود السابقة كانت ملصلحة الدول الكبرى القائمة بالتدخل . (24)

اية السكان أو املساعدة في اًلستقرار وإعادة البناء، إذ تعسف املتدخلون أكثر منها لوقف الفظاعات وحم

باستخدام القوة في الحاًلت معظمها )العراق، ليبيا، البوسنة، أفغانستان، كوسوفو، اليمن(، وكانت كثير 

 من التدخالت التي جرت تحت غطاء اإلنسانية ذرائع لحماية مصالح الدول املتدخلة. 

سع مليثاق األمم املتحدة الذي يسوغ التدخل العسكري لوقف الفظاعات والجرائم إن التفسير الوا

ا لألمن والسلم الدوليين ًل يجعل التدخل ذا طابع إنساني،  الخِطرة التي ترتكب بحق السكان بوصفها تهديدا

غراض إذ أثبتت التجربة، أن حماية السكان تحصل عندما تلتقي معايير املصلحة الخاصة للمتدخلين باأل 

ا إلى الجدل الحاد الذي حصل بسبب التدخالت العسكرية داخل مجلس  .(25) اإلنسانية فحسب واستنادا

األمن ومؤسسات األمم املتحدة وعلى صعيد فقهاء القانون الدولي واملنظمات الدولية _الحكومية وغير 

ايير من أجل التدخل الحكومية_ اقترحت اللجنة الدولية املعنية بالتدخل والسيادة الدولية ستة مع

 وهي: ،(26) العسكري 

 القضية العادلة  -املعيار األول 

وتشترط من أجل التدخل الدولي اإلنساني حدوث خسائر فادحة في األرواح _فعلية أو متوقعة_ مع 

توافر نية القيام بإبادة جماعية أو من دونها، سواء كانت الدولة ضالعة فيها، أم غير قادرة على مواجهتها أم 

غير معنية بذلك، أو حدوث أعمال تطهير عرقي فعلية أو مرتقبة في نطاق واسع بوساطة القتل أو التهجير 

 القسري أو الترهيب أو اًلغتصاب.

                                                           
 .41، صالتدخل الدولي اإلنسانيمحمد يعقوب عبد الرحمن،  (24)
: هل تعزز مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة التدخل العسكري ألغراض إنسانيةإيف ماسينغهام،  (25)

 .2009ديسمبر /، كانون األول 876، العدد 91املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد ألغراض عسكرية؟ مختارات من 
 :الحماية مسؤولية الدول، وسيادة بالتدخل املعنية الدولية اللجنة (26) (26)

International Commission on intervention and State Sovereignity (ICISS), The responsibility to protect, 

International Development Research Centre, Ottawa, 2001, P.53-54. available at: 

http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf 

http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf
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 السلطة املالئمة -املعيار الثاني 

أي السلطة أو الجهة املخولة باتخاذ القرار بالتدخل العسكري، إذ تقترح اللجنة ثالث جهات هي مجلس  

 ة.يوالجمعية العامة لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليم األمن

 النية السليمة -املعيار الثالث 

على أن يكون الهدف األساس للتدخل وقف املعاناة اإلنسانية التي يتعرض لها السكان أو منعها في حال  

 كانت مرتقبة، وتأكيد عدم مشروعية التدخل الدولي اإلنساني بهدف إسقاط نظام الحكم.

 املالذ األخير -ملعيار الرابع ا

ويعني استنفاد املجتمع الدولي للوسائل الدبلوماسية املمكنة كافة قبل اإلقدام على التدخل العسكري  

 بوصفه املالذ األخير.

 الوسائل املتناسبة -املعيار الخامس 

 الهدف حقيقبت الكفيل األدنى عتبة الحد عند وحدته ومدته العسكري  التدخل يتعين أن يكون حجم 

املراد، ووجوب التزام املتدخلين بأحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني التي تنظم استخدام  اإلنساني

 القوة في أثناء التدخل العسكري، واًلستخدام املتناسب للقوة، واًلمتناع عن استخدام املفرط للقوة.

 مسؤولية إعادة البناء -املعيار السادس 

 دائم، سالم بناء إعادة على دخلين خالل مرحلة ما بعد التدخل واملتمثلة باملساعدةوهي التزامات املت 

 مستدامة، وتخصيص املوارد الالزمة لذلك وتجنيدها. وتنمية اإلدارة حسن إيجاد على والعمل

ومما يثير قلق الدول الضعيفة واملفككة التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية ومن نزاعات داخلية 

ا ما تسستغل الحسابات اإلنسانية قتصبح أداة تضليل من أجل تسويغ التدخل اإلنساني، إذ أنه  غالبا

 يستخدمها الطرف القوي للتدخل في شؤون الطرف الضعيف وفرض اإلمالءات عليه بدافع املصلحة.

وعلى الرغم من أهمية التدخل العسكري ألغراض إنسانية، إًل أنه يبقى مسالة شائكة من حيث 

واجية املعايير، وإقامة الحد بين املعايير اإلنسانية واملصالح السياسية. وفي ظل غياب سلطة مركزية في ازد

النظام الدولي تنظر إلى سلوكات الدول بصورة مجردة وبمعيار واحد، يبقى التدخل اإلنساني غطاء لغايات 

مسوغات أخرى ًلستخدام  سياسية واقتصادية تستخدم ضد الدول الضعيفة بصورة انتقائية عند غياب

القوة. من هنا ًل بد من تخليص التدخل اإلنساني من الحسابات السياسية، من خالل منع التدخل 

اإلنساني إًل بناء على قرار صريح ومسبق من مجلس األمن، وتفعيل دور محكمة الجنايات الدولية في قضايا 

 .(27) باستمرارر التدخل اإلنساني للحد من اًلنتهاكات الجسيمة التي تتكر 

                                                           
 .126ر سبق ذكره، ص، مصدإشكالية التدخل الدولي اإلنساني في العالقات الدوليةد. عادل حمزة،  (27)
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ا: طرائق  وجدواه التدخل خامسا

ا ما يقع خالف بين الدول عند اتخاذ قرار التدخل وذلك بسبب تعارض في مصالحها، فقد يكون  غالبا

ا مختلفة  التدخل ذو أبعاد ودوافع أمنية أو أيديولوجية أو إنسانية أو اقتصادية. والتدخل يأخذ صورا

السلمية والوسائل العسكرية لوقف املعاناة اإلنسانية سواء  /وماسيةومتنوعة تتراوح بين الوسائل الدبل

 أكانت ناتجة عن حروب أم كوارث طبيعية.

ولكي يكتسب التدخل الدولي اإلنساني شرعية، يجب أن يحصل وفق قرارات تتخذها األمم املتحدة 

تدخل الناعم املتمثل طابع ال اإلنساني الدولي )مجلس األمن أو الجمعية العامة(. وقد يأخذ التدخل

 مكان إلى بالوصول  اإلنسانية للمنظمات بممارسة الضغط السياس ي واًلقتصادي والدبلوماس ي، والسماح

 اإلنسان لحقوق  انتهاكات من يجري  ما ومراقبة للمدنيين اإلنسانية والخدمات الدعم لتقديم الحوادث

وتوثيقها )28(، و قد يرقى إلى استخدام القوة أي التدخل العسكري. والتدخل الدولي اإلنساني باستخدام 

معاناة قد تفوق في  حمايتهم املزمع باألشخاص تلحق من شأنها أن التي الحرب القوة العسكرية له طابع

املحلية، أو األطراف املتحاربة  السلطات من لها يتعرضون  التي املعاناة قسوتها -من حيث-بعض الحاًلت 

داخل بلدهم )29(. وعليه يتعين التأكد من جدوى  التدخل اإلنساني قبل الشروع به وتحديد الفائدة املرجوة 

 املسلحة املنازعات أو الداخلية اًلضطرابات لضحايا الحماية تأمين من حيث اقتصار مثل هذا التدخل على

ا عن أي والحروب .القائمة به للدول  ذاتية مصالح أي التدخل هذا لتحقيق حساب األهلية، بعيدا  

 ضد جرائم ومن ضمنها العراقي، الشعب بحق الجرائم أخطر يرتكب حسين صدام ظامن كان حينما

 من على الرغم النظام، استبداد من العراقيين لحماية الدولي التدخل عن الدولي املجتمع أحجم اإلنسانية،

 يةالعراق املعارضة أحزاب وأعضاء كاألكراد محددة مجموعات إبادة حد إلى وصلت الجرائم هذه بعض أن

 العراقية، القوات بإخراج قرار ًلتخاذ األمن مجلس سارع للكويت العراق احتالل وبعد .(30) ومناصريهم

 العراقيين الغزاة لطرد القوة استخدمت التي الدولية التحالف لقوات األمن مجلس من املهمة هذه فأوكلت

 حماية بادعاء العراق شمال يف العراقي الحربي الطيران تحليق على دولي حظر فرض ذلك تال. الكويت من

رضت الشيعة، لحماية جنوبه وفي األكراد
ُ
 بالشعب شديدة معاناة ألحقت العراق على دولية عقوبات وف

ا العراقيين آًلف مئات إلى موت وأدت العراقي  .(31) األطفال وخصوصا

                                                           
 .44-43، املستقبل العربي، صبعض اإلشكاليات النظرية ملفهوم التدخل الدولي اإلنسانيخالد حساني،  (28)

rticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdfhttp://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineAAvailable at:  
(29) Current Issues and Comments.Robert Kolb, Note on humanitarian intervention,   

r/irrc_849_kolb.pdfhttps://www.icrc.org/eng/assets/files/otheAvailable at:  
(30)   Noam Chomsky, Humanitarian intervention, Boston Review, December, 1993- January, 1994. 

Available at: http://www.chomsky.info/articles/199401--02.htm 
(31)   Ken Roth, War in Iraq not humanitarian intervention. Availabe at : 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_849_kolb.pdf
http://www.chomsky.info/articles/199401--02.htm
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استهدفت  وتفيد التجارب أن عمليات التدخل الدولي التي جرت على مدار العقود السابقة معظمها،

تحقيق مصالح الدول على حساب حماية املدنيين ووقف النزاعات، وإًل ملا تقاعس املجتمع الدولي عن 

أكثر من مليون شخص  1994التدخل لحماية املدنيين من أعمال اإلبادة التي راح ضحيتها في رواندا عام 

واملماطلة في التدخل في على الرغم من العلم املسبق لدى مجلس األمن بأن مجزرة وشيكة ستحدث، 

 .1999، وفي كوسوفو عام 1994البوسنة والهرسك عام 

أيلول/  في البنتاغون  ومبنى العاملية التجارة برجي مهاجمة على اإلرهابي القاعدة تنظيم إقدام وفي إثر

 اب،اإلره بمحاربة متذرعة أفغانستان الغربية الدول  ببعض مدعومة املتحدة الوًليات غزت ،2001 سبتمبر

 صدام نظام دعم وبذريعة النووي، السالح ذلك في بما شامل دمار أسلحة امتالكه بذريعة العراق غزو  تالها

 لم صدام نظام وأن العراق، في شامل دمار ألسلحة وجود ًل أنه الغزو  بعد ثبت وعندما. لإلرهاب حسين

 ألسباب كان مرده العراق حتاللا بأن والغرب أميركا تذرعت اإلرهابي، القاعدة بتنظيم عالقة على يكن

 . صدام نظام ظلم من العراقيين لحماية التدخل استدعت إنسانية

ا كان  جرائم يرتكب حسين صدام نظام كان حينما العراق في اإلنساني التدخل الدولي املجتمع على لزاما

 العراقي النظام حقب إجراءات من تبعه وما للكويت العراق غزو  وذلك قبل العراقيين، بحق اإلنسانية ضد

ا ألحقت  الدولي للتدخل موجبة أسباب آنذاك تتوافر لم إنه إذ الحصار، من جراء بالعراقيين فادحة أضرارا

 .(32) إبادة جرائم أو حرب جرائم أو اإلنسانية ضد جرائم في حينها العراقي النظام ارتكاب لعدم اإلنساني

 

 

                                                           

https://www.hrw.org/legacy/wr2k4/download/3.pdf 
(32) Ibid. 

https://www.hrw.org/legacy/wr2k4/download/3.pdf
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 رية وواجب الحمايةالقسم الثاني: التدخل الدولي اإلنساني في سو 

أدت الحرب املستمرة منذ ما يزيد على خمسة أعوام إلى نتائج خِطرة وكارثية على املدنيين، نجم عنها 

ألف شخص )لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية(،  300مقتل نحو 

ثر من ستة ماليين شخص داخل سورية، واختفاء عشرات اآلًلف في السجون ومراكز اًلحتجاز، ونزوح أك

إضافة إلى خمسة ماليين شخص باتوا ًلجئين في دول الجوار وأنحاء العالم كافة، وخمسة ماليين شخص 

يعيشون في مناطق محاصرة ومناطق يصعب الوصول إليها )اللجنة الدولية للصليب اًلحمر(. وألحقت 

ا طال املدن والقرى والبلدات  ا واسعا  عن دمار واسع في البنالحرب دمارا
ا

ة التحتية، والتسبب يمعظمها، فضال

 بخسائر فادحة على صعيد اًلقتصاد. 

بيّنا في الفصل السابق مفهوم التدخل الدولي اإلنساني ومشروعيته من باب مسؤولية الحماية ومعايير 

سياق هذا الفصل  التدخل وطرائقه بين املعايير اإلنسانية والقانونية واملصالح السياسية، وسنعرض في

ملوجبات التدخل اإلنساني في سورية في ضوء استمرار األزمة السورية التي بدأت بصورة احتجاجات سلمية 

وتحولت إلى اضطرابات داخلية ثم تحولت إلى نزاع مسلح داخلي حتى وصلت إلى عتبة النزاع املسلح الدولي 

 .(33) وذلك بحسب اللجنة الدولية للصليب األحمر

 

: م
ا

 واقف املعارضة السورية أوًل

أفض ى إمعان نظام األسد في قمع اًلحتجاجات السلمية واستخدام القوة املفرطة ضد املحتجين إلى 

املطالبة بتدخل دولي لحمايتهم من عنف النظام. وقد تصدر مطلب التدخل لغرض الحماية خطاب 

ه، إذ بات مطلب التدخل العسكري املعارضة السياسية والشعبية من جراء ازدياد حدة القمع واتساع نطاق

ا بقوة، لدرجة استجداء املجتمع الدولي والقوى العظمى للتدخل العاجل من أجل الحماية وإسقاط  حاضرا

ا.   النظام أيضا

اتسمت مواقف املعارضة السياسية في بداية األزمة بانقسام واضح حول مطلب التدخل العسكري، 

الوطني لقوى الثورة واملعارضة والهيئة العليا للمفاوضات طالبوا في فاملجلس الوطني السوري واًلئتالف 

كثير من املناسبات وبصورة علنية بتدخل دولي أو أميركي لحماية السوريين وإسقاط النظام وذلك على غرار 

أما هيئة التنسيق الوطنية فقد رفضت أي تدخل دولي وبخاصة في الحالة السورية  .(34) النموذج الليبي

                                                           
(33) Exclusive: Situation in Syria constitutes international armed conflict - Red Cross, Reuters, April 7, 

2017: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-redcross-idUSKBN17924T 

 انظر:لالطالع على مواقف بعض قادة املعارضة السوريين،  (34)

http://www.syria-press.org/article.php?id=5179 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-redcross-idUSKBN17924T
http://www.syria-press.org/article.php?id=5179
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ا التدخل العسكري، وعّدت أن مثل هذا التدخل سيكون بمنزلة غزو مخالف ملبدأ السيادة وعدم وتحدي دا

التدخل الوارد في ميثاق األمم املتحدة، وسيسقط الدولة ومؤسساتها ولن يسقط النظام. وطالبت هيئة 

في صف النظام التنسيق بإصدار قرار من مجلس األمن بوضع املقاتلين غير السوريين جميعهم، إن كانوا 

 .(35) أو املعارضة خارج الشرعية الدولية

 كبيرة على التدخل العسكري ظانين أن املجتمع الدولي سيفي بالتزاماته القانونية 
ا

عقد السورويون آماًل

رتكب الفظاعات بحقها. ولكن ما لبث السوريون أن 
ُ
واألخالقية التي تفرض عليه نجدة الشعوب التي ت

ا من الخيال، فعلى اكتشفوا أن آمالهم بت دخل املجتمع الدولي ومنظمة األمم املتحدة لحمايتهم كانت ضربا

الرغم من ارتفاع درجة العنف والقتل والدمار، لم تكن هناك أي استجابة لدعواتهم واستغاثاتهم املتكررة 

 واملتواصلة على مدار ستة أعوام.  

افع التدخالت العسكرية واملعوقات التي تعترض من الواضح أن السوريين لم ينتبهوا منذ البداية إلى دو 

 وحالة البوسنة 1991األولى بهدف تحرير الكويت عام  الخليج حرب منذ الدولي فحاًلت التدخل تنفيذها.

 الدولي النظام ظل في الدولي التدخل قد عززت اًلعتقاد السائد حول أن للعراق األميركي الغزو  ثم وكوسوفو

ا عن املعايير القانونية واألخالقية املتمثلة بواجب  على يةبصورة أساس يبنى الحالي حسابات سياسية، بعيدا

 .(36) الحماية

ا في  املعارضة السياسية قوى  في ذلك يقع بالدرجة األولى على عاتق واللوم ا واضحا التي أظهرت قصورا

تشوبه  اإلنساني ليالدو  التدخل قراءة وفهم كثير من التجارب السابقة التي أثبتت من دون أدنى شك أن

الدولي. وقد  وتؤدي إلى تجاهل القانون  القوى الكبرى  كثير من التعقيدات نتيجة القيود التي تفرضها مصالح

 وغير منسجمة مع القانون  سياسية معظمها نتيجة حسابات في النزاعات املسلحة القوى  كان تدخل هذه

ا بتجاوز  الدولي، والتدخل باًلنفراد  لعراق في حرب الخليج الثانية(الدولي )حالة ا التفويض صالحيات بدءا

التدخل كحال  عن اإلحجام من دون تفويض دولي )حالة كوسوفو( أو بالتسوية )حالة البوسنة( والتدخل

ا. 1995رواندا عام   وسورية حاليا

  

                                                           

http://scpss.org/?p=2152 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/197368/ 

 
 .إشكالية التدخل الدولي في سوريةمحمد زيكار،  (35)

http://beta-deltan.c-tpa.org/?lang=AR&node=26948 
 عبد الرحمن السراج، مصدر سابق. (36)

http://scpss.org/?p=2152
http://www.skynewsarabia.com/web/article/197368/
http://beta-deltan.c-tpa.org/?lang=AR&node=26948
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ا: دور الجهات الخارجية في تأجيج النزاع في سورية  ثانيا

لذي تقدمه منظمة األمم املتحدة وكثير من الجهات الخارجية الرغم من أهمية الدعم اإلنساني اعلى 

ا وتقديم املساعدات الغذائية والطبية  لضحايا النزاع املسلح في سورية كإغاثة الالجئين واملهجرين داخليا

ا من املساعدات املالية والعسكرية التي تقدمها القوى اإلقليمية  ومعالجة الجرحى واملرض ى، إًل أن كثيرا

ا من التدخل اإلنساني، بل هي صورة من التدخل غير املشروع والدول ية ألطراف النزاع ًل يمكن عّدها نوعا

 في الشؤون الدخلية للدول، وتساهم في تأجيج الصراع واستمراريته.

وقد واكب التصعيد الداخلي لألوضاع في سورية من جراء استخدام قوات النظام املفرط للقوة ضد 

قيام عدد من الجهات الخارجية الرسمية وغير الرسمية باملساهمة مساهمة فعالة  اًلحتجاجات السلمية،

ا بتحول اًلضطرابات الداخلية إلى نزاع مسلح غير  ا مباشرا في عسكرة ثورة الحرية والكرامة، وتسببت تسببا

ا إلى عتبة النزاع املسلح الدولي وذلك في ضوء التدخل التركي  واألميركي. دولي )حرب أهلية(، وصلت مؤخرا

 للتأثير في التكتالت السياسية املعارضة واملتحاربين 
ا

ا ومتواصال ا قويا وبذلت بعض الدول الخارجية جهدا

لتحقيق مصالح جغرافية وسياسية بعيدة عن أي صفة إنسانية. وقد أدت سياسات الدول واألطراف 

ري، في حين واصلت بعض الدول الخارجيين املتمثلة بدعم النظام إلى إمعانه في مواصلة الخيار العسك

ا، 
ا
والجهات مد الجماعات املسلحة باملال والسالح ساعية لتجسيد هيمنة املجموعات اإلسالمية األكثر تطرف

وسهلت دخول آًلف املقاتلين األجانب لدعم التنظيمات اإلرهابية كداعش وفتح الشام )جبهة النصرة 

ا( وغيرهم منتهكة بذلك قرار مجلس األمن  الذي يدعو إلى اًلمتناع عن دعم جبهة  2014لعام  2170سايقا

النصرة وداعش وإلى وجوب محاربتها، وفي املقابل تهميش الجماعات املسلحة "املعتدلة" وتحييدها من جراء 

 .(37) حجب صور الدعم واملساعدات كافة عنها

ودول أخرى ومشاركتها  وقد أدى التدخل املباشر لحزب هللا وعدد من املليشيات الشيعية من العراق

الفاعلة في الصراع إلى جانب قوات النظام ومليشياته ومساندة آًلف املقاتلين الذين انضموا إلى صفوف 

الجماعات املسلحة لزيادة عدم اًلستقرار بدرجة كبيرة، وتغليب اًلصطفافات الطائفية واملذهبية، وتعزيز 

السورية، التقرير  العربية بالجمهورية املعنية املستقلة الدولية التحقيق لجنةالصبغة اإلقليمية للنزاع )

 .(2015فبراير / شباط 15التاسع، 

  

                                                           
(37) http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2170.pdf 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2170.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2170.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2170.pdf
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ا: التدخل الدولي اإلنساني في سورية ومسؤولية الحماية 
ا
 ثالث

ورة الّسورية التي انطلقت في آذارح
ّ
على طابعها الّسلمي حتى نهاية العام نفسه،  2011مارس  /افظت الث

ل القتل والقمع والتنكيل التي انتهجتها األجهزة األمنية التابعة للنظام بحق املتظاهرين على الرغم من أعما

حاد بين قوى املعارضة بشأن جدوى التدخل الدولي وضرورته لوقف جرائم  السلميين. وظهر حينها سجال

غير أّن . ةالوطني بالسيادة يمس خارجي تدخل أي رفض على النظام، وكان هناك _في البداية_ شبه إجماع

إمعان الّنظام في انتهاج سياسة القتل والتعذيب بحق املدنيين وارتكاب الفظاعات بحق املحتجين، دفع إلى 

 ومراقبين إنسانية منظمات وجود خالل للمدنيين من الحماية مطالبة املجتمع الدولي بالتدخل لتأمين

 وري، ومن ثم جاءت املطالبة العلنيةالّس  الطيران تحليق على حظر وفرض الّسورية، األرض على دوليين

 .السوري الشعب بحق مجازر النظام لوقف العسكري، الدولي بالتدخل

مع تحول الثورة السلمية إلى نزاع مسلح لم يعد ارتكاب الفظاعات والجرائم الخِطرة يقتصر على قوات 

جما
ْ
عارضة معظمها، النظام واملجموعات املسلحة التابعة له، بل غدا من املالحظ ارتكاب ال

ْ
حة امل

ّ
عات املسل

 جرائم ًل تقّل خطورة عن جرائم النظام. 

قت املنظمات الدولية وفي مقدمتها لجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية 
ّ
وث

 وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية )أمنستي( ومنظمات وطنية سورية ارتكاب املتحاربين جرائم

حرب وجرائم ضد اإلنسانية. فقوات النظام ترتكب املجازر وتشن هجمات واسعة النطاق على املدنيين، 

وترتكب جرائم ضد اإلنسانية بصورة ممنهجة تتمثل بالقتل العمد والتعذيب وأخذ الرهائن واإلخفاء 

 تتمثل حرب وجرائم اإلنسان لحقوق  جسيمة انتهاكات القسري والعنف الجنس ي. وترتكب قوات النظام

 القتال والتعذيب أعمال في واستخدامهم األطفال وتجنيد الرهائن وأخذ العمد باستهداف املدنيين، والقتل

 الطبي املجالين في والعاملين للمستشفيات املمنوحة الخاصة الحماية الجنس ي، وتنتهك والعنف واًلغتصاب

 إلى بث حالة من الذعر بين املدنيين، وسقوطاملفرط  العشوائي واملدفعي الجوي  ويؤدي القصف .واإلنساني

 وهي الكلور، القذائف العنقودية وغاز الحكومية الضحايا من جراء استخدام القوات من كبيرة أعداد

 .(38) مشروعة أسلحة غير

 وأخذ وتمارس التعذيب واإلعدام خارج نطاق القانون، العمد وتنتهج املجموعات املسلحة سياسة القتل

 القتالية، األعمال في واستخدامهم األطفال وتجنيد الجنس ي والعنف واًلغتصاب القسري  فاءالرهائن واإلخ

وتلجأ بعض . والديني الطبي املجالين في العاملين املحمية، كذلك األمر فإنها تستهدف األعيان على والهجوم
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 السيارات م بتفجيربالقيا صفوفهم في الجماعات املسلحة إلى ارتكاب املجازر بحق املدنيين وبث الرعب

ا وقصفها املدنية األحياء املدنية، ومحاصرة املناطق في املفخخة ا عشوائيا  .(39) قصفا

ا وضرورّيا لتوفير الحماية و ا ملحًّ في ضوء تفاقم الحالة في سورية، أضحى التدخل الدولي اإلنساني أمرا

تكبها قوات النظام ومليشياته للمدنيين ووقف املجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي تر 

 والجماعات املسلحة كافة.

 

ا: األساس  سورية في العسكري  للتدخل القانوني رابعا

يستند مبدأ استخدام القوة إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وهو إجراء قمعي ملجابهة 

من الفصل  42و 41وقد حددت املواد  حاًلت اإلخالل بالسلم واألمن الدولي، أو أي تهديد للسلم واألمن.

السابع اإلجراءات والتدبيرات التي يمكن ملجلس األمن اتخاذها إلعادة السلم واألمن الدوليين إلى نصابهما، 

 سواء قبلت الدولة 
ا
وتنقسم إلى تدبيرات عسكرية وتدبيرات غير عسكرية، وتكون هذه التدبيرات ملزمة

 املعنية أم رفضت. 

ا ما يكون  موضوع استخدام القوة بموجب الفصل السابع موضع خالفات واسعة من جراء تضارب  غالبا

ا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن، إذ يستحيل في كثير من  في املصالح بين الدول وتحديدا

األحيان الوصول إلى توافق حول قضية محددة. ويثور الخالف بين الدول عندما يتعلق األمر بالتدخل 

عسكري ألغراض إنسانية، وتبقى هذه املسألة شائكة من حيث إقامة الحد بين املعايير اإلنسانية واملصالح ال

 السياسية. 

إن ازدواجية املعايير في تعاطي املجتمع الدولي مع الحاًلت التي تستدعي التدخل اإلنساني لها تبعات 

لى التدخل في كثير من الحاًلت سواء بتكليف سلبية على صدقية التدخل. فبينما تسارع الوًليات املتحدة إ

من مجلس األمن أم من دونه، نرى أنها استخدمت حق النقض )الفيتو( لتعطيل قرارات دولية ملجابهة 

 مرة لتعطيل قرارات تتعلق بإدانة إسرائيل 40مرة، منها أكثر من  90تهديدات السلم واألمن الدوليين نحو 
(40). 

لفظاعات املرتكبة بحق األبرياء تستدعي من املجتمع الدولي التحرك إن درجة العنف في سورية وا

وليكتسب التدخل العاجل والجاد لحماية السكان من الفظاعات والجرائم الخطرة التي يرتكبها طرفي النزاع. 

مشروعية، يتعين أن يكون بموجب قرار يصدره مجلس األمن، وأن يقتصر على حماية املدنيين، ووقف 

                                                           
 املصدر نفسه. (39)
 محمد زيكار، املصدر نفسه. (40)
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كيك املليشيات املسلحة كافة، ومساءلة كل من هو ضالع بارتكاب جرائم خِطرة أمام محكمة الحرب، وتف

 الجنايات الدولية، واملساعدة في إعادة بناء سورية.

فر بقوة، إن األساس القانوني للتدخل العسكري في سورية بموجب الفصل السابع لغرض الحماية متوا

ا عن املصالح السياسية. لكن هذا األمر في غاية الصعوبة،  مرتبط بتطبيق القانون الدولي هلكن تحقيق بعيدا

إذ إن معظم التدخالت العسكرية التي حدثت بعد الحرب الباردة كانت دوافعها سياسية أكثر منها لغرض 

الحماية. ولذلك يجري تسويغ الفيتو الروس ي والصيني بخصوص الوضع في سورية بذريعة عدم التدخل في 

ة للدول، إًل أنه ليس لهذا التسويغ ما يسنده، ألن استخدام الفيتو هو ملصالح سياسية الشؤون الداخلي

ا.  أيضا

يحتاج قرار التدخل العسكري في سورية إلى موافقة األعضاء الدائمين في مجلس األمن جميعهم. وفي 

 ضوء رفض روسيا والصين، فإن مشروعية التدخل من دون موافقة صريحة من مجلس األمن ستكون 

موضع شك، وفي هذه الحال ليس هناك من ضمانة بأن التدخل األحادي سيوقف املعاناة اإلنسانية 

 للسكان، بل من املحتمل أن يفاقمها.

 

 خالصة واستنتاجات 

ا حماية السكان من  يقوم التدخل الدولي اإلنساني على مبدأ حماية السلم واألمن الدوليين وأيضا

ب والكوارث. ويجب أن يكون التدخل بقرار صادر عن مجلس األمن، وأن الفظاعات التي تسببها لهم الحرو 

ا عن إيالء أي حساب ملصالح املتدخلين لكن التدخالت العسكرية التي  .يرتكز على النية الحسنة بعيدا

حدثت خالل العقود السابقة معظمها، كانت ملصلحة القوى الكبرى القائمة بالتدخل أو للنيل من تطلعات 

ى الحرية والعدالة أكثر منها لوقف الفظاعات وحماية السكان أو املساعدة في اًلستقرار وإعادة الشعوب إل

 البناء، األمر الذي يفقدها الصدقية القانونية واإلنسانية. 

والتدخل الدولي اإلنساني هو بحد ذاته مشكلة مثيرة للجدل، فالتدخالت التي حدثت في الصومال 

خرة، وشابتها كثير من العيوب القانونية والسياسية، وكان لها خلفيات والبوسنة وكوسوفو جاءت متأ

ودوافع سياسية ومصلحية أكثر منها إنسانية. وقد تكون املصالح السياسية وراء إحجام املجتمع الدولي عن 

على الرغم من املعرفة بأن هنالك فظاعات ومجازر  1994التدخل في أحيان كثيرة كما حدث في رواندا عام 

 شيكة الوقوع. و 

وتجسد حالة سورية في الوقت الراهن أكبر دليل على تقاعس املجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه 

ماليين األبرياء، وتقديم املصالح السياسية على املعايير القانونية واإلنسانية، على الرغم من الفظاعات التي 

يون في البداية أن املجتمع الدولي سيسارع إلى التدخل يرتكبها أطراف النزاع ضد املدنيين. إذ ظن السور 
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لحمايتهم من الفظاعات والجرائم التي يرتكبها املتحاربون بحقهم، إًل أن آمالهم سرعان ما تبددت، ولم 

 الرغم من ارتفاع درجة العنف والقتل والدمار.   إلنقاذهم علىيتدخل املجتمع الدولي 

دخل الدولي اإلنساني ودوافع التدخالت العسكرية ونتائجها منذ من خالل استعراض موجز ملسألة الت

وفي سورية منذ  1994نهاية الحرب الباردة، ونتيجة تقاعس املجتمع الدولي عن التدخل في حالة رواندا عام 

 ، فقد توصلت الدراسة إلى اًلستنتاجات اآلتية:2011

من انتهاكات حقوق اإلنسان.  تقع على عاتق الدول ذات السيادة مسؤولية حماية مواطنيها .1

وعندما تكون هذه الدول غير قادرة على فعل ذلك أو غير راغبة فيه، فعلى املجتمع الدولي تحمل 

 تلك املسؤولية القانونية واإلنسانية.

مشروعية التدخل العسكري لغرض الحماية تتطلب إجماع األعضاء الدائمين في مجلس األمن  .2

ا م  من كلهم، ومن دون ذلك، غالبا
ا

ا يفض ي التدخل إلى مفاقمة املعاناة اإلنسانية للسكان، بدًل

 وقفها.

 يجيز ميثاق األمم املتحدة استخدام القوة من أجل غايات إنسانية، إنما يشير الواقع إلى أنه .3

بالقدرة على حماية السكان فحسب، سيحصل  عندما تلتقي متطلبات املصلحة الذاتية للدول 

 ة السكان.عندئذ التدخل بدعوى حماي

 الضغط كممارسة "الناعم" الطابع السلمي اإلنساني الدولي من املفضل أن يأخذ التدخل .4

، واًلقتصادي السياس ي
ا

ا أوًل  التدخل أي القوة، استخدام إلى يرقي وأن والدبلوماس ي خيارا

ا. ا أخيرا
ا
  العسكري مالذ

شأنه في بعض  ومن الحرب، طابع له العسكرية القوة باستخدام اإلنساني الدولي التدخل .5

 السلطات من لها يتعرضون  تلك التي تفوق  قد معاناة حمايتهم املزمع بالسكان يلحق أن الحاًلت

 بلدهم. داخل املتحاربة األطراف أو املحلية،

تفاقم الحالة في سورية، بات يستدعي من مجلس األمن التدخل الدولي اإلنساني لتوفير الحماية  .6

ائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ترتكبها قوات النظام للمدنيين ووقف املجازر وجر 

 ومليشياته والجماعات املسلحة كلها.

املساعدات املالية والعسكرية التي تقدمها القوى اإلقليمية والدولية ألطراف النزاع ًل يمكن  .7

ا من التدخل اإلنساني، بل هي صورة من التدخل غير املشروع في الشؤون الد اخلية عّدها نوعا

 للدول، وتساهم في تأجيج الصراع واستمراريته.
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