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ـنـطـقة الـعـربـيـة منـذ بـدايـة الـقرن احلـادي والـعـشـرين حتوالت درامـاتـيـكـية شهـدت ا
بـاشر تـتـعلق بـسـيادة دولـهـا واستـقاللـها وذلك مـنـذ االحتالل األمـريـكى البـريـطانـي ا
ـنطقة تاريخها الطويل حتت براثن للعراق عام ٢٠٠٣م والذى أعاد إلى ذاكرة شعوب ا
اضي التاسع عشر والعشرين حتى جناحها خالل االحتالل األجنبي خالل القرن ا
ط ـنــصــرم في احلـصــول عـلـى اسـتــقاللـهــا. وصــحـيح أن  الــنـصف الــثـانـي من الـقــرن ا
االحتالل اجلـديد لم يخـتلف عن سـابقه إال أن مـبرراته ودوافعه قـد اختـلفت حيث
بـرزت شـعـارات جـديـدة تـخفي وراءهـا هـذه الـدوافع ومن أبـرز تـلك الـشـعـارات الـدفاع
ـقراطيـة وحقوق اإلنـسان وما ارتـبط بها من قـضايا تـتعلق بـحدود سيـادة الدولة عن الد
ـا أُعـيـد فـتح واسـتـقاللـهــا وهـو مـا أثـار جـدالً واسـعـاً حــول قـضـيـة لـيـست جــديـدة وإ
اجلـدل بشـأنهـا تتـمـثل في قضـية الـتدخل في الـشـؤون الداخـليـة للـدول. فعـلى الرغم
باد القانونية تأكيداً وترسيخ لدى اجلميع من أن مبدأ عدم التدخل يعتبر من أهم ا
فإنه في الوقت ذاته من أكثرها انـتهاكاً. فمن خصائص سـيادة الدول هو عدم التدخل
في شـؤونـهـا الداخـلـيـة سواء كـان هـذا الـتدخـل من قبل دولـة أُخـرى أو مـنظـمـة دولـية.
ــبـاد الــدولـيــة يـعــتـري مـبــدأ عـدم الــتـدخل عــدة إشـكــاالت من حـيث وكـغــيـره من ا
ـبـدأ بـشـكل مـسـتـمـر اعـتـمـاداً عـلى الـتـطـبـيق حـيث إن الـدول مـا فـتـئت تـخـرق هـذا ا

مبررات وأسباب واهية تتعلق غالباً بالسيادة الوطنية للدول.
ويؤكد ذلك على أمـر مهم يجب أخذه في االعـتبار عنـد معاجلة قـضية التدخل في

ملخص البحث
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نع يتمـثل هذا األمر في أن مبدأ عـدم التدخل كما الشؤون الداخـلية ما ب احلـظر وا
تحدة يحـمل ب طياته طابعاً سياسيـاً نظراً لعدم اقترانه بأحكام جاء في ميثاق األُ ا
الــقـانــون الـدولـي ومن ثمّ فـتــطــبـيــقه أمــر صـعب ألن حتــديـد شــرعــيـة أو عــدم شـرعــيـة
الـتــدخل تـقــوم عـلى اإلرادة الــسـيــاسـيـة لــلـدولــة. فـحـ يــتم الـتــدخل بـنــاء عـلى رضـا
احلكومـة وبعد مـوافقتـها بشكل صـريح ففي هذه احلـالة يكـون التدخل عـمالً مشروعاً
أما حينمـا يتم التدخل ضد اإلرادة الـسياسية للـدول فيكون آنداك عـمالً عدوانياً غير
مـشـروع; ألنه يهـدف إلى الـضغـط على احلـكـومة كـوسـيلـة إكـراه وقهـر تـتنـافى مع مـبدأ
ـسـاواة فـي السـيـادة. وفـي هـذا الـصـدد أورد الفـقـه عـدة اسـتـثنـاءات عـلـى مـبـدأ عدم ا
التدخل جتيز للدولة التدخل في الشؤون الداخلية للدول األُخرى منها التدخل حلفظ
األمن اجلـمـاعي لـلـدول وحـالـة الـدفـاع الـشـرعـي. وكـذلك بـنـاء عـلى طـلب احلـكـومـة

والتدخل للدفاع عن اإلنسانية .... إلخ.
ــكن دراســة إحـدى صــور الــتـدخل الــدولي أو إحــدى االســتـثــنـاءات وعـلـى هـذا 
تمثل في التدخل من الواردة على مبدأ عـدم التدخل في الشؤون الـداخلية للـدول وا
نـظمـات اإلقلـيميـة مع التـطبـيق على احلـالة الـبحـرينـية إبـان األزمة الـتي عاشـتها قـبل ا

ملكة خالل شهري فبراير ومارس ٢٠١١م.  ا
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بالغـة القول بـأن ثمة أهمـية متـزايدة لدراسة مـوضوع استـخدام القوة لن يكون مـن ا
كن في العالقات الدولية سواء من الناحية النظرية أم العملية; فمن الناحية النظرية 
اإلشـارة إلى أن مـشـكـلـة الـقـوة تـدخل في جـمـيـع العـالقـات الـدولـية سـواء أكـانـت هذه
عـنـاهـا العـسـكري أو في الـقـوة حـروباً ومـنـافسـات بـحـيث جند أن الـقـوة هنـا تـتـدخل 
هم الذي التعـاون حيث يدخل الـتهديـد بالقـوة لقمع أحـد األطراف. ولقـد أدى الدور ا
تلعبه القوة في العالقات الدولية إلى نشوء مدارس فكرية تفسر العالقات الدولية على
ضـوء مفـهوم الـقوة. ولـكن وعلى الـرغم من أن القـوة تلـعب دوراً أساسـياً في الـسيـاسة
الدولـية فإنهـا أصبحت وسـيلة لتـحقيق قـيم وطنية. أمـا من الناحـية العمـلية فـتتجلى
وضـوع من خالل تـأثيـر اسـتخـدام الـقوة عـلى الـواقع الدولي بـحـيث أصبح أهـميـة هـذا ا
نازعات الدولية بالرغم من وضوع إحدى الوسائل التي تـستعملها الدول لـفض ا هذا ا
أن اجملتمع الدولي حاول احلدّ من العدوان وتأطير احلـرب وجعلها أكثر إنسانية وهو
واجهة حاالت تحدة على وضع مخطط شامل  ما اتضح جلياً عند إقدام ميثـاق األُ ا
تـهـديـد أو خرق الـسـلم واألمن الـدولـيـ وعلـى الرغم مـن كل هذا فـقـد  خـرق مـبدأ
حـظـر اســتـخـدام الـقـوة فـي الـعالقـات الـدولــيـة مع اسـتـثــنـاء حلـالـة الــدفـاع الـشـرعي عن
الـنـفس وكـان لـهـذا االسـتـعـمـال آثـار سـلـبـيـة أيـضـاً حـتى عـلى الـوضع الـدولي بـحـيث
ـتحدة اندلـعت فيه احلـروب والصراعـات كمـا أن هذا التـأثيـر الحق دور منظـمة األُ ا
بـحـيث أصـبـحت غـيـر قـادرة عـلى وضع حـد لـلـنـزاعـات الـدولـيـة دون الـلـجـوء إلى الـقـوة

قدمة ا
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الـعـسـكـريـة وهـذا مـا يـفـسـر أن اجملـتـمع الـدولـي أصـبح غـيـر مـنـظم وحتلّ مـشـاكـله عن
طـريق التـدخل العـسكـري; لتـبرز واحـدة من أهم اإلشـكاالت عـلى مسـتوى الـعالقات

الدولية وهي إشكالية التدخل العسكري في الشؤون الداخلية للدول.
ومن هنا تـتأكد أهميـة دراسة موضوع اسـتخدام القـوة في العالقات الدولـية بصفة
عـامـة نـظـراً لـتـزايـد حـاالت الـصـراعــات سـواء الـدولـيـة أم اإلقـلـيـمـيـة أم الـداخـلـيـة من
نـاحـيـة وتـزايـد حـاالت الـتـدخل فـي شؤون الـدول حتـت مـسـمـيات عـديـدة مـن نـاحـية
ـسـؤوليـة عـلى رجال الـقـانون والـسـياسـة لدراسـة مـنطق أُخـرى وهـو ما يـلـقي بعبء ا
عـاجلة هذه الـظاهرة الئـمة  استـخدام القـوة وحتلـيلهـا والتوصل إلـى األساليب الـعلمـية ا
ـعتـدي وإخضاعه لإلرادة الـدوليـة. ولقد آن األوان أن من قبل اجملـتمع الـدولي إلجبار ا
تـتم دراسة هـذه الظـاهرة وحتـليلـها وفـهمـها خـصوصـاً مع تفـاقم ظاهـرة استـعمـال القوة
وكثرة احلروب والتدخالت الدولية التي تفـتقد ألي سند قانوني وعجز منظمة األُ
شـهد الدولي واحلفـاظ على السلم واألمن الدولـي وخصوصاً تحدة عـلى تنظيم ا ا
أن الــعــالم الــيـوم يــشــهــد مـجــمــوعــة من الــصـراعــات عــلى مــسـتــوى الــواقع وأبــرز هـذه
ـر به اإلقليم الـعربي من تـفكك وانهـيار ألمنه اإلقـليمي وعـدم احترام الصـراعات ما 
سيـادتـه الوطـنـيـة كـمـا حـدث في حـاالت غـزو الـعـراق وأفـغـانـسـتـان وضـرب لـبـنان
ـنـطـقــة من ثـورات وأحـداث واضـطـرابـات مـا واحلـرب عـلى غـزة فـضالً عـمــا شـهـدته ا
زالت لم يكـتمل مشهـدها. وتأتي احلـالة البـحرينيـة كنمـوذج يستـوجب دراسته وحتليل
مــواقف مـخــتــلف األطــراف في تــعـامــلــهـا مع تــلك األزمــة مع دخــول قـوات ســعــوديـة
وإمـاراتيـة وبعض الـزوارق الكـويتـية إلى الـبحـرين بنـاء على طـلب احلكـومة الـبحـرينـية

وقعة ب بلدان اخلليج الست.  في إطار االتفاقيات األمنية والدفاعية ا
ـنطـقـة العـربيـة الـكثـيـر من اللـغط والـتسـاؤالت حول ـشهـد الـراهن اليـوم في ا يـثـير ا
ـنـطــقـة مع تـعـدد آلــيـات وأسـالـيب ـا شـهـدتـه بـلـدان ا ـعـاجلــة الـقـانـونــيـة  مـشــروعـيـة ا
عاجلة ففي الوقت الذي تمت فيه معاجلة األزمة الليبية بالتدخل الدولي عن طريق ا
تـفـويض حـلف الـنـاتـو تـأتي مـعـاجلـة الـقـضـيـة الـيـمـنـيـة في إطـار دول مـجـلس الـتـعـاون
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اخلـلـيـجي رغم أنـها لـيـست عـضواً فـيه ولم يـثـر بـشأنـهـا أيـة خالفات أو تـبـايـنات في
وجـهـات الـنـظـر الـدولـيـة واإلقـلـيـمـية فـي حـ مـثـلت احلـالـة الـبـحـرينـيـة ودور مـجـلس
التعاون اخلليجي فيها محطة مهمة أُثير حولها الكثير من اآلراء والرؤى واالجتهادات
عاجلـة; بسبب التـدخل السعودي اإلمـاراتي حتت مظلة قوات القانونـية حول طريـقة ا
درع اجلـزيرة. في حـ ظل الـتعـامل مع األزمة الـسـورية ومـا تثـيره من انـتـهاكـات يومـية
ـدى ولم يُــحــسم حـتى ـبــاد حــقـوق اإلنــسـان مــحل خالف دولي وإقــلــيـمي واسـع ا

اليوم. 
وهو مـا يـبـرز عـلى الـسـاحـة قضـيـة ذات أهـمـيـة قـصـوى تتـعـلق بـاسـتـخـدام الـقوة في
الـعالقـات الـدولـيـة وهي قضـيـة الـتـدخل في الـشؤون الـداخـلـيـة للـدول. واحلـقـيـقة أنه
باد الـقانونـية تأكـيداً وترسـيخاً على الـرغم من أن مبدأ عـدم التدخل يـعتبـر من أهم ا
لـدى اجلمـيع فـإنه في الوقت ذاته من أكـثـرها انـتـهاكـاً. فمن خـصـائص سيـادة الدول
هو عدم التدخل فـي شؤونها الداخلـية سواء كان هذا الـتدخل من عمل دولة أُخرى أم
بـاد الدولـية يـعتـري مبـدأ عدم التـدخل عـدة إشكاالت مـنظـمة دولـية. وكـغيـره من ا
ـبدأ بشكل مسـتمر اعتماداً من حيث التطـبيق حيث إن الدول ما فـتئت تخرق هذا ا

على مبررات وأسباب واهية تتعلق غالباً بالسيادة الوطنية للدول.
ويـؤكـد كل مـا سـبـق عـلى أمـر مـهم يـجـب أخـذه في االعـتـبـار عـنــد مـعـاجلـة قـضـيـة
ـنع يـتـمثـل هذا األمـر في أن الـتـدخل الـدولي في الـشـؤون الـداخـلـيـة مـا بـ احلـظـر وا
تحدة يـحمل ب طيـاته طابعاً سـياسياً مبدأ عـدم التدخل كمـا جاء في ميثـاق األُ ا
نـظراً لـعـدم اقتـرانه بـأحكـام الـقانـون الدولـي ومن ثمّ فتـطـبيـقه أمـر صعب; ألن حتـديد
شرعية أو عدم شرعية التدخل تقوم على اإلرادة السياسية للدولة. فح يتم التدخل
بـنـاء عـلى رضا احلـكـومـة وبعـد مـوافـقتـهـا بـشكل صـريح في هـذه احلـالة يـكـون الـتدخل
عـمالً مشـروعـاً أما حـينـمـا يتم الـتدخل ضـد اإلرادة الـسيـاسيـة لـلدول فـيكـون آنذاك
عمالً عدوانـياً غير مـشروع; ألنه يهدف إلى الـضغط على احلكـومة كوسيـلة إكراه وقهر
ـساواة في الـسـيـادة. وفي هـذا الـصـدد أورد الفـقه عـدة اسـتـثـناءات تـتـنـافى مع مـبـدأ ا
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عـلى مـبـدأ عدم الـتـدخل جتـيـز للـدولـة الـتدخـل في الشـؤون الـداخـليـة لـلـدول األُخرى
ـكن إيـجازهـا في الـتدخل حلـفظ األمن اجلـمـاعي للـدول والـدفاع الـشـرعي وكذلك

بناء على طلب احلكومة والتدخل للدفاع عن اإلنسانية .... إلخ.
ــكن دراســة إحـدى صــور الــتـدخل الــدولي أو إحــدى االســتـثــنـاءات وعـلـى هـذا 
ـتمـثل بـالـتدخل من الـواردة عـلى مبـدأ عـدم الـتدخل في الـشـؤون الـداخلـيـة للـدول وا
نـظمـات اإلقلـيميـة مع التـطبـيق على احلـالة الـبحـرينـية إبـان األزمة الـتي عاشـتها قـبل ا

ملكة خالل شهري فبراير ومارس ٢٠١١م.  ا
وضوع من خالل ثالثة مباحث على النحو اآلتي:  ويتم تناول هذا ا

فهوم والشرعية . بحث األول : التدخل الدولي : ا ـ ا
ـنظمات اإلقـليمـية في النـزاعات الداخـلية : الـشرعية بـحث الثانى : دور ا ـ ا

والضوابط.
ـبــحث الــثــالث : دور قــوات درع اجلـزيــرة في الــبــحـرين : فـي إطـار الــقــانـون ـ ا

الدولي.
ـ خاتمة. 
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بحث األول ا

فهوم والشرعية التدخل الدولي ... ا
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من أهم وظـائف الـقـانون الـدولي حـمايـة الـسـيادة اإلقـلـيمـيـة واالسـتقالل الـسـياسي
لـلـدول. وتـشــمل هـذه احلـمـايــة شـقـ : أحـدهـمــا إيـجـابي واآلخـر ســلـبي. أمـا الـشق
ـمـارسـة جـمـيع اخـتـصـاصـاتـهـا اإلقـلـيـميـة في اإليـجـابي فـهو حـق الدولـة فـي اإلنفـراد 
حـدود قواعـد القـانون الـدولي وأمـا الشق الـسلـبي فـهو الـتزام الـدول األُخرى بـاالمتـناع
ـارسة اخـتـصـاصاتـهـا الـسيـاديـة بـصفـة عـامة عن الـتـدخل في شـؤون الـدولة وإعـاقـة 
كن الـقول أن مبدأ عـدم التدخل في الشؤون الـداخلية لـلدول األُخرى يعد وعلى هذا 
بـاد األسـاسـية الـعـامـة لـلقـانـون الـدولي; ألنه يـنبـثق مـبـاشـرة من مبـدأ الـسـيادة مـن ا

اإلقليمية للدول(١).
وسـعيـاً إلى جالء احلـقيـقة عن أهـداف التـدخل ومـدى مشـروعيـته يـجدر الـتوصل
إلى تـعـريف دقـيق لـلـتـدخل الـدولي خـاصـة أن الـوصـول إلى مـثل هـذا الـتـعريـف ليس
ا يـعود في نشأته باألمـر اليسيـر; نظراً ألن الـتدخل الدولي لـيس بالظـاهرة احلديـثة وإ
األولى إلى الفترة الـتي واكبت نشأة الـقانون الدولي(٢) إال أن مرور هذه الفتـرة الزمنية
تعلقة به وهو ما يُفسر وضوع إال غمـوضاً وتبايناً لوجهات النظـر ا الطويلة لم يزد هذا ا
ـوضـوع من جدل سـيـاسي وقانـوني واسع فـضالً عن تـضارب في ضـوء مـا يثـيـره هذا ا

صالح واألهواء.  في ا

عـاصرة مـكتبـة الشـروق الدوليـة القـاهرة الطـبعة ١ ـ د. سمـعان بطـرس فرج الـله جدليـة القـوة والقانـون في العالقـات الدولـية ا
األولى فبراير ٢٠٠٨م ص ١٠٧.

دن اليـونانيـة تتدخل في شؤون ٢ ـ جـدير بالـذكر أن األصول الـتاريخيـة للتـدخل الدولي ترجع إلى الـعصر الـيوناني حيث كـانت ا
بـعـضـهـا الـبـعـض بـغـرض احملـافـظـة عـلى الـتـوازن مـثـال ذلك تـدخل إســبـرطـة في شـؤون أثـيـنـا وهـو الـتـدخل الـذي أدى إلى حـرب
البـليونـيز. كمـا دأبت روما على الـتدخل في شؤون الـدول اجملاورة لهـا بغيـة بسط نفـوذها وسيـطرتها عـلى تلك الـدول. وفي العصور
الــوسـطى كــان الـتـدخـل نـتـيــجـة الزمــة لـنـظــام اإلقـطــاعـيـات وكــان الـبــابـا واألمـبــراطـور يــتـدخالن في شــؤون الـدول الــواقـعـة حتت
لوك يتدخلـون في شؤون األُمراء التابع لها. للمزيد انظر: د.حسام حسن حسان التدخل اإلنساني في القانون سيطرتهما وا

عاصر دار النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٤م ص ١٩.  الدولي ا
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ـكـن تـنـاول تـعــريف الـتـدخل الــدولي وعـنـاصـره وشــرعـيـته من خالل وعـلى هـذا 
ثالثة مطالب على النحو اآلتي: 

طلب األول : تعريف التدخل وعناصره.  ـ ا
طلب الثاني : أشكال التدخل الدولي.  ـ ا

طلب الثالث : الضوابط القانونية لشرعية التدخل الدولي. ـ ا
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طلب األول ا
تعريف التدخل وعناصره

يـثـيـر تـعـريف مـفـهـوم التـدخل الـدولي الـعـديـد من اخلالف وتـبـاين وجـهـات الـنـظر
فاهيم االجتماعية التي تعاني من سيولة في التعريفات.  شأنه شأن بقية ا

عـنى دخل قلـيالً والدخل ضد وفي اللـغة العـربيـة يُعرف الـتدخل بـأنه: " تدخل 
اخلـرج والدخل أيـضـاً العـيب والـريبـة ويقـال هـذا األمر دخل ولـذا قـال الله تـعالى:

انكم دخالً بينكم" أي مكروهاً وخديعة(٣). "وال تتخذوا أ
عنى " يـتدخل لتـسوية  Intervention  أما في الـلغة اإلجنـليـزية فقـد ورد التدخل

نزاع أو التدخل بالقوة أو التهديد بالقوة في الشؤون الداخلية للدول األُخرى"(٤).
وقـد اختـلـفت وجهـات نظـر الـفقه الـدولي وتـعددت آراؤه حـول وضع تـعريف مـحدد
ــكن تـنـاول ذلك من خالل اسـتـعــراض وجـهـة نـظـر الـفـقه ـفـهـوم الـتـدخل و وواضح 

الغربي وكذلك العربي على النحو اآلتي: 
أوالً- الفقه الغربي: 

عرف الفقيه الفرنـسي " شارل روسو" التدخل بأنه : "عـبارة عن قيام دولة بتصرف
قتضـاه تتدخل الدولـة في الشؤون الداخـلية واخلارجيـة لدولة أُخرى بـغرض إجبارها
ـتــدخـلـة تـتــصـرف في هـذه احلـالـة عـلى تــنـفـيـذ أو عـدم تــنـفـيـذ عـمـل مـا وأن الـدولـة ا

٣ ـ محمد أبى بكر عبد القادر الرازي اخملتار الصحاح دار التنوير العربي بيروت لبنان ص ٢٠٠. 
ورد دار العلم للمالي األردن ط٢٢ ١٩٩٤م ص ٤٧٧.  ٤ ـ منير البعلبكي ا
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٥ ـ مـحمد سـعيد التـدخل الدولي اإلنساني ومـشروعية الـتدخل السوري في لـبنان رسالـة ماجستـير كليـة القانون والـسياسة
ارك ٢٠٠٧م ص ٣٩. فتوحة الد ية العربية ا األكاد

رجع السابق ص ص ٢١٦-٢١٧ . ٦ ـ د.علي صادق أبو هيف ا
7 - Hall. W.E.: A Treatise on International Law,8Th ed., Oxford, 1924, P.337.
8 - Oppenheim. L.& Lauterpacht, H.: International Law, Vol.11, Longmans and Green Co.,
7th ed., London, 1952. 
: مدخل إلى الـقانون الـدولي العام اجلـزء األول تعريب عـباس العـمر دار اجلبل ودار ٩ ـ جيـرهارد فان غالن الـقانون بـ األُ

اآلفاق اجلديدة د.س ص ١٧٠.
Gerhard Von Glanhn, Law among Nations: An Introduction to Public International Law, 5Th
ed, USA,Macmillan Publishing Company, 1986.

عارف اإلسكندرية  بدون تاريخ ص ٣١١ . ١٠ ـ د.محمد طلعت الغنيمي الوجيز في قانون السالم  منشأة ا

ختلف األشكال كالضغط السياسي مارسة الـضغط  كسلطة وحتاول فرض إرادتها 
واالقتصادي والنفسي والعسكري"(٥).

ـاني "شـتـروب" بـأنه: " تـعـرض دولـة وعـرفه أحـد كـبـار فـقـهـاء الـقـانـون الــدولي األ
للـشؤون الداخـلية أو اخلـارجية لـدولة أُخـرى دون أن يكون لـهذا التـعرض سنـد قانوني
ُـتـدخل في أمـرهـا عـلـى اتـبـاع مـا تـمـلـيـهـا عـلـيـهـا - في شـأن من بـغـرض إلـزام الـدولـة ا

تدخلة"(٦). شؤونها اخلاصة - الدولة أو الدول ا
كما عـرفه الفقيه Hall بأنه:"قيـام دولة أو مجمـوعة من الدول بـالتدخل في عالقة
قــائــمـة بــ دولــتـ دون مــوافــقـتــهــا أو مـوافــقــة إحـداهــمــا أو أن تـتــدخل في الــشـؤون

الداخلية لدولة أُخرى دون موافقتها"(٧).
أما الفقيه Oppenheim فقد عرفه بـأنه:"هو كل تدخل ديكتـاتوري لدولة في شؤون

دولة ُأخرى بهدف احملافظة على األوضاع القائمة أو تغييرها في تلك الدولة"(٨).
كـما عـرفه الفـقـيه "جيـرهارد فـان غالن" بـأنه:" التـزام أساسـي يفـرض على أيـة دولة

االمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية واخلارجية ألية دولة أُخرى"(٩).
- الفقه العربي:  ثانياً

عـرف د.طـلـعت الغـنـيـمي الـتدخل بـأنه:"تـعـرض دولة لـشـؤون دولـة أُخرى بـطـريـقة
استبدادية وذلك بقصد اإلبقاء على األُمور الراهنة لألشياء أو تغييرها(١٠).
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وعـرفـتـه د.مـنى مـصـطـفى بـأنه:"عـمل إرادي من جـانب دولـة تـتـعـرض به لـلـشـؤون
الداخلية أو اخلارجية لدولة أُخرى دون سند من القانون"(١١).

وعرفه د.عبد العزيز سرحان بأنه:"االلتزام الدولي الذي يقضي بأن تباشر كل دولة
اخـتـصاصـاتـها داخل إقـلـيمـهـا فقط وأن تـكف عن كل عـمل يُـعد تـدخالً في الـشؤون

الداخلية أي متعلقًا باالختصاص اإلقليمي لدولة أُخرى"(١٢).
كــمـا عـرفه د.عـلـي إبـراهـيم بـأنه : "ســلـوك أو عـمل صـادر عن دولــة مـا تـبـحث عن
قـصور على دولة أُخرى; بهدف مساعـدتها على تنظيم شؤونها التسلل داخل النطاق ا
اخلـاصة بـها أو احلـلول مـحلـها وتـنـظيـمهـا بدالً مـنهـا أو تنـظيـمهـا بشـكل معـ حسب

هوى ورغبة الدولة األولى"(١٣). 
ـذكـورة  يبـدو أن أغـلب الـفقـهـاء يجـمـعون عـلى أن الـتدخل من خالل الـتـعاريف ا
يكـون من طرف دولـة في شؤون دولـة أُخرى ولـكنـنا نـرى أن التـدخل ال يشتـمل فقط
ــنـظــمــات الــدولــيـة عــلى الــدول بل يــشــمل أفــراد الــقــانـون الــدولي مـن غـيــر الــدول كــا
ـارسـاتـهـا الالقـانـونـيـة بـغـرض الـتـأثـيـر عـلى الـدولـة واإلقـلـيـمـيـة أي يـتـعـدى الـدول و
ـتـدخل في أمـرهـا بإتـيـان أو االمـتـناع عن عـمل من شـأنه اإلبـقـاء أو الـتغـيـيـر في أحد ا
ـفهوم األوضـاع الراهنـة في الـدولة . وهنـاك إشارات عـند الـفقـهاء من خـالل تصديـهم 
الـتدخل بـأنه استـبداد ال يـستـند عـلى أساس قـانوني  بل يـعتـمد عـلى قوة الـدولة في
ـارسة الـضـغط بـأشـكاله اخملـتـلـفة(١٤) خـاصـة أن الفـتـرة احلـاليـة وحتـديـداً بعـد انـتـهاء
احلرب الـبـاردة شهـدت العـديد من الـتدخالت سـواء من قبل دول أو مـنظـمات دولـية
حتت ستار الشرعية الدولية وبإرادة الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس األمن.

ساعدة الذاتية ١١ ـ د.منى محمود مصطفى استخدام القـوة في القانون الدولي ب احلظر واإلباحة: دراسة حتليلـية لتطبيقات ا
عاصر دار النهضة العربية القاهرة ١٩٨٩م ص ٢٨.  في اجملتمع الدولي ا

١٢ ـ د.عبد العزيز سرحان مباد القانون الدولي العام دار النهضة العربية القاهرة ١٩٨٠م ص ٤٧١. 
١٣ ـ د.علي إبراهيم احلقوق والواجبات الدولية في عالم متغير دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٩م ص ٣١٤. 

١٤ ـ محمد سعيد التدخل الدولي اإلنساني ومشروعية التدخل السوري في لبنان مرجع سابق ص٤٠.
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ـــكن الــقـــول أن الــتــدخـل الــدولي هـــو: " جلــوء شــخـص أو أكــثــر من وعـــلى هــذا 
أشخاص القانون الدولي إلى وسائل اإلكراه السياسية أو االقتصادية أو العسكرية ضد

ليه عليها في شأن من شؤونها اخلاصة "(١٥). إحدى الدول التباع ما 
وفي ضـوء هـذا الـتـعـريف يـلـزم تـوافـر ثـالثـة عـنـاصـر مـحـددة في الـتـدخل الـدولي

وهم: 
األول- توافر الشخصية القانونية لطرفي التدخل: 

يُـعـد تــمـتع أطـراف الـتــدخل الـدولي بـالـشــخـصـيـة الـقـانــونـيـة الـدولـيــة من الـعـنـاصـر
األسـاسـيـة لـتـحـقق الـتـدخل. ويــقـصـد بـالـشـخـصـيـة الـقـانـونـيـة : "صالحـيـة الـشـخص
"(١٦). وقـد توافق الكـتـسـاب احلـقـوق والـتـحـمل بـالـتـزامـات في ظل نـظـام قـانـوني مـع
أغـلب الـفقه الـدولي عـلى ضـرورة توافـر شرطـ أسـاسيـ لـثبـوت الـشخـصـية الـقـانونـية

الدولية وهما(١٧):
١- القـدرة على التـمتع باحلـقوق وااللتـزامات التي يـقررها النـظام القـانوني الدولي أي

أن تكون من األشخاص الذين يخاطبهم القانون الدولي.
٢- القدرة على التعبـير عن إرادة ذاتية في ميدان العالقـات الدولية وفي إنشاء قواعد

القانون الدولي. 
وعلى هذا فال يُعـد تدخالً تعرض دولـة متبوعة لـشؤون دولة تابـعة أو تعرض دولة
حامية لشؤون دولة مـحمية بناء على ما لألولى من احلـقوق قبل األُخرى. كما ال يُعد
تـدخالً مـباشـرة حـكومـة االحتاد لـبـعض شؤون الـدول الـداخلـة في االحتـاد ارتكـانـاً على

نظم لالحتاد(١٨). نصوص القانون ا
١٥ ـ د.عـاطف عـلي الـصاحلـي مشـروعـيـة الـتـدخل الـدولي وفـقاً لـقـواعـد الـقـانـون الدولي الـعـام دار الـنـهـضـة العـربـيـة الـقـاهرة

٢٠١٠م ص ٤١. 
نظمات الدولية كلية احلقوق جامعة الزقازيق ١٩٩٩م ص ٢٤٤.   ١٦ ـ د.نبيل حلمي محاضرات في ا

نظمات الدولية ط٤  دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٦م ص ص ٥٤- ٥٥.  ١٧ ـ د.أحمد أبو الوفا الوسيط في قانون ا
١٨ ـ د.محمود سامي جنينه القانون الدولي العام الطبعة الثانية دار النهضة العربية القاهرة ١٩٥١م ص ١٨٧. 
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ادي (عنصر اإلكراه):  الثاني - الركن ا
ادي أي تتدخل       إذا كان الفـقه التقلـيدى يرى أن الـتدخل يتم عن طـريق العنصـر ا
فـهـوم عن اسـتيـعاب ـارسـة الضـغط إال أن ضـيق ا الـدولـة بطـريق الـقهـر لـتفـرض إرادتـها أو 
عـاصر صـور التـدخل كـافة وحـاالته الـتي ال تتـضـمن استـخدام الـقـوة أدى إلى اجتاه الـفـقه ا
إلى اعـتــبـار الـوسـائل كـافــة  صـاحلـة لـتـحــقـيق الـتـدخل أيــًا كـانت عـسـكــريـة أو اقـتـصـاديـة أو
سـيـاسـية ...إلخ شـريـطـة أن تصـل تلك الـوسـائل إلى درجـة اإلكـراه أو الضـغط الـذي يـؤثر
ـتــدخل في شـؤونــهـا فــإذا كـان الـتــدخل غـصــبـًا عن إرادة الــدولـة فـإنه عـلى إرادة الــدولـة ا

ُيسلب من احلكومة التي تملثها سلطة اتخاذ القرار في شؤونها الداخلية واخلارجية(١٩).
الثالث - محل التدخل (احلقوق السيادية للدول)(٢٠):

ـعــنـيــة من الــتـمــتع بـســيـادتــهـا واســتـقاللــهـا وذلك إذا كــان الـتــدخل يـحــرم الـدولــة ا
باالعتـداء على حقوقـها السيـادية فمـحل التدخل إذن هو مـظاهر السـيادة التي تتـمتع بها
الـدولة دون مـشـاركة من األشـخاص اآلخـرين لـلقـانـون الدولي. وفي هـذا اخلـصوص ُيـثار
التمـييز ب التـدخل في الشؤون الداخـلية والتـدخل في الشؤون اخلارجـية حيث يذهب
ـكن أن فـريق من الـفــقـهـاء إلـى أن الـتـدخل ال يــحـدث  إال في الـشــؤون الـداخـلــيـة وال 
يـحـدث في الـشــؤون اخلـارجـيـة فـالــتـدخل ـ وفـًقـا ألنــصـار هـذا الـتـوجه ـ يــعـني الـتـدخل
مارسة الداخـلية وليـست اخلارجية لدولـة أُخرى. بينـما يرى فريق آخر أن العنيف فـي ا
الـتـدخل وإن اتـسم بـالـوضوح والـتـكـرار في الشـؤون الـداخـلـية لـلـدول فـإنه يـأخذ عـمـلـيًا

نع من أن يحدث في الشؤون اخلارجية(٢١). شكل احلرب أو التهديد بها إال أنه ال 
١٩ ـ د.عاطف علي الصاحلي مرجع سابق ص ٤٣. 

٢٠ ـ من اجلديـر باإلشارة أن ذكر " احلـقوق السـيادية لـلدول " في هذا الصـدد ال تعني دراسـة ما تثـيره هذه الـقضية من خالف في
الفقه القانـوني ب ما هو سيادي وما هـو غير سيادي كونهـا قضية لم حتسم بعـد. وحسمًا لألمر ـ ببسـاطة ـ دون دخول في مناقشات
ـتدخلـة ويعدم قـصود بـالتدخل هـنا التـأثير عـلى إرادة صانع الـقرار بحـيث يصدر الـقرار لـصالح الدول ا وجـدالت فقهـية ال يتـعدى ا

مكن في بعض احلاالت أال يصب في صالح أهداف دولته الوطنية.  إرادته في أن يصدر القرار في اجتاه مع من ا
عارف اإلسكندرية ١٩٨٢م ص ص ٢٩٢-٢٩٣ . للمزيد انظر:  ٢١ ـ د.محمد طلعت الغنيمي الوسيط في قانون السالم منشأة ا

Winfield. P.H, The History of intervention in international law, B.Y.B.L.L, V.III, 1922-1923,
pp.146-147.
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ونحن نتفق مع هذا الرأي إذ يتضح أن التدخل كما هو متصور في الشؤون الداخلية
تحدة رقمي ينطبق كذلك على الشـؤون اخلارجية ولعل قراري اجلمعـية العامة لألُ ا
(xxv) 2625 و (xx) 2131 من أوضح الـقـرارات تعـبـيـراً عن حتديـد مـحل الـتدخل
حيث تنص على أنه:"ال يجوز ألية دولة استخدام الـتدابير االقتصادية أو السياسية أو
أي نوع آخر من التدابير أو تـشجيع استخدامها لـكي تكره دولة أُخرى على النزول عن
ارسـة حقوق الـسيادة أو لـلحصـول منهـا على أية مـزايا..." يتـضح من هذا النص أن
فعل اإلكـراه وأياً كانت طـبيعتـه ال يشكل تـدخالً غير مـشروع إال إذا تعلـق باحلقوق
ـنـظـمـات الـدولـية هي ـا كـانت الدول دون ا ـتـدخل في شـؤونـهـا و الـسـيـاديـة لـلـدولة ا

التي تتمتع بوصف السيادة فإن التمتع بحقوق السيادة ال يثبت إال للدول(٢٢).
دى اشتراط توافر النية كعنصر أساسي للقول وفى هذا اإلطار يثور تساؤل يتعلق 
بوجود التدخل من عدمه حـيث اختلف الفقه بشأنه إلى ثالثـة اجتاهات على النحو

اآلتي:(٢٣)
األول: يرى أن التـدخل يوجد بشـرط أن تكون النـتيجة عـمالً تدخليـاً بقطع النـظر عما

تدخلة أرادت التدخل في شؤون الغير أم لم ترده.  إذا كانت الدولة ا
كـن القول بوجود تدخل الثانى: يرى أن النية عـنصر جوهري في الـتدخل بحيث ال 

تدخل.  إذا لم يقصده الطرف ا
الـثالث: يـرى أنه عـنـدمـا تلـتـزم الـدولـة بواجب قـانـوني ثم تـنـتـهك هـذا الواجب مع
االقـتنـاع بـأن نتـيـجة االنـتـهاك سـتكـون تـدخالً في شـؤون دولة أُخـرى في هذه

احلالة يفترض نية التدخل لدى هذه الدولة. 

٢٢ ـ د.حسام أحمد هنداوي التدخل الدولي اإلنساني دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٧م ص ١١٨. 
للمزيد انظر: 

Faisal O. Al- Rfouh and Hasan A. Johar, The National Sovereign Rights and International
Law, Journal of Middle Eastern Geopolitics, Vol. 4, No. 4, April 2006.
٢٣ ـ د.مـحمد مـصطفى يـونس النظريـة العامـة لعدم التـدخل في شؤون الدول رسـالة دكتوراه كـلية احلـقوق جامعـة القاهرة

١٩٨٥م ص ص ٣٨-٣٩. 
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واحلـقـيـقـة أن األمر وإن اسـتـلـزم توافـر الـنـيـة للـتـدخل إذا كـان الزمـاً فإن هـذه الـنـية
يجب أن تكون مفترضـة ويترتب على ذلك مسألة مهـمة تتعلق بعبء اإلثبات. فإذا
ـفـتـرضـة لـكـان مـجـرد وقـوع الفـعـل الـتـدخـلي كـافـيـاً إلثـبات ـعـيـار الـنـيـة ا مـا  األخـذ 
تـدخلـة ما لم تـثـبت األخيـرة أنهـا لم تقـصد شـروع من جـانب الدولـة ا الـسلـوك غيـر ا

ذلك التدخل(٢٤).

٢٤ ـ د.عاطف علي الصاحلي مرجع سابق ص ٤٥. 
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طلب الثاني ا
أشكال التدخل الدولي وصوره

يخـتلف الفـقه في حتديد أشـكال الـتدخل وصوره حـيث يحدث الـتدخل في صور
ـتبع(٢٥). فمن حـيث الـقائـمون به مـخـتلـفـة وأشكـال مـتنـوعـة تتـبـاين طبـقـاً للـمـعيـار ا
: األولى صـورة الــتـدخل الـفـردي الـذي تـقــوم به دولـة قـويـة في شـؤون يــأخـذ صـورتـ
دولـة ضـعيـفـة أو أكثـر. الـثـانيـة الـتدخل اجلـمـاعي الـذي تقـوم به مـجمـوعـة من الدول

شتركة في شؤون دول أو عدة دول أضعف.  صلحة ا القوية ذات ا
ـكن الـتـمـييـز بـ الـتدخل سـتـخـدمة  وإذا نُـظـر إلى الـتـدخل من زاوية الـوسـيـلـة ا
الــعــســكــري والـتــدخل غــيــر الــعــســكـري. أمــا إذا نــظــر إلى الــتــدخل من زاويــة الــطـرق
ـستـخدمـة فيـمكن الـتمـييـز ب تـدخل مبـاشر وتـدخل غيـر مبـاشر. وإذا ما نُـظر إلى ا
التـدخل من زاوية إرادة الـطرف مـحل التـدخل فقـد يكون الـتدخل مـطلـوباً (بـناء على

طلب الدولة) وقد يكون مفروضاً(٢٦).
ـا ـكـان الــقـول أنه ال يـوجــد فـاصل بـ تــلك الـصــور واألشـكـال إ ومن األهـمـيــة 
ثال قـد يتم في صورة فردية تتداخل بـدرجة كبيرة فـالتدخل العـسكري على سـبيل ا
أو جمـاعية وقـد يكون مـباشراً وقـد يتم في صـورة غير مـباشرة وقـد يكون بـناء على

طلب وقد يكون مفروضاً.

عاصـر ابتراك لـلطبـاعة والنـشر القـاهرة الطـبعة األولى باد الـعامة في الـقانون الـدولي ا ٢٥ ـ د.السيـد مصطـفى أبو اخليـر ا
٢٠٠٦م ص٣١٤. 

٢٦ ـ د.علي إبراهيم احلقوق والواجبات الدولية في عالم متغير مرجع سابق ص ٤٤٩. 
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ومن أبرز األشكال أو الصور التي قدمها الفقه في هذا اخلصوص ما يأتي(٢٧):
١- التمييز ب أربعة أشكال من التدخل وذلك على النحو اآلتي: 

- الـتــدخل اخلـارجي ويـتـحــقق ذلك بـتـدخل دولـة فـي عالقـات دولـة أُخـرى مـثل
انيا ضد بريطانيا . ية الثانية إلى جانب أ تدخل إيطاليا في احلرب العا

- الـتـدخل الـداخـلي ويـكـون مـنـصـبـاً عـلى مـا يـجـري داخل الـدولـة ويـتـمـثل في
ـتنـازعـة داخل الدولـة - كـما في حـالـة الثـورة- إما تـدخل دولة لـصـالح أحد األطـراف ا

لصالح احلكومة وإما لدعمها وإما للثورة عليها. 
- الـتـدخل الـعـقــابي ويـتـمـثل في حـالــة الـقـمع الـتي تـفــرضه الـدولـة بـسـبب ضـرر
ـتدخلـة  كاحلـصر الـسلـمي على شواطئ تـدخل في شأنهـا بالـدولة ا أحلـقتهـا الدولـة ا

الدولة.
- التـدخل االقتـصادي وهو ذلك الـشكل الـذي تمـارسه الدولة عـلى اقتـصاد دولة

أُخرى(٢٨).
٢- التمييز ب عدد من الصور واألشكال وذلك على النحو اآلتي: 

- الـتــدخل الـســيـاسي وهـو ذلـك الـتـدخـل الـذي يـحــدث بـطــريق رسـمي وبــصـفـة
عـلنـيـة أو بطـريق غـير رسـمي ودون عالنـية. ويـكون الـتـدخل بطـلب كـتابي أو شـفوي
تدخلة الذي قد يتحول إلى تدخل عسكري أو التهديد به إذا لم تستجب من الدولة ا

تدخلة. تدخل في أمرها لطلبات الدولة ا الدولة ا
- الـتــدخل الـفـردي أو اجلـمـاعي قـد يـكــون الـتـدخل من طـرف دولـة واحـدة وقـد
يـكون جـماعـيـاً ويكـون للـتدخـل اجلمـاعي آثار أقل خـفـةً وحدةً من الـتدخل الـفردي

٢٧ ـ من اجلديـر باإلشارة أن بعض الفقهـاء ميزوا في إطار دراسة التدخل بـ أنواع التدخل وصوره ولكنـنا نستعرض بعض آراء
الفقهاء في هذا اخلصوص وليس الكل. 

٢٨ ـ د.مـحمد طلـعت الغنـيمي مرجع سابق ص ٢١٤. د.عـثمان علي الـرواندوزي مبـدأ عدم التدخل والـتدخل في الشؤون
الداخلية في ظل القانون الدولي العام دار الكتب القانونية القاهرة ٢٠١٠م ١٦٧.
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ـادة (٣٦) من ــادة (١٤) وا ــصـلــحـة دولـة بــذاتـهــا. وجـاء في ا كـونه ال يــأتي ضـمــانـاً 
تـحدة بـأنه يـكون لـلجـمعـية الـعامـة أو جملـلس األمن أن يوصي كل مـنهـما مـيثـاق األُ ا
باتـخـاذ ما يـراه مالئـمـاً من تدابـيـر لتـسـويـة أي موقف يـضـر بالـرفـاهـية الـعـامة أو يـعـكر

. صفو العالقات الودية ب األُ
- التـدخل الصـريح أو الضـمني كـثيـراً ما تـتدخل دولـة ما في شـؤون دولة أُخرى
غـنم - الـذي تـراه - جتعل مـن تدخـلـهـا خفـيـاً وكـثيـراً مـا يـنتج عن وكي تـنـفـرد هي بـا
ـتدخل الـتدخل اخلـفي آثـار سيـئة وضـارة كـونهـا حتصل دون مـوافـقة سـلطـات الـدولة ا

في أمرها بعكس التدخل العلني والصريح(٢٩).
٣- التمييز ب عدة صور وأشكال للتدخل ومنها: 

- الـتـدخل الـعـسـكري : يـعـتـبـر التـدخل الـعـسـكري مـن أخطـر أنـواع الـتـدخل على
اسـتـقالل الـدول وسـيــادتـهـا بل وعـلى الـســلم واألمن الـدولـيـ حــيث يـتم الـتـدخل
سلحة بهدف العسكري باللجوء إلى االستخدام احلقيقي أو التهديد باستخدام القوة ا
تدخل في شؤونها إما بقصد إجراء تغيير أو اإلبقاء واحلفاظ التأثير على إرادة اجلهة ا
عــلى احلـالــة وإمــا بـإعــادة احلــالـة إلى مــا كــانت عــلـيه. مـع األخـذ في احلــســبـان أنه ال
ا يكفي سلحة والقيام بعمليات عسكرية قتالية وإ يشترط استخدام فعلي للقوات ا
تدخل ـسلـحة على حـدود الدولـة ا ظـاهر كـاللجـوء إلى حشـد القوات ا القـيام بـبعض ا
في شـؤونـهـا والـتـهـديـد بـاسـتـخـدامـها أو حـشـد األسـطـول الـبـحـري أمـام شـواطئ تـلك
ـوجـودة- إن وجـدت- داخل الـدولـة أو احـتـالل جـزء من أراضـيـهـا أو قـيـام الـقـوات ا

حاصرة مقر احلكومة أو مقر احلكم بها(٣٠). تدخل في شؤونها  إقليم الدولة ا
- الــتــدخل االقـتــصــادي : يــتـمــثل فـي اتـخــاذ حــزمــة من اإلجـراءات أو الــتــدابــيـر
ـتـدخل في ـتـدخــلـة ضـد اجلـهـة ا االقـتـصـاديـة الــتي تـمـثل ضـغـوطـاً تــمـارسـهـا اجلـهـة ا
٢٩ ـ د. عـلي صادق أبو هـيف القانـون الدولي العـام مرجع سابق ص ١٨٥. لـلمزيـد انظر: د.إسمـاعيل صبـري مقلـد االستراتـيجية

فاهيم واحلقائق األساسية مؤسسة األبحاث العربية بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٥م ص ٤٤. والسياسة الدولية: ا
عرفة ٢٠٢ اجمللس الوطني تحدة في نـصف قرن: دراسة تطور التـنظيم الدولي منذ ١٩٤٥م عالـم ا ٣٠ ـ د.حسن نـافعة األُ ا

للثقافة والفنون واآلداب الكويت أكتوبر ١٩٩٥م ص ٣٠٤. 
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شؤونـها بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر; حلملـها على تـعديل موقـفها ومـسايرة تـوجهات
ـقــاطـعـة االقـتـصـاديـة. أمـا ـبـاشـرة ا ـتـدخـلـة ومن أمـثـلــة الـضـغـوط ا ورغـبـات اجلـهــة ا
ـبـاشـرة فـتـكـون عـلـى أشـكـال وبـأسـالـيب مـتـبـايـنـة مـنـهـا تـقـد بـعض الـضـغـوط غـيـر ا
شروطة أو توجيه حجم االستثمارات داخل هذه الدولة(٣١). ساعدات ا القروض أو ا
- الـتـدخل الـدبـلـومـاسـي : يـقـصـد به حـمل الــدول واجلـهـات الـتي حتـاول إيـجـاد أو
خلق أوضاع سـياسيـة داخلية أو إقـليمـية على وجه ال يقـره القانـون الدولي العام ومن
أبرز صوره قطع العالقـات الدبلوماسـية والتي تعد أحد الـتدابير اجلمـاعية التى أجازها
مكن أن تعـتبر قضـية االعتراف أو عدم ادة (٤١)(٣٢). ومن ا ـتحدة في ا ميثاق األُ ا

االعتراف إحدى صور التدخل الدبلوماسي(٣٣).
- التدخـل السياسـي : يتم هذا الـنوع من التـدخل عن طريق تقـد طلبـات حتريرية
ـكن أن تـدخـلـة و أو بشـكـل مالحـظـات أو انـتـقـادات حتـريـريـة أو شفـويـة مـن اجلـهـة ا
يـكـون بـشكل رسـمي وعـلـني أو بـطريـقـة غيـر رسـمـية وغـيـر عـلنـيـة أو يـتم عن طريق

تدخلة(٣٤).  دعوة لعقد مؤتمر تتقرر فيه مطالب اجلهة ا
- الـتـدخل التـقـني (اإلعالمي) : يـتم هـذا التـدخل كـوسيـلـة ضـغط وهو ذو تـأثـير
ادية وحتى العسكرية في بعض ا تفعله الوسائل ا معنوي قد ينتج عنها تأثير أكبر 
األحــيـان وإن كــانت أقل كــلـفــة وأكـثــر صـعــوبـة فـي الـتــحـقق مــنــهـا. وتــأتي وسـائل
اإلعالم اخملـتلـفـة في مقـدمة هـذه الـوسائل وخـاصة الـقـنوات الـتلـيفـزيـونيـة ومحـطات
٣١ ـ د.دولت أحـمـد صـديق د. مـحـمـد الــسـيـد غالب د.جـمـال الـدين الـدنـاصـوري اجلـغـرافـيـا الـسـيـاسـيـة مـكـتـبـة األجنـلـو

مصرية القاهرة الطبعة اخلامسة ١٩٧٥م ص ١٢٦. 
ـتحدة عـلى:" جمللس األمن أن يـقرر ما يـجب اتخاذه من الـتدابـير التي ال تـتطلب اسـتخدام ادة ٤١ من مـيثاق األُ ا ٣٢ ـ تـنص ا
ـتـحدة تـطـبـيق هـذه الـتدابـيـر ويـجـوز أن يكـون من بـيـنـها وقف سـلـحـة لـتنـفـيـذ قـراراته وله أن يطـلب إلى أعـضـاء األُ ا الـقـوات ا
ـواصالت وفقاً واصالت احلديـدية والبـحريـة واجلوية والـبريديـة والبـرقية والالسـلكيـة وغيـرها من وسائل ا الصالت االقتـصاديـة وا

جزئياً أو كلياً وقطع العالقات الدبلوماسية".
نـازعات الدولـية مـطبـعة القـادسيـة بغداد ٣٣ ـ د. إسماعـيل صبـري مقـلد مرجـع سابق ص ٥٣٤. د.سهـيل الفـتالوي ا

١٩٨٥م. 
٣٤ ـ د.علي حـس الطـويلة استـطالعات الرأي والـسياسة اخلـارجية األمـريكية مـجلة الـعلوم السـياسيـة جامعة بـغداد اجمللد

السابع ع١٣ يناير ١٩٩٥م ص ١٤٩. 
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الـراديـو واإلذاعـات وشبـكـة اإلنـتـرنت ومواقـع التـواصل االجـتـمـاعي ثم الـصحف
واجملالت والنشرات ووسائل الدعاية اخملتلفة واألقـمار الصناعية اخملصصة خملتلف أنواع
حـاالت الــتـجـسس حـيـث تُـسـتـخــدم هـذه الـوسـائل كــقـوة دعـائـيــة لـلـتـأثــيـر في عـقـول
ومـدارك ومـفـاهـيم وإرادات األشخـاص واجلـمـاعـات ورعايـا الـدول ومـحـاولة تـوجـيـهـها
عـلـومات اخملـتلـفـة عن بلـد ما ـتـدخلـة أو احلـصول عـلى ا الـوجـهة الـتي ترغـبـها اجلـهة ا
ا يزيد صعـوبة هذا النوع من الـتدخل أن مواجهته واستخدامـها للتدخل في شـؤونه. و

شكالت فنية لوقف الدعاية عبر احلدود(٣٥). سائل متعلقة بحرية الرأي أو  ترتبط 

: مدخل إلى القانون الدولي الـعام اجلزء األول تعريب عبـاس العمر مرجع سابق ٣٥ ـ جيـرهارد فان غالن القانون بـ األُ
ص ١٧٩. 
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طلب الثالث ا
الضوابط القانونية لشرعية التدخل الدولي 

ـدمـرة عـلـى الـعـالم أجـمع ـتـحــدة خـطـورة احلـرب وآثـارهــا ا أدرك واضـعـو مـيــثـاق األُ ا
ا خلفته من عشرات اآلالف من يت األولى والثانية  خاصة في ضوء جتارب احلرب العا

القتلى واجلرحى فضالً عن آثارها االقتصادية واالجتماعية على اإلنسانية بأسرها. 
بـاد األساسية الـتي تعزز ـيثاق عـلى مجمـوعة من ا ـنطلق فـقد ركز ا ومن هذا ا
ـباد الـرئـيسـية ـتـبادل لـسيـادة الـدول واستـقاللـها وكـان في مقـدمـة هذه ا االحـترام ا
نازعات يـثاق مبدأ حظر استـخدام القوة في العالقـات الدولية وحل ا التي أرساها ا
ـساواة في السـيادة ب الـدول األعضاء ومـبدأ عدم الدولـية بالـطرق السـلميـة ومبدأ ا

جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول(٣٦).
باد مدى ارتـباطها وتكاملهـا لتشكل منظومة ثل هذه ا وتكشف القراءة السريـعة 
واحـدة من القـواعد احلـاكمة لـلسـلوك اخلـارجي للـدول فإذا كـان من الصـحيـح أن مبدأ
عــدم اسـتـخــدام الـقــوة في الـعـالقـات الــدولـيـة والــلـجــوء إلى الـوســائل الــسـلـمــيـة حلل
ـبـدأ عـدم التـدخل في الـشـؤون الداخـلـيـة للـدول فـإنه من الـصـحيح الـنـزاعـات يرتـبط 
ـساواة في احلقوق والواجـبات ب الدول صاحبـة السيادة يرتبط كذلك أن االعتراف با
بـدأ عدم الـتدخل فـي شؤون الـغير إذ يـتنـافى التـدخل في اخـتصـاصات الدول أيـضاً 

مع تمتعها بالسيادة واالستقالل. 

عاصـر مؤسسـة الطوبجي ـة: دراسة في القـانون الدولي العـام ا ٣٦ ـ د.مـراد مبارك الـسعداوي مـصير مبـدأ السيـادة في ظل العو
للطباعة والنشر القاهرة ٢٠٠٤م ص ٣٩٤.
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كن تقدير مدى شرعية أي تصرف أو قرار دولي يتعلق كن القول أنه ال  وعلى هذا 
بشأن من الشؤون الـداخلية إلحدى الدول دون اإلحـاطة باجلوانب القانـونية لشرعية أو
عـدم شـرعيـة هـذا التـصـرف أو ذلك القـرار وذلك بـاعـتبـار أن اجلـوانب القـانـونيـة تـمثل
اإلطار احلاكم لتـقرير شرعيـة ما يصدر عن أشـخاص القانون الـدولي ـ دول ومنظمات ـ
ـكن أن تـهـدر وتـنـتـهك مـبدأ عـدم جـواز الـتـدخل في الـشـؤون الـداخـلـية مـن تصـرفـات 

للدول. 
بــدايــة يــجب اإلقــرار بــأن األصل في الــتــدخل غــيــر جــائــز وهــذا مـا أكــدته
نظمـات الدوليـة وقراراتهـا حفاظاً عـلى حقوق الـدول التي تقـضي بالتزام مواثيـق ا
الدول بـتلك احلقـوق كما أن غـالبيـة الفقـهاء أيضـاً يشجبـون التدخل ويـحرمونه
وينبني على حق الدولة في احلرية حقها في عدم التدخل في شؤونها وهو احلق
ادة الثـانية في الفقرة السـابعة منها ما تحدة في ا الذي نص عليه ميثـاق األُ ا
ـتــحـدة أن تـتـدخل في الـشـؤون ـيــثـاق مـا يـسـوغ لألُ ا نــصه أنه:" لـيس في هـذا ا
الـتي تكـون من صـميم الـسلـطـان الداخـلي لدولـة مـا ..." وإذا كان الـتدخل في
ــيـة فـهــو من بـاب أولى شـؤون الــدول األعـضــاء أمـراً مـحــظـوراً عــلى الـهــيـئـة الــعـا
مـحـظـور في عالقـات الـدول بـعضـهـا الـبـعض. وفي هـذا اخلـصوص يـشـيـر الـدكـتور
ـا عـدم طـلـعت الــغـنـيـمـي إلى هـذا األمـر بــقـوله:"احلق هـنــا لـيس هـو الــتـدخل وإ
عنى أن لـلدولـة حقـاً في أال تتدخل ـبدأ أساسـاً هو عـدم التـدخل  التـدخل" فا

الدول األُخرى في شؤونها(٣٧).
ـكن تـنـاول الـضــوابط الـقـانـونــيـة احلـاكـمـة لـشــرعـيـة الـتـدخل وفي ضـوء مـا ســبق 

الدولي من خالل محورين: 
ــواثــيق واالتــفــاقــيـات احملــور األول : مــبــدأ حــظــر الـتــدخـل الــدولي في ضــوء ا

الدولية واإلقليمية: 

٣٧ ـ د.طلعت الغنيمي مرجع سابق ص ٢٩١. 
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لم يحظ مـبدأ عـدم التـدخل في الشـؤون الداخـليـة للـدول ما له من شـهرة وذيوع إال
ـادة ٢/٧ على أنه: ـتـحـدة عام ١٩٤٥م(٣٨) حيـث نص في ا بـعـد إبـرام ميـثـاق األُ ا
٣٨ ـ يـذكر أن أغلب الـنظم الـسيـاسية الـتي كانت سـائدة في أوروبـا حتى منـتصف الـقرن الـسادس عشـر كانت نـظمًا مـلكـية لكن
ا أدى لوك   جنـاح الثورة الـفرنسـية عام ١٧٨٩م وإتـيانهـا بنظـام سياسي جـديد إلى أوروبا أدى إلى انـتشار اخلـوف من اهتزاز عـروش ا
إلى تهـديدات بـالتـدخل في الشـؤون الفـرنسـية الـداخلـية واخلـارجيـة من طرف الـدول األوروبيـة ردًا على إعالن الـثورة فـي استـعدادها
تـنع الشـعب الفـرنسي عن ـلكـية. وقـد نص الدسـتور الـفرنـسي لعـام ١٧٩٣م علـى أنه  لـتـلبـية نـداء الشـعوب في اإلطـاحة بـنظـمهـا ا
الـتـدخل في شـؤون حـكـومـة دولـة ُأخـرى وال يـقـبل أن تـتـدخل احلـكـومـات اُألخـرى في شـؤونـهـا الـداخـلـيـة. وهـكـذا كـان مـبـدأ عدم
بـدأ عـدم التـدخل بـدءًا من رسـالة الـوداع الـتي وجهـهـا رئيس الـتدخـل في ـ أصله ـ يـرجع إلى الـثـورة الفـرنـسيـة. وقـد أخذت أمـريـكـا 
نـاسبة انـتهاء رئـاسته والتي جاء فـيها:" التـتدخلوا في تحـدة األمريكـية جورج واشنـطن إلى شعوب أمـريكا   جمـهورية الـواليات ا
نـازعات ب دول أوروبـا. ابقوا بـعيدين وال يـكن لكم مع دول أوروبا الشـؤون األوروبية  وحـاذروا من أن تنسـاقوا إلى االشتـراك في ا
غير عالئق جتارية دون ارتـباطات سياسيـة. وإذا اشتبكت هذه الدول فـي حرب بينها فأتـركوها وشأنها  وحـاولوا االستفادة من حرب
تسارعة في أمريكا اجلنوبية الـتي كانت خاضعة لالستعمار األسباني  جعلت من الغير لتوسعوا نطاق جتارتكم". لـكن األحداث ا
الـرئـيس األمريـكي حـينـذاك جـيمس مـونـرو أن يقـف بحـزم في وجه الـتدخل األوروبي  في شـؤون الـقارة األمـريـكيـة  وقـد حاولت
سـتعـمرات األسبـانية إلى أسـبانيـا  بعد أن قـامت الثورات في قدس ـ السـترداد ا الدول األوروبـية ـ التـي كانت منـظمة في احلـلف ا
ـستـعـمرات ابـتـداًء من عـام ١٨٢٣م وأعلـنت اسـتقـاللهـا من إسـبانـيـا فوجـه جيـمس مـونرو رسـالـته الـشهـيـرة إلى الكـونـغرس تـلك  ا
األمـريكـي في واشـنـطن في ٢ ديـسـمـبر سـنـة ١٨٢٣م مـلـخـصـاً فـيـهـا الـسـيـاسـة األمريـكـيـة جتـاه الـدول األوروبـيـة جـاء فـيـهـا:" إن الـقارة
األمـريــكـيـة قــد وصـلت إلى درجــة من احلـريـة واالســتـقالل ال يـصـح مـعـهـا احــتالل أي جـزء من أراضــيـهـا من قــبل إحـدى الـدول
األوروبية". وعلى الـرغم من الترحيب الذي القـاه تصريح مونرو في الـبداية من دول القارة األمـريكية  أبدى الـكثير من تلك الدول
بـدأ عـدم الـتـدخل وفي هـذا الـسـيـاق جـاء طـلب األرجـنـت  في مـخـاوفـهـا نتـيـجـة الـتـدخل األمـريـكي في شـؤونـهـا  رغم إقـرارهـا 

مؤتمرهافانا عام ١٩٢٨م صراحة  عن وقف التدخل األمريكي في شؤون دول القارة. وقد تضمن تصريح مونرو: 
- مبدأ عدم شرعية االستعمار. 

- مبدأ عدم التدخل.
- مبدأ االنعزال .

ـبـاد الـتي جـاءت في تـصـريـح مـونـرو فـقـد أعـلـنت بـعـض الـدول من الـقـارة األمـريـكـيـة وقـد تـبــايـنت مـواقف الـدول اخملـتـلـفــة إزاء ا
اعتراضها كـاألرجنت . لكن بعض الدول األوروبـية لم تبد تعارضـها لعدم اعتبارهـا تصريح مونرو قاعدة جـديدة من قواعد القانون
ـعارضـة من القارة األوروبـية فـكانت كل من روسيـا وبروسـيا وأسبـانيا الدولي فقـد سبق أن نـادت به فرنسـا بعـد ثورتهـا. أما الدول ا
والنمسا كونها تعتمد سياسة التـوسع من ناحية ومواجهة األفكار الليبرالية من ناحية ثانية. لكن أمريكا نفسها لم تستطع مواجهة
الـتـدخالت بالـقوة عـندمـا قامـت بريـطانـيا بـاالستـيالء علـى جزر فـوكالند وصـراع فرنـسا مع األرجـنـت حـول منـطقـة البالتا وقـيام

كسيك من عام١٨٦١-١٨٦٧م.  فرنسا بحملة على ا
شـروعة. لذلك اعتبرت باد العامـة للقانون الـدولي  والتدخالت غير ا شروعة نـتيجة انتـهاك ا وقـد ميزت أمريكا بـ التدخالت ا
كسيك عام ١٨٦٠م بسـبب رفضها تقد تعويضات لفرنسا وبـريطانيا  وأسبانيا  وفي هاييتي عام ١٨٧٢م أمريكا أن التدخل في ا
قـيم فيهاعن ـانيا وبفنزويال عـام ١٩٠٢م بسبب رفضهـا تعويض األجانب ا من أجل إجبارها عـلى إصالح األضرار التي حلقت بأ
األضرارالتي حلقت بهم خالل الثورة الداخلية في فـنزويال في نهاية القرن التاسع عشرأمرًا مشروعاً. وقد نزلت أمريكا عند رغبة كل
يـة األولى عـند شـكـواهمـا عـلى كل من كولـومـبيـا واألكـوادور بسـبب خـروجهـمـا على قـواعد من بريـطـانيـا وفـرنسـا خالل احلـرب العـا
انيا بـإقامة منـشآت عسكـرية على أراضيـهما فكـان رد أمريكا عـلى الشكوى هـو:"إنها ال ترى مـانعاً من أن تقوم احلـياد  والسمـاح أل
شكو مـنهما  إلتالف مـنشآت العدو بـشرط أن ال يؤدي هذا إلى احتالل الـدول الشاكية بـإنزال بعض قواتـهما على أرض الدولـت ا
وقف ترجمة للسيـاسة األمريكية التي أعلن عـنها رئيسها روزفلت  في خـطابه  في ٣ ديسمبر ١٩٠١م الذي جاء دائم".  ويعد هـذا ا
فــيه : "النـضـمن حــمـايـة أيــة دولـة  إذا تـصــرفت بـسـوء  ولــكن ال يـجب أن يــأخـذ الـعــقـاب شـكل احــتالل لإلقـلــيم من طـرف قـوة
غـيرأمـريـكـية فـي أمريـكـا". أمـا بالـنـسـبـة للـتـدخالت الـتي تـعتـبـرهـا أمـريكـا غـيـر شـرعيـة فـهي الـتـدخالت التي حتـدث لـتـغـييـراألنـظـمة
ؤسس من قبل الـشعب. للمزيد كسيك عنـدما دخلتها اجلـيوش الفرنسـية إلسقاط النظـام اجلمهوري ا الـسياسية كمـا حدث في ا

ؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر ١٩٩٠م ص ٣٢. عاصر ا انظر: إدريس بوكرا مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي ا
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٣٩ ـ د.عبـد الـكـر عـلـوان خـضيـر الـوسـيط في الـقـانـون الـدولي الـعام الـكـتـاب الـرابع لـلـمـنظـمـات الـدولـيـة دار الـثقـافـة لـلـنـشر
والتوزيع ٢٠٠٢م ص ٩٤. 

٤٠ ـ د.عاطف الصاحلي مشروعية التدخل الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام دار النهضة العربية ٢٠١١م ص ١٥٤.
للمزيد انظر: 

H Kelesen, The Law of The United Nations, Stevens, London, 1951, p.770
٤١ ـ د.محمد مصطفى يونس النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدول مرجع سابق ص ص ٢٩٥- ٣٠١.

ــتـحـدة أن تــتـدخل في الــشـؤون الـتـي تـعـد من ـيــثـاق مـا يــسـوغ لألُ ا "لـيس في هــذا ا
صـمـيم االخـتصـاص الـداخـلي لدولـة مـا ولـيس فـيه ما يـقـتـضي األعضـاء أن يـعـرضوا
ــبـدأ ال يـخل بـتـطـبـيق ـيـثـاق عـلى أن هـذا ا ـسـائل ألن حتل بـحــكم هـذا ا مـثل هـذه ا
تـدابـيـر الـقـمع الـواردة في الـفصـل السـابع"(٣٩). وإذا كـان الـبـعض يـنـظر إلـى هذا الـنص
بـدأ وإن اعـتـقد الـبـعض أن هذا باعـتـباره الـوثـيقـة األسـاسـية الـتي يـسـتنـد إلـيهـا هـذا ا
ـتحـدة في الـشؤون الـداخلـية لـلدول األعـضاء وهـو ما ـنع تدخل األُ ا الـنص خاص 
أكـد عـلـيه الفـقـيه "هـانـزكلـسن" بـأن واجب الـدول بـعدم الـتـدخل في الـشؤون الـداخـلـية
يـثاق إال أنه يسـتفاد بطـريقة غيـر مباشرة للدول األُخـرى لم ينص علـيه صراحة في ا
ـيـثاق ذاتـه واخلـاصـة بـعدم الـلـجـوء إلى ـادة ٢/٤ مـن ا من االلـتـزام الـذي تـنص عـلـيه ا

القوة في العالقات الدولية"(٤٠).
ـبـدأ وتوضـيح طـبـيـعـته الـقـانـونـيـة كان ـكن الـقـول أن لـتـحـديـد هـذا ا وعلـى هذا 

تمثلة فيما يأتي:  منطقياً أن نتناول خصائصه وا

بدأ قاعدة عرفية واتفاقية:  أوالً- يعتبر ا

ا ال شك فيه أن مـبدأ عدم التـدخل في الشؤون الـداخلية لـلدول قد تأكـد كقاعدة
عرفيـة في القانـون الدولي كمـا تأكد كـقاعدة اتفـاقية أيـضاً في العالقـات الدولية(٤١).
ففي الوقت الـذي تبنى فيه الفـقه الدولي مبدأ عـدم التدخل منـذ بداية النـشأة احلديثة
ـبـدأ في الـثـورة الـفـرنـسـيـة من نـاحـيـة وفي مـبدأ للـقـانـون الـدولي فـقـد كـان إلعالن ا
مونرو من ناحية أُخرى دور في إعطاء دفعة للمـبدأ بحيث أصبح قاعدة عرفية يتبناها

اجملتمع الدولي باعتباره يحقق مصالح اجلماعة الدولية. 
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ومن ناحية أُخرى فقد أُبرمت العديد من االتفاقـيات الدولية الثنائية واجلماعية التي
بدأ من أبرزها ما يأتي:  أكدت احلرص على التمسك بهذا ا

ـــادة ١٥/٨ عــلى أنـه: " إذا ادعى أحــد أطــراف ١-  عــهـــد عــصــبـــة األ تــنص ا
سـألـة تدخل وفـقًا لـلـقانـون الدولي الـنزاع وثـبت لـلمـجـلس أن النـزاع يتـعـلق 
في االخـتـصـاص الـداخلي الـبـحت ألحـد طـرفي الـنزاع فـلـيس لـلـمـجلس أن
يقدم أية توصيات بشأن تسوية ذلك النزاع"(٤٢). ويالحظ أن عهد العصبة لم
يتضمن حـظراً عاماً صـريحاً للتـدخل ولكن يُفهم أن عـدم التدخل يكون في
سـائل التي تـعد من االخـتصـاص الداخـلي للـدول إال أنه لم يوضح مـاهية ا

التدخل. 
نـظمـة ذاتـها الـتدخل في شـؤون الدول تـحدة حـظـرت الدول عـلى ا ٢- مـيثـاق األُ ا

األعضاء وفقاً للمادة ٢/٧ السابق اإلشارة إليها(٤٣).
ادة الثـامنة منه على أنه:"حتترم كل دولة من ٣- ميثاق جامعة الـدول العربية تنص ا
شتركـة في اجلامعة نظام احلـكم القائم في دول اجلامعـة األُخرى وتعتبره الدول ا
حـقـاً من حـقـوق تـلك الـدول وتـتـعـهـد بــأن ال تـقـوم بـعـمل يـرمي إلى تـغـيـيـر ذلك

النظام فيها"(٤٤).
ـادة الثالثة ٤- ميثاق مـنظمة االحتاد اإلفـريقي ـ منظمـة الوحدة اإلفريقـية سابقاً ـ في ا
منه يـنص على مبـدأ عدم التـدخل في الشؤون الـداخليـة للدول األعـضاء مصـنفاً
ــادة ذاتــهـا عــلى أنـهــا تـديـن دون حتـفظ جــمـيع أشــكـال في الــفـقــرة اخلـامــسـة من ا

االغتيال السياسي واألنشطة التخريبية(٤٥).
٤٢ ـ د.حسام أحمد هنداوي التدخل الدولي اإلنساني دار النهضة العربية ١٩٩٧م ص ٧٢. 

٤٣ ـ د.عبـد الـكـر عـلـوان خـضيـر الـوسـيط في الـقـانـون الـدولي الـعام الـكـتـاب الـرابع لـلـمـنظـمـات الـدولـيـة دار الـثقـافـة لـلـنـشر
والتوزيع ٢٠٠٢م ص ٩٤. 

ـنـظـمـات الـدولـيـة في الـفـكـر اإلسـالمي والـقـانـون الـدولي دار األزهـر لـلـطـبـاعـة دمـنـهـور ٤٤ ـ د.صالح عـبـد الـبـديـع شـلـبي ا
ساواة في القانون الدولي ٢٠٠٧م ص ٣٠٩.  غربي حق ا ٢٠٠٦م ص ١٧٣. وكذلك انظر: د.محمد مصطفى ا

ية ٢٠٠٥م ص ٣١٥.  ٤٥ ـ د.ياسر خضر احلويش مبدأ عدم التدخل واتفاقيات حترير التجارة العا
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ادة ؤتـمـر اإلسالمي سـابقـاً ـ حـيث نـصت ا ٥- مـيـثاق مـنـظـمة الـتـعـاون اإلسالمي ـ ا
(٢/ب) عـلى مـا يـأتي : " تـقرر الـدول األعـضـاء وتتـعـهـد بـأنهـا في سـبـيل حتـقيق
صير وعدم التدخل باد اآلتية : احترام حق تقـرير ا يثاق تستـوحى ا أهداف ا

في الشؤون الداخلية للدول األعضاء". 
ـادة (١٥) منه عـلى أنه:"ال يجوز ٦- ميـثاق مـنظـمة الدول األمـريكـية حـيث نصت ا
ـبـاشـر في األُمور الـتي تـعد ـباشـر أو غـير ا لـدولـة أو مجـمـوعـة من الدول الـتـدخل ا

من الشؤون الداخلية أو اخلارجية لدول أُخرى"(٤٦).
بدأ كقـاعدة عرفيـة واتفاقيـة العديد من فضالً عمـا سبق فقد أسـهم في استقـرار ا

تحدة(٤٧). القرارات واإلعالنات التي تبنتها اجلمعية العامة لألُ ا
- قـرار رقم ٢١٣١ (XX) في ديــســمــبــر عــام ١٩٦٥م حتت عــنــوان "عــدم الــســمـاح
بالتـدخل في الشؤون الداخـلية لـلدول وحمايـة استقاللهـا وسيادتهـا" والذي أكد على
نـظمات بـدأ الذي أعـلنـته مواثـيق ا بـدأ عدم الـتدخل بـاعتـباره ا ضـرورة احترام الـدول 
سلح مساوياً ؤتمرات واإلعالنات الدولية. كما أشار إلى اعتبار التدخل ا اإلقليمية وا
للـعدوان ويـعتبـر مخالـفاً لـلمبـاد األساسـية للـتعاون الـسلـمي ب الدول. مـشيراً إلى
ـباد الـقـانون ـباشـر والـتخـريب وجـمـيع أشكـال الـتـدخل تمـثل انـتـهاكـاً  أن الـتـدخل ا
تحـدة كما تمثل تهديـداً الستقالل وحرية الدول التي حتررت يثاق األُ ا الدولي و
حـديـثًـا. كـمـا أكـد عـلى أنه لـيس من حق أيـة دولـة أن تـتـدخل بـشـكل مـبـاشـر أو غـيـر
سلح وكل مباشـر في الشؤون الداخـلية أو اخلـارجية ألية دولـة. وعلى ذلك فالـتدخل ا
أشــكــال الــتــدخل أو الــتــهــديــدات ضــد شــخــصــيــة الــدولــة أو عــنــاصــرهــا الــســيــاســيــة
واالقـتصاديـة والثـقافـية مـرفوض وال يـجوز أليـة دولة أن تـستـخدم أو تـشجع اسـتخدام
أية إجراءات اقتصادية أو سياسية أو غـيرها من طرق اإلكراه ضد دولة أُخرى للحصول
عـلـى مـنـفـعـة من أي نـوع. كـذلك ال يـجـوز أليـة دولـة أن تـنـظم أو تـسـاعـد أو حتـرض أو

نظمات الدولية في الفكر اإلسالمي والقانون الدولي مرجع سابق ص ٢٧٥.  ٤٦ ـ د.صالح عبد البديع شلبي ا
٤٧ ـ من أبرز تلك القرارات ما يأتي : ٢٨ ٢٩.
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تـمـول أو تـعـمل عـلـى تنـظـيـم نشـاط هـدام أو إرهـاب أو نـشـاط مـسـلح مـوجه ضـد حـكم
دولة أُخرى وكذلك حظر الـتدخل في احلرب األهلية فـي دولة أُخرى كما حظر في
فـقـرة أُخرى اسـتـخدام الـقـوة حلرمـان الـشعب من هـويـته القـومـية. كـمـا أكد الـقـرار على
وجـوب احـتـرام الـدول حلق الـشـعــوب في تـقـريـر مـصـيـرهــا ونص عـلى احـتـرام حـقـوق

اإلنسان وحرياته األساسية(٤٨).
ـبـدأ الـثـالث" الـصـادر في ٢٤ أكـتـوبـر ١٩٧٠م حـيث - إعالن "عـدم جـواز الـتـدخل في ا
جـاء فـيه: "ليـس ألية دولـة أو مـجمـوعـة من الـدول احلق في الـتدخل مـبـاشـرة أو بطـريق غـير
مباشر- ألي سـبب كان- في الشؤون الـداخلية أو اخلـارجية لدولـة ُأخرى وبناء عـليه يحظر
ـوجه ضد ـسلـح ولكن كل أشـكـال التـدخل أو الـتـهديـد ا لـيس فـقط التـدخل الـعـسكـري ا
شخصية دولة أُخرى أو ضد عنـاصرها السياسية واالقتـصادية والثقافية كل شكل من هذه
األشكـال ُيعد مـخالفـًا للقـانون الدولي ولـكل دولة احلق الثـابت في أن تختـار شكل نظـامها

السياسي االقتصادي االجتماعي الثقافي دون تدخل من قبل أية دولة أخرى(٤٩).
إضـافــة إلى ذلك اعــتـرفت قــرارات احملـاكم الــدولـيــة ـ مـحــكـمــة الـعــدل الـدولــيـة ـ
بدأ عدم التدخل وتعتبر قضية األنشطة العسكرية وشبة بالطبيعة العرفية واالتفاقية 

العسكرية فى نيكاراجوا وضدها من أبرز القضايا في هذا الصدد(٥٠).
٤٨ ـ د.سـامي عبـد الـرحمن إرهـاب الدولـة في إطار قـواعـد القـــانـون الـدولي العـــام دار الـنهـضة الـعربـية ط أولى ٢٠٠٤م
ص ص ٢٨٨-٢٨٩.  للمـزيد انظر: د. محمد مـصطفى يونس النظريـة العامة لعدم التـدخل في شؤون الدول رسالة دكتوراه

جامعة القاهرة ١٩٨٥م ص ٣٠٦. 
ية ٢٠٠٥م مرجع سابق ص ٣٣٠ (عاطف) ٤٩ ـ د.ياسر خضر احلويش مبدأ عدم التدخل واتفاقيات حترير التجارة العا

تحدة األمريكية بسـبب سلوكها وتصرفاتها في نيكاراجوا عامي ٥٠ ـ يعد احلكم الصادر من محكمة العدل الدولـية بإدانة الواليات ا
شروع طبقًا للقانون الدولي العام ومن أبرز ما جاء فى حكم ١٩٨٣-١٩٨٤م حكمًا تاريخيًا بلورت فيه احملكمة مفهوم التدخل غير ا
نـاورات واألشكال احملكـمة مـا يأتي:" ال شك أن أعمـال وضع األلغـام البـحريـة في مياه نـيكـاراجوا الـداخليـة اإلقلـيمـية والهـجمـات وا
اُألخرى لـلتـدخل الـعسـكري تـعـد خرقـًا لقـاعـدة حظـر القـوة في الـعالقات الـدولـية وأن الـطيـران فوق إقـلـيم نيـكـاراجوا بـدون إذن منـها
ـعارض قدم من أمـريكـا إلى جماعـة "الكـونتراس" ا بـواسطة طـائرات أمـريكيـة هو عمـل مخالف ومـتنـاقض مع سيادتـها وأن الـدعم ا

عـلومات عن الـطرف اآلخر ـالية والـتدريـبات العـسكريـة وتزويـد هذه اجلمـاعة بـاألسلحـة والذخائـر وا سـاعدات ا للـحكومـة في صورة ا
ـتحدة بـدأ عدم الـتدخل. والـواليات ا ـساعـدات اللوجـستـية فى اإلمـداد والتـموين تـشكل كـلهـا خرقًا فـاضحـًا  "احلكـومة الـشرعـية" وا
شتـركة في اتفاقـيــات جنيف األربـع". للمـزيـد انظر: د.أحــمد ادة الثالـثة ا مـلزمة بعـدم تشجيع أطـراف النزاع علـى انتهاك أحكـام ا
ـصـريـة لـلـقـانـون الـدولي ١٩٨٦م ص ٣٦٤. وكـذلك انـظــر: د.سـعـيـد جـويـلي الـقـانـون الـدولي اإلنـسـاني "آفـاق أبــو الـوفـا اجملـلـة ا

ؤتمرات العلمية جلامعة بيروت اجلزء الثالث منشورات احللبي احلقوقية ٢٠٠٥م ص ٢٦٧.  وحتديات" ا
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ثانياً ـ قاعدة قانونية مطلقة ومجردة: 

يُعـد مبـدأ عدم الـتدخل مبـدأ قانـونيـاً مجرداً أي أنه يـنطـبق على جـميع األحوال
ويـفرض التـزامات عـلى جمـيع الدول بـاعتبـاره مبـدأ مطـلقاً ال يـرد علـيه أي استـثناء إال
بـدأ عـدم الـتدخل إذا كـان بـنـاء علـى اتفـاق حـر بـ الدول فـهـنـاك حاجـة أسـاسـيـة 
ألنه يعـزز الـوجود الـسـليم لـلـمـجتـمع ولـذلك ينـبـغي مـعامـلـته باعـتـباره قـاعـدة قانـونـية

مطلقة مجردة(٥١).

ثالثاً ـ قاعدة آمرة ناهية: 
يُعد مبدأ عدم التدخل من القواعد اآلمـرة في القانون الدولي فهو ملزم جلميع الدول ألنه
ـصلـحـة ويـعرض س هـذه ا بـدأ  ـا أن انـتـهـاك ا يسـتـهـدف حمـايـة مـصلـحـة اجملـتـمع الدولي و
ـكن الـقـول بأنه ـشـروعـية ولـذلك فـإنه  السـلم واألمن الـدولـيـ لـلخـطـر فـإنه يـتصـف بعـدم ا
بـاد األساسـية في قـاعدة نـاهيـة أيضـاً. ومن ثّم فإنه فـضًال عن كون مـبدأ عـدم التـدخل من ا

القانون الدولي العرفي واالتفاقي فإنه دون شك يتصف بأنه قاعدة آمرة ناهية(٥٢).
ـكـان اإلشـارة فى هـذا الـصـدد إلى أن ثـمـة اسـتـثـنـاءات ترد عـلى ومن األهـمـيـة 
مـبـدأي حـظـر الـتـدخل في الـشـؤون الـداخـلـيـة لـلـدولـة وحـظـر اسـتـخـدام الـقـوة في

العالقات الدولية أو التهديد باستخدامه تُبيح التدخل منها: 
تحدة: يثاق األُ ا ١- تدابير األمن اجلماعي طبقاً 

يقصد بـهذه التدابـير تلك اإلجراءات الـقسرية التي تـتخذها الـدول بشكل جماعي
تحدة للحفاظ على السلم يـثاق األُ ا ية أو اإلقليمية وفقاً  نظمات الدولية الـعا عبر ا
ؤسسة الوطـنية للكتاب ١٩٩٠م ص ص ٢٣٧- عاصر اجلـزائر ا ٥١ ـ بوكـر إدريس مبدأ عدم التدخل في الـقانون الدولي ا

٢٣٨. كذلك انظر: د.علي إبراهيم مرجع سابق ص ٤٢٧ (عاطف). 
عـترف بها من قبل اجملتمع الدولى ككل على أنها قبولة وا كن تعريف القواعد اآلمرة في القانون الـدولي بأنها- القاعدة ا ٥٢ ـ 
كن تـعديلهـا إال بقاعدة الحـقة من القواعـد العامة لـلقانون الدولـي لها ذات الطابع القاعـدة التي ال يجوز اإلخالل بـها والتي ال 
وهـي على هذا- بالـنظر ألهمـيتها لـلمجتـمع الدولي- حتتل مـرتبة أسمى من الـقواعد األُخـرى في النظام الـقانوني الدولي. لـلمزيد
انظر: د.سعيد جويلي محاضرات في مباد القانون الدولي العام الطبعة األولى دار النهضة العربية ١٩٩٩م ص ١٠١. 
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ـعتـدي. وقد يـتولى اتـخاذ هـذه التـدابيـر مجـلس األمن الدولي واألمن الـدولي وردع ا
ـتحـدة وفقاً لـقرار االحتاد من أجل يـثاق أو اجلمـعية الـعامة لألُ ا وفقـاً للمـادة ٢٤ من ا
كن لـلـمـنظـمـات اإلقلـيـميـة اتـخاذ هـذه الـتـدابيـر في نـطاق عـمـلهـا وفـقاً السالم كـمـا 

يثاق(٥٣). للفصل الثامن من ا
ويرى الدكتور الغـنيمي مشروعيـة التدخل اجلماعي استـناداً إلى الفصل السابع من
ـتـدخل في ـعـنـية ـ ا ـتـحـدة الـذي تـبـيح الـتـدخل إذا مـا أقـدمت الـدولـة ا ميـثـاق األُ ا
أمرهـا- على بـعض األعمـال التي تـكون من شـأنهـا تهـديد األمن والـسلم الـدولي أو

عنية بالعدوان على دولة أُخرى. في حالة قيام الدولة ا
وحاالت التـدخل اجلماعي كـثيرة آخـرها كانت الـتدخل الدولي ـ قـوات التحالف ـ
في العـراق بقـواتها الـعسـكرية (١٩٩١م). ويُـعدّ الـتدخل اجلمـاعي الذي يـتم بقرار من
ـتـحــدة ـ جـائـزاً الســتـنـاده إلى شــرعـيـة دولـيــة  لـكن بـعض ـنـظــمـة الـدولــيـة ـ األ ا ا
ـنظـمة الـدولـية إلـى ما بـعد حـاالت الـتدخل اجلـمـاعي يفـتـقد إلى تـلك الـشرعـيـة من ا
ا يشير نظمـة  تدخلة عـلى غطاء شرعي لـتدخلها من تـلك ا ح ثم حتصل الـدول ا
ـتـحـدة نـفسـهـا تـخـضع في كـثـيـر من األحيـان إلى األمـر الـواقع الـذي تـتـخذه بـأن األُ ا

الدول القوية(٥٤).
ـــادة (٥١) من مـــيـــثــاق األُ ٢- الــدفـــاع الـــشـــرعي عن الـــنـــفس طـــبـــقـــاً لـــنص ا

تحدة(٥٥): ا
ــيـثــاق مـا ــتـحــدة عـلـى أنه:" لـيس فـي هـذا ا ــادة (٥١) من مــيـثــاق األُ ا نـصت ا
يُضعف أو ينتقص احلق الطبيعي للدولة فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم
ـتـحـدة وذلك إلى أن يتـخـذ مـجلس إذا اعـتـدت قوة مـسـلـحة عـلى أحـد أعـضاء األُ ا

٥٣ ـ د.جعفر عبد السالم مباد القانون الدولي العام الطبعة اخلامسة القاهرة ١٩٩٦م ص ٨١٥. 
٥٤ ـ د.محمد طلعت الغنيمي مرجع سابق ص ٣١٤. 

ـكان اإلشـارة إلى أن حق الدفـاع الشـرعي عن الـنفس يـعد اسـتثـناء من مـبـدأ حظـر استـخدام الـقوة أو الـتهـديد ٥٥ ـ من األهـميـة 
بها.
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األمن التدابـير الالزمة حلفظ الـسلم واألمن الدولـي والتدابـير التي اتخـذها األعضاء
اسـتـعـمـاالً حلق الـدفاع عن الـنـفس تـبـلغ إلى اجملـلس فـوراً وال تـؤثر تـلك الـتـدابـيـر بأي
يثاق ـ من ستمدة من أحكام هذا ا قتضى سلطته ومسؤوليته ا حال فيما للمجلس ـ 
احلـق في أن يـتــخـذ في أي وقـت مــا يـرى ضـرورة التــخـاذه من األعــمـال حلـفـظ الـسـلم
واألمـن الــدولــيـــ وإعــادتــهــا إلـى نــصــابـــهــا". يــتــضـح من هــذا الــنـص أن حق الــدفــاع
الشرعي(٥٦) يتـمثل في الـرد عن طريق اسـتخدام الـقوة عـلى أي اعتـداء حال وقائم من
جــانب الـغــيـر وذلـك لـوقف الــعـدوان وردعه(٥٧) فــهـو في حــقــيـقــته عـمل مــشـروع ال
ا اتخـذ رداً على عمل غير يترتب في كنف من قـام به مسؤوليـة تستوجب العـقوبة وإ
سـؤوليـة الدولـية عن ـسؤولـية الـدوليـة مع بقـاء ا مـشروع لـكنه يـعتـبر مـانعـاً من موانع ا
ارسة حق الدفاع الشـرعي وفقًا للمادة سـلح األول إن كان لها محل(٥٨). إن  العدوان ا
سلح قد وقع فعالً ومحدودة في الزمان يثاق مشروطة بأن يكون الـهجوم ا (٥١) من ا
إلى أن يـتخـذ مجـلس األمن التـدابيـر الالزمـة حلفظ الـسلم واألمن الـدوليـ مع ضرورة
مارسة حق الدفـاع عن النفس. ومن اجلدير إبالغ اجمللس فوراً بالـتدابير التي اتخـذت 

ارسة الدفاع الشرعي تستوجب ثالثة شروط وهي:  بالذكر أن 
ـكن تـعـريف الـدفـاع الـشرعـي بـأنه: اسـتـعمـال الـقـوة الالزمـة لـصـد خـطـر حـال غـيـر مـشـروع يـهـدد بـاالعـتـداء حـقـاً يـحمـيه ٥٦ ـ 
باشر على حق يحميه القانون القانون" فالدفاع الشرعي إذن حق عام يـقرر في مواجهة الكافة إزاء كل ما من شأنه االعتداء ا
ـعـتدي عـليه سـلطـة تـوقيع الـعقـاب على وهو سـبب إبـاحة هـدفه مجـرد وقـاية احلق من اخلـطر الـذي يتـعـرض له وليس تـخويل ا
ـشروعـة لـلـفعل س الـصـفة غـيـر ا عـتـدي واالنـتقـام مـنه. والـدفـاع الشـرعي وإن كـان يـبـيح أفعـال الـدفـاع إال أنه ـ مع ذلك ـ ال  ا
كون لالعتداء. ارسـة حق الدفاع- مسؤوالً عن فعله ا ا قد يناله من إيذاء أثناء  عتدي ـ عـلى الرغم  كون لالعتداء. فيظل ا ا
قدرة على مخالفة أية قاعدة من قواعد القانون ا يخول الدول ا عنى ـ إ وغني عن البيان أن حق الدفاع الشرعي ـ ماخـوذاً بهذا ا
الـدولي واإلخالل ـ مـن ثم ـ بـأي حق من حـقـوق الـدول األُخـرى وذلك مـتى رأت الـدولـة أن تـصـرفـها هـذا أمـر الزم في سـبـيل
كن لـلدولة أن تـدافع عن ذاتهـا بوسائل وقـائيـة في األحوال التي تـكون فـيها تـلك الوسائل ـ احملافظـة على ذاتـها. بعـبارة أخرى فـإنه 
في ضـوء تقدير الدولـة الذاتي ـ أمراً ضروريـاً لصد هجوم قـامت به دولة أُخرى أو حتى مـجرد تهديد بـهذا الهجوم أو الـتحضير له
متى كان ذلك مـبنياًعلى أسباب سائـغة ومعقولة. انظر: د.أحمـد عبد الونيس شتا  الدولة الـعاصية : دراسة في التعارض ب

١٩٨٦م ص تحـدة  رسالـة دكتوراه  جـامعـة القاهـرة : كلـية االقتـصاد والـعلوم الـسيـاسية الـتزامات الـدول ومواقـفها فـي األُ ا
ص ٢٧٣ ٢٧٤. للمزيد انظر أيضاً :

Ian Brownlie, International Law and the use of force by States, Oxford University Press, Lon-
don, 1986, p257. 

٥٧ ـ د. أحمد أبو الوفا الوسيط في القانون الدولي العام مرجع سابق ص ٧١٩. 
٥٨ ـ د.صالح الدين عامر مقدمة لدراسة القانون الدولي العام دار النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٢م ص ٧٥٠. 
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- شـروط اللـزوم أي وقـوع هجـوم مسـلح يـجعل اسـتـخدام الـقـوة الزماً ال بـديل عنه
لدفع هذا الهجوم. 

- شرط التناسب أي يكون الدفاع متناسباً مع أفعال االعتداء. 
- إخطار مجلس األمن(٥٩).

بـدأي الـلـزوم والـتـناسب ـكن الـقـول أن حق الـدفاع الـشـرعي مـقـيـد  وعـلى هـذا 
ـعــاجلـة الـوضع. ـا يــراه مـنـاســبـاً من تـدابــيـر  وبـإخــطـار مـجــلس األمن لـكي يــتـدخل 
ولذلك فقد ذهب البعض إلى أنه عـندما تتعرض دولة مـا لتهديد ال يصل إلى درجة
ـســلـحـة لــصـد مـثل ذلك ـســلح فـعـلــيـهـا أن ال تــلـجـأ إلى اســتـخـدام الــقـوة ا الـهــجـوم ا
ـكن اللـجـوء إلى استـخدام الـقوة لـلـدفاع عن الـنفس فـقط ضد الـتهـديد. وعـلـيه فإنه 
سـلح واشتـراط أن يكـون الهـجوم الـدولة الـتي تثـبت مسـؤوليـتـها قـانونـاً عن االعتـداء ا
مسلحـاً إلعمال حق الدفاع الـشرعي يعني استـثناء أي شكل آخر لـلعدوان كالعدوان

االقتصادي أو األيديولوجي(٦٠).
٣- حق الشعوب في تقرير مصيرها: 

يُعـد حق الـشـعـوب في تـقـريـر مـصـيـرهـا أحد االسـتـثـنـاءات الـواردة عـلى مـبـدأ حـظر
استخدام الـقوة أو التهديـد باستخـدامها في العالقات الـدولية فهذه الـشعوب لها حق
ـسـلـحـة حـتى تـتـمـكن من حتـريـر أقـالـيـمـهـا ـعـتـديـة بـالـقـوة ا قـانـوني في مـقـاومـة الـقـوة ا
ـتـحـدة لم وإرادتـهـا ومن ثم تـقـريـر مـصـيـرهـا(٦١). وإذا كـان صـحـيــحـاً أن مـيـثـاق األُ ا
ـصـيـر ولم يـبـ طريـقـة اسـتـعمـاله إال أنه من الـصـحـيح أيـضاً أن يـعـرف حق تـقـرير ا
تـحدة أصـدرت عـدداً من التـوصيـات دعت فيـها إلى االعـتراف اجلـمعـية الـعامـة لألُ ا

٥٩ ـ د.جعفر عبد السالم مباد القانون الدولي العام الطبعة األولى القاهرة ١٩٩٦م ص ٨١٩. 
عاصرة دار النهضة العربية القاهرة ٢٠١٢م ص ٥٧.  ٦٠ـ د.محمد بن صديق األمن اجلماعي والتطورات الدولية ا

ـتحدة (مع ٦١ ـ د. أحمـد عبـد الونيس الـدولة العـاصيـة : دراسة في التـعارض بـ مواقف الدول والـتزاماتـها الـدولية في األُ ا
إشارة خـاصة إلى اسـرائيل وجـنوب أفريـقيـا) رسالـة دكتـوراه كليـة االقتـصاد والـعلـوم السيـــاسيـة جامـعــة الـقـاهرة ١٩٨٦م

ص ص ٢٨٥- ٢٨٦. 
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صـير(٦٢). ومن اجلدير ـسـتعـمـرة لتـمـارس حقـها فـي تقـريـر ا بـشـرعيـة نـضال الـشـعوب ا
باإلشـارة في هذا الصـدد أنه يجب أال يـتم التـوسع في تفسـير هـذا احلق حتى ال يؤدي
إلى تــهــديـد الــسالمــة اإلقــلـيــمــيــة لـلــدول بــحـيث ال يــحق جلــزء من شــعب دولــة مـا
ـصـيـر لـيـنـفـصل عن الـدولـة ـسـلـحـة بـحـجـة إعـمــال حـقه في تـقـريـر ا اسـتـخـدام الـقـوة ا
األصل(٦٣); ألن ذلك يـشـكل اعـتـداء علـى سيـادة هـذه الـدولـة واستـقاللـهـا وسالمـتـها
صـير حـقـاً يراد به اإلقلـيمـية(٦٤). وفي هـذه احلالـة يـصبح إعـمـال هذا احلق فـي تقـريـر ا
بـاطل وسبـبـاً لتـهديـد الـسلم واألمن اإلقـليـمـي والـدوليـ وقـد يؤدي إلى مـزيد من
تفتيت وجتزئة الدول. ولذلك يجب التأكيد على أهمية إعمال حق الشعوب في تقرير
تحدة وأهدافه وعدم اخللط بينه وب االنفصال. صير في ضوء مباد ميثاق األُ ا ا
وفي هـذا اإلطار يـجدر بـنـا اإلشارة إلى أمـر مهم وهـو أن اسـتخـدام القـوة في إطار
حـرب أهلـيـة أو لـقـمع  اضـطـرابـات داخـلـيـة أو القـيـام بـانـقالب عـسـكـري ضـد حـكـومة
نع أي ال يـعتبـر عدواناً أو عـمالً غير مـشروع حيث إن قائـمة ال يدخل في نـطاق ا
ادة (٢) هـذه األعـمـال تـدخل في صـمـيـم االخـتصـاص الـداخـلـي لـلدول وفـقـاً لـنـص ا

٦٢ ـ من أبرز هذه التوصيات ما يأتي: 
تحدة حول تصفية االستعمار وحق الشعوب في - قرار اجلمعية العامة رقم ١٥١٤ بتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٩٦٠م بشأن إعالن األُ ا
وجهة ضد ـسلحة والتـدابير القمعـية ا تـقرير مصيرهـا السياسي" وأشارت هـذه التوصية إلى:" وضع حد جلـميع أنواع األعمال ا

مارسة احلرة والسلمية حلقها في االستقالل السياسي الكامل".  ستقلة من أجل تمكينها من ا الشعوب غير ا
تعلقة بـالتعاون والتعايش تحدة حـول مباد القانون الـدولي ا - قرار اجلمعيـة العامة رقم ٢٦٢٥ لسنـة ١٩٧٠م بشأن إعالن األُ ا
السـلمي ب الـدول" ونصت هذه التـوصية عـلى أن: "على كل دولة واجب االمـتناع عن إتـيان أي عمل قـسري يحـرم الشعوب

من حقها في تقرير مصيرها...".
صير". ي حلق الشعوب في تقرير ا - قرار اجلمعية العامة رقم ١٤٤/٥٤ بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٠٠م بشأن "اإلعالن العا

ادة األولى من البروتوكول اإلضافي إلى معاهدة جنيف الصادرين عام ١٩٧٧م والتي حددت مجال فضالً عن ذلك تضمنت ا
سـلـحة الـتي تـناضل بـهـا الشـعـوب ضد الـتـسلط االسـتـعمـاري واالحتـالل األجنـبي وضد نـازعـات ا "...ا تطـبـيق البـروتـوكولـ

تحدة ".  صير كما كرسه ميثاق األُ ا مارسة حق الشعوب في تقرير ا األنظمة العنصرية وذلك 
عـاصر والـفكر اإلسالمي : دراسة في كل من الـفكـر ا لـلمـزيد انظـر : د.محـمد طـلعت الغـنيـمي األحكـام العـامة في قانـون األُ

عارف اإلسكندرية ٢٠٠٥م ص ٨٧٩.  والتنظيم الدولي منشأة ا
٦٣ ـ د.أشرف عرفات أبو حجازة النظرية العامة للتوارث الدولي دار النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٠م. 

مـارسة حقه في تـقرير ٦٤ د.صالح الدين عامـر سبل تـوفير احلـماية الـدولية من أجل تـهيـئة الظـروف أمام الشـعب الفلـسطـيني 
ستقلة " مجلة القانون واالقتصاد كلية احلقوق جامعة القاهرة السنة ٥٨ ١٩٨٨م ص ١١. صير وإقامة دولته ا ا
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نظمة الدوليـة لدول األعضاء فيها ـتحدة حيث يُحظر عـلى ا فقرة ٧ من ميثاق األُ ا
من التدخل إذا بقـيت هذه األعمال محـصورة في النطاق الـداخلي وإذا تدخلت دولة
ادة ٢ فقرة أجنبـية في هذه األحداث فـإن هذا التدخل يـعتبر عـدواناً في مفهـوم نص ا
ـيـثـاق. مـع األخـذ في االعـتـبــار أن سـيـادة الـدولــة وحـقـهـا في اســتـخـدام الـقـوة ٤ من ا
ـساس بـحق الـشـعـوب في تـقـريـر مصـيـرهـا عـلى الـصـعـيد داخل أراضـيهـا مـقـيـد بـعـدم ا
الـدولي وهـو ما يـتـفق مع مـا نص علـيه تـعريف الـعـدوان الـذي أكد صـراحـة على حق
التـصدي اخلاصـة ألي شكل من أشـكال السـيطـرة األجنبـية في اسـتخدام الـقوة إلزالة
تـلك الـسـيـطـرة وحـقـهـا فى احلـصـول عـلى الـدعم الـعـسـكـري من الـغـيـر لـتـحـقـيق هـذه
الـغايـة وهو مـا يعـني أن اسـتخـدام القـوة في قمع الـثورات الـقـوميـة للـتحـرر من التـسلط
االستعماري أو قـمع نضال الشعوب للـتخلص من االحتالل العـسكري  ال يعتبر من
قبيل الشؤون الداخليـة ولكن ذات طبيعة دولية أسـاساً ومن ثمّ فإنه يعتبر من قبيل
يثاق وقد أكد بروتوكول ادة ٢ فقرة ٤ من ا شروع للقوة وفقاً لنص ا االستخدام غير ا
لـحق باتفـاقيات جنـيف لعام ١٩٤٩م اخلـاص بقانـون الصراعات جنيف لـعام ١٩٧٧م ا
سلحـة التي تخـوضها الـشعوب ضد سـلحة الـدولية على الـصفة الـدولية لـلصراعـات ا ا

السيطرة األجنبية في االحتالل األجنبي أو ضد النظم العنصرية (٦٥).
٤- التدخل بناء على وجود معاهدة: 

عـاهدة من ب أبـرز مصادر القـانون الدولي الـعام  هذا مـا أكده إجماع رأي تعتـبر ا
الفـقه ونظام الـقضـاء الدوليـ لذلك يرى الـبعض أن الـتدخل الذي يـتم نتيـجة وجود
معاهدة يكون مشروعاً فيما لو أقدم عليه شخص من أشخاص القانون الدولي العام
باالستـناد إلى حق منـصوص عليه بـشكل صريح في مـعاهدة يـخوله بذلك. وفي هذه
ـنــصـوص عـلـيه بـشـكل صـريح احلـالـة يُـعـتـبـر الـتـدخـل الـذي يـتم وفق مـثل هـذا احلق ا

٦٥ ـ للمزيد انظر د. سرحان بطرس فرج الله مرجع سابق ص ٩٥.
ABI-SAAB(G.) Wors of National liberatin in The Benva Canventinsand protocols "R.C.A.D.I,Val.165,pp.
3550445.
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ـبـدأ ـ إلى أســاس قـانـونـي أي حـيـنـمــا يـكـون أســاس الـتـدخل مـسـتــنـداً ـ من حــيث ا
قانونياً يكون التدخل مشروعاً (٦٦). مع األخذ في االعتبار أن وجود نص في معاهدة
يخـول التدخل يثـير حزمـة من التسـاؤالت التي حتمل أبـعاداً قانـونية ال بـد من إثارتها
ـعـاهدة ـشـروعيـة عـلى الـتـدخل من عـدمه مـنـها الـبـحث في صـحـة ا إلضـفـاء صـفـة ا
الـتي يتم االسـتنـاد إليـها في عـملـية الـتدخل وضـرورة توافـر الشـروط الالزمة لـصحـتها
ـعـاهـدة مـشـروعاً. كأهـلـيـة الـتـعـاقـد والـرضـا اخلالـي من عيـوب اإلرادة وكـون مـوضـوع ا
ـا يـجعـل من الـسـهـولـة الـقول أن ـعـاهـدة  فـتـخـلف أحـد تـلك الـشـروط يـعـني بـطالن ا
عاهدة(٦٧). على هذا فال عملية التدخل باطلة وغيـر مشروعة باالستناد إلى بطالن ا
ـكن األخـذ بـاإلطالق لقـبـول جـميـع حاالت الـتـدخل الـتي تـتم باالسـتـنـاد إلى وجود

معاهدات تخصها(٦٨).
٥- التدخل حلماية حقوق ومصالح رعايا الدولة: 

للدول احلق في حـماية رعايـاها في الدول األُخرى وأنـها مكفلـة بذلك إذا ما كان
قانـونها الـداخلي يلـزمها بذلـك - وهو حالة أغـلب الدول- ولكـن تدخل الدولـة حلماية
مـصـالح وحـقوق رعـايـاهـا غيـر مـطلـقـة من كل قـيد  وبـاعـتـبار أن الـدول تـمـتلك  نـظـماً
قانونيـة  فال يجوز التدخل إال إذا كـانت تلك النظم الـقانونية غـير كافية حلـماية رعايا
الـدول األُخرى وأمـنـهم ومصـاحلـهم  في حالـة خـرق حقـوق األجـانب وعدم احلـفاظ
واطـنـ  أو تـعرضـهم العـتـداءات غيـر مـشـروعة  عـنـدئـذ يحق عـلى أمـنـهم كـبقـيـة ا

للدول أن تتدخل حلماية حقوق ومصالح وأمن رعاياها(٦٩).
ادة الثامنة والـثالث من النظام األساس حملكمة العدل الدولية على:"١- وظيفة احملكمة أن تفصل ٦٦ ـ تنص الفقرة األولى من ا
نازعات التي ترفع إليها وفقاً ألحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن: أ- االتفاقات الدولية العامة واخلاصة التي في ا
تنازعـة ". للمزيد انظـر: عالء الدين حس مكى خمـاس استخدام القوة في تضع قواعد معـترفاً بها صراحـة من جانب الدول ا

القانون الدولي وزارة الثقافة واإلعالم بغداد العراق ١٩٨٨م ص ١٣١. 
ـشـروعـية الـتـدخل اسـتنـاداً إلى وجـود مـعاهـدة مع إبـداء أحد ـكن الـقول  ٦٧ ـ مع األخـذ في احلـسبـان في هـذا اخلصـوص أنه ال 

عاهدة للتدخل في شؤون أحد أطرافها.  أطرافها رغبته في فسخها أي ال يجوز التعلل بوجود ا
٦٨ ـ د.عصام العطية القانون الدولي العام مطبعة جامعة بغداد العراق ١٩٨٧م ص ١٠٦. 

ص ٣١٤.  ٦٩ ـ د.محمد طلعت الغنيمي مرجع سابق
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٦- التدخل بناء على طلب/ دعوة:
قـد تـتــعـرض دولـة مــا إلى ظـرف مـعـ جتــد نـفـســهـا مـعه في حــالـة يـصـعب عــلـيـهـا
ـسـاعدتـهـا في التـغـلب على ذلك الـتـغلب عـلـيه وتضـطـر لطـلب تـدخل جهـة أجـنبـية 
طلوب منـها التدخل للـنداء وتتدخل يكـون تدخلها قد الظرف فعـندما تلبي اجلـهة ا

 بناء على دعوة. 
وقـد انقـسم الفـقه إلى رأيـ بشـأن مشـروعـية الـتدخل في هـذه احلـالة; فـفي الوقت
الذي رأى فـيه الفقـيه الفرنـسي "جيرهـارد" أن هذا النـوع من التدخل مـشروع  فيـما لو 
بناء عـلى دعوة صريـحة وجديـة من حكومـة شرعيـة للدولة(٧٠) وأيده في ذلك الفقيه
كونيديك الذي أجاز التدخل إذا كان بناء على طلب أي دون أي ضغط  ويجب أن
يأتي  الـطلب حـسب رأيه من طرف احلكـومة الـفعلـية. من نـاحية أخـرى يرى الـفقيه
الــفـرنــسي شــارل شـومــان  أن االعــتـراف لــلـحــكــومـات الــقــائـمــة بـحـق احلـصــول عـلى
مساعـدات عسكـرية خارجـية أمر ال يـتفق ومبدأ عـدم التدخل  ألن الـشرعيـة الدولية
ال تـبقـى دائـمـاً إلى جـانب احلـكـومـات الـقـائـمة  فـفـي حـالة حـق الـشـعوب فـي تـقـرير
مـصيـرهـا حتل الـشـرعـيـة للـشـعـوب لـذلك ال يـجب مـراقـبـة الشـرعـيـة الـقـائـمة مـن قبل

الدول األجنبية(٧١).
ـكن أن نـخلص إلى الـقـول أن التـدخل في هـذه احلالـة يـشبه الـتدخل وعـلى هذا 
في حالة وجود مـعاهدة فمنح مشـروعية التدخل بـشكـل مطلق بهــذه الطريقة قـد ال
يكون في مـحله وال صائبـاً دوماً فقد يـكون صحيـحاً في بعض احلاالت وغـير صحيح
ـكن األخـذ بـهـذا الـتـكيـيف عـلى إطـالقه خـصوصـاً في في بـعـضـهـا اآلخـر لـذلك ال 
احلاالت الـتي تكـون شرعـية احلكـومة وتـمثـيلهـا للـشعب مـحل شك أو استـفهام. ومن

كن التمييز ب حالت لهذا النوع من التدخل على النحو اآلتي(٧٢): هنا 
٧٠ ـ جيرهاد فان مرجع سابق ص ١٥٥. 

٧١ ـ إدريس بـوكرا مرجع سـابق ص ٢٢٩. للمزيـد انظر: د.أحمـد أبو الوفـا الوسيط في القـانون الدولي الـعام مرجع سابق
ص ٧٢٠. 

٧٢ ـ عثمان علي الرواندوزي مرجع سابق ص ٢٠٨. 
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ـطـلـوب مـنـهـا ـسـاعـدة مـن الـدولـة ا ١- حـالـة وجـود عـدوان عـلى الـدولــة الـتي تـطـلب ا
ـسـاعدة من الـتـدخل أو وجـود تعـرض خـارجي من دولـة أجـنبـيـة عـليـهـا فـتطـلب ا
دولة أُخرى لصد ذلك العدوان أو التعـرض اخلارجي ويعتبر التدخل في مثل هذه
ـثل هذه احلـاالت أقرب إلى مـفهوم احلاالت مـشروعـاً ويصـبح التـكيـيف القـانوني 

ساعدة أكثر من قربه من مفهوم التدخل.  ا
٢- حـالـة وجـود ثـورة أو حرب أهـلـيـة داخل الـدولـة وتكـون هـذه احلـالـة حيـنـمـا تـطلب
سـاعدتها عـلى إخماد ثورة ساعـدة اخلارجيـة من دولة أُخرى للـتدخل  حكومـة ما ا
أو حـركـة تـمـرد أو عــصـيـان أو حـرب أهـلـيــة قـائـمـة فى الــبالد. في هـذه احلـالـة فـإن
ـسألة معقدة وخارجة عن مثلة حقيقـة للشعب تثور وتصبح ا مسألة حتديد اجلهـة ا
هذا الـنـطـاق لـتمـثل حـالـة تـدخل مـسـتقـلـة لـيـست ضـمن حالـة الـتـدخل بـنـاء على
سألة(٧٤) فبعض الدول كانت دعوة(٧٣) حيث اختلفت مـواقف الدول من هذه ا
٧٣ ـ من اجلـديــر بـاإلشـارة في هـذا الـصــدد أن في حـالـة وقـوع ثـورة داخـلــيـة في بـلـد مـا قــد يـتـرتب عـلـيـهــا مـتـاعب لـدولـة جـارة أو
متاخـمة وقد تـؤثر في جتارتـها أو تـلقي علـيها تـكاليف كـبيرة جـراء قيـامها بـواجب احلياد إزاء تـلك األحداث. إال أن الثـورة لتولي
ــــا أنها مقاليد احلكم قد ال تسبب التهديــد للسلم واألمن الدولي لذا ال تعتبر تلك احلالـة اعتداء علــى القوان الدولية طا
تفق عليه هو أن التعرض للثورة ال تهـدد سالمة دولة أُخرى وال تعقيها عن مـباشرة اختصاصاتها وما لها من حقـوق. لذلك من ا
وهي بـحـالة غـيـر مـهددة لـلـدول اخلارجـيـة وال ماسـة بـحـقوقـهـا هو أمـر ال مـبـرر له سواء أكـان الـغرض مـن التـعـرض إخمـاد الـثورة أو
ـتـعـرضة دعـيت لـلـتـدخل من أحـد اجلـانـبـ أم كـانت ضامـنـة السـتـقالل تـلك الـدولـة. ويـعود مـعـاونـتهـا وسـواء أكـانت الـدولـة ا
السـبب في ذلك إلى أن تـعرض دولـة أجنـبيـة ينـتج عنـها مـساعـدة طرف من األهـالى ضد طـرف آخر مـنهم. وقـد يكـون فيه إنـكار
حلق الثورة أو حق إخـمادها وإنكـار حلق استخدام الـوسائل احملليـة الستبقاء سـلطة احلكـومة أو تغيـيرها أو االستـيالء عليها. وفي
جـميع هذه احلـاالت فإن مثل هذا الـتدخل يعتـبر منع شعب من تـقرير مصـيره والذي يعـد حقاً طبـيعياً لـلشعوب مكـفول لها وفق
واثيق الدولية وله أن يستعـمل فيه ما يراه من الوسائل السلمـية والدستورية أو الثورية. لـلمزيد انظر: على ماهر بك القوانـ وا

القانون الدولي العام مطبعة االعتماد القاهرة ١٩٢٤م ص ٢٣٠. 
صاحلها وعالقاتها مع أطراف النزاع الداخلي ففي الوقت الذي كانت ٧٤ ـ مع األخذ في االعتبار أن مواقف الدول تتبـدل طبقاً 
ـوقف اليوم ـنصرم تـغير ا ـعبرة عن وجـهة نـظر الطـرف األول في دعم الثوار في اخلـمسيـنيات والـستـينيـات من القرن ا الص هي ا
لـتـسـانـد حكـومـات الـدول ضـد الثـوار كـمـا هـو احلـال واضحـاً في األزمـة الـسـوريـة. وهو مـا يـنـسـحب علـى موقف الـبـلـدان األوروبـية
والغـربية التي كـانت ترى تأييـد الثوار عمالً غـير مشـروع أصبحت اليـوم تعلن تضـامنها ومـساندتهـا للحركـات الثورية كـما هو احلال
في بـلدان الـربيع العـربي اليـوم ويأتي الـتدخل الـغربي (حلـف شمال األطـلنـطي) في ليـبيا الـيوم لـيؤكـد ذلك. ولم يخـتلف موقف
عـبرة عن هذا الرأي إذ أعلـنت في عام ١٩٦٣م بأنه : " إذا اندلعت تحدة هي ا ملكـة ا الفريق الثـالث عن احلالت فقـد كانت ا
ـسـاعـدة اخلـارجـيـة فــإن أي تـدخل خـارجي يـكـون غـيـر قـانـوني حـتى لـو قـامت احلــرب األهـلـيـة في دولـة مـا ولن تـتـلق الـثـوار ا
ساند لتسليح ساعدة من الدول األُخرى للحـفاظ على القانون والنظام) وهو ما يتعارض كلـيةً مع موقفها اليوم ا احلكومة بطلب ا

الثوار ضد احلكومات ودعمهم طبقاً للمصالح البريطانية. للمزيد انظر: د.عالء الدين حس مرجع سابق ص ١٣٣. 
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تـعتـبر الـتدخل لـصـالح الثـوار عمالً مـشروعـاً باالسـتـناد إلى حق الـشعـوب في تقـرير
مـصـيـرهـا ونــيل احلـريـة واالسـتـقالل  بــيـنـمـا الـبـعـض اآلخـر يـرى أن الـتـدخل إلى
جانب الثـوار عمل غير مـشروع وأن التدخل لـصالح احلكومـات عمل مشروع. في
ـساعـدة اخلـارجيـة وبـ مشـروعـية حـ يـربط فريق ثـالث بـ حصـول الـثوار عـلى ا
ـسـاعـدة اخلـارجـية الـتـدخل وعـدم مـشـروعـيـته فإذا كـان الـثـوار يـحـصـلون عـلى ا

.(٧٥) فيصبح التدخل لصالح احلكومات عمالً مشروعاً
٧- التدخل ضد التدخل:

يـثـار احلــديث عن هـذا الـنـوع من الـتـدخل عـنـدمـا نـكـون بـصـدد ثالث دول تـكـون
إحداهـا قد تدخـلت أو حاولت التـدخل في الشؤون الـداخليـة لدولة ثـانية فـتقوم دولة
ـنعـها من الـتـدخل في شؤون الـدولة تـدخلـة  ثـالثـة أيـضاً بـالتـدخل ضـد نفس الـدولـة ا
الـثانـيـة وذلك إن لم يـكن التـدخل قـد وقع فعالً أو إليـقـافهـا عن مـواصلـة الـتدخل.

:(٧٦) ويكون هذا النوع من التدخل على حالت
- األولى : يكـون التـدخل األول فيهـا مشـروعاً وعـندها ال يـتمـتع التـدخل الثاني

شروعية.  با
- الثـانية : يكـون التـدخل األول فيهـا غيـر مشـروع عندئـذ يصـبح التـدخل الثاني
تـدخل في شـؤونهـا من الـتدخل ـصـالح الدولـة ا مـشروعـاً نـتيـجـة لألضرار الـتي تـلحق 

شروع أو األضرار التي تلحق باجملتمع الدولي.    األول غير ا
ـبدأ الـعام الـذي يـطبق في مـثل هـذه احلاالت هـو : أنه يـحق حلكـومـة شرعـية ٧٥ ـ في هـذا الـصدد يـرى د. سـمعـان بطـرس أن ا
عنى أنه إذا صـدرت الدعوة من حكومة غير مـشروعة قانوناً فإن تدخل معتـرف بها أن تطلب دخول قوات أجنـبية في أراضيها 
عنـية يكون غـير مشروع ويـعتبـر عدواناً على تـلك الدولة. أما إذا مـا قامت حرب أهلـية وتمكن قـوات أجنبـية في إقليم الـدولة ا
" فإن أي تدخل عـسكري أجنبي حتى لو كان الثوار من الـسيطرة على رقعة من إقـليم الدولة وثم االعتراف لهم بـصفة "احملارب
بنـاء عـلى طلب حـكومـة الـدولة أو بـناء عـلى طلـب الطـرف اآلخر في احلـرب األهلـيـة يعـتبـر تدخالً فـي شؤون الـدولة الـداخلـية
وانـتهـاكـاً لـقـواعـد احلـياد الـقـانـوني كـمـا أنه يـتـعـارض مع مـبدأ الـشـعـوب في تـقـريـر مـصيـرهـا ومن ثمّ يـعـتـبـر هـذا الـتدخـل عمالً

قتضاه بحق اختيار نظام احلكم الذي يناسبه. بدأ االستقالل الذي يتمتع كل شعب  عدوانياً ألن فيه مساساً 
للمزيد أنظر: د. سمعان فرج الله مرجع سابق ص ٩٠.

٧٦ ـ د.علي صادق أبو هيف مرجع سابق ص ٢١٦. د. محمد طلعت الغنيمي مرجع سابق ص ٤٧١. 
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٨- التدخل من أجل حماية حقوق اإلنسان وحتقيق احلماية اإلنسانية:
يـرى البـعض من الـفقـهاء والـشراح جـواز الـتدخل دفـاعاً عـن اإلنسـانيـة في حاالت
االضــطـهــاد الـتـي تـمس حــقـوق األقــلــيـات في دولــة مــا وأن االعـتــداء عـلـى حـيــاتـهم
ـقابل وحـريـاتهم وحـقـوقـهم هو إخالل بـقـواعد الـقـانون الـدولي ومـبـاد اإلنسـانـية وبـا
هـناك من  يـرى بأن هـذا الشـكل من الـتدخل ال يـستـنـد إلى أساس قـانوني ومع ذلك

من اجلائز التدخل للحماية اإلنسانية . 
احملور الثاني ـ عناصر التدخل غير الشرعي في ضوء الضوابط القانونية: 

إذا كان التدخل الدولي في األصل عمالً غير مشروع فإنه يلزم لقيام التدخل غير
ـــشــــروع - في ضـــوء مــــا ســـبق اإلشــــارة إلـــيه من عــــنـــاصـــر الــــتـــدخل- أن يــــتـــحـــقق ا

عنصران(٧٧):
٧٧ ـ يذكر أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الـداخلية للدول لم يكن في يوم من األيام محالً للـتقن على خالف احلال بالنسبة
ـتــحـدة وأحــكــام احملـكــمــة الـدولــيـة لــلـكــثــيـر من مــوضــوعـات الــقــانـون الــدولي.  ولــذا يـتم االعــتــمـاد عــلى بــعض قــرارات األُ ا
الستـخالص الضـوابط الـقانـونيـة احلاكـمة لـلحـكم على شـرعيـة التـدخل الـدولي من عدمه. ويـشار في هـذا اخلصـوص إلى بعض
ـثـال وليس احلـصـر والســـابق اإلشارة إلـيـهم قراران رقم تـحـدة ذات الصـلة مـنـها عـلى سـبيل ا قـرارات اجلـمعـيـة العـامـة لألُ ا
(21/31xx) و (xxv 25 / 26) حيث ينصان على أنه : " ال يجوز أليـة دولة استـخدام التدابير االقـتصــادية أو السيــاسيــة
ارسـة حقوق السـيادة أو للحـصول منها أو أي نوع آخر من الـتدابير أو تـشجيع استـخدامها لكـي تكره دولة أُخرى عـلى النزول عن 
قتضى قرارها رقم ٣١/٩١ الصادر في ١٤ ديسمبر عام ١٩٧٦م على أية مزايا..." وكذلك اإلعالن الصادر عن اجلـمعية العامة 
بشأن "عدم الـتدخل في الشؤون الداخلـية للدول" حيث يـدين في البند رقم (٤) كل إكراه يـستهدف اإلخالل بالـنظام السياسي
أو االقتصـادي أو غير...للـدول األُخرى أو زعزعة احلـكومات التي تـسعى إلى حترير اقـتصادها من الـهيمنـة أو السيطـرة األجنبية.
ـعاصر دار الـنهضة الـعربيـة القاهرة ٢٠٠٤م لـلمزيـد انظر: د.حـسام حسن حـسان التدخل اإلنـساني في القـانون الدولي ا
ص ص ٤٢٤-٤٢٥. كما جـاء حكم محكمة العدل الدولـية في حكمها الشهير لـقضية األنشطة العسـكرية وشبة العسكرية في
ـشروع في الـشؤون الـداخـليـة ووضعت ضـابـط لـوصف التـدخل بـأنه عمل غـير مـشروع: هـمـة حتديـد التـدخل غيـر ا نـيـكارجـوا 
ـستـهدفـة. ثانـيهـما أن تـكون الـوسائل الـتي يسـتخـدمها أولـهمـا أن يكـون فعل الـتدخل يـتعـلق باالخـتصـاص الداخـلى للـدولة ا
ـسـلـحـة حيـث جـاء مـنطـوق احلـكم عـلـى النـحـو اآلتي :"إن ـتـدخل قـسـريـة وال يـعـني ذلك اقـتـصـارهـا عـلى اسـتـعـمـال الـقـوة ا ا
تقضى مبدأ السـيادة أن تقرر بحرية ويتمثل التدخل احملـظور يجب أن يكون هو التدخل الذي يعـتمد على أُمور يباح فيهـا للدولة 
ارسـة سيـاستـها اخلـارجيـة ويكـون التدخل أحـد تلك األُمـور في اختـيار نـظامـها الـثقـافي والسـياسي واالقـتصادي واالجـتمـاعي و
خـطأ عـنـدمـا يسـتـخـدم وسـائل القـسـر فـيمـا يـتـعلـق بتـلك االخـتـيارات والـتي يـجب أن تـظل حـرة وعنـصـر الـقسـر الـذي يـعرف
ـبـاشر ويشـكل بـالـفعل جـوهـر الـتدخل احملـظـور يكـون واضـحـاً بشـكل خـاص في حالـة الـتـدخل باسـتـعمـال الـقـوة إما بـالـشكل ا
سلحة داخل دولـة أُخرى". هكذا يتضح أنه باشر لتأيـيد األنشطة اإلرهابـية والتخريبـية ا لـلعمل العسكـري وإما بالشكل غيـر ا
عاصر فـكالهما يؤكد ال يوجد ثـمة اختالف ب حـكم محكمـة العدل الدوليـة في تلك القضـية وب االجتاه الـسائد في الفـقه ا
ـستخدمة ستهدفـة على القيـام بعمل أو االمتـناع عنه أياً كانت الـوسيلة ا على أن التـدخل عمل قسري يـهدف إلى إرغام الدولـة ا

عسكرية أو غيرها من وسائل الضغط األُخرى. للمزيد انظر: د.عاطف الصاحلي مرجع سابق ص ١٧٢. 
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ـارس عـلى إحـدى الـدول بـغـرض إلـزامـهـا بـالـقـيـام بعـمل أو األول : اإلكـراه الـذي 
االمتناع عن تصرف أو موقف مـع ويتحقق فعل اإلكراه كـلما اشتمل فعل التدخل
تـدخل في شؤونها سوى على معنى األمـر واإللزام بحيث ال يكون فـي مقدور الدولة ا
النـزول على إرادة اجلهـة التي تقـوم بتـنفيـذ التدخل سـواء كانت دولة أم مـنظمـة دولية
مع األخـذ في احلـسـبـان أن حتـقق عـنـصـر اإلكـراه ال يـقـتـصر فـقـط عـلى اسـتـخـدام الـقوة

سلحة ولكن أيضاً باللجوء إلى التدابير السياسية واالقتصادية والدبلوماسية.  ا
ـقتضاهما فكرة اإلكراه في كن التميـيز ب حالت تتحقق  وفي هذا اخلصوص 

التدخل وذلك على النحو اآلتي:
تحدة:  أ- اإلكراه في التدخل من قبل األُ ا

ـتـحـدة نص عـلى مبـدأ عـدم الـتـدخل في شـؤون الدول ـعـلـوم أن مـيثـاق األُ ا من ا
ـتــحـدة أن ــيـثــاق مـا يــســوغ لألُ ا األعـضــاء عــلى الـنــحـو اآلتـي: " أنه لـيس فـي هـذا ا
تـتـدخل في الـشـؤون الـتي تـكون من صـمـيم الـسـلـطان الـداخـلي لـلـدول ولـيس فـيه ما
ـيثاق على سائل ألن حتـل بحكم هذا ا يقتـضي الدول األعضاء أن يـعرضوا مـثل هذه ا

بدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع"(٧٨). أن هذا ا
ادة وعلـى الرغم من اخلالف الـفقـهي في تـفسـير هـذا النص بـ من يرى أن هـذه ا
تحـدة إال شرط عدم التـعلق بالشؤون ال تشترط فـي التدخل الذي تقـوم بتنفـيذه األُ ا
ــسـتـهـدفــة بـفـعل الــتـدخل وأنـهـا ال الـتي تــعـود إلى االخـتــصـاص الـداخـلي لــلـدولـة ا
تشترط كون فعل التدخل يشتمل على عنصر اإلكراه فيكفي أن يتعلق فعل التدخل
ـتـدخل في شـؤونـهـا لكي ـتحـدة بـاالخـتـصاص الـداخـلي لـلـدولة ا الـذي تـأتـيه األُ ا
ينعت هذا التدخل بـعدم الشرعية ويـنصرف هذا التفسـير سواء كانت هذه الدولة من
ـتــحـدة أم كــانت من الــدول غـيــر األعــضـاء. ويــنـطــبق هـذا الـدول األعــضـاء فـي األُ ا
تـحدة حـتى تلك الـتى تصـدر قرارات تـفتـقر الـتفـسيـر كذلك عـلى جمـيع أجهـزة األُ ا

تحدة.  ادة ٢ فقرة ٧ من ميثاق األُ ا ٧٨ ـ ا
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لـزمة (تـوصيات- رغـبات- آراء...إلخ) فـإن هذه الـقرارات متى إلى القـوة القـانونـية ا
ـتـدخل في شـؤونهـا تـعـتـبـر تـدخالً غـير صـدرت متـعـلـقـة بـالـشـؤون الداخـلـيـة لـلـدول ا
مشروع في شؤون هذه األخيرة وال يُستثنى مـن هذا سوى تدابير القمع التي يصدرها
ـتحـدة فهـذه التـدابير مجـلس األمن إعـماالً ألحكـام الفـصل السـابع من ميـثاق األُ ا
ــبـدأ عـدم الــتـدخل في الـشــؤون الـداخـلـيــة. عـلى اجلـانب ال يـجـوز االحــتـجـاج إزاءهـا 
اآلخـر يــرى آخـرون أن قــاعـدة عــدم جـواز الــتـدخل ال تــسـتــبـعــد أن تـقــوم أجـهـزة األُ
ـتـحـدة بـإجـراءات الـتـقـصي والـدراسـة وتـقـد تـقـاريـر وتـوصـيـات والـتي ال تـرقى إلى ا

قبول(٧٩). عنى القانوني ا التدخل با
ـتـحدة ـمـارسـة الـعـمـليـة لـألُ ا ـادة فـضـالً عن ا ـتـأنـيـة لـنص ا إال أن القـراءة ا
ـسـتـقـر عـلـيه دولـياً تكـشف عن أن تـطـبـيق مـبـدأ عـدم الـتـدخل أصـبح بـالشـكل ا
ـلزمة فعـندما يـكون األمر قـاصراً علـى أعمال قـانونيـة تفتـقر إلى القـوة القانـونية ا
سائل تـحدة ال جتد حـرجاً من التعـرض ألي موضوع حـتى ولو تعـلق با فإن األُ ا
عنية وعلى العكس من ذلك التي تقع في نطاق االختصاص الداخلي لـلدولة ا
فعـندما يـتطـلب األمر اتخـاذ تدابـير قمـعية فـإن مجـلس األمن يبادر إلى اإلعالن
عن تعلق هذه التدابير باحملافظـة على السلم واألمن الدولي ويفسر ذلك بالرغم
ادة ٢/٧ من من شـمول هذه الـتدابـير بـاالستـثنـاء الوارد في الـعبـارة األخيـرة من ا

يثاق.  ا
ـتـحـدة فـي اجملـاالت الـتي تـعـود إلى نـخــلص من ذلك إلى الـقـول بــأن تـدخل األُ ا
االختـصـاص الـداخلي لـلـدول يـكون تـدخالً مـشـروعـاً كلـمـا افـتقـرت وسـيـلة تـدخـلـها
ــعــنـى األمــر أو اإللــزام وهــو مــا يــتــحــقق في حــالــة صــدور الــتــوصــيــات أو الــرغــبــات
ـسائل الداخلية واآلراء...إلخ فإن هذا الفعل يـعد تدخالً غير مـشروع إذا ما تعلق با
سـتـهـدفـة بـهـذا الـفـعل وال يُـسـتـثـنى من ذلك سـوى الـتـدابـيـر الـتي يـتـخـذها لـلـدولـة ا
يـثاق وإن كان من الـصعب تصور مجلس األمن إعـماالً ألحكـام الفصل الـسابع من ا

٧٩ ـ د.محمد مصطفى يونس النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدول مرجع سابق ص ٤٠٥. 
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تحدة سوى قرار اجلمعية العامة لألُ صدور قرارات ملزمة من األجهزة األُخرى لألُ ا
تحدة وفق قرار االحتاد من أجل السالم(٨٠). ا

ب- اإلكراه في التدخل من قبل الدول:
عـلوم أن عـملـية التـدخل تتم في مـعظم األحـوال عن طريق اسـتخـدام القوة أو من ا
بواسـطة الـضغوط الـسياسـية واالقـتصاديـة التي تـشبه إلى حد كـبيـر استخـدام القوة في
العالقـات الدوليـة بهـدف جر الدولـة إلى النفـوذ السـياسي لدولـة أُخرى. ومن ثم فإن
شرعـية الـتدخل فـي هذه احلالـة ترتـبط أو تقـاس بإرادة الـدولة الـتي حدث الـتدخل في
ـتـدخل فـي شـؤونـهـا كان شـؤونـهـا فـإذا كـان الـتـدخل قـد  ضـد إرادة وحـريـة الـدولـة ا
عـمالً غـيـر مـشـروع دولـيـاً. أمـا إذا تـوافــر عـنـصـر اإلرادة احلـرة اخلـالـيـة من الـضـغـوط بـأن
ـعـنـية صـراحـةً أو ضـمـناً فـيـصـبح األمـر إذنـاً بالـتـدخل وال يـعـد غـير وافقت الـدولـة ا
مشروع من وجهة نـظر القانون الدولي(٨١). ولكن يثار فى هذا اخلـصوص تساؤل بشأن
كيـفيـة وصف الفـعل بأنه تدخـل غير مـشروع في الـشؤون الـداخليـة للـدول خاصة في
حـالـة إذا مـا  فــعل الـتـدخل عن طـريـق الـلـجـوء إلى تـدابــيـر غـيـر عـسـكــريـة كـتـدابـيـر
سيـاسيـة أو اقتـصاديـة أو دبلومـاسيـة. ففي هـذه احلاالت يـثور اخلالف حـول ما إذا كان
ـعنيـة أم أنه يؤدي إلى حتـقيق هذه الـنتـجية ـتخـذ يتحـقق به إكراه الـدولة ا اإلجراء ا
وهو مـا يفسـر في ضوء تبـاين أثر هذه اإلجـراءات من النـاحية الـنظريـة عنه من النـاحية
العـمليـة. فانـتفاء اإلكـراه من الناحـية الشـكليـة ال يعـني انتفـاءه من الناحـية الواقـعية
ـتـداخـلــة تـدابـيـرهــا االقـتـصـاديــة بـصـيغ األمـر أو ــثـال ال تـقـرن الــدولـة ا فـعــلى سـبـيل ا
ـا يغـلب عـلـيهـا عـبارات الـتـوصيـة واالخـتيـار. وهـنا تـبـدو وكأن الـدولـة التي اإللـزام وإ
ـتـدخـلـة األمـر تـمـارس ضـدهـا هـذه الـتـدابـيـر حـرة في قــبـول أو رفض مـطـالب الـدول ا
الـذي ينـتـفي معه وجـود اإلكـراه من النـاحـية الـشكـلـية وإن كـان ال يـنتـفي وجوده من
٨٠ ـ د.حسـام أحمد هـنداوي التـدخل الدولي اإلنـساني: دراسة فـقهيـة وتطبـيقيـة في ضوء قواعـد القانـون الدولي دار النـهضة

العربية القاهرة ١٩٩٧م ص ١٠٤. 
٨١ ـ د.علي إبراهيم احلقوق والواجبات الدولية في عالم متغير دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٩م ص ٤١٣. 

ّ
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ـكن االسـتـعـانـة بـها ـعـايـيـر التـي  الـنـاحـيـة الـعـمـلـيـة. ومن هـنـا يـثـار الـتـسـاؤل حـول ا
للكشف عن نية التـدخل في الشؤون الداخلية للدول حـتى ولو لم يقترن فعل التدخل

عايير ما يأتي(٨٢): بصيغة األمر أو اإللزام ومن أبرز هذه ا
ساعدة إحدى القوى باشـر»: والذي يتحقق في قيام إحـدى الدول  - «التدخل غير ا
عارضة للنظام السياسي في دولة أُخـرى والتي تعمد إلى السالح كوسيلة لقلب ا
نـظـام احلـكم في هذه الـدولـة. فـهذا الـتـصـرف ينـدرج بـالـتأكـيـد في إطـار التـصـرفات

التي يقوم بها عنصر اإلكراه. 
ـجـرد الـقـول أما ـكن أن تتـدخل  - «قـدرة الـدولـة عـلى الـتدخل»: فـالـدول الـعـظـمى 
الدول الـضعيـفة فإن سـلوكهـا ال يُعد تـدخالً ما لم يؤثـر فعالً على الـشؤون الداخـلية
ـسـتهـدفـة. ويثـار في هـذا اخلصـوص مـدى حتقق عـنـصر الـتـوازن أو اختالله لـلدول ا
عنـية بـفعل التـدخل فحـينمـا يكـون هناك تـوازن في القوى في القـوى ب الـدول ا
تـدخـلـة والدولـة الـضحـيـة يـكون مـن الصـعب االدعـاء بـوجود عـنـصر بـ الـدولـة ا
ــسـتــهـدفـة بــفـعل اإلكـراه مـن فـعل الــتـدخل حــيث سـيــكـون في مــقـدور الــدولـة ا
تدخلة. أما حيث يختل هذا التوازن فإنه يكون من التدخل رفض مطالب الدولة ا

 . تدخلة تتحول إلى أمر أو إلزام حقيقي السهولة القول بأن مطالب الدولة ا
الثاني: أن يـتعـلق فعل الـتـصرف (سـلوك أو قـرار) باالخـتـصاص الـداخلي لـلدول
كـما سـبق اإلشـارة إلى أن تـوافر عـنـصر اإلكـراه وإن كـان ضروريـاً لـنُعت فـعل الـتدخل
ـا يسـتوجب تـعلق عـنصر ـفرده إلدراك هـذه الغـاية وإ بـعدم الشـرعيـة فإنه ال يـكفي 
سـائل الداخلـة في نطـاق االختـصاص الوطـني لهـذه الدولة. وهـو ما يـتطلب اإلكراه بـا
سـائل الداخـلة في هذا اإلطـار فيـحظـر على أشخـاص القـانون الـدولي التدخل حتديـد ا
فيـها وتلك الـتي تخـرج عنه فيـستطـيع هؤالء األشـخاص التـدخل فيهـا دون أن ينعت

تدخلها بعدم الشرعية(٨٣).
٨٢ ـ د. عاطف الصاحلي مرجع سابق ص ١٩٣. 

ـعـاصـــر دار الـنـهـضـــة الـعـربـيـة الـقـاهرة ٨٣ ـ د.عـلي رضـا عـبـد الـرحـمن اجملـال احملـجـوز لـلـدولـة في ظل الـتـنـظـيـم الـدولــي ا
١٩٩٧م ص ٧٧. 
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ــوضـوعــات الـتـي تـدخل في إطــار االخـتــصـاص الــوطـني وعـلى هــذا فـإن حتــديـد ا
ثل لـلـدول وتـلك الـتي تخـرج عـنه يـعـد من األُمـور اخلالفـية فـمـا تـراه بـعض الـدول 
تـدخـالً في شـؤونـهـا الـداخـلـيـة تراه دول أُخـرى ال يـشـكـل هـذا التـدخـل. وقـد اسـتـقر

الفقه على معيارين في هذا اخلصوص وذلك على النحو اآلتي(٨٤):
أ- معيار احلقوق السيادية: 

تـحدة وأحـكام مـحكـمة الـعدل من خالل قـراءة في قرارات اجلـمعـية الـعامـة لألُ ا
الـدولـيـة الـسـابق اإلشـارة إلــيـهـا يـتـضح أن فـعل اإلكـراه أيـاً كــانت طـبـيـعـته ال يـشـكل
ـتدخل فـي شؤونـها كي تـدخالً غـير مـشروع إال إذا تـعـلق باحلـقـوق السـيـادية لـلـدولة ا
يـتم حتـديـد مـا إذا كـان الفـعل تـدخالً مـشـروعـاً أم غـير مـشـروع فـإن األمـر يـتوقـف على

حتديد طبيعة احلقوق التي يتم االعتداء  عليها: حقوق سيادية أم غير سيادية(٨٥).
وفي ضوء التفـرقة ب السيـادة واحلقوق السيـادية فقد اجته اجملتـمع الدولي نحو مدّ
ارستها (داخل اإلقليم أو أثر فعل التدخل إلى جميع حـقوق السيادة وأياً كان نـطاق 
شروع ـا يُوسع نطـاق التدخـل الدولي غيـر ا خارجه) ولـيس فقط إلى الـسيادة ذاتـها 
تـدخلـة قد عـمدت شـروعيـة أن تكـون الدولـة ا فـليس بـشرط لـوصف التـدخل بعـدم ا
ا يـكفي أن تـكون قـد استـهدفت إلى االعـتداء عـلى السـيادة الـوطنـية لـدولة أُخـرى وإ
نع بتـدخـلـهـا االعـتـداء علـى ما لـهـذه الـدولـة من حـقـوق سيـاديـة ويـتـحـقق االعـتـداء 

عارف اإلسكندرية ٢٠٠٧م ص ١٩٦.  ٨٤ ـ د.مصطفى أحمد فؤاد دراسات في القانون الدولي العام منشأة ا
كان التمييز ب فـكرة السيادة وفكرة احلقوق الـسيادية أو حقوق السيادة. فالـسيادة عبارة عن الوصف القانوني ٨٥ ـ من األهميـة 
الـذي يثبت لـلدولة عـند توافـر مكونـاتهـا األساسيـة : الشعب اإلقـليم النـظام السـياسى ذو الـسيادة ويـكون للـدولة احلق نتـيجة
ـتصـلة بـوجـودها كـدولة سـواء كان ذلك اإلقـليـم أم خارجه عـند اتـصالـها بـالدول لـسـيادتـها في أن تـباشـر جمـيع االخـتصـاصات ا
األُخرى أم باجملتمع الدولي. أما احلق في القانون الـدولي فيعرف بصفة عامة بأنه استئـثار شخص القانون الدولي بشيء أو بقيمة
معنوية يـحيمها هذا القـانون. ولوصف هذا احلق بصفـة السيادة يجب أن يكون الـتمتع به منبثـقاً عن تمتع الشخص الدولي ذاته
نظـمات الـدولية هي الـتي تتمـتع بوصف السـيادة فيـترتب على ذلك أن الـتمتع بـحقوق ـا كانت الدولـة دون ا بوصف الـسيادة. و
السيادة ال يثـبت إال للدول. وهذه احلقوق السـيادية ال تقتصـر على ما تمارسه الدولة مـن حقوق على إقليمـها البري أو البحري أو
ـمـارسـة هذه احلـقـوق سـواء أكانت ـارستـهـا خـارج نطـاق هـذا اإلقـليم إذا مـا تـوافـرت قواعـد دولـيـة تعـتـرف لـها  ا يـجـوز  اجلـوي وإ
ــقـتـضى اتـفـاقـيـات دولـيـة أو أعـراف دولــيـة. لـلـمـزيـد انـظـر: د.عـلي صـادق أبــو هـيف مـرجع سـابق ص ١١٦. وكـذلك انـظـر:

د.سعيد جويلي مبدأ التعسف في استعمال احلق في القانون الدولي العام دار الفكر العربي القاهرة ١٩٨٥م ص ١٣١. 
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الدولة ضحـية التدخل من إتـيان فعل لهـا حق القيام به أو إجـبارها على إتـيان فعل لها
حق عدم القيام به. 

ويـعـني مـا سـبق أن مـجـرد حتـقق فـعل الـتـدخـل ال يعـد تـدخـالً غيـر مـشـروع إذا لم
ستـهدفة بـهذا الـفعل فلـو كان فعل يتـضمن االعـتداء على احلـقوق السـياديـة للدولـة ا
التـدخل يسـتهدف حـمل إحدى الـدول على التـوقف عن إتيـان مسلك مـع لـيس لها
حق الـقيـام به أي تصرف يـتجـاوز حقـوقهـا السـياديـة وينـتهك من ثم أحـكام الـقانون

الدولي فإن هذا الفعل ال يشكل عندئذ تدخالً غير مشروع في شؤونها الداخلية. 
ـكن أن نخـلص القـول أنه عنـد احلديث عن الـتدخل يـجب التـميـيز وعلـى هذا 

 : ب الوضع اآلتي
ثل اعتـداء على احلقـوق السيـادية لدولـة أُخرى فعـندها - قيـام دولة بإجـراء أو تدبيـر 

نكون إزاء تدخل غير مشروع. 
ـا يتفق وقواعد القـانون الدولي وأحكامه ـ بـإجراء يستهدف - أن تقوم إحدى الدول ـ 
منع دولـة أُخرى من مـواصلـة القيـام بتـصرفات غـير شـرعية دولـياً فـعندهـا ال نكون

إزاء تدخل غير مشروع في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. 
ب-  معيار وجود التزام دولي:

ـعـيـار يـرتـكـز مـعـيـار الـتـمـيـيـز بـ مـا يُـعـد من االخـتـصـاص الـداخـلي وفـقـاً لـهـذا ا
للـدولة ومـا يخرج عـنه إلى وجود أو عـدم وجود الـتزام دولي عـلى عاتق هـذه الدولة.
فـقـد اتفق غـالبـيـة فقـهـاء القـانون الـدولي عـلى حصـر االخـتصـاص الـداخلي لـلدول في
ـتعـلـقـة بـاخـتـيـار شـكل الـدولـة ونـظـامـهـا الـسـيـاسي واالقـتـصادي ـسائـل ا مـجـمـوعـة ا
وكيـفية إدارة عـملـيات حفظ أمـنهـا الداخلي واخلـارجي وسالمة أراضـيها دون اإلخالل
ـعاهـدات الـتي هي طرف ـتـرتبـة عـلى أحكـام الـقانـون الـدولي وا بـااللـتزامـات الـدوليـة ا
فـيـها أمـا إذا وجـد الـتـزام دولي على عـاتق إحـدى الـدول في مـوضوع مـعـ سـواء كان
وضوع يـخرج بـالتـأكيد مـصدر هذا االلـتزام اتـفاقـية دولـية أم قاعـدة دوليـة عرفـية فـإن ا
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من نطـاق اختـصاصـها الداخـلي وعلى الـعكس فـإن بقاء مـثل هذا االلـتزام يـستوجب
عـنية(٨٦). وهو ما سـألة في نـطاق االخـتصاص الـداخلي لـلدولـة ا القـول بإدراج تـلك ا
أكـده مـجـمع القـانـون الـدولي في ٣٠ أبـريل ١٩٥٤م بتـوصـيـة تعـكس مـوقـفه من حتـديد
سائل التى تتـعلق باالختصاص الـداخلي للدول ففي البـند األول من هذه التوصية ا
يـقرر أن:"اجملال احملـفوظ لـلدول هـو طائـفة الـنشـاطات الوطـنيـة التي ال يـتقـيد اخـتصاص
ـارسـتـهـا بأيـة قـيـود نـاجـمة عن الـقـانـون الـدولي ويـعـتمـد نـطـاق هـذا اجملال الدولـة في 
احملـفـوظ على قـواعـد وأحكـام الـقانـون الدولـي كمـا أنه يـتغـيـر وفقـاً حلركـة تـطوره. وفي
البند الثالث يشير إلى أن إبـرام اتفاقية دولية في مسألة مـتعلقة باالختصاص الداخلي
يُخرجها من هذا اإلطار ويُكسبها الصفة الدولية وال يجوز ألحد األطراف بعد ذلك

أن يدعي دخولها في اختصاصه الداخلي(٨٧).

ي ب النظرية والواقع دار الفكر العربي دمشق ١٩٧٣م ص ١٣٧.  ٨٦ ـ د.محمد عزيز شكري التنظيم الدولي العا
ـعـارف اإلسـكـنـدريـة ٢٠٠٧م ص ٢٠٥. وأيـضاً ٨٧ ـ د.أحـمـد مـصـطفـى فؤاد دراسـات في الـقـانـون الـدولي الـعـام مـنـشأة ا

نظمات الدولية دار النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٦م ص ٢٩٣.  د.أحمد رفعت ا
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بحث الثانى ا

نظمات اإلقليمية دور  ا
في النزاعات الداخلية...الشرعية والضوابط
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ية فرضت فكرة اإلقليـمية نفسها علـى ظاهرة التنظيم الدولـي إلى جانب فكرة العا
ـصالح السيـاسية واالقتـصادية واالجتـماعية والـثقافية عندمـا تب أن هنـاك بعضاً من ا
ـية قـد بـلغت حـداً من الـتعـقـيد والـتنـاقض عـلى نحـو ال يـستـقـيم مواجـهـتهـا بحـلـول عا
التطبيق أو جـعل مسؤولية الـقيام بتحقـيقها مسؤولـية عامة مشتـركة ب دول اجلماعة
ـنـظـمـات اإلقــلـيـمـيـة من الـدولـيـة(٨٨). وعـلى الـرغم من انــقـسـام الـفـقه حــول جـدوى ا
عدمه حيث أيـدها البعض ورفـضها البـعض اآلخر فإنهـا أصبحت حقـيقة واقعة في
اجلمـاعة الدولـية وتـعكس مصـالح وروابط مشـتركة بـ مجـموعة من الـدول األعضاء

فيها(٨٩).
تـحــــدة عـلى اإلشــارة ـنـطلق فـقـــد حـرص واضعـــو مـيـثـــاق األُ ا ومن هـذا ا
ــنــظـــمــــات اإلقــلـــيــــمــيــة(٩٠) فــأفــردوا لــــهــا فــصـــالً خــاصــــاً هـــــو الــفــصــل إلى ا

طبوعات اجلامعية اإلسكندرية ١٩٩٣م ص ٥٢.  ٨٨ ـ د.محمد السعيد الدقاق مباد التنظيم الدولي دار ا
نظمات الدولية اإلقليمية شركة ناس للطباعة القاهرة ١٩٩٧م ص ٤.  ٨٩ ـ د.سعيد جويلي ا

عايـير اخلاصـة باإلقليـمية يرجع إلى عـدم وجود تعـريف محدد للـمنظمـات الدولية ٩٠ ـ يـذكر أن االختالف الـفقهي حول حتـديد ا
نظمـات الدولية اإلقليـمية بأنها:"التـجمعات الدوليـة التي تضم في عضويتـها مجموعة من الدول اإلقـليمية فهنـاك من يعرف ا
ا يـتفق ـشتـركة ألعـضـائهـا  تربط فـيمـا بـينـها عـوامل الـتجـاور اجلغـرافي والتـضـامن السـياسي والـتي تـستـهدف حتـقيـق األهداف ا
تضـامنة التي تجـاورة ا تـحدة". وهناك جـانب فقهي آخـر يرى بأنهـا:" جتمعـات إقليمـية تضم مـجموعـة من الدول ا وميـثاق األُ ا
تعمل من أجل حفظ الـسلم واألمن الدولي ودعم الـتعاون في اجملاالت االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة". وثمة جانب فقهي
نظـمة الدوليـة اإلقليـمية هي التي يـقتصـر نطاق العـضوية بـها على عـدد محدود من الدول يـتم تعيـينه على أساس ثالث يـرى أن ا

اعتبارات وشروط مختلفة وخاصة (جغرافية - الترابط السياسي والتاريخي واحلضاري واالقتصادي)".
نظمة الدولية اإلقليمية فيما يأتي:  كن حتديد عناصر قيام ا وفي ضوء هذه التعريفات 

نظـمة الدولية التي تتمتع بالشخصية - أن يكون هناك تنظيم يضم مجموعة من الـدول وأن يتخذ هذا التنظيم شكل ومضمون ا
القانونية الدولية وبصفة االستمرار. 

ـنـظمـة ويـعـني ذلك انتـمـاء هؤالء - تـوافـر مقـومـات التـجـاور اجلـغرافي والـتـضامن الـسـيـاسي فيـمـا ب الـدول األعـضـاء في هذه ا
صـالح السياسية والعـسكرية واالقتصادية األعضاء إلى منطقـة جغرافية واحدة وأن يكـون األعضاء دوالً متكاملـة جتمعها وحدة ا

واالجتماعية والثقافية. 
تـحدة وأن تعـمل في مجـال حفظ الـسلم واألمن ـنظـمات اإلقلـيمـية ومـبادئـها مع أهـداف ومبـاد األُ ا - أن تـتفق أهـداف هذه ا

الدولي في إطار نظام األمن اجلماعي. للمزيد انظر: عاطف الصاحلي مرجع سابق ص ص ٤١٥ ٤١٦. 
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ــيـثـاق مـا ـيـثــاق عـلى أنه لــيس في هـذا ا ــادة ٥٢/١ من ا الـثـامن(٩١) حــيث نـصت ا
ـتعلـقة بـحفظ الـسلم يـحول دون قـيام تـنظـيمـات أو وكاالت إقـليمـية تـعالج مـن األُمور ا
واألمـن الـدولــيـ مــا يــكـون الــعــمل اإلقــلـيــمى فــيـهــا صــاحلـاً ومــنــاسـبــاً مــا دامت هـذه
ـتـحدة(٩٢). الـتـنـظيـمـات أو الـوكاالت اإلقـلـيمـيـة ونـشاطـهـا مـتالئمـة مع مـقـاصد األُ ا
تـحدة وفي ـنظـمات اإلقـليـميـة بالـتنـسيق مع أنـشطـة األُ ا ـعنى أكـثر حتـديداً تـعمل ا
ـنـظـمـة الـدولـيـة ومـبـادئـهـا وفي مـقـدمـتـهـا حـظـر استـخـدام الـقـوة في ـقـاصـد ا احـتـرام 
يـة حرصت عـلى حتقيق األمن نظـمة الـعا العالقـات الدولـية واإلقلـيميـة. فإذا كـانت ا
ـنظمـات اإلقلـيميـة ال يتعـارض مع هذا الـنظام بل اجلمـاعي الدولي فـإن مبدأ قـيام ا
يقوم األمن اجلماعي اإلقليـمي بدوره على األُسس ذاتها التي يرتـكز عليها نظام األمن

اجلماعي الدولي وبصفة خاصة على األُسس اآلتية: 
١- التسوية السلمية للنزاعات والوقاية من النزاعات وإدارتها. 

٢- احـترام مـبـدأ منع اسـتخـدام الـقوة أو الـتهـديـد بهـا في الـعالقات بـ الدول
عنية.  نظمة اإلقليمية ا األعضاء في ا

ـهـام الـعقـابـيـة من أجل وضع حد ٣- تـنـظيم وقـيـادة عـملـيـات حـفظ السالم أو ا
هددة للسلم أو اخمللة به أو أعمال العدوان(٩٣). لألعمال ا

ـية) دار نـظـمة الـتجـارة الـعا ـتخـصصـة واإلقـليـميـة (دراسـة خاصـة  ـنـظمـات ا تـحدة وا ٩١ ـ د. أحـمد أبـو الـوفا مـنظـمـة األُ ا
النهضة العربية القاهرة ١٩٩٧م ص ص ٢١٢- ٢١٣. 

ـقومـات والعـناصـر الالزمة ـنـظمـات. وإذا كانت ا يـثاق لم يـذكر تـعريف لـهذه ا ٩٢ ـ من اجلديـر باإلشـارة في هـذا اخلصـوص أن ا
ـنظـمات اإلقـليـميـة تـنحـصر في ثالثـة عنـاصر هي اجلـوار اجلـغرافي والـتضـامن االجتـماعي والـتـضامن الـسيـاسي فإنه من لـقـيام ا
قبـول القول أن األحالف العسكرية التي تـقوم غالباً على عنصـر واحد من هذه العناصر وهو التـضامن السياسى تخرج عن نطاق ا
ـنـظمـات اإلقـلـيـمـيـة فـضالً عن أن هـذه األحالف مـثل حـلف الـنـاتو وحـلف وارسـو وغـيـرهـا قـامت عـلى أسـاس الـدفـاع الـشرعي ا
ـيثـاق. للـمزيد انـظر: د.صالح الـدين عامـر قانون يـثاق ولـيس على أساس الـفصل الـثامن من ا اجلـماعي طـبقاً لـلمـادة ٥١ من ا
ـتـحـدة دار النـهـضة ـتـخصـصـة- الـهيـئـات الدولـيـة خـارج إطار األُ ا ـتحـدة ووكـاالتهـا ا الـتنـظـيم الـدولي:النـظـريـة العـامـة- األُ ا
٢٠٠٢م ص ٤٤٨. وانـظـر أيـضــاً : د.أشـرف عـرفـات سـلـيـمــان الـوسـيط في قـانـون الـتــنـظـيم الـدولي كـلـيـة الـعـربــيـة الـقـاهـرة

احلقوق جامعة القاهرة ٢٠٠٢م ص ٦١٨. 
عـاصرة دار النهضة الـعربية القاهرة ٢٠١٢م ص ٢٠٧. ٩٣ ـ د.محـمد بن صديق األمن اجلماعي والتـطورات الدولية ا
انــظـر أيـضـاً: د.نـشـأت الـهاللي األمن اجلــمـاعي الـدولي رسـالـة دكـتـوراه كـلـيــة احلـقـوق جـامـعـة عـ شـمس الـقـاهـرة

١٩٨٥م ص ١٠٠٦.   
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كن تنـاول شرعية تدخلها في تزايـد للمنظمات اإلقـليمية  وفي إطار هذا الدور ا
شؤون أعضائها في ضوء ثالثة مطالب: 

نظمات اإلقليمية والتسوية السلمية للمنازعات.  طلب األول : ا ا
نظمات اإلقليمية وتدابير األمن اجلماعي. طلب الثانى : ا ا

شروع.  نظمات اإلقليمية والتدخل ا طلب الثالث : ا ا
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طلب األول ا
نظمات اإلقليمية والتسوية السلمية للمنازعات ا

ا ينشب تحدة للمنظمة اإلقليـمية دورًا في مجال التسوية السلمية  منح ميثاق اُأل ا
ادة من نـزاعـات بـ أعضـائـهـا في سبـيل حـفظ الـسـلم واألمن الـدوليـ حـيث نـصت ا
يثـاق على إمكـانية جلـوء األطراف في أي نزاع مـن شأن استـمراره أن يعرض ٣٣/١ من ا
حـفظ الـسـلم واألمن الـدوليـ لـلـخطـر إلى الـوكـاالت والتـنـظـيمـات اإلقـلـيمـيـة حلل الـنزاع
ـتـعـلــقـة بـحـفظ الـسـلم ـادة ٥٢/١ عـلى أن: " تـعــالج من اُألمـور ا سـلـمـيـًا حـيـث تـنص ا
ادة ٥٢/٢ واألمن الدولي ما يكون العمل اإلقليمى صاحلًا فيها ومناسبًا ". كما نصت ا
تحـدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين يثاق على أن يبذل أعضاء اُأل ا من ا
تتـألف مـنـهم تـلك الـوكـاالت كل جـهدهـم لتـدبـيـر احلل الـسـلـمي لـلمـنـازعـات احملـلـية عن
طريـق هذه الـتـنـظـيـمـات اإلقـلـيـميـة أو بـواسـطـة هـذه الـوكـاالت وذلك قـبل عـرضـهـا على
ــادة ٥٢/٣ عـلى أن: " عـلى مـجـلس األمن أن مـجـلـس األمن. إضـافـة إلى ذلك نـصت ا
نـازعات احملـلية بـطريق هـذه التـنظـيمات يـشجع عـلى االستكـثار من احلل الـسلـمي لهـذه ا
اإلقلـيـمـيـة أو بـواسطـة تـلك الـوكـاالت اإلقـليـمـيـة بـطـلب من الـدول التـي يعـنـيـهـا األمر أو

باإلحالة عليها من جانب مجلس األمن". 
 : كن تسجيل مالحظت من هذه النصوص 

يثاق وجب ا نظمات اإلقليمية يقع عليها التزام  األولى: أن الدول األعضاء في ا
ـنـظـمـة ـا يـنص عـلــيه مـيـثـاق ا بـالـعــمل عـلى حل مـنـازعـاتــهـا بـالـطـرق الـسـلـمــيـة وفـقـاً 

اإلقليمية التي تنتمي إليها. 
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يثاق عـلى عاتق مجلـس األمن التزاماً بـالتشجيع عـلى اللجوء إلى الثانية : وضع ا
نظمات اإلقليمية حلل ما قد ينشب من نزاع ب أعضائها بالطرق السلمية.  ا

ن األولـوية فـي تدبـيـر احلل الـسـلمـي للـمـنـازعات وفي هـذا الـصـدد يـثار الـتـسـاؤل 
الدولية احمللية هل للمنظمات اإلقليمية أم جمللس األمن? 

وتأتي اإلجابة عاكسة لتباين وجهات النظر ب ثالث مجموعات على النحو اآلتي: 
نازعات يثاق يكفل األولوية للمنظمات اإلقليمية بنظر هذه ا األولى : ترى أن ا
وإن لم يــسـلب حق الـدولـة في عـرض نـزاعـهـا عــلى مـجـلس األمن مـبـاشـرة. وفي هـذه
ـنظمة كان يـحيله إلى ا احلالة إذا رأى مـجلس األمن أن النـزاع لم يكن من اخلطـورة 
ـوضـوع في جــدول أعـمـاله. وهـو مـا يـحـقق مـيـزة ـعـنــيـة مع اإلبـقـاء عـلى ا اإلقـلـيـمـيـة ا
تـتمـثل في أنه إذا تـطور الـنـزاع إلى ما يـهـدد السـلم واألمن الـدوليـ أو إذا اعـتبـر أحد
ـكــنه أطــراف الــنــزاع أن اإلجـراء اإلقــلــيــمي قــد فــشل في حــلـه فـإن مــجــلس األمـن 
ـا حـاجـة إلـى مـنـاقـشـة أولــيـة حـول إدراجه أو عـدم اسـتـئــنـاف نـظـره مــبـاشـرة لـلـنــزاع دو

إدراجه في جدول أعماله(٩٤).
الثـانية : ترى أن االخـتصـاص األصيل جمللس األمن ولـيس للـمنـظمات اإلقـليـمية
نازعـات وهو مـا يعني أن مـجلس األمن هـو صاحب الكـلمـة األخيرة في بنـظر تـلك ا
نـظمات اإلقلـيميـة وفي تقدير مـدى تأثير نازعـات أو عدم إحالتـها إلى ا إحالة تـلك ا

.(٩٥) نازعات على السلم واألمن الدولي مثل هذه ا
ـتحـدة بجهـاز معـ اختـصاص تـقدير ا لم يـنط ميـثاق األُ ا الثـالثة : ترى أنه طـا
ــنـازعـات احملـلـيـة ـتـحــدة لـتـسـويـة ا ـنــظـمـات اإلقـلـيــمـيـة أو األُ ا مالءمـة الــلـجـوء إلى ا
ـنـازعـات على األُ ـعنـيـة رخـصـة عرض مـثل هـذه ا واإلقـلـيـمـيـة فإنه يـصـبح لـلـدول ا

نظمة اإلقليمية(٩٦). تحدة أو على ا ا
تخصصة واإلقليمية مرجع سابق ص ٢١٥.  نظمات ا تحدة وا ٩٤ ـ د.أحمد أبو الوفا منظمة األُ ا

٩٥ ـ د.محمد السعيد الدقاق مباد التنظيم الدولي مرجع سابق ص ص ٥٦-٥٧. 
ـنازعات احلدود مجـلة السياسـة الدولية مؤسـسة األهرام القاهرة ع ١١٢ ٩٦ ـ د.أحـمد الرشيدي حـول التسوية الـسلمية 

أبريل ١٩٩٣م ص ٩٥. 
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كن القول أن التسوية السلمية للمنازعات وبعيداً عن هذا التباين في وجهات النظر 
نظمات اإلقليمية حتقق عدة مزايا أهمها:  عن طريق ا

نازعـات اإلقليـمية ١- العـمل اإلقليـمي يعمق الـتسويـة السلـمية لـلمنـازعات ويعـزل ا
تحدة. نازعات األكثر تعقيداً والتي حتتاج إلى تدخل منظمة األُ ا عن ا

ـيـة في حتـمل عبء الـعـديـد من ـنـظـمـة الـعــا ٢- الـعـمل اإلقـلـيـمي يُــسـعف ويـسـاعـد ا
نازعات اإلقليمية. ا

٣- احللـول اإلقـلـيـمـيـة أقل تـكـلـفة وذلـك ألنهـا تـوجه مـبـاشـرة لـطـرفي الـنـزاع بـعكس
ـية الـتي حتـتـاج إلى إجـراءات حتـضيـريـة وتـنـفـيذيـة ومـيـزانـية احلال في احلـلـول الـعـا

كبيرة(٩٧).

٩٧ ـ د.يحيى رجب التسوية السلميـة للمنازعات الدولية مجلة السياسة الدولية مؤسسة األهرام القاهرة ع ٦٥ ١٩٨١م
ص ٥٦. 
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طلب الثاني ا
نظمات اإلقليمية وتدابير األمن اجلماعي ا

ـنـظـمــات اإلقـلـيـمـيـة في ــتـحـدة قـد أطـلق من حــريـة ا إذا كـان مـيـثـاق األُ ا
مـجال حل مـا يـنشـأ من نزاعـات بـ أعضـائهـا بـالطـرق السـلمـيـة فإنه قـيّد من
سلطتها في مجال أعمال القـمع فلم يقر لها احلق في استخدام القوة دون إذن
ادة ٥٣/١ أو تفويض من مجلس األمن وحتت رقـابته وإشرافه حيث نصت ا
ـيـثـاق عـلـى أن: " يـسـتـخـدم مـجــلس األمن تـلك الـتـنــظـيـمـات والـوكـاالت من ا
اإلقليمـية في أعمال الـقمع كلمـا رأى ذلك مالئماً ويكـون عملهـا حينئذ حتت
ـقتـضاها أو مـراقبـته وإشرافه أمـا التـنظـيمـات والوكـاالت نفـسهـا فإنه ال يـجوز 
ا عـلى يـدهـا الـقـيـام بأي عـمل من أعـمـال الـقـمع بـغيـر إذن اجملـلس ويـسـتـثـنى 
ــعـرّفـة في الـفـقـرة تـقـدم الـتـدابــيـر الـتي تـتـخــذ ضـد أيـة دولـة من دول األعـداء ا
قصود ـادة ١٠٧ والتي يكون ا ا هـو منصوص عليه في ا ادة  اآلتية من هذه ا
بها في التنظيمات اإلقليمـية منع جتدد سياسة العدوان من جانب أية دولة من
تـلك الـدول". ويـأتي السـنـد الـقـانوني ألولـويـة مـجـلس األمن في هـذا اجملال من
تحدة قد وافقوا على أن يعمل اجمللس " نائباً " عنهم في قيامه أن أعضاء األُ ا
بواجبـاته التي يفرضـها عليه اضـطالعه بالتـبعات الرئـيسية في أمـر حفظ السلم
اً أنــنـا إزاء تـفــويض واضح لــلـسـلــطـة من ــعـنى أكــثـر وضــوحـ واألمن الـدولــيـ 
مـارسة بعض حقـوق السيادة التي ـنظمة الـدولية جمللس األمن  جانب أعضاء ا

يدان.  تخص األعضاء في هذا ا
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ـعـاصـرة مـكـتـبـة الـشـروق الـدولـيـة الـقـاهرة ٩٨ ـ د.سـمـعـان بـطـرس فـرج الـله جـدلـيـة الـقـوة والـقـانـون في الـعالقـات الـدولـيـة ا
٢٠٠٨م ص١٧٢. 

تخصصة واإلقليمية مرجع سابق ص ٢١٦.  نظمات ا تحدة وا ٩٩ ـ د.أحمد أبو الوفا منظمة األُ ا
١٠٠ ـ يـذكر فـي هذا الـصدد أن اجملـلس يـتكـون من ١٥ عـضواً بـواقع ثالثـة أعضـاء من كل من األقـاليم األفـريـقيـة اخلمس وذلك
تـساوي عـلى أن يتـم انتخـاب عشـرة منـهم لواليـة من سـنتـ بينـما يـتم انـتخاب اخلـمسـة اآلخرين راعـاة التـمثـيل اجلغـرافي ا
لـواليـة من ثالث سـنـوات لـضـمان اسـتـمـراريـة الـعـمل وتـتـمـتع الـدول األعـضاء بـأصـوات مـتـسـاويـة عـنـد الـتصـويت. ويـراعى في
باد االحتاد اخلـبرة في عمليـات حفظ السالم القدرة عـلى حتمل مسؤوليـة العضوية ـعايير مثل: االلـتزام  األعـضاء جملة من ا
ساهمة في تمويل سؤولـية وطرح مبادرات التـسوية على الصعـيدين اإلقليمي والقـاري ا في اجمللس الرغبة والـقدرة على حتمل ا
الـية لالحتاد. للـمزيد انظـر: رانيا حسـ االحتاد األفريـقي خطوة جديـدة في مسيرة الـعملـيات اخلاصة االلـتزام بسداد األعـباء ا

القارة مجلة السياسة الدولية مؤسسة األهرام ع١٥٠ أكتوبر ٢٠٠٢م ص ١٤٨. 

ويــتـبع مـجـلس األمن أسـلــوبـ إلقـرار الـسـلم واألمن في الــعـالم أو إعـادتـهـمـا إلى
نـصابـهـمـا : األسـلـوب األول هـو مـحـاولـة تـسويـة األزمـات والـنـزاعـات الـدولـيـة بـالـطرق
يـثـاق) أما األسـلـوب الثـاني هـو تـطبـيق آلـية "األمن الـسـلمـيـة (الفـصل الـسـادس من ا

يثاق)(٩٨). اجلماعي" (الفصل السابع من ا
وبناء على ذلك فإن أعمال الـقمع التي تستثنى من سـلطة مجلس األمن في الرقابة
واإلشراف عـلى العمل اإلقلـيمي تتـمثل فيـما يتـخذه منـها في حاالت الـدفاع اجلماعي
ـنظـمات والـوكاالت اإلقـليمـية في عن الـنفس. حـيث يكـون جمللس األمن أن يـستـخدم ا
تنـفيذ أعـمال الـقمع كلـما كان ذلك مـالئمًا ومـناسبـًا لصالـح السلم واألمن الـدولي وله

نظمات اإلقليمية في القيام بعمل من أعمال القمع.  أيضًا أن يأذن للوكاالت وا
كـنه كلـما وجـاء فى قرار اجلـمعـية الـعامـة رقم ٤٩/٥٧ لـسنـة ١٩٩٤م أن مجـلس األمن 
رأى ذلك مالئمـاً استـخدام الوكـاالت والترتـيبـات اإلقليـمية في أعـمال الـقمع حتت إشرافه
إال أن قيامهـا بأعمال قمع ال يـجوز إال بإذن من مجلس األمن ويـجب إخبار مجلس األمن

.(٩٩) بكل األنشطة التي تتخذها هذه الوكاالت والترتيبات حلفظ السلم واألمن الدولي
ومن اجلديـر باإلشارة في هـذا الصدد أن صـفة الوكالـة وحدها هـي التي تفـسر وتبرز
نع نـظمات اإلقـليمـية وإن لم  في آن واحد تـوزيع االختصـاص ب مجـلس األمن وا
ـنظـمات اإلقـليمـية مـن االجتاه نحـو تعـزيز الـنظـام اإلقلـيمي لألمن اجلـماعي من ذلك ا
ـنظـمـات إلى إنـشاء آلـيـات لـتفـعـيل نـظمـهـا لألمن اجلـماعي خالل سـعي بـعض هـذه ا

على غرار ما فعل االحتاد األفريقى بإنشاء مجلس السلم واألمن األفريقي(١٠٠).
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واجهـة األزمات اإلقليمية ـنظمات اإلقليمـية تتمتع بقـدرات مهمة  صفوة القول أن ا
وذلك من خالل ما تتوافر عـليه من آليات قانونـية ووسائل عسكريـة وأمنية وما تبذله

 . من جهود إعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد النزاع أيضاً
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طلب الثالث ا
شروع نظمات اإلقليمية والتدخل ا ا

نظمات اإلقليـمية في معاجلة أُمور السلم واألمن تـحدة بدور ا يعترف ميثاق األ ا
ادة ٥٢ مـنه فال تثـور إشكـالية حـول مشـروعية الدولـي إقـليمـياً وذلك طـبقًـا لنص ا
ـنـظمـات اإلقـليـمـية من أعـمـال متـعـلقـة بـالتـسـوية الـسـلمـية التـدخل فـيمـا يـصدر عن ا
عـنى األمر أو اإللزام إذ تتم وفقاً للمنازعـات التي تتعرض لـها وذلك لعدم تضـمنها 

لوسائل سلمية حتترم إرادة الدول فيها(١٠١).
ـنـظـمات يـتـمـثل فـيمـا يـصدر ولـكن مـا يـثـار بشـأنه مـدى مـشروعـيـة تـدخل تلك ا
عــنـهـا مـن قـرارات أو تـصــرفـات تــتـعــلق بـأعــمـال الـقــمع الـتـي تـتـضــمن مـعــنى األمـر أو
اإللزام حيـث ال يكون في مـقدور الدولـة التي صدرت في مـواجهتـها تلك الـتصرفات

والقرارات سوى النزول على إرادتها. 
نظمات اإلقليمية جملة من وفي هذه احلالة تخضع أعمال القمع التي تصدر عن ا
شروعية وتتمثل تلك الضوابط فيما يأتي: الضوابط األساسية حتى يتسم تدخلها با

األول : أن تكون األعمال القمعية بناء على تكليف أو إذن مسبق من مجلس األمن:
ـنـظمـات اإلقـليـمـية سـلـطة الـتـدخل باتـخـاذ تدابـير طـبـقاً لـهـذا الضـابط ال تـخول ا
عـسكـرية أو غـير عـسكـرية إال بـناء عـلى تكـليف أو إذن مـسبق من مـجلس األمن. أي

نظمات اإلقليمية هما :  نكون إزاء حالت لتدخل ا

تحدة.  ادة (٥٢) من ميثاق األُ ا ١٠١ ـ نص ا
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١- الـتـدخل بـنـاء عـلى تـكـلـيف من مـجـلس األمن فـإذا مـا قـرر مـجـلس األمن
اتخـاذ تـدابـير عـسـكـريـة أو غيـر عـسـكـرية فـله أن يـعـهد بـتـنـفـيذهـا كـلـها أو
عتـدية ضـمن أعضـائهـا حيث بـعضـها إلى مـنظـمة إقـليـميـة تكـون الدولـة ا
اً لتـلك الوكاالت يعـد القـرار الصادر عن مـجلس األمن في هـذا الشـأن ملزمـ
ادت (٢٥) و(١٠٣) من مـيثاق األُ ً لـنص ا نـظمات اإلقـليمـية استـنادا وا

تحدة(١٠٢). ا
ـنـظـمـات اإلقـلـيـمـيـة أن تـتـخذ ٢- التـدخل بـعـد إذن مـجـلس األمن قـد تـرى بـعض ا
عـقـوبات عـسـكـرية ضـد إحـدى الدول سـواء كـانت من بـ أعضـائـهـا أو لم تكن
ـعنـيـة اتخـاذ هـذه الـتدابـيـر بدون ـنـظـمة اإلقـلـيمـيـة ا ففي هـذه احلـالة ال تـسـتـطيع ا
احلــصــول عــلى إذن مـــســبق من مــجــلس األمـن ولــو حــدث واتــخــذت مــثل هــذه

التدابير أصبحت غير شرعية(١٠٣).
نظمات اإلقليمية لرقابة مجلس األمن وإشرافه:  ارسات ا الثاني : أن تخضع 

ـشروعية التدخل أن تـخضع جميع األعمال التي طبقًا لهذا الـضابط فإنه يشترط 
نظـمة اإلقليـمية لرقابـة وإشراف مجلس األمـن كما هو منـصوص عليه في تقوم بـها ا
ادتـ ٥٣- الـسابق اإلشـارة إليـها- و٥٤ الـتي تـنص على أن: " يـكون مـجلس األمن ا
قـتـضى ـا يـجـري من األعـمـال الالزمـة حلـفـظ السـلـم واألمن الـدولـيـ  عـلى عـلـم تام 
تنظيمات أو بواسطة وكاالت إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها". فوفقاً لهذا النص يجب
عـلى كل مـنـظمـة إقـلـيـمـيـة تـكـلف من مـجـلس األمن أو يـأذن لـهـا بـاسـتـخـدام الـقوة أن
تـخطره بـكل ما تـتخـذه من تدابـير ومـا تنـوى القـيام به ويـرجع ذلك إلى ضـمان عدم
ـيثاق" كـما تنص ـتحدة بـقبـول قرارات مجـلس األمن وتنـفيذهـا وفق هذا ا ١٠٢ ـ تنص م (٢٥) عـلى أن:" يتـعهد أعـضاء األُ ا
يـثاق مع أي التزام دولي ـتحدة وفـقاً ألحكـام هذا ا ادة (١٠٣) عـلى أنه:"اذا تعارضت االلـتزامات التـي يرتبط بهـا أعضاء األُ ا ا

يثاق".  ترتبة على هذا ا آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم ا
نظـمات اإلقليمـية باتخـاذ تدابير قمـعية بعد أن ١٠٣ ـ جـدير باإلشارة في هذا الـصدد أنه إذا قرر مجـلس األمن اإلذن إلحدى ا
ـشـروعـيـة بل تـظل أعـمـاالً غـير تـكـون قـد بـدأت فـعالً في اتـخـاذهـا فـإنه ال يـصـبغ عـلى العـمـلـيـات الـسـابـقـة علـى اإلذن صفـة ا
ـدوح شوقي األمن الـقومي واألمن مـشروعـة قانـوناً وإن كـانت األعمـال التى تـتم بعـد اإلذن تكـون مشـروعة. لـلمـزيد انـظر: د.

اجلماعي الدولي رسالة دكتوراه كلية احلقوق جامعة القاهرة ١٩٨٥م ص ٢٩٨. 



وذجاً نظمات اإلقليمية في النزاعات الداخلية: دور مجلس التعاون اخلليجي في األزمة البحرينية  يتدور ا
كو
 ال
عة
ام
ـ ج

ية 
عرب
 ال
رة
زي
اجل
ج و
خللي
ت ا
سا
درا

كز 
مر

٧٥

ـنـظـمـة الدولـيـة من اسـتـخدام ـنـظـمة اإلقـلـيـمـيـة عن الهـدف الـذي تـبـتغـيه ا انحـراف ا
القوة(١٠٤).

تحدة ومبادئها:  نظمات اإلقليمية مع أهداف األُ ا الثالث: اتفاق نشاط ا
تـحدة أنه يشـترط فـيمـا يصدر عن ادة (٥٢/١) من مـيثـاق األُ ا يتـضح من نص ا
ـتـحدة ـنـظمـات اإلقـلـيـمـيـة من أعـمـال أو قـرارات أن يـكـون مـتـفـقـاً مع مـقـاصـد األُ ا ا

يثاق.  ادة األولى والثانية من ا نصوص عليها فى ا ومبادئها وا
ـنـظـمات اإلقـلـيـمـيـة من تـصـرفات أو وعـلى هـذا فـإنه كي يـتـصف مـا يـصـدر عن ا
ـشــروعـيـة أعــمـال قـمــعـيـة- تــتـعــلق بـالـشــؤون الـداخــلـيـة ألي من الــدول األعـضــاء- بـا
الـقانـونيـة يجب أال تـخالف تـلك الضـوابط فمـخالـفتـها يـعني اتـصاف تـصرفـاتهـا بعدم
ـنـظـمة فـي شؤون ـتـحـدة حـظـر الـتـدخل من قـبل ا شـروعـيـة. فـإذا كـان مـيـثـاق األُ ا ا
ـبدأ إال في نـظـمات اإلقـلـيـميـة أال تـخالف تـطـبيق هـذا ا الـدول األعـضاء فـإنه عـلى ا

ضوء القواعد والضوابط الناظمة في هذا الصدد(١٠٥).
ـنظمة كان اإلشـارة إلى احلالة االسـتثنائـية التي تـرد على تدخل ا ومن األهميـة 
تـمثـلة في حالـة الدفـاع الشرعي اجلـماعي طـبقاً اإلقلـيمـية بعـيداً عن مـجلس األمن وا
ـتــحـدة(١٠٦) حــيث يــتم طــبـقًــا لـهــذه احلــالـة من ــادة (٥١) من مـيــثــاق األُ ا لــنص ا
التدخل أن تقـوم دولتان أو عدة دول بيـنها اتفـاق أو معاهدة دفاع مـشترك تنص على رد
وقـعة على معاهدة أو مقاومة أي تدخل غـير مشروع صدر ضـد واحدة من هذه الدول ا
ـشـترك(١٠٧) حـيث يـبـنى هـذا الـتـدخل عـلى أسـاس الـرضـا الـصـريح من قـبل الـدفـاع ا
تـخصصـة دار الســـعادة للـطبـاعــة القـــاهرة الـطبعـة الثـالثة ٢٠٠٥م نـظمـات الدوليـة اإلقلـيميـة وا ١٠٤ ـ د.حازم عـتلم ا

ص ٢٤٠. 
صـريـة للـطـباعـة والـنشـر والـتوزيع ـكتـبـة ا ـنـعم أبـو يونس اسـتـخدام الـقـوة في فرض الـشـرعيـة الـدوليـة ا ١٠٥ ـ د. ماهـر عـبد ا

القاهرة ٢٠٠٤م ص ٣٣٩. 
١٠٦ ـ د.عاطف الصاحلي مرجع سابق ص ٣٦٧.

١٠٧ ـ د.علي إبراهيم احلقوق والواجبات الدولية في عالم متغير دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٩م ص ٢٦٤. 
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الدولـة التي يتم فـيها الـتدخل. وتتجـلى مشروعـية هذا الـتدخل على أسـاس اتفاقه مع
تحدة (مادة ٥١) أو على أساس أنه أمر يدخل في القانون الطبيعي وإقرار ميثاق األُ ا
ن تـشاء مـن الدول الـشـؤون اخلـاصـة بـالـدولـة وهي لـهـا مـطـلق احلـريـة في االسـتـعـانـة 

األُخرى دفاعاً عن كيانها واستقاللها وفي هذا الصدد ينتفي عنصر اإلكراه. 
وقـد تتخـذ الوسـائل الدفـاعيـة صور مـرابطـة قوات بـصفـة دائمـة أو مؤقـتة على أرض
سـاندتـها ضد أي تـدخل محـتمل في الـدولة التـي حدث فيـها الـتدخل حـمايـة لهـا و

ستقبل(١٠٨). ا
وفـي هـــذا اخلــصـــوص جتـــدر اإلشـــارة إلـى أن ثـــمــة اخـــتـالفـــات واضـــحـــة بــ
ـتـحـدة ـيـثـاق األُ ا احلـالـتـ حـالـة الـتـدخل اجلـمـاعي (األمـن اجلـمـاعي) وفـقـاً 

 : وحالة الدفاع الشرعي اجلماعي وذلك من خالل معيارين أساسي
األول : جوهر كل آلية  يسـتند جوهر األمن اجلمـاعي إلى فكرة أن السلم الدولي
ال يـتـجزأ فـهـو يهم اجملـتـمع الدولي كـكل ويـفتـرض االقـتنـاع بـترابـط واندمـاج وحدات
ذلك اجملـتمـع ومن ثم العـمل عـلى اسـتقـراره ومـا يتـطـلب ذلك مــن استـعـداد الدول
لتحمل التـزامات وتضحيات ال ترتـبط مباشرة ـ وبالضـرورة ـ بتحقيق مصـاحلها القومية
اخلـاصـة. وبـنـاء علـى ذلك فإن آلـيـة األمن اجلـمـاعي تـطـبق ضد أيـة دولـة تـهـدد الـسلم
واألمـن الـدولـيـ أو تـخل بـهــمـا أو تـرتـكب عـمالً مـن أعـمـال الـعـدوان سـواء كـانت
ـتحـدة أم غـير عـضـو فيـها (كـمـا هو احلـال في تدخل األُ تـلك الدولـة عـضواً في األُ ا
ـتــحـدة ضـد كــوريـا الـشـمــالـيـة في أوائـل اخلـمـســيـنـيـات رغـم أنـهـا لم تــكن عـضـواً في ا
نـظـمة)(١٠٩). أمـا جوهـر حـالة الـدفـاع الشـرعي اجلـمـاعي عن النـفس يـقوم عـلى فـكرة ا
سالمة الدولـة اإلقليمـية أو استـقاللها السـياسي في مواجـهة عدوان مسـلح تتعرض له
١٠٨ ـ في هـذا اخلـصــوص يـشـيـر الـدكـتـور حـازم عــتـلم إلى ذلك بـقـوله: " أنـه يـبـدو أقـرب لـلـصـواب تـأســيس مـبـاشـرة حق الـدفـاع
ـارسـة الـدول جمـاعـة لـذات احلق الذي تـمـلـكه فرادى ولـكن دون إسـبـاغ وصف احلق الـطبـيـعي عـليه ". الـشـرعي اجلـمـاعي على 

تخصصة مرجع سابق ص ٢٠٦.  نظمات الدولية اإلقليمية وا للمزيد انظر: د.حازم عتلم ا
ـتحـدة تـدخلت في كـوريا الـشـمالـية في ـتـحدة. ويـذكر في هـذا اخلـصوص أن األُ ا ادة ٢ فـقـرة ٦ من ميـثاق األُ ا ١٠٩ ـ نص ا

نظمة.  أوائل اخلمسينيات رغم أنها لم تكن عضواً في ا
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من جـانب دولـة أو دول أُخـرى. من هـذا يـتضح الـفـارق بـ احلـالـت بـالـقـول أن آلـية
األمن اجلــمــاعي هي من قــبــيل أعــمـال الــشــرطــة في اجملــتـمـع الـدولـي ومن ثم تــكـون
ـواقف التـى تسـتدعي ـنـظمـة الـدوليـة هي صـاحبـة الـكلـمة الـعـليـا والـوحيـدة في كل ا ا
استخـدام الوسائل القـسرية. أما آلـية الدفاع الـشرعي اجلماعي فـتقوم على مـبدأ الدفاع

عن الذات وتهدف إلى حتقيق النصر على عدو مع أو محتمل(١١٠).
الـثانى : طـبـيــعـة االلـتـزام في كل آلـيـة تـهـدف آلـيـة األمن اجلـمـاعي إلى حـمـايـة
ـنظمة الدولـية يلتزمون اجملتمع الدولي كـكل واستقراره ولذا فـإن جميع األعضاء في ا
ـيثـاق عـلى أن: " يتـعـهد ـادة ٢/٥ من ا ـنظـمـة من تـطبـيـقه حيث نـصت ا بـتـمكـ ا
ادة ٥٢ ـتـحـدة بـقـبـول قرارات مـجـلس األمن وتـنـفـيـذهـا " كـمـا نـصت ا أعـضـاء األُ ا
على أن "يضعـوا حتت تصرف مجـلس األمن- بناء على طلـبه وطبقاً التـفاق أو اتفاقات
ساعـدات والتسـهيالت الضروريـة حلفظ السلم سلـحة وا خاصة- مـا يلزم من الـقوات ا
". وهـو ما يـعـني بـوضـوح أن عنـصـر الـرضـا ليس غـائـبـاً عن آلـية األمن واألمن الـدولـيـ
اجلـمـاعي حيث إن مـسـاهمـة الـدول األعضـاء في تـنـفيـذ قـرارت مجـلس األمن تـكون
بـنــاء عـلى اتــفـاقــات خـاصـة تــبـرمــهـا هــذه الـدول مع اجملــلس ولـكن يــجب األخـذ في
احلسبان أن الدول األعضاء ليست لها احلرية في إبرام مثل هذه االتفاقات اخلاصة من
عدمه بل كل ما فـي األمر أن هذه االتفـاقات اخلاصـة حتدد عدد الـقوات التي تـضعها
سـاعدات والتـسهيالت التي كل دولة وأنواعـها ومدى اسـتعدادهـا وأماكنهـا ونوع ا
ـعـنى أكثـر حتـديـداً أن آليـة األمن اجلـمـاعي تقـوم عـلى عـنصـر اإللـزام وليس تـقـدمهـا" 
عـنـصـر الــرضـا. عـلى اجلـانـب اآلخـر فـإن أسـاس آلـيــة الـدفـاع الـشــرعي اجلـمـاعي عن
ــيـثـاق عـلـى احلق الـطـبــيـعي لـلـدول ـادة (٥١) من ا الـنـفس هــو الـرضـا حـيـث تـنص ا
فرادى أو جماعات في الدفاع عـن النفس وهو ما يعني أن الـدول األعضاء غير ملزمة

بتقد العون إلى الدولة التي تتعرض لعدوان مسلح من جانب دولة أُخرى(١١١).
صرية للقانون الدولي صرية لـلقانون الدولي اجلمعيـة ا ـتحدة اجمللة ا ١١٠ ـ بطرس بـطرس غالي األحالف العسكرية واألُ ا

اجمللد ١٨ ١٩٦٢م ص ١٧. 
١١١ ـ د.سمعان بطرس فرج الله مرجع سابق ص ١٧٤. 

ّ
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كان الـقول أن ثمة تفـرقة مطلقـة وقاطعة ب اآللـيت خاصة ولكن من الصعـوبة 
عـلى مـستـوى الـتطـبـيق العـمـلي حيث تـتـداخل اآلليـتـان نظـراً الرتـكازهـمـا على مـبدأ
مشترك هو أن العدوان على أية دولة عضو في منظمة دولية أو طرف في معاهدة حتالف
جــمــاعـيــة يــعـتــبــر عــدوانـاً عــلى جــمــيع الـدول أو األطــراف األُخــرى ومن ثم يــنــبـغي
نـظمات مـواجهتـه بالقـوة اجلمـاعيـة جلمـيع هذه الـدول وهو ما يـتضح جـليـاً في حالـة ا
اإلقـلـيـمـيـة الـتي تـقـوم بـدور في حتـقـيق األمن اإلقـلـيـمي فـنـظـراً إلى تـقـيـيـد اسـتـخـدام
وسـائل الـقـمع بـاحلصـول عـلى اإلذن من مـجـلس األمن والـعـمل حتت إشـرافه ورقـابته
ادة نـظمات إلى آلـية الدفاع الـشرعي اجلمـاعي عن النفس حتت مـظلة ا فلجـأت تلك ا
ـيــثـاق بـدالً من االعـتـمـاد عـلى آلـيـة األمن اجلـمـاعي اإلقـلـيـمي في حـدود (٥١) من ا
ـيثـاق. وكـان هـذا الـتوجه واضـحـاً مـنذ الـبـدايـة بـالنـسـبـة للـتـنـظيم الفـصل الـثـامن من ا
اإلقليـمي األمريكي (اتـفاق شابـولتيبـيك لعام ١٩٤٥م) والـذي تأكد في مـيثاق ريو في
عام ١٩٤٧م وميثاق بوجوتا في عام ١٩٤٨م لم يسـتعن النظام اإلقليمي العربي الذي
أقامه ميـثاق جامعـة الدول العربـية في عام ١٩٤٥م بآلـية الدفاع الـشرعي اجلماعي عن
ـشـترك والـتعـاون االقـتصـادي. وقد الـنفس إال فى عـام ١٩٥٠م بـإبرام مـعـاهدة الـدفاع ا
أصـبح هذا الـتوجـه أكثـر إحلاحـاً وأكـثر شـموالً حتت وطـأة اشـتداد " احلـرب البـاردة " ب

عسكرين األمريكي والسوفيتي والتي أدت إلى استجابة تطبيق نظام األمن اجلماعي ا
ـيـثـاق فبـاإلضـافـة إلى االتـفـاقـيـات األمـنـية ي كـمـا تـصـوره الـفـصل الـسـابع من ا العـا
الـثنائـية انـتشـرت ظاهـرة األحالف اجلمـاعيـة عبـر جمـيع القـارات (حلف األطـلنطي
حــلف وارســو حــلف بــغــداد حــلف جــنــوب شـرقـي آســيـا حــلـف األنـزوس حــلف
ريـو...إلخ). وهكـذا أصبـحت آليـة الدفـاع الشـرعي اجلـماعي عن الـنفس هي ركـيزة
نـوطة حتـقيق الـسـلم واألمن في منـاطق الـعالم اخملـتلـفـة وتوارت آلـية األمن اجلـمـاعي ا

نظمات اإلقليمية(١١٢). تحدة وبصفة ثانوية با أساساً باألُ ا
١١٢ ـ للمزيد انظر: 

Claud, Swords into Plowshares, The Problems and Progress of International Organization,
New York, Random Hous, Fifth Edition, 1962, pp. 83-85.  
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تعـلقة بالقيود الواردة نظمة اإلقـليمية على مواجـهة الصعوبات ا وفي إطار حرص ا
ــيـثـاق فـقــد سـعت إلى الــتـوسع في مـفــهـوم الـعــدوان الـذي يـبـرر ـادة (٥١) من ا في ا
سلح ارسـة حق الدفاع الـشرعي عن الـنفس فلم يـعد العـدوان قاصـراً على العـدوان ا
ـيــثـاق بل اتــسع لـيــشـمـل أيـضـاً ــادة (٥١) من ا ـبــاشـر كــمـا ورد في مــنـطــوق نص ا ا
باشر كما هو احلال في الـسماح جلماعات ثورية مسلحة بالتواجد سلح غير ا العدوان ا
في إقلـيم دولـة معـيـنـة ودعمـهـا سيـاسـياً واقـتـصـادياً ولـوجـيسـتـياً مـن قبل تـلك الـدولة
ولـكن عـدم مشـاركـتهـا اإليـجابـيـة في أنشـطـة هذه اجلـمـاعات يـعتـبـر من قبـيل الـعدوان
نـطق فإن هناك الذي يبـرر قيام حالـة الدفاع الشـرعي عن النفس. ورغم حجـية هذا ا
الـكـثـيــرين يـرفـضـون هــذا الـرأي خـوفـاً من الـتــوسع في مـفـهــوم الـعـدوان إلى احلـد الـذي
يـسـمح بـإضفـاء شـرعيـة دولـيـة على جتـاوزات عـدديـة الستـخـدام الـقوة في حـاالت غـير

محددة بزعم الدفاع الشرعي عن النفس(١١٣).

١١٣ ـ د. سمعان بطرس فرج الله مرجع سابق ص ١٧٦. للمزيد انظر: 
Moore(John Norton), The Secret War in Central America and the Future of World Order,
A.J.L.L., VOL.80,No.1, January 1986, p.p 80 -111. 
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بحث الثالث ا

دخول قوات درع اجلزيرة
شروعية القانونية في البحرين...ا
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ـلكـة البـحرين في أوائل في مـفارقـة قد تـبدو غـريبـة لدى الـبعض حـول ما شـهدته 
ـــاضـي وحتـــديـــداً خالل شــــهـــري فـــبـــرايـــر ومــــارس ٢٠١١م من تـــظـــاهـــرات الـــعـــام ا
واضـطـرابات فـي أدوار مجـلـس التـعـاون اخلـلـيـجي لـلـمـطـالـبـة بـاإلصالحـات الـسـيـاسـية
ـفارقـة إلى أن الـبـحرين تـكـاد تكـون الـدولة واالقـتـصاديـة واالجـتمـاعـيـة. وترجع تـلك ا
اخلـليـجيـة الثـانـية بـعد الـكويت الـتي شهـدت مـستـويات مـتقـدمة من اإلصالح خـاصة
ـشـروع اإلصالحى الـسـيـاسي بـصـورة تـسـبـق بـقـيـة بـلـدان اخلـلـيج خــاصـة مع انـطالق ا
سـؤوليـة في بـداية الـقرن احلـالي كان من لك مع بـدايـة تولـيه ا الـذي أرسى دعائـمه ا
أبرز مرتـكزاته إقرار مـيثاق الـعمل الوطـني وإصدار دستـور ٢٠٠٢م وإدخال حزمة من
ـانـيـة اإلصالحــات عـلى الـتــشـريـعــات الـوطـنــيـة فـضالً عـن تـنـظـيـم االنـتـخــابـات الـبــر
والـبـلديـة بصـورة أعـطت االنطـبـاع لدى اجلـمـيع أن ثمـة حـالة من الـرضـا اجملتـمـعي يعـبر
واطن الـبـحريـنى بـعد سـنـوات عديـدة تـوقـفت فيـهـا احليـاة الـسيـاسـية مع جتـمـيد عنـهـا ا
ؤسسة ان وحظر األحزاب السياسية وتقـييد حرية الصحافة واإلعالم وتسييس ا البر
شـروع اإلصالحي برؤيـة جديـدة تفـتح البـاب واسعـاً أمام مـزيد من الـقضـائيـة ليـأتي ا
ــواطـنـ احلـريــات واحلـقــوق. لـكن يــبـدو أن هــذه اإلصالحـات لم تــلب كل مـطــالب ا

ـعلـوم أن البدء في اإلصـالحات يعـني أنهـا ستـشهد وتشـبع رغبـاتهم خـاصة أنه من ا
ـكان ـواً وتطـوراً مع تـطور رغـبات اجملـتـمع وحاجـاته وتطـلـعاته ومن ثمّ فـمن الـصعـوبة 
ا لديهم واطنـ في التطلع إلى ما هو أبعد  وضع سقف لإلصالحات أو تقييد حق ا
وهو مـا أدركه الـقـائـمـون على األمـر بـضـرورة الـتـجاوب مع مـطـالب الـشـعـوب وتطـلـعـاتـها

والسعي إلى حتقيق طموحاتها بدالً من رفضها واستخدام األداة األمنية في قمعها. 
ـمـلـكـة مـن أحداث وفـي هـذا اإلطـار لن يـكـون مـوضـوع هـذه الـدراسـة مـا عـاشتـهـا ا
اضي وإن امتدت تـداعياتها وتوابعها حتى اليوم ولكن وتظاهرات على مدى العام ا
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تنـصب الدراسـة على مدى مـشروعـية موقف احلـكومـة البحـرينـية التي طـلبت مـساعدة
من دول مــجــلس الــتـعــاون اخلــلــيـجي فـي مـواجــهــة الـتــهــديــدات الـتي أوجــدتــهــا تـلك

التظاهرات واالحتجاجات حماية لشرعية النظام السياسي القائم. 
بـحث قـضية مـشروعـية تـدخل قوات درع اجلـزيرة في وعلـى هذا نتـناول فـي هذا ا

البحرين خالل فترة األحداث من خالل مطلب على النحو اآلتي: 
شروعية والطائفية. طلب األول : االضطرابات في البحرين ب ا ا

طلب الثانى : دور قوات درع اجلزيرة في البحرين في إطار القانون الدولي. ا
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طلب األول ا
شروعية والطائفية االضطرابات في البحرين ب ا

اضي اندلعت أكبر حركة احتجاج شـهدتها البحرين منذ منـتصف تسعينيات القرن ا
في ١٤ فـبــرايـر ٢٠١١م  في ذكــرى مـيــثـاق الــعـمـل الـوطــني الـصــادر عـام ٢٠٠٢م وذلك
كجزء من احلالـة الثورية الـتي تعيشهـا اجملتمعـات العربية(١١٤) إال أن احلالة البحـرينية قد
ـطـالب أو طـبـيـعة تـخـتـلف عن حـاالت الـدول الـعـربـيـة اُألخـرى سـواء من حـيث نـوع ا
احملـتـجـ ومـدى تمـثـيـلهم لـفـئـات اجملـتمع األُخـرى أو من حـيث ديـنـاميـكـيـة اجملـتمع في
كن أن تسفـر عنه. وهو ما وذج التـغيير الـذي  التعـامل مع االحتجاجـات أو من حيث 

كن تفسيره في ضوء عامل جعال البحرين حالة خاصة وهما: 
ــوجـرافي رغـم مـا يــثــار حـول اإلحــصــاءات الـســكــانـيــة بــشـأن أوالً - واقــعـهــا الــد
ملـكة فإن احلـقيقـة التي ال خالف علـيها أنه ذهـبية والـطائفـية ألبنـاء ا االنتـماءات ا
ذهبي ملكة استناداً إلى معيار االنتماء ا لم يجر حتى اليوم إحصاء سكاني ألبناء ا
ـذهبـ (الـسني والـشيـعي) هي مـجرد ـنـتمـ إلى أي من ا فـكل مـا يثـار حول نـسـبة ا
ملكة. وقد يكون صحيحاً أن تكهنات وتخمينات ال تُبنى على مسح واقعي لسكان ا
ـذهب الـشـيـعي يـقـارب نـصف عـدد الـسـكـان في حـ يـزيـد عـدد ـنـتـمـ إلى ا عـدد ا
ـذهب الـسـني عن الـنـصـف قـلـيالً إال أنه من الـصـحـيح أيـضـاً أن عـدم ــنـتـمـ إلى ا ا
ـذهبي الطائفـي يظل خطوة مهـمة على سبيل عيار ا حتديد عدد الـسكان استـناداً إلى ا

واطنة الكاملة من خالل إعالء االنتماء الوطني فوق أية انتماءات أُخرى.  ترسيخ ا
نامة ١٣ / ١٢/ ٢٠١١م.  رشد يوم الغضب البحريني ١٤ فبراير: هل يصنع تاريخ البحرين السياسي بحرين نيوز ا ١١٤ ـ عباس ا
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ـنطـقة وهـما ثـانيـاً - موقـعـها اجلـغرافي بـ القـوت الـسنـية والـشـيعـية األكـبر في ا
السعودية وإيران. وقد عمق تداخل هذين العامل األزمة في البحرين.

ـظـاهـرات االحـتـجـاجـية ـسـيـرات وا وتـرجـع بـدايات األزمـة إلـى تـنـظيـم مـوجه من ا
الـتي سـرعـان مـا تــطـورت إلى اعـتـصـام في الــيـوم الـثـالث لـهـا فـي دوار مـجـلس الـتـعـاون
اخلــلــيـجي لــتــتــطـور فـي الـرابع مـن مـارس مـن الـعــام ذاته إلى احــتــكــاكـات بــ أبــنـاء
ـتعـددة بـعضـها ـطـالب ا الطـائـفتـ الشـيعـية والـسنـية(١١٥) من خالل رفع حـزمة من ا
ـشروعـية الـسيـاسيـة الـتي تقـوم علـيهـا مؤسـسات شـرعي والبـعض اآلخر يـتـعارض مع ا
الدولـة التي رسم مالمـحهـا ميـثاق الـعمل الـوطني والدسـتور الـبحـريني الـذي صدر عام
٢٠٠٢م (١١٦). ورغم ما أُثيـر من حديث حول سـلميـة التظـاهرات فإن األمـر شهد وقوع
ـتظاهـرين نتيـجة خروج الـتظاهـرات عن سلمـيتها(١١٧) األمر الذي قتـلى في صفوف ا
ــلك الــبــحــريــني إلى إلــقــاء خــطــاب أبــدى أســفه عــلى مــا حــدث واتــخــاذ قـرار دفع ا
بـتشكـيل جلنـة حتقـيق كمـا عبـر وزير الداخـليـة البـحريـني عن أسفه عـما حدث(١١٨).
وهو ما كان له من آثار تهدئة على صعـيد األحداث والذي لم يستمر طويالً في ضوء
ـتــظـاهـرين) لـيـنــفـجـر الـوضع من جـديـد عـودة االعـتـداءات بـ الــطـرفـ (الـشـرطـة وا
تظاهـرين وما صحب ذلك من تصاعـد في مطالب احلركة خاصة مع وفاة أربـعة من ا
ـسـلـحة االحتـجـاجـيـة; لـيـدفع ذلك ولي الـعـهـد إلى إصـدار أوامـر بانـسـحـاب الـقـوات ا
وقـوات األمن والـسـماح بـاالعـتـصـام السـلـمي في الـدوار مع الـدعـوة إلى حـوار وطني
بــــدون شــــروط وبـــدون ســــقـف في ١٩ فــــبــــرايـــر ٢٠١١م(١١٩). ورغم ذلـك لم تــــتــــوقف
ـظاهرات البـحرين مجلـة السياسـة الدولية مـؤسسة األهرام ١١٥ ـ طـائفيـة االحتجاجـات:مالمح األزمة الداخلـية واإلقليـمية 

ع١٨٤ أبريل ٢٠١١م ص ٧٤. 
شـروعيـة والطائـفيـة ملف األهـرام االستراتـيجى مـركز األهرام ١١٦ ـ محمـود حمـدي أبو الـقاسم اإلصالح في الـبحرين بـ ا

ع ١٩٦ ص ٤٧.  للدراسات السياسية واالستراتيجية مؤسسة األهرام السنة ١٧ أبريل ٢٠١١م
١١٧ ـ آالف الـبـحـريـنـيـ يـعـتـصـمـون في مـيـدان بـالـعـاصـمـة بـعـد مـقـتل مـتـظـاهـرين جـريـدة الـشـرق األوسط لـنـدن ١٦ فـبـراير

٢٠١١م. 
١١٨ ـ ملك البحرين يأسف لوفاة متظاهرين ويأمر بالتحقيق جريدة االحتاد أبوظبي ١٦/ ٢ / ٢٠١١م. 

١١٩ ـ ولي عهد البحرين يعد بحوار وطني فور عودة الهدوء" اخلليج الشارقة  اإلمارات ٢٠ فبراير ٢٠١١م. 
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نـاوشـات بـ الـطـرفـ خالل األسـابـيـع الـثالثـة الـتـالـيـة (٢١ فبـرايـر حـتـى ١٣ مارس ا
٢٠١١م). فـإنهـا شـهدت تـصعـيـداً مع انضـمـام بعض احلـركات غـيـر القـانـونيـة (لم يتم
ــدني) إلى احلـركـة ــنـظـمــة لـتـشـكــيل مـؤسـســات اجملـتـمع ا تــأسـيـسـهــا وفـقـاً لــلـقـوانـ ا
االحـتـجـاجيـة مـثل حـركـات "حق" و"األحـرار" و"أمل" حـيث بـدأ يطـرح شـعـار "إسـقاط
الـنظـام" وذلك للـمرة األولى في تـاريخ البـــالد تظـهر مـطالب بـاإلطاحـة بحـكــم أُســرة
آل خــلـــيــفــة وإنـــشــاء دولـــة ذات نــظــام جـــديــد وحتـــويل الــبـــحــرين مـن مــلــكـــيــة إلى
ـطالب وتـفـاقم الصـدام ب ـا أدى إلى تعـثر احلـوار بـعد رفع سـقف ا جمـهـورية(١٢٠) 

نشآت احلـيوية وتدخل أجهزة األمن وقـوى االحتجاج لـيسود تخـوف من استهـداف ا
ا ) نـتج عنه االستعـانة بقوات "درع اجلزيـرة" اخلليجيـة طبقاً  دول إقليمـية (إيران حتديداً
سـيــرد تـفـصــيالً حـول مـشــروعـيـة دور هــذه الـقـوات في إطــار مـنـظــومـة مـجـلـس الـتـعـاون

وقعة ب أعضائه(١٢١). شتركة ا اخلليجي واتفاقيات الدفاع ا
 ونستعرض األزمة البحرينية من خالل عدد من احملاور على النحو اآلتي: 

احملور األول : أبعاد األزمة: 

يـتطـلب فهـم األزمة وتـفاعالتـها في ضـوء فـهم بعض احلـقائق حـول طـبيـعة الـعالقة
ب أفراد اجملتمع البحريني بطائفتيه الشيعية والسنية من جانب وبينهما وب النخبة

 : كن إجماله في بعدين أساسي احلاكمة من جانب آخر وهو ما 
ـبـالغـة الـقـول أن النـخـبة احلـاكـمـة سعت مـنـذ بدء ١- الـبـعـد السـيـاسي : ليـست من ا
ـشـروع اإلصالحي في الـبـحـرين عـام ١٩٩٩م على فـتح الـبـاب واسـعـاً أمـام احلوار ا
الـوطني واالنـصات إلى آراء ومـطالب اجملـتمع الـبحـريني بـتكـوينـاته السـياسـية كـافة
وانتـماءاته الفـكرية واأليـديولوجـية حرصـاً على أن تأتي خـطوات اإلصالح ملـبية
لـطـموحـات وتطـلـعات أبـنـاء اجملتـمع دون الشـعـور بالـتـهمـيش واإلقـصاء ألي فـصيل

١٢٠ ـ عبد العزيز الفضلي الثورة اإليرانية في البحرين الرأي العام الكويت ١٨ مارس ٢٠١١م. 
نامة ٢٣ مارس ٢٠١١م.  ١٢١ ـ فوزية رشيد ح تكون اللعبة كبيرة يكون السؤال: ما العمل? أخبار اخلليج ا
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سـيــاسي وهـو مــا كـان لـه أكـبـر األثــر في الـتــأيـيــد الـذي حــظى به مــيـثـاق الــعـمل
الوطـني حيث نـال موافقـة أغلبـية تـصويتـية في االستـفتاء عـليه وصـلت نسبـتها

إلى ٩٨٫٤%.
٢- الـبـعـد االقــتـصـادي- االجـتــمـاعي : إضـافـة إلى الــبـعـد الـســيـاسي الـذي جتـاهل
مــطـالـب هـذه الــقـوى الــسـيــاسـيــة وخـاصــة الــشـيــعـيــة جـاء الــبـعــد االقـتــصـادي
شروع اإلصالحي بل لم االجتماعي ليضيف مزيداً من التجاهل فلم يلتفت ا
يقـبل التـعامل مع حـقيقـة وجود قـطاع عريض من األغـلبـية الشـيعـية ذي أوضاع
اقتـصـاديـة واجتـمـاعـية مـتـدنـيـة مقـارنـة بـأوضاع غـالـبـية األقـلـيـة السـنـيـة حيث
نـاطق الـتي يقـطنـهـا الشـيـعة وتـرتفع يـتـدنى مسـتوى اخلـدمـات األساسـيـة في ا
بـيـنـهـم مـعـدالت الـفـقـر فـضالً عن أنـهم األقل اسـتـفـادة من مـشـاريع اإلسـكـان
احلـكـومي(١٢٢). يـضـاف إلـى ذلك عـامل تــغـيـر طــبـيـعــة الـشـرائـح اجملـتـمــعـيـة في
الـبـحـرين واتـسـاع مـســاحـة الـطـبـقـة الـوسـطى اجلــديـدة بـفـضل حتـسن مـعـدالت
ـملكـة ضمن الـتعـليم خـاصة التـعلـيم اجلامـعي وفوق اجلـامعي حـيث تـصنف ا
الــدول ذات األداء الـعـالي في حتـقـيق أهـداف الـتـعــلـيم لـلـجـمـيع بـ دول الـعـالم
وفــقــاً ألربــعــة مــؤشــرات وهي: تــعــمــيم الــتــعــلــيم االبــتــدائي والــتــكــافــؤ بــ

اجلنسـ وجودة التـعليم ومـحو أُميـة الكبار(١٢٣) بل انخفـضت نسبـة األُمية
ـستـوى الـعربي(١٢٤) وهو مـا أسهم في بـها بـنـسبـة ٢٫٦% لـتصـبح األولى عـلى ا
تـنـامي الـوعي الـسـيـاسي والـثـقافـي لدى قـطـاعـات واسـعـة من اجملـتـمع مع صـعود
ـثـقفـ من أسـاتذة اجلـامـعات أو نـخب جـديدة ضـمن بـاألسـاس التـكـنوقـراط وا
ـفـكـرين وهي نـخب ذات أطـيـاف سـيـاسـية رجـال األعـمـال أو الـصـحـفـيـ أو ا

متعددة وتيارات فكرية متباينة(١٢٥).
١٢٢ ـ اجملموعة الدولية لألزمات التحدي الطائفي في البحرين تقرير رقم (٤٠) حول الشرق األوسط مايو ٢٠٠٥م ص ٤. 

نامة ١٥ / ٢ / ٢٠١٠م.  ١٢٣ ـ البحرين من الدول ذات األداء العالي في تقرير اليونسكو جريدة الوقت ا
نامة ٢٨ / ٣ / ٢٠١١م. ١٢٤ ـ البحرين األولى عربياً في محو األُمية جريدة البالد ا

١٢٥ ـ محمد عزالعرب مرجع سابق ص ١٥. 
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احملور الثاني-  خصائص األزمة :

عـلى الـرغم من أن هـذه األزمـة لـم تكـن األولى من نـوعـهـا حـيث سـبـقـتـهـا أزمات
ملكة منذ حصولها على االستقالل فإن لهذه األزمة مجموعة من سياسية عاشتها ا
ــيـزهـا مـن أبـرز تـلك اخلــصـائص بــعـضـهــا يـتــشـابه مــع األزمــات الـســابـقـة وبــعـضــهـا 

اخلصائص ما يأتي: 
١- غلبـة الطابع الـطائفي (الشـيعي) على االحـتجاجـات حيث يالحظ أن اجملتمع
الـبحـريـني لم يحـتضن بـأكـمله مـطالب الـتـغيـير الـتي دعا إلـيـها "شـباب ثـورة ١٤ فبـراير"
كـما يـطلـقون عـلى أنـفسـهم. فقـد كان قـطاع مـهم من أبـناء الـطائـفة الـشيـعيـة هم احملرك

ؤشرات منها: األساسي للتظاهرات(١٢٦) يتضح ذلك في عدد من ا
- كثرة استخـدام األعالم السوداء التي عادة ترفع في االحـتفاالت الدينيـة للشيعة في

ملكة.  ا
ظـاهرات مـنذ الـيوم األول من ٢٥ مـنطـقة شـيعـية أو ذات أغـلبـية شـيعـية - خـرجت ا

ولم تخرج من أي مناطق سنية أو ذات أغلبية سنية. 
 ." - كثرة استخدام هتافات من قبيل "يا حس

عتـصمون في غـالبيتـها من السـياسي - الرمـوز والشخصـيات العـامة التي استـقطبـها ا
ورجـال الـدين الـشـيـعـة مــنـهم الـشـيخ عـلي سـلــمـان األمـ الـعـام جلـمـعـيـة الـوفـاق

اإلسالمية (شيعية) حسن مشيمع األم العام حلركة حق (شيعية).
ـطالـبهم ـقـابل لهـذا ونـتيـجـة خلوف أبـناء الـطـائفـة الـسنـيـة من فرض هـؤالء  وفي ا
ـوالـ لهم من عـلى الـدولة خـاصـة فيـما يـتـعلق بـتـغيـيـر رئيس الـوزراء وتـمكـ أحد ا
شكـلة في البـحرين ليـست ب حكم ومـعارضة بل ١٢٦ ـ يـذكر أن وزير اخلـارجية الـبحريـني عبـر عن ذلك بوضوح في قـوله:"إن ا
هي مـسألـة طـائفـيـة ب الـسنـة والـشيـعـة... وأن االحتـقـان الطـائفـي عمـره ١٤٠٠ سنـة ولم يـخلق فـي البـحرين الـيـوم بل نحن
ـشكلـة في البحرين ـدة أننا قصـة جناح" وزير اخلـارجية: ا نعـاني من هذا الشيء بـ السنـة والشيـعة بعدمـا كنا نـظن طوال هذه ا

طائفية سببها االحتقان ب السنة والشيعة سويس إنفو ٢٩ مارس ٢٠١١م. 
http://www.swissinfo.ch/ara/solrSearch.htm?cid=29883346 
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نصب اجتهوا إلى تشكيـل ما أُطلق عليه "جتمع الوحدة الوطنية" في الوصول إلى هذا ا
١٩ فـبـرايـر ٢٠١١م وجنح في اســتـقـطـاب طـوائف أُخــرى من الـبـحـريـنــيـ وهم الـبـهـرة
سـيحي والـيهود. وعـبرت بيـاناته عن تمـسكه بشرعـية نظـــام احلكم القـائم وعائلة وا
ـلك وحمـاية الـوحـدة الوطـنيـة ب الـسـنة والـشيـعة والـدخول في آل خـليـفـة بقـيادة ا
ـعارضـة مع رفض أية شـروط مسـبقـة لذلك(١٢٧). ومن حـوار مع اجلمـعيـات السـياسـية ا
ـكـان اإلشـارة إلى أنـه رغم تـضـامن عـدد من أعـضــاء الـنـقـابـات واجلـمـعـيـات األهـمـيـة 
ـعـلـمـ الـعــمـالـيـة مع مــطـالب احملـتـجــ كـمـا حـدث في الــقـطـاع الـصــحي وجـمـعـيــة ا

البحريـني التي نـفذت اضطراباً عن الـعمل فإنه لم يقـلل من حقيقة الـطابع الطائفي
لالحتجاجات نظراً ألن غالبية أعضاء هذه اجلمعيات من أبناء الطائفة ذاتها. 

٢- أولـوية الـتعـامل األمني مع األزمـة سارعت احلـكومـة البـحريـنيـة كمـا هو مـعتاد
في هـذه احلـاالت إلى اسـتـخـدام األداة األمنـيـة في تـعـامـلـهـا األولي مع األزمـة حيث
ــواجـهــة احملــتـجــ مــنـذ الــيـوم األول دفــعت بــقـوات مــكــافـحــة الــشـغب إلـى الـشــارع 
واشـتـبكـوا مـعهم رغم تـرديـدهم لشـعـارات "سلـمـية ...سـلمـيـة" وهو مـا جنم عـنه وفاة
ــسـتـخـدمـة في الــتـعـامل مع األزمـة (١٢٨). وظــلت األداة األمـنـيـة هي األداة ا شـخـص
عـلى مدار األيـام الـستـة األولى رغم اخلـطاب الـرسـمي للـملـك في ١٥ فبـراير ٢٠١١م
ـظاهـرات وإعالنه عن تشـكيل جلـنة الـذى أعلن فـيه عن أسفه لـسقـوط قتـلى خالل ا
يدان فجر اخلميس ١٧ عرفة األسباب   فإن قوات الشرطة اقتحمت ا حتقيق خاصة 
طاطي الخالئه وهو ما سيل للدموع والرصاص ا فبراير ٢٠١١م واستخدمت الغاز ا

ـشتـركـة جـريدة الـوسط الـبـحـريـنيـة ٢٦ فـبـراير ١٢٧ ـ الـوحـدة الـوطنـيـة واجلـمـعيـات الـسـيـاسيـة يـجـتمـعـون لـلـحوار فـي القـضـايـا ا
٢٠١١م. 

ـتظـاهرين في البـحرين جـريدة احليـاة اللـندنيـة ١٥ فبـراير ٢٠١١م. ولكن في حـقيـقة األمر لم ١٢٨ ـ مواجهـات ب الـشرطة وا
تـظـاهرون الـعـنف ضـد قوات األمن وصـل إلى حد دهـسـهم بـالسـيـارات حتى تـكن تـلك االحتـجـاجـات سلـمـية بل اسـتـخـدم ا
ـوت والتـنـكيل بـجـثثـهم واخـتطـافـهم وتعـذيـبهم والـتـحقـيق مـعـهم فضالً عن اسـتـغاللهم الـشـعائـر احلـسيـنـية لـتـخزيـن األسلـحة ا
نامـة : بحريـني يدهس ٩ من رجال األمن والسـيوف ورفع صـور لقيـادات دينيـة أو سياسـية من خارج الـبحرين. لـلمـزيد انظـر: ا
عـمـداً جريـدة الـشرق األوسط لـنـدن ١٨ مايـو ٢٠١١م. الـبحـرين: وزيـر الداخـلـية يـحـذر من تخـزين أسـلحـة في احلـسـينـيات
جريـدة احليـاة اللـندنـية ١٤ أبـريل ٢٠١١م. عـادل الطـريفي وهم الـثورات الـسلـميـة جريـدة الشـرق األوسط لنـدن ١٢ أكتـوبر

٢٠١١م. 
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نتج عنه مقتل ٣ أشخاص وإصابة ١٩٥ آخرين ثم بـدأ انتشار ٤٢ عربة مدربة وناقلة
جند تابعة لـقوات اجليش في االنتشار في الدوار(١٢٩). ومع بدء التعامل السياسي مع
عارضـة في ١٩ فبراير تـمثل في دعـوة ولي العهـد البحريـني حلوار وطنـي مع ا األزمة وا
ـعارضـة في بدايـة األمر بـالـدعوة فـإنهـا سرعـان ما تـراجعت ٢٠١١م(١٣٠) ورغم قـبول ا
سبقة شملت ما يأتي: إلغاء دستور ٢٠٠٢م الدعوة عنها واضعة حزمة من الشروط ا
النتخاب مجـلس تأسيسي على أسـاس تساوي األصوات ب الـناخب حق الشعب
في أن يكون له حكومة منتخبة تشكيل حكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط إطالق
مـعـتقـلي الـرأي تشـكـيل جلنـة تـقصي احلـقـائق جـعل اإلعالم الرسـمي إعالمـاً حراً
ضـمـان عدم مـشـاركـة األمن في التـحـركـات الشـعـبـية(١٣١) وهو مـا قـوبل بـالرفض من
وقف جانب القيادة السيـاسية التي رأت في فرض شروط مسبقـة للحوار تعني حسم ا
ـفاوضـات. وهـو مـا أدى إلى عودة احلـكـومة واتـخـاذ القـرارات قـبل اجلـلوس إلى مـائـدة ا
البحرينـية إلى استخدام األداة األمـنية من خالل طلب العـون من دول مجلس التعاون
الـتي ســارعت بـاالسـتــجـابــة من خالل وصـول قــوات درع اجلـزيــرة إلى الـبــحـرين وقـد
دة ثالثة أشـهر وفرض حظر جتول جزئي صاحب ذلك إعالن حالة السالمة الـوطنية 
ـنـاطق قـيـام الـقـوات البـحـريـنـيـة بـإخالء الـدوار لـلـمـرة الـثـانـيـة مـنـذ بدء في عـدد من ا

االحتجاجات واعتقال ستة من القيادات احملرضة على العنف(١٣٢).
ـطالـب إذ يالحظ وجود انـقسـام ب احملـتجـ حول تـظاهـرين حول ا ٣- انـقسـام ا
ـكن تـفـسـيـره في ضـوء اخـتالف خـلـفـيـة الـقـوى الـسـيـاسـيـة مـطـالب الـتـغـيـيـر وهـو مـا 
ـكن مــعه الــتـمــيـيــز بـ ثالث ــشـاركــة في هـذه االحــتــجـاجــات. وذلك عـلى نــحــو  ا

مجموعات من هذه القوى هي: 
١٢٩ ـ البحرين مواجهات دامية في اللؤلؤة والوفاق تنسحب جريدة الوسط البحرينية ١٧ فبراير ٢٠١١م. 

عـارضة حـيث أمر بـاالنسـحاب الـفوري لـقوات طـالب ا ١٣٠ ـ يذكـر أن ولي العـهد حـرص منـذ الدعـوة على احلـوار واالستـجابـة 
. لـلـمـزيد انـظـر: البـحـرين : ولي الـعهـد يـسحب ـعتـقـل اجليش من الـشـوارع وانـسحـاب قـوات الشـرطـة إطالق سـراح عشـرات ا

اجليش والشرطة من الشوارع جريدة احلياة اللندنية ٢٠ فبراير ٢٠١١م. 
١٣١ ـ االئتالف الوطني: ٦ خطوات لتهيئة األرضية ألي حوار جريدة الوسط البحرينية ٢٨ فبراير ٢٠١١م. 

ان أحمد رجب مرجع سابق ص ٧٦. ١٣٢ ـ إ
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أ- اجملـموعـة األولى تـضم الـشبـاب الـذين أطلـقـوا الدعـوة عـلى الفـيس بـوك والذين
ـثـلون أنـفـسهم وأن الـقوى أصـدروا في ١٣ فبـرايـر ٢٠١١م بيـانـاً رسمـياً جـاء فـيه أنهم 

السياسية ليست مخولة باحلديث نيابة عنهم وحتددت مطالبهم فيما يأتي(١٣٣):
- إلغاء دستور ٢٠٠٢م. 

- حل مجلسي الشورى والنواب. 
- تـكوين مـجـلس تـأسـيـسي من خـبـراء وكوادر الـطـائـفـتـ الشـيـعـيـة والـسنـيـة لـصـيـاغة
دستور تعاقـدي جديد ينص على أن الـشعب مصدر السـلطات جميـعاً وأن السلطة
ان منتخب كلـياً من الشعب وأن السلطة التنفيذية تتمثل التشريعية تتمثل في بر
لـكة دسـتوريـة حتكـمها نتـخب مبـاشرة من الـشعب وأن الـبحـرين  بـرئيس الـوزراء ا
ـنع عـلى أفــرادهـا تـولي مـنــاصب كـبـيـرة في الــسـلـطـات الـثالث أسـرة آل خـلـيــفـة و

التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
 . - إطالق سراح جميع األسرى السياسي واحلقوقي

ـسـؤول - تـشـكيـل جلنـة وطـنيـة لـلتـحـقيق في مـزاعم الـتـعذيب ومالحـقـة ومحـاسـبة ا
 . قانونياً

- ضـمان حـرية الـتعـبير والـكف عن مالحـقة الـصحـفي قـضائـياً ومـنع حبـسهم في
قضايا النشر وعدم الـتضييق على اإلنترنت وفتـح اجملال أمام التدوين استقاللية
ـؤسـسـات هـيـئـة اإلذاعــة والـتـلـيـفــزيـون وعـدم تـدخل األجــهـزة األمـنـيـة فـي عـمل ا

اإلعالمية. 
- ضمان استقاللية القضاء وعدم تسييسه. 

- تـشـكـيل جلنـة وطـنـية لـلـتحـقـيق في مـزاعم التـجـنـيس السـيـاسي وسـحب اجلنـسـية
ن ثبت حصولها عليها بشكل غير قانوني أو بسبب دوافع سياسية.  البحرينية 

١٣٣ ـ اآلالف يستمرون في اعتصامهم بدوار اللؤلؤة لليوم الثالث جريدة الوسط البحرينية ٢٧ فبراير ٢٠١١م. 
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ـطـالب تـصـاعـدت بـعـد سـقـوط أول ضـحـايـا فـي بـدايـة األحداث ويـذكـر أن هـذه ا
حيث طالبوا بإسقاط النظام وإنهاء حكم آل خليفة. 

ــعــارضـة الــتــقــلـيــديــة أو مــا أطـلـق عـلــيه االئــتالف الــوطــني ويــشـمـل سـبع ب-  ا
جـمـعيـات هي جـمعـيـة الوفـاق الـوطني اإلسالمـيـة (شيـعـية)- جـمعـيـة العـمل الـوطني
قـراطي (يسار)- جـمعية نبـر التقـدمي الد ـقراطي (وعد- يـسار قومي)- جـمعيـة ا الد
ـقراطي (بعث)- جمعية اإلخـاء الوطني (ليبرالية شـيعية) جمعية التجمع القومي الد
لكـة دستورية ودولـة مدنية العمل اإلسالمي (شـيعية)  وحتـددت مطالبه في إقـامة 
وأن يتم انـتخـاب احلكـومة ورئـيس الوزراء(١٣٤). ويذكـر أنه قبل احلـوار الذي دعت إليه
ـعـتـصـمــ بـالـوجـود بـدوار مـجـلس الـدولـة بـشـروط هـي: الـتـعـهـد بـاحلـفـاظ عــلى حق ا
الـتـعاون اخلـلـيجي (دوار الـلـؤلؤة) احلـفـاظ عـلى حيـاتـهم طوال فـتـرة احلوار والـتـفاوض
عـتـقـل الـسـيـاسـي وشـطب قـضـاياهـم في احملاكم الـتـعـهد اإلطالق الـفـوري جلـمـيع ا
بــتـحـيــيـد اإلعالم الــرسـمي لــتـخــفـيف االحـتــقـان الــطـائــفي إقـالـة احلــكـومــة والـشـروع
ــظــاهــرات يـوم ١٤ بــالــتــحــقــيق احملــايــد في أعــمــال الــقــتل الــتي وقــعـت مــنــذ انــدالع ا

فبراير(١٣٥).
ـؤسـس في ٧ مـارس ٢٠١١م وضم ثالث ج- الــتـحــالف من أجل اجلــمـهـوريــة ا
حــركــات شـيــعـيــة هي اجتــاه حــسن مـشــيــمع حــركـة أحــرار الـبــحــرين تــيـار الــوفـاء
قراطـية بالتعاون اإلسالمي وتمثلت مـطالبه في إسقاط الـنظام إنشاء جمـهورية د
دني أداة لتـحقيق ذلك الهدف. مع كل القوى التي تـقبل ذلك اعتماد الـعصيان ا
واجـهات العـنيفة ـسؤولون بـدرجة كبـيرة عن ا ويُذكـر أن هذا التحـالف وقياداته هم ا
الــتي شــهـدتــهــا الـبــحــرين في الــفـتــرة الــسـابــقــة عـلـى دخـول قــوات درع اجلــزيـرة إلى

ملكة(١٣٦).  ا
١٣٤ ـ الوفاق ال مكان لوالية الفقيه في البحرين جريدة الوسط البحرينية ١٧ فبراير ٢٠١١م. 

١٣٥ ـ محمود حمدي أبو القاسم مرجع سابق ص ٤٨. 
ان ١٣٦ ـ مشـيـمع: مـطالـبـنا وطـنـية وال تـمـثل شـيعـة أو سـنة أو حـق أو وفاق" جـريـدة الوسط الـبـحـرينـيـة ٢٨ فبـرايـر ٢٠١١م. إ

أحمد رجب مرجع سابق ص ٧٧. 
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ـكـون من قوى سـيـاسـيـة عدة يـضـاف إلى هـذه اجملـموعـة " جتـمع الـوحـدة الـوطنـيـة " ا
ـمـثـلـة لـلـتـيار تـتـصـدرهـا جـمـعـيـات إسالمـيـة سـنيـة فـي مقـدمـتـهـا جـمـعـيـة "األصـالـة" ا
. ـسلـم عـبـرة عن جمـاعة اإلخـوان ا نـبر الـوطـني اإلسالمي" ا الـسلـفي وجـمعـيـة "ا
وقد تأسس هذا الـتجمع بعـد اندالع االحتجـاجات للدفاع عن مـشروعية الـنظام القائم
طـالـبـة بـإسـقـاط الـنـظـام أو حـكـومـته مـسـاومـة عـلى أمن الـبـلد في الـبـحـرين واعـتـبـار ا

واستقالله(١٣٧).

عاجلة الرسمية لألزمة:  احملور الثالث- ا

سـارعت الـقـيـادة الـسـيــاسـيـة إلى إتـخـاذ حـزمـة مـن اإلجـراءات الـرامـيـة إلى احـتـواء
األزمة ومنع تفاقمها ومن أبرزها ما يأتي: 

ستقلة لتقصي احلقائق:  - تشكيل اللجنة البحرينية ا أوالً
ـلكـي في أواخر يـونـيـو عام ٢٠١١م بـتـشـكيل جلـنـة بـحريـنـيـة مسـتـقـلة صـدر األمـر ا
صـري الدكـتور شـريف بسـيوني يـعاونه فـيهـا عدد لـتقـصي احلقـائق برئـاسة الـبـروفسـور ا
من اخلبراء الـقانونـي واحلقوقـي والسيـاسي من أطـراف دولية وإقلـيمية(١٣٨) وذلك
لـلـتحـقـيق في األحـداث الـتي وقعت خالل شـهـري فـبرايـر ومـارس ٢٠١١م وقـد حدد
واضيع واالنـتهاكات حلـقوق اإلنسان التي لك مهـامها في عشـر قضايا تشـمل كل ا ا
ـا فـيهـا مـزاعم الـتعـذيب والـوفـيات نـظـمات الـدولـيـة سابـقـاً والحـقاً  حتدثت عـنـهـا ا
داخل السجون واحملتجـزين وظروف االحتجاز واالنتـهاكات من جانب بعض اجلهات
ـتـشــددة وأسـبـاب األزمـة وتــطـوراتـهـا ومــا جـرى في مـسـتــشـفى الـســلـمـانـيـة ودوار ا
مـجلس الـتـعاون اخلـليـجي ودور اإلعالم في األزمـة ودور قوات درع اجلـزيـرة وشرعـية

١٣٧ ـ محمود حمدي أبو القاسم مرجع سابق ص ٤٨. 
لكي رقم ٢٨ وجب األمـر ا لـكة البـحرين  سـتقلـة لتقـصي احلقائق يـوم ٢٩ يونيـو ٢٠١١م في  ١٣٨ ـ أنشئت الـلجنـة البحـرينـية ا
ـهمـة الـتحـقـيق والـتقـصي حـول األحداث الـتي جـرت في الـبحـرين في الـفـترة من فـبـراير لـسـنة ٢٠١١م. وقـد  تـكلـيف الـلـجنـة 
) وعـضـويــة كل من: د. بـدريـة ـتــرتـبـة عـلـى تـلك األحـداث ضـمـت الـلـجـنــة د.مـحـمـود بــسـيـوني (رئـيــسـاً ٢٠١١م  والــنـتـائج ا

العوضي د.ماهنوش إرسنجانى القاضي فليب كيرش د.نايجل رودلى. 
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دخـولـهـا. وقـد اعــتـبـر الـكـثـيـرون تـأسـيس الـلـجـنـة مــخـرجـاً قـانـونـيـاً وحـقـوقـيـاً وسـيـاسـيـاً
ملكة خالل الفترة آنفة الذكر.  للتجاوزات واالنتهاكات التي وقعت في ا

ـهـامهـا الـتـقت بـاجلـمـعـيـات السـيـاسـيـة كـافـة وبـعائالت وفي إطـار قـيام الـلـجـنـة 
سـجون تـوف واحملـتجزين جـراء األحداث وبـزيارة السـجون ومـقابلـة احملتجـزين وا ا

 . تظلم فضالً عن استقبال أكثر من ألفي شخص من ا
وخلصت اللجـنة إلى تقريرها الـذي وصف باحليادية والنـزاهة من مختلف األطراف
عارضـة رغم ما أثير في بـداية عملـها من ادعاءات رافضـة لها من جانب احلكومـية أو ا
ـعارضـة ولكن بـصدور الـتـقريـر كان مـوضع إشادة وتـقديـر من اجلـميع حـتى احلكـومة ا
الـبـحــريـنـيـة وافـقـت عـلى مـا جـاء به مـن مالحـظـات واعـتــرفت بـأخـطـائــهـا وحتـمـلت
مـسـؤوليـتـها كـاملـة في هـذا اخلصـوص وهـو ما بـدا واضـحاً من تـعـاونهـا مع مالحـظات
ؤشـرات: إطالق سـراح عدد الـلـجنـة حـتى قبل أن تـقـدم تقـريـرها الـنـهـائي ومن أهم ا
فصول تـهم بارتكاب جـنح إعادة ا ن فيهم األطـباء والنساء ا عـتقل  كبير من ا

إلى أعمالهم إعادة البعثات الدراسية للطلبة في اخلارج والداخل(١٣٩).
تضررين من األحداث:  ثانياً- تأسيس صندوق وطني لتعويض ا

صـدر مـرسوم مـلـكي في سبـتـمبـر ٢٠١١م يـقضي بـإنـشاء صـنـدوق وطني لـتـعويض
تضررين من األحـداث وذلك كخطوة فعالـة للتعاطي مـع تداعيات تلك األحداث ا
: األول حتـمل رسـمي للـمـسـؤوليـة. الـثانـي أن الصـنـدوق جاء عـكس أمـرين مـهمـ
ـــرســوم أن هـــدف الـــصـــنــدوق وفق مـــبـــاد حــقـــوقـــيـــة دولـــيــة حـــيث أشـــارت مـــواد ا
ـنـتـفـعـ بـأحـكـامه إعـماالً ـسـاعـدة في تـوفـيـر تـعويـضـات فـعـالـة لـلـمـتـضـررين ا هـو:"ا
ـبـاد الـتـوجـيـهـيـة بـشـأن احلق في االنـتـصـاف واجلـبـر لـضـحـايا لـلـمـبـاد األساسـيـة وا
االنـتهـاكات اجلـسميـة للـقانـون الدولي حلـقوق اإلنـسان واالنـتهـاكات اخلـطيـرة للـقانون
ـقــراطـيـة مـؤسـسـة األهــرام الـسـنـة ١٢ ع ٤٥ يـنـايـر ١٣٩ ـ حـسن مــوسى الـشـفـيـعـي ربـيع أم أزمـة في الـبـحــرين مـجـلـة الـد

٢٠١٢م ص ١٣٦. 
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تـحدة رقم ٦٠ / ١٤٧ في اإلنسـاني الدولـي والصـادر بهمـا قرار اجلـمعـية الـعامـة لألُ ا
١٦ ديسمبر ٢٠٠٥م". 

ثالثاً- اإلصالح القضائي: 
قامت احلـكومـة البحـرينـية بنـقل صالحيـات إجراء جمـيع التـحقيـقات في الـوفيات
عامـلة من وزارة الـداخليـة إلى النـيابة الـعامـة وإنشاء هـيئـة مستـقلة والتـعذيب وسـوء ا
ضـمن مـكتب الـنـائب العـام لإلشـراف على هـذه احلـاالت  وتمـكـ النـظام الـقـضائي
دني العادي من مراجعة جـميع احملاكمات التي جرت في مـحاكم السالمة الوطنية ا
دان في محـاكم السالمة الوطنية  وإلغاء جميع التهم وإعادة محاكمة الكادر الطبي ا

تعلقة بحرية التعبير والتي شملت ٣٣٤ شخصاً(١٤٠). ا
رابعاً- انطالق مسيرة حوار التوافق الوطني: 

ـلك الـبـحريـني إلى الـبـدء في تنـظـيم جـلسـات لـلحـوار الـوطني مـثـلّت دعوة ا
حتت رئـاسـة رئـيس مــجـلس الـنـواب الـبـحــريـني "خـلـيـفـة بـن أحـمـد الـظـهـراني"
ثـلى لـلخـروج من األزمة إدراكـاً ألهمـيـة احلوار كـونه اآلليـة الـناجـعة والـوسـيلـة ا
اجملتـمعـية حيث انـعقـد في الفـترة من ٢ يولـيو ٢٠١١م إلى ٢٤ يـوليو ٢٠١١م.
وهو مـا أكد عليه الـتقريـر النهـائي الصادر في خـتام جلـساته والذي جـاء معبراً
بـكل شــفـافـيــة ووضـوح عـمـا شــهـدته جــلـسـات احلــوار ومـنـاقـشــاته من خالفـات
ـــشـــاركـــون واخـــتالفــــات في اآلراء والـــرؤى والــــتـــصـــورات(١٤١) جنـح خاللـــهــــا ا

ستقلة لتقصي احلقائق   ١٤٠ ـ التقرير النهائي للجنة الوطنية بتوصيات اللجنة البحرينية ا
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=632053& 
شارك في هذه احملاور (١٧٢) مرئـية فيما بلغ عدد ما  تسليمه في قدمة من ا كـتوبة ا رئيات ا ١٤١ ـ يذكر أنه قد بلغ عدد ا
قيـم (٣٦) مرئية. حيث استـعرض التقرير التـوافقات التي  التوصل إليـها من خالل جلسات اللجـان العامة في البنود محور ا
رئيـات التي  التوافق عليها رئيات: األول ا عروضـة كافة في كل محور على حـدة وذلك من خالل التمييز ب نـوع من ا ا
(سـواء مكـتوبـة أم شـفاهـة) وبـلغت (٢٩١) مـرئـية مـوزعة عـلى الـنحـو اآلتي: (٢٥ مـرئيـة) في احملـور السـياسـي (٨٥ مرئـية) في
ـرئـيـات التـي لم يـتم الـتوافق احملـور االجـتـمـاعي (٨٥ مـرئـيـة) في احملـور االقـتصـادي (٩٦ مـرئـيـة) في احملـور احلـقـوقي. الـثـاني ا
عـلـيهـا وبـلغت (٤٠) مـرئـيـة موزعـة عـلى الـنحـو اآلتي: (٢٨ مـرئـية) في احملـور الـسـياسي (٣ مـرئـيـات) في احملور االقـتـصادي

http:// ــقـيــمـ حـيـث أفـرد لـهــا جـزءاً خــاصـاً. لـلــمـزيــد انـظـر (٩مـرئــيـات) في احملــور احلـقـوقـي. ولم يـغـفـل الـتـقــريـر مــرئـيـات ا
www.bna.bh/portal/main 
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بــالـتــوصل إلى تــوافـقــات وقـواسم مــشــتـركــة شـمــلت أربـعــة مــحـاور عــلى الـنــحـو
اآلتي(١٤٢):

- احملور السياسي: اجلمعـيات السيـاسية صالحيـات مجلسي الـشورى والنواب
احلكومة النظام االنتخابي. 

دني األمن والسلم األهلي. - احملور االجتماعي: الشباب مؤسسات اجملتمع ا
- احملور االقتصادي: تعـزيز التـنافسـية االقتـصادية مـستوى اخلـدمات احلكـومية

ال العام إعادة توجيه الدعم مساهمة اجملتمع في التنمية. احلوكمة في إدارة ا
ـرأة والــطـفل وذوي االحــتـيـاجــات اخلـاصـة الــسـلـطـة - احملـور احلـقـوقي: حـقـوق ا

القضائية حرية التعبير حرية التجمع حقوق اإلنسان. 
خامساً- إدخال حزمة من التعديالت الدستورية والتشريعية: 

ان بإعـطاء مجلس النواب احلق في شملت حزمة الـتعديالت توسيع صالحـيات البر
قبول أو رفض بيان احلكـومة كما أعطته صالحيات كـاملة للمساءلـة والرقابة ستنعكس
ـنـظـمـة حلـريـة الـرأي ـاني. فـضًال عـلى إعـادة الـنـظـر في الـقـوانـ ا عـلى تـعـزيـز األداء الـبـر
جـاالت حـقوق اإلنـسـان والتي جتـلت بـوضوح في الـتـعديالت ـتـعلـقـة  والـتـعبـيـر وتلك ا
عـلى قـانون الـعـقـوبـات الـبـحـريـني في تـعريـفه لـلـتـعـذيب وجتـر جـمـيع أنـواعه وتـشـديد
ـا يتفق الـعقوبـات على مـرتكـبيه مع إزالة أيـة قيـود على فـترة تـقد شكـاوي التـعذيب 
ؤسسة تـعلقة بـحقوق اإلنسان. فـضًال عن االقتراح اخلاص بتـأسيس ا عاييـر الدولية ا وا

ا تتمتع به من استقاللية عن احلكومة(١٤٣). الوطنية حلقوق اإلنسان 
ومن أبرز اإلجنازات التي تمت في هذا اخلصوص ما يأتي(١٤٤):

١٤٢ ـ عجالن إبراهيم عجالن حوار التوافق الوطني البحريني: قراءة في التقرير النهائي 
http://www.ashabakah.com/n7n/content/33019  

١٤٣ ـ شيماء حسن جلنة تقصي احلقائق البحرينية والعدالة الناجزة
http://www.middle-east-online.com/?id=120900
نامة البحرين يونيو ٢٠١٢م ص ص ٢٨-٥٣.  تخذة لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ا ١٤٤ ـ تقرير حول اإلجراءات ا
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أ- التعديالت الدستورية من أبرزها ما يأتي: 
- تطـوير آلـية تضـمن اإلسراع في إصـدار التـشريع حـيث  إدخال تـعديالت على
ــادة (٦٨) والـتي تــنص عــلى أن:" جملـلس مـادتــ فى الــدسـتــور الـبــحـريــني وهــمـا: ا
ـسائل الـعـامة وإن تـعـذر على احلـكـومة الـنـواب إبداء رغـبـات مكـتـوبة لـلـحكـومـة في ا
األخذ بهذه الـرغبات وجب أن تبـ للمجلس كـتابة أسبـاب ذلك خالل ستة أشهر".

ـادة (٩٢ بـنـد أ) والتـي تنص عـلى أن:" ألي من أعـضـاء اجملـلـس اقـتـراح الـقـوان وا
ويحال كل اقتراح إلى اللجنة اخملتصة في اجمللس الذي قدم اقتراحاً إلى اللجنة اخملتصة
في اجمللس الذي قدم االقتراح إلبداء الـرأي فإذا رأى اجمللس قبول االقتراح أحاله إلى
ـهام اإلفـتـاء الـقانـوني وإعـداد التـشـريـعات لـوضـعه في صـيغـة مـشروع اجلـهـة اخملـتصـة 
ه بواسطـة احلكومـة مع ما تـراه من مالحظات تعـديل للدسـتور أو مـشروع قانـون وتقـد
عـلـيه إلى مـجـلس الـنـواب خالل سـتـة أشـهـر عـلى األكـثـر من تـاريخ إحـالـته إلى اجلـهة

ذكورة".  ا
ـادة - نــقل رئـاسـة اجملـلـس الـوطـني إلى رئـيس مــجـلس الـنـواب حــيث  تـعـديل ا
(١٠٢) من الــدسـتــور والــتي نـصت عــلى أن:"يــتــولى رئـيـس مـجــلس الــنـواب رئــاسـة
ــادة (٨٣) ونــصت عــلى أنه:"إذا قــبل مــجــلس اجــتــمــاع اجملــلس الــوطــني". وكــذلك ا
الـنـواب مـشــروع الـقـانـون كـمــا ورد في مـجـلس الـشــورى يـحـيـله رئـيـس مـجـلس الـنـواب
ـلك". وأيـضـاً خـالل مـدة ال تـتـجـاوز أسـبـوعــ إلى رئـيس مـجـلس الـوزراء لــرفـعه إلى ا

ادة (٨٥) والتي نـصت على أنه:"إذا اختـلف اجمللسان حـول مشروع أي قـانون مرت ا
ـواد اخملـتـلف عـلـيـها" يـجتـمع اجملـلس الـوطـني بـرئـاسـة رئـيس مـجـلس الـنـواب لـبـحث ا
ـوافقة ـادة (٨٦) والتي نـصت على أنه:"في جـميع احلـاالت التي تـتم فيـها ا وكذلك ا
عــلى مــشــروع الــقــانـون يــقــوم رئــيس مــجــلس الــنـواب بــإحــالــته خالل مــدة ال تــتــجـاوز

لك".  األسبوع إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى ا
ـواد - زيـادة الـصالحـيـات الـتـشـريـعـيـة والـرقـابـيـة جملـلس الـنـواب حـيث  تـعـديل ا
ـادة (٤٦) على أن:"يـقدم رئيـس مجلس (٤٦- ٦٥-٦٧-٦٨-٨٦-٩١) فقـد نصت ا
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الـوزراء بـرنـامج احلــكـومـة خالل ثالثــ يـومـاً من أداء الـيــمـ الـدسـتــوريـة إلى مـجـلس
النـواب أو في أول اجتمـاع له إذا كان غـائبـاً. وإذا لم يوافق اجمللس عـلى هذا الـبرنامج
ه إلى اجمللـس بعد إجراء خالل ثالث يـوماً بأغـلبيـة أعضائه تـقوم احلكومـة بإعادة تـقد
ما تـراه من تعديـالت خالل واحد وعشـرين يومـاً من تاريخ رفض اجملـلس له فإذا أصر
مجلس الـنواب على رفض البـرنامج للمـرة الثانيـة خالل فترة ال تتـجاوز واحد وعشرين
لك استقالة الوزارة ... ويجب على اجمللس أن يصدر يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل ا
نصوص علـيها فإذا مضت إحدى دد ا قراراً بقبول بـرنامج احلكومة أو رفضـه خالل ا
ادة (٦٥) دد دون صـدور قـرار من اجمللس اعـتـبر ذلك قـبـوالً للـبرنـامج. ونـصت ا هـذه ا
على أن بعد إبداء مـكتب اجمللس رأيه في توافر األركـان الشكليـة لالستجواب تُجرى
مــنـاقـشــة االسـتـجــواب في اجملـلس مــا لم يـقـرر أغــلـبـيــة أعـضـائـه مـنـاقــشـته في الـلــجـنـة
ادة ٦٧ على أنه ه. ونصت ا اخملتصـة وذلك بعد ثمـانية أيام عـلى األقل من يوم تقـد
إذا رأى عشرة من أعضـاء مجلس النواب عـدم إمكان التعـاون مع رئيس مجلس الوزراء
أُحـيل األمــر إلى مـكــتب اجملـلس لــبـحــثه وإحـالــته إلى اجملـلـس خالل مـدة ال تــتـجـاوز
ـادة (٦٨) عـلـى أنه يـجــوز بـنـاء عــلى طـلـب مـوقع من خــمـسـة ". ونـصـت ا األسـبــوعـ
أعضاء على األقل من مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة
ـادة (٨٦) عـلى أنه فـي جـمـيع احلـاالت الـتي تـتم فـيـهـا احلـكــومـة في شـأنه. ونـصت ا
وافـقة على مـشروع الـقانون يـقوم رئيس مـجلس الـنواب بإحـالته خالل مدة ال تـتجاوز ا
ـادة (٩١) عـلى أن ـلك. ونـصت ا األسـبـوعـ إلى رئـيـس مـجـلس الـوزراء لـرفـعه إلى ا
لكـل عضو مـن أعضاء مـجلس الـنواب أن يـوجه إلى الوزراء أسـئلـة مكـتوبـة الستـيضاح

األُمور الداخلة في اختصاصهم. 
ـادة (٥٣) حـيث - وضع مـعـايـيـر الخـتــيـار أعـضـاء مـجـلس الــشـورى  تـعـديل ا
نـصت عـلى أنه:"يـشـتـرط في عـضـو مـجــلس الـشـورى أن يـكـون بـحـريـنـيـاً مـضى عـلى
اكتسـابه اجلنسيـة البحريـنية عشـر سنوات على األقل غـير حامل جلنـسية دولة أُخرى
جـلس التـعاون لـدول اخللـيج العـربيـة متـمتـعاً بـكافة حـقوقه من غـير الـدول األعضـاء 
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ـدنـيـة والـسـيـاسـيـة وأن يـكـون اسـمه مـدرجـاً في أحـد جـداول االنـتـخاب وأال يـقل ا
ن تتوافـر فيهم سنه يـوم التعـي عن خـمس وثالث سنـة ميالديـة كاملـة وأن يكـون 

اخلبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن". 
ب-  التعديالت التشريعية من أبرزها ما يأتي: 

ـعاشـات اخلاضـع - صدور الـقـانون رقم (٢٥) لـسنـة ٢٠١١م بشـأن رفع احلد األدنى 
ألحكـام القـانون رقم (١٣) لسـنة ١٩٧٥م بـشأن تـنظيم مـعاشـات ومكافـآت التـقاعد

وظفي احلكومة. 
- صدور مرسوم بقـانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١١م بتـعديل بعض أحكام قـانون النقابات

رسوم بقانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٢م.  العمالية الصادر با
ـلـكي رقم (٨) لسـنـة ٢٠١٢م بتـعـي "عـلي حـس شـرفي" عـضواً فى - صـدور األمر ا
اجملـلس األعـلى لـلـشبـاب والـريـاضـة سعـيـاً إلى تـمثـيل الـشـبـاب في اجملـلس األعلى

للشباب والرياضة. 
ــرسـوم بـقــانـون رقم (١٨) لـســنـة ١٩٧٣م بـشـأن االجــتـمـاعـات - تـعـديل بــعض بـنـود ا
ـسيـرات والـتجـمعـات مع إدخـال بعض الـبـنود اإلضـافيـة. وقـد تضـمنت الـعامـة وا
تـحاورون مثل حتـديد مناطق ـواضيع التي تـوافق عليـها ا التـعديالت معـاجلة بعض ا
سـيـرات والتـجـمعـات لـضمـان عـدم تعـطـيل مصـالح الـناس وأوقـات االعـتصـامـات وا
سيرات ومراعاة األسس التربوية وتنظيمها ومنع إشراك األطفال في التـجمعات وا
ــسـيــرات وحـمل ـظــاهـرات وا لـلــطـفـل وجتـر الــتـحــريض عـلى زج األطــفــال في ا
الشـعارات الـطائـفية وتـشجـيعـهم على العـنف كمـا شمل الـتعـديل وضع الضوابط
سـيرات سـيئـة خالل ا الالزمـة لتـفادي رفع األعالم والـصـور األجنـبيـة والشـعـارات ا

والتجمعات. 
رسوم بـقانـون رقم (٢٧) لسنـة ٢٠٠٢م بإنشـاء احملكـمة الدسـتورية ويـتعلق - تعـديل ا
بـغـيـاب رئـيس احملـكـمـة وتـولي الـرئـاسـة نائـب عنـه حيـث شمـل التـعـديل أنه في



وذجاً نظمات اإلقليمية في النزاعات الداخلية: دور مجلس التعاون اخلليجي في األزمة البحرينية  يتدور ا
كو
 ال
عة
ام
ـ ج

ية 
عرب
 ال
رة
زي
اجل
ج و
خللي
ت ا
سا
درا

كز 
مر

١٠١

حـالـة خـلـو رئـيس احملـكـمـة أو غـيـابه أو وجـود مـانع لـديه يـحل مـحـله الـذي يـلـيه من
لكي الصادر بتعيينهم وتكون له أعضاء احملكمة بحسب الترتيب احملدد في األمر ا

قررة للرئيس.  ذات االختصاصات والصالحيات ا
- تعديل القانون رقم (١٨) لسـنة ٢٠٠٦م بشأن الضمان االجتمـاعي بحيث تستفيد

تزوجة من األجنبي وأوالدها من الضمان االجتماعي.  األم البحرينية ا
ــادة رقم (٢٢١) من قــانـون الــعـقــوبــات رقم (١٥) لـســنـة ١٩٧٦م - تـعــديل أحــكـام ا
ـوظف العام إذا كان من أعـضاء قوات األمن العام بتشديـد عقوبة من يـتعدى على ا

 .( حال أدائه أعمال وظيفته (بجعلها احلبس مدة ال تقل عن سنت
- إدخال تعديالت على الـقانون رقم (٢٦) لسنـة ٢٠٠٥م بشأن اجلمعيـات السياسية

ا يضمن حتقيق اآلتي: 
صالح العامة. ارسة أي نشاط من شأنه اإلضرار باالقتصاد الوطني أو اإلضرار با - منع 
ذكور في - تخفيض سن االنضـمام إلى اجلمعيات الـسياسية عـلى أن يربط بالسن ا

قانون مباشرة احلقوق السياسية. 
وضوعات الطائفية. - منع اجلمعيات السياسية من طرح ا

الية على أعضاء إدارات اجلمعيات السياسية.  - تطبيق قوان الكشف عن الذمة ا
- نشر ميزانيات اجلمعيات واحلسابات اخلتامية. 

ـارسـتـهـا لـنـشـاطـهـا بـحـيث ال ـنـبـر الـديـني عن اجلـمـعـيـات الـسـيـاسـيـة في  - فـصل ا
يستخدم كأداة أو كمرجعية للجميعات السياسية.

- وضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل اجلمعيات وزيادة وتنظيم التمويل الذي تقدمه الوزارة.
ادة (٤) من قـانون اجلمعيات الـتي تعالج مسألة الـطائفية وتطـبيق العقوبات - تفعيل ا

الواردة فيه مع وضع معايير وتعريفات واضحة للطائفية. 
- تنظيم إصدار نشرات اجلمعيات. 
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طلب الثاني ا
مشروعية دخول قوات درع اجلزيرة
إلى البحرين في إطار القانون الدولي

ـلـكــة الـبــحـريـن خالل شـهــري فـبــرايـر ومـارس في ضــوء األحـداث الـتـي عـاشــتـهــا 
٢٠١١م ومـــا اســتـــتــبــعـــته من اتـــخــاذ حــزمـــة من اإلجــراءات فـي مــخــتـــلف اجملــاالت
الـسيـاسـية واالقـتـصاديـة واألمنـيـة من أجل مواجـهـة تداعـيـات تلك األزمـة. وإن ظلت
جـمـيع تـلك اإلجــراءات في إطـار الـشـؤون الـداخـلــيـة لـلـدولـة يـحـق لـهـا إدارتـهـا وفق مـا
تـعلق بـطلب احلـكومـة البـحرينـية من يـحافظ عـلى أمنـها واسـتقـرارها. إال أن اإلجـراء ا
ـسـاعـدة في إطـار مـواجــهـة تـلك األزمـة يـظل مـرهـونـاً دول مـجـلس الـتـعـاون اخلـلــيـجي ا
بـتــسـاؤل حــول مـدى مــشـروعـيــة هـذا الــتـدخل وهـل يـتـفـق وصـحـيـح الـقـانــون الـدولي

ثل تدخالً مشروعاً أو غير مشروع?  كن أن  وقواعده? وإلى أي مدى 
وفي إطار اإلجابة على هذا الـتساؤل في ضوء ما سبق استـعراضه من قواعد تتعلق
كن دراسـة مدى مشروعـية تدخل قوات درع شروعـية التدخل الـسابق اإلشارة إلـيها 

اجلزيرة في األزمة البحرينية من خالل محورين: 
نظمة للعالقات في إطار مجلس التعاون اخلليجي:  األول : القواعد القانونية ا
شـترك ب دول مجـلس التعاون اخللـيجي نقلة شهد التـعاون العسـكري والدفاعي ا
نـامة  نـوعيـة وذلك بتـوقيع قـادته في الدورة احلـاديـة والعـشرين لـلمـجلس األعـلى (ا
ـشترك جمللس الـتعاون لـدول اخلليج الـعربية  ديسمـبر ٢٠٠٠م) على اتـفاقيـة الدفاع ا
حـيث حـددت االتفـاقـية الـعديـد من مـرتكـزات الـتعـاون الـعسـكـري ومنـطلـقـاته وأسسه
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وأولوياته(١٤٥) وهو ما اتضح جلياً فيما يأتي: 
١- الـتـأكيـد عـلى التـزام جـميع أعـضـائه بالـنـظام األسـاسي جملـلس الـتعـاون واحـترامـها
تحدة  كـما تؤكد عزمـها على الدفاع يثاقي جـامعة الدول العـربية ومنظـمة األُ ا

عن نفسها بصورة جماعية.
٢- عـزم األعـضـاء عـلى تـعـزيز الـتـعـاون الـعـسـكـري فـيـمـا بـيـنـهـا ورفع قـدراتـهـا الـذاتـية
شـترك  وتشير في فـهوم الدفاع ا واجلماعيـة لتحقيق أفـضل مستوى من الـتنسيق 
هـذا الــصـدد إلى اسـتـمـرار تــطـويـر قـوة درع اجلـزيـرة(١٤٦) ومـتـابـعــة تـنـفـيـذ الـتـمـارين
ـشتـركة  وإعـطـاء أهمـية لـتأسـيس وتطـوير قـاعدة لـلـصنـاعة الـعسـكريـة وتشـجيع ا

القطاع اخلاص لالستثمار في هذا اجملال.
١٤٥ ـ فقد نصت وثيقة إعالن قيام مجلس التعاون اخلليجي التي وقعها وزراء خارجية الدول الست في ٤ فبراير ١٩٨١م على
ـ رغـبة هـذه الدول فـي تعـميق وتـطـوير الـتـنسـيق والـتعـاون في مخـتـلف اجملاالت ـ كـمـا أن الهـدف األول من بـ األهداف األربـعة
نـصوص علـيهـا في وثيـقة النـظام األسـاسي جمللس الـتعاون اخلـليـجي يتمـثل في: "حتقـيق التـنسيـق والتكـامل والتـرابط ب الدول ا
ـشترك كـواحد من مجـاالت التعاون الـشامل ب مـكن إدراج قضايـا الدفاع ا يـادين" وهو ما يـعني أن من ا األعـضاء في جـميع ا

الدول األعـضاء وكـان من نتـيجـة ذلك أن انعـقد االجـتمـاع األول لرؤسـاء أركـان دول اجمللس عـقب أقل من عام عـلى تأسـيسه في
الـريـاض في ٢١ سـبــتـمـبـر ١٩٨١م بـنـاء عــلى طـلب من اجملـلس الــوزاري واتـفـقـوا عـلى تـوصــيـات مـحـددة بـشـأن تــعـزيـز الـتـعـاون
العسـكري فيما بـ الدول األعضاء وهـو األمر الذي صدق علـيه القادة اخللـيجيون في القـمة التاليـة في نوفمبـر من العام نفسه
بهدف دفع التعـاون العسكري فيـما ب دولهم أخذاً في االعتـبار إمكانيات وقـدرات هذه الدول ومع مراعاة متـطلبات الدفاع عن
شترك ثابـة األساس الذي اسـتندت إليه جـهود التعـاون في مجال الدفـاع ا كل منهـا من خالل آليات عـمل مناسبـة وكان ذلك 
ب دول اجمللس والتي حققت عدة خطوات رئـيسية بدأت باالتفاق على إنـشاء قوة درع اجلزيرة في أكتوبر ١٩٨٢م ثم حققت
شتـرك ب دول اجملـلس في ديسـمبر ٢٠٠٠م انـطالقاً من مـبدأ األمن اجلـماعي الـقائم على أن قفزة كـبرى بـإقرار اتـفاقيـة الدفـاع ا
أي اعـتـداء عـلى أي مـنـهـا هـو اعتـداء عـلـيـهـا مـجـتمـعـة فـضالً عن تـعـزيـز الـتـعـاون العـسـكـري فـيـمـا بـينـهـا ورفع قـدراتـهـا الـذاتـية
شترك وتـأسيس وتطوير قـاعدة للصناعـة العسكريـة وامتد التعاون فهـوم الدفاع ا واجلماعيـة لتحقيق أفـضل مستوى من التـنسيق 
الدفـاعي بـ دول اجمللس إلى مـجـاالت قطـاعـية أُخـرى عـديدة عـلى غـرار إنـشاء وتـوفـير مـنـظومـة اتـصاالت عـسـكريـة مـؤمنـة ب

سلحة لدول اجمللس وربط مراكز عـمليات القوات اجلوية والدفاع اجلوي بشـبكة تغطية رادارية وإنذار مبكر من خالل ما القوات ا
ـشتـركـة وصوالً إلى يـعـرف بـ"مشـروع حـزام الـتعـاون" بـدءاً من عـام ٢٠٠١م مروراً بـتـنفـيـذ الـعديـد من الـتـدريبـات الـعـسكـريـة ا
شترك اخلـليجي. دراسة إمكـانية احلـصول على قـمر استـطالع عسكـري خليـجي. للمـزيد انظـر: أحمد إبـراهيم محـمود الدفـاع ا

محدودية التعاون في ظل التدويل مجلة السياسة الدولية  مؤسسة األهرام ع١٧٢ أبريل ٢٠٠٨م ص ١٥٦. 
١٤٦ـ يـذكـر أن قرار إنـشـاء قـوة درع اجلزيـرة يـعـتـبر من أقـدم الـقـرارات اخلاصـة بـالـتعـاون الـعـسكـري  حـيث صـدر قرار إنـشـاء الـقوة
وافق ١٠ أكـتوبـر ١٩٨٢م . وفي وقت الحق صـدرت قرارات بـتطـوير هـذه القـوة لتـصبح فـرقة مـشاة بتـاريخ ٢٣ ذواحلجـة ١٤٠٢هـ ا
آلـية بكـامل إسنادهـا الناري والـقتالـي . كما اسـتمرت الـدراسات الهـادفة إلى تطـويرها وحتـديثـها إلى قوات مـشتركـة لتكـون بحجم
ا يحفظ أمنها واستقرارها ويساهم همة إسنـاد قوات دول اجمللس  وعلى مستوى من الكفاءة العملياتـية والفنية يؤهلها لالضطالع 

في حماية مكتسباتها ومقدراتها. للمزيد انظر: 
http://www.gcc-sg.org/index8409.html?action=Sec-Show&ID=49
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ـسـاندة الـعـسـكريـة واألمـنـية ألي من ٣- حـددت االتـفـاقيـة قـواعـد وشروط وآلـيـات ا
دول اجمللس وذلك على النحو اآلتي(١٤٧):

ـادة الثـانيـة على أن:"تـعتـبر الـدول األعضـاء أن أي اعتـداء على أي مـنها - نصت ا
ا يتهددها جميعاً".  هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إ

ـادة الثالـثة على أن:"عـمالً بحق الدفـاع الشرعي الـفردي واجلمـاعي وفقاً - نصت ا
ـبادرة فـوراً إلى مسـاعدة تـحدة تـلتـزم الدول األعـضـاء با لـلمـادة (٥١) من ميـثـاق األُ ا
ا عتدى عليها ضـمن دول مجلس التعاون باتخاذ أي إجراء ضروري  الدولة أو الدول ا
فى ذلك اسـتخـدام القـوة العسـكريـة لرد االعـتداء وإعـادة الشـرعيـة واألمن والسالم إلى
نــصـابـهــا وتـخــطـر عــلى الـفــور جـامـعــة الـدول الــعـربــيـة ومـجــلس األمن الــدولي بـوقـوع

االعتداء واإلجراءات التي اتخذت". 
ـسـؤولـية فال - حـسـمت االتـفـاقـيـة طـبـيعـة عـمل هـذه الـقـوات من خالل حتـديـد ا
يـعــني تـدخل هـذه الــقـوات فـرض ســيـطـرتــهـا عـلـى الـبالد بل ســتـعـمل حتت ســيـطـرة
ـا هـو مــنـصـوص عـلـيه فـي االتـفـاقـيـة:"أن أي قـوة الـقـوات الـوطــنـيـة في الـبـحــرين وفـقـاً 

خليجية تدخل إلى دولة من دول اجمللس تنتقل قيادتها إلى الدولة نفسها".
ـشـترك بل ـقـتـضـاهـا تـفـعيـل اتفـاقـيـة الـدفـاع ا رة األولى الـتي يـتم  ٤-  لم تكـن هذه هـي ا
سـبق ذلـك تـطبـيـق عـملـى لـهـا وهـو ما حـدث فـي حـرب حتـرير الـكـويـت عام ١٩٩٠م
وكذلك عام ٢٠٠٣م حينـما قرر وزراء الدفاع واخلـارجية في اجتمـاعهم بجدة نقل قوات
درع اجلـزيرة إلى الـكـويت أثنـاء حـرب العـراق (٢٠٠٣م) بنـاء عـلى طلب الـكـويت حتسـبًا
ـتـحدة ضـربـة محـتـمـلة ضـد الـعراق أليـة تـداعـيات قـد تـترتب عـلى تـوجـيه الواليـات ا
حـيث  آنـذاك نـشـر حـوالي ٨ آالف مـقاتـل من قوات درع اجلـزيـرة اجملـهـزة بـجـمـيع أنواع
األسـلـحة مـن دبابـات ومـدفعـيـة وحـامالت جنـود مـتـطورة- شـاركت الـسـعوديـة بـحوالي

٣٣٠٠ جندى من حجمها- قبل بدء احلرب على األراضي الكويتية. 
شترك لدول اخلليج جريدة الشرق األوسط لندن ١٥ / ٣ / ٢٠١١م. ١٤٧ ـ تدخل قوات درع اجلزيرة يأتي في إطار معاهدة الدفاع ا
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٥- لم يقتصر التعـاون ب دول اجمللس على اجملاالت العسـكرية فحسب بل امتدت إلى
اجملــاالت األمـنـيـة وعــلى صـعـيـد األمـن الـقـومي أولت دول اجملــلس الـتـعـاون األمن
كن أن يـتحقق أهمـية كبـيرة إدراكـًا منهـا بأن اخلطـط التنـموية والـتطـور واالزدهار ال 
إال في ظل األمن واالســتــقــرار. وحتــقق الــعــديــد مـن اإلجنــازات في مــجــال الــتــعـاون
ـة والـظـواهر اخلـطـيرة األمـني هـدفـها حـمـايـة مجـتـمـعات دول اجملـلس من انـتـشـار اجلر
الـتي بدأت تـتنـامى وتعـاني منـها جـميع دول الـعالم. ويـذكر أن مـجلس الـتعـاون قد
أقر االسـتراتيـجيـة األمنيـة الشامـلة لدول اخلـليج في االجـتماع االسـتثنـائي الثاني
لـوزراء الداخـليـة الـذي عقـد في مـسقط بـتاريخ ١٥ فـبـراير ١٩٨٧م. و في لـقاء وزراء
الداخـلية لـدول اجمللس في مايـو ٢٠٠٨م عرض مـشروع حتديث وتـطوير االسـتراتيـجية
األمنية والتي سعت إلى حتقيق أهداف مهمـة ومحددة منها توطيد األمن وحماية
احلــدود وتــنــمـيــة الــوعي األمــني ورفع كــفــاءة األجــهـزة األمــنــيــة وتــعـزيــز الــتــعـاون
والتـنـسـيق بـ تلك األجـهـزة ومـواجـهة الـتـحـديـات واخملاطـر اإلقـلـيمـيـة مـثل اخملـاطر
الـنـوويـة والـصـراعـات اإلقـلـيـمــيـة والـكـوارث وتـعـرف مـصـادر اخلـطـر والـتـصـدي لـهـا
ومـكـافـحـة اإلرهـاب والـتـطـرف. وبـالـفـعل  حتـقـيق الـعـديـد من اإلجنـازات فـي مـجال
التعاون األمني من بينها إقرار اجملـلس األعلى في دورته اخلامسة عشرة في البحرين
ما تـوصل إلـيه وزراء الـداخـلـيـة بـشـأن الـتوقـيع عـلى االتـفـاقـيـة األمـنـيـة لـدول اجمللس
وكذلك إقـرار االستـراتيـجيـة األمنيـة الشـاملـة لدول اجمللس الـتي اعتـبرت إطـاراً عامًاً
لــلـتــعــاون األمـني بــ الــدول األعــضـاء. وعــلى هــذا كـانـت قـوات درع اجلــزيــرة الـتي
ـا هي قوة أمـنيـة رمزيـة مفـادها أن دول وصـلت إلى البـحرين لـيست قـوة عـسكـرية وإ
مـلكة إلى صراع طائفي أهلي خصوصًا مع اجمللس لن تسمح بأن تنزلق األُمور في ا

ملكة كما سبق اإلشارة.  االحتقان الطائفي الذي بلغ أشده في ا
الثاني - مشروعية عملية التدخل طبقاً لقواعد القانون الدولي: 

ـكن الـقول أن هـنـاك تعـاوناً عـسـكريـاً ودفاعـيـاً وأمنـياً قـويـاً ب دول مـجلس بـداية 
الـتــعـاون لـدول اخلـلــيج الـعـربي وهــنـاك تـشــاور مـسـتـمــر بـ وزراء داخـلــيـة ودفـاع هـذه
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وذجاً في التعاون األمني. الدول في كل ما يتعلق بالشؤون األمنية وهو ما يشكل 
ــســاعـدة احلــكــومـة ـكـن الـقــول أن تــدخل قـوات درع اجلــزيــرة إلى الــبـحــرين  ولــذا 
البحريـنية في مواجـهة أزمتها يـعد تدخالً مشـروعاً طبقاً لـقواعد القـانون الدولي ويجد

ذلك تبريره في أمرين: 
األول : إذا اعتبرنا التدخل بناء على طلب احلكـومة البحرينية كما جاء في البيان
الرسمي الـصادر عنهـا وبثه التـليفزيـون الرسمي للـدولة والذي جاء فـيه:"أن البحرين
استعانت بـقوات درع اجلزيرة التابـعة جمللس التعـاون اخلليجي في محـاولة لنزع فتيل
ـمـلـكة من ـا تـشـهده ا شـاركـة في حـفظ األمن واالسـتقـرار في الـبالد نـظراً  الـتـوتـر وا
... وذلك انطالقاً قـيم واطن وا أحداث مؤسفـة تزعزع األمن وتروع اآلمنـ من ا
شتركة سؤولـية ا صـير وترابط أمن دول مجلس التـعاون على ضوء ا من مبدأ وحدة ا
لـدول مـجلس الـتـعـاون في احملـافظـة عـلى األمن واالسـتـقرار"(١٤٨). فال شك أن الـطلب
ا تـوافقت عـلـيه مخـتلف ـسؤولـة عن إدارة البالد بـصـورة شرعـية وفـقـاً  جـاء من اجلهـة ا
ــقـتـضـى الـتـصــويت عـلى مــيـثــاق الـعـمـل الـوطـني طـوائـف اجملـتـمع كــمـا ســبق اإلشـارة 
الـبــحــريـني والــذي حــظى بـنــســبـة تــأيـيــد وصــلت إلى ٩٨٫٤%. فـضـالً عن ذلك فـإن
الـقيادة الـسيـاسيـة احلاكـمة لم تفـقد شـرعيـة حكـمها; ألن األغـلبـية الـعظـمى من أبناء
ؤيـد لهـا ولشرعـية وجـودها وهو مـا اتضح جـلياً الشـعب البـحريـني ظلوا عـلى موقـفهم ا
ــتــظــاهـرين كــمــا هــو احلـال فـي مـوقف في مــوقف جتــمع الــوحــدة الـوطــنــيـة بـل بـ ا
ـعــارضـة الـسـيــاسـيـة) وكـذلك االئـتالف الـوطــني (الـذي يـضم ســبع جـمـعــيـات من ا
موقف ائتالف شباب ١٤ فبراير الداعي إلى التظاهر فلم يكن ضمن مطالبهم إسقاط
ـطالـبة بـعـدم شرعـيته إال من جـانب أقلـية ال الـنظـام. ولم يرفع شـعـار إسقـاط النـظام وا
ـا يـجـعل من الـيـسـيـر القـول أن الـقـيـادة الـسـيـاسـية تُـحسـب داخل اجملـتمع الـبـحـريـني 
ا ظلت شرعيتها تمثلة في أُسرة آل خليفة لم تفقد شرعـيتها كما يدعي البعض وإ ا

١٤٨ ـ البحرين تستع بقوات درع اجلزيرة اخلليجية حلفظ النظام جريدة الشرق األوسط ١٥ مارس ٢٠١١م. 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=11795&article=612637 
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ـارسـة كل سـلطـاتـهـا في إطـار مـبدأ االخـتـصـاص احملـفوظ ـنحـهـا احلق في  ـا  قـائـمـة 
للـدولة ومـنها اتـخاذ كل الـقرارات التي تـهم أوضاعـها السـياسيـة واالقتـصادية ومـنها
طـلب مـسـاعـدتـها عـلى مـواجـهـة أيـة  اضطـرابـات داخـلـية تـهـدد أمن واسـتـقـرار الوطن
ـواطن الذي منـحها شـرعية وجـودها وذلك من أجل إعادة الـشرعية وأمان ومسـتقبل ا
للنظام الـسياسي القائم الذي مـا زال يحتفظ بشـرعيته من خالل تأييد أغـلبية اجملتمع
ـطبق في ـبـدأ العـام الذي قـرره د . سـمعـان بطـرس فـرج الله ا وهـو ما يـتـفق بذلك مع ا
مـثل هذه احلـاالت والذي يـقضي بـأحقـية كل حـكومـة شرعـية مـعترف بـها أن تـطلب

دخول قوات أجنبية في أراضيها(١٤٩).
ـنــظـمـة الـثـاني : إذا اعـتــمـدنــا عـلى احلــالـة االســتـثـنــائـيــة الـتي تــرد عـلى تــدخل ا
تـمثـلة في حالـة الدفـاع الشرعي اجلـماعي طـبقاً اإلقلـيمـية بعـيداً عن مـجلس األمن وا
ـتــحـدة(١٥٠) حــيث يــتم طــبـقــاً لـهــذه احلــالـة من ــادة (٥١) من مـيــثــاق األُ ا لــنص ا
التدخل أن تقـوم دولتان أو عدة دول بيـنها اتفـاق أو معاهدة دفاع مـشترك تنص على رد
وقـعة على معاهدة أو مقاومة أي تدخل غـير مشروع صدر ضـد واحدة من هذه الدول ا
ـشتـرك حيث يـبنى هـذا التـدخل على أسـاس الرضـا الصـريح من قبل الـدولة الـدفاع ا
التي يتم فـيها التدخل. وتـتجلى مشـروعية هذا الـتدخل على أساس اتـفاقه مع القانون
ــتـحــدة (مـادة ٥١) أو عــلى أسـاس أنه أمــر يـدخل في الـطــبـيـعـي وإقـرار مـيــثـاق األُ ا
ن تـشاء مـن الدول الـشـؤون اخلـاصـة بـالـدولـة وهي لـهـا مـطـلق احلـريـة في االسـتـعـانـة 
األُخرى دفـاعـاً عـن كـيـانهـا واسـتـقـاللـها ضـد أيـة تـهـديـدات أو تـدخالت خـارجـيـة في
ـبدأ عنـد احلديث عن التـدخل بناء على ١٤٩ ـ د. سـمعان بـطرس فرج الله مـرجع سابق ص ٨٩ وقد سـبق اإلشارة إلى هذا ا

دعوة أو طلب في بداية هذه الدراسة.
١٥٠ ـ في هذا الـصدد يشير البعض إلى أنه من الـناحية النظريـة اجملردة أن آلية األمن اجلماعي هي من قـبيل أعمال الشرطة في
اجملتـمع الـدولي بـينـمـا يقـوم مـفهـوم الـدفاع الـشـرعي اجلـماعي عـلى مـفـهوم الـدفـاع عن الذات. ومع ذلـك فإن الـتـفرقـة حـتى على
عنى آخر فإن مهمة قوات فاهيم على أرض الواقع ب األمن اجلماعي والدفاع الشرعي اجلماعي ليست تفرقة مطلقة.  مستوى ا
ـارسة حق الدفـاع الشـرعي ولكـنهـا أصبـحت أداة لردع الـعدوان نـيابـة عن مجلـس األمن. فحرب الـتحـالف لم تعـد قاصـرة على 
ـنظمة الـدولية ب آلـية الدفاع الـشرعي اجلماعي وآلـية األمن اجلماعي. حترير الـكويت جمعت فـي الواقع العمـلي وبتفويض من ا
لـلمـزيد انـظر: الـهـيئـة العـامة لالسـتعـالمات اسـتخـدام القـوة في العـالقات الـدوليـة من منـظور الـقـانون الـدولي سلـسلـة دراسات

دولية ع ٢٩ نوفمبر ٢٠٠١م ص٢٢.
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شؤونـها(١٥١) وفى هـذا الـصـدد يـنتـفي عـنـصـر اإلكراه. وتـطـبـيـقاً لـهـذا يـصـبح تدخل
قـوات درع اجلـزيـرة في الـبـحـريـن تـدخالً مـشـروعـاً في إطـار مــا يـعـرف بـالـدفـاع الـشـرعي
ـبرمـة ب دول اجملـلس والتي جتـيز لـلمـنظـمة الـتدخل ـقتـضى االتفـاقيـات ا اجلـماعي 
ادة نصوص عليها في ا في شؤون الدولة العضو دون احلصول على االلتزام بالضوابط ا
ـتـحـدة في احلـصول عـلى اإلذن مـن مجـلس األمـن وفي الـعمل ٥٢ من مـيـثـاق األُ ا
١٥١ ـ إذا كان صحـيحاً أن جلنة تقصي احلقائق الـبحرينية خلصت في تقـريرها النهائي أن احلكومة البـحرينية لم تقم الدليل على
مـلـكة الـبـحرين إال أن هـذا ال يـعـني انتـفـاء التـدخل اإليـراني الواضح تـدخل جمـهـوريـة إيران اإلسالمـيـة في الشـؤون الـداخلـيـة 
والـفج في الشأن الـبحريني وهـو ما أشارت إليه الـلجنة بـوضوح في أن احلكومـة البحريـنية لديـها معلـومات تفيـد التدخل اإليراني
ستقلة في الشأن البـحريني إال أنها لـدواعي األمن والسرية لم تشـأ اطالع اللجنة عـليها. للمـزيد انظر: تقـرير اللجنة الـبحرينيـة ا

 http://www.bna.bh/portal/main .لتقصي احلقائق وكالة أنباء البحرين ص ٤٩١
ؤشرات تؤكد على أن ثـمة تدخل إيراني واضح في األزمة البحـرينية مع أهمية الـتفرقة ب أن تكون إيران هى ولكن العـديد من ا
احملـرك لهذه االحتجـاجات وب أن تكون لـها مصلحـة في حدوثها وتـأججها دون أن تكـون هي السبب في إشعالـها. فصحيح أن
إيران لم تـكن هى احملرك األساسى لألحداث. ولكن تبنـت إيران منذ اليوم األول لالحتـجاجات خطاباً سيـاسياً وإعالمياً داعماً
وقف ألن للمـحتج كما أعلنت أنها لـن تقف مكتوفة األيدي إزاء ما يحدث لـلمواطن الشيعة في الـبحرين (غير مفهوم هذا ا

ؤشرات منها:  ذهبي والعقائدي) اتضح ذلك جلياً في عدد من ا به تعارضاً ب االنتماء الوطني واالنتماء ا
سؤول اإليراني حـيال األحداث في البحرين فقد اعتبر الـرئيس اإليراني "أحمد جناد" أن :"التدخل العسكري - تصريحات ا
الـسعـودي- اإلمـاراتي في الـبـحـرين عـمل مـش مـحـكـوم عـلـيه بـالفـشل" وهـو مـا يـتـفق مع مـا ذكره وزيـر الـدفـاع اإليـراني "أحـمد
وحيـدي" بقوله:"إن هذا الـتدخل سيـدمر شرعيـة احلكومة الـبحريـنية بدالً من تـعزيزها ويـعد خطاً اسـتراتيـجياً وسيـاسياً من شأنه
ـنطـقـة". ومن هـذه الـتصـريـحـات أيضـاً تـصـريح أحمـد جـنـتي أمـ مجـلس صـيـانة زيـادة التـوتـر وتـخريب األمـن واالستـقـرار في ا
الـدستـور في ٨ يولـيـو ٢٠١١م بقـوله:"إن احلوار الـوطني هـو خـطة لـلتـغطـيـة على انـتهـاكـات السـلطـة وسيـأتي الـيوم الـذي يحـكم فيه

اإلسالم هذا البلد". 
-  فـي ١٩ مارس ٢٠١١م ضـبط الـقائم بـأعمـال الـسفـارة اإليـرانيـة في الـبحـرين أثنـاء مـحاولـته تـهريب جـهـاز استـخبـاراتي بـلغت

ن قاموا باالعتصام في مستشفى السلمانية.  قيمته ٢٥ ألف دينار بحريني كان قد سلمه ألفراد متعاون معه 
ياه اإلقليمـية للبحرين يشبته في - في ٢٦ مارس ٢٠١١م أعلـنت قطر عن ضبط قارب إيرانيـ محمل باألسلحة بـالقرب من ا

قدومهم من إيران. 
ؤتـمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية للتنديد تحدة ومنظمة ا - تقدم إيران بشكوى إلى منظمات دولية وإقـليمية شملت األُ ا
ـنطقة االنضمـام إليها حتى ال تقـود أزمة البحرين إلى صراع ا يجري من تدخل خـارجي في الشأن البحـريني مطالبة من دول ا

أوسع نطاقاً. 
ـباشـر حيث سـلح غيـر ا - وفي هـذا الصـدد يجـدر بـنا اإلشـارة إلى ما ذكـر د . سـمعـان بطـرس يطـرح فـيه بخـصوص الـعـدوان ا
ـية الثانيـة والذي يتمثل في أشار إلى أن النـموذج التقلـيدي لهذا النـمط من العدوان والذي ظـهر حديثاً نـسبياً بعـد احلرب العا
ـادية والـدعم السيـاسي جملمـوعة من الـثوار داخل الـدولة األُخـرى. فصـحيح أنه يـشتـرط العتـبار الـنشاط مـن قبيل سـاندة ا تقـد ا
ـسلح حـيث ال يـكفي مـثالً مـجرد الـتـحريض عـلى حـرب أهـليـة أو مجـرد الـدعوة إلى األعـمال الـعـدوانيـة تـوافر عـنـصر اإلكـراه ا
ا البد أن تكـون هذه الدعوة أو هذا التحـريض مصحوباً بأعـمال مادية ذات طبيـعة عسكرية مثل كسب نزاع حكم قائم بـالقوة وإ

ؤشرات السابق اإلشارة إليها. تمردين أو تدريبهم أو توفير قواعد لنشاطهم وهو ما تؤكد عليه ا تسليح ا
للمزيد انظر: د. سمعان بطرس فرج الله مرجع سابق.
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شـتـرك ب دول ـادة الثـالـثة من اتـفـاقـية الـدفـاع ا حتت رقـابـته. وهـو ما يـتـفق مع نص ا
ــادة (٥١) من مــجــلس الــتــعــاون اخلــلــيــجـي الــذي تــســتــنــد في تــفــعـــيــلــهــا إلى نص ا
ـنظـمة خالل فـترة يـثاق(١٥٢) حـيث التـزمت قـوات درع اجلزيـرة بالـقواعـد الـقانـونيـة ا ا

لكة البحرين(١٥٣). وجودها في 
ويؤكـد على شرعـية هـذا التدخل مـوقف جامعـة الدول الـعربيـة والذي عبـر عنه ما

صدر عنها من بيانات على النحو اآلتي: 
١- بـيــان رقم ١٣٧ لــســنـة ٢٠١١م صــادر في ٢ / ٣ / ٢٠١١م عـن مـجــلس جــامــعـة
ــسـتــوى الــوزاري بـتــأكـيــده عـلى الـدول الــعــربـيــة في دورته الــعـاديــة (١٣٥) عـلى ا
مـســانـدة ودعم اخلــطـوات الـتـي يـتـخــذهـا مــلك الـبــحـرين في ســبـيل احلــفـاظ عـلى

كتسبات واإلجنازات الوطنية.  ا
٢- بـيــان رقم ١٣٩ لـسـنـة ٢٠١١م صـادر في ٢٢ مــارس ٢٠١١م عن مـجـلس جـامـعـة
ـندوب الدائـم حيث جاء الدول العـربية في دورته غيـر العادية عـلى مستوى ا
ـلــكـة الـبــحـرين وذلك انــطالقـاً من فـيه:"شــرعـيـة دخــول قـوات درع اجلـزيــرة إلى 
وقعة ب دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية االتفاقيات األمنية والدفاعية ا

لكة البحرين".  نشآت احليوية في  حلماية ا
٣- بيان رقم ١٤٩ لسـنة ٢٠١١م صادر في ١٣ سبتـمبر ٢٠١١م عن مجـلس جامعة الدول
ـســتــوى الـوزاري في دورته الــعــاديـة (١٣٦) بــتــأكـيــد عــلى دعــمه لـكل الــعـربــيــة عـلـى ا

اخلطوات التي اتخذها ملك البحرين في سبيل استعادة األمن واالستقرار للبالد. 
سـتقلة لتقصي احلـقائق أكدت على أنها لم جتـد ثمة دليالً يفيد تورط ١٥٢ ـ يذكر في هذا اخلصـوص أن تقرير اللجنة الـبحرينية ا
ـثل رداً قاطعـاً على كـافة االدعاءات الـتي يثـيرها ـشتركـة في أية انـتهاكـات حلقـوق اإلنسان وهـو ما  وحدات قوات درع اجلـزيرة ا

ستقلة لتقصي احلقائق وكالة أنباء البحرين ص ٤٩١.  البعض في هذا اخلصوص. للمزيد انظر: تقرير اللجنة البحرينية ا
http://www.bna.bh/portal/main 
سانـدة العسـكرية واألمنـية بيـنها ال تـقتصر شتـرك ب دول اجمللس أن حـاالت ا ـادة الثانـية في اتفـاقية الـدفاع ا ١٥٣ ـ أوضحت ا
ا يتهددها جميعاً). وال شك أن ا تـمتد كذلك إلى حالة وجود (أي خطر يتهدد إحداها إ على حالة االعتداء على أيّ منهم وإ
ـا يبـرر مـعه الـلجـوء إلى االسـتعـانـة بالـدول األعـضاء في ثل خـطـراً يهـدد كـيان الـدولـة ووجودهـا  ـا  ما حـدث في أزمـة البـحـرين إ

اجمللس. 
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خاتمة الدراسة:
ـبالغة الـقول أن قضيـة التدخل الدولي تُـعد من القضـايا الرئيـسية التي ليست من ا
تـبلـور حولـها جـدل شـديد خـاصة في ظل الـتطـورات والـتحـوالت التي شـهدهـا النـظام
نصرم وإذا كان الدولي منذ انـهيار القطـبية الثنـائية في أوائل التسـعينيات من الـقرن ا
صـحـيـحاً أن مـفـهـوم الـتـدخل الـدولي يُـعـد من الـنـاحـيـة الـنـظـريـة تـطـوراً كـبـيراً فـي حترك
اجملتمع الدولي على طريق توفـير احلماية لإلنسان بصفـة عامة ومواجهة األعمال التي
ـفـاهـيم تـسـتـهـدف اإلسـاءة إلـيه أو انـتـهـاك حـقـوقـه بـصـفـة خـاصـة إال أنه بـات من ا
ـفهوم من ـوضوعيـة احمليـطة با البسـات غير ا سيـئة الـسمعـة في العالـم الثالث نـتيجـة ا

ناحية والتوظيف االنتقائي للدول الكبرى ـ الغربية أساساً ـ من ناحية أُخرى(١٥٤).
وإذا كــان تــطــبــيق هــذا الــرأي يــجــد صــدى له في كــثــيــر من احلــاالت إال أنه في
حـاالت أُخـرى ظل الـتـدخل مـتفـقـاً مع صـحـيح قـواعد الـقـانـون الـدولي العـام ومـلـتـزماً
بضوابطها وشروطها  وهو ما حتقق في احلالة البحرينية موضوع الدراسة; ففي ضوء ما
 اسـتـعـراضـه في هـذه الـدراسـة بـدءاً من تـعـريف الـتـدخل وصـوره وأشـكـاله وحـاالته
نظمة الدولية وصوالً نظمات اإلقليمية وعالقاتها مع ا مروراً بدراسة شرعية تدخل ا
إلى دراســة احلـالــة الـبـحــريـنــيـة ومالبـســاتـهــا وظـروفـهــا وأحـداثــهـا. خـلــصـنــا إلى الـقـول
ملكـة البحريـنية طبـقاً لقواعـد القانون الدولي شروعـية تدخل قوات درع اجلـزيرة إلى ا

العام. 
وفـي ضوء ما سـبـق استعـراضه مـن حقائق بـشأن األزمة البـحرينـية وفي ضوء ما
شـروعيـة دور مجـلس التـعاون اخلـليـجي في التـدخل في األزمة خـلصت إلـيه الدراسـة 
١٥٤ـ د.عمـاد جاد الـتدخل الدولي بـ االعتـبارات اإلنـسانـية واألبعـاد السـياسـية مركـز الدراسـات السـياسيـة واالستـراتيـجية

باألهرام القاهرة ٢٠٠٠م ص ٢٩. 
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ـكن الـقول أن األزمـات الـسيـاسـية الـبـحريـنـيـة - وهو مـوضـوع هذه الـدراسـة وهـدفهـا - 
كن أن يكون القانون أو األمن فحسب هو اآللية الوحيدة حلل التي تواجهها الدول ال 
هـذه األزمـات بل يـتـطـلب األمــر حـزمـة مـتـكـامـلـة مـن اإلجـراءات; بـعـضـهـا سـيـاسي
وبعـضـهـا اقـتـصـادي وبعـضـهـا ثـقـافي/ فـكـري هذا بـاإلضـافـة إلى اإلجـراءات األمـنـية
لكة البـحرين كما سبق اإلشارة من تشكيل جلنة قضائية/ والقضائية. فما جرى في 
قـانونـيـة/ حـقـوقـيـة لـبـحث أبـعـاد األزمة وتـداعـيـاتـهـا مـثل ـ بال شك ـ بـدايـة صـحـيـحة
السـتـكـمال خـطـوات حل األزمة لـتـتـبعـهـا خطـوات عـمـليـة عـلى مـختـلف األصـعدة:
سـيـاسـيـاً من خـالل دعـوة لـلـحـوار الـوطـني حــول بـقـيـة الـقـضـايــا اخلالفـيـة لـلـتـوصل إلى
ـفصـول إلى أعـمالهم وتـنظـيم حقوق تفـاهمـات بشأنـها واقـتصـادياً من خالل إعادة ا
العـمـال وحل مـشـكـلـة الـبـطـالة إلـى غيـرهـا من اإلجـراءات االقـتـصـاديـة الـرامـية إلى
ــو مـرتــفع مع تــنـمــيـة اقــتـصــاديـة شــامـلــة واجـتــمـاعــيـاً من خالل حل حتــقـيق مــعـدل 

رأة وتمك الشباب.  شكالت التي تعاني منها بعض فئات اجملتمع البحريني كا ا
ا يـجب أن تـكون عـليه وذجـاً مـتمـيـزاً  من نـاحـية أُخـرى تـقدم األزمـة البـحـرينـيـة 
العالقات العربية العربية فال شك أن األزمات التي تواجهها البلدان العربية اليوم في
تـزايـد مـسـتـمـر بـدءاً من الـصـراع الـسـيــاسي واحلـزبي والـطـائـفي والـعـرقي مـروراً بـأوضـاع
اقتصـادية ضعـيفة وهشـة ومترديـة وصوالً إلى تشـوهات اجتمـاعية وانـقسامات ثـقافية
وصراعـات فكـرية وأيـديولوجـية تـنعـكس برمتـها عـلى أوضاع هـذه البلـدان ومسـتويات
ـنظـمة العـربيـة الوحـيدة التي ا يوجب مـعه احلديث عن غـياب دور ا مـعيشـة أبنـائهـا. 
جتـمع شـتات هـذه البـلـدان وتعـدد شعـوبـها. فـصحـيح أن وجـود جامـعة الـدول الـعربـية
يظل اخليط الرفيع الذي يجـمع أبناء األُمة العربيـة دون أن يكون قادراً على التفاعل مع
ؤسـسية وبنيـة عملها أزماتها ألسـباب بعضـها يرجع إلى نظامـها األساسي وهيـاكلها ا
وبـعـضهـا يـرجع إلى سيـاسـات بعض الـدول األعـضـاء وبعـضـها يـرجع إلى الـتدخالت
نـظمة. إال أن الـساعة ا يضـعف من دور هذه ا ـنطقـة وأوضاعهـا  اخلارجـية في شؤون ا
الـراهـنة تـستـوجب اإلسـراع بإعـادة الـنظـر في تـشكـيل هـياكل اجلـامـعة ومـؤسـساتـها من
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ناحية وبنـية عملها وآلـياته من ناحية أُخـرى تمهيداً لتـفعيل دورها وإال ظل العالم
نافـسة كـما هو ضـادة أو ا العـربي يدور في حـلقـة مفرغـة من التـدخالت والتـدخالت ا

احلال في األزمة السورية اليوم. 
خالصة القول أنه إذا كان صحيحاً أن موضـوع هذه الدراسة وهدفها هو البحث عن
مشروعية الدور اخلليـجى في األزمة البحرينية فـإن هدفها ال يقف عند هذا احلد بل
يـستـهـدف إلقـاء الضـوء سـريعـاً بشـأن ما أثـارته هـذه األزمة من أبـعـاد سيـاسيـة وجوانب
ــزيـــد من الــدراســات اقــتـــصــاديــة واجـــتــمــاعـــيــة وإشــكـــاالت قــانــونـــيــة تــســتـــوجب ا
ـاضي في معـاجلة قضـايا احلاضـر; استلـهاماً لـلمسـتقبل والتـحليالت; لالسـتفادة من ا
كي ال تتكرر ذات األخطاء ونقع في ذات اخلـطايا ونعاني من ذات األزمات وكأن

كان ال يتغير.  الزمن ال يدور وا
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راجع قائمة ا
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راجع العربية : أوالً - ا

أ- الوثائق :
تحدة الصادر في ٢٦ يونيو ١٩٤٥م.  ١- ميثاق األُ ا

٢- ميثاق جامعة الدول العربية  الصادر في مارس ١٩٤٥م. 

ب- الكتب :
ــنـظــمـات الــدولـيــة ط٤ دار الـنــهـضـة ١- د. أحـمــد أبـو الــوفـا الــوسـيط في قــانـون ا

العربية القاهرة ١٩٩٦م.
تخصـصة واإلقليمية (دراسة ـنظمات ا تحدة وا ٢- د. أحمد أبو الوفا مـنظمة األ ا

ية) دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٧م. نظمة التجارة العا خاصة 
نظمات الدولية دار النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٦م. ٣- د. أحمد رفعت ا

ـعـارف ٤- د. أحـمـد مـصـطــفى فـؤاد دراسـات في الـقــانـون الـدولي الـعــام مـنـشـأة ا
اإلسكندرية ٢٠٠٧م.

٥- د. أشـرف عــرفـات أبــو حـجــازة الـنــظـريـة الــعـامــة لـلــتـوارث الــدولي دار الـنــهـضـة
العربية القاهرة ٢٠٠٠م.

٦- د. أشـرف عـرفـات سلـيـمـان الوسـيط في قـانـون الـتنـظـيم الـدولي كلـيـة احلـقوق
جامعة القاهرة ٢٠٠٢م.

ـفاهـيم واحلقائق ٧- د. إسـماعيل صـبري مـقلـد االستراتـيجـية والـسيـاسة الدولـية: ا
األساسية مؤسسة األبحاث العربية بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٥م.
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ؤسـسـة الوطـنـية عـاصـر ا ٨- إدريس بـوكـرا مبـدأ عـدم التـدخل في الـقانـون الـدولي ا
للكتاب اجلزائر ١٩٩٠م.

عـاصر أبـتراك بـاد الـعامـة في القـانون الـدولي ا ٩- د. الـسيـد مصـطفى أبـو اخليـر ا
للطباعة والنشر القاهرة الطبعة األولى ٢٠٠٦م.

١٠- د. جعفر عـبد السالم مباد الـقانون الدولي العـام الطبعة اخلـامسة القاهرة
١٩٩٦م.

: مـدخل إلى القـانون الـدولي العـام اجلزء ١١- جيـرهارد فـان غالن الـقانـون ب األُ
األول تعريب عباس العمر دار اجلبل للطبع والنشر والتوزيع ١٩٧٠م. 

تـخصصة دار السعـادة للطباعة نـظمات الدولية اإلقـليمية وا ١٢- د. حازم عتلم ا
القاهرة الطبعة الثالثة ٢٠٠٥م.

١٣- د. حـسـام أحـمـد هـنـداوي الـتـدخل الـدولـي اإلنـسـاني دار الـنـهـضـة الـعـربـيـة
القاهرة ١٩٩٧م.

ـعـاصـر دار ١٤- د. حـسـام حـسـن حـسـان الـتـدخل اإلنـسـاني في الـقـانـون الـدولي ا
النهضة العربية القاهرة ٢٠٠٤م.

ـتحدة في نـصف قرن: دراسة تـطور التـنظيم الـدولي منذ ١٥- د. حسن نـافعة األُ ا
عـرفة ٢٠٢ اجمللس الـوطني لـلثقافـة والفنـون واآلداب الكويت ١٩٤٥م عالم ا

أكتوبر ١٩٩٥م.
١٦- د. سامي عبد الرحمن إرهـاب الدولة في إطار قواعد الـقانون الدولي العام دار

النهضة العربية ط أولى ٢٠٠٤م. 
نازعات الدولية مطبعة القادسية بغداد ١٩٨٥م.  ١٧- د. سهيل الفتالوي ا

١٨- د. ســمــعـان بــطــرس فـرج الــله جــدلــيـة الــقــوة والـقــانــون في الــعالقـات الــدولــيـة
عاصرة مكتبة الشروق الدولية القاهرة الطبعة األولى فبراير ٢٠٠٨م. ا
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١٩- د. سعـيد جـويلي مبـدأ التـعسف في اسـتعمـال احلق في القـانون الـدولي العام
دار الفكر العربي القاهرة ١٩٨٥م.

نظمات الدولية اإلقليمية شركة ناس للطباعة القاهرة ١٩٩٧م. ٢٠- د. سعيد جويلي ا
٢١- د. سعيد جويـلي محاضرات في مبـاد القانون الدولي الـعام الطبعة األولى

دار النهضة العربية ١٩٩٩م.
ؤتـمرات العـلمية ٢٢- د. سعيـد جويلي الـقانون الـدولي اإلنساني"آفـاق وحتديات" ا

جلامعة بيروت اجلزء الثالث منشورات احللبي احلقوقية ٢٠٠٥م.
٢٣- د. صالح الــدين عــامـر مــقـدمــة لــدراسـة الــقـانــون الــدولي الـعــام دار الــنـهــضـة

العربية القاهرة ٢٠٠٢م.
ـتـحدة ٢٤- د. صالح الـدين عـامـر قـانـون الـتـنـظـيم الـدولي: الـنظـريـة الـعـامـة- األُ ا
تـحـدة دار النـهـضة تـخـصصـة - الـهـيئـات الـدوليـة خـارج إطـار األُ ا ووكـاالتـهـا ا

العربية القاهرة ٢٠٠٢م.
نـظمـات الـدوليـة في الفـكـر اإلسالمي والقـانون ٢٥- د. صالح عـبد الـبديـع شلـبي ا

الدولي دار األزهر للطباعة دمنهور ٢٠٠٦م.
٢٦- د. عاطف علي الصاحلي مشروعية التـدخل الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي

العام دار النهضة العربية القاهرة ٢٠١٠م.
٢٧- د. عـبـد الـعـزيـز سـرحـان مـبـاد الـقــانـون الـدولي الـعـام دار الـنـهـضـة الـعـربـيـة

القاهرة ١٩٨٠م.
٢٨- د.عـبد الـكـر علـوان خـضيـر الوسـيط في الـقانـون الـدولي العـام الـكتـاب الرابع

للمنظمات الدولية دار الثقافة للنشر والتوزيع ٢٠٠٢م.
٢٩- د. عثـمان عـلي الروانـدوزي مبـدأ عدم الـتدخل والـتدخـل في الشـؤون الداخـلية

في ظل القانون الدولي العام دار الكتب القانونية القاهرة ٢٠١٠م.



وذجاً نظمات اإلقليمية في النزاعات الداخلية: دور مجلس التعاون اخلليجي في األزمة البحرينية  دور ا يت
كو
 ال
عة
ام
ـ ج

ية 
عرب
 ال
رة
زي
اجل
ج و
خللي
ت ا
سا
درا

كز 
مر

١٢٠

٣٠- د. عــصـام الـعــطـيــة الـقــانـون الــدولي الـعــام مـطــبـعـة جــامـعــة بـغــداد الـعـراق
١٩٨٧م.

٣١- د. عـلي إبــراهـيم احلــقـوق والــواجـبـات الــدولـيــة في عـالم مــتـغـيــر دار الـنــهـضـة
العربية القاهرة ١٩٩٩م.

٣٢- د. عــلي رضــا عــبـد الــرحــمن اجملــال احملــجــوز لـلــدولــة في ظل الــتــنــظـيـم الـدولي
عاصر دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٧م. ا

عارف اإلسكندرية ١٩٩٥م. ٣٣- د. علي صادق أبو هيف القانون الدولي العام منشأة ا
٣٤- علي ماهر بك القانون الدولي العام مطبعة االعتماد القاهرة ١٩٢٤م.

٣٥- عـالء الـدين حـسـ مــكي خـمـاس اسـتــخـدام الـقـوة في الــقـانـون الـدولي وزارة
الثقافة واإلعالم بغداد العراق ١٩٨٨م.

٣٦- د. عـماد جـاد التدخـل الدولي بـ االعتـبارات اإلنـسانـية واألبـعاد الـسيـاسية
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام القاهرة ٢٠٠٠م. 

ـنـعـم أبـو يـونس اسـتـخـدام الـقـوة فـي فـرض الـشـرعـيـة الـدولـيـة ٣٧- د. مـاهـر عـبـد ا
صرية للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ٢٠٠٤م. كتبة ا ا

ـعارف ٣٨- د. مـصـطـفى أحـمـد فـؤاد دراسـات في الـقانـون الـدولي الـعـام مـنـشـأة ا
اإلسكندرية ٢٠٠٧م.

٣٩- محمد أبو بكـر عبد القادر الرازي مـختار الصحاح دار التـنوير العربي بيروت
لبنان. بدون تاريخ. 

٤٠- د. مـحـمـد الـسيـد غالب د.جـمـال الـدين الـدناصـوري اجلـغـرافـيا الـسـيـاسـية
صرية القاهرة الطبعة اخلامسة ١٩٧٥م. مكتبة األجنلو ا

ـعاصرة دار النهضة ٤١- د. محمد بن صديق األمن اجلمـاعي والتطورات الدولية ا
العربية القاهرة ٢٠١٢م.
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ــعـارف ٤٢- د. مــحــمــد طــلــعت الــغــنــيـمـي الـوجــيــز في قــانــون الــسالم مــنــشــأة ا
اإلسكندرية ١٩٨٢م.

: دراسة في كل من الفكر ٤٣- د. محمد طلعت الغنيمي األحـكام العامة في قانون اُأل
عارف اإلسكندرية ٢٠٠٥م. عاصر والفكر اإلسالمي والتنظيم الدولي منشأة ا ا

ي ب النـظرية والواقـع دار الفكر ٤٤- د. محـمد عزيـز شكري التـنظيم الـدولي العـا
العربي دمشق ١٩٧٣م.

٤٥- د. مـحـمـد مـصـطـفى يـونس الـنـظــريـة الـعـامـة لـعـدم الـتـدخل في شـؤون الـدول
رسالة دكتوراه كلية احلقوق جامعة القاهرة ١٩٨٥م.

ــنــظــمـات ـســاواة في الــقــانــون الــدولي (ا ـغــربي حـق ا ٤٦- د. مــحــمــد مــصـطــفـى ا
طبوعات اجلامعية اإلسكندرية ٢٠٠٧م. الدولية) دار ا

٤٧- د. مـحـمود سـامي جـنـينـة الـقانـون الـدولي الـعام الـطـبعـة الـثانـيـة دار النـهـضة
العربية القاهرة ١٩٥١م.

ـة: دراسـة في ٤٨- د. مـراد مــبـارك الـســعـداوي مــصـيـر مــبـدأ الــسـيـادة فـي ظل الـعــو
ـعـاصـر مـؤسـســة الـطـوبـجي لـلـطـبــاعـة والـنـشـر الـقـاهـرة الـقـانـون الـدولـي الـعـام ا

٢٠٠٤م.
٤٩- د. مــنى مــحــمــود مــصـطــفى اســتــخــدام الــقـوة فـي الـقــانــون الــدولي بــ احلــظـر
عاصر ساعدة الـذاتية في اجملتـمع الدولي ا واإلباحة: دراسة حتـليليـة لتطبيـقات ا

دار النهضة العربية القاهرة ١٩٨٩م.
ورد دار العلم للمالي األردن ط ٢٢ ١٩٩٤م.  ٥٠- منير البعلبكي ا

ـنـظـمـات الـدولــيـة كـلـيـة احلـقـوق جـامـعـة ٥١- د. نـبـيل حـلـمي مــحـاضـرات في ا
الزقازيق ١٩٩٩م.

ـية ٥٢- د. يـاسـر خضـر احلـويش مـبدأ عـدم الـتدخل واتـفـاقـيات حتـريـر التـجـارة العـا
٢٠٠٥م.
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ج- الدوريات :
ـشـتـرك اخلــلـيـجي. مـحـدوديــة الـتـعـاون في ظل ١- أحـمـد إبـراهــيم مـحـمـود الــدفـاع ا

التدويل مجلة السياسة الدولية  مؤسسة األهرام ع ١٧٢ أبريل ٢٠٠٨م.
ـنـازعـات احلدود مـجـلـة السـيـاسة ٢- د. أحـمـد الـرشيـدي حـول الـتسـويـة الـسلـمـية 

الدولية مؤسسة األهرام القاهرة ع ١١٢ أبريل ١٩٩٣م.
ظـاهرات ـان رجب طائـفـية االحـتجـاجـات : مالمح األزمة الـداخـليـة واإلقلـيـميـة  ٣- إ

البحرين مجلة السياسة الدولية مؤسسة األهرام ع ١٨٤ أبريل ٢٠١١م.
٤- الهـيـئـة الـعـامـة لالسـتـعالمـات اسـتخـدام الـقـوة في الـعالقـات الـدولـيـة من مـنـظور

القانون الدولي سلسلة دراسات دولية ع ٢٩ نوفمبر ٢٠٠١م.
صـريـة للـقـانون ـتـحدة اجملـلـة ا ٥- بـطـرس بطـرس غـالي األحالف الـعسـكـرية واألُ ا

صرية للقانون الدولي اجمللد ١٨ ١٩٦٢م. الدولي اجلمعية ا
قـراطيـة مؤسـسة ٦- حـسن موسى الـشفـيـعي ربيع أم أزمـة في البـحرين مـجـلة الـد

األهرام السنة ١٢ ع ٤٥ يناير ٢٠١٢م.
٧- رانـيـا حـس االحتـاد األفـريـقي خطـوة جـديـدة في مسـيـرة الـقارة مـجـلـة السـيـاسة

الدولية مؤسسة األهرام ع١٥٠ أكتوبر ٢٠٠٢م.
٨- د. صالح الـدين عامـر سبل تـوفيـر احلمـاية الـدوليـة من أجل تهـيئـة الظـروف أمام
سـتقلـة" مجلة صـير وإقامـة دولته ا مارسـة حقه في تقـرير ا الشـعب الفلـسطيـني 

القانون واالقتصاد كلية احلقوق جامعة القاهرة السنة ٥٨ ١٩٨٨م.
٩- د.علي حس الطويلة اسـتطالعات الرأي والسياسة اخلارجـية األمريكية مجلة

العلوم السياسية جامعة بغداد اجمللد السابع ع ١٣ يناير ١٩٩٥م.
ـشـروعيـة والـطائـفـية ١٠- مـحـمود حـمـدي أبـو القـاسم اإلصالح في الـبـحرين بـ ا
ملف األهـرام االستـراتيجـي مركز األهـرام للـدراسات السـياسـية واالستـراتيـجية

مؤسسة األهرام السنة ١٧ ع ١٩٦ أبريل ٢٠١١م.
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١١- د. يحيى رجب التسوية السلـمية للمنازعات الدوليـة مجلة السياسة الدولية
مؤسسة األهرام القاهرة ع ٦٥ ١٩٨١م.

د- مصادر أُخرى: 

(١) الرسائل العلمية: 
١- د. أحمد عبد الونيس شتا  الدولة الـعاصية : دراسة في التعارض ب التزامات
ـتــحـدة  رســالـة دكــتـوراه  جــامـعــة الـقــاهـرة : كــلـيـة الــدول ومـواقــفـهــا في األُ ا

االقتصاد والعلوم السياسية ١٩٨٦م.
٢-  محمد سـعيد التدخل الـدولي اإلنساني ومشـروعية التدخل الـسوري في لبنان
ارك فتوحة الدا ية العربـية ا رسالة ماجستيـر كلية القانون والسـياسة األكاد

٢٠٠٧م.
دوح شـوقي األمن القومي واألمـن اجلماعي الـدولي رسالـة دكتوراه كـلية ٣-  د. 

احلقوق جامعة القاهرة ١٩٨٥م.
٤- د. نـشــأت الـهاللي األمـن اجلـمـاعـي الـدولي رســالـة دكــتـوراه كــلـيــة احلـقـوق

جامعة ع شمس القاهرة ١٩٨٥م.
(٢) الصحف والتقارير: 

١- اجملموعـة الدوليـة لألزمات التـحدي الطـائفي في البـحرين تقـرير رقم (٤٠) حول
الشرق األوسط مايو ٢٠٠٥م. 

٢- الــبــحـرين مـن الـدول ذات األداء الــعــالي في تــقــريـر الــيــونــسـكــو جــريــدة الـوقت
نامة ١٥/ ٢ / ٢٠١٠م.  ا

٣- آالف الـبحـرينـي يـعتـصمـون في ميـدان بالـعاصـمة بـعد مـقتل مـتظـاهرين جـريدة
الشرق األوسط لندن ١٦ فبراير ٢٠١١م.
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٤- ملـك البحـرين يأسف لـوفاة مـتظـاهرين ويـأمر بالـتحـقيق جـريدة االحتـاد أبوظبي
١٦ / ٢ / ٢٠١١م. 

٥- البحـرين مواجهـات دامية في الـلؤلؤة والـوفاق تنسـحب جريدة الـوسط البحـرينية
١٧ فبراير ٢٠١١م.

٦- الـوفاق ال مـكان لـــوالية الـفقـيــه في الـبحـــرين جريـدة الوسط الـبحـرينـية
١٧ فبراير ٢٠١١م. 

٧- ولي العـهد يسـحب اجليش والـشرطة من الـشوارع جـريدة احليـاة اللنـدنية
٢٠ فبراير ٢٠١١م. 

٨- ولي عــهــد الــبــحــرين يــعــد بــحـوار وطــنـي فـور عــودة الــهــدوء اخلــلــيج الــشــارقـة 
اإلمارات ٢٠ فبراير ٢٠١١م. 

٩- اآلالف يــسـتــمـرون فـي اعـتــصـامــهم بــدوار الـلــؤلـؤة لــلــيـوم الــثـالـث جـريــدة الـوسط
البحرينية ٢٧ فبراير ٢٠١١م.

١٠- االئــتالف الــوطــني: ٦ خــطــوات لــتـهــيــئــة األرضــيــة ألي حــوار جــريـدة الــوسط
البحرينية ٢٨ فبراير ٢٠١١م. 

١١- مشيـمع: مطالـبنا وطـنية وال تمـثل شيعـة أو سنة أو حق أو وفـاق جريدة الوسط
البحرينية ٢٨ فبراير ٢٠١١م.

١٢- الـبـحـرين تـسـتـعـ بـقـوات درع اجلـزيـرة اخلـلـيـجـيـة حلـفظ الـنـظـام جـريـدة الـشـرق
األوسط ١٥ مارس ٢٠١١م. 

١٣- عبـد العزيـز الفضـلي الثورة اإليـرانيـة في البحـرين الرأي العـام الكويت
١٨ مارس ٢٠١١م. 

ـشـتـرك لـدول اخلـلـيج ١٤- تـدخل قـوات درع اجلـزيـرة يـأتي فـي إطـار مـعـاهـدة الـدفاع ا
جريدة الشرق األوسط لندن ١٥ / ٣ / ٢٠١١م.
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١٥- فــوزيـة رشـيــد حـ تــكـون الـلــعـبــة كـبـيــرة يـكــون الـسـؤال : مــا الـعــمل? أخـبـار
نامة ٢٣ مارس ٢٠١١م.  اخلليج ا

نامة ٢٨ / ٣ / ٢٠١١م. ١٦- البحرين األولى عربيًا في محو اُألمية جريدة البالد ا
١٧- تـصـريح لـوزيـر الداخـلـيـة الـبحـريـني: نـحذر مـن تخـزين أسـلـحـة في احلسـيـنـيات

جريدة احلياة اللندنية ١٤ أبريل ٢٠١١م.
١٨- بحـريني يـدهس ٩ من رجال األمـن عمداً جـريدة الـشرق األوسـط لندن

١٨ مايو ٢٠١١م.
١٩- عـادل الطـريفي وهم الـثورات الـسلـمـية جـريدة الـشرق األوسط لـندن

١٢ أكتوبر ٢٠١١م. 

(٣) مواقع اإلنترنت: 
ستقلة لتقصي احلقائق وكالة أنباء البحرين  ١- تقرير اللجنة البحرينية ا

http://www.bna.bh/portal/main 

ـرشــد يـوم الــغـضب الــبـحـريــني ١٤ فـبــرايـر: هل يــصـنع تــاريخ الـبــحـرين ٢- عـبــاس ا
نامة ١٣ / ١٢ / ٢٠١١م. السياسي بحرين نيوز ا

شـكلـة في البـحرين طـائفـية سـببـها االحـتقان ٣- نـصري لـوزير اخلـارجيـة البـحريـني: ا
ب السنة والشيعة سويس إنفو ٢٩ مارس ٢٠١١م. 

http://www.swissinfo.ch/ara/solrSearch.htm?cid=2988334

٤ - شيماء حسن جلنة تقصي احلقائق البحرينية والعدالة الناجزة .
http://www.middle-east-online.com/?id=120900 

٥ - عجالن إبراهيم عجالن حوار التوافق الوطني البحريني: قراءة في التقرير النهائي 
http://www.ashabakah.com/n7n/content/33019
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6- http://www.bna.bh/portal/main

7- http://www.gcc-sg.org/index8409.html?action=Sec-Show&ID=49

8-http://www.aawsat.com/
details.asp?section=1&issueno=11795&article=612637 
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United Nations Charter. This is hard to implement because it re-
lates to the state’s political affairs and thus has little or no basis
in international law. If a state’s government approves the inter-
vention then it is made legal and acceptable. If the government
does not approve the intervention then it is deemed illegal and
seen as an aggressive and violent act.

There are several exceptions to these principles that allow a
state to interfere in another state’s affairs, which include inter-
vention to maintain collective security of countries and legal de-
fense, as well as in response to a governmental request and inter-
vening to protect humanity etc. 

Based on this we can study a case of international intervention
by regional forces based on the principle of non-intervention in a
state’s internal affairs which is represented by the regional forces
intervening in Bahrain during the 2011 crisis.
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Abstract

Since the beginning of the 21st century, the Arab region has
witnessed dramatic changes regarding the sovereignty and inde-
pendence of its states. The American and British led invasion of
Iraq in 2003 has brought back memories of the long history of
foreign occupation in the region during the 19th and 20th centu-
ries. While it is true that the pattern of new occupation has not
differed from the past, the motives and justifications have
changed. In modern times, the motives and justifications hide be-
hind the veil of democracy and human rights and have stirred
wide debate regarding the issue of sovereignty within the region.
The principle of non-interference is one of the most important
principles when it comes to the international affairs of states and
one of the most violated. The United States continues to violate
this principle depending on its justifications that are often related
to its own sovereignty.

When addressing the issue of international intervention in the
internal affairs of states it is important to take into account the
prohibition, prevention and non-interference act, as stated in the


