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التدخـل اإلنسانـي وإشكاليـة مبـدأ عــدم التدخــل
فـي الشئـون الداخليــة للــدول

J
ـان فتداظوات افتحوالت افدوفوة ادتمثلة ذم اهنواا افناااا افثناااي افية،واةف و اارال افوال اات
ادتحاادة لااافيرا افاادوا لفااد اختااااس االتاااال افاااوؾوتي اان ا ا ضااة افاواشااوةف وىتااااج حاارب
ا لوج افثاىوة1991اف آثا شل،وة ـ،رة وجذ ة ظذ صكل وض،وفاة افناااا افادوا ل ااة ظا اةف
وافنام اإلؿلومواة ل ااة خا،اةف وظاذ شاها افناااا اإلؿلوماي اففارر افاذو لار ت الظاوات
تكر ة الشت،دافه لافنااا افؼ ق وشةي و اف ار ق األوشاط افك،ار و ان ذاذا اآثاا اا ىاتج
ظن ذومنة افوال ات ادتحدة ظذ اف اوون افدوفواةف ؾيادان افادوص اف اارة ذاا ش ادنااو ة ـا
ظز ت آفوات وذواـل اففودة افتي اجتاحت افاواشاة افدوفواةف والظمات اهلومناة األ ر كواة ان
خالص افسو ج هلاف و ،،حت األ رـة راالؾة فلفودة

()1

األ ار اىفكاس ظاذ ـثار ان اداااذوم

افياىوىوة واد،االئ األشاشوة افتي يوا ظلوها افياىون افادواف و نهاا ظاذ شا،ول ادثااص ،اد ظادا
افتدخل ذم اف وون افداخلوة فلدوص
إن افتدخل األجن،ي ذم ادنةية حيوياة ال مكان إىكا ذااف وذاي فواات جد ادةف لال حافاة
توا،لة تفلق ش،اهبا لمكاىة افاوضن اففارر االشاسا وجوةف شاوا لس فلاق األ ار لثروا اه و ذم
إضا افرصاع افدواف وال صك ذم ن احتالص اففرا ق مثل ىموذج لا ،اا خ لا فلتادخل األجن،اي
ذم ادنةيةف ـ ن ،اال ات اإل،الح افياال ة ن ظوا،م ؽرلوة متثل ذاي األخارش صاك ل
ال ان
صااكاص افتاادخلف وال صااك ن ظملوااة افتاواار واإل،ااالح ،يااى ااايفة الاخلوااة لافد جااة
األوػ()2ف إال ن اف،ووااة ا ا جوااة لو اافها افااراذن ؿااد وؾاارت آفوااات فونااة شاااظدت ظااذ
ظملوات افتاور ذم لفض األىامة اففرلوة
وإذا ـان افتدخل اإلىااين لدواظي ؽوااب وى اار ،ااالئ افد ميراضواة و ا اة حياو ق
اإلىاااانف واىفااداا افتفدال ااة افاواشااوةف واشاات،فاال

ااا ـة ادجتمااع اداادين ذم ،ااواؽة

( )1د /حغٍ حًذاٌ انعهٛكى :انزحذٚبد انز ٙرٕاجّ انوٕنٍ انعشثو ٙو ٙان وشٌ انحوبد٘ ٔانع وـش ،ٍٚانًجهوخ
انعشثٛخ نهعهٕو انغٛبعٛخ ،ثٛشٔد ،انجًعٛخ انعشثٛخ نهعهٕو انغٛبعٛخ ،انعذد 2008/19و ،ص .98-97
( )2د /صبنح ثٍ يحًذ انخوثالٌ :انغوٛب انوذٔن ٙنصصوالا انغٛبعو ٙو ٙانوٕنٍ انعشثو ،ٙانًجهوخ انعشثٛوخ
نهعهٕو انغٛبعٛخ ،ثٛشٔد ،انجًعٛخ انعشثٛخ نهعهٕو انغٛبعٛخ ،انعذد 2008/19و ،ص .130-129
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افيرا اتف و ا

اح،ه ن اشتخداا افيوة اففاكر ةف ُ فد خرؿ لا د،د افاواالة افاذو فاد

ن اد،االئ اداتيرة ذم افتناوم وافيضاس افدوفوغ ,و ،د ظدا افتدخل ذم اف اوون افداخلواة
فلدوصف وافذو كل ؿاظدة آ رة ن ؿواظد افياىون افدوا اففااف واألشاا

افاذو ياوا

ظلوه اففالؿات لغ افدوصف ؾين اإلصكافوة كمان ذم ـواواة ؿ،اوص افادوص فلو اع ا د ادف
و دش ؿاللوتها فلتكوف فه؟ و ا ذو ادةلوب نها فتااالو افتدخل ذم صووهنا؟
و ااز ةوااة ذااذا اف،حااث ذم ال اشااة افتناؿضااات لااغ ،ااد ظاادا افتاادخل ذم اف ااوون
افداخلوة فلدوص و اهوا افتدخل اإلىااين ,وآثرا ظذ ،د ظدا افتدخل ,وذفاك ان خاالص
إظةاس ،و ة دختلف ا واىب افياىوىوة واآ اس افايهوة افتي تفلق هبذا اد،د ف حواث و ال
افنص ظلوه ذم وثا ق األ م ادتحادة وـثار ان ادواثواق وادفاذادات افدوفواة وـاذا إلارا
دش

اروظوة افتدخل اإلىااين وآ اس و وؿف افايه افدوا نه و دش ؿ،وص افدوص هباذا

اد،د ف وافتهد د لاشتخداا افيوة اففااكر ة ذم ة،وياه ,خا،اة ن افياوة ال ازاص ذاي األالاة
وافوشولة ادهومنة ظذ اففالؿات افدوفوة األ ر افذو ىتج ظنه ظادا االىااجاا وافتكااؾً ذم
ادجتمع افدواف و ،ا ،ذاذا افو اع ان افيضاا ا افتاي سادال افاالم واأل ان افادوفوغف
و فر ه فلخةر؛ وألن األظ ص افال ااروظة افتاي يادا ظلوهاا افادوص ذم شا،ول تيواق
احلها ؿد ؾ حت ل كل ـ،ر ظن افتناؿض لغ ا ذو وجاوال امن ؿواظاد افيااىون
افدواف ال شو اآ رة نهاف ولغ ا يع ذم اد شة اففملوة ظذ اارح اففالؿات افدوفواة
ن اىتهاـات تجاو إػ ٍ
حد لفود حكاا ذذا افياىون
وفد اشة ذذا اف،حث ا ي نا ياوم افد اشة إػ ،حثغ اثنغ:
اد،حث األوص، :د ظدا افتدخل ذم اف وون افداخلوة فلدوص
اد،حث افثاين :افتدخل اإلىااين
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اد،حث األوص، :د ظدا افتدخل ذم اف وون افداخلوة فلدوص
إن ،د ظدا افتادخل ذم اف اوون افداخلواة فلادوص ُ فاد ال اة حتمواة د،اد اداااواة لاغ
افدوصف إذ ن ادااواة اتلزا االحساا ادت،االص الخت اا

وشالةات ـال نهاا و يشواا لا

ظذ ذفك تفغ ظادا افتادخل ذم اايفة ان اداااال افتاي ادخل امن اف اوون افداخلواة
فلدوص وظذ افارؽم ااا ثارا افانص ظاذ ذاذا اد،اد ذم وثاا ق األ ام ادتحادة ان إصاكافوة
 شاانيع ظلوهااا الحياا لا – إال ن ؿاارا ا مفوااة اففا ااة ؿاام  )6262اف اااال ذم ااا1991/11/62اف ل ااين "إظااالن ،اااالئ افياااىون افاادوا ادتفليااة لاففالؿااات افوال ااة لااغ
افدوص وؾي لا دوثا ق األ م ادتحدة" ؿد ضمن ـثر ن اففوا ل ادحدالة هلذا اد،د ؾة،يا لا هلاذا
اإلظالن :فوات أل ة الوفة و جمموظة ن افدوص ن تدخلف ل و ة ،ااذة و ؽار ،ااذة
وألو ش،ب ـان ذم اف وون افداخلوة و ا ا جوة أل ة الوفة خرش وظذ ذفك ؾٌن افتادخل
ادال وـاؾة صكاص افتدخل و حماوالت افتهد د األخرش افتي اتهد صخ اوة افدوفاة
و ظناسذا افاواشوة واالؿت ااال ة وافثياؾواة متثال اىتهاـا لا فليااىون افادوا وال جياو أل اة
الوفااة اشااتخداا افتاادالر االؿت اااال ة و افاواشااوة و و ىااوع آخاار اان افتاادالر و ااجوع
اشتخدا ها فكي كرا الوفة خرش ظذ افنزوص ظن اا شة حيو ق افااواالة و احل اوص نهاا
ظذ ة زا ا وال جيو ـذفك أل ة الوفة نااوم افن ااضات اهلدا اة و اإل ذالواة و اداالحة
افرا وة إػ اور ىااا احلكم ذم الوفة خرش لاففنف و ااظدة ذاذا افن ااضات والظمهاا و
افتحر ض ظلوها و جوفها و افتااوض ظنها و افتدخل ذم حرب ذلوة ىاص،ة ذم ة الوفاة
خرش واشتف ص افيوة حلر ان اف فوب ن صخ وتها افيو وة اكل خرؿا لا حليوؿهاا ؽار
افياللة فلترص وخرؿ لا د،د ظدا افتدخل وفكل الوفاة حاق ؽار ؿالال فلترصا ذم اختواا
ىامتها افاواشوة واالؿت اال ة واالجت ظواة وافثياؾواة الون و ادخل ان جاىاب اة الوفاة
خاارش وال جياو ن ااًوص رس اااا شاا،ق ظااذ ىااه تضاامن ااشا لا ليحكاااا وثااا ق األ اام
ادتحدة ادت لة ل واىة افالم واأل ن افدوفوغ

()1

( )1د /إثشاْٛى أحًذ شهج :ٙيجبدا ان بٌَٕ انذٔن ٙانعبو ،ثٛشٔد ،انذاس انجبيعٛخ1986 ،و ،ص .79-77
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ادةلب األوص :اهوا ،د ظدا افتدخل
فيد ،،

،د ظدا افتدخل ذم اف وون افداخلوة فلدوص ،اد ل شاشاو لا وؿاظادة ؿاىوىواة

ا ااؿوااة وظرؾوااة ذم افياااىون افاادوا إذ اام إال اجااه ذم إظااالن حيااو ق افاادوص وواج،اسااا
لاظت،ااا ا حااد افواج،اااتف وذم إظااالن ،اااالئ افياااىون افاادوا ادتفليااة لاففالؿااات افوال ااة
وافتفاون لغ افادوصف وذم وثاا ق احلياو ق وافواج،اات االؿت ااال ة لاظت،اا ا حاد اد،ااالئ
األشاشوة ذم اففالؿات افدوفوة وؿد وجدت نة األ م ادتحدة  -ا ا،اة ل،حاث ،ااالئ
افياىون افدوا ادتفلية لاففالؿات افوال اة وافتفااون لاغ افادوص – ن ادفاذادات افدوفواة
افثنااوة واف ا ظة اهر ن ذذا اد،د فتز حد ،االئ افياىون افدوا ادفس هبا ان ؿ،ال
ـل افدوص ـ م افتيـود ظذ اف اة ادلز ة فلم،د ذم ؿضاس حمكماة اففادص افدوفواة ؾااي
ؿضوة األى ةة اففاكر ة وصا،ه اففااكر ة ذم "ىوكاا اجوا" اظتازت ادحكماة ىاه " ،اد
ؿاىوين شا و ادافوص ظاذ ىةاا ق ظاادي" وؿافات إىاه نةاوو "ظاذ حاق ـال الوفاة ذم ن
ار

و ذا الون دخل خا جي" و ع ن ،د ظدا افتدخل ة،اق ذم ظالؿاة افادوص

ل،فضها اف،فض وذم ظالؿة ادنا ت افدوفوة ليظضااهاف ؾٌىاه اللاد ان افتموواز لاغ ادخل
افدوص ذم صوون لفضها و دخل ادنا ت افدوفوة ذم لك اف ًون وادتت،ع فلواؿاع افادوا
جيد ن افدوفة ال تهاون ذم افتمااك هباذا اد،اد و افادؾاع ظناه ظناد ا كاون ظر اة ألو
حماوفة دخلف لون تخذ ظنه و فمل ظذ إجياال ادز ات ظناد ا كاون ذاي ادتدخلاة وذم
افاافب ز افتدخل ليىه ف اف اإلىااىوة و الؾاظ لا ظن افذات

()1

والل :فر ف ،د ظدا افتدخل
ي د لم،د ظدا افتدخل ـ و ال ذم وثا ق األ ام ادتحادة "تار م ـال وجاه افتادخل
د صخ وة افدوفة و كوىاسا افاواشوة واالؿت اال ة وافثياؾوةف وـاذفك تار م اااظدة
الوفة خرش ظذ افيواا ليظ ص افتدخل ذم اف وون افداخلوة فدوفة ا و فني له ض لا حاار
افتفرض ف ًون افدوص افداخلوة افتي ُ فد ن ،موم افالةان افداخع

()2

ثاىو لا :ض،وفة ،د ظدا افتدخل
( )1عجذ انشحًٍ يحًذ انٕج :ّٛاَفصبل جضء يٍ إقهٛى انذٔنخ ،سعوبنخ دتزوٕساِ ،عهغوهخ إصوذاساد جبيعوخ
صُعبء ،صُعبء2005 ،و ،ص .211-209
( )2انًبدح ( )7/2يٍ انفصم األٔل يٍ يٛثب األيى انًزحذح.
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فيد فيي ،د ظدا افتدخل اذت لا خا ،لا ن جاىب افاياه افادوا ال شاو ؾيهااس افيااىون
ادداؾفغ ظن ؾكرة افاواالةف ـوىاه فتاز ان اد،ااالئ األشاشاوة افتاي ياوا ظلوهاا اففالؿاات
افدوفوةف لل حد األظمدة األشاشوة فااواالة افدوفاة و ا ن اشاتيالهلا خا،اة ااا طااذرة
افلجوس فاواشاة افياوة واهلومناة واففادوان وإىكاا حياو ق اف افوبف وافتادخل ذم اف اوون
افداخلوة فلدوص وافتي ،،حت ضارب ل ادة ناذ واخار افاا،فونات و ةلاع افث ىونااتف
وؿااد زا اادت ةوااة ذااذا اد،ااد ذم اففالؿااات افدوفوااةف و ،اا ،كتاااب كاىااة حااشااة ذم
افياىون افدوا ادفاسف و ُ فد االظتداس ظلوه و اىتهاـه خةر لا ـ،ار لا ظاذ افكواىاات افدوفواةف
ل ذم ذفك كول سد د فالشتيالص افاوادف ورضب حلق اف فوب ذم ير ر

رذا

()1

إن وص ا ت،اال إػ افذذن لفد ن ن ب افنزاع ادال ذو افتدخل افدوا ذم اداااظدة
فوؿف ذذا افنزاعف إال ن و وع افتادخل اإلىاااين ؽاف،ا لا اا ناتج ظناه خمااو وؿلاق ال
مكاان دماذلهااا اان جاىااب افاادوص افتااي توؿااع ن ن اب ثاال لااك افنزاظااات ادااالحة
افداخلوة ظذ إؿلومها ودا ـاىات ادااالة افثافثاة اد اسـة ذم ا ااؿواات جنواف 1929اف ؿاد
،د ت خافوة ن ،اد ظادا افتادخل ذم اف اوون افداخلواة فلادوصف ؾاٌن افتاوجس فادش
لفض افدوصف افتي فسهيا افيلق ان اىادالع ثال لاك افنزاظاات ظاذ ا اوهاف جفلهاا
رص ظذ ضمغ ذذا اد،د ذم ًمتر ا زاس احلكو وغ حوص يـود و ةو ر افياىون افدوا
اإلىااين ادة،ق ذم افنزاظاات اداالحة افاذو ُظياد ذم جنواف 1996/91اف حواث اؿاسح
ظدال ن افوؾوال وخا،اة خازاس "اىدوىااوا ولاـااتان"ف ن تضامن ال ،اجاة افزو وـاوص
رضو ة احساا افاواالة افوضنوة فلدوصف و راظاة ن كاون ،اد ظادا افتادخل ذم اف اوون
افداخلوة فلدوص ذض لا شاشو لا فتة،وق حكاا افزو وـوصف و ن

ااغ لةر ياة اهام نهاا

رضو ة ادوا ىة لغ افاواالة واألحكاا اإلىااىوة

()2

إن ،د ظدا افتدخل ذم اف وون افداخلوة ذو ،د شوادف ؿاد كاون
كون ؽر

اروع حواى لاف ؾافدوفة ادتدخلة ة،ق ذذا اد،د حاب

ااروظ لا حونا لا وؿاد

ااحلها ولادون افت ااو

()1د /ثووٕساط عجووذ ان ووبدس :انزووذيم انووذٔن ٙااَغووبَٔ ٙرشاجوو يجووذأ انغووٛبدح انٕنُٛووخ ،ااعووكُذسٚخ ،داس
انجبيعخ انجذٚذح2009 ،و ،ص .87
( )2د /ساشذ ٓٛذ انًش٘ :انحًبٚخ ان بََٕٛخ انً شسح نغٛش انً بست ٙ ٍٛانُضاعوبد انًغوهحخ رٛوش انذٔنٛوخ،
ان بْشح ،داس انُٓضخ انعشثٛخ ،انطجعخ انثبَٛخ2011 ،و ،ص .236
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 ذم ؽلب األحوان -ع افدوص األخرشف فكان ذم حااالت اشاتثنااوة ُض،اق ذاذا اد،اد ل اكلمجاظي ـ ح ل ذم احلارب األذلواة اإلشا،اىوة ظااا 1992اف حواث ،نات ؾرىااا ،اد ظادا
افتاادخل وذفااك لااارض حااار ظااذ إ شاااص األشاالحة إػ ضاارا افناازاع ذم احلاارب األذلوااة
اإلشاا،اىوةف لاوااة نااع وشااوع و اادو ل افناازاعف وؿااد اىضاام إػ ؾرىاااا اففد ااد اان افاادوص
األو لوة

()1

ادةلب افثاين :افيومة افياىوىوة د،د ظدا افتدخل
إذا ـان ،د ظادا افتادخل ُ فاد ان اد،ااالئ األشاشاوة افتاي ياوا ظلوهاا وثاا ق األ ام
ادتحدة و ـثرذا إثا ة فلجدص ذم افوؿت ىااهف حوث ى ت اداالة  )9/6ظذ ن "فوس ذم
ذذا ادوثا ق ا ام فأل م ادتحدة ن تدخل ذم اف وون افتي كون ان ،اموم افاالةان
افداخع فدوفة ا وفوس ؾوه ا يتيض األظضاس ن فر وا ثل ذذا ادااال فتحل لحكام
ذذا ادوثا قف ظذ ن ذذا اد،د ال خيل لتة،وق دالر افيمع افوا الة ذم افا ال افااالع" إالا
ىه ذم حافة ى وب ىزاع لغ كوىات الوفة واحادة ؾلاوس فأل ام ادتحادة حاق افتادخل ذم
ذذا اف ين ع اففلم ن وثا ق األ م ادتحدة مل تضمن فر اا لا و ح اار لا فلماااال افتاي
دخل ذم إضا االخت ا

افداخع فلدوص وـاان وثاا ق افف ا،ة ؿاد ضامن ضا لا ى ا لا

اااهب لا اختلااف افايهاااس حااوص اااارا وؿااد ُ ااو فلمحكمااة افداامااة فلفاادص افاادوا ن
تفاارض فتاااار ذااذا افاانصف ذم هيااا االشت ااا و ا ااا

لمراشااوم ا ناااوة افارىاااوة

وادراـ وة ذم 1999/6/9اف فكن ذذا افر و االشت ا و مل حيام ا دص ادحتدا حوفاه
ؾيااد و ال ؾوااه ااا اوااد ن األ ااو افتااي اادخل وؾي ا لا فيواظااد افياااىون افاادوا اففااااف ذم
االخت ا

ادةلق فلدوص ارس اار لا ىا،و لا و ىه ُ ي د هبا ادااال افتاي وإن ـاىات سام

ـثر ن الوفة ؾٌن ؿواظد افيااىون افادوا ال نامهاا ولناا لس ظلواه ؾياد خلاص ذاذا افار و
االشت ا و إػ ن اظت،ا ايفة ا من االخت اا

ادةلاق فدوفاة ان افادوص توؿاف

ظذ دش ةاو اففالؿاات افدوفواة و ان ادفارو

ن وؿاف افايهااس ان ذاذا افيضاوة

خيتلق اختالؾ لا لون لا ؾهناك ن ذذب إػ حاد اظت،اا ن افدوفاة ذاي افتاي يار لناااها اا
( )1د /رووبص٘ حغووٍ صووجبس ،ُٙٚانووٕجٛض وو ٙيجووبدا ان ووبٌَٕ انووذٔن ٙانعووبو ،عًووبٌ ،داس انث ب ووخ نهُ وـش،
انطجعخ األٔنٗ2005 ،و ،ص .131
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فتزا صيى لا الاخلو لا ىار ة اخت ا

االخت اا

) وذنااك ان حيااوص ضاووق ،االحوة

افدوفة ذم تد د ىةا ق اف ين افاداخع ف ااف ادجتماع افادوا واأل ان ا

ظاي فلادوص

وظذ و حاص ؾجد ر لافذـر ن ذذا افنصف وافاذو ُ فاد ا تاداال لا فيواظاد افيااىون افادوا
افتيلودوف تفا ض ذم لفض جواى،ه ع لفض االخت ا،ات ادمنوحة فأل م ادتحدة

)1

والل، :د ظدا افتدخل ذم وثا ق األ م ادتحدة
فيد ىص وثا ق األ م ادتحدة ظذ ،د ظادا افتادخل ذم اف اوون افداخلواة فلادوصف ومل
اته فا ة و وع افتدخل ن ىاحواة اهلوواة افدوفواةف ذم ثنااس اا شاتها فالخت ا،اات
ادختلاة افتي ظهد هبا إفوها حوث و ال اإلصا ة إػ ذفك ذم ىص اداالة  )9/6ان ادوثاا قف
ووؾي لا فلنص تفاغ ظاذ اهلوواة افدوفواة لمختلاف ؾروظهاا ن راظواه ثنااس اا شاة وجاه
ى اضها ادختلاة و ن ادااال افتي فتز ن ،موم االخت ا

افداخع فلدوفاةف ظالؿاة

افدوفة لرظا اذا و ااال اهلجرة وا نااوة واداااال ا مرـواة وؽرذاا وف،يااس ثال ذاذا
ادااال ن ،موم افالةان افداخع فلدوفاةف جياب ال كاون افدوفاة ؿاد ا ،ةات ل ايهنا
ليو ا اا ق الوا ؾٌذا وجد ثل ذذا اال اا ق يودت له افدوفة و فغ ظلوهاا ن ترصا ذم
حدوالاف و  ،،فلمايفة و اوع اال ااا ق ،ااة الوفواة دمواز فلهوواات افدوفواة ادخت اة
افتدخل ذم ـل ىزاع ل يهنا

)2

وفيد حاي ،د ظدا افتدخل ذم اف اًون افداخلواة فلادوص لمكاىاة واحاساا الوفواغف
وذفك لاضل افدظم افذو لياا ذذا اد،د ن ؿ،ل افكثر ن افدوص خالص افااسة افالحياة
ظااذ احلاارب اففادوااة افثاىوااةف ؾهااذا الوص ر كااا افال ونوااة صااد دة احلااشااوة دماااا افتاادخل
ا ااا جي ذات افنزظااة االؿت اااال ةف حوااث ًـااد و اادال ظااذ رضو ة احااساا اشااتيالص
افدوص وظدا افتدخل ذم صووهنا افداخلوة وال شو ا تفلق نها لا اىب االؿت االو
و ن افيارا ات اف ااال ة ان األ ام ادتحادة وادتفلياة لم،اد ظادا افتادخل افيارا ؿام
)6191ف وادتفلااق "لفاادا ي،وفوااة افتاادخل ذم ادااااال ا ا،ااة ل ااوون افاادوص األخاارش
( )1د /حغووٍ َب عووخ :األيووى انًزحووذح ووَ ٙص و قووشٌ ،عووبنى انًعش ووخ ،انكٕٚووذ ،انًجهووظ انووٕنُ ٙنهث ب ووخ
ٔانفٌُٕ ٔاٜداة1995/10 ،و ،انعذد ( ،)202ص .90-89
( )2د /عه ٙصبد أثٕ ْ : ٛان بٌَٕ انذٔن ٙانعبو ،ااعوكُذسٚخ ،يُ و ح انًعوبسا ،انطجعوخ انحبدٚوخ ع وـش
1975و،ص.227
7

وا ا،ااة لح ااة اشااتيالهلا وشااواالسا"

)1

وافياارا ؿاام  )6262ففاااا 1991اف  -متاات

اإلصا ة إفوه آىا لا – وافيرا ؿم  )92/119اف اال لتا

1991/16/9ا – شنيع ظاذ

ذـرا الحي لا -و يـواد لا ظاذ ةواة ،اد ظادا افتادخل ذم اف اوون افداخلواة فلادوص مكان
اإلصااا ة إػ حكاام حمكمااة اففاادص افدوفوااة لخ ااو

افتاادخل األ ر كااي ذم "ىوكااا اجوا"

– شنيع ظذ ذـرا الحي لا -
ثاىو لا :ا دص افايهي حوص األشا

افياىوين د،د ظدا افتدخل

 ٚووش جبَووت يووٍ انف ووّ انووذٔنٓ - ٙووبء ان ووبٌَٕ انووذٔن ٙانًعبصووش -ث و ٌ َ و انًووبدح
(ْ )7/2وٕ انٕي ٛوخ األعبعوٛخ انزوٚ ٙغوزُذ إنٓٛوب يجوذأ عوذو انزوذيمٚٔ ،ؤتوذٌٔ عهوٗ أَٓووب
األعبط ان بََٕ ٙانز٘ ٚجشس ي ـشٔعٛزّ وَ ٙطوب انعالقوبد انذٔنٛوخ ألىاه فكاس متا ا لا
حيوية افدوص األظضاس ذم ادنامة وافتي ال زاص تاؾظ ظاذ شالةان شاواالساف اؾضاة لاذفك
و شلةة ظلوا ؾو ق شلةتها افوضنوةف ـ

كل ؿود لا ذا لا ظذ شلةات واخت ا،ات األ ام

ادتحدةف وافتي دمد ىااها ذم ـثر ن األحوان ظاجزة ظن افتدخل ذم األ او افتاي فتاز ان
،موم افالةان افداخع فلدوص األظضاسف ذفك ألن اداالة متد ن ىةا ق احلاار فو امل شااار
جهزة األ م ادتحدة وذم ذذا اف دال ًـد افايه افدواف ل اة ظا ة لين ىص ادااالة )9/6
ن ادوثا ق نة،ق فوس ؾيط لافنا،ة ألجهزة األ م ادتحدةف وإى

ضا لا امل مجواع األى اةة

افتي متا شها ذذا األجهزة

()2

ولرؽم ةوة ،د ظدا افتدخل إال ن ذناك اشتثناس وحود ظلواهف ضامنته ادااالة  )9/6ان
ادوثا قف وافتي ى ت ظذ إ كاىوة افتدخل فتة،وق ادالر افيماع افاوا الة ذم افا ال افااالع ان
ادوثا ق ظذ حافة افنزاع ادال ؽر افدواف إذا اا ش جملاس األ ان ذم اوس ادااالة  )99ان
ادوثا قف ن افنزاع افداخع هيدال األ ن وافاالم افادوفوغ و خيال لاهف ؾااي ذاذا احلافاة ااتةوع
جملس األ ن ن يدا ذفك ذم و،وا هف و يار اا جياب اهااذا ان افتادالر و نهاا اشاتخداا
افيوةف ض،ي لا فل ال غ 21ف  )26ن ادوثا ق افذو هوفه احلااظ ظذ األ ن وافاالم افادوفوغ و
( )1د /شبْ ٍٛعه ٙان بْ :ٍٛانزذيم انذٔن ٙيوٍ أجوم ااَغوبَٛخ ،يجهوخ انح وٕ  ،انكٕٚوذ ،يجهوظ انُ وـش
انعهً ٙنجبيعخ انكٕٚذ2004/12 ،و ،انغُخ ( ،)28انعذد ( )4ص .271
( )2د /ثٕساط عجذ ان بدس :انًشج انغبثق ،ص .97-95
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إظاالس إػ ى اهب

()1

لون رش ؽاف،وة افايه ن تر م افتدخل ذم اف وون افداخلوة لاغ افادوص

اتنتج ن ىص اداالة  )2/6افتي حارت اشاتخداا افياوة وافتهد اد لاشاتخدا ها وإذا ـاان
ىص اداالة  )9/6س ذم اىة،اؿه ظذ ظالؿة ادنامة ليظضااها ؾٌىه لال صك ًـد ،د ظادا
افتدخل ذم ظالؿاة افادوص ل،فضاها؛ ألن افتادخل إذا ـاان حمااو لا ظاذ ادناماة افدوفواة وافتاي
وجاادت د شااة اخت ا،ااات وتيوااق ذاادا ف ؾ،اااألحرش كااون حماااو لا ذم اففالؿااات لااغ
افدوص و ع ن ،د ظدا افتدخل ة،ق ذم ظالؿة افدوص ل،فضاها افا،فض وذم ظالؿاة ادانا ت
ليظضااهاف ؾٌىه اللد ن افتمووز لغ دخل افدوص ذم صوون لفضها و دخل ادنا ت افدوفواة ذم
لك اف وون ؾادالحظ ىه لون اار االدمااا ىحاو افتوشاع ذم ،اد ظادا افتادخل ان جاىاب
افدوص ذم صوون افدوص األخارشف ىجاد ن األ ار خيتلاف ذم صاين ادانا ت افدوفواة وظالؿاساا
لافدوص األظضاسف ؾوًخذ لادفنى افضاوق فلتادخل و ح اارا ذم اهاوا فاغ وذفاك ف ااف
ادنامة حتى تمكن ن اال ةالع لمها هاف وتيوق ؽرا ها و يا،دذا

()2

( )1د /ساشذ ٓٛذ انًش٘ :انًشج انغبثق ،ص .239
( )2عجذ انشحًٍ انٕج :ّٛانًشج انغبثق ،ص .210
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اد،حث افثاين :افتدخل اإلىااين
لفد حي،ة احلرب اف،ا الةف ،،

نار إػ حيو ق اإلىاان وافد ميراضوةف لاظت،ا ةا ن

األ و األشاشوة افتي يع ظذ شلم وفو ات األ م ادتحدة إال ن اإلصكافوة

 ،ـثار

فيود لا و الك لا ظند احلاد ث ظان افلجاوس إػ افتادخل اإلىاااين اففااكروف ال ان جال
وؿف اىتهاـات حيو ق اإلىاوانف وإى ان جال الظام افد ميراضواة و فز زذاا وإحالهلااف
ذذا احلد ث لد ذم افاسة افتي لت شيوط االتاال افااوؾوتيف واشاتخد ته لفاض افادوص
ولخا،ة افوال ات ادتحدة ذم لفض دخالسا اففاكر ة

()1

ظذ افرؽم ن ظدا وجوال إمجاع لاغ افياوش افاواشاوة ادختلااة ذم افوال اات ادتحادةف
حوص ز ات وجدوش ىؼ افد ميراضوةف ـيحد ذدا افاواشة ا ا جوة األ ر كوةف ـ
ال وجد ا اا ق ض لا حوص اآفوات افتي مكن ن اتخدا فنؼ افد ميراضوةف ؾمن ىاحواة
وجد افتوا ادً اد فلفزفاة افاذو ارؾض افتادخل األ ر كاي ذم ا اا جف إال إذا ـاان ذاذا
افتدخل حل ة اد اف األ ر كوة لادفنى افض قوقف ـ رش لفض ى ا افتوا ادحااؾظ ان
ؿىص افومغ ن اففالؿات افدوفوة ال يوا ظذ األخال ق وافيومف لل ظذ افيوة واد ااف ف
ولافتاا ؾٌن ،ني افاواشة األ ر كوة ىؼ افد ميراضوة ظذ اتوش اففامل ؿد اارض ؿواوال لا
ظذ شواشتها ا ا جوة و

احلها افيو وة

()2

ادةلب األوص :اهوا افتدخل اإلىااين
ان خااالص ذاذا ادةلااب شاو ىتت،ااع األ،اوص افتا خيوااة د اةل افتاادخل اإلىااااينف
وشنحاوص يد م فر ف خا

لاه اع افتةار ق فلجادص افايهاي افيااام حاوص اهو اهف

لاإل اؾة إػ احلاالت ادؼوظة فلتدخل وؾق افياىون افدوا
والل :األ،وص افتا خيوة فلتدخل اإلىااين
إن اهوا افتدخل افدوا ألؽاراض إىاااىوة و اا ا،اةل ظاذ ااموته لم،اد افتادخل
اإلىااااين ال ُ فااد اان ادااااذوم اداااتحدثة ذم اففالؿااات افدوفوااة ادفاااسةف حوااث صاااع

( )1د/يخهووذ أسيووو ٛانطشأَوووخ :انزوووذيم انعغوووكش٘ احوووالل انذ ًٚشانٛوووخ ٔأثعوووبدِ ان بََٕٛوووخ ٔانغٛبعوووٛخ ،يجهوووخ
انح ووٕ  ،انكٕٚووذ ،يجهووظ انُ ووش انعهًوو ٙنجبيعووخ انكٕٚووذ2009/9 ،و ،انغووُخ ( ،)33انعووذد ( ،)4ص-376
.378
( )2أشووشا يحًووذ عجووذ ن ٚبعوو :ٍٛانغٛبعووخ األيشٚكٛووخ رجووبِ ااصووالا انغٛبعوو ٙوو ٙان وـش األٔعو  ،انًجهووخ
انعشثٛخ نهعهٕو انغٛبعٛخ ،ثٛشٔد ،انجًعٛخ انعشثٛخ نهعهٕو انغٛبعٛخ ،انعذد 2010/26و ،ص .77-76
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اشتخدا ه خالص افيرن افتاشع ظؼ ع ؿواا افادوص األو ولواة لافتادخل ذم لفاض األؿاافوم
افتالفة فال زاضو ة اففث ىوة ذم ـل ن افووىانف ف،نانف واف،ليان تات از
اداوحوة ؾوها

()1

ا اة األؿلواات

و ع واال افيرن ادن ااراف مكان اإلصاا ة إػ لفاض افتادخالت افتافواة:

دخل افدوص افكزش ذم ظاا 1911اف ظن ضر ق اهلووات افدللو اشوة افتالفة هلا ذم واجهاة
وشوا افيورص ةف وذفك لداظي وؾر احل ة فلوهاوال افارو

وـاذفك افتادخل اففااكرو

األو ور واأل ر كي وافوالاين ذم اف غ ظاا 1911اف تت زاظم إىياذ األجاىاب اديوماغ
ذم اف غ آىذاك و ع ن ذذا اد،د – افتدخل اإلىااين – ؿد اوا ش إػ افاال ىاا،و لا خاالص
ؾسة احلرب اف،اال ة لا،ب ا ضامنه وثاا ق األ ام ادتحادة ان ظلاو د،ااالئ افااواالة وظادا
افتدخل ظل ؽرذا ن ،االئ و ااذوم خرش و نها حيو ق اإلىاانف إال ىه مكان اإلصاا ة
إػ جمموظة ان افتادخالت ظاذ افنحاو افتااا :افتادخل افارىزا اإلىجلوازو ذم رصا ظااا
1922اف ظيب ؿواا افزظوم مجاص ظ،د افناس لتي وم ؿناة افااو سف وافتادخل اف،لجوكاي ذم
افكوىااو ظااا 1921اف لااداظي هلاوص افرذااان األو ولوااغ ادحتجاز ن ذنااك وافتاادخل
افارىااي ذم ااار ظااا 1999اف وافتادخل افاوتناا ي ذم ـم،وال اا ظااا 1999اف وافتادخل
افتناازاين ذم وؽناادا ظاااا 1999اف فإلضاحااة لنااااا ظواادو ااغ وافتاادخل افارىااااي ذم
مجهو ة ؾر يوا افوشةى ظاا 1999ا

()2

لاإل اؾة إػ مجلة افتدخالت األ ر كواة ادختلااة

 شنيع ظلوها الحي لا – إالا ن ذذا اد،د  -افتدخل اإلىااين  -ظاال ةارح ىاااه لياوة ظاذاألجندة افدوفواة ناذ اىتهااس احلارب اف،اا الة اع افتة،وياات اففد ادة افتاي صاهدذا ادجتماع
افدوا فه لادس لا ان اففارا ق 1991اف ارو لا لاف او اص ذم 1996اف ثام واىادا وذاا تي ذم
1992اف واىتها لس لكوشوؾو و ومو افؼؿوة ذم 1999ا

()3

( )1د/يبْش جًٛم أثٕ يٕاد :انًغبعذاد ااَغبَٛخ انذٔنٛخ ،ان بْشح ،داس انُٓضخ انعشثٛخ2009 ،و ،ص.20
( )2د /شبْ ٍٛعه ٙان بْ :ٍٛانًشج انغبثق .ص .265 – 264
( )3د/يبْش جًٛم أثٕ يٕاد :انًشج انغبثق ،ص .21
11

( )1تعريف التدخل اإلنساني
إن ،ني فر ف خا

لافتدخل افدوا اإلىاااين فاوس لاففملواة افااهلةف وذفاك لاا،ب
ى ية افياىون افدوا افتيلودوف ـا ن ارو ؾاسة

ـون ذذا افاكرة فوال لجذو ذا إػ ا

نوة ضو لة ظذ طهو ذذا افاكرة مل ضف ظلوها إالا ادز د ن افاموض واإلهباااف وذفاك
لا،ب ـاون ذاذا ادو اوع ان ادو اوظات اد ا،فة لا ادص افااواد وافيااىوين ظاذ ٍ
حاد
شواسف و ن ـثر ادو وظات افتي تضا ب ل يهنا آ اس افايهاس وافاواشوغ و ذواس افادوص
ؾافياىون افدوا مل ال ذم ينغ افيواظد افياىوىوة ا ا،ة هبذا افاكرة ظاذ خاال
احلاص لافنا،ة دو وظا ه األخرش

()1

اا ظلواه

و فناى افتادخل فاوس ذاو افضااط افااواد لال ذاو

فرض الوفة ف ًون الوفة خارش لةر ياة اشات،داال ةف وذفاك لي اد اإلليااس ظاذ األو ااع
افراذنااة و اورذااا و ثاال ذااذا افتاادخل ؿااد حي اال لحااق و لاادون حااقف وفكنااه ذم ـاؾااة
احلاالت مس االشتيالص ا ا جي و افاواالة اإلؿلوموة فلدوفاة ادفنواة و ان ثام ؾٌىاه مثال
ةوة ـ،رة لافنا،ة فلو ع افدوا فلدوفة إن ذاذا افتيالال لاغ و اع افدوفاة افتاي تادخل
و لك افتي جيرو افتدخل ذم صووهنا ذو افذو دؾع افدوفاة افتاي متا شاه ظاذ و،ااه ـحاق
ن احليو ق األشاشاوة فلادوصف ذم حاغ
شلةة افياىون افدوا

()2

ااه افادوص األخارش ليىاه ارو ق خةار تحادش

وافتدخل ذم اف وون افداخلوةف و ا ا جوة ظمل ؽر

ااروع وال

ُ يرا افياىون افدواف وال ًالو إػ ااو ة ادنا ظاات لاغ افادوص ؽار ن افادوص متا شاه ذم
افوؿت احلارضف وليشافوب خمتلاة ن اجل إج،ا الوفة فونة ظذ اهاذ افيرا ات افتاي ُ اً ن
احلهاف شوا لس ظن ضر ق افضاوط ا ا جوة واالؿت اال ة و ظن ضر ق افضااط افاداخع
وؿد لجي لفض افادوص إػ افتادخل ذم اف اوون افداخلواة فدوفاة فوناة ألشا،اب شواشاوة و
ؿو وة و ال نوة ن جل ااىدة ؾوة اد خارش وإن ذنااك اففد اد ان احلكو اات ذم الوص
اففامل ذم افوؿت احلارض تليى افدظم وافتي ود ن الوص خرش ن جال لااط شاوةرسا ظاذ

( )1د /شبْ ٍٛعه ٙان بْ :ٍٛانًشج انغبثق ،ص .260
( )2دَ /جٛم انضعٛزش٘ :ان بٌَٕ انذٔن ٙانعبو ،صُعبء ،يكزجخ انزفٕ  ،انطجعخ انشاثعخ2014 ،و ،ص .90
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صفوهبا؛ ألن ثل ذذا احلكو ات تواؾق وجهاساا اع حكو اات الوص خارش و

الحة

ذذا األخرة تةلب لياس ثل لك احلكو ات ذم افالةة

()1

 )6ا دص افايهي حوص اهوا افتدخل اإلىااين
إن افايه افدوا اختلف ذم تد د اهوا افتادخل اإلىاااين لاغ ان اداؾع ظان اهاوا
وق فهف وذو ذفاك افاذو ال مكان ن اتم إال ان خاالص اففمال اففااكرو واشاتخداا
افيوة ادالحةف ولغ ن داؾع ظنهف حوث ارش ن افتادخل ـا مكان ن اتم ظان ضر اق
اشتخداا افيوة اففاكر ةف مكان ن اتم ضا لا لوشااال خارش ثال افضااوط افاواشاوة
واالؿت اال ة وافدللو اشوة وؽرذا ؾادً دون فلماهوا افضوقف و نهم "لاـاس" و،ف
افتدخل افدوا اإلىااينف ظذ ـال اشاتخداا فلياوة ان جاىاب إحادش افادوص اد الوفاة
خرش حل ة ظا ا ذذا األخرة اا تفر ون فه ن وت و خةاا جااومةف ـا مكان
ن اتهد ؾفل افتدخل ا ة ظا ا افدوفة افتي يوا لتناوذاف ظان ضر اق ارحولهم ان
افدوفة افتي تفر ون ظذ إؿلومها ةر ادوت
خذ هبذا افر و ـل ن "لا رفغ وصاوار ولاراوىع" حواث ـاد األخار ن اهلاد

ان

افتدخل كمن ذم ا ة افرظا ا وحر اسم تى ـاىت الوفتهم ظاجزة ظن ا تهم و فواات
هلا افرؽ،ة ذم ذفكف و تض ن اداهاوا افضاوق فلتادخل اإلىاااين ار ،ط لاافيوة اداالحةف
وذااو ااا شاا،ق ن ظا ااز ظنااه افايوااه "فولوااتش" افااذو وطاف افتاادخل حل ااة ظا ااا افدوفااة
ادتدخلة و ظا ا افدوص األخرش تاى ـااىوا ذم و ااع فر اغ ؾوهاا فلخةارف ـا ـاد
افايوه " ا ولتاع" ،د افرضو ةف و ،د افنا،وةف و ن كون افتدخل اففااكرو ىتوجاة
الىتهاـات خةرة ال ؽرف ؾرضو ة افتدخل يدا ليد ذا
ؽاار ن ادحكمااة افداامااة فلفاادص افاادوا ؾضاات ذااذا افنااوع اان افتاادخل ذم ؿضااوة
"لونواوز س شافدو شتاكوس" ظند ا ـدت ن ؿواظد افيااىون افادوا متان افدوفاة حاق
احل ة افدللو اشوة دواضنوها ذم افادوص األخارشف و ىاه ال حياق هلاا إظا ص ذاذا احلاق فرؾاع

( )1د /عٓٛم حغ ٍٛانفزالٔ٘ :انًُبصعبد انذٔنٛخ ،ثغذاد ،داس ان بدعٛخ1985 ،و ،ص .246
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افضار ظن ؽارذمف لوان ـادت حمكماة اففادص افدوفواة ذم ؿضاوة "األظا ص اإل ذالواة ذم
لرصلوىة" رضو ة احساا احل ة افدللو اشوة فلرظا ا ظذ ادااتوش اففااديف واظتازت ن
هوص افدوص ،االحوة ا اة ادتضاار ن ان اىتهااك ذاذا
وشاال ا ة حيو ق اإلىاان ال ق
احليو قف لرص افناار ظان جنااوتهمف و ان ثام ال مكان ن كاون افتادخل اففااكرو
افذو يوا له الوفة ا حل ة واضنوها ذم الوفة خرش دخ ل
ال إىاااىو لا
حافة ؽر ؼوظة الشتخداا افيوة وؾي لا فيواظد افيااىون افادوا

ااروظ لا؛ ألىاه مثال
اا االدمااا اداداؾع ظان

اداهوا افواشع فلتدخل اإلىااين وظذ شهم افايوه " ا و لتاع" حوث رش ن افتدخل
اإلىااين ذو ذاك افذو تحيق ن خالص دخل الوفة و نامة الوفوة حكو واة ذم اف اوون
افتااي ُ فااد اان ،ااموم االخت ااا

افااداخع فدوفااة فونااةف لواان ًـااد " وفواوااه ـااو ن

ولوا ـلغ" اداهوا افواشع فلتدخل اإلىااينف ان خاالص إال اجها ف تات افوشااال افتاي
مكن ن تم هبا ذذا افنوع ن افتدخلف اففد اد ان افوشااالف اتلخص لر ذاا ذم نااوم
احلمالت اف حاوةف و وؿواع ا ازاسات االؿت ااال ةف وؾارض افيواوال ظاذ لواع األشالحةف
و نع إ شاص واال اإلؽاثة فلاكانف وافتدخل ادال

ن ضر واحدف وافلجوس إػ ادالر

افيمع افتي تخذذا جملس األ ن ض،ي لا فلا ل افاالع ن وثا ق األ م ادتحدة

()1

ؽر ىه دمد اإلصا ة إػ ن وثا ق األ م ادتحادة مل ايت ظاذ ذـار ا،اةالح "افتادخل
اإلىااين" و " االظت،ا ات اإلىااىوة" ل و ة ،اذةف ظذ افرؽم ن ن ادوثاا ق ىاااه ؿاد
صا ل و ة سحية ووا حة إػ رضو ة و ةواة احاساا والظام حياو ق اإلىااان حاا،
جاس ذم ال ،اجة ادوثا قف وـذفك ذم ىص اداال غ  )22و  )22ن وثا ق األ م ادتحادة

()2

لنا لس ظذ ذفك مكن افيوص ان ادوثا ق مل ام ف ومل حيرا ثال ذاذا افناوع ان افتادخل إال
ن اد د ادوثااا ق ظاذ رضو ة افتفاااون افاادوا حل اة حيااو ق اإلىاااان ؿاد ااز افتاادخل

( )1نهًضٚوذ اَرووش ،د /يبنوذ حغووبَ :ٙد /يبنوذ حغووبَ :ٙثعووك األشوكبل انُرشٚووخ نًفٓوٕو انزووذيم ااَغووبَ،ٙ
انًغز جم انعشث ،ٙثٛشٔد ،يشتوض دساعوبد انٕحوذح انعشثٛوخ2014/7 ،و ،انغوُخ ( ،)37انعوذد (،)425
ص.45-42
( )2اَرش :انًبدر )56 ، 55( ٍٛيٍ انفصم انزبع يٍ يٛثب األيى انًزحذح.
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اإلىااينف حل ة اف فوب ادضةهدة وؿماع اىتهاـاات افيااىون افادوا اإلىاااينف ذفاك ن
األخال ق وافتضا ن ار ان ظاذ ادجتماع افادوا واج،ا لا خالؿوا لا و اللوا لا فلتادخل ويوٍ
انًالحووون أٌ حوووبدد انزوووذيم رُوووذس رحوووذ يجوووشساد يخزهفوووخ ،إيوووب ثصوووٕسح ر وووذٚى
يغوووبعذاد اقزصوووبدٚخ أٔ يعَٕوووبد عغوووكشٚخ ،أٔ انغوووًبا ثبشوووزشا يزطوووٕع ٍٛأٔ
يشرضقخ و ٙانُضاعوبد انًغوهحخ ان بً،وخٔ ،قوذ ٚكوٌٕ ث وكم يجبشوش عوٍ نشٚوق ان وٕح
انًغهحخُٚٔ ،عذ يٕضٕع انزذيم ااَغبَ ٙانعغكش٘ ثوذٔاع ٙإحوالل انذ ًٚشانٛوخ أٔ
حًبٚخ ح ٕ ااَغبٌ يوٍ انًٕضوٕعبد انزو ٙداس حٕنٓوب جوذل َٔ وبػ تجٛوشاٌ ،يوٍ
َبحٛخ ي ـشٔعٛزٓب ٔقبََٕٛزٓب ٔ ب ً ن ٕاعذ ان بٌَٕ انذٔن.)1(ٙ
ثاىو لا :حاالت ؼوظوة افتدخل
ٚغًح ان بٌَٕ انذٔن ٙثبنزذيم تحق ي شٔع  ٙانحبدد انزبنٛخ:
الحالة األولى :انزذيم انجًبع ٙنج ب ً نًٛثوب األيوى انًزحوذح ,حٛو ٚعوبن انفصوم
انغبث يٍ يٛثب األيى انًزحذح يب ٚجت أٌ ٚزخز يٍ ادعًبل  ٙحبدد رٓذٚذ انغوهى
ٔاايالل ثّ ٔٔقٕع انعذٔأٌ ،ثً زضوـٗ ْوزا انفصوم ٚحوق نًجهوظ األيوٍ أٌ ٚزخوز
انزذاثٛش انز ٙرزطهت اعوزخذاو ان وٕح انًغوهحخ نزُفٛوز قشاساروّ ،تًوب ٚجوٕص نوّ أٌ ٚزخوز
ثطش ٚخ ان ٕاد انجٕٚخ ٔانجحشٚخ ٔانجشٚوخ يوٍ ادعًوبل يوب ٚهوضو نحفون انغوهى ٔاأليوٍ
انذٔنٔ ٙإعبدرّ إنٗ َصبثًّٛ .ب عذا ْزا ٌ انًوبدح ( )7/2يوٍ انًٛثوب روُ عهوٗ
أَّ "نٛظ ْ ٙزا انًٛثب يب ٚغٕغ نأليى انًزحذح أٌ رزذيم  ٙان وؤٌٔ انزو ٙركوٌٕ
يٍ صًٛى انغهطبٌ انذايه ٙنذٔنخ يبٔ ،نٛظ يب  ٚزضـ ٙاألعضبء أٌ ٚعشضوٕا يثوم
ْزِ انًغب،م ألٌ رحم ثحكى انًٛثب  ،عهٗ أٌ ْزا انًجذأ د ٚخم ثزطجٛق روذاثٛش ان ًو
انووٕاسدح وو ٙانفصووم انغووبث "ٔ .نكووٍ انٕاق و انعًهووٚ ٙثجووذ اٌ ت والً يووٍ يجهووظ األيووٍ
ٔانجًعٛخ انعبيخ نى ٚهزضو ثبنٕاجت انز٘ أن بِ انًٛثب عه ّٛيوٍ عوذو انزوذيم و ٙان وؤٌٔ
انز ٙرعزجش يٍ صًٛى انغهطبٌ انذايه ٙنهذٔل ادعضبء -يبس َطب انفصم انغبث .-
الحالة الثانية :انزذيم حًبٚوخ نح وٕ ٔيصوبنح سعبٚوب انذٔنوخ و ٙانوجالد األجُجٛوخ
ٔسعبٚووخ أيووُٓى ان خصوؤ ٙيووٍ يرووبْش صووٕس ْووزِ انحًبٚووخ يووب ٚغووًٗ ثبنحًبٚووخ
انذثهٕيبعووٛخ .يووٍ انطجٛعوو ٙاٌ انذٔنووخ يكهفووخ ثحًبٚووخ سعبٚبْووب إرا يووب رٓووذدرٓى انووذٔل
ادجُجٛخ أٔ اَزٓكذ ح ٕقٓى ٔ ،ق ااجشاءاد انذٔنٛخ ٔانعشا انذٔن ٙانًزج ْ ٙزا
ان ٌ ٙ ٔ .انٕاق اٌ انذٔنخ رزجُوٗ ادعوبء يٕانُٓٛوب تو ٙرجعوم يُوّ قضوٛزٓب ْو ٙد
رغٛش يٍ جْٕش انحق دٌ انحًبٚخ يضوفبح عهوٗ انحوق انعب،وذ نهفوشد انًحًوٚٔ .ٙجوشس
انحًبٚووخ انذثهٕيبعووٛخ ٔجووٕد رصووشا ٚكووٌٕ رٛووش ي ووشٔع يووٍ ٔجٓووخ َرووش توالً يووٍ
ان ووبٌَٕ انووذايهٔ ٙان ووبٌَٕ انووذٔن ٙيعوب ً .إٌ انحًبٚووخ انذثهٕيبعووٛخ إجووشاء إعووزثُب ٙ،د
ٚغزحغووٍ انهجووٕء إنٛووّ إد إرا يجووذ اٌ ٔعووب،م انحًبٚووخ انعبدٚووخ انزووُٚ ٙرًٓووب ان ووبٌَٕ
انووذايه ٙنووى ركووٍ تب ٛووخٚٔ .جووت اٌ رًووبسط ووَ ٙطووب اانووبس انووز٘ ٚشعووًّ ان ووبٌَٕ
انذٔن ٙنزغٕٚخ انًُبصعبد انذٔنٛخ.
( )1د /يخهذ انطشأَخ :انًشج انغبثق ،ص .374-371
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الحالة الثالثة :انذ بع عٍ انزاد .إرا تبٌ انزوذيم دصيوب ً نًٕاجٓوخ يطوش ْجوٕو يغوهح،
ثحغووت يووب ْووٕ ٔاضووح وو ٙانًووبدح ( )51يووٍ يٛثووب األيووى انًزحووذحْٔ ،وو ٙحبنووخ انووذ بع
ان ـشع ٙانوز٘ عوًح نهوذٔل اٌ رًبسعوّ وشادٖ ٔجًبعوبد ٔسثو ْوزِ انًًبسعوخ ثًوب قوذ
ٚزخزِ يجهظ األيٍ يٍ إجشاءاد.
الحالة الرابعة :انزذيم  ٙحبنخ يب إرا تبَذ انذٔنخ انًزذيم  ٙش َٓب قذ اسركجذ
جشي وب ً تجٛووشاً اَزٓكووذ ٛووّ ان ووبٌَٕ انووذٔن ،ٙت و ٌ ركووٌٕ ْوو ٙقووذ ثووذأد ثبنزووذيم رٛووش
انً ـشٔع  ٙشئٌٕ انذٔنخ األٔنْٗٔ ،زا يوب ٚغوًٗ ثبنزوذيم ضوذ انزوذيمٔ .انزوذيم
ضذ انزذيم ٚكٌٕ ي شٔعب ً عهٗ أعبط أٌ انزوذيم األٔل رٛوش ي وشٔع ألَوّ ٚضوـش
ثًصبنح انذٔنخ انز ٙر ٕو ثبنزذيم انًضبد أٔ ٚضـش ثبنصبنح انعبو نهجًبعخ انذٔنٛوخ.
ٔقذ ركٌٕ أعًبل انث س  ٙثعك حبدرٓب رذيالًٔ )1(.قذ يبس انخالا عهوٗ يوب إرا توبٌ
نذٔنخ أٌ رزذيم اتشاِ دٔنخ يذ ُّٚعهٗ د انذ ٌٕٚانز ٙعهٓٛوب نشعبٚوب انذٔنوخ األٔنوٗ.
ٔ  ٙسأ٘ ربنجٛخ انف ٓبء عذو جٕاص رنك دٌ انًًٕل انز٘  ٚوٕو ثوئقشاد دٔنوخ أجُجٛوخ
ٚجووت اٌ ٚغز ص وـ ٙأٔدً عووٍ يٕاسدْووب ٔي ووذسرٓب انًبنٛووخ ألَووّ ٚعهووى أَووّ ايووبو شووخ
قووبََٕ ٙر٘ يشتووض يووبص د ٚغووزط ٛاٌ ٚزخووز ضووذِ إعووزٛفبء نذُٚووّ ااجووشاءاد انزووٙ
ًٚكٍ ارخبرْب ضذ انًذ ٍٚانعبد٘ يٍ حجض عهوٗ األيوٕال ٔانزُفٛوز عهٓٛوب ججوشاًَ ،روشاً
نًُب بح رنك نغٛبدح انذٔنخ ٔيشتضْب اددث .ٙئقذايوّ عهوٗ ع وذ ان وشد يو عهًوّ ثكوم
ْووزِ ااعزجووبساد ٚعزجووش يووٍ قجٛووم انًضووبسثخ ووال يغووٕغ إراً نزووذيم انذٔنووخ انزووبث نٓووب
انًًٕل  ٙشؤٌٔ انذٔنخ انًذُٚخ اسربيٓب عهٗ انٕ بء ثذ ٍٚعهٓٛبٔ .تثٛشاً يب روزسعذ
انووذٔل ان ٕٚووخ ثحجووخ حًبٚووخ انًصووبنح انًبنٛووخ نشعبٚبْووب قجووم دٔنووخ اجُجٛووخ نززووذيم ووٙ
شووؤٌٔ ْووزِ انذٔنووخ ْٔووزا يووب حصووم نًص وـش عووبو 1876ؤ ،ثبنُغووجخ نزشتٛووب ٔرووَٕظ
ٔرٛشًْبٔ .دشك  ٙاٌ انزوذيم عهوٗ ْوزا انُحوٕ د عوُذ نوّ و ٙان وبٌَٕ ٔ ٛوّ إيوالل
ثغٛبدح انذٔنخ انًزذيم  ٙايشْب ٔإعزذاء صشٚح عهٗ إعز النٓب(.)2
الحالة الخامسة :انزذيم ثُبء عهٗ نهت انذٔنخ انًعُٛخ أٔ ااعزُبد عهٗ َصٕص
إرفبقٛخٚٔ .كٌٕ ْزا انزذيم ثُبء عهٗ نهت انحكٕيخ انًعُٛخٔ ،يٍ األيثهخ عهٗ رنوك،
نهت انًُغب يٍ سٔعٛب انزوذيم ضوذ ُْجبسٚوب عوبو 1849و ,نهوت ُهُوذا يوٍ انًبَٛوب
انزووذيم نًغووبعذرٓب ضووذ سٔعووٛب 1918و ,نهووت صاٛ،ووش يغووبعذح انًغووشة وو ٙإقهووٛى
تبَزغب ضذ انزحش األَجوٕنٔ ٙانكوٕث ٙعوبو 1976ؤ ,توزنك انزوذيم اديشٚكو ٙوٙ
نجُووبٌ عووبو 1958و ،وو ٙاع ووبة ٔقووٕع اَ ووالة وو ٙانعووشا عووبو 1958و ،تًووب أٌ
انزذيم ًٚكوٍ أٌ ٚغوزُذ عهوٗ َصوٕص ارفبقٛوخ ْٔوزا يوب ادعوٗ ثوّ اارحوبد انغوٕ ٛزٙ
نووذٖ رذيهووّ وو ٙانًجووش عووبو 1956ؤ ،ر ٛكٕعووهٕ بتٛب عووبو 1968و ،بعووزُبداً إنووٗ
َصٕص يٛثب حه ٔاسعٕ نعبو 1955و ،قبو اارحبد انغٕ ٛز ٙثبنزذيم انعغوكش٘
ووْ ٙووبر ٍٛانووذٔنزَٔ ،ٍٛفووظ ان ووٙء ُٚطجووق عهووٗ شَغووب نووذٖ رووذيهٓب وو ٙر ووبد عووبو
1973و ،بعوووزُبداً إنوووٗ ارفوووب انزعوووبٌٔ انعغوووكش٘ ثًُٓٛوووب اسعوووهذ شَغوووب قٕارٓوووب
انعغكشٚخ إنٗ انعبصًخ انز بدٚخ(.)3
( )1د /يحًذ نهعذ انغُ :ًٙٛانغُ ًٙٛانٕع ٙ ٛقبٌَٕ انغالو ،ااعكُذسٚخ1982 ،و ،ص .296-291
( )2د /عه ٙصبد أثٕ ْ : ٛانًشج انغبثق ،ص .217-216
( )3د /ربص٘ حغٍ صجبس :ُٙٚانًشج انغبثق ،ص .134
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الحالةةة الساة:ةةة :انزووذيم ااَغبَ وـٚ ٙووشٖ جبَووت يووٍ انف ٓووبء أٌ انذٔنووخ عُووذيب
رشركت ضوب ،ضوذ يٕانُٓٛوب ثطش ٚوخ رُكوش ح وٕقٓى األعبعوٛخ وبٌ انًغو نخ رخوش
عووٍ تَٕٓووب يووٍ اايزصووبص انووذايه ٙنهذٔنووخٚٔ ،صووجح انزووذيم ان غووـش٘ نصووبنح
انج وـشٚخ جووب،ضاً قبََٕوب ً حزووٗ نووٕ تووبٌ رووذيالً إَفشادٚوب ً .ثًُٛووب ٚووش ك جبَووت يووش يووٍ
انف ٓبء ْزا انُٕع يٍ انزذيم ثبعزجبسِ نٛظ عٕٖ ٔعوٛهخ يوٍ جبَوت انذٔنوخ انًزذيهوخ
نفشد عٛطشرٓب عهٗ انذٔنخ انًزذيم ٓٛبٚٔ .ؤتذ ْزا ادرجبِ عهٗ إٌ عالقخ انذٔنوخ
ثشعبٚبْب ش ٌ دايهٔ ،ٙأٌ رهك انعالقخ رٛوش ي ٛوذح ثح وٕ شخصوٛخ أٔ رارٛوخ نهوذٔل
األيشٖٚٔ .زْت سأ٘ يبن إنٗ اٌ انزذيم عٕا ًء تبٌ يٍ قجم دٔنخ أٔ يجًٕعوخ يوٍ
انذٔل ٚجت أٌ ٚج ٗ رٛش ي ـشٔع إد إرا تبٌ ثزفٕٚك يٍ يجهظ األيٍ.
ادةلب افثاين :افتدخل اإلىااين ادنارال
األ،ل ذم افتدخل ىه ظمل الوا ؽر ؼوعف إذ ـد وثا ق األ م ادتحدة إفتزاا افادوص لفادا
افتدخل ذم صوون لفضها اف،فضف وذاو اا ااتااال ان ىاص ادااالة  )2/6وافتاي انص ظاذ ن
" منع ظضاس اهلووة ذم ظالؿاسم افدوفوة ظن افتهد د لاشاتف ص افياوة و اشاتخدا ها اد شاال ة
األ ايض و االشاااتيالص افااااواد أل اااة الوفاااة و ظاااذ وجاااه آخااار ال تااااق و يا،اااد األ ااام
ادتحدة"

()1

وؿد يـد ،د ظدا افتدخل ذم اففد د ن افوثااق افدوفوة  -ـ متات اإلصاا ة آىاا لا-

و ةها اإلظالن ا ا

لفدا جوا افتدخل ذم اف وون افداخلواة فلادوص اف ااال ليارا ا مفواة

اففا ااة ؿاام  )119/92لتااا

1991/16/9اف وافااذو وجااب ظااذ افاادوص اال تناااع ظاان

اشتاالص و و ه ادااال ادتفلية لحياو ق اإلىااان هباد افتادخل ذم اف اوون افداخلواة فلادوص
واا شة افضاط ظلوهاف و إثا ة افف وان و ظدا االشتيرا الاخل افدوص

()2

والل :ا دص افايهي حوص ؼوظوة افتدخل اإلىااين ادنارال
لاافرؽم اان ظادا جااوا افتادخلف إال ن افايااه افادوا اىيااام حاوص

ااروظوة افتاادخل

اإلىااين ادنارال افذو متا شه الوفة و جمموظة ن افدوص إػ ؿامغ ً د و فا ض فه
 )1افتوا ادً د فلتدخل اإلىااين ادنارال:

( )1انًبدح ( )4/2يٍ انفصم األٔل يٍ يٛثب األيى انًزحذح.
( )2ثبعٛم ٕٚع ثجك :يذٖ ي ـشٔعٛخ انع ٕثبد األيشٚكٛخ ٔاألٔسٔثٛخ عهوٗ عوٕسٚب و ٙضوٕء ان وبٌَٕ
انووذٔن ،ٙانًغووز جم انعشثوو ،ٙثٛووشٔد ،يشتووض دساعووبد انٕحووذح انعشثٛووخ2011/11 ،و ،انغووُخ (،)34
انعذد( )393ص.47
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اتند ادوؿف ادً د فلتدخل اإلىااين ادنارال لاظت،ا ا ظم َ
ال ؼوظ لا إػ احلجج اآ وة:
 إن اا شات افدوص ؿ،ل إلراا وثا ق األ م ادتحدة ًـد ااروظوة افتادخل اإلىاااينادنااارال؛ ألىااه اااتند إػ كاؾاال صاافوب اففااامل فلتو،اال إػ ٍ
حااد الىااى اان األ اان
فإلىااىوةف ـ مل تضمن ادوثا ق ى لا سحيا لا مناع افادوص ان حاق افتادخل اإلىاااين
ادنارال و ا

خيوهلا ذفكف االة ظذ ن افتدخل اإلىااين ند ج امن ،او
ظي و ق

افتدخل ادؼوع اداتثناة ان ،اد حاار اشاتخداا افياوة وؾاق اا انص ظلواه ادااالة
 )21ن ادوثا قف و ن ثم ؾٌن افدوص حاؾات ظذ ؿاظادة ظرؾواة اام هلاا لافتاذ ع
لنار ة افدؾاع افؼظي حل ة حيو ق اإلىاان ادتفلية خ و ،لا لمواضنوها
 إن افياىون افدوا ادفاس ال هيتم ؾيط لتناوم اففالؿات لغ افدوصف وإى هيتم شاشا لالح ة افكاان اف،ؼو و
ا ا

ن احساا حيوؿه ـ ىه ال ضاع حاد لا ؾا،ا ل
ال لاغ اد،اد

لاواالة افدوفةف ولغ االذت ا ادتزا د لحيو ق اإلىاان ؾموثاا ق األ ام ادتحادة

ضع ذذ ن اد،اد ن افلاذ ن اهاران ـايهن تناؿضاانف جن،ا لا إػ جنابف ؾمان ىاحواة
حيار ادوثا ق افتدخل ذم اف وون افداخلواة فلادوص األخارشف و ان ىاحواة خارش ُ لازا
افدوص ظذ افتفاون حل ة حيو ق اإلىاان و فز زذا واففمل ظذ ةو رذا
نتهي افتوا ادً د فلتدخل اإلىااين ادنارال إػ ىتوجة ااالذا ن افياىون افدوا اففارذم ال مناع
ذم طل ذوط وطرو

فونة اشتخداا افياوة ألؽاراض إىاااىوةف ؾاٌذا ظجاز جملاس األ ان ظان

اا شاة شالةا ه ادياار ة ذم افا ال افااالع اان ادوثاا ق لاا،ب اشااتخداا إحادش افادوص افداامااة
اففضااو ة حيه اا ذم افاانيضف كااون افتاادخل اففاااكرو ادنااارال

ااروظ لا ذم حافااة االىتهاـااات

ا اومة وا ةرة حليو ق اإلىاانف لتواؾر ذوط ةها :وجاوال الفاة و اوظوة ًـاد لو اوح
وؿوع اىتهاـات جاومة وواشفة افنةا ق حليو ق اإلىااانف وظادا ؿاد ة افدوفاة ادفنواة ظاذ اهااذ
افتدالر ادناش،ة فوؿف ذذا االىتهاـاتف و ظدا ؽ،تهاا افيوااا لاذفك و ذاي افتاي ر كاب ذاذا
االىتهاـاتف و خر لا اشتنااال افتدالر ؽار اففااكر ة الون جادوش وؾ ال جملاس األ ان ذم اهااذ
افتدالر ادناش،ة دنع اشتمرا ذذا االىتهاـات
18

 )6افتوا ادفا ض فلتدخل اإلىااين ادنارال:
اتند افتوا ادفا ض فلتدخل اإلىااين ادنارال إػ احلجج افتافوة:
 إن االظسا لمؼوظوة افتدخل اإلىااين ادنارال خيافف حاد اد،ااالئ األشاشاوة افتاييااوا ظلوهااا وثااا ق األ اام ادتحاادة وادتمثاال لم،ااد حااار اشااتخداا افيااوة و افتهد ااد
لاشتف هلا ذم اففالؿات افدوفوة اداالة )2/6ف وذو ،اد ا اااؿي وظارذم ذم ن واحادف
و  ،،حافو لا ن افيواظد اآ رة افتاي ال جياو خمافاتهاا ـا ن االظاسا لافتادخل
اإلىااين ادنارال نكر وخيافف مجوع ؿرا ات ا مفوة اففا ة افتي ُت قارا اشاتخداا افياوة
ذم اففالؿات افدوفوة تر ل صا ل
ال وؾق وثا ق األ م ادتحدة

()1

ؿم )6262ف ا ا

ؾياد اشاتثنى اإلظاالن

لم،االئ افياىون افادوا ادتفلياة لاففالؿاات افوال اة وافتفااون

لغ افدوص ذم ىةا ق احلق ذم افتدخلف ومل تضمن و ىاص تفلاق لافتادخل اإلىاااينف
ـ ظاال ؿرا ا مفوة اففا ةف ؿام )1992 /9912ف ا اا

لتفر اف اففادوان اا

جاس ذم افيرا ؿم )6262ف حوث ىص ذم اداالة  )2ظذ ىه " ا ن اظت،ا لا ـاىات
ض،وفتهف شوا لس ـان شواشو لا ا اؿت اال لا و ظاكر لا ا ؽر ذفكف

ن ُ تخاذ از لا

ال كاب ظدوان" ش،ق دحكمة اففدص افدوفوة ن فر ت د،د ظدا دخل افادوص
ذم اف وون افداخلوة فلدوص األخارشف ذم ؿضاوة " ضاوق ـو ؾاو لاغ ف،اىواا وادملكاة
ادتحدة"ف حوث و ال ذم حكمها اف اال ذم 1929/2/9اف ىه " ُ فمل لياظدة تار م
افلجوس إػ افيوة ه ـاىات افنياااض احلافواة فأل ام ادتحادة" واظتازت ن افتادخل
ادزظوا وشولة شواشوة الشتخداا افيوةف ضواة ىه حتى وفاو ؾ ال جملاس األ ان ذم
اهاذ افتدالر ادناش،ة ة،وي لا فلا ال افااالعف لحواث فاوال افادوص إػ احلافاة افااالية
ظذ ادوثا قف إال ىه ال مكن ؿ،وص ذفك ـمز فلتدخل اإلىااين
ـ مكن ن ى ر هبذا اف دال إػ ؿرا حمكمة اففدص افدوفواة اف ااال ذم 1992/2/69اف
لخ ااو

افناازاع لااغ "افوال ااات ادتحاادة وىوكااا اجوا"ف افيااايض لٌالاىااة افوال ااات ادتحاادة

( )1د /يبنذ حغبَ :ٙانًشج انغبثق ،ص .48-47
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لا،ب د ب و الو ومتو ل ؿوات "افكاوىسا"ف و اجوع و اااظدة افن ااضات اففااكر ة
وص،ه اففاكر ة ادوجهة د "ىوكا جوا"ف نتهكة لذفك افياىون افدوا اففرذم افاذو اارض
ظدا افتدخل ذم اف وون افداخلوة فدوفة خرش وؿد ضمن ذاذا افيارا فلاو ل
ال ؿاىوىوا لا فميا لا
فة،وفة افتزاا افدوص لفدا افتدخل ذم صوون افدوص األخرش و ن ذم ا و ال ذم ذذا افيرا اا
جاس ذم افايرة )629ف حوص حيو ق اإلىااانف لاين اشاتخداا افياوة فاوس األشالوب ادناشاب
فلتحيق ن

ن احساا حيو ق اإلىاان ،فا لا فةالفهاا اإلىاااين و ن ادحكماة هلاص إػ ن

افداؾع اد،ني ظذ ا ة حيو ق اإلىاان ذم ىوكا اجوا ال مكن ن ز ؿاىوى لا
ثاىو لا :افوال ات ادتحدة وافتدخل االىاراالو
إن شلوك افوال ات ادتحدة  -خا،ة ناذ حاداث شا،تمز 6111ا -اوحي ليهناا ت اار
ـيةاااب الوا وحوااادف وذاااو اااا ا ضااا جلوااا لا ذم األ اااة افتاااي شااا،يت احلااارب األ ر كواااة
 افز ةاىوااة ظااذ اففاارا ق ظاااا 6119اف ؾيااد حاوفاات افوال ااات ادتحاادة إؿناااع اففااامل ل اارظوةافلجوس إػ افيوة اففاكر ة ذم لك األ ةف واشتخد ت زجي لا ن افتز رات ؽر ادت شكةف ثال
حما لة اإل ذابف و نع االىت اا افناوووف وى اار افد ميراضواةف فكنهاا ؾ الت ذم احل اوص ظاذ
ي ود الوا دوؿاها

()1

و ،ااذة لفاد وؿاوع حاداث شا،تمز 6111اف الاخال اففماق األ ر كاي

شاال اظتياال ؿوو إػ حد افويغ ذم ـل جااس اففااملف لال حتاى ذم افاداخل األ ر كاي ضا لاف لاين
افوال ات ادتحدة ش ُتار و شتفدص ظذ األؿل ن شواشتها دماا افيضا ا افدوفوة ل اة ظا اة ىحاو
للو ت واؿف ظاالفة و ن اة و و وظوةف ؽر ن افتةو ات واد شات ادوداىوة افتاي ظي،ات
ذذا األحداث ،اذة و لفدذا ليصهر ث،تات لاادلو

ن افوال اات ادتحادة وإن ـاىات تيـادة

متا لا ن ن شواشااسا افتفاااوة وادنحرؾاة ذاي افتاي ياف ااًوفة ظان جازس ـ،ار نهاا خلاف
األحااداثف ؾيااد اشااتمرت ذم شواشاااسا افتفااااوة ادفهااوالةف لاال اااظات اان حاادسا افتاادخل

( )1د /أحًووذ عهوو ٙعووبنى :ان ووٕح ٔانث ب ووخ ٔعووبنى يووب ثعووذ انحووشة انجووبسدح ،انًجهووخ انعشثٛووخ نهعهووٕو انغٛبعووٛخ،
ثٛشٔد ،انجًعٛخ انعشثٛخ نهعهٕو انغٛبعٛخ ،انعذد 2008/20و ،ص .129
20

اففنوف ذم ؾااىاتانف افتدخل واففدوان ظذ اففرا ق)

()1

 )1افتدخل األ ر كي واىتهاك ؿواظد افياىون افدوا:
ُ فد افوال ات ادتحدة األ ر كوة ن ـثر الوص اففامل إؿدا لا ظذ افتدخل ذم صاوون افادوصف
تت ذ ااع خمتلاةف نها ىؼ افد ميراضوة و ا ة حيو ق اإلىاانف لاإل ااؾة إػ احلاااظ ظاذ
األ ن افيو ي األ ر كيف فذا يدا ظذ خر ق ؿواظد افيااىون افادواف حواث ناار افوال اات
ادتحدة إػ افياىون افدواف لاظت،ا ا جزس لا ال تجز ن افياىون األ ر كيف وؿاد اى،فثات ذاذا
افرؤ ة األ ر كوة ن حكم صهر ،د ه ادحكمة اففلوا ذم ةلع افيارن افف اار ن ذم ؿضاوة
"اف،اـوه ذالاىا" حغ ـدت ؾوه ادحكمة ن افياىون افدوا ذو جازس ان ؿااىون ذاذا افا،الالف
و ن ظذ افالةات األ ر كوة ادخت ة ن فمد إػ إىااذ حكا ه لاظت،ا ا جازس لا ان افيااىون
األ ر كيف وؿد دملت ذذا افرؤ ة ذم اففد د ن اد شااتف ا اام لفضاها لخةاو ة خا،اةف
واـتاب ذ وظا لا ؽار ايفو ف ـا حادث ذم ؿضاوة ااوس لاىا اا افااالق "ىو وجاا" حواث
دخلت افوال ات ادتحدة و ؿد ت ظذ اختةاؾه ن افيرص افرااد ذم لاىا ااف و ام ىيلاه إػ
افوال ات ادتحدة حوث ُحوـم و ُال ن وثمة لفض احلاالت ؿاد ت ؾوهاا افوال اات ادتحادة
لافتدخل و فيب ؾاظع لفض حاواالث اا ة،اق ظلواه اإل ذاابف خاا ج ىةاؿهاا اإلؿلومايف
ـحافة ادواضن افل،ناين "ؾو و وىس" افذو اظتيلته افاالةات األ ر كواةف و ام رحولاه إػ
افوال ات ادتحدةف حوث جرت حماـمته ودمد اإلصا ة إػ ن افوال ات ادتحادة وإن ـاىات
فتمد ذم ذذا ادالك ظذ شا

شوالق ؿضااوةف رجع لفضها إػ افيرن افتاشع ظ ارف ؾٌهنا

ـاىت فتمد حتى ؿ،ل حداث ش،تمز 6111اف ظذ لفض افت اار فات األ ر كواة ا ا،اة
لمكاؾحة اإل ذابف وظاذ شاا

اجتهااالات ؿاىوىواة خا،اةف از إظةااهاا احلاق ذم ناواذ

افياىون األ ر كي خا ج جماهلا اإلؿلومي و ع لدا ة افيرن افف اار ن وحتاى احلارب اففادواة
افثاىوااة ىاااذت افوال ااات ادتحاادة ااا ال ي،اال ظاان  )21اادخ ل
ال وظاادواى لا ظاااكر لا واظتاادا لس
( )1إدسٚووظ نكشُٚوو :ٙانضعبيووخ األيشٚكٛووخ وو ٙعووبنى يشرجووك ،انًغووز جم انعشثوو ،ٙثٛووشٔد ،يشتووض دساعووبد
انٕحذح انعشثٛخ2003 /5 ،و ،انغُخ ( ،)26انعذد ( ،)291ص .25
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الح لا و ظ ص ؿر،نة وؾو ع ظرض ف،فض ظ ص افتدخل اففدواين األ ر كي:
 افتنكول ذم افووىان ظاا 1929-1929ا
 إ ةافوا ظاا 1929ا
 اففدوان ظذ ـو ا افد ميراضوة اف ف،وة 1929-1921ا
 اإلضاحة لحكو ة


دخل ال

د ق ذم إ ران ظاا 1929ا

د ؽوا و ال ظاا 1922ا

 األظ ص اففدواىوة د ـولا نذ 1929ا
 إشياط حكو ة "لا ر س فو و ،ا" وؿتله ذم ظاا 1921ا ذم افكوىاو
 االظتداس ظذ الوو

وؾوتناا ظاا 1999-1922ا

 افتدخل ذم مجهو ة افدو ونوكان ظاا 1922ا
 اإلضاحة لنااا "شافاا الو فندو" ذم وع 1999ا


ظ ص ظدواىوة د ـم،وال ا ظاا 1992ا

 اشتفراض افيوة د اهلند ظاا 1992ا


احلرب ادفلنة د إ ران نذ 1999ا

 حرب د ىوكا اؽوا نذ 1999ا
 احتالص ؽر ناالا ظاا 1999ا

()1

 )6افتدخل األ ر كي ذم افؼ ق األوشط:
ؾاااو تفلاااق لافتااادخل األ ر كاااي ذم صاااوون اف اااار ق األوشاااطف ؾياااد اـتاااا،ت ؿضاااوة
اإل،االحات ذم اف اار ق األوشااط ةوااة ـ،اارةف لاال ـاىاات ذااذا افيضااوة األـثاار لاارو لا ظااذ
افااحة افدوفوة واإلؿلوموة نذ حداث ش،تمز 6111اف حوث م افرلط ن ِؿ،ال افوال اات
ادتحدة لغ اإل ذااب وؽوااب افد ميراضواة ذم اف اار ق األوشاط وذم حيوياة األ ارف ـاىات

( )1د /يحًذ ثٕثٕػ :انًٕق األيشٚك ٙيٍ ان بٌَٕ انذٔن ،ٙانًغوز جم انعشثو ،ٙثٛوشٔد ،يشتوض دساعوبد
انٕحذح انعشثٛخ2007/7 ،و ،انغُخ ( ،)30انعذد ( )341ص .36 -32
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افوال ات ادتحدة فتمد فلحااظ ظذ

احلها افكزش ذم افؼ ق األوشاط ظاذ اشاسا وجوة

يلود ة مل تار نذ احلرب اففادوة افثاىوة ـثر لاف لافرؽم ان افتفاد الت افتاي ضار ت ظلوهااف
وـان اهلد افراوز هلذا االشسا وجوة ذو احلااظ ظذ افو ع افيااامف اشاتناال لا إػ ىار اات
فواة اود لين ؿوم افد ميراضوة و شافوب ظملها ال تاق وؿوم افثياؾة اففرلواة واإلشاال وة
ذذا االشسا وجوة ال فني ؽواب االذات ا األ ر كاي لافد ميراضواة واإل،االح افااواد ذم
افؼ ق األوشط ؿ،ال شا،تمز 6111اف حواث صاهدت افاواشاة ا ا جواة مواع اإلالا ات
األ ر كوة ادتفاؿ،ةف د د لا ظذ ؿاوم افد ميراضواة وحياو ق اإلىااان ورضو ة روجيهااف ـا
ؿا ت افوال ات ادتحادة لٌالخااص لفاض اففنااس ا د ادة ظاذ شواشاتها ذم ادنةياةف ظناد ا
خ

ت ؿا ل ن ادااظدات افتي يد ها إػ لفاض الوص ادنةياة دانا ت ادجتماع ادادينف

افتار مل ر ِق خالص لك افااسة
وفلسو ج د،االئ افد ميراضوة وحيو ق اإلىاانف ؽر ن ذذا ر
إػ اتوش شواشة وا حة ادفامل وؿاد اار ذاذا افو اع ىتوجاة حاداث شا،تمز 6111اف
حوث و،لت افوال ات ادتحدة إػ ن األو اع افاواشوة وافثياؾوة واالؿت اال ة افاااادة ذم
اف،لدان اففرلواة ذاي ادااًوفة ظان إىتااج اإل ذاابف ؾاوااب افد ميراضواة وادفرؾاة واىتهااك
حيو ق اإلىاان ن ذم ش،اب زا د اإل ذاب ذم اففاملف وذذا ا الظاا افوال اات ادتحادة إػ
حماوفااة ؾاارض ؤ تهااا فلد ميراضوااة ظااذ اففاااملف حتااى ال حياادث سد ااد أل نهااا و

اااحلها

افيو وااةف ولافتاااا وفاادت ؿناظااة فاادش اإلالا ة األ ر كوااة لض اارو ة اواار ذااذا األو اااعف
وخا،ة ذم جاى،ها افاواد ولافتاا  ،،ى اار افد ميراضواة واحاساا حياو ق اإلىااان ذم
افؼ ق األوشطف وخا،اة ذم افاوضن اففاررف حاد األذادا ادفلناة فلاواشاة األ ر كواة ذم
ادنةية وؿد ا ضحت ذذا افاواشة لمحاوفة جفل اففرا ق ىموذجا لا فلد ميراضواة حيتاذش لاه
ذم نةية افؼ ق األوشطف ـ وا ضحت ذذا افاواشة لةرح ،اال ة افؼ ق األوشاط افك،ار
ذم ؿمة افدوص افث ن ذم 6112/2ا

()1

فذفك و ملة األشا،اب اد اا إفوهاا آىاا لاف ظمادت افوال اات ادتحادة إػ افتادخل ذم صاوون
( )1أششا يحًذ عجذ ن ٚبع :ٍٛانًشج انغبثق ،ص .68-67
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الوص افؼ ق األوشط ظذ ىحو كل سد د لا هلذا افدوص واىتهاـا لا فااواالسا ود،اد ظادا افتادخل
ذم اف وون افداخلوة فلدوصف افذو كل ؿاظدة آ رة ن ؿواظد افياىون افدوا اففاا
) افتدخل ذم ثو ات افرلوع اففرر:
ثلت ثو ات افرلوع اففارر ااجاية اشاسا وجوة فلياوش افارلواة وظاذ شاها افوال اات
ادتحدةف إال ىه لمجرال ا ضاح االدمااا اففااا فلتاوار ذم ادنةياةف لاد ت افوال اات ادتحادة ذم
افتاادخل ظااذ ثااالث اااتو ات هبااد

وجوااه اااا ذااذا افثااو ات لاا خياادا

اااحلها

االشسا وجوة ذم ادنةية اداتوش األوص ذو افتادخل ذم ظيااب شايوط األىاماة احللوااة هلاا
فدظم ؿاوش شواشاوة لفونهاا ان جال احلاااظ ظاذ اد ااف األ ر كواة افثااين ذاو افتادخل
فتيد م ،اال ات فلتاو ة ل،ي ذم صكلها اففاا ةافب افيوش افثو ة لافتاور وفكنهاا تااؾظ
ذم جوذرذا ظذ لنوة األىامة احلاـمة

ا اداتوش افثافث ذاو افتادخل اففااكرو اف اار

و افتهد د لافتدخل اففاكرو) إلشياط األىامة افياامة ـ ذم فو،وا وشو ا

()1

( )1نهًضٚووذ اَرووش :د /جًووبل يحًووذ عووهٛى :انزووذيم انخووبسج ٙوو ٙيووٕساد انشثٛو انعشثوؤ ٙاَعكبعووبرّ عهووٗ
األيٍ ان ٕي ٙانعشث ،ٙيجهخ انغذٚش ،ثٛشٔد2013 ،و ،انعذد ( )64ص .66
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ب) افتدخل اإلىااين ذم اففرا ق:
اشتندت ـل ن افوال ات ادتحدة ولر ةاىوا وؾرىاا إػ افيارا ؿام  )299اف ااال ان
جملس األ ن افدواف ذم 1991/2/2اف فتز ر افتدخل وؿا وا ل ان ظملواة ظااكر ة صا ص
اففرا قف ضلق ظلوهاا اشام " اوؾر افراحاة" ان جال ا اة األـاراالف ظلا ل ن ذاذا افيارا مل
تضمن و او ض هلذا افدوص ن ضر جملس األ ن لاشتخداا افياوة ذم صا ص اففارا ق و
جنولهف إ اؾة إػ ىه مل

د وؾاق حكااا افا ال افااالع ان ادوثاا ق وحار

ظاذ يـواد

احلكم ادير ذم اداالة  )9/6ن ادوثا ق ادتفلق لتحر م افتدخل ذم اف اوون افداخلواة فلادوص
ن ؿ،ل نامة األ م ادتحدة و افدوص
ج) افتدخل اإلىااين ذم اف و اص:
ُ فااد افتاادخل اففاااكرو افاادوا ذم األ ااة اف ااو افوة ىموذج ا لا ذا ا لا فتيوااوم
افتدخل ذم اف وون افداخلوة فلدوص الظت،ا ات إىااىوة ن الون

ااروظوة

اا افدوفاة ادفنواةف وذفاك

شوا لس لافنا،ة فتدخل األ م ادتحدة ـمنامة الوفوةف و لافنا،ة ف،فض افدوص افتي ادخلت ذم
اف و اص  -وظذ شها افوال ات ادتحدة -تت الة األ م ادتحدة ن افناحواة افرشاموةف
فكن ن الون ن ر ،ط ادنامة ل كل ،ااذ وؾفاع لاذفك افتادخل شاوا لس ان حواث ؿوااالة
ظملوة افتدخل و ن حوث شر اففملوات اففاكر ة واألذدا ادحدالة هلا
ال) افتدخل اإلىااين ذم افاوالان:
لااد ت افوال ااات ادتحاادة لافتاادخل واالذاات ا لااادلف افاااوالاين لفااد حااداث شاا،تمز
6111اف ذم إضااا اشااسا وجوة جد اادة ااافى إػ االحتااواس ليفوااات افسذوااب وافسؽوااب
و ،لو ت ذذا افتوجهات األ ر كوة ذم دصغ

ااروع شاالا شاوالاين ًشاس وؿااام ظاذ

ؾكرة حمو ة ذي الوفة واحدة وفكن لناا غف و ثمرت ذم هنا اة ادةاا ظان ا ااؿواة افااالا
افاوالاين افتي وؿفت ذم ـونوا ذم 6112/1ا وظذ افرؽم ن افتنا الت ادهمة افتاي ؿاد تها
احلكو ة افاوالاىوة فلجنولوغ ذم اال ااؿوةف إال ن ذفاك مل اار ان افاواشاة األ ر كواة دمااا
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احلكو ة افاوالاىوةف ؾاتم اشاتخداا لاف الا ؾاو ـو ؿاة ااط دمااا احلكو اة افااوالاىوة ذم
ااو ااات ىوااصاااف وؿااد ا شاات مجاظااات افومااغ ذم ا مفوااات األ ر كوااة ؽاار احلكو وااة
وافكوىار

األ ر كي الوا لا همة إلجياال افوشاال وافذ ااع فإلالا ة األ ر كوة ـاي متاا

لاادو ذا اااوض لا ظااذ احلكو ااة افاااوالاىوة

()1

حوااث ؾتحاات

ااكلة الا ؾااو اف،اااب ظااذ

رصاظوه اا افتدخل افدوا لاا،ب اا خلاتاه ان ىازوح و اوس وجاراام اد اإلىاااىوةف
حوث ،د ت ؿرا ات الوفوة ظد دة ظن جملس األ ن افدوا د ن احلكو ة ادرـز اة و ر اي
إػ دخل ظاكرو اي حل ة اددىوغ وحماـمة جمر ي احلرب

()2

ذا) افتدخل ذم فو،وا:
،د ؿرا جملس األ ن افدوا ؿم  )1999ذم 6111/9/19اف لخ و

افو ع ذم

فو،واف وىص ظذ ؾرض نةية حار جوو ؾو ق فو،واف وظذ إثر ذفاك ؿا ات افادوص األظضااس
ذم حلااف افنااا و لافتاادخل اففاااكرو ذم فو،وااا ذم 6111/9ا  -لااافة،ع لمااااىدة افوال ااات
ادتحدة -ز ة ذفك ليىه اتند إػ افسخوص ادمنوح هلا ان ضار جملاس األ ان لموجاب
افيرا افاالق افذـر ظذ افرؽم ن ن افيرا مل تضمن و إصا ة او ض فلحلف لافتدخل
ضمن  )69ؾيرة وجاس ظاذ ذـار احلاار ا اوو
اففاكرو ذم فو،واف ظل ل لان افيرا افدوا ا
ذم افايرة )16-2

()3

إال ن الوص حلف افناا و و ان لونهاا افوال اات ادتحادة ظملات ظاذ

ادااظدة ذم اور افنااا افياام وإشياضه ن خالص ناوذ احلار ا وو ظذ فو،وا

( )1د /تًبل حًبد :أصيزب انعوشا ٔداس وٕس يوٍ ٔجٓوخ ان وبٌَٕ انوذٔن ،ٙشوؤٌٔ األٔعو  ،ثٛوشٔد ،يشتوض
انذساعبد ادعزشارٛجٛخ2008 ،و ،انعذد ( )129ص .67
( )2د /دو يحًذ أحًذ عجوذ ن :قضوٛخ داس وٕس (األعوجبة ٔانزوذاعٛبد ٔعوجم انًعبنجوخ) ،انًجهوخ انعشثٛوخ
نهعهٕو انغٛبعٛخ ،ثٛشٔد ،انجًعٛخ انعشثٛخ نهعهٕو انغٛبعٛخ ،انعذد 2009/22و ،ص .41
( )3نهًضٚذ اَرش انُ انكبيم نه شاس :شؤٌٔ األٔع  ،ثٛشٔد ،يشتض انذساعبد ادعوزشارٛجٛخ2011 ،و،
انعذد ( ،)138ص .209-203
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و) افتدخل ذم ؾااىاتان:
لد دخل افوال ات ادتحدة ذم اف ين األؾااينف نذ واخر ش،فونات افيارن اداايضف لاان
افازو افاوؾوتي ألؾااىااتان ولفاد حاداث شا،تمز 6111اف ؿاد ت إالا ة افاراوس لاو
االلن ظذ افتدخل اففاكرو وصن اففدوان ظذ ؾااىاتان  -لتحر ض ان ؿاوش افوماغ ذم
افكوىجر  -لحجاة كاؾحاة اإل ذااب و الحياة ظضااس نااوم افياظادة وحرـاة ضاف،اان
األؾااىوااةف لاظت،ااا ذم اداااًوفغ ظاان ذج ا ت شاا،تمز 6111اف و ااكلون سد ااد لا فأل اان
افيو ي واد اف األ ر كوة
إ اؾة إػ ا ش،ق ن افتدخل ذم صًون الوص افؼ ق األوشطف ـاذفك ؿاد ت افوال اات
ظذ افتدخل ذم اف ين افل،ناين ذم اففاا 1929اف وحتى اآن ؾااي 1929/9/12اف ؿا ات
افوال ات ادتحدة لفدوان اشتازا و د ف،ناانف ؾمان األشاةوص افاااال
جيس له إػ شواحل ف،نانف ىزفت ؾ اال

األ ر كاي افاذو

اة اف،حر ة األ ر كوة ادا نز وؾار ق اد ااة افتاي

ؿد ت ظذ احتالص اففا،مة لروت و واحوهاف واشاتوفت ظاذ ادةاا ات واداواىه و ذام
ضر ق ادوا،الت وـاذفك افتادخل ذم اف ااراع اففارر  -اإلرساااوعف لاافة،ع ـاىات مجواع
صكاص افتدخل ذم ذذا افرصاع د لحة الوفة افكوان اف هووينف احللوف افة،وفاي فلوال اات
ادتحدة األ ر كوة
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E
ىتوجة االىتياالات ادوجهة فلتدخل  -ليىواظه -ن نةلق فا

ه ع ،د افاواالةف طهار

ذم اديالل ،د اًوفوة احل اة افاذو اافى إػ ا اة حياو ق اإلىااانف فكان الون ادااا
لاواالة افدوصف وففل افتة،وق افاالوم هلاذا اد،اد األخار وؾاق األُضار افياىوىواة افتاي حادالسا
افلجنااة ادفنوااة لافتاادخل وشااواالة افاادوص شو ااكل ا ىة ذا ااة حل ااة احليااو ق واحلر ااات
األشاشاوة فألؾااراال واحااساا افاااواالة ادتااااو ة فلاادوص و نااع و اادخل خااا جي ذم صااووهنا
ألؽراض إىااىوة

()1

ولاض افنار ظن ا ادص افايهاي افيااام ل اين افتادخلف ؾاٌن اد شاة

اففملوة هلذا اد،د تام لاال الواجوة ذم ة،ويه ظذ حاالت الون خرش حوث خيارج ذم ـثار
ن األحوان ظن افضوالط وافيواظد افتي تكمه ثناس ة،ويه
إن افتدخل ذم اف وون افداخلوة فلدوصف ُ فد ظم ل
ال ؽر

ااروع الوفوا لا – ااتثنى حااالت

دخل ادنا ت افدوفوة ذم صوون ظضاااها – وؾاق ىاص ادااالة  )2/6و  )9/6ان وثاا ق
األ اام ادتحاادة وذااذا األظا ص اففدااوااة وافتاادخل ذم اف ااوون افداخلوااة فلاادوص ظاان ضر ااق
اشتخداا افيوة اففااكر ةف هباد

ا اة حياو ق اإلىااان وى اار افد ميراضواةف ُ فاد اىتهاـا لا

شاؾر لا فيواظد افياىون افدوا اففاا
وظلوه واا يدا ؾٌىنا ىخلص إػ افتاا:
 ظذ افرؽم ن افسالط اف د د لغ افد ميراضوة وحيو ق اإلىاانف وافاذو جيفال ان
افد ميراضوة حي لا ن حيو ق اإلىاانف وجيفال ان احلر اات اديار ة ذم جمااص حياو ق
اإلىاااانف رضو ات شاشااوة إلؿا ااة جمتمااع ال ميراضااي إال ن ظملوااة اإل،ااالح
وافتاواار جيااب ن كااون اان افااداخل – الون اادخل خااا جي – ألن افد ميراضوااة
ـنااا حكم ذي ن ،موم خ و،وات ادجتمعف وال وجد ىمط مكن ؾر ه
 ظذ افدوص ن يوا لٌ،الحات شواشاوة وؿاىوىواة  -حيوؿواة -جذ اة ااي لادةاف،اات
اف ااف،وةف اانفكس آثا ذااا ظااذ صاافوهبا حتااى ال فةااي افااذ ااع وادااز ات فلتاادخل
( )1د /يبنذ حغبَ :ٙانًشج انغبثق ،ص .62
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ا ا جي ذم صووهنا
 ظذ افوال ات ادتحادة االى اواع فيواظاد افيااىون افادوا وظادا رـتاهف ألن ظملواات
افتاادخل اففاااكرو افااذو ياادا ظلوااه اإلالا ات األ ر كوااة ادتفاؿ،ااة و ،نااي افاواشااة
األ ر كوة ىؼ افد ميراضوة ظذ ااتوش اففاامل – وؾاق افرؤ اة األ ر كواة – ؿاد اارض
ؿووال لا ظذ شواشتها ا ا جوة و

احلها افيو وة
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