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يعجز اللسان عن إيجاد عبارة تكفي لشكر األستاذ الدكتور الفاضل      

ضل بقبوله اإلشراف على هذه الدراسة و لم يدخر الذي تفدايم بلقاسم 

يعي و إعطائي جزءا كبيرا من وقته و جهدا في توجيهي و نصحي و تشج

ة و الحريصة و لم يبخل علي بعلمه و خبرته و كان له متابعته الدقيق

ل األكبر بعد هللا سبحانه و تعالى في إخراج هذه المذكرة بالصورة الفض
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 كما أشكر عائلتي التي ساعدتني في الوصول إلى ما أنا عليه اليوم .

 بجانبي حتى اشتد عودي... إلى كل من علمني حرفا...، و وقف
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إن رحلة البحث عن السالم و الطمأنينة وجدت منذ وجود اإلنسان ، فارتبطت ارتباطا وثيقا حباجاته           
الضرورية يف صراعه من أجل البقاء ، و صراعه مع أخيه اإلنسان ، و مع الطبيعة ، و ملا كان اتريخ البشرية هو 

ن اختلفت مربراهتا و تسمياهتا ، فهي اتريخ الصراعات و احلروب و النزاعات املسلحة ، فإن هذه األخرية و إ
      . تشكل اعتداء على اإلنسان و سالمته ، و على قيمته الروحية و الفكرية و تراثه احلضاري 

يعد األمن أحد األسس اجلوهرية الستقرار الشعوب مجاعات و أفراد ، بل يعد أحد أهم الدوافع اليت               
، بل كان األمن دائما هو الداعي للتعاون والتضافر والرتابط بني الدول، و مل   تمعاتتتحكم يف سلوك األفراد و اجمل

ن وجود عالقات بني اجملتمعات ينطلق من اإلحساس   أل وتربم العهود و املواثيق إال حتقيقا لنظام األمن اجلماعي ، 
وجود حظر حقيقي الستخدام القوة يف يتجسد إال يف ظل ال ميكن أن ما فإن هذا ،  1 ابألمن و الطموح لتحقيقه

، سيما عالقات الدولية ليس ابألمر اهلني. على أن فرض مثل هذا القيد على استخدام القوة يف الالعالقات الدولية
، ما من  امصطلحاهتاظمة له ، و كذا عموم و عدم دقة أمام الغموض الذي يعرتي الصكوك و املواثيق الدولية الن

  ا يف أحيان كثرية سلوكات الدول . هتجسدالت خمتلفة و تفسريات متباينة ، سعا أمام أتويشأنه فتح اجملال وا

معاهدة " ويستيفاليا "  لقد كان استعمال القوة األسلوب الذي ساد اجملتمع األوريب املغلق الذي برز إثر            
  ملرتتبة عن هذه املعاهدة هي من أرسى املبادئلعل النتائج اروب الدينية اليت شهدهتا أوراب ، و بعد احل 1648سنة  

ساسية للتنظيم الدويل ، و مع ذلك ، فلم حتل هذه املعاهدة دون قيام دول اجملتمع األوريب من استعمال القوة  األ
يف ظل سواد وجهة النظر التقليدية اليت مل تكن حترم احلروب العدوانية بقدر ما كانت ، كأساس حلسم الصراع بينها 

و حق شن احلروب ابعتبارها حقا اثبتا متفرعا من سيادة الدولة ، بل و كأحد مظاهرها ، و هذا ما ،حبق الفتح  تقر
، دفعت الدول إىل العمل على التضييق من استعمال القوة يف عالقاهتا  2 أدى إىل نشوب حروب دموية مدمرة 

ل على تطوير أعراف و تبين قواعد تنظيمية و العم -لكن دون مساس مبشروعيتها يف معظم األحوال  -الدولية 
 .3للحروب املستقبلية تنظم وسائل القتال و طرقه 

     
قوق و العلوم  بن داود إبراهيم ، االنسحاب من اتفاقيات حظر االستخدام النووي وفق قواعد القانون الدويل ، جملة دفاتر السياسة و القانون ، كلية احل 1

  .   30، ص  2013السياسية ، جامعة قاصدي مرابح ، ورقلة ، العدد الثامن ، 
 . 12، ص2010األرجنتينية( ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،  –الدولية )حالة العالقات الربيطانيةسيد علي أمحد، استعمال القوة يف العالقات  2
،  20، اجمللد  والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملةايزجي أمل ، القانون الدويل اإلنساين و قانون النزاعات املسلحة بني النظرية و الواقع ،  3

  . 104، ص  2004العدد األول ، 
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و تعود أوىل احملاوالت الدولية  ملأسسة استخدام القوة يف العالقات الدولية إىل عهد عصبة األمم ، الذي و إن      
قاطع ، تضمن نظاما بدائيا لألمن اجلماعي ، إال أنه متكن من تضييق جمال استخدام القوة دون أن حيرمها بشكل 

ث أقام العهد تفرقة بني احلروب املشروعة و احلروب غري املشروعة ، من خالل وضع شروط يتوجب إتباعها حي
لتغدو احلرب مشروعة ، كما أدان احلروب العدوانية و اعترب أن القائم هبا كقائم بعمل عدواين ضد مجيع أعضاء 

م العمل هبا أغلب نصوص العهد مل يتيه أن من أهم ما يؤخذ علغري أن  العصبة ، يستلزم التصدي اجلماعي له . 
  اجلزاءات اليت كشفت عن الرتاخي يف تطبيقأكدته املمارسة العملية للعصبة ، و لعل ذلك ما وبقيت حربا على ورق

ذلك ، فلم تتوقف اجلهود الدولية يف سبيل حترمي  على الدول املعتدية و هو ما عجل ابهنيار نظام العصبة ، و مع
نع اللجوء إىل استعمال ، الذي قدم بعض القواعد املتعلقة مب 1928و تواصلت إببرام عقد ابريس  وةاستخدام الق

دون تقدمي تعريف للعدوان ،  على أن النقطة اإلجيابية متثلت يف اتفاق من القيام ابألعمال العدوانية ، لكن القوة و 
دول على النحو الذي يفضي إىل جتنب حرب الدول على ضرورة وضع إطار مؤسسي دائم لتنظيم العالقة بني ال
 .  4 عاملية مدمرة ، و يضمن إقامة سالم دائم تنعم به مجيع الشعوب

لقد أحدثت احلرب العاملية الثانية ثورة يف مفاهيم العالقات الدولية ، خاصة فيما يتعلق إبشكالية استخدام         
ها و ال حذفها من صعيد العالقات الدولية ، لذا كان ال بد من القوة كظاهرة قائمة يف اجملتمع الدويل ال ميكن حمو 

إجياد منظومة دولية قادرة على كفالة السلم واألمن من خالل توفري جمموعة من الوسائل و اآلليات لفض النزاعات 
لى الدولية ابلطرق السلمية ، و هو ما توج بتأسيس منظمة عاملية قائمة على أساس تعاقدي ، مكتوب و مقنن ع

املشكلة هلا ،  -األطراف  -شكل معاهدة دولية متعددة األطراف ، متمتعة بشخصية معنوية مستقلة عن الدول 
 .       5يناط هبا العمل على حفظ السلم و األمن الدوليني 

لقد أحدث ميثاق األمم املتحدة تغيريا جوهراي يف مفاهيم القانون الدويل التقليدي الذي كان جييز استخدام        
 العالقاتالقوة العسكرية يف تسوية املنازعات الدولية ، حيث تضمن ميثاق األمم املتحدة حترميا استخدام القوة يف 

             
 .32، ص2006لدولية يف الشريعة والقانون يف السلم واحلرب، دار عماد للنشر و التوزيع، اململكة األردنية اهلامشية ،العالقات ا ،اهلميم عبد اللطيف 4
السلم هو يرى جانب من الفقه أن السلم و األمن ال يعربان عن شيء واحد ، فاألمن يقتضي شيئا أكثر عمقا من جمرد السلم ، فإذا كان املقصود حبفظ  5

رية لدول إىل استخدام القوة ، فإن حفظ األمن الدويل يعين القيام أبعمال إجيابية لتوفري الظروف السياسية واالقتصادية و الثقافية و الفكمنع التجاء ا
                         للحفاظ على السالم العاملي .                                                                                                  

 . 263ص ،  1995 دحلب ، اجلزائر ،منشورات  يف ضوء القانون الدويل املعاصر ،ملسؤولية الدولية اأساس  ،بن عامرتونسي 
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السياسي لدولة االستقالل نه املساس ابلسالمة اإلقليمية أو أبي شكل من شأالدولية بل حىت جمرد التهديد بذلك و
، 6هذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة لعل مشروع، و عمال غري ، أضحى ما

   ، حيث يعتربعلى أمهية هذا املبدأ يف القانون الدويل  "  J.CHARPENTIR يؤكد األستاذ " يف هذا الصدد
. على أن امليثاق و إن نص على حظر 7أن نظام األمم املتحدة كله مبين على حظر اللجوء إىل استخدام القوة "  "

، و ال نوع القوة املشمولة ابحلظر ، و حول ما إذا   نطاق احلظراستخدام القوة يف العالقات الدولية ، فإنه مل يبني 
كان احلظر ينصب على القوة العسكرية فقط، أم أنه ميتد ليشمل القوة االقتصادية ، هذه األخرية اليت قد يكون 

  من األحيان أشد وقعا من القوة العسكرية على الشعوب و الدول . أتثريها يف كثري

يف مقابل ذلك ، فقد فرض امليثاق على عاتق الدول التزاما يقضي بضرورة حل منازعاهتا ابلطرق السلمية على     
نطقية ملبدأ وجه ال يعرض السلم و األمن الدوليني للخطر ، و يبدو أن احلل السلمي للمنازعات ، إمنا هو نتيجة م

حظر االلتجاء إىل القوة يف تسوية املنازعات الدولية ، و إن كانت هذه املادة مل تتضمن حظرا شامال و عاما على  
  .8استخدام القوة، مما يرتك جماال واسعا لالستخدامات املشروعة للقوة، أو تلك اليت ال ميكن ضمان عدم شرعيتها 

"  KELSENحسب ما يذهب إليه الفقيه " -تتميز ابلشمولية و عدم الدقة األمم املتحدة و ألن مواد ميثاق     
مستحبة  –حبسبه  – فطريقة التعارض هذه ، فإهنا تطرح إشكالية فهمها و تفسريها بطرق متعارضة و متناقضة  -

 ملتعلقة منها حبفظ السلم ، خصوصا تلك او إرادية حسب جتربة األمم املتحدة و جملس األمن يف تعامله مع القضااي

     
ستعمال القوة أو تنص املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة ي فقرهتا الرابعة على أن " ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد اب 6

 يتفق و مقاصد األمم املتحدة " .استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال 
 7J.CHARPENTIR , l’article 2 para 3 In : J.cot et A.Pellet , la Charte des Nation Unies «  commentaire article par 

article » , 1991, Economica, Paris , p103 . 
املتحدة صراحة ، إال أنه أشار إليها و قد ختلف الفقه بشأهنا ،و نذكر من ذلك  هناك بعض حاالت استخدام القوة و إن مل ينص عليها ميثاق األمم  8
 من ميثاق األمم املتحدة . 56و  55حق الشعوب يف استخدام القوة املسلحة لتقرير مصريها ، و هو ما يستنبط من نص املادتني  -

من امليثاق، ميكن للدول األخرى إرغامها يف حال عدم متكن  25لمادة _ يف حال صدور قرار من جملس األمن و رفضت إحدى الدول تنفيذه ، وفقا ل
يف فقرهتا الثانية ، اليت تعطي للطرف الذي صدر احلكم يف الدعوى  94جملس األمن من إصدار القرارات التنفيذية ، و يرتبط هبذه كذلك نص املادة 

 إن اقتضت الضرورة ذلك.     –ابستعمال القوة   –لس األمن و املطالبة بتنفيذ احلكم لصاحله و امتنع الطرف اآلخر عن التنفيذ ، احلق يف اللجوء إىل جم
ث مقدم لنيل راجع يف ذلك : شاوش إبراهيم أمحد خوجة ، قضية احملتجزين األمريكيني بطهران و دور اجلزائر يف حلها يف ضوء القانون الدويل العام ، حب

  . 190، ص  1992ية احلقوق ، اجلزائر ، شهادة املاجستري يف القانون الدويل ، كل
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، و هنا ال بد من اإلشارة إىل ما يطرحه ذلك من عراقيل وغموض فيما خيص النصوص الناظمة 9و األمن الدوليني 
، جند أن هنالك حاالت حمددة نص  ، فباستقراء نصوص امليثاق الستخدام القوة اليت جاء هبا ميثاق األمم املتحدة

ك حاالت أخرى عديدة مل يبينها لهنا مشروعا ، يف حني أن بها استخدام القوةيكون مبوج ، راحةعليها امليثاق ص
  ، هذه األخرية بقيت حمل جدل وسط الدول أن يفصل فيها  إن كان قد أشار إليها دونو  امليثاق بصريح العبارة

 .  10و الفقه 

 : ميثاق األمم املتحدة صراحة يفاليت نص عليها استخدام القوة االت حو تتمثل          

من ميثاق األمم املتحدة، املتعلق تدابري األمن اجلماعي ضد دولة ما يف حال ما قرر جملس األمن  42نص املادة  _
     ثبت من امليثاق ال تف ابلغرض أو 41، و أن اإلجراءات الواردة يف املادةلة هتديد للسلم و األمن الدولينيوجود حا

و األمن ما يلزم من األعمال حلفظ السلم به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات البحرية و اجلوية و الربية أهنا مل تف 
 الدوليني أو إعادته إىل نصابه  .

 من امليثاق " ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي  51_ حالة الدفاع الشرعي الواردة يف املادة 

     
 .    36، ص  2013حمي الدين مجال علي ، دور جملس األمن يف حتقيق السلم و األمن الدوليني ، دار وائل للنشر و التوزيع ، اجلزائر ،  9

 من بني احلاالت اليت اختلف الفقه بشأهنا نذكر : 10
ن حمكمة العدل الدولية ضد طرف ، و رفض هذا األخري من ميثاق األمم املتحدة ، يف حال ما إذا صدر حكم م 94استخدام القوة عمال بنص املادة  -

أن يلجأ إىل جملس األمن ، و هلذا األخري أن يقدم توصياته أو أن يصدر قرار تنفيذ احلكم الصادر ضده ، جاز للطرف اآلخر الذي صدر احلكم ملصلحته 
اإليراين فرصة لبلورة قرار جملس األمن ، إال أن الفيتو  -ن النزاع األمريكيابلتدابري اليت جيب اختاذها لتنفيذ هذا احلكم ، إذا رأى ضرورة لذلك . وقد كا

 السوفيايت حال دون ذلك ، ابلتايل بقيت املمارسة العملية يف هذا اجملال شحيحة .
إقليمها استخدام القوة من قبل دولة اثلثة فوق إقليم دولة ما بناء على طلب من حكومتها ، فقد تكون الدولة غري قادرة على استتباب السلم داخل   -

ون أن ترتبط ، أو عندما تتعرض دولة ما للهجوم و تتدخل دولة اثلثة ملساعدهتا دفتطلب من دولة أخرى استخدام القوة فوق إقليمها حلفظ السلم فيها 
    معها مبعاهدة دفاعية أو أن يكون بينهما اتفاقا مشرتكا للمساعدة و دون أن ترتبطا بتنظيم إقليمي .

ة ، مثل استخدام تركيا للقوة املسلحة خالل أزمة قربص بناء على معاهدة زيوريخ _ قيام دولة ما ابلتدخل املسلح يف إقليم دولة ما بناء على معاهدة سابق
 بني كل من إجنلرتا و تركيا و اليوانن . 1969لسنة 

Momtaz Djamchid, La délégation par le Conseil de sécurité de l'exécution de ses actions coercitives aux 

 organisations régionales,  Annuaire français de droit international, volume 43, 1997. pp. 105-110 . 
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التدابري  ء األمم املتحدة ، يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضادى أو مجاعاتللدول، فرا
، الواردة سياسة العدوان من جانب تلك الدولاليت تتخذ ضد أية دولة من دول األعداء ) احملور ( بغرض منع جتدد 

 من ميثاق األمم املتحدة . 53يف نص املادة 

ضد دولة كانت أثناء احلرب العاملية الثانية معادية إلحدى الدول املوقعة على امليثاق ، إذا كان _ األعمال املتخذة  
 ( .107هذا العمل قد اختذ أو رخص به نتيجة لتلك احلرب من قبل احلكومات املسؤولة عن هذا العمل ) املادة 

 ى مصادرة حق الدول يف استخدام القوة، يقوم عل11لقد عمد واضعو امليثاق إىل إقامة نظام لألمن اجلماعي     
التنظيم ، و رغبة يف أن يكون عمل  و عهد إىل منظمة األمم املتحدة أبمر هذا العسكرية لصاحل التنظيم الدويل ، 

  هذه األخرية سريعا فعاال ، يوافق أعضاء األمم املتحدة على أن يعمل جملس األمن نيابة عنهم يف حتمل التبعات
، على 12من ميثاق األمم املتحدة  24ر حفظ السلم و األمن الدوليني حسب ما أشارت إليه املادة الرئيسية يف أم

أن جناح هذا النظام كان متوقفا على شرط أساسي يتمثل يف توافق و إمجاع الدول دائمة العضوية ، و هذا ما مل 
مم املتحدة ليست مبنأى عن اخلضوع ، و ألن منظمة األقسم العامل إىل معسكرين متناقضنييتحقق ، فسرعان ما ان

إىل غاية اليت تلت نشأهتا   –والتأثر ابألوضاع السائدة يف العالقات الدولية و اجملتمع الدويل ، فقد شهدت احلقبة 
ركودا يف عمل جملس األمن و قعودا عن أداء مهامه ، عجز أملته الظروف الدولية القائمة  -انتهاء احلرب الباردة 

اختذ جملس األمن موقف املتفرج يف عديد النزاعات واكتفى إبصدار توصيات ألطراف النزاع، ما فسح آنذاك، حيث 
ابتداء ابلقرار املعروف بقرار  " اإلحتاد من أجل السالم"  -اجملال أمام اجلمعية العامة لتحل حمله يف عديد النزاعات 

  بعدما عجز جملس األمن عن القيام  ابملهام املنوطة به يف حسم   - 1950الصادر خبصوص األزمة الكورية سنة 
 . و فض النزاعات الدولية ، بسبب إفراط الدول دائمة العضوية يف استعمال حق الفيتو

     
الواقع الدويل املعاصر ، أكثر دقة و انسجاما مع متطلبات  –حبسبهم  –إىل استخدام مصطلح " التضامن الدويل " ابعتباره يتجه جانب من الفقه   11

جتاه حاالت هتديد فإذا كان األمن اجلماعي هو هدف التنظيم الدويل املتمثل يف حتقيق األمن لكل أطرافه ، فإن التضامن الدويل هو رد فعل اجملتمع الدويل 
 السلم أو خرقه ، أو حاالت وجود عمل عدواين .
الدولية املتخذة من جملس األمن و انعكاسات تطبيقها على حقوق اإلنسان ، منشورات احلليب احلقوقية ، يوسف خولة حمي الدين ، العقوابت اإلقتصادية 

 .164، ص 2013بريوت ، لبنان ، 

من امليثاق بقوهلا  " رغبة يف أن يكون العمل الذي تقوم به األمم املتحدة سريعا فعاال ، يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس األمن  24تنص املادة  21
 عليه هذه التبعات ".  ابلتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم واألمن الدويل ويوافقون على أن هذا اجمللس يعمل انئبا عنهم يف قيامه بواجباته اليت تفرضها
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استبشر العامل مبيالد نظام عاملي جديد ، يقوم على احرتام حقوق اإلنسان  1990ابنتهاء احلرب الباردة سنة       
و تعزيزها و نشر العدالة ، بعدما شهد العامل صورا و أشكاال شىت لالنتهاكات اليت أضحت هتدد السلم و األمن 

إىل البحث عن أدوات أكثر فاعلية لتحقيق السلم الدويل، مما جعل جانبا من الفقه    الدوليني، ما دفع جملس األمن
 .31يذهب إىل القول أبن املتتبع ملمارسات جملس األمن يالحظ جنوحا صوب التوسع يف فكرة السلم 

يتخذ من األزمات لقد كان التوسع يف فكرة السلم و األمن الدويل السبيل الوحيد الذي مسح جمللس األمن أن      
اإلنسانية و حماربة اإلرهاب دافعا شرعيا لتصرفه، حيث غدا جملس األمن أكثر قدرة على تدويل األزمات الداخلية 
    و اإلقليمية و التدخل فيها ، مىت اعترب أهنا أزمات إنسانية تشكل هتديدا للسلم و األمن الدويل، و من مث إمكانية

فيها القوة العسكرية، و يرتتب عن ذلك أن يصبح التدخل الدويل مقبوال، السيما حسمها بقرارات دولية تستخدم 
إذا ما اقرتن بشعارات حقوق اإلنسان ، كما أضحى إبمكان جملس األمن التدخل يف النزاعات املسلحة غري ذات 

مة اليت تتعرض هلا الطابع الدويل ، و كذا التدخل حلماية األقليات و محاية حقوق اإلنسان من االنتهاكات اجلسي
حىت و إن كان املنتهك هلذه احلقوق حكوماهتا ، و ذلك مىت اعترب جملس األمن أن يف استمرارها هتديدا أو إخالال 

  .       41ابلسلم و األمن الدوليني 

عض غري أن هذا االجتاه اجلديد الذي سلكه جملس األمن مل يكن حمل رضا مجيع الدول ، حيث نظر إليه الب       
  إخالال بقواعد القانون الدويل، وتساءل  بعني الريبة معتربا إايه حيادا عن مبادئ ميثاق األمم املتحدة و مقاصدها و

تفسري ميثاق األمم املتحدة تفسريا جييز له اللجوء إىل استخدام القوة يف يف إمكانية جملس األمن حول مدى سلطة و 
أتثره   ن سلطة جملس األمن يف تكييف احلاالت املهددة للسلم الدويل وحاالت مل ينص عليها امليثاق صراحة، و أل

ابالعتبارات السياسية اليت كثريا ما تعكس مصاحل أعضائه الفاعلني أكثر من كوهنا مظهرا ملصلحة اجملتمع الدويل ، 
سيما منها فقد ذهب فريق إىل حد التشكيك يف شرعية قرارات جملس األمن الصادرة مبوجب الفصل السابع ، ال

تلك اليت تتعارض مع أحكام القانون الدويل و قواعده اآلمرة ، مطالبا بضرورة فرض رقابة عليها لتغدو متسقة مع  
 . 15الشرعية الدولية و أحكام القانون الدويل 

     
جامعة اإلمارات ، كلية القانون،  جملة الشريعة و القانون ،املساعدة اإلنسانية بني شرعية التدخل و التعارض مع سيادة الدولة بن سهلة اثين بن علي،  13

 . 95 ص، 2012يناير  ، 49 ع،العربية املتحدة 
 . 185، ص  2004 األردن ، ستخدام القوة يف القانون الدويل املعاصر ، دار وائل للنشر ، عمان ،ا ، املوسى حممد خليل 14 
 . 126، ص  1994هنداوي حسام أمحد حممد ، سلطات جملس األمن يف ضوء قواعد النظام العاملي اجلديد ، د .د ن ،  15 
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من امليثاق ، فإن عدم  47من جانب آخر ، و على الرغم من تشكيل جلنة أركان احلرب الواردة يف املادة          
يف منظمة األمم املتحدة ، خبصوص وضع قوات عسكرية  التوصل إىل إبرام االتفاقيات اخلاصة مع الدول األعضاء

من ميثاق األمم  43يناط هبا العمل على تنفيذ قرارات جملس األمن عمال بنص املادة -حتت تصرف جملس األمن 
، السيما أمام تزايد احلاالت املهددة للسلم و األمن الدويل، 16أصابت نظام األمن اجلماعي يف الصميم  -املتحدة
 ، 17جلس األمن إىل ابتداع أساليب مل ينص عليها امليثاق صراحة ، أو أشار إليها دون أن يقوم بتحديدها أدى مب

فقد عمد جملس األمن إىل إنشاء قوات حلفظ السالم ،  كما دأب على تفويض جانب من الدول و التنظيمات 
ابستخدام القوة العسكرية نيابة عنه،  -حبسب احلالة –اإلقليمية و األحالف العسكرية و تكليفها و الرتخيص هلا 

على أن جملس األمن يف كثري من األحيان كان  يتخلى عن وظيفته يف اإلشراف والرقابة ما أدى إىل احنراف جانب 
 من هذه العمليات عن األهداف املتوخاة منها .         

التغريات و التطورات اليت تشهدها العالقات الدولية و على ذلك ، فإن أمهية هذا املوضوع تظهر من خالل        
ما تشهده املنطقة العربية واإلفريقية خصوصا  اليوم يف جمال استخدام القوة السيما يف إطار منظمة األمم املتحدة، و

 من نزاعات داخلية مسلحة ، و تدخل بعض الدول النافذة يف جملس األمن فيها ابسم الشرعية الدولية و مبفاهيم
 خمتلفة تراوحت بني مسؤولية احلماية و محاية األنظمة الدميقراطية و محاية األقليات و احلرب على اإلرهاب..

 مستفيدة بذلك من عمومية نصوص ميثاق األمم املتحدة و عدم دقة مصطلحاته .

      
مم املتحدة يف سبيل املسامهة يف حفظ السلم و األمن الدويل ، أن من ميثاق األمم املتحدة يف فقرهتا بقوهلا " يتعهد مجيع أعضاء األ 43نصت املادة  16

رية يضعوا حتت تصرف جملس األمن بناء على طلبه و وفقا التفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات املسلحة و املساعدات و التسهيالت الضرو 
 حلفظ السلم و األمن الدويل و من ذلك حق املرور " . 

 ثاق أحكاما انتقالية يكون مبوجبها للدول دائمة العضوية أن تتشاور فيما بينها ، كما تتشاور مع أعضاء األمم املتحدة للقيام نيابة عنلقد أورد املي 17
دة تتعلق بتشكيل من امليثاق، على أن التدابري الواردة يف هذه املا 106اهليئة ابألعمال املشرتكة الالزمة حلفظ السلم واألمن الدوليني، كما جاء يف املادة 

من امليثاق معموال هبا ، و ال تعىن بتشكيل  43إىل أن تصري االتفاقات املشار إليها يف املادة  -كلما اقتضى احلال ذلك   –قوات دولية خاصة و مؤقتة 
 . ! قوات دولية دائمة ، فإذا مل يتم إىل حد اآلن إبرام هذه االتفاقيات املشار إليها آنفا ، ستبقى هذه املادة سارية املفعول

معموال هبا على الوجه الذي يرى معه جملس األمن أنه أصبح  43ق بقوهلا " إىل أن تصري االتفاقات املشار إليها يف املادة من امليثا 106تنص املادة 
، تتشاور الدول اليت اشرتكت يف تصريح الدول األربع املوقع يف موسكو ..هي و فرنسا وفقا ألحكام 42يستطيع البدء يف احتمال مسؤولياته وفق املادة 

شرتكة من ذلك التصريح ، كما تتشاور الدول اخلمس مع أعضاء األمم املتحدة اآلخرين، كلما اقتضى احلال، للقيام نيابة عن اهليئة ابألعمال امل 5املادة 
 اليت قد تلزم حلفظ السلم و األمن الدويل " .   
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كأصل   -و ترتيبا على ما ذكر ، فإذا كان ميثاق األمم املتحدة قد حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية       
  جمللس األمن يف تكييف احلاالت املهددة للسلم سلطة واسعة من جانب الدول فرادى ، و منح يف املقابل  -عام

يف ظل السلطات نا أن نتساءل هل متكن جملس األمن ، حيق لنا ه حرية مطلقة يف التصرف و األمن الدوليني و
مدى استطاع جملس األمن أن حيد من أي إىل الواسعة املمنوحة له من احملافظة على السالم العاملي ؟ أو مبعىن أخر، 

  استخدام القوة كظاهرة متأصلة يف العالقات الدولية ؟ .

    الدراسة تتفرع عن هاته اإلشكالية أسئلة فرعية نوجزها فيما يلي: لصبو أغوار هذهو 

    _ ما املقصود مبصطلح القوة املشمول ابحلظر الوارد يف املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة يف فقرهتا الرابعة ؟ 
 . و إىل أي مدى التزمت الدول ابحرتام مبدأ حظر استخدام القوة يف عالقاهتا الدولية ؟

 _ ما هي االستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية ؟ .

على أهنا هتديد للسلم أو إخالل به أو  هو املعيار الذي ميكن يتخذه جملس األمن يف تكييف احلاالت_  ما 
ن كانت موجودة ، فما ى سلطة جملس األمن يف التكييف ؟ ، و إتشكل عمال عدوانيا ؟ و هل هناك قيود ترد عل

  هي هذه القيود ؟ .

من امليثاق املتعلقة بتشكيل جيش دويل دائم ، كيف ميكن  43_ يف ظل عدم إبرام االتفاقيات الواردة يف املادة 
لشرعية الدولية ؟ ، و هل ميكن جمللس األمن تنفيذ قراراته ؟ و ما هي اآلليات اليت متكنه من ذلك يف ظل احرتام ا

     على قرارات جملس األمن ؟ و على تنفيذها ؟ .  فرض رقابة 

ت مل _ إىل أي مدى ميكن جمللس األمن تفسري امليثاق تفسريا جييز له استخدام القوة ألغراض إنسانية ، أو يف حاال
 ساءلة األمم املتحدة عن األضرار اليت تتسبب هبا قواهتا ؟ .مل هناك إمكانيةو هل  ينص عليها امليثاق صراحة ؟ 

بتشعب هذا املوضوع و تشابكه منها ما تعلق عرتضتنا للبحث يف هذا اجملال خاصة ارغم الصعوابت اليت           
و تداخل مفاهيمه ، و كذا عموم نصوص ميثاق األمم املتحدة و عدم دقة مصطلحاهتا ، مما جيعلها قابلة ألكثر من 

اجتهدان حماولني اإلملام مع ذلك فقد احلجج ،  متباينةأتويل ، و هذا فضال عن وجود الكثري من اآلراء الفقهية 
جيمع بني املنهج التارخيي الذي  علميإلشكالية املطروحة ، من خالل اتباع منهج ابملوضوع و اإلجابة على ا

اعتمدانه يف استعراض السريورة التارخيية لتطور اجملتمع الدويل و تطور استخدامه للقوة ، و املنهج التحليلي قصد 
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ة و شرح آراء بعض الفقهاء بغرض تفسري النصوص القانونية مليثاق األمم املتحدة ، و بيان آراء حمكمة العدل الدولي
 الوصول إىل التفسري األقرب للصواب .حماولة 

حظر عاجلة األسئلة املثارة ، عمدان إىل تقسيم املوضوع إىل فصلني : فصل أول ، نعاجل فيه مبدأ و مل        
ستخدام ال اظمةما جاءت به مواد ميثاق األمم املتحدة الن، من خالل  من جانب الدول فرادىاستخدام القوة 

  بدأ ، و يف فصل اثن ، نتطرق إىل التطوراتهذا املو االستثناءات الواردة على  القوة الذي هو يف األصل احلظر ،
و التغريات اليت شهدها اجملتمع الدويل عقب انتهاء احلرب الباردة ، و ما خلفته من أتثريات على عمل جملس األمن 

تزام جملس األمن ابلشرعية الدولية ، وصوال إىل إمكانية مساءلة األمم املتحدة و مدى ال يف جمال استخدام القوة ،
عن األضرار اليت قد تتسبب هبا ، كآلية للتضييق من استخدام القوة على النحو الذي ال خيرج عن نطاق حفظ 

 السلم و األمن الدوليني .  
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عرف اإلنسان استخدام القوة منذ القدم ، على َمر الدهور وكر العصور ، ومبرور الزمن طور إنتاج األسلحة         
ل يكف لتدمري ب على وجود اإلنسان على وجه البسيطة فحسب ،تصر هتديده يق مل يعد و استخدامها ، بشكل
جته الفقه و سايرته يف ذلك الدول اة من أخطار جسيمة ، ونظرا ملا أحاط استخدام القو  ،1مجيع كائنات األرض 

القوة ،  خدامفلعدم وجود منع حقيقي الستيف حماولة للحد منها ، و بتجنب استخدامها ، أو التهديد بذلك ، 
فإنه وإىل غاية القرن التاسع عشر ، كان مفهوم اللجوء إىل احلرب و للقوة بصفة عامة كحل  للنزاع بني الدول هو 

 . 2يف الواقع األكثر انتشارا 

ألزم الدول األعضاء  وألمن الدوليني كأوىل مقاصده ،حفظ السلم وامن ميثاق األمم املتحدة  لقد جعل         
  على ، كما نصعرضة للخطر األمن الدوليني على حنو ال جيعل السلم و الدولية ابلوسائل السلمية بفض منازعاهتم

ضد سالمة األراضي  القوة ،أو استخدامها بعدم التهديد ابستعماللتزام أعضاء املنظمة يف عالقاهتم الدولية اضرورة 
 .3مع أهداف املنظمة  تتناىفى ، وبعدم تبين أية طريقة ستقالل السياسي ألية دولة أخر أو اال

، يف حني القاعدة و األصل فقد صار استخدام القوة يف العالقات الدولية أمرا حمظورا ، ويشكل ،  ابلتايل         
 مقسنعلى ذلك س الحقا ابلتفصيل وسنتطرق إليها ، ذلك يف حدود و ستثناء هو جواز استخدام القوة االأن 

 الفصل األول إىل مبحثني : 

 يف العالقات الدولية .حظر استخدام القوة  املبحث األول :

 .املبحث الثاين : اإلستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة 
      

 . 2006التوزيع ، القاهرة ، سنة  املبادئ العامة يف القانون الدويل املعاصر ، ايرتاك للنشر و ،مصطفى السيد أمحد أبو اخلري  _1
 . 1983( ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 1977-1919العدوان يف ضوء القانون الدويل ) ، صالح الدينأمحد  محدي_  2
 األحكام العامة يف اتريخ األمم ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، د.س ن . ،حممد طلعت الغنيمي  _3
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 .  يف العالقات الدوليةاملبحث األول : حظر استخدام القوة 
األكثر شيوعا يف حل على مر احلضارات املتعاقبة ، لطاملا كانت القوة هي الوسيلة و منذ سالف العصور          

وسيلة مقبولة  اجملتمعات ، فلقد كانت احلرب يف القانون الدويل التقليدي أمرا مشروعا ، و اخلالفات بني الدول و
قوة أو احلرب ، أو حىت ، فلم تكن هنالك قواعد قانونية حترم اللجوء إىل ال 4قانوان لتسوية املنازعات بني الدول 

  تنظمها . 

ة ، و ذلك مع بداية التنظيم الدويل ، أخذت الدول تستشعر أمهية احلد من هذه احلروب املدمر  أنه و بيد         
أين ، 1907مؤمتر الهاي  يف بتغليب احلل السلمي يف تسوية نزاعاهتا ، فظهرت إرهاصات حظر استخدام القوة

بشكل يالحظ أن حظر استخدام القوة مل يكن ليتم و  ،الدولية سلمية للمنازعات األسس القانونية لتسوية وضع  مت
احلرب العاملية  رب واالنتقام واالحتالل حق هلا، وابنتهاءألن الدول آنذاك كانت تعترب احلتدرجييا  بدأإمنا مباشرا، و 
أن يقوم العصبة لينظم مسألة استخدام القوة دون مت إقرار ميثاق  الدول بضرورة التنظيم الدويل، إذنعت األوىل اقت

ما شهدته من دمار  و ،قيام احلرب العاملية الثانيةبن سرعان ما اهنار نظام العصبة ، لكبتحرميها حترميا شامال ومطلقا
ميثاق األمم  حظرحيث تخدام القوة يف العالقات الدولية ، ، أيقنت من خالله الدول ضرورة حترمي اسو خراب 
متناع عن أي استخدام للقوة ال يتفق و أهداف االعلى الدول فرض التهديد هبا ، و حىت استخدام القوة أو  املتحدة

ال جيعل لتزاما بفض منازعاهتا الدولية ابلطرق السلمية على حنو ا، وفرض ابملقابل على الدول  منظمة األمم املتحدة
 . الدوليني عرضة للخطر السلم و األمن

 أين،  مشروعية استعمال القوة قبل ميثاق األمم املتحدةتفحص مطلب أول على ذلك سنحاول يف  و       
تفاقيات الناظمة الستعمال القوة يف عهد العصبة تلف الدناانت ، مرورا مبختلف االتعاقبت عديد احلضارات و خم

حظر استخدام القوة وفقا مليثاق مطلب اثن و بعده ، وصوال إىل ميثاق األمم املتحدة ، حيث سنناقش يف 
، ضمنه امليثاق، خبصوص حظر استخدام القوةحيث سنحاول فيه التعرض للنظام القانوين الذي تاألمم املتحدة ، 
 تسوية املنازعات الواردة يف امليثاق .السلمية لوسائل السنتطرق إىل مطلب اثلث مث أخريا و يف 

 
      

 . 2004ستخدام القوة يف القانون الدويل املعاصر ، دار وائل للنشر ، عمان ، ا ، حممد خليلاملوسى  _ 4
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 .املطلب األول : التطور التارخيي ملشروعية استخدام القوة يف القانون الدويل 
  السياسية و التجمعاتاستعماال بني القبائل  لقد كانت لغة السالح يف اجملتمعات القدمية ، هي الوسيلة األكثر   

األخرى حلل اخلالفات و النزاعات اليت تنشأ بينها ، ولعله منذ بدء أوىل التجمعات البشرية يف التميز عن بعضها ، 
 . 5سلما أو حراب ، فوجود اجملتمع يولد القانون ظهرت احلاجة إىل قواعد تنظم عالقات هذه التجمعات 

 املبادالت التجارية  العسكرية ، والتحالفات تفاقيات السالم ، اكوهنا قواعد تنظم   وغري أن هذه القواعد مل تعد    
إضافة إىل بعض القواعد املنظمة للحروب ، عدا أهنا مل تتسم بطابع الدميومة ، إذ ظلت احلروب هي السمة الغالبة 

و على ذلك سنحاول التطرق إىل مشروعية استخدام القوة قبل نشأة   ببعضها البعض ،الشعوب  ذهعالقات هعلى 
   فرع اثن .و اجلهود املبذولة لتحرميها يف  مث استخدام القوة يف عهد العصبة فرع أول ،عصبة األمم يف 

 الفرع األول : مشروعية استخدام القوة قبل نشأة عصبة األمم
 منامشروعية اللجوء إىل احلروب اهتمام و حبث الفقه و القضاء الدوليني ، مما يستدعي  -وال تزال –أاثرت        

القدمية كوهنا األساس يف ظهور بعض القواعد القانونية الدولية الوقوف على تطور هذه املشروعية ، بدائ ابحلضارات 
 .)اثلثا( مهد التنظيم الدويل 1648معاهدة ويستيفاليا ، وصوال إىل  )اثنيا( إىل الوجود ، مرورا ابلعصر الوسيط

 أوال : يف احلضارات القدمية 

   على درجة كبرية من البساطة و البدائيةلقد عرفت احلضارات القدمية وجود تنظيم دويل معني ، لكنه           
ستقرار ، فتميزت ات السائدة آنذاك نوعا من عدم االوقد أملى هذا النوع من التنظيم على العالق، 6و احملدودية 

العالقات بني الشعوب و احلضارات القدمية ابلتعاون أحياان ، و ابلتناحر أحياان أخرى ، إذ كان املنطق السائد 
    ادة مبدأ " قاعدة القوة و البقاء لألقوى " .يتمثل يف سي

   سنة ق.م ، بني دولة مدينة  3100يضرب املثل مبعاهدة أبرمت حوايل ففي حضارة ما بني النهرين             
 "Lagash  " و دولة مدينة "Umma "  كذا   ، و ، نصت هذه املعاهدة على وجوب احرتام حدود الدولتني

 خالف يثور بشأن تطبيق نصوص املعاهدة .    كوسيلة حلل أي نزاع أو  تضمنت شروط التحكيم

                  
 . 5، ص  1972، املنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، شهاب مفيد  _5

  .15، ص  1999أسكندري أمحد و أبو غزالة  حممد انصر ، حماضرات يف القانون الدويل العام ، دار الفجر للنشر و التوزيع القاهرة ،  _6
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جند أن الفراعنة قد أبرموا عدة معاهدات مع الشعوب اجملاورة هلم ، من أمهها تلك  يف احلضارة املصريةو           
ق.م ، تضمنت إحالل  1278يف عام  رمسيس الثاين " و ملك احليثينيبني الفرعون املصري " املعاهدة املربمة 

أو اجملرمني السالم والصداقة بني الطرفني ، و إقامة حتالف بينهما ضد أي خارجي ، و كذا مبدأ تسليم الالجئني 
 .7السياسيني لبالدهم 

و اليت  سنة ق.م ،  1000اليت وضعت حوايل  " loi de Manu "مانوقوانني احلضارة اهلندية  يف جند و        
  ابلقانون الدويل اإلنساين ،أو ما يعرف اليوم ،  حبثت بعض القواعد الدولية كتلك القواعد املنظمة لشؤون احلرب

و كذا قانون احلرب ، و القانون الدبلوماسي ، فينص على سبيل املثال على " أن احملارب ال يقاتل عدوا انئما ، أو 
  .8عارنا ، أو أعزال ، أو كان مذعورا أو هاراب ، و ال عدوا مشتبكا مع خصم آخر " 

أن الصني القدمية عرفت بعض القواعد الدبلوماسية من إىل تشري بعض الواثئق التارخيية  يف احلضارة الصينية         
ق.م ، فكرة  (479-551"كونفوشيوس" )مراسيم الستقبال احلكام والسفراء األجانب ، كما حبث الفيلسوف 

اإلحتاد بني الشعوب ، واندى إبنشاء منظمة دولية توفد إليها الدول اليت تصبح أعضاء فيها ، مندوبني عنها 
 . 9كثر املواطنني فضيلة ، و أوفرهم كفاءة ختتارهم من بني أ

الشعوب رفض اليهود الدخول يف عالقات سلمية مع  إذ ،نعزالية ابال فقد متيزتاحلضارة اليهودية  أما             
   املختار شعب هللا –كما يزعمون  ابعتبارهم –للعزلة و الشعور ابلتفوق العنصريحيث كانوا منوذجا ابرزا  األجنبية

 اإلصحاحتضمن  على سبيل املثالفوعلى ذلك فقد جمدوا احلروب وقدسوها دون أن يضعوا قيودا على ممارستها ، 
،   ال تعف عنهم بل اقتل رجال ، طفالأمرا صرحيا من رب اليهود إىل ملكهم مفاده "... و  صمويل سفرمن  15

 و رضيعا ، مجال و محارا ..." .

من العهد  من سفر التثنية 20اإلصحاح فقد جاء يف ،  أعدائهم فهي أقل قسوة نوعا ماأما عالقاهتم بغري       
 فإن ، أمرا من رب اليهود إىل ملكهم مفاده : " حني تقرتب من مدينة لكي حتارهبا ، إستدعها إىل الصلح القدمي

         

، إذ أن املعاهدات املربمة آنذاك ال تقل تنظيما و  -لغة الدبلوماسية يف ذلك العهد  –مت إبرام املعاهدة بني الفراعنة و ملك احلثيني ابللغة البابلية  _ 7 
                                                                                                                              دقة عن املعاهدات املعاصرة .

 . 20أسكندري أمحد و أبو غزالة  حممد انصر ، مرجع سابق ، ص أنظر : 
 إن الفن الدبلوماسي يتجلى يف املهارة يف جتنب احلرب و تدعيم السلم  " .مانو"  : " يقول"  _8
 . 2004قانون اجملتمع الدويل املعاصر ، الطبعة اخلامسة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،  ،بن عامر تونسي  _9
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        مل و إنيكون لك للتسخري و يستعبد لك ...فإن أجابتك إىل الصلح وفتحت لك ، فكل الشعب املوجود فيها  
  تساعدك ، بل عملت معك حراب ، فحاصرها و إذ دفعها الرب إىل يدك ، فاضرب مجيع ذكورها حبد السيف ، 

 . 10و أما النساء و األطفال و البهائم و كل ما يف  املدينة ...فتغتنمها لنفسك ..." 

  وحدات سياسية مقسمة إىلكانت إذ   عالقات قانونية فيما بينها ،قيام  اإلغريقيةاملدن أيضا شهدت كما          
  النتمائها إىل ابلتفاهم حيث متيزت العالقات فيما بينها ، "  cités"يطلق على كل منها مصطلح مدينة مستقلة

  أساس ديينمنها ما هو قائم على  ، فيما بينهاحتادية اروابط ت هذه املدن على ذلك فقد أنشأ و حضارة واحدة ،
ما هو  و، شرتك للمعابد و األماكن املقدسة يهدف إىل التسيري امل و، نفكتيونيةاألحتادات االهو ما عرف بنظام  و

 système deدفاعية مشرتكة تنظيمات  و هي، بناء على معاهدة حتالف و تعاون  أساس عسكري قائم على

défense collective  "،  عرفت بتسمية" Symmachies " السلمية الوسائل بعض إىل  ، و قد جلأ اإلغريق
. كما 11 آثيناقواعد حتمي األجانب بعد أن ازدهرت التجارة يف  اسسو أ، و الدويل التحكيم  لتسوية نزاعاهتم منها :

ب احرتام الالجئني إىل املعابد وجو  و مثل : إعالن احلرب قبل بدء القتال ، القواعد اليت تنظم احلربعرفوا بعض 
 اعتربوها حرواب ( و غري اإلغريق) حروب ضد الربابرة: بني نوعني من احلروب  وافرق...و فتداء أسرى احلرب و ا،

 مل تكن ابلنسبة إليهم حراب ، املدن اليواننية بعضها ضد بعض عادلة يف ذاهتا ، يف حني أن احلروب اليت تكون بني
 . 12 بل أمراضا و عدم وفاق

أو  قواعد قانونية مل تكن ختضع أليةو  ابلعداء و احلرب ، األخرى فقد اتسمت  الشعوب إىل هتمأما نظر            
على األجناس األخرى ، و ابلتايل حق هلم استعبادها ألهنا شعوب  اإلغريق بسموهماعتبارات إنسانية ، العتقاد 

 . Barbares " 13" غري متحضرة 

ذلك بفرض سلطان و  ،املستعمراتكسب   هتدف أساسا إىل التوسع و فقد كانت اإلمرباطورية الرومانيةأما         
كان   وقد ، اإلكراهالذي استند على أساليب اجلرب و  ، ابلسلم الروماينروما على الشعوب األخرى ابسم ما عرف 

 قوقاحلرب وسيلة مشروعة الكتساب احلأن  ، و13الفكر الروماين يقوم على أساس أن القوة ختلق احلق و حتميه 

      
 . 24 - 23ص ، ، مرجع سابق  انصر حممد غزالة أبو و أمحدسكندري انقال عن :  _10
  . و الذي يقوم على أساس احرتام حرمة السفراء  الذي يعترب النواة األوىل ملا يعرف ابحلماية القنصلية ،"  Proxénie " ظهر نظام الربوكسينية _11

  . 12، مرجع سابق ، ص  شهاب مفيد ملزيد من التفاصيل راجع :
 . 75املقاومة الشعبية املسلحة يف القانون الدويل العام ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، د .س .ن ، ص  ،صالح الدين عامر  _12
و العلوم  كلية احلقوقحممد الصاحل ، اجلرمية الدولية يف القانون الدويل اجلنائي ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم القانونية ،  روان  _13 

     .   9، ص  2009 – 2008،  امعة منتوري ، قسنطينةج السياسية ،
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  Jus Fetiale"بقانون الفيتياليعرف م عالقاهتم مع غريهم من الشعوب للرومان نظام متميز حيك، وكان محايتها و 
من رجال الدين ، تتمثل مهمتهم يف تطبيق القانون اإلهلي املقدس على عالقات روما  يشرف على تطبيقه جمموعة
 يقومونكانوا يقررون ما إذا كان هناك سبب يربر إعالن احلرب ضد شعب أجنيب ، و   إذ مع الشعوب األخرى ، 

                                             ببعض الطقوس الدينية عند إعالن احلرب ، أو عند عقد السلم ، أو إبرام معاهدة .
الذي هو جمموعة من القواعد اليت أمثرهتا " Jus Gentium " بقانون الشعوب كما أوجد الرومان ما يعرف

 . األخالق ، و اليت استوحاها من أحكام القانون الطبيعي و مبادئ العدالة و 41الروماين الربيتوراجتهادات 

 اثنيا : يف العصر الوسيط 

   على يد القبائل اجلرمانية ، 476الوسيط يبدأ بسقوط روما سنة يتفق أغلب املؤرخني على أن العصر          
، حيث شهد هذا العصر صراعا مريرا  1453حممد الفاتح العثماين سنة ينتهي بسقوط القسطنطينية على يد  و

  من جهة أخرى . نيو املسلم من جهة ، األوربيني املسيحينيبني حضارتني كبريتني : 

 :  املسيحني عند األوربيني –أ 

لقد كان للدنانة املسيحية أول األمر أثر ابلغ يف نبذ استعمال القوة بل و حترميها بصورة مطلقة ، حيث كانت      
خنراط يف اجليش الروماين منني ابملسيح يرفضون يف البدء االهو ما جعل املؤ  تدعو إىل السلم و جتنب العدوان ، و

لذلك جند أن ،  15لتعارض ذلك مع املبادئ اليت جاءت هبا الدنانة املسيحية ، استنادا ملا جاء يف الكتاب املقدس 
                             حكام روما و من خالل رجال الكنيسة ، حاولوا  التوفيق بني ضرورات الدولة و نصوص اإلجنيل . 

         16 دويالهتا كانت أوراب تئن حتت وطأة احلروب اليت ومست العالقات بني، 476سنةابهنيار اإلمرباطورية الرومانية 

       

14_"Préteur Peregrin " ق.م للفصل يف املنازعات اليت تثار بني الرومان  و الرعانا األجانب الذين  242أنشأه الرومان سنة  ، أو قاضي الغرابء
 لة و األخالق .دخلوا بكثافة يف العالقات التجارية معهم ، حيث مل يكن يطبق عليهم القانون املدين الروماين ، و إمنا القانون الطبيعي و قواعد العدا

  . 13 ، ص 1995 الوجيز يف قانون اجملتمع الدويل املعاصر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،أمحد : بلقاسم أنظر  

( على لسان عيسى عليه السالم :" مسعتم أنه قيل عني بعني ، وسن بسن أما أان فأقول لكم ال تقاوموا الشر ، 05اإلصحاح  ، جاء يف إجنيل )مىت _15
فاذهب معه اثنني ... ، مسعتم أنه يقول حتب قريبك و تبغض عدوك ، أما أان ميال  و من سخرك ، ه اآلخر أيضا من لطمك على خدك األمين فحول ل

  فأقول لكم أحبوا أعداءكم " .
الفوضى يسمى ابإلمرباطورية الرومانية املقدسة ، لكن سرعان ما عادت  متكن اإلمرباطور شارملان من توحيد تلك الوحدات السياسية يف إطار ما  _16

                                        م ، و شهدت أوراب صراعا رهيبا بني السلطة البابوية من جهة ، و سلطة اإلمرباطور أو امللك من جهة أخرى . 843بوفاته سنة 
   . 33تونسي ، مرجع سابق ، ص بن عامر 
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دولية حقيقية إال يف ينها فلم تظهر عالقات أهنكتها احلروب فيما بعبارة عن وحدات سياسية مستقلة  حيث كانت
  اإلمرباطور كانت يف صراع رهيب مع  هذه األخريةحتت لواء الكنيسة ،املمالك األوربية انضوت  أين 11بداية القرن

 اجملامع الكنسية منع احلروب هنائيا بني أمراء الدول تحاول من جهتها ، ف حائال دون قيام عالقات دوليةوق امم
قانون  قانون سالم والدويل إىل كما مت يف هذا العصر تقسيم القانون ،17 تفاقياتبعض االذلك إبقرار  و املسيحية
 القديس اليت اشتهر هبا، 81احلرب غري الشرعيةو  احلرب الشرعية العادلةوظهرت فكرة  ،ديينعلى أساس  يقوم حرب

  العادلة احلروب بني "   La Cité de Dieu" مدينة الرب كتابه يفالذي ميز  " Augustin  Saint "أوغستني
 ، الفظاعة و الطموح بسبب تشن اليت الاحلروب  تلك هي - حبسبه – عادلةروب الفاحل،  العادلة غرياحلروب   و 
،  الدفاعية احلروب هي العادلة احلروب فإن بذلك و،  الطيبني إغاثة و لقمع السيئني و السلم حب   بسببإمنا  و
 حرب إىل تتحول حينئذ إهناف ، 19 املسيحيني غري على ُشنَّت إذا ال  إ اهلجومية احلروب هي العادلة غرياحلروب و 

  . 20 زعمي كما السيئني قمع إطار يف ستدخل ألهنا ،  عادلة

الدخول معهم يف  ، و عرتاف ابملساواة مع الشعوب األخرى غري املسيحيةلقد كان األوربيون يرفضون اال         
 1095سلمية ، وال أدل على ذلك تلك احلروب الصليبية اليت بدأ هبا أمراء املسيحية ضد املسلمني سنة  عالقات

 يتم كان  أين ،أوراب اليت عمت احلروب  تعترب امتدادا لتلك حماكم التفتيشلعل ، و 1293اليت استمرت إىل غاية  و
 يهوديته أو كان ر يشتبه يف إسالمه ، أومتنصكل   سبب دون أدىنيعتقل  و، ل من ال يدين ابلكاثوليكية تنصري ك

      

                                                                إقرار العديد من اتفاقيات السالم ، بغرض إهناء احلروب بني أمراء الدول املسيحية نذكر منها :مت _17
، املعابد و املدارس ، أمالك األطفال النساء ، وتضمن توصية حبماية الرهبان ، 1095الذي مت إقراره سنة "  La Paix de Dieu"  سلم الرب -

                                                                                       .  حيواانت اجلر و احملاصيل إببقائها مبعزل عن احلرب و آاثرها والكنيسة ، 
معينة ، ويف فرتة األعياد ، و فرتة الصيام اليت  أوقات ، تضمنت توصية مبنع احلروب يف 1096" مت إقرارها سنة  La Trève de Dieu"  هدنة الرب -

                                                                                                                       " .Pâques   "تسبق عيد الفصح 
 . وجب عرضها على التحكيم املنازعات اليت تنشأ بني أمراء الدول ف  : التحكيم  -
   .  16ق ، ص أمحد ، الوجيز يف القانون الدويل املعاصر ، مرجع ساببلقاسم  _18
ني ، يف حني أن احلرب غري الشرعية هي احلرب اليت تقوم بني املسيحيني دون رب اليت تقوم ضد من هم غري مسيحياحلرب الشرعية العادلة هي احل_  19

                                                                                :شروط هيوجود سبب شرعي ، وحيصر طوما اإلكويين شروط احلرب العادلة يف ثالث 
                                                                                                                        . تقرير احلرب من طرف سلطة سياسية تسريها ابمسها -1
                                                                                                                                      . يكون للحرب سبب عادلأن  – 2
                                                      .                                                     صاحب السلطة العليا أن يكون حتت سلطة األمري  - 3

  .13، ص  2006ة األردنية اهلامشية ،العالقات الدولية يف الشريعة والقانون يف السلم واحلرب ، دار عماد للنشر و التوزيع ، اململك،اللطيف عبد اهلميم 

 . 16، ص  9، العدد  2014اسات عربية ، د.م .ن ، مشامة خري الدين ، احلرب بني التحرمي و التقنني ، دورية سي _20
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 .  21مارتن لوثر كينغ "، أو حىت من املفكرين األحرار كان جزاؤه اإلعدام أو القتل أو احلرق على مذهب "

هم يزاولون بعض يف حال ما مت رؤيتهم و  عن املتنصرة املسلمني أو اليهود التبليغكذلك   حماكم التفتيشأوجبت  و  
فمن مل يعتنق  ،املتنصرين وعهد هبم إىل الكنائس أخذ صغار و ساجد إىل كنائس امل ليو مت حتو  ،تقاليدهم و عاداهتم 

 سيب األندلسيني و قتلأمرا يبيح  " فيليب الثاين أصدر امللك " و زاؤه أن يصبح رقيقا ما عاش ،املسيحية كان ج
أو من   بعةالذين هم يف سن الرااألطفال  ىاإلبقاء علمع قرار بنفي املتنصرين إىل مشال إفريقيا  صدر كما،نساءهم 

   اليهود حماكم التفتيشمل تستثن  تبقى األم مع أوالدها و فإنه يتم نفي األب و، وه متنصرا أبكانت أمه مسيحية و 
 .22 " آغابيداحبسب " رب املقدسة فقد صودرت أمواهلم لصاحل الدولة لتساهم يف متويل احلكوهنم أصحاب مال 

 : عند املسلمني –ب 

كفيلة ألن تصلح أساسا متينا للعالقات بادئ إنسانية واجتماعية سامية  لقد جاءت رسالة اإلسالم مب             
، و لكون األمن يعد عنصرا هاما الزدهار أي حضارة فلم يغفل  32الدولية ، نظرا ملا تنطوي عليه من أبعاد عاملية 

الفقه اإلسالمي هذا اجلانب ، فاهتم بتنظيم عالقات املسلمني مع بعضهم ، وعالقاهتم مع غريهم يف حاليت السلم 
غري املسلمني هو  املسلمني ومعظم الفقهاء املسلمني إىل أن األصل و القاعدة يف العالقة بني  يذهبواحلرب ، إذ 

ألزم املسلمني ابجلنوح إىل السلم ، مىت طلب منهم ذلك مصداقا لقوله تعاىل قد القرآن الكرمي ذلك أن ،  42السلم 
    ( .   لاألنفا سورةمن  61اآلية ) .  " َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ " 

 لقد أجاز اإلسالم جنوح املسلمني إىل احلرب ، و ذلك عندما يصبح السبيل الوحيد لدرء الشر و الفتنة ،         
 فهي أمر مبغوض للمسلمني ال حيبونه و ال يرتضونه لذاته ، و ال أدل على ذلك أن، فاحلرب و إن كانت مباحة 

 ومل يذكره إال يف معرض الذم و التعريض مبواقف األعداء،القرآن الكرمي مل يعرب أصال ابحلرب عن مواقف املسلمني 
      

 . 25، ص 1947، ، مصر ، املكتبة العلمية حماكم التفتيش يف إسبانيا و الربتغال وغريها علي ، مظهرراجع يف ذلك :   _21
   . 295ص ، 2000 نتشار العريب ، بريوت ،االدار طة ، واشنطن ترمجة هاين حيىي نصري ، أخبار سقوط غرانايرقينغ أنظر :   ملزيد من التفاصيل _22

 . 24أمحد ، مرجع سابق ، ص  بلقاسم _23
ريتان من املعلوم أن النظام اإلسالمي يقسم العامل إىل دار اإلسالم و دار احلرب تقسيم أماله حكم الواقع ال حكم الشرع ، وعليه فقد ظهرت نظ _24

غري اإلسالمية فقهيتان تتحداثن عن العالقات بني دار اإلسالم و العامل اخلارجي فذهب أنصار النظرية األوىل إىل أن أساس عالقة املسلمني مع الدنار 
إىل أن احلرب  هو السلم ، إن مل يطرأ ما جييز اللجوء إىل احلرب ، ذلك أن األصل العام يف األشياء هو اإلابحة ، يف حني يذهب أنصار النظرية الثانية

هاد فرض ، وال حيل تركه أبمان أو هي أساس العالقة بني املسلمني مع غريهم ، ما مل يطرأ ما يوجب السلم من إميان و أمان ، وحجتهم يف ذلك أن اجل
                                                                                       موادعة ، فاحلرب تكون مشروعة إذا كانت موجهة لدار احلرب بقصد نشر اإلسالم . 

            . 450، ص  1975ة ، القاهرة ، الفار حممد عبد الواحد ، القانون الدويل العام ، دار النهضة العربي



 الفصل األّول                                           إعمال مبدأ حظر استخدام القوة يف التنظيم الدو يل
 

19 
 

 املائدة( .سورة من  64اآلية " ) ُكلََّما أَْوَقُدوا اَنرًا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها اَّللَُّ ، فجاء يف قوله تعاىل "   25اخلبيثة املقصد 

،  اليت تدعو إليهافاإلسالم مل ينكر احلرب كحدث اجتماعي وإمنا عمل على هتذيبها من حيث الدواعي           
  على ذلك فقد حرص اإلسالم على تنشئة فكرة القتال يفو الذي تسلكه ، و الغاية اليت ترنو إليها ، األسلوب 

La ، فهي ال تشبه احلروب املقدسة " 26كرمية تتفق و تعاليم الشريعة اإلسالمية   نفوس املسلمني تنشئة عادلة و

Guerre Sainte الم إمنا أن اإلس لعقائد قسرا ، كما يدعي بعض املتعصبني الذين يزعمونهتدف إل تغيري ا " اليت
انتشر حبد السيف ، و هذا القول مردود عليه ذلك أن اإلسالم حرم احلروب العدوانية ، و إكراه الناس على التدين 

َمَن َمْن يف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم َوَلْو َشاَء َربَُّك آَلَ قسرا ، الستحالة إمجاع الناس على دين واحد ، مصداقا لقوله تعاىل " 
يًعا أَفََأْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننَي       . سورة يونس (من  99اآلية ) . "مجَِ

 قام هبا حيث كانت معظم احلروب اليتوك النيب عليه الصالة و السالم ،كما ميكننا استخالص ذلك من سل       
، يف  عليهموا اعتدو أن فتنوا املسلمني يف دينهم  الروم إال بعد فلم يكن ليعمد إىل قتال الفرس و دفاعية ، حرواب
 ن األصل يف اللجوء إىلفإ عليه و ،ودية وطيدة مع ملك احلبشة قد أقام عالقات ، جنده عليه السالم  ، املقابل
 جتيز شن هنالك استثناءات تتمثل يف وجود مسوغات شرعية ، إال أنالشريعة اإلسالمية هو احلظر   يف احلرب
 . 27استنبطها الفقه اإلسالمي من القرآن الكرمي  ،  احلرب

 رغم توفر األسس و املبادئ الدولية يف، خالصة القول أن العصر الوسيط مل يشهد نشوء مجاعة دولية  و        

      
     . 157، ص  1992بوبكر عبد القادر ، السلم واحلرب يف اإلسالم ، حبث لنيل شهادة املاجستري ، جامعة اجلزائر ،  _52

 .    159 – 815ص ،  هنفساملرجع   _26
                                      شن احلرب و تتمثل هذه املسوغات يف : جتيز أهنا ، و اعتربمن القرآن الكرمي أورد الفقه اإلسالمي مجلة من املسوغات الشرعية   _27
لدى املسلمني ، وقد جاءت اآلية الكرمية يف هذا  له حرمة الدفاع الشرعي : و ينصرف إىل أي اعتداء يقع على النفس أو الدين أو الوطن ، وكل ما_  

اآلية بذلك مبدأي الضرورة و التناسب   ترسأكما ،   (194ى عليكم " )سورة البقرة اآلية الصدد" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتد
                                                                                                                                        الدفاع شرعيا . غدوكشرطني لي

العهد : وألن تثبيت السلم يستوجب احرتام العهود و اإللتزام هبا، فقد أجاز الفقه اإلسالمي اللجوء إىل احلرب لتأديب انكثي العهد ،  أتديب انكثي_ 
                                               . (12مستدلني يف ذلك بقوله تعاىل "وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم و طعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر " )سورة التوبة اآلية 

املعتقد ، مم يتطلب إزالة مجيع العقبات اليت تقف دون تبليغ الدعوة اإلسالمية ، و كذا وجوب  الدفاع عن الدعوى اإلسالمية و أتمني حرية الدين و -
                                                                                                                     الدفاع عن كافة أماكن العبادة مبنع هدمها و ختريبها .

ر ويفتنهم يف محاية األقليات اإلسالمية يف دنار الكفر و ذلك بنصرة املسلمني و رد العدوان عنهم ، و ختليصهم من الظلم  الذي يعانونه يف دنار الكف –
من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل   املستضعفنيو هللا  ال تقاتلون يف سبيل دينهم ،فقال عز و جل " و ما لكم

 ( .75أهلها " )سورة النساء اآلية 

 .        12إىل   3، ص  1958،  14نظرية احلرب يف اإلسالم ، اجمللة املصرية للقانون الدويل ، مصر ، اجمللد  ، أبو زهرة حممد
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كانت عالقات   ، دار احلرب الشريعة و الفكر اإلسالميني ، فالعالقات اليت كانت سائدة آنذاك بني دار اإلسالم و
  األخرى ابلشعوب عالقة أوراب أما ،ترق إىل درجة عالقات دولية بينما عالقات املماليك األوربية مل حمدودة ، جتارية

 إذ األخرى كاحلضارة اإلسالمية ،الدخول يف عالقات سلمية مع الشعوب سيحية فقد اتسمت برفض احلضارة امل
 ،لمية الفكرية و العاجلوانب الثقافية و  على"  علي منصور" اقتصر التعامل مع الدولة اإلسالمية كما يؤكد األستاذ 

 . قتصادية و اإلدارية و القانونيةئل التنظيمية اخلاصة ابملسائل االاملسا بعض و

  1648وستيفايل ال نظامالاثلثا : 

، حيث 28هور العالقات الدولية ظبروز بوادر الدولة احلديثة  و عن حترر أوراب من سيطرة الكنيسةلقد جنم          
و   الربجوازية بروز الطبقة و، كان لزوال اإلقطاعية ف اجملتمع الدويل تدرجييا ،اعد على إرساء قو  عملت هذه األخرية

 التناحر اليت كانت سيمتها، ( 1648 -1500أثر فعال يف إبراز منظومة الدول األوربية ما بني )، الروح الوطنية 
      . احلديث و املستقلأين ظهرت الدول مبفهومها ،  29 معاهدات وستيفالياإبرام قتتال إىل غاية و اال

، إذ انتهت ذروة احلرب  ( من أعظم النزاعات األوربية دمارا1648-1618تعترب حرب الثالثني سنة )            
ألول -أنه هيأ اجلماعة الدوليةل يف تطور التنظيم الدويل ، ذلك الذي يعد نقطة حتو  وستيفاليا ""الدينية بعقد مؤمتر 

 معاهدتني متعدديت أسفر عن الوصول إىلللتشاور وحل مشاكلها عن طريق التفاوض ، الجتماع يف مؤمتر -رة م
 . 30 اللتني أصبغتا الطابع القانوين لنظام جديد للعالقات الدولية األوربية و ، األطراف

      
 .بروز الدولة احلديثة يف أساسه إىل ثالث عوامل رئيسة تتمثل يف : اإلقطاعية ، و فكرة اإلمرباطورية ، الكنيسة الكاثوليكية شليشر األستاذ  جع ير   _28

 . 40، ص  1994األصول و التطور و األشخاص ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  :اجملتمع الدويل  ،مربوك غضبان : نقال عن 
حيث كانتا نتاج صراع ديين مرير بني "  Munster " و الثانية " Osnabruk " إىل معاهدتني : األوىل "وستيفاليا معاهدات "ينصرف مصطلح  _ 29

النمساوية ، يف حني أن اجملموعة الثانية تشكلت   أمراء الكاثوليك  األملان و إسبانيا ، و اهلابيسربغ األوىل الكاثوليك و الربوتيستانت ، ضمت اجملموعة
، ورغم أن فرنسا كاثوليكية إال أهنا احتدت مع جمموعة الربوتيستانت مما أعطى للصراع البعدين   من األمراء األملان الربوتيستانت ، السويد و الدامنارك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . املصلحي الديين و
   . 52ص ، املرجع  نفس

                                                              أفرزت معاهدة وستيفاليا عن إضفاء صبغة جديدة للعالقات الدولية ، و لعل من أهم ما جاء فيها :  _30 
                                                                                 _ القضاء على نفوذ البااب يف رائسته على الدول، و ابلتايل وضع حد للحروب الدينية . 

تيستانتية (  و ال على أساس نظام احلكم ) ملكي _ إقرار مبدأ املساواة بني الدول املسيحية مجيعها ، دون متييز ال على أساس الدين )كاثوليكية أو برو 
                                                                                                                                                     أو مجهوري ( . 

                                                                                                                                         _ تكريس مبدأ احلرنات الدينية .
 سع على حساب غريها تكاثف جهود الدول ضد أي دولة حتاول التو أوراب إذ يقوم هذا املبدأ على _ تطبيق مبدأ التوازن الدويل للمحافظة على السلم يف 

   . 24ص ،  مرجع سابقعبد اللطيف ، هلميم ا
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  لإلمرباطور الفرنسي التوسعية  تصمد طويال ، إذ سرعان ما ظهرت النزعةفكرة التوازن الدويل مل  و إن كانت       
قيام حرب  حتالف ضده و ابلتايلبباقي الدول إىل ، و هو ما أدى ضم بعض املدن إليه عن طريق القوةالذي حاول 

  . 31و الذي تضمن عديد املسائل املهمة ،  8151 فيينا عقد مؤمترأوربية أخرى ، انتهت ب

ينادون  نو رهبا،  32 ظهرت بوادر التنظيم الدويل من خالل مشاريع تبناها مفكرين و فالسفةفقد يف املقابل ،     
ألن الكنيسة كانت من أهم ، و السالم العامليتنظيما دوليا قائما على أساس و ينشدون قتتال اال بوقف التسلح و
  هذه كما متيزت، يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة تبين نظامحلرب الدينية ، فقد مت حتييدها و أسباب اندالع ا

والرتكيز  مرتبط ابلسيادة، يف شن احلرب كحق الفرتة بتطبيق مبدأ سيادة الدول الذي انبثق عنها التسليم حبق الدولة
اعتربت العامل و  ،(1907-1648) الفرتة اليت كانت السمة البارزة يف هذهاملؤمترات على العالقات الدبلوماسية و 

  الدول الذي كان السبب يف قيام احلروب بنيستعمار نظام اال شرعنة ساس يف نشأة املنظمات الدولية ،كما متاأل
أن القانون الدويل ابت يتوقف على رضا  للقول "" ليوقراس "ابألستاذ  اما حذ مصاحلها،  األوربية كلما تعارضت

   .  33تطويرها " ا يف إقامة القواعد القانونية و الدول و رغبتها يف احلفاظ على قوهتا و توسعها ، أكثر من رغبته

 بعدالبحت ، أخذت العالقات الدولية خترج عن طابعها املسيحي ،  1856ه و ابتداء من سنة أن على         
       

 تضمن مؤمتر فيينا عديد املسائل اهلامة نذكر منها :  _31

                                                                                                                                                رويب .و _ تنظيم التوازن األ
                                                                                                       عرتاف بغري امللكيات الشرعية يف بروسيا و النمسا ._ تقرير عدم اال

    _ وضع بعض القواعد الدولية اخلاصة حبرية املالحة يف األهنار الدولية ،  و تنظيم البعثات الدبلوماسية .

  . 13، ص غضبان مربوك ، التنظيم الدويل و املنظمات الدولية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، د .س ن   

                                                                                            : أبرزها ، لعل مناوالت و مشاريع للتنظيم الدويل ظهرت عدة حم _ 32
 ، ويليه سلطان جملس على رأسه البااب" الذي حلل بواعث احلرب و أسباهبا و اقرتح تكوين احتاد دويل عاملي ، بواسطة  Emric Crucé"  مشروع -

و فرض العقوابت الدولة العثمانية ، مث األابطرة و امللوك ، و تتمثل مهمته يف احلفاظ على األوضاع السياسية القائمة ، تسوية املنازعات بني األعضاء 
                      .                                                                                                                             على املخالفني
 حلكمه و محل السالح ما اإلذعان  " و يتضمن أتسيس جملس دويل إحتادي ترفع إليه مجيع املنازعات ، و يف حال رفض دولة  W.Penn"  _  مشروع

تقدمي  يوحد األعضاء قواهم إلكراهها على تنفيذ احلكم ، و حتمل مجيع األضرار والنفقات ، و تتبع طريقة التمثيل النسيب لتمثيل الدول كما جيب
                                                                                                  الشكاوى كتابة ، و تتخذ القرارات  أبغلبية ثالثة أرابع األصوات .

" يف مؤلفه " خمطط لسالم عاملي و أبدي" يتضمن حتقيق السلم عن طريق التنظيم الدويل ، ابتباع خمطط يتضمن  Jérémie Bentha مشروع _  
تبادل التجاري بني الدول ، تكوين حمكمة عدل دولية تفصل يف ختفيض التسليح و حترير مجيع املستعمرات ، و مكافحة املعاهدات السرية ، تشجيع ال

  تصرفاته .املنازعات  ، إنشاء جملس إحتادي يضم انئبني عن كل دولة ، تكون املناقشات فيع علنية ، ليطلع الرأي العاملي على اجتاهاته ، ميوله و 

 . 15عبد اللطيف اهلميم ، مرجع سابق ، ص 

 . 54، ص مرجع سابق األصول و التطور و األشخاص ،  :اجملتمع الدويل  ،غضبان مربوك  _33
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 من  العديد كما مت إبرام، 1856 ميثاق ابريسالسماح ابنضمام الدولة العثمانية إىل التحالف املقدس مبوجب  
العالقات الدولية  إذ ظهرت إرهاصات منع اللجوء إىل احلروب يف ، 34  اهلادفة لتنظيم احلرب و أنسنتها املعاهدات

  Drago" ب الثانية املعروفة تفاقيةيف االحيث جاء  ،35تفاقية ا 13الذي تضمن  1907الثاين  الهاي مؤمتريف 
Porte  "  دول إالن التعاقدية ، اليت تكون بني الضرورة امتناع الدول عن اللجوء إىل استعمال القوة الستيفاء الديو 

    .     36صدوره  التحكيمي بعد رفضت تنفيذ القرارأو إذا قبلت به و  ، يميف حالة رفض هذه الدولة للتحك

يما بعد احلرب السية الدول يف اللجوء إىل احلرب ، و استمرت هذه اجلهود الدولية من أجل وضع قيود على حر   
 لنزاعاهتا الدولية .حلول سلمية قتناعا لدى الدول بوجوب البحث عن ا، ولد العاملية األوىل وما شهدته من دمار 

 لفرع الثاين : إستعمال القوة يف عهد عصبة األمم ا

بنودها  تضمنت يفاء احلرب العاملية األوىل ، حيث نتهابعد  1919عام  فريسايتفاقية اعقد مت لقد            
توطيد  و كأول منظمة دولية عاملية تعمل على ضمان السلم العاملي و منع احلروب ،  ، منظمة عصبة األممأتسيس 

  .إقامة عالقات ودية بني األمملتزام بعدم اللجوء إىل احلرب و التعاون الدويل حيث نصت يف ديباجها على قبول اال

حلماية أمن و للوصول إىل هذه األهداف فقد نص عهد العصبة على خفض التسلح إىل احلد الذي يكفي         
 القضاء  بعرضها على التحكيم أووذلك  ل نزاعاهتم الدولية حال سلميا ،ألزم األطراف حب ، و (8الدولة فقط )املادة

ابحللول السلمية  لتزامهااض عقوابت على الدول يف حالة عدم ذلك حتت طائلة فر ، و (12أو جملس العصبة )املادة
، إضافة إىل تعهد أعضاء العصبة ابلضمان املتبادل  (16املادة ) جلوئها املباشر الستعمال القوة لتسوية نزاعاهتا و

على الستقالل الدول ووحدهتا اإلقليمية ، و يقتضي ذلك تعاون وتكاثف أعضاء العصبة ضد أي اعتداء قد يقع 
 ( .10أحد أعضائها )املادة 

  ربط  فقد إمنا اكتفى بتنظيمهاو  م احلرب حترميا شامال ومطلقا، حير مل عهدالعصبة جيد أن ال عهدإال أن املتفحص ل   

                
 غري احملاربة .أنسنة احلرب تعين هتذيب طرق و وسائل احلرب ، بغية احلد من املعاانة و اآلالم لألفراد احملاربة و   _34 

 :، عديد اإلتفاقيات اليت عاجلت الكثري من اجملاالت أمهها  م 1907سنة  تناول مؤمتر الهاي الثاين _35
 _ اإلتفاقية املتعلقة ابلتسوية السلمية للمنازعات الدولية  .

 _  اإلتفاقية املتعلقة ابحلد من إستعمال القوة الستيفاء الديون التعاقدية .
 املتعلقة ابلعدوان ._ اإلتفاقية 

 .  _ اإلتفاقية املتعلقة إبنشاء و تنظيم حمكمة دولية )هذه احملكمة  مل تر النور وبقيت حربا على ورق (
 

36_ Martin  M.Pierre , Droit international public , Masson , Paris , 1995 , p 242 .  



 الفصل األّول                                           إعمال مبدأ حظر استخدام القوة يف التنظيم الدو يل
 

23 
 

 أتسيس اجته إىلو  ،37دالسلمية املنصوص عليها يف العه لالوسائكل   ة اللجوء إىل احلرب ابستنفاذامليثاق مشروعي
  املشروعة غرياحلرب  و احلرب املشروعةبني  على التفرقة افيه معتمدا، احلرب غري القانونية  قانونية والللحرب  نظام

ساس فقد على هذا األ و،  38الشكلية اإلجراءات  يف سبب احلرب و إمنا يف احرتامو معيار الشرعية هنا ال يكمن 
 (منه هي:17-10استخالصها ابلعودة إىل املواد) اليت ميكنو  األحكام الناظمة للحرب تضمن صك العصبة عديد

 تكون احلرب غري مشروعة يف احلاالت اآلتية : احلرب غري املشروعة :  وال :أ

بواسطة العصبة وفقا ملا جاء إذا شنت احلرب قبل عرض النزاع على التحكيم أو التسوية القضائية أو التحقيق _  1
 ( من عهد العصبة  .12/1يف صدر املادة )

إذا نشبت احلرب قبل انقضاء فرتة ثالثة أشهر على صدور قرار التحكيم أو احلكم القضائي أو تقرير جملس _  2
  . 39( 12العصبة وفقا للمادة )

من احملكمة الدائمة للعدل الدويل ، أو إذا أعلنت احلرب ضد دولة قبلت قرار التحكيم أو احلكم الصادر _  3
 (13/4لو بعد مرور فرتة الثالثة أشهر وفقا للمادتني ) تقرير جملس العصبة الصادر ابإلمجاع يف موضوع النزاع ، و

  .40( من عهد العصبة 15/6) و

دولتني غري أعضاء ، أو بني  يف حالة النزاع بني دولة عضو يف العصبة و دولة أخرى ليست عضوا يف العصبة_ 4
 ( .17العصبة فإن اللجوء إىل احلرب يعد أمرا غري  مشروع يف ظروف معينة وفقا للمادة )

 ( من العهد غري مشروعة ، فحرب10تعترب حرب العدوان اليت هتم أعضاء العصبة مجيعا طبقا لنص املادة ) _ 5
 ستقاللالسالمة اإلقليمية و االكفالة   ابحرتام ولتزام الدول األعضاء ادوان هي كل حرب ترتكب خروجا على الع

  .41السياسي للدول ضد أي عدوان خارجي 
      

  . 17ص  مرجع سابق ،عبد اللطيف ، اهلميم  _37
 . 30ص  ، 2004 عبد القادر ، مبدأ عدم التدخل و التدخل اإلنساين ،رسالة ماجستري ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر ،يويب  _38
  على ، على أن يعرضوا األمرستمراره أن يؤدي إىل احتكاك دويليوافق أعضاء العصبة على أنه إذا نشأ أي نزاع من شأن اى أن "عل 12تنص املادة  _93 

ن صدور قرار التحكيم أو التسوية القضائية أو التحقيق بواسطة اجمللس ، و يوافقون على عدم االلتجاء للحرب أبية حال قبل انقضاء مهلة ثالثة أشهر م
    التحكيم أو احلكم القضائي أو تقرير اجمللس " . 

 لتجاء إىل احلربي حكم أو قرار يصدر، وعلى عدم االن ينفذوا حبسن نية أيف فقرهتا الرابعة على أنه "يوافق أعضاء العصبة على أ 31تنص املادة  _40
 .    " يف حالة عدم تنفيذ احلكم أو القرار يقرتح اجمللس اخلطوات اليت تتخذ لوضعه موضع التنفيذ ضد أي عضو يف العصبة يقوم بتنفيذ احلكم  أو القرار،

على أن " إذا وافق أعضاء اجمللس على التقرير ابإلمجاع فيما عدا مندويب طرف أو أكثر من أطراف من العهد يف فقرهتا السادسة  15تنص املادة و     
 لتجاء للحرب ضد أي طرف يف النزاع يكون قد نزل على التوصيات الواردة يف التقرير".فيوافق أعضاء العصبة على عدم اال النزاع ،

 . 120 ، ص1984النهضة العربية ، القاهرة ، العناين إبراهيم ، القانون الدويل العام ، دار  _41
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 احلرب املشروعة  اثنيا :

ط واإلجراءات تضمن ميثاق العصبة تقييدا للدول األعضاء يف شن احلرب و أحاطها جبملة من الضواب           
مشروعية امليثاق حاالت  اليت ابحرتامها تصبح احلرب مشروعة ، وقد استنبط الفقه من خالل الشكلية و الزمنية

  : 42هي  احلرب و

العصبة أن حيتفظوا  ألعضاءمجاع للنزاع املعروض عليه ، فإن يف حالة فشل جملس العصبة يف إصدار تقرير ابإل _ 1
   العصبة عهد من (15/7، طبقا لنص )املادة ونه مناسبا لصيانة احلق  و العدلختاذ اإلجراء الذي ير األنفسهم حبق 

  . 43العصبة  و ذلك دون إخالل بشرط عدم اللجوء إىل القوة قبل صدور قرار جملس

يف حالة مرور مدة ثالثة أشهر عن صدور قرار حتكيمي أو حكم قضائي ، أو تقرير جملس العصبة ، يف حق  _ 2
إحدى الدول و اليت رفضت تطبيقه ، فبإمكان الدولة صاحبة احلق اللجوء إىل القوة ، و أساس اللجوء إىل القوة 

 ( من عهد العصبة .12/1هنا هو نص )املادة 

ما الستعمال القوة ، و تبني فيه جمللس العصبة أن النزاع يتعلق مبسألة تندرج وفقا للقانون يف حالة جلوء دولة  _ 3
 (15/8الدويل يف صميم اإلختصاص الداخلي ألحد طريف النزاع  ، فإن اجمللس ينظر يف تقريره إستنادا إىل املادة )

  . 44من عهد العصبة ، لكن دون أن يقدم أية توصيات بشأن ذلك النزاع 

 حالة الدفاع املشروع ، ابلرغم من أن امليثاق قد خال من نص صريح على حالة الدفاع املشروع كحق طبيعي _4
 ، إال أن هذا احلق اثبت ومعرتف به ، حيث جاء يف رأي اللجنة األوىل للجمعية الثانية عشرة  45 للدول مالزم

      
 42_ 

Brandon Paul , Le Système Juridique de La Société Des Nations Pour La Prévention De La Guerre, A . 

PEDONE , Editeur 13 , Paris , 1933 , p 285 – 286 .   

 افق عليه أعضاء اجمللس ابإلمجاع مل ينته إىل تقرير يو ال عرض النزاع على جملس العصبة و يف حعهد يف فقرته السابعة على أنه "المن  15تنص املادة  _43 
  ."حلفظ احلق والعدل ورنا فإن أعضاء العصبة حيتفظون ألنفسهم ابحلق يف اختاذ أي عمل يرونه ضر ، فيما عدا مندويب طرف أو أكثر من أطراف النزاع 

يف ذلك إستغلت الدول اإلستعمارية هذا النص كذريعة لتربير عدم اختصاص العصبة يف النظر النزاعات املتعلقة بقمع احلركات التحررية ، و متسكت  _44
                         بكونه من صميم سلطاهنا الداخلي . 

بن خلدون ، جامعة  جتماعية ،العلوم اال اإلنسانية و، كلية العلوم  ستريرسالة ماج دام القوة يف العالقات الدولية ،مبدأ حظر استخ طالب خرية ،
 . 15 ص  ، 2007 تيارت ،

 .242، ص  2010،  بريوتعلي مجيل ، نظام اجلزاء الدويل ، منشورات احلليب احلقوقية ، حرب   _45 
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  ، 46" يسقط حق الدفاع الشرعي حظر اللجوء إىل احلرب ال"أن  خبصوص الدفاع الشرعي 1931للعصبة لسنة 
  .الضرورة و التناسب غري أنه البد من أن خيضع لشرطي 

العصبة يف مدة ستة  عدم صدور تقرير جملسيف حالة عدم صدور القرار التحكيمي يف أجل معقول ، و  _ 5
   مشروعا . اللجوء إىل احلرب أمرا ( من عهد العصبة ، فإنه جيعل من12/2أشهر ، إستنادا لنص املادة )

انتهاء  ( املتعلقة بعدم تنفيذ قرار أو حكم قضائي ، بعد12/1، املرتبطة ابملادة ) 47 (13/4يف حالة املادة ) _ 6
املهلة املقررة )ثالثة أشهر( ، و موافقة الدول على عدم اللجوء إىل احلرب ضد أي عضو من أعضاء العصبة يقبل 

 لوضعه  يقوم اجمللس ابختاذ اخلطوات الالزمة ،يف حالة عدم تنفيذه  ع أنه وبتنفيذ احلكم أو القرار الصادر ، يستتب
 . عهد العصبةالتدابري اجلماعية الواردة يف  موضع التنفيذ ، مبا يف ذلك  استعمال القوة يف إطار

واضح وصريح ، اليت مل يرد بشأهنا نص  نتقام العسكرياالحالة ، ميكننا التطرق إىل إضافة للحاالت السابقة       
اثر تساؤل حول ما إذا   ، و  نتقام العسكرياالأثريت قضية  كورفواإليطايل يف   بة النزاع اليوانينذلك أنه و مبناس

ما متت مباشرهتا من قبل عضو يف يف حال ، من امليثاق  15إىل  12القسرية اليت تتوافق مع املواد  التدابري كانت
                                                               بق لإلجراءات الواردة يف هذه املواد تشكل عمال حربيا ؟ . آخر قبل اللجوء املس عضو العصبة ضد

وء حظر اللج ، وتركت الباب مفتوحا لتفسري موسع ، ال ينتج عنه أقل من أن 48جاءت إجابة اجمللس حذرة       
، مث تواصل إاثرة هذه اإلشكالية مبناسبة مراجعة العسكري أو احلصار السلمينتقام ال ميتد مبدئيا إىل االاحلرب إىل 

 -و اليت تزامنت مع النزاع الصيين الياابين  -( 1931ميثاق العصبة من قبل اللجنة األوىل للجمعية الثانية عشر )
    .49 يف هذه الفرتة نتقام العسكرياالحيث صرحت يف تقريرها أن من األفضل عدم إاثرة مسألة 

     ، شاملةصل أن يسود السالم كحالة عامة و إن عهد العصبة مل حيرم احلرب حترميا شامال و مطلقا ، إذ أن األ     
      

46_ " L’interdiction de recourir a la guerre n’exclu le droit de légitime défense " .       

  Brandon Paul , Op cit , p 295 . 
لتجاء حكم أو قرار يصدر ، وعلى عدم اال يوافق األعضاء على أن ينفذوا حبسن نية اتمة أيعهد يف فقرهتا الرابعة على أن "المن  13تنص املادة  _47

  فيذ".للحرب ضد أي عضو يقوم بتنفيذ احلكم أو القرار ، يف حالة عدم تنفيذ أي حكم أو قرار يقرتح اجمللس اخلطوات اليت تتخذ لوضعه موضع التن
48_  La réponse du Conseil , était rédigée en ces termes : " Des mesures de coercition qui ne sont pas destinée des 

actes de guerre peuvent etre conciliable ou non avec les termes des articles 12 à 15 du pacte , et il appartient au 

Conseil , saisi du différend de décider immédiatement , en  s’inspirant de toutes les circonstances et de la natures 

des mesures prises , s’il y a lieu de  recommander le maintien ou la cessation de celle-ci  ". 

 Brandon Paul , Op , Cit , p 266.                                                                                                   . 
عادال ، مبعىن وجوب  نتقام البد أن يكون صحيحا وأوال سبب اال :ط ليغدو مطابقا للشرعية الدولية نتقام العسكري ثالث شرو يفرض تطبيق اال _49

 لوسائلنتقام ، مث جيب طلب التعويض ، و أخريا جيب استعمال كل اضرر للدولة املتضررة يبيح هلا االنون الدويل يسبب وجود عمل أو فعل حمرم يف القا
 نتقام .  متناسبا مع اهلدف املبتغى من اال نتقام الذي وجب أن يكوناألخرى قبل اللجوء إىل اال
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ذلك  ، و لعل 50تصبح حالة قانونية مشروعةحني تكون احلرب كظاهرة استثنائية ، و ابحرتام بعض الشروط يف 
 ، ومنعتها من حتقيق أغراضها يف منع قيام احلروب  .       ذلك من أهم الثغرات اليت ميزت عصبة األمم من

فقد تواصلت اجلهود الدولية  عرتى صك العصبة بشأن حترمي احلربو لسد هذا النقص الواضح الذي ا          
  و لعل من أمهها :،  51لتاليف هذا النقص و حماولة التشديد على وجوب عدم استخدام القوة يف العالقات الدولية 

 اجلهود الدولية لتحرمي استعمال القوة  تواصل اثلثا : 

  ( :1923مشروع معاهدة الضمان املتبادل سنة )_ 1
دولية  لعصبة على مشروع اتفاقيةالعامة ل معيةاجلوافقت  1923سبتمرب  29 بتاريخيف دورهتا الرابعة             

تفعيل بلعهد ، و إجياد الوسائل الكفيلة من ا( 16( و )10)، و ذلك هبدف تيسري تطبيق املادتني للضمان املتبادل
  لتايل :األمن اجلماعي الوارد يف ميثاق العصبة ، و ذلك على النحو انظام 

   العهد. من16زاءات القسرية الواردة يف املادةتعرض الدولة املعتدية لتطبيق اجل جرمية دوليةعتبار احلرب العدوانية ا-أ

إما تنفيذا لتوصية جملس العصبة أو اجلمعية و ، إذا دخلتها الدول إما للدفاع عن ذاهتا  مشروعةبار احلرب تعإ -ب 
 .  على الدولة املعتديةضمن آلية األمن اجلماعي كجزاء 

 إلزام الدول األعضاء بتقدمي املساعدة و العون للدولة املعتدى عليها. –ج 

                                            إنزال اجلزاء املادي ابلدولة املعتدية كجزاء تعويضي عن األضرار اليت سببتها . –د 
النور بسبب  ، فإنه مل ير كرة احلرب املشروعة و احلرب غري املشروعةفعدا أن مشروع الضمان املتبادل يعيدان إىل 

  . 52بعض الدول حبجة أنه ينيط مبجلس العصبة سلطات جزائية واسعة من خارج نصوص امليثاقمعارضة بريطانيا و 

 :   1924التسوية السلمية للمنازعات بروتوكول جنيف حول _ 2
 ورد يف مقدمتهعتداء ، و اعتبارها جرمية دولية حيث على حظر حرب االلينص  جنيفجاء بروتوكول              
" ، و أن احلروب  اللجوء إىل احلرب بدون استنفاذ الوسائل السلمية أمر غري مشروع و يشكل جرمية دولية" أن 
عمل يعترب هتديدا  متناع عن القيام أبيكما تعهدت الدول املوقعة عن اال،  لعدوانية هي خرق للتضامن الدويل ا

 تباعها حلل إالرتتيبات الواجب ، من الربوتوكول ( 7إىل  4املواد من ) ، و بينت 53دولة أخرىابلعدوان على 
      

50_  Martin Marie -Pierre  , op. cit , p 244 .   
 .118 ص ، 1990ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  ، مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل املعاصرإدريس ، بوكرا  _51
   . 245علي مجيل ، مرجع سابق ، ص حرب    _52
  . 19عبد اللطيف ، مرجع سابق ، ص اهلميم   _53
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 من هذا (10)من عهد عصبة األمم ، حيث وضعت املادة  15املادة  و تاليف ثغرات ةسلميابلطرق ال انزاعاهت
لتزامات الواردة للجوء إىل احلرب خرقا لال، لتحديد املعتدي و هو اعلى قرينة قانونية قاطعة يقوممعيارا  الربوتوكول
  : على الشكل التايل عتداء و حاول تعداد حاالت اال، وكول جنيف يف بروت يف امليثاق و

  رفضها احلكم الصادر يفأو ، أو على التحكيم ،  ى احملكمة الدائمة للعدل الدويلرفض الدولة عرض النزاع علأ_  
  النزاع .

ابلرغم من صدور قرار حتكيم أو حكم احملكمة ، أو توصية  بشن حرب إلهناء نزاع هي طرف فيهقيام الدولة  –ب 
 ابإلمجاع من جملس العصبة بشأن تسويته .

 حرتازية اليت أيمر هبا جملس العصبة .  دولة قبول اهلدنة أو التدابري االرفض ال –ج 

 لو و ،النفاذ بسبب عدم املصادقة عليه من العدد املطلوب أن هذا الربوتوكول شأنه شأن سابق مل يدخل حيزإال   
  . التعهد حبل سلمي للمنازعات هود الدولية يف سبيل نبذ احلرب وحترميها ، ومتدادا للجاأنه يكتسي أمهية ابعتباره 

 :  1925يات لوكارنو إتفاق_ 3

عبارة عن اتفاقيات هي  للتسوية السلمية للمنازعات، وأبرمت هذه االتفاقيات تطبيقا لربوتوكول جنيف            
 أملانيا  ، إيطاليا و نيا العظمى، فرنسابني كل من بريطا، 54 أمهها ميثاق الراين( إتفاقيات 07تضمن سبع )تإقليمية 

عتداء على عدم اال ات اليت قد تنشأ بينها ، والسلمية للنزاعلتسوية لتزم فيه هذه الدول مبقتضاه ابت ، بلجيكا و
بعضها البعض أو اللجوء إىل احلدود القائمة بينها ، كما تلتزم مبقتضى املادة الثانية من اتفاقية لوكارنو بعدم مهامجة 

 مجاعية ضد دولةاستعمال القوة بصفة ، أو يف حالة  استعمال القوة يف حالة الدفاع الشرعيحالة احلرب إال يف 
  . ذلك ضد دولة معتدية بقا لقرار جملس أو مجعية العصبة واللجوء للحرب ط، أو يف حالة  تنتهك التزاماهتا

تضمنت تفسريات خاصة جلزاءات امليثاق ، فقد قيدت اجلزاءات  لوكارنوكما جتدر اإلشارة إىل أن اتفاقيات         
الدول  ، و اليت تنص على أن تبادر( من ميثاق العصبة16لسادسة عشر )خالفا للمادة ا وقوع احلرب التلقائية عند

 السلمية األعضاء بقطع العالقات التجارية و املالية ، و منعت اللجوء إىل اخليار العسكري يف حال فشل الوسائل

      
 ميكن تقسيم اتفاقيات لوكارنو إىل ثالث أعمال دبلوماسية متفرقة : _54

 و اليت عقدت بني كل من أملانيا ، فرنسا ، بلجيكا ، بريطانيا العظمى ، إيطاليا .رينان ،  املتبادل املعروفة  مبيثاق اتفاقية العون  – 1
 أربع اتفاقيات للتحكيم و اليت عقدت بني أملانيا من جهة ، و بلجيكا ، فرنسا ، تشيكوسلوفاكيا ، بولونيا من جهة أخرى .  – 2
  لتني عقدات بني بولونيا و تشيكوسلوفاكيا مع فرنسا .إتفاقيتني للتأمني و ال  - 3
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 .  55 ميثاق لوكارنوحلل النزاع بني الدول املوقعة على  

 قرار اجلمعية العامة لعصبة األمم لتحرمي احلروب العدوانية : _ 3

يقضي بتحرمي  ، 1927قرارا سنة  لعصبةأصدرت اجلمعية العامة لبناء على اقرتاح تقدمت به بولندا ،             
أن  ، مضيفااعتبار هذه احلروب جرمية دوليةو ا كوسيلة لفض املنازعات الدولية حظر استخدامهاحلروب العدوانية و 

 .حلل نزاعاهتا ابلوسائل السلميةأن تسعى  أن من واجب الدول "كل حرب عدوانية تعترب ممنوعة وستبقى ممنوعة "و

 : 1928كيلوغ ) ابريس(   -ميثاق براين _ 4

حيث جاء مببادئ تستهدف إخراج  –يف هذه الفرتة  –يعترب ميثاق ابريس أهم وثيقة يف شأن حترمي احلرب         
حقا مشروعا مرتبطا بسيادة الدول ، حيث نص هذا امليثاق يف مادته ئرة املشروعية ، بعد أن كانت احلروب من دا

إىل  إدانتها اللجوء ابسم شعوهبا املختلفة ، بصراحة و وضوح واألوىل على أن " تعلن األطراف املتعاقدة الساعية 
     .ضها"فيما يتعلق بعالقاهتا مع بع، و تعلن حترميها كوسيلة من وسائل السياسة الوطنية احلرب حلل خالفاهتا الدولية

ة النزاعات مهما  كما نصت املادة الثانية منه على أن " توافق األطراف املتعاقدة الساعية أبن تسوية أو حل كاف
              . ، و اليت قد تنشب بينها ، جيب أن ال تتم إال ابلوسائل السلمية " كانت طبيعتها أو مصدرها

كوسيلة من وسائل السياسة قد منع استخدام القوة    براين _ كيلوغ جند أن ميثاق ، ابستقراء هاتني املادتني       
بضرورة حل نزاعاهتا سلميا ، ولعل أمهيته احلقيقية تكمن يف اعتباره مرجعية و فرض على عاتق الدول إلتزاما  الوطنية

   . 56قانونية يف اعتبار احلرب العدوانية جرمية دولية 

                                              و لعل من أمهها :عديدة ، غري أن هذا امليثاق و ما حواه من مزانا ، فقد تعرض النتقادات       
                                                                                                                                 ابلتايل فإن املنع الوارد ال يشمل الدول األخرى .، و  عليه ةصادقمل يلزم سوى الدول األعضاء امل ابريسأن ميثاق _

 _ عدم حتديد مفهوم الدفاع الشرعي ، مما يرتك اجملال مفتوحا أمام الدول ملمارسته وفق أهوائها ، دون ضوابط حتد
                                                                                          . 57من مشروعيته ، أو قيود ترد على ممارسته 

      

أن اتفاقيات لوكارنو أقصت اجلزاءات االقتصادية لتشابك و تداخل املصاحل األوربية من انحية ، وأعطت تفسريات للمادة   Bishop يرى األستاذ _55
.                                                                                                       ئية ، وذلك إرضاء ألملانيالتخرجها من طبيعتها اجلزا 16

                                                                                                     .  .   247حرب علي مجيل ، مرجع سابق ، ص أنظر : 
  . 247نفس املرجع ، ص  _56
حيث أكدت بريطانيا على أن الدفاع عن أقاليم ما وراء البحار و كل ما يدخل  ، لقد جنم عن عدم حتديد مفهوم الدفاع الشرعي حتفظات واسعة _57

املعروف بشعار   تطبيقا ملبدأ " مونرو"  و أكدتحذوها  فالوالنات املتحدة األمريكية  ، و حذتيف دائرة اإلمرباطورية الربيطانية يعترب دفاعا عن النفس 
   .  األمريكية يف القارتني األمريكية  ينجر عنه تدخلها دفاعا عن النفسمساس ابملصاحل على أن أي، " أمريكا لألمركيني" 

                                                                   .  79، ص  1986بكاي محان ، القانون الدويل العام و حرب التحرير اجلزائرية ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،  وبوسلطان حممد 
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  حظرو  ر التحرمي على اخلالفات الدوليةقتصاالقوة ، حيث  للحاالت األخرى من استخدامابريس ميثاق إغفال _ 
              وأسس قيام حروب على مستوناتاسة الوطنية للدول يف عالقاهتا مما فتح جماال واسعا لظهور و احلرب كوسيلة للسي

 . 58دم إعالن احلرب تفادنا النطباق األحكام احملرمة عليها أخرى ، حيث عمدت الدول إىل ع

 ، 59العاملي حتقيق السالم و يف حترمي استخدام القوة -ارجهاداخل نظام العصبة و خ-إن فشل اجلهود الدولية      
  ، 1931منشورنا ، كالنزاع الياابين الصيين حول إقليم بدأ يتضح جليا مع عجز العصبة عن حل عديد النزاعات

واحتالل أملانيا  ( 1939-1936األهلية اإلسبانية ) تدويل احلرب و ، 60 1935و اعتداء إيطاليا على احلبشة 
نية تالحت ، كل ذلك أخذ ينذر ابندالع حرب عاملية اث1939 اعتدائها على تشيكوسلوفاكيا و 1938للنمسا

 اإلحتاد السوفيايت .  و الياابنالعصبة لكل من أملانيا و  ماعي منزاد األمر تعقيدا االنسحاب اجل ، وبوادرها يف األفق

وابندالع احلرب العاملية الثانية ، و مع بداية الرتاجع املد األملاين ، كانت فكرة إعادة إنشاء منظمة دولية تدور     
وضع  الذي ،1945سان فرانسيسكو وصوال إىل مؤمتر فاء ، حيث عقدت عديد املؤمترات بني قادة الدول احلل

 . 61، تعهد إليها مهمة حفظ السلم و األمن الدوليني  أسس قيام منظمة عاملية جديدة

 

      
، قد جتران إىل حروب كثرية و دمويةإىل أن النزاع الصيين الياابين يعطينا مثاال تطبيقيا حلالة االنتقام العسكري اليت  "Paul Brandon"أشار األستاذ  _58

                                   . ، و دون أن تعترب األطراف املتنازعة نفسها يف حالة حرب العصبة أن هنالك جلوء إىل احلربدون أن يقرر جملس 

Brandon Paul , Op, cit , p 267 . 
أبن " العصبة كانت تنقصها الشجاعة األدبية و أهنا ترددت يف حتمل   1946إعرتف آخر رئيس جلمعية العصبة  عند انعقاد آخر اجتماع هلا سنة   _59

                                                                                                     املسؤوليات و القرارات اخلطرية يف حني أن القوة كانت الزمة " .
، و إمنا  صرح أحد الناطقني ابسم الوفد الربيطاين يف مؤمتر سان فرانسيسكو: " إن الضعف الرئيسي يف العصبة مل يكن يف دستورها و ال يف طبيعتها  كما

                                                                                                    كان رابضا يف عدم رغبة الدول يف بذل التضحيات الالزمة لتحقيق أغراضها " . 
 . 55، ص  مرجع سابقمربوك غضبان ، التنظيم الدويل و املنظمات الدولية ، 

قسرية من طرف العصبة ، على أنه يؤخذ ، القضية الوحيدة اليت شهدت التطبيق العملي للتدابري ال (1936احلتالل اإليطايل للحبشة ) تعترب قضية (60)
                                                                                                                                    عليها رفع اجلزاء قبل انتهاء اإلحتالل .
  . 251حرب علي مجيل ، مرجع سابق ، ص 
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 استخدام القوة يف ظل ميثاق األمم املتحدة مفهوم املطلب الثاين : 
استخدام  بشأن مسألة حترميلقد أدت التحوالت اإلجيابية للقانون الدويل املعاصر ، إىل ظهور توافق دويل           

تولد  -ز النفاذميثاق األمم املتحدة حي و دخول 1928ابريس فمنذ اعتماد ميثاق  -القوة يف العالقات الدولية 
الدولية ، حيث  العالقات استخدام القوة وسائل غري مشروعة يفابعتبار احلرب و  تناع لدى أعضاء اجملتمع الدويل،اق

ما ال ميكن أن  هذا ، و62 امقاصده العاملي ، و اعتربته من أهم شددت املنظمة العاملية على ضرورة حتقيق السلم
من الدعائم الضرورية لنقل ، إذ يعد هذا املبدأ ام القوة يف العالقات الدولية يتحقق إال يف ظل منع حقيقي الستخد

ذلك أن منع  املوضوعية عالقات الدول ، حيث تسود الضوابط القانونية و ،اجملتمع الدويل حنو التنظيم و التعاون
 –لفض نزاعاهتا  -يعدو كونه نوعا من مصادرة حق الدولة التقليدي يف شن احلرب ، الاستخدام القوة عمليا

 . لصاحل التنظيم الدويل و اإلرادة اجلماعية فيه 

من ميثاق القانوين الصريح يف نص املادة الثانية  جيد سنده  –من املعلوم  –على أن هذا املبدأ و إن كان          
لزم منا لإلحاطة مبفهوم ستيما قصور الو  الغموضمن يشوهبا أن هذه املادة  إال ،63 يف فقرهتا الرابعةاألمم املتحدة 
الفرع األول ( ، )حديد مصطلح القوة املشمول ابحلظر بت بدائ،  تناوهلا ابلتحليل -يف امليثاقالوارد  -استخدام القوة

و أخريا و يف )الفرع الثالث ( الثاين ( ،  نطاق حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية ) الفرعج على يعر التمث 
 .   ت اجلمعية العامة لألمم املتحدةمبدأ حظر استخدام القوة يف أعمال و قرارا إعمالتطرق إىل ابل

      
حول مسائل هامة أبرزها  ، (26/06/1945 – 25/04/1945نتاج خماض عسري بني الدول ) كان االتفاق على نتائج مؤمتر سان فرانسيسكو  _ 61

و كذا تعديله و النصاب املطلوب يف ذلك ، و دور املنظمات اإلقليمية و عالقتها ابملنظمة العاملية ، ابإلضافة إىل إمكانيات مراجعة امليثاق و  حق الفيتو
  .24/10/1945النظام املتعلق ابلوصاية ، حيث دخل امليثاق حيز التنفيذ 

 : " مقاصد األمم املتحدة هي : جاء يف نص املادة األوىل يف الفقرة األوىل من امليثاق  _62

إلزالتها ، و تقمع أعمال  حفظ السلم و األمن الدوليني ، و حتقيقا هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري املشرتكة الفعالة ملنع األسباب اليت هتدد السلم و -
عدل و القانون الدويل ، حلل املنازعات الدولية اليت قد تؤدي  إىل العدوان وغريها من وجوه اإلخالل ابلسلم ، و تتذرع ابلوسائل السلمية ، وفقا ملبادئ ال

 اإلخالل ابلسلم و تسويتها .
ابستعمال القوة أو تنص املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة يف فقرهتا الرابعة على أن " ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد  _63

 . "استخدامها ضد سالمة األراضي أو اإلستقالل السياسي ألية دولة ، أو على أي وجه آخر ال يتفق مع مقاصد األمم املتحدة 
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 حتديد مصطلح القوة املشمول ابحلظر الفرع األول : 
، وفقا ملا  بعضها البعضبعالقاهتا أن تستخدم القوة يف  –من حيث األصل  –حيظر امليثاق على الدول          

 امتد تكتف حبظر القوة فحسب ، بل ( من امليثاق ، إذ يالحظ أن املادة السالفة الذكر مل2/4نصت عليه املادة )
         . إىل جمرد التهديد ابستخدامها احلظر

اجتاهات تسود ال خيرج عن ثالث ، ستخدامها ااحملظور إن استقراء كتاابت الفقهاء فيما يتعلق ابلقوة            
 الفقهية : األوساط

  جتاه التفسري الواسعا أوال :

بل  ،فحسب القوة املسلحة ال تقتصر على جتاه إىل القول أبن القوة احملظورة هذا اال نصاريذهب أ               
 ، وسندهم يف ذلك : 64 و غريهاالسياسي و الدبلوماسي أشكال الضغط االقتصادي و  متتد لتشمل مجيع 

  ابلسالمة  مساسهاإمنا اشرتطت عدم بعة مل حتصر صور استخدام القوة و أن املادة الثانية من امليثاق يف فقرهتا الرا –أ
ليست القوة ف  يتفق مع مقاصد األمم املتحدة ،وجه آخر الأي على  أو ، االستقالل السياسي للدول وأاإلقليمية 

ميكن أن ، قتصادية و السياسية ضد دولة ما ارسة الضغوط االذلك ، بل إن مم إحداثوحدها هي اليت من شأهنا 
: احلصار على ذلك ، نذكر منها  حتفل ابألمثلةاملمارسة الدولية لعل و  ،و بطريقة واضحة يؤدي إىل ذات النتيجة 

 .65 "لوكريب "اجلماهريية الليبية عقب أحداث قتصادي الذي فرض على العراق، أو ذلك الذي فرض علىاال

ابري العسكرية و التد ، اللتني ختصان التدابري من امليثاق 42و  41املادتني  ابلقياس على أحكاميستخلص  –ب 
  .أن استخدام التدابري االقتصادية هو إحدى صور استخدام القوةجيوز جمللس األمن استخدامها العسكرية اليت غري 

 يفقتصادية اال خل و ممارسة الضغوط السياسية واليت تشجب التد ولية الصادرة عن اجلمعية العامةالواثئق الد –ج 
  . 66 نصوص امليثاق ، ابعتبارها مفسرة لكثري من العالقات الدولية

      
 . 188-187، 2008اإلسكندرية ،رهاب الدولة يف إطار قواعد القانون الدويل العام ، دار اجلامعة اجلديدة ، واصل سامي جاد عبد الرمحان ، إ _64
    . 250حرب علي مجيل ، مرجع سابق ،  _65
                                                                 :صدرت العديد من املواثيق الدولية من اجلمعية العامة يف شأن حترمي استخدام القوة نذكر من أمهها  _ 66
عن أي هتديدات أو أعمال  حيث دعا الدول األعضاء إىل اإلمتناعأسس السالم" و املسمى "  1/12/1949( يف 290قرار اجلمعية العامة )  -

 مباشرة أو غري مباشرة هتدف إىل املساس حبرية  و استقالل أو تكامل أي دولة ، أو إاثرة صراعات داخلية ، و قهر إرادة شعب أي دولة .
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نص على حظر جلوء أعضائها إىل وسائل الضغط  االقتصادي أو قد قليمية ، أن مواثيق بعض املنظمات اإل –د 
        ( .   19-18السياسي يف عالقاهتا املتبادلة ، كميثاق منظمة الدول األمريكية )املواد

" force( من امليثاق استعملت لفظ القوة "2/4إىل أن املادة ) أمحد أبو اخلري األستاذ رىيمن جهته ،  و      
 أن يشملوا ابحلظر القوة املسلحة ذلك عائد إىل أن واضعي امليثاق قد أرادوا  ،" Violenceالعنف "بدال من لفظ 

 .  67و وسائل القهر األخرى 

  اثنيا : اجتاه التفسري الضيق : 

ا لكي يشمل ال يتجاوزه ، وسلحة فحسبجتاه أن املقصود ابلقوة ينصرف إىل القوة امليرى أنصار هذا اال         
                                                                  ، و يستندون يف ذلك إىل  : قتصاديةالضغوط السياسية و اال

و النصوص األخرى ،  أن يكون على ضوء ديباجة امليثاقجيب  املتحدة يثاق األممم( من 2/4أن تفسري املادة ) -
 و القوة املسلحة ، حيث جاء  يف الفقرة السادسة من الديباجة "...أالاليت توحي أن املقصود ابصطالح القوة ه

                                                                                  " .  تستخدم القوة املسلحة يف غري املصلحة املشرتكة
استخدام القوة ، فإنه قبل أن يطلب من األمن جملس إذا قرر  "اليت جاء فيها  من امليثاق األممي 44نص املادة  -

 ستفاد منهاليت يا "،...  43وفاء لاللتزامات املنصوص عليها يف املادة  عضو غري ممثل فيه تقدمي القوات املسلحة
، و إن  العدوان اإلقتصادي و اإليديولوجيإىل  ميتد ال ، وإمنا يقصد به القوة املسلحة يف امليثاقأن لفظ القوة الوارد 

                                                                                                           من امليثاق . 39كانت هذه التدابري هتديدا للسلم الدويل فإهنا تقع حتت طائلة املادة 
                                                                                                                                         القوةراد واضعي امليثاق من لفظ القوة هو اليت تؤكد أن م،  68ق ( من امليثا2/4) األعمال التحضريية للمادة-

      

الذي أكد على التزام الدول ابإلمتناع عن ، املتضمن إعالن العالقات الودية و التعاون بني الدول  24/1/1970( يف 2625قرار اجلمعية العامة ) -
 . األمم املتحدة هو انتهاك للقانون الدويل و ألحكام ميثاق  ، ( من امليثاق األممي2/4الدعاية حلرب اإلعتداء ، و أن أي انتهاك للمادة )

نص على دعوة مجيع الدول ملراعاة أهداف و حيث ،املعروف إبعالن " تعزيز األمن الدويل"  16/12/1970( يف 2324قرار اجلمعية العامة ) –
 مبادئ األمم املتحدة ، خاصة اإلمتناع عن التهديد ابستخدام القوة ، و استخدامها ، و حل النزاعات سلميا .

 . 259أمحد ، مرجع سابق ، ص السيد مصطفى أبو اخلري   _67
عبارة " السالمة اإلقليمية  حذف مندوب النرويج حيث اقرتح من امليثاق ، (2/4الدول النامية أثناء األعمال التحضريية بتعديل نص املادة )طالبت  _68
القوة استخدام نوانا واضعي امليثاق اجتهت لتحرمي  أوضح أنألهنا حتد من مبدأ حظر استخدام  القوة ، لكن املندوب األمريكي  ستقالل السياسي"،اال و

لب إبعطاء معىن إجيايب اقد طفاملندوب النيوزيلندي  أماابستعمال عبارات عامة ، ذلك أن عبارة " أو على أي وجه آخر" تضمن عدم وجود ثغرات ، 
قد يقع ضد  عدواين" التصدي اجلماعي  ألي عمل عبارة حيث طلب إضافة  ، من عهد العصبة 10يفيد الدفاع اجلماعي على غرار ما جاء يف املادة 

 .أي عضو من أعضاء املنظمة " 
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رم قتصادية ضمن صور القوة احملالنص املذكور ، إدراج الضغوط اال أن الربازيل أرادت إابن إعداد بدليل،  املسلحة
  .  ، غري أن اقرتاحها قوبل ابلرفضاستخدامها 

 جتاه وسطي ااثلثا : 

  االقتصادية ( يقوم على اعتبار أن الضغوطهجنزمن)براونلي ، روزا لني ،اجتاه فقهي وسطي اندى به كل ظهر      
  أن استخدام اإلكراه بشكل يكفي ، حبكم احملظورة إذا مورست بدرجة كبريةقد تدخل يف نطاق القوة  غريها ، و

 ما يضفي عليه نوعا من املشروعية حرية تصرف الدولة املوجه ضدها قد تتطلبه املمارسة الدولية ، و لعل هذا  لتقييد
استعمال القوة قد أيخذ أمناطا متعددة ، ذلك أنه قد يتم  حيث أن ، 70 فال يعترب جرمية دولية و إمنا إضرار دويل

 . بصورة مباشرة ، و ذلك ابستعمال القوات املسلحة النظامية التابعة لدولة من الدول ، أو بصورة غري مباشرة

طالبت بعض الدول إبدراج القوة اليت يتم استخدامها بشكل غري مباشر يف خانة احلظر،  فقدوعلى ذلك ،        
وتدريب اجملموعات املسلحة للقيام بعمليات املرتزقة  لنظامية، مثل جتنيدو اليت تتم عن طريق استعمال القوات غري ا

،  التخريب قبل دولة ضد أخرى قصد عسكرية ضد دولة ما ، إضافة إىل اجملموعات اإلرهابية اليت قد تستعمل من
  الصادر  ، و لعل هذا ما أكدته حمكمة العدل الدولية مبناسبة حكمها71 أو اإلطاحة ابلنظام السياسي لدولة أخرى

 . 72 الوالايت املتحدة األمريكيةنيكاراغو ضد يف النزاع 

 الفرع الثاين : نطاق حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية 

:  مالحظتني هامتني، يطرح املتحدة ( من ميثاق األمم2/4الوارد يف نص املادة ) جمال حترمي استخدام القوةإن     
يقتصر على الدول استخدام القوة حظر  وحول ما إذا كان ، )أوال(أبطراف استخدام القوة تتعلق املالحظة األوىل 

مدى تطبيق هذا احلظر  ال ترقى إىل وصف دولة ،  وشمل الكياانت القانونية األخرى اليت يتد لميأنه فقط ، أم 
 .على الدول غري األعضاء يف املنتظم الدويل 

      

القانوين ، كلية   للبحث ، اجمللة األكادميية بني ضوابط امليثاق و مقتضيات املمارسة الدولية خدام القوة يف العالقات الدوليةمجال ، استبوحيىي  _70 
 . 146 – 133، ص  02م ، العدد 2011جباية ، ، احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرمحان مرية 

  . 124إدريس ، مرجع سابق ، ص بوكرا  _71
 لدولة ابلتدخل يف الشؤون الداخليةبسبب قيام هذه األخرية ذلك و بني نيكاراغو و الوالنات املتحدة األمريكية ،  تعود هذه القضية إىل وجود نزاع _72

حمكمة العدل الدولية ، اليت  ، حيث رفعت نيكاراغو شكوى أماماملتمردين من أجل اإلطاحة بنظام احلكم فيها  ( الكونرتامجاعة )نيكاراغو ، و مساعدة 
 أصدرت قراراها إبدانة التدخل األمريكي يف الشؤون الداخلية لدولة نيكاراغو .

 . 145اصيل راجع : املوسوي حممد خليل ، مرجع سابق ، ص ملزيد من التف



 الفصل األّول                                           إعمال مبدأ حظر استخدام القوة يف التنظيم الدو يل
 

34 
 

عين بذلك السالمة اإلقليمية و ، و ن مبجال احلظر الذي يشرتط عدم املساس بهأما املالحظة الثانية فهي تتعلق 
 .              )اثنيا ( ستقالل السياسي ، أو أي وجه يتناىف مع مقاصد األمم املتحدة اال

  استخدام القوةأوال : أطراف 

( من امليثاق ، يتضح لنا أن جمال حترمي القوة هو العالقات الدولية ، مما يعين أن 2/4بنظرة سريعة للمادة )         
  أمحد محدي األستاذ و يثرين جمال تطبيق هذه املادة ، خيرج عاإلطار الوطين من قبل أية دولة اللجوء إىل القوة يف 

و ذلك عندما يطرح من نفسها دولية ،  فكرة مفادها أن استخدام القوة يف النظام الداخلي ميكن أن يصبح مسألة
 .                7 ..ابكستان ، السودان. وسيا يأندون:  ، كما حدث يف إىل هيكل دولة جديدة يف طور النشوء عناصر
النشوء خمالفا لنص  حديثة وة من قبل الدولة األم ضد الدولةقمن الصعوبة مبكان اعتبار اللجوء إىل الأنه و يبدو 
على أننا نستثين من ذلك حالة الشعوب اليت ، ( من امليثاق ، و ذلك لصعوبة حتديد الفاصل الزمين 2/4املادة )

فمن غري اجلائز أن حنرمها من حقها يف استعمال القوة من أجل حتررها السياسي ، كما ، ستعمار اال ترزح حتت نري
 محاية املتعلق بعدم جواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول و،  1965سنة املؤرخ  اإلعالن يشري إىل ذلك 

االمتناع عن التهديد زنادة فعالية مبدأ املتعلق بشأن ،  1987الصادر سنة اإلعالن  ه، و يؤكد74 استقالهلا
  .  75  أو استعماهلا يف العالقات الدولية ابستعمال القوة

مشول  تتمثل يف مدىميثاق األمم املتحدة فكرة هامة ( من 2/4نص املادة ) يطرح على صعيد آخر ،           
تبىن فكرة مفادها أن احلظر يعلى الدول غري األعضاء يف املنتظم الدويل ، ذلك أن جانبا من الفقه  امليثاق أحكام

األثر النسيب مستندا يف ذلك إىل قاعدة  ، على الدول األعضاء فحسبيقتصر  ، الوارد يف املادة السالفة الذكر
أردف أن  و،  76الذي يقتضي أن ال تسري آاثر املعاهدات إال على من كان طرفا فيها  للمعاهدات الدولية ،

لتزامات الدولية واز إنشاء املعاهدات للحقوق و االهي عدم ج، األعراف الدولية القاعدة اليت أكدهتا املواثيق و 
  . 77ابلنسبة للغري إال برضاه و قبوله 

      

  . 48صالح الدين أمحد ، مرجع سابق ، ص محدي  _73  
" استعمال القوة حلرمان الشعوب على أن  محاية استقالهلااملتعلق بعدم جواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول و املادة الثالثة من اإلعالن نصت   _74 

 من هويتها القومية ، يشكل خرقا حلقوقها غري القابلة للتصرف ، و خرقا ملبدأ عدم التدخل " .
على أنه " استنادا إىل مبدأ اإلعالن املتعلق بشأن فعالية مبدأ اإلمتناع عن استعمال القوة أو استعماهلا يف العالقات الدولية  تنص املادة اخلامسة من _75

و ، فإن جلميع الشعوب احلق يف أن حتدد حبرية و دون تدخل خارجي مركزها السياسي ،  املساواة يف احلقوق و يف تقرير املصري املنصوص عليه يف امليثاق
 . يف أن تسعى حبرية إىل حتقيق إمنائها اإلقتصادي و اإلجتماعي و الثقايف ، و على كل دولة واجب احرتام هذا احلق وفقا ألحكام امليثاق "

   . 249، ص  1969القاهرة ، حامد ، القانون الدويل العام وقت السلم ، دار النهضة العربية ، سلطان  _76

 .  503، ص  2004، التنظيم الدويل ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، أمحد إبراهيم خليفة  وحممد سامي عبد احلميد  وحممد سعيد الدقاق  _77
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( من امليثاق يشمل الدول األعضاء 2/4ن احلظر الوارد يف املادة )أبعمد البعض اآلخر إىل القول  يف حني         
  األمن أن املواد املتعلقة حبفظ السلم و فضال عن،  78امليثاق األممي( من 2/6و غري األعضاء استنادا لنص املادة )

 منها يتعلقسيما ما  ، 79 غري األعضاء يف املنظمة الدولية صيغة عامة لتشمل الدول األعضاء والدوليني ، جاءت ب
 حيث صيغت ، ملواجهة هتديد السلم و األمن الدويل و اإلجراءات العقابية يف اختاذ التدابري بسلطات جملس األمن

 . غري األعضاء هذه املواد على حنو ال يفرق فيه بني الدول األعضاء و

  أن تلتزم كل كد على ضرورةوض ، حيث أيف القضاء على هذا الغمابلغ األثر  2526 قد كان للقرار و         
 بريت ، و يف هذا الصدد يشري األستاذ80عن اللجوء أو التهديد ابستخدام القوة متناع يف عالقاهتا الدوليةابال دولة

غري ، على الساحة الدولية توسيع حترمي استخدام القوة دولية أرادت من خالل هذا القراراجملموعة الإىل أن  ورولينج
                             . 81بعض الدول على الرغم من ذلك حتاول حتديد هذا احلظر  أن

 اثنيا : جمال احلظر املشرتط عدم املساس به 

ذلك فإهنا على  امليثاق مبفهوم املخالفة ، و( من 2/4لقد ظهرت حماوالت تقوم على تفسري نص املادة )          
 ستقاللالسالمة اإلقليمية أو االيكن ميس أي استعمال للقوة يف العالقات الدولية أو التهديد هبا ، ما مل أن تعترب 

      
ملبادئ بقدر تنص املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة يف فقرهتا السادسة على أن " تعمل اهليئة على أن تسري الدول غري األعضاء فيها على هذه ا _87 

 ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم و األمن الدويل " . 
" للجمعية العامة أن تناقش أي أن تنص على  ( من امليثاق يف فقرهتا الثانية جندها 11اجلمعية العامة الواردة يف املادة )ابلتطرق إىل اختصاصات  _97

يرفعها أي عضو من أعضاء األمم املتحدة و جملس األمن أو دولة ليست من أعضائها ... وهلا أن مسألة تكون هلا صلة حبفظ السلم و األمن الدويل 
الدول األعضاء ..." ، فاستعمال عبارة " الدول صاحبة الشأن " عوض عبارة "الدولة أو  للدول صاحبة الشأنأو  لدولا هبذا الصدد إىل اتقدم توصياهت

منظمة إضافة إىل أنه ال ميكن أن نتصور اليوم وجود دولة خارج حىت على الدول غري األعضاء . اجلمعية العامة لألمم املتحدة توصيات " ، يفيد امتداد 
            على األقل من الناحية النظرية . –األمم املتحدة 

 . 505 – 504ص ، سابق مرجع الدقاق حممد سعيد ، عبد احلميد حممد سامي ، خليفة إبراهيم ،   
املتعلق إبعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة ابلعالقات الودية و التعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة  2526نصت املادة األوىل من القرار  _80

أو اإلستقالل السياسي ألية على كل دولة واجب اإلمتناع يف عالقاهتا الدولية عن التهديد ابستعمال القوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية بقوهلا " 
الدويل و هلا انتهاكا للقانون   دولة ، أو على أي حنو آخر يتناىف مع مقاصد األمم املتحدة . ويشكل مثل هذا التهديد ابستعمال القوة أو هذا اإلستعمال

 تخذ وسيلة لتسوية املشاكل الدولية". وال جيوز أبدا أن يمليثاق األمم املتحدة ،
، عندما قامت بعملية عسكرية على األراضي األوغندية ،  1976سنة  عنتييبنذكر من أهم األمثلة الواقعية  ما قامت به إسرائيل يف عملية   _81

األمم ( من امليثاق يتيح هلا استعمال القوة عندما تكون 2/4لتخليص طائرهتا املختطفة ، و تذرعت  بضرورة محاية مواطنيها ، و أن تفسري نص املادة )
                                                                                املتحدة عاجزة عن التعامل مع الوضع ، كما تبىن الفقه األمريكي هذا الطرح و سانده .

           .  21ص مرجع سابق ، املوسى حممد خليل ، راجع يف ذلك : 
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  ، إن مل يكن اهلدف من استعمال القوة هو اقتطاع جزء من إقليم دولة أخرى مبعىنالسياسي لدولة ما فهو جائز ، 
سنده يف ذلك  ن نطاق احلظر و يصبح بذلك جائزا ، وخيرج استعمال القوة م عندئذ، قلب نظام احلكم فيها  أو

" القوة "   عبارةشرة بعد يرد مبااألراضي " أن صياغة الفقرة الرابعة من املادة الثانية ، جعلت اصطالح " ضد سالمة
                  .82 قطاحلاالت املشار إليها يف النص فمما يدل على حصر احلظر على ابعتبارمها مجلة واحدة دون فاصل بينهما 

 فضالتناىف مع مقاصد األمم املتحدة ، ي ستعمال للقوةهذا اال هذا الطرح مردود عليه ، ذلك أنغري أن          
، مث رفضته بصورة صرحية يف  كورفوجتاه بصورة ضمنية يف قضية رفضت هذا االقد حمكمة العدل الدولية أن  عن

" أن مبدأ حترمي استعمال القوة أو التهديد ابستعماهلا ، يعد على ، حيث أكدت يف هذا الصدد نيكاراغو قضية 
  .83 اجلماعي "من قبيل املبادئ العرفية اليت يتقيد تطبيقها مبقتضيات نظام األمن 

 تعدته ( من امليثاق ، جند أهنا مل حترم االستعمال الفعلي للقوة فحسب ، بل2/4ابلعودة إىل نص املادة )و         
و ما هو غري  ،على أن األمر هنا يثري صعوبة حتديد ما يعترب هتديدا ابستعمال القوة  ، ستعماهلاجمرد التهديد ابإىل 

دولة ما ابلتسلح تسليحا مكثفا أو إجراؤها ملناورات عسكرية يف أعايل البحار هتديدا ذلك ، فهل يعين مثال قيام 
                                                                       . للدول ابستخدام القوة ؟

لعسكرية لنيكاراغو ، إن حمكمة العدل الدولية و يف حكمها الصادر يف قضية األنشطة العسكرية و شبه ا         
ما مل  ذهبت إىل القول أبنه " ال يوجد يف القانون الدويل قاعدة تفرض على الدولة ذات السيادة حتديد تسليحها ،

يكن ذلك مقررا مبوجب قاعدة اتفاقية أو قاعدة أخرى تقبلها الدولة املعنية ، و هذا املبدأ يسري على كافة الدول 
 . 84بغري متييز" 

            : من أمهها اليت وبشأهنا استخدام القوة اليت اختلف الفقه حاالت بعض  أن هنالكإىل  يشار          
لقد كانت حالة الضرورة سابقا من بني احلاالت اليت جتيز استعمال القوة ، إال أهنا غدت حالة الضرورة :  –أ 

 للقول أبهنا تقنني ، y Torre  Canyon" 85اليوم غري مشروعة ، و لو أن بعضا من الفقه يتمسك حبادثة "

      

 . 420، ص  1985ممدوح شوقي ، األمن القومي و األمن اجلماعي ، دار النهضة العربية ، كامل  _82 
  . 530، مرجع سابق ، ص أمحد إبراهيم خليفة حممد سامي ، عبد احلميد حممد سعيد ، الدقاق  _83

84_ 
CIJ, L’affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua , Rec 1986 . disponible sur ce 

site : http://www.icj-cij.org/docket/files/70/9614.pdf . 

كانت قادمة من الكويت حمملة ابلنفط فاصطدمت ابلصخور ابلقرب من السواحل حتمل العلم الليبريي ،سفينة   " Torrey Canyon"  سفينة_85
 مريها ملنع زنادة التلوث .الربيطانية ، مما أدى إىل كارثة بيئية كبرية ، جنم عنها القضاء على ثروة حيوانية و نباتية هامة ، مما اضطر السلطات الربيطانية لتد

http://www.icj-cij.org/docket/files/70/9614.pdf
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استقراره يف العمل الدويل ، إال أن القول الراجح أن هذه احلادثة ال تعدو كوهنا حالة استثنائية ال تربر لعرف سبق 
                                                                                                  وء عرف دويل .       شن

 القوة يف إقليمها :قبول دولة ما أن تستخدم دولة أخرى  – ب

إذا ما ارتضت دولة ما ممارسة القوة ضدها ؟  ،إذا كان حظر استخدام القوة يسقط يثور التساؤل حول ما       
     إعماال ملبدأ " من ارتضى ال يتشكى من الضرر " .

ية مساح السلطات اجلزائر قضية منها نذكر  األمثلة على ذلك كثرية والقاعدة العامة هو تطبيق هذا املبدأ ،         
إقليمها ، إلنقاذ الرهائن املوجودين يف طائرة مت اختطافها  وقدام القوة فابستخم  1993للسلطات الفرنسية سنة 
 .من طرف اإلرهابيني 

 يق هذا املبدأ مبجموعة مناجته إىل تقييد تطبمل يرتك اجملال مفتوحا لتطبيق هذا املبدأ ، بل على أن الفقه           
            : 86 لعل من أمههاستخدام القوة و حقيقي ملبدأ حظر ا ، ملا خيفيه تطبيق هذا املبدأ من انتهاك الشروط

كل   متلك شرعيةأي سلطة ،  ثل حقيقة إرادة الدولة املعنية من هيئة مت رضاء صادرهنالك وجوب أن يكون  _1
على رضا  غرااندالتربير تدخلها يف مريكية األتحدة النات املفعلى سبيل املثال تذرعت الو  لذلك ، الصالحيات
                                                                                          .87رغم أنه ال يتمتع أبكثر من سلطات إمسية ، احلاكم العام 

إكراه و تدليس ، و أن  ،اإلرادة من غلطأن يكون الرضا بتدخل الدولة األخرى صحيحا ، خاليا من عيوب _ 2
                                                            يصدر وفقا لألوضاع الدستورية لتلك الدولة )كأن يصرح برملاهنا (.

                                                           . أال ينتهك الرضا ابلتدخل قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل _3
    أن تراعي الدولة املتدخلة حقوق كافة الدول ، وليس فقط الدولة طالبة التدخل . –4

فإن ذلك ال عليه ، أن يكون الرضا سابقا على التدخل ابستعمال القوة ، فإن كان الحقا كذلك   ىو يراع         
  ينفي عليه عدم مشروعيته .

         
 . 540إبراهيم أمحد ، مرجع سابق ، ص خليفة  وحممد سامي عبد احلميد  وحممد سعيد الدقاق  _86

  . 542نفس املرجع ، ص  _87
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  .الفرع الثالث : أهم القرارات الدولية الصادرة يف شأن استخدام القوة 

، تناولته  اليت  والواثئق الدوليةتفاقيات عديد اال سنده ، يفاستخدام القوة يف العالقات الدولية جيد مبدأ           
 ثالث واثئق صادرة عن األمم املتحدة و هي :أهم غري أننا سنقتصر يف دراستنا على 

   2526أوال : حظر استخدام القوة وفق إعالن اجلمعية العامة 

 الدول مبا يتفق املتضمن مبادئ القانون الدويل بشأن العالقات الودية والتعاون بني 2526يعترب القرار            
و ذلك  ام تطبيق مبادئ القانون الدويل،الدول من أجل احرت  جلهود متداداا، 1970لسنة و ميثاق األمم املتحدة 

 خدمة للسلم العاملي ، و لتطور العالقات الدميقراطية و املتساوية بني الدول و الشعوب .

دمت إليها قتفاق على إسناد مهمة حتديد هذه املبادئ و تقنينها إىل اللجنة السادسة ، حيث مت االلقد  و        
ابن أو الذي ، هو حمل دراستنا  الذي وعدم اللجوء إىل القوة ، ومن بينها عدم التدخل ، خمتلفةو مشاريع مواضيع 

 .88اللجنة السادسة  تضمنها اللجنة اخلاصة و امةعن مناقشات ه

 : 2625القرار مضمون  –أ 

 أثر فعال يف إبراز بعضلألمم املتحدة جلمعية العامة االصادرة عن لقرارات املتعاقبة و لهود الدول جللقد كان        
ويل املتعلقة ابلعالقات املتضمن إعالن مبادئ القانون الد 2625رقم  القرار جاءحيث  ،جوانب استخدام القوة 

  الوضوح مزيدا منليضيف  24/10/1970در بتاريخ اصالالتعاون بني الدول وفقا ملقاصد األمم املتحدة  الودية و
 العالقات، إذ أكد هذا القرار على عدم مشروعية استخدام القوة يف  املتعلق ابستخدام القوة النظام القانوين إىل

      
 القوة حول مسائل عديدة أبرزها :لقد متحورت املناقشات اخلاصة مببدأ عدم اللجوء إىل  _88

حنياز ، إدراج مجيع أشكال استعمال القوة ، يف حني متسكت الدول الغربية شرتاكية و دول عدم االلفظ " القوة" حيث حاولت الدول االمدلول  -
                                                                                                         ابلتفسري الضيق له ، و اقتصاره على القوة املسلحة فحسب . 

وة استعمال القوة ضد الشعوب املستعمرة ، حيث اندت البلدان النامية بتحرمي استخدام القوة ضد الشعوب  و حبق هذه األخرية يف استخدام الق -
عرتاف حبق تلك الشعوب يف تقرير مصريها ، لكن حني اندت الدول الغربية ابال، يف لتقرير مصريها ، ابعتبار أن  االستعمار شكال دائما للعدوان 

                                                                              ابلطرق السلمية ، فعلى ذلك فإهنا تنكر حق هذه الشعوب يف تقرير مصريها ابستخدام القوة . 
يف حني تبنت بعض ،  للقوة، حيث اقتصرت يف نظر البلدان النامية على إجراءات الدفاع اجلماعي و حالة الدفاع الشرعي ستعمال الشرعيحاالت اال -

 الدول الغربية إجازة اللجوء إىل القوة كإجراء وقائي .

 . 175إدريس ، مرجع سابق ، ص  بوكرا
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إىل  الدول دعا كما   ، 89 األمم املتحدة ميثاقألحكام  اعترب انتهاك هذا املبدأ انتهاكا للقانون الدويل وو  الدولية 
يرتتب عليها قيام جرمية ضد السالم العاملي  العدوانيةاحلروب أن  معتربا،  الوسيلة حلل النزاعات الدوليةاستبعاد هذه 

 :  اتق الدول ميكن إجيازها يفلتزامات تقع على عاكما تضمن القرار جمموعة   ، 90املسؤولية الدولية 

                                                            متناع عن كل أعمال االنتقام اليت تنطوي على استعمال القوة . اال -
ستعمار من حقوقها ، و من حقها حيرم الشعوب الرازحة حتت نري اال متناع عن كل عمل قسري من شأنه أناال -

                                                                   ستقالل .  حلرية و االمن حقها يف ا بنفسها و يف تقرير مصريها
متناع عن تنظيم أو تشجيع احلروب األهلية أو إعمال اإلرهاب فوق إقليم دولة أخرى ، و عدم االواجب  -

                                                                           السماح ابستعمال أراضيها لقيام مثل هذه األعمال .  
عتداء أو التهديد ابستعمال القوة أو استعماهلا النتهاك احلدود الدولية ألي متناع عن الدعية حلرب االاالضرورة  -

                                                                                            دولة كوسيلة حلل النزاعات اإلقليمية . 
                                           ، و عدم جواز متلك األراضي النامجة عن ذلك . عدم شرعية احتالل األراضي ابلقوة -
 . اجملموعات املسلحة داخل أراضيها متناع عن تنظيم أو تشجيع القوات غري النظامية أواال -

 :املتضمن تعريف العدوان 3314قرار اجلمعية العامة  القوة وفقحظر استخدام  اثنيا : 

إن فكرة تعريف العدوان ليست ابحلديثة ، إذ تعود إىل ما قبل ميثاق األمم املتحدة ، عندما قدم اإلحتاد          
   . 91 إال أنه بقي حبيس األدراجمشروعا لتعريف العدوان ، جلنة نزع السالح إىل  1933سنة السوفيايت 
      

  . 251السيد مصطفى أمحد ، مرجع سابق ، ص أبو اخلري  _89 
  177 - 176إدريس ، مرجع سابق ، ص  بوكرا  _90
 على النحو التايل : 3193جاء تعريف العدوان يف مشروع اإلحتاد السوفيايت لسنة  _91

 " إن املعتدي هو ذلك الذي يقوم أوال أبحد األعمال التالية :

 إعالن احلرب ضد دولة أخرى .                                                                    _ 

 _ هجوم مسلح على إقليم سواء كان جونا أو حبرنا .

 _ غزو عن طريق القوة املسلحة بدون إعالن احلرب إقليم دولة أخرى  .

 دولة ما .وان  الذي تقوم به امل_ احلصار البحري على السواحل و 

اح _ مساعدة عصاابت مسلحة داخل إقليم الدولة لغزو دولة أخرى ، أو رفض أخذ اإلجراءات الالزمة إليقاف هذه املساعدة أو احلماية ، رغم إحل
 الطرف اآلخر . 
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اوالت تعريف العدوان يف مؤمتر سان فرانسيسكو ابلفشل ، مث استأنفت مرة أخرى يع حممجقد ابءت هذا و        
ن ، إىل أن مت ن طريق اجلمعية العامة من خالل جلنة القانون الدويل ، حيث أنشئت جلان خاصة لتعريف العدواع

  . 92املتضمن تعريف العدوان  (3314) إىل القرار 1974التوصل عام 

يف كونه يعد عامال  تهتكمن أمهيو  ، يعترب تعريف العدوان ضرورنا العتبارات السلم و األمن الدوليني و          
و األنواع األخرى اليت تقع  اع استعماالت القوة تشكل عدواانو أي أنو ، مساعدا لتوضيح مفهوم القوة بشكل أكرب

 ، ليقرر ما إذا كانت تشكل عدواان أم ال، لس األمن جمحتت معىن التحرمي العام ، و اليت تبقى ضمن صالحيات 
      .93 يشكله ال كما قدقد يشكل عدواان  القوة على أنه جيب اإلشارة إىل أن استعمال 

على تؤكد فيها اجلمعية العامة  املتضمن تعريف العدوان عدة فقرات ، 3314تضمنت مقدمة اإلعالن  لقد       
  العدوان منع أعمالو راءات الفعالة اليت هتدد السلم ، و اختاذ اإلجفظ السلم العامليحب املتعلقةاألمم املتحدة  أغراض

، مصريها متناع عن استعمال القوة حلرمان الشعوب من حقها يف تقريرل ابلسلم ، إضافة إىل واجب االو كل إخال
 ابألستاذ ، كما ذكرت بواجب التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وهو ما دفع94يف احلرية و اإلستقالل  حقها و

  .95 إطار األمن الدويل"" املقدمة تضع تعريفا للعدوان يف  للقول أبنجاروسالف 

 و لقد نص القرار يف مادته األوىل على تعريف العدوان أبنه " استعمال القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد         
  "مقاصد األمم املتحدةو سي، أو أبية صورة أخرى تتناىف سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السيا

التعريف أن مدلول لفظ "القوة " يقتصر على القوة املسلحة فقط ، مما من شأنه أن يساعد حيث يستفاد من نص 
احلظر هي الدول ) األعضاء و غري  على حتديد حاالت العدوان ، و أوضحت املادة أن األطراف اليت يشملها

 .مستثنية بذلك الشعوب املكافحة لتقرير مصريها ،  األعضاء يف منظمة األمم املتحدة(
      

92_ Kamto Maurice, L’agression en droit international , Editions A .Pedone , paris , 2010 , p 75 .  

 George scelle propose cette définition de l’agression :  « L’agression est un crime contre la paix et la sécurité de 

l’humanité . ce crime est constitué par tout recours à la force contraires aux disposition de la Charte des Nations 

Unies, ayant pour but de modifier L’état du droit international positif en vigueur, ou pour résultat de troubler 

l’ordre public » .  

Georges Scelle , Question of defining aggression , Extract from the Yearbook of the , International Law 

Commission   , vol. II ,  1951 .  

 . 252 – 251السيد مصطفى أمحد ، مرجع سابق ، أبو اخلري _ 93 

 . 67صالح الدين أمحد ، مرجع سابق ، ص  محدي  _94 

  . 189إدريس ، مرجع سابق ، ص بوكرا  _95 
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إىل أن املبادأة ابستخدام القوة املسلحة بواسطة دولة ما خرقا من تعريف العدوان ، كما أشارت املادة الثانية        
على ارتكاهبا عمال عدوانيا ، دون أن خيل ذلك بصالحيات جملس األمن يف تكييف ما  ةبينة كافي، يعد للميثاق 

                                                 . يراه عدواان ، وما يكون غري ذلك ابلنسبة له

،  96 تضمنت تعدادا لألعمال العدوانية على سبيل املثال ال احلصرمن التعريف ، فقد املادة الثالثة  أما          
يصف أعماال أخرى أبهنا  كامل الصالحية يف أنأن جمللس األمن  إىل  عندما أشارت هو ما أكدته املادة الرابعةو 

   يع دولة على اندالع حرب أهلية .أحكام امليثاق ، كحالة تشجللسلطات املخولة له مبوجب عدوانية طبقا 

أو ، أن فائدة تعريف العدوان تربز فقط عند سكوت جملس األمن  إىلحممد بوسلطان األستاذ  ذهبو ي        
 عتماد على التعريف السابق الذكر كحجة ملواقفها ،يسمح للدول ابال اممتطاعته التوصل لتكييف نزاع ما ، عدم اس
جمللس األمن ، و ابلتايل فله  يبقى دائماخرق السلم  حاالت هتديد األمن و أن اإلختصاص األصيل يف حتديد على

 . 97بذلك أن يتوسع يف حتديد هذا التعريف ، أو يضيق منه 

 

      
 ابألعمال العدوانية و اليت ميكن أن نوجزها فيما يلي : تضمنت املادة الثالثة قائمة_ 96 

إلقليم دولة أخرى ، ينجم عن هذا الغزو أو أي ضم إلقليم  -و لو كان مؤقتا –قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو أو هجوم أو احتالل عسكري  - أ
                           دولة ما أو جزء منه ابستعمال القوة 

 م القوات املسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة ما ابلقنابل ، أو استعمال أية أسلحة ضدها .           قيا  –ب  

 ة أخرى . قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية  أو األسطولني   التجاريني البحري و اجلوي لدول -ج  

 موان  دولة ما أو سواحلها من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى .ضرب حصار على   -د 

عليها  قيام دولة ما ابستعمال قواهتا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى مبوافقة الدولة املضيفة ، على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص –ه 
هناية اإلتفاق .                                                                                                     اإلتفاق ، أو أي متديد لوجودها يف اإلقليم املذكور إىل ما بعد 

                                                                    مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى أبن تستخدمه هذه األخرية الرتكاب عمل عدواين ضد دولة اثلثة .                        -و 
من أعمال القوة  أبعمال  من قبل دولة ما أو ابمسها تقوم ضد دولة أخرىية أو مرتزقة ،إرسال عصاابت أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظام–ز 

 تكون من اخلطورة حبيث تعادل األعمال املعددة أعاله ، أو اشرتاك الدولة بدور ملموس يف ذلك . ، املسلحة
  . 89 – 88بوسلطان حممد و بكاي محان ، مرجع سابق ، ص  _ 97 
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 اثلثا : مشروع اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية و أمنها :

املخلة بسلم اإلنسانية ، إىل إعداد مدونة للجرائم  القانون الدويلدعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة جلنة           
على أننا سنقتصر ،  17إىل  1، صياغة املواد من  م 1991تة حىت عام اعتمدت اللجنة بصفة مؤق و و أمنها ،

 .17 املادة " التدخل" و 16 ة" املاد التهديد ابلعدوان جرمييت " يف دراستنا على

  إصدار بياانت ابلعدوان يف " يتمثل التهديد بقوله 16يد ابلعدوان يف املادة املتعلق جبرمية التهدنص املشروع  – أ
بوجود تفكري  عتقادمحل حكومة دولة ما على االشأهنا  من أو تدابري أخرى، استعراض للقوة أو  تصاالتاإجراء و 

اإلعداد  ملسألةضد اإلنسانية  اجلرائممل يتعرض املقرر اخلاص ملدونة و  ، الدولة" على هذه جدي يف ارتكاب عدوان
يف إطار نظام املسؤولية  ، املسامهة يف ارتكاب اجلرائم الدولية إليها عند معاجلة على أساس أنه سينظر، للعدوان 
 . 98  اجلماعية

" تتمثل جرمية التدخل يف الشؤون الداخلية أو   يف فقرته الثانية جرمية التدخل بقوله 17يعاجل نص املادة  – ب
طة أو اخلارجية لدولة ما يف التحريض على القيام أبنشطة )مسلحة( هدامة أو إرهابية ، أو يف تنظيم هذه األنش

أو تقدمي األسلحة الالزمة هلا ، و اإلخالل بذلك ) على حنو خطري( حبرية ممارسة هذه  ،املساعدة عليها أو متويلها
  ة حلقوقها السيادية . الدول

أقرته عديد الواثئق  و، الذي ثبت يف امليثاق  و يعكس مشروع النص اخلاص جبرمية التدخل عدم مشروعيته        
 ة ،األمريكي ضد الوالنات املتحدة وغنيكارانزاع حكم حمكمة العدل الدولية يف كذلك و أكده   ، الدولية الصادرة

غري  كما قد يكونأن التدخل قد يكون مسلحا   حديثها عن أشكال التدخل ،حيث أشارت احملكمة يف معرض 
                                                                                                                                           للجماعات املناهضة للحكومة   املعوانت أشكال اهليمنة ، أو تقدمي األسلحة وقد ينطوي على شكل من و ، مسلح

و هو ما يطلق ، الداخلية واخلارجية  الشرعية يف الدولة ، أو ممارسة الضغوط اليت تقيد حرية ممارسة الدول لسيادهتا
    .    99ستعمار اجلديد" عليه  "ابال

 

      
  . 365ص  سابق ،السيد مصطفى ، مرجع  أمحد خلرياأبو   _98

جامعة الزقازيق ، العدد  جويلي سعد سامل ، استخدام القوة املسلحة يف القانون الدويل العام يف زمن السلم ، اجمللة القانونية اإلقتصادية ، كلية احلقوق _99
 . 49، ص  1995اخلامس ، 
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 املطلب الثالث : وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية  
يعترب مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية من املبادئ األساسية يف القانون الدويل العام ، ذلك أنه            

يرتبط ارتباطا وثيقا مببدأ حترمي استخدام القوة يف العالقات الدولية ، و يكتسب املبدأ طابعا إلزاميا ، ذلك أنه يقوم 
 ابعتباره أحد املبادئ األساسية اليت كرسها امليثاق ، فقد نصت و، 100على أساس صون السلم و األمن الدوليني 

 ابلوسائل أعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية الثانية من ميثاق األمم املتحدة يف فقرهتا الثالثة بقوهلا " يفض مجيع  ادةامل
  السلمية على وجه ال جيعل السلم و العدل الدويل عرضة للخطر " .

حمكمة العدل الدائمة النزاع الدويل بقوهلا أبنه " خالف حول نقطة قانونية أو واقعة تناقض  قد عرفت و          
وجود نزاع دويل يتطلب التحديد املوضوعي  على أن،   و تعارض وجهات النظر القانونية أو املصاحل بني دولتني "

     لطابعه اجلوهري ، على أن هذا التحديد يثري إشكاال ، ذلك أنه و إن استطاع الفقه التفرقة بني النزاع القانوين
                 . 101يصعب تطبيق ذلك عمليا و النزاع السياسي نظرنا ، فإنه 

سبيل املثال ال احلصر على من امليثاق ، جند أهنا قد أوردت الثالثة و الثالثون املادة  نص امليثاق ابستقراء         
أن تسلك الطريق القضائي أو الطريق  بنياألطراف املتنازعة  تخري  وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية ، و

األمن و مبوجب الفصل السادس اإلقليمية ، على أن جمللس  الدبلوماسي، أو أن تلجأ إىل الوكاالت و التنظيمات
 . 102شأنه هتديد السلم الدويل  منيرى أن فحص أي موقف أو نزاع يف سلطة ال كامل  من امليثاق ،

املتحدة  ية العامة لألممالذي اعتمد مبوجب قرار اجلمع ، اإلعالن اخلاص املتعلق بتعزيز األمن الدويلقد أكد ل     
املنازعات  مانيال بشأن تسويةعلى هذه الوسائل ، إضافة إىل إعالن  1970ديسمرب  16يف  صادرال 2734رقم 

   1982 /15/11يف  1037ر اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، الذي اعتمد مبوجب قرا الدولية ابلوسائل السلمية
نازعاهتا و منصفة مل حيث نصت املادة اخلامسة منه بقوهلا " تلتمس الدول حبسن نية و بروح تعاونية تسوية مبكرة

 القضائية ، أو التسويةأو التحكيم أو التحقيق أو الوساطة ، أو التوفيق التالية : التفاوض أبي من الوسائل الدولية 
 ..".مبا فيها املساعي احلميدة ختتارها هي ذاهتا، أو أي وسيلة سلميةرتتيبات أو املنظمات اإلقليمية أو اللجوء إىل ال

      

 .   35، ص  2005عمر ، حل النزاعات الدولية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،سعد هللا  _100
101_ Voir : Hamdi Mehdi , Les Opérations de consolidation de la paix , Thèse de Doctorat , Faculté de droit  

d’économie et Gestion , Angers , 2009 , p 42  .        

102_  Rousseau Charles , Droit international public, DALLOZ , 2 éme Edition , 1976, p 298 .  
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 يفرض حيث أنهإلزامي طابع  ذوو إبلقاء نظرة فاحصة على هذه الوسائل ، نالحظ أن البعض منها               
    حرية االختيار .ألطراف النزاع  بل و يتيح، اإللزاملبعض اآلخر ال حيمل طابع ، يف حني أن االتقيد إبجراءات معينة

الطرق القضائية و التحكيمية )الفرع مث إىل  ، إىل الوسائل السياسية و القانونية )الفرع األول(على ذلك سنتطرق و 
  ) الفرع الثالث ( . يف التسوية السلمية للنزاعات الوكاالت اإلقليمية  التنظيمات وو أخريا سنتناول دور الثاين( ، 

  الفرع األول : الوسائل السياسية و القانونية

، و إما  و تكون هذه األدوات إما ابتفاق طريف النزاع مباشرة عن طريق مفاوضات دبلوماسية بني ممثليها       
  بتدخل طرف اثلث أجنيب عن النزاع ، و قيامه مبحاولة تقريب وجها النظر بني األطراف املتنازعة . 

 أوال : املفاوضات 

 تعد املفاوضات من أوىل الوسائل الدبلوماسية اليت عرفتها البشرية ، إذ تقوم على تبادل وجهات النظر بني        
عن طريق املبعوثني الدبلوماسيني أو ل سلمي للنزاع القائم بينهما ، إذ تتم عادة ، هبدف إجياد حاألطراف املتنازعة 
نازعة على أمهية موضوع النزاع ، عموما فإنه يتوقف حتديد مستوى األشخاص الذين ميثلون الدول املترؤساء الدول، 

منظمة  ن املفاوضة يف إطار، و قد تكو شفهية أو كتابيةو تكون ، نيةكما قد تكون عل   قد تكون املفاوضات سريةف
     . 103 أهم قاعدة يف الدبلوماسية أهنا ال ختضع ألية قاعدة " ، و يقال أن "شكل مؤمتر دويل دولية ، كما قد تتخذ

تفاقيات الدولية أسلواب مميزا يلزم األطراف املتعاقدة فيها ،  اتبعت بعض اال ، للوصول إىل حلول مباشرةو         
ل املثال ما جاء يف املادة على سبي أو خالف بينها ، إبجراء مفاوضات أو تبادل اآلراء و نذكركلما نشأ نزاع 

 .   104 1982من اتفاقية قانون البحار لعام األوىل

، وقد يتم اءات حل النزاعاتتتعدد تطبيقات املفاوضة ، فقد يتفاوض أشخاص القانون الدويل لتحديد إجر  و     
تتفاوض الدول قد التفاوض لرفع هذه النزاعات إىل حماكم التحكيم أو حمكمة العدل الدولية  هبدف حلها ، كما 

 ميكن اجلمع بني املفاوضة و أية وسيلة أخرى ، ولعل هذا ما أكدته حمكمة العدل  كما  لتطبيق األحكام القضائية ،
      

        . 213ص ،  2002اجلزائر ، ،  دار الغرب للنشر و التوزيعحممد ، مبادئ القانون الدويل العام ، بوسلطان  _103
تفاقية أو بتفسري هذه اال نشأ نزاع بني دول أطراف يتصل مىتهلا  " بقو  1982قانون البحار لسنة اتفاقية األمم املتحدة لمن  283تنص املادة  _ 104

                                           . خرى "األسلمية الوسائل غري ذلك من الأو  لتفاوضالنزاع اب تهتسويأمر تطبيقها تبادر األطراف يف النزاع بسرعة إىل تبادل اآلراء يف 
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أنه ميكن رفع النزاع إىل القضاء  حيث أشارت إىل،  نيكاراغوو شبه العسكرية لالدولية يف قضية األنشطة العسكرية 
  .  الدويل مع استمرار أطرافه يف التفاوض

لتماس اخيص  لتزاماالأن ، ال يعين التزامها حبل النزاع بل  أن التزام األطراف املتنازعة ابلتفاوضو يشار إىل         
كانيات و الوسائل حلل النزاع حل له ، فموقف الدول و مسؤولياهتا يتحدد مبدى حسن نيتها يف استنفاذ كل اإلم

  . 105 سلميا و ليس ابحلل الفعلي له

 اثنيا : الوساطة و املساعي احلميدة 

تعترب املساعي احلميدة وسيلة لتقريب وجهات النظر بني أطراف النزاع ، وتتم بواسطة طرف اثلث مببادرة           
طاولة  القائم هبا يتوقف عند جلوس أطراف النزاع إىلخاصة منه ، أو بطلب من أحد أطراف النزاع ، على أن دور 

الظروف السياسية و املادية  توفريالتفاوض ، فهو ال يقرتح احللول و ال يشارك يف إجيادها، و إمنا يقتصر دوره على 
ن شكل جملس األممباشرة املفاوضات ، و قد تتوخى املساعي احلميدة إهناء نزاع مسلح قائم ، فقد  لعقد اللقاء و
  للمساعدة ، لوالنات املتحدةاىم ممثلي دول أسرتاليا و بلجيكا و تض،  جلنة للمساعي احلميدة 1947الدويل سنة 

  املؤمتر منظمة ) كذا جلنة املساعي احلميدة  على قيام مفاوضات إلهناء النزاع بني أندونيسيا الناشئة و هولندا ، و
 . 106م  1983إال أهنا وصلت إىل قرار مسدود سنة ، اإلسالمي( لوضع حد للحرب العراقية اإليرانية 

، حيث أن دور الوسيط أما الوساطة فهي تشبه إىل حد كبري املساعي احلميدة ، إال أهنا أكثر تنظيما و رمسية       
تسوية ، بغية الوصول إىل إمنا يتعداه إىل اقرتاح احللولعلى اجلمع بني الدول املتنازعة و ، فال يقتصر دوره أكثر فعالية

اجلزائر يف حل النزاع بني دوليت العراق و إيران، الذي انتهى بتوقيع و من أمثلة ذلك وساطة األطراف املتنازعة ، بني
 املوقعة  السالم تفاقيةابرام ، و كذا الوساطة األمريكية بني مصر و إسرائيل اليت توجت إب1975اتفاقية اجلزائر سنة 

، و اليت انتهت بعقد معاهدة السالم يلوكذا الوساطة اجلزائرية حلل النزاع الداخلي املسلح يف ما ، 107 1978 سنة
 . 2015الشامل بني األطراف املتنازعة ابجلزائر يف ماي من سنة 

 

      

 . 215حممد ، مبادئ القانون الدويل العام ، مرجع سابق ، ص بوسلطان  _105 
 . 62النزاعات الدولية ، مرجع سابق ، ص عمر ، حل سعد هللا  _106
 . 47، ص  1994هنداوي حسام أمحد حممد ، سلطات جملس األمن يف ضوء قواعد النظام العاملي اجلديد ، د .د ن ،  _107
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 اثلثا : التحقيق 

رفع ، و  مجع  احلقائق يهدف إىل إبراز احلقائق ، إذ تنشأ هيئات خاصة قصد يعترب التحقيق إجراء خاصا           
، و تطبق هذه الطريقة عند نشوء نزاع بني الدول  تقارير لألطراف املعنية حول الوقائع املتنازع عليها يف نزاع دويل

بسبب خالفات يف الرأي حول نقاط تتعلق بتكييف حاالت معينة ، إذ تقوم األطراف املعنية بتشكيل جلان 
 دد األطراف مبوجب اتفاق خاص صالحياهتا . التحقيق للفصل يف صحتها ، على أن حي

غري أن تنظيم  ،1899سنة الهاي األول يعود نشأة التحقيق كوسيلة لتسوية املنازعات الدولية إىل مؤمتر  و       
 ، إذ تضمنت املادة التاسعة منه املبادئ اليت تستند عليها اللجنة1907سنة  الثانية الهايتفاقية اإجراءاته جاء يف 
  جلان تتميزو  ،Dogger Bank 109، وقد شهدت جلان التحقيق أول استخدام هلا يف قضية 108الدولية للتحقيق
 للدولو تتخذ قراراهتا ابألكثرية كما أن التقارير اليت ترفعها غري ملزمة جلساهتا و مداوالهتا تتم بسرية التحقيق أبن 

فردي  عدد تتكون جلان التحقيق عادة من أي ، و احلقائق و األدلة دون إعطاء حكم على مجعإذ تقتصر مهمتها 
اللبناين الوزراء  رئيس يف اغتيال م جملس األمن بتشكيل جلنة حتقيقيتفق عليه أطراف النزاع ، و من أمثلة ذلك قيا

 م . 2005أفريل  7الصادر يف  1595، مبوجب قرار جملس األمن  رفيق احلريرياألسبق 

تقصي لبعثة  1975 سنةض النزاعات ، فقد أرسلت أن أنشأت جلاان خاصة ببعو سبق لألمم املتحدة  كما      
 .110احلقائق إىل املغرب ، بشأن النزاع اإلقليمي حول إمكانية تنظيم استفتاء لتقرير املصري يف الصحراء الغربية 

      

ال مصاحلها  م بقوهلا " يف اخلالفات اليت ال متس بشرف الدول و 1907أكتوبر  18يف  املؤرخةنصت املادة التاسعة من إتفاقية الهاي الثانية   _108 
تفاق ح يف االذه اخلالفات ، إذا مل تنجمثل هيف طراف األعة )على هذه اإلتفاقية( أنه على األساسية ، واملرتتبة عن اختالف الوقائع ، ترى القوى املوق

، أن تؤسس جلنة دولية للتحقيق تكلف بتسهيل حل هذه النزاعات عن طريق توضيح  على حل هلا ابلطرق الدبلوماسية ، و مىت مسحت الظروف بذلك
 املسائل الواقعية ببحث حيادي و مسؤول" .

" أنه و أثناء احلرب الروسية الياابنية قام األسطول الروسي مبهامجة قوارب صيد إجنليزية ، ظنا منه أهنا  Dogger Bank" تتلخص وقائع قضية   _109
أتلفت جلنة حتقيق دولية ، مت حتديد قوارهبم ، و بناء على طلب فرنسا  ريدمتأسفرت هذه العملية عن مقتل صيادين ، و حيث مدمرات ناابنية ، 

، حيث قدمت تقريرها بعد شهرين من ذلك ، دفعت على إثره روسيا تعويضا إلجنلرتا لتعويض األضرار  برتسبورغ مبقتضى بيان مهمتها و اختصاصها 
 . الناشئة عن احلادث 

 
Rousseau Charles , Op Cit , p 289 .  

 . 75عمر ، حل النزاعات الدولية ، مرجع سابق ، ص سعد هللا  _110
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 رابعا : التوفيق 

التوفيق كوسيلة للتسوية السلمية للنزاعات مباشرة بعد احلرب العاملية األوىل ، إذ يقوم على اجلمع بني ظهر          
ليس له استقاللية سياسية ، من أجل  ق الدويل أبنه " تدخل كيان دويلأسلويب الوساطة و التحقيق ، ويعرف التوفي

 مشكلةبواسطة جلنة  يتمالتوفيق عادة  و،  111" اع حل النزاع سلميا ، على أن حيظى هذا الكيان بثقة أطراف النز 
 اللجنة ببحث كافة جوانب هذه  تقوم، إذ  بثقة األطراف املتنازعة ونو حيظ، من خرباء خمتصني يف موضوع النزاع 

النزاع  جتاه أطراف يتمتع أبية قوة قانونية ملزمةابقرتاح احلل الذي تراه مناسبا ، على أن هذا احلل ال ، مث تقوم  النزاع
112. 

 كما ، كما قد تكون مبثابة أجهزة دائمة يف املنظمات الدولية ،و جلان التوفيق دائمة وتنشأ قبل نشوب النزاعات    
  والتوفيق الوساطة منه على إنشاء جلنة 19اليت ينص ميثاقها يف املادة ،ة)سابقا(اإلفريقي الوحدةهو احلال يف منظمة 

  . 113 سلميا تعترب هيئة دائمة تتوىل املسامهة يف حل النزاعات اليت تنشأ يف القارة اإلفريقية حال التحكيم ، اليت و

       قواعد 1995ديسمرب  11اء على تقارير اللجنة السادسة يفهذا و قد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بن      
  أعضاء عددو  ، و اليت تناولت إجراءات التوفيق تنشأ بني الدولاألمم املتحدة النموذجية للتوفيق يف املنازعات اليت 

 جلنة التوفيق و كيفية تعيينهم ، و املهام املوكلة هلم ، و طريقة عملهم ، وصوال إىل احلل الذي تقوم ابقرتاحه . 

أطراف النزاع بعد ختيارنا عندما يلجأ ا، فيكون التوفيق  التوفيق اختياري كما قد يكون إجباري يشار إىل أن       
حصول النزاع ، إىل التوفيق بغية تسوية النزاع القائم بينهم ، يف حني أن التوفيق اإلجباري فهو عبارة عن اتفاق يربم 

 التوفيق لتسوية ما قد ينشأ بينهم من منازعات . قبل حصول نزاع يقضي ابللجوء إىل

التوفيق اإلجباري ، فيما خيص املنازعات املتعلقة  على 1969ية فيينا لقانون املعاهدات و قد أكدت اتفاق    
، فيما خيص  حذوها 1982م املتحدة لقانون  البحار ابملعاهدات املربمة بني الدول ، و حذت اتفاقية األم

 .114 297املنازعات املتعلقة مبصائد األمساك طبقا للمادة 

 
      

 . 220مرجع سابق ، ص حممد ، مبادئ القانون الدويل العام ، بوسلطان  _111
 . 50حسام أمحد حممد ، مرجع سابق ، ص هنداوي  _112
 . 73، ص  2005أمحد ، القضاء الدويل ، دار هومة للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، بلقاسم _113
   .  77عمر ، مرجع سابق ، ص سعد هللا  _114



 الفصل األّول                                           إعمال مبدأ حظر استخدام القوة يف التنظيم الدو يل
 

48 
 

 لفرع الثاين : الطرق القضائية ا
قرار ملزم التنفيذ ، و لذلك  على أساس قانون معني ، و بواسطة جهاز قانوين ، و تكون التسوية القانونية        

 فإن الوسائل القانونية للتسوية السلمية للمنازعات الدولية ، تتمثل يف التحكيم الدويل و القضاء الدويل .

 أوال : التحكيم 

القضائية ، حيث استعملته املدن اإلغريقية حلل نزاعاهتا ، وقد عرفته املادة  أقدم الوسائل يعترب التحكيم من        
بقوهلا " يهدف التحكيم الدويل إىل حل النزاعات بني الدول بواسطة قضاة   1907( من اتفاقية الهاي سنة 37)

   . 115 يتم اختيارهم حسب رغبة األطراف ذات النزاع "

األطراف برضاهم إىل طرف أجنيب ، بغية التوصل إىل حل للخالف القائم  و مبدأ التحكيم يقوم على جلوء      
  على شرط اللجوء إىل التحكيم قد يكون سابقا على أنلتزام هبذا احلل ، ويقع على عاتق أطراف النزاع اال بينهم ،

إحالة  تتم مشارطة التحكيم ابتفاق أطراف النزاع بعد حدوثه على كما قده،  يلع، كما قد يكون الحقا نشوء النزاع
ختصاصات احملكمني و حدود اإجراءاته ، و و موضوع التحكيم حتديد تفاق على مع االالنزاع على جلنة التحكيم 

 .  هذا النزاعيف  الفصل أن مهمتها تنتهي مبجرد سلطاهتم ،  على أن هيئة التحكيم املنشأة ظرفية ، مبعىن

ظهرت أطراف النزاع ،  قبليقوم على حمكم وحيد ، خيتار من  شهد التحكيم تطورا هاما ، فبعد أن كان لقد      
تتشكل من ثالثة أو مخسة هيئة التحكيم أضحت  أين ، 1794"سنة  JAY" معاهدة اللجان املختلطة مبوجب 

 و   ، آخر حمايد ليتوىل رائسة اللجنة يضاف إليهم عضو و ، يعني كل طرف حمكما أو حمكمنيحمكمني ،  أعضاء 
بني  " PACIFICO "قضيةيف وقد جتسد هذا التطور النوعي  تكون القرارات الصادرة عنها مسببة بصورة كافية ،

 .116تلك الفرتة  يف ، إذ تشكلت هذه اللجان املختلطة على نطاق واسع 1851اليوانن بريطانيا 

 اليت صدر قرار بشأهنا يف عام -أما ظهور التحكيم الدويل بشكله احلديث ، فيعود إىل قضية السفينة أالابما      

      
 . 131، مرجع سابق ، ص عمر   سعد هللا  _115
 . 52 ، ص 2005أمحد ، التحكيم الدويل ، دار هومة  للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، بلقاسم   _116
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 حمايدين ذوي خربة قانونية ، يتولون " مكونة من "قضاةحيث تقوم على تشكيل هيئة قانونية  – 117م 1972
الفصل يف املنازعات الدولية بناء على أسس قانونية و يصدرون قرارات حتكيمية معللة بصفة دقيقة ، و تعتمد يف 

 . حكمها على القانون الدويل

   نقصد ، بل امتد ليشمل أشخاص القانون الدويل العام ، وى الدوليم مل يبقى مقتصرا فقط علعلى أن التحك      
املتحدة األمريكية  الوالنات جهة وجرى بني منظمة األمم املتحدة من مثل النزاع الذي ، الدولية بذلك املنظمات 
حىت األشخاص الطبيعيني صار إبمكاهنم اللجوء إىل  بل،  1947ول اتفاق املقر املنعقد سنة ح من جهة أخرى

، و اليت تربم بني دولتني أو أكثر ، و تتيح  التحكيم بواسطة ما يعرف ب"املعاهدة الغطاء" أو" املعاهدة املظلة "
املتعلقة ية تفاقية الفرنسية اجلزائر ىل التحكيم ، مثل االاللجوء إ مبوجبها لألفراد و حتت غطاء الدولة اليت ينتمون إليها

 .118 1975تعلقة ابلنقل البحري لسنة و تلك امل ، 1965ابلفحم سنة 

و كمثال عن التحكيم بني الدول نذكر قضية "طااب" بني دوليت إسرائيل من جهة و مصر من جهة اثنية ، إذ       
، و اليت مبوجبها مت  تفاق على مشارطة التحكيمصول إىل حل يرضي الطرفني ، مت االو بعد فشل جلنة التوفيق للو 

  .119 صرم يف حكمها لصاحل ضت، و اليت ق تنشأ وفقا هلذه املشارطة إحالة نزاع " طااب" إىل هيئة حتكيم

و ينتهي الفصل يف قضية ما بقرار حتكيمي و النطق به ، إذ يصدر أبغلبية أعضاء اهليئة التحكيمية ، حيث          
ليه من طرف رئيس اهليئة و القائم مبهمة كاتب اجللسة ، فيما يتلى القرار يف يذكر فيه أمساء احملكمني ، و يوقع ع

 جلسة علنية بعد النداء على األطراف ، و يتمتع قرار اهليئة حبجية الشيء املقضي فيه ، إذ هو حكم هنائي غري
 .أو حقائق من شأهنا تغيري احلكم قابل للطعن فيه ، ابستثناء ظهور وقائع 

حيث يتوقف ذلك طرافه ، إال أنه ال ينفذ ابلقوة حكم هيئة التحكيم و إن كان ملزما أل يشار إىل أن          
 األحكام الدولية ذلك إىل عدم وجود سلطة عليا ختتص بتنفيذيعود  على إرادة الدولة اليت صدر احلكم ضدها ، و

      
بني والناهتا اجلنوبية منها والشمالية ، و بعد هناية احلرب إهتمت ( م حراب داخلية ضروسا 1865 -1861شهدت الوالنات املتحدة األمريكية )  _117 

ومنها الستخدامها يف احلرب األهلية ،  حلساب الوالنات اجلنوبيةالو.م .أ نظريهتا الربيطانية ابنتهاك قواعد احلياد ، و السماح ببناء سفن حربية يف مرافئها 
 حيث،اليت حلقتها جراء انتهاك قواعد احلياد ابلتعويض عن اخلسائر  الو م أأحلقت أضرارا جسيمة ابلوالنات الشمالية ، حيث طالبت  السفينة أالابما اليت

قضت و عني كل طرف حمكما له ،و ثالثة منهم حمايدون ،  :نت احملكمة مؤلفة من مخسة أعضاء اتفق الطرفان على إحالة النزاع على التحكيم ، و كا
 .بتعويض للوالنات املتحدة األمريكية تدفعه بريطانيا يف األخري كمة احمل

 . 595، ص  2003، بريوت ، حممد ، القانون الدويل العام ، منشورات احلليب احلقوقية اجملذوب 
 . 154، ص  1999غي أنييل ترمجة نور الدين اللباد ، قانون العالقات الدولية ، مطبعة مدبويل ، القاهرة ،  _118
  . 50، مرجع سابق ، ص هنداوي حسام أمحد حممد  _119
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لتزام أبحكام هيئات التحكيم ، و على  أثبتت حرص الدول على االقد الدولية  املمارسة ، و إن كانتابلقوة 
 .120صيانة للعالقات فيما بينها وضعها موضع التنفيذ 

 اثنيا : القضاء الدويل 

حماكم  املنازعات الدولية على أساس القانون ، و مبوجب أحكام ملزمة تصدرهاالتسوية القضائية حل تستوجب    
مبهمتها و إجراءاهتا وقراراهتا إذ يقوم القضاء الدويل على وجود حماكم دائمة يتم تشكيلها مسبقا ،  دولية ، قضائية
الدائمة يف إطار العصبة ،  حيث مت إنشاء حمكمة العدل الدولية، أن يكون ألطراف النزاع دور يف تشكيلها  دون

حلت حملها  حمكمة العدل الدولية بدخول ميثاق األمم  ، مث 1921مها األساسي حيز النفاذ عام بدخول نظا
 اعتبار ىلإ( من امليثاق 92أشارت املادة ) ورابع عشر من امليثاق ، املتحدة حيز التنفيذ ، حيث ضمنها الفصل ال

 مهمتها، لألمم املتحدة رئيسية القضائية الداة األن أجهزة املنظمة ، فهي تعد الدولية كجهاز دائم م حمكمة العدل
  .   121و هو جزء منه كمها نظام أساسي ملحق ابمليثاق حل النزاعات القانونية بني الدول ، و حياألساسية 

من قبل جملس األمن و اجلمعية العامة لألمم قاضيا يتفرغون هلا ، يتم اختيارهم  15و تتكون احملكمة من          
ختصاصات  اال تتمثل، و  أما رئيس احملكمة و انئباه فينتخبون ملدة ثالث سنوات سنوات  9ملدة ،  122املتحدة 
 :لمحكمة يف لالقضائية 

 النظر يف الدعاوى املقدمة أمامها . – 1

 . تقدمي آراء قانونية استشارية – 2

( أن يكون أطراف الدعوى دوال ، و إن كان بعض الفقه تبىن اقرتاح 34األساسي )املادة و يشرتط نظامها      
ابملسائل موضوع الدعوى قد ، و يتحدد ا دامت متمتعة ابلشخصية املعنويةم اضيالسماح للمنظمات الدولية ابلتق

 . 123 اختيارية اليت يقوم املتقاضون بعرضها على احملكمة ، فاألصل هو أن اختصاص احملكمة ذو طبيعة

      
 . 51ص مرجع سابق ، ، هنداوي حسام أمحد حممد  _120 

   . 145عمر ، مرجع سابق ، سعد هللا   -121
عن اآلخر ،  كمة العدل الدولية بقوهلا " يقوم كل من جملس األمن و اجلمعية العامة كال منهما مستقالمن النظام األساسي حمل 8املادة  تنص -122

 ابنتخاب أعضاء احملكمة " .
اعترب البعض أن االختصاص االختياري للمحكمة يشكل عقبة يف قيام احملكمة بدورها القضائي ،نظرا لرفض الدول التصريح بقبول اختصاص  123

ألمن ، ال جند إال بريطانيا اليت قبلت احملكمة ، أو سحب هذا التصريح بعد تقدميه ، كما يالحظ أن من بني الدول الدائمة العضوية يف جملس ا
  اإلختصاص اإللزامي للمحكمة .
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 لينص على أن " للمحكمة أن تفيت يف ( من النظام األساسي للمحكمة65)و يف اإلفتاء جاء نص املادة         
ستشاري أية حجة رأي االأية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص هلا ميثاق األمم املتحدة.." ، و ليس لل

 جملس األمنكل من على  من احملكمة  حق طلب اإلفتاءر صتقي فيما ،سبة ملن طلبه  أو للمحكمة نفسهاسواء ابلن
 . فقط دة العامة لألمم املتح  اجلمعية و

صوات رجح بناء على ما تذهب إليه آراء أغلبية أعضاء احملكمة ، و إذا تساوت األ و حكم احملكمة يصدر       
، و يراعى أن من حق كل قاضي ال يتفق مع احلكم الصادر أن يصدر رأنا معارضا ، على انب الذي فيه الرئيساجل

بيد أنه إذا اكتشفت واقعة حامسة يف الدعوى مل تكن  ،ستئنافلال قابل و غري هنائي أن احلكم الصادر يف الدعوى
حمال لنظر احملكمة عند صدور احلكم ، جاز للطرف الذي كان جيهل وجود هذه الواقعة أن يلتمس إعادة النظر يف 

 النزاع أطراف، و يف حال ما اختلف  124الدعوى ، على أنه يشرتط أن ال يكون جهله هبا راجع إلمهال من جانبه 
مهمة تنفيذ األحكام الصادرة عن  أما، بناء على طلب أي طرف  مدلول احلكم ، قامت احملكمة بتفسريهيف تفسري
 .  125األمم املتحدة ميثاق من  94املادة  عمال مبا نصت عليهجلس األمن مب قد أنيطاحملكمة ف

 الفرع الثالث : دور املنظمات اإلقليمية يف تسوية املنازعات الدولية ابلوسائل السلمية 

، يف جمال 126إدراكا من ميثاق األمم املتحدة ملا ميكن أن تقوم به التنظيمات و الوكاالت اإلقليمية           
 هو الفصل الثامن الذي اق فصال ، والتعاون بني أعضائها ومهمة حفظ السلم و األمن الدوليني ، أفرد هلا امليث

      

ية ، كذلك كان ، عند قيام احملكمة ابلفصل يف قضية التجارب النوو  1974و لإلشارة فإن فرنسا قد سحبت تصريها بقبول اختصاص احملكمة سنة 
 مبناسبة النظر يف قضية نيكاراغو . ابلقبول ، اليت قامت هي األخرى بسحب تصرحيها  مريكيةتحدة األامل احلال ابلنسبة للوالنات

 .111، ص  2007نعيمة ، دمقرطة منظمة األمم املتحدة ، املؤسسات اجلامعية للدراسات و النشر والتوزيع ، بريوت ، عميمر 
  . 526 – 525،  2010رناض صاحل ، القانون الدويل العام ، إثراء للنشر و التوزيع ، األردن ، أبو العطا  _124
 لية يف أية قضية يكون طرفا فيهاأن ينزل عند حكم حمكمة العدل الدو من امليثاق بقوهلا "يتعهد كل عضو من أعضاء األمم املتحدة 94تنص املادة _ 125
اجمللس ، إذا إذا امتنع أحد املتقاضني يف قضية ما عن القيام مبا يفرضه عليه حكم تصدره احملكمة ، فللطرف اآلخر أن يلجأ إىل جملس األمن. وهلذا " 

 ، أو يصدر قرارا ابلتدابري اليت جيب اختاذها لتنفيذ هذا احلكم "ة لذلك أن يقدم توصياته رأى ضرور 
تصورات ملنظمة دولية و اكتفت بوضع  ،ة العاملية و املنظمات اإلقليميةإن الدول الرئيسية الكربى مل ترغب أساسا يف تنظيم عالقة تعاون بني املنظم_ 126

خال ميثاق األمم  مم املتحدة عارض هذه النزعة االحتكارية ، و قدرها هذه الدول ، غري أن  أغلب املشاركني يف املؤمتر التحضريي مليثاق األواحدة تدي
وضع إعداد ميثاق سان  فرانسيسكو ، تقدمت مصر ابقرتاح يهدف إىل  إابنأنه  ابلرغماملتحدة من أي تعريف لإلتفاقيات و الوكاالت اإلقليمية ، 

 . بسبب معارضة الدول الكربى ح مل ير النور يف دقيق هلا ، إال أن هذا املقرت تعر 

 .   129-127، ص  2000اجلندي غسان ، عمليات حفظ السالم الدولية ، دار وائل للنشر ، األردن ، 
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 األمم املتحدة كلمن امليثاق يف فقرهتا األوىل على أن " يبذل أعضاء  52تضمن أحكامها ، حيث  تنص املادة 
عرضها على جملس األمن  جهودهم لتدبري احلل السلمي للمنازعات احمللية عن طريق التنظيمات اإلقليمية ، قبل

اإلقليمية اإلعالن املتعلق بتعزيز التعاون بني األمم املتحدة و التنظيمات أو الوكاالت ، الدويل " ، كما أكد ذلك 
 .   127 (يف حيثيته األوىل )أ 1994ديسمرب  9ني ، الصادر بتاريخ الدولي يف جمال صون السلم و األمن

جند أن كافة املنظمات اإلقليمية قد نصت يف مواثيقها األساسية ، على نصوص خاصة ابلتسوية السلمية  و        
اليت ينص ميثاقها يف املادة الثالثة حلال مع منظمة الدول األمريكية للمنازعات اليت تنشب بني أعضائها ، كما هو ا

من امليثاق  23منه على " وجوب حل النزاعات اليت تنشب بني أعضائها ابلوسائل السلمية " ، و تذهب املادة 
أن حتال النزاعات الدولية اليت تقع بني أعضاء املنظمة على اإلجراءات  "على إذ تنص ، إىل أبعد من ذلك نفسه 

       . "ل عرضها على جملس األمن الدويل املبينة يف امليثاق قب

اللجوء أوال إىل املنظمات اإلقليمية اليت يكونون أعضاء  ل األطراف يف املنازعات الدوليةيتعني على الدو  كما       
عة فهم طبيعلى فيها لتسوية مثل هذه النزاعات تسوية سلمية ، ذلك أن املنظمات اإلقليمية عادة ما تكون األقدر 

،   128حضارية مشرتكة جتمع بينهاالنزاعات خاصة اإلقليمية منها، نظرا لوجود خصائص و روابط و أواصر جغرافية و 
حلل منازعاهتا  -يهقبل اللجوء إل –كما أن جملس األمن حيبذ جلوء الدول املتنازعة للتنظيمات و الوكاالت اإلقليمية 

كما قد يقوم إبحالة أطراف النزاع على املنظمة اإلقليمية ،   لنزاع ، فإنه قد يقوم ابلنظر يف اذلك  الدولية ، و على
 . 129 هنا يتبدى جوهر التطبيق العملي للعالقة بني جملس األمن و املنظمات اإلقليميةمن  و

 أوال : التطبيق العملي للعالقة بني جملس األمن و املنظمات اإلقليمية 

 األمن تفاقيات و املنظمات اإلقليمية من جهة ، و جملسالعالقة بني االن امليثاق األممي م 52نظمت املادة      
      

يقوم األعضاء املنضمون إىل مثل هذه التنظيمات أو الذين يشكلون مثل هذه الوكاالت ببذل قصار " على أن  نص اإلعالن يف حيثيته األوىل  _127 
أو عن طريق تلك الوكاالت اإلقليمية ، قبل إحالة املنازعات على جملس جهدهم لتحقيق تسوية سلمية للمنازعات احمللية يف إطار تلك الرتتيبات اإلقليمية 

 األمن " .
  . 703، القانون الدويل العام ، مرجع سابق ، ص حممد اجملذوب  _ 128
يف فقرهتا الثانية و الثالثة  على أنه " يبذل أعضاء األمم املتحدة الداخلون يف مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك  52تنص املادة   _ 129

التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة هذه الوكاالت و ذلك قبل عرضها على الوكاالت كل جهدهم لتدبري احلل السلمي للمنازعات احمللية عن طريق هذه 
                                                                                                                                                            جملس األمن .

ى اإلستكثار من احلل السلمي هلذه املنازعات احمللية بطريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة أو هذه الوكاالت و على جملس األمن أن يشجع عل
 " .ذلك قبل عرضها على جملس األمن تلك الوكاالت اإلقليمية ، بطلب من الدول اليت يعنيها األمر ، أو ابإلحالة عليها من جانب جملس األمن 
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فصاح يف فقرهتا الثانية عن اختصاص املنظمات اإلقليمية ، و يف فقرتيها الثالثة و الرابعة عن من جهة أخرى ، ابإل
اإلقليمية ، جندها املنظمات  السوابق العملية للعالقة بني جملس األمن و استقراءفب ،اختصاص جملس األمن 

أما النمط قتسام الوظيفي بني جملس األمن و املنظمة اإلقليمية ، جلى النمط األول يف احرتام االمنطني : يت تشهد
      .الثاين فيظهر يف عدم احرتام التقسيم الوظيفي ، بل و اإلنفراد به 

 قليمية : اإل املنظماتاحرتام التقسيم الوظيفي بني جملس األمن و  –أ 

طالب جملس األمن الدول املتنازعة بعرض نزاعها على التنظيمات سوابق عدة يف هذا اجملال ، أين  هناك          
بسبب  1962تها سنة و من ذلك قيام منظمة الدول األمريكية بطرد كواب من عضويليها ، ع تهحالأو إباإلقليمية 
ال أن منظمة الدول األمريكية ، إشرتاكية اليت حاولت تعميمها ، إذ طلبت من جملس األمن إلغاء قرار أفكارها اال

   . 130 جملس األمن أعاد املوضوع إىل منظمة الدول األمريكية

اليت شهدت قيام معارك ضارية بني فصيلني من املتمردين،  ، 1990األزمة الليبريية سنة  لك كان احلال يفو كذ    
، هذه غرب إفريقياقتصادية لدول ألقى هبذه القضية على كاهل اجملموعة االمل يتعاط جملس األمن مع األزمة و  حيث

 .131األخرية قامت إبرسال قوات سالم إفريقية ، و مبساعدة منظمة الوحدة اإلفريقية مت تسوية النزاع 

 قليمية اإل املنظماتقتسام الوظيفي بني جملس األمن و عدم احرتام اال –ب 

مبنظمة إقليمية ، خصوصا عندما دون املرور إقليمية على جملس األمن مباشرة  تطرح نزاعات و أن حيدثقد        
يتعلق األمر بنزاع بني عدة دول ، و عدم عضوية إحدى هذه الدول يف منظمة إقليمية ، فمثال تقدمت لبنان سنة 

 ، مما يشكل خطرا على السلم بشكوى جمللس األمن، متهمة اجلمهورية العربية ابلتدخل يف شؤوهنا الداخلية1958
 مع أتجيل مناقشته للسماح جيل هذا املوضوع على جدول أعمالهجملس األمن بتسو األمن الدوليني ، حيث قام 

 دفع مبجلس األمن لبحثه.ى قيام اجلامعة ببحث هذا املوضوع للجامعة العربية إبجياد حل، إال أن اعرتاض لبنان عل

 
      

130_  E.Kodjo, L’article 52 in : Cot . J. Pierre et Allain Pellet , La charte des Nations Unies « commentaire article 

par article »  , 2 édition ,  ECONOMICA , Paris , 1991, p 813  .  
  . 134، ص  2000غسان ، عمليات حفظ السالم الدولية ، دار وائل للنشر ، األردن ، اجلندي  _131
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 :يف إفريقيا ا : دور اإلحتاد اإلفريقي يف حل النزاعات اثني

دائمة ان جلمؤمتر القمة ، و متيزت منظمة الوحدة اإلفريقية )سابقا( آبليات للتسوية السلمية للنزاعات تكمن يف     
 29 اليت أنشئت خالل الدورة، إضافة إىل آلية الوقاية تسيري و حل النزاعات 132و التحكيم للوساطة و التوفيق 

توقع النزاعات بو اليت ترتكز يف عملها على أهداف و مبادئ املنظمة ، إذ تقوم )اآللية( ،  ملنظمة الوحدة اإلفريقية
و يف هذا الصدد  ،و اإلخطار حبدوثها، و يف حالة وقوع نزاع فإنه يقع على عاتقها مسؤولية إعادة و تقوية السلم 

 دة للمالحظة و املراقبة، للحيلولة دة واملحمدودة من حيث العسال ونشر بعثات مدنية و عسكرية إر إبمكان املنظمة 
احلدود ، حتديد  و اإلفريقية هو ترسيمالوحدة منظمة أبرز مشكل عرفته يالحظ أن على أنه ، 133دون تفاقم النزاع 
 .  134 النزاعات كانت تتمحور حول هذا اإلشكال حيث أن أكثر 

تشكل  اإلفريقي من أجل مواجهة التحدنات اليتظهرت منظمة اإلحتاد مع تزايد حاجة اإلقليم إىل التعاون  و     
به  ، الذي أنيط136، حيث مت إنشاء جملس السلم و األمن اإلفريقي135 هتديدا للسلم و األمن يف القارة اإلفريقية
و ليتمكن من حتقيق هذه املهمة األساسية حدد الربوتوكول اخلاص إبنشاء  مهمة حفظ و تعزيز السلم و األمن ،

من املهام الفرعية األخرى كاإلنذار القاري املبكر ، الدبلوماسية الوقائية ، ابإلضافة إىل سلطة اجمللس  اجمللس عددا
  و تشمل هذه األجهزة إنشاء جلان مؤقتة للوساطة و التوفيق و التحقيق يف إنشاء ما يراه ضرورنا من هياكل فرعية ،

 وجود نظام القوة اإلفريقية اجلاهزة الذي فضال عنها . غري ن من خرباء قانونيني و عسكريني و كما ميكنه إنشاء جلا
      

سنوات ، تشبه حمكمة حتكيم يف اختصاصها فال تنظر أي نزاع إال  5عضوا ، و ينتخبون ملدة  21تتكون جلنة الوساطة و التوفيق و التحكيم من  _132 
التوفيق إن فشلت الوساطة ، وتشكل حمكمة التحكيم من بني أعضاء اللجنة ، يف حال مبوافقة أطرافه ، و تقوم أساسا ابلوساطة بني الدول املتنازعة ، 

 إخفاق كل من الوساطة و التوفيق .

  .   81أمحد ، القضاء الدويل ، مرجع سابق ، ص بلقاسم 
 . 10، ص  2004 ، احلقوق ، جامعة البليدة، دور الدبلوماسية اجلزائرية يف تسوية النزاعات املسلحة ، مذكرة ماجستري ، كلية بلقاسم حللوح  _ 133
م ، أول امتحان ملنظمة الوحدة اإلفريقية ، حيث عاجله مؤمتر القمة ، و أصدر قرارا بوقف القتال يف  1963يعترب النزاع اجلزائري املغريب سنة _ 134
  إطار منظمة الوحدة اإلفريقية .  ، و بذلك سوي النزاع يف 20/02/1964، مث مت إبرام اتفاقية بني الطرفان يف  1963 /2/11

 . 82أمحد ، القضاء الدويل ، مرجع سابق ، ص بلقاسم  
و الثالثون ، حل اإلحتاد اإلفريقي حمل منظمة الوحدة اإلفريقية ، حيث مت تقدمي مشروع القانون التأسيسي إلحتاد إفريقي يف الدورة العادية السادسة _ 135

ماي  26األعضاء مبنظمة الوحدة اإلفريقية ب "لومي " أين مت اعتماده رمسيا ، على أن دخوله حيز التنفيذ كان يف  ملؤمتر رؤساء الدول و احلكومات
 ، بعد استيفاء الشرط اخلاص املتعلق بتصديق ثلثي األعضاء .   2001

األمن اإلفريقي ابلنص على طبيعته أبنه جهاز دائم لصنع القرار ورد يف الفقرة األوىل من املادة الثانية من الربوتوكول اخلاص إبنشاء جملس السلم و _ 136
ملبكر ، قوة إفريقية فيما يتعلق مبنع الصراعات و إدارهتا و تسويتها داخل اإلحتاد اإلفريقي ، ويساعد اجمللس كل من هيئة احلكماء ، نظام لإلنذار القاري ا

  للتدخل السريع .
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منع ، و لتجنب تفاقمها ، و ة يف الدول اإلفريقية قبل وقوعها خلية و احلدوديهو عبارة عن آلية ملنع الصراعات الدا
  .137 تدويل الصراعات اإلفريقية كما حدث سابقا يف سرياليون و ليبريناكذا و   أي عدوان خارجي على القارة ،

و يبدو أن أكرب ظاهرة تعرفها القارة اإلفريقية اليوم ، هي كثرة النزاعات الداخلية املسلحة ، إضافة إىل ظاهرة       
و يدين كل تغيري غري دستوري للحكومات التغيريات غري الدستورية للحكومات ، حيث يرفض اإلحتاد اإلفريقي 

من الطوغو ، و موريتانيا ،بعد حدوث انتقال غري دستوري   طبقا ملا جاء يف مبادئه ، حيث قام بتعليق عضوية كل
فيها اليت تعترب  للسلطة فيهما ، مث تراجع عن ذلك بعد امتثاهلما لقراراته ، و قد حددت إتفاقية " لومي" احلاالت

 . 138غري دستورية اليت متس السلطة القائمة تغيريات تغيريات ال

ذكر منها اإلفريقي قد وفق يف حل العديد من القضانا و النزاعات اإلقليمية ، ناإلحتاد  ميكن القول أن إمجاال     
قد فشل يف حل العديد اآلخر ، و ، و  2007أجنوان يف جزر القمر سنة  ، أزمة جزيرة 2005أزمة الطوغو سنة 

   . القارة اإلفريقيةاخرتان أزمة دارفور كنموذج عن تدخل اإلحتاد اإلفريقي حلل املنازعات يف 

 أزمة دارفور :   حل دور اإلحتاد اإلفريقي يف اثلثا : 

 شكلت أزمة دارفور اختبارا عمليا لقدرة اإلحتاد اإلفريقي على معاجلة النزاعات يف القارة اإلفريقية ،  السيما      
الداخلية  عقب التغيريات اليت طرأت على مفاهيمه و آلياته ، من خالل جواز تدخل اإلحتاد اإلفريقي يف الشؤون

للدول األعضاء بطلب منها، أو يف حالة ارتكاب جرائم احلرب ، أو اإلابدة اجلماعية ، أو جرائم ضد اإلنسانية ، 
 .    139و لرمبا هذه التغيريات تعود  إىل خشية اإلحتاد اإلفريقي من تكرار ما حدث يف رواندا من إابدة مجاعية 

      

جملس السلم و األمن اإلفريقي يف حل النزاعات و تسويتها يف إفريقيا ، جملة جامعة دمشق للعلوم القانونية و اإلقتصادية حممد هيبة علي ، احطيبة  _137 
  . 636، ص  2011،  03، العدد  27، اجمللد 

 يف : 2000تتمثل احلاالت غري الدستورية يف احلكم احملددة مبوجب إتفاقية " لومي " لسنة  _138

                                                                                                                          كري على حكومة منتخبة حمليا .اإلنقالب العس -
                                                                                                                      تدخل املرتزقة الستبدال احلكومة املنتخبة دستورنا .  -
                                                                                 تبديل حكومة منتخبة دميقراطيا من طرف جمموعات منشقة مسلحة ، أو حركة متمردة . -
 رفض حكومة قائمة التخلي عن السلطة للحزب الفائز يف انتخاابت نزيهة و قانونية . -

جباية ، العدد  -رية معزيز عبد السالم ، التحدنات الراهنة لإلحتاد اإلفريقي يف جمال السلم و األمن ، اجمللة األكادميية للبحث القانوين ، عبد الرمحان م
 . 85-73، ص  2011،  02

 .   208، ص  2008، القاهرة ،  ة الدولية ، مكتبة النهضة العربيةالبحريي زكي ، أصول األزمة و تداعيات احملكمة اجلنائي _139 
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القبائل السودانية، مث امتد الصراع وحتول إىل  داخلي مسلح بني صراعبدأت بو ابلنسبة ألحداث دارفور ، فقد      
   ، طلبت احلكومة على إثر تردي األوضاع ، و احلكومة السودانية و بعض القبائل املتمردةنزاع داخلي مسلح بني 

وسائل  ستخدام مجيعجاهدا اباإلفريقي  اإلحتاد حاول ، حيث اإلفريقي التدخل حلل األزمة من اإلحتاد يةالسودان
تفاق كن من التوصل المت شراف ، أيناإل للمراقبة و على أرض النزاع التواجد املتاحة ، فضال عن التسوية السلمية 

لكن سرعان وقف إطالق النار،  حلماية مراقبةإفريقية  قواتإرسال  و 2004وقف إطالق النار يف أفريل ب يقضي
 زنادة عددها إال أهنا أخفقت يف حفظ السالم من رغم ابلاليت و  ، ذه القوات إىل قوات حفظ السالمما حتولت ه

 و قد،  140نفسه يف عمليات حفظ السالم اإلفريقي إىل ضعف التمويل و قلة خربة اإلحتاد  و لعل ذلك عائد
، على بعض الشروط تفاق مع حكومة السودان بعد االاعرتف اإلحتاد بفشله ، و دعا إىل تدخل دويل لتويل املهمة 

  .141ة  منظمة األمم املتحد اإلحتاد اإلفريقي و مت إسناد املهمة لقوات هجينة بني أين

 -قدر اإلمكان –ن اإلحتاد اإلفريقي و إن مل يوفق يف حل النزاع ، إال أنه قد عمل أ جتدر اإلشارة يف األخري إىل   
على احملافظة على املصاحل اإلفريقية عند تشكيل هذه البعثة األممية ، و ابلتايل احلفاظ على دور اإلحتاد اإلفريقي يف 

 .  142إبجراء دراسة معمقة للوضع يف دارفورتكليف فريق ور ، فضال عن دارف

خراب و دمار ، ولد اقتناعا لدى الدول  ىل أن احلروب و ما خلفته منإ خنلصفإننا عالوة على ما سبق ،         
مصادرة حقها يف شن احلروب و استعمال القوة  –بداهة  –بضرورة الدخول يف التنظيم الدويل ، و الذي يقتضي

على أن ميثاق األمم املتحدة و إن حظر استعمال القوة يف العالقات  التنظيم الدويل ، لصاحل اجلماعة الدولية و
ت على وردحمددة الدولية ، إال أن هذا احلظر ليس مطلقا من كل قيد ، إذ أجاز امليثاق استخدام القوة يف حاالت 

   كون حمل دراستنا يف املبحث املقبل .صر ، و هذه احلاالت هي ما سيل احلسبي
      

، الذي وضع  2006اتفاق السالم الشامل لسنة  مت إجراء العديد من املفاوضات يف " أديس أاباب "و " أبوجا " األوىل و الثانية ، إضافة إىل _140 
 لتسوية األزمة .ترتيبات لعملية السالم ، إال أن كل ذلك مل يكن كافيا 

كانت تدير اليت  رمبا كان مقدرا لإلحتاد اإلفريقي أن ال ينجح يف مسعاه يف تسوية النزاع يف إقليم دارفور ، نظرا لوقوف جهات خلف الستار و  _141 
 : جملس األمن  قرارات ( يف ظرف أسبوع ؟ ، حيث أصدر  3) النزاع و تصر على تدويله ، و إال فكيف نفسر إصدار جملس األمن

سالم جنوب .                                     ، املتضمن إنشاء بعثة األمم املتحدة يف السودان لضمان اتفاقية  2005مارس  24( بتاريخ 1590ار  )القر   -
                                                      م ، املتضمن معاقبة تعدنات األطراف يف دارفور .               2005مارس  29( بتاريخ 1591القرار  ) -
 م ، املتضمن إحالة مرتكيب جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية يف دارفور على احملكمة اجلنائية الدولية . 2005مارس  31( بتاريخ 1593القرار ) -

( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم 2015إىل  2003) دراسة منو الدولية مستاك حيىي حممد ملني ، قضية دارفور و أبعادها اإلقليمية 
 . 90، ص  2013جامعة مولود معمري تيزي وزو ،  كلية احلقوق و العلوم السياسية ،  السياسية ،

 . 645 – 644حممد هيبة علي ، مرجع سابق ، ص احطيبة   _142 
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 ستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة : االاملبحث الثاين 
، ال يكون استخدام القوة قانونيا  142 مبقتضى نص املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة يف فقرته الرابعة        

أنه  إال،  و إن حرم استخدام القوة بصورة شاملةأو مشروعا إال إذا كان متفقا مع مقاصد األمم املتحدة ، فامليثاق 
، و اليت تعد 143 مما يثري التساؤل عن احلاالت اليت يكون فيها استخدام القوة مشروعا، أجاز استخدامها يف حدود

، بني قائل أبن  ستثناءاتلفقه الدويل قد اختلف حول هذه االأن ا من قاعدة حظر استخدام القوة ، علىاستثناء 
رد يف ميثاق األمم املتحدة تمل أخرى ، و امليثاق يف فقرهتا الرابعة  هنالك استثناءات تستند إىل نص املادة الثانية من

أظهرته استثناء  و من قائل بوجود، ت ميكن استنباطها من روح امليثاقمن قائل أبن هنالك استثناءا ، و144صراحة 
 .145، عالوة على تلك الواردة بصورة صرحية يف امليثاق التطورات احلديثة يف العالقات الدولية 

بصورة صرحية ، ميثاق األمم املتحدة قتصر يف دراستنا على ثالث حاالت : حالتني وردات يف على أننا سن        
الدولية  يف ذلك شروطه و املمارسةمتناولني  حق الدفاع الشرعي( إىل  مطلب أول) يف مبوجبهما  طرقسنت أين

ينص عليها امليثاق مل و إن  إضافة إىل حالة تدابري األمن اجلماعي ،  سنبحث يف (مطلب اثن)هلذا احلق  ، مث يف 
ألمم املتحدة و املمارسة قرارات اجلمعية العامة ل إال أن، كيفية استخدام القوة يف شأهنايوضح  بصورة صرحية و مل 

 .( اثلث  مطلب )يف ل يف حق الشعوب يف تقرير مصريهااملتمثو ، و أكدت عليه هذا احلق الدولية أثبتت 

 املطلب األول : حالة الدفاع الشرعي 
بصورة  من قبل الدول لشرعية استخدام القوة املسلحة من ميثاق األمم املتحدة األساس القانوين 51تعد املادة    

و إشكاالت قانونية   تالة، على أن هذه املادة تطرح عدة تساؤ ، أو بصور مجاعية يف العالقات الدولية املعاصر فردية
الواجب توافرها ملمارسة هذا احلق، وألن هذا احلق ليس مطلقا فلنا أن نتساءل أو الشروط سواء ما تعلق بصياغتها 
نقصد بذلك ظهور ما يعرف ابلدفاع ته من تطورات، و ، إضافة إىل املمارسة الدولية و ما شهدعن حدود مشروعيته

 مبثابة عرف جديد األخري ، أو مدى امكانية اعتبارهالشرعي الوقائي ، حيث يثور التساؤل عن مدى مشروعية هذا 
      

ابستعمال القوة أو تنص املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة يف فقرهتا الرابعة على أن " ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد  _142
 ."استخدامها ضد سالمة األراضي أو اإلستقالل السياسي ألية دولة ، أو على أي وجه آخر ال يتفق مع مقاصد األمم املتحدة 

 . 76حممد خليل ، مرجع سابق ، ص املوسى  _143
 . 55-54سعد سامل ، مرجع سابق ، ص جويلي   _144
  . 265السيد مصطفى أمحد ، مرجع سابق ، ص أبو اخلري  _145
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 للشروط و القيودمبفهوم الدفاع الشرعي من خالل التطرق يف طور النشوء ، و على ذلك فإننا سنحاول اإلحاطة 
 يف )الفرع الثاين ( .  ا، مث سنتناول املمارسة الدولية هلذا احلق و مدى مشروعيتهترد على ممارسته )الفرع األول ( اليت

       الفرع األول : الشروط و القيود الواردة على الدفاع الشرعي 
، الذي يوجه ضد عمل غري مشروع  تقليدي يف القصاصجيد الدفاع الشرعي جذوره يف القانون الدويل ال       

كسبه صفة الشرعية ، لكن الدول أساءت استعماله ، فقلصته إىل املساعدة الذاتية ، حيث تفرعت عنه حالة لي
الضرورة ، اليت تسمح للدول أن أتيت عمال و لو فيه اعتداء لدول أخرى ، حلفظ مصاحلها عندما تقتضي الضرورة 

 . 146الشرعي كقاعدة عرفية قبل أن تصاغ يف اإلتفاقيات  ذلك ، و قد استقرت فكرة الدفاع

 مفهوم الدفاع الشرعي أوال :  

مشروع وقع ابتداء ، غري " القيام بتصرف غري مشروع ردا على تصرف  يعرف الدفاع الشرعي على أنه             
الفعل و رد الفعل يتم استخدام القوة ، و يستهدف الدفاع الشرعي دفع أو رد اخلطر اجلسيم من  و يف كلتا احلالتني

 .  147, و العمل على إيقافه ، حلماية أمن الدولة و حقوقها األساسية قبل املعتدي 

 الوصل بني حقوق، اليت تعترب مهزة  148  من ميثاق األمم املتحدة 51و جيد الدفاع الشرعي سنده يف نص املادة   
الدول قبل امليثاق وحقوقها وفقا للميثاق ، إذ يعد هذا احلق ضرورنا لدرء اخلطر الذي يهدد أمن الدولة و سالمتها 
اإلقليمية ، كما يعد هذا احلق أساسي، ذلك أنه  ظرف مستثىن من عدم مشروعية تصرف ميثل بذاته خرقا للقانون  

 .1980الصادر حول املشروع املؤقت للمسؤولية الدولية لسنة  وفق جلنة القانون الدويل يف تقريرها

  لدول قد حرصت على تضمني امليثاق من امليثاق ، يتضح أن ا 51و ابلعودة إىل األعمال التحضريية للمادة     
      

الدكتوراه يف القانون العام ، كلية احلقوق ، جامعة  وسيلة ، أبعاد األمن اجلماعي يف ظل القانون الدويل املعاصر ، أطروحة مقدمة لنيل شهادةشابو  _146 
 . 55، ص  2008اجلزائر ، 

 . 271سعد سامل ، مرجع سابق ، ص جويلي  _147
من ميثاق األمم املتحدة بقوهلا " ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص من احلق الطبيعي للدول فرادى أو مجاعات ، يف  51تنص املادة  _148

أنفسهم ، إذا ما اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم املتحدة ، و ذلك إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم و الدفاع عن 
مبقتضى قيما للمجلس  و ال تؤثر تلك التدابري أبي حالاألمن الدويل ، و التدابري اليت اختذها األعضاء استعماال حلق الدفاع عن النفس تبلغ فورا ، 

ويل أو سلطته و مسؤولياته املستمدة من أحكام امليثاق ، من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت يرى ضرورة الختاذ من األعمال حلفظ السلم و األمن الد
  إعادته إىل نصابه " .
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األمن  تولدت خماوف كبرية من أن يعاين جملس تعمال القوة دفاعا عن النفس، إذيتيح مبوجبه للدول اسصرحيا نصا 
، فقد تتعرض دولة ما  149، بسبب استعمال حق النقض من قبل أحد الدول دائمة العضوية  اجلمود و الشلل من 

ختصاص املسند إليه مبقتضى الفصل السابع ، فيغدو ن يتمكن جملس األمن من مباشرة االلعدوان مسلح ، دون أ
و استقالهلا ،  كما أاثر غموض  و سالمتهامان أمنها لضالدفاع الشرعي أمرا الزما و ضرورنا كي تدفع العدوان ، 

يف التفسري ،إذ مشاكل  Armed Attack و ابإلجنلزية Agression Arméeمصطلح هجوم مسلح ابلفرنسية 
  . من امليثاق بتقييم خمتلف و متباين من الدول 51مسحت النصوص األصلية للمادة 

و لإلحاطة أكثر مبفهوم الدفاع الشرعي ، يقتضي منا احلال معرفة الشروط املتوفرة يف الفعل املسلح ، للقول       
 بوجود حق منش  للدفاع الشرعي .

 اثنيا : شروط العدوان املنشئ حلق الدفاع الشرعي

   يبيح الدفاععي جبملة من الشروط للقول بوجود عدوان مسلح لقد أحاط القانون الدويل فعل الدفاع الشر         
للقول بوجود عدوان  فرها اتو  يلزم، حيث أورد الفقه عدة شروط ك جتنبا إلساءة استخدام هذا احلقذلعن النفس، و 

 يف : و تتمثل ، 51مسلح و اليت جتيز مبوجبها الدفاع الشرعي ، و هذه الشروط مستنبطة من نص املادة 

 ن يكون العدوان مسلحا :أ –أ 

ملمارسة فعل الدفاع الشرعي ، تعرض الدولة  من ميثاق األمم املتحدة 51قيود اليت وضعتها املادة من أهم ال      
  ، القاضي اإلدعاء الفنزويلي 1981يف سنة قد رفضت  ن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ذلك أ 150 هلجوم مسلح

مل يصل إىل مرتبة اهلجوم  قة جتيز الدفاع عن النفس ضد أي عمل عدواين ،حىت لو( بطري51بوجوب تفسري املادة)
 ، و يستوي أن يكون القائم ابهلجوم املسلح قوات نظامية فيه أن يكون ذا صفة عسكريةيشرتط املسلح ، وإن كان 

      

يف مؤمتر دومربتون العاملية ، جند أن الدول اليت أرادت إنشاء املنظمة يف مؤمتر سان فرانسيسكو أثناء مناقشة الدفاع الشرعي اجلماعي نشري إىل أنه _ 149 
 األمن اجلماعي نظام ، إال أن اختالفها حول أساليب تطبيق اإلشارة إىل فكرة الدفاع الشرعي ، كانت متفقة على مبدأ األمن اجلماعي إىل حد عدمأوكس

ظهر إجتاهان : إجتاه ينادي ابلنص على الدفاع الشرعي ، ألنه يف حالة فشل أدى ملناداة بعض الدول بضرورة النص على حق الدفاع الشرعي ، حيث 
ها من قبل جملس جملس األمن تبقى الدولة بدون محاية ، أما اإلجتاه الثاين فإنه يرى ضرورة زنادة دور املنظمات اإلقليمية و استقالهلا ، خشية شل حركت

 األمن . 

SIERPINSKI Batyah : la légitime défense en droit international : un concept ambigu, R.Q.D.I , vol 19 , 2006 , P 

84 -85 . 
 . 207،  مرجع سابقواصل سامي جاد عبد الرمحان ،  _150
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مساعدة قوات ، على أنه يستثىن من ذلك بوجود هجوم مسلح ، للقول  أو قوات غري نظامية كالعصاابت املسلحة
املعارضة يف دولة ما ابألسلحة و املعدات ، و هو ما ذهبت إليه حمكمة العدل الدولية يف قضية األنشطة العسكرية 

، حيث قررت أن " تزويد املعارضة يف السلفادور ابألسلحة  1986يف نيكاراغو و ضدها سنة و شبه العسكرية 
  .151" جانب نيكاراغو ال يشكل هجوما مسلحا من

  : ب _ أن يكون على درجة من اجلسامة

و يتجلى ذلك من خالل عدد و حجم القوات القائمة ابلعدوان ، و مدى تسليحها ، و فعالية األسلحة          
وات عسكرية ضد إذ وجب أن يكون اهلجوم من قبل قوات أجنبية ، و أيخذ صورة اشرتاك مكثف لقاملستخدمة ، 

تعقب سيارة ختطت احلدود ، مثل  بسيطة ،وادث المن ذلك احلو يستبعد أراضي أو رعانا الدولة املهتدى عليها ، 
ملمارسة   فهي ال ترقى إىل كوهنا هجوما مسلحا يتيح للدولة استخدام القوة، د احلدو  عربإطالق النار بسيط أو 

 حقها الشرعي الدفاع .

 أن يكون العدوان حاال و مباشرا  –ج 

  يشرتط يف العدوان أن يكون قد وقع فعال ، لكنه مل ينته بعد و ال زالت آاثره ابدية ، ذلك أن كل عمل الحق   
دوان حال حصوله ، و لعل هذا ما ذهب إليه جملس إذ وجب أن يكون دفع العللخرق يعترب انتقاما غري مشروع ، 

كما أن كل عمل يراد منه    ، 152ة تطرقه للنزاع الربيطاين األرجنتيين حول جزر املالوين ، مبناسب 1972األمن سنة 
 يكون سابقا للخرق ، فإنه يعد عدواان غري مشروع ، فال جيوز استعمال القوة يف مواجهة عدوان حمتمل أوو الدفاع 
ذلك أنه سيفتقد حتما لشرط التناسب ،لكن جرت املمارسة الدولية على قبول التحضري للدفاع الشرعي  ،مستقبل

 . 153خاصة يف إطار الدفاع الشرعي اجلماعي ، و هو التطور الذي فسرت يف ظله شرعية األحالف العسكرية 

ناناها العدوان غري مل تدخل يف ثق من امليثا 51أن يكون العدوان مباشرا ، ذلك أن املادة كذلك يشرتط           
بعمل مسلح ضد إقليم دولة أخرى ، سواء أكان ذلك ابستخدام  ابلعدوان املباشر قيام دولة ما يقصداملباشر، و 

غري املباشر، أو غري نظامية ، على أن هذه القضية كانت حمل جدل بني الفقهاء ، بني مدرج للعدوان  نظامية قوات
 ان املباشر فقط .   و من يقتصر على العدو 

      

 . 31عبد اللطيف ، مرجع سابق ، ص اهلميم  _ 151
152_ 

CASSESE  Antonio , L’article 51 In : Cot . J. Pierre et Allain Pellet , La charte des Nations Unies 

 « commentaire article par article »  , 2 édition ,  ECONOMICA , Paris , 1991, p785 . 
 . 167حممد ، مرجع سابق ، ص بوسلطان  _153
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 أن يكون ماسا أبحد احلقوق األساسية  –د 

يشرتط يف اهلجوم املسلح الذي يربر الدفاع الشرعي ، أن يرد على أحد احلقوق األساسية للدولة ، و كذا         
ستقالل السياسي و تقرير املصري ، اال، حق األعمال اليت تستهدف حق السالمة اإلقليمية ، و السيادة الوطنية 

جييز هلا محاية مواطنيها يف الدول األخرى ، مربرة ،  51اولت إعطاء تفسري موسع للمادة على أن بعض الدول ح
 ستهما ممار  خالليتبني ذلك من  كما  ،الوالنات املتحدة هذا االجتاه تبنت إسرائيل و و  ذلك حبقها يف الدفاع الشرعي

و قيام الوالنات املتحدة ابلتدخل ، تضم ركاهبابعد اختطاف طائرة  وغنداابلتدخل يف أإسرائيل العملية ، أين قامت 
من جهتها طالبت الدول النامية ، حبجة الدفاع الشرعي 1983سنة نادا ، و يف غري1965هورية الدومينيك يف مج

   هلا اللجوء إىل الدفاع الشرعي .كعدوان جييز عدوان اإلقتصادي و اإليديولوجي  إبدراج ال

 اثلثا : الشروط املنشئة حلق الدفاع 

، ذلك أن ترك اجملال واسعا وط يتعني توافرها يف فعل الدفاع ليغدو شرعيالقد أورد الفقه الدويل عدة شر           
 ميكن  ، والدفاع الشرعي غايتهلتايل سيفقد ، و ابسيؤدي ابلضرورة إىل وجود جتاوزات هذا احلق أمام الدول ملمارسة

 : حصر هذه الشروط فيما يلي  
 أن تكون أفعال الدفاع الشرعي الزمة و ضرورية :  -أ 

 هي  أفعال الدفاعالغاية من يقتضي أبن تكون  يف حالة اإلعتداء عليهاللدولة إن لزوم أفعال الدفاع الشرعي         
د أن تر ، فإذا كان إبمكاهنا ة الوحيدة الضرورية لصد اإلعتداءالوسيلهي دفع هجوم أو عدوان مسلح ، و أن تكون 

ه الدولة ال يكون لكنها جلأت إليها ، فإن جانبا من الفقه يرى أن الفعل الذي أتتي العدوان دون اللجوء إىل القوة
جيب أن ينصب الدفاع الشرعي على و  ،154بل يعترب عدواان يبيح الدفاع من الطرف اآلخر  ،غري مشروع فحسب

فيها الدول حبالة أفرزت حاالت تذرعت املمارسات الدولية  ذلك أنالدولة اليت قامت ابلعدوان و ال يتجاوزها ، 
 اللزوم خيضع للدولة  و ينحو جانب من الفقه إىل أن تقدير شرط  ،155 الضرورة دون أن يرد بشأهنا موقف صريح

      
بشري ، واجبات الدول يف الدفاع الشرعي بني مبادئ امليثاق و قواعد القانون الدويل و املمارسة الدولية ، اجمللة اجلزائرية للعلوم  فطحيزة تيجاين _154

  . 254، ص  2010،  04جامعة اجلزائر ، العدد صادية و السياسية ، كلية احلقوق القانونية و االقت
، على القيام بشن عمليات عسكرية ضد مجاعات كردية مسلحة غري نظامية موجودة مشال العراق ،  1991 إعتادت القوات الرتكية و اإليرانية بعد_155

فق ضد القواعد العسكرية للجماعة اإلرهابية ، اليت نفذت هجوما مسلحا ضدها من داخل األراضي العراقية حيث أكدت إيران أن هذه العمليات تت
، ذلك أهنا حمدودة و ضرورية و متناسبة مع حجم اهلجوم الذي تعرضت له ، و بررت تركيا قيامها هبذه  ( من امليثاق51متاما مع أحكام املادة )

 .   1991العمليات بعجز العراق على ممارسة سلطاته و صالحياته فوق مشاله منذ عام 
 . 87-86املوسى حممد خليل ، مرجع سابق ، ص 
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يف إعمال الدفاع الشرعي ، ألن ذلك يعد من قبيل التجاوز ، فإذا ما ، غري أنه ال جيب عليها املبالغة املعتدى عليها
 . 156جلنة القانون الدويل، و لعل هذا ما تبنته ، كان الواجب اختيار أقلها ضررا تعددت الوسائل املمكنة لرد اخلطر

 و و ضدها ، قديف نيكاراغاألنشطة العسكرية يف حكمها الصادر يف قضية و أن حمكمة العدل الدولية  يشار إىل
ن الشي  األساسي يف شرط أكدت على وجوب اتصاف الدفاع عن النفس ابلضرورة و التناسب ، كما أكدت أ

، و أن اخلطر الداهم و منتجا آلاثرههو أن فعل الدفاع جيب أن يكون حبسب ما إذا كان العدوان مستمرا  الضرورة
  .    157ال ميكن أبي حال تفاديه ذي ينجر عنه ال

 أن ختضع أفعال الدفاع الشرعي لشرط التناسب  –ب 

القوة املستخدمة يف فعل  أن تكون   Principe de la Proportionnalitéيقصد مببدأ التناسب             
حتول و ، و إال أبعدت الدفاع الشرعي عن هدفه الرئيسي افقة مع حجم العدوان و ال تتعداهمتناسبة و متو  الدفاع

يف قضية األنشطة العسكرية  1986ه حمكمة العدل الدولية سنة العدوان ، و هو ما ذهبت إلي بذلك إىل نوع من
 . 158و شبه العسكرية بنيكاراغو و ضدها 

يستلزم ذلك أن تكون معاقبة املعتدي بقدر ما يراد منها رد العدوان، و إن ممارسة الدفاع الشرعي ال يبتغى منها      
يطرح   هنا وعلى ما هو ضروري لدفع العدوان ، و أن تقتصر  مع أعمال العدوان لشرعي متناسبةأعمال الدفاع ا

الوسائل   بنيمفادها أن شرط التناسب يعين التوافق  إشكال معيار التناسب ، حيث يتبىن جانب من الفقه فكرة
حبيث ال جيوز  تدى عليها، تستخدمها الدولة املعو الوسائل الدفاعية اليت مها الدولة املعتدية يف عدواهنااليت تستخد

وان الصادر من الدولة املعتدية اخلطر الناجم عن العدة من قبل الدولة املعتدى عليها أن تتجاوز أفعال الدفاع املتخذ
يف حني يتبىن جانب آخر فكرة مفادها أن مناط التناسب يكمن يف الغاية اليت ترنو إليه الدولة من خالل قيامها 

 . 159عيار اهلدف هو ما أخذت به جلنة القانون الدويل بفعل الدفاع ، و لعل م
      

نظرية السيادة احملدودة يف مفهوم حق أو واجب التداخل اإلنساين، رسالة ماجستري، مقدمة جلامعة البليدة، كلية احلقوق،  ، عبد القادربوراس  _156
 . 152، ص  2005

 . 254فطحيزة تيجاين بشري ، مرجع سابق ، ص  _157
158_  

CIJ,  Arret  de 27 juin 1986 dans l’affaire des activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre 

celui-ci , paragraphe 237 . 
 . 258فطحيزة تيجاين بشري  ، مرجع سابق ، ص _ 159
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نفسها بقوة ، خصوصا مع التطور و تطرح مسألة مدى مشروعية استخدام األسلحة النووية يف فعل الدفاع        
اهلائل يف األسلحة ، على أن الفقه هنا يفرق بني حالتني : حالة قيام الدولة املعتدية ابهلجوم ابستعمال أسلحة 

عتداء ، بينما يف احلالة الثانية ، حالة ووية لرد االاستعمال األسلحة الن تقليدية ، فهنا اتفق الفقه على عدم جواز
 . قيام دولة ما ابستخدام األسلحة النووية يف فعل اهلجوم ، فهل ميكن الدفاع ابستخدام األسلحة النووية ؟

كان حملكمة فقد   ،حتقيقا لشرط التناسب ه احلالةعتداء ابألسلحة النووية يف هذيذهب أغلب الفقه إلجازة رد اال   
  ، أين 1996 /8/7بتاريخ ستعماهلا بشأن مشروعية التهديد ابستعمال األسلحة النووية و ا العدل الدولية فتوى

ستنتاج بصورة مؤكدة متكنها من االو اليت ناصر الكافية لديها عدم توافر العخلصت إىل استنتاج متحفظ ، مفاده 
مبادئ و قواعد القانون املطبق يف أي حال ، نظرا لعدم أن استخدام األسلحة النووية من شأنه ابلضرورة أن خيالف 

 . 160 وجود حظر تعاهدي شامل الستخدام األسلحة النووية يف كل األحوال

 وقف أفعال الدفاع مبجرد إختاذ جملس األمن التدابري املتخذة :  –ج 

من امليثاق جمللس األمن دورا أساسيا ، فهي تلزم الدول اليت اختذت عددا من التدابري  51متنح املادة               
استعماال حلقها يف الدفاع الشرعي أن تبلغ جملس األمن فورا هبذه التدابري ، حيث يتوىل هذا األخري مبقتضى سلطته 

و إعادته إىل نصابه ، حبيث  دويلحلفظ السلم و األمن الاختاذ األعمال الضرورية مسؤولياته املستمدة من امليثاق و 
 .161تتوقف أعمال الدفاع مبجرد اختاذ جملس األمن التدبري الالزمة 

 على أن حتديد اللحظة اليت تتوقف فيها أفعال الدفاع اليت تقوم هبا الدولة املعتدى عليها بقيام جملس األمن         
سلم و األمن الدويل ليس ابلسهولة املتصورة من الناحية العملية ، ذلك أنه يصعب ابختاذ التدابري الالزمة حلفظ ال

وجود عمل  الدول دائمة العضوية ، فضال عن أن حبث جملس األمن إصدار قرار من جملس األمن الشرتاط موافقة
ف اجلماعي من طر  و حلظة اختاذ إجراءات األمن عتداء، فبني حلظة االوقتا ليس ابلقصريعدواين من عدمه يتطلب 

، هناك فرتة زمنية تكفي لتعرض حياة و أمن الدولة للخطر ، إذا مل تلجأ الدولة املعتدى عليها لقوهتا جملس األمن
 . 162 للدفاع عن نفسها

     
   _160 C.I.J , Avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou l’emploi d’arme nucléaires , para25. 

Disponible sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7645.pdf .    

 . 94جويلي سعد سامل ، مرجع سابق ، ص  _161

  . 107املوسوي أمحد خليل ، مرجع سابق ،  _162

http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7645.pdf
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إبالغ جملس األمن ابلتدابري املتخذة الدول اليت تتصرف معها مجاعيا ، أو على عاتق الدولة الضحية يقع و        
جمللس األمن يبقى على أن على قيام حالة الدفاع  أويل دليلكاإلبالغ   وغديحيث ، استخداما حلق الدفاع الشرعي 

عند  املؤسف منإىل أنه  أمحد محديصالح الدين و يشري األستاذ  ،من عدمه عدواينعمل وجود  سلطة تقدير
  و كواب معاجلة املوقف عند اإلخالل ابلسلم يف أجزاء من العامل يف فلسطني  اختاذ جملس األمن ضمن وظيفته الثابتة
لكن  ،فإن األمم املتحدة قصدت دون جدوى جلب أطراف النزاع حنو احلل  كونغو ... يف معاجلة هذه الظروف

جبزر لعل هذا ما مت أيضا يف النزاع املتعلق ، و  163 بدون إعالن حول شرعية أو عدم شرعية العمل املتخذ القائم
  . 164 1982 ملكة الربيطانية و األرجنتني سنةبني املابلفوكالند 

 رابعا : الدفاع الشرعي اجلماعي 

سة الدفاع اجلماعي ، و اكتفى ابلنص على أن ممار  بيان شروط ممارسة الدفاع الشرعي 51مل يتضمن نص املادة   
حق  لكل عضو يف هيئة األمم املتحدة تتم من خالل الوكاالت و التنظيمات اإلقليمية ، حيث أن يف هذه احلالة

هذا احلق يفسر يف نطاق أن الدولة املتدخلة اعدة لدولة أخرى ضحية عدوان مسلح، و اللجوء إىل القوة لتقدمي املس
دولة ما ،  رورة هي األخرى ضحية عدوان مسلح ، إذ يكفي أن تطلب الدولة املعتدى عليها التدخل منليس ابلض

 ل يف حالة التعرض لعدوان مسلح ( و يف كل األحوال يشرتط وجود رابط قبال ) معاهدة بني دولتني أو أكثر للتدخ
  . 165تفاق مسبق فال ميكن لدولة اثلثة استخدام القوة ضد دولة هامجت أخرى دون وجود ا

عادة عن املشاركة يف بنفسها ، ذلك أن الدول تنأى  و لعل األمثلة املتعلقة ابلدفاع الشرعي اجلماعي قليلة        
من أن احلياة الدولية  نزاعات مسلحة ليست طرفا فيها و تكتفي إبرسال األسلحة و املعدات احلربية ، على الرغم

معاهدات الدفاع املشرتك و التحالف العسكري ، إال أن ممارسة الدول و سلوكها شهدت إبرام العديد من املعاصرة 
 .166احلقيقي ال ينمان عن الرغبة يف استخدام القوة ضمن إطار الدفاع الشرعي اجلماعي 

 
       

 . 74صالح الدين أمحد محدي ، مرجع سابق ، ص  _163 
 . 110أمحد خليل املوسوي ، ص   _164

165_ 
CASSESE Antonio , Op .Cit , p 787 .  

( ، اإلحتاد السوفيايت ضد  1958نذكر من بني احلاالت اليت  متسكت فيها الدول حباالت الدفاع الشرعي اجلماعي : الوالنات املتحدة و لبنان )( 166)
 ( .1986( ، فرنسا و تشاد )1979( ، و أفغانستان )1956كل من هنغارنا )

IDEM , p 787 .  
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 نذكر منها :جبملة من الشروط اجلماعي و جند أن الفقه قد رهن شرعية الدفاع الشرعي    

 : وجوب إعالن الدولة الضحية تعرضها هلجوم مسلح و طلبها تدخل طرف اثلث

إضافة إىل الشروط العامة للدفاع الشرعي ، أبرزت حمكمة العدل الدويل عددا من القيود املتعلقة مبمارسة           
الدفاع الشرعي اجلماعي ، فقد أكدت حمكمة العدل الدويل يف قضية األنشطة العسكرية يف نيكاراغو و ضدها ، 

هلجوم مسلح ، و أن تطلب املساعدة العسكرية من  على ضرورة صدور إعالن من الدولة الضحية ، يفيد تعرضها
 .   167دولة اثلثة ليغدو الدفاع مشروعا 

 وجود اتفاق للدفاع املشرتك : – 2

ينبغي أن تكون املعاهدات الدولية املنظمة للدفاع اجلماعي سابقة على ممارسته ، و ختول الدولة العضو           
يف حالة اإلعتداء عليه ، و جند الكثري من املنظمات و األحالف  ا لعضوإلقليمية أن تقدم مساعدهتيف املنظمة ا

احتاد  ، املعروف ابسم168 1948العسكرية تنص يف ميثاقها على الدفاع املشرتك ، نذكر من ذلك ميثاق بروكسل 
 ية ... .، ميثاق جامعة الدول العرب169غرب أوراب ، الذي تضمنت املادة اخلامسة منه شروط الضمان املشرتك 

 إضافة إىل ما سبق ، وجوب توافر الشروط اخلاصة مبمارسة الدفاع الشرعي بصفة عامة ، و اليت تتعلق ابحلدوث  
 الفعلي للهجوم املسلح ، الضرورة و التناسب ، و الرد الفوري على العدوان املسلح .   

 الفرع الثاين : املمارسة الدولية للدفاع الشرعي و حدود مشروعيتها 

ال شك أن املمارسة الدولية للدفاع الشرعي قد أفرزت أنواعا جديدة ، اختلف الفقه يف مشروعيتها ، يف          
 حني تبىن جانب من الفقه اعتبارها كعرف جديد يف طور النشوء ، اعترب جانب آخر أن هذا االجتاه مقتصر على

ء اجملتمع الدويل ، و نقصد بذلك ما يعرف سلوكيات بعض الدول ، كما أنه مل ينل رضا و قبول معظم أعضا
 ابلدفاع الشرعي الوقائي .

       

167_ Arret de la CIJ de 27 juin 1986 dans l’affaire des activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre 

celui-ci , paragraphe 232 – 234 .
 

 . 545، مرجع سابق ، ص  إبراهيم أمحد خليفةو حممد سامي عبد احلميد حممد سعيد الدقاق و  _168
بقوهلا " يف حالة تعرض إحدى الدول األطراف إىل أعمال عدوانية يف أوراب  فإن بقية الدول  1948تنص املادة اخلامسة من ميثاق بروكسل  _169

 . املساعدات و املعوانت العسكرية و غري  العسكرية " من ميثاق األمم املتحدة ، كافة 51األطراف ، تقدم هلا وفقا للمادة 
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 أوال : مفهوم الدفاع الشرعي الوقائي 

رمضان وان وشيك ، حيث يعرفه األستاذ ينصرف الدفاع الشرعي الوقائي إىل املبادرة إىل اهلجوم توقعا لعد       
هدف عسكري يشكل جزء من هدف على أنه " البدء هبجوم مفاج  على العدو بغرض حتقيق علي اخلطايب ، 

 . سياسي ، فهو استباقي من حيث املبادأة بشن اهلجوم ، و وقائي من حيث اهلدف الكامل للعملية العسكرية "

أبنه " استخدام القوة املسلحة يف حال وجود دليل واضح على وجود نية  Thomas Frankو يعرفه األستاذ      
 .  170 هجوم عسكري من قبل دولة أخرى "

 مفادها أن عامل اليوم يعج" Argument meta – juridiqueتستند فكرة الدفاع الوقائي إىل حجة "و       
و األسلحة النووية ، و غريها  اليستية متوسطة املدى و البعيدةمثل الصواريخ الب أبسلحة هتدد أمن الدول ووجودها

مواجهات عسكرية دولة تدمريا كليا ، دون احلاجة إىل  من أسلحة الدمار الشامل ، اليت ميكن بواسطتها تدمري أية
ى ، فتعرض من جانب دولة أخر دول وقوع هجوم متوقع كهذا ضدها ، فليس منطقيا أن تنتظر المباشرة بني الدول

 .  171 مينحها حق القيام بضرابت استباقية حفاظا على وجودها و أمنهاالدولة إىل هتديد جدي 

     مشروعية الدفاع الشرعي الوقائي مدى اثنيا : 

ين استخدمته استخدام مصطلح الدفاع الشرعي الوقائي ، إىل احلرب العاملية الثانية ، أيرجع البعض               
منها يف إشارة  كمة نورمبورغ قد رفضت هذه احلجةبذريعة منع غزو احللفاء ألملانيا ، على أن حم أملانيا ضد النرويج

  . العرتاف ابلدفاع الشرعي الوقائيإىل عدم ا

 أنصار التفسري الواسع  –أ 

، و يسوقون حججهم يف ذلك و غريهم  Waldock , Ston , Bowettو يتزعم هذه النظرية كل من          
 القانون  ، تعين اإلحالة إىل حق اثبت يفلواردة يف النص اإلجنليزيا  Inherent rightابلقول أن عبارة حق متأصل

طبيعي األصيل  مل تتجه نيتهم إىل تقييد أو انتقاص ذلك احلق ال، مبا يفيد أن واضعي نص امليثاق  الدويل العام
 هبا قبل أن القاعدة الدولية اليت كان معموال ، فضال عن ه املمارسات املتعددةو الذي أكدتاللصيق بكل دولة 

العرفية املوجودة قبل  ، و هو ما يعين أن القاعدة الدوليةيثاق( من امل51خ إبقرار املادة )مل تنسميثاق األمم املتحدة 
 الدفاع ( أو تلغي احلكم فيها ، و هي قاعدة كانت جتيز51و مل تعدهلا املادة )، وضع امليثاق ظلت على حاهلا 

      

 . 26، ص 2011اجلديدة ، اإلسكندرية ، الدفاع الوقائي يف القانون الدويل العام ، دار اجلامعة عبد العزيز رمضان علي ، اخلطايب  _170
 171_ 

CASSESE Antonio , Op ,Cit , p 783 .
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 . 317الشرعي الوقائي 

 أنصار التفسري الضيق  –ب 

ينطلق هؤالء من التفسري الضيق  حممد حافظ غامن ، و وKELSEN   و JESSUPيتبىن هذه النظرية          
من امليثاق ، حيث يؤكد حممد حافظ غامن أنه ال جتوز مباشرة الدفاع عن النفس ، إال إذا كانت  (51)لنص املادة 

 JESSUPالدولة ضحية هجوم مسلح ،و بذلك ال وجود ملا يسمى ابلدفاع الشرعي الوقائي ،كما يؤكد األستاذ 
رسته فقط عند حدوث هجوم اميكن ممجود قيد آخر على الدفاع الشرعي توحي بو ، يثاق ( من امل51أن املادة )
يضيق قطعا من حرية التصرف اليت كانت للدول يف ظل القانون من امليثاق ( 51، إن هذا القيد يف املادة )مسلح 

إال مل يقر حقا خالصا يف الدفاع الوقائي ، و إن ، و يضيف هؤالء أن القانون الدويل العريف 174الدويل التقليدي 
 .175خصوصا اعرتف حبق يف الدفاع الشرعي عموما ، و حبق البقاء  أنه

 اثلثا : املمارسة الدولية للدفاع الوقائي 

معرفة رد فعل  و اآلراء القانونية ، حيث سنحاول يةمارسة الدولامل عن هذا املبدأ اجلديد هي ما يعطينا فكرة       
  فبتاريخ ،1981 الثانية سنة، و 1975لحتني، األوىل سنة يتني مسخبصوص قيام إسرائيل بعمل أعضاء جملس األمن

الدفاع اإلسرائيلي  ، و قد أكد وزيرد مجاعة من الفلسطينيني يف لبنانإسرائيل بشن هجوم مسلح ضقامت  1975
العملية استهدفت الوقاية من هجمات مسلحة تعدها هذه اجلماعة العملية هي دفاع وقائي ، ألن  أن هذهحينذاك 

و إن كان مل يتم   أدانت هذه العملية ،  طرح مل تستسغه الدول يف جملس األمن بل ومن داخل األراضي اللبنانية ، 
 قد للبناينتصريح املندوب افإن ، ت املتحدة األمريكية حلق الفيتو بسبب استعمال الوالناضد إسرائيل ر قرار اصدإ

 .176املناقشات و التربيرات اليت دارت يف جملس األمن اختصر 
      

173_ CASSESE Antonio , Op .Cit , p 777 . 

 . 111 – 110عبد العزيز رمضان علي ، مرجع سابق ، ص اخلطايب  _ 174

  .    125أمحد خليل ، مرجع سابق ، ص املوسوي _  175
176_  le délégué Libanais déclare : " (Israel) a déclaré que son agression n’était pas une action punitive 

mais une action préventive. Là une méthode dangereuse à suivre dans la vie international . Est-ce que 

les Etats vont etre autoriser a déterminer eux – meme ce qui peut etre qualifié d’action préventive ? S’il 

en était ainsi , cela conduirait le monde a la loi de la jungle , ce qui est loin de l’ordre international 

fondé sur les principes de la Charte des Nation Unies  "  .   

CASSESE Antonio , Op .Cit , p 779 . 
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هذه القضية من قبل جملس مناقشة  تمت وقامت إسرائيل بقصف املفاعل النووي العراقي  1981و يف سنة        
( من امليثاق ، ابستثناء الوالنات املتحدة 51املفهوم اإلسرائيلي للمادة ) كل الدول معارضتها  عربت األمن ، أين

إذ صرح  ،177 اعتربه انتهاكا سافرا مليثاق األمم املتحدةو جملس األمن اهلجوم اإلسرائيلي  األمريكية ، حيث أدان
لح ، و أن مفهوم احلرب املندوب املكسيكي أنه ال ميكن التذرع ابلدفاع الشرعي ما مل يكن هنالك عدوان مس

 يتم استعماله لتربير إخفاق الدول القوية . الوقائية

، والذي بررته  1986كما قام أعضاء جملس األمن إبدانة العمليات العسكرية األمريكية ضد ليبيا سنة             
، ما أمسته ابلدفاع الشرعي الوقائيفيأن هذه العمليات تدخل  تشجع العدوان ، ودولة دة مبقولة أهنا الوالنات املتح

  . 178لى هذا القرار حال دون صدوره عرتاض عم كل من بريطانيا و فرنسا حلق االأن استخدا غري

حول  AGO، أثناء مناقشات اجلمعية العامة حول معيار مشروع األستاذ  1980جتدر املالحظة أنه يف سنة    
من  51( ، اتفقت العديد من الدول على أن عبارات املادة 34مسؤولية الدول املتعلقة ابلدفاع الشرعي )املادة 

أن  غريتنصرف إىل أن الدفاع الشرعي ال يربر إال كرد فعل على عدوان مسلح قائم ،  -من وجهة نظرها  -امليثاق 
  . 179موقفهما حول املوضوع تفادات طرح  ل و الوالنات املتحدة األمريكيةإسرائي

 املطلب الثاين : تدابري األمن اجلماعي 
أدرك واضعو امليثاق حاجة اجملتمع الدويل حلظر استخدام القوة يف العالقات الدولية ، و ضرورة  تنظيمها          
إىل إقامة نظام لألمن اجلماعي ابعتباره الوسيلة الفعالة لتحقيق السالم ، استخالفا  –أسوة بعصبة األمم  –فعمدوا 

نظاما متكامال لتحقيق السالم و األمن ، و جعل من  –ولو نظرنا  –لسياسة توازن القوى ، حيث تضمن امليثاق 
محاية ألمنه اجملتمع الدويل و خدام القوة لصاحل ، و منحه حق االستئثار يف استلس األمن قطب الرحى هلذا النظامجم

 و استقراره .
على أن امليثاق مل يورد تعريفا لنظام األمن اجلماعي ، مما حذا ابلفقه إىل االجتهاد يف تعريفه ، أين ظهرت          

 اجتاهات عدة : اجتاه حيصر جوهر األمن اجلماعي يف استخدام القوة املسلحة ، و يرى أنه " نظام يرتكز على التزام
      

 . 130أمحد خليل ، مرجع سابق ، ص  املوسوي _ 177

  . 535، مرجع سابق ، ص إبراهيم أمحد خليفة و حممد سامي  عبد احلميد حممد سعيد والدقاق  _ 178
179_ CASSESE Antonio , Op .Cit , 780 . 
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 .180 الدول أبن تشارك بقواهتا ضد الدولة املعتدية فور تقرير العدوان ، عن طريق إجراءات خاصة بذلك"      

يف حني يتجه جانب آخر إىل الرتكيز على أمهية اإلطار التنظيمي الدويل الفعال لألمن اجلماعي ، فعرفه             
إذا ما تعرضت خلطر خارجي ، ليس على وسائلها الدفاعية  على  أنه " نظام تعتمد فيه الدولة يف محاية حقوقها

املتمثل يف تنظيم دويل مزود  اس من التضامن و التعاون الدويلاخلاصة أو مساعدة حلفائها ، و إمنا على أس
 . 181ابلوسائل الكافية و الفعالة لتحقيق هذه احلماية 

على حفظ و صيانة  لى املصلحة املشرتكة ، اليت تعملو عليه ميكن القول أن نظام األمن اجلماعي يقوم ع        
، فهي فكرة تتكون من شقني : شق وقائي ، يتمثل يف إجراءات حتول دون وقوع العدوان ، من قبيل السالم العاملي

 حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية ، و واجب فض النزاعات الدولية ابلوسائل السلمية ، نزع التسليح .

و معاقبة املعتدي ، ذلك عتداء لعدوان مثل : إيقاف االو شق عالجي ، يتمثل يف إجراءات الحقة لوقوع ا     
 أن هذه الفكرة تقوم على التصدي اجلماعي لعضو يف مجاعة معينة ، يقوم ابنتهاك القيم أو القواعد السائدة فيه .

آليات هذا النظام ، كمؤسسة مزودة بوسائل سلمية   هذا و قد أوكل جمللس األمن مهمة تكييف و تطبيق         
  قسرية لتحقيق غاناهتا ، و هو ما يقتضي ابلضرورة إنشاء جيش دويل ليكون األداة اليت تقوم ابلتدابري الردعية .

و على ذلك سنعاجل تدابري األمن اجلماعي يف ثالث فروع : الفرع األول نتناول فيه األساس القانوين الختاذ      
صعوابت تطبيق نظام جملس األمن تدابري الفصل السابع ، مث يف فرع اثن البعد العالجي لنظام األمن اجلماعي ، مث 

 . يف فرع اثلثاألمن اجلماعي 

 الفرع األول : األساس القانوين الختاذ جملس األمن تدابري الفصل السابع  

 ، ليكون السند و األساس القانوين لوضع 182 تحدة( الفصل السابع من ميثاق األمم امل39افتتحت املادة )     
 أحكام هذا الفصل موضع التنفيذ ، حيث زود جملس األمن بصالحيات و سلطة تقديرية واسعة ، يف تقرير وجود 

      

منشورات احلليب ، خولة حمي الدين ، العقوابت اإلقتصادية الدولية املتخذة من جملس األمن و انعكاسات تطبيقها على حقوق اإلنسان يوسف  _180
 . 163،  2013احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، 

 . 28، ص  1992،  و نظام األمن اجلماعي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائراملنظمات اإلقليمية  معمر ،بوزاندة  _181
من امليثاق بقوهلا " يقرر جملس األمن ما إذا وقع هتديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان ، و يقدم يف  39تنص املادة  _182

 إعادته إىل نصابه " . حلفظ السلم و األمن الدويل ، أو 42و  41توصياته أو يقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبقا ألحكام املادتني 
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ختصاص اال بعمل عدواين ، بل أكثر من ذلك، فقد أنيط مبجلس األمن أو القيام حالة هتديد للسلم أو إخالل به
، و يبدو أن واضعي امليثاق كانوا يستهدفون هبذا  183احلصري لتقرير وجود أحد هذه احلاالت املشار إليها آنفا 

غري أن هذا النص مل  تكون السيطرة فيه للدول اخلمس الكربى ، لألمن اجلماعيدعائم نظام مركزي ، إرساء  النص
االقرتاحات اليت تقدمت  ، و لعل هذا ما يفسر1945يلق إمجاعا أو قبوال من قبل املشاركني يف مؤمتر فرانسيسكو 

توافر شروط إعمال  مدىسلطة جملس األمن يف جمال تقدير  ، و اليت استهدفت التضييق من184 هبا بعض الدول
، غري أن هذه االقرتاحات مل تر  أحكام الفصل السابع من امليثاق ، كتحديد بعض الوقائع ابعتبارها أعمال عدوان

ة ما ، أبهنا تشكل و تقرير حال املخول األمن السلطة الوحيدة الفاعلةالنور بسبب إصرار الدول على إبقاء جملس 
 ال من أعمال العدوان .أو إخالال به ، أو عم هتديدا للسلم

 السلطة التقديرية جمللس األمن يف تكييف النزاع : : والأ

 39متثل عملية توصيف األوضاع أو النزاعات املعروضة على جملس األمن ، أبحد األوصاف املدرجة يف املادة      
املقررة مبقتضى املادتني غايته السماح للمجلس ابستخدام سلطاته " ،  un acte préparatoireعمال حتضرينا "

( من امليثاق ، حيث يتمتع جملس األمن بسلطة تقديرية مطلقة يف تقرير ما إذا كان ما قد وقع من 42( و )41)
أعمال يشكل هتديدا للسلم أو إخالال به ، أو يعد عمال من أعمال العدوان ، و له أن يضع ما يشاء من معايري 

( من امليثاق اليت يعهد مبوجبها األعضاء 24س األمن سنده يف نص املادة )، و جيد جمل185 لتحديد أحوال تدخله
إىل جملس األمن ابلتبعات الرئيسية يف حفظ السلم و األمن الدويل و يوافقون على أن يعمل انئبا عنهم ، و يرتتب  

اذ قراراته فهو يتصرف  يف اخت -وحىت تقارير اجلمعية العامة-عن ذلك أن جملس األمن غري ملزم أبي تقرير أو ادعاء 
يف ضوء الوقائع واحلقائق اليت تبىن وفق قناعات أعضائه الدائمني ،أو طبقا لتقارير البعثات واللجان املكلفة مباشرة  
منه يف حتديد احلالة الدولية ، و يتدارس جملس األمن على ضوء تلك التقارير ، الظروف اخلاصة و األعمال احمليطة 

 عالية التدابري القسرية و إمكانية نفاذها ، فإما أن يقرر أبن احلالة هتدد السلم و األمن الدويلابحلالة ، و جدوى ف
      

 183_ BENHAMOU Abdallah , Le Conseil de Sécurité est-il soumis au droit international ? , Revue Algerien  de 

science juridique et Economie et politique , Université d’ALGER , Vol 2 , 1997 , p 589 .  

اقرتحت بعض الدول احلد من سلطات جملس األمن يف إطار استخدام الفصل السابع ، حيث اقرتحت نيوزيلندا و بوليفيا ضرورة مشاركة اجلمعية  _184
للجمعية العامة بسلطة حقيقية ، يف جمال  عرتافوجوب االة ، و اقرتحت مصر بدورها العامة لألمم املتحدة جملس األمن يف تطبيق اجلزاءات العسكري

 مراجعة التدابري الردعية اليت يتخذها جملس األمن وفقا للفصل السابع . 

JONATHAN COHEN Gérard , L’article 39 In : Cot . J. Pierre et Allain Pellet , La charte des Nations Unies 

 « commentaire article par article »  , 2 édition ,  ECONOMICA , Paris , 1991, p 647  
 . 43ص  2005أبو العال أمحد عبد هللا ، تطور دور جملس األمن يف حفظ السلم و األمن الدوليني ، دار الكتب القانونية ، مصر ،  _185
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                   .186دون أن يقرر( و يتخذ التدابري املناسبة ، و إما أن يكتفي مبناقشة احلالة 39طبقا للمادة )
و يتضح من خالل امليثاق ، أن جملس األمن غري ملزم ابإلعالن رمسيا عن وجود أحد األوضاع املنصوص عليها يف 

( 41( لتقرير تدابري القمع ، و يالحظ أن توجهات جملس األمن يف مباشرة سلطاته الواردة يف املادتني )39املادة )
( غالبا ما اتسمت ابملرونة و السعة ، فقد ترك اجمللس االعتبارات الشكلية لصاحل مقاربة عملية براغماتية ، 42و )

 .187 مفضال عدم حتديد أو تسمية النص الذي استند إليه يف قراراته 

 مقتضيات تطبيق السلطات الواردة يف الفصل السابع :  اثنيا

أن يستند يف ممارسة سلطاته ، على أحد األوصاف التالية :  -من حيث املبدأ -يتعني على جملس                  
هتديد السلم ، اإلخالل ابلسلم ، أعمال العدوان ،حيث تكتسي التفرقة بني هذه املصطلحات وبني حتديد مدلول   

على أن ميثاق األمم املتحدة  النزاع أو احلالة اليت يرتتب على استمرارها تعريض السلم واألمن الدوليني أمهية ابلغة ، 
مل يتضمن يف أية مادة من مواده حتديدا واضحا أو تعريفا لعبارات "السلم " أو " األمن " أو " التهديد أو اإلخالل   

جيعل من األمهية مبكان البحث عن حتديد مضمون هذه  ا، مم188 كما مل يتطرق ابملطلق إىل تعريف العمل العدواين
                     احلاالت الثالث :

 هتديد السلم :  – 1

 ( من امليثاق ، إىل رغبة واضعي امليثاق يف توسيع جمال 39يعود إيراد عبارة "هتديد السلم" الواردة يف املادة )        

      
  . 302علي مجيل ، مرجع سابق ، ص حرب  _186
 تربز املمارسة العملية جمللس األمن ، اختالف التعابري املؤدية لتطبيق الفصل السابع ، و جندها تتمحور يف جماالت ثالث :  _187
بشأن  1966الصادر سنة  232( من امليثاق األممي بشكل صريح ، مع ترديد العبارات الواردة هبا مثل القرار 39يشري جملس األمن إىل املادة ) -

 يؤكد أن الوضع يف روديسيا اجلنوبية  يشكل هتديدا للسلم و األمن الدويل " . 41و  39شار فيه أن "اجمللس و هو يتصرف وفق املادتني روديسيا ، أ
لس من ميثاق األمم املتحدة دون ذكر نص املادة بشكل صريح ، و هي احلالة السائدة يف املمارسة الدولية جمل 39توصيف و اإلشارة إىل حالة املادة  -

و الذي جاء فيه أن " امتالك جنوب إفريقيا لألسلحة و املعدات اخلاصة هبا يشكل  04/11/1977الصادر يف  418األمن ، و أبرز مثال القرار 
 هتديدا للسلم و األمن الدوليني " . 

من امليثاق األممي ، و ال  39إشارة إىل املادة  حالة قيام جملس األمن بتبين قرارات يظهر مضموهنا أهنا تشكل قرارات ملزمة ، لكنها ال تتضمن أية -
ار ، أو تقوم بتوصيف األوضاع بناء على مضمون تلك املادة ، و يندرج هذا املثل يف احلاالت اليت أيمر فيها جملس األمن إبيقاف فوري إلطالق الن

ا جملس األمن يف هذا القرار إىل وقف فوري و كامل بعد حرب أكتوبر حيث دع 25/10/1973( يف 340إيقاف نزاع مسلح ، و مثال ذلك القرار )
 إلطالق النار .

 .    11- 10غسان ، مرجع سابق ، ص اجلندي 
إىل تعريف العدوان ، إال أن  1974الصادر سنة  33/14يف قرار اجلمعية العامة  واتوصل قد أعضاء اجملتمع الدويلكان حىت و إن  يشار إىل أنه  _ 188

 هذا القرار يبقى غري ملزم جمللس األمن .  
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استخدام جملس األمن للتدابري املنصوص عليها يف الفصل السابع، ولعل هذا ما نستشفه من خالل حتليلنا لقرارات 
األكثر استعماال، و لعل مرد ذلك يكمن يف أن هذا الوصف   اجمللس ، حيث يظهر أن توصيف "هتديد السلم"

خالفا  –فضفاض و ميتد ليشمل حاالت ال متناهية من النزاعات الدولية والنزاعات الداخلية ، كما ال يشرتط فيه 
أن يكون متأتيا أو انشئا ابلضرورة عن عمليات عسكرية ، فهو ميتد ليشمل جانبا  -للعدوان و اإلخالل ابلسلم 

                                               واسعا من سلوك الدول ، و من مصادر هتديد أمن اجملتمع الدويل و استقراره .
وحيدد " هتديد السلم " ابالستخدام الفعلي للقوة املسلحة ، أي القيام مبا من شأنه خرق التزام الدولة بعدم اللجوء 

ة الثانية من امليثاق يف فقرهتا الرابعة ، فحالة هتديد السلم ال تتوقف على استعمال إىل القوة املنصوص عليه يف املاد
يف قرارات  ، حيث أضحى مألوفا 189القوة يف العالقات ما بني الدول ، بل ميتد ليشمل حىت النزاعات الداخلية 

الشرعية ، أبهنا من املسائل جملس األمن وصف النزاعات الداخلية و احلروب األهلية و االنقالابت ضد احلكومات 
  املهددة للسلم واألمن الدويل وهو ما يعين أن سلوك جملس األمن إزاء هذه املسألة أمسى متواترا ومستقرا و أنه ليس

    . 190مماثلة  سلوكا أحادنا و استثنائيا ، بل هو سلوك منتظم درج عليه جملس األمن  ، كلما عرضت عليه أوضاع

لس األمن إىل أبعد من ذلك ، حني اعترب النزاعات الداخلية املسلحة ال هتدد السلم و األمن و لقد ذهب جم      
الدويل فحسب ، بل أهنا متس حىت االستقرار و األمن اإلقليمي، السيما يف حالة التدفق الكبري لالجئني إىل الدول 

 اجملاورة ، بشكل يؤدي إىل هتديد استقرار هذه الدول .

 سلم اإلخالل ابل -2

 يف التدابري اليت ال تستوجب " اإلخالل ابلسلم " مفهوما عاما و حمايدا من حيث املبدأيعد مفهوم              
حتديد الدولة  املسؤولة عن هذا العمل أو عن هذه احلالة الناجتة ،  كما صرح بذلك املندوب األسرتايل يف جملس 

، إذ اعترب أن هذا املصطلح ) اإلخالل ابلسلم ( يستخدم " يف   1947األمن خبصوص القضية األندونيسية سنة 
 . 191ة املعتدية ، أو اليت ارتكبت الفعل العدواين" كل احلاالت اليت تنشب فيها أعمال عدوانية دون أن تقرر اجله

      

 . 164اخلطايب عبد العزيز رمضان علي ، مرجع سابق ، ص  _189
 . 186املوسوي أمحد خليل ، مرجع سابق ، ص  _ 190

191_ Le représentant de l’Australie a déclaré, que l’expression s’applique dans " tous les cas ou des hostilités ont 

éclaté sans qu’il soit allégué que l’une des partie est l’agresseur ou qu’elle a commis un acte d’agression". 

JONAHAN COHEN Gérard , L’article 39 .In : La charte des Nations Unies , Op .Cit , p 658 .  
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( من امليثاق ، يقوم عندما تقع 39ن اإلخالل ابلسلم الوارد يف املادة )األستاذ " رايت كوينس " أَ يرى و         
 .192" أعمال عنف مسلحة بني قوات مسلحة اتبعة حلكومات شرعية أو واقعية ، وراء حدود معرتف هبا دوليا 

 " خرق السلم أو اإلخالل ابلسلم يذهب األستاذ عبد العزيز رمضان علي اخلطايب إىل أن مصطلح يف حني      
، أو ضمن إطار العالقات ء داخل حدود الدولة )نزاع داخلي(ستخدام الفعلي للقوة املسلحة، سواينصرف إىل اال"

يتصف و  –غري مربر قانوان  –الدولية ، و مسة هذا االستخدام تتمثل يف اهلدف السياسي من وراء االستخدام 
 .    193مما هو حاصل  تساع إىل أبعدابخلطورة و اال

أو من قبل اجلمعية العامة لألمم  هذا املصطلح من قبل جملس األمن قل ما مت استعماليالحظ أنه  و            
الفوكالند بني اململكة الربيطانية و األرجنتني ، حيث اعترب قرار من بني احلاالت النادرة قضية نذكر  واملتحدة ، 
 زر الفوكالند أبنه إخالل ابلسلم احتالل القوات األرجنتينية جل 03/4/1982الصادر يف  502 رقم  جملس األمن

  .194وطلب مبوجبه وقف األعمال العسكرية ، و سحب القوات األرجنتينية من جزر الفوكالند ) املالوين ( 

أسس سياسية ، مما جيعل مفهومها و يبدو أن تكييف احلالة أبهنا إخالل ابلسلم هي عملية مادية تقوم على        
مران و حمايدا على خالف مفهوم العدوان ، ولعل هذا ما جعل جملس األمن يفضل يف العديد من القرارات تكييف 

، و إن كان يف نزاعات أخرى 1990احلالة أبهنا إخالل ابلسلم وليست عدواان مثل : الغزو العراقي للكويت سنة 
 إال بعد مرور سبع سنوات على بدء االعتداءات .  إيران  يف النزاع بني العراق و مل يقرر وجود "إخالل ابلسلم"

 أفعال العدوان  – 3

مل يتضمن ميثاق األمم املتحدة أي تعريف للعدوان ، كما أنه مل يضع معيارا موضوعيا لتحديد أعمال           
عض الدول سعت إىل إدراج تعريف للعدوان يف العدوان ، غري أنه و ابلعودة إىل األعمال التحضريية ، جند أن ب

 .195 امليثاق تفعيال لنظام األمن اجلماعي ، و رغبة يف أن يكون أداء اجمللس فعاال يسمح بتحديد الدولة املعتدية

      
 . 75حسام أمحد حممد هنداوي ، مرجع سابق ، ص  _192
  . 164عبد العزيز رمضان علي ، مرجع سابق ، ص اخلطايب  _193

194_  JONATHAN COHEN Gérard , Op .Cit , p 659 . 
املعتدية ،  تقدمت بوليفيا بقائمة لألفعال اليت تشكل عدواان ، حيث أنه إذا تبني جمللس األمن وقوع إحداها تسىن له ممارسة سلطاته يف ردع الدولة  _195

   ، جيعلها حتجم عن القيام هبا .كما أن هذه األخرية تدرك أن قيامها بعمل عدواين يستوجب عقوابت دولية 
،  2013حساين خالد ، حدود سلطات جملس األمن يف تطبيق أحكام الفصل السابع من امليثاق ، أطروحة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر ، 

 . 28ص 
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ف شامل و وايف و لعل عدم إدراج تعريف للعدوان يف ميثاق األمم املتحدة ، يرجع إىل صعوبة وضع تعري         
حالة يستوعب  كافة أشكال العدوان من جهة، و من جهة اثنية ترك السلطة التقديرية جمللس األمن يف معاجلة كل 

  العدوان ، إضافة إىل خشية الدول من أن وضع حتديد ملفهوم بصددهاذ القرار املالئم تعرتضه على حدة و اختا
 األمم املتحدة يف حفظ السلم و األمن الدوليني . سيقيد من سلطات جملس األمن و حيد من فعالية

  2010الذي انعقد يف كامباال سنة املؤمتر االستعراضي للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لقد أسفر       
( من النظام األساسي للمحكمة ، و أكد على 8املادة )نص عن قرار يتضمن تعريف العدوان ، عدل من خالله 

املشار إليه آنفا ، حيث متارس احملكمة اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان  3314معية العامة لألمم املتحدة قرار اجل
و مبوجب قرار يتخذ أبغلبية  املرتكبة بعد مرور سنة على مصادقة أو قبول هذه التعديالت من ثالثني دولة طرف ،

 .197 2017جانفي 1ألساسي ، و ذلك بعد تساوي األغلبية املطلوبة العتماد التعديالت على النظام ا

اهلجمات على ف يوصهذا التيشار إىل أن جملس األمن قل ما استعمل توصيف " العدوان "، حيث اقتصر     
اليت قامت هبا دولة جنوب إفريقيا ضد كل من أنغوال و زامبيا ، و هجمات روديسيا اجلنوبية ضد   املسلحة
 .  198 موزمبيق

 الفرع الثاين : البعد العالجي لنظام األمن اجلماعي  

اليت ميكن فرضها على  كال خمتلفة من اجلزاءات الدوليةيتضمن ميثاق األمم املتحدة صور متعددة و أش         
الدولة املعتدية ، و إبلقاء نظرة فاحصة على هذه التدابري ، جندها ترتاوح بني تدابري غري قسرية ، و تشمل كال من 

 التوصيات و التدابري املؤقتة ، و تدابري قسرية ، و تضم التدابري غري العسكرية و التدابري العسكرية .

 التدابري غري القسرية وال: أ

هي تلك التدابري اليت يتم اختاذها من قبل جملس األمن ، و اليت ال تستهدف حسم النزاع بني األطراف           
 املتنازعة ، بقدر ما هتدف إىل منع تفاقم الوضع ، و تتمثل هذه التدابري يف : 

 التوصيات : – 1

 تقتضي ممارسة جملس األمن ملهامه الرئيسية يف حفظ السلم و األمن الدوليني ، أن يتمتع بسلطة إصدار        

      
  . 176خولة ، مرجع سابق ، ص حمي الدين يوسف _ 197
  . 10غسان اجلندي ، مرجع سابق ، ص  _198
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 من امليثاق  39عليها يف املادة  احلاالت املنصوصتوصيات ، و اختاذ قرارات ملزمة ، إذا ما قرر وجود حالة من    
، فاملمارسة العملية أثبتت أن إبمكان جملس و ال خيضع يف ممارسة هذه الصالحية ألي قيود ترد عليه من امليثاق 

، أصدر جملس  1950األمن أن يقدم توصيات استنادا للفصل السابع من امليثاق ، فمثال يف النزاع الكوري سنة 
املساعدة العسكرية لردع الدولة املعتدية   -حتت أعالم األمم املتحدة–وصية طالب مبوجبها األعضاء بتقدمي األمن ت

و إن كان اختيار هذا األسلوب ) التوصية ( عائد للظروف اخلاصة اليت أحاطت هبذا النزاع ، فإن هذه التوصية 
 .  199اله يف جمال تطبيق التدابري العسكرية أاثرت جدال كبريا ، على أساس أن هذا األسلوب ال يتعني استعم

و بعد أن قام جملس األمن بوصف الوقائع املعروضة عليه إبحدى  إذ و كذلك كان األمر يف قضية روديسيا ،       
من مجيع الدول  1965الصادر سنة  217من امليثاق ، دعا جملس األمن يف قراره  39األوصاف الواردة يف املادة 

يشكل  ، األمر الذيقطع عالقاهتا االقتصادية مع روديسيا ، ابالمتناع عن تزويدها ابألسلحة و مقاطعتها برتوليا 
 .200 عقوابت اقتصادية حقيقية ، كل ذلك بعدما أوضح أن الوضع يشكل هتديدا للسلم و األمن

 اإلجراءات املؤقتة  – 2

بني األطراف املتنازعة ، أو خيل حبقوق املتنازعني أو  النزاع أن حيسميقصد به كل إجراء ليس من شأنه            
يؤثر يف مطالبهم ، كاألمر بوقف إطالق النار ، وقف األعمال العسكرية أو األمر بفصل القوات ، أو الدعوة إىل 
ا إبرام هدنة ... و هذه التدابري غري حمصورة ، فهي ختضع للسلطة التقديرية جمللس األمن الذي يقدر مدى مالءمته
للنزاع املطروح أمامه ، و ضابطه يف ذلك أهنا متنع تدهور املوقف بني األطراف املتنازعة من انحية ، و عدم املساس 

  .   201 حبقوقهم و مراكزهم القانونية من انحية أخرى

 -يل )لبنانع الدو يف سياق التطور العملي ، فقد دأب جملس األمن على ابتكار أنواع تتالءم و طبيعة النزا           
رفور( ، فتنوعت التدابري املؤقتة بني إرسال مراقبني ،و إنشاء جلان مراقبة اد –) السودان  إسرائيل( أو النزاع الداخلي

 .         202اإلشراف على انسحاب القواتما مهامها فرتاوحت بني املراقبة والفصل بني الطرفني ،السالم ، أ  بعثات أو

      
 . 79أمحد حممد ، مرجع سابق ، ص حسام هنداوي  _199

 . 80، ص  هنفساملرجع  _200

 .  44أبو العال أمحد عبد هللا ، مرجع سابق ، ص  _201
  . 300حرب علي مجيل ، مرجع سابق ، ص  _202
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الصادر يف  660و تزخر املمارسة الدولية أبمثلة كثرية عن قيام جملس األمن ابختاذ تدابري مؤقتة ، نذكر منها القرار 
، و الذي طلب مبوجبه من العراق سحب قواته دون قيد أو شرط ، كما دعا الطرفني العراقي   1990أوت  02

 فتهما . و الكوييت إىل البدء فورا إبجراء مفاوضات مكثفة حلل خال

دف و أن يواجه طريف النزاع أو أحدمها دعوة جملس األمن إىل اختاذ تدابري مؤقتة ابلرفض ، اقد يص غري أنه       
  . 203 القمعيةمما يستوجب اختاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل جملس األمن ، قد تصل إىل استخدام التدابري 

             التدابري القسرية اثنيا:

 اكتفى  إذالعقوابت" أو حىت "اجلزاءات" يف هذه املادة ويف امليثاق عموما ،من املالحظ أن ال وجود ملصطلح "     
( ، أو ) التدابري املشرتكة الفعالة ( ، 39ميثاق األمم املتحدة ابستخدام مصطلح " التدابري " كما يف نص املادة )

املسلحة( ، كما جاء يف من استخدام القوة التدابري اليت ال تتض أو )املادة األوىل يف فقرهتا األوىل ،  كما يف نص
 .204من امليثاق  41نص املادة 

 ( من امليثاق ، خنلص إىل أن التدابري القسرية تنقسم إىل نوعني :42( و)41و ابستقراء نصي املادتني )       

 التدابري غري العسكرية  – 1

( من امليثاق تدابري ذات طبيعة عقابية ، و إن مل يصل ذلك العقاب إىل استخدام 41تضمن نص املادة )         
القوة املسلحة ، و اليت قد تكون حصارا اقتصادنا ، أو وقفا للمواصالت احلديدية و البحرية و اجلوية و الربيدية ، 

 لتخفيض من املراكز القنصلية التابعة هلا .وقفا جزئيا أو كليا ، أو قطع العالقات الدبلوماسية ، أو ا

يف وجهات النظر بني حاد ( ، يتبني وجود خالف 41و ابلعودة إىل األعمال التحضريية لصياغة نص املادة )      
حيث اقرتحت املكسيك ربط القيام ابلتدابري القسرية جمللس  الدول الكربى من جهة اثنية ،و الدول النامية من جهة 

 حول حدود  ظهر خالف آخر بني الدول الكربى ،مث ر مسبق من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، األمن بقرا
 

      

 . 49، ص  2013سفيان لطيف علي ، التعسف يف استعمال حق النقض يف جملس األمن الدويل ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ،  _203
  . 216 يوسف ، مرجع سابق ، صخولة حمي الدين  204
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،إذ يالحظ أن التدابري الواردة يف املادة املشار إليها آنفا مل  205 (41)ليت ميكن أن تفرض استنادا إىل املادةالتدابري ا
أن هذه التدابري  هو ما يعينبدليل أن النص استخدم عبارة "و جيوز أن يكون من بينها " ، و  سبيل احلصرعلى  ترد

 هذه رد علىت قد اود، على أن هنالك قي 206 ما ميكن اختاذه من تدابري عقابية جزءا مناملادة تعترب هذه يف الواردة 
ضرورة انسجامها مع الفعل املنسوب للهدف  ستخدام القوة املسلحة ، فضالهو عدم وصوهلا إىل حد او  التدابري ،

أمناط أخرى من  القسرية ، و ابلتايل جمللس األمن استحداث جملس األمنالذي حيكم تدابري مراعاة ملبدأ التناسب 
 .207هذه التدابري اليت يراها ضرورية ألداء مهامه 

( قد استخدمت عبارة جمللس األمن " أن يقرر" ، و ابلتايل فهي ختتلف عن عبارة 41أن املادة ) كما              
منا تصدر مبوجب قرارات ملزمة ملن توجهت إليه ، خالفا وفق هذه املادة إ، ذلك أن التدابري املتخذة  " يوصي"

 للتوصية اليت ختلو من القوة امللزمة ، و من مث فإن القرارات الصادرة ابختاذ تدابري معينة تعد ملزمة للدول املخاطبة
 تتذاكر مع هبا ، إال إذا كانت هذه الدول تعاين من مشاكل اقتصادية متنعها من تنفيذ قرار جملس األمن ، فلها أن

 . 208 من ميثاق األمم املتحدة 50جملس األمن حلل هذه املشكلة وفقا ملا تنص عليه املادة 

و قد كان للجمعية العامة لألمم املتحدة هي األخرى نصيب يف فرض عقوابت اقتصادية ، حيث تعود أول        
لعام   A/RES/39أصدرت اجلمعية العامة توصيتها بقرار رقم  السوابق العملية إىل احلرب األهلية يف إسبانيا ، إذ

 القاضي بسحب رؤساء البعثات الدبلوماسية من  -بعد عجز جملس األمن عن القيام ابملهام املنوطة به  -1946

      
تجلى حول مدى وجوب حتديد التدابري ظهر اخلالف بني بريطانيا و الو.م.أ من جهة ، و اإلحتاد السوفيايت من جهة أخرى، و مضمون اخلالف ي _205

( من امليثاق ، ففي حني اقرتح اإلحتاد السوفيايت أن تكون هذه التدابري حمددة بشكل حصري ، دون أن يرتك جمللس األمن حرية 41املذكورة يف املادة )
ذهبت بريطانيا و و م أ إىل أن هذا التحديد من شأنه أن  اختيار تدابري غري واردة يف هذه املادة ، حىت و إن كانت ال تتطلب استخدام القوة املسلحة ،

 يشكل قيدا غري مالئم على سلطات جملس األمن .
EISEMANN Pierre Michel , L’article 41 , In : : Cot . J. Pierre et Allain Pellet , La charte des Nations Unies 

 « commentaire article par article »  , 2 édition ,  ECONOMICA , Paris , 1991, p 694 . 

 . 150مصطفى سالمة ، املنظمات الدولية املعاصرة ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، د س ن ، حسني حممد سعيد و الدقاق  _206
، أو   األستاذ الدراجي ابراهيم أن لألمم املتحدة أن تفرض على الدول املعتدية بعض العقوابت األخرى من قبيل وقف العضوية ىيف هذا الصدد ير _207

  نظمة.عدم االعرتاف ابملكاسب اإلقليمية اليت ميكن أن تتحقق نتيجة العدوان ، بل أكثر من ذلك ، ميكن لألمم املتحدة طرد دولة معتدية من امل

 – 639، ص  2005جرمية العدوان و مدى املسؤولية القانونية عنها ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ،التفاصيل أنظر : الدراجي إبرهيم ، ملزيد من 
658 . 

 . 45أبو العال أمحد عبد هللا ، مرجع سابق ، ص  _208
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حمل  القرار هذا إن كان و التابعة لألمم املتحدة ، طرد ممثلي حكومة اجلنرال فرانكو من الوكاالت الدوليةإسبانيا ، و 
على الدول سيما  دولية يف اختاذ عقوابت العامة اجلمعية اثر التساؤل حول صالحية أينقهية جدل يف األوساط الف

  ،1948 اليواننية سنة فقد تكرر املوقف أثناء تناول مسألة احلرب األهليةبل أكثر من ذلك ، 209 منهاقتصادية اال
  وصوال إىل إدانة،  1965 ستعمارية يف إفريقياامت هبا الربتغال إثر سياستها االعند النظر يف التجاوزات اليت ق و

سياسة مبوجبه الذي عد  ، 1962  سنة 1761 القرارأين صدر  ،السياسة العنصرية اليت انتهجتها جنوب افريقيا 
 . للسلم و األمن الدوليني اجنوب إفريقيا هتديد

للقيام بعمل  يه األمم املتحدة الدول األعضاءاجلزاءات االقتصادية إىل ذلك القرار الذي تدعو فتنصرف            
 ، من خالل خطط متناغمة للعزل املتعمد غري العنيف كتعبري عنمشرتك ضد الدولة املعتدية املستهدفة هبذا اجلزاء 

لتوقف عن ممارساهتا ة ابملقاطعة ، و ممارسة الضغط عليها للتصرفات اجلهة املستهدفعدم املوافقة أو الرفض املنظم 
، و هو السيما على شعوهبا، إذ تكون اجلزاءات االقتصادية عادة ذات أتثري ابلغ على الدولة املستهدفة غري املقبولة

  يعرف ابجلزاءات الذكية .  منها ما ما الفقه إىل رفض مثل هذه اجلزاءات السيما دفع جانبا كبري من 

 ،1995الصادر سنة  986ر القرا قرها جملس األمن على العراق مبوجبالعقوابت االقتصادية اليت أ و لعل       
حمل معارضة و انتقاد شديدين خري دليل على ذلك ، فقد كانت هذه العقوابت النفط مقابل الغذاء "املعروف ب"

ن و ابلقانون الدويل اإلنساين ، ذلك أ اإلنسانبعض إخالال واضحا حبقوق يث اعتربها الحبيف األمم املتحدة ، 
 .210مل تؤثر يف الدولة املعاقبة بقدر ما أثرت على املدنيني اآلاثر الكارثية هلذه العقوابت 

         اإلجراءات العسكرية  –ب       

سلحة كأثر على انتهاك يقصد ابجلزاء العسكري وفقا مليثاق األمم املتحدة ، االستخدام املشروع للقوة امل           
 أحد أشخاص القانون الدويل للقواعد املتعلقة ابلسلم و األمن الدوليني .

       
من امليثاق ، يف حني اجته آخر إىل أن ما اختذته اجلمعية العامة ال يندرج  14يستند إىل نص املادة  A/RES/39ذهب بعض الفقه إىل أن القرار _ 209

 من امليثاق ، بينما ذهب فريق آخر إىل أن مثل هذه التدابري ال ميكن أن تكون إال من اختصاص جملس األمن انفيا عنها صفة الشرعية .  41حتت املادة 
 .  50ع سابق ، ص سفيان لطيف علي ، مرج _210
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اختاذ اإلجراءات الردعية أو العالجية  يثاق األمم املتحدة جمللس األمن( من م42أجازت املادة )لقد                
سبيل حيث يتمتع جملس األمن يف اظ على السلم واألمن الدوليني و إعادهتما إىل نصاهبما ، العسكرية هبدف احلف

أن امليثاق و إن تدرج ( ،إذ 42مال التحضريية لنص املادة )األعمن  واسعة ، وهو ما يستفادتقديرية  بسلطة ذلك
مث التدابري العسكرية ، إال أن جملس األمن يبقى غري ملزم ابتباع تدرج معني  القسرية غري العسكرية يف سرد التدابري
اقرتحت بعض الدول يف مؤمتر  العسكرية ، حيثتطبيق اإلجراءات  التدابري غري العسكرية لالنتقال إىل أو ابستنفاذ

 une compétenceفرانسيسكو إعطاء صالحية للجمعية العامة لألمم املتحدة لرقابة قرارات جملس األمن  سان

concurrente ، " 211 من قبل الدول الكربىغري أن اقرتاحاهتا قوبلت ابلرفض .  

ذات قوة كرية امليثاق قد منح جمللس األمن سلطة توقيع عقوابت عسأن ( 42و يتضح من نص املادة )            
ذلك  ،لى طلب أو موافقة الدولة املعنيةأن قيام جملس األمن هبذه اإلجراءات العسكرية ال يتوقف ع، و تنفيذية ملزمة

ذلك فإن اعرتاض األمن الدوليني أمر يتعلق بصاحل اجلماعة الدولية ، و بناء على أن قمع العدوان و حفظ السلم و 
   وجوب مراعاةكما أن الدولة املعتدية ال ميكنها أن تتمسك ب  ،  الدولة املعنية هبذه اإلجراءات ال حيول دون تنفيذها

يف تقدير اجلزاءات املناسبة اليت ينبغي  اتالصالحي كامل  لهجملس األمن  ألن ،التدرج يف فرض اجلزاءات الدولية 
 .212 مبراعاة التدرج يف فرض اجلزاءات الدولية ملزما ندون أن يكو ، توقيعها 

( ، وجب أن تتخذ من جملس األمن و ابمسه 42ملادة )ابري القمع الواردة يف او يف حالة اختاذ تد على أنه          
أتيت عن طريق مسامهة -اليت يتم استخدامها لتدابري القمع -و ال تنسب إال إليه وحده ، و إن كانت هذه القوات 

  تتلقى التعليمات إال منه وحده ، و أن اليها أن تعمل حتت إمرة جملس األمنول ، إال أن هذه األخرية يشرتط فالد
 .ضماان حلياد هذه القوات 

 الفرع الثالث : صعوابت تطبيق نظام األمن اجلماعي  
التنفيذ ، إطارا عاما  ( موضع42حدد ميثاق األمم املتحدة لوضع أعمال القمع املنصوص عليها يف املادة )      

 ( من ميثاق األمم47( إىل)43لتنظيم القوات اليت أتخذ على عاتقها االضطالع هبذه املهمة ، إذ تبني املواد من )
 ، حيث   توجيهاتهاملتحدة ، وسائل جملس األمن يف احلصول على القوات املسلحة اليت تعمل حتت قيادته و تتبع 

      
211_ FISCHER George, L’article 42 , In : : Cot . J. Pierre et Allain Pellet , La charte des Nations Unies 

 « commentaire article par article »  , 2 édition ,  ECONOMICA , Paris , 1991, p 707 . 
  . 622، مرجع سابق ، ص إبراهيم  أمحد خليفةو حممد سامي عبد احلميد سعيد و الدقاق  _212
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 األمرعلى أن هذا إنشاء قوات لألمن اجلماعي،  -ابلضرورة –اختاذ التدابري العسكرية من قبل جملس األمن  ستلزمت
يتمكن  مل، و  مع الدول األعضاء يف املنظمة تفاقيات اخلاصة إبنشاء هذه القواتهو اآلخر ،كان مرهوان إببرام اال
( من امليثاق ، 43من إبرام مثل هذه اإلتفاقيات اخلاصة الواردة يف املادة ) باب خمتلفةجملس األمن حلد اليوم و ألس

 . و ابلتايل عدم تشكيل القوات الالزمة لضمان تنفيذ نظام األمن اجلماعي

الدول دائمة يتمثل يف ضرورة توافق و إمجاع ، قد كان نظام األمن اجلماعي متوقفا على شرط أساسي ل         
فقد أدى ذلك إىل انعكاسات خطرية على نظام األمن ما مل يتحقق ، يف املقابل، األمن ، و هو يف جملس العضوية 

إذ مل يتم إنشاء جيش دويل دائم اتبع له ، و من  استكمال آليات هذا النظام نفسه اجلماعي ، فمن جهة مل يتم
 .213جهة أخرى مت جتميد عمل جلنة أركان احلرب 

 عدم تشكيل جيش دويل  أوال:

 ته( من امليثاق أمهية كربى يف جمموعة النظام األممي لألمن اجلماعي ، حيث تشكل دعام43املادة ) كتسيت     
اليت يتعني على الدول و املساعدات ات خلاصة ال يسمح فقط بتحديد املسامهتفاقيات ا، ذلك أن نظام اال اديةامل

بني جمموعة تفاقيات قد تكون ثنائية ، كما قد تكون اال و قدرات كل دولة ، و هذهتقدميها ، و إمنا لتتالءم أيضا 
ابعتبارها أتثريها على نظام األمن اجلماعي تفاقيات و على أمهية هذه اال حيث أكدت هذه األخرية ، من الدول

لس األمن من هيئة فقد طلب جم، األساس يف اختاذ أي إجراء يهدف إىل تنظيم التسليح و ختفيضه ، على ذلك 
 من جهتها، ( موضع التنفيذ43سة اآلراء و املقرتحات العسكرية لوضع املادة )درا –ريبدون أتخ –أركان احلرب و 

طلبت من جملس األمن ابلتايل فقد  مشكل األمن مرتبط بنزع األسلحة ،اعتربت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن 
          متكنه من وضع القوات املسلحة حتت تصرفه . اإلسراع يف اختاذ كل التدابري اليت 

 فإن ذلك ال يعين عدم تطبيق( من امليثاق ، 43تفاقيات اخلاصة الواردة يف املادة )على الرغم من غياب اال        
مم األمن امليثاق ، و لعل هذا ما ذهبت إليه حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري املتعلق بنفقات  42املادة 

التصرف  جملس األمن غري قادر علىلنت احملكمة أن امليثاق مل يرتك أع إذ، 10/07/1962املتحدة الصادر يف 
 األمن من امليثاق، و ألن جملس 43 يف مواجهة حاالت طارئة عند عدم التوصل إلبرام االتفاقات الواردة يف املادة

      

ة تيزي قلي أمحد ، قوات حفظ السالم دراسة يف ظل املستجدات الدولية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامع _213
 . 36، ص  2013وزو ، 
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كما ميكنه اللجوء إىل ،   ابستخدام القوة املسلحة  أن يرخص للدول بإمكانهف ، 214 ال ميكنه أن يبقى بدون وسائل
   يف سبيل أداء مهامه املنوطة به ، امليثاق ، أو أي وسيلة خيتارها ( من53املنظمات اإلقليمية على أساس املادة )

 و املتمثلة أساسا يف حفظ السلم و األمن الدوليني .

 حتفاظ بصفة مراقب دائم يف تنفيذ العمليات العسكرية  ، على أن يبقى منلس األمن االكما ميكن جمل           
إذ ابلرجوع إىل بعض املمارسات العملية جمللس األمن ،  األمهية مبكان التأكيد على وضوح القرار و عدم غموضه ،

ملية املسلحة ضد كورنا يتضح أن الع،  1950 /3/11الصادر يف إىل قرار اإلحتاد من أجل السالم و حتديدا 
 .215عملية مسلحة أمريكية خالصة و إن دارت حتت غطاء األمم املتحدة ، فإهنا تعترب  اجلنوبية

  عدم تشكيل هيئة األركان األممية اثنيا:

( من ميثاق األمم املتحدة على تشكيل هيئة أركان أممية ، هدفها تقدمي 47نصت الفقرة األوىل من املادة )      
 النصح و اإلرشاد جمللس األمن إزاء الوسائل العسكرية الناجعة حلفظ السلم و األمن الدوليني .

مل تعرف  –ة العضوية يف جملس األمن مشكلة من رؤساء أركان الدول دائم هي اليت –غري أن هذه اهليئة       
 ، حيث جرت عديد 216( من امليثاق 43طريقها إىل التطبيق ، و ذلك الختالف الرؤى حول تطبيق املادة )

 ،  إال أن هذه  احملاوالت إلحياء هذه اهليئة من طرف كل من اإلحتاد السوفيايت و كندا يف بداية السبعينات

           
214_  CIJ, avis de 20 juillet 1962, certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte) . 

215_ Hamdi Mehdi , op.cit , p 90 .   

 ( فيما يلي :43ميكن أن نربز أهم نقاط اخلالف بني املعسكرين الشيوعي و الرأمسايل يف تطبيق املادة ) _216
غواصة ،  90فرقة مشاة ،  20طائرة ،  3800برز خالف حول القوة الكلية للجيش الدويل ، فمن جهة اقرتحت الو م أ أن يتكون هذا اجليش من  -

 مدمرة ، أراد اإلحتاد السوفيايت من جهة أخرى ختفيض هذه القوة .  40
 دائمة العضوية مبجلساد السوفيايت عن فكرة املساواة املطلقة بني الدول ظهرت نتوءات عميقة بشأن تشكيل اجليش الدويل ، ففي حني دافع اإلحت -

  األمن يف تشكيل اجليش الدويل ، دافعت الدول الغربية عن فكرة املشاركة املتمايزة .
ولية يف عملية مسلحة ، فمكاهنا ظهر خالف حول تواجد اجليش الدويل ، دافع اإلحتاد السوفيايت عن الفكرة القائلة أبنه طاملا ال تستخدم القوات الد -

 غري الدول املزودة هلذه القوات.  يف املقابل رأت الدول الغربية أن إبمكان القوات الدولية أن ترابط يف قواعد عسكرية يف دول أخرى ،، الطبيعي هو دوهلا
ب القوات الدولية العدة الزمنية اليت ينبغي خالهلا سحب القوات الدولية بعد إجنازها ملهامه القسرية ، إذ اقرتح اإلحتاد السوفيايت حتديد أجندة النسحا -

حتديد أجندة لسحب  بعد إمتام مهامها ، يف حني رأت الدول الغربية أبن سحب القوات الدولية هو صالحية استنسابية جمللس األمن ، و أنه ال ميكن
                                                                              القوات الدولية . 
   . 14 – 13مرجع سابق ، ص  اجلندي غسان ،
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 يتم قرتاحات مل تر النور ، و ابهنيار اإلحتاد السوفيايت صار الطريق سالكا إلحياء هذه اهليئة ، إال أن ذلك ملاال
 السيما الوالنات املتحدة األمريكية ، و ذلك لسببني : عدم رغبة بعض الدول يف إحيائها ، بسبب

عظم يف غالبية لكوهنا تشارك ابلسواد األ إحياء هيئة األركان األمميةإعادة  مريكيةاأل تحدةامل الناتتعارض الو  -
، إضافة إىل عدم رغبتها يف إخضاع قواهتا إلشراف هيئة و بغطاء أممي يف النظام العاملي اجلديد  العمليات العسكرية
                     األركان األممية .

نظرا للدور الذي لعبه األمناء العامون ، معارضة األمني العام لألمم املتحدة رفع مردودية هيئة األركان األممية  - 
 .لألمم املتحدة يف إدارة عمليات حفظ السالم 

 لشلل الذي أصاب جملس األمن ، هو ما عجل بظهور قوات حفظ السالم .و لعل هذا ا    

 ظ السالم :إنشاء قوات حف اثلثا:
أمام استحالة إنشاء و تكوين قوة عسكرية و إجياد اتفاق مشرتك جيمع بني األعضاء الدائمني يف جملس             

األمم املتحدة منظمة  سبيل تدارك عجز العامة يفكابتكار من اجلمعية الدولية  ظهرت قوات حفظ السالم  األمن ،
شكل مراقبني دوليني  -ابدئ األمر  - هذه القوات ، حيث اختذتموضع التنفيذاجلماعي عن وضع تدابري األمن 

، و تال 217انسحاب القوات املتنازعة  اإلشراف علىمراقبة وقف إطالق النار، و يف  منحصر مهامهو مالحظني ت
، على إثر العدوان الثالثي على مصر ، و بعدما شلت كل من بريطانيا وفرنسا 1956في سنة مهام، فذلك عدة 

  -"Achesonمبوجب الئحة " -قرار جملس األمن نتيجة استعماهلما حلق الفيتو، مت رفع األمر إىل اجلمعية العامة 
  توصيةهذه األخرية أصدرت  15/11/1956يف ، و  من أطراف النزاع وقف إطالق النارمبوجبها اليت طلبت 

بقيت هذه القوات  مراقبة و وقف األعمال العدائية ، ويناط هبا مهمة "  FUNU1"إبنشاء قوة طوارئ دولية 
      ، أين طالبت احلكومة املصرية رمسيا بسحبها . 19/05/1967رابضة يف منطقة النزاع إىل غاية 

 مميزات عمليات حفظ السالم  –أ 
  تتميز عمليات حفظ السالم الدولية بعدة ميزات أساسية ، ميكن إجيازها فيما يلي  :        

أي أن هذه القوات ال ميكن فرضها على الدول املتنازعة   اشرتاط رضا الدولة املعنية بنشاط هذه القوات :_ 
 ضيفة أن تراجع قبوهلا و رضاها يففيشرتط موافقتها و رضاها عن ممارسة هذه األعمال فوق أراضيها ، و للدولة امل

     
مبناسبة استقالل أندونيسيا عن هولندا ، حيث مت إرسال مراقبني دوليني ملراقبة وقف  1948سنة عمليات حفظ السالم أول مرة إىل  ظهوريعود  _217

 إطالق النار ، و اإلشراف على انسحاب القوات اهلولندية من أندونيسيا .  

 .  200املوسوي حممد خليل ، مرجع سابق ، ص 
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  كل مرة جيري فيها متديد عملها ، على أن التساؤل يثار ابلنسبة لرضا الدولة املضيفة أو املختصة إقليميا عندما
تتدخل قوات حفظ السالم منعا لتفاقم نزاع داخلي يف احلاالت اليت تفقد فيها احلكومة السيطرة على إقليمها ، أو 

 ال تكون أصال موجودة .عندما 

لقد أفرزت املمارسة الدولية عدم اشرتاط رضا الدولة يف هذه احلالة بسبب استحالة حتقيقه ، و لعل ذلك          
 . 1992، و كذا يف الصومال سنة  1961-1960ما حدث يف الكونغو " إقليم كاتنغا " سنة 

متتاز عمليات حفظ السالم ابحلياد ، فيتعني عليها أن تكون منصفة مع  : _ ضرورة حياد قوات حفظ السالم 
ن شأنه ، و ال القيام بعمل معلى حساب آخر كال الطرفني و ال جيوز هلا التغاضي عن انتهاكات أحد األطراف 

 و إال فقدت شرعيتها و مصداقيتها ، أو يؤثر على الطرف املتضرر فيطالب بسحب انتهاك قواعد هذا احلياد
 موافقته .

ابعتبار عمليات حفظ السالم ذات طبيعة إكراهية ، فال ميكن _ عدم استعمال القوة إال للدفاع الشرعي : 
لقوات حفظ السالم استعمال القوة إال لغانات الدفاع الشرعي ، و إن كان قد مت التوسيع من نطاق هذا املبدأ 

، و مساعدة و كذا محاية املدنيني املعرضني لتهديد وشيك  ليشمل مقاومة احملاوالت اهلادفة إىل استعمال القوة ،
   السلطات الوطنية للحفاظ على النظام العام .

 :ب_ األساس القانوين لعمليات حفظ السالم 

أاثر األساس القانوين لقوات حفظ السالم الدولية جدال واسعا ، حيث بلغ ذروته إابن األزمة                   
( حني أصدرت اجلمعية العامة توصية بتشكيل قوات حفظ السالم الستتباب األمن 1961-1960الكونغولية )

رفضتا االحتاد السوفيايت و فرنسا  غري أنمتويل هذه القوات ، األعضاء املسامهة يف يف الكونغو، و طلبت من الدول 
انعدام األساس القانوين هلذه القوات و عدم مشروعية هذه التوصية ، ألن أن ، حبجة املسامهة يف متويل هذه القوات

  . 218جملس األمن وحده من ميلك حق تقرير اللجوء إىل استخدام القوة العسكرية و إنشاء قوة دولية 

 

     
ن العام ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة العباسي كهينة ، املفهوم احلديث للحرب العادلة ، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف القانو  _218

 . 79، ص  2011مولود معمري تيزي وزو ، 
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اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل حمكمة العدل الدولية طلبا لرأيها االستشاري و حلسم اخلالف ، جلأت           
فقرة من  17الكونغو ) املتعلق بتفسري املادة التزامات الدول األعضاء بتمويل عمليات األمم املتحدة يف خبصوص 
أن املصاريف الالزمة لعملية حفظ السلم تعترب من مصاريف املنظمة  ، حيث أقرت حمكمة العدل الدولية امليثاق (

  .219يف فقرهتا الثانية ، و أن تقسيمها على أعضاء اجلمعية العامة يعترب مشروعا  17طبقا للمادة 

و حول موقع عمليات حفظ السالم بني اإلجراءات القمعية و وسائل التسوية السلمية ، أشار األمني العام        
السابق ملنظمة األمم املتحدة "داغ مهرشولد " أهنا عمليات تندرج ضمن الفصل السادس مكرر من امليثاق ، حيث 

صي احلقائق، فتكون يف هذه احلالة إجراء قة كالوساطة و تحل السلمي املختلفأهنا ترتاوح بني األساليب التقليدية لل
غري قسري يستلزم موافقة و قبول أطراف النزاع ، و بني التدابري القسرية كالتدخل العسكري ، و ابلتايل اللجوء إىل 

  .   220أساليب اإلكراه دون انتظار رضا األطراف 

ورا كبريا ليشمل اليوم مهاما و أدوارا جديدة منها : حفظ يشار إىل أن دور قوات حفظ السالم تطور تط          
تقدمي املساعدات السلم و القانون داخل الدولة ، اإلشراف على تنظيم و صحة االنتخاابت و االستفتاءات ، 

هذه  اإلنسانية ، محاية قوافل اإلغاثة اإلنسانية ... ،  كما أدت املمارسة الدولية ابللجوء املتكرر إىل استخدام مثل
، إىل إضفاء الشرعية على  FINUL  "1978، لبنان "  1960" سنة  ONUCالقوات خاصة يف الكونغو " 

   . 221و أن جملس األمن أضحى هو من يتوىل إنشاء هذه القوات بناء على قرارات صادرة عنه  سيما هذه القوات

 

     
219  CIJ, avis de 20 juillet 1962, certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte) . 

Disponible sur ce lien : http://www.icj-cij.org/docket/files/49/9316.pdf . 

 . 35غسان اجلندي ، مرجع سابق ، ص  220

 . 14سابق ، ص قلي أمحد ، مرجع  221

 

 

 

 

http://www.icj-cij.org/docket/files/49/9316.pdf
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 املطلب الثالث : استعمال القوة لتقرير املصري 
املساواة ، و عجزها عن  إن فشل أجهزة األمم املتحدة يف حتقيق السلم و األمن لشعوب العامل على قدم       

،  شرعية حق الشعوب يف استخدام القوة لتقرير مصريهاستعمار ، أدى إىل طرح تساؤل يتعلق مبدى تصفية اال
ذلك أن ميثاق األمم املتحدة قد حظر استخدام القوة من جهة ، و من جهة أخرى مل يتطرق كيفية تطبيق مبدأ 

 ، ذلك أنه حىت  ملبدأ ، دفع الفقه حملاولة سرب أغواره تقرير املصري ، هذا الغموض الذي اعرتى امليثاق بشأن هذا ا
، و كذا  علينا لزاما حتديد كيفية ممارسة هذا احلق فإنه سيتعنيبشرعية مبدأ تقرير املصري ،   -جدال –و إن سلمنا 

 األساس الذي يستند إليه و هو ما سنحاول أن نعاجله يف هذا املطلب .

صري ، و لسد النقص الذي اعرتى امليثاق ، سيتعني علينا بدءا التطرق يف )فرع أول ( إىل مفهوم مبدأ تقرير امل      
من خالل أعمال و ممارسة  تقرير املصري  ي ، مث نتبني يف )فرع اثن( تطوره التارخيب ورامن خالل حماولة تعريفه مر 

تقرير يف ق احل، و يف )فرع رابع( تقرير املصري  ل يف ) فرع اثلث ( مدى شرعية استخدام القوة و ،األمم املتحدة 
 . املصري و احلق يف اإلنفصال

 الفرع األول : مفهوم مبدأ تقرير املصري 

ذات كيان مستقل ، و أن تقوم تقرير املصري أبنه " حق كل أمة يف أن تكون  "Cobban يعرف الفقيه "    
 بتقرير شؤوهنا بنفسها " .

 ل مجاعة وطنية يف أن ختتار بنفسها شكل نظامها السياسي بقوله " هو حق ك"   Brownlie يف حني يعرفه "   

  .222و شكل عالقتها ابجلماعات األخرى " 

فيعرفه على أنه " حق كل أمة يف اختيار شكل نظامها السياسي و حتديد مستقبلها ، "  Krylow" أما الفقيه 
 .223سواء كان ذلك ابإلنفصال عن الدولة اليت تشكل جزءا منها ، أم بتشكيل دولة جديدة " 

 نه " ذلك احلق الذي حيميه القانون الدويل ، حيث أنه أب و يذهب جانب من الفقه تعريف حق تقرير املصري    

      
 . 100، ص  2013فرست سويف ، الوسائل القانونية جمللس األمن يف تدويل النزاعات الداخلية و تسويتها ، منشورات زين احلقوقية ، بريوت ،  _222

  . 303سامي جاد عبد الرمحان ، مرجع سابق ، ص واصل  _223
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تعاين من سيطرة خارجية أو احتالل أجنيب ، أو تسلط دولة أو جمموعة احلق الذي تقرر للشعوب اليت ال زالت 
 : 224دول ، ويشرتط أنصار هذا اإلجتاه لتقرير املصري 

 وجود جمموعة من السكان يربطها وجود مشرتك يف إقليم ما .-1

  خضوع هذه اجملموعات لسيطرة قوى أجنبية عنها . -2

 حرمان هذه اجملموعات السكانية صاحبة اإلقليم من حقها يف ممارسة سيادهتا . – 3

عن قادة و يعود ظهور حق تقرير املصري إىل بعض الدساتري الوطنية ، و بعض التصرحيات اليت صدرت              
، 1776يا سنة بريطان، أين ظهرت أوىل إرهاصاته يف اإلعالن األمريكي لإلستقالل عن 19و18الدول يف القرنني 
نح األخوة و العون الذي جاء فيه أن الثورة الفرنسية ستم،  1791معية الوطنية الفرنسية يف اجلمث تكرر يف إعالن 
، إال أهنا  املساعدات الالزمة هلذه الشعوب كما تعهدت بتقدمي  اليت ترغب يف استعادة حريتها ،  جلميع الشعوب

 هذا الدستور ال تشمل املستعمرات ، أكدت أن أحكام 1791سنةطن الفرنسي املواعند إعالهنا حلقوق الشخص و 
 . املمتلكات الفرنسية يف آسيا و إفريقيا و القارة األمريكية ، ابلرغم من كوهنا جزءا من اجلمهورية الفرنسية

مصريها ، حيث عن تبنيه ملبدأ حق الشعوب يف تقرير  1823مريكي " مونرو " سنة كما أعلن الرئيس األ          
القارتني  ذلك إزاء حماوالت الدول األوربية فرض هيمنتها علىي تدخل يف شؤون القارة األمريكية، و أبدى رفضه أل
، أقر ول " حق األمم يف تقرير املصري "ح 1917سنة " لينني " حذوه ، حينما كتب مقاال حذا  واألمريكيتني ، 

 .  225 مبوجبه حق تقرير املصري للشعوب الروسية

أعلن الرئيس "ولسن" أثناء حتضري صك العصبة ، يف النقطة اخلامسة من مبادئه األربعة عشر ، أن  من جهته       
" أي تسوية للخالفات ال ميكنها أن تتحقق دون مراعاة حق الشعوب يف تقرير مصريها " ، مواصال بذلك نفاق 

اليت كانت خاضعة  -صري ، ذلك أنه مت تقسيم املستعمرات الدول اإلستعمارية يف دعمها و أتييدها حلق تقرير امل
خالل مبوجب اتفاقيات سرية خاصة، كما تبني ذلك من  -ارهامعادية  قبل أن تضع احلرب العاملية األوىل أوز  لدول

، عدم جدية هذه ل االستعمارية حتت نظام اإلنتداب الذي أثبت من خالل احلرية املمنوحة للدو ، عهد العصبة 
 خرية جتاه حق تقرير املصري .األ

      
 . 315، ص  2008دار الكتب القانونية ، مصر ،، تدخل األمم املتحدة يف النزاعات غري ذات الطابع الدويل ، مسعد عبد الرمحان قاسم زيدان_ 224
 . 304 ه ، صنفساملرجع  _225
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، الذي منع الشعوب من تقرير مصريها مبعزل  226 نتدابمن عهد العصبة نظام اال 22لقد تضمنت املادة         
( ما هو إال 22عن الدول املنتدبة ) االستعمارية( ، حيث يشري األستاذ مسعد عبد الرمحان إىل أن نص املادة )

أغلب الفقه التقليدي إىل اعتبار مبدأ تقرير  ستعمار ، كما ذهبتقنني لعمليات االختلت عنها السويد يف  موروث
ما أكدته جلنة  و ال جيوز التمسك به كمبدأ قانوين ، و لعل هذا ضع للتطورات و التغرياتخي سياسيا املصري مبدءا

بتنظيم استفتاء  1919سنة أين قام شعب هذه اجلزيرة  -227جزر األند"دراسة نزاع "الفقهاء املعنية عند قيامها ب
أن حترر ليس للشعوب احلق يف "  هارها إىل أنأين انتهت يف قر  ، -تلقائي بغرض املطالبة ابنضمامهم إىل السويد 

، و بذلك حنت جانبا مبدأ تقرير  228 نفسها من حكم الدول اليت استعمرهتا ، حىت و لو كانت ال تنتمي إليها "
 املصري الذي كانت تتغىن به .

 بعد القبولستعمار ظل مشروعا يف عهد العصبة ، و مل يكن قد تلقى و يستنتج من صك العصبة ، أن اال     
الكايف يف األوساط الدبلوماسية ليصبح مبدءا قانونيا ، و لعل هذا ما ذهب إليه الفقيه " جينجر" من " أن حق 

 . ( 922) تقرير املصري لعب دورا يف اجملال السياسي ، غري أنه مل يشكل قاعدة قانونية خالل هذه املرحلة "

 الفرع الثاين: تقرير املصري من خالل أعمال و ممارسة األمم املتحدة 

 من املعلوم أنه ال وجود لنص تعاهدي أو قاعدة عرفية قبل ظهور ميثاق األمم املتحدة ،فيما خيص مبدأ تقرير     
عاجلت هذا املبدأ  مصري الشعوب ابستثناء قبول هذا املبدأ كمبدأ سياسي فقط ، و ابلعودة إىل نصوص امليثاق اليت 

 قد نص بصورة غري مباشرة على وسائل –ميثاق تصفية االستعمار -جند الفصل احلادي عشر و الذي يطلق عليه 
      

يف فقرهتا الثالثة بقوهلا "بعض اجلماعات و األقاليم اليت كانت اتبعة للدولة العثمانية فيما مضى، قد بلغت  درجة من الرقي و  22نصت املادة  _226
طيع فيه أن التقدم ، ميكن معها اإلعرتاف هبا كأمم مستقلة ، بشرط أن تسدي الدولة صاحبة االنتداب النصح و املعونة هلا حني حيني الوقت الذي تست

 تعتمد على نفسها ، و جيب أن تؤخذ رغبات هذه اجلماعات بعني االعتبار " . 
لصاحل روسيا  19جزر األند" هي جزر واقعة بني السويد و فنلندا ، و ينتمي شعبها إىل أصل سويدي ، حيث ختلت عنها السويد يف بداية القرن " _227
عقب احلرب العاملية األوىل ، خشي شعب  استقالهلا و عند حصول فنلندا على–خاضعة للسيادة الروسية اليت كانت  –اليت أحلقتها بدورها بفنلندا  ،

 هذه اجلزر أن ال يكون هلم أي دور يف حياة البالد لذا قاموا بتنظيم اإلستفتاء املشار إليه آنفا يف املنت .

  . 349، مرجع سابق ،  إبراهيم  العناين
 . 57محان ، مرجع سابق ، ص بوسلطان حممد و بكاي  _228

 . 310، مرجع سابق ،  مسعد عبد الرمحان قاسم زيدان _229
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، إضافة إىل الفصل الثاين عشر و الثالث عشر الذي يشبه إىل حد ما نظام االنتداب يف صك العصبة ، إال  قيقهحت
خالل العمل الدويل و قرارات من و  هأن على، أن هذه النصوص وحدها غري كافية لتحقيق ما تطمح إليه الشعوب 

 اللجوءمبوجبه  جييز، و  امبدأ قانونيحق تقرير املصري ابعتبار يقضي ،  اجتاها عاما بدأ يتأكد األمم املتحدة ، فإن
 .   املساعدة املقدمة هلاالدعم و  شرعيةيقر ب ، كماعوب إىل القوة من طرف الش

مبدأ حق تقرير املصري النص على  أنجليا تضح ي األمم املتحدة ، ابلعودة إىل األعمال التحضريية مليثاق          
، أين اقرتح املندوب السوفيايت إضافة تعديلني على املادتني األوىل يف  1945إىل مؤمتر سان فرانسيسكو  يعود 

أ مرشد لألمم ( كمبد1/2ابإلشارة إىل حق تقرير املصري يف املادة ) ،230من امليثاق  55فقرهتا الثانية ، و املادة 
املتحدة يف سبيل إجناز سياستها ، و حتقيق أهدافها الداعية إىل تنمية عالقات الصداقة بني الشعوب ، و تقوية 

 -و لو بصورة غري جلية  -من امليثاق كمواد عملية لتطبيق  56و  55السلم و األمن الدوليني ، و يف املادتني 
 .  231 مبدأ حق تقرير املصري

 عة القانونية ملبدأ تقرير املصري أوال : الطبي

 تباينت اآلراء حول الطبيعة القانونية حلق تقرير املصري ، ففي حني رأى فريق أن النص على هذا احلق يف           
، ذهب آخر إىل التأكيد على أن هذا املبدأ ، إمنا 232امليثاق ، مل يكن إال إقرارا لوجود هذا املبدأ يف القانون الدويل 

خالل  بظهور امليثاق ، كما ميكنه أن يتحول إىل أحد املبادئ العامة يف القانون الدويل ليلزم مجيع الدول من ظهر
 ، ألن امليثاق 234 ، و ذهب فريق اثلث إىل أن هذا املبدأ تنقصه قوة التنفيذ 223تطبيقات األمم املتحدة 

      

املساواة يف احلقوق  اقرتح املندوب السوفيايت يف املادة األوىل يف فقرهتا الثانية إضافة عبارة " إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احرتام مبدأ  _230
 بني الشعوب ، و أبن يكون لكل منها تقرير مصريها ". 

م املبدأ الذي يقضي ابلتسوية يف احلقوق بني الشعوب ، و أبن يكون لكل منها إبدخال عبارة " عالقات تقوم على احرتا 55و كذا نص املادة       
 تقرير مصريها " .

 .  57، ص  1986عمر ، تقرير املصري السياسي للشعوب ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، سعد هللا 

    . 59بوسلطان حممد و بكاي محان ، مرجع سابق ، ص  _231
 . الثالثمدرسة العامل   _232

 املدرسة الربيطانية . _233
  شوارزنربغر . _234
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مل يتضمن كيفية تطبيقه ، كما ظهر فريق رابع يرى أن هذا املبدأ جمرد حق من حقوق اإلنسان ، إال أنه يتصف 
بكونه مجاعيا ، و سندهم يف ذلك أن األمم املتحدة إبمكاهنا أن تتدخل تدخال إنسانيا يف احلروب اليت يكون 

 . 235 رير املصري فيها دور  مثل حاالت التدخل حلماية حقوق اإلنسانلتق

 جتاهات ميكن حصرها يف اجتاهني رئيسني :مجاال ميكن القول أن هذه االو إ     

 جتاه األول : اال -أ

 يذهب أنصاره إىل القول أن مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها ، ال يعدو أن يكون جمرد مفهوم سياسي         
من ميثاق األمم   55من أية قيمة قانونية ، و سندهم يف ذلك أن نص املادة األوىل يف فقرهتا الثانية ،و املادة خال 

      حرتام الواجب للسيادة القومية ، و أنه ال جيب النظراملصري بذاته ، و إمنا تناولت االاملتحدة ، مل تعاجل حق تقرير 
لداخلي املتعلق حبق الشعوب يف اختيار نظام احلكم الذي يناسبها ، دومنا النظر إىل حق تقرير املصري إال من شقه ا

إىل اجلانب اخلارجي و املتعلق ابالستقالل ، ألن من شأن ذلك أن يؤدي إىل إاثرة النزاعات الدولية ، و تعريض 
 السلم و األمن الدوليني للخطر .

أتييد هذا اإلجتاه ابلقول أن " حق تقرير املصري ليس له أساس إىل "  Feinberg "  و يذهب األستاذ             
مبدأ  هذا املبدأ أبنه " حيث يصف،" Sibert قانوين و إمنا له أساس أخالقي فقط "، و يسانده يف ذلك األستاذ"

على بذور صراع و دمار للدولة و األمة ، و جيب حصر نطاق تطبيقه يف أضيق احلدود ، و ذلك نظري ينطوي 
ع العديد من املعايري و الشروط اليت وجب على األمم املتحدة التأكد من توافرها قبل التصريح مبمارسة هذا بوض

 . 236 احلق "

وجب الرتوي قبل  غري أنه ، ا ، حيث يرى أن هذا املبدأ نبيللين كثررأنا أ"  Eagleton"  و يتبىن األستاذ       
 .237، و اإلنتظار حىت تضع األمم املتحدة املعايري املناسبة لتطبيقه على التطبيق العملي هلذا املبدأ اإلقدام 

اليت لطاملا أكدت على الطبيعة السياسية  ستعماريةو يالحظ أن هذا االجتاه يعرب عن وجهة نظر الدول اال       
و يصعب حتديد مفهومه ، كما أن تطبيقه ميس ابلسيادة ، األمر الذي يؤثر  اغامضبكونه  تو حتجج ،هلذا املبدأ 

 . طور النشأة و القيام يف بناء الدولة القائمة ، أو اليت يف 
      

 .براونلي  _235
 . 315واصل سامي جاد عبد الرمحان ، مرجع سابق ، ص  _236
 . 109فرست سويف ، مرجع سابق ، ص   _237
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 جتاه الثاين اال –ب 

ه ال أساس لإلدعاء أبن املواد اخلاصة بتقرير الشعوب ملصريها أن، رد أنصار هذا اإلجتاه على نظرائهم ابلقول        
أن  أضف إىل ذلك، فوجود صعوابت تطبيق شي  معني ال يعين استحالة تنفيذه ،  غري ملزمة أو غري قابلة للتطبيق

عوب كما يذهب أنصار هذا اإلجتاه ابلقول أن مبدأ تقرير الش، 238  يتهالزامغموض بعض النصوص ال يعين عدم إ
 األسس  وأنه يستند إىل نفس ، 239 من املبادئ اليت يقوم عليها التنظيم الدويلهو بل ملصريها أضحى مبدأ قانونيا ،

تلك اليت تستند إليها مبادئ قانونية هامة من قبيل حظر العدوان و احرتام حقوق اإلنسان ، إضافة إىل تضمني 
مقبولة من أغلبية األعضاء املمثلني لألسرة الدولية ، إذ أن عن كوهنا مبادئ قانونية ملزمة  املبادئ يف امليثاق يعرب

لق التزامات و حقوق قانونية ، حيث يذهب األستاذ  "جورج النص على هذا املبدأ يف امليثاق ، جعله قابال خل
تقرير املصري بعد صدور امليثاق و قرارات األمم املتحدة ، أضحى يتمتع بقيمة قانونية ملزمة ، بل  إىل أن " صعب "

 . 240"  صار يشكل قاعدة من قواعد النظام العام الدويل

 املصري يف قرارات و أعمال لألمم املتحدة اثنيا : التأكيد على الطبيعة القانونية لتقرير

أبدت األمم املتحدة عزمها على تصفية اإلستعمار ، و تكريس حق  الشعوب يف تقرير مصريها ، حيث          
أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة الكثري من القرارات اليت تضمنت النص على هذا احلق ، و أكد على ذلك 

  لعدل الدولية ، و تكتسي هذه القرارات أمهية خاصة يف ترسيخ هذا املبدأ ، و لعل أمهها :آراء و أحكام حمكمة ا

 قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -أ

اليت  و طالب الدول على حق الشعوب يف تقرير املصري الذي أكد ، 5/2/1952الصادر يف  545القرار رقم -
 مبساعدهتا على نيل هذا احلق .تدير أقاليم غري متمتعة ابحلكم الذايت 

 
      

  . 60محان ، مرجع سابق ، ص بكاي حممد و بوسلطان  _238

 ، العربية النهضة دار ، الثانية الطبعة ، املتخصصة الدولية املتحدة والوكاالت األمم منظمة إطار يف اإلنسان حلقوق الدولية احلماية، أمحد  الوفا أبو _239
 . 17، ص  2005،  القاهرة

،  1990أمحد ، اتفاقيات كامب ديفيد يف ضوء القانون الدويل و الصراع العريب اإلسرائيلي ،املؤسسة الوطنية للطباعة و الكتاب، اجلزائر ، وايف  _240
  . 208ص 
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يعد  ستقالل للبلدان و الشعوب املستعمرة ، إذاخلاص مبنح اال 14/12/1960ادر يف الص 1514القرار رقم  -
و عدم ميع أشكاله و التعجيل بتصفيته، ستعمار جباملصري ، حيث تضمن إدانة اال هامة يف تقرير ةهذا القرار مرحل

كما أنشأت جلنة تصفية ،ستقالل تماعي أو الثقايف لتأخري قضية االجع بتخلف اإلقليم االقتصادي أو االالتذر 
 . 1966 سنة الل للشعوب املستعمرة موضع التنفيذستقبدأت بوضع القرار اخلاص مبنح اال اليت اإلستعمار

الذي وافقت اجلمعية العامة مبوجبه على " برانمج العمل من أجل  12/10/1970الصادر يف  2621القرار  -
أبي  ستعمارااليف هذا القرار إىل أن  و أشارت، و الشعوب املستعمرةإلعالن منح اإلستقالل للبلدان التنفيذ التام 

 شكل خرقا مليثاق األمم املتحدة و ملبادئ القانون الدويل .له هو جرمية دولية ، يشكل من أشكا

 اجلمعية  الذين أكدت 12/12/1972الصادر يف 2955، و القرار 6/8/1971الصادر يف  2787القرار  -
مبا يتناسب  و حقها يف النضال مصريها ، و حقها يف احلرية و االستقالل  العامة فيهما على حق الشعوب يف تقرير

     مع امليثاق ، مع تقدمي الدعم املادي واملعنوي واملساعدات للشعوب اليت تناضل من أجل حقها يف تقرير مصريها .  

 الدولية حمكمة العدل   -ب 

، حيث أكدت يف قضية انميبيا يف أكثر من مناسبة أبدت حمكمة العدل الدولية رأيها يف تقرير املصري            
قابال للتطبيق على مجيع هذه  –الالحقة للقانون الدويل بعد التطورات  –يعد على أن حق تقرير املصري  1971

 و جعلت هذا املبدأ ينطبق على مجيع األقاليم دون استثناء . ،اليت نص عليها امليثاقاألقاليم املتمتعة ابحلكم الذايت 

،  241 5197سنة  الغربيةلتأكيد عليها من جانبها يف رأيها اإلستشاري حول قضية الصحراء أعيد ا كما          
 هو ما يؤكد أن احملكمة تعترب أن حق تقرير املصري قد غدا حقا قانونيا ، كما ذهب اجتاه فقهي إىل مساندة هذا  و

      
،رأنا استشارنا خبصوص قضية الصحراء الغربية ، حيث كانت األسئلة  1975سنة طلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة من حمكمة العدل الدولية  _241

و يف حالة منصبة حول ما إذا كانت الصحراء الغربية ) الساقية احلمراء و وادي الذهب ( عند دخول اإلستعمار اإلسباين إقليما غري مملوك ألحد ؟ ، 
 هذا اإلقليم مع كل من اململكة املغربية و موريطانيا ؟ . اإلجابة ابلنفي ، ماهي الروابط القانونية املوجودة يف

لقاطنة إقليم توصلت احملكمة إىل أن إقليم الصحراء الغربية مل يكن غري مملوك ألحد ، كما أكدت احملكمة على وجود روابط بني سلطان املغرب و قبائل ا 
صحراء الغربية ، و الصحراء الغربية عند دخول اإلستعمار الفرنسي ، إال أهنا خلصت يف األخري إىل عدم وجود أي روابط سيادة إقليمية بني إقليم ال

                                                                                                                                       اململكة املغربية و موريطانيا .
 . 68- 65بوسلطان حممد و بكاي محان ، مرجع سابق ، ص راجع يف ذلك : 

Malek Boualem , LA question du Sahara Occidental et le droit international , Office des Publication 

Universitaires , ALGER , 1983 , p 242 . 
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 .   242و اعتبار أن هذا احلق اكتسب الطابع العريف ، و أصبح قانوان قابال للتطبيق يف العالقات الدولية الرأي 

أن احملكمة تؤيد اإلجتاه القائل أبن حق تقرير املصري يعد من احلقوق اليت جيب أن جليا ، و بذلك يتضح      
 تتمتع هبا الشعوب اليت ختضع للسيطرة اإلستعمارية .

 اثلثا : مدى شرعية استخدام القوة لتقرير املصري

اواة بني الشعوب يف تقرير حتقيق املس إن فشل أجهزة األمم املتحدة يف القيام مبسؤولياهتا ، املتمثلة يف               
 .أساس هذا احلق، و  استعمال القوة السرتجاع حقوقها، أدى إىل طرح تساؤل يتعلق مبدى حق الشعوب يفاملصري

 استخدام القوة لتقرير املصري أ_ 

سائل و إجراءات كون بو ستعمار إمنا ينبغي أن تأن تصفية اال مارية فكرة ، مفادهاستعلقد تبنت الدول اال         
إال أن هذه الوسائل  .، أو إرسال بعثات لتقصي احلقائق األمم املتحدةعادة ه علي شرفستفتاء الذي تكاال  سلمية

السلمية قد تفشل يف حتقيق تقرير املصري و هو ما يدفع الشعوب الستعمال القوة ، و لعل هذا ما يذهب  إليه 
و أنه  استعمال القوة لتصفية االستعمار و يعتربه حقا مشروعا ،" Falkأغلب الفقه الدويل ،حيث يؤيد الفقيه" 

 : 243 استثناء من املادة الثانية من امليثاق يف فقرهتا الرابعة ، على أنه اشرتط الستعمال هذا احلق

 التأكيد على األساس االستعماري لسند امللكية -

 اوي لدى الدولة املعنية .استنفاذ الوسائل الدبلوماسية من خالل االحتياجات و الشك -

 استنفاذ الوسائل الدولية من خالل االحتياجات و الشكاوي لدى األمم املتحدة . -

قليمية للجيب االستعماري و اليت جتعل من استعمال القوة أقرب إىل االستعمال الداخلي الصبغة احمللية أو اإل -
 .منه إىل استعمال القوة من جانب دولة ضد سيادة دولة أخرى 

طرف الشعوب لتقرير مصريها ،  جازة استعمال القوة من إب حذوه ، حيث يقول  " Brownlie"  كما حذا        
 . 244عترب أن التدخل ضد احلركة التحريرية أمر غري مشروع ، و أن مساعدة هذه احلركة أمر مشروع كما ي

      

 .  325زيدان مسعد عبد الرمحان قاسم ، مرجع سابق ، ص  _242

    . 307بوكرا إدريس ، مرجع سابق ، ص  _243

 .  308نفس املرجع ، ص  _244
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يف هذا اجملال ، حيث أنه       املمارسة الدولية و قرارات اجلمعية العامة  من خالل و ميكننا أن ندعم ما توصلنا إليه    
إقليم" غوا "   جتاه ، قضية "غوا " ، فقد قامت اهلند ابستعمال القوة املسلحة يفن أهم السوابق العملية يف هذا االم

  املسألة تتعلق مسألة داخلية ، و أن اخلاضع لإلستعمار الربتغايل ، و دافعت عن موقفها أبن هذا التصرف يعترب
 بتصفية االستعمار، و من حق اهلند اختاذ الوسائل الكفيلة ابسرتداد حقوقها بعد أن فشلت كل احملاوالت السابقة.

لقد انقسمت مواقف الدول إىل موقفني : ففي حني ذهبت الدول االستعمارية إىل وصف اإلجراء اهلندي أبنه      
وجهة نظر فحواها أن القانون ن عدول العامل الثالث  دافعت( من امليثاق ، 2/4ألحكام املادة )يشكل بذاته خرقا 

الدويل أصبح يعرتف حبق حركات التحرير الوطين ابستخدام القوة ضد الدول احملتلة ، و أن هذه القاعدة الدولية 
        .  245تحدة ( من ميثاق األمم امل2/4تنطوي على استثناء من احلكم الوارد يف املادة )

ة حلركات التحرر ، و اليت الفقه الدويل بقوة عن فكرة الشخصية القانونية الدوليقد دافع بل أكثر من ذلك ، ف    
، إضافة إىل الربوتوكولني اإلضافيني لسنة 246القانوين  هامركز بتبيان  1949األربعة لسنة  تفاقيات جنيفاتكفلت 
 من احلقوق الشرعية ، اليت تتيح هلا كنها من جمموعةميأن الوضع القانوين حلركات التحرر اعتربت حيث  1977

 تتمثل فيما يلي: اليت التعامل الدويل بوصفها ممثلة للشعب و 

  مباشرة الكفاح املسلح . -

 . 247 تلقي املساعدات -

 إبرام املعاهدات . -

 حضور اجتماعات املنظمات الدولية . -

 لدبلوماسي .التعامل ا -

 :تتمثل يف  -ن الدويل ومبادئه األساسيةاحرتام قواعد القانو  فضال عن-املقابل فإهنا ختضع جملموعة التزامات  يف  

 لتزام ابملبادئ الناظمة الستعمال القوة املسلحة ، ال سيما قوانني احلرب الواردة يف خمتلف الواثئق الدولية .اال -
 

      

   . 42 - 41، ص  1995 دحلب ، اجلزائر ،منشورات  يف ضوء القانون الدويل املعاصر ،الدولية  ملسؤوليةاأساس  ،تونسي بن عامر  _245
 ، جامعة سي علي أمحد ، حركة التحرير اجلزائرية و القانون الدويل االنساين ، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل اخلامس للقانون الدويل االنساين _246

 . 27، ص  2010نوفمرب  10-09الشلف ،كلية العلوم القانونية و اإلدارية ، حسيبة بن بوعلي 
 . 74: املوسوي أمحد خليل ، مرجع سابق ، ص  اجعملزيد من التفاصيل ر  _247
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 العمل على عدم توسيع رقعة احلرب إىل دول جماورة و حمايدة . -

  ابلطرق الدبلوماسية .االلتزام ابحللول السياسية ، إذا ما الحت بوادر االنفراج  -

 األساس القانوين حلق الشعوب يف استعمال القوة  –ب 

حتالل األجنيب من حقها مقومة هذا االستعمار رض لالستعمار و االهناك من يذهب إىل أن الشعوب اليت تتع   
مع املادة الثانية سيما و أن استعمال القوة يف هذه احلالة ال يتعارض الو تصفيته معتمدة على الدفاع الشرعي ، 

 من امليثاق يف فقرته الرابعة و ال مع مقاصد األمم املتحدة .

غري أن الدفاع الشرعي نص على الدول و مل يتضمن الشعوب ، إضافة أن الدفاع الشرعي يتطلب ضوابط         
و يف هذا اإلطار يذهب ، يتعني احرتامها ، و هو ما يكون من الصعوبة مبكان على احلركات التحررية أن تتقيد هبا 

األستاذ "حممد بنونة "إىل أنه ليست هنالك حاجة للبحث عن أساس هذا احلق يف الدفاع الشرعي ، ذلك أن هذا 
ن حق الشعوب يف تقرير إىل القول أباألستاذ عمر صدوق  يف حني يذهباحلق جيد أساسه يف حق تقرير املصري ، 

  : 248 مصادر رئيسة قانونية دولية تكمن يف أربعمصريها قاعدة 

 تفاقات املتعلقة حبقوق اإلنسان .يثاق األمم املتحدة ، و خمتلف االسيما مالتفاقي القانون اإل-

 من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية . 38املبادئ العامة للقانون الدويل حسب نص املادة  -

 . 1969قانون املعاهدات ل من اتفاقية فيينا 53 املادةاملنصوص عليها يف "  Jus Cogensالقواعد امللزمة "  -

  العرف الدويل . -

ال أبن هذا احلق مل يرد بشأنه أية نصوص حمرمة له  حممد بوسلطان و محان بكاي ""  ان كما يذهب األستاذ      
ول أن استعمال هلذا ميكن الق ملمارسات و التطبيقات الدولية ،يف معاهدة دولية ، وال يف العرف الدويل، و ال يف ا

 .  249 يكون بعد استنفاذ مجيع الوسائل السلمية املتوفرة - إذا اقتضى األمر ذلك-القوة لتقرير املصري 

 يف القانوين حقها ممارسة من حترم اليت الشعوب إن األستاذ طلعت الغنيمي ابلقول " يعلق من جهته            
 الدويل النطاق يف القوة استخدام ن، و أ ابلقوة القوة على ترد أن من حقها،  ابلقوة عنه متنع أو املصري تقرير

 تنبثق اليت التحرير حركة فإن مث ومن ، مشروع عمل األساس حيث من هو أتييده أو منكور حق على للحصول
 . " الشرعي الدفاع صور من ألهنا القانون حيميها مشروعة تعترب املصري تقرير حق عن

      
 . 142، ص  2004صدوق عمر ، قانون اجملتمع العاملي املعاصر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،   _248
 .  97و  96بكاي محان ، مرجع سابق ، ص  بوسلطان حممد و _249
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 نفصال: حق تقرير املصري و احلق يف اال الفرع الثالث
حول ما إذا كان حق تقرير املصري ينصرف إىل الدول أو إىل الشعوب أو إىل األمم ، على  أثري اخلالف            

املكونني لشعب  خالف كل مصطلح من هذه املصطلحات ، و ما إذا كان يعين ختويل هذا احلق جلماعة األفراد
 ا ) األقلية ( ، و يف حالدولة ما ، أم املقصود به إعطاء هذا احلق للجماعات القومية املوجود على إقليم دولة م

تقرير أم يقتصر متتعها حبق تحقيق انفصاهلا عن الدولة األم ،مطالبة هذه األخرية بتقرير املصري ، هل هلا أن متارسه ل
 أين نسان ، وضع االتفاقية الدولية حلقوق اإلاملصري على ممارسة احلكم الذايت ، و قد جتدد إاثرة هذا املشكل إابن 

و اقتصرت على اإلشارة إىل حق  ، تفاقياتتلك اال من مشروعملناقشات على حذف كلمة " األمة " استقرت ا
 . 250 الشعوب يف تقرير مصريها

الدول  املستفيد من حق تقرير املصري هيأبن و قد اختلفت اآلراء يف حتديد نطاق تقرير املصري ، فمن قائل       
وحدها من تتمتع ابلشخصية الدولية املخاطبة أبحكام القانون  ولذلك أن الدوحدها دون األمم و الشعوب ، 

لتزامات الواردة فيها ، و ينحو حتمل االاب احلقوق و كتسوابلتايل القدرة على ا  ، و ميثاق األمم املتحدةالدويل 
 .251الفقيه " كلسن " إىل هذا اجلانب 

مفهوم الشعب الذي يكون له احلق يف تقرير املصري ، يف ظل التنظيم الدويل املعاصر ، هو أن  و من قائل         
و لغة و عادات املشرتكة ، من اتريخ و تقاليد ، أفراد اجلماعة اإلقليمية الذين يرتبطون مبجموعة من الروابط العامة 

 مشرتكة ، و يتطلعون إىل مصري و مستقبل واحد . 

خر إىل أن حق تقرير املصري كحق يف القانون الدويل ، ينطبق فقط على األقاليم املستعمرة و و يذهب آ            
الشعوب غري املتمتعة ابحلكم الذايت ، و هبذا املفهوم ال ميكن املطالبة بتقرير املصري داخل دولة مستقلة النفصال 

 .  252طائفة أو فئة معينة من سكان تلك الدولة 

ول أن حق تقرير املصري ميتد ليشمل األمم و الشعوب و الدول ، و اجلماعات اإلقليمية اليت و خالصة الق        
تسعى حنو التحرر و اإلستقالل ، و التخلص من السيطرة االستعمارية و اإلحتالل األجنيب ، و النظم العنصرية 

 أنظمة احلكم الدكتاتورية ، و كافة صور القهر و االستعباد و االضطهاد .

        
 . 112فريست سويف ، مرجع سابق ، ص  _250
 . 322سامي جاد عبد الرمحان ، مرجع سابق ، ص واصل  _251
  . 113فريست سويف ، مرجع سابق ، ص  _252
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 على أنه يثور التساؤل عما إذا كان احلق يف االنفصال متفرعا عن حق تقرير املصري ، و من مث وجب              
 االعرتاف حبق اجلماعات القومية يف االنفصال عن الدولة األم ، و تكوين دولة مستقلة ؟ . 

و اخلاص "إبعالن  24/10/1970( الصادر يف 2625لعل ما جاء به قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )     
للغموض  مزحيا ، 253مليثاق األمم املتحدة"التعاون بني الدول وفقا ويل املتعلقة ابلعالقات الودية و مبادئ القانون الد

 :، واملتمثلة يفبعض الوسائل املسموح هبا يف إطار حق تقرير املصري  و مثريا لاللتباس يف آن واحد ، ذلك أنه عدد

 إقامة دولة مستقلة ذات سيادة .-1

 الرغبة يف االنفصال عن دولة أو االنضمام إىل دولة مستقلة . -2

 نظام سياسي معني وفق إرادة الشعوب . حرية التحول إىل -3

أشار إىل أنه ال جيب تفسري ما ورد بشأن حق الشعوب يف تقرير مصريها ، على أنه فإنه  يف نفس الوقت ،         
أو الوحدة السياسية للدول و خيل كليا ابلسالمة اإلقليمية يسمح أبي عمل أو يشجع أي عمل من شأنه أن ميزق أ

تكوين دولة مستقلة حرية االنفصال عن الدولة األم و  فإنه جيب التوفيق بني اعتبارين متضادين : ومن مث، املستقلة 
     عدم املساس ابلتكامل اإلقليمي أو الوحدة السياسية للدول .و من جهة اثنية ، من جهة 

ملنظمة األمم املتحدة " يواثنت" خالل أحداث ابكستان الشرقية ،  و لعل هذا ما خيتصره األمني العام السابق     
ألن ، أشار إىل أن "التوفيق بني احرتام االختصاص الوطين ، و أتكيد حق تقرير املصري أمر صعب التحقيق  عندما
ميم احلد الفاصل بني ما تعتربه الدول من صمعلقا "إن أردف بني املبدأين ال ميكن تسطريمها "، و احلدود 

 .254اختصاصها الوطين ، و بني حق تقرير املصري و انفصال عناصر إحدى الدول يعترب مشكلة معقدة " 

قبول األمم املتحدة ابلواقع اجلديد ، غري ،  يام الدول اجلديدة إثر االنفصالبعد قالعمل على أنه قد جرى          
أثناء النزاع ، و بعد انتهاء النزاع و قيام الدولة اجلديدة ، هذا املبدأ  آخذة بذلك مببدأ املشروعية ، أي أهنا تتبىن

  . 255 فإهنا أتخذ مببدأ الواقعية ، و لعل هذا ما حصل عند استقالل بنغالديش
      

يف املبدأ املتعلق بتساوي  1970جاء يف إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة ابلعالقات الودية و التعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة لسنة _253
حرا بدولة الشعوب يف حقوقها و حقها يف تقرير مصريها بنفسها بقوهلا " يكون إنشاء شعب من الشعوب لدولة مستقلة ذات سيادة ، أو ارتباطه ارتباطا 

 عماال من جانبه حلقه يف تقرير مصريه بنفسه " .أو اكتسابه أي مركز سياسي آخر حيدده بنفسه حبرية ، إهذه الدولة ،  مستقلة ، أو اندماجه احلر يف

 . 105ص  إدريس ، مرجع سابق ،بوكرا  _254

 . 107 املرجع نفسه ، ص  _ 255
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على األصل العام الذي  استثناءمما سبق خنلص إىل أن حاالت استخدام القوة سالفة الذكر ، هي                  
وردت بصورة صرحية يف قد و إن كانت  على أن هذه احلاالتيقضي حبظر استخدام القوة يف العالقات الدولية ، 

، ذلك أن املمارسة الدولية و التطور الذي شهدته  أن ذلك ال يعين أهنا احلاالت الوحيدة إالميثاق األمم املتحدة ،
واقعا جديدا من خالل ظهور حاالت جديدة الستخدام القوة ، اجته الفقه ابلقول العالقات الدولية أفرز و تشهده 

 أهنا مستنبطة من روح امليثاق ، و إن كان مل ينص عليها امليثاق صراحة ، إال أهنا تعترب نتاج اجتهاد جملس األمن و
و هو ما سيكون حمل  الدوليني . توسيع سلطاته للقيام ابملهام املنوطة به و املتمثلة أساسا يف حفظ السلم و األمن

   دراستنا يف الفصل املقبل .
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أنه ذلك  ، (1)ةن وليد الصدف مل يكإن إتساع دور جملس األمن يف تكييف احلاالت املهددة للسلم واألمن الدويل     
 العالقات عطياتم ريتغ يفألثر االذي كان له ابلغ ،  هنيار املعسكر الشيوعيأبرزها ا ولعلية كثرية أبحداث دولرتبط ا

 طة بهاملنو سلطاته  ىلإلس األمن جم تزايد جلوء بظهور النظام العاملي اجلديد أنه و إذ واقع القانون الدويل ، الدولية و
أن يقرر جملس ائعا ش أضحى ، كمادا نشاطه كثيفا بشكل غري معهود غ و ،( 2) مبقتضى الفصل السابع من امليثاق

نسجام مدى ا حول مناقشاتمن يف جمللس األأاثر هذا الدور املتنامي والنشاط الكثمعية ، حيث ختاذ تدابري قااألمن 
ع من عوا إىل خلق نو مليثاق سواضعي ا ابعتبار أناملمارسة الدولية الراهنة جمللس األمن مع إرادة واضعي امليثاق ، 

  . هال و أهوائرهنا مبشيئة الدو  تعمالسخشية أن يبق هذا اال ، املركزية يف استخدام القوة العسكرية
     ، اقامليث من 43ارد يف املادة تفعيل احلكم الو  إىلجملس األمن مل يلجأ طيلة حياة األمم املتحدة على أن           

 نفيذ القراراتتلشرافه إ قوة دولية تعمل حتت إمرة جملس األمن و حيث مل تنشأ أياملتعلق بتشكيل جيش دويل ، و
أو اإلذن  عضاءفويض الدول األتما دفع ابألمم املتحدة إىل  هو و ، تضمنة استخدام القوة العسكريةامل وعنه  الصادرة

ل عمل األمم عل هذا ما جعولو تفعيل دور املنظمات االقليمية اترة أخرى ، ، اترة ستخدام القوة العسكرية اب هلا
 . ة الدوليةالشرعيحدود ، متجاوزا يف ذلك  املتحدة يف كثري من األحيان خيرج عن إطاره املرسوم له

  :الفصل الثاين إىل مبحثنيهذا  سيتم تقسيمملعاجلة هذه النقاط الرئيسية  و          

 يل.املبحث األول: اتساع احلاالت املهددة للسلم واألمن الدو 

 .لةملساءو إمكانية ااملبحث الثاين: مدى شرعية قرارات جملس األمن 
      

 اء الدول واحلكومات مستوى رؤسلى عيالحظ املتتبع ملمارسات جملس األمن جنوحا صوب التوسع يف فكرة السلم ،ففي اجللسة اليت عقدها جملس األمن _ 1
لم هتديد الس جيكا عن أنئيس وزراء بلبدوره عرب ر التخلف تشكل أكرب هتديد للسلم يف العامل ، عرب العاهل املغريب عن اعتقاده أبن حالة 31/1/1992يف

  . سلملل هتديدأكرب ألهلية ا الع احلروبيكمن يف االنتهاكات العامة حلقوق اإلنسان ، أما رئيس وزراء الرأس األخضر فقد اعترب تدفق الالجئني عقب اند

 . 73هنداوي حسام أمحد ، مرجع سابق ، ص 

 جديدا  يت قد بدأت وأن نظاما دولياعلن رئيس الو م أ :"إن ساعة حترير الكو ، حني أ1991يعود اإلعالن عن النظام الدويل اجلديد إىل شهر يناير  _2
                                                                                                                                     " غورابتشوف ".     يايت السابقسيظهر بعد ذلك" ، و يرى جانب آخر من الفقه أن أول من إستخدم مصطلح النظام العاملي اجلديد هو الرئيس السوف

إلمارات ، جامعة اية القانون لقانون ، كلاين بن علي ، املساعدة اإلنسانية بني شرعية التدخل و التعارض مع سيادة الدولة ، جملة الشريعة و بن سهلة اث
 . 89ص،  2012، العدد التاسع و األربعون ، يناير  العربية املتحدة 
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 املبحث األول: اتساع احلاالت املهددة للسلم واألمن الدو يل.
ال حفظ جما لعب دور كبري يف ميكنه األمم املتحدةى من جديد أن أخذت الدول تر  بزوال الثنائية القطبية ،          

 لى تكييف حاالتالفرتة ع اإلنسان ، إذ دأب جملس األمن يف هذه قنشر العدالة و حقو  والسلم و األمن الدوليني ،
 ضافة ، إمن الدولينياأللسلم و مهددة ل على أهنا حاالتأو أشار إليها دون حتديد جماهلا  مل ينص عليها امليثاق صراحة

بيل اإلرهاب ق من االتاحل دون أن نغفل بعضتدويلها ،  واحملجوز للدول  الاجملإىل حاالت أخرى مت إخراجها من 
 . ملنوطة بهام ابملهام اللقيستعداده ميكانيزماته ، ويربز امن فرضت على جملس األمن أن يطور اليت الدويل ، و 

خل للتد حية جملس األمنأسال من احلرب الكثري حول صال قدهبذه الكيفية ، على أن تطور نشاط جملس األمن       
، واعد آمرة قها مبوجب ختصاص احملجوز للدول ، و املنصوص عليهي من االيف مثل هذه النزاعات ،سيما تلك اليت 

 للرد وات إنسانية ، ألقوة ملربر استخدام اله ما إذا كان إبمكان جملس األمن أتويل ميثاق األمم املتحدة أتويال جييز  و
ذلك ضمن  وتساؤالت ، الاول اإلجابة على هذه ضوء هذا سنحيف  إلحالل الدميقراطية ، وعلى هجوم إرهايب ، أو 

 ود هذا املفهوم اولة حتديحممن خالل ، ستخدام القوة يف إطار التدخل اإلنساينانتطرق يف مطلب أول إىل  :مطلبني
 سنتناول اثن مطلبيف  والتطورات اليت طرأت عليه ، و كذا مدى مشروعية استخدام القوة يف ملربرات إنسانية ، 

 .   اهرةعلى هذه الظ الساعية للقضاءمن خالل التطرق للجهود الدولية ، ستعمال القوة ملكافحة اإلرهاب ا

. إستخدام القوة يف إطار التدخل اإلنسايناملطلب األول :   

اليت د كأحد القيو   ملفهوم ظهراإلشارة إىل أن هذا ا عند احلديث عن مفهوم التدخل اإلنساين ، البد من             
عترب حق الدولة ي و اجبات ،و قانون الدويل من حقوق و وفقا ملا حدده هلا الحقوق الدول يف ممارسة سيادهتا  نم حتد
 ، ادة دولة أخرىذلك إلر  ن ختضع يفمن احلقوق األساسية يف أن تتصرف يف شؤوهنا مبحض إرادهتا ، دون أاحلرية  يف

  املشكلة لدولمصاحل ا تسمو فوق قيم د مجاعة دولية متتلك مصلحةرة وجو ذلك أن فكرة التدخل اإلنساين تطرح فك
 عث جيوش ب املتجسدة يف ة شكل النزعة اإلنسانية املسلحة ،أن هذا التدخل قد أخذ يف اآلونة األخري  هلا ، حيث

 لذي ميتزجاىل القوة إحقوق اإلنسان ،على أن تطور هذا الشكل من أشكال اللجوء  احرتاممتعددة اجلنسية لفرض 

      

 . 36مسعد عبد الرمحان ، مرجع سابق ، ص زيدان  _3
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ديد اهلدف القوة وحت إىلء كزية اللجو يظهر أحياان كمصدر لتقوية اجلماعة الدولية إبتباع مر  القلق األمين ابإلنساين،فيه  
     دد مبربرات دويل يتح و يف أحيان أخرى كباعث لتفكك هذه اجلماعة ، بسبب اجملازفة يف رؤية قانون ،املشرتك 

 . 4و دواعي سياسية 

يث حواعي إنسانية دربيرها بتللتدخل اإلنساين ، أين مت املمارسة الدولية عمليات متصاعدة شهدت لقد              
بشكل   لواقع الدويلا أفرز إذ ، مدى انسجامها مع مبادئ امليثاقو مشروعية هذه التدخالت  تساؤالت حول طرحت

  جوزاحمل ختصاصاال  ن صميمد ميف قضااي تع ،نشوء قاعدة قانونية عرفية جتيز التدخل فرداي أو مجاعيا  ،ال مراء فيه 
سلحة  ت الداخلية املالنزاعا قوق اإلنسان ، أونتهاك حلتحوالت الدميقراطية ، أو خرق و اكتلك النامجة عن اللدول ،

  حتت تربيرات و ذرائع خمتلفة . و

 مدىعلى ج يعر تال، مث  (ع أولفر ) مفهوم التدخل اإلنساينالتطرق إىل  : ابملوضوع أكثر إلحاطةمما يتطلب منا      
 .(فرع اثلث ) ارسة الدولمممربرات التدخل اإلنساين من خالل ، و أخريا (فرع اثن) مشروعية التدخل اإلنساين

.مفهوم التدخل اإلنساين:  األول فرعال   

ني ، فكرتني متالزمت دة ابعتبارمهاقبل التطرق إىل مفهوم التدخل اإلنساين ، البد من اإلشارة إىل مبدأ السيا          
ن للسيادة مظهران : مظهر أمن املعلوم ، ف  5 ذلك أن التفسري القانوين ملبدأ عدم التدخل يكمن يف مدلول السيادة

خر املشروع ، و آ حتكار العنفوضع القانون ، و إ والتامة للدولة يف إختاذ القرارات داخلي إجيايب يكمن يف احلرية 
 ات الدولية اليتيابإلتفاق دوليا إال ألي سلطة أعلى منها ، إذ ال تتقيديتجلى يف عدم قبول الدولة : خارجي سليب 

 -بداهة  – ي من الدوليم دويل يقتض، و إن كان الشعور ابحلاجة إىل إقامة تنظصادقت عليها بنفسها  و عقدهتا
  . حل العام الدويللبه الصاالتخلي عن بعض حقوقها السيادية حبكم الضرورة لصاحل اجلماعة الدولية ، وفقا ملا يتط

      

4_  Bourdonche Emmanuel, Des bulles papales aux résolutions du conseil de sécurité intervenir au nom de la 

communauté international, perspective international , N°3 , Janvier 2013, , P13. 

5_ السيد سامح عبد القوي ، التدخل الدويل بني املشروعية وعدم املشروعية و إنعكاساته على الساحة الدولية ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، 2009  

  . 394ص
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لدولية حيث جيد ايت حتكم العالقات كائز األساسية العدم التدخل من الر إن القانون الدويل املعاصر يعترب مبدأ          
 األممي  يثاقامل من (2/7)ص املادة نإضافة إىل  ، 6 اإلتفاقيات الدولية يف عديد املواثيق و اإلعالانت و أساسه هذا املبدأ

دخل ال جيوز الت لذيا فوظ للدولاجملال احمل إىلحيث تعرضت هذه املادة ، السند القانوين ملبدأ عدم التدخلعترب الذي ي
ناء صعوابت مجة أث م عنه ظهورجنهو ما  قابل فإهنا مل حتدد هذا اجملال وال اجلهة املختصة بتحديده ، ولكن ابمل، فيه 

نتج  ، 7يةملنظمة العاملاو ل غموض نص هذه املادة يف شأن توزيع اإلختصاص بني الدو ذلك أن ،  عمل األمم املتحدة
أو أن  ألة ،ملنظمة أبية مساهتمام ية احملفوظ ، و ابلتايل عدم إمكانإمكانية إقرار الدول أبهنا خمتصة لتحديد جماهلا ا عنه

 . 8للدول  ختصاصها وحدها دون الدول و ابلتايل ينعدم اجملال احملجوزيعرتف للمنظمة العاملية اب

ابت ، فإنه ثري نوعا من الصعو إن حتديد اإلختصاص الداخلي للدول ليس ابألمر اهلني ، فإن كان ذلك نظراي ي         
أن  ياسية ، واء السألهو لأن مبدأ عدم التدخل عرضة  لأظهرت املمارسة العملية للدو  فقدعمليا قد يستحيل ذلك ، 

نه مل تعد ، لدرجة أ قد أضحت يف تقلص مستمر يف ظل التنظيم الدويل املعاصرمنطقة اإلختصاص الداخلي للدول 
 يف –مور اليت كانت أدق األيفتقريبا قضية واحدة معتربة دوليا ال تسمح ابلتدخل ، فقد تدخلت منظمة األمم املتحدة 

 ية نعكاسات سلباه القضااي ت أن هلذتعترب من املسائل الداخلية للدول ، مىت اعترب  –ظل القانون الدويل التقليدي 

       
                                                                  : نذكر منها وردت عديد اإلتفاقيات و املواثيق و اإلعالانت الدولية املكرسة لعدم التدخل  _6
                                                                                      . (املادة الثالثة منه  ) 1949إعالن حقوق الدول و واجباهتا الصادرة  -
.       1965 /21/12يخ صادر بتار املتضمن إعالن عدم جواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول و محاية استقالهلا و سيادهتا ، ال 2131لقرار رقم ا -
.       1970تشرين األول  24 الصادر يف 2625عالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بعالقات الصداقة و التعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة إ -
 .      12/12/1974متعلق حبقوق الدول و واجباهتا اإلقتصادية يف  (3281)اإلعالن رقم  -

كومات ؤمتر رؤساء الدول و احلالصادرة يف ملقرارات ميثاق جامعة الدول العربية ، و افريقي ، إضافة إىل مواثيق املنظمات اإلقليمية كمنظمة اإلحتاد اإل         
   لدول عدم اإلحنياز يف بلغراد ، ومؤمتر الرؤساء لدول عدم اإلحنياز .

تقوية سلطان جتاه األول سعى لفإذا كان اال ال احملجوز للدول ،جتاهني سيطرا على األعمال يف ميدان اجملاألعمال التحضريية للميثاق جند ا ابلعودة إىل _7
 ي .نظمة إزاء الدول ، فإن اإلجتاه الثاين تدعمه معظم الوفود يسعى إىل إجياد أشكال حلماية اإلختصاص الداخلامل

، حيث أخذ  تلك املسائل حق حتديد الف حول معيار حتديد املسائل اليت تعد من صميم اإلختصاص الداخلي للدول ، و من ميلككما اثر اخل            
يف  ، طاق شؤوهنا الداخليةما يدخل يف ن اليت ختول للدول الصالحية املتفردة يف حتديد " نظرية إختصاص اإلختصاص" بفكرة (املدرسة األملانية  )البعض 

صاص جمللس ختلث أن يكون اإلقرتح إجتاه اثكمة العدل الدولية ، و احممن صالحيات  ذلك حتديد اآلخر أن يكون اإلختصاص يف رتح البعض قا حني
 ص .ا حتديد اإلختصاللجهة اليت يناط هبستقر يف النهاية إىل ورود النص عاما ، غري مبني األمن ، إال أن الرأي ا

 . 394بوكرا إدريس ، مرجع سابق ، ص  _8
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ملتحدة لنفسها ابلتدخل يف امسحت اجلمعية العامة لألمم  1948السلم و األمن الدوليني ، بدليل أنه و يف سنة  على
نت نظام حكم أين أدا – على الرغم من أن هذه املسألة شأن داخلي متعلق بنظام احلكم –نظام احلكم يف إسبانيا 

                           . 9لدوليني للسلم و األمن ا ابسبب نزعته الدكتاتورية ، معتربة إايه يشكل هتديداجلنرال فرانكو 
 فصله  و  نطاقه معرفةهوم فذا املإلحاطة هب، فإنه يتعني علينا ليف حمدد للتدخل اإلنساينو نظرا لصعوبة الوصول إىل تعر 

 عن بعض املفاهيم املشاهبة له . 

 نطاق التدخل اإلنساين :أوال :   

 تعددتول ، حيث  مواقف الدو يف يعد التدخل اإلنساين من أكثر املواضيع إاثرة للجدل يف فقه القانون الدويل      
سياسة   ل ربيرا تقليدايتعتباره ادرجة عتباره حقا و واجبا ،و رافض له لإىل درجة ا اآلراء بصدده و اختلفت بني مؤيد له

خل ابحة التدإبعض يف سبيل فذهب المشرتك ، متفق عليه على حنو له مل يتم إيراد تعريف على أنه  العدوان املقنع ،
لى اجلهة ععتمد آخر حني ا تهم ، يفلرعااي املراد محايأو انتماء بني الدولة املتدخلة و ا إىل اشرتاط وجود رابطة جنسية

 و آخر يوسع ، 10 ملية فحسبقصر حق التدخل على املنظمة العاإجتاه ي ني اجتاهني :التدخل ، فرتاوحت ب املناط هبا
 التأكيد على أن " إىل pagnet desالفقيه " ، فيما ينحو جانب آخر يتزعمه 11من نطاقه ليشمل الدول أيضا 

أنه من الصعوبة مبكان كد ومن املؤ  ،12 الوحيد الذي ميكنه أن يقتص من احلكومة الطاغية هو شعبها املفروضة عليه
 :ل نظريتني ك من خالالقول بتعريف حمدد للتدخل ، على أنه ميكننا اإلقرتاب منه من خالل حتديد نطاقه و ذل

 :النظرية املضيقة للتدخل اإلنساين  –أ 

ي إقرتان  حة يف تنفيذه ، أسلاإلجتاه أن التدخل اإلنساين هو كل تدخل يقتصر على القوة املأنصار يرى هذا          
  حيث قرروا أن،فهوم ضيق مبإىل استقالل الدولة أنصار هذه النظرية  ستخدام القهر و اإلجبار ،حيث ينظراب التدخل

                                                                                                                     

ذا األمر هأن خلارج ، و اعتربت زواجهن يف اأدانت اجلمعية العامة إقدام اإلحتاد السوفيايت على منع النساء الروسيات املتزوجات من أجانب اإللتحاق أب _ 9
مني احملفوظ  متسك حبق الدو فيايتإلحتاد السو ذا أثر سيئ على العالقات الدولية ، إال أن ا و أنه يشكل اعتداءا صارخا حلقوق اإلنسان و حرايته األساسية ،

                                                         .                                                                            للميثاق  2/7وفقا للمادة 
                                                                                                                                                                                                         . 293سامي جاد عبد الرمحان واصل ، مرجع سابق ، ص ملزيد من التفاصيل راجع : 

  رأاي مفاده أن صالحية التدخل اإلنساين خمولة فقط للمنظمات الدولية . Rolin jaque Myns  تبىن الفقيه _10

  رداي أو مجاعيا .  أن التدخل العسكري اإلنساين ميتد ليشمل حق الدول يف التدخل فإىل  Teson و Reisman و Amato  من يذهب كل _11
 . 237-236، ص  1999دار الكتاب احلديث ، اجلزائر ، ، أوصديق فوزي ، مبدأ السيادة و التدخل ملاذا ؟ و كيف ؟ 

 . 298، ص  مرجع سابقإبراهيم ، الدراجي  _12
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ف التدخل اإلنساين يعر  حيث، هذا اجلانب" Frank"الفقيهو ينحو  التدخل العسكري ،فقط هو ما ميس ابلسيادة 
رى خولية ضد دولة أة هيئة دأبنه " كل استخدام للقوة املسلحة أو التهديد ابستخدامها بواسطة دولة ما ، أو مبعرف

                                            .                                          هبدف محاية حقوق اإلنسان " 
 لى أنه ععرف املقبول منه الذي يفرق بني التدخل املقبول و التدخل غري املقبول ، في" Teson "و يسانده يف ذلك 

ء حالة ، هبدف إهناالفرية أو حتئيا من طرف دولة حتر " اإلستعمال الدويل املناسب للقوة أو التهديد هبا و املتخذ مبد
                                                               . 13اإلستبداد أو الفوضى ، و يكون مرحبا به من طرف ضحااي هذه احلاالت " 

اعة يعود إىل جن -لنظرية حسب هذه ا –اعتماد القوة املسلحة للقول بوجود تدخل إنساين مشروع و لعل املغاالة يف 
                                                   افها. يال لتحقيق أهدوقتا طو  وسائل العسكرية ، مقارنة بغريها من الوسائل غري العسكرية األخرى ، و اليت تستغرقال

 النظرية املوسعة للتدخل :  –ب 

 بل  ،فحسب و التهديد هباالعسكرية أوة يذهب أنصار هذه النظرية إىل أن التدخل ال يقتصر على استخدام الق     
 و حىت ل إلقليمية،اسالمتها ميتد ليشمل كافة صور التدخل اليت تؤثر على سيادة الدولة و متس استقالهلا السياسي و 

 و،  14 ماسيةالدبلو  ية أوكاستخدام وسائل الضغط السياسية أو اإلقتصاد  ، استخدام القوة العسكريةذلك مل يتضمن 
  إحدى لمحه الوسائل فكلما كان اهلدف من هذ ،لوسائل يكمن يف املعيار اإلنسايناستعمال هذه اأن اهلدف من 

حسام اوي هندألستاذ او ميثل  كلما أمكن اعتباره تدخال إنسانيا،  لى الكف عن انتهاك حقوق اإلنسان ،الدول ع
  كراهإىل وسائل اإل  ،جلوء شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدويل  " حيث يعرف التدخل أبنه ، هذا اإلجتاه 

قوق سيم و املتكرر حلاجل تهاك، أو العسكرية ، ضد الدولة أو الدول اليت ينسب إليها اإلن السياسية أو  االقتصادية
    . 15 اإلنسان ، هبدف محلها على وضع هناية هلذه املمارسات

 ساعدات اإلنسانية . اثنيا : التدخل اإلنساين و امل
 لتدخل و لوا، ذلك أن  لقد كان من شأن ترديد مفاهيم املساعدة ، التدخل ، اإلغاثة ، أن أخلط املفاهيم    

      
استعمال  امللتقى الوطين حول ، مداخلة يف؟التدخل اإلنساين يف املمارسات الدولية حقوق حتميها القوة أو قوة تربرها احلقوقابرة عصام و منصر مجال ، _13

  3ص ، 2013ماي  20-19زو ،عمري تيزي و مالقوة يف العالقات الدولية بني قوة القانون و هيمنة القوة ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود 
 منها : تنظيم احلمالت كرنذ إىل الوسائل اليت يتم هبا التدخل الدويل ألسباب إنسانية ،  Pierre Klein و  Oliver Corten يشري األستاذان  _14

                                           فرض قيود على بيع األسلحة ، إرسال مواد إغاثة للسكان .            توقيع اجلزاءات اإلقتصادية ،،  الصحفية
 . 299ص جي ابراهيم ، مرجع سابق ، الدرا

 .                                                  190العناين إبراهيم ، مرجع سابق ، ص   _15
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وم ف السياسي ملفهاثر التوظيأال يزال من حيث املبدأ عمال ال حيظى مبوافقة الفقه الدويل، فقد  –ألسباب إنسانية –
حى ية ، بعد أن أضط السياسالتدخل الكثري من التساؤالت بني األوساط الفكرية ، و الكثري من املخاوف بني األوسا

 .  16حة القومية توظيفه يتم بطريقة انتقائية ، و ألغراض سياسية حبتة جوهرها املصل

رج حتت مفهوم خري الذي يندبني التدخل اإلنساين و املساعدة اإلنسانية ،هذا األ فرقةو على ذلك فقد وجب الت     
غري  وازعات الدولية ة يف املنو ينصرف إىل املبادرة بتقدمي اخلدمات لكل هيئة إنسانية غري متحيز ،  األمن اإلنساين

القرار ، و أكد عليه  71 9419من اتفاقيات جنيف األربع لسنة  10و  9ه يف املواد الدولية ، و قد مت النص علي
عدم التدخل يف الشؤون  املتعلق حبماية حقوق اإلنسان و مبدأ 13/9/1989الذي اعتمده معهد القانون الدويل يف 

ون ددولة املتضررة لتنسيق مع الاب، حيث تتميز اإلغاثة أو املساعدة اإلنسانية بكوهنا أعماال طوعية ، تتم 18 الداخلية
ة ، إضافة لدولة املعنييف الشؤون الداخلية ل –أبي شكل من األشكال  –إخالل بسيادهتا ، فهي ال هتدف للتدخل 

   .91اإلنسانية  الكارثة إىل أن مهامها تنطلق من قيم إنسانية و أخالقية ، حيث تتوقف مهمتها على طبيعة و حجم

لمية يف محاية ي و الطرق الساإلنساين فهو عادة ما يتسم ابلطابع القسري ، سيما إذا فشلت املساعأما التدخل       
 ا خصوص هذا العمل حيا جييزحقوق اإلنسان ، فهو غالبا ما خيل بسيادة الدول ،كما أنه ال ميتلك أساسا قانونيا صر 

 .20 0200أفريل  14-10قرارها بتاريخ يف ( G77قه القسري ، و لعل هذا ما ذهبت إليه جمموعة الدول )يف ش
                                          الفرع الثاين : مشروعية التدخل اإلنساين و شروطه القانونية 

شروعيته ،  يف هناية األمر م ينحو جانب من الفقه إىل أن مثة دوافع و أهداف معلنة للتدخل هي اليت تسوغ        
 جممل  نية ،و إن كانتيادة الوطبه إىل درجة احلق الذي يتعني على اجملتمع الدويل مباشرته دون أي اعتبار للس و ترقى

      
 .198، ص  1992،  25ع  توريللي موريس ، هل تتحول املساعدة اإلنسانية إىل تدخل إنساين ، جملة الصليب األمحر ، السنة اخلامسة ، _16
عقبة يف سبيل األنشطة اإلنسانية اليت  ال تكون أحكام هذه االتفاقيةبقوهلا "   1949نصت املادة التاسعة املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربع سنة  _17

    لطبيةاأفراد اخلدمات  ى ورضامل اجلرحى و إغاثة بقصد محاية و، ميكن أن تقوم هبا اللجنة الدولية للصليب األمحر أو أية هيئة إنسانية أخرى غري متحيزة 
 ."  شريطة موافقة أطراف النزاع املعنية ، يةالدين و

ئة لدول ، أو منظمة دولية أو هياإىل أنه " ال ميكن اعتبار أي عرض تقدمه دولة أو جمموعة من  1989ذهب معهد القانون الدويل يف قراره سنة  _18
ابة ، مبث حتهم خلطر جسيمصسكاهنا أو  إنسانية غري متحيزة نظري اللجنة الدولية للصليب األمحر ، بغرض منح معونة غذائية أو صحية لدولة تتعرض حياة

 تدخل غري مشروع يف الشؤون الداخلية هلذه الدول " .  
 . 299العناين إبراهيم ، مرجع سابق ، ص  _19
 يسمى حنن نرفض ما اطات األمم املتحدة ،بني املساعدات اإلنسانية ، و ابقي نش التفرقةتبيان ( قوهلا " حنن نؤكد على ضرورة 77Gجاء يف قرار جلنة )_20

نية ضمن ون املساعدات اإلنساكد على أن تكاإلنساين الذي ليس له أتسيس يف ميثاق األمم املتحدة و ال املبادئ العامة للقانون الدويل ، حنن نؤ ابلتدخل 
 ة الشأن ".ولة صاحبعلى طلب الد ون إال بناءإطار سيادة الدول ، و حرمة إقليمها و اإلستقالل السياسي للدولة املعنية ابملساعدة ، و اليت ال ميكن أن تك

  . 275-274، ص  2007 عطا هللا عماد الدين ، التدخل اإلنساين يف ضوء مبادئ و أحكام القانون الويل ، دار النهضة العربية ، مصر ،
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   ةفي أطماع سياسية ستار خيعتبارات قد تكون مبثاببارات األخالقية ، إال أن هذه االعتتدور حول فلك االالدوافع 
يف توظ من ملتحدة ،ة األمم اة للدول و منظمو لعل هذا ما نستقيه من واقع املمارسة العملي ،للطرف الدويل املتدخل

  ية على حسابلحة السياسو تغليب املصتسمت هذه املمارسة ابالنتقائية ، هلذا املفهوم ، حيث غالبا ما اسياسي 
ومية الق رها املصلحةي يف جوهحقوق اإلنسان كذريعة للتدخل ، ختف املصلحة القانونية ، و لطاملا مت التمسك ابنتهاك

  البحتة للدولة املتدخلة . 

 موقف الفقه من التدخل اإلنساين : : أوال 
يها على فلقول جبواز اإن واجب عدم التدخل ليس واجبا مطلقا ،إذ يرى جانب من الفقه أن هناك حاالت ميكن   

        اجبا ال حقا .و التدخل  ، بل أكثر من ذلك حاول بعض الفقهاء إثبات أن هناك ظروفا معينة يغدو سبيل اإلستثناء

  مقبول ، عموما لوكا غرييف املقابل هناك اجتاه آخر على النقيض ، يعترب أن التدخل أاي كانت صوره و أشكاله س
      ني :خيرج عن اجتاه فإنه ال ية للحماية اإلنسانيةبتكييف موقف القانون الدويل إزاء مشروعية التدخل اإلنساين كآل

 اإلجتاه املعارض لشرعية التدخل اإلنساين : –أ 
ة ، فضال لقواعده اآلمر  ون الدويل رفضهم التدخل اإلنساين بكونه خمالفا ملبادئ القانو يربر أنصار هذا اإلجتاه         

 فوضى دولية –الة ال حم –نه و أن األخذ هبذا املفهوم سينجم ع عن كونه جمرد أداة لتحقيق املصلحة اخلاصة للدول ،
 لركائزاد خمالفة ألهم اليت تع و سندهم يف ذلك أن التدخل اإلنساين يندرج ضمن الصور اليت مشلها امليثاق ابحلظر ، و

 : و لعل من أمههااألساسية للقانون الدويل العام ، 

ل القوة التهديد ( من امليثاق ، و اليت حتظر على الدول استعما2/4) أن التدخل اإلنساين يتعارض مع نص املادة-
مقاصد األمم   يتفق معالدولة ، أو على أي وجه  ةو االستقالل السياسي أليأابستخدامها ضد السالمة االقليمية 

 املرخص  يةحلاالت اإلستثنائاإال يف  اآلمرة فإنه ال جيوز خمالفتها و ابعتبار هذه القاعدة من القواعد العرفيةاملتحدة ، 
املادة  بارات املستعملة يفإىل أن الع " Virally " يف هذا الصدد يذهب األستاذ و ، 21 فيها ابستخدام القوة قانوان

مر أببسط أشكاله أ و لولدولية يف العالقات امن امليثاق، تعطي هلا بعدا كبريا ابعتبار أن أي استعمال للقوة ( 2/4)
     . 22م املتحدة هدف األم و إن كان من أجل محاية األفراد ال يتماشى واللجوء إىل استعمال القوة  أن بلحمظور ،

 باب يف حاالت يدعى فيها أبس ( من امليثاق ، مبا ينتج عنه استخدام القوة2/4فضال عن أن التوسع يف تفسري املادة )
      

 . 319الدراجي إبراهيم ، مرجع سابق ، ص  _21
جامعة  العلوم السياسية ، و كلية احلقوق  خلفان كرمي ، حفظ السلم ألسباب إنسانية ، حبث لنيل شهادة املاجستري يف القانون الدويل حلقوق االنسان ، _22

 .  46ص ،  1999مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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صور استخدام ل كمن أن   يوملاالستقالل السياسي هو أمر يتعارض مع ما هو مستقر اال تنتهك السيادة االقليمية و   
                                         .  23القوة أو التهديد هبا ممنوعة يف العالقات الدولية يف عصر التنظيم الدويل 

إقليمها و رعاايها،   ( من امليثاق ، ابعتبار أن سيادة الدولة على2/7ن التدخل اإلنساين يتعارض مع نص املادة )أ-
   تدخل اإلنساين لك فإن الهي مسألة تتعلق ابختصاصها الداخلي وعلى ذ وسلطتها على إقليمها وعالقتها برعاايها ،

سم اإلنسانية ، ال ابأن التدخالت اليت وقعت   " Brownlieاذ "يعد تعداي على هذا اإلختصاص ، إذ يؤكد األست
  .   42 ويل العريفانون الدتشكل عرفا مضطردا أو مستقرا حىت ميكن القول أبن التدخل اإلنساين يعد أحد مبادئ الق

ربرات ت محتليت متت اكما أن حمكمة العدل الدولية قد أكدت يف أكثر من مرة رفضها أعمال التدخل ، حىت تلك 
بادئ تبط مبراعاة املو أمر مر هإنسانية ، و أن القول بشرعية تدخل اجملتمع الدويل يف تقدمي املساعدات اإلنسانية ، 

، و لعل  1991 ديسمرب الصادر يف 46/189التوجيهية اليت حددهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار 
                                   سالمتها اإلقليمية و وحدهتا الوطنية  .من أهم تلك املبادئ احرتام سيادة الدولة و 

حلفاظ على اعارض التدخل اإلنساين مع حفظ السلم و األمن ، ابعتبار أنه إذا كان هدف كل نظام دويل هو ت -
نشر   نساين سيؤدي إىلاإلتدخل األمن و اإلستقرار الدويل و سيادة مفاهيم العدالة و املساواة ، فإن إابحة أعمال ال

مثل هذا   تستوجبالفوضى و اإلضطراب يف العالقات الدولية ، لعدم وجود معيار واضح و حمدد للحاالت اليت
حقوق  عدد ضماانتتكما أنه ابلرغم من ، بني أنصار مؤيدي التدخل أنفسهم التدخل ،و هو ما كان حمل خالف

 حيةأي إشارة صر  دإننا ال جنفواثيق و اإلعالانت الدولية ذات الصلة ، و امليف االتفاقيات  اإلنسان املنصوص عليها
 فلوذه احلقوق ، ههك فيها التدخل اخلارجي أاي كان نوعه ، و ابألخص التدخل العسكري ضد الدولة اليت تنت لتربير

، فإننا نالحظ أن  1949سنة لأخذان على سبيل املثال اإلتفاقية املتعلقة مبكافحة اجلنس البشري و املعاقبة عليها 
حالة األشخاص  إعمل على أقصى ما ذهبت إليه هو ما ورد يف نص املادة السادسة ، من إلزام الدول األطراف أبن ت

ذاهتا إىل  ة من اإلتفاقيةة الثالثاملتهمني ابرتكاب اجلرمية املذكورة ، أو أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف املاد
هذا  تصة ابلنظر يفخمية تكون ولة اليت ارتكب الفعل يف إقليمها ، أو إىل حمكمة جنائية دولاحملاكم املختصة يف الد

                                                                                                                     .25الفعل ، مىت قبلت األطراف املتعاقدة ذلك 

ناء إسرائيل من عدم فضال عن استث،  26ارضو التدخل حباالت كثرية مت فيها تيين معايري مزدوجة كما يتمسك مع
              .  صىو ال حت اخلضوع ألي شرعية أو منطق قانوين أو إنساين ، على الرغم من اإلنتهاكات اليت ال تعد

      
 . 302الدراجي إبراهيم ، مرجع سابق ، ص   _23 

 . 457، مرجع سابق ، ص عماد الدين عطا هللا  _24

 . 31، ص  2003 الرشيدي أمحد ، حقوق اإلنسان : دراسة مقارنة يف النظرية و التطبيق ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، _ 25
   القرارات س األمن عديدحني أصدر جمل يفخا الزدواجية املعايري، مثاال صار تركيا كراد يف العراق و يعد اختالف أسلوب التعامل الدويل مع قضية األ_ 26
      . ستانجرة القادمة من كرداه موجات اهلالتدخل اإلنساين يف العراق ، فإننا جنده قد غض الطرف عن معاملة تركيا لألكراد من قمع و عدوانية جت نةعلشر 
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 اإلجتاه املؤيد لشرعية التدخل :  –ب 
ق منظمة األمم تم عن طريأنصار هذه النظرية أتييدهم لشرعية التدخل اإلنساين ، سواء  أكان ييبدي            

                                  لي :املتحدة ، أو عن طريق الدول ، و يستندون يف ذلك إىل جمموعة من احلجج نسوقها فيما ي
ال القوة التدخل ، بل أنه ينسجم و يتوافق معه ، ذلك أن استعم ارض مع( من امليثاق ال يتع2/4إن نص املادة )-

  لسياسي للدول ،استقالل احملظور يف امليثاق ، هو ذلك اإلستعمال الذي ينصرف للمساس ابلسالمة اإلقليمية و اإل
 من هذه احلاالتض  يندرجالأو يتم بصورة خمالفة ألهداف األمم املتحدة ، و لكون استعمال القوة ألسباب إنسانية 

                                        .E.Giraud  "27الثالث ، فهو عمل مشروع  و هذا ما يؤكده األستاذ" 
 ( من2/4ملادة )ارة لنص ر كما يذهب جانب من دعاة التدخل اإلنساين للقول أبن كثرة اإلنتهاكات اخلطرية و املتك

العاملية  دول منذ احلربلاتر سلوك افقد أدى تو ، أدى إىل هدم قيمتها القانونية و قوهتا اإللزامية ، يف املقابل امليثاق 
                                            . 28إىل نشوء قاعدة عرفية جتيز التدخل املسلح العتبارات إنسانية  الثانية

مليثاق لرفض التدخل اخلارجي يف شؤون دولة ما ، إذا ما وجدت  (من ا2/7أنه ال ميكن القياس على نص املادة ) -
متطورة ه مسألة مرنة و وز ، بوصفإلختصاص احملجابعتبار أن امليثاق قد نظر إىل مسألة ااعتبارات إنسانية تلزم بذلك ، 

  ساسية قد أضحتته األرايحبسب تطور الظروف الداخلية و اخلارجية ،حيث أن املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان و ح
                                 من األمور اليت حتظى ابهتمام دويل واسع و متزايد بشكل مضطرد .

  اتفاقيات ادة األوىل مننص امل ا :دويل سنده يف عديد املواثيق و االتفاقيات الدولية ، منهو جيد التدخل الهذا        
 و اليت ، 1977ة تفاقيات لسنقني هبذه اال، و كذا املادة األوىل املشرتكة من الربوتوكولني امللح 1949جنيف لسنة 

  ال األحو  ام أحكامها يف مجيعابختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان احرت  1949يفتلزم الدول األطراف يف اتفاقيات جن
ادرتني عن اجلمعية العامة الئحتني ص، إضافة إىل  29 1986طهران سنة و قد أكد على ذلك املؤمتر الدويل املنعقد ب

نية لضحااي الكوارث ساعدة اإلنسامل، اخلاصة اب 8/12/1988الصادرة يف 131/43رقم  ، األوىل 30لألمم املتحدة 
قوق اإلنسان   حبشأن محاية  14/12/1990الصادرة يف  100/45الالئحة رقم  و ،الطبيعية وحاالت اإلستعجال 

                                                                              و مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية .          
  ىل صياغة مفهومإ، 1999ة بدوره اندى األمني العام السابق لألمم املتحدة يف تقريره املقدم للجمعية العامة سن

      
 . 319أنظر الدراجي إبراهيم ، مرجع سابق ، ص   _27
 . 126جويلي سعد سامل ، مرجع سابق ، ص _  28
 . 197بوراس عبد القادر ، مرجع سابق ، ص _ 29
لتدخل اإلنساين، د أسست و جسدت حق اق" على الالئحتني بقوهلا " أنه ال ميكننا القول أبن اجلمعية العامة بتبنيهما  Buirette"  عقبت األستاذة _ 30

        .ممنوعة و حمظورة "  لتايل تصبحاببل على العكس ، فإن الالئحتني قد أبدات حذرا كبريا من أجل أال تعترب املساعدة اإلنسانية مبثابة تدخل ، و 
    . 48كرمي ، حفظ السلم ألسباب إنسانية ، مرجع سابق ، ص خلفان  
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 العسكري ملصطلح التدخل إىل إعادة طرح تعريفكذا   و ، 31جديد للمشاركة العاملية ليتوافق بذلك مع عصر العوملة
                                         .          حلماية املدنيني ، مع تطبيق ذلك بكل نزاهة يف كل مناطق العامل  و السلمي
سان ، بل جيب م ضد اإلنصراحة ، إىل أن ال تكون احلدود الدولية عقبة حلماية الدول اليت ترتكب جرائكما دعا 

                                                               .32ية ال تتجزأ ألن اإلنسان -ن اإلقليم و املنطقة عبصرف النظر  -التدخل لتأييد شعوب العامل دون تفرقة 
يا كون ذلك اعتباطينبغي أن يو يبقى يف األخري اإلشارة إىل أنه حىت و إن سلمنا مبشروعية التدخل اإلنساين ، فال 

ة اثنية همن جو يساعد  دون ضوابط ، ذلك أن إرساء نظام قانوين يكفل للتدخل اإلنساين جماله الشرعي من جهة ،
  . و جماهلا احملجوز ، يستلزم إحاطته بشروط على احرتام سيادة الدول 

 اثنيا : الشروط املتعلقة ابلتدخل اإلنساين :
 ابلنظر إىل –فرها روط الواجب توايتجه الفقه املؤيد للتدخل اإلنساين ، إىل تقييد تطبيق هذا املبدأ جبملة الش     

                             ي :عمال القوة فيها مشروعا ، و اليت ميكن تلخيصها فيما يلليغدو است  -ممارسة الدول 
را ضا ابلتدخل صاديكون الر  ضرورة احلصول على موافقة الدولة اليت تتم فيها العمليات اإلنسانية ، و قد وجب أن -

التدخل " أن  J. Mourgeon" ذا الصدد يرىو يف هعن هيئة متثل حقيقة إرادة الدولة املعنية أو احلكومة الشرعية ، 
   .  ن قبلختصاص وجد معن طريق ممارسة حق أو ا بل يكون بطلب من الدولة املعنية أو، ليس تلقائيا أو مطلقا 

ستغناء عن هذه إىل اال ميكن أن يؤدي حقوق األفراد ، نتهاكه األخرية و إصرارها على مواصلة اتعنت هذ على أن
                                                                     .  33لزاميتها تفقد هذه املوافقة إوافقة ، حبيث امل
ناسب بني  فإن التو من مثأن يكون التدخل حمكوما هبدف أساسي و هو التأكيد على احرتام حقوق اإلنسان ،  -

وز ه ، ذلك أن جتالتزام بالاملطلوب ، هو شرط أساسي جيب اد الفعل املهدد ابخلطر هلذه احلقوق ، و بني طبيعة الر 
ذ يث يذهب األستاونية ، حالعمليات العسكرية للهدف اإلنساين حيوله إىل عمل عدواين غري مربر من الناحية القان

"Perez Vera  "ص للصاحلحرتام اخلالإىل أن الشرط األساسي الذي وجب أن يتوفر يف التدخل اإلنساين ، هو اإل 
 .34اإلنساين من طرف الدولة اليت تتصرف كحام ، أي الدولة املتدخلة 

      
  . 334، ص  0520حسني حنفي عمر ، التدخل يف شؤون الدول بذريعة محاية حقوق اإلنسان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  _31 

 رئيس اجلزائري بوضوحا عرب عنه الكانت دعوة األمني العام السابق لألمم املتحدة حمل نقد و رفض شديدين من طرف دول العامل الثالث ، و هو م _32
واعد عامل قواجهة ها األخري يف مهو خط دفاع عندما انتقد دعوة األمني العام من أجل تعديل مفهوم السيادة مبعناه التقليدي ، مشريا إىل" أن سيادة الدولة

                                                                        . "؟  : ... مىت تتوقف املساعدة و يبدأ التدخل غري متوازن ... و أضاف متسائال 
 . 306الدراجي إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 

 . 181سويف فرست ، مرجع سابق ، ص  _33
34_  " En résumé , la condition essentielle que doit remplir l’intervention d’humanité , quand ou fond et la    poursuite 

exclusive de l’intérêt  humanitaire qui s’érige protecteur  " .                                                                                           

Corten Olivier et Klein Pierre , droit d’ingérence et obligation de réaction collective du droit international  



واقع احمليط الدويل على تطور نشاط جملس األمن                                                       الفصل الثاين:   

 

110 
 

   وقفبحمددا حا و تدخلة ، حبيث يكون اهلدف واضالتدخل جمردا من كل غرض ذايت للدول املكون ب أن يجي _ 
 .ا على حساب آخرطرفا معين ا يفيديف اجملتمع مبوال يتعداه للسعي إىل إحداث تغيري يف هيكل السلطة  ، نتهاكاتاال
االت ألفراد ، مثل حاعاين منها جيب أن تكون عملية التدخل اإلنساين يف حاالت املعاانة الفظيعة و املنظمة اليت ي -

   ية هتدد السلم فات خارجلنطاق ، مم يؤدي إىل مضاعاإلابدة اجلماعية ، التطهري العرقي و القمع الوحشي واسع ا
،  لستهدفة ابلتدخلدولة املو األمن الدويل ،كما جيب أن يكون للتدخل أثرا إجيابيا على أوضاع حقوق اإلنسان يف ا

  .53   تفاقمهايف يتسبب نتهاكات اليت يتعرض هلا قطاع واسع من الرعااي ،وأن الأي أن يؤدي التدخل إىل وقف اال

" أن Daniel Ardubigi اذ،إذ يؤكد األست36يف ممارسة عمليات التدخل إضافة إىل وجوب جتنب االنتقائية         
  - ".      ه أيضان فعاليتماإلنتقائية يف ممارسة عمليات التدخل ال تضعفان فقط من السلطة الشرعية للتدخل ، بل 

 وقوع يؤدي إىل صد تتجاوز اهلدف املنشود منه ، كأنأن ال يكون من شأن هذا التدخل إحداث أضرار و مقا
عملية  ا حدث يفمستقرار مثل أو شيوع مزيد من الفوضى و عدم االخسائر جسيمة يف األرواح و املمتلكات ، 

   .   1992إعادة األمل يف الصومال سنة 

ا ، بل وجب  دولة مبفرده و يف هذا الصدد يشدد بعض الفقه على ضرورة أن ال يتم التدخل اإلنساين عن طريق      
        . 37املختصة  د اجلهاتأن يتم إبرادة مجاعية دولية ، تستند إىل قرار صادر عن منظمة األمم املتحدة ، أو أح

 و املنظمات اإلقليمية يف حالة، الذي تقوم به األمم املتحدة أ38كما يتفق الفقه الدويل على شرعية التدخل اإلنساين
 مم املتحدةلذا ميكن لأل ،اإلنتهاك الصارخ حلقوق اإلنسان األساسية ، ابعتبارها هتدد السلم و األمن الدوليني 
 استخدام القوة و تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها يف الفصل السابع من امليثاق .

      
Brylant , Bruxelles , 1992 , p 417 .                                   

 . 472عماد الدين ، مرجع سابق ، ص عطا هللا _ 35
 التجاوز عن متفيما  –صلحية مألسباب  –دف دوال معينة هيف مناسبات عديدة ، كان هناك تطبيق انتقائي ملعايري التدخل اإلنساين ، حيث است _36

رية ور الشرقية ، مجهو مرواندا ، تي ،كوسوفو ممارسات مماثلة و رمبا أشد قسوة ، تقوم هبا دول أخرى و مثال ذلك : تلك املواقف املتناقضة يف كل من  
نسان ،    ان انتهاكا حلقوق اإلكر الشرقية  يمو الشيشان ، السودان ، ليبيا ، سوراي ، مما حذا ابلبعض للتساؤل هل أن ما قامت به القوات األندونيسية يف ت
                                                                   و أن ما قامت به القوات الروسية يف الشيشان كان احرتاما حلقوق اإلنسان ؟ .                              

 . 311-310إبراهيم ، مرجع سابق ، ص  الدراجي
 . 301السيد مصطفى أمحد ، مرجع سابق ، ص أبو اخلري  _ 37
                                             :             إىل أن التدخل اإلنساين يعد مربرا يف حالتني ICISSتذهب اللجنة الدولية املعنية ابلتدخل  _38
 ، سواء كان هؤالء جلماعية أم الاوانتهت أو خيشى وقوعها ، سواء حدثت بنية اإلابدة أو جتنب وقوع خسائر كبرية يف األرواح ، سواء وقعت لوقف -

   قفها .انت غري قادرة على و لتها ، أو كالضحااي سقطوا نتيجة عمل مدبر تقف وراءه حكومة الدولة املعنية ، أو أن احلكومة جتاهلت هذه الفظائع أو أمه
 يق القتل أو اإلبعادان ذلك عن طر لوقف أو جتنب أعمال تطهري عرقي واسعة النطاق ، جيري ارتكاهبا وقت حدوث التدخل ، أو حيتمل وقوعها سواء ك –

                                                 القسري ، أو أعمال إرهابية ، أو اغتصاب .                                                              
  . 476 – 474عماد الدين ، مرجع سابق ، ص عطا هللا 
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 الفرع الثالث : مربرات التدخل اإلنساين من خالل ممارسة الدول 
ق اإلنسان ني انتهاكات حقو املتحدة ألسباب إنسانية ،يكمن يف أن هنالك صلة وثيقة بإن إابحة تدخل األمم      

أمر  هم األساسية هونتهاك حقوقفال ميكن اعتبار إابدة مجاعة من البشر أو ا م و األمن الدويل ،اعتبارات السلو بني 
وزه إىل مل يتجا و ،تهاكيها اإلنود الدولة اليت مت فال يؤثر على السلم و األمن الدوليني ، حىت لو بقي األمر ضمن حد

م ، فلالدوليني ن م و األمخارجها ، سيما و أن جملس األمن قد أضحى يتبىن مفهوما واسعا لألعمال اليت هتدد السل
  اق واسع داخلم على نطتعد هذه األعمال قاصرة على النزاعات املسلحة بني الدول ، و أعمال اإلقتتال اليت تت

لنزاعات اعن النامجة  املآسي اإلنسانيةو شمل أعمال قمع األقليات ، بل امتدت هذه األعمال لت، حدود الدول 
                                                                       . 39أو حىت التنكر ملبادئ الدميقراطية املسلحة 

أن استتباب السلم    ا "فيه اليت جاء ،31/1/1992ن يف القمة املنعقدة يفو لعل هذا ما عرب عنه رئيس جملس األم
ري  من ذات طبيعة غلم و األو األمن ال ينبثقان فقط من غيبة احلروب واملنازعات املسلحة ،فثمة هتديدات أخرى للس

يستوجب  عإن هذا الوض عسكرية ، جتد مصدرها يف عدم اإلستقرار اإلقتصادي و االجتماعي و اإلنساين والبيئي ،
 .  40ملشاكل" مثل هذه ا إلعطاء األولوية حلل، م املتحدة العمل داخل نطاق األجهزة من  مجيع أعضاء هيئة األم

 أوال : التدخل من أجل حتقيق احلماية اإلنسانية 
من ديد السلم و األإلنسان و هتلقد دعا األمني العام السابق لألمم املتحدة إىل ضرورة الربط بني انتهاك حقوق ا     

 - فيه  مراءال -يؤكد بشكل  مبا ،41إعطاء دور جمللس األمن يف التدخل ملنع هذه االنتهاكاتكما دعا إىل ، نيالدولي
فهوم يث أصبح هذا املحبسبية ، أن التطورات الدولية قد أفرزت تراجع مفهوم السيادة من صيغته املطلقة إىل صيغته الن

إلمكان فلم يعد ابى له ،دف األمستبار اإلنسان اهلوسيلة ال غاية ، يعمل على حتقيق اخلري العام الداخلي و الدويل ابع
ن دولية و القانو ماعة الأن هذه األخرية قد أضحت هتم اجل ر النتهاك حقوق اإلنسان ، حبكمكمرب   لسيادةالتذرع اب

ا أكدته حمكمة العدل الدولية هذا ملعل ، و 42و مل تعد تتعلق ابجملتمعات القومية و ختضع للقانون الداخلي ، الدويل
  ذات ناإلنسا، حني اعتربت أن حقوق  Barcelone Tractionيف قضية  5/2/1970يف حكمها الصادر يف 

 جيوز جلميع  ين ، حيثذات طابع عاملي شامل و ملزم ، تندرج ضمن القواعد اآلمرة اليت تتجاوز اإلختصاص الوط
      

 . 209، مرجع سابق ، ص أبو العال أمحد عبد هللا  _39
 . 10بن سهلة اثين بن علي ، مرجع سابق ، ص  _40
 حيث اليت يتم هبا ذلك ، ، و الكيفية حتت مسؤولية أي جهة ديد حول تعريف التدخل اإلنساين ،طلب األمني العام اجملتمع الدويل إىل التوافق من ج _41

وفري تاألساسي يتبغي أن يكون مسؤولية  ، و انتهت هذه اللجنة يف تقريرها إىل أن اإلعتبار 2001مت إنشاء جلنة دولية حول التدخل و سيادة الدول سنة 
    ة حلقوق اإلنسان .سيماكات اجلاحلماية و ليس حق التدخل ، و خلصت اللجنة إىل أن أي تدخل عسكري ال بد أن يكون استثنائيا ، يف حالة اإلنته

 . 19، ص  2013، جوان  23حوليات جامعة اجلزائر ، العدد اهلامشي محادو ، سيادة مسؤولة ،  _ 42
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 ".   Erga Omnes " افةتعترب هلا مصلحة قانونية يف محاية هذه احلقوق ، فهي التزام يف مواجهة الكأن الدول 

 ول أن تتدخل الختاذ تدابريسنة قائال : مىت يكون من املناسب للد 16تساءل الرئيس نيلسون مانديال قبل          
                       . 34جربية ضد دولة أخرى ، بقصد إنقاذ أانس أبرايء يتعرضون خلطر جسيم يف تلك الدولة ؟ 

، أن أهنى اجلدل القائم  حول 44بشأن مسؤولية احلماية 2005كان من املؤمتر الدويل لألمم املتحدة املنعقد سنةلقد  
ل حقوق  لتمتع بكشرعية التدخل من أجل محاية حقوق اإلنسان األساسية ، حيث اعتربت هذه األخرية مناط ا

 ،  و45ة ة توفري احلمايقع بذريعياإلنسان األخرى ، اليت يشكل انتهاكها جرائم يف القانون الدويل ، و ملا كان التدخل 
 ،شؤون الداخلية خل يف الوقف اإلنتهاكات السافرة حلقوق اإلنسان ، فإن هذا التدخل ال يتناىف و مبدأ عدم التد

                                            كما جاء يف تقرير اللجنة على دعامتني أساسيتني :  هذا و تقوم املسؤولية عن احلماية 
                    اية سكاهنا . لرئيسية عن محؤولية ، حيث يقع على عاتق الدولة نفسها املسؤولية امس سيادة الدولة تنطوي على –أ 

 تكون ة ،أو حنيحيث يتعرض السكان ألذى خطري نتيجة حلرب داخلية أو قمع أو عصيان ، أو إخفاق الدول–ب
 ماية .  حل مسؤولية احللتدخل لتى مبدأ عدم االدولة املعنية غري راغبة أو غري قادرة على وقف األذى أو جتنبه ، يتنح

هوم السيادة ، ملتأصلة يف مفو تكمن أسس املسؤولية عن احلماية كفكرة موجهة للمجتمع الدويل يف الواجبات ا       
 دة ،و املتمثلة أساسا يف حفظ من ميثاق األمم املتح 24وكذا املسؤولية امللقاة على عاتق جملس األمن مبوجب املادة 

دات املتعلقة اقيات و املعاهو اإلتف السلم و األمن الدوليني ، إضافة إىل اإللتزامات القانونية احملددة مبوجب اإلعالانت
                           ألمن .        او جملس  حبقوق اإلنسان و محايته ، وصوال إىل املمارسة املتطورة للدول و املنظمات اإلقليمية

     

أوغندي مصرعهم على يد مليون ع سنة لقي ثالثة أراب 20انتقد الرئيس موسفيين موقف املنظمة اإلفريقية من عدم التدخل قائال : " على مدى  _ 43 
بب عدم إدانة هذه مت ، و كان ساليت  كان من املفرتض أن حتمي حياهتم ، شعرت إبحساس عميق ابخليانة ألن معظم إفريقيا التزمت الص احلكومة ،

 نقبل هذا م املتحدة ، و حنن المنظمة األم وو وفقا مليثاق الوحدة اإلفريقية ، اجلرائم اجلماعية هو عدم الرغبة يف التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة عض
                                                          نفسها ، هناك قانون واضح ينص على قدسية احلياة البشرية " . نه داخل هذه األجهزة املنطق أل

من القانون التأسيسي هلا .  )ه( 4ملادة الرمبا كان هذا من بني األسباب اليت جعلت منظمة اإلحتاد اإلفريقي ، تكرس لنفسها حق التدخل اإلنساين مبوجب 
 .  169، ص 2013،  34ة ،ع تار ، عنابخمية ، جامعة ابجي بوسراج زهرة ،حق اإلحتاد اإلفريقي يف التدخل ، جملة التواصل للعلوم اإلنسانية و اإلجتماع

44_ مت التوصل إىل البند النهائي للمؤمتر الدويل لألمم املتحدة بشأن مسؤولية احلماية ، الذي محل عنوان " حق محاية الشعوب ضد اإلابدة ، جرائم احلرب ، 

رواندا و سيربينتشا .     التصفية العرقية ، و اجلرائم ضد اإلنسانية " ، و الذي يهدف إىل جتنب انتهاكات جسيمة جديدة حلقوق اإلنسان ، شبيهة مبجازر 
AUDEBERT – Agnés Gautier , La responsabilité de protéger , Revue Ubunton , N1 ,2013 , p 52 .    

                                                                                                                                                            :ثالث مسؤوليات هي  تشتمل مسؤولية احلماية على _45
خطر .  اليت تعرض السكان لل وسؤولية الوقاية : معاجلة األسباب اجلذرية و املباشرة للصراع الداخلي و غريه من األزمات ، اليت هي من صنع اإلنسان م -
 ولية ، زاءات ، إقامة دعوى دري قسرية كاجلقد تشمل تدابهذه مسؤولية الرد : اإلستجابة ألوضاع إنسانية تنطوي على حاجة ماسة ابلتدابري املناسبة ، و  –

                                                         و يف أقصى حاالت التطرف ،  التدخل اإلنساين .                                                          
  و بتجنبه.أد ابلتدخل أو بوقفه ضرر اليت قصمسؤولية إعادة البناء : تقدمي مساعدة اتمة خباصة التدخل العسكري ،يف اإلنعاش و التعمري ،معاجلة أسباب ال–

   . 32 اهلامشي محادو ، مرجع سابق ، ص
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  :إلنسانية ارية الليبية كنموذج لتحقيق احلماية يف اجلماه اإلنساين التدخلاثنيا : 
احلماية ، حيث تتلخص  أول تطبيق ملسؤولية  2011ضد اجلماهريية الليبية سنة شهد التدخل العسكري           

قوبلت ابلقمع من أين ،  ابلعاصمة الليبية طرابلس 17/02/2011ام انتفاضة شعبية بتاريخوقائع هذه القضية يف قي
و املمنهجة  ات اجلسيمةارتكبت فيها خمتلف اإلنتهاك ا أدى لتحوهلا إىل صراعات مسلحة ،ممطرف النظام احلاكم 

لدويل حلقوق اإلنسان إيفاد حيث قرر اجمللس ا ،46و اليت كانت حمل إدانة من املنظمات اإلقليمية، حلقوق اإلنسان 
 (1970)رار لدويل القا، كما أصدر جملس األمن  انتهاكات حقوق اإلنسان جلنة دولية مستعجلة للتحقيق يف مجيع

م لى املدعي العاعإحالة الوضع على ، الذي أكد فيه على ضرورة وقف إطالق النار ، و   26/02/2011بتاريخ 
 . 47 للمحكمة اجلنائية الدولية

ر االقر  17/03/2011خ جملس األمن بتاريو أمام تدهور األوضاع اإلنسانية و تصاعد حدة العنف ،  أصدر       
 اليت ترتقي إىل ود شعبه، ض( ، املتضمن محاية السكان املدنيني من اهلجمات اليت يشنها نظام احلكم اللييب 1973)

لدول ل -قرارمبوجب هذا ال-، حيث أذن جملس األمن 48 لدولينيامرتبة اجلرائم ضد اإلنسانية وهتدد السلم و األمن 
من القرار  (9) قرة التاسعةدة يف الفوابلتعاون مع األمني العام لألمم املتحدة ، اختاذ التدابري الضرورية الوار األعضاء 

ان ل أجنبية أاي كات احتال(حلماية املدنيني و املناطق اآلهلة املهددة هبجومات مسلحة ، مع استبعاد أي قو 1970)
ابري عام فورا ابلتدألمني المن الدول األعضاء املعنية تبليغ ا شكلها و على أي جزء من األراضي الليبية ،كما طلب

 .  94ا فورا املتخذة عمال ابإلذن املخول هلا مبوجب هذه الفقرة و اليت ينبغي إخطار جملس األمن هب

  لعسكرية و اليتعمليات القد تداعت الدول و األحالف العسكرية لتنفيذ القرار األممي ، حيث انطلقت ال        
      

 ، حيث  انون الدويل اإلنساينإلنسان و للقاأدانت كل من اجلامعة العربية و اإلحتاد اإلفريقي ،و منظمة املؤمتر اإلسالمي اإلنتهاكات اخلطرية حلقوق  _46
ت بية، كما أصدر ببحث لقضية اللي بياان ، أنشأ مبوجبه جلنة خمصصة رفيعة املستوى معنية 3/2011/ 10أصدر جملس السلم و األمن اإلفريقي بتاريخ 

 ة املدنيني . ا و ضرورة التزامه حبماي( الذي تضمن طلبا إىل جملس األمن بتحمل مسؤوليته جتاه تدهور األوضاع يف ليبي7298اجلامعة العربية قرارها )

اإلحتياجات  على ضرورة تلبية ديباجة مفصلة ملربرات التدخل العسكري اإلنساين مبوجب الفصلني السابع و الثامن ، و نص 1970تضمن القرار  _47
 شخاص و املؤسسات اليتا أمساء األاألساسية للسكان املدنيني ، و ضمان مرور املساعدات اإلنسانية بسرعة و دون عراقيل ، إضافة إىل ملحقني تضمن

 اآلهلة ابملدنيني . و املناطق دنينيتسري عليها إجراءات حظر السفر و جتميد األرصدة ، و كذا مواد ذات طبيعة تنفيذية بشأن محاية السكان امل

 . 220فرست سويف ، مرجع سابق ، ص _ 48

 . 1201مارس  17 ، املعقودة بتاريخ 2498 رقم الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 1973الفقرة الرابعة من القرار   _49
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فوق  ظر جويحطقة بقيادة حلف مشال األطلسي ، أين مت فرض من 19/3/2011محلت تسمية فجر األوديسة يف 
ة ات داخلية مسلححا لصراعقصف مواقع النظام اللييب ،حيث كانت األراضي الليبية مسر  أراضي اجلماهريية ، كما مت

ة ، استمرت ألشهر و مل من جهة اثني -ت التحالفبدعم من قوا -و دموية بني قوات النظام من جهة ، و املعارضة 
                                                  .   23/08/2011تنته سوى بسقوط نظام العقيد القذايف بتاريخ 

 ث :كن حصرها يف ثالي يف ليبيا كان حمال إلاثرة عديد املسائل ميعلى أن تدخل حلف األطلس

الطريان  وي على حركةأن مضمون القرارات خبصوص األزمة الليبية قد أشارت إىل" فرض منطقة حظر ج: األوىل _ 
ة احللف ة "،غري أن مهمية العاجلللمدنيني و تقدمي املساعدات اإلنسانالعسكري اللييب كإجراء وقائي ، لتوفري احلماية 

 رات حكومية اتبعة للنظام اللييب .، من خالل قصف مواقع  مدنية و مق 50 جتاوزت ذلك

  للدول  نيؤذ"سوى ابلقول  ،  ليبيا تشر إىل اجلهة املنوط هبا القيام ابلعمليات يف_ الثانية : أن قرارات جملس األمن مل
 ، إقليميةبات ات أو ترتيعن طريق منظم على الصعيد الوطين ، أوو هي تتصرف ،األعضاء اليت أخطرت األمني العام 

 " . لعام هبايني و إبالغ األمني اوابلتعاون مع األمني العام ابختاذ مجيع التدابري حلماية املدن

من مشاركة دول  بية و ما تالهامعة العر تتمثل يف قرار اجلا _ الثالثة : أنه و ابلرغم من أمهية املرجعية اإلقليمية ، اليت 
ا عايري كان حاضر اجية املخليجية ) قطر ، اإلمارات ، الكويت ( يف عمليات احللف ضد ليبيا، فإن احلديث عن ازدو 
ام قوات النظ استهداف بقوة ، ففي الوقت الذي تتحدث فيه دول غربية عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف ليبيا ، و

دة تساؤالت عما طرحت كللمدنيني ، فإن تلك الدول ذاهتا هي من قدمت دعما هائال للقوات املسلحة يف ليبيا ،  
 . 51ءا مبا أكثر سو مشاهبة هلا و ر كثرية غض الطرف عن حاالت أخرى  يف حني مت  حول سبب التدخل يف ليبيا ،

       

اية سي كانت تتمثل يف محة حللف األطلإىل أن التدابري اليت قررها جملس األمن مل يتم احرتامها ابلكامل ، ذلك أن املهمة الرئيسيVon Sponckيذهب  _50
ارثية ، نت كلليبية و النتيجة كاامع األزمة  املدنيني الليبيني ، إال أن اهلدف احلقيقي للحلف استهدف تغيري النظام ، و أن جملس األمن قد فشل يف تعامله

بفعل  دن اليت مت تدمريهاهجرين و املمن حيث ارتفاع حصيلة الوفيات بعد تدخل احللف مقارنة ابليت كانت قبل التدخل ، دون احلديث عن النازحني و امل
  ليبيا .اهلمجية اليت تفشت يف و ذلك فضال عنالقصف العشوائي من قبل قوات احللف ، كما مت تغيري احلكومة و تسييسها ، 

Malik Ozden et  Maeli Astruc , Responsabilité de protéger : progrés ou recul de droit International public ? , Cahier 

critique n 12 , Centre Europe – Tiers Monde , Genève , 2013 , p 24 .   

ية يف ستقبل العالقات الدولمالوطين حول  ابملنظمات اإلقليمية ، مداخلة يف امللتقىبن عيسى أمحد ، التدخل يف ليبيا على ضوء عالقة األمم املتحدة  _ 51
 . 17، ص  2012نوفمرب  12-11ظل التطبيقات الراهنة مليثاق هيئة األمم املتحدة ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة الوادي ، 
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الة الليبية ان تركيزه يف احلة املماثلة ، فك أاثرهتا قراراته السابقرمبا تدارك جملس األمن اإلشكاليات القانونية اليت         
ألعضاء اذي خيول للدول ال اية "ة "بروتوكول مسؤولية احلمهو بدوره تعزيز لقو اإلعالء من قضية محاية املدنيني، و  على

اجلرائم  والتطهري العرقي احلرب و  إلابدة اجلماعية و جرائمو اجملتمع الدويل مسؤولية " املساعدة يف محاية الشعوب من ا
 .      52 ضد اإلنسانية "

 : التدخل إلقرار الدميقراطية  لثااث

الرتابط بني الدميقراطية  حلقة دراسية للخرباء ، لدراسة 2002نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف نوفمرب 
 .     53 بينهما كن الفصلمينسان مرتابطان وال حقوق اإل وحقوق اإلنسان،و خلصت هذه احللقة إىل أن الدميقراطية و

     د ملمارسة ابقي آن واحو إذا مل تكرس الدميقراطية كحق مثل ابقي حقوق اإلنسان ، فألهنا تعد شرطا و نتيجة يف
نلمس إشارة   فإننا ، حقوق اإلنسان األخرى، و مع ذلك إذا حبثنا يف مضمون اتفاقيات وإعالانت حقوق اإلنسان

ام حق قانوين جديد هو احلق يف ، مما يعد مؤشرا على قي54الدميقراطية كنتيجة حتمية ملمارسة ابقي احلقوق األخرىإىل 
ب ، بل أنه ذلك فحس إقامة نظام دميقراطي ، و أن هذا احلق مل يعد مقتصرا على الدول اليت نص دستورها على

    عايري دولية ، قواعد و ملالدولية ، و ينفذ استنادا أضحى مطلبا مفروضا و قابال للتطبيق على كل أعضاء األسرة 
 . 55 و مبساعدة من املنظمات الدولية و اإلقليمية

  حماولة الوصول وعلى احلكم  نظرا ملا يشهده العامل من حروب أهلية و توترات داخلية عنيفة ، بسبب الصراع و      
 أضحى   ،الدولة  إىل السلطة عن طريق القوة ، و ما ينتج عن ذلك من هشاشة األنظمة الدستورية و مؤسسات

      
ت خالل تدخل حلف ضية اليت أثري متكن جملس األمن من سد الفجوة بني " التدخل الشرعي"  املربر أخالقيا و " التدخل القانوين " ، و هي الق _52

                                              ، إذ وصفت عمليات احللف أبهنا " غري قانونية و لكنها مشروعة " .   1999األطلسي يف كوسوفو عام 
 .  208سوفت سويف ، مرجع سابق ، ص 

امعة اجللفة ، ج،  03العدد  ،سياق إصالح منظومة األمم املتحدة ، جملة دراسات و أحباث صكصك عمر و بيدي آمال ، آفاق حقوق اإلنسان يف  _53
 .  86، ص  2011

          نوضما ار األمثل لتحقيق الكرامة اإلنسانية ،الذي اعترب الدميقراطية اإلط ، 16/9/1997املنعقد ابلقاهرة يف  جاء اإلعالن العاملي اخلاص ابلدميقراطية _54
 11/09/2003 يف تعادة ، املنعقدديثة و املس. و كذلك كان احلال ابلنسبة للمؤمتر الدويل اخلامس للدميقراطية احلق و العدالة اإلجتماعية و التنمية احلقو 

 كما أشار إىل  رادة الشعبية ،ن اإلعمن التعبري مبنغوليا ، الذي اعترب العنصر األساسي يف ممارسة الدميقراطية هو تنظيم انتخاابت حرة و عادية ، و اليت تتض
                                                                                             ( منه  .                           17خماطر اإلرهاب على الدميقراطية و ممارستها يف الفقرة السابعة عشر )

 . 563بق ، ص عماد الدين ، مرجع ساعطا هللا  _55 
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ضاع لكون هذه األو  دويل ، ونشغال ابلدميقراطية و محايتها عامل توازن و استقرار على املستويني الداخلي و الاال
ساين إىل درجة نون اإلنغالبا ما تكون مسرحا النتهاكات على نطاق واسع حلقوق اإلنسان األساسية و قواعد القا

 .  65 من ضروري صاهبا أكثرنجملس األمن إلقرار الدميقراطية وإعادهتا إىل أمسى تدخل  هتدد السلم واألمن الدويل،

خلي ن كل الدول التلضرورة معلى أن إرساء دعائم الدميقراطية و حتقيق دمقرطة أنظمة احلكم ، يستلزم اب           
منظمة األمم  ن اإلستخدام األحادي اجلانب للقوة املسلحة ، بشكل مستقل عنع -لى حنو واضح و صريحع -

 ل وجب أن يرتقيبقائيا ، املتحدة ، كما يقتضي أن ال يكون استخدام هذه األخرية للقوة املسلحة اعتباطيا و انت
غري أن  .75ن الدولينيم و األمتنكر النظام احلاكم يف الدولة املعنية حلق الشعب يف الدميقراطية إىل شكل يهدد السل

ن ما أ، ذلك 58اجلديد  اإلجتاه دولية جعلت الكثري من الدول و الفقه يتوجس من هذااالنتقائية اليت ميزت املمارسة ال
 و ضحاها ، و شيةعاطي بني إقامة نظام دميقر  يسببه التدخل قد يكون أسوأ من االنتهاك يف حد ذاته ، نظرا لصعوبة

 . ل األصعدةعلى ج، و آاثر سلبية  ما قد يؤدي إليه استخدام القوة من دمار و عدم استقرار املنطقة

  التدخل إلقرار الدميقراطية يف هاييت :رابعا : 

من  Bertrand Aristideقراطيا أين متت اإلطاحة حبكومة الرئيس املنتخب دمي 1991تعود األزمة يف هاييت إىل سنة     
ت عنوان " حت 7/46 طرف اجليش عقب انقالب عسكري ، و كرد فعل مباشر قامت اجلمعية العامة إبصدار الالئحة

 يسعودة الرئضرورة  والبيني ا عدم شرعية حكومة اإلنقأزمة الدميقراطية و حقوق اإلنسان يف هاييت" ، أعلنت مبوجبه
جملس األمن   أصدر 16/06/1993املتنحي إىل احلكم و السري وفقا للدستور مع احرتام حقوق اإلنسان ،و بتاريخ

 ل هتديداه أن الوضع يشكب من احلكومة الشرعية هلاييت ، حيث قرر في( و الذي جاء استجابة لطل841القرار رقم )
 ائيا للفصل االستناد استثن و األسباب اليت دفعته إىل ،و قد حرص جملس األمن على توضيح املربرات 59للسلم الدويل 

      
ت قوق اإلنسان و التحوالقى الوطين حل، مداخلة يف إطار امللتخلفان كرمي ، التدخل من أجل إقرار الدميقراطية مظهر من مظاهر العوملة السياسية _ 56

              . 6، ص  2013 -2012الدميقراطية ، جامعة حيي فارس املدية ، 
 . 563عماد الدين ، مرجع سابق ، ص عطا هللا _ 57
صار اطية ، عندما قام حبواعد الدميقر قتساءل جانب من  الفقه أين كانت األمم املتحدة عندما داس الرئيس الروسي السابق " يلتسني " بقدميه أبسط  _58

الرئيس  يت ضرب هباتورية ، اللقواعد الدسالربملان الروسي ابلدابابت ، بينما كان أعضاء الربملان يعتصمون بداخله و هم عزل من أي سالح سوى متسكهم اب
 .  ؟ الروسي عرض احلائط أمام مرأى و مسمع العامل 

                                                متثلت املربرات و األسباب اليت استند إليها جملس األمن للتدخل وفق الفصل السابع يف : 59
 السكان أبعداد كبرية جدا ،و هو وضع وصفه اجمللس أبنه مهدد للسلم و األمن الدويل .   األزمة اإلنسانية اليت مير هبا سكان هاييت خاصة ظاهرة نزوح -
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 قرار حصارا علىا تضمن ال،  كم  السابع ، للتدخل يف نزاع حول السلطة يف إحدى الدول األعضاء يف األمم املتحدة
س ، تدخل جمل59 وضعتدهور الل نتيجة  ة واألسلحة و البرتول و موارد أخرى جتاه هاييت ، جنم عنه كارثة إنسانية كبري 

تدهور األوضاع  و الذي أكد من خالله على أن،  31/7/1994( يف 940القرار رقم )األمن من جديد إبصدار 
أساة الالجئني الفارين إىل مكذا   ، و 60 قد امتد ليشمل اجلانب اإلنساين و ابخلصوص اخلرق املستمر للحرايت املدنية

ول األعضاء ألمن للداجملس  وق اإلنسان ، و هلذه األسباب أذنإضافة إىل طرد بعثة مراقبني حلقدول اجلوار ، 
تسهيل رحيل للضرورية االوسائل   بتشكيل قوة دولية تكون حتت قيادة و رقابة موحدة ، يسمح هلا ابستعمال مجيع

ضع مل على حتقيق و كذا الع  و ، السلطة املنتخب  دميقراطيا إىل القوات العسكرية من هاييت ،و عودة الرئيس الشرعي
 . Governors Islandأمين يسمح بتطبيق اتفاق 

عادت إذ ل ، ريقه إىل احلطو بعد عشر سنوات من تدخل جملس األمن يف األزمة اهلايتية ، مل جيد املشكل          
أتزم ام ، و أم 28/2/2004غايةخمتلف اجملموعات للنزاع و الصراع فيما بينها ، و تواصل سكوت جملس األمن إىل 

ك إرسال عناصر من اجلنود ليتقرر بعد ذل مبغادرة هاييت، Bertrand Aristideالوضع األمين و اإلنساين ، قام الرئيس 
طي يف نتقال الدميقرادعم اإل لس األمن إبصدار الئحة لتدعيمهما هبدفاألمريكيني إىل املنطقة ، كما طالبت و.م.أ جم

 ايةغاييت إىل هيقضي بتمديد بعثة األمم املتحدة يف ان ، حيث أصدر جملس األمن قرارا هاييت وهو ما ك

       

  ذلك .               ا اجملتمع الدويل يف سبيلاملنتخب شرعيا و دميقراطيا إىل السلطة ، رغم اجلهود احلثيثة اليت بذهل"    Aristideعدم عودة الرئيس   -
اورة .           اييت إىل الدول اجمللنازحني من هإن بقاء األوضاع على حاهلا يف هاييت يساهم يف احندار املستوى املعيشي و اإلقتصادي ، و ابلنتيجة تزايد ا –
                          . 30/07/1994لتدخل يف األزمة  كان بناء على أساس طلب وجهه الرئيس الشرعي هلاييت إىل األمني العام األممي يف ا -

 .  61املوسوي أمحد خليل ، مرجع سابق ، ص 

آالف مواطن  10حبياة ما يربو عن  كارثة إنسانية كبرية ، أودت  8/10/1991لقد جنم عن العقوابت اإلقتصادية و احلصار املفروض على هاييت منذ _ 59 
أن الالئحتني  تحدة األمريكية .كمالوالايت املائني الفارين إىل الدول اجملاورة ، و خصوصا إىل و فقدان الكثري منهم لوظائفهم ، إضافة إىل تزايد عدد الالج

من خالل   دات من معاانة السكاناللتني تضمنتا تشديد العقوابت اإلقتصادية و التجارية على هاييت ، قد زا 1993( الصادرتني سنة 875( و )873)
ألستاذ يف هاييت .  وعلق ا ي و اإلنساينعلى احلكام و العسكريني الذين كانوا وراء التدهور األمين و الدميقراطفرض عقوابت قاسية عليهم ، عوض فرضها 

Antonie Makinda Beng   ب حاولنا قلريها ، فإذا يف تقرير مص قائال " أن الدميقراطية تعد يف القانون الدويل تعبريا حلق الشعوبعلى التدخل الدميقراطي
كفالة   كومة اليت ال تستطيعئال " أن احلو فرض الدميقراطية عن طريق القوة ، فإن ذلك يعين املساس حبقه يف اإلستقالل الذايت " و أردف قاهذا املنطق 

                                  ه احلقوق" .احلقوق لشرحية كبرية من مواطنيها ،يعين أهنا قد تنازلت عن سيادهتا و من واجب اجملموعة الدولية التكفل هبذ
 .  9خلفان كرمي ، التدخل من أجل إقرار الدميقراطية مظهر من مظاهر العوملة السياسية ، مرجع سابق ، ص 

يف هاييت ، حيث قابلت القوات العسكرية اهلاييتية هذه املظاهرات ابلقمع ، و إبطالق عشوائي  1994اندلعت مظاهرات يف أواخر شهر أفريل ( 60) 
 12/07/1994مواطنا ، كما مت طرد بعثة مراقيب حقوق اإلنسان ، ما فسح اجملال أمام الوالايت املتحدة  40سفر عن هالك ما يربو عن للرصاص ، أ

 للتهديد ابستعمال القوة ضد هاييت إلعادة الدميقراطية فيها ، و اعتبار احلكومة اهلايتية غري شرعية مما يستوجب اإلطاحة هبا .
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اليت  وصف جملس األمن الظروف 07/02/2006كما جرى تنظيم انتخاابت بتاريخ ،   61 24/06/2005 
 .    15/8/2006 ، و مع ذلك تقرر متديد بعثة األمم املتحدة الستقرار هاييت إىل 62 جرت فيها ابلعادية

 : التدخل بناء على طلب دولة ما خامسا

ا تكون و خاصة عندم ، ائزاجبناء على طلب دولة ما ستخدام القوة اب التدخليثور التساؤل حول ما إذا كان        
 .   لى إقليمها؟لسيطرة عهذه الدولة مسرحا لنزاعات داخلية مسلحة أو عرضة هلجوم مسلح ،أو ال يكون إبمكاهنا ا

ز ما جيي نا ال جندفإنحدة ، مم املتالقاعدة العامة هي تطبيق هذا املبدأ ، ذلك أنه إذا أتملنا نصوص  ميثاق األ        
ة ءا على طلب دوللقوة بنااهذا التدخل أو مينعه ، و إن كان العرف الدويل قد استقر على إجازة التدخل ابستعمال 

 طلب على بناء،  أخرى دولة يف عسكراي ابلتدخل ما قيام دولة- الواقع يف- متنع الية الدول املمارسة نما ، ابعتبار أ
أو التصدي ا ، إقليمه فوق باحلرو  و النزاعات هلذه حد وضع يف و، داخلها إعادة النظام يف ملساعدهتا األخرية هذه

ملختصة إقليميا اطلب من الدولة ب-على أن الفقه الدويل قد أحاط عملية تدخل دولة اثلثة عسكراي لعدوان خارجي ،
 بشروط و ضوابط صارمة و دقيقة ، و لعل من أمهها :

كل   لكمت شرعية أي سلطة  ملعنية ،ثل حقيقة إرادة الدولة امن هيئة مت رضاء صادرهنالك وجوب أن يكون  –
اكم على رضا احل داغراانا يف لتربير تدخله مريكيةتحدة األالايت املفعلى سبيل املثال تذرعت الو  لذلك ، الصالحيات

أن  -                                                        .63رغم أنه ال يتمتع أبكثر من سلطات إمسية ، العام 
ن يصدر وفقا أيس ، و إكراه و تدل ،يكون الرضا بتدخل الدولة األخرى صحيحا ، خاليا من عيوب اإلرادة من غلط

 -                                                     (.بذلكلألوضاع الدستورية لتلك الدولة )كأن يصرح برملاهنا 
 -                              أن يكون هناك نزاع داخلي أو حرب أهلية ابملعىن املستقر يف القانون الدويل .       

 –                                 أن تراعي الدولة املتدخلة حقوق كافة الدول ، وليس فقط الدولة طالبة التدخل .
 .64 اوئة هلالصاحل هذه احلكومة ، و ليس لصاحل املعارضة و اجلماعات املن أن يكون التدخل العسكري

      
 . 31/03/2005الصادر بتاريخ  1601قرار جملس األمن رقم انظر الفقرة الثالثة من   _61 

 . 14/02/2006الصادرة بتاريخ  1658 رقم أنظر الفقرة الثالثة من الالئحة  _62
  . 540إبراهيم أمحد ، مرجع سابق ، ص خليفة  وحممد سامي عبد احلميد  وحممد سعيد الدقاق  _ 63
 . 155 – 154املوسوي حممد خليل ، مرجع سابق ،   _64
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  التعاون اخلليجي يف اليمنجملس تدخل دول سادسا : 
 ابلربيع  م ما يعرفيف خض -، اندلعت مظاهرات شعبية  27/01/2011يف  تتلخص وقائع هذه القضية أنه       

  الدكتاتور لرئيساطالبة بتنحي هدفها األول املجعلت  قوى سياسية خمتلفة قادته،ضد النظام احلاكم يف اليمن  -العريب
من قبل مع ظاهرات ابلقحيث قوبلت هذه امل ، العمل على أتسيس دولة مدنية حديثة و ،عبد هللا صاحل عن احلكم 

درة من دول و مببا –نف تنامي أعمال الع و أمام ، 65 مسلحداخلي نزاع مما أدى إىل اندالع السلطات احلاكمة ، 
  عبد ربه. مدي انئبه ها الرئيس عبد هللا صاحل عن السلطة لصاحل ازلمت اإلتفاق على تن –جملس التعاون اخلليجي

رائسية ، أسفرت خاابت مت تنظيم انت 21/2/2012يف و ، ذلك أنه غري أن األوضاع مل تقف عند هذا احلد        
  دولةتدعيم مركزية الى علالعمل  هذا األخري حاولث حي،لليمن كرئيس    - وحيداملرشح ال – هادي عبد ربه عن فوز

  سنفيذا لقرار جملت،  ر وطينمؤمت أنصار حركة اجلنوب إىل املتمردين احلوثيني و دعوة ب بدائ و احلفاظ على وحدهتا ،
و حناجتهت  وبل  ئمةظلت أعمال العنف قا ستقرار، إذلال وضع مل يعرف طريقهإال أن ال ،66(2014األمن رقم )

ة على الرئيس قامة اجلربيفرض اإل و على حصار العاصمة صنعاء ،مجاعة أنصار الدين احلوثية أقدمت  عندما ، األسوأ
اليمين متكن من  لرئيساغري أن  صدور اإلعالن الدستوري ،مث  ، 2014يف سبتمرب رئيس حكومته  الشرعي للبالد و

لقي حيث ارئ ، ططالب بتدخل عسكري  أين السعودية  إىل انتقل 25/3/2015مث بتاريخ ، 67عدن الفرار حنو
قوات هذه  خذتأ 26/3/2015 بتاريخف ، 68التحالف من قبل قوات ةسريع استجابةليمن الشرعي لطلب الرئيس 

 قاملطل م عن دعمهمينها العااليت أكد أ،جامعة الدول العربية وسط أتييد من  مناطق احلوثيني قصفو األخرية ابهلجوم 
  ، 69 ةريالعسك لياتحول شرعية هذه العمالدول  واقفتباين ميف ظل  ل العسكري الذي تقوده السعودية ،للتدخ

      

فيذها ، جملس التعاون اخلليجي و تن فيه الرئيس صاحل إىل التوقيع فورا على مبادرة االذي دع 2014أصدر جملس األمن القرار  21/10/2011بتاريخ  _65
، اليمنية  اصلة من قبل السلطاتإلنسان املتو و انتهاكات حقوق اكما أدان استعمال القوة ضد املتظاهرين العزل معتربا إايها ضرورية لعملية انتقال سياسي ،

   . األبرايء  تشكيل جلنة للتحقيق يف األحداث اليت أدت إىل قتلب، و إلطالق النار و بشكل كلي بوقف فوري اباللتزام و أمر 
و على اختاذ خطوات طراف ، ، و الذي تضمن دعوة جملس األمن إىل عقد حوار وطين يضم مجيع األ 2012جوان 12بتاريخ  2041أصدر جملس األمن القرار  _66

، كما أكد جملس األمن دعمه  2014ول فيفري دعم املصاحلة الوطنية ، و إجراء إصالح دستوري و انتخايب و إجراء انتخاابت عامة حبلعلى صعيد العدالة االنتقالية و 
 .    لقطاع األمينجلهود الرئيس منصور هادي عبد ربه و حكومة الوفاق الوطين الرامية ابلدفع قدما عملية االنتقال عرب سبل منها إصالح ا

 ، عقب 16/03/2015م سوى يف وضع رئيس احلكومة خالد حباح حتت اإلقامة اجلربية رفقة عدد من الوزراء ملدة شهرين ، و مل يطلق سراحهمت  _67
                     .           ء جملس الوزراء ، و الذي تضمنا أمرا ابإلفراج عن رئيس الوزراء و أعضا 12/02/2014( بتاريخ 2201قرار جملس األمن رقم )صدور 

                    . 3، ص  2013ظافر حممد العجمي ، موقف دول اخلليج من التطورات الراهنة يف اليمن ، مركز اجلزيرة للدراسات ، 
غرب و السودان ن املمضافة إىل كل ضمت قوات التحالف كل من دول اخلليج ابستثناء عمان ) السعودية ، قطر ، الكويت ، البحرين ، اإلمارات ( إ _68

  ابكستان ، و الوالايت املتحدة اليت تعهدت ابلدعم اللوجيسيت و اإلستخبارايت . مصر ، 
قائال أنه " من الضروري حتالف العسكري بشرم الشيخ ، أكد املندوب املصري على ضرورة التدخل  2015مارس  92-28إابن الدورة املنعقدة يف  _ 69

قيام ابلتدابري رون للرد سريعا و ال: " حنن مضط و النداء الذي أطلقه الرئيس اليمين " ، من جانبه أكد املندوب الكوييت قائالالدول العربية للرد على الطلب 
 الضرورية إلعادة السلم و األمن " .
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لقوة ، و يف ستخدام ااب فوض أو أيذن أو يكلف حتالفا مامل ياتسم موقف جملس األمن ابلغموض و الغرابة ، فهو 
  .  (70) فإنه مل يقم بشجب أو إدانة هذه العمليات العسكرية، قابل امل

 : استخدام القوة ملكافحة اإلرهاب  املطلب الثاين
ربرات شيوعا ملثر اهو من أك إن اإلدعاء مبكافحة اإلرهاب الدويل كمربر الستخدام القوة املسلحة ضد الدول ،      

ن مما يزيد مو ة. ات املاضياليت جرت خالل السنو أكثرها خطرا وفق ما نستشفه من املمارسات الدولية و انتشارا ، و 
           .        لدويلعليه لإلرهاب احمدد متفق  عدم وجود مفهوم واضح وهو ، أمهيتها خطورة هذه الظاهرة و 

ا متثل تحدة ابعتبارهاألمم امل عكفت منظمة ، ملكافحتهانطالقا من القناعة الراسخة بضرورة التعاون الدويل  على أنه و
ن مإلرهاب الدويل مبشكلة ا على اإلهتمامصدها حفظ السلم و األمن الدويل اليت من أهم مقا و،إرادة اجملتمع الدويل

ة العاماجلمعية ن يسية لكل مبيان أسبابه و سبل مكافحته ،و اليت أضحت من األولوايت الرئ وخالل حماولة تعريفه ، 
األحداث  من عقب هذهأين اختذ اإلجتاه التشريعي جمللس األ ،2001سبتمرب11سيما بعد أحداثو جملس األمن، ال

  املرسخ  ظيفييستقل به عن االختصاص الو انونيا جديدا ظاما قن-قرارات حبجة مكافحة اإلرهابمن خالل إصداره -
من  بحأص، و  يلضمن مفهوم السلم و األمن الدو  حيث أدخل جملس األمن اإلرهاب يف نصوص الفصل السابع ،

  ت ضد دولة ما.ط العقواباألفعال املنشئة لالختصاص الوظيفي،كما أضحى من املألوف اعتبار اإلرهاب قرينة لتسلي

رع ) الفف اإلرهاب ية لتعرياجلهود الدولو لإلحاطة أكثر ابملوضوع يتعني علينا تقسيمه :حيث سنتطرق إىل          
لتكييف القانوين اأخريا و ،  () الفرع الثاينمكافحة اإلرهاب الدويل األمم املتحدة يف منظمة دور مث بيان ول (، األ

 ) الفرع الثالث ( .لإلرهاب الدويل  الستخدام القوة للتصدي

 الدويل اإلرهاب  تعريفاجلهود الدولية لالفرع األول : 
     عريف موحدعوبة الوصول إىل تملكافحة اإلرهاب ، ال بد من اإلشارة إىل صقبل التطرق إىل اجلهود الدولية          

جوهره ،  وماهيته  و شامل لإلرهاب ، و لعل مرد ذلك هو عدم اإلتفاق على حتديد مضمونه ،و االختالف بشأن
   ىة أو على مستو يات الدولعلى أنه جرت العديد من احملاوالت لتعريفه، إن على املستوى الدويل من خالل اإلتفاقي

      
   .ألجنيبعسكري و ال التدخل اعم اخليار الأما املندوب العراقي إبراهيم اجلعفري فقد دعا إىل ضرورة العمل على إجياد حل سلمي ، مؤكدا أن بالده ال تد 

ليات كما أن العم  يد الوضع ،ؤدي إىل تعقو أضاف قائال : " حنن متمسكون مببدأ عدم التدخل يف شؤون الدول مهما كان الثمن ، ألن غري هذا سي
السيادة و  ك املسؤولية الدولية... ابنتها العسكرية ال متثل بداية احلل " . من جهته علق وزير اخلارجية االيراين على التدخل العسكري أبنه خطوة خطرية

 اخلية اليمنية .ف اجلهات الدستفشل فرص حلل سلمي من خمتلو أن هذه العمليات العسكرية ستعقد الوضع أكثر و توسع من األزمة . و  الوطنية ،
سنة  يل ، فمنذ بدأ األزمةإلقليمي و الدو ألمن امن كوهنا مهددة لرغم على ال، ابدئ األمر يالحظ أن جملس األمن مل يعر أمهية ابلغة للقضية اليمنية   _70

ن امليثاق . خالفا قا للفصل السادس مأغلبها صدرت طب قرارات ،  5األزمة اليمنية  من حولمل تتعد قرارات جملس األ،  2015أفريل  12غاية  إىل 2011
 .   مبوجب الفصل السابع اليت حسمها جملس األمن يف ظرف قياسي  لبعض األزمات
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    لفقه الدويل . ن خالل امستوى التنظيمات و الوكاالت اإلقليمية ، أو من خالل التشريعات الداخلية للدول أو م
ألمن ( لعامة و جملس اجلمعية اغري أننا يف دراستنا سنقتصر على جهود منظمة األمم املتحدة ، جبهازيها الرئيسيني )ا

 ابعتبارمها اجلهازان املنوط هبما العمل على حفظ السلم و األمن الدوليني .       

 ارسووابت املنعقد بو د قانون العقيعود دخول مصطلح اإلرهاب يف عامل الفكر القانوين إىل املؤمتر األول لتوحي         
 مشروع اتفاقية صبة األممع،غري أن أول حماولة لتعريف اإلرهاب الدويل تعود إىل مؤمتر جنيف ،أين تبنت  1930سنة

 ني: تتعلق األوىل مبنع وقمع، حيث أقر هذا املؤمتر اتفاقيت16/11/1937دولية للتعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب يف 
كاب األعمال املتهمني ابرت حملاكمة األعمال اإلرهابية الدولية ، و تتعلق اإلتفاقية الثانية إبنشاء حمكمة جنائية دولية

ولة، و اليت    دية املوجهة ضد جراماإل اإلرهابية ،حيث عرفت املادة األوىل من اإلتفاقية األعمال اإلرهابية أبهنا "األعمال
 . 71جلمهوراأو لدى  يكون هدفها أو من شأهنا إاثرة الرعب و الفزع لدى شخصيات معينة ، أو مجاعة من الناس

لدول أو من يف اد رؤساء ضيالحظ أنه و ابلرغم من قصور هذه االتفاقية على قمع اإلرهاب السياسي ، املوجه      
سها ار متو تلك اليت  ،رضة هلا ظائف عامة ، و إغفاهلا األعمال اإلرهابية اليت يكون األفراد عحكمهم أو املكلفني بو 

ن الدويل تعرب ع اإلرهاب دولة ضد دولة أخرى ، فضال عن عدم التصديق عليها ، إال أهنا كانت أول حماولة لتقنني
 .         72رية ا الدستو احرتام أنظمته رغبة الدول يف حينه للتعاون ملكافحة اإلرهاب مبا حيقق سيادة الدول و

مت ، أين 73 9721اث ميونيخ ك احلني مل يبد اجملتمع الدويل اهتماما جداي بظاهرة اإلرهاب إال بعد أحدمذ ذاو    
 اليت  ،47و العشرون السابعة إدراج مسألة اإلرهاب الدويل يف جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف جلستها

 إلرهاب لها الرافض ، ففي حني دافعت دول العامل الثالث عن موقف شهدت مناقشات حمتدمة بني مندويب الدول 
      

 . 07ص ،  2007،  زيدان مسعد عبد الرمحان ، اإلرهاب يف ضوء أحكام القانون الدويل العام ، دار الكتب القانونية ، القاهرة _71
و تعدادي ، يقوم على تبيان بعض تعريفني لإلرهاب : تعريف معياري ،و تعريف تبياين أ 1937ة من اتفاقية جنيفوضعت املاداتن األوىل والثاني _72

        هتا الداخلية .       اإلرهاب يف تشريعانص على جترمياألفعال املعتربة أفعاال إرهابية ،  كما محلت املادة الثالثة من اإلتفاقية التزاما على الدول األطراف ابل
                                                  . 30 - 26ص ، 2003،  زيع ، بريوتمحاد كمال ، اإلرهاب و املقاومة يف ضوء القانون الدويل العام ، املؤسسة اجلامعية للنشر و الدراسات و التو 

سطينيني طالق سراح عدد من الفلإبيف مدينة ميونيخ األملانية ، و طالبوا ابحتجاز فريق رايضي اسرائيلي  05/09/1972قام أربع فلسطينيني يف   _73
يني .              ل الرهائن اإلسرائيلفض ، فتم قتاملعتقلني يف السجون اإلسرائيلية ، مقابل إخالء سبيل الفريق الرايضي اإلسرائيلي ، إال أن طلبهم قوبل ابلر 

لسياسية ،  اة للقانون و العلوم لة النقدية اإلرهاب الدويل يف ضوء قرارات اجلمعية العامة و جملس األمن ، اجملنسيب جنيب ، دور األمم املتحدة يف مكافح
 . 245، ص  2012،  02كلية احلقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، العدد 

وع اإلرهاب الدويل مكونة من :  ، إبنشاء جلنة خاصة معنية مبوض 3034لألمم املتحدة مبوجب القرار  قامت اجلمعية العامة 18/12/1972بتاريخ  _74
ة ثالث جلان ذه اللجنو تفرع عن ه من الدول ، عضوا يعينهم رئيس اجلمعية العامة ، يراعى فيها مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل لدراسة املالحظات املرفوعة35

إلرهاب ، لكامنة وراء ظاهرة االرئيسية ا ختتص ابلبحث حول تعريف اإلرهاب ، اللجنة الثانية تعمل على إعداد دراسة حول األسباب فرعية : اللجنة األوىل
                                                                                                                                   أما اللجنة الثالثة فتتمثل مهمتها يف تقدمي توصيات ابلتدابري العملية لقمع اإلرهاب .                  

 . 72مسعد عبد الرمحان ، اإلرهاب يف ضوء أحكام القانون الدويل العام ، مرجع سابق ، ص زيدان 
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دراسة بنبغي أن تقرتن يكافحته مإىل  الدويل مبختلف أشكاله و إدانة أعماله و فاعليه ، و اعتبار أن التدابري الرامية
على حة اإلرهاب ليق مكافاألسباب الكامنة وراءه ، رأى جانب آخر ميثله جانب من الدول الغربية أنه ال جيوز تع

أن  ني للجرمية قبلكاب اجملرمارت ال تنتظرأبن التشريعات الداخلية للدول  ، و احتجت معاجلة األسباب الكامنة وراءه
 .      75جلة رها إجراءات عااب ابعتباالقوانني اجلنائية ، لذا ينبغي عدم التأخر يف القيام بتدابري منع اإلرهتطبق عليهم 

ديد ماهية تفاق على حتاللة احاو طغت على آراء الدول فيما يتعلق مب اجلوهرية و العميقة اليتاخلالفات  إن         
ن  إ و .جلميع عليه اتفاق ا ريف حمدد ميكنجعلت اللجنة تنتهي إىل قناعة مفادها استحالة الوصول إىل تع اإلرهاب ،

ألمم دويل التابعة لرهاب الت جلنة اإلقام، حيث  كانت جهود اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف هذا اجملال مل تتوقف
، حيث  1980يف سنة  ونية ملواجهة اإلرهاب الدويلاتفاقية موحدة بشأن اإلجراءات القان املتحدة بوضع مشروع

ر دويل لتحديد معىن طالبت سوراي بعقد مؤمتمن جهتها .76من خالل التطرق إىل خصائصه  حاولت تعريف اإلرهاب
، حينما دعت 7/12/1987بتاريخ  42/159ته اجلمعية العامة مبوجب قرارها اإلرهاب الدويل وتعريفه ، والذي تبن

ؤمتر ا يف ذلك عقد ممب ،وانبهجبشأن اإلرهاب الدويل بكل  لألمم املتحدة الستخراج آراء الدول األعضاء األمني العام
ة من كل من ل معارضغري أن هذه الدعوة كانت حم الدويل . حتت إشراف األمم املتحدة ملعاجلة مشكلة اإلرهاب

 ال العدوان اليتتربير أعملة اإلرهاب كذريعة و ذلك بغية استخدام مكافحل، الوالايت املتحدة األمريكية و إسرائي
 استخدام القوة لشعوب يفلترتكبها ، و هبدف استمرار اخللط بني أعمال اإلرهاب غري املشروعة ، و احلق الطبيعي 

        .  77 املسلحة للوصول إىل حقها يف تقرير املصري

 :  78 حالة  توافره يفأشارت إىلمن جهتها أشارت حمكمة العدل الدولية إىل اإلرهاب من خالل حتديد صوره و     

                            قدمي الدعم لألنشطة االستعمارية و اإلحتاللية و العنصرية و الفاشية .                  ت -

      
أن  تعمارية ،و أكدت علىه النظم اإلسنظرت دول العامل الثالث إىل اإلرهاب نظرة مشولية ، حيث أدانت اإلرهاب الفردي و إرهاب الدول الذي متارس  _75

تجاهلة مالفردي ،  لى اإلرهابعول الغربية النضال املشروع الذي تقوم به احلركات التحررية ال ميكن أن يكون إرهااب ، يف حني اقتصر اإلرهاب مبنظور الد
                                               بذلك إرهاب الدولة ، و معتربة أن حق تقرير املصري ال يربر استخدام القوة املسلحة .                      

  .    60- 58، مرجع سابق ، ص واصل سامي جاد عبد الرمحان : أنظر 
التهديد به ، يصدر  عمال العنف اخلطرية أواإلرهاب الدويل يعد عمال من أإن  "بقوهلا التابعة لألمم املتحدة عن اإلرهاب الدويل اإلرهاب جلنة  عربت  76

صالت املواائل النقل أو سأو العبث بو  ،من فرد سواء كان يعمل مبفرده أو ابإلشرتاك مع أفراد آخرين ، و يوجه ضد األشخاص أو املنظمات أو املمتلكات 
تكاب مر على ار كما أن التآ  .ت معينة الهبدف تقويض عالقات الصداقة بني الدول أو مواطين الدول املختلفة ، أو ابتزاز الدول من أحل احلصول على تناز 

                                     ويل .أو حماولة ارتكاب أو االشرتاك يف ارتكاب أو التحريض على ارتكاب أي من هذه اجلرائم يشكل جرمية اإلرهاب الد
  . 71، ص نفس املرجع 

    . 220-216ص ،  1991شكري عزيز ، اإلرهاب الدويل : دراسة قانونية انقدة ، دار العلم للماليني ، بريوت ، راجع  _77
                                                                                                        . 71 – 70مسعد عبد الرمحان ، اإلرهاب يف ضوء القانون الدويل العام ، مرجع سابق ، ص زيدان ( 78)
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                                             تقدمي الدعم للجماعات املسلحة لتقوم بثورة مضادة ضد احلكومات الوطنية .   –
                     تقرير املصري لشعوهبا .                اليت تناضل من أجلالوقوف ضد حركات التحرر الوطين -
     . فرض سياسة معينة على حكومة وطنية ضد إرادة شعبها –

أن عدم الوصول إىل تعريف  ذلك،  79 تكمن يف النتائج املرتتبة عنهاإلرهاب تعريف أمهية إن الرتكيز على          
 شاهبة له . اهيم املموحد و متفق عليه لإلرهاب ، دفع ابلبعض عمدا إىل حماولة اخللط بينه و بني بعض املف

   الدويل األمم املتحدة يف مكافحة اإلرهابمنظمة دور  الفرع الثاين :
ني بشكل اب الدويل ، تبة ابإلرهاملتحدة و اخلاص إن دراسة حتليلية جملموع القرارات الصادرة عن منظمة األمم        

 حبسب الفرتة  خمتلفنيجلي أن املمارسة الدولية يف إطار مكافحة اإلرهاب قد شهدت مقاربتني ، و تضمنت موقفني
 اليت صدرت فيها هذه القرارات .     

  1990دور منظمة األمم املتحدة يف مكافحة اإلرهاب قبل سنة  وال :أ
على قاربة تقوم على العمل ميف إطار مكافحتها لإلرهاب الدويل ،  1990تبنت األمم املتحدة قبل سنة             

رورة الرتكيز على ض ، إىل جانب معرفة األسباب الكامنة وراءهالوصول إىل  ، و حماولة حتديد ماهية اإلرهاب و تعريفه 
               ير املصري . التفرقة بني األعمال اإلرهابية و الكفاح املسلح لتقر 

        اإلرهاب الدويل :ظاهرة لرتكيز على ضرورة معاجلة األسباب الكامنة وراء ا-أ 
  مل الثالث حتفظها على العنوان، أبدت دول العا 1972لدويل ملعاجلة مشكلة اإلرهاب سنة إابن انعقاد املؤمتر ا      

 جتاهل ا العنوان قد عمد إىل و رأت أن هذ،  80 الذي اقرتحه األمني العام السابق لألمم املتحدة " كورت فالدهامي "
 ق تقرير سلح املرتبط حبكفاح املاألسباب الكامنة وراء ظاهرة اإلرهاب ، كما أنه مل يقم أي تفرقة بني املقاومة أو ال

      
                                                                       أمهية التعريف من خالل النتائج املرتتبة عنه ، و املتمثلة يف :                          ميكن اختزال  _79
                                                                                                                                  جاء بلورة اجلهود الدولية املتصلة بوضع اتفاقية عاملية ملكافحة تلك اجلرائم .                     إر  -
                                         رهاب . اإلختالط املتعمد للمفاهيم ، و تربير األعمال اإلرهابية ابعتبارها إرهااب مضادا أو كفاحا للقضاء على اإل –
                                                                                         ل طرف .            السياسية لك اإلنتقائية و العشوائية يف إطالق وصف اإلرهاب على األفراد و اجلماعات و الدول ، وفقا للمصاحل و األهواء –
ية أو حروب و حروب تقليدأرهاب بصور العنف السياسي األخرى كاجلرائم السياسية ،و احلروب أبنواعها سواء كانت حروب حترير اختالط اإل –

 عصاابت، وكذا مع صور اإلجرام املنظم العابر للحدود ، و مع العصيان و اإلنقالابت .
 تنتهك حياة األبرايء و األشكال األخرى للعنف اليت تعرض للخطر  بري هبدف منع اإلرهاب واتداختاذ  "عنوان لألمم املتحدة اقرتح األمني العام السابق  _ 80 

، ودراسة األسباب األساسية ألشكال لذي يعرض احلرايت األساسية للخطرتدابري ملنع اإلرهاب الدويل ا احلرايت األساسية "،حيث مت تغيري العنوان ليصبح "
مبا  –و أعمال العنف هذه ، و اليت تكمن يف البؤس و اإلحباط ، و إحساس ابلظلم و اليأس ، و اليت تدفع بعض األفراد إىل إزهاق بعض األرواح اإلرهاب 

  ." بغية إحداث تغيريات جذرية  –يف ذلك أرواحهم 
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 غيري العنوانمت تفقد لك و األعمال اإلرهابية و مجيع أشكال العنف األخرى ، و نتيجة لذ، املصري كعمل مشروع  
  . املقرتح ليتالءم مع آراء الدول املختلفة 

تدابري  أن مسألة اختاذ ىلذهبت بعض الوفود إداخل اللجنة اخلاصة ابإلرهاب ، حيث  هذا الطرح قد تواصل و       
أبي حال ميكن  أنه اله ، و ترتبط بتعريف اإلرهاب و حتديد األسباب الكامنة وراءال بد و أن ، معينة ضد اإلرهاب 

إرهاب الدولة  النظر إىل ضرورةكما أكدت هذه الوفود على ،  اختاذ تدابري قبل الوصول إىل تعريف دويل متفق عليه 
سادسة للجمعية اللجنة ال و هو ما ذهب إليه املندوب السوري إابن أشغال ، خطورةر صور اإلرهاب كثأابعتباره من 

   .   81 العامة لألمم املتحدة

باب بعض األس شخيصت ، دراسة األسباب الكامنة وراء اإلرهاباخلاصة بحاولت اللجنة الفرعية  من جهتها       
، إىل  1979 سنةاملتحدة  لألممإىل اجلمعية العامة  اقدمته من خالل ورقة عملو انتهت ،  ذه الظاهرةهلالرئيسية 

مل تكن حمل اعتبار لورقة على أن هذه ا ، 82ابعتبارها فواعل كامنة وراء ظاهرة اإلرهاب مجلة من األسباب  حتديد
          . ورق حرب علىرد جمبقيت فى رب مبصاحل الدول الك ، ذلك أهنا اصطدمتمن قبل منظمة األمم املتحدة ومعاجلة 

 العميق  قلقها عن-إلرهاباقدم إليها من اللجنة املعنية مبوضوع بعد النظر يف التقرير امل-كما عربت اجلمعية العامة     
سباب الكامنة زالة األإبالدول على إجياد حلول عادلة و سلمية ، تسمح  تو حث تزايد عمليات اإلرهاب الدويل ،ل

ة ،  و العنصري الستعماريةامتارسه الدول اإلرهاب اليت  استنكرت استمرار أعمال القمع و و، 83وراء أعمال العنف 
 الدويل ، إلرهابا لف مظاهراملتعلقة مبخت و ، يف عدد من االتفاقيات الدولية دعت الدول إىل أن تصبح أطرافا كما

اتفاقية  ،1970تفاقية الهايا، 1963طوكيو  تفاقية) ا اصة بتأمني سالمة الطريان املدينعلى رأسها االتفاقيات اخلو 
      . 84(9731)نيويورك  وليااتفاقية منع و معاقبة اجلرائم اليت ترتكب ضد األشخاص احملميني د، و  (1971 لمونرتاي

       

  . 94، مرجع سابق ، ص واصل أنظر سامي جاد عبد الرمحان  _81
                               كرت الورقة :         ذ اليت ألسباب إلرهاب يف تقريرها ، أن من االرئيسية الكامنة وراء ظاهرة ا اخلاصة بدراسة األسبابة خلصت اللجنة الفرعي _82
               مية للدول .         الستعمار و التشبث ابلسيطرة االستعمارية ، إضافة إىل استخدام القوة و انتهاك االستقالل و السيادة و الوحدة االقليا -
                                                   املصري للشعوب و الفاشية أبنواعها و سياسة التوسع .                                   إنكار حق تقرير  –
                                             التدخل يف الشؤون الداخلية للدول و احتالل أراضي الغري و اهليمنة على الشعوب .                         –
                                                   اإلضطهاد الديين و إاثرة الفنت الطائفية ، و إشعال احلروب األهلية .                                   –
                                                      يل جائر .             اإلستغالل األجنيب للموارد الطبيعية و الوطنية ، و استمرار وجود نظام اقتصادي دو  –

 . 45 – 42أنظر محاد كمال ، مرجع سابق ، ص 
ك أجهزة األمم املتحدة و كذل –فرادى و مجاعات  –الذي حثت فيه مجيع الدول  40/61أصدرت اجلمعية العامة قرارها  9/12/1985بتاريخ  _83

 املعنية مبشكلة اإلرهاب ، على اإلسهام يف القضاء تدرجييا على األسباب الكامنة وراء اإلرهاب الدويل . 
 . 73، ص سابق مرجع ،  محاد كمال( 84)
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دى ذا املعىن قد أية ، و هإن العنصر املميز لإلرهاب هو استخدام العنف الذي يهدف إىل حتقيق أغراض سياس       
 صريها .من أجل تقرير مو ما تقوم به بعض  الشعوب من كفاح مسلح ، إىل خلط كبري بني اإلرهاب 

 بية :ال اإلرهاضرورة التمييز بني الكفاح املسلح املرتبط بتقرير املصري و األعم – ب
وبني  ،لذي هو عمل حمظور امن الضروري التأكيد على التمييز الذي يلحظه القانون الدويل بني اإلرهاب             

كل بكافحة اإلستعمار مو ، صري املقاومة أو الكفاح املسلح ، الذي هو مشروع كأداة فاعلة ملمارسة احلق يف تقرير امل
 .أصنافه وأساليبه ومستوايته 

 ني الدول ،بوطين نقطة خالف قد شكل الكفاح املسلح املرتبط بتقرير املصري الذي متارسه حركات التحرر الل        
ك استخدام بة، مبا  يف ذل املناسففي حني اعتربت دول العامل الثالث أن حق تقرير املصري خيول هلا اختاذ مجيع التدابري

 نعتها  وزنية  اليت ال جياإلنسا هو من القيمو حق الكفاح املسلح ضد املعتدي ،القوة املسلحة ، وأن احلق يف املقاومة أ
ومون بيلها ألهنم يقعاملني يف سال هو استهانة ابلقيم و، اإلرهاب  ابإلرهاب ، ابعتبار أن اخللط بني الكفاح املسلح و

قرير لغربية أن حق تات الدول سليم. رأيقبلها الضمري العاملي ال أبعمال تؤيدها األمم املتحدة والقانون الدويل ، و
اح دت على أن الكفة ،كما أكإمنا الكفاح جيب أن يتم ابلوسائل السلمي املصري ال يربر استخدام القوة املسلحة ، و

يف هذا الصدد ،و  58 نساناملسلح الذي يتضمن استهداف املدنيني هو عبارة عن أعمال إرهابية متثل خرقا حلقوق اإل
                                                                                                     .         "  عة ل إىل غاية مشرو اللجوء إىل اإلرهاب و اعتباره كوسيلة للوصو  أنه ال ميكن  " Guillaume " يرى األستاذ

مبا خيدم ،  اتهو مصطلح الدول الغربية عادة ما تلجأ إىل تسييس و تطويع قواعد القانون الدويل و على ذلك فإن
اح لكفم التفرقة بني اعدخللط و ادومنا أدىن اهتمام ابإلعتبارات القانونية ، فضال عن أهنا تتعمد مصاحلها الوطنية ، 

، سلحةيف استعمال القوة امل تحرريةأبحقية احلركات البل أكثر من ذلك فهي ال تعرتف  املسلح و األعمال اإلرهابية ،
      اومة الفلسطينية محاس من ذلك فإهنا تعترب حركة املق، و  86  و إن اعرتفت هبا فإهنا تسعى للتضييق من حدودها

      
ه يف القانون ،  ة لنيل شهادة دكتورارادية ، رساللونيسي علي ، آليات مكافحة اإلرهاب الدويل بني فاعلية القانون الدويل و واقع املمارسات الدولية االنف _ 85 

 . 45ص ،  2012تيزي وزو ،  –كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري 
 للتدليل على حركات املقاومة ، ظمة "على إيراد عبارة "حركات املقاومة املن 1949اتفاقيات جنيف األربع لسنة أصرت الدول االستعمارية عند وضع _ 86

يف  رطي التجمع و التنظيمتوافر فيها شيانتفاء وجود مقاومة مسلحة ميكن أن يثبت بغية تضييق اخلناق على الثورات املسلحة ضد االحتالل ، لكن الواقع 
                                                                                                                          و املتمثلة يف : جانب الشروط األربعة ظل اإلحتالل ، إىل

                                                     كون لديهم قيادة مسؤولة عن تصرفاهتم و عملياهتم .                                            أن ت -
                                                     أن يكون لديهم رمز حمدد و ظاهر .                                                                     –
                                                                                                                    أن حيملوا السالح بصورة ابرزة .                  –
                                                                                                                          أن يطبقوا يف تصرفاهتم قواعد و قوانني احلرب –

                                 .73راجع محاد كمال ، مرجع سابق ، ص 
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ا تغض إهنف يف املقابل ،هابيني تشهادية إر و تنظيم حزب هللا أبهنا تنظيمات إرهابية ، كما تعترب منفذي العمليات اإلس
ع عن الدفاع املشرو  من قبيل الطرف عن املمارسات اإلرهابية اليت تقوم هبا بعض الدول ، مثل اسرائيل بل و تعتربها

 .87النفس 

عمال بني األتمايز ال على إبراز -ن يف قراراهتا الصادرة هبذا الشأ - عكفت اجلمعية العامة لألمم املتحدةلقد         
و اعتربت  ، رير املصريبتق املرتبط املسلححيث أكدت على شرعية حركات الكفاح  ، 88املسلح  اإلرهابية و الكفاح

من ،  اشفه من قراراهتا ما نستو هذ إايه بذلك عن األعمال اإلرهابية ، مميزة ق و مبادئ ميثاق األمم املتحدةتفأنه ي
حق مجيع الشعوب "على نصيالذي  ، و1972الصادر عن اجلمعية العامة سنة  3034رقم  ذلك ما ورد يف القرار

      تقرير املصري يف للتصرف لالقاب غري لغريها من أشكال السيطرة األجنبية ، عنصرية و اخلاضعة ألنظمة استعمارية و
ية نظمة االستعمار م هبا األشجب استمرار أعمال القمع واإلرهاب اليت تقو تو ...و اإلستقالل ، وتؤيد شرعية كفاحها

على تأكيد ال مت و قد  .89 "...االستقالل حبرماهنا الشعوب من حقها يف تقرير املصري و يفاألجنبية ، العنصرية و و
       . 09تحدة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم امل هذا املبدأ ابنتظام يف عديد القرارات الالحقة

رات ملزمة ،  اقت اختاذه قرااليت أع أما جملس األمن فإنه مل يتحرك ملكافحة اإلرهاب إال بعد هناية احلرب الباردة       
لة       اذ تدابري فعال على اختإذ اكتفى قبل اهنيار املعسكر الشرقي ، إبدانة و شجب األعمال اإلرهابية ، و حث الدو 

 . لقانون الدويلقا ألحكام اولة دون العمليات اإلرهابية و معاقبة مرتكبيها وفو احليل، عملية من أجل التعاون  و

    :  1990اثنيا : مكافحة اإلرهاب بعد سنة 

      ةلها يف جمال مكافحيف أسلوب عم -حلرب الباردةبعد انتهاء ا-شهدت منظمة األمم املتحدة تغريا ملحوظا          
       

حدة األمريكية سبق ية ، فالوالايت املترهابعمال اإلاترخيا حافال ابجملازر و األ انمتلك املتحدة و اسرائيل من أكثر الدول إرهااب ، و اللتانتعترب الوالايت  _ 87
إلرهابية مثل منظماهتا ا قامت هبا واء تلك اليتسحدود هلا ،اسرائيل فأعماهلا اإلرهابية ال  وهلا و أن قامت ابختطاف و تفجري العديد من الطائرات املدنية ، 

    اللتطبيق عليه يت مل تكن يوما حماللس األمن الال تعبأ بقرارات جم لدولة اإلسرائيلية، عالوة على ذلك، فهيا و تقوم هباأو تلك اليت قامت  غون و الشرتناألر 
  . 99 - 98، مرجع سابق ، ص  واصل  سامي جاد عبد الرمحان

دف   أو عدم شرعيته ابهل فعل اإلرهاب يذهب اجتاه فقهي يف سبيل التفرقة بني اإلرهاب والكفاح املسلح على األخذ مبعيار اهلدف ،حيث يتحدد شرعية( 88)
                                                                                               ة.                                     ر و العنصرياالستعما د الصهيونيةضهل هو مشروع أو غري مشروع ،فإذا كان مشروعا تسقط عنه صفة اإلرهاب كما هو احلال ابلنسبة للحركات املناضلة 

 . 104مسعد عبد الرمحان ، اإلرهاب يف ضوء القانون الدويل العام ، مرجع سابق ، ص زيدان أنظر 
 . 1972ة ، الصادر سن 3034قرار الفقرة الثالثة و الرابعة من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  راجع يف ذلك :  _89 

                                     :   ، نذكر اح املسلح هابية و الكفأهم القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، و اليت أكدت على التمييز بني األعمال اإلر من  _ 90
                                                    .                                                  1977ديسمرب  16الصادر بتاريخ  32/147رار اجلمعية العامة رقم ق -
                                                                                .                     1985ديسمرب  09الصادر بتاريخ  40/61قرار اجلمعية العامة رقم  –
                                             .                                       1987ديسمرب  07الصادر بتاريخ  42/159قرار اجلمعية العامة رقم  –
 . 1989ديسمرب  04الصادر بتاريخ  44/29قرار اجلمعية العامة رقم  –
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  اهرةوفهم الظدراسة  ل منانتقالظاهرة اإلرهابية ، تكمن يف اال ملعاجلةحيث اجتهت إىل تبين مقاربة جديدة اإلرهاب ،
ل به مبوجب الفص اته املنوطةشهدت هذه الفرتة استعادة جملس األمن لصالحييث حب،حماولة التصدي هلا إىل  اإلرهابية

 لعل هذا ، ويني األمن الدول مفهوما أوسع لتهديد السلم و إلرهابل تهمكافح يف إطارالسابع من امليثاق ، أين تبىن 
  ، أفرز ماكمية( قرارات التحل) االشكل اجلديد الذي ميز قراراته بل أن  قراراته الصادرة يف هذا اجملال ،عكسته ما 

 .  الصادرة هبذا الشأنقراراته ل ابلنسبةشرعية يعرف إبشكالية ال

     مكافحة اإلرهاب الدويل يف اجلمعية العامة دورتراجع  –أ 
 دراسةلى عتقوم ، 91  بة جديدةإىل تبين مقار يف إطار مكافحة اإلرهاب اجتهت اجلمعية العامة لألمم املتحدة             

  يف سبيل ذلكتمدت اعو  ، ااءهاألسباب الكامنة ور دون البحث عن ، لقضاء على الظاهرة اإلرهابية التدابري الرامية ل
،  92 09/12/1994ادر يفالص 49/60قرار اجلمعية العامة رقم لعل أمهها وسائل قانونية حتت هذا العنوان ،و عدة 

مدته نهج الذي اعتملايف  وضوعيامو الذي شكل حتوال نوعيا و  ، اإلرهاب الدويلاملتعلق ابلتدابري الرامية للقضاء على 
  ا السابقةليت تضمنتها قراراهتااإلشارة إىل بعض املنطلقات مبوجبه هذه األخرية  جتنبت إذ ، 1972اجلمعية العامة منذ

 اإلرهاب  أعماليع مجالذي أدان مبوجبه  ،17/12/1996الصادر يف 51/210رقم هاقرار املقاربة هذه على  أكد و
ا كم   ، اإلرهابية املنظمات  وابينيملنع متويل اإلرهالالزمة و حث الدول على اختاذ اخلطوات ، و ممارساته  أساليبه و

        .93ب تضمن إنشاء جلنة خمصصة الستكمال االتفاقات الدولية القائمة املعنية مبكافحة اإلرها

  ن، إال أ 94 لدويلة اإلرهاب ااجلهود اليت بذلتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف مكافحمن رغم و ابلأنه  على   

      
ساسية ، أو يهدد احلرايت األ هبا ة أو يؤذيالتدابري الرامية إىل منع اإلرهاب الدويل الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئمت تغيري عنوان البند من" _ 91
س على اليت حتمل بعض النا و اليأس ، و خيبة األمل و الشعور ابلضيمو أعمال العنف اليت تنشأ البؤس و األسباب الكامنة وراء أشكال اإلرهاب ،  دراسةو 

 .يل " الدو إلرهاب التضحية أبرواحهم هم حماولني بذلك إحداث تغيريات جذرية " ، ليصبح بعنوان " التدابري الرامية للقضاء على ا
                                                   على :                                 املتعلق إبزالة اإلرهاب الدويل  49/60قرار اجلمعية العامة نص   _ 92
                     مباشر .             دانة كافة األعمال اإلرهابية بكل أشكاهلا ، مبا فيها تلك األعمال اليت تكون الدولة متورطة فيها بشكل مباشر أو غريإ -
                                                 ملتهمني ابألعمال اإلرهابية أمام العدالة ، من أجل وضع حد هنائي هلا .                    وجوب إحالة ا –
                                      دة األطراف .وجوب اختاذ مجيع التدابري الالزمة حملاربة اإلرهاب ، سواء كانت هذه التدابري فردية أو ثنائية ، أو متعد –
 تعديل استحداث القوانني الداخلية للدول مبا يتفق مع تلك االتفاقيات املتعلقة ابإلرهاب .             –
 ( .A/RES/210/51راجع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ) _ 93

                                                     نذكر منها :                اإلرهاب الدويل ،خبصوص أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عديد القرارات ( 94)
ر بل اجلمعية العامة مبوجب القراق، الذي تقرر فيه مواصلة اللجنة املخصصة املنشأة من  12/12/2000( الصادر يف 158/55قرار اجلمعية العامة ) -
                              النووي .    ة بشأن اإلرهاب الدويل و تواصل جهودها لوضع اتفاقية دولية لقمع أعمال اإلرهاب( ، وضع اتفاقية شامل210/51)
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 قانونية ال إىل القيمة عل ذلك راجلع ، و به جملس األمن يف هذا اجملالابملقارنة مع الدور الذي يلعدورها يبقى حمدودا  
 نوية .مة أدبية أو معسوى بقي ة العامة ، و اليت ال تعدو كوهنا جمرد توصيات ال تتمتعاليت تتمتع هبا قرارت اجلمعي

 حنو دور فاعل جمللس األمن يف مكافحة اإلرهاب الدويل  –ب 
 ه أن رهابية ، غريللظاهرة اإل إجراءات فعالة للتصدي جملس األمن حالت التوترات بني املعسكرين دون اختاذلقد       

 ضى مبقت فرض عقوابت إىلابية د التنديد ابلعمليات اإلرهو مع بداية التسعينيات ، حتولت قرارات جملس األمن من جمر 
من اإلرهاب خل جملس األأد ، حيثالتنظيمات الراعية لإلرهاب ضد الدول ول السابع من ميثاق األمم املتحدة الفص

 رتطو املاملرن و ع اتح الطابأ كماالوظيفي ، هختصاصالال املنشئة ضمن مفهوم السلم واألمن الدويل ، و ابت من األفع
ية فوق ملسألة اإلرهابراته يف امكانية توسع جملس األمن يف ممارسة اختصاصه و جعل قراإ ،ملفهوم السلم واألمن الدويل

التهديدات يف القرن خطر أاعتبار األعمال اإلرهابية من بل أنه ذهب إىل حد  ، 95اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة 
  ال سيما ، 96 دوجه اجلديهذا الت على كانت قضية " لوكريب " مناسبة ليؤكد جملس األمن  قدو  ، العشرين الواحد و

       . 97 عل اإلرهابفهي سياسة اثبتة و إجراءات مستمرة ضد  موجها ضد دولة حبد ذاهتا ، بقدر ماليس و أنه 

      
دانة العمليات        ، حيث تضمن إريكية " ، الذي جاء بعنوان " إدانة اهلجمات اإلرهابية يف الوالايت املتحدة األم 12/9/2001( بتاريخ 1/56القرار ) –

عا إىل دالعدالة ، كما  إىل ها و رعاهتااملرتكبة ضد هذه األخرية ، و دعا الدول على وجه االستعجال إىل التعاون لتقدمي مرتكيب هذه اهلجمات و منظمي
                                                                  اإلرهاب و القضاء عليها .                                        الدويل من أجل منع أعمالضرورة التعاون 

ملعنية مبكافحة اقات و الربوتوكوالت املصادقة الدول على االتفعن ارتياحها ، الذي أعربت فيه اجلمعية العامة  19/11/2002الصادر( 27/57القرار ) –
       إلرهاب . ملتخذة للقضاء على االتدابري ا اإلرهاب ، و دعت مبوجبه املنظمات الدولية احلكومية و االقليمية إىل تقدمي املعلومات إىل األمني العام حول

                       إلرهاب " .           و الذي جاء بعنوان " اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة ا 08/9/2006( الصادر يف 288/60القرار ) –
، جملة جامعة  (3137و  1368 ، 748،  731ايسر يوسف ، موقف جملس األمن من اإلرهاب يف ضوء القرارات ) اخلاليلة وليد فؤاد و احملاميد  _95

 .  109، ص  2010، العدد األول ،  26دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية ، اجمللد 
حاكمة م للمتسليمهم و تقدميهت بطالبو يني ، متهمة بذلك مواطنني ليب تفجري طائرة أمريكيةاهتمت كل من فرنسا و الوالايت املتحدة ليبيا ابلضلوع يف  _96

كما عدم تعاون السلطات الليبية ،ل، اللذين عرب فيهما اجمللس عن استيائه  748و 731القرارين  اصدر فاعل يف القضية م طرفكتدخل جملس األمن   حيث
   .دولينيلسلم و األمن اللشكل هتديدا  يعدم تسليم اإلرهابينيمعتربا أن و اختاذ موقف من شأنه املساعدة يف مكافحة اإلرهاب ،  دعاها إىل نبذ اإلرهاب

نظمة األمم على دولة عضو يف مع ، مبقتضى الفصل السابصدر قرارا بفرض عقوابت ابقة يف اتريخ جملس األمن ، أين أس1992لسنة  748 يعترب القرارو 
  ون الدويل .أحكام القان خالفا ملا تتضمنهاملتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب ، إلجبارها على تسليم رعاايها حملاكمتهم يف دولة أخرى ، 

KLEIN. Pierre, le conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme : dans l’exercice de pouvoirs toujours plus 

grands ? , Revue Québécoise de droit International , ( Hors série ) , 2007 , p142 .   

أصدر جملس األمن كما ،(  635) و ( 286) ابلتحديد إىل القرارين رقم و  إىل قرارات سابقة ، (731)استند جملس األمن يف معرض تعليله للقرار  _ 97
( بتاريخ 1269قرار )،و أفغانستان مبوجب ال 26/4/1996( بتاريخ 1054عدة قرارات تتضمن عقوابت ضد كل من : السودان مبوجب القرار )

                      مؤكدا على أن هذا التوجه اجلديد ، إمنا هو سياسة اثبتة و إجراءات مستمرة . ،  15/10/1999

Klein Pierre, op.cit, p144 . 
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املطالب ذات العالقة  ا بنيخبصوص أزمة " لوكريب" قد أاثرا خلط 748و  731ن قراري جملس األمن و إن كا      
مه ، رهاب و عدم دعبنبذ اإل تدخل يف اختصاص جملس األمن فيما يتعلق ابملطالبة و األمن الدوليني ، و اليت مابلسل

هتام دولة ما اوين متمثلة يف د القانعو هو أمر ال جدال فيه أبحقية اجمللس يف اختاذ قرار بشأنه ، و بني املطالبة ذات الب
     .98اكمتهم حململتهمني ، و هذه املسألة حمل خالف بني أطراف النزاع ، و كذا عملية تسليم ا مبمارسة اإلرهاب

 رقم الئحتنيابية ، مبوجب اللقد دعا جملس األمن الدول للعمل سواي على منع و قمع مجيع األعمال اإلره           
ألمن يف جمال  بتكثيف عمل جملس ا، وكان ذلك إيذاان 2000( لسنة 1333و الالئحة ) 1999لسنة  (1269)

  بلجنة ،عرفت 1999( لسنة 1267مكافحة اإلرهاب، بل ذهب أبعد من ذلك إبنشاء آلية دولية مبوجب الالئحة)
تضم  ، 2000اعدة سنة يف رصد تطبيق اإلجراءات املقررة ضد حركة طالبان و تنظيم الق تهامتثلت مهم، ( 1267)

  اهلجمات بعد 1373و  1368جملس األمن القرارين رقم  كما أصدر  ، 99األمنتضم اللجنة مجيع أعضاء جملس 
 ملكافحة ن اإلطار القانوينيعدا انذلال و ، 11/09/2001تحدة األمريكية يفاليت تعرضت هلا الوالايت امل اإلرهابية
لفقه أبهنا ا وصفت من قبل ،نوعا جديدا من القرارات مل يعهدها اجملتمع الدويل  القرارين حيث محل هذين ،اإلرهاب

األمن  فظ السلم وحو بني  كل مرة عالقة جدلية بني اإلرهاب  أضحى جملس األمن يعقد يف إذقرارات حتكمية ، 
    .100 الدوليني

  اعتمادح جمللس األمن هتديد للسلم و األمن الدويل ، أاتعلى أهنا  2001سبتمرب 11إن تكييف هجمات          
  حيث لعب ،011 28/09/2001الصادرة بتاريخ 1373 إلرهاب مبوجب الالئحة رقمتشريع دويل عام ملكافحة ا

  الدول ى عاتقتزامات علجمموعة من االل ، من خالل فرضمكافحة اإلرهابجملس األمن دور املشرع الدويل يف جمال 

      
 . 75مسعد عبد الرمحان ، اإلرهاب يف ضوء القانون الدويل العام ، مرجع سابق ، ص زيدان 98
ديدة ، ي ، دار اجلامعة اجللفقه اإلسالمامحودة منتصر سعيد ، اإلرهاب الدويل : جوانبه القانونية و وسائل مكافحته يف القانون الدويل العام و يف  _99

 . 96، ص  2006اإلسكندرية ، 
                                          كن تلخيصها يف :    ميه السابقة ، و اليت ( قد أغفل مجلة من العناصر و املنطلقات اليت أكد عليها جملس األمن يف قرارات1373يالحظ أن القرار رقم ) _100

              هو حق راسخ .         التأكيد على حق الدفاع عن النفس و الذيقرير املصري و حق مقاومة اإلحتالل ، يف حني أعاد تأن هذا القرار قد أغفل حق  -
ل هتديدا ه اعترب اإلرهاب يشكله ، غري أن مل مييز هذا القرار بني حركات التحرر و بني اإلرهاب ، كما مل حيدد مفهوما هلذا األخري و مل يضع مواصفات –

 –                                                  قرار مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة .          للسلم و األمن الدوليني ، مما يربر اختاذه ال
عها مجبتوفري األموال أو  عاايها عمدار ختطى هذا القرار احلد الفاصل بني ما هو شأن دويل وبني ما هو شأن داخلي ، حني نص أن على الدول حترمي قيام 

بيني . قتصادية ألشخاص إرهاأو موارد ا اشرة أو غري مباشرة ، لكي تستخدم يف األعمال اإلرهابية ، القيام بدون أتخري بتجميد أي أصول ماليةبصورة مب
 .28/9/2001( الصادر بتاريخ 1373القرار رقم ) ، من 3،  2،  1راجع يف ذلك الفقرات 

 ملكافحة شاملة ، ففي حني رأى فيه البعض آلية قانونيةمن أكثر القرارات إاثرة للجدل السيما على املستوى القانوين (1373يعترب قرار جملس األمن )_ 101 
 األمريكية . تسخريها للهيمنة رد أداة جديدة للضغط على الدول و آخر أن هذا القرار جمالبعض ، رأى وجبات الدول يف هذا الشأنمحتديد  اإلرهاب الدويل و

 .  153، ص  2009ذلك : سويدان أمحد حسني ، اإلرهاب الدويل يف ظل املتغريات الدولية ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، راجع يف 
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   يف االتفاقيات بح أطرافا، فعالوة عن أنه طلب من الدول أن تص األعضاء يف األمم املتحدة ملنع و ردع اإلرهاب 
ل مجيع   يق وفورا من قببة التطبالدولية ملكافحة اإلرهاب ، أكد على أحكام اتفاقية منع متويل اإلرهاب وجعل منها واج

بيق .  اعد واجبة التطامة إىل قو عفتحولت بذلك أحكام الالئحة املتعلقة مبنع متويل اإلرهاب من قواعد اتفاقية ، الدول 
 اإلرهابية  ملياتالعنفذون عدم توفري املالذ اآلمن ملن يني طلب من الدول حو ذهب جملس األمن إىل أبعد من ذلك ،

شتبه سليم اإلرهابيني املت، و كفالة عدم االعرتاف بوجود بواعث سياسية لرفض طلبات 102أو يديروهنا أو يدعموهنا 
 ،  كافحة اإلرهابنشاء جلنة مقيامه إبفضال عن قبل منح مركز الالجئ ، اختاذ اإلجراءات الضرورية املناسبة هبم ، و 

 حيث ألزم الدول بتقدمي تقارير دورية حول اإلجراءات املتخذة لتنفيذ هذا القرار .

، و تراقب  ول قواعد قانونيةأن وجود سلطة تفرض على الدعلى بتبين هذه املقاربة اجلديدة أكد جملس األمن  و      
يد املقاربة يف عد أكيد على هذهمت التقد  و لقلع اإلرهاب من جذوره ، ةالوسيلة الوحيد ، مدى التزامها هبذه القواعد 

لى الدول التزاما اليت فرضت ع ، 28/04/2004الصادرة يف  0154من ذلك الالئحة رقم  ،103 القرارات الالحقة
  . 104 لبيولوجيةاميائية أو  الكيالنووية أو ألسلحة ا هبدف منع اإلرهابيني من احلصول على،  بتبين تشريعات داخلية

   إلرهاب جبميع أشكالهلعلى حتمية التصدي ، ( 2214)إذا كان جملس األمن قد أكد يف القرار رقم و            
 ائل"  بارة "مجيع الوسملقصود بعاني مم املتحدة والقانون الدويل ، فإنه مل يببكل الوسائل وفقا مليثاق األ ،105 و مظاهره

          ادية .ءات االقتصاستخدام القوة العسكرية ؟ أم أهنا تقتصر على التدابري و اجلزاو ما إذا كانت تشمل  

      
ة يف تفجري طائرة مدني ريكية بتورطهاتقدمت كواب بشكوى رمسية جمللس األمن إلدانة األعمال اليت ارتكبتها الوالايت املتحدة األم 5/5/1992يف  _ 102

ويس و " ل أورالندو بوسك " "األمريكيني : حيث كشف التحقيق الذي قامت به فنزويال عن تورط اثنني من عمالء املخابرات  6/0/1976بكواب يف 
             ع عمل جملس األمن . ري اليت تطببوسادا " ، غري أن الو.م أ متكنت من هتريبهما و رفضت تسليمهما ، و هذا ما يعطينا فكرة عن ازدواجية املعاي

 . 540 – 539ص ،  1997إبراهيم علي ، احلقوق و الواجبات الدولية يف عامل متغري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
                                               صدرت عديد القرارات اليت تؤكد على السلطة التشريعية جمللس األمن يف مكافحة اإلرهاب الدويل ، منها :   _ 103

ن القانون الدويل . اهتا املرتتبة علتزام، الذي فرض على مجيع الدول أن تتعاون بدون حتفظ ملكافحة اإلرهاب ، طبقا ال 2005( لسنة 1624القرار رقم ) -
( 1373) هاب املنشأة عمال ابلقرارعلى حنو اتم مع جلنة مكافحة اإلر الذي ألزم الدول على أن تتعاون  8/10/2004( الصادر يف 1566القرار رقم ) –

، 1999سنة ل( 1267مال ابلقرار )عبان املنشأة القاعدة وحركة طالمبا يف ذلك اإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ، و جلنة اجلزاءات املتعلقة بتنظيم 
 . 2004( لسنة 1540و فريق الدعم التحليلي و رصد اجلزاءات التابع هلا ، و اللجنة املنشأة مبوجب القرار )

 زرب ت ن يف هذا اجملال ،ه جملس األملذي فرضحيث رأى البعض أن طبيعة التشريع اانتقد جانب كبري من الفقه هذا اإلجتاه التشريعي جمللس األمن ، _ 104
وفه من أبدى جانب من الفقه خت و لداخلي،خطريا للنظام القانوين الدويل ، الذي يتجه حنو نظام قانوين عمودي ومركزي شبيه ابلنظام القانوين ا  اجتاها

اقرتاح  ن تكون قضائية ، ومتأن املستحسن ن من قبل آلية دولية ، و مأين اقرتح فكرة مراقبة شرعية تصرفات جملس األمإضافة وظيفة قضائية جمللس األمن ،
                                                                                                                     إسناد هذه املهمة حملكمة العدل الدولية . 
ق و العلوم لدولية ، كلية احلقو العالقات ا قيات حقوق اإلنسان ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون الدويل وقمودي سهيلة ، مكافحة اإلرهاب و اتفا

 . 95، ص  2014السياسية ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ،  
)105(  S/RES/2214 (2015) . 
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 ب الفرع الثالث : التكييف القانوين الستخدام القوة ملكافحة اإلرها
لدويل ، أين مت مكافحة اإلرهاب ا يشري الواقع الدويل إىل عديد من املمارسات العدوانية اليت متت حتت ذريعة       

لك التنظيمات نت ترعى تأو أن هذه الدول كا استخدام القوة العسكرية ضد دول و تنظيمات بدعوى أهنا إرهابية ،
ا له ، و أهن ةأو كانت عرض انت على وشك التعرض هلجوم إرهايب،اإلرهابية ، و متسكت الدول املعتدية فيها أبهنا ك

         مل تستعمل أكثر من حقها يف الدفاع الشرعي، و ذلك دون الرجوع إىل جملس األمن .   
 أوال : مشروعية استخدام القوة ملكافحة اإلرهاب 

ى تفرض عل –ات الدولية الذي أصبح ظاهرة متفشية يف العالق –يزعم البعض أن ضرورة مكافحة اإلرهاب           
   ثلم ، غري أنهابيةنظيمات إر تليات أتديبية أو للدفاع عن النفس، أو القضاء على لتسويغ عمء إىل القوة الدول اللجو 

لعامة ن اجلمعية انا أذا ما علمتقود إىل املساس بقيمة مبدأ حظر استخدام القوة ، خصوصا إعتبارات القانونية هذه اال
ايت لذي شنته الوالإلرهايب اذلك خبصوص اهلجوم او  ،ثل هذه احلاالتلألمم املتحدة قد أدانت اللجوء إىل القوة يف م
دعما ستخدام القوة و فيال بدحض شرعية ا، و هو ما يعد ك 1986املتحدة األمريكية على طرابلس و بنغازي سنة 

خدام القوة املسلحة حتت ستفإن ا ثر من ذلك ،بل أك .106 األعمال املخلة بهللمبدأ مبا ينفي كل صفة قانونية عن 
 صورته ظيم الدويل إىلنعود ابلتيذريعة مكافحة اإلرهاب ، إمنا يعد من قبيل العدوان اجملرم و غري املشروع ، حيث أنه 

 إبنشاء راملعاص م الدويلالتنظي وزهجتا و الذي املعرتف هبا ،مبادئه املشروعة و عندما كان االنتقام املسلح أحد البدائية 
ام  القوة خداستعلى الدول ظر حت اليت،  ةيف فقرهتا الرابعمنه ال سيما املادة الثانية األمم املتحدة و إقرار ميثاقها ،هيئة 

التعاون  القات الودية وتعلق ابلعإعالن مبادئ القانون الدويل امل، و هو ما أتكد بصورة صرحية يف يف العالقات الدولية
واجب  ن " على الدول ، عندما أشار إىل أ 24/10/1970بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة الصادر بتاريخ 

         . متناع عن األعمال االنتقامية اليت تنطوي على استعمال القوة " اال

جمرد  ب ، و اعترب أنة اإلرهافقه الغريب إىل أتييد مشروعية استخدام القوة املسلحة ملكافحلقد ذهب بعض ال        
مستدال على س، ع عن النفدها حتت ذريعة الدفا مربر الستخدام القوة ضك  تنظيمات إرهابية يف دولة ما،كفيل تواجد
نظيمات تالضد عدد من  ،سرائيل إ و اهلجمات العسكرية اليت شنتها كل من الوالايت املتحدة األمريكيةبعض ذلك ب

 و ابلرغم من أن جملس األمن ،  071معتربا إايها سوابق يف هذا اجملال -نظرمها إرهابية  اليت تعد من وجهة -و الدول 
       

 . 150 ، ص 2009العرميي مشهور خبيت ، الشرعية الدولية ملكافحة اإلرهاب ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن ،  _106
 .  124شكري عزيز ، مرجع سابق ، ص  _107

  . 130، مرجع سابق ، ص   سويدان أمحد حسني _108
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سية ، ديولوجية و سياتبارات إيأدان هذه العمليات ، إال أنصار هذا الرأي حتججوا أبن هذه اإلدانة إمنا كانت العقد 
 .  ( 108)و مل تكن أبدا العتبارات قانونية 

ي س ، للرد على أعن النف على أن هذا الرأي حمل نظر ، ذلك أن إعطاء الدول حق استخدام القوة دفاعا           
 ع على مصاحلقو أو حىت إذا  ،اعتداء إرهايب نفذته دولة أو تنظيم إرهايب ضدها ،  مهما كانت خسائرها النامجة عنه 

نه أالدويل ، كما  القانون شك يعد خروجا غري مربر على أحكام هلا يف دولة أجنبية ، أو كعمل معزول ، فإنه و بال
ة و تنظيمات متهمموعات أجممن الصعب القبول بوجهة النظر هاته ، اليت تعترب أنه و مبجرد أن توجد يف دولة ما ، 

ة اليت توجد لدولاضد سلحة املهلذه األخرية احلق يف استخدام القوة  طىتع ، قد ابرتكاب أعمال إرهابية ضد دولة ما
 ت عسكرية ضدلقيام بعمليامث إن التذرع حبق الدفاع الشرعي كأساس ل ، اجملموعات و قياداهتا على أراضيها   هذه

 شمل االنتقام منيت ، ال أن الدفاع الشرعي هو حق مؤق ا لإلرهاب ال يستقيم قانوان ، حبكمتهدولة ما حبجة رعاي
قائية طويلة و إجراءات  ن حكومة قائمة مسؤولة عن اهلجوم ، أو اختاذال يعطي احلق يف التخلص مهجوم توقف ، و 

كنه التدخل ، ميإىل أن  وفالدفاع يكون مسموحا به عندما ال يكون هنالك وقت أمام جملس األمن للتدخل ،  ،األمد
 . 091ل قت للتدخفإن القانون ال يربر حراب مفتوحة على اإلرهاب ، على أساس أن جملس األمن ليس لديه و 

ا ردا فهفغانستان ، بوصسكرية ضد أو إذا كان الرأي العاملي قد أيد قيام الوالايت املتحدة األمريكية حبملة ع         
 لرغبة أو الرهبة أوايد من قبيل بغض النظر عما إذا كان هذا التأي ، و 110 2001سبتمرب 11مقبوال على هجمات 

م رية يف استخدامطلق احل ، يتيح للدولوجود مبدأ قانوين ستخلص منهأن ين هذا العمل العسكري ال ميكن فإ ،النفاق
 سيما ال ،قانوين السليمملنطق العن مبادئ القانون الدويل و قواعد ا القوة ردا و قمعا ألعمال اإلرهاب ، و ذلك بعيدا

 ةالة نتائج ابلغنه ال حمعرتتب يل . ذلك أن األخذ هبذا املبدأ سيظل عدم وجود تعريف متفق عليه لإلرهاب الدو يف 
  من مرألن هذا األد ، هاب املضااربة اإلرهاب ابإلر ال ميكن حم فضال عن أنهة على السالم و األمن العامليني ، اخلطور 

ال أمام نه سيفسح اجملحيث أ –أو سيزيدها فوضى  –إىل بث الفوضى يف العالقات الدولية القائمة شأنه أن يؤدي 
        .  111أعمال عنف متالحقة تتم حتت ذريعة مكافحة اإلرهاب 

      
 . 130العرميي مشهور خبيت ، مرجع سابق ، ص  _109
ين متاما ،كما ميز مقتل األرشيدوق تعد بدية القرن الواحد و العشر  9/2001/ 11األمني العام األستاذ بطرس غايل أن "أحداث  يرى يف هذا الصدد_ 110

حلة  لت املرحلة الثالثة من اترخيها ، هذه املر سبتمرب دخ 11، الولوج العنيف يف القرن العشرين ..و أن األمم املتحدة بدائ من1914فرديناند يف سراييفو عام 
 مة .حدة يف السنوات القادشاط األمم املتواليت ستسيطر على ن –أسلحة الفقراء الذرية  –اليت تتميز ابللجوء لإلرهاب ، و استخدام األسلحة البيولوجية 

 . 479الدراجي ابراهيم ، مرجع سابق ، ص 
 . 485 – 484املرجع  ، ص  نفس _111
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      شرعية موازية للشرعية الدولية   أتصيل اثنيا : حنو 

هنا تعطي لبعض الدول أ، من حيث  112إن احلرب على اإلرهاب هي سابقة خطرية يف العالقات الدولية            
 حلرب قد استندتاانت هذه كالكربى فرصة إنشاء شرعية دولية جديدة موازية وبديلة عن شرعية األمم املتحدة ،فإذا  

املنوطة  يه عن صالحياتهمن و ختلقرارات الشرعية الدولية ، فإهنا يف احلقيقة قد أدت إىل استقالة جملس األظاهراي على 
إلرهاب، له يف حماربة التحل حم به ،و املتمثلة أساسا يف حفظ السلم واألمن الدوليني ، فاسحا اجملال أمام بعض الدول

ن واقع املمارسة م، و  (1373) و (1368ي جملس األمن )دراسة متأنية لقرار نستخلصه من خالل  او لعل هذا م
 .      113العملية للدول 

 ،  سلحة ردا على أعمال إرهابية( ، يشرع للدول اللجوء إىل القوة امل1368لقد اعترب بعض الفقه أن القرار )         
 سلحة امل تخدام القوةهلا اس ياض يتيحأن الوالايت املتحدة األمريكية قد فسرت هذا القرار على أنه شيك على ب بدووي
لصه من خالل ما نستخ و لعل هذا نظيم أو دولة تعتربها إرهابية ،تضد أي ملكافحة اإلرهاب  -و لو بصورة فردية –

  دةاملا ،عمال بنص م القاعدةإىل جملس األمن خبصوص عملياهتا العسكرية ضد حركة طالبان وتنظي تهاقدميت الرسالة ال
على املدى  –لس األمن أن نتائج العمليات العسكرية جمل بدوي و،  114املتعلقة ابلدفاع الشرعيو من امليثاق  51

على األعمال رد وة املسلحة كلقستخدام احبيث أهنا تضفي املشروعية على اللجوء الفردي ال، تثري إشكالية  -الطويل
 لدفاع الشرعيدام القوة للظروف اليت قد تدفع الدول الستخن امجملس األمن ع توس قد ساعد على ذلكاإلرهابية ، و 

ع ، من خالل رض الواقو لعل ذلك ما ترمجه جملس األمن على أ إىل جانب عدم وجود تعريف متفق عليه لإلرهاب .
طبيق العملي هلذا ، حيث أدى الت 19/01/2002بتاريخ  1390إصداره أخطر قرار ملكافحة اإلرهاب محل الرقم 

بل و مبباركة من األمم املتحدة ،   115 مث احتالل العراق خارج إطار الشرعية الدولية ار إىل احتالل أفغانستان ،القر 
 ، الذي  22/05/2003بتاريخ  1483، واليت حاولت إصباغ املشروعية على احتالل العراق إبصدار القرارنفسها 

     
ملصطلح اية ، لرمبا كان هذا تحدة األمريك" احلرب على اإلرهاب " مصطلح أطلقه الرئيس األمريكي بعد اهلجومات اإلرهابية اليت شهدهتا الوالايت امل _ 112

 ن أيد ابستعماهلا ، بيد أو حىت التهد وةمجيع أشكال استخدام القحرم  فحسب ، بلرم احلرب حي ميثاق األمم املتحدة ملسياسيا أكثر منه قانوين حبكم أن 
  ناء غوانتنامو .ع القانوين لسج، خصوصا إذا أتملنا الوض بكل ما للكلمة من معىنضد اإلرهاب تثبت حبق أننا أمام حرب ابتت املمارسة الدولية 

 113_  « Notre enquete  n’en est qu’ a ses débuts , nous pouvons etre amenés à engager de nouvelle action , contre 

d’autres organizations  et d’autres états dans le cadre de notre droit de légitime défense «  .  

114_  Chantal de Jong Oudraat , Le conseil de sécurité de l’ONU et  la lutte contre le terrorisme , A.F.R.I , vol 6 , 

2005 , p 120 . 

ت الدولية ال القوة يف العالقاحول " استعم طاييب حممد بلهامشي ، جملس األمن و الشرعية الدولية ملكافحة اإلرهاب ، مداخلة يف إطار امللتقى الوطين  _115
 . 4ص  ، 2013ماي  20 -19بني قوة القانون و هيمنة القوة " ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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 ،حتالل  قائمتني ابالا دولتنيوصفهميقر فيه مبوجبه أبن الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا تعمالن يف العراق ب 
نطبقة عليهما مبوجب امل ، و يسلم ابلصالحيات و املسؤوليات  حتت قيادة موحدة تسمى سلطة االئتالف املؤقتة

 .  !! الوصفالقانون الدويل استنادا إىل هذا 

 كافحة اإلرهاب،بدعوى م من التطور اخلطري يف اجتاه استخدام القوة املسلحة لقد أبدت بعض الدول سخطها       
رية الدوحة ، أنه " ال يف جلستها املنعقدة ابلعاصمة القط 2001حيث أكدت دول املؤمتر اإلسالمي املنعقد سنة 

ت أي ذريعة ، حترهاب و ى أي بلد أو جمتمع ، حتت ستار مكافحة اإلجيوز أن متتهن سيادة أية دولة ، و يعتدى عل
 عدم االستقرار والضطراب بل جيب العمل لضمان تعاون مجيع الدول ضمن األطر القانونية امللزمة ، مبا يضع حدا ل

 .   116يف العالقات الدولية ، و مبا حيفظ و حيمي سيادة الدولة و سالمة مؤسساهتا " 

أن ، إال دويل الكافحة اإلرهاب و يبقى يف األخري أن نشري إىل أنه حىت و إن سلمنا بضرورة استخدام القوة مل       
  ان .شكال و مضمو  اصحيحيكون بقرار صادر عنه حتت إشرافه ، و  قيادة جملس األمن ويكون بأن  ذلك ال بد و

ستعراض الك سنحاول ذعلى  و،  إىل ذهن القارئة كفيل بتقريب الصورة و لعل إيراد منوذج عن املمارسة الدولي
   . الدويل اإلرهاب األزمة املالية كنموذج ألحدث األمثلة احلية الستعمال القوة املسلحة يف إطار مكافحة

       ويل   اثلثا : األزمة املالية كنموذج الستخدام القوة املسلحة ضد اإلرهاب الد

 ي  الفكر اجلهادرهابية تتبىنإتنظيمات تسرب تمثل يف املالشكل اجلديد يتخذه التنظيم اإلرهايب ،  لقد ابت          
 الذيجلديد اهو الشكل  و،  117 أخطر أشكال اإلرهاب على اإلطالقمسلحة داخلية داخل نزاعات املتطرف 

  .118 خصوصا رة اإلفريقيةويف القااملنتشرة عرب دول العامل عموما  املعاصرة وتشهده النزاعات املسلحة و  شهدته

ها جملس األمن رئيسية اعترب سائل تعترب األزمة املالية من أكثر القضااي تعقيدا ، من حيث أهنا تطرح ثالث م         
جهة  ستقالل( ، و منصال )اإلهتديدا للسلم و األمن الدوليني : فمن جهة مترد احلركة األزوادية و مطالبتها ابالنف

فة رهابية املتطر ظيمات اإلرب التناإلنقالب العسكري الذي أطاح ابلرئيس الشرعي للبالد ، و من جهة أخرى تساثنية 
              ضوع دراستنا . تبارها مو على أننا يف دراستنا سنحاول الرتكيز على هذا العنصر األخري ابعيف النزاع املسلح ، 

      
 . 37محاد كمال ، مرجع سابق ،  _ 116

حلقوق و امن و التنمية ،كلية جلزائرية لألاملزيد من التفاصيل أنظر: ححاد ايمسني و بومدين عريب ، احلركات اإلسالموية يف املغرب العريب ، اجمللة  _ 117
 .  205 – 194، ص  2013العلوم السياسية ، جامعة حاج خلضر ، ابتنة ، العدد الرابع ، جانفي 

ن قبل ماق الدول اإلفريقية تمثل يف اخرت يأشارت الدول املشاركة يف املؤمتر العام للحرب على اإلرهاب إىل أن التهديد الذي تعرفه منطقة الساحل ،  _ 118
 مايل .    التنظيمات يفضد هذه  ات العسكريةتنظيمات إرهابية من قبيل تنظيم القاعدة ، و تزايد عدد املقاتلني األجانب بعد سقوط النظام اللييب و العملي
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ة لنظامية املالياالقوات  سكرية ضدعير األزواد ،بشن هجومات بدأت األزمة املالية عند قيام احلركة الوطنية لتحر        
   الدولة األمنفصال عن الابلطردها من مشال مايل مطالبني ،  17/1/2012بتاريخ عة إلقليم غاومبدينة ميناكا التاب

الدولة املالية ، فمن جهة  وابال علىحيث دارت معارك ضارية انتهت  ،118 مايلتتمثل يف مشال و اإلنفراد بدولة هلم 
عرب م من الطوارق والأصله –ليني الكثري من اجلنود املاومن جهة اثنية غادر طرد القوات املالية خارج مشال مايل ، مت 

  لعسكريا نقالبألزمة االن عمق ازاد م القدرة القتالية للجيش املايل ، وما والتحقوا ابملتمردين ، مما أدى إىل هشاشة
جراء االنتخاابت إذلك قبل موعد  و ، 03/2012/ 22 توري بتاريخ الذي أطاح ابلرئيس الشرعي أمادو الناجح

هذا ب إفريقيا ادية لدول غر عة االقتصاجملمو  من جملس األمن وأدان كل أمام هذا الوضع املرتدي  و ، الرائسية بشهر
 . القتصادية ا موعةيف اجمل ليق أنشطتهاقامت هذه األخرية بفرض عقوابت على مايل من خالل تع ، كما االنقالب

ا قابله ،119لة أزواد "عن "دو من جانب واحد  على اإلعالناحلركة األزوادية  قدمتأ 6/4/2012و بتاريخ        
  باحتسل نواة لقوة عسكرية بتشكيفريقيا إغرب دول ، بينما ردت اجملموعة االقتصادية ل 120 الدويل ابلرفض اجملتمع 

نفصالية ركة االبني احل صراع األحداث نشب أمام تسارعهة هؤالء املتمردين يف مشال مايل ، و لتدخل عسكري ملواج
    ايل .مصالية من مشال ركة االنفبطرد احل ، و انتهى النزاعاليت حتالفت مع تنظيم القاعدة ألزواد و حركة أنصار الدين 

        قتطبي وانينها من خاللفرض قسعت إىل  ، و121على مشال مايلاملتطرفة لقد سيطرت التنظيمات اإلرهابية          
 اإلعدام عضاء ،ألابرت  والشريعة اإلسالمية )مبفهومها(، حيث شهدت هذه املنطقة بعض املمارسات من قبيل الرجم 

      
قالل ، و حركة ة األم مايل و االستصال عن الدولتتكون احلركة الوطنية لتحرير األزواد من : حركة حترير أزواد ذات امليول العلمانية ، و هتدف إىل اإلنف _ 118

الل ، إىل و ال تطالب ابإلستق قليم املايلعلى اإلأنصار الدين املتحالفة مع تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي ، و هتدف إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية 
                                                           جانب كل من مجاعة التوحيد و اجلهاد ، و اجلبهة العربية لتحرير أزواد .                                  

 .   27، ص  2013، جويلية  16دد فريقية ، العة ألزمة مشال مايل ، جملة قراءات إدايلو الصاحل سيدي املختار ، األبعاد الفكرية و التارخييراجع يف ذلك : 
انب واحد يعد ل كوسوفو من جقبل فتوى بشأن ما إذا كان إعالن استقالمن قد أصدرت الدولية كانت يشار يف هذا الصدد إىل أن حمكمة العدل _ 119

ن يكون وسيلة مقبولة حد ال ميكن أهذا االجتاه ، و اعتربت أن إعالن االنفصال من جانب وااجتهت احملكمة إىل رفض موافقا للقانون الدويل ، حيث 
    لتسوية املنازعات اإلقليمية .

  .الل من جانب واحد . املتعلق إبعالن االستق8/10/2008املؤرخ يف  63/3حمكمة العدل الدولية رقم  قرار : راجعملزيد من التفاصيل 
يف  بناء الدولة " ، تنص والدميقراطية  أبرم اتفاق طارئ بني اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا و " اللجنة الوطنية الستعادة 6/4/1/2012يف  _ 120

و التصويت  سا للوزراء ،ايرا رئيدشيخ موديبو مجلة أمور على : استقالة الرئيس أمادو توري و تعيني رئيس اجلمعية الوطنية ديوكوندا طراوري خلفا له ، و ال
   على قانون عفو لفائدة منفذي االنقالب .

يف  ركة اجلهاد و التوحيدة ، فرتكزت حتقامست هذه التنظيمات اإلسالمية املتطرفة مناطق النفوذ و السيطرة ، حبيث يكون ثقل كل جمموعة يف منطق  _ 121
                                                                                   املغرب اإلسالمي يف متبكتو .غاو ، و أنصار الدين يف كيدال ، و تنظيم القاعدة يف 

 . 36 ص،  2013، جويلية  16كونتاو الشيخ إبراهيم ، النزاع املسلح يف مايل ، جملة قراءات إفريقية ، العدد أنظر :  
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تنظيمات ارتبطت هذه ال ال ، كما املواقع الدينية و الثقافية و جتنيد األطفخارج القضاء و إبجراءات موجزة ،  تدمري 
أمام تدهور  و. 221سوراي و تنظيم داعش يف العراق جماعة " بوكو حرام" يف نيجرياي و جبماعات أخرى مشاهبة هلا ، ك

نظيم القاطعة لتإدانته  ، الذي أبدى فيه اجمللس 5/7/2012 بتاريخ 2056  أصدر جملس األمن القرار رقم األوضاع
لذي  اد التهدي ةمكافح على و،  رتباط بهردين يف مايل على االمتناع عن االاملتمحث  القاعدة يف املغرب اإلسالمي و

 يف    مبايقي، فر اد اإلاإلحتو  قتصاديةاال عةمو كما أبدى أتييده الكامل للجهود اليت تبذهلا اجملتشكله العمليات اإلرهابية ،
من و  ، صاديةوعة االقتلمجمل لتحقيق االستقرار اتبعةذن فيه بنشر قوات ك طلب إصدار قرار من جملس األمن أيذل

كما أورد   ، بكافحة اإلرهامو مايل سالمة اإلقليمية  علىظ افاحل عدة يفاملسادعم العملية السياسية يف مايل و  أجل
         . 231 القاعدة  بتنظيم تبطأبن فردا أو مجاعة أو كياان مر  اليت تعترب معيارا للقولة من األفعال و األنشطة مجل

 بني حركة أنصار الديناق اتفإىل  التوصل حيث مت،  إجياد حل سلمي لألزمةبغرض اجلهود الدولية  استمرت         
   ،اوضالتف طاولة إىل ساجللو  و تعهدت احلركتني من خالله بنبذ العنف و ،توحيد املطالباالنفصالية لألزواد ل احلركةو 

 بغرض املفاوضات كمالالست كموعد  10/1/2013احلكومة املالية على اتريخو  ركتنيتفاق بني هاتني احلكما مت اال
رجوعها عن  ر الدينأنصاحركة  أعلنت 9/1/2013غري أنه ويفحل جذري لألزمة .إجياد  اتفاق سالم و لوصول إىلا

ارها قرارا من صدبعد است صاخصو  ، يف مساعيها السلميةجادة بدعوى أن السلطات املالية غري  ،التزامها بنبذ العنف 
 على ذلك و ،241 سلحةامل  اتلتحرير املنطقة من سيطرة اجلماع لشرعنة التدخل العسكري األجنيباألمم املتحدة 

أين توجد فاري )بعد عن سياليت ال ت، نت هذه اجلماعات املسلحة سيطرهتا على مدينة "كوان "اإلسرتاتيجية أعل فقد
 أعطى هذا أين، 125 ةاليت يعين سقوطها اهنيار الدول و، كم  55سوى ب ة يف مايل بعد كايت(أكرب قاعدة عسكري

  20/1/2013يفالصادر  2085رقم  منمبوجب قرار جملس األ، عسكري اهلجوم  األخري الضوء األخضر لتدخل 
 و هو التدخل األمن ، حيث تدخلت فرنسا ملنع التنظيمات اإلرهابية من السيطرة على مايل قبل صدور قرار جملس
 حق قد خول ن القرارأالذي كان حمل جدل حول شرعيته و حول النوااي احلقيقية للتدخل ، خصوصا إذا ما علمنا 

      
اإلجرامية  فضال عن أن أعماهلا –فت تسمياهتا وإن اختل –من املثري للغرابة ، أن هذه التنظيمات اإلرهابية املتطرفة حتمل تقريبا نفس األفكار املتشددة _ 122

 يف املشرق واخلية يف إفريقيا د لحةزاعات مسمتشاهبة ،  كما أن ظهورها جاء بشكل متقارب من الناحية الزمنية ، و اقتصر ظهورها على املناطق اليت تعاين ن
 الستعمارية .ابل و يف املناطق اليت متلك ثروات هامة ، أو متلك موقعا اسرتاتيجيا يتناسب مع خمططات بعض الدول  العريب ، 

 
 . 5/7/2012الصادر بتاريخ  2056من القرار  20و  19و  17و  1راجع يف ذلك : الفقرات  _ 123 

 
  )124( Kanto Madi Ibrahim , L’intervention française au Mali , perspective Africain , vol 11 , Edition 38 , 2013 , p 17 . 

  

 . 23-22، ص  2014، 57جاسم خريي عبد الرزاق ، احلركة األزوادية يف مايل و تكوين الدولة ، دراسات دولية ، بغداد ، العدد  _125
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من  و،  ئيس املايلاالقتصادية ، غري أن فرنسا متسكت أبن تدخلها جاء بطلب شفوي من الر  للمجموعةالتدخل 
 يكف كمربر الال أن هذا إ ، و أن هذا التدخل استدعته ظروف طارئةلدول غرب افريقيا رئيس اجملموعة االقتصادية 

   .                126النتهاك الشرعية الدولية 
دف ، كانت هت127لساحل اتصدح بشعار القضاء على التنظيمات اإلرهابية يف منطقة  بقدر ما كانت فرنسا      

تقرار املايل على اس وط النظاموما يشكله سقىل أبعد من ذلك ، فال خيفى على أحد مصاحل فرنسا يف القارة اإلفريقية إ
 يجر ل اجلوار : النحق لدو املتال سقوط مايل يف أيد التنظيمات اإلرهابية يعين السقوط منطقة الساحل ، فضال عن أن

   . شيئ قة قبل أييف املنط من التدخل احلفاظ على مصاحلهاإن فرنسا استهدفت تشاد ، بوركينافاسو ... و ابلتايل ف

 فويض اإلنساين توسيع الت إىل أدىتفسريا واسعا للسلم و األمن الدويل ،  جملس األمنمما سبق خنلص إىل أن تبين    
    ،كافحة اإلرهاب منسانية و ، ليشمل األزمات اإل نياألمن الدوليدة بتوصيف ما يعترب هتديدا للسلم و لألمم املتح

من أجل تطبيق  ة متزايدةور إىل القوة مبقتضى الفصل السابع بصآليات اللجوء جملس األمن و كانت النتيجة استخدام 
ره ، ليس له ما يرب  هوم السلمو هو ما أاثر حفيظة جانب من الفقه الذي اعترب أن هذا التوسع يف حتديد مفقراراته ، 

ندته يف و سا –لب و على تنفيذها ، بل حىت أنه طاحيث طالب بفرض رقابة على مشروعية قرارات جملس األمن 
دولية ، و حنو الوضع اجلديد للعالقات ال ضرورة مراجعة كاملة مليثاق األمم املتحدة ليتناسب معب -ذلك الدول 

 .    مؤيد و معارضرتددا بنيمإمكانية إاثرة مسؤولية األمم املتحدة كحل لتقومي سلوك جملس األمن يبقى موقف الفقه 

 

         
126_  Bekkouche Adda , L’intervention Française au Mali et la légalité : brève analyse au regard au regarde  

des ordres juridique international , Disponible sur le site : http://aeud.fr/L-intervention-militaire-française.html 

.  

                                                                                 يعزو البعض اشتعال األزمة و حدهتا يف منطقة الساحل اإلفريقي إىل ثالثة أسباب رئيسية :                _ 127

ه .   ىل مايل بعد سقوط نظامإىل جانب العقيد القذايف و عادوا إريق التدخل الغريب ، حيث كان الكثري من الطوارق حياربون سقوط نظام القذايف عن ط -
                                                   * انتشار السالح يف املنطقة و استقواء التنظيمات اجلهادية املستفيدة من الدعم العسكري الغريب .          

 فاء للغرب .  االنقالب العسكري يف مايل من قبل عسكريني حل –

 
 
 

http://aeud.fr/L-intervention-militaire-française.html
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 لة املساء إمكانيةة قرارات األمم املتحدة و مدى مشروعي املبحث الثاين :
األمن  وافظة على السلم حملمتعلقة ابقرارات إىل إصدار  –عقب هناية احلرب الباردة –كثر جلوء جملس األمن          

 ميثل هذا  و ،ملتحدة ااألمم خاصة تلك اليت يستند يف إصدارها على أحكام الفصل السابع من ميثاق  ،الدوليني 
ديد جمللس املسلك اجل فإذا كان البعض قد استحسن هذاتطورا كبريا يف مسرية عمل جملس األمن ، الوضع اجلديد 

  الريبة لك بعني الشك وهذا املس نظر إىل آخرنبا جا إايه خطوة إجيابية حنو حتقيق السالم العاملي ، فإن و اعترب األمن
د ذهب إىل ح هنمجانبا  أن بل ،الدولية معتربا إايه احنرافا خطريا يف سلوك جملس األمن جتاه التعامل مع املنازعات 

إن لس األمن جمقرارات  ابتو االحنرافات اليت ش التجاوزاتمستندا يف ذلك إىل ،  تيف شرعية هذه القراراالتشكيك 
نظمة األمم مة مساءلة ينادي بضرور  ، مما جعل جانبا من الفقه و الدولث اإلصدار ، أو من حيث التنفيذ من حي

 .املتحدة 

 رات جملس األمنعية قراأول : مشرو   ابلتفصيل ، حيث سنتناول يف مطلبو على ذلك سنتطرق هلاتني املسألتني     
 .األمم املتحدة الدولية يةالتطرق إىل إمكانية إاثرة مسؤولسنحاول  :وإمكانية الرقابة عليها ، مث يف مطلب اثن 

 ا ة عليهاملطلب األول : مشروعية قرارات جملس األمن و إمكانية الرقاب
الة حأو خيل به ، أو وقوع  مإن سلطة جملس األمن الال حمدودة يف تكييف كل ما من شأنه هتديد السل          
   أتثره ابالعتبارات و،  128  عملي جيري إتباعه يف تكييف ما يعرض عليه من وقائععدم وجود ضابط و ، عدوان 

ا من يدفع جانب، ويل تمع الدعد مظهرا ملصلحة اجملالسياسية اليت كثريا ما تعكس مصاحل أعضائه الفاعلني أكثر مما ت
 291اهليئة قاصدميدة عن تكون بع توصيات كثريا ماض من إصدار جملس األمن لقرارات و الدول إىل االعتقاد أن الغر 

ني ، أو مبعىن دولين الو لعل هذا ما يطرح إشكالية حتديد نطاق و حدود سلطة جملس األمن يف حفظ السلم و األم
         ؟.             ذلكقرير آخر مدى خضوع  و التزام جملس األمن بقواعد الشرعية الدولية ؟ و اجلهة املخول هلا ت

      
ن قبل مستناد إليه  يتم االلباس قانوينبإجياد مربر  يرى جانب من الفقه أن هذه املمارسة هي نوع من التحايل على امليثاق لتحقيق غرضني : األول هو _128

ق من جمال ( من امليثا39) ادةامل ا متنحهمم بذلكاإلكراه ، مستفيدا إلجبار دولة معينة دون أخرى على تنفيذ قرار ما ابستخدام وسائل القوة و  األمن  جملس
سابع إزاء ئلة الفصل الت طاحت اليت ال تصدر ،اته األخرى ر نتقائية و حرية التفسري ، و الثاين هو إعطاء جملس األمن لنفسه ذريعة لعدم متابعة تنفيذ قرالال

 قها .و يف نفس الوقت إعطاء الدولة املعنية فرصة للتخلص من تنفيذ القرارات الصادرة حبدولة ما ، 

 . 160علي سفيان لطيف ، التعسف يف استعمال حق النقض يف جملس األمن الدويل ، مرجع سابق ، ص راجع يف ذلك : 
 . 95بن سهلة اثن بن علي ، مرجع سابق ، ص  _129
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رعية هذه نون الدويل حول شروط شيف الرأي بني فقهاء القا بدائ ، فإنه جيب اإلشارة أنه ال يوجد اتفاق              
و على  ،ة جمللس األمن ة العمليعلى املمارس و ابلتايل فإننا سنتناول شروط شرعية هذه القرارات ابالعتمادالقرارات ، 

 ما أصدرته حمكمة العدل الدولية من أحكام قضائية و آراء استشارية يف هذا اجلانب .  

لفرع ا: ) طلب إىل فروع ثالثتقسيم هذا امل تقتضيان مناالسالفتني  عن اإلشكاليتنيفإن اإلجابة عليه، و           
     ، (الفرع الثاين)ألمن يف شرعية قرارات جملس ا ضوابطاألول ( األساس القانوين لشرعية قرارات جملس األمن ، مث 

 قرارات جملس األمن . إمكانية الرقابة على شرعية( الفرع الثالث ) يف و أخريا 

 الفرع األول : األساس القانوين لشرعية قرارات جملس األمن 
لك ما يصدره من سبيله يف ذ وينهض جملس األمن ابملهام امللقاة على عاتقه مبوجب أحكام ميثاق األمم املتحدة ،    

القرارات  ساق هذهمدى ات قرارات يف هذا اخلصوص ، حيث يعتمد أساسا وصف قرارات جملس األمن ابلشرعية على
 ،فحسب م امليثاق ام أحكاابحرت  ما إذا كان جملس األمن ملزما و بعض القواعد القانونية ، حيث يثور التساؤل حول

   . رات جملس األمنشرعية قرالمثة قواعد قانونية خارجة عن امليثاق تساهم بدورها يف تشكيل األساس القانوين أم أن 

  ملتحدة ال : ميثاق األمم اأو 
لذي حيدد او هو  قة املنشئة له،لس األمن سلطاته أساسا من ميثاق األمم املتحدة ابعتباره الوثييستمد جم            

امليثاق ،  فاقها ونصوصحيث تكتسب قرارات جملس األمن الشرعية ابت، و توزيع االختصاصات فيه مهامه و وظائفه 
ولية تنشأ د، فكل منظمة  Chartability of Resolution The  "130و هو ما ميكن التعبري عنه مبصطلح " 

دولية  جود املنظمة الانوين لو مبوجب اتفاقية مجاعية تربم بني دول ذات سيادة ، فإن هذه االتفاقية تشكل األساس الق
   ، و هذا هو حال منظمة األمم املتحدة .، بل أنه يعترب مبثابة دستور هلا ككل 

،  onal CharacterConstituti "131د من اإلشارة إىل طبيعة ميثاق األمم املتحدة الدستورية " و هنا ال ب       
ية اليت ألعمال القانونو قبالة األحكامها بنوع من الرقابة و السمهذه الطبيعة الدستورية اليت يرتتب عليها االعرتاف 

 األمن .تصدرها أجهزة األمم املتحدة األخرى ، و منها قرارات جملس 
      

 . 227يوسف خولة حمي الدين ، مرجع سابق ،  _130
 األمم املتحدة إىل الطبيعة ، بشأن قبول عضو جديد يف 1948يف الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية سنة  Alvarezأشار القاضي الدويل  _131

 الفكرة .الدستورية مليثاق األمم املتحدة ، و كان ذلك إيذاان لبداية هذه 

 . 130هنداوي حسام أمحد ، مرجع سابق ، ص راجع يف ذلك : 
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، و إن  ردة يف امليثاقكام الواإذا فمجلس األمن ال يستطيع  أن يصدر من األعمال القانونية ما خيالف األح          
إىل ا الثانية ، اليت تشري ثاق يف فقرهتمن املي 24حدث ذلك وقع قراره ابطال ، و لعل ذلك ما يفهم من سياق املادة 

مراعاة  دوليني ،األمن ال ويتعني على جملس األمن عند التصدي ملمارسة اختصاصه يف جمال احملافظة على السلم  هأن
ائر نصوص امليثاق بغض ، فإن هذا االلتزام ميتد ليشمل س، بل أكثر من ذلك  132مبادئ و مقاصد األمم املتحدة 

     ملتحدة .األمم ا ضي به من أحكام ، و يستفاد هذا االستنتاج من الطبيعة الدستورية مليثاقالنظر عما تق

 قواعد القانون الدويل و مبادؤه  اثنيا : 
اذ جباوي لدويل ، أورد األستيف حماولة إجابته عن التساؤل حول مدى خضوع جملس األمن لقواعد القانون ا         

ملالئم ساطة القانون اتطبق بب هيئة سياسيةقوال لوزير اخلارجية األمريكي فوسرت داالس يقول فيه "إن جملس األمن ليس 
يس هيئة تنفذ األمن ل لقانون ، " و يضيف أن " جملسإن جملس األمن هو نفسه القانون ، أي أنه هو الذي يضع ا

أن يتخذها ،  ية تدابري ميكنأه تقرير القانون املتفق عليه ، إنه قانون نفسه ، إذا اعترب أية حالة أبهنا هتدد السلم ميكن
لك ن أداة متتن يكو أنه ميكن ليست هناك مبادئ قانونية تقوده أو ترشده ، إنه يقرر وفقا ملا يعتقد أبنه مالئم ، إ

  .  بعض السلطات لتقوية اهتماماهتا الذاتية على حساب سلطة أخرى " 

قتضاها فإن و مبة حلد ما ، يعكس هذا القول حبسب األستاذ جباوي فكرة مل أتخذ طابعا تنظيميا لكنها مقبول       
  ر كامل منهسه بتقدياألمن نفجملس األمن يطبق قواعد خاصة من قانون مستقل بذاته متت صياغة معظمه من جملس 

 هع و يفرض قانوناألمن يض األطروحة اليت تقول أبن جملسللنهوض مبسؤوليته يف حفظ السلم و األمن الدوليني ، إن 
من احرتام  معفى، انون عمله كصانع للقمسألة ما إذا كان جملس األمن قد غري ، تطرح ابإلضافة إىل مدى صحتها 

           .133جهة ، و القانون الدويل من جهة اثنية ميثاق األمم املتحدة من 

ملتحدة حينما كرست قاعدة امن ميثاق األمم  24الصواب ، بدليل أن املادة  بيد أن هذه األطروحة جتانب          
 يف لدول األعضاءاجمللس عن فإهنا قد قيدت من سلطات جملس األمن ، و إن كانت قد جعلت نيابة االنيابة القانونية 
 ل ) الدول( دونلزم األصيياألمن الدوليني ، فإن ذلك ال يعن نيابة مطلقة ، فالنائب ال يستطيع أن  حفظ السلم و

 دود االختصاصاتاوزا حلرضاه و إمنا يتصرف وفق إرادته ، و عليه فإن أي خروج للمجلس على هذا اهلدف يعتربا جت
   يثاق ة األوىل من املراء نص املاديف هذا اإلطار . مث إنه و ابستق –ميثاق األمم املتحدة  –اليت حددها اتفاق النيابة 

      
 . 60أبو العال أمحد عبد هللا ، مرجع سابق ، ص  _ 132

133_ Bedjaoui Mohamed, le nouvel ordre mondial et la légalité des actes du conseil de sécurité, Bruylant ,Bruxelles , 

1994 , p 11 . 
،  2006دراسات الوحدة العربية ، لبنان   ( ، مركز1990-2005العراق و تطبيقات األمم املتحدة للقانون الدويل ) جبك ابسيل يوسف ،نقال عن : 

 .  58ص 
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 واألمن الدويللم الستحدة حفظ جعل من بني مقاصد األمم املامليثاق قد الحظ أن ن ،يف فقرهتا األوىل األمم املتحدة 
ب اليت هتدد لة ملنع األسباكة الفعاحتقيقا هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري املشرت و وصل هذه الفقرة ابلنص على أنه "و 

ئ وفقا ملبادسلمية اللوسائل تتذرع اب، و  وجوه اإلخالل ابلسلمالسلم و إزالتها ، وتقمع أعمال العدوان و غريها من 
   يثاق قدا يعين أن املممسويتها " ، ابلسلم أو لتخالل اإل اليت تؤدي إىلحلل املنازعات الدولية يل، لدو ون االقان العدل و

لدويل ا القانونلعدل و اع مبادئ ضرورة توافقها م بنيو  األمم املتحدة ككل اأسس روابط وثيقة بني التدابري اليت تتخذه
 .134ري شرعية ا تدابري غتعني اعتباره، بادئ من أحكام حيث إذا جاءت هذه التدابري خالفا ملا تقضي به هذه امل

يضا أبل أنه خيضع حسب ، أن جملس األمن ال يلتزم أبحكام امليثاق ف من نص هذه املادة كذلكيستشف   و        
 عدل ال مبادئالواقع  فيف. بيقة التطضوع املزدوج ليس بسهل، على أن احرتام قاعدة اخلالقانون الدويلملبادئ العدل و 

ة ، ابلطرق السلمي املنازعات تسويةالدويل تعين احرتام سيادة الدول و عدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية ،  القانون و
  . 135... ت الدوليةاستخدام القوة يف العالقا عدم اللجوء إىل

ولية كمة العدل الدشارية حملجيد خضوع جملس األمن ألحكام القانون الدويل سنده كذلك يف اآلراء االست كما         
املتعلق بوضع   21/07/1971 وأحكامها القضائية ، حيث سبق للمحكمة التعرض يف رأيها االستشاري الصادر يف

ويل الدالقانون واعد ق تطبيق جلمعية العامة يفىل حق اإيبيا( حد النتداب جنوب افريقيا على جنوب غرب إفريقيا ) انم
  هدةاملعا النتهاك نتيجة التعاقدية اليت تتعلق ابنتهاك العالقة،و  1969ينا لقانون املعاهدات سنةاليت جتسدها اتفاقية في

 22املادة ص نا على و إمنداب ليس على نصوص امليثاق فحسب ،حيث استندت اجلمعية العامة يف إطار إهناء االنت
 .  136دات من اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاه 60من عهد العصبة و اتفاق االنتداب ، و املادة 

 رارات جملس األمن يف ظل قواعد القانون الدويل اآلمرة ق -أ 
 Jusة "يثور الكثري من اجلدل حول مدى تقيد جملس األمن يف إصدار قراراته بقواعد القانون الدويل اآلمر           

Cogens  "و ما يرتتب على ذلك من آاثر على شرعية قرار جملس األمن ، نظرا ملا تثريه هذه العالقة من تنازع يف ، 
إرادات اجملتمع الدويل فمن جهة هناك إرادة مبنح قواعد القانون الدويل اآلمرة مسوا قانونيا على غريها من القواعد وعلى 

 ، و من جهة اثنية فإنه مثة إرادة إبضفاء مكانة مميزة على قرارات جملس األمن .سلوك أشخاص القانون الدويل كافة 
       

 . 136هنداوي أمحد حسام ، مرجع سابق ، ص  _134
135_  Benhamou Abdellah , op.cit , p 590 . 

قانون التفاقية تعد قاعدة آمرة من قواعد ال: " ألغراض هذه االقواعد اآلمرة بقوهلا  1969من اتفاقيات فيينا لقانون املعاهدات لسنة  53عرفت املادة  _136
عدة الحقة من كن تعديلها إال بقاا ، و ال ميالدويل القاعدة العامة املقبولة ، و املعرتف هبا من عموم اجلماعة الدولية للدول كقاعدة ال جيوز اإلخالل هب

 قواعد القانون الدويل العامة هلا الصفة ذاهتا " .
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و أبن  ظمات الدولية ،يف املن ويرى جانب من الفقه أن القواعد الدولية اآلمرة تطبق على الدول األعضاء            
 Lauterpacht القاضيالعقوابت االقتصادية املتخذة من جانب األمم املتحدة ختضع هي األخرى لذلك، و قد تبىن

عليها ) البوسنة   عية و املعاقبةدة اجلمابتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلاب االجتاه ، يف رأيه املستقل يف القضية املتعلقة اهذ 
عد اآلمرة إىل دف القواو اهلرسك ضد يوغسالفيا ( ، ويؤسس أصحاب هذا االجتاه رأيهم على طبيعة القيم اليت هت

 .    137محايتها و ما تتمتع به من مسو يف النظام القانوين الدويل 

األمن  ني قرارات جملسلتعارض ب هذا السياق التطرق إىل الصور اليت ميكن من خالهلا أن ينشأ او من املفيد يف       
مة عبارات املستخدلحات والوالقواعد الدولية اآلمرة ،فقد يكون هذا التعارض صرحيا و واضحا يتبني من خالل املصط

نص إرسال قوة دولية   الذي 31/8/2007خ( الصادر بتاري1706يف قرار جملس األمن ،كما يف قراره احلامل لرقم )
احلق  نح لتلك القواتم، حني  دويلإىل إقليم دارفور ، إذ تضمن هذا القرار إخالال واضحا بقاعدة آمرة يف القانون ال

لى وجوب احرتام عص يف ديباجته نرغم أنه قد  -يف استخدام القوة املسلحة من دون الرجوع إىل احلكومة السودانية 
.    138 ةالدولية اآلمر  ا للقواعدإال أن هذا القرار يبقى حيمل يف طياته تناقضا واضحا و انتهاكا صرحي –سودانسيادة ال

 2000 لسنة (1333رقم ) قد ينشأ هذا التعارض كنتيجة مباشرة لتطبيق بنود قرار جملس األمن ، كما يف القرار و
من املبادئ  لك جمموعةاملشتبه هبم يف اإلرهاب ، خمالفا بذالذي نص على التجميد الوقائي ألرصدة و موجودات 

 سية .و السيا القانونية املتعلقة حبقوق املتهمني الواردة يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية

 و قد يكون التعارض ضمنيا ، يتخذ األمناط التالية  :       

 رارات العقوابت حالة قق قاعدة قانونية آمرة ، كما يف_  أن يدعم جملس األمن يف قرار له سلوكا ينطوي على خر 
 الدولية على ليبيا عقب حادثة لوكريب .   

      
د يكون فيه قرار جملس األمن يف حجمللس األمن ، ال تصل إىل ( من امليثاق 103املادة )احلل الذي تقدمه  إىل أن " Lauterparchانتهى القاضي  _137

 " .نزاع مع القواعد اآلمرة  
Le juge Lauterpacht a déclaré que "  la solution que l’article 103 de la charte offre au conseil de sécurité (…) ne peut 

aller jusqu’au point ou une résolution du conseil de sécurité entrerait en conflit avec le jus cogens". après avoir 

affirme que "  Dans le jus cogens , la norme impérative relève d’une catégorie qui l’emporte à la fois sur le droit 

international coutumier et sur le droit conventionnel " .  

Verhoeven Joe , Sur les « Bon » et « Mauvais » Emplois de jus cogens , Anuario Brasileiro de Direito International , 

v.1 , 2006 , p 144 .    

 . 31/8/2007الصادر بتاريخ  1706قرار جملس األمن راجع الفقرة الثانية عشر من  _138
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 ة عدم الربط بنيعلى ضرور  انتهاك قاعدة دولية آمرة ، و هنا ال بد من التأكيد_  امتناع جملس األمن عن مواجهة 
وهلا عدم أاالنتهاك ، و  ة عن هذاإدانة جملس األمن للسلوك املنطوي على انتهاك قاعدة دولية آمرة ، و النتائج املرتتب

  .391 منشئ ر كاشف الن اإلدانة الصادرة عن جملس األمن ذات أثاالعرتاف ابألوضاع النامجة عنه ، أل

صحيحي هلذا  تله أثر  _  إجازة جملس األمن لسلوك ينطوي على خرق لقاعدة دولية آمرة عرب قرار يصدره ، يكون
ك يحي ،و مثال ذلثر التصحاخلرق ،و يذهب االجتاه الفقهي السائد إىل عدم إعطاء قرارات جملس األمن مثل هذا األ

لزلزال إلنسانية إثر اساعدة القوات عسكرية إىل هاييت ، لإلشراف على عمليات امل إرسال الوالايت املتحدة األمريكية
س مرة ،غري أن جمل، حيث تضمن هذا السلوك انتهاكا واضحا لقاعدة دولية آ 12/1/2010الذي ضرب املنطقة يف

 م إضافية .فظ سالاملتضمنة إرسال قوات ح 19/1/2010( بتاريخ 1908أجاز هذا اخلرق إبصدار التوصية رقم )

آلمرة ، ادويل ذات الطبيعة و عليه فإن على جملس األمن عدم إصدار قرارات تتعارض مع قواعد القانون ال             
ة ماية قيم جوهريسيلة حلد و ألن من شأن ذلك هدم بنيان سائر النظام القانوين الدويل ، الذي جعل من هذه القواع

     . 140 توافق اجملتمع الدويل على مسوها

ه من ينا إليه ، فإنما انته و لئن كان من املهم حتديد األساس القانوين لشرعية قرارات جملس األمن على حنو      
         األمهية مبكان حتديد شروط شرعية هذه القرارات . 

 شرعية قرارات جملس األمن  الفرع الثاين : ضوابط
من يف اختاذ جملس األ ابلرغم من أن مواد امليثاق قد خلت من وجود أي نصوص صرحية تقيد من سلطات           

ار س األمن يف إصدعلى جمل تدابري الفصل السابع، إال أن املمارسة الدولية تكشف عن مثل هذه الضوابط ، إذ يتعني
ضوعية ط إىل ضوابط مو ه الضواباته صحيحة وشرعية ،وتتفرع هذقراراته أن يلتزم جبملة من الضوابط والقيود لتغدو قرار 

لى جرائية ينبغي عضوابط إ ومتمثلة يف األهداف اليت رمسها امليثاق جمللس األمن إىل جانب اختصاصاته الرئيسية ، 
 جملس األمن إتباعها ، واليت تقوم بتحديد كيفية ممارسته هلذه االختصاصات . 

      
139_  Couzigou Irène , Le conseil de sécurité doit-il respecter les droits de l’homme dans son action coercitive de 

maintien de la paix ? , R.Q.D.I , vol 20 , 2007, p 132 .  

" خارج الشرعية العادية  exception’d droitيذهب شراح القانون الدويل أن الفصل السابع من امليثاق يدخل يف فئة قانون الطوارئ و االستثناء "  _140
لقانون ابلكونه هيئة مرتبطة  م بوعي كامليتألنه انجم عن معاجلة حاالت طارئة و استثنائية ، و أن استخدام قانون الطوارئ من قبل جملس األمن يتعني أن 

ض أن تقف عند رية جمللس األمن يفرت سلطة التقدييسي للمنظمة ، أي أن حدود الالدويل و ابمليثاق ، و ملزمة ابلقواعد اآلمرة للقانون الدويل و امليثاق التأس
  القواعد اآلمرة يف القانون الدويل .         

 . 85مرجع سابق ، صملزيد من التفاصيل أنظر : جبك ابسيل يوسف ، 
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 الضوابط املوضوعية أوال : 
 تتحدد الضوابط املوضوعية الواجب توافرها يف قرارات جملس األمن مبا يلي :       

 أ_ ضرورة التقيد ابألهداف اخلاصة مبجلس األمن 
تحدة ، نظمة األمم املميثاق م تتقيد سلطة جملس األمن يف إصدار القرارات ابألهداف اليت يلقيها على عاتقه         

يل ، فظ السلم و األمن الدو ح( منه إىل جملس األمن بتحمل التبعات الرئيسية يف 24دة )فقد عهد امليثاق مبوجب املا
اف أخرى غري قيق أهدحتو من مث أصبح من الواجب على اجمللس أن يتوخى هذا اهلدف ، فإذا ما استهدفت قراراته 

لسلطة ، و هو حنراف اب" اإل Louis Cavareاملرسومة له يف امليثاق ، فإن ذلك قد يشكل ما أطلق عليه األستاذ " 
 . 141مة بعدم الشرعية و سما جيعل قراراته مو 

ذي أصدرته سنة تشاري الو يستفاد هذا الشرط من قضاء حمكمة العدل الدولية ، و ذلك من خالل رأيها االس      
تصدرها  رات اليتبشأن بعض نفقات األمم املتحدة ، حيث أكدت على وجود عالقة وثيقة بني تلك القرا 1962

ألمم  إطار أهداف ايندرج يف املنظمة الدولية وبني أهداف تلك املنظمة ، وقررت أنه إذا مت اإلنفاق لتحقيق هدف ال
لفتوى موضع آخر من ا ملعىن يفااملتحدة ، فإنه ال ميكن اعتبار هذا اإلنفاق إنفاقا للمنظمة الدولية ، مث أكدت هذا 

راءات ئذ أن هذه اإلجفرتض عنديت لتحقيق األهداف املعلنة لألمم املتحدة ، فإنه بقوهلا " إذا اختذت املنظمة إجراءا
 .   142ال تتجاوز سلطات املنظمة " 

، حني اعتربت أن املادة  1971بل و ذهبت إىل أبعد من ذلك يف رأيها االستشاري بشأن انميبيا سنة              
لق ابختصاصاته فيما يتع مل تستند إىل نصوص واضحة يف امليثاق و إنمن امليثاق ختول جمللس األمن التصرف  24/2

ذهب يلس األمن كما جمفإن  ايلو أن هذه التصرفات مشروعة لكوهنا تتم وفقا ملبادئ األمم املتحدة و أهدافها ، وابلت
ة مادة أخرى صيرتامه خلصو ملزم ابلتقيد مبقاصد األمم املتحدة أكثر من احالعدل الدولية ،  جانب من قضاة حمكمة

 .143من مواد امليثاق 

 

      

ية ، اجمللد القتصادية و القانونامشق للعلوم حسونة رمزي نسيم ، مشروعية القرارات الصادرة عن جملس األمن الدويل و آلية الرقابة عليها ، جملة جامعة د141
 . 544، ص  2011، العدد األول ،  27

142_ C.I.J, Avis consultatif de 20 juillet 1962 , certains dépenses des Nations Unies, p 1-8.  
لية ، فهي ملنشئة للمنظمة الدو لى الوثيقة ايقول األستاذ الغنيمي يف املفهوم نفسه " ... إن هذا القول الذي نقوله عن الدستور اخلاص ابلدولة يطبق ع 143

ة ( مبمارسة ما ع األجهزة ) املخلوقنطقي أن ختضالئحة أو التوصية أو القيام بعمل ما ...، و من امل)خالق ( األجهزة األخرى اليت هلا حق إصدار القرار أو ال
 رمسه  )خالقها ( من قواعد و أصول ".   

 . 494راجع يف ذلك : الغنيمي حممد طلعت ، مرجع سابق ، ص 
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 ب _ ضرورة التقيد ابختصاصات جملس األمن 
و ال ،  صراحةألمم املتحدة ايتحتم على جملس األمن االلتزام حبدود االختصاصات اليت حددها له ميثاق             

ل يكون غري قابإنه فابلتايل ، لصادر عنه مشواب بعدم الشرعيةإال كان القرار اهذه االختصاصات و إطار جيوز له جتاوز 
م  االلتزا نفيذه وسابع جيب تلس من قرارات عمال ابلفصل الو ال يصح االحتجاج أبن ما يتخذه اجمل، للتنفيذ قانوان 

  مبضمونه ، و لعل هذا ما ميكن استخالصه من قضاء حمكمة العدل الدولية .   

، لطلب رأي استشاري  1950يف سنة لقد توجهت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل حمكمة العدل الدولية          
 يفالرابعة  ملادةاأن نص  امعل، لس األمندون توصية من جم ر بقبول عضوية دولة ماقراإبصدار  هاإمكانية إنفراد حول

   .؟  144 األمنس وصية من جملبناء على ت ضمام من قبل اجلمعية العامةتقرر وجوب إصدار قرار االن، الثانية  فقرهتا 
سة ممار مم املتحدة لألة العامة ليس يف إمكان اجلمعيعن هذا التساؤل ابلنفي ، مقررة أنه العدل الدولية كمة أجابت حم

جلمعية العامة رار من قبل اقعليه يستطاع القول أن صدور  ، و صراحةاملتحدة  األممميثاق اختصاص مل يعرتف هلا به 
نحها امليثاق ات اليت ميصدور توصية من جملس األمن يعد قرار ابطال ، لتجاوزه حدود السلطجديد دون عضو  بقبول

ول عضو جديد توصية بقب حال إصدار جملس األمن إنه و يففو قياسا على ذلك ،  ،للجمعية العامة يف هذا اجملال 
 . 145 دون قرار صادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة فإن توصيته تعد ابطلة

، 1962نة املتحدة يف س على هذا الشرط يف موضوع نفقات األمممرة اثنية أكدت حمكمة العدل الدولية و قد      
عمل  نمم املتحدة ، ألابعة لألحيث دفع كل من االحتاد السوفيايت و فرنسا بعدم مشروعية قرار إنشاء قوة الطوارئ الت

 ، غري أن يرهاحده سلطة تقر جملس األمن و   -مبوجب امليثاق – يندرج ضمن األعمال القمعية اليت ميتلك هذه القوات
ة ار قرار اجلمعيتعني اعتبلرأت خالف  ذلك ، مشرية إىل أنه لو كان هلذه القوات وصف " أعمال قمعية " ، احملكمة 

 من أهداف منظمةيندرج ض اجلمعية العامة شرعي و العامة بتشكيل هذه القوات قرارا غري شرعي ، و عليه فإن قرار
ه صراحة يف لصاصات احملددة غري أنه يثور التساؤل حول ما إذا كان جملس األمن ملزما ابالخت   .146األمم املتحدة 

   امليثاق ، أم له أن خيول لنفسه اختصاصات جديدة وفقا لنظرية االختصاصات الضمنية ؟ .

    ة و الضمنية ، و كذا ت جملس األمن الصرحيصاااختصمناسبة للتأكيد على  1971يا سنة لقد كانت قضية انميب    

     
اء على توصية ن اجلمعية العامة بنيتم بقرار م "تنص املادة الرابعة من امليثاق يف فقرهتا الثانية على أن " قبول أية دولة يف عضوية  " األمم املتحدة  _ 144

 جملس األمن" .
رتاكية إىل ادا بني املعسكرين ، حيث استعملت الوالايت املتحدة حق الفيتو لرفض انضمام الدول االشح( صراعا 1945-1960شهدت الفرتة من )_ 145

النضمام لول ق طلبات عشرات الدم عنه تعليجناملنظمة العاملية ، و كذلك فعل االحتاد السوفيايت لرفض انضمام الدول احلليفة للوالايت املتحدة ، و هو ما 
 نضمام .   رادي لقبول طلبات االلتصرف االنفاإىل هيئة األمم املتحدة ، و أما هذا االنسداد تقدمت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بطلب استشاري خيول هلا 

 . 315اجملذوب حممد ، مرجع سابق ، ص 
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و ذلك  ، 146 مبياان إقليمى نوب إفريقيا علجلتقييم شرعية قرار اجلمعية العامة املتعلق بوضع حد النتداب مناسبة 
   ذا الصدديف ه FITZMAURICEالقاضي  ذهب ، حيثاستنادا إىل قواعد قانونية خارجة عن نصوص امليثاق 

ت الضمنية غري الختصاصاا إىل أن ، يف رأيه املستقل امللحق ابلرأي االستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية
 .   147 هام احملددة و املعروفة لألجهزة حمددة أو معروفة ، إال أهنا ترتبط ابمل

 TADIC قضية يفيا سابقا حكم غرفة االستئناف ابحملكمة اجلنائية اخلاصة بيوغسالف أيضا ما جاء يف لعل هذا و  
أو وقوع ، به  أو إخالل يف حتديد وجود هتديد للسلم واسعةجمللس األمن سلطة تقديرية حينما قررت احملكمة أن "

    ."  ق األمم املتحدةها هلا ميثاأن تبقى يف احلدود اليت رمسغري أهنا ينبغي  دة ،و أن هذه السلطة غري حمد و،  العدوان
  كرنذ  ذلك كثريةلى األمثلة عو ،   أحيان كثرية جتاوزا الختصاصاتهعلى أن املمارسة العملية جمللس األمن قد شهدت يف

بقة هي األوىل سا قرارتضمن هذا ال ، إذ لعراقبشأن العقوابت على ا 3/4/1991 الصادر يف 678 منها القرار رقم
ة  ميلك الصالحيني أنه التحديد و ترسيم احلدود بني العراق و الكويت ، يف حمن نوعها عندما أعطى لنفسه احلق ل

لى تسويته التفاق عابت يتم تسويته عادة إما عن طريق التفاوض ، أو ، حبكم أن هذا الشكل من املنازعالذلك 
           . 148 قضائيا

     اثنيا : الضوابط اإلجرائية 

ه ، اتختصاصة اخلاصة مبمارسة االقواعد اإلجرائيمجلة من قراراته أن حيرتم على جملس األمن يف إطار إصدار          
 .تة منها ابلتصويك املتعلقواعد تل، من هذه الق يرتتب عنه عدم شرعية هذه القراراتواعد اإلخالل هبذه الق ذلك أن

 ن تطرقها لقضيةائية ، و ذلك إابقد سنحت الفرصة حملكمة العدل الدولية إلبراز أمهية التقيد ابلضوابط اإلجر ل           
لس األمن ملخالفتها جمشرعية قرارات  ، حيث دفعت جنوب إفريقيا بعدم 1970جنوب غرب إفريقيا ) انميبيا (سنة 

  فيما يلي :أمهها و تتلخص  للعديد من القواعد اإلجرائية املنصوص عليها يف امليثاق ،
      

حيث ،  ا على إقليم انميبيا املتضمن وضح حد النتداب جنوب إفريقي 2145قرارها رقم  1971أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سنة  _146
 عهد عصبة األمم   يفما كان على  مشروعيته ، و أسست ذلك على جنوب إفريقيا بعدم مشروعية هذا القرار ، إال أن حمكمة العدل الدولية أكدتدفعت 

شرعي الوريث العية العامة موابعتبار اجلختص إبهناء االنتداب يف حالة وقوع خطأ جسيم من قبل السلطات القائمة ابالنتداب ،امل هو  جملس العصبة أن إذ
  .    جمللس العصبة فإهنا تصبح خمتصة مبمارسة هذا العمل

 . 103هنداوي حسام أمحد ، مرجع سابق ، ص 
هلذه  ة ابلطريقة اليت ختولنظمات الدولي، و مبقتضاه يتعني تفسري مواثيق امل االختصاصات الضمنية نظريةلقد جنحت حمكمة العدل الدولية حنو تبين  _ 147

الدولية ،  يثاق املنشئ للمنظمةكرها يف املالتمتع ليس فقط ابالختصاصات املمنوحة هلا صراحة ، و إمنا كافة االختصاصات الضمنية اليت مل يرد ذ  املنظمات
ا يف الوقت هلظمة ، قررت نشاء املنندما قررت إعإال أهنا تعد ضرورية ملمارسة املنظمة لنشاطها و حتقيق أهدافها ، و تقوم هذه النظرية على افرتاض أن الدول 

 ذاته كل ما يلزم من اختصاصات و سلطات لكي تتمكن من حتقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها .
 . 692سيل يوسف ، مرجع سابق ، ص جبك اب

148_  Benhamou Abdellah , op.cit , 587 . 
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من  قرار على الرغمد صدر الق_ ضرورة صدور القرار مبوافقة أغلبية تسعة أعضاء من بينهم كل األعضاء الدائمني ، و 
 . 491من امليثاق يف فقرهتا الثالثة  27غياب دولتني دائميت العضوية طبقا لنص املادة 

ختاذه ار جيري ار مىت كان الق ،اع املعروض _ ضرورة امتناع العضو الدائم يف اجمللس عن التصويت إذا كان طرفا يف النز 
 الثالثة .يف فقرهتا  27طبقا لنص املادة إعماال للفصل السادس من امليثاق 

ليست  ةأو ألية دول ،_ ضرورة دعوة كل عضو من أعضاء األمم املتحدة ال يتمتع بصفة العضوية يف جملس األمن 
قة به ، ملناقشة املتعلاشرتاك يف يف النزاع املعروض على اجمللس لإلعضوا يف األمم املتحدة ، مىت كان أاي منهما طرفا 

      .  150من امليثاق  32دون أن يكون له احلق يف التصويت ، وفق ما جاء يف نص املادة 

من قد استقرت لية جمللس األأن املمارسة العم ، و اعتربتهذه الدفوع الشكلية الدولية حمكمة العدل لقد رفضت     
ندما اضعي امليثاق عو ليه نية هذا ما اجتهت إ ه ابلرغم من تغيب األعضاء الدائمني ، و لعلعلى إمكانية صدور قرارات

امتناع العضو الدائم أو  الذي تضمن عدم تكييف ،14/6/1945 اللجنة الفنية يف التعديل اهلندي املقدم إىل رفضوا
 هذا ما نستشفه من ذلك ،وكما كرست املمارسة العملية جمللس األبه عن التصويت مبثابة استخدام حلق النقض ،  غيا
مت  أن قضية انميبيال الدولية العدحمكمة قد ردت أما ابلنسبة للدفع الثاين ف.    151 اد من أجل السالمقرار اإلحتمن 

فريقيا بدراسة إذلك جنوب  دوليا ، و مل تقرتح أي دولة مبا يفجدول أعمال جملس األمن بوصفها موقفا  إدراجها يف
طبيعة  ذو 32ص املادة من أن ن القضية ابعتبارها نزاعا دوليا ، بينما أكدت احملكمة يف الدفع الثالث أنه على الرغم

 زاع ؟ . له طابع الن ليهملطروح عآمرة ، إال أن هذا االلتزام ابلدعوة يتوقف عما إذا كان اجمللس قد قرر هل املوضوع ا

مستوى  دة جتاوزات إن علىع تقد شهد –بعد هناية احلرب الباردة  وعلى أن املمارسة العملية جمللس األمن         
ث متسكت ليبيا كريب " حيو من ذلك ما كان يف قضية " لو الضوابط املوضوعية أو على مستوى الضوابط اإلجرائية ، 

 خالل كل من الوالايتإب،  1992الصادر سنة  731األمن أثناء تبنيه للقرار رقم يف الدفوع املقدمة أمام جملس 

      
ات ه ،يكون من بينها أصو ت تسعة من أعضائيف فقرهتا الثالثة بقوهلا " تصدر قرارات جملس األمن يف املسائل األخرى كافة مبوافقة أصوا27تنص املادة _ 149

 ميتنع كان طرفا يف النزاع عن التصويت". 52من املادة  3القرارات املتخذة تطبيقا ألحكام الفصل السادس و الفقرة األعضاء الدائمني متفقة ، بشرط أنه يف
األمم املتحدة إذا  لة ليست عضوا يفمن امليثاق على أن " كل عضو من أعضاء األمم املتحدة ليس بعضو يف جملس األمن ، و أية دو  32نصت املادة  _ 150

،    و  التصويتكون له حق يف اع دون أن يكان أيهما طرفا يف نزاع معروض على جملس األمن لبحثه ، يدعى إىل االشرتاك يف املناقشات املتعلقة هبذا النز 
 يضع جملس األمن الشروط اليت يراها عادلة الشرتاك الدولة اليت ليست عضوا من أعضاء األمم املتحدة " . 

اجتاههم  إلحاطة مبا أاثره األعضاءابمن ، يوصي فيه جملس األ13/12/1946أصدرت اجلمعية العامة بناء على اقرتاح وزير خارجية بريطانيا قرارا يف _ 151
 ) ستعماال حلق النقض  اائم ال يعد دمناقشات االجتماع األول للجمعية العامة ، و أعقب ذلك صدور قرار من جملس األمن عد مبوجبه امتناع عضو خالل 

 فيتو( ، مث صار ذلك تقليدا يف اجمللس . 

  . 552حسونة رمزي نسيم ، مرجع سابق ، ص 
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 لدول االمتناع عن التصويت يفامليثاق ، و اليت تفرض على هذه ا من 27/3بريطانيا بنص املادة املتحدة األمريكية و 
 .النزاع املطروح على جملس األمن كوهنا أطرافا فيه 

ىل أن الواقعة إاألمن لس جم التكييف للمسألة ، و خلص فيه اجلزاء الدويل مسبوقا إبجراءقرار كما وجب أن يكون     
  التثبت من الواقعة و من( من امليثاق ، و ذلك ال يكون إال عرب39)تشكل إحدى احلاالت املنصوص عليه يف املادة 

ت ارات دون التثبيد من القر العدقام إبصدار  حيث، تسرع أحياان سلوك جملس األمن القائم هبا ، فقد ميز التصرف امل
ن مدأ احليادية ، بخالل مب ذلك إيفمن وقائعها ، أو استند يف تكييفه على معلومات مقدمة من أحد أطراف النزاع و 

احلركة  رار اهتاموقوع أحداث مدريد ، حيث تضمن هذا القيف نفس يوم  11/3/2004يف  1530رقم القرار ذلك 
  رية عن العملية.ؤولية هذه األخمس، إال أنه تبني فيما بعد عدم هاتدانومتت إابلقيام هبذه التفجريات  ETA االنفصالية

ري ، ال يتغ ر يبقى وأن القرا إال اإلسباين قد بعث برقية اعتذار إىل رئيس جملس األمن ،من أن املندوب الرغم  و على
  .  151تحديد طاء يف الاألمن يقوم أبخطاء عملية فإنه يقوم أيضا أبخطاء قانونية ابلنظر لألخجملس  فإذا كان

 ية للقول بشرعيةضوعية و اإلجرائوابط املو احرتام الض و إن كان من األمهيةإىل أنه  و يبقى يف األخري أن نشري        
 تحدة . اقبة األمم املراف و مر قرارات جملس األمن ، إال أن ذلك لن يكون كافيا إذا مل ختضع تنفيذ هذه القرارات إلش

 اثلثا : ضرورة إشراف األمم املتحدة على تنفيذ قرارات جملس األمن 
إصدار  ختويله سلطةن خالل مبجلس األمن مهمة حفظ السلم و األمن الدوليني مأانط ميثاق األمم املتحدة          

طارا إة له ، وضع له ف املرسومو ضماان لعدم حياده عن األهداخاطبة به ، قرارات واجبة التنفيذ يف مواجهة الدول امل
من ( 45( و )44و ) (43) وادإلشراف و رقابة األمم املتحدة ،حيث نظمت املحمددا يضمن خضوع عملية التنفيذ 

( منه 46، و أشارت املادة ) 521 األوضاع اخلاصة ابلوحدات العسكرية اليت ميكن جمللس األمن االستعانة هباامليثاق 
  غري أن جملس األمن .531 سلحةإىل إمكانية االستعانة بلجنة أركان احلرب إلعداد اخلطط الالزمة الستخدام القوة امل

      
 . 259، مرجع سابق ، ص نسيب جنيب  _151
وا األمن الدويل أن يضع وة يف حفظ السلم من امليثاق يف فقرهتا األوىل بقوهلا " يتعهد مجيع أعضاء األمم املتحدة يف سبيل املسامه 43نصت املادة  _ 152

 ولضرورية حلفظ السلم االتسهيالت  واملساعدات حتت تصرف جملس األمن بناء على طلبه و طبقا التفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات املسلحة و 
 ." األمن الدويل ، و من ذلك حق املرور 

 وجه التايل : كاختيار مرجح من ضمن ثالث حاالت كانت مطروحة على واضعي امليثاق على المن امليثاق   43جاء مضمون املادة  _153
 _ إنشاء جيش دويل حيل حمل اجليوش الوطنية .

 ._ وضع وحدات من اجليوش الوطنية حتت إشراف دويل حقيقي ، حتقيقا ألهداف األمم املتحدة 
    لوطنية .ش بقيادته ا_ تكليف اجليوش الوطنية فيما بينها لتحقيق األغراض اليت يشري هبا جملس األمن ، مع احتفاظ كل من هذه اجليو 

  . 160هنداوي حسام أمحد ، مرجع سابق ، ص 
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كبرية بني خلق فجوة   مما، ق ( من امليثا47عليها يف املادة )حىت اآلن تشكيل جلنة أركان احلرب املنصوص مل يستطع 
 ن امليثاق مل يكنأل وواه، اعي من حمتنظام األمن اجلم أفرغ، و  القدرات العسكرية  للمنظمة الطموحات السياسية و

حتت  طلب منها وضعيأن  و، الدول األعضاء مبساعدة  االستعانة فقد أجاز له،  ك جملس األمن دون وسائلليرت 
استنادا إىل رب الباردة و ،  كما دأب جملس األمن بعد هناية احل 154 مالية كلما لزم األمر عسكرية و تصرفه وسائل

للقيام ة مات اإلقليميينظللت وأاألعضاء  لدولل صالحياته و سلطاته جزء منفويض تعلى  ،للميثاق التفسري الواسع 
           . ضد دولة ما القوة العسكرية  ستخدامابهام قمعية ، أو مبنحها اإلذن مب

        التكليف من حيثجملس األمن  تنفيذ قرار رقابة األمم املتحدة على أ _ 

ن مدولة أو جمموعة ذن لأو اإلعدم تشكيل جيش دويل جملس األمن يف أحيان كثرية إىل تكليف لقد دفع             
لقيام حنرافها يف اا و ضماان لعدم ،ضد دولة ما نيابة عنه  معيةلقيام ببعض التدابري القلقليمية اإلتنظيمات الالدول أو 

 بري ،هذه التدامثل ذ ليمية الختاالتنظيمات اإلق هذه الدول ونظاما متشددا ينظم جلوء  األمن اختذ جملس ،هبذه املهام 
من امليثاق ، و ألن  53حيث اشرتط قبل اختاذ أي من هذه التدابري احلصول على إذن مسبق منه عمال بنص املادة 

 ها : نذكر من يف اإلذنوط مجلة من الشر اشرتط جانب من الفقه  ، تنفيذهعملية وضوح القرار يسهل من الرقابة على 

لك ذ قوة املسلحة ،ابستخدام ال هلا املرخصأو ،  املكلفة قليميةالتنظيمات اإليشري إىل الدول أو  _ أن حيدد القرار و
اايت أخرى غ هلا أهداف و ،يفسح اجملال لتدخل أطراف خارجية التنظيم اإلقليمي املكلفة أن عدم حتديد الدولة أو 

من ص قرار جملس األناملثال  لعل املمارسة الدولية خري دليل على ذلك ، فعلى سبيل، و غري تلك اليت جاءت يف القرار
، و هي ني العامأخطرت األم األعضاء اليت( املتعلق ليبيا يف فقرته الرابعة على أنه " أيذن للدول 2011) 1973رقم 

، ة لألمم املتحدم مني العامع األتتصرف على الصعيد الوطين أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية ، و ابلتعاون 
دنيني و املناطق اآلهلة ( حلماية امل2011) 1970من القرار  9ابختاذ مجيع التدابري الالزمة رغم أحكام الفقرة 

 . 155ابلسكان ... " 

 و ،ريةسكالعقوة ابستخدام ال اهلات اإلقليمية اليت أذن لدول أو التنظيما مل يشر إىلأن جملس األمن  من الواضح      
  Théodore CHRISTAKIS األستاذإال أنه عيب مقصود كما يشري إىل ذلك هذا يعد عيبا يف الصياغة ، 

      
ا انتقاليا ميكن جملس األمن من تنفيذ إجراءات حكم 106من امليثاق ، أوردت املادة  43االتفاقات املشار إليها يف املادة تقديرا ملا قد يستغرقه إعداد  _ 154

ى الوجه الذي معموال هبا عل 43ليها يف املادة من امليثاق بقوهلا "إىل أن تصري االتفاقات املشار إ 106املادة  حيث نصتقمع اليت يعهد هبا هلذه القوات ،ال
كو ح الدول األربع املوقع مبوسرتكت يف تصريمن امليثاق ، تتشاور الدول اليت اش 42يرى معه جملس األمن أنه يستطيع البدء يف حتمل مسؤولياته وفق للمادة 

ى ملتحدة اآلخرين ، كلما اقتضامن ذلك التصريح ، كما تتشاور الدول اخلمس مع أعضاء األمم  5هي و فرنسا وفقا ألحكام الفقرة  30/10/1943يف 
 احلال ، للقيام نيابة عن اهليئة ابألعمال املشرتكة اليت قد تلزم حلفظ السلم و األمن الدويل " .

 . 2011مارس  17الصادر بتاريخ  1973راجع الفقرة التاسعة من قرار جملس األمن رقم  ( 155) 
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اجلهة املفوضة فقصودا ، ميرى أن تدين جودة الصياغة يف عدد من القرارات اليت ترخص ابستخدام القوة يبدو  الذي
نه كو   القرار و يف ى الصالبةعل، و اجلهة املفوض هلا تفضل املرونة يف القرار من خالل والية مبهمة و غامضة نسبيا 

عل هذا ما و ل ، 156ة استخدام القوة العسكري فوض هلايطرح إشكالية للدول امل حبكم أن ذلك،  و مفصال اضحوا
 األطلسي  فأمام حلال اجمل -يف كثري من األحيان– ت هذه الصياغةفسح حيث،نستخلصه من واقع املمارسة العملية

ناح املسلح اجل حقيقة احللف يعترب و هو ما جعل البعض يتساءل عن ما إذا كان ،ل يف نزاعات خارج أوراب للتدخ
 .  157 ! البوليس العاملي و ابلتايل خيول له هذا الوصف ممارسة مهامملنظمة األمم املتحدة ، 

واجب  ، ذلك أن منته و حتت رقابإبشراف من جملس األمن التنفيذ  و أن يتم، األغراض  حمدد أن يكون القرار_ 
فة ، ا الدول املكلهبليت تقوم ارقابته العامة على األعمال جملس األمن االحتفاظ الدائم مبمارسة سلطته اإلشرافية و 

( ، املتضمن 1990) 678قرار جملس األمن رقم فبالعودة إىل ،  قد أثبتت خالف ذلكة املمارسة الدولي على أن
    ايت اوزت الغاجت التحالف قد قامت هبا قوات يت ال جند أن العمليات العسكرية، فرض عقوابت على العراق 
باين و املنشآت ىل تدمري املانصرفت إ و،  الكويت حتريريف أساسا  كامنةو الاألمن جملس واألهداف اليت سطرها قرار 

ىت علم األمم ح تستخدم تحالف خاضعة للقيادة األمريكية وملو حىت املالجئ ،كما كانت أغلب قوات الاالقتصادية 
مني ما حذا ابأل هذا ،ولتوجيه نوع من السلطان أو املتابعة أو ا فضال عن أن جملس األمن مل يكن لديه أدىن، املتحدة
 لكنها حرب، حدة ألمم املتا حرب العراق مل تكن حرببرييز دي كويالر " للقول أن " السابق لألمم املتحدة "العام 

و اعتربه خطريا على  678فقد انتقد موقف جملس األمن من القرار  Blancseingاألستاذ  أما  ."مشروعة قانونية 
 نسب مفرطة األحادية ، إلعادة تثبيت السلم يف uti singuliنظام األمم املتحدة لكونه يعطي بطاقة بيضاء للدول 

           .  815تفيلباب و خيامضيفا أن هذ القرار قد قلص من دور جملس األمن ، وجعل منه كحاجب احملكمة الذي يفتح 

      
 156_  Christakis Théodore et Bannelier karine , Acteur vigilant ou spectateur impuissant ? le contrôle exercé par le 

conseil de sécurité sur les états autorisés à recourir à la force, revue belge de Droit international , Edition Bruylant , 

Bruxelles , 2004 , p 506 . 
ة ميري طبيعة احللف من منظأين مت تغ 5/11/1991سيما بعد اتريخ بعمليات عسكرية داخل أوراب و خارجها ، درج حلف األطلسي على القيام  _157

ف خارج  يد يرخص تدخالت احللملفهوم اجلدايجة فإن هذا إىل مساعد و قائم أبعمال األمم املتحدة يف حفظ السلم و األمن الدويل يف العامل، وابلنت دفاعية
ت مت، و قد "bras armé de l’ONU هبذا يكون احللف يلعب دور اجلناح املسلح "من امليثاق املؤسس للحلف، و  5لمادة حدود الدول األعضاء تعديال ل

مل للتدخل الفعال يف النزاعات و الع ، الذي يقضي ببقاء احللف على أهبة االستعداد 24/4/1999املصادقة على املفهوم االسرتاتيجي اجلديد للحلف يف 
      .احللف لاحل ونية هلذاة القانحث عن الطبيعجعل جانبا من الفقه يبعلى إدارهتا بعد تدعيم السلم و األمن الدويل يف منطقة األورو متوسطي. و لعل هذا ما 

Kaddous Christine , La position de conseil de sécurité face a l’action militaire engagée par l’OTAN contre la 

républic fédérale de Yougouslavie, séminaire en droit international humanitaire , université de Fribourg , décembre 

2001, p 16 . 
158_    en réduisant  le conseil à un role d’ « huissier , qui ouvre la porte et s’éclipse » . 

Voire : Christakis Théodore et Bannelier karine , op.cit , p 505 . 
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ه من الصعب أن خيضع اعترب أنيف طبيعة اإلذن و التكليف ، و فقد شكك  Sicilianosأما األستاذ              
ة عسكرية جيب عمليأبن  جنادلو أردف قائال "من السخف حقا أن  جملس األمن تنظيما إقليميا إلشرافه و رقابته ،

اق ، لكن ستهرب من من امليث 53أن توضع حتت سلطة اجمللس عندما تنفذ من طرف تنظيم إقليمي مبوجب املادة 
 .   159خاص " قبضته إذا مت منح اإلذن لتحالف 

 رقابة األمم املتحدة على تنفيذ قرار جملس الـأمن من حيث التفويض –ب  
نه "حلول كائن أو يف قانون املنظمات الدولية أب"  Delegation of Powerالصالحيات " تفويض  يعرف           

ة اليت رحية أو الضمنيحية الصممارسة الصالجهاز دويل حمل جهاز آخر اتبع ملنظمة دولية جراء قيام هذا األخري إبسناد 
تفويض    ا التفويض جمردقصود هبذ. و ليس امل " دويليتمتع هبا مبقتضى املعاهدة املنشئة له ، هلذا الكائن أو اجلهاز ال

  .( 601)أيضا سلطة البث أو التقرير  و إمنا تفويض"  Delegation of competenceاالختصاص " 

 امليثاق أانط ألن ،انوان قال يستقيم  -كأصل عام   – جملس األمنصالحيات ن إسقاط هذا التفويض على إ         
اليت تؤدي  ن امليثاقم( 39)املادة يف املنصوص  إبحدى احلاالت مبجلس األمن االختصاص احلصري بتكييف الوقائع

 أهنا  بل، يضهاوز له تفو جيال جمللس األمن و  تعد اختصاصا خالصاو هذه الصالحية ، تدابري الفصل السابع إىل إعمال
األمن  لم والل ابلسسبب وجود الفصل السابع الذي ال ميكن تطبيق أحكامه بدون حاالت وجود التهديد أو اإلخ

ام التدابري سلطاته يف استخدضا من بعأن يفوض  جمللس األمن كنمي -من األصل العام استثناءا -وعلى أنه .  الدويل
 ة نتيجال هتب على هذو يرت  ، 161 إىل تفويض صالحيته يف التكييف ا الدول األعضاء دون أن يتعداهالقسرية إىل

      
159_ Sicilianos déclare que «  il serait, en effet, absurde de soutenir qu’une opération militaire (…) devrait etre sous 

l’autorité du conseil lorsqu’elle est menée par un organisme régional au titre de l’article 53 , mais qu’elle 

échapperait à son emprise si l’autorisation est accordée à une coalition ad hoc » . 

Sicilianos Linos , l’autorisation par conseil de sécurité de recourir à la force , RGDIP, 2002, p 12 . 

Voir : Christakis Théodore et Bannelier Karine , op.cit , p 503 . 
عماال لى األعمال املتخذة إعالرقابة  و يعارض جانب كبري من الفقه قيام جملس األمن بتفويض اختصاصاته للدول األعضاء ابلقيام نيابة عنه ابإلشراف _160

ذلك  و -ن ميثاق األمم املتحدة  م(  47/3( و )46( ، )43( ، )42مستندا يف ذلك إىل التفسري الضيق ألحكام املواد ) – للفصل السابع من امليثاق
من  29لواردة يف املادة دة وهي تلك او يرى أن التفويض يقتصر على حاالت حمدو حتراي و ضماان لعدم احنرافها عن األهداف اليت حيددها جملس األمن ، 

املتعلقة ابإلشراف ، و مليثاق امن  98ملادة يف اكذلك الواردة   تلك ة الثانوية ، وز ته لألفرع و األجهاتعلقة بتفويض جملس األمن بعض اختصاصامليثاق ، امل
     . ابري اجلماعيةدعلى القوات اليت تتوىل اختاذ الت

 . 162هنداوي حسام أمحد ، مرجع سابق ، ص 
معية ، و إىل أن قلسالم كقوات يعزو جانب من الفقه إكثار جملس األمن من تفويض الدول استخدام القوة نيابة عنه إىل فشل عمل قوات حفظ ا _ 161

 ل جيش دويل .من امليثاق املتعلقتني بتشكي 47و  42الكافية للقيام هبذه العمليات ، فضال عن حقيقة عدم تفعيل املادتني األمم املتحدة ال متتلك املوارد 

 . 231املوسوي امحد خليل ، مرجع سابق ، ص  ملزيد من التفاصيل راجع : 
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نيهما احتفاظ ك ، و اثحقيقتان : أوهلما إمكانية اجلهاز األصيل ) جملس األمن ( سحب التفويض مىت رغب يف ذل
ا  رات اليت يصدرهذه القراهاجلهاز األصيل بصالحياته املفوضة جنبا إىل جنب مع اجلهاز املفوض من قبله ، على أن 

 ضهما .    األصيل تسمو على تلك اليت يصدرها املفوض يف حالة تعار 

 يثاق( من امل42ادة )واردة يف امللقد دأب جملس األمن على تفويض صالحياته املتعلقة بتنفيذ التدابري القمعية ال      
لواسع لنصوص لك إىل التفسري امستندا يف ذ -رغم عدم احتواء امليثاق على نص صريح بذلك –إىل الدول األعضاء 

 سنة ل الدولية الصادر يف( من امليثاق ، و كذا الرأي االستشاري حملكمة العد53( ، )47( و )46( ، )43املواد )
ابملهام   سبيل قيامهيفاألمن و أن جملس   " علىاحملكمة يف قضية نفقات األمم املتحدة ، الذي أكدت فيه  1962

 على أنه و إن. " ن دون وسائل ميكنه أن يبقى م، ال ينياألمن الدول و املتمثلة أساس يف حفظ السلم و،  املنوطة به
 تح اجملال واسعافن أل ، لفقهإال أنه ال بد من إخضاعه جلملة من الشروط اليت قال هبا ا،  مبشروعية التفويضسلمنا 

  Christakis et Bannelierألستاذانهو ما ذهب إليه او  ،آاثر سلبية ه ال حمالة جتاوزات وعن ينجمس أمام الدول

لى جملس األمن عملستمرة،و يث يتيح للمجلس املشورة احبللدول إىل وجوب السيطرة على التفويض املمنوح  اأشار  حني
، روريةضذه الرقابة جد هها ، و و يف احلدود اليت رمس و أن يضمن أن كل ما جيري مطابق إلرادته ، االلتزام مبسؤولياته

ؤكد األمني العام السابق ييف هذا الصدد  و ، 162 ألن الدول املفوضة عادة ما تكون مدفوعة بدافع املصلحة اخلاصة
نه أن شأ ذ البداية مناألمن من ابملوافقة و الشرعية الدولية ألعمال مل ينظر فيها جملس لألمم املتحدة أن االستظالل

حوال مسؤوال عن األعمال جملس األمن يبقى يف كل األ سيما و أن ، 163يلحق الضرر مبصداقية و هيبة األمم املتحدة
      فيما يلي :فويض تعلقة ابلتاملالضوابط و الشروط الدول تطبيقا ملبدأ التفويض ، و ميكن إجياز أهم هذه الصادرة عن 

بتحديد نطاق  ري فهو يسمح، ذلك أن هذا الشرط ضرو على القيام ابلتدابري القسريةقرار التفويض سابقا  أن يكون_ 
ن واسعة ، كما أ لطة رقابيةألمن مبمارسة سيسمح جمللس االعسكرية و طبيعتها و أهدافها ، ابلتايل  فهو العمليات 

ذا رائديت هيطانيا يكية و بر مر الوالايت املتحدة األو تعد وضوح القرار سيقف عقبة يف وجه أنصار التفويض الضمين ، 
ضد  1999سوفو سنة ند التدخل يف أزمة كو متسكتا عاالجتاه ، وال أدل على ذلك سوابقهما املتعددة ، حبيث 

 ذه احلجة لتربير هب،كما تذرعتا  164تفويض ضمين الحق جييز هلما استخدام القوة العسكرية  بوجوديوغسالفيا 

       
162_ Christakis Théodore et bannelier karine , op.cit , p 503 . 
163_  

Boutros Ghali , supplémentaire à l’Agenda pour la paix , 3 Janvier 1995 , para 80 . 

Disponible sur le site : A/50/60-S/1995/1 
ائال : " من املمكن عودة ق 1999األطلسي ضد كوسوفو سنة عقب أحد نواب البوندستاغ ) الربملان ( األملاين على عدم شرعية ضرابت حلف   _164

 القانون الدويل العام إىل احلالة اليت كان عليها قبل إنشاء هيئة األمم املتحدة " .
Voire : Kaddous Christine, op.cit, p 34 .     
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 .  165 8/11/2002بتاريخ  1441بعد صدور القرار  2003 احتالهلما للعراق سنة

لى طته الرقابية عببسط سل _ مراجعة جملس األمن املستمرة للتدابري العسكرية ، حيث يسمح هذا الشرط جمللس األمن
 عند الضرورة ، ايل سحبهممارسة الدول األعضاء للصالحيات املفوضة ، و لتقدير مدى حتقق أغراض التفويض و ابلت

          .  166وضة رية املفالشرط يف أغلب العمليات العسك غري أن املمارسة العملية قد أثبتت بشكل جلي غياب هذا

 هبذا القيد يف التعامل _ وجوب تقدمي الدول تقارير إىل جملس األمن تتعلق بسري العمليات العسكرية ، حيث جرى
يعد  ورية ، يات العسكري العملساألزمة الكورية ، أين مت تكليف الوالايت املتحدة بتزويد اجمللس بتقارير دورية حول 

    عي . هذاذ اإلجراء القموم بتنفيهذا الشرط مبثابة آلية تتيح للمجلس ممارسة رقابته و سلطته يف مواجهة القوة اليت تق
يكون جملس األمن على  من امليثاق ، اللتان تقضيان بوجوب أن 54و  51و جيد هذا الشرط سنده يف نص املادتني 

    إلقليمية .    الوكاالت حلفظ السلم و األمن الدويل من خالل التنظيمات و ا دراية و علم مبا جيري من األعمال

و ول األعضاء ، أألمن للداو من اجلدير ابلذكر أن أغلب العمليات العسكرية اليت كانت تتم بتفويض من جملس      
ليت رمسها هلا ألهداف ااتلك اليت تتم بدون تفويض منه قد شهدت جتاوزات ابجلملة ، و حادت يف أحيان كثرية عن 

لة أطماع يف الدو  ا مصاحل وتقبل ابلتفويض عادة ما تكون هلميثاق األمم املتحدة ، و لعل مرد ذلك أن الدول اليت 
 دول املفوضة يفلصاحل ال و نلحظ أن جملس األمن قد سعى يف كثري من األحيان إىل إجياد تربيراتاملتدخل فيها ، 

ات نظيماحل دول و تسلحة لصالعمليات اليت شهدت احنرافا ، بل وصل األمر ابجمللس إىل حد تربير استخدام القوة امل
   دة جتيز للدول استخدامو لعل هذا ما ساهم يف حماولة إنشاء نظرية جدي ، 167إقليمية بدون تكليف أو تفويض منه

      
رورا لواهية الحتالله ، مائ ابألسس ا، بدتضمن مسلسل احتالل العراق سلسلة انتهاكات ال حتصى مليثاق األمم املتحدة و للقانون الدويل اإلنساين  _165

ة املتورطني يف انتهاكات القانون الدويل ، و انتهاء مبصادرة حقه يف متابع 1483من قبل جملس األمن مبوجب القرار  إبضفاء املشروعية على هذا االحتالل
   .يف فضيحة ما يعرف بربانمج النفط مقابل الغذاء  نساين ، و كذا املتورطني يف اختالس أموال الشعب العراقياإل

 . 150تفاصيل راجع : جبك ابسيل يوسف ، مرجع سابق ، ص ملزيد من ال
ا ابلقيام   األمريكية و حلفاؤه ايت املتحدةانفردت الوال حيثقراراته يف الكثري من القضااي ، ختلى جملس األمن عن سلطة الرقابة و اإلشراف على تنفيذ _ 166 

    .  ان خري دليل على ذلكضد أفغانست ختاذه ، و لعل األعمال العسكرية يف الصومال وابلعمليات العسكرية دون أن تطلع جملس األمن مبا مت أو سيتم ا
  . 152نفس املرجع ، ص 

ثري كة و املشروعية ، ففي  ية و الفعاليمتيزت العالقة بني جملس األمن و حلف األطلسي بكثري من التعقيد و الغموض و تراوحت عالقتهما بني الشرع _ 167 
تصريح  على ذلك ال ، و ال أدل من األحيان كان احللف يتصرف دون إذن من جملس األمن ، و مع ذلك حياول هذا األخري إضفاء املشروعية على عمله

 لس األمن حيث صرح قائال : دون تفويض من جم 24/3/1999الذي أدىل به األمني العام السابق لألمم املتحدة ، حول تدخل احللف يف كوسوفو يف 
  " il est tragique que la diplomatie ait échoué , mais il ‘ y a des cas ou l’usage de la force puisse etre légitime quand 

elle est au service de la paix  " . 

Voire : Roehrig Benjamin ,L’OTAN et L’ONU : une relation complexe et ambigue , sécurité globale, N17 , 2011 , p 

3 . 
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ادات ، فقد دأب جملس ، و ابلرغم من هذه االنتق 168الحق عليه بتفويض القوة بتفويض سابق من جملس األمن أو 
القائل :  ملنطق، عمال اب التنظيمات اإلقليمية ابستخدام القوة العسكرية التفويض و الرتخيص للدول واألمن على 

 .    « ubi remedium , ubi jus »حيث العالج حيث القانون 

 لتدابري السالفة الصادرة استقراءه جملموعة العقوابت و من خالل ا O.Cortenيف هذا الصدد ، يذهب األستاذ       
،  األمم املتحدة ود ميثاقضد كل من ليبيا و العراق إىل نتيجة مفادها ، أنه إذا كان جملس األمن قد تصرف يف حد

عاتب أن ق جملس األمن و على أنه من احلري ابلذكر أنه مل يسب . 169فإن بعض الدول املفوضة قد جتاوزت قراراته 
  دعاءاتب اجمللس ال، ففي حاالت اندرة استجا ، بل على النقيض من ذلكولة مفوضة على االحنراف يف عملها د

ا وصل ذإ، و مع ذلك  األطراف و اكتسحها معراب عن دعمه الكامل للعمليات العسكرية من قبل الدول املفوضة ،
 )يف استعمال السلطة  االحنراف ( "Ultra Vires"عالجملس األمن يوما ما إىل نتيجة مفادها أن دولة ما تصرفت ف

        .170 فهذه ستكون نتيجة مهمة خصوصا يف جمال املسؤولية الدولية

رات و أعمال ن الرقابة على قرامإن احلد من هذه التجاوزات ال ميكن أن يتم إال من خالل ممارسة نوع                 
من  إال أنه –لدويل اة للقانون على األقل يف ظل احلالة اآلني –جملس األمن، و إن كان هذا األمر واقعيا صعب املنال 

 ن .  العدل الدولية يف هذا الشأاألمهية مبكان تبيان الدور القضائي الذي قد تلعبه حمكمة 
 

 
     

ن مدام القوة العسكرية ية  أن استخحاولت بعض الدول أن تنظر لقيام فكرة جديدة أساسها املغاالة يف تفسري نظرية التفويض ، و مؤدى هذه النظر _ 168
جملس ا ال يصدر عن منية ، عندمجانب دولة أو أكثر لغاايت القمع ، دون إذن أو تفويض سابق من جملس األمن قد يعد مشروعا جراء إجازة الحقة ض

اال للقاعدة ملشروع للقوة ،  إعماستخدام غري األمن إدانة الستخدام القوة يف هذه احلالة ، أو عندما يصدر جملس األمن قرارات تكرس اآلاثر الناشئة عن اال
غسالفيا ضد دول ل الدولية من قبل يو العد حمكمة األصولية املعروفة يف هذا اجملال " اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة " ، و قد كانت القضية املرفوعة أمام

 حلف األطلسي و ما شهدته من مناقشات و مواقف متباينة مناسبة مليالد هذا االجتاه .     

لليبية ، جلماهريية اا ،ية للنشر و التوزيع ار اجلماهري هريمني ابتريك و برابرة ديلكور و أوليفيي كورتن ترمجة أنور مغيث ، القانون الدويل و سياسة املكيالني، الد
 .  120، ص  1995

 . 85نفس املرجع ، ص  169
170_  Christakis Théodore et Bennelier karine , op.cit , p 51 
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 الفرع الثالث : إمكانية الرقابة على شرعية قرارات جملس األمن 
جملس األمن يف  فروضة أو مقررة علىإن نظرة فاحصة مليثاق األمم املتحدة تبني لنا أنه ال وجود ألية رقابة م        

هة أن ال متلك أية ج للميثاق ممارسته اختصاصاته املتعلقة حبفظ السلم و األمن الدوليني ، ففي ظل الصياغة احلالية
 ة يف تكييف الوقائع و اختاذامليثاق متنحه سلطة تقديرية كامل( من 39تصف أعمال اجمللس بال شرعية ، ألن املادة )

غياب  ة ، خاصة يف ظلم املتحدالتدابري اليت يراها مناسبة ، األمر الذي قد يدفع إىل عدم التقيد مبا هو مرخص لألم
جملس    اليت يصدرهامال افة األعأداة قانونية تسمح ابلطعن يف قراراته ،و لعل أغلب السوابق يف هذا اجملال تؤكد أن ك

 أبن امليثاق ال يكون .  على أنه جيب التذكري170 األمن على ضوء أحكام الفصل السابع هي حمصنة من أية رقابة 
 كثرل جملس األمن أن أن جتعلوحده قواعد القانون الدويل ، ألن هنالك قواعد دولية أخرى ) قانونية و عرفية ( ميك

 جراء يلجأ إليهكون آخر إ، بل أن استخدام القوة املسلحة يف حد ذاته جيب أن يحذرا يف استخدام القوة املسلحة 
 .  171ا  اليت يسمح هبالتدابري جملس األمن ، و يف حالة اللجوء إليه يتعني عليه أن حيتفظ بسلطته يف توجيه و مراقبة

 غري أهنا يف ملهام املنوطة به ،رافه عن اصحيح أن الرقابة على شرعية قرارات جملس األمن قد حتول دون احن               
يع مجمراقبة شرعية  ه هل يتماملقابل قد تؤدي إىل نتائج عكسية تتمثل يف شل نشاطه، وابلتايل يثور تساؤل مهم فحوا

 ؟.  شرعيتها  ينبغي مراقبةارات اليتالقرارات اليت يصدرها جملس األمن أثناء قيامه بوظائفه ؟ ، أو مبعىن آخر ما هي القر 

س عن وظيفته أنه أن يثين اجمللاألكيد أنه ال ميكن مراقبة شرعية مجيع قرارات جملس األمن ، ألن ذلك من ش             
ري قضااي بدأ هام أو تثتتعلق مب األساسية املتمثلة يف حفظ السلم و األمن الدوليني ، على أنه عندما تطرح مسألة هامة

، و مبا أنه ال وجود هليئة دولية 721 زامات الدول ، فإهنا ينبغي التطرق إىل مدى شرعيتهاقانونية دقيقة ، أو تؤثر يف الت
يام هبذه األوىل ابلق -ويل ة اآلنية للقانون الديف ظل احلال -مقررة ملثل تلك املهمة ، فيتصور أن حمكمة العدل الدولية 

صي  نيما ما جاء يف شكاالت سه قيد اختصاصها من إالوظيفة ابعتبارها اجلهاز القضائي لألمم املتحدة . على ما يثري 
 أن احملكمة ختتص ابلنزاعات تبني 34من امليثاق و املتعلقة أساسا ابختصاص احملكمة ، حيث أن املادة  34املادتني 

 أو ية ،ول و املنظمات الدول، و ال ميتد اختصاصها ليشمل النزاعات اليت تكون بني الد 173اليت تكون أطرافها دوال 
 ملقابل  هذا الشأن، ابحملكمة يفاتلك اليت تكون بني املنظمات الدولية فيما بينها ، مما يعين مبدئيا استبعاد اختصاص 

       
 .  109بن سهلة اثن بن علي ، مرجع سابق ، ص  _170

171_  Benhamou Abdallah , op.cit , p 585 – 586 .  
 . 72جبك ابسيل يوسف ، مرجع سابق ، ص _  172
ع أمام ا يف الدعوى اليت ترف أن تكون أطرافمن امليثاق األساسي حملكمة العدل الدولية يف فقرهتا األوىل بقوهلا " للدول وحدها احلق يف 34تنص املادة _ 173

 احملكمة ".  
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  ي مسألة قانونيةأن احملكمة يف من امليثاق تقر للجمعية العامة وجمللس األمن حبق طلب آراء استشارية م96فإن املادة 
قدير ي بشأهنا على ترار هنائقو ابلتايل فإنه ال يوجد هنالك ما مينع جملس األمن من عرض خمتلف نزاعاته قبل إصدار 

لها حمل لية و هو ما جعنية الدو احملكمة ،و لعل حماسن اللجوء إىل احملكمة يكمن يف أهنا متثل جمموعة األنظمة القانو 
.   741دره احملكمة الذي ستص يف املقابل مسألة مدى قيمة و إلزامية قرار الرأي االستشاريمصداقية ،على أهنا تطرح 

           إمكانية الرقابة القضائية على شرعية قرارات جملس األمن  وال:أ

بعرض مسألة مطابقة  –و لو ملرة  –احلقيقة مل تقم حمكمة العدل الدولية يف إطار عملها يف جمال املنازعات  يف      
 ، فقد رفضت احملكمة ذلك يف قضية " لوكريب" ، وامتنعتالقانون الدويل جملس األمن لقواعد امليثاق و ألحكام عمل

 عن تقرير التدابري التحفظية اليت طالبت هبا ليبيا ، غري أهنا تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية املراقبة ، ابلنسبة لألستاذ
Franck  حمكمة العدل خبصوص قضية "لوكريب " يعد من أهم القرارات للمحكمة العاملية اليت مل ترتدد فيهافإن قرار 

  Marbury . c .Madisonاحملكمة بوضع مقارنة واضحة مع القرار املؤسس للرقابة الدستورية يف الوالايت املتحدة
هذه الفكرة أضحت اليوم بعيدة ، و أغلب املعلقني صاروا أكثر حتفظا أمام قرار يبدو أنه كان سينطوي بعمل جملس 

 .    175األمن إىل األحسن 

ة قرارات ضائية على شرعيرقابة ق ابلعودة إىل مؤمتر سان فرانسيسكو ،فإن ميثاق األمم املتحدة مل يقرر أية           
س جيب على اجملل سية اليتشاء نظام خاص بتفسري امليثاق ، و ألن هذا األخري يظل األداة الرئيجملس األمن أو إن

ببه حق الفيتو سياسي س مراعاهتا يف عمله ، و لكون واضعيه قد استهدفوا تضمينه مزااي حول توازن انتج عن ضغط
حملاكم قد فتحت الطريق حنو ن كانت بعض ا، و إ176لألعضاء الدائمني ، تبقى هاتني املسألتني املرتابطني مثارتني  

، و من ذلك  لس األمنالرقابة القضائية على قرارات جملس األمن دون أن يشكل ذلك تعطيال لوظائف و سلطات جم
درته ة احلكم الذي أصضمنية على قرارات جملس األمن مبناسبابلرقابة ال -سابقا –إقرار احملكمة اجلنائية ليوغسالفيا 

   طبيق أحكام الفصل، حيث أكدت أن اجمللس يتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف ت 2/10/1995ناف يف غرفة االستئ
      

174_  Benhamou Abdallah , op.cit , p 584 . 

       175_ Mazeron Floren , Le contrôle de l’égalité des décisions du conseil de sécurité : un bilan après les 

ordonnances  LOCKERBIE et l’arret TADIC , R.Q.D.I , vol10 , 1997, p129 . 
من اختصاص حمكمة  بة نصف حصرييشار إىل أنه قد مت رفض االقرتاح الذي تقدم به السيد  " الرنو " الذي كان يهدف إىل جعل تفسري عهد العص_176

ج سالفيهم ، حيث مت رفض هن، و قد سار واضعو ميثاق األمم املتحدة على  1919عداد ميثاق العصبة سنة العدل الدائمة وحدها ، و ذلك عند إ
 لب امليثاق مع إعطاءلتفسري يف صاالقرتاحات إبدراج نص على رقابة حمكمة العدل لشرعية قرارات جملس األمن ، كما مت رفض إدراج نص صريح خاص اب

التفسري ، فاالختصاص ابلتفسري ممنوح  من امليثاق ، حول أية مسألة و منها 96من حمكمة العدل الدولية وفق املادة األجهزة حق طلب الرأي االستشاري 
 لكل جهاز يف حدود وظائفه و اختصاصاته .     

 .128ص  ، 2012سية ، بغداد ، السيالعلوم ملزيد من التفاصيل راجع : النقيب عدانن عباس ، دور املنظمات الدولية يف تفسري معاهداهتا املنشئة ، جملة ا
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بقا ( ليوغسالفيا سا مة اجلنائيةالسابع ، غري أنه يف حالة االختالف حول نقطة معرفة ما إذا كانت احملكمة ) احملك   
تصاص" ،  صاص االخخمتصة أم ال ، فإن احملكمة هي من يقرر ، و استندت يف ذلك إىل ما يعرف ب " مبدأ اخت

عية قرارات راقبة شر مطات جملس األمن ليست غري حمدودة ، و ابلتايل فتحت اجملال لعنصر كما أكدت على أن سل
          . جملس األمن ، و يبقى اآلن إعداد هيكل للرقابة القضائية 

 21/09/2005صادر يف أاثرت حمكمة الدرجة األوىل للجماعة األوربية ذلك ، مبناسبة حكمها ال من جهتها     
قوابت عاملتعلقة بفرض جملس األمن Yusuf , Albarakat international fondation et Kadi  يف قضية 
  جملس عية قراراتضية على شر حيث استندت هذه احملكمة يف رقابتها العر متهمني ابنتمائهم لتنظيم القاعدة ضد أفراد 

 أن ة ، و خلصت إىلد اآلمر ت مع القواعاألمن املتخذة مبوجب الفصل السابع من امليثاق إىل مدى تطابق هذه القرارا
فل احرتام ماهلا بصورة تكليه استعالسلطات العقابية اليت يتمتع هبا جملس األمن مبناسبة ممارسته ملسؤولياته ، يتوجب ع

 .   177مبادئ العدل و القانون الدويل 

من يف ل عمل جملس األهبا سيش أن األخذيف املقابل جند جانبا آخر يعارض هذه الرقابة القضائية ، و يعترب           
  د إىلابة سياسية تعو من هي رقحفظ السلم و األمن الدوليني ، و يضيف أن الرقابة احلقيقية اليت متارس على جملس األ

ى اراته مؤسسة علتكون قر  اجمللس نفسه ، شروط االقرتاع داخله ،ال أكثر من أن جملس األمن كهيئة سياسية وجب أن
األمن   ييد توسيع جملسرات لتأالقانون ، ألن اإلصرار على رقابة قضائية أو رقابة سياسية تعطي ابلضرورة عناصر و مرب 

 .    178تصر على أقلية ؟ و إال كيف ميكن تربير أن الرقابة السياسية تق

 مس متذا مفاده أنه إ قرتاح ،ابكما يستند هذا الفريق إىل أنه أثناء مؤمتر سان فرانسيسكو تقدمت بلجيكا             
 العدل الدولية ىل حمكمةحقوق دولة طرف يف النزاع من جراء التوصيات اليت يتخذها جملس األمن ، أمكن اللجوء إ

      
لدول ، ال اجدت بفارغ الصرب من و ملتحدة اليت استاذ جباوي تشديده على أمهية الرقابة القضائية ابلقول " أن الشخصية القانونية الدولية لألمم يربر األ_  177

ض واضحا اليوم ، التناقدو الدويل ،يب و القانون يثاقميكن أن جتد مثارها يف مواجهة الدول اليت ال جتد يف داخل هذه املنظمة طرقا ملدى توافق تصرفاهتا مع امل
ن الدول أفليس من املقبول  ىمن انحية أخر وخضوعها للمؤيدات ، ة على مشروعية تصرفات هيئاهتاألن املنظمة العاملية ال ميكن أن تبقى حمصنة من أية رقاب

ويل ، أي أن يثاق و القانون الدابحرتام امل تزم املنظمةاجلزاءات عليها و ال تل املستقلة قد أنشأت منظمة دولية منحتها سلطات واسعة ملراقبة الدول و فرض
ظام نكن  أن تسمح أببدية املنا ال ميهناك خلال مرضيا مزمنا يف بناء غري متوازن للمنظمة تكشف عنه األحداث من وقت آلخر، إن احلاجات املتعددة لع

ام من يعترب ذراع النظإن جملس األ دف جناح رسالته إىل تصحيح ضروري ، وغري متكامل، وإن النظام العاملي اجلديد و صالحيات جملس األمن تدعو وهب
 ما " .هللدويل و إمنا خادمة و القانون اأالعاملي ال ميكن أن يتمتع مبصداقية و فعالية ما مل يكن االعتقاد راسخا أبن هذه املؤسسة ليست فوق امليثاق 

Bedjaoui Mohamed , op.cit , p18 – 19 .   
 . 73: جبك ابسيل يوسف ، مرجع سابق ، ص  نقال عن

178_ Mazeron Floren , op.cit , p 126 . 
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 ن يعرض املسألةه ، أو ألطلب رأي منها ، و إذا أقرت هبذا اخلرق جيب على جملس األمن أن يعيد النظر يف توصيت
      ا للفصل السادسألمن طبقاجملس على اجلمعية العامة ، على أن هذا االقرتاح ال خيص سوى التوصيات اليت يقوم هبا 

 ترد ملضريية للميثاق مال التحو السابع من امليثاق ، إال أن هذا االقرتاح قوبل ابلرفض ، و هو ما يدل على أن األع
 فيها فكرة الرقابة . 

لوظيفة قد مت احرتام افيذهب خالف ذلك ، حيث يرى أنه  FLOREN MAZERONأما األستاذ           
ذا لس األمن يف هجم وير رقابةيبدو أن من املمكن تط ، و االستشارية حملكمة العدل الدولية كقرينة لتطابق القرارات

الختصاص اا إال يف إطار ن تطبيقهالشأن ،على أن احلالة اآلنية للقانون الدويل ال تبدو الرقابة على الشرعية سلطة ميك
حلسبان تشكيل اتضع يف  قضائية مباشرة عن طريق املنازعات فيجب أن االستشاري حملكمة العدل ، أما قبول رقابة

ء رعي : يتم إلغاشنه غري أباحملكمة الذي يطرح مشاكل ال حلول هلا ، و يف حالة التوصل إىل نتائج قانونية لعنصر 
 .       791القرار ، و احلكم ابلتعويض ضد من يصدره ضده القرار ، األمر يبدو تطبيقه مستحيال 

لس رعية قرارات جمشص رقابة خالصة القول أنه من الصحيح أن امليثاق مل مينح حملكمة العدل الدولية اختصا        
م املتحدة  ة مسؤولية األمكون إاثر األمن ، غري أنه يف املقابل ال يوجد يف امليثاق نص صريح مينع ذلك ،و ابلتايل فقد ت

 قابة على شرعيةإجياد ر  ار أن حيدث القانون الدويل تطورا يف سبيلكحل للحد من جتاوزات جملس األمن ، أو انتظ
 . 180املتحدة  اق األممقرارات جملس األمن ، و لعل ذلك ما ال ميكن أن يتأتى إال بضرورة إعادة النظر يف ميث

 منظمة األمم املتحدة ةاملطلب الثاين : إمكانية مساءل
تضمن تاملي ، قرارات سالم العقد حيدث و أن يصدر جملس األمن يف سبيل قيامه مبهامه يف احملافظة على ال           

 لياتلعماأو أن تشهد  ،جرائية افتئاات و تعداي على الشرعية الدولية ، سواء إبخالهلا أبحد الشروط املوضوعية أو اإل
لى ذلك ب عمما قد يرتت ،اة منها يف تنفيذها عن األهداف املقررة و املتوخ العسكرية اليت يفوضها أو أيذن هبا احنرافا

اما  ن امليثاق ، متمالسابع  إحلاق أضرارا ابلدول املخاطبة  أبحكامها ، السيما تلك اليت تصدر مبوجب أحكام الفصل
 له ،ملشروعية احتال دام أسسعكما هو احلال ابلنسبة للعراق الذي ما زال ميىن خبسائر مالية فادحة ، فعالوة على ان

 

      
  
179_ Verhoeven , Joe , op.cit , p145 

180_ 
Mazeron Floren , op.cit , p135    
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اد لنامجة عن الفساد الذي سا، فضال عن عدم إمكانيته املطالبة ابألموال  181قام جملس األمن بشرعنة هذا االحتالل 
نتشار افظ السالم األممية يف ح، أو كما هو احلال ابلنسبة هلاييت إثر تسبب قوات  182برانمج " النفط مقابل الغذاء" 

 وابء الكولريا .    

مكان ابإل ما إذا كان ساؤل حولهذه األضرار اليت قد تنجم عن قيام األمم املتحدة بوظائفها هو ما يطرح الت         
 ولية ؟ .  لتزاماهتا الدو انتهاك ا ترتيب نوع من املسؤولية الدولية على عاتق األمم  املتحدة عن خرقها أحكام امليثاق

 البحث يف أساس رع أول (فو ملعاجلة هذه اإلشكالية سنقوم بتقسيم هذا املطلب إىل فروع ثالث : سنحاول يف )    
وقف الفقه ( التعرض إىل مفرع اثن ملتحدة ابعتبار جملس األمن أحد أجهزهتا ، مث يف )املسؤولية الدولية ملنظمة األمم ا

نظمة األمم ماييت ضد من إاثرة مسؤولية األمم املتحدة ، و يف ) فرع اثلث( سنحاول تسليط الضوء على قضية ه
    املتحدة ملطالبتها إايها ابلتعويض عن األضرار اليت تسببت هبا قوات حفظ السالم .  

لدولية ، احملكمة العدل  ستشاريةعلى أنه جيب اإلشارة إىل أننا يف هذه الدراسة سنحاول االعتماد على اآلراء اال      
 و على آراء الفقه ، و ذلك لندرة التطبيقات العملية يف هذا اجملال . 

 الفرع األول : أساس مسؤولية منظمة األمم املتحدة
 ختصاصات واسعةاف هلا ابخصية القانون الدويل للمنظمات الدولية ، ضرورة االعرت جنم عن االعرتاف بش          

ألشخاص األخرى ألضرار لعلى صعيد العمل الدويل ،و ابلتايل إمكانية تسبب هذه املنظمات يف إحداث الكثري من ا
اقرتاف   ىحيث يرتتب عل ،للقانون الدويل ،  فضال عن األضرار اليت قد تسببها لألفراد التابعني لتلك األشخاص 
ها أشخاص مدعى علينظمات كاملنظمات الدولية ملثل هذه األفعال إمكان إاثرة مسؤوليتها الدولية ، و ظهور هذه امل

 يف دعاوى املسؤولية .

 1950ورية سنة كيف احلرب ال -ألول مرة–لقد طرحت مسؤولية منظمة األمم املتحدة عن خرق التزاماهتا الدولية    
 نتيجة للتجاوزات الصادرة ، وذلك1991لت القضااي، أين أعيد طرح هذه املسألة بقوة أثناء حرب اخلليج سنة مث توا

      

إلنساين عد القانون الدويل ا، و حىت قوا القرارات الصادرة عن جملس األمن بعد احتالل العراق جتاوزت االنتهاكات الصرحية للقواعد الدولية اآلمرة _ 181
قله الحقا إىل املشروعية القانونية ن" إىل  de factoلسلطات االحتالل ، حيث انتقلت متدرجة من إضفاء مشروعية األمر الواقع على االحتالل "املنظمة 

"de jure  . " 

    . 569راجع يف ذلك : حرب علي مجيل ، مرجع سابق ، ص 
 . 12/7/2002الصادر بتاريخ  1422جملس األمن رقم راجع يف ذلك قرار  _182
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  اإلنساين سية للقانون الدويلاملتصلة مباشرة خبرق املبادئ األسا )العاملة حتت سلطة جملس األمن (عن قوات التحالف
 من ، تكن ضروريةملأن التجاوزات الصادرة عن قوات األمم املتحدة ضد العراق  STERNت األستاذة اعترب  حيث

 لس األمن إزاءت سلوك جمالتحتية ، و استعمال بعض األسلحة احملظورة ، كما انتقد بىنقصف العشوائي و تدمري لل
، و ساندها يف عب العراقيحلصار املفروض على الشمشرية يف ذلك إىل مسؤوليته عن ا، تعامله مع القضية العراقية 

عاقبة الرئيس وض مقانوين ، فعالذي يرى أن احلصار االقتصادي ليس له أساس    JEAN P.COTذلك األستاذ 
 . 183العراقي ، شهد العامل مسؤولية مجاعية للشعب العراقي 

ظمة مساءلة من ةيستوجب ضرور  إن اقرتاف جملس األمن ملثل هذه األفعال و ابعتباره أحد أجهزة األمم املتحدة ،     
 يثري القانون الدويل لدولة يفاعن األمم املتحدة كشخص مدعى عليه ، على أن املركز القانوين هلذه األخرية ، املختلف 

يا تبارها شخصا مدعابعتحدة ألمم املمنظمة ا، و اثنيهما مسألتني هامتني : أوهلما الشخصية الدولية لألمم املتحدة 
 .عليه 

 أوال : الشخصية القانونية لألمم املتحدة  
ية ء أول منظمة عاملية األوىل ، ونشو أمام التطورات اهلامة اليت شهدها التنظيم الدويل عقب انتهاء احلرب العامل        

خصية هذا دولية بشذات اختصاصات سياسية ، أخذ جانب من الفقه الدويل ينادي بضرورة االعرتاف للمنظمة ال
،  1949سنة  تظار إىل غايةاألمم املتحدة و تعني االن، على أن هذه املسألة مل يتم حسمها يف ميثاق 184القانون  

سطني املتحدة يف فل ظف األمملتطرح بذلك مسألة احلماية الدولية ملوظفي األمم املتحدة ، و ذلك مبناسبة اغتيال مو 
Le compte BERNDAOUTE  .وليا دمتابعة لقد اثر التساؤل حول ما إذا كان ملنظمة األمم املتحدة صفة لل

 طلب تعويض أو إصالح ضرر يقع على أحد موظفيها ؟ .  من أجل

ن للمنظمة صالحية تقدمي أ،  1949أجابت حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري الصادر يف أفريل سنة      
 ضاءنتهاك أحد األعامجا عن انمطالب دولية تتطلبها ممارستها الوظيفية ، و صرحت قائلة  عندما تتكبد املنظمة ضررا 
لب   حية لتقدمي مطاديها صالاللتزاماته الدولية فمن املستحيل أن نرى كيف ميكنها احلصول على تعويض إذا مل يكن ل

 أن يتحدوا -ملدعى عليهاولة اابستثناء الد-دولية .ال ميكن للمرء االفرتاض يف هذه احلالة أن على مجيع أعضاء املنظمة

     
 . 425ص  جبك ابسيل يوسف ، مرجع سابق ، _ 183
وىل ة بوصف الشخصية املعنوية ، و مع ذلك نصت املادة األمل يتم اإلشارة إىل متتع العصب ) 1920 -1919 (عندما جرى وضع عهد العصبة بني _  184

  -امةكقاعدة ع  –نية ال ميكن ألهلية القانو ا، على أن العصبة اليت تتمتع ابلشخصية الدولية و  1926من اتفاقية املقر املنعقدة بني سويسرا و العصبة سنة 
 و طبقا ألحكام القانون الدويل ، أن ختاصم أمام احملاكم السويسرية دون أخذ موافقتها .

  . 05النقيب عدانن عباس ، مرجع سابق ، ص 

. 



واقع احمليط الدويل على تطور نشاط جملس األمن                                                       الفصل الثاين:   

 

161 
 

  .851لتقدمي طلب ضدها للتعويض عن األضرار اليت تسببت هبا هذه الدولة للمنظمة          

ف بتمتع  على ضوء االعرتاإال و تتمتع حبقوق ال ميكن تفسريها أن املنظمة متارس مهامأردفت احملكمة  و          
م ن أعضاءها و هأباالعرتاف  ... من املتعنيأهلية العمل على الصعيد الدويل و ،املنظمة بقدر من الشخصية الدولية 

تمكينها من ا يلزم لمقد خولوها من االختصاص  يكلفوهنا ببعض املهام و ما يصاحبها من واجبات و مسؤوليات ،
  . 186وليا تعد شخصا د فقد انتهت احملكمة إىل استخالص أن املنظمة ،و عليه  .حتقيق هذه املهام بصفة فعالة 

وضعية تحدة تضمن لألمم امل يالحظ أن االعتبارات العملية كان هلا وزهنا لصاحل هذا احلل ، من حيث أهنا         
لية ، و نعين ن املسؤو سياسية و قانونية مستقلة عن الدول بشكل حاسم ، و ينطبق رأي احملكمة على أول جانب م

هبا من   لدولية املعرتفلشخصية ابذلك اجلانب العملي الذي يوفر وسيلة لتنفيذ مسؤولية الدول جتاه األمم املتحدة ، فا
،  ثل هذه األعمالولة عن مت ،مبا يف ذلك احلق يف أن تكون مسؤ قبل احملكمة متنح للمنظمة جمموعة حقوق و التزاما

طبق نون الدويل املويل القاو السبب الذي قدمته احملكمة يف ذلك ، كان استنادا إىل مفهوم الوظيفة الذي يسمح بتح
تلك    اال مني أقل كمعلى الدول ملصلحة األمم املتحدة من خالل التكييف الضروري للشخصية الدولية ، اليت ه

لى متديد هذه ع، لكنها قادرة  )ة على سبيل املثال احلماية الوظيفية مكان احلماية الدبلوماسي (اليت تتمتع هبا الدول 
 .187 )ألصلية و املشاركةاالختصاصات ا(املهام و االختصاصات مبا يسمح هلا بتحقيق أهدافها و مهامها األساسية 

مة كباقي املنظمات إىل أن منظمة األمم املتحدة ليست مبنظ Virallyيذهب األستاذ   و يف هذا الصدد      
ما كال القانون .  اثر يف جمآالدولية األخرى ، و عليه جيب االعرتاف ابخلصوصيات اليت تتميز هبا ، و ما تنتجه من 

عند  ا يف الكونغوهتفتها قوايشري إىل أن منظمة األمم املتحدة قد اعرتفت مبسؤوليتها الدولية عن األضرار اليت خل
ا و االنضمام إليه وت دولية قيامها مبهامها يف حفظ السلم واألمن الدوليني، و ألهنا متتاز بصالحيات عقد اتفاقيا

لرغم يع أفرادها ،ابها وعن مجااللتزام أبحكامها  فهي أيضا أهل لتحمل املسؤولية النامجة عن التجاوزات الصادرة عن
 .     188دت على ذلك حمكمة العدل الدولية من أهنا ليست دولة، كما أك

      
185_  

CIJ , Avis consultatif du 11 Avril 1949 concernant la réparation des dommages subis au service des Nations 

Unies, p181. 
 

186_  
Ibid , p180 . 

187  _ Daudet Yves ,La résponsabilité des Nations Unies , article disponible sur ce cite : www.cedroma.usj.edu . 

188_  Virally. M, la charte des Nations Unies  commentaire article par article, op.cit , p 246 . 

 . 84فان كرمي ، التدخل ألسباب انسانية ، مرجع سابق ، ص نقال عن خل
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كتساب احلقوق ابلقدرة على ا  هلابشخصية القانون الدويل ينجم عنه االعرتاف ألمم املتحدة نظمة املإن التسليم      
 خالل  ن حقوق منمكون هلا يويتطلب هذا بطبيعته االعرتاف هلا ابلقدرة على التدخل حلماية ما  حتمل االلتزامات،و 

اكها م املتحدة انتهينسب لألم عندما، يف املقابل ل من أمهها املطالبة الدولية ، و لع العديد من الوسائل القانونية
. ة ؤوليتها الدوليإلاثرة مس ميكن أن يكون مناسبا أي اقرتافها ألعمال غري شرعية ، فإن ذلك، لتزامات الدولية لال

يل ى للقانون الدو اص األخر على أنه ال يشرتط أن تكون األفعال اليت تقرتفها و تتسبب إبحلاق بعض األضرار ابألشخ
دة ابالستفالمنظمة لالسماح  ميكن الف رة مسؤوليتها الدولية ،مندرجة يف إطار اختصاصاهتا الصرحية أو الضمنية إلاث

ىن أنه ال مبع .ذه األفعالاف مثل هاقرت و إمنا ينبغي عليها حتمل نتائج طئة اليت أنشأهتا مبحض إرادهتا ،من األوضاع اخلا
،  اءت من األفعالرتف ما شميكن لألمم املتحدة مثال التذرع بكوهنا تعمل على حفظ السلم و األمن الدوليني أن تق

جيب  ارضافها ألي فعل ل أن اقرت ولية جتاه األطراف األخرى للقانون الدويل ، بو أن تنتهك و تتحلل من التزاماهتا الد
 . 189يستتبع ابلضرورة مسؤوليتها الدولية  أن

            اثنيا : منظمة األمم املتحدة ابعتبارها شخصا مدعيا عليه

ه بذي اعرتفت لعلى النحو ا ،إن متتع املنظمة الدولية أبهلية التقاضي سواء أكانت بوصفها مدعية أو مدعى عليها   
ملتحدة اة موظفي األمم عن إصاب حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري املتعلق ابملطالبة بتعويض األضرار النامجة

ت التعويض قبول طلبا ية ضد أشخاص القانون الدويل األخرى ، أو، خيول هلا حق تقدمي مطالبات دول 1949لسنة 
م ملشروع الذي جنمل غري ااملوجهة ضدها ، و كل هذا سواء أمام احملاكم الداخلية اخلاضعة للشخص املسؤول عن الع

 ، اليت جيري لتحكيم الدولية، و حماكم ا190عنه الضرر الذي حلق ابملنظمة أو أحد موظفيها ، أو أمام القضاء الدويل 
، فلها أن 911عد الدوليةقا للقوااالتفاق عليها بني أطراف النزاع. و ألن منظمة األمم املتحدة متلك أهلية التقاضي وف

  معاهداتيفن تشرتك أتقدم املطالبات الدولية إىل أي جهة من جهات التقاضي هذه ، حبسب األحوال ، كما هلا 

      
 . 223هنداوي أمحد حسام ، مرجع سابق ، ص   _189
كام املادة فيها دوال عمال أبح طراف الدعوىمن املعلوم أن منظمة األمم املتحدة ال ميكنها التقاضي أمام حمكمة العدل الدولية، اليت تشرتط أن يكون أ_ 190
فقا ستشاري من احملكمة و بطلب رأي ا هذا الصدد ، يتمثل يف قيامها من النظام األساسي للمحكمة، غري أن مثة طريقا ميكن للمنظمة أن تسلكه يف 34/1

 . ملسائل القانونية فقطء استشارية يف امن نظامها األساسي ، و عليه ، فإن اختصاص احملكمة يف عالقتها مع املنظمة يقتصر على طلب آرا 96لنص املادة 
املتعلقة بقضااي  ئية مع الدول ، كتلكاقيات الثناونية عقد االتفاقيات الدولية ،و نذكر من ذلك االتفخيول ملنظمة األمم املتحدة ابعتبار أن هلا أهلية قان_ 191

ها ، أو مع ع املنظمة على إقليمولة اليت تقاملسؤولية القائمة بسبب نشاط قوات حفظ السالم ، و كذا اتفاقيات املقر اليت تعقدها املنظمة الدولية مع الد
إليها يف  من الوكاالت املشار ع أية وكالةحيث خول امليثاق اجمللس االقتصادي و االجتماعي أن يربم ما يراه ضروراي من اتفاقيات م املنظمات املتخصصة ،

 من ميثاق األمم املتحدة .  63من امليثاق ، شريطة أن تعرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة للموافقة عليها عمال بنص املادة  57املادة 
 . 241يف ذلك حممد يونس عبد امللك ، مرجع سابق ، ص  راجع
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 سبة لالتفاقياتحلال ابلناكما هو   –دولية بشأن كيفية حسم منازعاهتا مع األشخاص ، أو أن تعقد اتفاقيات ثنائية 
سبب نشاط قوات لقائمة باملربمة بني األمم املتحدة و كل من الكونغو و مصر و قربص ، بشأن قضااي املسؤولية ا

  . 192حفظ السالم يف هذه الدول 

يط على ويض بسالبداية لتع أمكن استعماهلا ، و كانت سبلظهرت يف ظل احلالة اآلنية للقانون الوضعي لقد         
 moraleأخالقيساس أعلى لألشخاص املتضررين منظمة األمم املتحدة  مت منحها من قبل ، ex gratiaسبيل اهلبة 

بلت تعويض قعندما  ضوحاقوات القبعات الزرق يف الكونغو ،و بشكل أكثر و تسببت هبا  األضرار اليت  للتعويض عن
 م ملنظمة األمممني العااأل ذكرممثل الصليب األمحر يف الكونغو عن وفاة ممثله من قبل قوات حفظ السالم ، حيث 

ادث ا يتعلق هبذا احلفيمو املالية أدون االعرتاف ابملسؤولية القانونية  تشرعأن هذه املسؤولية   يف هذا الصدد املتحدة 
  sherVis p.de األستاذ هذا ما نستخلصه من رأيلعل ، و انتقد هذا املوقفقد الفقه  أن ال يبدو . و193املأساوي

ميكن أن  (لعملية قواات وطنية ابالقائمة  )قوات حفظ السالم (الذي اعترب أنه يف حالة التدابري اليت تكون فيها الفرق 
، فإن املسؤولية ) ميكن أن تكون خالف ذلك (، موضوعة إبرادهتا حتت تصرف األمم املتحدة  )تكون غري ذلك 

  . ولية أخالقية ظروف مسؤ املتزامنة للدول تكون ممكنة ، وحدها مسؤولية األمم املتحدة ميكن أن تكون يف هذه ال

لعام قيام األمني ا سالم عندلقد طرحت مسؤولية األمم املتحدة عن األعمال الضارة اليت تتسبب هبا قوات حفظ ال    
جنمت  ن األضرار اليتلتعويض عاألمم املتحدة بتسوية املطالبات مع بلجيكا و بعض الدول األخرى، املتعلقة اب ملنظمة

هبا  عمال اليت تقومن األعمبسؤوليتها  -ألول مرة  -عن قيام هذه القوات بوظائفها يف الكونغو، فلقد اعرتفت املنظمة 
نظمة فادها ، أن املمول عبارة بني األمني العام للمنظمة وهذه الدالوحدات الوطنية، حيث تضمنت االتفاقيات املربمة 

 .  194ألبرايء لري مربر ال ميكنها أن تتهرب من مسؤوليتها األخالقية ، يف حال ثبت أن أعواهنا تسببوا بضرر غ

ق نونية املتعللقااالشؤون  كما أكدت املنظمة على موقفها هذا يف مرات عدة ، منها ما جاء يف مذكرة مكتب         
قد  م يف قربص . وفظ السالحلابحلادث الذي حصل للطائرة العمودية الربيطانية اخلاضعة لقيادة قوات األمم املتحدة 

ألنشطة        امسؤوليتها عن  ليت حتددخلص األمني العام السابق لألمم املتحدة موقف املنظمة فيما يتعلق ابملبادئ العامة ا
على   معية العامة ،خالل اجل حفظ السالم بقوله  تقوم سياسة األمم املتحدة اليت متارسها من املرتكبة بواسطة قوات

 قذه السياسة تتفان ، و هتعويض األفراد الذين حتدث هلم أضرار من جراء تصرفات تكون املنظمة مسؤولة عنها قانو 

      
 . 234حممد يونس عبد امللك ، نفس املرجع ، ص   192

  193_ Daudet Yves, op.cit, p 259 . 
194 L’organisation a déclaré qu’elle ne se soustrairait pas à sa responsabilité s’il était établi que des agents de l’ONU 

ont effectivement fait subir un préjudice injustifiable à des innocents . 

Annuaire de la commission du droit international  2004 , Vol 2, ( première partie ),p. 18, para. 35. 
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ة يف ابألمم املتحد ت اخلاصةبصفة عامة مع املبادئ القانونية املعرتف هبا . و فضال عن ذلك فإنه ابلنسبة للعمليا
 تستطيع النسانية ، و هي ة و اإللالكونغو ، فإن األمم املتحدة كانت على بينة من املبادئ اليت متليها اعتبارات العدا

 . 195إنكارها أو جتاهلها 

س  ونيا ، على أسايضهم قانوعلى ذلك ، يتضح من خالل تقرير األمني العام السيد يواثنت أن الضحااي سيتم تعو     
األمم  يازات و حصاانتلقة ابمتاملبادئ العامة املعرتف هبا من قبل القانون ، و االعتماد كذلك على االتفاقية املتع

و  على املسؤولية ال تعد» juridicisation «الصفة القانونية ، و هكذا يبدو أن إضفاء 196 1946املتحدة لسنة 
م جدا ، لكونه لنظام مهالذي أبداه االحتاد السوفيايت ضد هذا ا كوهنا إصالحا وداي بسيطا ، فاالحتجاج القوي

  .  ةيظهر بشكل جلي للغاية الرهاانت السياسية املرتبطة ابالعرتاف مبسؤولية األمم املتحد

 دودهاحشروط املسؤولية الدولية ملنظمة األمم املتحدة و  الفرع الثاين :
عهداهتا تؤول عن انتهاك ارها كمسإن االعرتاف ابلشخصية القانونية ملنظمة األمم املتحدة يتيح إمكانية اعتب          

لضرر أبحد اق اعليه إحل اليت اشرتكت فيها ، و يتعني لذلك أن يكون هنالك فعل ضار منسوب هلذه املنظمة ، ترتب
ما   ، فضال عن أند املعاملأشخاص القانون الدويل . على أن هذا الفعل غري املشروع املنسوب إىل املنظمة غري حمد

كذا ري املشروع ، و غا الفعل يثريه إنساب الفعل غري املشروع للمنظمة من إشكاالت ، و هذا ما يستلزم منا حتديد هذ
 ا الفعل غري املشروع ملنظمة األمم املتحدة .البحث يف الضوابط اليت حتكم إنساب هذ

   أوال : وقوع فعل غري مشروع من منظمة األمم املتحدة 
 ،لقانون الدويل اجهة نظر و يتوجب إلاثرة مسؤولية منظمة األمم املتحدة أن يكون هنالك فعل غري مشروع من        

ت األمم ابلنسبة لقوا–ت اللتزاماللمنظمة ،و تنبثق هذه ا ويعترب هذا الفعل كذلك، إذا وقع خمالفا لاللتزامات الدولية
 ىل ضرورة انطباق قواعد، ففي مناسبات عديدة أشارت األمم املتحدة إ  jus in belloمن قانون احلرب  –املتحدة 

 0719يتفاقيات الهااابعة من هذا القانون على العمليات العسكرية اليت تقوم هبا، اليت تضمنت بعضها االتفاقية الر 
 أحكام اتفاقيات جنيف م مبا جاء يف، إضافة إىل ضرورة االلتزا197وابلتحديد املادة األوىل منها املتعلقة بقواعد القتال 

      
 . 250حممد يونس عبد امللك ، نفس املرجع ، ص  _195

حصاانت  وإىل اتفاقية امتيازات بتحفظ انضمام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  11/9/1963املؤرخ بتاريخ  373-63تضمن املرسوم رقم  _ 196 
 ( .  1963، سنة  66لعدد ا. )اجلريدة الرمسية ،  13/02/1946األمم املتحدة ، املوافق عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

طابقة ماهتا املسلحة الربية تعليمات تكون بقوهلا  " على الدول املتعاقدة أن تصدر إىل قو  1907نصت املادة األوىل من اتفاقية الهاي الرابعة لسنة  _197
 لالئحة هذه االتفاقية و اخلاصة ابحرتام قوانني و أعراف احلرب الربية " .
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 انب اإلنساين يفاملتعلقة ابجل و الربوتوكولني اإلضافيني هلا ، إذ يتوجب تطبيق املبادئ األساسية 1949لسنة األربع 
دم من ذلك ع ية ، وة  العسكر القو العسكرية اليت تقوم هبا األمم املتحدة ، السيما تلك اليت تستعمل فيها العمليات 

تلني ، االلتزام ني و غري املقااملقاتل ، و ضرورة التمييز بنياتال اليت تنتج آالما مبالغا فيهاستعمال األسلحة و وسائل الق
شرة لضرر نتيجة مبالو حدث احبسن معاملة أسرى احلرب .. . على أن ذلك ال يعين االحرتام املطلق هلذه القواعد ، ف

احلديث عن  ناإنه ال ميكنف ،ن الدويل أو ممارسة التزامها يف احلدود اليت يقرها القانو  األمم املتحدة حلقوقها الطبيعية ،
 مسؤولية دولية لألمم املتحدة .

ظمة األمم ية الدولية ملناملسؤول يشار إىل أن الفقه قد اختلف يف األساس القانوين الذي ميكن أن تسند إليه           
ألحوال اة من اخلطأ يف هنا جمردأاملتحدة ، بني قائل أبهنا مسؤولية بدون خطأ، و آخر اعترب أهنا مسؤولية مطلقة ، أي 

 امهقوم يف حالة قيتالدويل  طر غري املألوف ، و اثلث يرى أن مساءلة الشخصاليت ميارس فيها نشاطا يتسم بطابع اخل
 .  819مبباشرة حقوقه القانونية بطريقة تعسفية على حنو يلحق الضرر ابألشخاص األخرى 

 اثنيا : إنساب العمل غري املشروع ملنظمة األمم املتحدة 
 وحد أجهزهتا ، أأادرا عن تحدة ما مل يكن الفعل الضار صال ميكن احلديث عن مسؤولية منظمة األمم امل          

 إنه ميكنهتا العامة ، فعن سلطا منسواب إليها ، فإذا كان القانون الدويل يعترب الفعل منسواب للدولة كلما كان صادرا
لضرر صادرا املسبب ل الفعل مىت كان تطبيق ذات املبدأ على املنظمة الدولية ، و ابلتايل تثار املسؤولية الدولية للمنظمة

ألمم ليت تقوم هبا اعسكرية اأو  منسواب ألحد أجهزهتا الداخلية . على أن إعمال هذه القاعدة ابلنسبة للعمليات ال
لصعوابت حول ثري من ااملتحدة  سواء يف إجراءات مجاعية قمعية ، أو يف شكل عمليات حلفظ السالم ، يثري الك

 الصادرة من أفرادها ملنظمة األمم املتحدة .  مدى نسبة األعمال غري املشروعة و

ىل إ 1962دة لسنة مم املتحلقد انتهت حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري املتعلق ببعض نفقات األ        
هي جهاز اثنوي هلذه  - ملنشأة من قبل األمم املتحدةا-يف الشرق األوسط  FUNUالتسليم أبن قوات الطوارئ 

يف الكونغو،    تقدم تكييفا واضحا لطبيعة قوات األمم املتحدةمل حتسم و مل -و بعد سنوات –، غري أهنا 199األخرية 
،قد  رية يف الكونغوات الضرو و اكتفت ابإلشارة إىل أن جملس األمن الذي رخص لألمني العام للمنظمة ابختاذ اإلجراء

 تشاري تؤكد أبنرأي االسى أن القراءة اإلمجالية للاستخدم سلطته يف العمل مبوجب وسائل من حمض اختياره  . عل
كالة ئها ليست إال و مت أبعباعملية الكونغو ما هي إال عمل من أعمال األمم املتحدة ، و أن القوة املسلحة اليت قا

 ببساطة اعتبار أن قوات أنه ال ميكننا  Daudet Yvesمن وكاالت األمم املتحدة ،  و يف هذا الصدد يرى األستاذ 
 أن تكون مدفوعة على  و كان من املرجح (كانت متاحة للحكومة الكونغولية   (ONUC)األمم املتحدة يف الكونغو 

      
 . 237 – 334ملزيد من التفاصيل راجع : هنداوي حسام ، مرجع سابق ، ص   _819
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ل و القدرة على التصرف االستقالفاملنظمة مل تستفد من  ، )مسؤوليتها اخلاصة بدال من مسؤولية األمم املتحدة 
 . 200تحدة ألمم املقوة أممية موضوعة حتت السلطة احلصرية ملنظمة ا بكوهنا املخول هلا من خالل االعرتاف

لس األمن يف إىل جمريره املقدم تقكتب يف ما  ن، حيم لألمم املتحدة السيد يواثنت األمني العا هذا ما أكدهلعل و      
 قواعد العامة يف، فإن العمليةاملتحدة العاملني يف هذه القائال : ابلنسبة جلميع أعضاء هيئة األمم  1960جويلية 18
ف األمم هدااملطلق أل تعلق منها إبظهار واجب اإلخالص الدولية جيب اعتبارها مطبقة ، خاصة ما اخلدمة  جمال

 ذي من شأنه خلق، األمر المع طبيعتهم الدوليةعن القيام أبي عمل حلساب بالدهم اليت تتعارض االمتناع املتحدة و 
  .120والء مزدوج 

  القاضيى رأفقد ،  ايكن هذا الرأي الذي أشارت به حمكمة العدل الدولية حمل قبول من قبل مجيع أعضاءه مل
مم املتحدة ، املتعلق ببعض نفقات األ 1962خالف ذلك ، ففي رأيه املستقل لسنة   KORETSKYالسوفيايت 

لقوات املوضوعة حتت ا (ونغو اعترب أنه خطأ من امليثاق احتواؤه مفهوم قوات األمم املتحدة   ، ألن القوات يف الك
،    022مم املتحدة األ ستظل قوات الدول األعضاء ، و ال ميكنها أبي حال أن تصبح قوات )تصرف جملس األمن 

تنسيق الوثيق ية و ابلمضيفا أن هذه القوات ابإلمكان مقارنتها بقوات حتالف أو حلف عسكري، يعمل بصفة  مجاع
 فيما بينها ، و دون أن ختتلف حبال من األحوال عن القوات الوطنية .

ورية ثناء احلرب الكأع قبال كان قد داف  يبدو واضحا أن هذا الرأي يصب يف مصلحة االحتاد السوفيايت ، الذي        
ليت فعال الضارة ايا عن األعلى فكرة مفادها أن القوات الوطنية املشكلة لقوات األمم املتحدة ، تكون مسؤولة شخص

ا أن تتحمل وحده ذه الدولتتسبب هبا ما دامت أن هذه العمليات قد متت حتت إمرهتا ، ابلتايل فإنه سيتعني على ه
ولية نية إلاثرة مسؤ نالك إمكاهالدولية النامجة عن اقرتاف مثل هذه األفعال غري املشروعة ، دون أن تكون املسؤولية 

 األمم املتحدة دوليا ، ما دامت هذه القوات ال تنتمي إليها .

      
199 CIJ . Avis consultatif de 20 juillet 1962, certains dépences des Nation Unies, p165.  
200 Daudet Yves, la responsabilité des Nations Unies, p 253 . 
201 Dans le rapport de 18 juillet 1960, le secrétaire géneral des Nations Unies écrivait déjà : «  pour tous les 

membres du personnel de l’ONU employés dans la présente opération, les règles fondamentales de l’organisation 

des Nations unies en matière de service international doivent etre considérés comme applicable, notamment en ce 

qui concerne l’obligation de faire preuve d’une fidélité absolue aux buts de l’organisation  et de s’abstenir d’actes en 

rapport avec leur pays d’origine qui risqueraient d’oter a l’opération son caractère international et de crée une 

situation de double allégeance  . 
Le Rapport de secrétaire général des Nations Unies, concernant  l’application de la résolution du conseil de sécurité 

Doc. S/4389 du 18 juillet 1960. 
202 _ Le juge soviétique Koretsky a considéré que, faute pour la charte, de contenir la notion de «  forces des Nations 

unies «  les forces au Congo étant «  des forces mises à la disposition du conseil de sécurité, continueraient à etre des 

forces des Etats membres et ne deviendraient pas des force de l’organisation »  . 

Daudet Yves , op.cit, p 254 . 
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 ضوابط انساب العمل غري املشروع إىل األمم املتحدة –أ 
لقوات العسكرية ملنظمة و شكل اتطرح مسألة إنساب الفعل الضار ملنظمة األمم املتحدة إشكالية العالقة بني ا       

 عندما، هل  حدة ألمم املتاتثار مسؤولية  هلا ابستخدام القوة املسلحة ، فمىتاليت أيذن هبا جملس األمن و يرخص 
 موضوعة حتت تصرف و إشراف املنظمة ؟ .تكون  القوات املرخص هلا 

و لعل هذا  -لكتلفوا يف ذو إن كان قضاة حمكمة العدل الدولية قد اخ –يبدو أن اإلجابة ستكون ابإلجياب        
تحدة األمريكية بقصف أهداف قامت الوالايت امل1950سة الدولية ، فأثناء احلرب الكورية سنة ما اجتهت إليه املمار 

ايت ألخريتني  الوالت هاتني ا، و بعد هناية احلرب ، طالبواقعة على اإلقليمني الصيين و السوفيايت عن طريق اخلطأ 
 .عل غري املشروع املتحدة األمريكية بتعويضهما عن األضرار اليت حلقتهما جراء هذا الف

 -عن طريق األمم املتحدة –ففيما يتعلق ابلصني ، فإن الوالايت املتحدة األمريكية قدمت هلا تعهدات ابلدفع      
الطائرات تعويضا عن األضرار اليت حلقتها وذلك بعد القيام بتحقيقات حمايدة يف أماكن وقوع الضرر الذي تسببت به 

يادة السوفياتية صرحت الوالايت املتحدة أهنا مستعدة لدفع التعويضات عن األضرار األمريكية ، و عن انتهاكها الس
اليت حلقت ابإلحتاد السوفيايت، و ابملبلغ الذي حتدده جلنة اتبعة لألمم املتحدة أو أي إجراء آخر مناسب على أن 

 يكون الدفع مقتطعا بطبيعة احلال من منظمة األمم املتحدة 203.
 ذه القوات ، غريهليت تسببت هبا صفوة القول ، أن الوالايت املتحدة األمريكية ال متانع التعويض عن األضرار ا     

 مم املتحدة اليتنظمة األمهي مسؤولية  -يف نظرها–أهنا ترفض أن تكون هي من يقوم ابلتعويض ، ألن املسؤولية هنا 
 لقوات كانت حتتاأن هذه  املشكلة كانت قواات أمريكية ، و يتعني عليها القيام ابلتعويض، صحيح أن أغلب القوات

ى  هذا الصدد ير من ، و يفإمرة و قيادة الوالايت املتحدة ، لكن هذا ال يعفي كوهنا موضوعة حتت رقابة جملس األ
هذه  ين أتيتس معرفة من أأن موقف االحتاد السوفيايت غري مؤسس، ألن املسألة الرئيسية هنا لي  Daudet األستاذ

 القوات، و إمنا حتديد حتت أي سلطة عامة مت وضعها .   

تها قانون هلا شخصيوضوعا للممن هنا تتضح مسؤولية األمم املتحدة و ضرورة االعرتاف بوجودها ابعتبارها           
اقتطاع  واملتحدة  األمم عن طريق القانونية، فقد رفض االحتاد السوفيايت أن تكون التسوية املعنية من التقاضي ، الدفع

عني بلمنظمة ، أتخذ لحلقيقية امبلغ منها لتغطية األضرار اليت سببتها وحدات هذه العملية ، و ابلتايل فإن السياسة 
 . 042ملية االعتبار و تؤكد أن معيار إنساب املسؤولية يكون مبن له السلطة الشاملة على هذه الع

      
203_ 

Annuaire de la commission du droit international  2004, op.cit, p 18, para 32 . 

204_ 
Daudet Yves , op.cit, 254 . 
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قد كان يف الواقع أن تشابك الصالحيات يف قيادة عمليات األمم املتحدة يعتم كثريا على مسألة املسؤولية ، ف    
معيار السلطة كأساس للمسؤولية يف قلب األسئلة اليت أاثرهتا العمليات اليت جرت على مدار العقد احلديث عن 

-Coاملاضي ، ال سيما العمليات اليت جرت يف يوغسالفيا و رواندا ، فإذا كانت هذه األخرية قد عرفت مفهوم 

auteur ) كل على حسب األضرار اليت املشاركة  أي مسؤولية األمم املتحدة و الدول ،  )املشارك يف العملية-القائم
و حىت التواطؤ ، يف ظل خطورة الوقائع و بل سربينيتشا أاثرت مسألة املسؤولية املشرتكة ، ت هبا ، فإن مأساة تسبب

 .205كن نشطة أثناء املذحبة الشكوك اليت ارتسمت على هذه العملية ، بني األمم املتحدة و الكتيبة اهلولندية اليت مل ت

لألمم املتحدة و الدول  إىل وجوب األخذ ابملسؤولية املوازية Meyrowitzينحو األستاذ  و يف هذا الصدد        
 غري جملس األمن أو ثلة داخلاملشاركة يف العمليات الردعية ، و عن مسؤولية الدول األعضاء املشاركة سواء كانت مم

ألمن ا قرارات جملس يفن تشارك أممثلة ، فريى أن كل دولة تقدم قواهتا للمشاركة يف العملية القسرية ، فلها احلق يف 
د احلرب ر خمالفة لقواعهتا أوامفيما خيص استعمال القوة ، على أن تعمل كل دولة على أن ال يتلقى وال ينفذ أفراد قوا

ن قوات املسلحة معفاء الإب كل اتفاق يتم توقيعه مع جملس األمن يقضي و للقانون الدويل اإلنساين ، و يقع ابطال
ى جملس ة تتم على مستو دام القو املسؤولية اجلنائية الفردية بسبب تنفيذ أوامر غري شرعية. و ألن القرارات بشأن استخ

 .    062نساين إلااألمن ، فإن منظمة األمم املتحدة هي من يسأل عن خرق قواعد احلرب و القانون الدويل 

فإن وحدات  ملية القسرية ،و عليه ، ففي حال ثبوت وجود خرق لقواعد احلرب جتاه الدولة املرتكب ضدها الع     
، غري أنه يف  207 9071الهاي  الدولة اليت قامت هبذا اخلرق تلزم ابلتعويض عمال أبحكام املادة الثالثة من اتفاقية

 تعويض من قبل صول علىفة القوات اليت انتهكت قواعد احلرب ، أو استحال احلحالة ما إذا تعذر الوصول إىل معر 
ل ليس ى أن هذا احللو نها ، علالدولة املنتهكة ، فإن األمم املتحدة حتل حمل الدولة املنتهكة يف حتمل املسؤولية ع

ة ، وهذه العدالة الدوليلقانون و لصاحل هذه الدولة ، و إمنا هو لصاحل القانون ، ألن منظمة األمم املتحدة هي حامية ا
 .    208من شروط حفظ السلم و األمن الدوليني  –يف آن واحد  –تعترب وسيلة و شرطا 

أنه ما  كبري من الفقه  ريى جانبيف ما خيص العمليات املزدوجة اليت تقوم بني منظمة األمم املتحدة و الدول ، ف      
 هاما اعتبار هذمتملستحيل دامت الدول املوفرة للقوات متلك سلطة أتديبية و اختصاصا جنائيا على وحداهتا، فمن ا

      
   . 249-248هنداوي حسام ، مرجع سابق ، ص  _205

206_ Mayrowitz.H, le principe de l’égalité des bélligerents devant le droit de la guerre, éd .A . Pedone, Paris, 1970, 

p.p 223-224 . 
 

 ملزما ابلتعويض إذا دعتملذكورة ابقوهلا  يكون الطرف احملارب الذي خيل أبحكام الالئحة  1907نصت املادة الثالثة من اتفاقية الهاي لسنة   _207
 احلاجة، كما يكون مسؤوال عن مجيع األعمال اليت يرتكبها أشخاص ينتمون إىل قواته املسلحة .

 . 89خلفان كرمي ، التدخل ألسباب إنسانية ، مرجع سابق ، ص  _208
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لية ن إسناد املسؤو أاسم بشالقوات املشاركة أبهنا موضوعة حتت تصرف منظمة األمم املتحدة ، و يبدو أن السؤال احل
 العام لألمم يه األمنيهو البحث عن من ميلك ممارسة الرقابة الفعلية على أرض الواقع ، و لعل هذا ما ذهب إل

 .209جة لعمليات املزدو ولية يف ا، حني اعترب أن معيار درجة الرقابة الفعلية سيكون حامسا فيما يتعلق ابملسؤ املتحدة 

 ضوابط اإلنساب إىل منظمة األمم املتحدة  –ب 
ألة التفرقة مس 23/7/1986يف  عاجلت مصلحة الشؤون القانونية لألمم املتحدة يف رأيها القانوين الصادر لقد      

د خارج ذلك . فق  ما يتمبني األعمال املنجزة من قبل أعضاء قوات حفظ السالم يف إطار قيامهم بوظائفهم ، و بني
اخلدمة، و كل  ارج نطاقخصلحة كون املنظمة مسؤولة عن األعمال اليت تتسبب هبا هذه القوات واليت تتم رفضت امل

د  حالة قيام أحيفيل فإنه ما قبلته يف هذا الصدد ، هو أن تتوسط و تسهل عملية التفاوض لصاحل الضحية ، و ابلتا
، ألنه يت ينتمي إليهالدولة الاسؤولية تقع على عاتق أعضاء القوة الدولية بعمل غري مشروع خارج نطاق عمله ، فإن امل

 .   102مل يكن يف وقت مباشرة و ارتكاب الفعل الضار يعمل بوصفه أحد أفراد القوات الدولية 

بتها يف أن تبدي احلكومات عن رغ 2003جلنة القانون الدويل يف تقريرها سنة يف هذا اإلطار ، أعربت  و           
 يف اللجنة  املمثلني العديد منصرح أن مسألة إنساب الفعل الضار إىل املنظمة األممية ، حيث وجهات نظرها بش

 تحدة كأصل عام ألمم املالسادسة للجمعية العامة أن سلوك قوات حفظ السالم ينبغي أن ينسب و يسند إىل منظمة ا
لدول مع للمنظمة و هذه القوات لو مع ذلك ، رأى جانب آخر أنه يف بعض احلاالت ينبغي أن يتم إنساب سلوك 

كما   لعملية حصراي ،ركة يف ابعض بشكل متزامن ، بل حىت أنه قد تنسب األفعال الضارة إىل الدولة املسامهة و املشا
ة أو ة األمم املتحدوك ملنظمأكد بعض املمثلني على أمهية معيار الرقابة فيما يتعلق بتحديد انساب التصرف أو السل

 .   211للدول 

 

      
209_  La responsabilité internationale de l’Organisation des Nations Unies en cas d’activités menées par les force des 

Nations unies lors de combat est fondée dur l’hypothèse que l’opération considérés et placée sous le commandement 

et le contrôle exclusifs de l’Organisation ( …) . Dans le cas d’opération conjointe, la responsabilité internationale de 

la conduite des troupes incombe à l’entité qui exerce le commandement et le contrôle opérationnel conformément 

aux arrangements établissant les modalités de coopération entre l’Etat ou les Etats fournissant les contingents et 

l’ONU. En l’absence d’arrangements formels entre l’ONU et l’Etat ou les Etats fournissant les contingents, la 

responsabilité serait déterminée dans chaque cas en fonction du degré de contrôle effectif exercé par chaque partie 

dans la conduite des opérations. 

Annuaire de la commission du droit international  2004, op.cit, p 20, para 41 . 

 . 252مد يونس عبد امللك ، مرجع سابق ، ص حم _210
211_ Documents officiels de l’assemblée générale, cinquante-huitième session, sixième commission,14 séance,          

( A/c.6/58/SR.14 ) . 
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و مم املتحدة أروع ينسب لألاملشإىل اعتبار أن مناط حتديد ما إذا كان الفعل غري هنداوي و يذهب األستاذ        
ر ا كان إصداذو عليه ، فإ شراف على مقرتيف مثل هذا الفعل ،ء ، يتوقف على حتديد من يتوىل اإلإىل الدول األعضا

شخاص لألها من أضرار رتتب عليي، فإهنا تتحمل مبفردها مسؤولية ما قد املتحدة ت و تنفيذها يعود برمته لألمماالقرار 
دولية ن املسؤولية الضاء ، فإذا كان نسبة األفعال غري الشرعية لكل من األمم املتحدة و الدول األعاألخرى ، أما إ

 .122ته يف أحداثها در مسامهالنامجة عن اقرتافها مثل هذه األعمال، فإهنا تتوزع على هذه األشخاص الدولية ،كل بق

لى ع فرض قيودر يف النظ إعادة ىلأدت إ ،ميكن أن تتسبب هباتطور أنشطة األمم املتحدة و األعباء املالية اليت  إن    
 امأم اهلرسكوسنة و دمتها البففي أواسط التسعينات أثريت مسؤولية قوات حفظ السالم بعد املطالب اليت قاملسؤولية، 

   امةمعية العررت اجلقثر ذلك، إاألمم املتحدة ، املتعلقة بطلب تعويضها عن األضرار اليت تسببت هبا هذه القوات ، و 
قها  دراسة سبل تطبيتقرير ل لألمم املتحدة وضع قيود على مسؤولية املنظمة، حيث قامت بتكليف األمني العام إبعداد

ية ت على قبول عملليت وافقاو خلص هذا األخري إىل نتيجة مفادها ، أنه ينبغي أن يكون مفهوما أن الدولة املضيفة 
ية احلاصلة ، لنتائج املالينبغي عليها أن تتحمل جزءا من ا –و ذلك ملصلحتها اخلاصة  –حفظ السالم على إقليمها 

مل تحدة هي من تتحألمم املإال إذا كان الضرر احلاصل نتيجة للسلوك اخلطري هلذه القوات ، ففي هذه احلالة فإن ا
 . 132رة العملية ن الضرو  تنجم عاألعباء ، كما خلص هذا التقرير إىل استبعاد مسؤولية املنظمة عن األضرار اليت

، ثبت لكندا قيام 1993لية سنة لقد كرست املمارسة العملية ما جاء يف هذا التقرير ، فأثناء األزمة الصوما         
ت لك قامت السلطالى إثر ذعبعض جنودها العاملني بقوات األمم املتحدة بقتل أربعة صوماليني بدافع العنصرية ، و 

ترب ضحااي . لقد اعؤالء العرتاف مبسؤوليتها عن هذه الواقعة ، و قررت صرف مبلغ من املال كتعويض هلالكندية ابال
وات قمبهامهم داخل  ء القيامالفقه أن حتمل كندا نتيجة أفعال جنودها ، يعود إىل خضوعهم إلشرافها و رقابتها أثنا

 .214لدولية األمم املتحدة يف الصومال ، و ليس إلشراف و رقابة املنظمة ا

شل دولة ما عن فستبدال من جانب آخر ، قد يشمل نشاط األمم املتحدة االخنراط يف عمليات تقوم فيها اب        
لى وضع عع، أو أن تعمل عد النزا بالقيام بوظائفها ، و أن حتل حملها يف إدارة و استعادة الدولة اليت هي يف وضعية ما 

 وق اإلنسان .  هاكا حلقتمراره تعريض السلم الدويل للخطر، أو أن يشكل انتحد ملوقف أو نزاع داخلي من شأن اس

 

      
 . 243-242هنداوي حسام ، مرجع سابق ، ص  _212

213_ 
Daudet Yves , op.cit, p 259 . 
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ن الم ، و تشمل محفظ الس من هنا تظهر عمليات إدارة األقاليم ابعتبارها جمموعة متنوعة مشتقة من عمليات      
حمل  األمم املتحدة حيلولة قليم علىبني عناصر مهمتها اجلوانب املتعلقة بصنع السالم ، حيث تقوم عملية إدارة اإل

تتلقى  إقليمها فإهنا عن إدارة ا نيابة عنها ، و لعجز هذه الدولةلدولة ما للقيام بصالحياهتخمتلف السلطات احمللية 
 ن األضرار اليتعاملتحدة  و تطرح كذلك مسؤولية منظمة األمماملساعدة من اجملتمع الدويل يف شكل إدارة مؤقتة ، 

 . ا هل ييت مسرحا، هذه األخرية كانت هاتتسبب هبا و اليت تنجم عن قيامها بعمليات اإلغاثة اإلنسانية 

 يتيف هاي الفرع الثالث : مسؤولية منظمة األمم املتحدة عن أعمال قوات حفظ السالم
ار اليت تسببت املتحدة عن األضر  تعد القضية اهلايتية من أحدث القضااي اليت متت فيها إاثرة مسؤولية األمم       

 ولريا .وابء الك القوات يف انتشارهبا ، و اليت أحدثت ضررا ابلغا لكثري من سكان هاييت إثر تسبب هذه 

 أوال : عرض موجز لوقائع القضية يف هاييت 
أسفر عن خسائر  وحني ضرب زلزال عنيف دولة هاييت ،  12/1/2010تعود وقائع هذه القضية إىل اتريخ      

 لن منطقة هاييتعا حىت أفادحة طالت األرواح و املمتلكات ، و دمرت البىن التحتية ، مل يتأخر جملس األمن كثري 
ات حفظ سالم ، اليت تقضي إبرسال قو  19/10/2010( بتاريخ 1908منطقة منكوبة ، مصدرا التوصية رقم )

 . 215اإلعمار إضافية إىل هاييت للمساعدة على حفظ السلم و توفري اإلغاثة يف حاالت الطوارئ و جهود
إلغاثة ملني يف شؤون او العا املكثف للمساعداتو مع تواصل جهود قوات حفظ السالم و التدفق العشوائي        

م التابعة فظ السالحاكتشاف تفشي وابء الكولريا يف هاييت بشكل كبري ، حيث ساد االعتقاد العام أبن قوات 
 صل انتشار مرض صائيون أللمقاطعة املنتشرة يف الوسط، رمبا كانت املسؤولة عن انتشار هذا الوابء، فقد نسب أخ

 يفرافقها و شرعت  مجيع ميفجنود نيباليني ، و على ذلك ، قامت البعثة ابستعراض املمارسات الصحية  الكولريا إىل
 و املصابني ، قام جانب من ، و مع ارتفاع عدد الضحااي  216إجراء حتقيقات داخلية، إال أهنا مل تسفر عن أي نتيجة 

  مبساءلة البواء ، كما طالتقصي عن حقيقة مصدر الوابالتنظيمات احلقوقية ، ابلبحث و نظمات غري احلكومية و امل

     
 م لألمم املتحدة : املعدة من قبل إدارة شؤون اإلعال )S/RES/1908 )2010( أنظر النص الكامل هلذه التوصية يف قرار جملس األمن _  215

http://www.un.org/arabic/docs/scouncil. 
 .  10يف فقرته 24/3/2011( الصادر يف  S/2011/183بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت )راجع تقرير األمني العام عن _  216
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 .  172املتسببني يف انتشاره ، و تعويض املتضررين عن األضرار اليت حلقت هبم جراء الوابء 

ق يها مهمة التحقياء ، أوكل إلرب ، قام األمني العام لألمم املتحدة بتعيني جلنة مستقلة من اخل 6/1/2011يف         
نة ألخري أبن اللجاوضح هذا يف سبب انتشار وابء الكولريا و حتديد مصدره ، و لضمان نزاهة و حياد هذه اللجنة ، أ
 -ا و طاقم موظفيه املنظمة ستكون مستقلة عن األمم املتحدة ، و إبمكاهنا الولوج و استعمال مجيع ملفات و تقارير

كومة م املتحدة و للحبتقدمي تقريرها النهائي املفصل لألمني العام هليئة األم على أن تقوم -ر ذلكإن استدعى األم
 اهلايتية الختاذ التدابري الالزمة  .

 ت بسببن الكولريا تفشمتكنت هذه اللجنة من إهناء عملها ، و خلصت يف تقريرها إىل أ  2011يف جوان         
رض من لة تسبب املبسالت يأرتيبوناليت تصب يف هنر ماي تلوث شبكة روافد  توافر ظروف جمتمعة معا منها :

لياٍ، إضافة إىل سوء أوضاع املياه و املرافق جنوب آسيا حا-من نوع  (Vibrio choleraeا )فيربيو كولريبكترياي 
تقرير إىل أن الوابء مل ، كما خلص ال 218الصحية ،و انتشار استخدام مياه األهنار للغسيل و االستحمام و الشرب 

. من جانبه قام األمني العام  219يكن نتيجة للتقصري أو اختاذ إجراءات عمدا من جانب فرد أو جمموعة من األفراد 
مان ضها اللجنة ، و ليت قدمتالألمم املتحدة بدعوة فرقة متكاملة رفيعة املستوى ، لدراسة االستنتاجات و التوصيات 

 .    على وجه السرعة و بطريقة مالئمةمتابعتها 

 دةلرئيس الوحدة يف القاع ، قام ممثلون عن ضحااي الكولريا إبيداع شكوى 2011نوفمرب  3و بتاريخ               
 طالبون من خالهلا منظمة األمم ي و مكتب األمني العام لألمم املتحدة،  220اللوجستية لبعثة األمم املتحدة إىل هاييت 

     
افة ، اليت الصرف الصحي و النظ ظمة املياه ويطرح لغز انتشار وابء الكولريا توافر شرطني : أوال : وجود ثغرات و خروقات مهمة يف البنية التحتية ألن _ 217

عات السكانية يف تلك اجملتم وجودةالكولريا م يستخدمها الناس مما يسمح حبصول تعرض واسع لتلوث األطعمة و املياه ببكترياي الكولريا ، و الثاين : أن تكون
كافحة ذا و قد توصل مركز م هاييت ، هيف. على الرغم من عدم وضوح كيفية دخول الكولريا إىل هاييت ، إال أن هذين الشرطني املذكورين موجودان ابلفعل 

 .هاييت  ملتحدة إىلعثة األمم ااألمراض و الوقاية منها إىل أن الكولريا تسبب هبا جنود نيباليني كانوا حيملون هذا الوابء ضمن ب

 منه .  45يف الفقرة  52/8/2011الصادر بتاريخ   S/2011/540 راجع تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق اإلستقرار يف هاييت_ 218
ت وجود الكولريا يف هاييت بتاريخ ، أنّه مت  إثبا 22/10/2010، يف بيانه الصادر بتاريخ )CDC(أوضح مركز مكافحة األمراض و الوقاية منها   _ 219
 . ، مما حيتمل أن يكون قد حصل بعد الزلزال و أنه مل يسبق ظهور هذا الوابء يف هاييت خالل عقود،  21/10/2010
يابة عن نهذه القضية  ميقراطية ،لدارفعت منظمات غري حكومية و شركات حماماة خاصة كمكتب احملامني الدوليني و املنظمة األمريكية للعدالة و _  220

 ضحااي وابء الكولريا يف هاييت .
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 بعثة ممية و بل املنظمة األكبة من قنتيجة لألفعال املرتضرار اجلسدية ، املرض ، الوفاة ،املتحدة بتعويض الضحااي عن األ
 ي جنم عن اإلمهال ، الذ221، جراء تسببهما يف انتشار وابء الكولريا MINUSTAHاألمم املتحدة حلفظ السالم 

املنعقد  تفاقالواردة يف اال الشكاوى ، كما طالبوا األمم املتحدة إبنشاء جلنةلالمباالة بصحة و حياة اهلايتينيالتهور ، ا
مبسؤوليتها  ا االعرتاف العلينكذ  و ،222املنظمة األممية املتعلق بوضع بعثة األمم املتحدة إىل هاييتبني احلكومة اهلايتية و 

 من معاانة .هلم ن انتشار الوابء مع تقدمي اعتذارها للشعب اهلاييت عما سببته ع

 اثنيا: موقف األمم املتحدة من مطالبات الضحااي  

،  223 قدم هبا املتضررون، ابلرد على طلبات التعويض اليت ت 21/2/2013قامت منظمة األمم املتحدة يف          
متيازات األمم املتحدة امن اتفاقية حصاانت و  29حيث اعتربت مطالبهم " غري مقبولة " استنادا إىل نص املادة 

لها صانة و االمتيازات ما جيع، اليت تشري إىل أن املنظمة متلك من احل 224 1946فيفري  13املوقعة بنيويورك بتاريخ 
نطوي ابلضرورة لطلبات يعليل رفضها التعويض " أن دراسة هذه اغري خاضعة للمتابعة القضائية، و جاء يف معرض ت

 ئمةنشاء " جلنة داإقد رفضت فعلى إعادة تقييم القضااي السياسية و اإلسرتاتيجية للمنظمة " ، ابإلضافة إىل ذلك ، 
 قوات حفظ  فيها يت تتسببللشكاوى" كما ينص على ذلك تقرير األمني العام لألمم املتحدة ، املتعلق ابألضرار ال

     
 .  540من تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق اإلستقرار يف هاييت رقم  46أنظر الفقرة  _221

222_ Accord entre l'Organisation des Nations Unis et le Gouvernement Haïtien concernant le statut de l'opération des 

Nations Unis en Haïti, 9 Juillet 2004 [ci-après SOFA]. Disponible sur ce site : 

https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Information-disclosure/HCAs/Gvt%20Haiti%20-

%20UN%20(Minustah)-9%20Jul%202004.pdf  

 

 ك :راجع يف ذل .مصاب  62000ضحية و  7700ما يقارب   12/3/2013خلفت حصيلة وابء الكولريا منذ بدئه إىل غاية _ 223 

Communiqué de presse, Médecins Sans Frontières, Haïti : des dizaines de centres de traitement du choléra dans un 

état déplorable (12 Mars, 2013), http://www.msf.fr/presse/communiques/haiti-dizaines-centres-traitement-cholera-

etat-deplorable . 

224 _  The United Nations shall make provisions for appropriate mode of settlement of :  

a) dispute arising out of contracts or other disputes of a private law character, to which the United Nations is a 

party ; 

b) dispute involving any official of the United Nations who by reason of his official position enjoys immunity has 

not been waived by the Secretary-General .   

https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Information-disclosure/HCAs/Gvt%20Haiti%20-%20UN%20(Minustah)-9%20Jul%202004.pdf
https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Information-disclosure/HCAs/Gvt%20Haiti%20-%20UN%20(Minustah)-9%20Jul%202004.pdf
http://www.msf.fr/presse/communiques/haiti-dizaines-centres-traitement-cholera-etat-deplorable
http://www.msf.fr/presse/communiques/haiti-dizaines-centres-traitement-cholera-etat-deplorable
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 أبن التعويض -رات سابقة يف قرا –، و لئن كان األمني العام لألمم املتحدة قد اعرتف 225السالم لألطراف األخرى 
ترب أن حقيقة األموال اليت ، إال أنه اع 226هبدف معاجلة األضرار النامجة عن نشاطات األمم املتحدة  جيب أن يدفع

 .    متلكها املنظمة ليست خمصصة لدفع هذه التعويضات

 تقدير موقف منظمة األمم املتحدة :اثلثا:    

يف  ندةااي الكولريا ، مستعدم تعويض ضحيبدو أن منظمة األمم املتحدة و بعد خوف و تردد كبريين قررت          
ن أن تقدم مزيدا من ، لكن دو 1946من اتفاقية حصاانت و امتيازات األمم املتحدة لسنة  29قرارها إىل البند

الضحااي    دم ممثلوالتوضيحات حول قرارها، الذي كان حمل استغراب و استهجان من طرف الفقه الدويل، حيث ق
طالبهم، و يدحضون يوضحون فيها شرعية م 07/05/2013لعام لألمم املتحدة بتاريخ رسالة إىل انئب األمني ا

 ، و اليت ميكن إجيازها فيما يلي :  227املزاعم املستند إليها يف رفض قبول طلباهتم

 اريس مربرا العتبلتيجية " _ أن االحتجاج أبن املسألة تنطوي على " إعادة النظر يف القضااي السياسية و اإلسرتا
حدة فيا لألمم املتسببا كا طلبات التعويض "غري مقبولة " ، و إن سلمنا بوجود مثل هذا االستثناء ، فإنه ال يشكل

إن مطالب  فأوسع ،  لرتفض مساع ادعاءات مقدمي الطلبات ، بل حىت و لو كان تفسري هذا االستثناء على نطاق
 هنم يطلبون فقطأوى ، بل ألمم املتحدة ، و على أي مستالضحااي ال هتدف إىل استعراض أي سياسة أو إسرتاتيجية ل

يطلبون أيضا  ومليدان، اتعويضات عن إمهال و فشل بعثة األمم املتحدة يف الكشف عن الكولريا قبل أن ينتشر يف 
 يت ، وفقاهنر هاي تعويضات عن هذه األعمال غري املسؤولة اليت مسحت بتسلل النفاايت البشرية امللوثة يف

     
225_  Secrétaire Général, Rapport du Secrétaire Général en Aspects Administratifs et Budgétaires du Financement 

des Opérations de Maintien de la Paix des Nations Unies, ¶ 7, UN Doc A/51/389 (20 sept. 1996) ("Conformément à 

la section 29 de la [CPINU], elle s'est engagée…à régler, par l'intermédiaire d'une commission permanente, les 

demandes d'indemnisation se rapportant à des dommages causés par des membres d'une force des Nations Unies...").  

تكون املنظمة  ضرار النامجة ، اليتفراد عن األاعرتف األمني العام لألمم املتحدة أبن سياسة منظمة األمم املتحدة عملت دائما على االلتزام بتعويض األ  _226
 املتحدة . مممتيازات األمسؤولة عنها قانوان ، و تتماشى هذه السياسة مع املبادئ القانونية املتعارف عليها و مع اتفاقية حصاانت و ا

 راجع يف ذلك : 
Le Secrétariat, Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence 

internationale de l'énergie atomique en ce qui concerne leur statut juridique, leurs privilèges et leurs immunités: 

étude préparée par le Secrétariat, ¶ 56, p. 220, UN Doc. A/CN.4/L.118 et Add.1 et 2 (8 mars, 5 & 23 mai, 1967), 

disponible à http://untreaty.un.org/ilc/documentation/french/a_cn4_l118.pdf.  
ل: عقد مؤمتر مع موظفي األمم املتحدة ملناقشة مطالبهم و اإلجابة على  ذهب ممثلو ضحااي الكولريا إىل اعتبار هذه الرسالة مبثابة طلب رمسي_ 227

ممثلو الضحااي التساؤالت  املطروحة يف جواب األمم املتحدة ، اثنيا : تعهد ابلشروع يف وساطة للمساعدة على تسوية و تسديد هذه املطالبات . كما هدد 
يوما ، إبتداءا من اتريخ  60طين يف حال ما مل يتم االستجابة لطلباهتم و الرد على رسالتهم يف أجل إبيداع شكوى ضد منظمة األمم املتحدة أمام القضاء الو 

 إيداع هذه الرسالة .   
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طالبات وإن كانت هتدف إىل ،بل أكثر من ذلك ، فإن هذه امل 228 التفاق األمم املتحدة بتحمل املسؤولية التقصريية
 عن ، فضال  مقبولة"علها "غريجيلألمم املتحدة، فإن ذلك لن يغري من طبيعتها مبا التأثري على قضااي السياسة العامة 

ى بشكاو يما يتعلق ملتحدة فاأنه ال يوجد يف أي من الواثئق اليت تثبت عادة يف نطاق االلتزامات القانونية لألمم 
 املكاتب يفآلراء املتاحة لعام، اامني أطراف اثلثة مثال : )القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة، تقارير األ

لبات جية( من قبول طإلسرتاتياخلاصة لألمم املتحدة( ما يذكر هذا االستثناء )إعادة النظر يف القضااي السياسية وا
ورة لنامجة عن الضر ألضرار االتعويض ، فهذه الواثئق تعفي املنظمة من التزامها بتسوية املطالبات و التعويض عن ا

 ال. حدة يف قضية احلألمم املتفقط، و هذا االستثناء غري موجود يف هذه القضية ومل حيتج به من قبل منظمة ا العملية

ذه هتعويض، فبحسب من اتفاقية حصاانت و امتيازات األمم املتحدة يدعم قبول طلبات ال 29_ أن نص املادة 
وغريها   اشئة عن العقوداعات النسبة لتسوية و حل النز املادة فإن "على األمم املتحدة أن توفر وتتخذ الرتتيبات املنا

ازنة نظمة تتعهد مبو ة أن املمن النزاعات اخلاصة اليت تكون املنظمة طرفا فيها" ، و يستفاد كذلك من نص هذه املاد
 الل إدارة خخلاص من احصانتها يف مواجهة املتابعات القضائية ، و تتعهد بتوفري آليات الشكاوى يف القانون 
لتعويض عن اتهرب من الشكاوى الداخلية للمنظمة ، عالوة على ذلك ، فإنه ال ميكن التذرع بنظام احلصانة لل

  .    229األضرار اليت تتسبب هبا منظمة األمم املتحدة 

     
228_   L’article 54 de l’Accord entre l'Organisation des Nations Unis et le Gouvernement Haïtien concernant le statut 

de l'opération des Nations Unis en Haïti indique que, « Les demandes d'indemnisation présentées au titre de la 

responsabilité civile en cas de pertes ou dommages matériels ou de préjudice corporel, maladie ou décès liés à la 

MINUSTAH ou directement imputables à celle-ci (à l'exception des pertes, dommages ou préjudices  imputables à 

des impératifs opérationnels) qui ne pourront être réglées conformément aux procédures internes de l'Organisation 

des Nations Unies le seront par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 55 du présent Accord, à condition 

que les demandes soient présentées dans un délai de six mois à compter du moment où la perte, … Une fois sa 

responsabilité établie, conformément aux dispositions du présent Accord, l'Organisation des Nations Unies versera 

une indemnisation, sous réserve des limitations financières approuvées par l'Assemblée générale dans sa résolution 

52/247 du 26 juin 1998  » . 

امتيازات و حصاانت األمم املتحدة ، أربعة  من اتفاقية 29حدد األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره املتعلق إبجراءات األمم املتحدة لوضع املادة _  229
                                                         أنواع شائعة من مطالبات القانون اخلاص اليت يتعني على املنظمة حلها ، و تتمثل يف :              

 املنازعات الناشئة عن العقود التجارية . -
 ق حفظ السالم .   طالب الطرف الثالث عن اإلصاابت اجلسدية ، مبا يف ذلك املطالبات املتعلقة ابملسؤولية التقصريية ، اليت خترج من سيام -
 ن األضرار اجلسدية أو الوفاة .مليات حفظ السالم ، مبا يف ذلك طلبات التعويض عشكاوى طرف اثلث املرتبطة بع -
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عثة األمم ع باملتعلق بوض هلايتية،ا_االلتزام التعاقدي الوارد يف االتفاق املنعقد بني منظمة األمم املتحدة و احلكومة 
ن نظام حصانة ال يكو  على ضمان أن املتحدة يف هاييت ،و اتفاقية حصاانت و امتيازات األمم املتحدة ،يساعدان

تفق ت ذه االلتزاماتهلتعويض ، املتحدة مؤداي إىل حرمان ضحااي األضرار النامجة عن أعمال األمم املتحدة من ا  األمم
  مدتاعت  ك تلك اليتا يف ذلمع احلق  األساسي يف انتصاف العدالة ، اليت مت االعرتاف هبا يف الصكوك الدولية ، مب

  قوق اإلنسانحز احرتام تتطابق مع اهلدف الذي أعربت عنه من الرغبة يف تعزي، و  األمم املتحدة منظمة من طرف
و   ، بل  كاوى املتضررينض تلقي شو العدالة ، فرغم ما يعانيه ضحااي الكولريا، إال أن األمني العام لألمم املتحدة رف

ء " جلنة مة اهلايتية ، املتعلق إبنشاتفاق املنعقد بينها و بني احلكو من اال 55مل تقم منظمة األمم املتحدة بتنفيذ البند 
جراء أفعال  ضت لألذىالشكاوى يف هاييت " اليت هي اهليئة الوحيدة املختصة للبث يف شكاوى أطراف اثلثة تعر 

، و هو  302الشكاوى ذه نظر يف هتاألمم املتحدة ، مع اإلشارة إىل أن هذا البند مينع على احملاكم الوطنية هلاييت أن 
 ا . ما يشكل إنكارا للعدالة ألولئك الذين لقوا مصرعهم أو تضرروا جراء إصابتهم ابلكولري 

ليت تعزى لوفيات ا_ يقع على منظمة األمم املتحدة واجب قبول الشكاوى و طلبات التعويض عن اإلصاابت و ا
ألمم اواضح أن منظمة  ، من الأنه " يف القانون الدويلملنظمة األمم املتحدة ، حيث أكد املستشار القانوين للمنظمة 

ه ، امات" . من جهته االلتز املتحدة قد تتكبد بعض الديون يف إطار القانون اخلاص، ومطلوب منها دفع ما يتعلق هبذ
 ام هو " أن لع أن املبدأ احدة ، إىلأشار األمني العام لألمم املتحدة أثناء دراسته للقيود املالية ملسؤولية األمم املت

     

 ية من أجل التنمية . املطالبات املتعلقة بتسيري األنشطة العمل -
 راجع يف ذلك : 

Secrétaire Général, Rapport du Secrétaire Général en Modalités mises en place pour appliquer la section 29 de 

l’article VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ¶ 15, UN Doc. A/C.5/49/65 (24 

avril 1995) .  

 

230_   L’article 55 de l’Accord entre l'Organisation des Nations Unis et le Gouvernement Haïtien concernant le statut 

de l'opération des Nations Unis en Haïti indique que, « Sauf disposition contraire du paragraphe 57, une commission 

permanente des réclamations créée à cet effet statue sur tout différend ou toute réclamation relevant du droit privé, 

qui n se rapporte pas à des dommages imputables aux impératifs opérationnels de la MINUSTAH,  

 auquel la MINUSTAH ou l'un de ses membres est partie et à l'égard duquel les tribunaux d'Haïti n'ont pas 

compétence en raison d'une disposition du présent Accord. 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement nomment chacun un membre de la 

commission; le président est désigné d'un commun accord par le Secrétaire général et le Gouvernement. Faute pour 

les deux parties de s'entendre sur la nomination du président dans un délai de trente jours à compter de la 

nomination du premier membre de la commission, le Président de la Cour internationale de Justice peut, à 

la demande de l'une des parties, nommer le président… ». 
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 نتضاع إىل ما كاادة األو التعويض جيب أن يدفع هبدف معاجلة األضرار النامجة عن عمل املنظمة ، و العمل على إع
لدفع هذه  صص ال مل ختعليه قبل وقوع الضرر " ، و عليه ، فعندما تثار مسألة الضرر فإن حقيقة أن هذه األمو 

 . 231ليس ذريعة لعدم دفع تلك االلتزامات  االلتزامات القانونية ،

 العامة لديهاة ن اجلمعيأكما بينت حمكمة العدل الدولية يف رأييها االستشاريني، حيث رأت أنه " على الرغم من 
تزامات وى احرتام االلسيار آخر نه ال يوجد خأ سلطة مبوجب ميثاق األمم املتحدة ابملوافقة على ميزانية املنظمة ، إال

 .         232اليت تتكبدها املنظمة " 

 إمكانية تسوية النزاع أمام احملاكم الدولية 

ما التحجج لدبلوماسيني ، سيأاثر قرار رفض تعويض ضحااي الكولريا استياء العديد من القانونيني و ا           
  2013أكتوبر 13خ يت بتاريابحلصانة الدبلوماسية، وردا على هذا الرفض، قدم معهد العدالة و الدميقراطية يف هاي

ذ سنة مم املتحدة منمتع هبا األ، لرفع احلصانة اليت تتماهناتن شكوى ضد األمم املتحدة أمام احملكمة اإلحتادية يف 
ل تسيري  ونية من خال، هذه الشكوى اجلديدة قد أتيت ابجلديد ، و أتخذ جمراها على مستوى أكثر قان  233 1946

 و إدارة احلصانة ، و تبيان حمتوى و حدود هذه احلصانة يف جمال املسؤولية املدنية .

     

231_ Secrétaire Général, Rapport du Secrétaire Général en Aspects Administratifs et Budgétaires du Financement 

des Opérations de Maintien de la Paix des Nations Unies, op.cit, para 37,38,39,40 . 

232_  
La Cour International de justice a établi dans son avis consultatif que, « bien que l’Assemblée générale ait  

l’autorité en vertu de la Charte des Nations Unies d’approuver le budget de l’Organisation, il n’y a pas d’autre choix 

que de respecter les obligations encourues par l’Organisation » . 

 
Effet de Jugements du Tribunal Administratif des Nations Unies Accordant Indemnité, supra, note 7; Certaines 

Dépenses des Nations Unies, 1962 I.C.J. Reports 151 (20 juil.).   

رادفا ممة األمم املتحدة ال ميكن أن تكون يذهبون فيه إىل أن " احلصانة اليت حتتج هبا منظ yaleابحثني يف القانون من جامعة   يف تقرير نشر من قبل_  233
نتهكت لتعويض ، و لكوهنا  املتحدة خالفت التزاماهتا التعاقدية مع هاييت ، من خالل رفضها إنشاء جلنة افإن األمم ا -حبسبهم –لإلفالت من العقاب، و 

 ل إدخال وابء الكولريا يف هاييت ، و رفضها االعرتاف مبسؤوليتها " .مبادئ املساعدات اإلنسانية من خال
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ا فرض ف الدولية ، ممته الظرو إمجاال ، فإن توسع جملس األمن يف احلاالت املهددة للسلم و األمن الدوليني أمل     
ليني ، على م و األمن الدو فظ السليف ح على جملس األمن تطوير ميكانيزماته للقيام ابملهام املنوطة به ، املتمثلة أساسا

مة األمم لقول حبياد منظلن الفقه أن هذا التوسع قابله اإلفراط يف اللجوء إىل تدابري الفصل السابع ، مما دفع جانبا م
 و حتمل لتقومي سلوكها نظمة كحلاملتحدة عن امليثاق ، و دعا إىل مساءلتها عن األفعال غري املشروعة اليت أتتيها امل

 التزاماهتا .            
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 –من جانب الدول فرادى  –استطاع إىل حد ما حترمي استخدام القوة قد صفوة القول أن اجملتمع الدويل       
قوة بشكل شامل و مطلق ، بط سلوك الدول يف جمال استخدام اليف العالقات الدولية ، و إن كان مل ينجح يف ض

، ففي أحيان كثرية كانت الدول تلجأ إىل استعمال  املمارسة الفعلية للدوللنظرية و أن هنالك فجوة بني ا حبكم
 ،  يق الناظمة الستخدام القوةالقوة عن إدراك و وعي كاملني ، مستغلة بذلك غموض و قصور النصوص و املواث

، هذا األخري و ضماان لعدم  السيما مبدأ الدفاع الشرعي،  كذا التوسع يف االستثناءات الواردة على هذا املبدأ  و
الدفاع فعل ربط توقف  أين،  جبملة من الشروطاألمم املتحدة أحاطه ميثاق ، حياده عن اهلدف املبتغى منه 

، كما ألزم أن يكون الدفاع الشرعي ردا  اإلجراءات الكفيلة برد العمل العدوايناختاذ جملس األمن  باشرةالشرعي مب
  لفعل اليت أتتيه الدولة الضحية عدواان .على هجوم آين ، و إال كان ا

ملنتهكة عادة ما تعمد إىل الدفاع عن سلوكها و حماولة تربيره الدول اأن  تكمن يف التنظيم الدويلأمهية  إن         
ة لتجنب إدانة سلوكها املنطوي على خرق مبدأ استخدام القو  قانونيا بتوضيح األسانيد القانونية الداعمة النتهاكها

أن دوهلم لن تها بعض ساسإن صرح  - و الدولأن هذه على بشكل ال مراء فيه  العالقات الدولية ، اما يدل يف
تبقى  دوهلمفإن  -العالقات الدولية  اآلن القيود الذي يفرضها القانون الدويل على استخدام القوة يف دتتحرى بع

ابلتايل فإن هذا السلوك يعكس قناعة من يقف حريصة على تقدمي حجج تدعم موقفها من الناحية القانونية ، 
و أبن هذه األحكام ، ة القانون الدويل و بوجوب احرتام قواعده و أحكامه الناظمة الستخدام القوة وراءه بفاعلي

 ما زالت متثل حدا أدىن مشرتكا بني الدول يف حياهتا الدولية .

جملس األمن جلوء  قد شهد تغريا جذراي، ميزهالباردة  ن مبدأ حظر استخدام القوة يف عصر ما بعد احلربعلى أ    
، لة يف توافق الدول دائمة العضويةالواسع الختاذ تدابري الفصل السابع ، توسع أملته الظروف الدولية السائدة املتمث

    م و السلطة الال حمدودة اليت منحها ميثاق األمم املتحدة جمللس األمن يف تكييف كل ما من شأنه هتديد السل
و أشد حرصا على احرتام حقوق ، أكثر تدخال يف النزاعات املسلحة األمن الدوليني ، حيث غدا جملس األمن و 

  د جمللس األمن ، بل أكثر من ذلك اإلنسان ، و مكافحة اإلرهاب ما أاثر عديد التساؤالت خبصوص الدور اجلدي
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،  1قرارات تتعارض مع الشرعية الدولية و أحكام القانون الدويل و قواعده اآلمرة فقد أخذ جملس األمن يصدر 
يف التكييف و انعدام وجود رقابة على أعماله ، كما أسهم الغموض الذي يشوب مستغال بذلك سلطته الواسعة 

رفة هلذه البنود إلعمال أمام بعض الدول  ) دائمة العضوية ( للقيام بتفسريات منحبعض مواد امليثاق يف فتح اجملال 
، و أضحت هذه الدول تقيد عمل جملس األمن و تؤثر على حياده يف تدخالهتا ابلشكل الذي خيدم مصاحلها 

تناول القضااي الدولية ، بشكل أضحى معه آلية لتنفيذ سياستها اخلارجية و ترهيب الدول و معاقبتها بدل احلفاظ 
و حال دون قيام أجهزهتا أبدوارها ، انعكس على أداء املنظمة إمجاال  على السلم و األمن الدويل ، األمر الذي

 بشكل مستقل .

من امليثاق املتعلقة بتشكيل و إنشاء جيش دويل  43فإن عجز جملس األمن عن تفعيل املادة  يف املقابل ،         
و األحالف العسكرية أو تكليفها دائم لتنفيذ قراراته ، دفع به إىل القيام بتفويض الدول و املنظمات اإلقليمية 

يف سبيل  ، فإذا سلمنا مبشروعية التفويض كأسلوب انتهجه جملس األمن العسكرية لتنفيذ قراراتهابستخدام القوة 
    خروجا على أحكام و روح امليثاق ،هذا األسلوب يعد  ، فإن التوسع يفيف حاالت استثنائية  أداء املهام املنوطة به

يستلزم ابلضرورة كان و التكليف أو الرتخيص  التفويض أأسلوب العمليات العسكرية اليت جرت يف إطار  كما أن
حتت إشرافه ، و له أن يتوىل مهمة الرقابة على هذه األعمال حتت رقابة جملس األمن و أن جترى هذه العمليات 

 . ب العمليات اليت متت يف هذا اإلطاريف أغل مل يكنجتنبا عن حيادها عن األهداف املتوخاة منها ، و هو ما 

عقب هناية احلرب الباردة عما رمسه له ميثاق األمم املتحدة ، يستلزم ضرورة التصدي جملس األمن حياد إن        
اقرتاحات من  فإننا نتبىن ما جاء به الفقهله، و معاجلة النقائص و السلبيات اليت أدت إىل هذا االحنراف، و عليه 

 هتدف إىل إصالح املنظمة العاملية ، و اليت ميكن إجيازها فيمي يلي : 

أو حصره و التقييد من استعماالته ، بل و حىت إزالته ابعتباره يتعارض  ضرورة احلد من استخدام حق الفيتو _ 
 مع مبدأ املساواة بني الدول . 

     
نزيه يتطلب وصول اجملتمع الدويل إىل درجة ابلغة التطور رارات األمم املتحدة بشكل فعال و أبن إعمال ق" نبادر إىل االعرتاف األستاذ هنداوي  قولي_ 1

، ابلعكس ، فإنه يالحظ ارتدادا واضحا عما كان اجملتمع الدويل والرتتيب و األخذ مبعاين الشرعية الدولية ،و هو ما مل يتحقق بعد للمجتمعمن التنظيم 
   . قد حققه من شرعية دولية

 . 248هنداوي حسام أمحد ، مرجع سابق ، 
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ميثلون خمتلف قارات  ميلكون بدورهم حق النقض، وائمني آخرين _ توسيع عضوية جملس األمن لتشمل أعضاء د
 .) لكوهنا ال متلك أي عضو دائم يف جملس األمن (القارة اإلفريقية  ، ابلرتكيز علىالعامل 

 املتحدة مبمارسة سلطات جملس األمن يف حالة عجزه عن القيام ابملهام املنوطة_ تفعيل دور اجلمعية العامة لألمم 
 هم يف حفظ السلم و األمن الدوليني .سيبه ، و تغيري آلية التصويت مبا 

، مضى عليه الدهر و مل يعد يصلح العمل بهمنها  ، فجانباألمم املتحدة ميثاق  _ مراجعة و تعديل بعض مواد
 يعرتيه الغموض  ديله ليغدو متناسبا و مواكبا للتطورات الدولية احلاصلة ، و جانب اثلثيتعني تع و جانب آخر

  و إزالة اللبس عنه . القصور حباجة إىل تفصيل و توضيحو 

موضع التنفيذ، و تشكيل جيش دويل دائم ، بعدما  43ضرورة إبرام االتفاقات اخلاصة مع الدول بوضع املادة  _ 
 وم مالئمة لذلك .أضحت مجيع الظروف الي

_  إعطاء دور رقايب حملكمة العدل الدولية للبث يف األعمال و اإلجراءات اليت يتخذها جملس األمن ، و املتعلقة  
أساسا يف حفظ السلم و األمن الدوليني ، هذه الرقابة ليس ابلضرورة أن ينص عليها يف امليثاق ، فمادام ال يوجد 

أن تقوم بتطوير عرف دويل جييز هلا إعمال الرقابة على أعمال جملس  (CIJ)ما مينع ذلك ، يكفي للمحكمة 
السيما و أهنا قد مهدت الطريق لذلك من خالل قضية لوكريب و األزمة  -و إن مل يكن بطريقة مباشرة  –األمن 

ا بقي منطق اليوغسالفية ، و هي مدعوة ابعتبارها الضمري العاملي لإلنسانية إىل لعب دور أكرب يف املستقبل طامل
              السالح و القوة يطغى على منطق القانون .        

_ فتح اجملال أمام املنظمات الدولية للتقاضي أمام حمكمة العدل الدولية خصوصا و أن جماالت نشاطاهتا شهدت 
 اتساعا كبريا ، و ابلتايل زايدة جمال و نطاق منازعاهتا .

و يف األخري ، أمكن القول أنه رمبا تكون إاثرة مسؤولية منظمة األمم املتحدة عن األعمال غري املشروعة           
كفيل ابحلد من أو القوات اليت تقوم بتكليفها أو بتفويضها استخدام القوة  ،  اليت تقوم هبا أو اليت تتسبب هبا قواهتا

منظمة األمم املتحدة تعترب الضامن حلفظ السالم العاملي ، لكن يف احنراف املنظمة و تعسفها، فمن الصحيح أن 
مقابل ذلك، فإنه ال ميكنها أن تضرب عرض احلائط مبادئ القانون الدويل ابعتبارها حامية هلذا األخري ، و إال 

   رت الدول إىل البحث عن بديل هلا.اضط
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، سلطات جملس األمن يف ضوء قواعد النظام العاملي اجلديد ، د .د ن ،  هنداوي حسام أمحد حممد. 8
1994. 

،  ترمجة أنور مغيث ، القانون الدويل و سياسة املكيالني أوليفيي كورتنو  برابرة ديلكورو  هريمني ابتريك. 9
 .1995الدار اجلماهريية للنشر و التوزيع ، اجلماهريية الليبية ، 

IIالرسائل و المذكرات الجامعية : 

 رسائل الدكتوراه: -أ(

  ، أطروحة دكتوراه ، حكام الفصل السابع من امليثاقأق يحدود سلطات جملس األمن يف تطب ،حساين خالد. 1
 . 2013،  جامعة اجلزائر، كلية احلقوق 

الدكتوراه يف العلوم  رسالة مقدمة لنيل شهادة ،دولية يف القانون الدويل اجلنائياجلرمية ال ، روان حممد الصاحل. 2
 . 2009-2008،  قسنطينة، امعة منتوري ج ،القانونية 

شهادة دكتوراه يف  أطروحة مقدمة لنيل، ل القانون الدويل املعاصر ظي يف أبعاد األمن اجلماع،  شابو وسيلة. 3
 .2008، جامعة اجلزائر ، احلقوق  كلية  ، العامالقانون 

كلية   ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، دراسة يف املستجدات الدولية ، حفظ السالم  قوات ، قلي أمحد. 4
 .2013،  تيزي وزو، و العلوم السياسية   احلقوق 

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون ، إلرهاب و اتفاقيات حقوق اإلنسان مكافحة ا ، ودي سهيلةقم. 5
 .2014، بسكرة ، جامعة حممد خيضر ،  كلية احلقوق و العلوم السياسية،   ت الدوليةالعالقاو  الدويل 
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 ،نفرادية واقع املمارسات الدولية االويل و ت مكافحة اإلرهاب بني فاعلية القانون الدآليا،  عليسي لوني. 6
،  تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، كلية احلقوق و العلوم السياسية،  الدكتوراه يف القانون لنيل شهادة رسالة 

2012. 

 الماجستير:  اتمذكر  -ب(

،  جامعة اجلزائر ، اجستريامللنيل شهادة مقدم حبث ، و احلرب يف اإلسالم  السلم ،بوبكر عبد القادر. 1
1992. 

 ، قوق و العلوم السياسيةكلية احل، حبث لنيل شهادة ماجستري ،حفظ السلم ألسباب إنسانية ،  خلفان كرمي. 2
 .1999، تيزي وزو،  جامعة مولود معمري

و كلية العلوم اإلنسانية ،   رسالة ماجستري، خدام القوة يف العالقات الدولية مبدأ حظر است،  طالب خرية. 3
 .2007،  تيارت،  جامعة ابن خلدون ،االجتماعية

، املفهوم احلديث للحرب العادلة ، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام ، كلية  العباسي كهينة .4
 .2011تيزي وزو ،  ،احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري

  ، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري ، يف تسوية النزاعات املسلحة ائريةدور الدبلوماسية اجلز ، حللوح بلقاسم . 5
 .2004، جامعة البليدة ،  احلقوقكلية 

مذكرة ( ، 2015إىل  2003) دراسة من  اإلقليمية و الدولية أبعادها دارفورقضية ،  اك حيي حممد ملنيمست. 6
تيزي ،  جامعة مولود معمري ، كلية احلقوق و العلوم السياسية  ، يف العلوم السياسية مقدمة لنيل شهادة ماجستري

 . 2013،  وزو

،  جامعة اجلزائر، كلية احلقوق ،ماجستري رسالة ،اإلنساينمبدأ عدم التدخل و التدخل  ،يويب عبد القادر. 7
2004 . 

III :المقاالت و الملتقيات 
 المقاالت -(أ
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جملة جامعة  ،النزاعات و تسويتها يف إفريقيا  اإلفريقي يف حلجملس السلم و األمن ،  هيبة علي احطيبة. 1
 .650 -629ص،  2011 ، 2 ع، 27 داجملل، دمشق للعلوم القانونية و االقتصادية 

  جملة دفاترالنووي وفق قواعد القانون الدويل، ، االنسحاب من اتفاقيات حظر االستخدام  بن داود إبراهيم. 2
- 29، ص  2013، 8كلية احلقوق و العلوم  السياسية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، ع   ،السياسة و القانون

48  . 

      جملة الشريعة  ،تدخل و التعارض مع سيادة الدولة املساعدة اإلنسانية بني شرعية ال، بن عليين اثبن سهلة . 3
 .121-85ص ،  2012يناير  ،49ع، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، كلية القانون ،   و القانون

جامعة  ، جملة التواصل للعلوم اإلنسانية و االجتماعية،  اإلفريقي يف التدخل حق االحتاد،  بوسراج زهرة. 4
 .190-168ص  ، 2013 ، 34ع، عنابة ،ابجي خمتار 

اجمللة  ، الدوليةمقتضيات املمارسة  امليثاق و ضوابط استخدام القوة يف العالقات الدولية بني ، مجالحيىي و ب. 5
-133ص ، 2010، 2،ع جباية، عبد الرمحان مرية جامعة ،السياسية العلومو األكادميية للبحث القانوين 

147. 

، السنة اخلامسة ، ، هل تتحول املساعدة اإلنسانية إىل تدخل إنساين ، جملة الصليب األمحر  توريللي موريس. 6
 .298-250،  1992،  25ع 

لألمن و التنمية اجمللة اجلزائرية ، ت اإلسالموية  يف املغرب العريب احلركا ، عريبالو بومدين  ةينايمس ححاد. 7
 . 224-194ص ،  2103،  ابتنة، جامعة حاج خلضر ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ،

 ، 16األبعاد الفكرية و التارخيية ألزمة مشال مايل .جملة قراءات إفريقية  ، دايلو الصاحل سيدي املختار. 8
 .31-24ص ، 2013

-7، ص  2014،  9 العدد،  د.م.ن،  اسية عربيةدورية سي، بني التحرمي والتقنني  احلرب ،الدين مشامة نور. 9
19 . 

جملة ، مة األمم املتحدة ظق حقوق اإلنسان يف سياق إصالح منآفا،  صكصك عمر و بيدي آمال. 10
 .125 -99،  2011، لفة جامعة اجل، 32،  دراسات و أحباث
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قانون الدويل و واجبات الدول يف الدفاع الشرعي بني مبادئ امليثاق و قواعد ال ، ة تيجاين بشريز يفطح. 11
العدد  ، جامعة اجلزائر ،كلية احلقوق ،السياسية  اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و اإلقتصادية و،  املمارسة الدولية

 . 279-245ص ،  2010 ، 04

 ،67ع ،بغداد ، دراسات دولية ،يف مايل و تكوين الدولة احلركة األزوادية  ، قاسم خريي عبد الرزاق. 12
 . 26 -11ص  ، 2014

 ،16 ع،املنتدى اإلسالميريقية صادرة عن جملة قراءات إف، النزاع املسلح يف مايل ،  كونتاو الشيخ ابراهيم.  13
 . 39-32ص ،  2013

-731موقف جملس األمن من اإلرهاب يف ضوء القرارات)  ،احملاميد وليد فؤاد و اخلاليلة يوسف ايسر. 14
 .2010 ، 01ع، 26 داجملل ، جملة جامعة دمشق للعلوم القانونية و االقتصادية، (  748-1368-1373

اجمللة األكادميية للبحث  ،اإلفريقي يف جمال السلم و األمن التحدايت الراهنة لالحتاد ،معزيز عبد السالم. 15
 .85-33ص ، 2011، 2العدد ،   جباية، جامعة عبد الرمحان مرية ،  العلوم السياسيةو  القانوين 

 و جملس األمن رات اجلمعية العامةدور األمم املتحدة يف مكافحة اإلرهاب الدويل يف ضوء قرا ،نسيب جنيب. 16
 .269-243ص ، 2012، 2ع،تيزي وزو، جامعة مولود معمري ،قدية للقانون و العلوم السياسية اجمللة الن ،

، ، جملة العلوم السياسية، بغداددور املنظمات الدولية يف تفسري معاهداهتا املنشئة،  النقيب عدانن عباس. 17
 . 138-120، ص 2012

 .65-10ص،  2013جوان  ، 23ع،  جامعة اجلزائر، سيادة مسؤولة ، حنو  اهلامشي محادو. 18

 دمشق جامعة جملة، القانون الدويل اإلنساين و قانون النزاعات املسلحة بني النظرية و الواقع ،  ايزجي أمل. 19
 .131-104، ص  2004، العدد األول ،  20، اجمللد  والقانونية االقتصادية للعلوم

 (المداخالت  )أعمال الملتقيات -(ب
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التدخل اإلنساين يف املمارسات الدولية  حقوق حتميها القوة او قوة تربرها  ، رة عصام و منصر مجالاب. 1
،  القوة  بني قوة القانون و هيمنةالدولية مداخلة يف امللتقى الوطين حول استعمال القوة يف العالقات  ، احلقوق؟

 . 2013ماي  20-19، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، سيةكلية احلقوق و العلوم السيا

مداخلة يف امللتقى ، مات اإلقليمية ظى ضوء عالقة األمم املتحدة ابملنالتدخل يف ليبيا عل ، بن عيسى أمحد. 2
كلية احلقوق و العلوم   ، مم املتحدةل التطبيقات الراهنة مليثاق األظالدولية يف الوطين حول مستقبل العالقات 

 . 2012نوفمرب  12 -11، جامعة الوادي  ، السياسية

مداخلة يف إطار امللتقى  ،العوملة السياسية  التدخل من أجل إقرار الدميقراطية مظهر من مظاهر ، خلفان كرمي. 3
 . 2013 -2012، املدية ، جامعة حيي فارس  ، الدميقراطيةالوطين حلقوق اإلنسان و التحوالت 

اخلامس  مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل ،اإلنساينحركة التحرير اجلزائرية و القانون الدويل  ، علي أمحد سيد. 4
 10 -9كلية العلوم القانونية و اإلدارية ،  الشلف ، جامعة حسيبة بن بوعلي ،للقانون الدويل اإلنساين

 . 2010نوفمرب

لية ملكافحة اإلرهاب . مداخلة يف إطار امللتقى الوطين و دجملس األمن و الشرعية ال ، يب حممد ابهلامشييطا. 5
جامعة  ،كلية احلقوق و العلوم السياسية،وة القانون و هيمنة القوة ق حول استعمال القوة يف العالقات الدولية بني

 .  2013ماي 20 -19، تيزي وزو، مولود معمري

IV : المواثيق و االتفاقيات الدولية 

 المواثيق  -(أ

، اليت من بني أهم ما تضمنته ميثاق عصبة األمم ،  28/6/1919" املوقعة بتاريخ  Versailles ة "اتفاقي -
       perp.fr/traites/sdn1919.htm-http://mjp.univمتوفر على املوقع التايل :

 ( .  8/10/1962) انضمت اجلزائر إليه بتاريخ  26/06/1945ميثاق األمم املتحدة املوقع بتاريخ  -

بتاريخ ) انضمام اجلزائر إليه  26/6/1945النظام األساسي حملكمة العدل الدولية املوقع بتاريخ  -
8/10/1962 . )  

http://mjp.univ-perp.fr/traites/sdn1919.htm
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 اإلتفاقيات الدولية :  -(ب

، متوفرة على املوقع  19/7/1899االتفاقية الهاي املتعلقة بقواعد و أعراف احلرب الربية ، املوقعة بتاريخ  .1
 OpenDocument150f/INTRO/https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.ns? االلكرتوين : 

مبوجب املرسوم ، ) انضمت إليها اجلزائر  9/12/1948. اتفاقية منع و قمع جرمية اإلابدة املوقعة بتاريخ 2
 ( . 1963، سنة  66بتحفظ ، ج.ر ، ع 11/9/1963املؤرخ يف  63-239

 (.16/4/1960بتاريخ )انضمت اجلزائر12/8/1949يف. اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى احلرب املوقعة 3

انضمت ،)  12/8/1949.اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني وقت احلرب املوقعة بتاريخ 4
 ( . 16/04/1960اجلزائر بتاريخ إليها 

انضمام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  11/9/1963املؤرخ بتاريخ  337-63تضمن املرسوم رقم .  5
األمم املتحدة ، املوافق عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  ىل اتفاقية امتيازات و حصاانتبتحفظ إ

  ( .1963، سنة  66ة الرمسية ، العدد . )اجلريد 13/02/1946

دقت عليها اجلزائر مبوجب ا) ص 22/5/1969اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول املربمة بتاريخ . 6
 .( 1987، سنة  42، ج.ر ، ع  13/10/1987املرسوم 

املتعلق حبماية ضحااي النزاعات  1949امللحق ابتفاقيات جنيف لعام  1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام  .7
،  20، ج.ر ، ع  16/5/1989بتاريخ  68-89صادقت عليها اجلزائر مبوجب املرسوم  )املسلحة الدولية 

 . (1989سنة 

VI : واثئق األمم املتحدة 

  نقرارات مجلس األم -(أ

 ، املتضمن فرض عقوابت على العراق. 1990الصادر سنة  678قرار جملس األمن رقم  -

https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/150?OpenDocument
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، املتضمن إنشاء بعثة األمم املتحدة يف السودان   2005مارس  24( بتاريخ 1590) جملس األمن رقمقرار  -
 لضمان اتفاقية سالم جنوب .                                   

 ، املتضمن معاقبة تعدايت األطراف يف دارفور .         2005مارس  29( بتاريخ 1591)رقم  جملس األمنقرار  - 

، املتضمن إحالة مرتكيب جرائم احلرب و اجلرائم  2005مارس  31( بتاريخ 1593)رقم جملس األمن قرار  -
 . ضد اإلنسانية يف دارفور على احملكمة اجلنائية الدولية

 بشأن الوضع يف ليبيا  26/2/2011( الصادر بتاريخ 1970قرار جملس األمن رقم ) -

 املتضمن محاية املدنيني يف ليبيا . 17/3/2011( الصادر بتاريخ 1973قرار جملس األمن رقم ) -

 بشأن الوضع يف اليمن . 21/10/2011( الصادر بتاريخ 2014قرار جملس األمن رقم ) -

 

 لألمم المتحدةالجمعية العامة  قراراتأعمال و  -(ب

حبظر استخدام القوة يف  املتعلق أسس السالم"و املسمى "  1/12/1949( يف 290قرار اجلمعية العامة ) -
 العالقات الدولية .

 اإلحتاد من أجل السالم .حتت عنوان  3/11/1950الصادر بتاريخ  377_ قرار اجلمعية العامة رقم 

التدخل يف الشؤون الداخلية للدول و محاية املتضمن إعالن عدم جواز  2131رقم اجلمعية العامة قرار  -
 .       1965 /21/12، الصادر بتاريخ ااستقالهلا و سيادهت

 2625إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بعالقات الصداقة و التعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة  -
 .      1970تشرين األول  24الصادر يف 

 . املعروف إبعالن " تعزيز األمن الدويل" 16/12/1970( يف 2324مة )قرار اجلمعية العا -

، املتضمن وضح حد النتداب جنوب إفريقيا على  1971لسنة  2145اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  قرار -
 إقليم انميبيا .
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 .     12/12/1974تعلق حبقوق الدول و واجباهتا اإلقتصادية يف امل (3281)رقم اجلمعية العامة إعالن  -

 . املتضمن تعريف العدوان 14/12/1974املؤرخ بتاريخ  3314رقم قرار اجلمعية العامة  --

، اخلاصة ابملساعدة اإلنسانية لضحااي  8/12/1988الصادرة يف 131/43الئحة اجلمعية العامة رقم  _
 الكوارث الطبيعية وحاالت اإلستعجال .

بشأن محاية حقوق اإلنسان و مبدأ عدم التدخل يف  14/12/1990الصادرة يف  100/45الالئحة رقم 
 الشؤون الداخلية .          

،  املتعلق ابلتدابري الرامية للقضاء على اإلرهاب  09/12/1994الصادر يف 49/60قرار اجلمعية العامة رقم  -
 الدويل .

، الذي جاء بعنوان " إدانة اهلجمات اإلرهابية يف  12/9/2001بتاريخ ( 1/56قرار اجلمعية العامة رقم ) -
 الوالايت املتحدة األمريكية ".

و الذي جاء بعنوان " اسرتاتيجية األمم  08/9/2006( الصادر يف 288/60قرار اجلمعية العامة رقم ) -
 املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب " .                     

 األمين العام لألمم المتحدةتقارير  -(ج

( الصادر يف  S/2011/183تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت ) -
24/3/2011. 

الصادر بتاريخ  S/2011/540  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتحقيق اإلستقرار يف هاييت -
25/8/2011. 

 :الفرنسيةثانيا باللغة 
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امللخص:     
يعد مبدأ حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية أحد املبادئ اليت يقوم عليها التنظيم الدويل ، فإذا    

بدخول ميثاق  –من جانب الّدول فرادى  -كان اجملتمع الدويل قد توصل إىل احلّد من استخدام القوة 
األمم املتحدة حيز النفاذ، فإن ما مييز مرحلة ما بعد احلرب الباردة هو ظهور  أوضاع جديدة ، فرضت 
على جملس األمن أن يتوسع يف مفهوم السلم و األمن الدوليني، و ابلتايل اللجوء إىل استخدام القوة يف 

رعية هذا السلوك اجلديد جمللس إطار األمن اجلماعي بشكل مكثف ، و هو ما أاثر اجلدل حول ش
 األمن، الذي اعتربه البعض احنرافا عن مبادئ ميثاق األمم املتحدة و أحكام القانون الدويل.  

 الكلمات املفتاحية : القوة ، السلم ، األمن ، ميثاق األمم املتحدة ، جملس األمن .
Résumé 
Le principe de l'interdiction de l'usage de la force dans les relations internationales fait l'un des 
principes sur lesquels est fondée l'organisation internationale. Si la communauté internationale a pu 
cesser l'utilisation de la force - de la part des pays individuels - par entrée en vigueur de la charte 
des Nations Unies, ce qui distinguerait le post-guerre froide est l'émergence de nouvelles 
situations ; Ces dernières ont imposé au Conseil de Sécurité de s'étendre dans le concept de la paix 
et de la sécurité internationale, et par la suite, l'expansion de l'utilisation de la force dans le cadre de 
la sécurité collective. Ceci a suscité la controverse sur la légitimité de ce nouveau comportement 
du Conseil de Sécurité. Certains l’ont considéré une déviation par rapport aux principes de la 
Charte des Nations Unies et jugements de la législation internationale.  
Mots clés : la force, la paix, la sécurité, la charte des Nations Unies, le conseil de sécurité . 
Summary 
The principle of the prohibition of the force using is one of the main principles that  the 
international organization is founded in. If the international community was able to stop the force 
using - from individual countries side - by entry in application of the United Nations Chart. What 
characterizes the post-cold war is the emergence of new situations; These have imposed on the 
Security Council to expand the concept of peace and international security, and thereafter, the 
expansion of the force using in the framework of collective security. This has sparked controversy 
over the legitimacy of this new behavior of the Security Council. Some have considered that as 
deviation from the principles of the United Nations Chart and international law judgments. 
Words key : force, peace, security, the United Nations Chart, Security Council. 
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