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التدخل العسكري ألغراض
إنسانية :هل تعزز عقيدة
مسؤولية احلماية مشروعية
استخدام القوة ألغراض
إنسانية؟
بقلم إيف ماسينغهام

٭

إيف ماسينغهام  Eve Massinghamعاملة في مجال القانون الدولي
اإلنساني مع الصليب األحمر األسترالي .وقد أمتت دراستها في القانون
والقانون الدولي والتنمية الدولية.

ملخص

توصف مسؤولية احلماية بأنها نهج جديد حلماية السكان من الفظائع اجلماعية .وبالتأكيد ،فإنّ
االعتقاد بأنّ وضع حد ألعمال اإلبادة البشرية والتطهير العرقي واسع النطاق واخلسائر الفادحة في
األرواح ،هو في متناول البشرية ،سيكون أم ًرا مشج ًعا .مع ذلك ،وفي حني أنّ النهج الكاملي للعقيدة
يستحق الثناء ،إال أنّ مشروعية االقتراح تتطلب مزي ًدا من التحليل .ويتناول هذا البحث على وجه
التحديد ،تطور مشروعية التدخل اإلنساني ،وينظر في ما إذا كانت عقيدة مسؤولية احلماية تعزز
مشروعية استخدام القوة ألغراض إنسانية.
******
ماض مثير للجدل .وكما يعترف تقرير اللجنة الدولية املعنية
إنّ التدخل العسكري ألغراض إنسانية له ٍ
بالتدخل وسيادة الدول ،فإنّ هذا هو احلال “في احلالتني ،عندما حدث – كما في الصومال ،والبوسنة،

٭

تعرب املؤلفة عن امتنانها لوزارة اخلارجية والكومنولث البريطانية التي منحتها “منحة تشيفننغ”  Chevening Scholarshipلالضطالع بدراسة
ماجستير في القانون في كلية امللك في لندن ،في الوقت الذي كان هذا البحث ُيع ّد أصلاً بإشراف األستاذة سوزان ماركس.
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وكوسوفو – وعندما فشل في أن يحدث ،كما في رواندا” .1ومنذ أن طرح أمني عام األمم املتحدة في
ذلك احلني“ ،كوفي أنان” ،سؤاله الذي جرى االستشهاد به كثي ًرا في مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية،
“( )...إذا كان التدخل اإلنساني هو ،في احلقيقة ،اعتداء غير مقبول على السيادة ،فكيف ينبغي
أن نستجيب لرواندا ،لسربرنيتشا – لالنتهاكات اجلسيمة واملمنهجة حلقوق اإلنسان التي تؤثر
على كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا املشتركة؟”،2

فقد سعى كثيرون لبحث ومناقشة التدخل اإلنساني وعقيدة مسؤولية احلماية املنبثقة عنه .ولألسف،
فالوقت اآلن ليس مناسبا لوقف اجلدل .فالفظائع اجلماعية ال تقتصر على املاضي .وأهمية التوصل
وضوحا .واملأساة األخيرة في
إلى اتفاق دولي بشأن مشروعية التدخل اإلنساني لم تكن أب ًدا أكثر
ً
دارفور تعزز هذه األهمية.

ويلي
وتوصف مسؤولية احلماية بأنها نهج جديد حلماية السكان من الفظائع اجلماعية .مُ
هذا املبدأ النامي ،باإلشارة إلى ما تضمنته الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لألمم املتحدة عام
 ،2005أنّ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى يخضع ملسؤولية احلماية الدولية،
عندما تكون دولة غير راغبة في حماية مواطنيها ،أو غير قادرة على حمايتهم ،من خسائر في األرواح،
فعلية أو مرتقبة على نطاق واسع (مع نية إبادة جماعية أوبدونها) ،أو“تطهير عرقي” واسع النطاق،3
وتشمل هذه املسؤولية ثالثة عناصر :مسؤولية املنع ،ومسؤولية رد الفعل ،ومسؤولية إعادة البناء.
والتدخل العسكري ألغراض إنسانية هو جزء أساسي (على الرغم من أنه تدبير املالذ األخير) من
مسؤولية رد الفعل .وتقوم مسؤولية احلماية على إدراك أنّ احلفاظ على النظام الدولي يتم بصورة
أفضل من خالل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى .ومع ذلك ،فمسؤولية احلماية تشكك
بهذا املبدأ بقدر ما تق ّر بأنّ “احترام السيادة دائ ًما ينطوي على مجازفة املشاركة أحيانًا في املآسي
اإلنسانية” ،4أي أنّ مسؤولية احلماية تتبنى وجهة نظر السيادة التي تؤكد بصفتها املميزة احملددة
القدرة على توفير احلماية ،بدلاً من السيطرة اإلقليمية ،5ويصف “فايس” مسؤولية احلماية بأنها
صلح “وستفاليا” الثالث لدولة ذات
تضيف ميزة رابعة ،أي “احترام حقوق اإلنسان” ،إلى خصائص ُ
ً
تعارضا بني ما يصنفه
سيادة :اإلقليم ،والسلطة ،والسكان .6وعلى نحو متوقع ،فإنّ هذا األمر يخلق

1

اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،مسؤولية احلماية:
International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), The Responsibility to Protect, International
Development Research Centre, Ottawa, 2001, p. VII, available at: http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf
(last visited 1 December 2009).

2

املرجع نفسه ،ص.VII .

3

املرجع نفسه.ص ،XI .و .XII

4

Ramesh Thakur, “Outlook: Intervention, Sovereignty and the Responsibility to protect: Experiences from ICISS”,
Security Dialogue, Vol. 33, No. 3, 200, pp. 323-340, at p. 324, available at:
http://sdi.sage-pub.com/cgi/content/abstract/33/3/323 (last visited 15 March 2008).

5

انظر ً
أيضا:
Anne Orford, “Jurisdiction Without Territory: From the Holy Roman Empire to the Responsibility to Protect”,
Michigan Journal of International Law, Vol. 30, No. 3, 2009, pp. 984-1015, at p. 990.

6

Thomas G. Weiss, “The Sunset of Humanitarian Intervention? The Responsibility to Protect in a Unipolar Era”,
Security Dialogue, Vol. 35, No. 2, 2004, pp. 135-153, at p. 138, available at:
http://sdi.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/2/135 (last visited 15 December 2008).

158

املجلد  ،91العدد  ،876دي�سمرب/كانون الأول 2009

خمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات من
املج ـلـ ـ ـ ـ ــة الدوليــة
لل�صلـيـب الأحمـ ــر

“شسترمان” بأنه “االعتقاد بعدالة حرب تشنّ ضد عدو عدمي األخالق واملبدأ الناشئ بعدم التدخل
كنتيجة منطقية لسيادة الدول” .7وهذا التعارض هو ما يجعل حتليل مسؤولية احلماية مثي ًرا لالهتمام
فكر ًيا ،وضرور ًيا من ناحية عملية.

ويتجلى هذا التعارض ،هذه األيام ،في التباين بني عالم ما قبل  11أيلول/سبتمبر ،وعالم
ما بعد هذا التاريخ .فالعالقات الدولية في تسعينيات القرن املاضي – املتميزة بانتشار الدول املتفككة،
ً
“مناخا من
واإلرهاب ،واستهداف املدنيني في النزاعات ،و“تأثير السي إن إن” – قيل إنها خلقت
تسامحا بخصوص مبدأ عدم التدخل .ومع ذلك ،وكما كتب
التوقعات القوية في القيام بإجراء” 8وأقل
ً
“مايكل إيغناتيف”:
“عندما ظهرت مسؤولية احلماية في أواخر أيلول/سبتمبر  ،2001حني كان الدخان ال يزال
يتصاعد من أنقاض مركز التجارة العاملي ،كانت بالفعل غير ذات صلة بالنسبة للذين يرسمون
السياسة من األمريكيني واألوروبيني .وقد انتقل شغلهم الشاغل من حماية املدنيني في البالد
األخرى إلى حماية املدنيني في بالدهم”.9

وميكن القول في الواقع إنّ تخصيص املوارد العسكرية املتزايد ل ِـ “احلرب على اإلرهاب”،
واملناقشات “اإلنسانية” االرجتاعية  ex post factoللحرب في العراق ،ق ّوضت مفهوم التدخل
اإلنساني .10وعلى الرغم من هذا األمر ،فإنّ مسؤولية احلماية ال تزال قيد املناقشة في األمم املتحدة،
ويقسم “مكفارلني” ،و“ثيلكينغ” ،و“فايس” مناقشة “التدخل اإلنساني”
وكذلك في الكتابات األكادميية.
ّ
إلى “ثالث مجموعات متميزة من اآلراء” .فاملعارضون هم أولئك الذين يرون في الفكرة عودة إلى
تقسم العالم إلى عالم متحضر وآخر غير متحضر .والالأدريون واملشككون
ممارسات شبه استعمارية ّ
ال يرون أنّ املناقشة حتل “املشاكل األساسية لإلرادة السياسية غير الكافية” .واملتفائلون يرون في
مسؤولية احلماية “خطوة واقعية وأساسية” باجتاه “إجماع عملي” .11وكثيرون يأملون أن تكون
مسؤولية احلماية في الواقع حلاً جدي ًدا .فمسؤولية احلماية تقدم وع ًدا على نحو ف ّعال ألضعف الناس
في العالم :فهي تعدهم بأنّ املجتمع الدولي سوف يتدخل حلمايتهم عندما تخذلهم حكوماتهم .ولذلك،
فالسؤال الذي يحتاج إلى إجابة يتمثل في ما إذا كانت مسؤولية احلماية تستطيع الوفاء بهذا الوعد.
وهذه ليست احملاولة األولى لتبيان كيف مت ّيز مسؤولية احلماية نفسها .بيد أنّ هذه
املناقشات كانت تنحو إلى التركيز على النهج الكاملي الذي تتخذه مسؤولية احلماية بالتأكيد على

7

.Simon Chesterman, Just War or Just Peace?, Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 7

8

Jennifer Welsh, Carolin Thielking and S. Neil MacFarlane, “The Responsibility to Protect: Assessing the report of
the International Commission on Intervention and State Sovereignty”, International Law Journal, 20012002-, p. 490.

9

Michael Ignatieff, “Whatever happened to ‘responsibility to protect’?”, National Post, 10 December 2008,
http://www.nationalpost.com/story.html?id=1054758 (last visited 12 December 2008).

10

S. Neil MacFarlane, Carolin J. Thielking and Thomas G. Weiss, “The Responsibility to Protect: is anyone interested
in humanitarian intervention?”, Third World Quarterly, Vol. 25, 2004, pp. 977- 992.

11

املرجع نفسه .ص.981-979 .
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مسؤولية منع الفظائع اجلماعية .12ويتناول هذا البحث على وجه التحديد ،تطور مشروعية التدخل
العسكري ألغراض إنسانية ،مع توقع تكوين استنتاجات بخصوص مشروعية مسؤولية احلماية في
“مسؤولية رد الفعل” .ويناقش البحث مختلف مدارس الفكر في تاريخ التدخل اإلنساني ،ومختلف
وجهات النظر بخصوص مشروعية التدخل اإلنساني .كما يتضمن تقيي ًما لكيفية اختالف مسؤولية
احلماية عن املقاربات السابقة أو كيفية بقائها مماثلة لها .وأخي ًرا ،يتضمن حتليلاً حول ما إذا كانت
مسؤولية احلماية تعزز مشروعية استخدام القوة ألغراض إنسانية .أما الهدف فهو حتديد ما إذا كانت
نهجا متميزًا ومبتك ًرا ملشكلة الفظائع اجلماعية ،أو ما إذا كانت مجرد إعادة
مسؤولية احلماية تشكل ً
صياغة ملفهوم ثبت فشله في العديد من املناسبات.

مسؤولية احلامية
اخللفية
أنشئت اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول (يشار إليها فيما يلي باللجنة) من قبل حكومة
كندا ،في أيلول  ،2000في أعقاب اجلدل الذي أحاط بحملة القصف التي قامت بها منظمة معاهدة
شمال األطلسي في كوسوفو .وكان احملفز لذلك هو السؤال الذي وجهه “كوفي أنان” حول كيفية الرد
الذي ينبغي أن يقوم به املجتمع الدولي على “االنتهاكات اجلسيمة واملمنهجة حلقوق اإلنسان ،التي تؤثر
على كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا املشتركة” .13وقد وصفت اللجنة تفويضها على وجه التحديد بأنه:

“عمو ًما ،من أجل بناء فهم أوسع ملشكلة التوفيق بني التدخل بغرض حماية اإلنسان والسيادة؛
وأكثر حتدي ًدا ،كمحاولة لتطوير إجماع سياسي عاملي حول كيفية اخلروج من املهاترات –
وغال ًبا الشلل – باجتاه العمل ضمن النظام الدولي ،وبخاصة من خالل األمم املتحدة”.14

وأصدرت اللجنة في كانون األول/ديسمبر  2001تقري ًرا بشأن املشاورات التي أجرتها
والنتائج التي توصلت إليها .ودعت لقبول مسؤولية من قبل املجتمع الدولي عن حماية السكان الذين
يعانون من خسائر في األرواح وتطهير عرقي على نطاق واسع .وتألفت اللجنة من اثني عشر عض ًوا.
وكانت برئاسة وزير اخلارجية األسترالي السابق والرئيس التنفيذي ملجموعة األزمات الدولية “غاريت
إيفانز” ،والدبلوماسي اجلزائري واملستشار اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة “محمد سحنون”.
ومت اختيار أعضاء اللجنة من عدة تخصصات (مبا في ذلك اجليش ،والقانون ،واألوساط األكادميية،
والسياسة ،واحلكم ،واألعمال ،والتنمية) وعدة بلدان (روسيا ،وأملانيا ،وكندا ،وجنوب إفريقيا ،وأمريكا،
وسويسرا ،وغواتيماال) .15كما كان هناك فريق بحوث دولي بقيادة “توماس فايس” ،وهو أستاذ

12

انظر على سبيل املثال:
Gareth Evans, The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All, Brookings Institution
Press, 2008, pp. 44 and 56, and R. Thakur, above note 4, p. 324.

13

اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،احلاشية  1أعاله ،ص.VII .

14

املرجع نفسه .ص.2 .

15

املرجع نفسه .امللحق .A
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جامعي أمريكي ،و“ستانليك سامكاجن” ،وهو محام من زميبابوي ،يقدم الدعم لعمل أعضاء اللجنة الذين
اجتمعوا خمس مرات ،وحضروا مشاورات في موائد مستديرة وطنية وإقليمية.16

مسؤوليات املنع ورد الفعل وإعادة البناء
تسعى مسؤولية احلماية إلى وضع حد لالنتهاكات اجلسيمة واملمنهجة حلقوق اإلنسان .وتقترح إقرار
“اتخاذ إجراء ضد دولة ما ،أوضد قادة تلك الدولة ،بدون موافقتها أوموافقة قادتها ،من أجل األغراض
التي ُي ّدعى بأنها إنسانية أوحمائية” .17وتشمل مسؤولية احلماية ثالث مسؤوليات محددة :مسؤولية
املنع ،ومسؤولية رد الفعل ،ومسؤولية إعادة البناء .و ُيقال إنّ “املنع هو البعد الوحيد األكثر أهمية
ملسؤولية احلماية” .18وتعتبر اللجنة أنّ املنع الفعلي للنزاع يتطلب “معرفة بهشاشة الوضع واملخاطر
املرتبطة به” ،و“فهم إجراءات السياسة املتاحة القادرة على إحداث تغيير” ،و“الرغبة في تطبيق هذه
اإلجراءات” .وبإيجاز أكثر ،فهي تصنف هذه املعايير الثالثة بأنها “إنذار مبكر” ،و“أدوات مانعة”،
و“إرادة سياسية” .19ومع أنّ التقرير يشدد على أنّ املنع هو األولوية األكثر أهمية ،رمبا من غير
املستغرب أن يقول البعض إنه “مناف للعقل” ،20أو على األقل إنه ستار للتغطية على واقع أنّ اجلانب
املثير للجدل في املبدأ هو مسؤولية رد الفعل .ويولي التقرير اهتما ًما كبي ًرا لتحديد املعايير من أجل
التدخل العسكري .وتستخدم اللجنة ستة عناوين ل ِـ “معايير صنع القرار” من أجل التدخل العسكري.
واللجنة ال ترى أنه ميكن أن يكون هناك ،أو ينبغي أن يكون هناك ،قائمة مقبولة عامل ًيا مبعايير من أجل
التدخل العسكري ،وبدلاً من ذلك ترى أنّ املعايير الستة التي اقترحتها ميكن أن تكون وسيلة لسد
الفجوة بني “البالغة والواقع” 21عندما يتعلق األمر مبسؤولية رد الفعل.

ويشار إلى أول املعايير بأنه “مستوى املعايير :قضية عادلة” .ومتلي مسؤولية احلماية أنّ
التدخل العسكري يجب أن يقتصر على احلاالت التالية:

“أ -خسائر في األرواح على نطاق واسع ،فعلية أو مرتقبة ،مع نية إبادة جماعية أو بدونها،
وهي نتيجة إما عمل متعمد من الدولة ،وإما إهمال منها أو عدم قدرة على العمل ،أو حالة
دولة مفككة؛ أو

ب“ -تطهير عرقي” واسع النطاق ،فعلي أو مرتقب ،سواء نفذ عن طريق القتل أو اإلبعاد
القسري أو أعمال الترهيب أو االغتصاب”.

16

املرجع نفسه .ص.84 .
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املرجع نفسه .ص.8 .

18

املرجع نفسه .ص.XI .

19

املرجع نفسه .ص.20 .

20

Thomas G. Weiss, Military – Civilian Interactions: Humanitarian Crises and the Responsibility to Protect, Rowman
and Littlefield Publishers Inc., USA, 2005, p. 199.

21

اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،احلاشية  1أعاله ،ص.32 .
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واملعيار الثاني هو “السلطة املناسبة” .وهذا يشير إلى مسألة الهيئة التي ينبغي أن
بأي تدخل من هذا القبيل .وتخصص اللجنة فصلاً كاملاً لهذا املعيار الهام واملثير
تأذن بالقيام ّ
للجدل .وباختصار ،فقد مت اقتراح ثالث “سلطات مناسبة” :مجلس األمن واجلمعية العامة واملنظمات
اإلقليمية .وتذكر اللجنة أنّ مجلس األمن ينبغي أن يكون “نقطة االتصال األولى” .مع ذلك ،ونظ ًرا لعدم
قدرة املجلس على االضطالع بالدور املتوقع منه أو لعدم رغبته في ذلك ساب ًقا ،يكون للتدخل العسكري
املرخص من قبل اجلمعية العامة أو املنظمات اإلقليمية “درجة عالية من الشرعية”.22
واملعيار الثالث هو “النية السليمة” .وهذا يعني أنّ “الغرض األساسي من التدخل يجب
مشروعا لوضع العقيدة
أن يكون وقف املعاناة اإلنسانية أو منعها ،وأنّ إسقاط النظام ليس سب ًبا
ً
موضع التنفيذ”.23

واملعيار الرابع هو “املالذ األخير” :ويعني أنه ينبغي عدم اللجوء إلى القوة إال عندما يكون
قد مت بحث “كل وسيلة من الوسائل الدبلوماسية وغير العسكرية للحؤول دون حدوث األزمة اإلنسانية
أو من أجل حلها بالطرق السلمية” .ويح َّدد هذا األمر ً
أيضا بالتأكيد على أنه ال يعني أنّ على املجتمع
الدولي أن يكون قد ج ّرب أولاً كل خيار من اخليارات املمكنة ،ولكن باألحرى “يجب أن تكون هناك
أسباب معقولة تدعو لالعتقاد ،في كل الظروف ،أنه لو جرت محاولة القيام باإلجراء ملا كان نصيبه
النجاح”.24

واملعيار اخلامس هو “الوسائل املتناسبة” .والتناسب هو مبدأ أساسي من مبادئ قانون
اللجوء إلى القوة jus ad bellum؛ وإدراجه في القائمة أمر مسلّم به.

واملعيار األخير هو “احتماالت جناح معقولة” .وهذا مُيلي أنّ العمل العسكري ال ميكن
تبريره إال إذا كانت حظوظ جناحه معقولة .وتذكر اللجنة أنّ “التدخل العسكري ال يكون مبر ًرا إذا
كانت احلماية الفعلية ال ميكن حتقيقها ،أو إذا كان من احملتمل أن تكون عواقب الشروع بالتدخل أسوأ
بأي عمل على اإلطالق”.25
من عدم القيام ّ
واملسؤولية األخيرة ملسؤولية احلماية هي مسؤولية إعادة البناء .إذ تعتبر استراتيجية ما
بعد التدخل بأنها ذات “أهمية قصوى”.

التطورات الالحقة
كانت سرعة مسؤولية احلماية في احتالل االجتاه السائد للنقاش ما ميكن وصفه بسرعة النيزك من
ناحية القانون الدولي .26فقد أنشأ “كوفي أنان” في عام  2003فريق األمم املتحدة رفيع املستوى
املعني بالتهديدات والتحديات والتغيير “من أجل البحث عن أفكار جديدة حول أنواع السياسات

22

املرجع نفسه .ص.54 - 53 .

23

املرجع نفسه .ص.35 .

24

املرجع نفسه .ص.36 .

25

املرجع نفسه .ص.37 .

26

إلعطاء منظور هام ،فقد تأسست احملكمة اجلنائية الدولية عام  1998بعد أن مت اقتراح الفكرة ألول مرة قبل أكثر من  120عا ًما  -انظر:
Christopher Keith Hall, “The first proposal for a permanent international criminal court”, International Review of
the Red Cross, No. 322, 1998, pp. 57 -74.
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واملؤسسات املطلوبة لألمم املتحدة لكي تكون فعالة في القرن احلادي والعشرين” .27وأشار هذا التقرير
إلى مسؤولية احلماية بقوله“ :نحن نؤيد املبدأ املستجد املتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية عن
احلماية ميارسها مجلس األمن تأذن بالتدخل العسكري كمالذ أخير” .28ويذكر تقرير الفريق رفيع
املستوى ،بشكل ملحوظ ،أنه:
أي دولة ،بل هي “مسؤولية
“ثمة اعتراف متزايد بأنّ املسألة ليست هي “حق التدخل” من جانب ّ
احلماية” التي تقع على عاتق كل دولة عندما يتصل األمر مبعاناة السكان من كارثة ميكن
تفاديها ،كالقتل اجلماعي واالغتصاب اجلماعي ،والتطهير العرقي عن طريق الترحيل القسري
والترويع والتجويع املتعمد والتعريض لألمراض”.

كما أيد تقرير كوفي أنان “في جو من احلرية أفسح :صوب حتقيق التنمية واألمن وحقوق
اإلنسان للجميع” عام  ،2005مسؤولية احلماية .29ومن ث ّم تلقف الفكرة املجتمع الدولي األوسع.
وذكرت اجلمعية العامة في الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام :30 2005
“ - 138إنّ مسؤولية حماية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهير العرقي
واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة )...( .وينبغي للمجتمع
الدولي أن يقوم ،حسب االقتضاء ،بتشجيع ومساعدة الدول على االضطالع بهذه املسؤولية،
ودعم األمم املتحدة في إنشاء قدرة على اإلنذار املبكر.

 - 139ويقع على عاتق املجتمع الدولي ً
أيضا ،من خالل األمم املتحدة ،االلتزام باستخدام ما
هو مالئم من الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية وغيرها من الوسائل السلمية ،وف ًقا للفصلني
السادس والثامن من امليثاق )...( ،ونعرب عن استعدادنا التخاذ إجراء جماعي ،في الوقت
املناسب وبطريقة حاسمة ،عن طريق مجلس األمن ،ووف ًقا للميثاق ،مبا في ذلك الفصل السابع
منه ،على أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة حسب
االقتضاء ،في حال قصور الوسائل السلمية وعجز السلطات الوطنية البينّ عن حماية سكانها
من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهير العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية (”)...
[تأكيد مضاف]

واعتمد مجلس األمن باإلجماع القرار  1674في  28نيسان/أبريل عام  2006بشأن
حماية املدنيني في النزاعات املسلحة .ويتضمن القرار  1674أول إشارة رسمية من قبل مجلس األمن

27

تقرير الفريق رفيع املستوى املعني بالتهديدات والتحديات والتغيير :عالم أكثر أمنًا :مسؤوليتنا املشتركة،
UN Doc. A/59/565, 2 December 2004, available at: http://www.un.org/secureworld/report.pdf (last visited 12
December 2009).

28

املرجع نفسه .الفقرة .203

29

تقرير األمني العام لألمم املتحدة“ ،في جو من احلرية أفسح :صوب حتقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع”،
UN Doc. A/59/2005, 21 March 2005, para. 135, available at http://www.un.org/largefreedom/contents.htm (last
visited 19 December 2009).

30

اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام ،2005
UN Doc. A/RES/60, 15 September 2005, available at: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/
PDF/N0548760.pdf?OpenElement (last visited 12 December 2009).
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إلى مسؤولية احلماية .ويؤكد القرار من جديد أحكام الفقرتني  138و 139من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر
القمة العاملي ،ويشير إلى استعداد مجلس األمن للنظر في االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان“ ،إذ
ميكن أن تشكل اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية تهدي ًدا للسالم واألمن الدوليني”.31
خاصا للتركيز على مسؤولية
وقد عينّ األمني العام لألمم املتحدة في شباط/فبراير  2008مستشا ًرا
ً
احلماية .32وأصدر األمني العام “بان كي – مون” في كانون الثاني/يناير  2009تقري ًرا بعنوان “تنفيذ
مسؤولية احلماية” .33ويسعى هذا التقرير إلى توضيح الطرق التي نستطيع من خاللها أن نقي ونحمي
الناس من األعمال الوحشية (ولكنه ال يزيد في املناقشة حول القبول الدولي للمبدأ).
ويجادل “بالمي” أنّ هناك “متيي ًعا” لعقيدة عام  2001في صياغة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر
القمة العاملي عام  .34 2005بيد أنّ املتفائلني يشيرون إلى أنّ هذه املوافقة من قبل املجتمع الدولي
تعطي العقيدة مزي ًدا من الشرعية .وكما سنرى ،فإنّ كال التقييمني يتمتع بدرجة من اجلدارة.

سجل موجز للتدخل العسكري ألغراض إنسانية
قبل ميثاق األمم املتحدة
إنّ املبادئ التي تؤيد التدخل اإلنساني ومسؤولية احلماية لها أصول في نظريات القرن اخلامس عشر
الدينية ،ونظرية “احلرب العادلة” ،مع أنّ املصطلح نفسه لم ُيستخدم .وأعرب “فيتوريا” (-1492
 )1546عن اعتقاده بأنه من واجب الدول “املتحضرة” أن تتدخل في الدول “املتخلفة” لوضع حد
للممارسات الالإنسانية من قبيل أكل حلوم البشر وتقدمي القرابني البشرية ،وأن تقوم بنشر املسيحية.35
وأضاف “غروتيوس” ( )1645 - 1583لهذه املعايير القضاء على الوثنية واإلحلاد والفجور اجلنسي.36
وميكن تتبع آراء أكثر عمومية من هذا النوع بالعودة حتى إلى أعمال أرسطو .وعلم السياسة “يفترض
أنّ احلرب كانت وسيلة للدفاع عن ‘احلياة الطيبة’ وملساعدة اآلخرين على ‘املشاركة في احلياة الطيبة’.37
وباملثل ،فإنّ مبدأ عدم التدخل ،الذي يدعم نظامنا احلالي اخلاص بالنظام الدولي ،متجذر في التاريخ.

31

قرار مجلس األمن  28 ،1674نيسان/أبريل .)UN Doc. S/RES/1674( ،2006

32

خاصا ،بيان صحفي ،شباط/فبراير ،2008
األمم املتحدة ،األمني العام ُيعينّ إدوارد س .لك  Edward C. Luckمن الواليات املتحدة مستشا ًرا
ً
Available at: http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sga1120.doc.htm (last visited 5 December 2009).

33

اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،تنفيذ مسؤولية احلماية 12 ،كانون الثاني/يناير2009 ،A/63/677،
?UN Doc. A/63/677, available at: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf
OpenElement (last visited 3 March 2009).

34

Alex J. Bellamy, “Whither the Responsibility to Protect? Humanitarian Intervention and the 2005 World Summit”,
Ethics and International Affairs, Vol. 20, No. 2, 2006, pp. 143-169.

35

Bhikhu Parekh, “Rethinking Humanitarian Intervention” International Political Science Review, 1997, pp. 50- 51.

36
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Sean D. Murphy, Humanitarian Intervention, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1996, p 37.
ويذكر مورفي ً
أيضا أنّ أعراف القانون الطبيعي اليهودي ،واليوناني ،والروماني التي نشأ عنها مبدأ احلرب العادلة املسيحي تتضمن أفكا ًرا تتعلق بعدالة
استخدام القوة ضد اآلخرين :ص.62 .
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صلح “وستفاليا” عام  1648الذي أنهى ثالثني
وقد ظهرت فكرة الدولة القومية وحرمة إقليمها منذ ُ
عا ًما من احلرب الوحشية في أوروبا .38والفرضية األساسية هي أنّ احلفاظ على النظام الدولي
يتم بأفضل ما يكون باحترام عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول األخرى .ووصف بعض املؤلفني
املفهو َمني ،أي مفهوم احترام املبادئ األساسية لإلنسانية ومفهوم السيادة ،بأنهما متعارضان ،مع
اإلشارة إلى أنّ مراعاة املبادئ اإلنسانية “مد ِّمرة” و“تهيئ لتعزيز التوتر والنزاع بني الدول” .39ومع
أنّ العديد من املنظرين يق ّرون بأنّ السيادة واحترام اإلنسانية وجهان لعملة واحدة ،إال أنّ التضارب
بينهما بينّ في أعمال املنظرين وممارسة الدول منذ القرن اخلامس عشر .و ُيبينّ “مورفي” هذا األمر
جي ًدا حني يقول:
“إنّ الكتاب األوائل في القانون الدولي ( )...الحظوا كيف كانت ردود أفعال الدول على
الفوضى السياسية ( )...ببناء نظام دولي [حيث] ( )...مت التشديد على ضرورة طاعة
األشخاص مللكهم ،ولكن ً
أيضا على حق امللك في التدخل حلماية رعايا ملك آخر من املعاملة
القاسية”.40

وتعود الكتابات التي تشير إلى ما نفهمه في هذه األيام بأنه تدخل إنساني إلى حوالي
عام  .41 1840ويؤكد “براونلي” أنه في أواخر القرن التاسع عشر ،وافقت أغلبية العلماء على وجود
حق في التدخل اإلنساني ،ولكنه ُيضيف قائلاً  :إنّ العقيدة كانت “غامضة بطبيعتها” و“عرضة إلساءة
االستخدام من قبل الدول القوية” .42وهناك أمثلة متعددة على التدخالت تشير إلى أنّ اعتقاد الدول
األوروبية كان على هذا النحو .43ووصف “ستوويل” التدخل اإلنساني في عام  1921بأنه:

“االعتماد على القوة من أجل الغرض املبرر بحماية سكان دولة أخرى من املعاملة السيئة
للغاية ،التي تتم بشكل تعسفي ودائم ،وتتجاوز حدود السلطة التي ُيفترض أن يعمل ضمنها
امللك بصواب وعدالة”.44

وقد مت تقدمي خليط من احلجج األخالقية والقانونية على وجود هذا احلق .وسعى بعض
كتاب أوائل القرن العشرين إلى القول بأنّ التدخل ميكن تبريره بوصفه “إجراء عسكري محدود شبه
قضائي” .45بيد أنّ “شسترمان” يذكر أنّ األمثلة املستخدمة من قبل أولئك الذين يسعون إلى تأكيد

38

انظر:
Antonio Cassese, International Law, 2nd edn, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 22-25.

39

املرجع نفسه ،ص.375 .

40

S.D. Murphy, above note 37, pp. 62-63.

T.G. Weiss, above note 20, p. 8 . 41
42

Ian Brownlie, International Law and the Use of Force by States, Oxford University Press, Oxford, 1963, p. 338.

For a discussion of these, see S.D. Murphy, above note 37, ch. 2. 43
T.G. Weiss, above note 20, p. 8. 44
45

S. Chesterman, above note 7, pp. 36-37.
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وجود احلق في التدخل اإلنساني ال تستند في الواقع إال إلى القليل ج ًدا من ممارسة الدول .46وعالوة
على ذلك ،مع أنّ املجتمع الدولي وفر قوة دولية من خالل عصبة األمم ،في الفترة ما بني احلربني
العامليتني ،في استفتاء مقاطعة سار ،في  ،47 1935-1934إال أنّ ميثاق عصبة األمم واتفاق بريان –
كيلوغ لعام  1928لم يعلّقا على التدخل اإلنساني ،مع العلم أنّ األخير حظر احلرب صراحة .وباملثل،
فإنّ نظير اتفاق بريان – كيلوغ في أمريكا الالتينية ،معاهدة سافيدرا الماس لعام  ،1933حظرت
صراحة “التدخل” املسلح والدبلوماسي على حد سواء.48

ميثاق األمم املتحدة وسنوات احلرب الباردة
لقد ك ّرس ميثاق األمم املتحدة عقيدة عدم التدخل كقاعدة قانونية عاملية .وتنص املادة  2الفقرة  1من
امليثاق على أنّ األمم املتحدة تقوم على مبدأ املساواة في السيادة بني جميع أعضائها .وحتظر املادة
 2الفقرة  4التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي
ألي دولة .وتذكر املادة  2الفقرة  7أن ليس في امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل في الشؤون
ّ
49
التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما  .واملادة ( 42األمن اجلماعي املرخص به من قبل
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة) واملادة ( 51احلق الطبيعي في الدفاع عن النفس) تنصان على
االستثناءين الوحيدين للحظر على استخدام القوة املنصوص عليه في املادة  2الفقرة  .50 4وفي حني
يبدو أنّ هذا األمر يرسم صورة واضحة متا ًما للحظر على استخدام القوة ،إال أنّ امليثاق يؤكد ً
أيضا
في ديباجته “اإلميان باحلقوق األساسية لإلنسان” .وفي هذا الصدد ،فقد كفل امليثاق أنّ املعضلة
التي تطرحها املناقشات والتضارب بني السيادة ومساعدة املظلومني ،تبقى حية بعد تطبيقه .مع ذلك،
وعلى الرغم من بعض احلجج املقدمة التي تفيد العكس ،فمن اإلنصاف القول إنّ الرأي السائد كان
مفاده دائ ًما أنّ امليثاق لم يقصد السماح باستخدام القوة حلماية السكان من األزمات اإلنسانية من
قبل دول تتصرف وف ًقا ملا تراه مناس ًبا .51وعالوة على ذلك ،لم يحظ استخدام القوة حلماية السكان
بأي سابقة قانونية مقبولة على نطاق واسع خالل هذه
من األزمات اإلنسانية من قبل املجتمع الدولي ّ
الفترة .وبخاصة أنّ محكمة العدل الدولية رفضت إمكانية أن يكون احلق في التدخل بالقوة متس ًقا
مع القانون الدولي .وذكرت احملكمة أنه “مهما كانت العيوب احلالية في التنظيم الدولي” ،فال ميكن
أن يجد احلق في التدخل بالقوة مكانًا في القانون الدولي( .52وأكدت محكمة العدل الدولية ً
أيضا أنّ

46

املرجع نفسه ،ص.25 .

Stephen C. Neff, War and the Law of Nations, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 297 . 47
48

املرجع نفسه ،ص.296 .

49

ميثاق األمم املتحدة ،النظام األساسي وقواعد احملكمة ووثائق أخرى ،محكمة العدل الدولية ،الهاي.1978 ،

50

املرجع نفسه.
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Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 216.
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استخدام القوة ليس األسلوب املناسب لرصد أو ضمان احترام حقوق اإلنسان) .53وباإلضافة إلى
ألي مسألة تبعث على القلق اإلنساني خالل الفترة
أي ذكر من قبل مجلس األمن ّ
ذلك ،لم يكن هناك ّ
54
ما بني  1945وحرب األيام الستة عام  . 1967وفي الواقع ،فإنّ التدخل خالل عهد احلرب الباردة
كان يوصف بأنه “ ُيضطلع به دون خجل من أجل تعزيز أهداف استراتيجية” على عكس األهداف
اإلنسانية .55ويخلص حتليل أجراه باحثون للجنة بشأن عشرة تدخالت بارزة في الفترة بني عامي
 1945و 1990إلى أنّ “التبريرات اإلنسانية كانت قوية للغاية في حاالت كانت الدوافع اإلنسانية
البحتة فيها هي األضعف” .56ومن ث ّم ،فإنّ فترة احلرب الباردة لم تفعل سوى القليل لتعزيز شرعية
التدخل اإلنساني .ولم يلق مفهوم التدخل اإلنساني سوى القليل من االهتمام .ومع أنّ بعض التدخالت
العسكرية حدثت في دول مفككة ،إال أنّ هذه التدخالت كانت نتيجة توسيع احلرب الباردة وليست فقط
ذات طابع إنساني .57وحت ّول التدخل اإلنساني من كونه احلق الغامض بطبيعته ،الذي ميكن القول إنه
كان موجو ًدا في سنوات ما قبل احلرب ،إلى شيء غير ذي شأن في سنوات ما بعد احلرب.

من حرب اخلليج األولى إلى مسؤولية احلماية
يعود “بالمي” بأصول ظهور الفكرة احلالية لـ “استثناء إنساني ملبدأ عدم التدخل” إلى “التوغالت”
في شمالي وجنوبي العراق في تسعينيات القرن املاضي .58ويعزو “بالمي” عدم وجود انتقاد علني
لتلك التوغالت ،من جانب تلك الدول التي لم تؤيدها ،إلى وضع شكل من أشكال السوابق للتدخالت
اإلنسانية في املستقبل .59وبررت الدول الغربية أعمالها علنًا بعبارات إنسانية ،والدول األخرى “كانت
مستعدة ضمنًا إلضفاء الشرعية على العمل الغربي” .60وعالوة على ذلكُ ،يظهر حتليل “تيسون” أنّ
مجلس األمن أصدر عدة قرارات ،في السنوات التي تلت حرب اخلليج ،تدل على أنّ مجلس األمن يرى
أنّ القصور في حماية حقوق اإلنسان ،أو منع التعسف ،يدخل ضمن التفويض بخصوص “تهديد
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السالم واألمن” .61وهذه املالحظات يدعمها بالتأكيد بروز عدد من نظريات التدخل اإلنساني في
تسعينيات القرن املاضي .وعبارة “احلق في التدخل” مت ابتكارها من قبل مؤسسي منظمة “أطباء
بال حدود” ،الدكتور “برنار كوشنير” ،وأستاذ القانون “ماريو بيتاتي” .كما أظهر عمل “فرانسيس
دينغ” كممثل خاص لألمني العام بشأن األشخاص النازحني داخل ًيا فكرة “السيادة كمسؤولية”.62
وسعى “كوفي أنان” إلعادة تعريف مفهوم سيادة الدولة بالتعبير عن ذلك بأنه جرى “وزنها وموازنتها
مع سيادة الفرد ،كما أق ّرت في صكوك حقوق اإلنسان الدولية” .63أما “عقيدة املجتمع الدولي” فكانت
إسها ًما من رئيس الوزراء البريطاني ،في حينه“ ،طوني بلير” ،في املناقشات لتبرير ما اعتبرته
روسيا ،والصني ،والهند “محاولة غير مشروعة إلرغام الصرب والكوسوفيني على تغيير حكومتهم
ونظامهم السياسي” .64ويدعو “أورفورد” نتيجة جميع هذه النظريات التي حتظى باألهمية بأنها نقلة
من االعتماد على مجلس األمن إلى “مجتمع دولي غير محدد” على أنه “الضامن” حلقوق اإلنسان.65
والقت بعض هذه األفكار قبولاً في قانون إقليمي وسياسات إقليمية .وتنص املادة (4ح) من القانون
التأسيسي لالحتاد اإلفريقي ،بشكل ملحوظ ،على ما يلي:
يعمل االحتاد وف ًقا للمبادئ التالية:

....

ح “ -حق االحتاد في التدخل في دولة عضو طب ًقا لقرار اجلمعية في ظل ظروف خطيرة متمثلة
في جرائم احلرب واإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية”.66

هذا البند لم يجرِ تنفيذه حتى اآلن ،ويبقى أن نرى ما سيكون رد فعل مجلس األمن وبقية
املجتمع الدولي إذا ما جرى تنفيذه ،وعندما يجري تنفيذه .واستخدام هذا البند ميكن أن يكون مخال ًفا
مليثاق األمم املتحدة ،ألنه يشير كما يبدو إلى أنّ االحتاد اإلفريقي ميكن أن يتخذ قرا ًرا بالترخيص
بالتدخل دون الرجوع إلى مجلس األمن.

وكما يالحظ “ولش” و“تيسون” ،من بني آخرين ،أنّ في نهاية تسعينيات القرن املاضي،
كانت توجد ممارسة دول تثبت ،إن لم تكن تدعم ،على األقل “التسامح” جتاه أعمال مرخصة من األمم
أي إجماع
أي دليل على ّ
املتحدة “ألغراض إنسانية صريحة” .67وعلى الرغم من ذلك ،لم يكن هناك ّ
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دولي على شرعية التدخل اإلنساني .وفي الواقع ،فإنّ “تيسون” هو رمبا أقوى املدافعني عن احلق
في التدخل اإلنساني ،68وحتى أنه يقدم احلجج دع ًما لهذا احلق على أساس املبادئ األخالقية وليس
القانون .69ومن اإلنصاف التأكيد أنّ أغلبية القانونيني الدوليني يواصلون التعبير عن آراء تنسجم
مع تفسير محكمة العدل الدولية في قضية قناة كورفو ،وقرارها األحدث في قضية نيكاراغوا .70بيد
أنّ الكثير من األفكار التي كانت سائدة في مناقشات تسعينيات القرن املاضي أيدتها اللجنة .وعلى
أساس هذه اخللفية ،نستطيع اآلن تقييم ما إذا كان تعبير مسؤولية احلماية بشأن استخدام القوة
ألهداف إنسانية يختلف عن نظرية تسعينيات القرن املاضي بحيث يوفر تقد ًما عليها ،بأنه ،وعلى الرغم
من أنّ اللجوء إلى القوة املسلحة قد يكون أحيانًا مبر ًرا من ناحية أخالقية ،إال أنه يبقى مخال ًفا للقانون
الدولي.71

مسؤولية احلامية يف ضوء الصياغات السابقة للتدخل اإلنساين
أي
ليس من املستغرب أن يكون “غاريت إيفانز” ،الرئيس املساعد للجنة ،سري ًعا ج ًدا في الدفاع ضد ّ
تلميح بأنّ “مسؤولية احلماية هي مجرد اسم آخر للتدخل اإلنساني” .72وتأكيد “إيفانز” بأنّ مسؤولية
احلماية مع ّدة لتكون أكثر من مجرد تدخل عسكري قسري من أجل أغراض إنسانية ،يتجلى بوضوح
في تركيز مسؤولية احلماية على املنع ،وأشكال غير عسكرية للتدخل ،وإعادة بناء في فترة ما بعد
النزاع ،باإلضافة إلى التدخل العسكري .وفي هذا الصدد ،ليس هناك شك في أنّ مسؤولية احلماية
نهجا أكثر تكاملية وتكاملاً ملنع النزاع ،وتفادي انتهاكات حقوق اإلنسان والفظائع اجلماعية ،أكثر
توفر ً
من الصياغات السابقة للتدخل اإلنساني .مع ذلك ،وعلى الرغم من شمول مسؤولية احلماية مسؤوليات
مكرسا ملسألة التدخل العسكري .وفي الواقع،
املنع وإعادة البناء ،من الواضح أنّ جوهر املبدأ يظل
ً
نص تقرير اللجنة يخصص ،إلى حد بعيد ،معظم البحث ملسؤولية رد الفعل .وعلى هذا النحو ،وبعد
فإنّ ّ
تقدمي بعض املالحظات العامة بإيجاز حول املالمح املميزة لنهج مسؤولية احلماية ،ينتقل البحث اآلن
للنظر في اختالف املقارنة احلالية لعنصر “املسؤولية عن رد الفعل” ،أحد مكونات “مسؤولية احلماية”،
عن الصياغات السابقة للتدخل العسكري من أجل أغراض إنسانية.

املسؤولية مقابل احلق واحلماية مقابل التدخل
إنّ التغير في اللغة في إطار مسؤولية احلماية ،بعي ًدا عن فكرتي “احلق في التدخل” و“التدخل
اإلنساني” ،له بعض األهمية .وتبنت اللجنة األسلوب في أنّ لغة املناقشة كانت تكتسي أهمية بالغة
لثالثة أسباب رئيسية .أولاً  ،كانت هناك حاجة لتركيز االنتباه على املستفيدين من العقيدة بدلاً من
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حقوق الدول املتدخلة .وثان ًيا ،كانت هناك حاجة إلدماج عنصري املسعى الوقائي واملساعدة ما بعد
النزاع ،اللذين غال ًبا ما يتم إهمالهما .وثال ًثا ،كانت هناك إشكالية في استخدام كلمة “احلق” إذ إنها
“رجحت النتيجة لصالح التدخل حتى قبل أن تبدأ املناقشة” .73ويذهب “بالمي” بعي ًدا في القول إنّ
ّ
استخدام اللغة ،من أجل منع إساءة استخدام العقيدة من قبل أولئك الذين يرغبون في استخدام حجج
أي شيء ما عدا إنسانية ،يشكل “إحدى االستراتيجيتني
إنسانية لتبرير التدخالت التي هي مبثابة ّ
الرئيسيتني” املعتمدتني من قبل مسؤولية احلماية “ملنع تكرار حدوث ما وقع في رواندا وكوسوفا في
املستقبل” .74ومعنى “إنساني” هو معنى عرضة للتأويل .كما كانت لفيتوريا وغروتيوس أفكار تختلف
عن أفكار اللجنة؛ وغال ًبا ما كانت للصني وروسيا أفكار تختلف عن أفكار بريطانيا والواليات املتحدة.
وعالوة على ذلك ،فإنّ استخدام كلمة “إنساني” لعمل عسكري كان دائ ًما مبعث قلق للجهات الفاعلة
اإلنسانية .وتشدد اللجنة الدولية للصليب األحمر (اللجنة الدولية) ،وكذلك بعض املنظمات غير احلكومية
العاملة في هذا احلقل ،على أهمية احلياد وعدم التحيز في عملها :واحلجة في ذلك أنه في حني يستطيع
العسكريون أن يقوموا بأعمال جيدة (وبالتأكيد غال ًبا ما تكون في التنظيم ،إلى جانب أفضل سلسلة
خدمات لوجستية لتقدمي الدعم الفعال للسكان املدنيني) ،إال أنّ هناك دائ ًما أجندة سياسية كامنة في
أعمالهم .فالعسكريون ال ميكن أب ًدا أن يعملوا بأسلوب إنساني حقيقي .75وهذا هو احلال حتى عندما
يقوم مهندسون عسكريون ،على سبيل املثال ،ببناء مرافق صرف صحي الستخدامها من قبل املدنيني.
وعلى هذا النحو ،فإنّ التخلص من مصطلح “إنساني” عند مناقشة التدخل العسكري سترحب به
بعض األوساط.

مع ذلك ،وفي حني أنّ حجة اللجنة بخصوص التغير في اللغة معقولة وتتوافق مع النهج
العام ملسؤولية احلماية جتاه نهج أكثر شمولية وتركيزًا على الضحايا ،إال أنه ينبغي فهم أنّ عبارة
“مسؤولية احلماية” تخلق توقعات .وحتذر “تيري” من استعمال هذه العبارة ،وخاصة من قبل
املنظمات اإلنسانية التي ليس لديها املوارد أو التفويض لتوفير احلماية فعل ًيا .76وعالوة على ذلك ،فإنّ
كلمة “يحمي” هي كلمة قوية ج ًدا .كما أنّ هناك فر ًقا بني التدخل واحلماية:
“إنّ القيام بالتدخل ألنّ البلد املعني غير مستقر وغير قادر على توفير احلماية ملواطنيه هو أمر،
في حني أنّ فرض االستقرار وتوفير احلماية ملواطني ذلك البلد بعد أن يكون قد مت التدخل،
هو أمر آخر متا ًما”.77
إجماعا على أنّ التحدث من زاوية مسؤولية احلماية بدلاً من احلق
وهكذا ،يبدو أنّ هناك
ً
في التدخل يوفر انتقالاً ها ًما ج ًدا من صياغات تسعينيات القرن املاضي للتدخل اإلنساني .وفي
الواقع ،فإنّ هذا التحول اللغوي ُينظر إليه من قبل كثيرين على أنه حتول قوي ج ًدا.
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أرواحا .بيد أنّ ما تستطيع فعله إلى حد ما
وبالطبع ،فإنّ املصطلحات بحد ذاتها لن تنقذ
ً
هو أن جتعل جانب التدخل العسكري من مسؤولية احلماية يبدو مختل ًفا عن الصياغات السابقة للتدخل
اإلنساني .وهذا ميكن أن ينتج عنه إحداث مزيد من الدعم واسع النطاق ملسؤولية احلماية .وبالتأكيد
فإنّ اعتماد مسؤولية احلماية (جزئ ًيا) من قبل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي يثبت هذا األمر إلى
حد ما .غير أنّ ما ميكن أن يكون أكثر أهمية هو ما يدعوه “فايس” “السلسلة املتصلة للمسؤولية” في
جوهر مسؤولية احلماية ،والتي يؤكد أنها ذات “فائدة” “ال تقبل اجلدل” .78ويستعمل ولش ،وثيلكنغ،
ومكفارلني عبارة “طيف املسؤوليات” .79ويركز “بالمي” على “عناصر املسؤولية”:

“كان هدف اللجنة عبر حتديد الظروف التي ينبغي على املجتمع الدولي أن يتحمل فيها
مسؤولية املنع والوقف وإعادة البناء بعد حالة طوارئ إنسانية ،ووضع حدود الستخدام حق
النقض ،أن جتعل ته ّرب أعضاء مجلس األمن من مسؤولياتهم أكثر صعوبة”.80

ومع أنّ تقرير األمني العام األسبق بطرس بطرس غالي“ ،خطة للسالم” ،اعتمد رؤية
ثالثية لصنع السالم تشدد على احلاجة إلى التركيز على الوقاية و“بناء السالم ما بعد النزاع” على
حد سواء ،81إال أنّ فكرة السلسلة املتصلة للمسؤولية لم يتم فهمها ساب ًقا بهذه الدقة كما كانت عليه
احلال في أعقاب مسؤولية احلماية.

وقد أضيفت فكرة إلى تغير املصطلحات والتركيز على السلسلة املتصلة للمسؤولية،
مفادها أنّ سلطة الدول ومسؤوليتها خاضعة لقدراتها .وتولي “أورفورد” أهمية كبيرة لهذا األمر.
وتذكر أنه في حني وفر التدخل اإلنساني في تسعينيات القرن املاضي إجرا ًء استثنائ ًيا ومؤقتًا في
حاالت الطوارئ ،إال أنّ السلطة واملسؤولية بقيت مع الدولة ،في ظل تغير السلطة واملسؤولية اخلاصة
مبسؤولية احلماية في حاالت تفكك الدول .وتشدد أورفورد على أنّ مسؤولية احلماية جتعل من القدرة
أساسا للسلطة واملسؤولية .82أي أنّ مشروعية السلطة تستند إلى احلماية .وبهذا
على توفير احلماية
ً
املعنى ،ال ميكن القول إنّ مسؤولية احلماية مبتكرة متا ًما .فقد أولى دينغ فكرة “السيادة كمسؤولية”
اهتما ًما كبي ًرا .83و ُينظر في الواقع إلى “السيادة كمسؤولية” في حد ذاتها ،أنّ لها أصولاً سابقة في
“قاعدة مناقشة احلضارة” .84وعالوة على ذلك ،وكما ُيق ّر “ستان” ،فإنّ السيادة لم يتم فهمها أب ًدا
دون اإلشارة إلى الواجبات املقابلة – على األقل إزاء الدول األخرى .85كما أقرت بذلك محكمة العدل
الدولية ،التي اعترفت مبفهوم االلتزامات جتاه الكافة ( erga omnesالتزامات جتاه املجتمع الدولي
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من قبل الدول) في قضية شركة برشلونة تراكشن .86بيد أنّ إعادة تركيز املناقشة على حدود السيادة،
من قبل مسؤولية احلماية ،في حاالت اخلسائر في األرواح أو التطهير العرقي التي جتري على نطاق
واسع ،هو بالتأكيد تطور إيجابي.

معايير التدخل العسكري

قضية عادلة  – Justa causaإبادة جماعية وتطهير عرقي واسع النطاق
واضحا أنّ فكرة احلاجة إلى قضية عادلة  justa causaمحددة من أجل التدخل اإلنساني
يبدو
ً
ليست فكرة جديدة .وعلى سبيل املثال ،فقد بينّ “توماس أكيناس” أنّ الكيان الذي يشكل الهدف
للتدخل يجب أن يشعر بشكل من أشكال الذنب .87وفي الواقع ،فقد أشير إلى أنّ معايير اللجنة هي
إعادة صياغة لعقيدة احلرب العادلة التي وضعها “أوغسطني” .88وبنا ًء على ما تقدم ،فإنّ القضية
العادلة ملسؤولية احلماية هي جديدة بالقدر نفسه كموضوعها – خسائر في األرواح وتطهير عرقي
على نطاق واسع – وهي انعكاس للمخاوف اإلنسانية األساسية ألواخر تسعينيات القرن املاضي.
وقد سعى مفهوم فيتوريا للتدخل ملنع أكل حلوم البشر ،89في حني يبدو أنّ اإلبادة اجلماعية هي
مبعث قلق أكبر للمجتمع الدولي هذه األيام .وتظل أقدمية هذا القلق ُينظر إليها بأنها قلق البشرية
السائد .وقد حبذت بعض الدول اإلفريقية إدراج اإلطاحة باألنظمة املنتخبة دميقراط ًيا كجزء من
هذه العقيدة90؛ وهو أمر أيده (وما زال يؤيده) ً
أيضا بعض األكادمييني .91وقد أخفقت فرنسا في
اقتراحها في عام  1945بأن تتم صياغة ميثاق األمم املتحدة بحيث ُيسمح بالتدخل في احلاالت التي
“ ُيشكل فيها االنتهاك الواضح للحريات األساسية وحقوق اإلنسان تهدي ًدا قاد ًرا على تعريض السالم
للخطر” .92واقترح آخرون في اآلونة األخيرة أنّ إشعاع أسلحة الدمار الشامل 93واإلرهاب 94ينبغي
أن يستدعيا مسؤولية احلماية .بيد أنّ اللجنة إذا اختارت أن تقتصر مسؤولية احلماية على اإلحاطة
باخلسائر في األرواح واسعة النطاق (مع نية اإلبادة اجلماعية أو بدونها) ،أو “التطهير العرقي”
واسع النطاق ،فإنّ ذلك يعني أنّ مسؤولية احلماية ليست في خطر االفتقار إلى الشرعية الثقافية
أو اإلجماع الثقافي ،كما قد يكون عليه احلال لو مت استخدام مفاهيم الدميقراطية أو بعض جوانب
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حقوق اإلنسان .95واإلدانة العاملية إلزهاق األرواح على نطاق واسع ،وبخاصة اإلبادة اجلماعية ،توفر
ملسؤولية احلماية مصداقية عاملية.

السلطة املناسبة
تبينّ مسؤولية احلماية بأنه ينبغي على مجلس األمن أن يكون مركز االتصال األول بشأن املسائل
بأي تدخل .96وينص
التي تتعلق بالتدخل العسكري .وينبغي أن يكون مجلس األمن الهيئة التي تأذن ّ
ميثاق األمم املتحدة بوضوح على استخدام القوة الالزمة “حلفظ السالم واألمن الدولي أو إلعادته إلى
صلح وستفاليا ،الذي
نصابه” عندما يأذن مجلس األمن بذلك .97وتعود فكرة األمن اجلماعي أقله إلى ُ
تض ّمن آلية أمن جماعي (مع أنها لم تستخدم على اإلطالق) ،98وليست في حد ذاتها مثيرة للجدل.
مع ذلك ،وكما يشير الفريق رفيع املستوى إلى أنّ “مجلس األمن لم يكن حتى اآلن متس ًقا للغاية وال
فعالاً ج ًدا في التعامل مع هذه احلاالت ،ويأتي تصرفه في أغلب األحيان متأخ ًرا ج ًدا ،ومترد ًدا للغاية،
أو ال يتصرف على اإلطالق .99كما أنّ إجماع آراء األعضاء اخلمسة الدائمني في مجلس األمن لم
يتحقق إال ناد ًرا بخصوص حتديد انتهاكات السالم ،أو إدانة أعمال العدوان ،أو اإلذن باستخدام القوة
العسكرية ،نتيجة الختالف املصالح واألجندات اجليوسياسية .100وعدم االتفاق هذا يؤدي إلى عاقبة
من اثنتني :عدم الفعالية وتكرار صرخات رواندا (حاالت مثل حالتي دارفور وزميبابوي) من جهة،
والتدخالت التي ميكن القول إنها مشروعة أخالق ًيا ولكنها غير قانونية عسكر ًيا كما في يوغوسالفيا
(من قبل منظمة معاهدة شمال األطلسي) ،وليبيريا ،وسيراليون (من قبل املجموعة االقتصادية لدول
غرب إفريقيا) ،على سبيل املثال ،من جهة أخرى.
وترى اللجنة أنّ “احلل” لهذه املشكلة يتمثل في مناقشة األدوار احملتملة للجمعية العامة
واملنظمات اإلقليمية في الترخيص بالتدخل العسكري .وتعني مسؤولية احلماية في الترخيص من قبل
اجلمعية العامة بأنه “إذا كان مدعو ًما من قبل األغلبية العظمى للدول األعضاء ،فإنه سيوفر درجة عالية
من املشروعية للتدخل” .101وعلى وجه التحديد ،تقترح مسؤولية احلماية استخدام الدورات االستثنائية
الطارئة للجمعية العامة التي تكرست عملاً بإجراءات القرار املعنون “متحدون من أجل السالم” في
خمسينيات القرن املاضي (التي أعدت لتعالج حتدي ًدا احلاالت التي أخفق فيها مجلس األمن في

95

Abdullahi Ahmed An-Na’im, “Problems of Universal Cultural Legitimacy for Human Rights”, in An-Na’im and
Dend (eds), Human Rights in Africa: Cross Cultural Perspectives, The Brookings Institution, Washington DC, 1990,
pp. 331- 367; Inque Tatsuo, “Liberal Democracy and Asian Orientalism”, in J. Bauer and D.A. Bell (eds), The East
Asian Challenge for Human Rights, Cambridge University Press, New York, 1999, pp. 27- 59.
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98

A. Cassese, above note 38, pp. 24-25.

99
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احلفاظ على السالم واألمن الدوليني) من أجل الترخيص باستخدام القوة (بأغلبية الثلثني) .102وأما
بالنسبة للترخيص من قبل املنظمات اإلقليمية ،فقد كان تعليق اللجنة أنّ هناك “مجالاً مع ّينًا للعمل
مستقبلاً في هذا الصدد” .103وفي حني أنّ هذه األفكار هي بالطبع أفكار مثيرة للجدل للغاية ،إال أنها
ليست دون سوابق أكادميية وسياسية هامة (إن لم تكن هناك سوابق قانونية) .كما أنّ الفكرة التي
مفادها أنّ التدخل دون ترخيص من مجلس األمن ينبغي أن يكون جز ًءا من القانون الدولي ،ليست
فكرة تقتصر على عالم ما بعد اإلبادة اجلماعية الرواندية .104ومع أنّ قرار اجلمعية العامة املعنون
ً
أيضا محاوالت سابقة حلل إخفاقات
“متحدون من أجل السالم” 105مشكوك بشرعيته ،إال أنه ُيبينّ
مجلس األمن .وعالوة على ذلك ،ووف ًقا لدنشتاين ،فإنّ مواد اخللفية التشريعية للمادة  51من امليثاق
تظهر أنّ اإلشارة إلى الدفاع اجلماعي عن النفس كانت تهدف إلى تأكيد مشروعية الترتيبات األمنية
اإلقليمية .106وقد أثار املؤيدون العديدون لتدخل منظمة معاهدة شمال األطلسي في كوسوفو العديد من
احلجج لتبرير التدخل بدون ترخيص من مجلس األمن .107وقد اعتمدت منظمات أمنية إقليمية مؤخ ًرا
أي رجوع إلى مجلس األمن .108وبالتأكيد ،فإنّ جميع هذه احلجج
املشاركة في تدخالت عسكرية دون ّ
مشروعا دون ترخيص
اجلماعي
األمن
جعل
اقتراحات
على
ميكن أن تساعد على دحض اإلصرار
أنّ
ً
من مجلس األمن تتعارض مع روح ميثاق األمم املتحدة .بيد أنّ هذه احلجج ال تلقى دع ًما واس ًعا.
وباختصار ،وعلى الرغم من مناقشة اخليارات مطولاً  ،فإنّ الفصل السادس من تقرير
اللجنة ال يذهب إلى حد السماح لهيئات غير مجلس األمن بالترخيص باستخدام القوة حلماية السكان.
وعالوة على ذلك ،فإنّ فقرات الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي التي تسعى لقبول مسؤولية احلماية
مقصورة متا ًما على تلك اجلوانب التي تلتزم حدود العمل اجلماعي من خالل مجلس األمن .وبالتالي
ميكن القول في هذا الصدد إنّ مسؤولية احلماية ال تتوخى حتى نظر ًيا إعادة تقييم للقانون الدولي
لكي تغ ّير “السلطة املناسبة”.

النية السليمة
يجب أن يكون الغرض األساسي للتدخل وقف املعاناة اإلنسانية أو تفاديها .109وبالتأكيد فإنّ فكرة
أي استخدام للقوة ليست فكرة جديدة.
وجود بعض املعايير التي يتم من خاللها احلكم على “صالح” ّ
 102املرجع نفسه ،ص.53 .
 103املرجع نفسه ،ص.54 .
N.J. Wheeler, above note 59, p. 45. 104
(خامسا) (ألف) 3 ،تشرين الثاني/نوفمبر .1950
 105قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 377
ً
Yoram Dinstein, War Aggression and Self Defence, 3rd edn, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, p. 161, 106
quoting Goodrick, Hambro and Simons, Charter of the United Nations (3rd edn, 1969), pp. 342 - 44.
A. Cassese, above note 38; I. Berisha, above note 71. 107
 108على سبيل املثال ،تدخل املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ( )ECOWASفي سيراليون .وقد أدرجت املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة
الوحدة اإلفريقية أحكا ًما في ميثاقيهما توحي باستعدادهما لتجاهل مجلس األمن واملشاركة في عمل عسكري إقليمي دون طلب ترخيص من مجلس األمن.
 109اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،احلاشية  1أعاله ،ص.35 .

174

املجلد  ،91العدد  ،876دي�سمرب/كانون الأول 2009

خمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات من
املج ـلـ ـ ـ ـ ــة الدوليــة
لل�صلـيـب الأحمـ ــر

واشترطت نظرية “توماس أكيناس” بشأن احلرب العادلة وجود نية بتعزيز اخلير وليس الشر .110بيد
أنّ هناك جانبني لهذا املعيار يبرران إجراء حتليل إضافي من ناحية ما إذا كانت مسؤولية احلماية
تختلف عن الصياغات السابقة للتدخل اإلنساني .واجلانب األول هو مصطلح “النية” ،والثاني هو
مصطلح “الغرض األساسي”.
و ُيحتمل أن يكون استخدام اللجنة لكلمة “النية” بدلاً من “الدوافع” أو “الغرض”
استخدا ًما له مدلول خاص .ومن أجل التمييز بني هذه املفاهيم ،من املفيد اعتماد مثل يستخدمه
مدفوعا ،على سبيل املثال ،برغبة لتأمني
“بالمي”“ :يستطيع بلد أن يتدخل بنية وقف الظلم ولكنه يظل
ً
حدوده” .111ويزعم “بالمي” أنّ البحث في نية املتدخل في مقابل دوافعه أمر هام ألنّ احلكم على النوايا
أسهل بكثير من احلكم على الدوافع ،112نظ ًرا إلى أنه ميكن االستدالل عليها من األفعال.113

خروجا ها ًما وإيجاب ًيا عن
وميكن القول إنّ استخدام مصطلح “الغرض األساسي” ُيقدم
ً
التدخل اإلنساني “الكالسيكي” (الذي قد يزعم البعض أنه لم يحدث فعل ًيا على اإلطالق) حيث كان
ُيشترط “التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ( )...لغرض وحيد هو منع ( )...االنتهاك اخلطير
حلقوق اإلنسان” 114وميكن اعتبار اإلشارة إلى “الغرض األساسي” تنازال ،ورمبا ميكن اعتبارها
بصورة أفضل تنازلاً للواقع .ويزعم ناقد التدخل اإلنساني“ ،محمد أيوب” ،أنّ “من املستحيل منع
اعتبارات املصلحة الوطنية من التطفل على القرارات” املتعلقة بالتدخل اإلنساني .115وهذا انتقاد عام
ألي محاولة تدخل عسكري .ولهذا السبب ،فإنّ اعتماد معايير غرض وحيد سوف ينتج عنه
(وصالح) ّ
دون شك عدم اكتساب مسؤولية احلماية زخ ًما على اإلطالق.

املالذ األخير
ينتقد البعض معيار “املالذ األخير” ،إذ ُيحذرون من أنّ الوقت الذي يستغرقه استنفاد اإلجراءات
األخرى قبل استخدام القوة غال ًبا ما يكون الوقت الذي يحدث فيه موت من هم في أمس احلاجة
للحماية .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد قيل إنّ التأخير في تنفيذ التدخل العسكري ميكن أن ينجم عنه
أي تدخل قد يكون “أقل مالءمة من ناحية سياسية ،وأكثر فت ًكا من ناحية عملية” .116بيد أنّ إدراج
ّ
هذا املعيار ليس مفاج ًئا نظ ًرا للهدف السامي للمجتمع الدولي املستند إلى امليثاق في استنفاد جميع

S.D. Murphy, above note 37, pp. 40- 41. 110
A.J. Bellamy, above note 58, p. 229. 111
 112املرجع نفسه ،ص.229-227 .
Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, Basic Books, New York, 113
1977, pp. 15556-; A.J. Bellamy, above note 58, p. 226.
Wil Verwey, Het gebruik van geweld voor humanitaire doeleinden – Dwangmaatregelen voor humanitaire doeleinden 114
en humanitaire interventie, Advies Nummer 15, 18 June 1992, quoted in A.J. Bellamy, above note 58, p. 221.
 115محمد أيوب ،احلاشية  55أعاله ،ص.85 .
T.G. Weiss, above note 20, pp. 200- 201. 116
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الوسائل السلمية ّ
لفض املنازعات قبل اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية .117وعلى هذا النحو ،ليس
أي شيء في هذا املعيار مُي ّيزه كثي ًرا عن الصياغات السابقة للتدخل اإلنساني .وعالوة على
هناك ّ
أي شكل من أشكال التدخل
ذلكُ ،يشير “املالذ األخير” بقدر ما إلى احلقيقة بأنه ينبغي اللجوء إلى ّ
العسكري في حاالت نادرة وشديدة ،118وبالقدر نفسه الذي ُيشير فيه إلى توقيت التدخل بحد ذاته.

الوسائل املتناسبة
حتدد اللجنة التناسب بأنه يعني “أن يكون حجم ،وم ّدة ،وح ّدة التدخل العسكري املخطط له باحلد
األدنى الضروري لتأمني الهدف اإلنساني املعني” .119والتناسب هو مبدأ أساسي من مبادئ قانون
اللجوء إلى القوة jus ad bellum؛ وبالتالي فإنّ إدراجه كمعيار للتدخل ضروري ومسلّم به .مع ذلك،
فهذا ال يعني أنّ هذه األهمية كانت تعزى دائ ًما لصياغة هذا الشرط بوضوح في حاالت سابقة من
التدخل اإلنساني .ويذكر “شسترمان” أنه “من الغريب أنّ الكثير من املؤلفني لم يعلّقوا على شكل
التدخل اإلنساني ،نظ ًرا لكمية احلبر املستهلك على مسألة مشروعيته” .120وعلى هذا النحو ،رمبا
األهمية األساسية هنا ،وعلى النقيض من الصياغات السابقة للتدخل اإلنساني ،تكمن في أنّ التناسب
ُوضع كشرط بشكل واضح ،وبعبارات ال لبس فيها.

احتماالت جناح معقولة
تشير اللجنة إلى أنّ “التدخل العسكري ال يكون مبر ًرا إذا كانت احلماية الفعلية ال ميكن حتقيقها،
بأي عمل على
أو إذا كان من احملتمل أن تكون عواقب الشروع بالتدخل أسوأ من عدم القيام ّ
اإلطالق” .121ومبا أنّ هذا املعيار صريح ج ًدا في مسؤولية احلماية فهو بالتالي يكتسي باألهمية .وقد
علّق “مايكل إيغناتيف” على ذلك قائلاً :

“إنّ األمر ليس مجرد أنّ أح ًدا ال يريد أن يشارك بعد اآلن .إذ ال أحد يص ّدق ً
أيضا أنك عندما
تقوم بذلك ستتمكن من النجاح والعودة إلى الديار .فإصالح الدول املمزقة كان يبدو في ما
مضى ممكنًا .وقد تعلّم اجلميع في أفغانستان والعراق كم يصعب البقاء في هذا املسار”.122

ألي شكل من أشكال التدخل
فالتدخل في أفغانستان والعراق قد ُيرجئ تنفيذ العالم ّ
العسكري لبعض الوقت ،كما يزعم إيغناتيف؛ ومع ذلك ،إذا تدخل العالم ،وعندما يتدخل ،فمن األهمية
مبكان أن يكون هذا املعيار قد حظي باعتراف صريح .وينبغي عدم إغفال أهميته مطل ًقا في عملية
اتخاذ القرار بالتدخل .وإغفاله ميكن أن يؤدي ،وقد أدى ،إلى عواقب مأساوية .ومن ث ّم ،ليس من
 117ميثاق األمم املتحدة ،املادة  2الفقرة .3
S. Chesterman, above note 7, p. 40. 118
 119اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،احلاشية  1أعاله ،ص.37 .
S. Chesterman, above note 7, p. 41. 120
 121اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،احلاشية  1أعاله.
M. Ignatieff, above note 9. 122
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الواضح كيف ميكن للمرء أن يق ّيم مبوضوعية وبشكل صحيح إذا كان العمل املقترح “يحظى بفرصة
جناح معقولة” .وبالتأكيد ميكن االعتماد إلى حد ما على االستراتيجيني العسكريني لالضطالع بهذا
التحليل ،ولكن حتى دول العالم العظمى عسكر ًيا ميكن أن تفهم هذا األمر بشكل خاطئ جذر ًيا .ورمبا
تكون هذه إحدى النواحي التي حتتاج إلى مزيد من العمل :لوضع معايير فرعية لتقييم ما إذا كانت
هناك “احتماالت جناح معقولة”.

إعادة تقييم عملية للتدخل العسكري ألغراض إنسانية
إنّ القانون الدولي ،بحكم طابع اإلجماع الذي يتميز به ،سيكون دائ ًما نتيجة سلسلة من التسويات.
ومسؤولية احلماية بحد ذاتها هي نتاج تسويات .و ُيق ّر تقرير اللجنة بأنّ بعض أعضائها كانوا يفضلون
مجموعة أوسع من معايير احلد األدنى .123واملسألة بالتالي هي ما إذا كانت هذه التسوية تؤدي إلى
تق ّدم على الصياغات السابقة للتدخل اإلنساني؛ أو هل أننا اآلن في نزاع فقط على اسم جديد لعقيدة
قدمية “غامضة بطبيعتها” لم تكن قادرة على أن حتمي بشكل فعال أعدا ًدا من السكان من الفظائع
اجلماعية؟ ومسؤولية احلماية تسعى بوضوح لتم ّيز نفسها عن الصياغات السابقة للتدخل اإلنساني.
ويتضح أنها تقوم بذلك نظر ًيا بعدة طرق ،من صيغ املعايير الستة للتدخل العسكري ،والتغير في
املصطلحات من “احلق في التدخل” إلى “مسؤولية احلماية” ،والتركيز على سلسلة متصلة للمسؤولية.
وإلنهاء التقييم ،من الضروري النظر في ما إذا كانت مسؤولية احلماية تتغلب ،من الناحية العملية ،على
العديد من احلجج ضد التدخل العسكري ،من أجل حتدي املعارضني ،وإلهام الالأدريني واملشككني،
وإثبات أنّ املتفائلني على حق .وقد كانت املشاكل التي يخلقها التدخل العسكري موضع مناقشات
أكادميية واسعة .ويبدو أنّ املناقشات متحورت حول خمس فئات بدقة تامة :حكم القانون واإلرادة
السياسية واالستمرارية ومفاهيم اإلمبريالية واجلدوى .وهذه بالطبع ليست املناقشة األولى من هذا
النوع .124مع ذلك ،يؤمل أن تكون السمة املميزة لهذا التحليل النظر في قدرة (أو عدم قدرة) مسؤولية
احلماية على التغلب على هذه العوائق العملية اخلمسة للتدخل العسكري.

حكم القانون
املعضالت األساسية التي يخلقها التدخل اإلنساني مت وضعها بإتقان من قبل اللجنة حيث تذكر:
“بالنسبة للبعض ،فإنّ مذهب الفعالية اجلديد كان تدويلاً طال انتظاره للضمير اإلنساني؛
وبالنسبة آلخرين ،فقد كان خر ًقا رهي ًبا لنظام دولي خاص بالدول يعتمد على سيادة الدول
وحصانة إقليمها .وبالنسبة للبعض ،مرة أخرى ،فإنّ املسألة احلقيقية الوحيدة هي كفالة فعالية
التدخالت القسرية؛ وبالنسبة آلخرين ،فإنّ األسئلة حول الشرعية وسير العملية واإلساءة
احملتملة الستخدام السوابق ،تبدو أكبر من ذلك بكثير”.125

 123اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،احلاشية  1أعاله ،ص.VIII .
 124انظر على سبيل املثال ،مقالة ثاكور  Thakurلعام  2002التي تناولت مسألة “القيمة املضافة” ملسؤولية احلماية .وهذه املناقشة صاغت فوائد مسؤولية
احلماية على أنها”التوازن واالمتداد واالستقالل والشمولية واالبتكار والواقعية السياسية” ،)R. Thakur( :احلاشية  4أعاله ،ص.27-325 .
 125اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،احلاشية رقم  ،1ص.VII .
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وتبرز مسألتان رئيسيتان بخصوص التدخل اإلنساني من منظور قانوني .األولى تتعلق
مبشروعية استخدام القوة ،أما الثانية فتتعلق بالترخيص باستخدام القوة .وبتناول مسألة مشروعية
استخدام القوة ألهداف إنسانية أولاً  ،فإنّ املادة  2الفقرة  7من ميثاق األمم املتحدة تذكر أن ليس في
امليثاق ما يس ّوغ لألمم املتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة
ما 126.بيد أنّ الفصل السابع من امليثاق مُيلي بأنّ القوة (في حاالت غير حاالت الدفاع عن النفس)
ال ميكن استخدامها إال في احلاالت التي تشكل “تهدي ًدا للسالم” .وعلى الرغم من أنّ فكرة استخدام
القوة ألهداف إنسانية كانت محل جدال أكادميي ،وأنّ بعض حوادث ممارسة الدول 127تبينّ رغبة من
جانب املجتمع الدولي في محاولة حماية السكان املستضعفني بهذه الطريقة ،إال أنّ الفكرة ظلت محل
جدل كبير في أواخر تسعينيات القرن املاضي .بيد أنّ اعتماد الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي
للفقرتني  138و 139من مسؤولية احلماية ميكن أن يكون داللة على بلورة القانون الدولي العرفي ،كما
يتضح من ممارسة الدول واالعتقاد القانوني  opinio jurisبخصوص تفسير عبارة “تهديد للسالم”
في الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة .أي أنه ،في أعقاب تطورات تسعينيات القرن املاضي،
من قبيل تقرير مجلس األمن في أكثر من مناسبة بأنّ االنتهاكات اخلطيرة أو املمنهجة واسعة النطاق
والفاضحة للقانون الدولي اإلنساني ،ميكن أن تسهم في تهديد السالم واألمن الدوليني ،128فضلاً عن
العمل من خارج مجلس األمن في كوسوفو ،فقد رأت اجلمعية العامة أنّ من املناسب اإلذعان لهذا
التفسير .وعلى هذا النحو ،ميكن القول بالتأكيد إنّ اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهير العرقي
واجلرائم ضد اإلنسانية تشكل “تهدي ًدا للسالم” عملاً مبيثاق األمم املتحدة .وهذا هو التقدم القانوني
األهم الذي قدمته مسؤولية احلماية ،وفي الواقع التتويج لتألقها .مع ذلك ،وكما سنرى ،على الرغم
من هذا التقدم القانوني ،يبدو أنّ التغيير سيكون ضئيلاً في مجال التدخل اإلنساني .وهذا يعود إلى
الشروط الواردة في امليثاق احمليطة بالترخيص باستخدام القوة.
وتتركز املناقشات حول فقرتني من ميثاق األمم املتحدة :املادة  2الفقرة ( 4حظر استخدام
القوة) واملادة ( 39التي تنص على ما يلي“ :يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم
أو إخالل به  ...ويقرر ما يجب اتخاذه من التدابير”) .وقد مت تقدمي حجج عديدة (بتركيبات مختلفة)
لتبرير التدخل اإلنساني دون ترخيص من مجلس األمن.
فهناك الذين يؤكدون أنّ لغة امليثاق (على وجه التحديد ،أنه يحظر استخدام القوة “ضد
سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة”) ال تستثني استخدام القوة لضمان القدرة على
التمتع بقيم امليثاق األخرى ،مثل حقوق اإلنسان .129وهناك ً
أيضا الذين يعتمدون على بيان محكمة
العدل الدولية بأنّ امليثاق ال يغطي املجال الكامل لتنظيم استخدام القوة ،130ولذلك ميكن لالستخدام

 126ميثاق األمم املتحدة ،احلاشية  49أعاله.
 127انظر خاصة  ،F.R. Tesonاحلاشية  61أعاله ،بشأن الصومال ،والعراق ،وكوسوفو ،ورواندا.
 128انظر على سبيل املثال قرارات مجلس األمن) SC Res 955 (1994و  SC Res 827 (1993)،و  ، SC Res 808 (1993)،اخلاصة بإنشاء احملكمتني
اجلنائيتني الدوليتني لرواندا ويوغوسالفيا السابقة.
 129محكمة العدل الدولية ،نيكاراغوا ،احلاشية  53أعاله ،الفقرة  .176انظر ً
أيضا  ،J.M. Welshاحلاشية  67أعاله ،ص.55 .
 130محكمة العدل الدولية ،نيكاراغوا ،احلاشية  53أعاله ،الفقرة .176
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اإلنساني للقوة أن يعمل خارج امليثاق .وهناك ً
أيضا حجة مفادها أنّ القانون الدولي العرفي قد تط ّور
فسر امليثاق في ضوء القواعد
منذ اعتماد امليثاق مبا يسمح بالتدخل اإلنساني ،وبالتالي يجب أن ُي ّ
العرفية اجلديدة .و ُينظر إلى التدخل اإلنساني من قبل البعض كشكل من أشكال املساعدة الذاتية
التي بقيت على الرغم من اعتماد امليثاق .131وهناك رأي مفاده أنّ التدخل مشروع في حاالت الدول
املفككة ،وذلك لعدم وجود سيادة دولة قد يتم انتهاكها .132كما ق ّدمت حجة أخرى مفادها أنّ فشل
ً
محفوظا .133وأخي ًرا ،هناك
آليات األمن اجلماعي للميثاق يعني أنّ حق الدول في التدخل فرادى يبقى
الذين يدافعون عن احلجة القائلة بإنّ اللجوء إلى القوة املسلحة ميكن تبريره أخالق ًيا ،مع أنه مخالف
للقانون الدولي.134
وقد يكون لهذه احلجج ميزة قانونية وأكادميية محدودة .مع ذلك ،وكما رأينا في الفصل
الثالث ،فإنّ مسؤولية احلماية ال تسعى للسماح باستخدام القوة ،حتى نظر ًيا ،دون ترخيص من مجلس
األمن ،إال للدفاع عن النفس .والعنصر الوحيد األساسي للتدخل العسكري في “موافقة” الوثيقة
اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي يتمثل في عبارة “نعرب عن استعدادنا التخاذ إجراء جماعي ،في الوقت
املناسب وبطريقة حاسمة ،عن طريق مجلس األمن” (تأكيد مضاف) .وعلى هذا النحو ،وحتى يحني
وقت اإلصالح الذي يغ ّير النظام العاملي واملقدمة األساسية مليثاق األمم املتحدة ،ستبقى عقيدة عدم
وأي استخدام للقوة ال تتم املعاقبة عليه من
التدخل مبدأ أساس ًيا من مبادئ النظام القانوني العامليّ .
قبل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة سيق ّوض هذا املبدأ.

وبالتالي ،ومن منظور قانوني ،ففي حني ميكن بالطبع اعتبار أنّ مسؤولية احلماية تؤكد
موافقة دولية على حق مجلس األمن التابع لألمم املتحدة في أن يجد “تهدي ًدا للسالم” في حاالت اإلبادة
اجلماعية وجرائم احلرب والتطهير العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية ،إال أنّ هذا ال يغ ّير احلقيقة في
أنّ استخدام القوة في غير الدفاع عن النفس ،دون ترخيص من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة،
يبقى مخال ًفا للقانون الدولي .ولذلك ،أخلص إلى القول إنه في حني أنّ التأثير العملي جلانب مسؤولية
رد الفعل في مسؤولية احلماية خطير إلى حد ما باملعنى القانوني ،إال أنّ أهميته محدودة .وهو ال
يعزز مشروعية استخدام القوة ألغراض إنسانية .وفي الواقع ،فإنّ مسؤولية احلماية تسلّم فعل ًيا بأنّ
التدخالت العسكرية املشروعة أخالق ًيا ،ولكن غير القانونية ،ستتواصل من أجل حماية السكان بسبب
عدم التحرك من قبل مجلس األمن.

اإلرادة السياسية
احلديث عن التدخل اإلنساني هو بالضرورة متعدد األساليب ،إذ إنّ القانون ال يعمل في فراغ .ومسألة
ما إذا كانت هناك إرادة سياسية من أجل أن تفي مسؤولية احلماية بوعدها للمستضعفني ،يجب أن

S. Chesterman, above note 7, pp. 52-53. 131
David Luban, “Just War and Human Rights”, in Philosophy and Public Affairs, Vol. 9, No. 2, 1980, pp. 160- 181, at p. 169. 132
F.R. Teson, above note 61, S. Chesterman, above note 7, p. 57. 133
I. Berisha, above note 71, p. 29. 134
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أي مناقشة ملشروعية هذا الوعد .وتنطوي اإلرادة السياسية في هذا الصدد على وجهني:
تضاف إلى ّ
اإلرادة السياسية لتق ّبل مسؤولية احلماية ،واإلرادة السياسية لتوفير قوات مسلحة ذات موارد مناسبة
مع تفويض قانوني مبا مي ّكنها من تقدمي احلماية.

وينتقد “إيفانز” عبارات التدخل اإلنساني في تسعينيات القرن املاضي من قبيل “احلق
في التدخل” و“عقيدة املجتمع الدولي” على أساس أنّ هذه املبادئ ،وفي حني أنها “حشدت” الشمال،
إال أنها فشلت في إشراك اجلنوب .135ويشير إيفانز إلى اعتماد مسؤولية احلماية من قبل االحتاد
اإلفريقي كدليل على قدرة مسؤولية احلماية على ردم الفجوة بني الشمال واجلنوب .136وفي حني انضم
إلى الغرب بعض دول جنوب الصحراء اإلفريقية وأمريكا الالتينية في تأييد مسؤولية احلماية ،إال أنّ
نهج دول شرق آسيا كان أكثر “حذ ًرا” ،بينما كان موقف روسيا “فات ًرا” ،وجتلى موقف الصني في
عدم املوافقة .137وكما رأينا ،فقد اعتمدت أوراق األمم املتحدة التي تلت مسؤولية احلماية فكرة أنّ
الدول ينبغي أن تلتزم “مبساعدة الدول في بناء القدرة على حماية سكانها من اإلبادة اجلماعية وجرائم
احلرب والتطهير العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية” و“مساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب
فيها أزمات وصراعات” ودعم “اتخاذ إجراء جماعي ،في الوقت املناسب وبطريقة حاسمة ،عن طريق
مجلس األمن ،ووف ًقا للميثاق” .138بيد أنّ اإلرادة السياسية ال وجود لها متا ًما في قبول اقتراح مسؤولية
احلماية القائل إنه عندما يفشل مجلس األمن ،تكون السلطة الصحيحة هي اجلمعية العامة أو املنظمات
اإلقليمية .ورمبا لم يكن املؤلف متأث ًرا بقدر ثاكور عندما استنتج من تقرير اللجنة ما يلي:

“إذا كان حوالي عشرة أشخاص من خلفيات متنوعة ومنطلقات متباينة متكنوا من االتفاق
إجماعا
على تقرير مثير لالهتمام وواقعي وواسع النطاق ،فهذا أمر يشجعنا على االعتقاد بأنّ
ً
دول ًيا ميكن في الواقع حتقيقه حول األفكار واملبادئ التي يتضمنها”.139
وكما رأينا ،في سريبرينيتشا ورواندا على حد سواء ،فإنّ النقص في املوارد وعدم وجود
تفويض يوفر احلماية فعل ًيا ،يض ّران متا ًما بجهود التدخل اإلنساني بالقدر نفسه كعدم وجود اإلرادة
للتدخل في املقام األول (أو رمبا أكثر منه) .140وإنّ الرغبة في تأمني املوارد غال ًبا ما تكون في الواقع
من الشواغل الضاغطة أكثر من احترام سيادة الدول .141وكما يع ّبر أيوب عن ذلك بالقول “حتى ولو
ألزمت الدول نفسها بالتدخل ألسباب اإليثار واإلنسانية ( )...فإنها في العادة ال تكون في وضع

G. Evans, above note 12, p. 34. 135

 136املرجع نفسه.
S.N. MacFarlane et al., above note 10, p. 982. 137
 138اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام  ،2005احلاشية  30أعاله ،الفقرة .139
R. Thakur, above note 4, p. 337. 139
 140انظر على سبيل املثال:
;Fiona Terry, The Paradox of Humanitarian Action: Condemned to Repeat, Cornell University Press, New York, 2002
Mary Ellen O’Connell, “The Responsibility to Protect (R2P): A way forward – or rather part of the problem?”, Foreign
Voices, Vol. 1, 2008, available at http://www.humansecuritygateway.info/documents/FV_R2Pwayforwardorprob
lem.pdf (last visited 16 December 2009).
N.J. Wheeler, above note 59, p. 300. 141
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تواجه بتكاليف بشرية ومادية” .142ومع اشتباك اجليش األمريكي في
تتح ّمل فيه هذا االلتزام عندما
َ
أفغانستان (وما زال في العراق إلى حد ما) في املستقبل املنظور ،فمن غير احملتمل أن يكون هناك
ألي عملية مقترحة .كما أنّ هناك عدم اهتمام في أوروبا – كما ُيشير فايس،
استعداد لدعم أمريكي ّ
سواء من السياسيني أم من السكان – إلنفاق املال على الدفاع على نحو يعطي أوروبا قدرة عسكرية
مبعزل عن الواليات املتحدة .143كا أنّ وهن الدول التي لديها املوارد للتدخل (نظ ًرا لعدد احلاالت التي
تبرر هذا التدخل) هو حقيقة واقعة.

وتتوخى املعايير الستة للتدخالت العسكرية مبوجب مسؤولية احلماية ،ومفهوم “املسؤولية”،
إلغاء مسألة اإلرادة السياسية .وإذا ما مت تطبيق هذه العقيدة بدقة ،فيمكن القول إنه ليس هناك مسألة
إرادة سياسية .وبدلاً من ذلك ،إذا مت اإليفاء باملعايير الستة ،فيحصل عندئذ التدخل .ويذكر “ستاهن”
أنه إذا كانت هذه هي احلال ،فهذا يعني أنّ العقيدة مهمة ألنها تؤدي إلى واجب إيجابي .وال يوجد
سوى عدد محدود من الواجبات اإليجابية في القانون الدولي ،وقلة قليلة عن طريق اآلثار املترتبة على
عدم االمتثال لهذه الواجبات .144مع ذلك ،ولسوء احلظ ،على الرغم من أنّ اللجنة حاولت أن تكون
واقعية سياس ًيا وتقدمية في رأيها ،إال أنها لم تكن قادرة على أن تدفع املجتمع الدولي إلى املوافقة على
أي واجب إيجابي .وقد يكون إيغناتيف مح ًقا في تأكيده بأنّ احلرب على اإلرهاب واحلرب في العراق
ّ
قد أنهتا االرتباط بني اإلرادة السياسية والتدخل اإلنساني .مع ذلك ،وبغض النظر عن هذه األحداث
األخيرة ،فإنّ اعتبارات املصلحة الذاتية الوطنية ال تزال تأتي في املقام األول .وفكرة أنّ املستضعفني
هم “مجرد غرباء” 145ال يزال يتردد صداها على الرغم من تطلعات اللجنة وتفكيرها اإلنساني الراسخ.
وبالتالي ،مع أنّ مسؤولية احلماية ذات سمة جتديدية وتشكل تطو ًرا تقدم ًيا للقانون إذا جرى فهمها
أي إرادة سياسية بقبول مثل هذا الواجب.
أي دليل على ّ
مبعنى الواجب اإليجابي ،146إال أنه ال يوجد ّ

االستمرارية
تق ّبلت غالبية العلماء في أواخر القرن التاسع عشر وجود حق في التدخل اإلنساني .مع ذلك ،وكما
يذكر “براونلي” فإنّ هذا العقيدة كانت “غامضة بطبيعتها” وعرضة إلساءة استخدامها من قبل الدول
القوية .147كما أنّ “شسترمان” هو من بني الذين يزعمون أنّ عدم االستمرارية يق ّوض األمم املتحدة
ككل ،ولذا يجب جتنب ذلك األمر .148بيد أنه ،ومن ناحية أخرى ،هناك إجماع متزايد على أنّ عدم
القدرة على التدخل في بعض احلاالت التي تقتضي ذلك ،ينبغي أال متنع التدخل حيثما كان ذلك ممكنًا

M. Ayoub, above note 55, p. 85. 142
T.G. Weiss, above note 6, p. 141. 143
C. Stahn, above note 81, pp. 115 -118. 144
N.J. Wheeler, above note 59. 145
C. Stahn, above note 81, p. 115. 146
I. Brownlie, above note 42, p. 338. 147
S. Chesterman, above note 7, p. 161. 148
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وضرور ًيا .149ويجادل “كولييه” داع ًما للتدخل العسكري “ولكن ليس بالضرورة في كل مكان” ،خو ًفا
من أن تتسبب أوجه قصور “عملية حترير العراق” بأن يتجنب العالم التدخل العسكري ،وأن يؤدي
ذلك إلى “رواندا أخرى” (التي يصفها بأنها عاقبة التدخل الفاشل في الصومال) .150كما أنّ آخرين
ً
أيضا يتقبلون الواقع السياسي لهذا النهج .ويسلّم “أيوب” و“فايس” اللذان يقدمان آراء مضادة
بشأن جوانب عديدة للتدخل اإلنساني بأنّ “الدول ستنتقي وتختار” وأنّ “االنتقائية ( )...تبدو أم ًرا
محتو ًما” .151وبهذا املعنى ،فإنّ مسؤولية احلماية قد أسهمت إسها ًما عمل ًيا ج ًدا في مناقشة التدخل
اإلنساني .فقد رفضت حجج عدم االستمرارية ،بالتأكيد على أنّ مج ّرد عدم التمكن من القيام بالتدخل
أي حالة مهما كانت .152كما ح ّركت
في كل حالة حيثما ينبغي التدخل ،ليس سب ًبا لعدم التدخل في ّ
النقاش إلى حد كبير من هذه الناحية .وعالوة على ذلك ،ودون وضع “قائمة تس ّوق” على هذا النحو
للتدخالت اإلنسانية ،فقد ب ّينت مرة أخرى أنّ املعايير تشكل جان ًبا ضرور ًيا في التوصل إلى اتفاق
دولي ،والتوصل إلى اتفاق ما بشأن مضمونها املطلوب.

مفاهيم اإلمبريالية
إنّ للتدخل اإلنساني دائ ًما “إمكانية أن يصبح أداة للتدخل من جانب القوي في شؤون الضعيف ،في
خادعا لتبرير هذا التدخل” .153ويشكل إضفاء الشرعية على
حني توفر االعتبارات اإلنسانية مظه ًرا
ً
استخدام القوة غير املرخصة على أسس “إنسانية” عن طريق متويه سياسات الغرب التدخلية مصدر
قلق معرو ًفا متا ًما للجنوب .154وعالوة على ذلك ،يفترض التدخل اإلنساني مسب ًقا أنّ بعض املجتمعات
تعرف أكثر من األخرى ،155وأنّ هناك مشروعية ثقافية عاملية لتفسير معينّ حلقوق اإلنسان .156وفي
أي زعم محتمل بأنّ مسؤولية
قراءة لتقرير مسؤولية احلماية ،يتضح أنّ اللجنة كانت حريصة على تبديد ّ
احلماية هي أداة إمبريالية .وفي الواقع ،فإنّ أنصار حقوق اإلنسان وأنصار التدخل اإلنساني يزعمون
عال ج ًدا للتدخل اإلنساني .إذ كان
على حد سواء أنّ اللجنة كانت خجولة متا ًما في وضع سقف ٍ
باإلمكان إدراج اإلطاحة باألنظمة املنتخبة بطريقة دميقراطية ،واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
وغال ًبا ما تتم اإلشارة إلى هاتني احلالتني على أنهما تخلقان ظرو ًفا للتدخل اإلنساني .وبالتأكيد ميكن
العثور على سوابق تدعم هذا األمر ،وتبينّ أنه يصلح للتدخل اإلنساني ،من قبيل التدخل في هايتي

G. Evans, above note 12. 149
P. Collier, above note 57, p. 128. 150
M. Ayoob, above note 55, p. 86. 151
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املوافق عليه من مجلس األمن عام  1994إلعادة احلكومة املنتخبة لسدة احلكم ،وكذلك املوافقة بأثر
رجعي  ex post factoمن قبل مجلس األمن على مهمة املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا بقيادة
نيجيريا لإلطاحة باحلكومة في سيراليون عام .157 1997

واستثناء هاتني احلالتني على وجه التحديد رمبا ُيظهر الطريقة األكثر أهمية التي تبينّ
أنّ التدخل العسكري مبوجب مسؤولية احلماية يختلف عن الصياغات السابقة للتدخل اإلنساني.
فقد كان ُينظر في الغالب إلى التدخل اإلنساني بأنه قضية من قضايا حقوق اإلنسان ،158في حني
أنّ معيار القضية العادلة الذي تعتمده مسؤولية احلماية يتر ّكز على اجلرائم الدولية األكثر خطورة.
واحلجة التي قدمها البعض مفادها أنّ اللجنة كان طموحها ضعي ًفا من خالل وضعها سق ًفا عال ًيا
بخصوص اخلطورة املطلوبة للجرائم؛ ولكن هذا الطموح الضعيف يوفر مجالاً أوسع إلنقاذ األرواح،
ألنه مت بالتالي جتنب مفهوم اإلمبريالية واجلدال القائم حول عاملية حقوق اإلنسان .ويقدم “فايس” نقطة
صحيحة عندما يقول إنّ معايير مسؤولية احلماية للتدخل العسكري تعني أنّ مسؤولية احلماية ال ميكن
أن تكون “سات ًرا دخان ًيا للمتنمرين” (ويزعم أنّ الشأن الضاغط في هذا الصدد ليس التدخل اإلنساني
على اإلطالق ،بل إنه مبدأ الواليات املتحدة الوقائي في الدفاع عن النفس) .159وال ريب أنّ حكومات
عديدة سوف تسعد بنعت مسؤولية احلماية بأنها إمبريالية ،ولكنّ املراقب املوضوعي يجب أن يالحظ
نطاقها احملدود الذي ال يطاول سوى اجلرائم املعروفة عامل ًيا بأنها اجلرائم ذات الطبيعة األكثر خطورة.

اجلدوى
“يكمن في فكرة التدخل اإلنساني التناقض في أنه من املقبول قتل وجرح بعض الناس ،حتى
وإن كانوا أبرياء متا ًما ،من أجل احلفاظ على حقوق اإلنسان ألناس آخرين”.160

وحول التدخالت “اإلنسانية” في شرق باكستان عام  ،1971وفي أوغندا عيدي أمني في سبعينيات
القرن املاضي ،وفي كمبوديا بول بوت في أواخر سبعينيات القرن املاضي ،يشير مجلد اللجنة التكميلي
إلى بيان كوفي أنان بأنّ “البعض سينكرون اآلن أنّ التدخل في تلك احلاالت كان أقل ش ًرا من السماح
باستمرار املجازر” .161وهذه التدخالت التي حدثت أيام احلرب الباردة ،والتي أحيانًا ُيستشهد بها بأثر
رجعي  ،ex post factoبأنها أمثلة على تدخالت إنسانية مشروعة وجديرة باالهتمام ،كانت في حينها
موضوع تصريحات حول التذرع باحلق في الدفاع عن النفس من قبل الدول املتدخلة .وكذلك ،يزعم
“ويلر” بأنّ “استخدام القوة كان الوسيلة الوحيدة إلنهاء ارتكاب الفظائع على نطاق واسع” في جميع
هذه احلاالت الثالث .162وعلى نحو مماثل ،فإنّ “كولييه” ،على سبيل املثال ،يورد احلجج تأيي ًدا للتدخل

T.G. Weiss, above note 6, p. 139. 157
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ومنوذجا للتدخل العسكري،
اإلنساني ،ويعتبر التدخل البريطاني في سيراليون عام  2000مثلاً ُيحتذى
ً
ّ
وجهت
ويصفه بأنه “يسير،
ودال على الثقة ،ومؤدى ببراعة” .163مع ذلك ،ومبا أنّ حكومة سيراليون ّ
الدعوة للتدخل ،فال ميكن القول إنّ هذا التدخل كان تدخلاً إنسان ًيا باملعنى الدقيق للكلمة.
مطروحا هو :هل ميكن حتقيق السالم الدائم عن طريق تدخل
بيد أنّ السؤال الذي يظل
ً
خارجي؟ وكما يذكر “كينيدي”:
“كم من السهل أن يوصلنا الشجب األخالقي والغضب إلى أشياء لسنا قادرين على متابعتها
حتى إجنازها – من قبيل القيام بالتدخل في كوسوفو وأفغانستان وحتى العراق ،مع وعود
إنسانية ال نستطيع الوفاء بها”.164

وهذا بالطبع سؤال تتعدى اإلجابة عنه نطاق هذا البحث ،إذ من الضروري حتليل حاالت
التدخل اخلارجي كافة (حيث يتم النظر بالكامل في تعدد العوامل اإلضافية التي قد تكون أثرت
في السالم أو في حالته املضادة – أ ًيا كان وصفها) .وقد أجرى “بيكرينغ” و“كيسانغاني” بعض
الدراسات التجريبية حول عواقب التدخل ،ولكنهما خلصا إلى أنه ما زال يتعينّ القيام بكثير من العمل
في هذا املجال .165وعالوة على ذلك ،لم تتناول اللجنة هذه املسألة بشكل مباشر .مع ذلك ،وبإدراج
مسؤولية محددة بإعادة البناء ،فإنّ مسؤولية احلماية تتجه ملعاجلة مخاوف اجلدوى املرتبطة بالتدخل
العسكري األجنبي الذي يتم دون دعوة للقيام به.

اخلامتة
هناك بال شك سيل من األسئلة التي لم تتم اإلجابة عنها في عملية تطور مسؤولية احلماية ،ومع ذلك
فإنها ال تزال تشكل خطوة كبيرة إلى األمام بالنسبة للمجتمع الدولي بقدر ما تع ّبر بوضوح عن نهج
شامل ومتكامل حلماية السكان من الفظائع اجلماعية .وهي تدعم بشكل ال لبس فيه اعتماد التدابير
التي تنقذ األرواح بدون استخدام القوة العسكرية .وعالوة على ذلك ،فإنّ التدخل العسكري مبوجب
مسؤولية احلماية يختلف عن الصياغات السابقة للتدخل اإلنساني من حيث إنها:
 - 1تع ّبر بوضوح عن معايير صنع القرار بالتدخل اإلنساني .وتعكس هذه املعايير آراء مختلف
املمارسني واألكادمييني في هذا املجال على النحو املبينّ في مجموع ما كتب حتى اآلن،
فضلاً عن جوانب ممارسة الدول؛
 - 2تؤكد أنّ عدم القدرة على التدخل في حالة ما ،ينبغي أال يستخدم كذريعة لعدم التدخل في
حالة أخرى؛
 - 3تقصر استخدام القوة عن طريق التدخل اإلنساني على حاالت اخلسائر الفعلية أو املرتقبة
في األرواح على نطاق واسع .وبالتالي ال ُيقصد بها أن تكون أداة نصرة حلقوق اإلنسان،
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David Kennedy, Of Law and War, Princetown University Press, Princetown, 2006, p. 108. 164
Jeffrey Pickering and Emizet F. Kisangani, “Political, Economic and Social Consequences of Foreign Military 165
Intervention”, Political Research Quarterly, Vol. 59, No. 3, 2006, pp. 363- 376.

184

املجلد  ،91العدد  ،876دي�سمرب/كانون الأول 2009

خمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات من
املج ـلـ ـ ـ ـ ــة الدوليــة
لل�صلـيـب الأحمـ ــر

بل حماية من أشد انتهاكات القانون الدولي اإلنساني خطورة .وعلى هذا النحو ،فهي
تكسب شرعية بدلاً من اإلسهام في مفاهيم اإلمبريالية؛
 - 4واألهم ،أنّ قبولها من جانب األمم املتحدة يؤكد مشروعية اإلعالنات الصادرة عن مجلس
األمن التي يقرر فيها بأنّ اإلبادة اجلماعية أو جرائم احلرب أو التطهير العرقي أو اجلرائم
ضد اإلنسانية ،تشكل تهدي ًدا للسالم.

وباختصار ،فمن اإلنصاف القول إنّ مسؤولية احلماية تبنى بطريقة إيجابية على أساس
الكتابات املوجودة بشأن التدخل اإلنساني .وخاصة ،أنها توفر قد ًرا أكبر من اخلصوصية للمعايير
من أجل التدخل التي بدأت تتبلور كنتيجة االستعمال في الدوائر األكادميية وممارسة الدول على حد
سواء .واملعارضون الذين يرون في فكرة التدخل اإلنساني عودة إلى املمارسات شبه االستعمارية التي
تقسم العالم إلى العالم املتحضر (دميقراطي ويراعي حقوق اإلنسان) وغير املتحضر (غير دميقراطي
وينتهك حقوق اإلنسان) ،ال يعطون العقيدة حقها .ومسؤولية احلماية ّ
تدل على قبول عاملي (بدلاً من
مجرد قبول غربي) بأنّ جوانب مع ّينة من عدم احلضارة ميكن أن تشكل تهدي ًدا للسالم.

بيد أنّ املتفائلني الذين يرون أنّ مسؤولية احلماية تشكل خطوة واقعية وحقيقية إلى األمام
يخدعون أنفسهم .واالدعاءات بأنّ مسؤولية احلماية جديدة مبالغ فيها .فهي ال توفر إعادة تقييم حقيقي
للتدخل اإلنساني على نحو يغ ّير توقعات األكثر ضع ًفا في العالم .ومسؤولية احلماية ال تذلل مسألة
مجلس األمن وإخفاقاته ،وعدم وجود اإلرادة السياسية حلماية السكان املستضعفني بشكل فعلي .كما
أنّ تأكيد مسؤولية احلماية بأنّ العالم يتجه نحو نظام جديد في القانون الدولي ،حيث سلطة مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة ليست مطلوبة دائ ًما من أجل التدخل في حاالت “األذى اخلطير واملتعذر
عالجه الذي يصيب البشر” ،166ذهب بعي ًدا في معسكر املتفائلني وليس له أساس في الواقع السياسي.
وعلى هذا النحو ،فإنّ الالأدريني واملشككني الذين يرون ميزة في العديد من أفكار مسؤولية احلماية،
ولكنهم يعترفون بعدم قدرتها على ّ
حل املشاكل األساسية لعملية مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،هم
الذين أثبتوا لسوء احلظ أنهم األكثر صوا ًبا“ :إنّ تاريخ اجلهود املبذولة من أجل جعل مجلس األمن
أكثر تعبي ًرا عن عضوية األمم املتحدة املتزايدة في سياسة عاملية متغيرة يوحي باحتماالت ضئيلة في
التغيير” .167ومع أنّ قبول مسؤولية احلماية ُيضفي شرعية على أشكال محدودة من التدخل اإلنساني،
إال أنّ مسؤولية احلماية ال تضفي شرعية على التدخل العسكري دون ترخيص من مجلس األمن
بصورة أكبر مما كان عليه احلال في تسعينيات القرن املاضي .وباملثل ،فإنّ قبول مسؤولية احلماية
ً
مستساغا للذين كانوا يعارضونه
ال جتعل من التدخل العسكري دون ترخيص من مجلس األمن أم ًرا
دائ ًما .وميكن القول في الواقع إنّ التدخل اإلنساني ،في سياق عالم ما بعد حرب العراق ،لم يعد على
جدول أعمال العديد ممن أيدوه فيما مضى.
وترد كلمة وعد مرة واحدة فقط في تقرير مسؤولية احلماية .ومع ذلك ،فإنّ مسؤولية
احلماية هي وعد من جانب املجتمع الدولي ألكثر الناس ضع ًفا في العالم .فهي تعد بأنهم سوف

 166اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،احلاشية  1أعاله ،ص.XII .
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يتلقون احلماية من اخلسائر في األرواح الفعلية أو املرتقبة على نطاق واسع (مع نية اإلبادة اجلماعية
أوبدونها) ،أو“التطهير العرقي” على نطاق واسع .وأخشى أن يكون هذا وعد مت التخلي عنه بقسوة
من جانب النظام العاملي .وعلى الرغم من جهود اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،وأحسن
النوايا من جانب أولئك الذين يسعون ملنع حدوث رواندا أخرى ،فإنّ احلل ليس وشي ًكا .وقد قال “ميل”
منذ ما يقارب  150عا ًما إنّ “هناك بالتأكيد حاالت ُيسمح فيها بشن احلرب دون أن نكون قد تعرضنا
للهجوم ()...؛ ومن املهم أنّ الدول ينبغي أن تتخذ قراراتها في الوقت املناسب ،وحسب ما تكون
احلاالت” .168وبالتالي ،سيصاب “ميل” بخيبة أمل الضطراره لالعتراف بقوة رأي “شسترمان” عندما
يقول إنّ “الفشل في التوفيق بني أحكام امليثاق ذات الصلة و ( )...حتليل القانون الدولي العرفي ّ
يدل
على مدى ضآلة التغ ّير في مضمون النقاش بشأن التدخل اإلنساني على مدى السنوات املائة األخيرة
أو ما يقارب ذلك” .169وحتى لو أنك تزعم بأنّ ميثاق األمم املتحدة يدعم بصورة قانونية استخدا ًما
للقوة من أجل غايات إنسانية على نحو أوسع مما يعترف به هذا البحث ،فالواقع أنه فقط عندما،
وحيثما ،تلتقي معايير املصلحة الذاتية لتلك الدول مع القدرة على حماية السكان املستضعفني ،فسوف
تتم عندئذ حماية هؤالء السكان.

John Stuart Mill, “A Few Words on Non-intervention” in Dissertations and Discussions, Longmans, Green, Reader 168
and Dyer, London, 1867, Vol. III.
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