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1 

 
معاين نسبية، فمفهوم النظام مثال، أو ومن املعروف يف العلوم اإلنسانية أن املفاهيم والقيم حتمل دالالت 

مفهوم العدل، أو مفهوم املساواة وغريها من املفاهيم األخرى ال ميكن أن تستوعب مبوضوعية اآل من خالل 
البيئة والزمان يلعبان  دورا كبريا يف  :ني أيومن املعروف أن هذين العامل، ظروف البيئة والزمان الذي تظهر فيه

فمن املسلم به أنه ال ميكن احلكم على حادثة .  بلورة وحتديد احملتوى واملدلول املوضوعي لتلك املفاهيم والقيم 
املكان الذي سادت ومعينة أو اإلحاطة بظاهرة حمددة بصورة موضوعية واضحة دون الرجوع إىل ظروف الزمان 

   .هرة أو حدثت فيه تلك احلادثةفيه تلك الظا

إن القانون كجميع الظواهر االجتماعية األخرى يتأثر هو اآلخر بالظروف االجتماعية واالقتصادية 
كذلك الظروف السائدة و، وأن الفترة الزمنية ، والسياسية السائدة يف اتمع الذي يوجد فيه يف فترة زمنية حمددة

  .      حتدد أبعادها يف التطبيقوتوضيح مدلوها والقانون  تلعب دورا أساسيا يف بلورة أحكام
Law needs to be related to the system of values recognized in the particular community in which 

it operates. Such a system of values may and in fact does differ from place to place and from period to 
period 

 )1( . 

إن ما يعترب مشروعا يف مكان معني، أو يف زمن معني قد ال يعترب كذلك يف مكان آخر أو يف زمن آخر   
فما يعترب عادال : املساواة وغريها من القيم واملفاهيم األخرى ووهذه املالحظة تنطبق كذلك على مفهوم العدل 

بناء و. يف مكان معني أو يف ظل ظروف زمنية حمددة قد ال يعترب كذلك يف مكان آخر أو ظروف زمنية أخرى
كذلك وتقييمها يتوقف على درجة الوعي بالذات، واملبادئ واملفاهيم وعلى ما تقدم، فإن النظرة إىل القيم 

باحمليط اليت يبلغها األشخاص يف جمتمع معني  يف فترة تارخيية حمددة من فترات اهودات املبذولة لتحقق  الوعي
 .الوصول إىل الرفاهية املنشودة يف ذلك اتمع والرقي يف ظل تلك الظروف، 

 شخاصرفاهية األوإن الغاية اليت يسعى إليها أي جمتمع مبا يف ذلك اتمع الدويل، هي حتقيق رقي 
. كذلك احملققة الوسائل املستعملة يف سبيل ذلك كما قد تتباين النتائجوقد ختتلف الطرق املتبعة واملكونني له،  

ويرجع السبب يف ذلك االختالف والتباين أساسا إىل الوضع الذي يكون عليه اإلنسان يف ظروف املكان 
  .ومفاهيم وما استقروا عليه من مبادئ يف عالقام املتبادلةوالزمان، وكذلك إىل ما تعارف عليه   الناس من قيم 

 : ن ما سبقت اإلشارة إليه يظهر بوضوح يفع الدويل وهو جمال هذه الدراسة فإأما بالنسبة للمجتم
يف  موقفها من ظاهرة استعمال القوةواملتمثلة يف  التغيري الذي طرأ على نظرة الدول و : الصورة األوىل

وأخريا ، احلرب  وبصفة خاصة تغري موقف الدول من ظاهرة. املتبادلة عرب املراحل التارخيية املتعاقبة عالقاا 
  .  أو إستخدامها  استعمال القوةبموقفها من اللجوء إىل التهديد  

ما طرأ على هذه العالقة ومن عالقة الدولة بالفرد ، القانون الدويل   ثل يف موقفوتتم : الصورة الثانية
أن نشري إىل أن املواقف املتباينة   وميكن تغيري جذري ، وهذه األمثلة كافية لتوضيح ما سبقت اإلشارة إليه، من

                                     
Dennis Lloyd  : The Idea of Law. P 116 -  )1(  
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ملختلف الدول جتاه سياسة التفرقة والتمييز العنصري اليت كانت سائدة ومطبقة يف جنوب إفريقيا بصفة خاصة 
قد تدرج موقف حمكمة العدل الدولية مثال و. يمالقودليال واضحا على مدى تأثري الظروف على بلورة املفاهيم 

كما تغريت نظرة بعض أعضاء اتمع الدويل إىل سياسة التمييز العنصري بتغري الظروف، وهذا دليل كاف 
هذا التأثري هو ما جيعل القوانني ختتلف والقيم، ولتوضيح التأثري الذي حتدثه ظروف املكان والزمان على املفاهيم 

  .ن والزمانباختالف املكا
العلوم والتاريخ، ولقد  اهتمت كل العلوم  اليت هلا صلة حبياة اإلنسان داخل اجلماعة، كعلم االجتماع 

الطريقة اليت وعلم االقتصاد بكيفية نشأة اتمعات البشرية املنظمة، ووحىت الفلسفة  علم القانون،والسياسية 
حبثت هذه العلوم بصفة خاصة عن الطريقة اليت وعليه اليوم، وصل ا الناس إىل هذا القدر من التنظيم الذي هم 

  . نشأت  ا السلطة يف تلك اتمعات
ولكن حىت أحدث النظريات مجيعا . نظام احلكم اتمعات القدمية قد عرفت السلطة أو إن املؤكد هو أن
افتراضات، ويرجع السبب يف  قد أثبتت التجربة والتطبيق عدم صحة ما قامت عليه من" وهي النظرية املاركسية

لكن الشيء الثابت واحلقيقة املسلم . ات مع الطبيعة األنانية لإلنسانذلك بصفة خاصة إىل تعارض هذه االفتراض
أن التجمعات البشرية قد وجدت منذ فترة قدمية جدا وأن احلضارات اإلنسانية قد ازدهرت على : ا هي

هذا راجع قطعا إىل وحيث تتوفر ظروف املعيشة وعوامل التطور،  وشواطئ البحار بصفة خاصة  ضفاف األار
حقيقة اإلنسان وطبيعته، وأنه ال يستطيع أن يعيش إال يف جمتمع، أو كما قال إبن خلدون أن اإلنسان اجتماعي 

يسمح ويساعد على ووأن هذه الغريزة الطبيعية هي اليت كانت وراء سعي اإلنسان إىل وضع نظام يسهل .  بطبعه
  .استمرار احلياة اجلماعية وحيافظ عليها

هي اليت مهدت الطريق فعال أمام ظهور السلطة بني اجلماعات اإلنسانية " احلياة يف مجاعة" إن احلاجة إىل  
إن هذا االجتاه يف التحليل قد يتوافق اىل حد ما مع نظرية  .)1(ايف أماكن متفرقة وبأسلوب وبكيفية م

حيث . بنظرية التضامن "كما بسطها أساتذة القانون بعده وهي النظرية املعروفة " دوجي "   Duguetالعميد
ال ميكن أن يكون للمجتمع وجود وال يستطيع احلياة إال يف جمتمع وإن اإلنسان يعيش يف اتمع : يقول دوجي

سلوكية تصري ملزمة بقوة األشياء إال بفضل التضامن الذي يولد بني األفراد الذين يكونونه ومن مث فإن القاعدة ال
فالتضامن حسب الفقيه دوجي هو نوع من القانون الذي تفرضه احلياة . مع اجلماعة  لإلنسان الذي يعيش

  . )2(اجلماعية
 إن السلطة اليت قامت يف اتمعات اإلنسانية، أو نظام احلكم أو الدولة كما نعرفها اليوم هي مؤسسة

احلريات واعترب نظام احلكم أو الدولة منذ القدمي بأنه حامي احلقوق وظهرت كنتيجة حتمية للحاجة اىل النظام، 
احلكم أو الدولة  -من املسلم به أن نظام ويف مكان حمدد، ومبفهومها النسيب أي كما كانت تفهم يف حقبة معينة 

بالد الرافدين ويف الصني واهلند ومصر القدمية وهي  احلضارات اإلنسانية القدمية يف هي كذلك مؤسسة عرفتها، 

                                     
)1( ونظرية جون جاك روسو، وجون لوك  توماس هوبز، للفقيه: وعلى اخلصوص نظريات العقد االجتماعيـ.  
)2( 177ص   ،القانون الدويل العام:  ج    تونكني.أ : أنظر يف هذا ـ.  
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أن هذه املؤسسة اإلنسانية العظيمة أي الدولة ليست وليدة حضارة من و.مهد احلضارات اإلنسانية األوىل
بل أا وبكل امتياز مؤسسة أملتها احلاجات اإلنسانية . احلضارات أو عصر من العصور أو بقعة جغرافية حمددة

 .األمن بني اجلماعات اإلنسانيةونظام للحفاظ على ال
املضمون الذي وصلت إليه الدولة املعاصرة، فهو عبارة عن احلصيلة النهائية وتراكم التجارب وأما الشكل 

قد كانت تلك التجارب اإلنسانية مليئة بالكثري من التضحيات واإلنسانية املتواصلة عرب حمطات تارخيية متتالية، 
الفخر عرب خمتلف املراحل الطويلة والشاقة اليت مرت ا تلك وك مقترنة بالكثري من النشوة كانت كذلوواملعاناة، 

  .اجلماعات اإلنسانية إىل وقتنا احلاضر
حتترمها وإن أي جمتمع ينطوي مبقتضى معناه على قيام جمموعة من قواعد السلوك تلتزمها يف تفاعلها  

ا بني وحدات اتمع على أساس تسليمها حبد أدىن من احلقوق بتعبري آخر قيام العالقات فيمومعظم وحداته، 
  .)1(لو يف أدىن صورة من صور التنظيم اليت ينطوي عليها اتمعووالواجبات املتقابلة 

هذا التطور   إن تطور اتمع الدويل هو جزء من التطور احلضاري اإلنساين عموما، وتعترب دراسة
أساليب حتقيقه عملية معقدة لتشعبها من ناحية، ولكثرة جوانب هذا وطرق ووالوقوف على خمتلف مراحله 

  .التطور من ناحية أخرى
إن دراسة  مراحل هذا التطور قد أملتها ضرورة  البحث يف موضوع التدخل يف القانون الدويل، ذلك أن 

حنو تقنني  داياا األوىلاليت اجتهت يف ب اهودات،وتاريخ هذا التطور ومراحله هو عبارة عن تاريخ احملاوالت 
وأن هذه  الدولية، كيفية إدارة احلرب، أو ما يصطلح على تسميته حبق املبادرة باستعمال القوة يف العالقات

بتحرمي  التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو "اهودات قد كللت يف النهاية 
الوصول اىل هذه ومل يكن  ".وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدةاالستقالل السياسي لدولة ما أو على أي 

 .احملطة النهائية سهال، ومل يكن بدون تكاليف كذلك
تعترب دراسة تطور اتمع الدويل من هذا اجلانب عملية معقدة ال ميكن أن يقوم ا سوى مؤرخ متمرس 

هذه احلقيقة تتطور باستمرار و هو حقيقة تطورت، ويرجع هذا التعقيد يف واقع األمر إىل كون اتمع الدويل
خمتلف األحداث : اجتاه هذا التطور وتشعب جماالته بصفة خاصةوسرعة  قد أثرت علىو. وبسرعة مذهلة جدا

األزمات والكوارث الطبيعية، واملدمرة،  منها يف املقام األول احلروبوالكارثية اليت مرت على هذا اتمع، 
  . االقتصادية
يف ما   انطالق احلركة االستعمارية والتوسع األورويب:أهم ما ميز عصرنا احلايل من هذه األحداث هو إن 

حروب اندالع واحلرب العاملية األوىل، مث احلرب العاملية الثانية،   غاية اىل اهليمنةوالسيطرة  استمرارو وراء البحار
التمييز وإقرار احلقوق والتحرير، وظهور احلركة األممية لرتع االستعمار ، مث الصراع املستميت ضد التفرقة 

األزمات االقتصادية اليت و الطبيعيةباإلضافة إىل خمتلف الكوارث . اجلماعيةوالفردية  لإلنسان واحلريات األساسية

                                     
)1( 12ص   ،ياقوت الشخصية الدولية يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية: حممد كامل  الدكتورـ.  
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يجة بعض ية اليت صدرت سواء عن مجاعات متطرفة، أو نتكما كان لبعض التصرفات الغري رمس .شهدها العامل 
معزولة، كمقتل ويل العهد اليوغساليف على يد متطرف صريب  فردية مبادرات كانت ، أو أالشخصيةالرتوات 

سبتمرب على مركز التجارة  11أو كهجمات . مثال، الذي كان السبب املباشر يف اندالع احلرب العاملية األوىل 
العاملي، أو تفجريات مترو باريس، أو تفجريات مترو لندن اليت كان هلا تأثريا كبريا على توجهات اتمع الدويل 

يرجع السبب يف هذا التحول الغريب إىل أن تلك التصرفات قد مست و. املعاصر وعلى إعادة صياغة إستراجتيته 
من املصلحة حيث جعلت هذه الدول من جديد القوة قانونا بإعالا احلرب مصاحل دول متلك القوة، أو تتض

  . )1(على ما أمسته باإلرهاب
إن هذا السلوك  من جانب الدول الكربى متخطية بذلك كل قيم ومكتسبات اتمع الدويل يعترب عودة 

ستعمال القوة من طرف أي دولة إىل مرحلة ما قبل األمم املتحدة، أي أنه عودة إىل حق املبادرة باللجوء إىل ا
وهذا ما خلق حاليا نوعا من الترقب واحلذر يف  .مىت رأت تلك الدولة أن من مصلحتها اللجوء إىل القوة 

 . أوساط باقي الدول
الدول الغربية بعد تلك األحداث حقها يف التدخل يف الشؤون الداخلية ولقد أعلنت الواليات املتحدة  

،على الرغم من أن الدول املستهدفة بالتدخل هي أعضاء كاملة احلقوق يف اتمع  لدول مستقلة ذات سيادة
وهي متارس صالحياا يف إطار األمم املتحدة، وهذا ما يعترب انتهاكا صارخا مليثاق  الدويل وأا تقوم بدورها،

سالمة أراضيها من أي  حقها يفواالستقالل واملنظمة األممية وهو بذلك انتهاك حلقوق تلك الدول يف احلرية 
األمم املتحدة هي حبق  ذلك أن أحكام ميثاق. تدخل وفق ما تتضمنه أحكام ونصوص ميثاق األمم املتحدة

خالصة التجربة اإلنسانية  منذ انطالق عصر التنظيم، وقد تضمن امليثاق القواعد الضرورية حلفظ السلم واألمن 
  . الدويل،كما تضمن كذلك اإلجراءات الكفيلة بإعادما إىل نصاما

، أن ادعت الواليات املتحدة "سابقالقد كان من أثار ايار املعسكر االشتراكي بقيادة االحتاد ألسوفييت 
فعال يف  وهذا ما قامت به. حقها يف التدخل حىت عندما يتعلق األمر بتغيري أنظمة سياسية يف دول أخرى بالقوة

متجاهلة بذلك  وقبل ذلك يف بنما 2003 سنةالعراق و،  2002 أفغانستان سنة: العديد من دول العامل مثل 
بقوات التحالف أو . مازالت  قائمة بذلك سواء حتت غطاء ما أمستهومم املتحدة أحكام ميثاق األمم ميثاق األ

متا فعلت يف  أو يف صورة تفويض صادر عن جملس األمن مشكوك يف شرعيته الفعلية. حتت غطاء  حلف الناتو
الشك أن سبب هذه التصرفات، وسبب هذه  .او يف كوسوفو أويف البوسنة واهلرسك، 1994 مجهورية  هاييت

هذه اجلرأة والتحدي تعود أساسا إىل ايار نظام توازن القوى وسياسة واملبالغة يف استعمال القوة العسكرية، 
فقد أدى ذلك االيار إىل اختفاء عوامل اجلذب املتبادل  ،1990قبل سنة  ةسائد ت كانيتاقتسام جماالت النفوذ ال

األصيل يف  االختصاصصاحب  وفعالة نتيجة ممارسة املعارضة اإليديولوجية يف جملس األمن  اليت كانت قائمة

                                     
)1( ا حرب صليبية وهذا رغم ما تعرض له هذا التصريح و قد وصف الرئيس األمريكي جورج بوش االبن هذه ـاحلرب بأ

  .من حموالت الطمس فيما بعد بإعطائه تفسريا وأبعادا مغايرة ملا أريد به
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عد الذي من أين تبدأ الشرعية الدولية وأين تنتهي ب:ويبقى السؤال احملري املطروح هو األمن الدويلوحفظ السلم 
   . حدث وما حيدث حاليا ؟

التطور التارخيي للمجتمع  األمر جبديد ذلك أنوليس  إنه نفس العامل، ولكنه عامل مبعطيات جديدة،
وكذلك التسلسل املنطقي لألحداث والوقائع اليت عرفها  خالل مسريته كلها تثبت أن منطق القوة  ،الدويل

والغلبة والزعامة هو املنطق الذي ميز هذه املسرية،وأن فترات السلم يف العالقات الدولية كانت فترات قصرية 
  .دا وقليلة أو نادرة ج

إن ما جيري اليوم من أحداث وتصرفات ما هو يف الواقع إال تغيري يف اإلستراجتية والوسائل وميادين 
  .الدول مواقفها ىلعالصراع ولكن اهلدف النهائي املتمثل يف املصلحة هو الذي حيدد وميلي 

أن  القدميوقد تأكد منذ .ةالطبيعة اخلاصة للقانون الدويل والعالقات الدولي املالحظة تشري اىلوإن الدراسة 
تشكيل القواعد  كذلكوعامل القوة وعامل املصلحة يلعبان دورا رئيسيا يف بلورة الصورة النهائية هلذه العالقات 

وهلذا السبب بالذات فإنه ال ميكن أن تتخلى الدول أو تتنازل عن امتيازاا كقوى دون مقابل إال  اليت حتكمها،
 العظمى األوروبيةدول ى املعروف،والذي تبلور بشكل واضح من خالل عالقات اليف إطار سياسة  توازن القو

 يف1815وأهم مثال هو قرارات مؤمتر فينا . املختلفة وذلك منذ انطالق عصر النهضة السياسية عرب املؤمترات
اإلحتاد السوفييت أو كما كان عليه احلال بني املعسكرين الشرقي والغريب قبل احنالل  أعقاب احلروب النابليونية،

أو أن تكون معرضة  على الدولة أن  تكون قوية أو أن حتتمي بدولة قوية،  فإنه يتوجب وهلذا السبب. القدمي
أما بالنسبة لطبيعة القوة املستعملة كما ستتكرر اإلشارة اىل ذلك فانه . للتدخل يف أي وقت وبأية صفة كانت

يف القوة العسكرية وحدها ذلك أن القوة هي كل متكامل ليس من الضروري أن تكون قوة الدولة متمثلة 
وتنعكس أساسا يف القيمة احلقيقة اليت حتتلها دولة ما بني الدول وتتمثل هذه القيمة يف أوضاع أفراد شعب تلك 

م علىالدولة وقدراأييتعلق األمر بإمكانيات والتأثري يف الطبيعة وخلق الثروة،  م على اخللق واإلبداع وقدر 
وليست القوة ذا املعىن عملية . األمموجياد مكانة له بني الشعوب وإ إنتاج الثروات،وشعب يف جتديد الطاقات 

واملثال على ذلك كل احلروب اليت خاضها العرب منذ سقوط .تكديس أسلحة مستوردة ثبت قطعا عدم جدواها
  .عريب منهار ال قيمة له معنويا وماديا اخلالفة العباسية على يد املغول إىل اليوم بسالح مستورد وبإنسان

هو عصبها، وميكن هلذا الشعب أن حيدد مكانة وموقع الدولة بني الدول إذا ما توفرت له  ةلدولافشعب 
العمل على استتباب ووأهم تلك الشروط واألسباب إلتزام السلطة حبدود القانون .شروط وأسباب عمل ذلك

واحلريات للجميع دون إقصاء أو متييز،وهذا ما حيفز الشعب على تفجري طاقاته يف األمن واألمان وضمان احلقوق 
  .اخللق واإلبداع والبناء والتشييد وجيعل الدولة قوية بني الدول

ب هو اهلوة الكبرية القائمة وشعال إن أهم ما يشجع الدول الكربى على التدخل دون خوف من رد فعل
ب ومشاكلها،مما جيعل تلك الشعوب تتخلى واحلاكمة لقضايا الشع اتلسلطا، وعدم تبين اووشع اتبني السلط

تساهم يف إسقاطهم،حدث هذا يف العراق، ويف افغنستان ويف ليبيا،كما مت وعن مساندة هؤالء احلكام بل تسعى 
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التدبري لإلطاحة ببعض احلكام عن طريق املعارضة الداخلية وبتدخل خفي من القوى الكربى كما حدث يف 
  .ومصر واليمن، وما حيدث حاليا يف سوريا نس،تو

بكل وضوح ختلي الشعوب عن حكامها الفتقارهم للشرعية  غريهاواألحداث املذكورة  قد أثبتل
دون أي و وفقدام للمصداقية وهي احلالة اليت شجعت الدول الكربى على التدخل دون خوف من النتائج،

عنية، لتنصيب عمالئها بإسم الشرعية اجلديدة وبتشجيع ومحاس من اعتبار ملا يسمى بالرأي العام يف الدول امل
  .)1(الفئات اليت تطمح اىل التغيري مع اختالف طموحاا
هو أن ما حتقق حىت اآلن  يعترب  ،يف الوقت احلاضر من تطور املالحظ  بالنسبة ملا وصل إليه القانون الدويل

وقد مس جانبا هاما من قواعد وأحكام القانون الدويل األساسية، كما أن هذا  التطور الذي . تطورا اجيابيا
هذه املراحل  هي حمطات بارزة جدا يف  أنو نلمسه حاليا بكل وضوح قد حصل تدرجييا عرب مراحل متعاقبة ،

  .عائم السلم واألمن والرفاهيةمسرية اتمع الدويل حنو إرساء د
إن التطور املشار إليه هو مثرة جهود كبرية وكفاح متواصل خاضته خمتلف األمم من خالل عالقات 

األمم املتحدة هي حبق خالصة  إن.الصراع والتعاون اليت ميزت العالقات الدولية عرب كل احملطات  املشار اليها 
القواعد الضرورية حلفظ السلم واألمن  هانظيم، وقد تضمن ميثاقالتجربة اإلنسانية  منذ انطالق عصر الت

  . الدويل،كما تضمن كذلك اإلجراءات الكفيلة بإعادما إىل نصاما
وحماوالت مضنية  بذهلا أوالئك املخلصون  إن ما وصل إليه القانون الدويل اليوم هو  مثرة جهود شاقة،

األمن والرفاهية تعم كافة أحناء العامل وأوقام من أجل رؤية السلم والنساء الذين كرسوا طاقام ومن الرجال 
تعيش البشرية يف  امن وسالم ورفاهية وازدهار، وذلك مبحاولة القضاء على أسباب اللجوء إىل القوة يف  حىتو

الكثري من  العالقات الدولية، وختصيص اجلهود واألموال والطاقات حملاولة حتسني الظروف الصعبة اليت تعيش فيها
والبؤس واجلوع  وانتشار  الشعوب واألمم، وخاصة ظروف االستبداد والظلم والتمييز والتخلف والفقر،

التضامن العاملي من أجل القضاء  تقويةوواألزمات وتشجيع التنمية  ثالكواروالتعاون على مواجهة . األمراض
 .احلريات األساسية على مجيع بين البشرعلى مثل هذه املشكالت، ونشر األمن واألمان وتعميم احلقوق و

النتائج الكارثية اليت كانت تترتب ولقد ساعدت املواجهات املباشرة اليت كانت تدور بني الدول املختلفة، 
عن تلك املواجهات، على الوصول إىل ما حصل من تطور،وأن التطور الذي حصل  ما هو يف احلقيقة إال 

ما ختلفه من آثار على اإلنسان وعلى البيئة من  دمار  ومعاناة واملواجهات انعكاس ملا كانت   تسفر عنه تلك 
 .تشريد، وبؤس وحرمانو

لقد  .كان من الطبيعي أن تسعى الدول يف كل مرحلة من املراحل واحملطات البارزة إىل تغيري القانون
وقد عرف هذا . ال حدود هلاكانت السيادة منذ بداية ظهورها تفسر بأا  سلطة مطلقة ختول للدولة صالحيات 

                                     
)1( لقد قادنا اىل هذا الكالم واستباق تطور خمتلف أطوار هذا البحث الوضع الذي تعيشه خمتلف الدول العربية اإلسالمية ـ

أو  احلكومات يف هذه الدول من طرف الواليات املتحدة على اخلصوص،بدعوى انعدام الدميقراطية،والسيف املسلط على 
  .مما جعل هذه احلكومات تتسابق إلرضاء الواليات املتحدة على حساب املصلحة الوطنية.مساند ة اإلرهاب
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فقد  املوقف من السيادة تغيريا وتراجعا تدرجييا، ويعود السبب يف ذلك التغيري والتراجع إىل اعتبارات كثرية،
  أصبحت أعباء احلرب مكلفة جدا سواء من الناحية االقتصادية أو اإلنسانية وذلك نتيجة التطور التكنولوجي

انتشار األفكار الدميقراطية، باإلضافة إىل ما أصبحت و. واإلحاطة حبقيقة احلرب وانتشار الوعي الشعيب،
تداخل العالقات وففي ظل ظروف التطور . احلكومات تتعرض له من ضغوط داخلية وخارجية معارضة للحرب

ما على أن تتفادى آثار احلرب املعاصرة، ومن الصعب أن تبقى  دولة  مهما حاولت كن ألية دولةمي ال الدولية
احلياد  بالنسبة ألية حرب بني دول أخرى ، وقد بات واضحا أن الدول  تستطيع حتقيق أهدافها بطرق ووسائل 

أي أن تتجنب خرق البناء القانوين للمجتمع الدويل  أخرى غري التهديد باستعمال القوة العسكرية أو استخدامها
  .املعاصر

املواجهات ووذجيا على فضاعة ما ميكن أن ينجر عن احلروب لقد كانت خملفات احلربني العامليتني مثاال من
ب األمم الصغري هي األخرى  مل وعلى الرغم من أن حر. املعاصرة اليت قد تندلع بني الدول الرئيسية يف العامل

  .ختلو من تلك اآلثار املدمرة 
لتفاهم على سن قواعد اوأنه ميكن االتفاق :كما أن احلربني العامليتني قد كشفتا عن حقيقة أخرى هي 

األمن ملزمة، وتنظيم العالقات الدولية على أسس تراعي خصوصيات كل دولة، وتعمل على حفظ السلم و
  .   بذلك ميكن أن تتجنب مثل تلك املواجهات املدمرةو كقاسم مشترك بينها ،

ورغم  .الراهنبشاعة هذه اآلثار يف وقتنا ثقل ومنذ القدمي، ورغم  لكن  رغم فضاعة آثار احلروبو
فإن اإلنسان املعاصر ما زال مصرا على . وصول العلم احلديث إىل هذا املستوى من تطوير تكنولوجيا الرعب

مواصلة البحث على صنع وسائل دماره بنفسه، وقد صنعها فعال دون خوف أو تأنيب ضمري، بل وبتشجيع من 
  .بين جنسه

يتمثل يف اعتبار السباق حنو  على جتسيده، جاهدة وتعمل الكربى اليوم، دولإن االعتقاد الذي تتبناه ال
عدم  مبدأالتأكيد املادي على فرض احترام  أنهالتسلح هو الضمان الوحيد للحفاظ على السيادة الوطنية، و

هذا  االعتقاد هو حقيقة قائمة وقناعة راسخة اليوم ال ميكن أن تتخلى والتدخل يف شؤوا على الدول األخرى، 
جعلت باقي الدول تدخل ميدان السباق حنو التسلح رغم ضعف  أن هذه القناعة ول الكربى، بلعنها الد

ويرجع السبب يف ذلك اىل  الثغرات املوجودة يف نظام األمن اجلماعي املعاصر .   حمدودية مؤهالاوإمكانياا 
  .ل الكربى من جهة أخرىمن جهة، واىل الرتعة اىل التدخل لتوسيع جمال النفوذ والسيطرة من جانب الدو

لقد جتسدت قناعة ضرورة دخول ميدان السباق حنو التسلح املشار إليه اليوم يف امتالك دول خمتلفة 
رية،وما يسود فيها من فقر وبطالة بمن صعوبات اقتصادية ك املعنية ألسلحة الدمار الشامل رغم ما تعانيه الدول

الرفع من مستواهم وامللحة اىل حتسني ظروف معيشة شعوا  أمية وفوارق اجتماعية رهيبة وحاجتهاوأمراض و
من جهة أخرى نالحظ احملاوالت و. دولة باكستانوما هو عليه احلال بالنسبة لدولة اهلند،  وهذااحلضاري، 

مجهورية كوريا الشمالية ملوازنة األخطار اليت ددها ووقف التهديد املتواصل واليائسة اليت تبذهلا كل من إيران 
  .ارجيةاخلقوى البالتدخل لتغيري النظام السياسي فيها من طرف 



 

8 

إن اخلوف من اضمحالل الدولة أو على األقل اخلوف من التدخل لتغيري النظام السياسي فيها يعترب دافعا  
باب السباق حنو التسلح وهو السبب الرئيسي الذي يدفع الكيان الصهيوين مثال من الدوافع القوية وسببا من أس

  .باستمرار العسكري إىل البحث عن التسلح واحملافظة على التفوق
إن هذه احلقيقة املؤسفة تكشف بكل وضوح طبيعة اتمع الدويل وتبني نوع العالقات اليت تقوم بني 

اليت تنظم هذه العالقات، كما أن هذه احلقيقة تفسر كذلك سبب  طبيعة القواعدوتكشف عن مصدر وأعضائه،
 عدم الثقة يف نظام األمن اجلماعي الذي تتوقف فعاليته يف التطبيق على عوامل ذاتية وليس على عوامل موضوعية

 ويف مثل هذه القضايا غالبا ما يكون ملواقف. املصلحة دورا رئيسيا يف تطبيق هذا النظاموحيث تلعب القوة 
  .الدول الفاعلة يف اتمع الدويل أثرا كبريا

هل أن جمرد وما هو احلل؟ : وأمام كل ما سبق من مالحظات فإن السؤال الذي يفرض نفسه علينا هو
إبرام اتفاق لرتع السالح مثال، أو إتفاق للحد من السباق حنو التسلح، أو معاهدة ملنع انتشار أسلحة الدمار 

  .األمن الدويل وتقلل من خماطر التدخل يف شؤون الدول األخرى؟والسلم الشامل تكفي لوقف ديد 
هل ميكن وقف الصراعات سواء الداخلية أو الدولية مبجرد إطالق شعارات غالبا ما تزيد من حدة 

وشعار تعميم  املصري، اخلالفات لعدم إمكانية تطبيقها حبسن نية؟، ذلك أن معظم تلك الشعارات مثل شعار تقرير
ويف حاالت كثرية شعار حفظ السلم واألمن، هي شعارات اديولوجية ميكن أن تفسر  ام حقوق اإلنسان،احتر

باإلضافة إىل ذلك فإن حماولة جتسيد تلك الشعارات يف الواقع   يتطلب حصول . يف النهاية تفسريا مصلحيا
 يتحقق حىت يف ظل الظروف ال األحيان غالبيف والظروف الدولية السائدة،  إمجاع ال ميكن أن يتحقق يف ظل

  . 1990الدولية اجلديدة اليت ظهرت بعد إيار املعسكر الشرقي سنة 
قد استعمل شعار فهلذا السبب كان البديل دائما هو اللجوء إىل القوة لتحقيق ما تعجز عنه الدبلوماسية، و

وحماربة اإلرهاب  لتغذية الصراعات  شعار حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تعميم الدميقراطية،و، مثال تقرير املصري
الداخلية ، وضرب استقرار الكثري من الدول، مع العلم أن األوضاع الداخلية لدولة من الدول الميكن أن تكون 

  .بعيدة عن التأثري والتأثر بالوضع الدويل
حلل يكمن يف فأين يكمن احلل؟ هل أن احلل يكمن يف العودة إىل بعث شعار االنتماء إىل البشرية،أم أن ا

  .إا أسئلة حميرية فعال.القضاء على فكرة الدولة نفسها؟
لقد كان لصراع األنظمة االديولوجية املتعارضة يف السابق أثره الكبري على اجتاه تطور القانون الدويل، 

ات وقد كان التطور املذكور سواء نتيجة للتنافس السلمي املشروع يف خمتلف ااالت، أو من خالل الرتاع
وهنا جيب االعتراف أن جل احلروب اليت عرفها العامل املعاصر كانت جتري على أراضي . املسلحة وبؤر التوتر

احملدود يف أغلب األحيان وذلك التنافس الواسع أحيانا وبقوات وأموال الغري وأن تلك الرتاعات املسلحة،والغري 
كذلك خماطر التدخل املباشر يف شؤوا الداخلية قد جنب الكثري من األمم خماطر االيار الكلي، وجنبها 

واخلارجية من طرف الدول العظمى خمالفة لكل املكتسبات القانونية والسياسية اليت حتققت خالل خمتلف مراحل 
  .تطور اتمع  الدويل
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اولة هذه لقد متثلت سياسة املصلحة بالنسبة للدول االستعمارية الكربى بعد ايار النظام االستعماري يف حم
الدول بسط هيمنتها ونفوذها السياسي على مستعمراا السابقة وذلك بإشعال احلروب، وتغذية الصراعات 

أما مصلحة الواليات املتحدة فكانت  . الداخلية يف  املستعمرات القدمية والتلويح حبق التدخل حلماية مصاحلها 
ولتحقيق ذلك اعتمدت يف  ى النفوذ يف مستعمراا القدمية،منافستها علوتتمثل يف احللول حمل الدول االستعمارية 

حق املبادرة حلماية  أساس،كما اعتمدت على  نظرية حق التدخل على  مونرو" مبدأالعديد من احلاالت على 
  .ممتلكام يف اخلارج وخاصة يف دول أمريكا الآلتنية ورعاياها 

مشجعا فعلي دفع الدول إىل التنازل عن حق املبادرة ولقد كان وضع نظام األمن اجلماعي حافزا 
التضحيات وباستعمال القوة،وقد استغرق الوصول إىل الصيغة احلالية من نظام األمن اجلماعي الكثري من اجلهود 

  .قيمتهبوذلك النظام ب قرارإلأ وكان البد من أن يعيش العامل جتارب قاسية حىت يقتنع بضرورة والوقت،
الثغرات اليت تضمنها نظام األمن اجلماعي لعصبة األمم فال ميكن أن ننكر أو ننسى أنه  على الرغم منو

كان تطورا إجيابيا يف سياق احلركة العامة للتطور، وقد كان للظروف القائمة يف ذلك الوقت دورها الكبري يف 
جتربة رائدة يف سياق هذا البلورة النهائية ألحكام ذلك النظام،كما ال ميكن أن ننكر أن تلك التجربة كانت 

  .التطور الذي نستعرضه
هو التعديل وإن نظام األمن اجلماعي لألمم املتحدة هو التطور املنطقي لنظام عصبة األمم الذي سبقه، 

  .ح األخطاء اليت ميزت النظام السابقيصحتول النقائص وسد الثغرات اكمإ حاول والتصحيح الذي
األمن الدويل ورمست هلا مقاصد وأوكلت إىل األمم املتحدة مهمة حفظ السلم هذا النظام   موجب بف

وحددت هلا مبادئ لبلوغ تلك املقاصد ومنحت هلا سلطات وصالحيات مبوجب امليثاق متارسها املنظمة من 
  .خالل أجهزة معينة

الدول قد قبلت بإرادا احلرة السلطات  تكون  من خالل االخنراط يف نظام األمن اجلماعي اجلديد
األمن وحلفظ السلم  املنظمة األمن الدويل، وأقرت أن تدخلواملمنوحة للمنظمة لتحقيق السلم والصالحيات 

  .7الفقرة 2الدويل هو تدخل مشروع بناء على إقرارها مبا تضمنه ميثاق األمم املتحدة ضمن حدود نص املادة
ية القانونية إىل أن شخصية املنظمة الدولية هي شخصية حمدودة، وأا ال تصل تشري النظرية العامة للشخص

فهي شخصية حمدودة حبدود ميثاقها  وأن سلطات وصالحيات . إىل حد اتساع الشخصية القانونية للدولة
األمن الدويل وهو الغرض الذي نشأت من واملنظمة ال ميكن أن تتجاوز حبال من األحوال مهمة حفظ السلم 

  . املنظمة أجله
سوء وحمل تعسف  لقد ثبت أن معيار حفظ السلم واألمن الدويل هو معيار مطاط جدا وقد كان 

حاالت ما ووكانت الغاية من ذلك هي الدفع باملنظمة إىل التدخل يف أوضاع  إستعمال يف العديد من املرات،
والكونغو والصومال وحىت يف البوسنة خالف مثل تدخل األمم املتحدة يف كوريا وزالت حىت اليوم حمل شك 
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 اليوم مكن يف إطار اجلهود املبذولةمن امل فهل.يف مجهورية مايلو التدخل يف ليبيابتفويض ال مؤخراو واهلرسك،
  .ضوابط وحدود ملفهوم السلم واألمن الدويل؟ومعيار  وضع

احملرك لنشاط وهي الدافع  دائما ومازالت للقوى الكربى لقد كانت االعتبارات السياسية واملصاحل األنانية
كانت الدول الكربى ومازالت  حىت اآلن  وراء ذلك االجتاه و وخاصة يف أوقات األزمات  األمم املتحدة

  .األمن الدويلوالسلم  حفظ يف شأن النشاط الذي سارت عليه املنظمة منذ نشأاو
ظهور وية التحالف بني الشرق والغرب،مبا يف ذلك ا من أوضاع احلرب العاملية الثانية إن ما جنم عن

وظهور احلركة األممية لرتع االستعمار، واندالع حروب التحرير يف املستعمرات بصورة  أوضاع الدول املقسمة ،
غري معهودة، وظهور حركة عدم االحنياز، وأخريا بلورة احلركة األممية حلقوق اإلنسان، مث حماوالت منع انتشار 

وحىت اجلهود املبذولة حاليا  حملاربة ظاهرة اإلرهاب كلها ملفات وقضايا مت ويتم تسيريها  أسلحة الدمار الشامل،
وراء ذلك النشاط  من حاليا بطريقة وأسلوب مل يستبعد متاما ظاهرة القوة واملصلحة اليت كانت تدفع الدول

فهوم السلم واألمن الدويل أألممي، وغالبا ما حتوم الشكوك حول مدى مسايرة ذلك الطرح للقضايا املذكورة مل
  .وخاصة مدى مسايرة ذلك الطرح ملا تضمنته أحكام ميثاق األمم املتحدة

النصوص األساسية اليت بنيت عليها املنظمة وحتدد هذه النصوص توجهات  يتضمن ميثاق األمم املتحدة إن
تقوم اهليئة :"على الشكل التايل 1الفقرة 2هي تلك اليت تضمنتها املادة  مجيعا وأهم هذه النصوص. املنظمة العامة

أسس التنظيم الدويل الذي وفهذا النص يبني طبيعة املنظمة ". املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها مبدأعلى 
يتضح من خالله أن تنظيم األمم املتحدة يقوم على أساس حرص الدول على احملافظة على  سلطاا و .تقوم عليه

عريف قدمي وهو إشارة واضحة  مبدأأو االلتزام الدويل، وهذا النص هو تعبري عن  الداخلي يف مقابل الواجب
وحرصها على . وتأكيد صريح من طرف الدول على مدى حرصها على االحتفاظ بسلطاا على شؤوا

عدم جواز التدخل يف هذه الشؤون ،كما  يدل من جهة أخرى على حرص الدول على ضرورة  بدأالتمسك مب
عدم التدخل يف كل ما يعترب  من صميم السلطان الداخلي للدول كما ينص عليه  بدأنظمة نفسها مبالتزام امل
  . ميثاقها

فإنه ال ميكن للدول أن تلتزم إال  بدأإن املبدأ العام يقضي أن كل الدول متساوية،وانطالقا من هذا امل 
املتحدة قد احتفظت بقدر كبري من  فإن الدول أعضاء األمم: بإرادا وهي يف ذلك حرة، وبناء على هذا

هذا وأن  .سيادا، وهي بانضمامها إىل األمم املتحدة مل تفقد شخصيتها أو تذوب يف التنظيم الدويل اجلديد
  .التنظيم اجلديد ما هو إآل  تنظيم بني الدول وليس نظاما فوق الدول

لنص على االختصاص أحلصري الذي با ذلكواملشار إليه  بدأتأكيدا على امل 7الفقرة  2تعترب املادة 
  . احتفظت به الدول على الشؤون اليت تقع ضمن صميم سلطاا الداخلي 

إن أهم ما مييز هذا الطرح ملوضوع التدخل يف القانون الدويل العام هو االنطالقة اليت مت اعتمادها حيث 
ة من خالل املمارسة يف التطبيق معتمدا أن التفسري املقبول ألحكام ميثاق األمم املتحدة قد أخذ صورته النهائي

 2فقد أخذت املادة. على اجتاه السلوك العام ألغلبية الدول األعضاء سواء يف اجلمعية العامة، أو يف جملس األمن
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املدلول النهائي ملا يفهم بصميم السلطان الداخلي وهو التفسري الذي يفرق بني االختصاص واملعىن  7الفقرة
أن ما يعترب من صميم السلطان الداخلي ووقد ثبت أن هذا املعيار هو معيار مرن . الداخلي، وبني االهتمام الدويل

هلذا االعتبار وفترة زمنية حمددة،  لدولة ما وما ال يعترب كذلك يتوقف على طبيعة العالقات الدولية السائدة يف
بالذات نشري إىل أن التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى كان أمرا مرفوضا يف القانون الدويل العريف ولو 

ومل يكن هناك  فاصل واضح بني ما يعد من  نظريا، وأن القانون الدويل العريف مل حيدد مضمون هذه الشؤون،
عدم التدخل مل يكن  مبدأذلك أن تطبيق .يعد كذلك إال يف بعض املعاهدات الثنائية الشؤون الداخلية وما ال

موحدا يف مجيع األحوال الشيء الذي يفهم منه أن املسألة كلها كانت تتوقف على القوة السياسية للدول 
خل إال أا كانت عدم التد بدأذلك أن الدول ورغم اعترافها مب. قدرا على فرض احترام القانون يف مواجهااو

دائما تتمسك مبشروعية التدخل حلماية نفسها مما يتهددها من أخطار ، أو محاية مصاحلها أو رعاياها يف اخلارج 
 بدأوقد أسس الفقه الدويل التقليدي لنظرية التدخل اإلنساين كذلك، هذه النظرية اليت اعتربت استثناء على امل

ون الدول مما يدل على وجود بوادر االعتراف بعدم التدخل كأصل يف العام القاضي بعدم جواز التدخل يف شؤ
  . العالقات بني الدول من اليوم الذي مت فيه اعتراف الدول بسيادة واستقالل بعضها البعض، وأا متساوية 

أو املختلفة تثبت أن املربرات اليت تتذرع ا الدول ليست غري حقيقية فقط،  الوقائع الدوليةوإن األحداث 
ألن . اا كانت غري مؤسسة قانونا، بل أا  كانت كذلك  ختفي أهدافا وأطماعا لتوسيع املكاسب ومد النفوذ

ذلك لعدم وجود أي جهاز دويل ميلك سلطة وملاذا تتدخل والدول وحدها هي من يستطيع أن حيدد مىت وكيف 
 .فحص األمر والتحقق من صحة اإلدعاء

عدم التدخل يف عالقات الدول ذات السيادة  وتصرفاا إىل أن إثارة مبدأ لدولتشري السوابق من أعمال ا
كان يتم عادة بني القوى العظمى كوسيلة لتفادي احلروب املدمرة اليت ال ختدم مصلحة الطرفني وهذا هو السبب 

 Caroline الينوقضية كارو .Alabama احلقيقي من وراء اللجوء إىل التحكيم يف قضايا عديدة مثل قضية اآلباما
  .بريطانياوبني الواليات املتحدة 

فيما بعد وجد مبدأ عدم التدخل مكانة يف القانون الدويل " باريس"وبإقرار عهد عصبة األمم مث ميثاق 
بعدا يتالءم مع التوجهات اجلديدة للمجتمع الدويل  بعد ذلك هلذا املبدأالوضعي كما أعطى ميثاق األمم املتحدة 

 2فلهذا السبب صيغت املادة . ااالت املفتوحة لنشاطهاوحيات الواسعة املمنوحة للمنظمة الصالووالسلطات 
  .بصورة تضمنت حظر تدخل املنظمة يف الشؤون اليت تعد من صميم السلطان الداخلي للدول 7الفقرة 

املقاصد صعوبات كثرية خالل نشاطها من أجل حتقيق ولقد واجهت منظمة األمم املتحدة حتديات كبرية  
الصعوبات أوال وقبل كل شئ مبفهوم صميم السلطان الداخلي للدول وتتعلق تلك التحديات واملرسومة هلا 

ومداه يف التطبيق، وحتديد املسائل اليت تدخل ضمن هذا السلطان انطالقا من حق املنظمة يف التدخل حلفظ السلم 
لسلم واألمن الدويل هو معيار واسع ومطاط وهو معيار ما وقد ثبت يف التطبيق امليداين أن معيار ا. واألمن الدويل

فتئ يتوسع ليشمل العديد من األمور اليت كانت تقليديا من صميم السلطان الداخلي للدول، وقد حدث هذا 
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التوسع سواء بناء على تنازل صريح من جانب الدول أو بناء على تفسري الحق لنصوص ميثاق األمم املتحدة 
  .ويف التطبيقأثناء املمارسة 

تارخيا حيمل الكثري من املعاين والدالالت سواء القانونية أو السياسية يف العالقات الدولية  1990تعترب سنة 
الغرب أثره الكبري على املسار وفقد كان لنهاية املعارضة السياسية ووقف الصراع االديولوجي بني الشرق 

حملطة يف نظر الكثري من املختصني عبارة عن انطالقة جديدة والتوجهات اجلديدة للمجتمع الدويل، وكانت هذه ا
يف تطبيق النظام الدويل كما تضمنه ميثاق األمم املتحدة ومنهم من يرى أا بداية نظام دويل جديد ولكن عن 

  . !أي نظام دويل جديد يتكلمون؟
تحدة تفسريا ذاتيا جدد لقد أدى اختفاء املعسكر الشرقي إىل الشروع يف تفسري أحكام ميثاق األمم امل

وعمق خماوف الدول الصغرى من خماطر العودة من جديد إىل تطبيق أحكام القانون الدويل العريف، بالعودة إىل 
اللجوء إىل استعمال القوة العسكرية من أجل احلماية الذاتية أو مساعدة الذات بالصورة والشكل الذي كان 

د أن مت خرق النصوص الشهرية من ميثاق األمم املتحدة من طرف وذلك بع معروفا قبل قيام األمم املتحدة،
، وبعد أن مت جتاوز كل أحكام الفصل السابع 7الفقرة 2:واملادة 4الفقرة 2:الدول العظمى وخاصة نص املادة

 وبعد أن مت جتاوز املنظمة الدولية وأجهزا املختصة يف حفظ السلم واألمن الدويل، وبعد أن مت اللجوء إىل حق
  .املبادرة باستعمال القوة خالفا ألحكام ميثاق األمم املتحدة بشكل وحبجم مل يسبق له مثيل

لقد متثلت خطورة هذا التحول الكبري بصفة خاصة يف عملية الدفع باألمم املتحدة إىل التدخل يف أوضاع 
الشرعية لتدخل غري وحاالت مل يتحقق اإلمجاع حوهلا، وذلك لتغطية فشل تلك الدول يف التدخل، أو ملنح 

وأمام غياب املعارضة احلقيقية القوية فقد أصبح حتدي اتمع الدويل يتم . مشروع من طرف الدول املعنية
وهلذا السبب بالذات فإن  ... العراق ويف كوسوفو يفوبطريقة مفتوحة وبصورة دائمة كما حدث يف أفغانستان 

يف  مع ما جيري يف ليبيا فقد أعلنت روسيا رفضها ألي تدخلتتعامل اليوم حبذر شديد  كانت الكثري من الدول
وهو نفس املوقف الذي أعلنته تركيا، وقد عربت كل من سوريا واجلزائر عن حتفظهما حول فرض  ،هذا البلد

خل يف الشؤون الليبية من طرف الدول دحظر الطريان على السلطة يف ليبيا خوفا من أن يتحول ذلك اىل عملية ت
كما حدث يف عملية التدخل يف العراق حيث كانت البداية بفرض حظر جوي . والواليات املتحدة األوروبية

وقد حتولت عملية حظر حتليق . وانتهت بتدخل شامل واحتالل عسكري مازال العراق خاضعا له حىت اآلن
 الدول املذكورة الطريان يف ليبيا إىل تدخل مكشوف اىل جانب املعارضة ضد السلطة القائمة كما ختوفت منه 

وهذا أمر يف غاية اخلطورة وتعقيدا للخالف حول مدى  شرعية هذا التدخل ومدى التزام القوات املتدخلة 
حبدود املهمة اليت أوكلت إليها وهي حظر الطريان ومحاية املدنيني من القصف لتتحول إىل تدخل مباشر إىل 

  .مجانب املعارضة اليت خلقوها ودعموها ضد النظام القائ
اإلستراتيجية اليت تسعى إليها الدول األوروبية ووتكشف التدخالت املذكورة بوضوح األبعاد السياسية 

وقد حققت منظمة األمم املتحدة يف ذلك طموحات الواليات املتحدة . والواليات املتحدة من وراء ذلك 
واألمن الدويل، رغم احلظر الوارد وبريطانيا وفرنسا بالتدخل من قبل يف صراعات داخلية بدعوى حفظ السلم 
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ولكن   كانت املنظمة من قبل تراعي هذا النص بدقة فقد .بصفة خاصة7الفقرة 2واملادة 4الفقرة 2يف نص املادة
  .احلذر واىل ضرورة تفادي االنزالقاتوالقلق  بعد هذا التحول أصبح تفسري هذا النص واسعا بصورة تدعو إىل

ديولوجية اجلديدة اليت صاغتها الواليات املتحدة وحلفاءها لشن حروب عدوان على العديد من إن اال
األمم الصغرية  خالفا ألحكام ميثاق األمم املتحدة، هذه االديولوجية موجهة أساسا إىل االستهالك اإلعالمي 

وتوسيع النفوذ يف العامل بدعوى  سعي تلك الدول اىل السيطرةووتضليل الرأي العام الدويل حول أهدافها احلقيقة 
وقد ثبت  ،أو حىت حفظ السلم واألمن الدويل حماربة اإلرهاب، أو محاية الدميقراطية، أو محاية حقوق اإلنسان

زيف تلك الشعارات وعدم صحة ما تدعيه الدول املذكورة، وقد ثبتت عدم شرعية  األسس واخللفيات اليت 
  الصرحيةوول األخرى خمالفة لنصوص ميثاق األمم املتحدة الواضحة قدمتها لتربير  التدخل يف شؤون الد

وملواجهة االنتقادات املذكورة فقد مت تطويع أحكام ميثاق األمم املتحدة وتفسريها وتطبيقها وفقا ملا تقتضيه 
  .مصاحل الدول الكربى

من التقليل من فرص  1990  اىل غايةيف جملس األمن  قائمة لقد مكنت املعارضة االديولوجية اليت كانت
جيري حاليا،أن الوضع السابق مل خيل  جرى،والذي ويبدو واضحا بعد الذي .التدخل يف حاالت وأوضاع كثرية

رغم ذلك فإن األمم املتحدة مل حتقق ومن إجيابيات،ألنه كان قد جنب العامل الكثري من التدخالت والكوارث، 
قليلة اليت متت بامسها وكانت أزمة الصواريخ الكوبية دليال واضحا األهداف املسطرة هلا من خالل التدخالت ال

  .على أن القوة ال ختتزهلا سوى القوة
إن تاريخ ايار اإلحتاد السوفييت هو تاريخ ايار نظام توازن القوى يف العالقات الدولية، داخل األجهزة 

سلطة الفيتو الغريب تقابلها سلطة الفيتو يف جملس األمن بالذات حيث كانت  خاصةوالرئيسية لألمم املتحدة 
يف حني سيطرت بقية الدول على األغلبية العددية يف اجلمعية العامة وسيطرت بذلك على سلطة . السوفييت

إصدار التوصيات اليت كانت تعكس بصورة واضحة االنشغاالت احلقيقية للمجموعة الدولية اليت ال جتد إمجاع 
وقضايا  التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، وقضايا وايا نزع االستعمار، الدول الكربى حوهلا، مثل قض
غري ذلك من القضايا اليت تصب مجيعا يف مقاصد األمم املتحدة من أجل حفظ والتنمية،وقضايا حقوق اإلنسان 

  .الوصول إىل تعميم الرفاهيةوالسلم واألمن الدويل 
وة  قد أصبح بعد إقرار ميثاق األمم املتحدة بصفة الشك أن خرق سيادة الدول األخرى باستعمال الق

خاصة عمال غري مشروع خمالف ألحكام ميثاق املنظمة، وهو بذلك انتهاك خطري لسيادة الدول اليت كانت 
عززا مجيع القواعد وحتتمي بقواعد القانون الدويل العريف من قبل، وقد أكدت على هذه احلماية فيما بعد 

اتفاقات وإعالنات سياسة عدم التدخل اىل األحكام القوية الواضحة اليت تضمنها على  كما تشري. االتفاقية
  .اخلصوص ميثاق األمم املتحدة يف هذا الشأن

أساسا يف شرعية رد العدوان دفاعا عن النفس وذلك   4الفقرة  2اإلسثناءات على نص املادة   وتتمثل 
وقضية . لبانياالدولية يف قضية مضيق كورفو بني بريطانيا وكما فسرا حمكمة العدل ا 51يف حدود نص املادة 

إذ ال ميكن حبال من األحوال جتاوز ذلك التفسري الذي قدمته احملكمة  نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكية،
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حفظ السلم واألمن  مبدأوال يتعارض مع  4الفقرة 2تفسريا يتالءم مع نص املادة 51أي تفسري نص املادة.الدولية
  .الدويل

بعض هذه القضايا مازال ومتشعبة،وإن موضوع التدخل يف القانون الدويل العام يثري  قضايا كثرية شائكة 
موضوع خالف حىت اآلن ،ويعود السبب يف ذلك اىل مرونة أحكام ميثاق األمم املتحدة يف التفسري،كما يعود 

  .عالقة الدولية نفسهاكذلك اىل طبيعة اتمع الدويل وطبيعة ال
لقد لعب فقه القانون الدويل دورا أساسيا يف بلورة أحكام التدخل وذلك منذ أن  مت االعتراف باملساواة 

هو املوضوع الذي يرتبط ووحق كل دولة يف وجود مستمر وسلطتها على مجيع شؤوا  يف السيادة بني الدول،
أحداث، وال عجب يف ذلك ألن التدخل يطرح موضوع الوجود  ارتباطا وثيقا مبا جيري على الساحة الدولية من

الفعلي واملستمر للدول وحقها يف السالمة أي حقها يف البقاء يف جمتمع قائم على أساس املساواة يف السيادة بينها 
  .مجيعا 

ما لقد أصبحت نظرية السيادة املطلقة بالتدريج ومع مرور الزمن وتعاقب األحداث  أكثر مرونة،  وتأقل
 لطبيعة العالقات الدولية، وقد أثبت الواقع أن السيادة الومع الواقع اجلديد،كما  أصبحت أكثر تفهما للظروف 

يقوم على أساس املساواة بني مجيع أعضائه فالتعايش بني وميكن أن تكون مطلقة يف جمتمع يسود فيه قانون 
كل سيادة على القدر الالزم والضروري من سيادات متعددة  يفترض أا متساوية يقتضي بالضرورة تنازل 

  .السلطات والصالحيات لتشكيل اال املشترك الذي هو جمال اختصاص اجلماعة الدولية
 عميق على مسرية اجلماعة الدوليةولقد مر هذا التطور كما أشرنا مبحطات بارزة كان هلا أثر عظيم 

تم التوصل إليها غالبا ما كانت تتميز باملثالية متناسية لكن نتيجة للحماس والتسرع  فإن القواعد اليت كان يو،
حقيقة وطبيعة اتمع الدويل ومتجاهلة أن القانون الدويل يف النهاية هو تعبري عن القوة السياسية والطبيعة األنانية 

تنتصر يف ومن الطبيعي أن نتصور أن الدول الكربى هي الدول اليت  وهي طبعا الدول الكربى، ،للدول اليت تضعه
كما .وكانت اية كل حرب رئيسية بني الدول تكشف عن دول كربى جديدة حرب من احلروب الرئيسية ،

كان تنظيم ما بعد كل حرب يظهر على أنه تعبري عن إرادة  الدول الكربى اليت انتصرت يف تلك احلرب كما أن 
يف االستفادة من تلك االنتصارات  هاحقالدول املنتصرة و إرادة يعكس بطبيعة احلال  كانكل قانون جديد 

سعيها اىل تعويض اخلسائر اليت حلقتها من جراء تلك احلروب ومل تكن احلرب العاملية األوىل وال احلرب العاملية و
  .الثانية استثناء على هذه القاعدة

ضاء اتمع إن مرحلة االنتقال من الفوضى إىل النظام ، ومن احلرية املطلقة إىل القيد قد فرضت على أع
الدويل قبول تقييد حق املبادرة باستعمال القوة تدرجييا وكان ضروريا أن يتبلور مفهوم اختصاص الدولة احملجوز 

املساواة يف السيادة املساس به، ومن مث تبلورت قاعدة عدم التدخل   مبدأالذي ال جيوز للدول األخرى حبكم 
  .ل عنها الدولكضمان حلماية باقي االختصاصات اليت مل تتناز

وقد ساعدت احملكمة الدولية يف رد  يف التطبيق ولكن هذا املبدأ كان وما زال حىت اليوم حمل خالف
يظهر من خالل السلوك الدويل املتواتر أن هذا املبدأ قد برز اىل الوجود مع واالعتبار إليه بإبراز جذوره العرفية، 

اعتبارات وبني الدول كان دائما يتوقف على عوامل سياسية ظهور اتمع الدويل ولكن تطبيقه يف العالقات 
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وتطبيقاته على  بدأمصلحيه أكثر منها قانونية، حيث يواجه اتمع الدويل صعوبات كثرية يف ما يتعلق ذا امل
  :النحو التايل

؟ مث هي مكوناا؟ وما هي حدودها ماوإذا كان التدخل هو خرق لسيادة دولة ما، فما هي هذه السيادة؟
  .التصرفات اليت تشكل تدخال يف سيادة دولة أخرى؟وما هي األفعال 

اخلارجية لكن هذه الشؤون وما تتضمنه ومن املتفق عليه أن السيادة هي جمموع شؤون الدولة الداخلية 
أما طبيعة األعمال التدخلية فقد وصفت دائما بأا تصرفات . هي واقع نسيب يتسع حينا ويضيق أحيانا أخرى

الغصب الذي يؤثر على إرادة الدولة اهلدف وال يترك هلا وأفعال دكتاتورية تتضمن قدرا من استعمال القوة و
  .حرية االختيار

فإذا كانت احلرب املباشرة هي الصورة الواضحة ملعىن التصرفات الدكتاتورية فإنه مما الشك فيه أن هناك 
الصور اليت تلجأ إليها واحلروب املباشرة وهي األشكال  إحلاقا للضرر منوتأثريا وصورا أكثر خطورة وأشكاال 

األشكال هي يف الواقع سالح وقوة يف واملباشرة وهذه الصور واملفتوحة  العسكرية الدول تفاديا للمواجهات
كالتدخل االقتصادي أو .تستعملها بصورة دكتاتورية ضد إرادة الدول األخرىومتناول الدول اليت متلكها 

التدخل عن طريق الدعاية ومن هذا املنطلق كان التمييز بني العدوان الذي هو استعمال  الدبلوماسي أوالتدخل 
الذي تتوقف شرعيته ووهو عمل غري مشروع وبني التدخل بصفة عامة  4فقرة  2للقوة املسلحة خالفا للمادة 

  .ظروف القيام به وعلى طبيعة القائمني به واهلدف منهوعلى طبيعة التصرف 
وعلى  الرغم من حماوالت  توسيع م مفهوم العدوان ليشمل أفعاال أخرى غري األعمال املسلحة،وكذلك 
إصرار دول العامل الثالث املتزايد على اعتبار أن مفهوم القوة اليت يشكل استعماهلا عدوانا تتضمن كل ما ميكن أن 

فإن القانون الدويل املعاصر الذى .بكل سيادة يؤثر على إرادة الدولة ويؤدي اىل حرماا من حرية اختاذ القرار
  .تعترف به الدول حاليا مل يصل اىل هذه الدرجة من التطور حىت اآلن

هناك العديد من القضايا احملرية اليت تطرح نفسها بقوة وإحلاح شديدين على اتمع الدويل اليوم، ويصعب 
االختصاص  ضمنيف هذه القضايا  التفريق بني ما هو من السياسة وما هو من القانون من جهة، وبني ما يدخل 

 7الفقرة  2بصورة أخرى ما هي حدود املادة وما يعترب اهتماما من اهتمامات اتمع الدويل، و حلصري للدول،ا
  .املعروفة
فاملفهوم العام للتدخل يف القانون الدويل العريف كان مفهوما أوسع بكثري من ما احتواه عهد عصبة األمم  

وكذلك  ما جاء به اتفاق باريس، وحىت ما تضمنه ميثاق األمم املتحدة،كما متت اإلشارة إىل ذلك من قبل، 
واىل توظيف الفقهاء القدامى هلذا املصطلح من جهة  إىل املعىن اللغوي للمصطلح من جهة ، وذلك بالرجوع

وهلذا السبب . أخرى مث بالعودة اىل  ما جرى عليه السلوك الدويل خالل الفترات التارخيية السابقة لعصر التنظيم
املعارضة وأو بني السلطة فقد اعتربت حماولة تقريب وجهات النظر بني جهات متعارضة ضمن دولة واحدة، 
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كانت شرعية وكما أن حماولة الوساطة حلل نزاع بني دولتني يعترب تدخال .  )1(تدخال يف شؤون الدولة املعنية
املعنية بذلك التصرف أو رفضها له  األفعال املذكورة تتوقف أساسا على اهلدف منها وعلى مدى قبول األطراف

إلشارة إىل األحداث اليت عرفتها كل من تونس ومصر مثال  فهي تشبه اىل حد بعيد اوال بأس من التذكري و
األوضاع املذكورة، حيث عربت الدول الكربى عن موقف عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدولتني وعربت 

عارضة وأن أا شان داخلي بني السلطة واملوالواليات املتحدة عن عدم تدخلها يف األحداث اليت عرفتها مصر 
بإصدار أوامر اىل  ذلكو فيما بعد بتطور األحداث للشعب املصري احلق يف تقرير مصريه ولكن هذا املوقف تغري
  .هذا نوع من التدخل يف شؤون داخليةو السلطات املصرية وإمالء ما جيوز وما ال   جيوز من تصرفات

كما أن الوساطة .ة واملعارضة يعترب تدخالفإن التوسط حلل املنازعات بني السلط وقفاملا وانطالقا من هذ
كما مت  أوحلل املنازعات الدولية سلميا هو نوع من التدخل سواء كما كان معروفا يف القانون الدويل العريف، 

إقراره مبوجب الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة ويسمى أحيانا التدخل السلمي، وتبقى مسألة شرعية هذا 
  .تتقرر حسب ظروف ومالبسات  كل قضيةالنوع من التدخل ل

واملالحظ أن هذه الفرضية تعين كذلك أن أشخاص القانون الدويل سواء كانت منظمات أو  دول ميكن 
أن تقوم بتصرفات تدخليه وقد استقر أمر إمكانية تدخل املنظمات الدولية يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية 

  . تصرفاا تعود عليها آثار للمنظمات الدولية وأنللدول منذ االعتراف بالشخصية الدولية 
مبراعاة  املواقفو عاملية مطالبة يف هذه األحوال مأ كانت وهلذا السبب فإن املنظمات الدولية جهوية

من ميثاق األمم  52املادة  احترام نص بصفة خاصةومواثيق تأسيسها ثانيا مث  مم املتحدة أوالأحكام ميثاق األ
  .4الفقرة ة  2املتحدة إذا ما تعلق األمر بالتدخل العسكري احملظور بنص املادة 

قد تضمنت النص على تدخل املنظمة يف   2000 وما يلفت االنتباه هو أن اتفاقية اإلحتاد اإلفريقي لسنة
ولكن هذا  إحتاد دول غرب إفريقيا،حالة تغيري النظام السياسي بطريقة غري دميقراطية،وكذلك ما تضمنته اتفاقية 

 عامليالميكن أن يكون له تأثري على اجتاه تطور القانون الدويل وذلك لضعف تأثري هذه التنظيمات على املستوى ال
ويظهر ذلك بوضوح كاف يف موقف اإلحتاد األفريقي من االنقالب  على املستوى اجلهوي ضعفها وحىت

   .العسكري علي الرئيس املنتخب يف مصر

تدخل األمم املتحدة تدخال سلميا حلل املنازعات الدولية ولكن  يفترض نظام األمن اجلماعي املعاصر إن
إذا كان الوضع يشكل ديدا للسلم،أو خرقا للسلم أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان فإن على  جملس 

                                     
)1( بني . تونس،ومصر واعتبارها شأنا داخلياوهذا ما يفسر تصرحيات الدول الكربى حول األحداث اليت عرفتها كل من ـ

ولكن هذه الدول مل تثبت على املوقف املصرح به،وما جيري حاليا يف ليبيا دليل على املواقف .املعارضة والسلطة القائمة
االنتهازية للدول الكربى، وهي بالنسبة لبعض الدول مسألة تصفية حسابات شخصية لبعض الرؤساء و األمراء وامللوك 

وعلى هذا األساس انتقد طلب . مع الرئيس اللييب وعلى رأسهم األمني العام للجامعة العربية، وحىت األوروبيني منهم العرب
اجلامعة العربية تدخل جملس األمن لفرض حضر جوي على ليبيا والذي حولته كل من فرنسا والواليات املتحدة إىل ختل 

  .فة ألحكام ميثاق األمم املتحدةوكذلك خمال1973عسكري خمالفة لقرار جملس األمن 
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اليت يتم ا التدخل حلفظ  اإلجراءاتو سائلحيدد الووعليه أن يقرر كيفية التدخل واألمن الدويل حتديد ما وقع، 
  .األمن الدويل أو إعادما إىل نصاماوالسلم 

األمن الدويل مل يكن يف يوم من األيام مهمة سهلة كما أا مل وواملالحظ أن  قرار التدخل حلفظ السلم 
وقد .مني يف جملس األمن واتفاقهماحنرافات، ألن األمر يتعلق بتوافق آراء األعضاء الدائ تكن مهمة بدون خماطر أو

املنع املنصوص عليها يف الفصل السابع من ميثاق وتسبب عدم التوافق الدائم يف إعاقة وعرقلة تطبيق تدابري القمع 
األمم املتحدة وذلك منذ انتهاء التحالف بعد احلرب العاملية الثانية وإىل غاية احنالل املعسكر االشتراكي سنة 

وال بد من التذكري أن حالة االنسداد املشار .حلة احلالية هلا خماطرها وإنعكساا السلبية كذلككما أن املر.1990
اليها هي اليت كانت وراء تبين اجلمعية العامة للدور الثانوي يف حفظ السلم واألمن الدويل بإصدارها للتوصية 

  ." اإلحتاد من أجل السالم" الشهرية
أهم ما قامت به املنظمة هو التدخل يف ونادرة جدا  1990بل عام لقد كانت فرص تدخل جملس األمن ق

الكونغو وهي حاالت مشكوك يف شرعيتها ومتت على إثر أخطاء يف تقدير العواقب من جانب اإلحتاد وكوريا 
التاريخ قد قللت من إمكانية  ذلك قبل داخل جملس األمن السوفييت، كما أن حالة عدم التوافق اليت سادت

التعسف  حدوث مواجهات مسلحة بني القوى العظمى سواء مباشرة أو بصورة غري مباشرة كما قللت من فرص
  .مصاحل الدول العظمىوتوجيهها حنو غايات واستغالل املنظمة و

 7الفقرة  2املادة أصبح تفسري ولقد أدى الوضع اجلديد إىل احنراف املنظمة األممية عن أهدافها ومبادئها 
أوضاع كانت تعترب قبل هذا التاريخ من صميم وأساليب  حتكمية مسحت بالتدخل يف شؤون ويتم بطرق 

  .السلطان الداخلي للدول 
الطريقة اليت متت ا معاجلة تلك األحداث كل ذلك واملنطق الذي جرت به وإن سرعة تعاقب األحداث 

املصلحة اليت تدفع الدول ومتلي عليها مواقفها، وأن مواقف الدول يف ووة ال ميكن أإلملام به إال ضمن مفهوم الق
  .تتقرر وفقا للمفهوم املشار إليهوالنهاية تتحدد 

وأمام كل ما حدث سابقا وما حيدث اآلن حياول فقه القانون الدويل املعاصر مواكبة األحداث ومجع ما 
ة واضحة وخرق مفضوح للقواعد اآلمرة وللبناء القاعدي تبقى  من هيبة للقانون الدويل، فالذي حيدث هو خمالف

، وهو جتاوز 7فقرة   2املادة و 4فقرة  2خاصة املادة وللمجتمع الدويل املعاصر كما تضمنه ميثاق األمم املتحدة 
وغالبا ما يتم ذلك عن طريق التفسري الذي ال يلقى اإلمجاع،وهو التفسري أملصلحي . لكل أحكام الفصل السابع

وهي األساس الذي ينظم العالقة بني النظام الدويل الذي تسهر املنظمة الدولية على  7الفقرة  2مون املادة ملض
  .صيانته، وبني االختصاص الداخلي للدول األعضاء اليت قبلت ذا التوزيع لالختصاص

الدولية  هل حنن اليوم أمام نظام دويل جديدا انبثق من خالل تعاقب األحداث اليت عرفتها الساحة
  .مؤخرا؟
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أم أن ما جيري اليوم هو تعديل فعلي ألحكام امليثاق عن طريق السلوك الالحق من طرف جملس األمن؟ 
  .إنه أمر حميري فعال

إن ما يالحظ على الوضع احلايل هو أن املنظمة األممية بعد الذي حدث أصبحت ال تستطيع عرقلة الدول 
تستطيع منعها من اختاذ قرارات أو القيام بإجراءات التدخل يف شؤون  الكربى أو منعها من حتقيق مصاحلها، وال

دول أعضاء يف هذه املنظمة وذلك بعد ايار املعارضة االديولوجية لسياسة الواليات املتحدة على اخلصوص 
تحدة حيث تعرف األوضاع حاليا توافقا مصلحيا بني الدول العظمى واتفاقها على عدم التدخل املباشر لألمم امل

أعضائها وجرم إىل تأييد ووبذلك أخذت الواليات املتحدة زمام املبادرة وفرضت األمر الواقع على املنظمة 
  .عدم املعارضة الصرحيةوباالمتناع  تدخلها يف العديد من دول العامل ولو

بيعية هي الشك أن قواعد القانون  الدويل اليت تنظم مسألة السيادة  قد عرفت تطورا كانت ايته الط
من ميثاق األمم املتحدة اليت تعكس بوضوح طبيعة أحكام ميثاق األمم املتحدة األخرى  1الفقرة 2إقرار املادة 

ة مااللتزامات وأن املنظمة ملزووق وحقيقة  القانون الدويل اجلديد القائم على املساواة بني مجيع الدول يف احلق
وأن ال تتدخل  7الفقرة  2التقيد باالختصاصات املمنوحة هلا وخاصة حكم املادة ومبراعاة األحكام اليت أنشأا 

ولكن ما يالحظ يف هذا الشأن أن النص . يف الشؤون اليت تعد من صميم السلطان الداخلي للدول األعضاء فيها
جد عليها األوضاع اليت يووالحيدد هذه الشؤون وال يبينها حيث خيضع ذلك التحديد والبيان إىل الظروف 

 بالذات من خالل املمارسة الدولية ومن هذا املنظور، وهذه الزاويةو.اتمع وانشغاالته يف الزمان بصفة خاصة
وموضوعا شائكا رغم وضوحه  فإن موضوع التدخل يف القانون الدويل يعترب موضوعا متجددا رغم قدمه،

املعطيات يف جمتمع دويل قائم على القوة وف ويرجع السبب يف كل ذلك إىل عدم القدرة على التحكم يف الظرو
كذلك تداخل والقوة ، وكذلك اختالف هذه الدول يف الطبيعة واملصلحة اليت تدفع الدول، وحتدد مواقفها و

  .العالقات الدولية وتشابكها يف الوقت احلايل بصورة مذهلة
دوليا يرتبط من قريب أو بعيد لقد أصبحت الكثري من الشؤون اليت كانت من قبل شؤونا داخلية اهتماما 

مبسألة حفظ السلم واألمن الدويل على الرغم من حرص الدول الشديد ومعارضتها القوية لطرح مثل هذه 
على أساس أن ذلك يعد انتهاكا لسيادا وتدخال يف شؤوا  الشؤون للمناقشة من طرف األمم املتحدة،

ويف هذا الوضع يقف املرء  .7الفقرة  2وخاصة ما تضمنته املادة وخمالفة ألحكام ميثاق األمم املتحدة  الداخلية،
حائرا وخاصة أمام االنتهاكات الواضحة واملكشوفة لسيادة دول أعضاء كاملة احلقوق يف األمم املتحدة، ليس 

، ولكن على العكس  فهذه املتحدة اإلدانة من طرف أجهزة األمم عن طريق املناقشة أو التوصية أو التنديد أو
االنتهاكات تتم من طرف الدول الكربى خمالفة اللتزاماا مبوجب ميثاق األمم املتحدة وخاصة االلتزامات 

وتتم هذه املمارسات  .كذلك أحكام وإجراءات الفصل السابعو 7الفقرة  2املادة و، 4الفقرة  2مبوجب املادة 
املتحدة كما تضمنها امليثاق وكما استقرت يف أهداف األمم وواالنتهاكات  على خلفيات ال عالقة هلا مببادئ 

  .السلوك الدويل
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لقد أثارت العديد من التدخالت اليت مازال بعضها قائما حىت اآلن شكوكا حول فعالية النظام الدويل 
 1990قد طرح بإحلاح يف كل قضايا التدخل اليت حدثت بعد سنة  الدولية كما أن موضوع الشرعية. احلايل

سواء من طرف األمم املتحدة، أو بتفويض منها أو مببادرة فردية أو مجاعية لبعض الدول خارج إطار األمم 
أضعف قدرا على القيام مبهمة حفظ السلم واألمن الدويل واملتحدة، وهو السلوك الذي قلل من هيبة املنظمة، 

  .وقد تأكد أن الشرعية يف مثل هذه األوضاع هي شرعية األمر الواقع
الشك أن املنظمة قد جلأت اىل إستعمال القوة،أو التفويض باستعمال القوة يف عدة مرات يف عمليات غري 

حوادث داخلية  يف دولة مل تطلب هذا وإذ أن األمر كان يتعلق بأوضاع  ،  تلك اليت ينص عليها الفصل السابع
نظام هاييت من أجل إعادة   ،ويف الدويلاألمن وعلى أساس ديد السلم  يف الصومال وهذا ما حدث ،التدخل

البوسنة واهلرسك ويف رواندا وليبيا وغريها ويف كل  .منتحب وأن الوضع يشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني
تلك احلاالت كان اهلدف من ذلك هو منع تفاقم األوضاع نتيجة حروب أهلية أو جمرد صراعات داخلية على 

،فهل يعترب ذلك تفسريا جديدا األمن الدولينيوشأن استمرارها  ديد السلم  قرر جملس األمن أن من السلطة
  .األمن الدويل؟وحملتوى امليثاق أم أنه تنفيذ ملهمة حفظ السلم 

لقد أصبح ذلك ممكنا بعد ايار املعارضة يف جملس األمن وقد تعالت األصوات املعارضة ملثل هذا السلوك 
ئج ولكن األصوات املعارضة ال متلك سلطة قانونية وال قوة مادية لوقف هذه وما ميكن أن يترتب عليه من نتا

  .املمارسات
بصفة  1990 ملا جيري من خالل تتبع منطق تسلسل األحداث منذ سنة)  ولو افتراضية(ميكن تكوين رؤية 

ا يربر به خاصة على الرغم من أن هناك من يعارض هذا التفسري لألحداث وفقا هلذا التسلسل وله يف ذلك م
  . موقفه

 اليت أطلقها قادة البيت األبيض،كان يقصد ا تعميم الفوضى يف البلدان العربية فنظرية الفوضى اخلالقة 
عن طريق تشجيع املعارضة على إعالن العصيان لإلطاحة برموز السلطة يف الدول " الشرق األوسط الكبري"

احلكام العرب واحلط من قيمتهم يف نظر شعوم ويف نظر باقي أو هيبة " كريزما"العربية الرئيسية، وإلضعاف 
وهلذا  .وهذا يؤدي يف النهاية اىل ختلي تلك الشعوب عن مساندة هؤالء احلكام الشعوب العربية  األخرى،

هذه التسريبات اليت نعتت بعض احلكام العرب بصفات  "ويكيليكس"الغرض كان البد من تسريبات موقع 
ويظهر أن كل هذه األحداث مل تكن  ،التآمروأو العمالة أو الفحش، أو حىت عدم الرجولة قبيحة ،كاخليانة 

عفوية وقد أثبتت الفضائيات العربية املخترقة صحة هذا الطرح من خالل معاجلتها لألزمات واألحداث يف تونس 
  .مث كيفية طرحها ملا جرى يف ليبيا واليمن وأخريا ما جيري يف سوريا ومصر،

لت إليه األوضاع يف الدول العربية املعنية يقودنا حتما اىل قبول فرضية املؤامرة املدبرة وأن نظرية إن ما آ
الفوضى اخلالقة اليت قال ا صقور البيت األبيض قد متت جتربتها بنجاح وقد أفرزت تناحرا مستمرا وأحيت 

ما هو احلال يف العراق ومصر ك.نعرات وخالفات قدمية بني طوائف ومذاهب وديانات وأعراق كانت ساكنة
  .واليمن وسوريا وتونس وليبيا
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لقد كان من املستلزمات املنهجية يف معاجلة موضوع التدخل البحث يف نشأة اتمع الدويل كمرحلة أوىل 
من مراحل التطور،لكن ظهور اتمع الدويل مل يستتبع بالضرورة ظهور القانون ألن ظهور القانون يستلزم 

  .ن حالة الفوضى اىل حالة النظام وهي عملية دامت مدة طويلة وأخذت جهودا وتضحيات كبريةاالنتقال م
وقد متثلت العقبة الكبرية أمام ظهور النظام مث ظهور القانون يف مفهوم السيادة الذي كانت النظرة إليه 

  .اىل الوقت الراهنودمي تتغري كلما توالت احلروب املدمرة على اتمع الدويل وعلى مكتسباته وذلك منذ الق
ما يطرح الباحثون يف شؤون اتمع الدويل فكرة السيادة الوطنية وسيادة اتمع الدويل على أما  اكثري

ة ما هو سوى تعبري يسياد سلطات ولكن الراجح أن وصف السلطات املمنوحة للمنظمة بأا سياديتني خمتلفتني،
ال يستند إىل أي دليل من القانون أو الواقع إذا ما مت حتليل السيادة اىل   وأنه جمازي لتقريب األفكار اىل الفهم،

فاملنظمة متارس سلطات هي أصال من سلطات الدول  .مكوناا األساسية كما عرضها آباء الدولة احلديثة
  .التقليدية، وهي متارسها نيابة عن تلك الدول صاحبة االختصاص األصيل

فإن عدم الشرعية كما رأينا هو أمر  املتحدة وفقا للميثاق مثال  مشروعا،فإذا كان موضوع تدخل األمم 
ورغم وضوح القانون فإن هناك حاالت وأوضاع أدعت الدول فيها حق التدخل العتبارات  شائك ومتشعب،

 زمولكن هذا اإلدعاء مل جيد التأييد الال غري أنانية وأبرزها هو إدعاء حق التدخل على أسس وخلفيات إنسانية،
ومل يتفق حوله فقهاء القانون الدويل وذلك ألن كل تدخل هو سلوك  ،من جانب الدول وال املساندة املطلوبة

مفتوح على التعسف ال تقوم به سوى دولة قوية، خدمة ملصاحلها، على الرغم من أن دوال خمتلفة قد مارسته منذ 
مصاحلها يف اخلارج أو لتغيري  ربى حلماية رعاياها أوأما يف عهد األمم املتحدة فقد جلأت إليه الدول الك القدمي،

وحىت التدخل لتوصيل املساعدات اإلنسانية يف حاالت الكوارث مل خيل من  النظام القائم يف دولة من الدول،
بدأ االهتمام ذا اجلانب من التدخل 1977فمنذ  إبرام الربوتوكوالت امللحقة باتفاقيات جنيف سنة  التعسف،
 درجة أن تطرقت إليه احملكمة الدولية يف أحد أحكامها وأقرت قاعدة عدم التدخل ووجوب احترام يتزايد اىل

سيادة الدول املعنية وضرورة موافقتها ،وأكدت على ضرورة مراعاة اجلانب اإلنساين يف عمليات اإلغاثة اليت 
  .متييز أو إقصاءبدون واإلقليم  جيب أن تقدم إيل حمتاجيها مبوافقة الدولة املعنية صاحبة 

ونتيجة للتطور بدأت  ونتيجة لتشعب وتداخل العالقات الدولية، ومن ناحية أخرى، هذا من ناحية،
قتصادي والتدخل أا تدخال يف شؤوا كالتدخل االالدول تنظر اىل بعض التصرفات واملمارسات على 

أخرى وتعترب األمر من خماطر العالقات والتدخل عن طريق الدعاية وهو الطرح الذي ترفضه دول  الدبلوماسي،
وفيه خماطرة إذا ما  مت التعسف يف اإلدعاء على هذه  يف التأصيل، الشك أن يف األمر بعض الصعوبة.الدولية

األسس واخللفيات ولكن ماذا ميكن أن  يكون عليه احلال إذا ثبتت هذه  املمارسات بشكل قاطع ال يدع جماال 
  .للشك؟

اىل جانب حركات التحرير اليت تكافح من أجل تقرير املصري ما زال موضوعا  وحىت موضوع التدخل
عدم أمهية  األقاليم والشعوب اليت لمفتوحا رغم الفتور الذي يلقاه اليوم نتيجة تغري األوضاع واملعطيات ونتيجة 
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 من  يف تلك الفترة عمرةالشعوب واألقاليم املست كنتمتقادا املنظمة لرتع اإلستعمار، و ختلفت عن العملية اليت
   .ناملذكور حقها يف تقرير املصري حىت اآلالشعوب واألقاليم  ومل متارس.   مصريهاتقرير 

لقد مت االعتماد يف هذه الدراسة على عالقات الدول وسلوكها بصفته املصدر الرئيسي املباشر للقانون 
فقد  طبيعتهو التغيري انيات التأثري على اجتاه كالدويل ومت التركيز على عالقات القوى الكربى ملا هلا من إم

مل يعد يساير سرعة التغيري  أنه عرفها العامل املعاصروقد ثبت من خالل األحداث اليت اضمحل دور الفقه الدويل، 
لكثري من املفاهيم والقيم اليت مل تستقر يف القانون الدويل  من تنكر املذهلة،ومل يتكيف بسهولة مع ما حدث

  .السيادة مثال أوقت طويل كمبدوالعريف إال بعد نضال مرير 
مث . كان االعتماد على مراجع القانون الدويل  يف اللغة اإلجنليزية بصفة خاصة لثرائها يف هذا املوضوع لقد

ن أصبح على قدر كبري من اجلرأة واملوضوعية تضاهي جرأة أن من بني الفقهاء والكتاب العرب املعاصرين م
الوالء األعمى للسلطة السياسية  ولكنهم مل يتخلصوا مجيعا من عقدة ،يف العامل الكتابووموضوعية بقية الفقهاء 

 .ذلكيف بلدام وقد أثبتت أحداث مصر األخرية 
اقلته الصحافة اليومية يف هذا امليدان وقد وملتابعة نشاط الدول وعالقاا كان مصدرنا الرئيسي هو ما تن

هذه املهمة بكل إتقان وأمانة واقتدار وكانت الشروق اليومي أهم مصدر لألخبار الدولية  الوطنية أدت الصحافة
إىل جانب الصحف الوطنية .احلديثة يف هذه الدراسة وأنا ممنت كل االمتنان هلذه الصحيفة وكل القائمني عليها 

ريات وتصان فيه كرامة اإلنسان حتاول أن ترسم واقعا جزائريا مجيال حتترم فيه احلقوق واحلواألخرى اليت تتطلع 
ويكون احلق يف اإلعالم وحق الناس يف أن يعلموا مبدأ حمترما كواحد من أسس اتمع الدميقراطي الذي  وقدره،

    .شرعت اجلزائر يف جتسيده
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لكي ميكننا تعريف التدخل، واإلحاطة باملقصود منه، كان البد كذلك من التعرض للشروط املطلوبة يف 
كل تصرف حىت يعترب تدخال كما جاءت ا أحكام احملاكم الدولية  أو أعمال الدول ، أو كما ذكرها الفقه 

  :  الدويل ويتم ذلك كالتايل 
  عناصرهو التدخل تعریف : المبحث األول

، فهذا التعريف البد أن يتعرض هلذا الفعل وشروطه ، مث العناصر اليت  كان البد من تعريف التدخلإذا 
   .يتعلل إليها ذلك الفعل حىت ميكن اإلحاطة به بكل دقة

  للتدخل عام والمعنى الالخاص عنى الم:   األول المطلب

  
 تصرفاتولك األحداث من مواقف ت لىع ترتب ماو ،اليت مر ا اتمع الدويل األحداث خمتلف إن

واملواقف والتصرفات املشار  األحداثبني تلك  منتطورا عظيما، و تطور القانون الدويل قادت يف النهاية إىل
 األحداث الكارثية اليت تلك احملطات نذكر على اخلصوص أبرزو مهمن أو: حمطات بارزة إليها كانت هناك

قد أستفحل و .اإلنسان وحميطه اتعرض هل اليت األخطار واملساوئ يف املآسي واملعاناة والتشريد وكل اسبب كانت
ما ظهور الدولة احلديثة وانطالق عصر النهضة و ذوزادت تلك األخطار وكثرت الكوارث، من األمر كثريا،
شديد  إىل تنافس هذه الظاهرة قادت لقد. على اخلصوص يف أوربا املذهل الذي صاحب ذلك التطور ترتب على

ونشر  أو على التوسع ،بني الدول األوربية الصاعدة سواء على الزعامة يف أوروبا نفسها مستمرة اتوصراع
اليت  من آثار، مرورا بكل التجارب القاسية والصراع التنافسالسباق و وما خلفه ذلك. فيما وراء البحار النفوذ

  هي حمطتها الرئيسية األخرية من نتائج العاملية الثانية، وما أسفرت عنه كانت احلرب قدو،عاشتها اإلنسانية
حريتها يف التصرف إىل والدول يف النهاية إىل التنازل على الكثري من صالحياا حفزت هي اليت  وتلك احلرب

   .أبعد ما كان ممكنا يف ذلك الوقت ويف ظل تلك الظروف
 تلكومنح  ،البد من التركيز على الطبيعة اخلاصة للمجتمع الدويل ،جماالت التطورعرض أسباب و خالل

وهي : ألشخاص هذا اتمع غري مألوفةال صائصاالهتمام باخل من كذلك البدو .العناية الالزمة ةاملتميز الطبيعة
على العموم و. ؤثر على سلوكها وتصرفاات اليت مراعاة العوامل و الدول أساسا مث املنظمات الدولية بدرجة أقل

ال ميكن أن يقودنا  خاطئ هو تصور فراد الطبيعينياملنظمات الدولية كاألتصور و ،فإن تصور الدول بصفة خاصة
تقريب بعض املفاهيم املطروحة على ل يكون إمنا والتصور إال إذا راعينا أن اهلدف من املقارنة ،إىل الغاية املنشودة

   .مستوى القانون الدويل إىل الفهم
جتدر اإلشارة إىل أن املقصود باتمع الدويل هو تصور للحياة واملعيشة املشتركة بني الدول وما يتخلل 

تعاون، من تفاهم أحيانا، وتصادم أحيانا أخرى، ويف أثناء هذا الوصراع، الاملعيشة املشتركة من عالقات  تلك
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ة تدفعها الرغبة يف حتقيق أكرب قدر ممكن ك تدخل الدول يف عالقات مع بعضها بكل ما لديها من ديناميكياوذ
ويطلق على هذه الظاهرة مصطلح التعاون املشترك أو التعاون املتبادل وهو مصطلح ال يدل على  .من املصلحة

   .يةحقيقة العالقات الدول
إىل جانب الدول و ،هذه األشخاص هي أساسا الدولوخطاب القانون الدويل ينصرف إىل أشخاصه إن 

 حمدودة املنظمة الدولية شخصية ةولكن شخصي هي األخرى بشخصية دولية ع،اليت تتمتاملنظمات الدوليةتوجد 
 .باهلدف أو الغرض الذي نشأت من أجله

  للتدخل خاصالمعنى ال : الفرع األول

دام القوة ستخاأو  ،بينظر الفقه التقليدي وجانب من الفقه املعاصر اىل التدخل يف معىن مساو للحر
 .)1(املسلحة ضد إرادة الدولة

التنافس مع وهو تاريخ حافل بالصراع : تاريخ الدولة كمؤسسة استدعتها ظروف احلياة اإلنسانية إن
الصراع  لكاليت مرت ا أية ضرورة لتقييد ذ الصراع والتنافس الدول عرب كل مراحل دمل جتو .الدول أقراا من

رية يف عالقاا مع حبالتصرف  حق ادعت كل دولة السيادة املطلقة أي فقد .أو حصر جماله ،أو حتديد وسائله
  .من الدول غريها

يسمى باملعيشة املشتركة  هذا التعايش أو ماوتستدعي بالضرورة التعايش  عموما إن طبيعة احلياة املشتركة
أن الدول ال  G.Scelleكما يقول الفقيه الفرنسي  ياة املشتركةالتضامن الستمرار احل وجود تقتضي بدورها

عليها أن تساهم يف وضع القواعد اليت : وعليه .وال ميكن أن يستمر إآل يف التضامن تستطيع العيش إال يف جمتمع
تعد هذه األفكار صياغة جديدة ألفكار أو و .أن متتنع عن كل ما يضر ذا التضامنوحتافظ على بقاء اتمع 

   .)2(عامةيف القانون بصفة  Duguet العميد نظرية
املشتركة  هذه املعيشة متطلبات مل يعد التمسك حبرية التصرف يتالءم مع الذكر ةلفلالعتبارات السا نتيجة

إىل أقصى ما تسمح به املعيشية املشتركة يف جمتمع تستفيد  حرية التصرف منتقليص كان من الضروري ال فقد
قد ، فمتطلبااو مقتضيات املعيشة املشتركةورغم  ،ورغم ذلك. من ميزات احلياة اجلماعية ةدول كل فيه

واعتربت  على صلة بكياا ووجودها كدول ااعترب تسلطات على جمااللنفسها بقدر من ال كل دولة احتفظت
 واالختصاص  السلطةب تنفردأن من حقها أن تستأثر وو. سيادايف تلك ااالت مظهرا من مظاهر االختصاص 

ذلك اال أو ممارسة  التدخل يف الدولال جيوز لباقي و ذلك،سلطة أخرى يف  ها أيةوالتسمح بأن تشارك ،يهاعل
  .تلك االختصاصات

 خاص ا مارسة السلطة على جمالمبإىل هذا احلد نكون قد المسنا وحتسسنا فكرة استئثار وانفراد الدولة 
  . رغم وجودها يف جمتمع دويل وذلك

                                     
)1( 1985النظرية العامة لعدم التدخل، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة األزهــر  : حممد مصطفى يونسـ  

  . 23ص
)2( 177ص ،املرجع السابق :  ج تونكني.اكما أشار إليه ـ . G.Scelle 
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حبق الدول األخرى يف وجود  منها واعترفت كل دولة ،ببعضهامن اليوم الذي اعترفت فيه الدول ف
 يف املطلقة أو السلطة  ،املبادرة ريةظهرت القيود على حرية التصرف أو ما يسمى حب أا متساويةمستمر و

ااالت اليت  من تلكال  دولال اختراق أو  خلادتقود يف اية املطاف إىل  ت  حرية التصرف التصرف، ألن
ى تلك عل واالختصاص  السلطةب تنفردأنه من حق كل دولة أن تستأثر وو. سياداتعترب مظهرا من مظاهر 

ذلك اال  التدخل يف الدول ال جيوز لباقيذلك ،حبيث سلطة أخرى يف  ها أيةوال تسمح بأن تشارك ااالت،
  .أو ممارسة تلك االختصاصات

من قيود حلقه  نتيجة ما ،ما طرأ عليه من تغيريو، سيادةلل املعاصر موفهامل إليهصل وما  علىركيز لقد مت الت
 تالسلطة املطلقة اليت متسك ء تلك اجلهود هو حماولة تقييدكان اهلدف من وراو ،تعديالت ما أدخلت علية منو

األمن بني الدول ويضمن حتقيق السلم وحيفظ حقوقها  ميكن أن يف غياب نظام أمن مجاعييف السابق  ا الدول
 ذلك يفمىت رأت مصلحتها  العسكرية استعمال القوة اللجوء اىلب على إمكانياا تعتمدالدول  تذا كانهلو

  . وكان هذا السلوك أمرا طبيعيا يف مثل تلك الظروف
بداية التدخل وتطوره و فهوم اإلحاطة باجلوانب املختلفة مل على كثريا ساعدي طرح موضوع السيادةإن 

ما طرأ على معىن و ،كن ذلك الطرح من استعراض املقصود بشؤون الدولميهتمام بوضع أحكامه،كما اال
القانون  التدخل يف دراسة ظاهرةسنحاول  من مالحظات ما سبق ىوبناء عل .الشؤون من تغيريتلك ومضمون 
   .صرعاالدويل امل
يف جمال ثابت وحمدود  الذي حلق القانون الدويل عرب مراحله املختلفة ولة تتبع آثار التطورااهلدف هو حم إن

غيري التوالظروف  هو إال تقنني لقواعد سلوك اقتضتها ضرورات التطور ما أن هذاوقد ثبت .عموما وهو التدخل
كن أن األخطار اليت مي تزايد حدة حتمية التعاون الدويل ملواجه احلياة وأملى يف النهايةمس كل مظاهر  ذيال

اجلماعية من أجل حتقيق الرفاهية ساعي تكثيف امل باملقابلو.اعتماد كل دولة على إمكانياا الذاتية على تترتب
 .نيالسلم واألمن الدولي حلفظذل اجلهود بب  الدويل،واخلري العام 

باللجوء اىل لقد أصبح ذلك ممكنا بعد أن اقتنعت الدول بالتنازل التدرجيي عن حرية التدخل وحق املبادرة 
يف شؤون  عدم التدخل أبدمب تقرأأي  حبصانة شؤون الدول األخرى من التدخل، تفاعترو. القوة العسكرية
  . كقاعدة لتنظيم العالقات بني الدول املتساوية يف السيادة الدول األخرى

ويف اية التحليل يظهر أن القانون الدويل ما هو سوى الوضع الذي تكون عليه سيادات الدول يف مرحلة 
املنطق الذي أدى يف ومعينة من مراحل التاريخ، ومدى تصارع أو تعايش تلك السيادات واحتكامها اىل العقل 

 مرحلة السيادة املتوحشةأن  د من التذكريال ب وهلذا السبب.نهاية إىل اعتراف مجيع الدول حبتمية التعاون ال
كما  أن هناك قدرا كبريا من الوحشية ما زال مييز السيادة املعاصرة اإلعتراف و جيب.مرحلة قاسية جدا كانت

  .سيتضح بالتدريج
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هذه النتيجة ال تتفق مع مواقف بعض الكتاب املعاصرين الذين ينظرون اىل العالقات الدولية من جانب إن 
بل أن السيادة يف نظر الكثري منهم  ما هي سوى القوة السياسية للدولة   واملصلحة غري مبالني بسيادة الدولالقوة 

 :حيث يقول أحد الفقهاء املعاصرين ما يلي
Iam Sometimes Surprised By Retrograde Statists Who Want Us To Return To A Prussian 

Conception Of Domestic Jurisdiction That Existed More In The Positivistic Theory Of International 
Law Than In The Actual Practice Of States .The Positivists; From Bodin And Hobbes Through 
Bentham And Austin ; Believed That \Real Law \ Was Domestic Law That Nations Were \Sovereign\ 
And That -International Was A Misnomer .But None Of Them Were International Lawyers ;And None 
Of Them Understood The Preceding Five Millennia Of State Practice Where Trade And Travel Were 
More Important Than State Boundaries .The Laws Of Marquee And  Reprisal; The Medieval Practice 
Of Capitulation ;Numerous Humanitarian And Religious Interventions; The Doctrine Of The Just War; 
The Justification Of Colonialism; And Above All The \Denial Of Justice\ Which Even The Positivistic 
Text Writer Vattle Recognized As Allowing Intervention If All Else Fails –These Are Direct Customary 
–Aim Antecedents To What Might Be Called A Right Of Intervention .Intervention Was Not Viewed 
As An Exception To Some Other Principle )1( . 

ادة ــالدويل يريد ان يقلل من أمهية السي إن الكاتب املشار إليه على عكس ما هو مستقر يف فقه القانون
والتبادل  العصور قد غلبت مصاحلها اإلقتصادية وخاصة حرية التجارةووأن الدول  حسب رأيه عرب كل املراحل 

وهذا  .أخرى ئأنه استثناء على مباد اىل التدخل على ةنظر تكن الأنه ملو السيادة مبدأوفتح احلدود على حساب 
دول ـكل ما هو معروف عن تاريخ العالقات الدولية اىل يومنا هذا حيث أن اللالف خم تاجاالستنتاج هو استن

السيادة أو التقليل من أمهيته أو حىت إنكار وجوده هي الدول اليت كانت  مبدأاليت كانت تعمل على  جتاوز 
ىت ــحواملعطيات، وتسعى اىل اهليمنة والسيطرة وفرض األمر الواقع على الدول األخرى بتفسري الوقائع 

ع ـــتعارض ميغالبا ما  ذيال تدخلهااألحداث التارخيية وفق واقع افتراضي ال صلة له باحلقيقة  لتربير 
بعض القواعد اليت تتعارض مع سياسة السيطرة واهليمنة والتوسع  وقيمة ل وجودووحماولة زرع الشك  ح ،الواقع

 عن فقيه ينتمي اىل دولة أخرى غري الواليات املتحدة األمريكية وهذا االستنتاج ال ميكن أن يصدر جبميع أشكاله،
إن هذه  .تدخال السياسية يعترب ن كل جتاوز للحدودمنذ ظهور جمتمع الدول املستقلة، كا أنه فاملعروف.اليوم

حيث دعوا اىل فتح احلدود وحرية التنقل  عصر الثورة الصناعيةخالل  ميز فقه الفانون الدويلاخلاصية هي ما 
يف  هدا الفقه غالبا ما يكونويف الواليات املتحدة األمريكية  ،وهو سائد اليومودياملنتجات بال قوومرور البضائع 

 ةسياس توسيعخدمة السياسة اخلارجية القائمة على االستفادة من كل مظاهر القوة اليت تتوفر عليها هذه الدولة ل
عرب كل  الدول الكربى ائصهي خاصية من خص اليت هذه السياسة العسكرية والسيطرة إلقتصاديةا اهليمنة

  .التارخيية املراحل

                                     
)1(  - Anthony D’Amato :  Northwestern University School of Law scholarly commons Faculty paper a-

D’Amato@ Northwestern edu.                                                                                
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يرجع ذلك جزئيا إىل أا كلمة وأن مفهوم التدخل مفهوم حمري، . يقول أحد أساتذة العلوم السياسية
عدم التدخل يف  ،قيمية، فسياسةلكنها تعطي أحكاما ووصفية ومعيارية، فالكلمة ال تصف فقط ما حيدث 

  .)1(الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة هي عرف أساسي للقانون الدويل
 العسكرية القوة أستعمالكانت  تقوم على أساس شرعية  قدميا العالقات بني الدول  ا سبق أنمم يتضح  

احلق  أمبد املختلفة  العالقات بني الوحدات السياسية كان حيكمو بذلك،مسحت الظروف وكلما دعت احلاجة 
وسيلة  كانت يف القدمي احلربف .هاشرعية نتائجو أو حق اللجوء اىل القوة العسكرية بصفة عامة، يف احلرب

وعلى القوة الثروة من الغنائم على بواسطتها   صل الدولحت كما كانت كذلك وسيلةلتوسيع حدود الدول، 
  .يدالعب العاملة من 
قدرا على ويتوقف على مدى قوا  يف الوجود االستمرار قدرا علىو ،نفسها كان وجود الدولة لقد

مستقرة حدودا  بني الدول ومل تكن احلدود .عليها من طرف الدول أخرى االستيالءو التدخل حماوالت مقاومة
 العسكرية بالقوة عند الضرورة توسيعهاوأيه قيمة أو اعتبار إذا مل تكن الدولة قادرة على محايتها  هلا  تكنبل مل

يف  هااستمرار ضمانت كذلك كانو وجود الدول،لضمان  اسمهي العامل احل القوة العسكريةقد كانت ف
  .ذلك ك اورفاهيتهئها مصدر رخا وكانت .الوجود

مىت رأت  العسكرية قوةلاللجوء إىل ا التدخل أي حقها يف التنظيمقبل عصر  كل الدول لقد ادعت
وفق القاعدة  يف ساحات املعارك ب األحيان حتسملغأ الدول يفعالقات  كانت هلذا السببومصلحتها يف ذلك، 

ميلك سلطات الحدود  يف ذلك الوقت كان املنتصرو. اليت تقضي حبق املنتصر يف أن ميلي شروطه على املغلوب
 إرادا وإمالء حتدها سوى إمكانيات الدولة املنتصرة وقدرا على فرض هذه السلطات ال ملغلوب،اهلا على 

  .وتنفيذها بالقوة هاشروط
Law had recognized the right of states to go to war (jus ad bellum) ,pursuant to which one state 

could resort to war against another whenever it considered This advisable.  
 Of course, a particular claim always found against the state that was attacked in order to justify 

the aggression, the claims being well-grounded or unfounded )2( .                                   

وعليها  احلرب إىليقال أن القانون الدويل القدمي قد أقر حق الدولة املطلق يف اللجوء  لالعتبارات السابقةو
  . أن تتحمل تبعات ذلك

 مت تصنيف احلرب إىل حرب أن ذلك على األقل بعدوفيه كثريا،  امبالغ استنتاجا اعتربتنتاج هذا االس لكن
الذين  لكتابا  معيارا ذاتيا فإن دائما على الرغم من أن معيار احلرب العادلة كانو .عادلةحرب غري و ،عادلة

احلرب  تلجأ أية دولة إىلمل و .تبنوا هذا التصنيف قد منحوا للدولة رخصة مل تدعيها هذه الدولة لنفسها أبدا
ومثل هذا التربير ما كان ليحدث لو أن . شرعية دوافعهاوقوية تدعم ا عدالة  مربراتو دون أن تقدم حججا

                                     
)1( 519، ص  سابقال املرجع املنازعات الدولية : جوزيف س ناي االبنـ.  
  

)2(  - G.I Tunkin Theory of International Law .Translated by William .E .Butler .PP.50 
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فقد كانت الدول جتد من األسباب ومن املربرات ما يكفي لتدعيم  ،)1(احلرب كان حقا مطلقا حق اللجوء إىل
  .احلرب جلوئها إىل

ذه الصفة مل تكن ختضع ألية و ،وسيلة من وسائل التغيري منذ البداية احلرب قد اعتربت املؤكد هو أن
الدولة مىت رأت مصلحتها يف  سلوك تلجأ إليه وسيلة أو وما دامت احلرب يف النهاية .قواعد قانونية واضحة

 ميكن أن نتصور شرعية نتائجها الو،مرحلة شرعية احلر فإنه يف. أقصى صورة من صور التدخل ذا هو ذلك،
فخالل هذه  .احلرب بني التدخل وبني فرق وال حدود واضحةمادام ال يوجد أي . تنظيما لظاهرة التدخل

   . )2(التدخل يعين احلرب املرحلة كان
منذ الظهور الفعلي  احلرب يف العالقات الدولية ظاهرة كظاهرة ختتلف عن لقد بدأ االهتمام بالتدخل

 نتج عن حيث يف أوروبا، للجماعة الدولية يف أعقاب احلروب الدينية اليت عجلت بايار الشكل الشمويل للحكم
تعترب هذه املرحلة التارخيية حبق مرحلة بداية التركيز على وظهور الدول القومية جنبا اىل جنب،  :االيار لكذ

من  اأو حماولة احتوائه اشؤو أية حماولة للتدخل يفمن  اية الدولة القوميةمح  أي محاية الكيان السياسي اجلديد
إىل رجال السياسة اهتمامهم وتركيزهم ووجه الفقهاء فقد هلذا و. منها  سياسية أقوى أو أكربحدات طرف و

ليت تقوم ا ا مواجهة احملاوالتمتكينها من وية حلماية الدولة الناشئة البحث عن مربرات قانونية وعملية قو
أو يف صورة الكنيسة  أإلمرباطوريةأكان ذلك يف صورة  ء، سواالحتوائها أو التأثري عليها األخرىوحدات ال

منذ  السيادة مبدأ أصبحالسبب  هلذا .إىل حظريا ة تلك الدول املنشقةعاد  تتوقف حماوالا إلمل اليت الكاثوليكية
تعرف على أا وحدة  منذ ذلك الوقت وصارت الدولة. احلديثة من اخلصائص املميزة للدولة تلك املرحلة
 حتصنتقد وال تعترف بأية سلطة أعلى منها و ،أا متلك سلطة مطلقة على شؤواو، سيادة مستقلة ذات

  .السلطة الناشئة مببدأ السيادة يف مواجهة األخطار اليت كانت حتيط ا
 هذا املبدأ ما زالو املعروفةأهم مبادئ القانون الدويل العام  قد لعب مفهوم السيادة دورا كبريا يف بلورةل

 القانون الدويل التقليديوقد دامت سيطرة هذا  .هذا الفرع من القانون يؤثر حىت اآلن بقوة على اجتاه منو وتطور
  .املطلقةالسيادة  فقه بصدق ويعترب املذهب التقليدي العاملية األوىل اية احلربإىل على تنظيم العالقات الدولية 

 عليها أن باملقابلو أن الدولة حرة يف أن تفعل ما تشاء : عناهم يةالدولعالقات اليف  املفهوم وتفسري ذلك
الدويل على  قانونالأن   :التقليديني رجال القانون الدويلاالعتقاد السائد بني  كانو. تبعات ما تفعل  تتحمل

وال يفرض قيودا كثرية على حرية الدولة  مرخص إىل أبعد احلدود عكس باقي فروع القانون األخرى،هو قانون
  .وحقها يف التصرف اآل تلك القيود الالزمة لسري العالقات واليت تقبلها الدولة بإرادا

 التقليدي فقد استقر يف القانون الدويل. أما فيما يتعلق باحلرب كوجه من أوجه سلوك وتصرف الدول
 ذلك أن ،معيارا ذاتيا احلرب العادلة كان معيارو. حرب غري عادلةومفهوم تصنيف احلرب إىل حرب عادلة 

                                     
)1(  - Parry Clive, The function of Law in International Community; op. cit PP 26.27. )2( القانون الدويل الفوضويوهو ، الذي كان سائدا قبل عصر التنظيم، موضوع القانون الدويل، لقد طرحنا قبل هذا ـ  
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نفسها، وما تقدمه من ل تتوقف على ما تراه الدولة وما جتده كما سبقت اإلشارة اىل ذلك كانت عدالة احلرب
الشيء الكثري املربرات والدوافع وجتد لنفسها من األسباب  دائما وكانت الدول. لشن احلرب أسباب ومربرات

فقهاء قال  السبب هلذاو. يف األمر وبال معقب وما تراه احلكم الوحيد وحدها هي ىتبقو. احلرب للدخول يف
ا هذه الدوافع العادلة للحرب وتقوده ةصاحب الدولة األوائل أن العناية اإلهلية تكون إىل جانب الدويل نالقانو
هذا يف غياب أية سلطة أو جهاز ميلك صالحية و العادلةهو صاحب احلرب  يف رأيهم فاملنتصر. إىل النصر العناية

  .احلكم على مدى صحة ادعاءات الدولو ،الفحص
حيث اعتربت الوثائق  تطور كبري يف القانون الدويل العام اىل حصول احلرب العاملية األوىل أدت نتائج لقد

أا ذلك احلني  يف اكتشفت الدول فقد.جتديدا يف القانون الدويل العام برحلاتلك  يف أعقاب اليت أبرمت
النية الصادقة والرغبة يف و احلسنة التنظيم إذا ما توفرت اإلرادةوتستطيع أن تذهب إىل أبعد احلدود يف التقنني 

حلرية  ،التام االحترام ى أساس، علصغريهاوكبريها  حياة مشتركة مبنية على املساواة يف السيادة بني مجيع األمم
   .الدول األخرىاستقالل و

 قداحلرب  تلك ظهرت بعد الوثائق اليتهو أن  :إن أهم ما ميز هذه املرحلة من ناحية القانون الدويل
 خيضع ألية اعتبارات  يكن الذي مل التصنيف ذلك حرب غري عادلةوعن تصنيف احلرب إىل حرب عادلة  ختلت

   .موضوعية أو ضوابط
 من بعده" اق باريسميث" و األممعهد عصبة "اعتماد  بعديف القانون الدويل  لحص الذي طورالت كان

 دون" شرعية أو عدم شرعية احلرب"هو ومعيار موضوعي  أساس على التكييف القانوين للحربمسألة يف  يتمثل
 عمال باريس يعترب ميثاقأو  ،األممفاللجوء إىل احلرب خمالفة لنصوص عهد عصبة . أسباا وها أدوافع اىلالنظر 
  .مشروعغري 

كثري من نقاط  قد تضمن العامديدا يف القانون الدويل جتقد تبني فيما بعد أن هذا التطور الذي اعترب و
الثغرات بعض الدول من اإلفالت من األحكام واإلجراءات اليت  تلكوقد مكنت  الضعف يف شكل ثغرات،

تني قيتفسريات حمتملة لبعض املصطلحات الواردة يف نصوص الوث على ادعتمإلبا ،تضمنتها تلك الوثائق
" حرب " عىن كلمة مل  من تفسري ما استقر يف القانون الدويل العام تفسريات نذكرأهم هذه ال منو. املذكورتني

تطلق على صراع مسلح معترف به  بصفة عامة يف القانون الدويل" حرب"فكلمة .اللجوء إىل احلرب"  كلمةو
أومن طرف دولة حمايدة تريد االستفادة من  املتحاربة، ، أو على األقل من أحد األطراف متحاربني طرفنيمن 

يف ظل  العسكري بناء على ما تقدم فقد ثبت أن التدخلو.املعلنةباحلرب "هذا ما كان يسمىو. موقف احلياد
أي إذا مل تعلن الدولة  للمصطلحإذا مل يشكل حربا باملفهوم القانوين عهد عصبة األمم ميكن أن يكون مشروعا 

حرب "الذي حرم باريس  ميثاق ملضمون املتدخلة احلرب رمسيا، وهو نفس التحليل والتفسري الذي أعطى
  .العدوان دون غريها من احلروب

على نطاق وأحيانا، حمدودمتكنت الدول من التدخل بالقوة املسلحة على نطاق  الثغرة تلك من خاللف 
 األممخمالفة اللتزاماا مبوجب عهد عصبة  أو أن تكون ،دون أن تعترب نفسها يف حالة حرب أحيان أخرى واسع



 

29 

 بينها وبني دولة أخرى تعترف بوجود حالة حرب ومل تعلن احلرب رمسيا، بكل بساطة ألا مل. باريس ميثاقأو 
سبب الباريس كان  ميثاقواللتزامات يف ظل عهد عصبة األمم ا يف تفسري ن هذا األسلوبإ .)1(لسبب أو آلخر

وقد .ذلك اليابان وايطاليا وأخريا أملانيا كثرة التدخالت املسلحة اليت قامت ا الدول الكربى مبا يف املباشر يف
من بني أسباب اندالع  تلك املواقفو ذلك السلوك الترقب وكان ،وحالة منعدم االستقرارأدى ذلك اىل 

  .احلرب العاملية الثانية
كان يذهب اىل إستعمال القوة العسكرية عرب احلدود  اصلألسباب السالفة يتضح أن التدخل يف معناه اخل

  .وهو يف الغالب عمل مشروع إذا مل يشكل حربادولة أخرى ل الداخلية سيادةالأي مساس ب
  للتدخل ملعااالمعنى  : الفرع الثاني

صورا متعددة  يتخذالتدخل  الدويل املعاصر يذهب اىل أن يف القانون الرأي السائديقول أحد الباحثني أن 
القواعد اجلديدة اليت مت ف ،وهذا أمر قد أصبح مقبوال .)2(القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها استخدامغري 

سد الثغرات اليت متيز ا هو  منها دفاهليف أعقاب احلرب العاملية الثانية كان  ميثاق األمم املتحدة يف اعتمدها
 .العاملية الثانية احلرباندالع  بنسبة كبرية كما سبق يف مهتواليت سا الدويل التقليدي،القانون 

إىل طبيعة االلتزامات اليت أخذا الدول على عاتقها يف أعقاب احلرب  راجعا ما كان سباباألمن  وهناك
اليت  األحوالويف كلتا احلالتني يظهر أن األمر كان طبيعيا إذا أخذنا بعني االعتبار الظروف و. العاملية األوىل

 تكن موجودة فقد تضمنت وثائق ما بعد احلرب العاملية األوىل قواعد قانونية مل يف ذلك الوقت، سائدة كانت
  .من قبل، ولكن ثبت بعد ذلك أا مل تكن كافية

اتمع الذي تضمن ميثاق األمم املتحدة مالمح القانون الدويل اجلديد الذي أقرته الدول لتنظيم  لقد
جاءت فلسفة  وقد. وسد الثغرات األخطاءيبدو جتاوز  ابذلك كمكانت تتصور تشكيله بعد احلرب حماولة 

خالل احلرب العاملية الثانية وما  وقعتحد بعيد باألحداث واملمارسات اليت  القانون متأثرة اىلوأحكام هذا 
 ميثاق األمم املتحدة مقدمة من خالل ما تضمنتهيسر وميكن أن نلمس ذلك بكل وضوح و. خلفته من آثار

  . .هأحكامه ووعرب خمتلف نصوص
اليت تضمنت مبدأ عظيما من مبادئ :  4الفقرة  2املادة النظام اجلديد أساسا على القاعدة الواردة يف  قومي

األراضي أو  تحرمي التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمةب: " الذي يقضياملبدأ  القانون الدويل وهو
هذه القاعدة  إقراراعترب  قدو .املتحدةمقاصد األمم وأي وجه آخر ال يتفق  االستقالل السياسي لدولة ما أو على

                                     
)1( 26، ص املرجع السابق  :  حممد مصطفى يونسـ .  

وقد وصفت الدول االستعمارية ما كان جيري يف املستعمرات بأنه قمع مسلح للعصيان،ومل تطلق عليه رمسيا وصف 
   .حلرب هروبا من إثارة التزاماا املقررة مبوجب الوثائق املذكورة

   .السابق املرجع:   حازم عتلم حممد:  أنظر يف هذا  د
)2( تدخل اليابان يف منشوريا وكذلك   ـ  بني الصني واليابان اليت دارت نشري يف هذا الصدد اىل احلرب غري املعلنةـ. 

  .يالواحتالل كورفو ،و احلبشة من طرف إيطا التدخل وكذلك
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كانت وحدها  هي اليتف الكربىتضحية كبرية من جانب الدول وشجاعة نادرة  :احلامسة ذه الصياغة القوية
احلرب  آثار لكنو. قد انتصرت يف احلرب ألا ببساطةمتلك إمكانية اللجوء إىل استعمال القوة لتحقيق أهدافها،

الدول تلك هي اليت دفعت : ودمار ومآسي معاناة منخلفته وما ما أسفرت عنه من نتائج فضاعة والعاملية الثانية 
أو مظهرا من مظاهر .اا ما كان يعترب حقا وامتيازا من امتيازلى هذا احلد من التنازل ع قبول بدون شك إىل

  . سيادا
ميتنع أعضاء اهليأة مجيعا يف عالقام الدولية عن التهديد "  : التايلعلى النحو  2املادةمن  4الفقرة  تجاء

ر ــباستعمال القوة  أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخ
كمصطلح " حرب"تضمن هذا النص القاعدة اجلديدة اليت جتاوزت كلمة  فقد.  "مقاصد األمم املتحدةوال يتفق 

 التهديد باستعمال القوة أو استخدامها  ضد سيادة أي ميتحروذلك ب ألدويل العام،يف القانون  احمدد  عىنله م
يكمل و. من أي طرف كانو ،مهما كانت دوافعهاو،مقاصد األمم املتحدة ختالف أخرى طريقةأي ب أو .دولة

ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ " على النحو التايل   7الفقرة 2هذا النص ويتممه يف موضوع التدخل نص املادة 
لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما،  وليس فيه ما يقتضي 

على أن هذا املبدأ ال خيل بتطبيق تدابري القمع  أمليثاقاألعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل حبكم هذا 
الذي جاء على  1الفقرة 2زداد قراءة الفقرتني وضوحا بالعودة إىل نص املادةتو. " يف الفصل السابع الواردة 
مبقتضى أحكام هذه النصوص فإن و" تقوم اهليأة على مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها " : لتايلاالنحو 

لسيادة بني مجيع يقوم على املساواة يف اتمع الدويل اجلديد الذي أرسى قواعده ميثاق األمم املتحدة 
الشؤون الداخلية أي سالمة أراضي الدولة  شملهذه السيادة ت أنو الدول،وهذا التأكيد هو أمر طبيعي،

الشؤون من طرف تلك وعدم جواز التدخل يف  .االستقالل السياسي هلذه الدولة تتضمنوالشؤون اخلارجية و
التدخل يف هذه  لألمم املتحدة كذلكال جيوز  ماقوة أو استخداماها، كالدول األعضاء بالتهديد باستعمال ال

 النظام عدم مراعاة التدخل املضاد، يف حالة فإن التدخل اجلائز واحملتمل يكون يف حالة هو واضحكما و الشؤون،
و أتشكل ديدا للسلم أو خرق للسلم " بصورة  4الفقرة  2يف املادة  الوارد ، وذلك حبدوث خرق لاللتزامالقائم
تطبيق اإلجراءات اىل  ؤدي األمري ملتحدة حيثامن ميثاق األمم  39 وفقا ملا جاء يف للمادة "حالة عدوان  وقوع

  .مبعرفة جملس األمن الدويليف الفصل السابع  االوارد ذكره
 نالحظ أا جاءت من ميثاق األمم املتحدة 4الفقرة  2مرة أخرى إىل مسألة مصطلحات املادة  رجوعبال

 أكثر مشوال مصطلحات هذه املصطلحات اعتربتف" التهديد باستعمال القوة أو استخدامها " على الصيغة التالية 
التصرفات اليت ميكن أن توتر العالقات بني وكل املظاهر  تشمل هي ذه الصفةو من مصطلح حرب، اتساعاو

غري مباشرة ما دامت  تصرفات أو ،سواء كانت تصرفات مباشرة الدويلالسلم ون الدول أو تؤثر على األم
مقاصد كانت على أي وجه آخر ال يتفق و أو  ما موجهة ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي لدولة

  .من امليثاقاألوىل األمم املتحدة املعلن عنها يف املادة 
كانت خالل ولقوة كما وردت يف هذا النص با موضوع املقصود لقد أثارت الدول يف الكثري من املرات

ت الدول عليها يف عالقاا كالضغط دإىل كثري من املمارسات اليت اعتا املناقشات داخل اجلمعية العامة تشري
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 4الفقرة 2اهلدامة على أا استعمال للقوة احملظورة حبكم نص املادة الدعاية ولدبلوماسي أا الضغطواالقتصادي 
كبريين على العالقات الدولية وعلى املواقف النهائية  مفعولوتأثري  على أساس أن األفعال املذكورة هلا ذلكو

   .هذا االجتاه يضيف أنصاركما . من مفعول القوة املسلحة واشد أكرب ،وهو مفعولللدول
من طرف عارضة شديدة م يلق 4الفقرة 2نص املادة احملظورة مبوجب ولكن هذا التفسري الواسع ملعىن القوة

تصريح  جاء يفحيث .تشري هذه الدول إىل األعمال التحضريية مليثاق األمم املتحدو. الدول الغربية بصفة خاصة
ورد يف  كما"قوة"أن املقصود مبصطلح " :اللجة الرابعة املكلفة بصياغة النص املذكور يف مؤمتر سان فرانسيسكو

اىل  اإلشارة كما جتدر. هلذا النصاملستقر واملقبول  التفسريو هو املعىنوهذا . )1("هو القوة املسلحة 4فقرة 2املادة 
مبوجب نص  ظورةال تدخل ضمن املمارسات احمل املعروفة غري القوة العسكرية لقوةاملختلفة ل أن االستعماالت

 التدخل النوع منقد تشكل تدخال، وأن هذا " عسكريةالغري "، رغم أن هذه الصور واملمارسات 4الفقرة 2ادةامل
ن باإلضافة اىل ذلك فإ.4فقرة 2نص املادة  الذي جاء يف ظرحلاال يدخل ضمن  بوسائل القوة الغري عسكرية
يتوقف على الظروف  صورة من صور القوة الغري عسكرية باستعمال شكل أو احلكم على شرعية التدخل

  .األشخاص القائمني به وطبيعةالتدخل، واهلدف من ورائه،  املالبسات اليت جيري فيها و

 ة مامن صميم السلطان الداخلي لدولعد حظر التدخل يف الشؤون اليت تفي 7الفقرة  2أما مضمون املادة 
هلا حق وبل  .إستنادا اىل النص املذكور يف شؤوا الداخليةالتمسك بعدم جواز التدخل  يف قاحل ةدول للكو

قد فعلت و ،4الفقر 2ما مت التدخل خرقا للحظر الوارد يف نص املادةالدفاع عن سلطاا الداخلي دفاعا شرعيا إذا 
 .ما صميم السلطان الداخلي لدولةب لكن ما هو املقصود  )2(الدول ذلك يف العديد من املناسبات

 معناه اختصاص الدولة: الداخلية دولة على شؤوا كل إن مبدأ السلطان الداخلي أو ما يعرف بسيادة
ومن جهة أخرى  .بطريقة من الطرق وسلطتها املطلقة على مجيع الشؤون اليت مل تتنازل عنها بإرادا احلصري

يعترب يف حد ذاته  املختلفة نظام دويل تتعايش فيه جمموع السياداتن  جمرد وجود الدولة ضم اإلشارة اىل أن بجت
 رغمعلى الو أعضائه،ات من قيود على سيادفرضه ي ماو نظام لكبالقواعد اليت يقتضيها ذمن طرفها  قبوال ضمنيا

  سيادا التقليدية مظاهر بقدر كبري من حتتفظ مازالت املعاصرة ةن الدولإف على سيادة الدول القيود كثرة من
وقد رأينا كيف  .أشخاص القانون الدويل مقومات الدولة كشخص من.من  هذا القدر من السيادة يعترب أنو

 مراسيم اجلنسية يف كل من تونس. عاجلت حمكمة العدل الدولية الدائمة موضوع الشؤون الداخلية يف قضية
هو أمر يتوقف ،يدخل ضمن الشؤون الداخلية لدولة ما واملغرب بإعالا أن كون أمر من األمور يدخل أو ال

                                     
)1( وجتدر اإلشارة يف  هذا املقام اىل أن األعمال التحضريية وأرشيف املفاوضات تعترب من أدواة التفسري يف حالة االختالف ـ

  .1969حول قانون املعاهدات "فيينا"من معاهدة  32أو الغموض وقد متت اإلشارة اىل ذلك يف نص املادة 
)2( كما 1956اجلزائرية ألول مرة أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة  فقد أثارته احلكومة الفرنسية عندما عرضت املسألةـ 

و كذلك تذ رعت به جنوب إفريقيا العنصرية كلما أثريت السياسة . أثارته كذلك يف قضية كل من تونس واملغرب متت
 كما اعتاد دول أوربا الشرقية سابقا االحتجاج به كلما أثريت األوضاع السياسية. العنصرية اليت كانت متبعة يف هذا البلد
  .لو مسائل حقوق اإلنسان يف تلك الدو
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ن ذلك األمر إتعلق بأمر يقع ضمن سيادا الداخلية،فالدولية،وأن دخول دولة يف معاهدة ت على تطور العالقات
  .)1(ةيبقي ضمن االختصاص أحلصري لتلك الدول ال

  :يف هذا الشأن ما يلي فوسيت : Fawcettيقول الفقيه االجنليزي
International Law Defines The Limits Of Jurisdiction Of States But Does Not ; Except Through 

International Agreements Entered Into Voluntarily By States And For Certain Matters Such As 
Immunities ; Makes Rules For  What Goes On Within  That Jurisdiction ;The Domestic Jurisdiction Of 
Each State .Article 2/7 Maintains That Principle Being Cast In Similar Terms To Article 15/8 Of The 
League Covenant )2( . 

خاصة متعارضة  تثري خالفات حادة يف وجهات النظر 7الفقرة  2مناقشة مضمون نص املادة  كانت لقد
 فإذا كان حسب النص السابق ".التدخل" عىنالدقيق ملالتحديد  باملقابلو "السلطان الداخلي"مبضمون ما يتعلق 
أو تناول شؤون  داخل إقليم دولة ما من طرف األمم املتحدة بعض أنواع األفعال،بالقيام  هو التدخلباملقصود 

تقلص الن سلطة  قد جمال السيادة التقليدييكون  تهذه احلاال مثل يدولة من الدول داخل أجهزة املنظمة، فف
 . ةفاسحة اال الختصاص املنظم قد تقلصتعلى تلك الشؤون والقضايا  الدولة

 يف اجلمعية العامة لألم املسائل واألوضاع املتعلقة بدولة من الدول مناقشة على أن املوقف ستقرإقد ل
تعترب اهتماما من  اليت قضاياال بعض بشأن اهل اامات أو توجيه ،توصيات وإصدار ألخرى،ااملتحدة واألجهزة 

اهتمامات املنظمة كقضايا السلم واألمن وقضايا حقوق اإلنسان مثال،وقضايا تقرير املصري،مثل هذه القضايا 
  ميكن أن متارس املنظمة  تأثريا سياسيا  بذلكو .7الفقرة 2عموما ال تتقيد باحلظر املنصوص عليه يف املادة

الشؤون الداخلية للدول، هذا من ناحية  ضمن تدخل تقليديا كانت اليت لشؤونتدخال يف الكثري من ا متارسوأ
وأعطت لذلك . ومن ناحية أخرى فقد مت تفسري النص املشار إليه تفسريا واسعا من جانب الكثري من الدول

 2النص مضمونا وحمتوى جعل جمرد املناقشة والتوصية عمال حمظورا، على أساس أنه عمل خمالف لنص املادة
حبكم هذا التفسري يكون و.صورة من صور التدخل احملظور يث اعتربت جمرد املناقشات والتوصياتح 7الفقرة

فقد رفضت اجلزائر االستجابة  :مثال. اال التقليدي للشؤون الداخلية قد بقي من دون أي مساس أو تعديل
اصة حماولة من خالهلا لبعض توصيات اهليئة الدولية حلقوق اإلنسان،اليت جاءت تدخال يف بعض الشؤون اخل

سري  وأخرى متس باجلانب العقائدي الديين وطبيعة توجيه السياسة  الداخلية يف أمور حساسة تتعلق بقانون املرأة،
حماولة بذلك فرض منطقها يف تسيري جوانب معينة داخل الدولة،حتت غطاء حقوق اإلنسان اليت ينص  اتمع،

أوصت بتعديل ميثاق السلم :فقد.الدول املعنية عات واآلليات املتوفرة لدىميثاقها األول على محايتها وفق التطل
على هامش الورشة اليت نظمتها اللجنة االستشارية لترقية  ... ومراجعة مبادئ دستورية يف إطار حقوق اإلنسان

 حلقوق أستاذ جامعي وعضو باهليئة الدولية "زهريألابوزيد " وأضاف من جهته. حقوق اإلنسان ومحايتها
أنه من بني التوصيات اليت حاولت اهليئة إمالءها على جزائر نقاط تتناىف والعقيدة الدينية للمجتمع :اإلنسان 

                                     
)1( من قبل وقد متت اإلشارة إليه 1923حمكمة العدل الدولية الدائمة   : ة مراسيم اجلنسية يف كل من تونس واملغربقضيـ.  

)2(  - Fawcett J.S.E.   The Law of Nations  op cit PP 145 . 
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،واقتصرت فقط على التوصيات املتعلقة باجلانب املدين .اجلزائري مما جعلها ترفض توصية  يف هذا الشأن
 .)1(لياواإلصالحات السياسية واالجتماعية اليت تباشرها الدولة حا

أو ما يعرف بالشؤون  ،على جماهلا الداخلي واخلارجي أحلصريويترتب على االعتراف للدول بسلطاا 
 أمبد انطالقا من استخالص العديد من القواعد الراسخة اليوم يف القانون الدويل العام: الداخلية واخلارجية

ما يقع  يف عموما عدم جواز التدخل أبدمبقرار اإلاملساواة يف السيادة بني مجيع الدول، وما يؤدي إليه ذلك من 
اعترفت فيه ذي من اليوم ال: املطلقة احلرية أمبدعلى  اوقد أصبح عدم التدخل قيدا الزم .السلطان ذلك ضمن

  .أقامت عالقتها املتبادلة على هذا األساسو. أا متساويةوالدول لبعضها البعض باحلق يف وجود مستمر 
 عدم التدخل يف القانون الدويل املعاصر يف ظل املوجة العارمة من عمليات أند مبدجيدر بنا الوقوف ع

قضاة  ضذهب كثري من الفقه،وكذلك بع ثالتدخل اليت ميزت العالقات الدولية خالل العشريتني األخريتني حي
ضد الواليات املتحدة إىل اعتبار أن املبدأ قد حتول يف ظل ميثاق األمم  احمكمة العدل الدولية يف قضية نيكاراغو

بعد أن إستقر يف العرف الدويل قبل ظهور ميثاق  Gus cognesاملتحدة اىل قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل
 الواليات املتحدة لكن هذا املوقف ال يلقى املوافقة من جانب دعاة التدخل يف. بفترة زمنية طويلة  األمم املتحدة

بريطانيا وفرنسا بصفة خاصة الذين من رأيهم أن ميثاق األمم املتحدة مل حيرم التدخل بالقوة وأن مبدأ عدم و
يتم تقييمها حني تظهر تلك احلاالت ويف  على ظروف وحاالت هالتدخل هو مبدأ نسيب يتوقف احترامه وتطبيق

أنه ال توجد Anthony  D’Amato .وهو األستاذ ويل األمريكينييقول أحد أساتذة القانون الد. وقتها املناسب
هذه اآلراء تظهر مباشرة بعد صدور حكم حمكمة  قاعدة يف القانون الدويل جتيز أو حتظر التدخل، وقد بدأت

قاعدة   انه ال توجد قاعدة تدخل أو: العدل الدولية يف قضية نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة ،حيث يصرح قائال
  :عدم التدخل يف القانون  الدويل

: )2( There Is No Norm Of Intervention Or Non-Intervention In International Law  

سواء الداخلية  اىل أي مساس بشأن من شؤون أية دولة يشري تدخللل املعىن العام ويف األخري نالحظ  أن
أما مسألة  الشرعية فهي موضوع  .لسيادا اترى الدولة املعنية أن فيها انتهاك وبأية طريقة أو وسيلة اخلارجيةأو 
  .أخر

  
  

  

  

                                     
)1( توصية  25األمم املتحدة قدمت :  حتت عنوان : 5، ص 2012جانفي  30جاء يف يومية النهار الصادرة  يوم االثنني ـ

  ." منها ملساسها بالسيادة   مثانية رفضت اجلزائر 
)2(  - Anthony D’Amato ;Northwestern University School of Law scholarly commons Faculty paper a-damato@ 

Northzestern edu.                             
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  هصوریف التدخل وتعر:  طلب الثانيمال

  
هي يف .مصطلح بسيط ابأتوحي قد  اليت يستعملها فقهاء القانون الدويل بطريقة " تدخل"إن كلمة 

من  كبريوهذا شئ طبيعي حيدث مع عدد  .اللغوي اعن معناه قانوينال اخيتلف معناه معيارية حيث كلمةاحلقيقة 
الفين مدلوال  ، ويف أحيان كثرية قد حيمل املعىنيتغري معناها سواء بالتوسيع أو بالتضييق اللغوية اليت فرداتامل

لوصف أو تعريف ظاهرة أو  الكلمة املقصودة عندما تستعملوذلك  مغايرا ملعىن الكلمة يف االستعمال العادي
  .ملختلفةاحالة أو وضع معني يف ميدان من امليادين أو معرفة من املعارف اإلنسانية 

بعض أو مشتقات  األصول  على بحثالقد تعودنا يف دراسة العلوم اإلنسانية املالحظة العامة هي أننا و
إقحام شخص لنفسه، أو توسطه أو  تعين "التدخل"أي  Interventionفكلمة  األجنبية يف اللغات صطلحاتملا

  .بني شخصني يف مسألة أو خالف خيصهما توسطه يف موضوع، أو هأو دخولدخوله اىل ميدان، 
والتدخل يف اللغة العربية يعين التصميم والعزم على الدخول أي الولوج اىل مكان أوميدان أو  لدى 

  .ةمعين أو مصلحة  شخص أو بني شخصني من أجل هدف أو غرض
  تعریف التدخل لغة:  رع األولالف

تدخل مبعىن دخل قليال،أو الدخل ضد اخلرج :  عل النحو التايل اللغة العربية وقد ورد تعريف التدخل يف
   هو الذي يدخل بالقوة أو دون وجه حقووهو الغريب  والدخيل .)1(والدخل هو أيضا العيب،أي مكر وخديعة

لتشري اىل دخول اىل ميدان أو يف جمال من ااالت رغم مقاومة وقد تذهب هذه الكلمة يف معناها العام 
  . أو على األقل عدم رضاه أو رفض صاحب الشأن

هذا التعبري يدل على أن كلمة تدخل تعين ومن تدخل يف ما ال يعنيه مسع ما ال يرضه  : ويف املثل يقال
  .رغبة صاحب الشأنورغما عن إرادة  يف مسألة أو موضوع الدخول

على االشتقاق اللغوي يف اللغات  عتمادباالمصطلح لل الفين عىناملاىل  الوصولحاول بعض الكتاب كما 
يتدخل لتسوية نزاع،أو التدخل بالقوة يف  مبعىنIntervention  فقد وردت يف اللغة اإلجنليزية مثال كلمة.األجنبية

  .)2(الشؤون الداخلية لدولة أخرى
  Interferenceوبنيوالفرق بينها  Interventionكما حاول العديد من الباحثني حتديد معىن التدخل أي 

تقابلها يف أإلجنليزية  Inter-venireو Interventio : وذلك بالرجوع اىل األصول الآلتنية حيث قالوا أن كلمة
وبتأصيل الكلمة يف اللغتني الفرنسية  Between كلمة ةوتقابلها باإلجنليزي Interمث كلمة   To come كلمة

                                     
)1( رسالة دكتوراه جامعة الزقازيق، مشروعية التدخل يف القانون الدويل العام :  الصاحليعاطف علي : عن الدكتور ـ 

  .مفهوم التدخل الدويل: ويكيبيديا املوسوعة احلرة حتت عنوان : املصدر .  38 ص  2008
)2( دار العلم للماليني بريوت،  22/1994الطبعة  املورد، : منري البعلبكيـ.  
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النحو  يف الفرنسية جاءت تفسرياا على  Venir : واإلجنليزية اشتقت من ذلك األصل كلمة مكونة شقني أوال
مبعىن التدخل يف الشؤون  ةتفسري الكلمويذهب البعض يف . انتقاص السيادة،أو التدخل الديكتاتوريهي  : التايل

  . عادي أخرى،يف حني يذهب جانب آخر اىل أن العبارة تتعلق بتدخلالداخلية لدولة 
وقد  Interferire وأصلها هو الكلمة الآلتنية Interfereالفعلفهي مشتقة من  Interférence أما كلمه

وتستعمل اللغة الفرنسية يف  among-between أي  Interو Strike أي Ferioاشتقت اللغة اإلجنليزية من كلمة 
  .التدخل ا يتعلق مبوضوعيف م . Interférence غالب األحيان  كلمة

تدخل دولة  بني أطراف متنازعة داخل  يمعىن الكلمة يف األصل هو التصرف األكثر شيوعا أ وأخريا فإن
 .)1(دولة أخرى أين يكون سبب الرتاع هو املطالبة ببعض التغريات الدستورية

قيام دولة : ن التدخل كمصطلح فين كان اىل وقت قريب يعينإالقانون الدويل والعلوم السياسية ف أما يف
أو  تدخلها حلل خالفات .الدول عدد من أو توسطها حلل نزاع بني ،بإقحام نفسها بني دولتني أو عدة دول
يدل على الوساطة وأحيانا هذا املعىن و. هو املعىن العام للتدخلوهذا . داخلية حول السلطة يف دولة واحدة

  . التوسط بني أطراف متنازعة
تدخل نابليون  مثال:النوع من التدخل مثال على ذلك   Jean Tulard "جان توالر"يقدم األستاذ الفرنسي 

ويعلق الكاتب على ذلك النوع من التدخل والطريقة املاكرة اليت   1806يف الرتاع على العرش يف إسبانيا 
  .يف إسبانيا كالتلي استعملها نابليون يف التدخل يف حل اخلالف حول العرش

Le 19 em siècle ; n’pas davantage résisté à la tentation et nous offre de nombreux cas 
d’ingérence dans les affaires d’un état toutefois le cynisme se fait moins voyant, la justification 
morale plus appuyée )2( .                                                                               

معاملة إساءة التدخل من طرف دولة يف شؤون دولة أخرى تأكيدا حلقها إذا ما متت  كوني ميكن أن و
 إقليم على الدولة كرعايا تلإىل  اإلساءةما يكون ذلك عن طريق  غالباو، دفالدولة على إقليم الدول اهل تلك

دول أمريكا  ديوم لدى حتصيلورعاياها حلماية  الدول األوربية اتبعته كانت األسلوب الذي وهو.اهلدف الدولة
 الرئيس األمريكي أر نظرية أو مبدووراء ظهاملباشر  السبب هوسلوب األ كان هذاو. واليابان والصني،الالتينية 

  . تكما أضاف إليها بعده الرئيس روزفل ."مونرو
 لجوء اىل القوةعدم جواز ال حول Dragoظهور نظرية الفقيه األرجنتيين  يف السبب كما كان كذلك

  .)3(ذمة دولة أخرى دف حتصيل ديون مدنية ملواطين دولة يف العسكرية

                                     
)1( 22 ص ،املرجع السابق:   مصطفى يونسحممد : الدكتور ـ.  

)2(  - Jean Tulard. La souveraineté de l’Etat et les interventions Internationales au 19 me siècle  1800-1914   Edit 
Ronald Drago. Op. cit PP 17-18. )3( الهاي لتبين نظرية دراغو اقتناعا منها أن تلك وقد لعب وفد الواليات املتحدة دورا كبريا يف إقناع الوفود يف مؤمتر ـ

  .وقد متت اإلشارة اىل ذلك. منرو أ النظرية كانت ترمجة ملبد
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بإرغامها  وء  دولة إىل فرض األمر الواقع على دولة أخرى وذلكجلو النهاية اىل أن التدخل هوخنلص يف 
  .املختلفة إجبارها على القيام بفعل أو االمتناع عن القيام بفعل باستعمال وسائل اإلكراهو

قد استعملوا مصطلحات خمتلفة لوصف  القانون الدويل نالحظ أن فقهاء السابقة ضوء التوضيحات ىوعل
أخرى  أو دول سلطة دولوسيادة  ضمن العسكرية يف جمال يقع تصرف دولة خارج جمال سيادا مستعملة القوة

  :هذه املصطلحات هيو. إلرادا أو حتقيقا ملطالبها تنفيذا
1 – Représailles.          2 – Immixtion.      3 – ingérence.    4 – intervention.  5 – interposition. 

6 – boycottage.         7 - attaque Armee.                       8 - Rétorsions 

هي وكثرة املصطلحات املستعملة من طرف فقهاء القانون الدويل لوصف حالة واحدة واملالحظ أن 
وحتديدها حتديدا كافيا ألن أمهيتها القانونية مل تظهر مل يتم ضبطها "التدخل"التدخل دليل على أن هذه احلالة أي 

دون إعالن للحرب، وكان يصنف من  خلفيات خمتلفة يتم على التدخل كانو.إآل مع اية ظاهرة احلرب املعلنة
 هي دليل فإن كثرة املصطلحات من جهة أخرىو هذا من جهة،. بني الوسائل السلمية حلل املنازعات الدولية

  . ظاهرة التدخل رارعلى عدم استق
 ما استقرت  قد تعودنا يف دراسة العلوم اإلنسانية أن نعتمد علىاملالحظة املبدئية يف هذا اال هي أننا 

يف  ها الواضحةضوابطوهي عملية هلا .مثال ةفهذا أمر وارد كالالتيني ةمن مصطلحات فني تلك الدراسات عليه
   .املمارسة الفعلية يف القانون الدويل العام

 هناك من حاول الوصول إىل فهم املقصود من كلمة التدخل باستعراض أصولوكما جاء يف البداية فإن  
يف اللغة الالتينية   Intervention يف اللغات األجنبية وعلى ما يبدو فإن الرجوع إىل أصل كلمة الكلمة ومعناها

ناك من يقول أن الكلمة مشتقة من أن ه: ال يبدو مفيدا من ذلك ما قدمه حممد مصطفى يونس حيث يقول
وهناك من  ،والذي يفهم منه تدخل دولة يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى  Intus Venire املصطلح الالتيين

يكون ذلك بالتدخل يف وتعين تدخل دولة يف العالقات بني دولتني و Inter Venire يرى أا متكونة من كلميت
  .                     )1(كليهما الشؤون اخلارجية لواحدة منهما أو

البحث عن أصله يف اللغة واألجنبية  تاللغا يفإىل االستعماالت املختلفة للمصطلح  رجوعوال شك أن ال
الالتينية بصفة خاصة ليست له أية فائدة علمية وال عملية ذلك أنه واضح مما استعرضناه أنه ليس هناك يقني 

 intus Venireأو Inter Venire هو   وهل أن أصلها الالتيين. من معىنثابت حول أصل الكلمة وما تتضمنه 
  .التدخل صور لكن كل واحدة منهما تذهب إىل صورة معينة منوكلتا الكلمتني تعين التدخل و

ة ـن البداية اجلدية للقانون الدويل كانت مع ظهور الدولة احلديثأ نالحظ بالرجوع اىل الكتابات الفقهية
باالختالف زوال احلكم الشمويل الذي مل يكن يعترف واملقدسة يف أوربا على إثر ايار اإلمرباطورية الرومانية 

                                     
)1( 21، صاملرجع السابق : حممد مصطفى يونسـ.  
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أيضا أن تاريخ العالقات  لكن الثابتو. لسياسة األخرىامستمر للوحدات  وال باالستقالل وال باحلق يف وجود
 .الدولية أقدم من هذا التاريخ بكثري

وقد  أحلضاراتتبادل التأثري بني وعلى تفاعل  التركيزو البحثن الغاية من إثارة هذه النقطة تعود إىل إ
 ساعدهم على ذلك كوم أمتنيو ،درسوهوقد عرفوا الفكر اإلسالمي  الربيطانيني كانواوأن اهلولنديني  عرفنا

قد ل. يف روما الرومانية والكنيسة الكاثوليكيةعن مركز اإلمرباطورية  بعدهم كذلكوتقليديتني  جتاريتنيوحبريتني 
الباحثني أن ن جيزم الكثري مو. قاطعا على التأثر الواضح جاءت األفكار اإلنسانية اليت نادى ا مفكروهم دليال

الكبري على و كان هلا أثرها الواضح تركياب األستانة ملدة زمنية معتربة يفو" غرو تيوس"اهلولندي  إقامة الفقيه
هذه  نطالقا مناو جدا،  الواضحةالدينية  ةاإلنساني بالصبغة اليت اصطبغت تهذه الكتابا ،اته فيما بعدكتاب

البحث نعترب أن البدايات اجلدية يف طرح شؤون القانون الدويل قد ظهرت حسب رأي  هذا املالحظة وملقتضيات
قد أعترب كتابه الذي اشتهر و. 1525فقهاء القانون الدويل املعاصرين مع ظهور كتاب الفقيه اهلولندي غرو تيوس 

تثبت تأثره مبا أطلع عليه وأن الكثري من أفكاره  .)1(أول دراسة منظمة هلذا القانون" قانون احلرب والسلم" به 
  .يف منفاه بعاصمة اإلمرباطورية العثمانية

الفنية قد ال يوجد هلا مرادف يف اللغة  لبعض املصطلحاتاملشتقات يف اللغات األجنبية و األصولإن بعض 
أنه يف القانون الدويل يتم اللجوء اىل مقارنة معىن : وهلذا السبب وجب توضيح املسألة على النحو التايل . العربية

مصطلح معني يف اللغات املختلفة عندما يظهر خالف جدي حول تفسري معاهدة كتبت بلغات خمتلفة كلها 
املتحدة، أما على مستوى الدراسات فقليال ما يلجأ فقهاء القانون الدويل اىل البحث عن  رمسية مثل ميثاق األمم

معىن مصطلح من املصطلحات يف لغة أجنبية لتوضيح مفهومه أو حتديد بعض املواقف كما كان يدور بني 
ة وخاصة يبقى أن موضوع إستعمال بعض املصطلحات األجنبي العسكر الشرقي واملعسكر الغريب يف السابق،

علوم الطبيعة والعلوم الدقيقة فهذا أمر وارد والآلتنية اليت تعارف عليها فقهاء القانون الدويل وحىت علماء الطب 
  .يف مجيع اللغات

وال توجد أية حاجة علمية أو عملية ملحة ملعرفة أصل أو معىن املصطلح يف اللغات األخرى مادام ذلك 
  .واضحا يف اللغة العربية

  اصطالحاتعریف التدخل  : انيالفرع الث

احلرب :  حلرب إىل صنفني أساسيني مهااهو تصنيفه " غرو تيوس"ما يهمنا من كتابات  للتذكري أن
أن احلرب العادلة " غرو تيوس"كما اعترب . وقوله أن احلرب الغري عادلة هي تدخل. العادلة، واحلرب الغري عادلة

يف نظر غرو و. وهو ما أطلق عليه اصطالح التدخل اإلنساين. قمع الشعوبواحلرب اليت تشن ملنع قهر  هي

                                     
)1( ومكث هناك مدة مخس سنوات كانت كافية الطالعه على الثقافة 1640إىل األستانة  عام " غرو تيوس "فقد ثبت  نفي ـ 

وما نريد  وهذا ما يفسر ميوله اإلنسانية اليت ال تتوافق مع ما كان منتشرا يف أوروبا يف ذلك الوقت ، .والفكر اإلسالمي
أو أنه أستلهمها دون ثقافة ودون تأثر مبا كان متداول  مل تأت من عدم،" سغرو تيو" ان األفكار اليت طرحها :قوله هو
  .من قبل
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أن كل  :القول هذايترتب على و. احلربوأنه ال توجد حالة وسط بني السلم وتيوس فإن التدخل معناه احلرب 
 كانت معرفة ما إذا كانت حربا عادلة أو أاو يهامعرفة دوافع احلرب للحكم عل فقط يكفيو .حرب هي تدخل

  . غري عادلة احرب
 رغم من تنوع مصادر ثقافة غرو تيوس كما ذكرنا فإن فقه احلرب العادلة له جذور دينية قدمية،على الو

الذي كان يعترب احلرب على الربابرة غري املسيحيني حربا  أوغسطنيسان  ألقديستعود هذه اجلذور إىل أعمال و
فقد قسم " توماس األكويين ألقديسأما . إلخضاع هؤالء الطرق املستعملةوكل الوسائل  قال بشرعيةوعادلة، 

 .أسس ودوافع دينية علىاليت تشن قال بعدم عدالة احلرب وحرب غري عادلة وكذلك احلرب إىل حرب عادلة 
أكثر إنسانية من سابقه ويعود ذلك يف األساس إىل األفكار اليت بدأت " توماس األكويين"قد ظهر القديس و

طريقا إىل الثورة الدينية الكربى اليت عرفتها أوربا  حركات اإلصالح اليت كانت ظهوروبة تنتشر يف تلك احلق
   .احلرب من الناحية األخالقية اىل وقت قريب يف تربير قد استمر فقه احلرب العادلةو.فيما بعد
 جانبكتصرف من " التدخل"بني الدول و خاصة بني احلرب كعالقة التفرقة وضوعاإلهتمام مب قد بدأل

املتعلقة  االتفاقيات ضظهور بعوقواعد احلرب يف القانون الدويل العريف  تبلورمع بداية ة واحد بصفة عام
ضع معيار ملعىن و مت حيث 1907-1899انعقاد مؤمترات الهاي  بعد وعلى اخلصوص مبوضوع احلرب والسلم

ذلك يف سياق حتديد إطار تطبيق  كانو ،العام، وما ال يعترب حربا قي القانون الدويل ما يعترب حربا يأ .احلرب
فيها تتدخل  كانت الدول ن هناك حاالتأظهر  ثرياملذا التطور هل ومن خالل السياق التارخيي. املعاهدات تلك

 إىل قواعد القانون الدويل السائدة باالستنادحرب  تحاال  تكن تشكلمل االتاحل تلك لكنو بالقوة العسكرية
سيطرة معيار احلرب العادلة يف فقه القانون الدويل إىل غاية قيام عصبة األمم بعد  تاستمرقد و يف ذلك الوقت،

  .احلرب العاملية األوىل
حرب مشروعة  :تصنيف احلرب اىلوهي مرحلة  ت مرحلة جديدةبدأ مع ظهور عهد عصبة األمم،و

ما يتخلله من نقائص وقصور وفقه قانون احلرب ل هو استمرار كما رأينا ذا التصنيفهو .وحرب غري مشروعة
 .القصور من خالل التفسري ويف التطبيقذلك النقائص و تلك حيث تظهر

 تسامه هي اليت الوضعية ه، وهذ الذي ال يشكل حربا بالقوة العسكرية فقد استمرت شرعية التدخل 
اليت دفعت الدول بعد احلرب العاملية  كانت من بني األسباب اجلديةو.يف تفشي الصراعات وكثرة االعتداءات

 كل أنواع لشرعية وضعت حداو. . تتجاوز النقائص والثغرات املذكورة الثانية  إىل إقرار قواعد دولية جديدة
وذلك بتحرمي التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة  حربا أم ال،شكلت سواء التدخل بالقوة 

  .مقاصد األمم املتحدةوأو على أي وجه آخر ال يتفق  ألية دولة األراضي أو االستقالل السياسي
 كان أي هدفه الذي يتم فيه الاو وشرعيته، ميف القانون الدويل العا أن مفهوم التدخلواضح ن المو

كما كانت معروفة يف  ليس.ةالدوليعالقات يف الحمددة مفاهيم واستقرار مبادئ ودائما يتوقف على مدى تطور 
أو  ها الدولمربتالعهود اليت واملواثيق  حسبوظروف ومرحلة حمددة من الزمان يف  عليه تكون ماك بلالسابق 

  . بناء على ما يستقر عليه السلوك الدويل املتواتر يف مسألة من املسائل
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مجاعية  حياة رغبتها يفو الدائم حرص الدول لى مدىدق عاصال ريتعبال الدولية هي املواثيق والعهودإن 
 ".بالتعايش السلمي"ما اصطلح على تسميته  أوسالم ويف أمن  مشتركة
احملافل الدولية قد لعب دورا مميزا يف هذا ويف املؤمترات  املتواتر و سلوك الدولأأن العمل الدويل،  كما 
 ويل وإشاعة الرفاهيةاألمن الدوحىت اليوم يسري يف اجتاه البحث اجلدي عن السلم  ما زال سلوك األغلبيةو ،االجتاه

 مممنذ االنطالقة اجلدية يف تصفية االستعمار، وتوسع عضوية اتمع الدويل ليشمل خليطا عجيبا من األ لكوذ
ميكن أن يكون اخلوف هو الدافع الرئيسي كما  ،أخرىيدفعها الطموح أحيانا وتدفعها مجيعا احلماسة أحيانا، 

االستعماري البائد  سواء بشكل مباشر أو بشكل غري   الوضعهلذه الدول،أي اخلوف من خماطر العودة إىل
  .)1(مباشر

بصفة خاصة مفهوم الشؤون الداخلية وما تتضمنه هذه الشؤون، أو كما  الذي تتبعناه لقد حلق التطور
وتوسيع شؤون الدولة لتشمل كذلك الشؤون .للدولة من شؤون" السلطان الداخلي"أسلفنا ما حيتويه مفهوم 

  .اخلارجية
أو اخلارجية كما حلق التطور كذلك مسألة حتديد طبيعة التصرفات اليت تعد مساسا بالشؤون الداخلية 

كذلك قد تغري حمتواها باستمرار ليشمل بعض األفعال اليت كانت ممارستها  واألعمال هذه التصرفاتو. للدول
  .سيادالتعد من قبيل ممارسة الدولة 

الصعوبات والغموض الذي حييط بتعريف التدخل يف القانون الدويل،ويلخص هذه  اىل بد من اإلشارة الو
 ..P.H.Winfieldالصعوبات وهذا الغموض الفقيه اإلجنليزي املعروف 

the subject of intevention is one of the vaguest branches of international law ;we are 
told ;that intervention is a right ;that it is a crime ;that it is a rule ; that it is the exception that it is 
never permissible )2( . 

وأنه االستثناء  وأنه قاعدة، ،جرميةإنه :لقد قيل لنا إن التدخل هو الفرع األكثر غموضا يف القانون الدويل،
ساهم يف ذلك بعض رجال و. لتدخلا موضوعقام كثري من الفقهاء بإثراء ، لذا ا مقبوالدالذي مل يكن أب

تعاريف ملعىن ال نالكثري م ةهؤالء الفقهاء ورجال السياس تتضمن أعمالو.سياسيةال وموأساتذة  العل ،السياسة
 إىل لتدخلامن وراء تعريف  سعىكانت ت األعمال تلك أنو هما يالحظ و.العامالدويل  التدخل يف القانون

 احملظور قانونا وهو التدخل يف شؤون أي تعريف الشيءألتدخل، القاضي بعدم بدأاملجود وأكيد الوصول إىل ت
فحىت  P.H.Winfield:وكما قال الفقيه.عدم التدخل قاعدة الدول،والتأكيد ان القاعدة العامة املقبولة هي

  .االستثناءات مل تكن مقبولة أبدا
الدول  بنياستقرار املعامالت واستمرارها وزرع الثقة  احملافظة على دفونذ ظهور اتمع الدويل فم

مقوماا األساسية  ا علىاوسلط األخرى سيادة الدول أن حتترم كل دولة واجبعلى ركيز الت كان البد من
                                     

)1( هول نتيجة التطور يف تكنولوجيا السالح  ورغم ذلك فيجب أن نعترفـأن السبب احلقيقي هو اخلوف من املصري ا
  .وهو أمر مافتئ يشغل الرأي العام العاملي منذ مدة  طويلة.والسباق حنو التسلح

)2(  - P.H.Winfield : the history of intervention in international law;3 b.y.i..l. 1922-1923.  PP;130 . 
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االستئثار وباإلنفراد  من تلك اللحظة القانون الدويل عترف هلاي حيث . وذلك من الوقت الذي تظهر فيه كدول
  .على شؤوابالسلطة 
الطبيعة اخلاصة للدولة كحقيقة  :هذه الضرورات نذكر  أهم منو .قد اقتضت ضرورات عديدةل 

مث أمهية وضع الثقة يف استقرار واستمرار املعامالت على أساس االحترام املتبادل بني  اجتماعييه،وكضرورة 
اختصاصها على شؤوا و سيادا متارس كل دولةوأن  ،املساواة يف السيادة بينها بدأوقبول الدول املعنية مب الدول
وينتج عن  .الدول األخرىواحلرص على عدم التدخل يف شؤون حدود اختصاصها، احترام  عليها أنو ، فقط

كل  واجب" :ها بذلكواستئثار هاإنفرادوعلى شؤوا  واختصاصها سلطتهاو باقي الدول حبق كل دولة اعتراف
 طرح موضوع التدخل يف القانون يف فاجلانب املثري ."األخرى شؤون الدول التدخل يفباالمتناع عن  دولة

عدم التدخل كوجه  أإثبات أو نفي وجود مبد بالضرورة يف ال تتمثل العامة هو أن اإلشكالية صرعاالدويل امل
وقد ظهر منذ أن  ،متجذر يف القانون الدويل العريفوقدمي  بدأ هو مبدأامل هذا أن ذلك. معاكس لظاهرة التدخل

 أقليمية وحدة حرة مستقلة يف إطار حدوداعتربت الدولة نفسها  أي عندما على شؤوا، ادعت الدول السيادة
 املقوماتواخلصائص  من اليوم الذي اعترفت فيه الدول لبعضها البعض ذه قد مت ذلكو ،نظام سياسي معنيو
  .أا متساويةو

وكذلك العديد من  تفاقات الدولية سواء الثنائية أو اجلماعيةتضمنته فيما بعد العديد من اال قدو
وست "ويكفي أن نشري هنا اىل اتفاقيات  ،بدأة املأمهيعلى  اتأكيد  التصرحيات السياسية ملمثلي الدول العظمى

الدولة   عدم التدخل على أنه يعين حق مبدأويف هذا املعىن يشري الفقه القدمي إىل  .ةالتارخيي )West valia)1".فآليا
  .يف االستقالل وحقها يف ممارسة سيادا على مجيع شؤوا بكل حرية

أن حق اإلستقالل هو احلق الذي متلكه الدولة لتنفيذ إرادا دون  W.Hall:ففي نظر الفقيه املعروف 
 .يف مجيع املناسباتوتدخل على مجيع األمور،

The right of Independence says Hall ;is a right possessed by a state to exercise its will 
without interference in all matters and upon  all occasions with reference to which it acts as an 
independent community )2( . 

ن الدويل العام،وهذا ما يستوجب البحث يف يف القانو حول املقصود بالتدخلاملطروحة  شكاليةاإلتتمحور 
من آثار ه طبيعتها القانونية  وما قد ترتب نتدخليه بغض النظر ع الاعأف شكلتاألفعال والتصرفات اليت  طبيعة
حتديد  طلبتت فإن إشكالية التدخلمن جهة ف ،مسألة الشرعية اليت هي موضوع آخر ن، أي بغض النظر عةقانوني

دانفر سلطة الدولة اليت هلا وحدها حق اإلتكون حتت  اليتأي حتديد الشؤون  ،التدخلالذي جيري فيه  الا  

                                     
)1( وكذلك يف قضية " مضيق كورفو "وقد دعمت حمكمة العدل الدولية مبدأ عدم التدخل بتوضيح أصوله العرفية يف قضية ـ

  ."نيكاراغوا"
  - Malcolm N :  Shaw International Law opt .cit.  PP798.                                            :  أنظر يف هذاـ            

)2(  - W.Hall .international law;7th .edition 1917 . P10. 
           P.H.Winfield ; the history of intervention in international law;3 b.y.i..l. 1922-192. PP;130. 
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 ة الدولة املعنيةعدم منافسو، الدول بعدم التدخل باقي ماتزمن جهة أخرى إلو، عليها سيادا مبمارسةواالستئثار 
 .ممارسة السلطة عليها على

 اال احملجوز لدولةأن : ال املمنوع من التدخلاالدائمة يف ما يتعلق بقد قالت حمكمة العدل الدولية ل 
 .الدولية العالقاتر تطو مدى على توقفتمسألة نسبية  أساسا هو ما

Le domaine exclusif d’un état est une question essentiellement relative, elle dépend du 
développement des rapports internationaux )1( . 

   .ذا الشأنه الدولية وما تقرره الدول يف هي العالقات ةخيضع العتبارات موضوعيتحديد تلك الشؤون ف 
 يف هذا اال ما قدمه الفقه الدويل معظم فإن :للتدخل املبدئي أو التعريف اإلنشائي لتعريفلبالنسبة أما 

كما نقحه الفقيه وقاضي حمكمة  Oppenheimعن التعريف املشهور الذي قدمه الفقيه  تلف يف جوهرهخيال
  :يليوالذي جاء فيه ما   H. Lauterpacht : الدولية العدل

 “Intervention is a dictatorial interference by a state in the internal Affaires of another state 
for the purpose of maintaining or alerting the actual conditions of things” )2( .  

تصرف دكتاتوري من طرف دولة يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى دف :" التدخل هو ومعناه أن
 .قائمةال األمور احلفاظ أو تغيري أوضاع

التدخل بأن يتضمن االستخدام القهري للقوة من جانب دولة أو عدة دول يف  Patterكما يعرف الفقيه 
هذا التدخل ميكن أن يشكل ديدا ضمنيا أو ضغطا أيا كانت طبيعته وشؤون دولة أو عدة دول أخرى، 

  :فيعرف التدخل على النحو التايل: Carlos Calvoأما الفقيه .درجتهو
L’intervention ,signifie l’entremise d’un Etat dans les affaires d’autres Etats )3( . 

فيذهب اىل أن التدخل هو اللجوء اىل استعمال وسائل القوة الفعلية أو  Stowell ستوولأما الفقيه الشهري 
التهديد باستخدامها بغرض إجبار الدول األخرى على اختاذ منط معني يف تصرفاا أو أن تضع حدا ألعمال 

  .العداء أو التصرفات األخرى غري املرغوب فيها
استعمال دكتاتوري للقوة أو  :التدخل هو ما يستنتج من استعراض التعاريف التقليدية للتدخل أنو

تفق ت هذة التعاريف مجيعو .أو االمتناع عن تصرف حلمل دولة أخرى على القيام بتصرفالتهديد باستعماهلا 
 تلكوتذهب  .كدوله،أي ما متليه غليها مصاحلها ة الدولة املستهدفةمع ما تقتضيه سياد على أن التدخل يتعارض

ن أي تذكر شؤو فقطالتعاريف إىل تطبيق  مفهوم التدخل على التصرفات اليت متس الشؤون الداخلية للدولة 
، وهذا ما يساير ما كان سائدا يف العالقات الدولية يف الدولة دون أي توضيح ملكونات أو عناصر هذه الشؤون

                                     
)1(  - C P J I Ser n: 4 PP 23.24. 

: حممد مصطفى يونس :  Patter- Sewellواىل تعريف الفقيهني أنظر اإلشارة إىل حكم حمكمة العدل الدولية الدائمةـ   
)2(  . وما بعدها 24 ص، املرجع السابق   - Oppenheim L. C. Lauterpacht H international Law 5th edition vol 1 PP.350 London 1955. )3(  - Carlos Calvo;Dictionnair Manual de droit et de droit international et privé p224 livre sur Google Play. 

. 
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كون أكثر تأثريا وأشد خطورة على مصاحل ات قد تتصرفأمام الدول للقيام ب مفتوحااال  كان حني.  السابق
 تقع ضمن ما يسمى بالشؤون الداخلية كما كانت تلك التصرفات تستهدف شؤونا ال لكنواألخرى، الدول
لفهم هذا و.للتدخل ضمن نطاق التعريف التقليدي دخل تلك التصرفاتت بالتايل ملو الوقتيف ذلك  تعرف

يف قضية مراسيم   مبا قالته حمكمة العدل الدولية الدائمة مرة أخرىبد من التذكري ال اإلجتاة يف تعريف التدخل
 .هذه الشؤون هي مسألة نسبية تتوقف على تطور العالقات الدولية مدى أن :اجلنسية

يف ما  ألتدخلي الفعل أو التصرف صرحي النماذج املعروضة هضحتوكما  إن التعريف التقليدي للتدخل
العنف والذي يتضمن نوعا من القوة  أو التصرف وهو العمل الدكتاتوريأطلق عليه وصف العمل أو التصرف 

 مينح التعريف وذا.الشؤون الداخليةب الدولة أي ما يعرفسيادة  جوانبمن  دداميس جانبا حم الذيواملادي 
للتأثري على الدول  اشرةبالغري م الغري ماديةالوسائل  يف استعمالحرية كبرية وا سعاو التقليدي للدول جماال

 دون أن يوصف عملها بالتدخل إذا ما جتنبت استعمال القوة تلجأ الدول اىل قد األخرى، ويف أحيان أخرى
ساعدها على و ،الذي رافق تطور الدولة احلديثة ورويبهذا هو شأن الفقه األواخلطوط اليت رمسها التعريف، 

على  باالعتماد خارج اإلطار األورويب أخرى اناستعمار بلدوإخضاع شعوب  أجازو ،البحارالتوسع فيما وراء 
صل أن األ، مبعىن قانون مرخص  منذ بدايته بأنه وقد أعترب القانون الدويل .التصرفالسيادة املطلقة وحرية  مبدأ

  .االستثناء هو القيد أنو الدولة يف التصرف حرية وه
 وحلةيف تلك املا تعريف التدخل باالعتماد على مفهوم السيادة كما كان معروف التقليدي قد طور الفقهل 

أوضاع الدول واملشاكل وظروف  لاستغالو. فاوضات شكليهمو متكافئة،من معامالت غري  كان جيريوما 
 .والصعوبات اليت تواجهها من أجل حتقيق مزيد من املكاسب باسم املساواة يف السيادة

 أي أنه تصرف وسلوك" ادكتاتوري عمال كونه"يف تعريف التدخل على  بقوة ركيزأن يتم الت اغريب ليس
سلوك معني ب اختاذ موقف أو القيام إلجبار دولة على أو الغصب املادية والعنف القوة شيء من يتضمن استعمال

إصالح  مثل تغيري موقف أو سياسة، أو الداخليةشؤوا  على جانب معني منتغيري  جراء تعديل أو إدخالإك
ليس غريبا كذلك أن يأيت التعريف و. أو حىت سن تشريع معني ، أو تنازل عن اختصاص أو مصلحةوضع

انعكاس  إال احلقيقة ذلك التعريف ما هو يف ألنأملذكورة أن يشمل العناصر و ألصورة،التقليدي للتدخل ذه 
أمرا  يف العالقات الدولية العسكرية القوةظروف كان اللجوء فيها إىل واع ملا كان متعارفا عليه يف ظل أوض فعلي

 .طبيعيا
أي . على شؤوا الداخلية واالختصاص احلصري السلطة متلكأن كل دولة ذات سيادة  املعروففمن 
 للدولة االعترافو.، ومن يوجد من أشخاص على إقليمهاءيوجد من أشيا كل ماوسلطتها على اختصاصها 

 التصرف سلطة ألسلطات هيأهم هذه و ،على ذلك اال السيادة هلا بالسلطات اليت ختوهلا اهو إقرار هل بذلك
ا خرق يعترب من طرف الدول األخرى املساس ذه الشؤون أنو ألداخلية،رية يف ما يدخل ضمن شؤوا حب

  .تدخل يف شؤواأي  ا سياد واعتداء على
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  .الل الدولةقستاضررا يلحق بعادة  اعتباره  فالتدخل ميكن
L’intervention peut être considérée rigoureusement comme une atteinte portée a 

l’autonomied’un état )1( . 

باملعىن الذي يضعه هذا الفقه حىت ولو توفرت  كاملة السيادة وعلى هذا األساس فحيث ال توجد دولة 
ال  ماإستعمال للقوة  ضد هذا الكيان من طرف دولة فان أي  الكياناتكيان من يف  عناصر،باقي الشروط وال

بناء على ما و. أصال أو غري موجود ناقصا هو خاصية من خصائص الدولةويعترب تدخال مادام عنصر السيادة 
اليت قامت ا  وما مسي باالكتشافات اجلغرافية ن معظم احلركة االستعماريةأ: التقليدي الفقه أعترب تقدم فقد

السلطات وما دامت األنظمة . تدخلقواعد البتتعلق  الو القانون الدويل دخل ضمن أحكامت الدول األوروبية ال
، ويف حاالت األوربيون أنفسهم وضعهااليت كانت قائمة على تلك األقاليم ال تستجيب لشروط الدولة كما 

  :ما يلي د الكتاب الفرنسيون يف هذا الشأنيقول أح.موجودة أساسا يف نظرهم أخرى مل تكن الدولة
Lorsqu’il ya vide, absence d’état on peut considérer que la colonisation n’entre pas dans le  

sujet d’intervention. Mais si l’état existe !?  Alors qu’en Algérie l’Etat rapidement effondré, de 
façon imprévue, imposant presque le maintien d’une présence Française )2( .  

أية  أنو.دوليا ينظرون اىل التدخل باعتباره سلوكا  ى فإن فقهاء القانون الدويل املعاصرينومن جهة أخر
ما هو قائم  من قواعد ومفاهيم يف تنظيم العالقات  هذه الظاهرة يف القانون الدويل جيب أن تراعيتعريف ل حماولة
 . يف فترة زمنية حمددة الدولية

 القيم واملفاهيمأن أي حكم على  يف البداية إليهمبا سبقت اإلشارة  من جديد ذا البد من التذكريهلو
بصحة وموضوعية رأي  قراربد من اال ال  عليهو. بصفة خاصة الزمان ظروف واملصطلحات جيب أن يراعي

بأن  القاضيو يف قضية مراسيم اجلنسية يف تونس واملغرب حمكمة العدل الدولية الدائمة الذي سبقت اإلشارة إليه
  .ور العالقات الدوليةتط مدى يتوقف أساسا على ما لدولةيعترب شأنا من الشؤون الداخلية  ما

من  أن احلرية هي خاصيةو أملبادرة،الفقه الذي يقر حبرية الدولة يف  ن الفقه التقليدي هوفإ ريذكلتلو
  . سيادة يف جمتمع مبين على املساواة يف السيادة بني مجيع الدولال الدولة ذات خصائص

حالة بداية التفرقة بني حالة احلرب و مع التدخل يف القانون الدويل العامب املقصودأمهية حتديد  لقد ظهرت
 ومن هذه الضرورات عمليهقد اقتضتها ضرورات   بني احلالتني كانت وتلك التفرقة . السلم يف العالقات الدولية

املتحاربة كما يفرضها قانون احلرب على األطراف إىل حتديد االلتزامات اليت  الدول صوص حاجةاخل نذكر على
 فإذا مل. ليس كل تدخل هو حرب لكنو ،حرب هي تدخل"ذلك أن كل .هاي بصفة خاصةنظمتها اتفاقيات ال

، رغم أن الدولة أو الدول املتدخلة قد تعمد إىل استعمال " يتم إعالن رمسي للحرب فال توجد حالة حرب قانونا
تلك تتعمد لكن قد  واسع أو حمدود، على نطاقنشاطات عسكرية ووتقوم بأعمال وسائل عسكرية كبرية 

                                     
)1(  - Livre sur Google play from Wikipedia the free Encyclopedie )2(  - JEAN TULARD : Souveraineté de l’état et l intervention internationale édit Ronald Drago  Dalloz 1996 

PP20. 
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اليت يفرضها قانون احلرب على  لتبعات ا تتفادى حتمل لكوبذ ألخرأو  -احلرب رمسيا لسبب الدولة عدم إعالن
 .األطراف املتحاربة

فقد كان حق املبادرة  ،السيادة املطلقة  بدأتقليصا ملموسا مل مالفترة اليت سبقت عصر التنظي مل تعرف
العسكرية باستعمال القوة  -protection Self الذاتية حلمايةأجل أ ومنأ ،Self-help الذاتيةبالتدخل للمساعدة 

 كل يف العسكرية اللجوء اىل القوة كان الدول،كما بني يف العالقات به اومعترف أمرا مستقرا  احلرب غري
مادام أن الدول املعنية مل تعترف بوجود  من اإلجراءات السلمية حلل املنازعات الدوليةيعترب  األحوال واحلاالت

  .حالة  حرب
وقد  .اخلارجية االداخلية، وشؤو اتشمل شؤو أصبحت حاليا الدوللتطور فان شؤون لوكنتيجة 

ن هذا كاو الدول،إىل وقت قريب جدا جماال مفتوحا للتنافس بني و كما هو معروف  كانت الشؤون اخلارجية
مع الدول  عالقاتوكانت كل دولة تسعى من خالل إقامة  دول متساوية يف السيادة،ظاهرة طبيعية بني  التنافس

وما  ،فرص ما هو متاح هلا من غاللباست احساب غريهمن املصلحة على  ممكن حتقيق أكرب قدر األخرى اىل
ومازالت  وليةالعالقات الد تميزخلاصية اليت ، وهي اللتأثري على غريها ما لديها من إمكانياتووسائل  متلكه من

ال تتعدى حدود التنافس احلر الشريف القائم على احترام  والسبل الوسائلتلك ما دامت . اليوم متيزها حىت
  .دون تدخلسواء الداخلية أو اخلارجية  شؤوا مجيع إدارةيف حريتها وسلطتها أي  .األخرىلدول ا سيادة

Intervention in terms of international law is the term used for the forcible or dictatorial 
interference of one country to sovereign state in the internal or external affairs of another ;in 
most cases ;intervention is considered to be unlawful act but some interventions may be lawful )1( .  

فالتدخل يف القانون الدويل هو املصطلح املستعمل لوصف التدخل الدكتاتوري بالقوة من طرف دولة 
شروع غري م عمال يف معظم احلاالت يعترب التدخل.سيادة يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية لدولة أخرى ذات

  .عض التدخالت ميكن ان تكون مشروعةولكن ب
كان  الدكتاتوري تدخلالوسيلة  هوالذي  التدخلي  أو التصرف لعملافإن وصف  ما تقدمعلى  فبناء 

على أساس . املفهوم التقليدي للسيادةساير ي كان وهذا ما .ةالعسكري الذي يتم بواسطة القوة التدخل د بهوقصامل
 مادي عملأي ب العسكري إال عن طريق التدخل ا تصور املساس ال ميكنحيث إقليمها،  أا سلطة الدولة على

 .ملموس
مل يعد يساير  املادية امللموسةدوات األوسائل وال التركيز على مث ،شؤون الدول من جهةل فهومامل اهذ إن

حديثة  وقنوات ، ومن بينها تطوير وتوظيف وسائل وطرقيف خمتلف جماال العالقات الدولية صلااحل التطور
مستعملة من قبل، أو أا بكل بساطة مل تكن تعترب من بني وسائل وطرق مل تكن  للتدخل مل تكن معروفة أو

  .)2(التدخل الدكتاتوري

                                     
)1(  - from Wikipedia the free Encyclopedie:livre sur Google play. )2( ميكن أن يدفع الدولة اىل الرضوخ اىل إرادة   فالقوة يف العالقات الدولية اليوم قد أخذت مفهوما واسعا يشمل كل ماـ

  .و حيرمها من حرية اختاذ القرار املناسب ملصلحتها الطرف اآلخر،
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 وأساسا منطلقا ،وكانمنوذجا تعريفا يعترب Oppenheim املعروف لفقيها التدخل الذي قدمه تعريفإن  
اليوم بأنه تعريف ضيق ومتشدد  هذا التعريف يوصفو القانون الدويل، املوجودة يف كتب فقه التعاريف مل
العالقات الدولية  وصل إليه تطور ماإىل  انظر. اليوم املعروفة يغطي كل حاالت واحتماالت التدخل الوأنه 

 طبيعةو، الدولية  العالقات عرفتها اليتاجلديدة  تذلك ااالكو ،اليت ظهر فيها التعريف املذكورالفترة بمقارنة 
 املذهل الذي التقدم العلمي من بني كل ذلك جيب التركيز علىو ،الظروف واألوضاع السائدة يف الوقت احلايل

يف أحداث  بقسط كبري الذي ساهم هذا التقدم ،من قبل أو متصورة مل تكن معروفة كشف عن وسائل وطرق
  .ةثورة يف العالقات الدولي

اليت يؤدي  املادية قوةنوع أخر من ال عسكرية أو أي املستعملة قوة قوةالقد تكون ف ه األسبابذهلو
 من حرية اختاذ قرارها أو التصرف يف شأن من شؤوا اهلدف الدولة انحرم اىل بطريقة دكتاتورية استعماهلا

  .سواء الداخلية أو اخلارجية
  ت التجربة أثرها الكبريتثبأو الغري عسكرية الطرقومدى تأثري تلك الوسائل التجربة امليدانية  أثبتتقد ل

  .من أجل غايات وأهداف تدخليها استعماهل إذا مت
يقر حبرية الدولة  قانون ينظرون اىل القانون الدويل على أنه مبدئيا واالفقهاء التقليديون كان من املعروف أن

ما يترتب على ما  نتيجة تتحمل أنلكن باملقابل عليها أن تفعل ما تشاء،و الدولة تستطيع وأن التصرف،يف 
فيما وراء البحار وهي اخلاصية اليت عرفت ا الدولة منذ عصر النهضة كما رأينا مرورا بالتوسع األوريب . تفعل

سببا يف اندالع احلرب  والقانون الدويل بصفة عامة هذا االجتاه يف تفسري مضمون السيادة املطلقة سيطرةوكانت 
اليت آسي امل مع اية احلرب العاملية الثانية بعدة هذ املدرسة اليت تسمى تقليدية  هيمن انتهتوقد .العاملية األوىل

سم السيادة وحرية احروب كثرية باندالع   على ساعد الذي أالتقليدي هلذا املبد فقهال العامل نتيجة اعتناق تحلق
  .التصرف

  المعاصر الدولي تعریف التدخل في الفقھ:  الفرع الثالث

على فلسفة الثانية مباشرة، بعد انتهاء احلرب العلمية  الذي كان إقراره بين ميثاق األمم املتحدة دلق
العاملية الثانية وما  ساعدت الظروف القاسية اليت سارت عليها احلربو .السيادة أ، وموقف خمتلف من مبدجديدة

 علىونتج  .تلك الفلسفة اجلديدة وذلك املوقف املبدئي من طرف مجيع الدول على تقبل: أسفرت عنه من نتائج
أمن مجاعي  يف ظل نظام .املستعمرةحركة استقالل الشعوب واألقاليم  انطالق :تبين تلك الفلسفة وذلك املوقف

محاية  تعزيز يف شؤون الدول، ويسعى اىل الغري مشروع ومينع التدخل مينع االستعمال الفردي للقوة العسكرية،
وكانت الغاية النهائية .على التنمية والتعاون لتحقيق الرفاهية العامة ويشجع حقوق اإلنسان الفردية واجلماعية،

مت تعديل الغاية  ويف سبيل الوصول إىل ذلك اهلدف وحتقيق تلك .من وراء ذلك هي حفظ السلم واألمن الدويل
توقيع ميثاق األمم  قبل الدول جوانب سيادة منتشكل جانبا هاما  املفاهيم اليت كانتوالقيم  بعض إلغاءو

 .ويلداهتمامات اتمع ال اهتماما منصبح لت املتحدة
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 هي اليوم أكثر تعبريا عن تطلعاتواجلديدة،  القانونية قواعدالاملتحدة الكثري من  لألمملقد تضمن ميثاق 
يف تقرير  حقها هاومن ضمن. الداخلية، واستقالهلا اخلارجيسيادا  احملافظة على إىل ضمانشعوب العامل وأمم 

سعي بكل اليف  اوحقه ،يف التنمية اوجود مستمر،وحقه يف اوكذلك حقه مصريها بكل حرية ودون تدخل،
  .دون تدخل ذلك حتقيق ية إىلرح

 درجة تطورهاواختالف  العامل على اختالف ثقافاا وتباين قوا، دول  جيمع إن العامل املشترك الذي 
 . مجيعا وهو القاسم املشترك بينها"األمن الدويلوحفظ السلم "يف  املشتركة هو الرغبة

بني القوى من أجل السيطرة  دائمبالصراع ال اليت مر ا اجلتمع الدويل التطور مراحل لقد متيزت كل
الدول اليت تنتصر وكانت كل مرحلة تارخيية تكشف عن دول عظمى جديدة، وهي  والتوسع وبسط نفوذها،

وآخر هذه املراحل هو الصراع الشرس الذي كان قائما بني املعسكر السوفييت واملعسكر . يف حروب رئيسية
يف و. 1990 عامالثانية مباشرة اىل غاية احنالل املعسكر االشتراكي  الغريب منذ انتهاء التحالف بعد احلرب العاملية
ما تسفر عنه يف النهاية بعد إنفراد الواليات املتحدة بزعامة العامل  الوقت احلايل نعيش مرحلة جديدة ال ندري

وهذه املواقف  .استثنت نفسها من كثري من اإللتزامات اليت أقرا باقي الدولوسلطات، الوقد ادعت لنفسها من 
  .مسيت باالستثنائية األمريكية ومعاقبة اجلرائم الدولية ،نحقوق اإلنسا،ومحاية البيئةمن معاهدات محاية 

رى قد يو جعل موضوع التدخل يف القانون الدويل املعاصر يبدو موضوعا شائكا صعب املعاجلة، وهذا ما
   .تعريف التدخل يف الوقت احلايل مغامرة يصعب اخلروج منهاالكثري على حق أن 

إن معظم املعلقني متفقون " : التدخل بقوله Gerhard Van Glahn فان غالن دجريها ريعرف األستاذ 
تدخال دكتاتوريا من جانب دولة يف شؤون دولة أخرى بغية  :على أن التدخل يف ظل القانون الدويل احلايل يعين

وهذا التعريف ال خيتلف يف   )1("اإلبقاء على النظام السائد فيها أو تغيريه بدال من أن يكون تدخال يف حد ذاته
هو االجتاه السائد  هذاو. Oppenheim  لتقليدي الذي مت عرضه نقال عن الفقيهعن التعريف ا من مكوناتهأي 

الوسائل اليت ال تعتمد على القوة اليت تبيح استعمال األشكال و املدرسة هحاليا، هذ يف املدرسة الوضعية الغربية
   .تعتربها نوعا من الدبلوماسيةو عسكريةال

يشري " فيقول أن التدخل   Joseph S. Ney, Jrس ناي االبن أما أستاذ العلوم السياسية األمريكي جوزيف
يستخدم بعض و، " مبعناه الواسع إىل ممارسات خارجية تؤثر على الشؤون الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة

واضح من هذا وكما هو )2(أخرياحملللني اللفظ مبعىن ضيق لإلشارة إىل التدخل بالقوة يف الشؤون الداخلية لدولة 
فإنه يركز على الشؤون الداخلية للدولة اهلدف ،كما يشري اىل ان احملللني يستعملون اللفظ لإلشارة اىل  الرأي

ا ـــوهذا ما جيعل الرأيني السابقني يوصفان بالقصور ألم.التدخل بالقوة يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى
اه ــوهذا االجت .اليوم كما هي مستقرةوال يشمالن كل شؤون الدولة  ال يغطيان كل صور التدخل املعروفة،

                                     
)1( 19  تعريب عباس العمر اجلزء األول، دار اآلفاق بريوت  ،القانون بني األمم : فان غالن دجريها رـ .  
)2( 197 -  196ص  ،املنازعات الدولية، املرجع السابق،  : جوزيف س ناي اإلبنـ.  
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يف الفقه الدويل حياول استبعاد صور التدخل الغري العسكري أو الصور اليت ال تظهر فيها القوة املادية امللموسة، 
 .وسنتعرض اىل  ذلك بشئ من التفصيل الحقا.استبعاد الشؤون اخلارجية من جمال التدخل كوكذل

قدم د رسالة دكتوراه حول عدم التدخل يف القانون الدويل العام فقيف  يونسحممد مصطفى  الباحث أما
احلد الذي  جدا إىل ضيقة فتعار ياليت توزعت بني وتعريفا اعتربه خالصة موع التعاريف اليت استعرضها 

 املباشرةالتدخل الديكتاتوري الذي يتم بالقوة العسكرية  ىيقتصر علأصبح معىن التدخل حسب هذه التعاريف 
وتصبح التعاريف الواسعة  بل تصبح معه عائقا أمام أي مبادرة،ذي أخرى واسعة إىل احلد ال فتعار يبني و

التدخل هو عمل على درجة من اجلسامة يباشره "  : حيث يرى أن العالقات الدولية أوجه مصادرة على كل
  .)1("دويل بغية حرمان الدولة من التمتع باستقالهلا وسيادا  شخص قانوين

ستقالل بني اال أن صاحبه قد وقع يف هفوة الفصل يبدو مقبوال إال فوعلى الرغم من أن هذا التعري
 نوللتذكري فإ.  ما توصلنا إليه من أن اإلستقالل هو املظهر اخلارجي لسيادة الدولة معماشى يت ال والسيادة وهذا

احلظر الذي ظل  يف  الفقه الدويل كما هو معروف قد انقسم اىل اجتاهات متعددة بشأن شرعية التدخل وخاصة
  :على النحو التايل 7 الفقرة 2تضمنته املادة 

فقهاء  هناك اجتاه يرى بعدم جواز التدخل مهما كانت دوافعه وأسبابه ويتبىن هذا االجتاه معظم : أوال
  .القدمي كذلك الفقه السوفييتومن بينهم الفقهاء العرب، والعامل الثالث 

حصر التدخل الغري مشروع يف التدخل الذي يتم عن وهناك اجتاه يتبىن تضييق مفهوم التدخل :  ثانيا
نقد كبري نتيجة لعدم استيعابه لكل  استخدامها فقط و هذا االجتاه حملوطريق التهديد باستعمال القوة العسكرية أ

 .ل املعروفةصور التدخ
هناك اجتاه يرى أن التدخل مهما كان نوعه هو عمل خطري يعرض مصاحل اجلماعة الدولية للخطر  : ثالثا

          .)2(يعكر صفو العالقات الدولية بني األممو
نفس  هيوإن هذه اخلالصة يف احلقيقة هي تعبري عن الرتعة اجلديدة يف القانون الدويل والعلوم السياسية، 

األغلبية العددية باستمرار عن هذه حيث تعرب . العامة لألمم املتحدة اليت تتبناها األغلبية العددية يف اجلمعية الرتعة
أصدرا اجلمعية وهذا ما يستنتج من التوصيات املختلفة اليت كل أشكال التدخل كلما سنحت هلا الفرصة  إدانة

   .املتعلقة بعدم جواز أي تدخل 2131/1965 العامة يف هذا الصدد منذ صدور التوصية الشهرية
 إذا أن يكون العمل أو التصرف على درجة من اجلسامة مهما كانت طبيعته وبناء على ما تقدم فإنه يكفي

 أن سلم به اليوممن امل ذلك أنه.سلطتها الداخلية أو استقالهلا اخلارجي حرمان الدولة من هو نهن اهلدف ماك
 ليس هناك  جمال أوواخلارجية  أو، منها الداخلية سواء واملصاحل الشؤون لتشمل مجيعقد توسعت  الدولشؤون 

  .حاجة للفصل بينهما

                                     
)1( 30ص  املرجع السابق ، : حممد مصطفى يونسـ.  
)2( 98 - 96املرجع السابق، ص :  مسعد عبد الرمحن،  زيدان قاسم  ،نظرأ ـ  .   
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الغري املباشر  التدخلواملعروف،  ي، وهو الشكل التقليدالتدخل املباشر عموما اىل أشكال التدخلتصنف 
 هذا أن يكون"لتدخلي تعين االيت يوصف ا العمل  الدكتاتوري تصرفال"هذا أذا سلمنا من البداية بأن صفة

 .اجلسامة حبيث يتجاوز احلد املألوف يف العالقات الدوليةالتصرف على درجة من 
 قوة أخرى مسلحة أو أية قد تكون قوة عسكرية يف التدخل املستعملة "القوة" باإلضافة اىل ما تقدم فإن 

 يف تسيري وإدارة أي على سيادا.ياخلارج استقالهلاعلى  وأ الداخلية الدولةسلطة  على اتأثريو يكون هلا مفعوال
هلذا السبب فإن التعريف املنقول عن الفقيه األملاين الشهري ستروب يكون أقرب اىل الواقع احلايل  .شؤوا مجيع 

 دولة أخرىتعرض دولة للشؤون الداخلية أو اخلارجية ل : لتغطية كل جوانب التدخل فهو يعرف التدخل بأنه
املتدخل يف أمرها على إتباع ما متليه عليها يف شأن  لغرض إلزام الدولة دون أن يكون هلذا التعرض سند قانوين،

  .من شؤوا
ويضيف بأن الدولة املتدخلة تتصرف يف هذه احلالة كسلطة وحتاول فرض إرادا مبمارسة الضغط مبختلف 

  .)1(والنفسي والعسكرياألشكال،كالضغط السياسي واالقتصادي 
وكذلك  الضغط الدبلوماسيو أالقتصاديالضغط  ينظر اىل فقد أصبحاالعتبارات السابقة وبناء على 

 التدخل إذا ما مت استخدام تلك الوسائل أدواتو من وسائل وغريها من التصرفات على اا الدعاية اهلدامة
 ىالتأثري عل يكون اهلدف من وراء ذلك هو حبيث درجة غري عاديةووكيفية مدروسة  ،عينةبصورة م واألدوات

هذا املوقف  جيب أن نشري يف هذا الصدد إىل  أن كما.اختيار مواقفهاوقراراا  اختاذ يف املستهدفة حرية الدول
إمكانية  ميلكمن  قبول الدول القوية اليت هي وحدهاوال حيظى مبوافقة  عامل الثالثالذي تؤيده أغلب دول ال

 منو نالحظ من املمارسة ،ةالدول القويإصرار الدول الضعيفة ورفض  بنيو. )2(نوع من التدخللا ممارسة هذه
املعاهدات سواء الثنائية أو  من نوع من القواعد االتفاقية اليت تضمنتها العديد الدويل ظهور السلوك خالل

  .أشكال التدخل بكل اليت تندداإلعالنات العاملية و التوصيات نالكثري م روصد ذلككو اجلماعية،
تشري اىل وعلى عدم شرعية بعض املمارسات القدمية،  ةشدتركز ب  مثال فكل توصيات اجلمعية العامة

على موقع  ءكما جاو ةمقتضيات الظروف الدولية احلاليو املعاصر لقواعد القانون الدويل تلك املمارسات ةخمالف
 :التدخل ميكن أن يكون كالتايلأن  يف موضوع أنواع التدخل،  Googleاألنترنات 

  Intervention can be done by various means ;e.g. military ;subversive ;economic )3( .                  

                                     
)1( 29اىل 17، ص املرجع السابق:  حممد مصطفى يونسأنظر مثال ـ.  

  .موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة يف موضوع التدخل يف القانون الدويل كما مت عرض نفس التعريف على
)2( لقد حاولت الدول النامية منذ تأسيس األمم املتحدة توجيه النقاش وخاصة داخل اجلمعية العامة حنو االنشغاالت اليت ـ

وهلذا السبب .كانت تتعرض له من ضغوط اقتصادية ودبلوماسية من طرف الدول االستعمارية القدمية  وخاصة ما مها 
بالذات نالحظ أن كل التوصيات واإلدانات وحىت تعريف العدوان صدرت عن اجلمعية العامة أين متلك هذه الدول 

  . موضوع خالف. يقةة عامة وتوجهات غري دققانونية حمدد،بل إلعالن سياس التزاماتولكن ليس إلقرار  الالزمةاألغلبية 
)3(  - from Google play. 
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 أن جيبرغم ذلك ووهذا يف احلقيقة اعتراف صريح بان التدخل ال يقتصر على الشكل املعروف تقليديا، 
هي يف تلق اإلمجاع املطلوب، و الوجتد االستحسان  ها الدول الضعيفة اليدعتأن كثريا من املطالب اليت  ال ننسى

وذلك على . غلبية عددية ال متلك القوة القانونية إلحداث التغيري عبارة عن مواقف سياسية أل أحسن األحوال
معنوية  جوانبوالرغم من استقرار الرأي العام على أن السيادة يف مفهومها املعاصر تتكون من جوانب مادية 

 صور هو أقصىوأن اللجوء إىل القوة و ـ أخلارجيةأا تتضمن مجيع شؤون الدولة سواء الداخلية منها أو و
تستجيب  الدولة احلديثة مل تعد،اليت نادى ا آباء  التدخل مل يعد شأنا من شؤون الدولة،وأن حرية التصرف

وف اجلديدة، وال نكون مبالغني إذا قلنا أا انكمشت ملقتضيات الواقع الذي  جعل السيادة تتأقلم مع الظر
 مل تعد التقليدية الكثري من الشؤون وأن .)1(فاسخة اال أمام ما يسميه بعض الكتاب بسيادة اتمع الدويل

السيادة يف ظل ( :  وهذا كذلك ما متحورت حوله رسالة الباحث  عدنان نعمة  حتت عنوان.سيادة الدول ضمن
موضوع السيادة حيث يبدو متفائال جدا  كثريا ما أشرنا إليه يفمرجع سابق، الذي ) النظام الدويل املعاصر 

ولكن ما نشاهده اليوم من إنفراد بعض الدول  إىل سيادة مجاعية  متارسها املنظمة، ةبتحول السيادة الكالسيكي
خاصة من جانب الدول العظمى، جيعلنا نتردد يف وخل بالقوة العسكرية واملبادرات الفردية بالتد باختاذ القرارات،

املذكور إسم السيادة العاملية وذلك على األقل يف ظل الظروف الكاتب تعميم التفاؤل حول ما أطلق عليه 
من  قد أصبح اليوم شأنانفسه  أن استعمال القوة وغم ة الدول كما كانت من قبل،سياد قارنة بشؤونبامل. احلالية

 املختلفة للقوةواألشكال  التمييز بكل حذر بني األنواع كما جيب.شؤون اتمع الدويل واهتماما من اهتماماته
بالقوة اليت تشكل ركنا من أركان التدخل يشكل اليوم كذلك خالفا عميقا بني  ألن املقصود. كما يتم طرحها

  .غلى األقل الدول املتقدمة والدول النامية
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                     
)1( يف هد املعىن يقول وزير اخلارجية  الفرنسي األسبقـ Harbert Vedrine  أن مبدأ  السيادة الوطنية املطلقة الكالسيكي مل

يعد مقبوال وطالب باستبداله تدرجييا بسيادة مقبولة  متارس مجاعيا استنادا اىل شرعة األمم املتحدة وقد أشار اىل هذا 
  .السابق ، املرجع) الدبلوماسية يف عصر العوملة(الرأي دكتور أمحد حممود مجعة  يف مقدمة كتابه 
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  لتدخل وشروطھا عناصر:  الثاني بحثالم

من بسط عناصره وشروطه ، فإن العرض وحده اليكفي فال بد من  إذا كان البد من تعريف التدخل
  .التطرق إىل هذه العناصر بشئ من التفصيل، كعناصر مكونة لفعل واع تقوم به الدولة عن قصد وتتحمل نتائجه

قصد الفعل أو النية ، والعنصر املادي وهو التصرف أو الفعل  وهذه العناصر هي العنصر املعنوي ، وهو 
   .مث البد من شروط توفر الشخصية القانونية الدولية، وأن يكون الفعل واقعا على شأن من شؤون الدولة

  عناصر التدخل : األول المطلب

   
البد أن تتوفر فيه شروط معينة وهي عادة  نهاملعروف ان التصرف العاقل الذي يكون صاحبة مسئوال ع

شروط تتعلق بالشخص القائم بالتصرف،وشروط تتعلق بطبيعة التصرف والظروف اليت مت فيها،وغالبا ما تثار 
، مث تنفيذ ذلك القصد وحتويله اىل فعل مادي م بالفعلاللقي القصد أو النية أو التخطيط :عناصر الفعل وهي مسألة

  .اىل التنفيذ أي خروج تلك النية معني يترتب عنه أثر
كما أن للتدخل يف القانون الدويل شروط البد من توفرها حىت ميكن تصنيف تصرف شخص من 

  .ألة الشرعيةأشخاص القانون الدويل بأنه تدخل يف شؤون شخص آخر وذلك بغض النظر عن مس
املعنوي العنصر  :نصرين مهاقد أمجع جل فقهاء القانون الدويل على أن الفعل ألتدخلي يتحلل إىل عو

 :على النحو التايل والعنصر املادي
  العنصر المعنوي  : األولالفرع 

ما يترتب على ذلك من اإلستفادة من  و بالتدخل القيامإرادة الدولة اىل  إجتاهأو القصد، أي هو النية و
هذه  قد تستعمل الدول و، نفيال ثبات أوباإليستحيل التحقق منه سواء  يصعب أو ما غالبا صر النيةعنو . نتائج

بإعالن نية أو هدف مغاير وخمالف  لتدخللدف احلقيقي اهللتغطية على لقرينة  كحجة أو يف عنصر النية اخلاصية
 إثبات أو نفي وجود ه الصعوبة يفهلذ ونظرا .  ذلك عن تتنازل وا تختل أا قد أو إدعاء اخلطئكللحقيقة 

ألتدخلي هي قرينة على وجود نية أن النتيجة اليت تترتب على الفعل  قيلتدخل فقد لعنصر القصد أو نية ا
لكن املشكلة املطروحة يف ظل الظروف الدولية احلالية هي هل أن هذه القرينة هي قرينة قاطعة أم أا  .التدخل

  .قرينة تقبل إثبات العكس
يف مياهها  ربت وجود هذه الطائرةطائرة من دون طيار فوق مياهها اإلقليمية واعت مثال د أسقطت إيرانفق

فهل تستطيع الواليات املتحدة إنكار نية التدخل .تدخل مقصود يف  شؤوا وخرقا لسيادا اإلقليمية اإلقليمية هو
نتيجة لكن  وإدعاء اخلطئ على أساس أن الطائرة كانت تراقب اإلقليم العراقي الذي كان حتت اإلحتالل؟

بني الدولتني فإن كل القرائن تشري اىل أن هناك نية من جانب الواليات املتحدة للتدخل يف  املوجود للخالف
   .إيران
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لالستهالك الصحفي وتغليط الرأي العام سواء  عنصر القصد أو النيةالدول الكربى  تستعمل غالبا ماو 
على ذلك باإلعالن عن نوايا غري منوذجيا  وقد كانت فترة احنطاط الدولة العثمانية مثاال الدويل أو الداخلي،

وهذا ما قامت . إبداء مغالطات وإخفاء نية التدخل يف شؤون هذه الدولة خوفا من املنافسة أو املعارضةوحقيقة 
يف العراق وخاصة يف أفغانستان وعندما تدخلت يف الكثري من الدول وبعض الدول األوروبية  الواليات املتحدة به

عنصر النية  ضرورة وجود  وهلذا السبب البد من عدم التركيز على.أمريكا الالتينية من قبلويف العديد من دول 
واإلفالت من أحكام القانون  ،اىل ضياع املسؤوليات ومتييع املواقف بحثتؤدي يف اية ال قد اىل الدرجة اليت

وأن هذه اآلثار هي نتيجة .تدخليا قد رتب آثارا تدخليه عمال ففي هذا الوضع بالذات جيب افتراض أن هناك
 أو قصد التدخل بتوفر أو عدم توفر نية  ت العربةليسو الفعلفالعربة بالنتيجة املترتبة على  .الفعل التدخلي

  .يعترب  قرينة على وجود نية التدخل اىل أن يثبت العكس يف حد ذاته فالتصرف ألتدخلي
  للتدخل العنصر المادي : الثانيالفرع 

 أي اختصاصها أحلصري،من  التصرف أو الفعل املؤدي إىل التدخل يف شؤون دولةهو السلوك أو و
  .عالقاا مع الدول األخرى إدارة واستقالهلا يف  الداخلية سيادا

على  ة تلك الدولة، أي املساس بسلطأي أنه ترمجة اإلرادة اىل واقع مادي ملموس وإخراج النية اىل الواقع
املساس  أو. معنويةوما حيتويه من مصاحل مادية ومن عليه من أشخاص و ،ثرواتوما فيه من أشياء وإقليمها 

أن العنصر املادي للتدخل  ، أيواستقالهلا يف ذلك  يف تنظيم عالقاا مع الدول األخرى بسلطة الدولة وحريتها 
هذا السلوك أو لكي يوصف و الفعل الذي تأتيه الدولة املتدخلة أو متارسه ضد إرادة الدولة اهلدف هو ذلك

قدرا أو شيئا من  التصرف أن يتضمنوأن يظهر اىل الوجود كتصرف ملموس، البد: تدخلياالتصرف بأنه فعال 
ألدولة اهلدف ضد إرادة املوجه  "اإلرغام وأي الغصب " الدكتاتورية"القوة أو العنف أو ما وصفه الفقه التقليدي 

  .حبيث ال يترك هلا حرية االختيار
  :األشكال التاليةوأن يتخذ الصور لتدخل تاذ جوزيف س ناي االبن فإنه ميكن ليف رأي األسو
   .أعمال عسكرية حمدودة ـ 2         . غزو عسكري ـ 1
  .تقدمي مستشارين عسكريني ـ 4      .دعم املعارضةواحلصار  ـ 3
         .إذاعات ـ 6        .مساعدة اقتصادية ـ 5
  .)1(خطب ـ 7

 يرى أن كل للتدخل الذيالتعريف الواسع  مضمون مع واألشكال تتفقالتصنيف وهذه الصور هذا إن 
ة ـالداخلي الوسائل تعترب وسائل تدخليه إذا ما متت ممارستها بطريقة حترم الدولة من سلطاا على شؤوا سواء

                                     
)1( 196ص املرجع السابق، املنازعات الدولية،  :زيف س ناي االبنجوـ . 

ينصب على التصرفات ومسبباا  اهتمامهموأن  ،كثريا ال يتقيدونننسى أن رجال العلوم السياسية  ال جيب أن ـ         
ناجتة عن املالحظة  ،مرنة بل نظريات عقلية ونتائجها وهل هي مسايرة ملنطق سري األحداث أم ال دون قواعد جافة،

  .امليدانية
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ر ا وحقها الثابت يف ممارسة مجيع مظاهخصوصياو كل دولة االحترام التام ملكونات وجوبو .أو اخلارجية
من عهد عصبة األمم من قبل مث انعكس يف  10له مكانا يف املادة  هو املبدأ الذي وجدو سيادا دون تدخل،

عدم التدخل  أبدمب التمسكالدول اليوم حترص على  أن مجيعكما حال  من ميثاق األمم املتحدة 7الفقرة  2املادة 
 .ذلكلا فرصة هلو اجلماعية اليت تربمها كلما أتيحت أالثنائية  سواء املعاهدات ضمن أحكام خمتلف وإدماجه

  . حتراماالالتأكيد على وجوب وزيادة يف احلرص تقليدا قدميا استعملته الدول  العمل هذا ويعترب
بل البد من " تدخال"هذه الصور وهذا الوصف فإن العنصر املادي للتدخل ال يشكل يف حد ذاته رغم و

رغبتها يف إحداث أثر معني أو الوصول إىل و،أي إرادا نية التدخل ألتدخلي  لفعلأن تتوفر لدى اجلهة القائمة با
فرصة  لدولة اهلدفلبذلك الفعل الذي مل يترك وما كانت لتتحقق أو حتدث لوال تدخل تلك الدولة  ددةنتيجة حم

 يكون قد حدث بالذاتبوجود هذه احلالة و عناصر يف الفعل التدخلي،ال ههذ بتحققو. وال حرية االختيار
بالنتيجة  يف هذه احلالة الفعل، فالعربة ذلك وأن هذه اآلثار هي نتيجة.تدخلي ترتبت عنه آثار تدخليه فتصر

  .الفعل  سواء اجتهت إرادة الدولة اىل ذلك أم الاملترتبة على 
 ته اىل واقعإن ما جيب التركيز عليه يف هذا اال أن العنصر املادي للتدخل يكتمل مبجرد ظهوره أو ترمج

  .سيادة دولة أخرى بشكل من األشكال املباشرة أو غري املباشرة أو التأثري على وذلك مبحاوله املساس.ملموس
 4فقرة  2فإن املتفق عليه اليوم أن معىن القوة كما وردت يف نص املادة  يهم التطرق إلتيبناء على ما و

يف  املكلفة بصياغة النص هذا حسب جلنة األربعةو( كما مت تفسريها فيما بعد ينصرف إىل القوة العسكرية و
كما و من جهتهالكن . استخدامها عدوانا واستعماهلا أاليت يعترب وهي القوة احملرمة و). مؤمترسان فرانسيسكو 

 الأشكاوصورا يدل على أن هناك  لشئ الذيا ،فان اجلمعية العامة غالبا ما تدين كل أشكال القوة هو معروف
اليت مت حظر التهديد باستعماهلا أو  ليست بالضرورة القوة العسكرية األشكالوتلك الصور  ، وأن أخرى للقوة

هي  من القوةاألخرى  شكالاألوالصور ميكن أن تشكل  حيث. 4الفقرة 2استخدامها مبوجب نص املادة 
 .العنصر املادي للتدخل األخرى

بعد  اخصوصوما فتئ يتطور باستمرار يف ظل الظروف الدولية احلالية  يف املوقف الدويل لقد ظهر اجتاه
إىل إعطاء معىن واسع ملفهوم  هذا اإلجتاة يسعى ،إقرار ميثاق األمم املتحدة يف أعقاب احلرب العاملية الثانية

ليشمل بعض التصرفات  استعماهلا ظوراحمل ةالقو معىن حياول كذلك توسيعورجية للدول، اخلاوالشؤون الداخلية 
 تها عكس ذلك،فهي،ولكن حقيقمادية اليت ال تظهر من النظرة األوىل على أا أفعال أو تصرفات دكتاتورية

القوة العسكرية على الدول  يأ املباشرة أشد مفعوال من القوة املادية آثارا ونتائج تكونترتب  وتصرفات أفعال
    .بكل سيادة اقراراحريتها يف اختاذ  علىو

يشكل استعماهلا  اىل جانب القوة العسكرية توجد صور وأشكال للقوة ال ليس هناك أي خالف على  أنه
 تلك،ولكن استعمال أو استخدام  2/4 للحظر الوارد يف نص املادة اأو انتهاك أو استخدامها بالضرورة عدوانا
قد ال يتعارض مع ما هو معترف به للدولة من سلطات على تسيري شؤوا  الصور واألشكال األخرى للقوة

األشكال غري تلك احملظورة بنص والصور   باستعمال شرعية التدخلحرية،ذلك أن كل ب اخلارجيةوالداخلية 
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ومن أمثلة هذا النوع : يتضح الحقاكما س. على معطيات وظروف ومالبسات كل حالة تتوقف 4الفقرة 2املادة 
من التصرفات اليت  ذلك غريو ،الدعاية اهلدامةو الدبلوماسيالضغط و ،الضغط االقتصادي مثال القوة نذكر من

أي توفر  .اىل إحداث أثر معني موجهة بكل عناية ودقةوغايات مدروسة والدول من اجل أهداف  لجأ إليهات
آثار أقوى وأشد من اآلثار اليت  األشكالوتلك الصور  استعمال على ترتبي قدو .عنصر النية أو قصد التدخل

فغالبا ما نالحظ أن الدعاية توصف بأا حرب كما يوصف الضغط . تترتب على التدخل العسكري املباشر
  . )1(اقتصادي أو عدوان حرب كذلك بأنه االقتصادي

ها وغالبا ما يصف بعض ممثلي الدول واحلكومات التدخل عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استخدام
إذا  .أن التدخل قد ال يشكل يف  الوقت نفسه عدوانا ، ومن البديهي)2(بأنه عدوان 4فقرة  2خمالفة لنص املادة 

 تلك بل يساير ،ميثاق األمم املتحدة من 4الفقرة 2 نص املادةكان استعمال القوة أو استخدامها ال يتعارض مع 
،فالتدخل قد يتم  أملتحدةاالستعماالت املشروعة للقوة العسكرية يف ظل ميثاق األمم مثل يراعيها واألحكام 

 االقتصادي أو هو شأن الضغطو. 4فقرة  2كما وردت يف نص املادة  احملظورة بصور وبأشكال ال تتضمن القوة
من فرص  ل، ويقل4فقرة  2مما يصعب يف هذه احلالة إثارة نص املادة  أهلدامةالدعاية  الدبلوماسي أوالضغط 

الدول العربية ضد الدول  احلضر البترويل الذي استعملته إىليشري بعض الكتاب مثال  .إثبات حصول تدخل
 اىل أن األمر موضوع خالف أشار الكاتب قد أن  رغمو ،غري مشروع  للقوة استعمالاملؤيدة  للعدوان على أنه 

ضد  العربية الشرعي اجلماعي الذي هو حق طبيعي للدولطرح على أساس حق الدفاع ت هذه املسألة اآل أن 
خالفا ألحكام ميثاق األمم  العدوان عن طريق تأييدقامت به الدول الغربية العدوان املباشر وغري املباشر الذي 

  .املتحدة
التحيز اىل جانب   مث أن جمرد طرح هذا املوضوع من طرف الفقيه اإلجنليزي ذه الطريقة فيه نوع من

العدوان وهذا املوقف يرجع بصفة خاصة اىل أن الدول األوروبية والواليات املتحدة التعترف بالضغط  قوى
ويكفي أن نشري هنا اىل أن القانون الدويل . أنه استعمال للقوة على حنو ما سنتعرض له الحقا ىاالقتصادي عل

اللجوء اىل الدفاع واحملافظة على مصاحلها،واملعاصر ال مينع الدول من إستعمال إمكانياا من أجل محاية نفسها،
  .كذلك املعاملة باملثل، واالنتقامات الغري عسكريةوعن النفس،

The question of the legality of the open use of economic pressures to induce a change of  
policy by states was examined with renewed+ interest in the light of the Arab Oil Weapon used 
against states deemed favorable to Israel in1973.It does seem that there is at least a case to be made 
out it support of the view that such actions are contrary to United Nations  Charter; as interpreted in 
numerous resolutions and declarations; but the issue is controversial )3( . 

                                     
)1( أنه إذا شنت حكومة الواليات املتحدة حربا  : املشار إليه من قبل" الفرتويلي لرئيساال بأس أن نذكر من جديد بتصريح ـ

 21ص ،  2008فيفري  12جريدة اخلرب . دوالر 200سيصل سعر الربميل إىل : إذا بدأمت احلرب: اقتصادية على بالده قائال
  .نقال عن وكالة األنباء اإلسبانية

)2( ورغم : قد استبعد التهديد من التعريف 197 تعريف األمم املتحدة للعدوان املعروف بتعريف اإلمجاعاملعروف هو  أن وـ
  .حىت وإن مل يعترب عدوانا وفقا للتعريف املشار إليه ،ذلك يبقى التهديد وسيلة من وسائل التدخل

)3(  - Malcolm N :  Shaw .International Law Cambridge783   University Press 1997. 
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  شروط التدخل  : الثاني مطلبلا
  

لكن لكي ميكن أن والتذكري أن التدخل هو عالقة تقوم بني طرفني على األقل،  إعادة داية البد منيف الب
شروط  يف تلك العالقة البد أن تتوفر العامالقانون الدويل  قواعد تدخل حسب بأا عالقةهذه العالقة  توصف

باهلدف من و ثانياحملها  مبوضوع العالقة أوو. هي شروط تتعلق بأطراف العالقة أوال الشروطوهذه . معينة
  .العالقة ثالثا

قدر  على ذلك اتمعكون االعتداد به يف أي جمتمع يتطلب أن يوتطبيقه والقانون  وجود أن سلم بهمن امل
 حيتكموا إىلو أملتبادلةالعنف يف عالقام  القوة أو اللجوء اىل  يتخلى أشخاصه عنحبيث معني من التنظيم ، 

  .نزاعات  ل ما قد يثور بينهم منحلالقانون  قواعد
 جمتمع القانون يف أي البد منها لظهوروهي مرحلة  على ظهور القانون، مرحلة سابقة يه ماالنظمرحلة ف
فال ميكن تصور فعالية أو قدرة القانون على إيقاف ذلك فإذا إار النظام يف جمتمع معني   .دولياكان أم  داخليا

يلجأ  الآل قانون يف حالةو.  قانونآلالفوضى هي حالة الفواالستقرار، حالة النظام إىل ة اتمعإعادوااليار 
هي حالة  كما أن الفوضى،أهدافهميف اتمع إىل املبادرة الشخصية سواء حلماية أنفسهم، أو لتحقيق  شخاصاأل

  .املنظمة ومرحلة غري عادية يف حياة أتمعات
. إجراءات غري عادية إعادة اتمع اىل حالته العادية تتطلبو  نظامآلالفوضى أو ال حالة مواجهةإن  

الظروف العادية وال يكون إال يف األحوال  من طرف األشخاص تمسك بالقانونونذكر يف هذا اإلطار أن ال
وهلذا السبب فانه ميكن أن يوقف العمل بالقانون بصفة مؤقتة يف حالة وجود خطر حقيقي يهدد  .)1(للمجتمع

  .الوجوديف  هأو استمرار اتمع يف وجوده،
كاحلروب  من فعل اإلنسان أن األخطار اليت ميكن أن دد اتمع يف وجوده ميكن أن تكون داخلية كما

  .عية األهلية واالضطرابات االجتما
 اأخطار كما ميكن أن تكون.بصورة أو بأخرى وميكن أن تكون أخطارا خارجية نامجة عن تدخل أجنيب

األحيان إعالن حالة الطوارئ واألحوال  يف بعض اليت قد تستدعي الرباكنيو طبيعية كالزالزل والفيضانات
وقد تستدعى التدخل اخلارجي لتقدمي اإلغاثة  ومحاية األرواح واملمتلكات اخلطر،وتعليق العمل بالقانون ملواجهة 

  .اإلنسانية
حيث تدخل الولكي تتسىن لنا دراسة شروط التدخل نشري إىل أن هذه الشروط تتعلق أوال بأطراف عالقة 

شيء وهلذا  دويل أوال وقبل كل ال القانون يشترط فقه القانون الدويل أن يكون التدخل عالقة بني أشخاص
حتوز   أي أنالتدخل من أشخاص القانون الدويل العام ،  هدفأن يكون الطرف املتدخل والطرف  البدالسبب 

                                     
)1( كل االتفاقات املتعلقة حبقوق اإلنسان مثال تتضمن النص على إمكانية تعليق تطبيق أحكامها بصفة عامة يف حاالت ـ

  . األحوال العادية يسري يفالطوارئ، و الكوارث و األزمات اليت ميكن أن يتعرض هلا اتمع،ومن املسلم به أن القانون 
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آخر  أو منظمات دولية ،أو كانت أي كيانالدولية سواء كانت دوال  القانونية الشخصية ىهذه األطراف عل
   .لغرض اقتضته ضرورة معينة وأاعترف له القانون الدويل بالشخصية القانونية يف حدود 

 :وبناء عليه البد من املالحظات التالية
أن املنظمات الدولية يف هذه العالقة ال ميكن أن تكون سوى طرفا متدخال ال طرفا ضحية تدخل  : اوال

 ..وذلك لالعتبارات اليت يأيت بياا
أن يكون حمل التدخل هو تلك الشؤون اليت تدخل ضمن االختصاص أحلصري أو االختصاص  :ثانيا

 .اخلارجيةشؤوا واحملجوز للدولة وهي بصفة خاصة شؤوا الداخلية 
أخريا يشترط أن تتوفر إرادة أو نية التدخل من جانب الدولة أو املنظمة املتدخلة رغم ما حييط ذا و: ثالثا

 . العنصر من غموض على النحو الذي مت عرضه
  في طرفي عالقة التدخل توفر الشخصیة القانونیة الدولیة شرط : أوالالفرع 

أي أن يكون أهال الكتساب احلقوق  القانونلكي يكون كيان ما خماطبا بأحكام من املعروف أنه 
الكيان بالشخصية القانونية كما يقتضيها  ذلكوالتحمل بااللتزامات يف ظل نظام قانوين معني، البد أن يتمتع 

ي من هم كما أن لكل نظام قانوين أن حيدد بكل سيادة من هم املخاطبني بأحكامه أ.ذلك النظام القانوين
  .وما جيب أن تتوفر فيهم من مواصفات وشروط أشخاصه،

ميتلك اإلنسان ذه الصفة شخصية قانونية و. اإلنسان الطبيعي يف القانون الداخلي يعترب شخصا قانونياف
إىل و. واسعة ال حتدها سوى بعض القيود الضرورية الستقرار املعامالت واستتباب النظام واألمن يف اتمع

وجتمعات  األموالوفق شروط معينة الشخصية القانونية موعات وإلنسان الطبيعي مينح القانون جانب ا
الشخصية االعتبارية أو املعنوية، أي يعطيها صالحية أو قدرة التصرف وفقا ألحكام القانون  املصاحلواألشخاص 

وذلك بعيدا عن .يف ظل ذلك القانون  بإجراء املعامالت القانونية اليت تعرف باكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات
  .شخصيات األشخاص املكونني لتلك اجلمعيات أو جمموعات األموال أو جتمعات املصاحل

 كما يفترض أن من أجل حتقيقه أحمدودة ومقيدة بالغرض الذي نش  أهلية الشخص املعنوي أهلية وتعترب
، وأن هذه حتقيقه من أجل أو الغرض الذي نشأموجودة وتنعكس هذه اإلرادة يف اهلدف  ة الشخص املعنويإراد

  .يعرب عن هذه اإلرادة من ميثل الشخص املعنوي قانوناو. الشخص املعنوي اإلرادة موجودة يف عقد تأسيس
 يف من املعلوم أن االعتراف لغري الشخص الطبيعي بالشخصية القانونية سواء يف القانون الداخلي أوو

املخاطبني بأحكامه  من هم يلجأ إليها املشرع لتحديد Fiction Juridique قانونية القانون الدويل ما هو إال حيلة
من مث إتيان التصرفات اليت يكون من والتحمل بااللتزامات، وويقصد بالشخصية القانونية أهلية اكتساب احلقوق 

نظام قانوين ووحدة معينة فالشخصية القانونية تتبلور يف العالقات القائمة بني . ترتب مثل هذا األثر أن شأا
وكل . معني يعترف هلا ببعض احلقوق وحيملها ببعض االلتزامات اليت متارسها على النحو الذي حيدده هذا النظام

أو عن طريق حتديد  احلصرنظام قانوين يتوىل حتديد أشخاصه أي املخاطبني بأحكامه سواء كان ذلك على سبيل 
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 كيان معني ترتب على ذلك إضفاء وصف الشخص القانوين على ذلك الشروط املوضوعية اليت مىت توافرت يف
 . )1(الكيان

على صعيد القانون الدويل ، فان وضع الشخصية القانونية ال خيتلف كثريا ، حيث تستعمل نفس أما 
إىل  مفاهيم  وتصورات القانون الداخلي تقريبا ، ويرجع األمر أساسا إىل االقتباس احملكم الذي يعود الفضل فيه

وضعوا هلا احللول باالعتماد على واألوائل الذين واجهوا الصعوبات  الدويل اجلهود اليت قام ا رجال القانون
  .أحكام القانون الداخلي

الطبيعة اخلاصة ألشخاصه، كانعدام السلطة العليا يف هذا النظام و الدويلوأمام اخلصائص الغريبة للمجتمع 
وكذلك طبيعة جتمعات الدول من  .شخص من أشخاص هذا القانون بأا وصف الدولةو القانوين من جهة،

وكذلك القانون الذي حيكمه  ،طبعت اتمع الدويل قد العوامل جمتمعة هكل هذ.مؤسسات دوليةومنظمات 
  .وليس له بديل ميكن أن حيل حمله شبيه،مثيل أو  له يوجد بطابع مميز وفريد ال

وتعترب الدولة الشخص  األول يف هذا النظام . الدويل يف الدولة يتمثل أهم شخص من أشخاص القانون
القانون الدويل بأا دولة تتمتع بكل خصائص أو عناصر الدولة  بأحكام وتوصف الدولة املخاطبة. القانوين

أي عنصر من عناصر  أو ختلف ن انعدامفإ بناء عليهو. والسلطة ذات السيادة اإلقليم،و ،الشعبهي و ملعروفةا
يف ظل  بااللتزاماتتحمل الوقوق احللدولة املذكورة معناه عدم وجود دولة كشخص قادر على اكتساب ا

  . القانون الدويل
 على التدخل عالقةكل أطراف تتوفر أن  العام،ويشترط يف التدخل كما حتدده قواعد القانون الدويل 

  كل مقومات الدولةعلى  ضحية عملية التدخلكذلك الدولة وة الدولة املتدخلتوفر الشخصية الدولية أي أن ت
 عالقة التدخلجلميع أطراف القانونية  شخصيةتوفر الت أن قصود بذلكاملو.املذكورةعناصر الكل  هلا تتوفرأي 

  .العاميوجد تدخل خيضع لقواعد القانون الدويل  الدولية الحيث ال توجد الشخصية و
أثناء مناقشة  الشخصية القانونية الفرنسيني قد طرح فكرةأحد الكتاب نشري يف هذا اإلطار اىل أن 

ال ـــاملغرب تعترب تدخوأن عملية فرض احلماية على كل من تونس  قال السيادة، حيثوموضوع التدخل 
ذلك لكون هذا احلماية قد متت رغما عن إرادة سلطات البلدين، وخرقا لسيادة و أملذكورتنييف شؤون الدولتني 

 كان اعترب األمر الفرنسي أما خبصوص احتالل اجلزائر فإن الكاتب.حكومتان قائمتان ثلهمادولتني كانت مت
ذي ــال وهو االستنتاج .)2(لسرعة اختفائها بعد االحتاللوهذا هلشاشة السلطة اليت كانت موجودة وغامضا 

 ت، وكانموجودةوقائمة  قد مت ضد إرادة دولة كانت يف اجلزائر ذلك أن التدخل الفرنسي أحدال يوافقه عليه 
 حالة ضعف وكانت الدولة يفسلطة  إن كانتوحىت . تربطها بفرنسا نفسها عالقة على أساس عالقات األنداد

ة ــواالحنطاط تعترب ظواهر طبيعي االزدهار فظاهرةأخرى،  عواملهذا الضعف راجع إىل و االيار،تسري حنو 

                                     
)1( 2دار النهضة العربية  ، 21، ص املسلحة قانون املنازعات الدولية : الدكتور حممد حازم عتلمـ .  

)2(  - Jean Tulard : Souveraineté de l’état et interventions internationales. Edi Ronald Drago PP 20. 
  .وقد متت اإلشارة اىل ذلك الرأي من قبل ـ         
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أن هذه  ىلإ اإلشارةكفي تو. قانونا وجود أو عدم وجود الدولتؤثر على  وهذه الظواهر ال يف حياة الدول،
  . األحكام مألوفة، وأن هذا هو شأن معظم الفرنسيني كلما تعلق األمر باجلزائر

بكل  اتسري شؤووقائمة، وكانت السلطة فيها تقوم بعملها ولقد كانت الدولة اجلزائرية موجودة 
تتبادالن وعلى عالقة مع السلطة القائمة  1930 سنة ل اجلزائراحتالوكانت فرنسا قبل قرار التدخل و.سيادة

وصف  لك الوقتذعن اجلزائر يف  الضعف فهذا األمر ال ينفيوأما فيما يتعلق بالقوة  .)1(االعتراف الدبلوماسي
قد ناقشنا معىن الدولة أو مفهومها يف القانون الدويل و. اهو شان من شؤووأن وضعها الداخلي  الدولة،

أن و أوروبا أن هذا املفهوم قد تأثر بشكل كبري بالتطور الذي حدث انطالقا من عصر النهضة يف طرحنا كيفو
 السياسية خارج أوروبا، وخاصةعات تطور يف اجتاه نفي وإنكار صفة الدولة على الكثري من اتم هذا املفهوم قد

وعمليات القمع واإلبادة اليت  سلطوها على  االحتاللواألقاليم الواقعة فيما وراء البحار لتربير عمليات الغزو 
اتمع على الكثري من التجمعات  األوربيون وصفكما أنكر . تلك الشعوب من أجل إخضاعها لسيطرم

 .اإلنسانية اليت كانت تقيم على تلك األقاليم
تكتسب  ك، وبذلة هي أنه مبجرد اكتمال العناصر املذكورة تكسب الدولة الشخصية القانوني واحلقيقة

إجراء كاشف عن حقيقة  و سوىه أما مسألة االعتراف فما الدويلأهلية القيام بتصرفات ختضع ألحكام القانون 
فيما يتعلق بالشخصية الدولية للجزائر قبل االحتالل الفرنسي فقد و.املعروفة اتوفر عناصرهتوجد مبجرد 

   .)2(كافحجة ودليل علمي  واملوضوع، وه استعرضنا سابقا رأي األستاذ الدكتور مولود قاسم يف
املنظمات  إن.دويل توجد كذلك املنظمات الدوليةالقانون ال من أشخاص كشخص ةإىل جانب الدول 
هي  ن الدول ذات السيادةأ باعتبارو. يف النظام الداخلي الشركات واجلمعيات واملنظماتتشبه  الدولية

االعتراف للوحدات األخرى بالشخصية  سلطة لكمن ميهي وحدها ف العاماألشخاص الرئيسية للقانون الدويل 
هلذا القانون فإا تدين من مث   Sujets Derivesما هي إال أشخاص تبعية املنظمات الدوليةالدولية حيث أن 

أشخاص صفة الدويل العام فإن  جدير بالتنويه أنه يف إطار الوضع احلايل لتطور القانونو. بوجودها للدول ذاا
وتعترب شخصية املنظمات الدولية شخصية  )3(املنظمات الدوليةوالقانون الدويل تنصرف بصفة أساسية إىل الدول 

حمدودة باهلدف أو الغرض الذي قامت من أجله كما هو مدون يف اتفاق إنشائها، وأن اكتساب الشخصية 
                                     

)1( شخصية "يت بلقاسم يف كتابه اكما يقدم األستاذ الدكتور مولود قاسم ن.دليال على ذلك الشهريةحادثة املروحة وتعترب ـ
أدلة تارخيية ثابتة على وجود هذه الشخصية وعلى اعتراف الدول األوروبية  " 1830اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل 

فقد كان نابليون يستعمل يف 1985كتاب صادر عن مطبعة البعث ."بالدولة اجلزائرية،  وخاصة فرنسا واسبانيا وأملانيا 
وهذا دليل كاف  على اعتراف "لتنيالدو" "الشعبني " وعبارة"العالقات بني الدولتني"مراسالته مع  داي اجلزائر عبارات 

  .فرنسا بالشخصية الدولية للجزائر قبل االحتالل
)2( وبقوة  إن ما يلفت االنتباه هوان احلضارة األوروبية املعاصرة قد فرضت مفاهيمها وقوانينها اليت أصبحت حبكم االنتشارـ

و  كذلك العالقات بني الدول يف  ،والتوسع مفاهيم وقوانني العامل مثل مفهوم الدولة ،وأركاا األشياء واهليمنة احلضارية
وغلى أساس ذلك أبادوا الكثري من األمم واستباحوا أراضيها ،وخربوا الكثري . ممن املفاهي احلرب والسلم اىل غري ذلك

تصرفات تشبه التصرفات اليت قام ا بعض ضباط وجنود من املعامل احلضارية اإلنسانية،والغريب يف األمر هو أن هذه ال
  .جتاه املعامل التارخيية العراقية العظيمة وكأا ال حدث"املاريرت"

)3( 22ص املرجع السابق ، ، املسلحة قانون املنازعات الدولية : الدكتور حممد حازم عتلمـ .  
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القانون الدويل سواء مع الدول أو مع  حيكمهايعطيها صالحية الدخول يف عالقات والقانونية يسمح للمنظمة 
  .املنظمات الدولية ةوهذا ما يعرف بأهلي املنظمات الدولية األخرى

 يعملوملستقلة اتنظيم ال يتمتع بالشخصية القانونية  هي فإن املؤسسة الدولية الدويل القانوين من ناحيةف
أن  قد قالت حمكمة العدل الدولية ، فبالشخصيةمراقبة منظمة دولية أخرى تتمتع وحتت إشراف هذا التنظيم 

 إمكانية احملافظة على هلاوواجبات دولية ومن رعايا القانون الدويل وحيق هلا التمتع حبقوق : "املنظمة األممية 
تارخيه قد  إن تطور القانون الدويل طوال ":  قائلة وأضافت احملكمة...  بتقدمي ادعاءات دولية أو محايتها حقوقها

تأثر مبتطلبات احلياة الدولية وأن الزيادة املطردة يف النشاط اجلماعي للدول أدى إىل تصرفات على الصعيد الدويل 
احملكمة أن مخسني دولة متثل األكثرية الساحقة من أعضاء األسرة الدولية  قالتو" قامت ا وحدات ليست دول

ليس شخصية تعترف ويتمتع بشخصية دولية موضوعية متلك السلطة مبوجب أحكام القانون الدويل إلنشاء كيان 
وتنسحب الشخصية القانونية للمنظمة   .)1("ادعاءات دولية وهلا قدرة التقدم مبطالب وا هذه الدول وحدها 

وكذلك على املنظمات  األخرىلكن على باقي املنظمات الدولية وليس على منظمة األمم املتحدة وحدها 
  .من ميثاق األمم املتحدة 54و  53حكام املادتني ذلك مبوجب أواإلقليمية 

تقدم فإن توفر الشخصية الدولية صفة الزمة خلضوع التصرف اىل أحكام وقواعد القانون  وبناء على ما
هي  ألن الشخصية القانونية. وأن هذه الصفة شرط جوهري يف موضوع التدخل يف القانون الدويل العام الدويل

اليت له سلطة التصرف قوق احلجمموع ديد الشخص وحته تسمح بتحديد وتعيني اال الذي يتحرك في الصفة اليت
  . األشخاص باقي جتاه ه القانونيةحتدد كذلك التزاماتووله حق محايتها والدفاع عنها، ،فيها

 أن رغم. ت الدوليةتأثري على العالقاوالظواهر اليت هلا عالقة ب يهتم بطبيعته أن القانون الدويل ونشري اىل
ذات  ال ترقى إىل مصاف الدول ذات الشخصية القانونية الغري حمدودة أو املنظمات الدوليةتلك الظواهر 

مثل اموعات  No state entitiesتسمى هذه الظواهر  بالكيانات غري الدول و. الشخصية القانونية احملدودة
يف احلروب  تصارعةكوضع األطراف امل طبيعية،غري حاالت و اإلنسانية اليت جتد نفسها يف أوضاع

اليت أعطاها القانون الدويل املعاصر وضعا متميزا وهو االعتراف هلا بالشخصية  حركات التحريروالداخلية،
أوضاع و، أثناء احلروب والكوارث الطبيعية أوضاع الالجئنيكذلك و، القانونية املتميزة عن الدولة املستعمرة

احلريات األساسية والقانون الدويل كذلك باحلقوق  يف حاالت أخرى يهتمو ،ملستعمرةالشعوب واألقاليم ا
الكوارث الطبيعية  خالل باألوضاع اإلنسانية كما يهتم ،لإلنسان داخل الدول كحقوق فردية أو مجاعية

القانونية لقيام الشخصية  وتعترب النظرية التقليدية اليت تشترط .)2(الرتاعات املسلحة واألزمات االجتماعية أو
                                     )1( عن حمكمة العدل الدولية يف قضية التعويضات املشهورة  1949أفريل   11مقتطفات من الرأي االستشاري الصادر يف  ـ

  .98ص ، 1971بريوت، القانون بني األمم تعريب عباس العمر دار اآلفاق  Gerhard Van Glahnنقلهوقد 
حيث يوجد بعض أنصار ودعاة حقوق اإلنسان الذين يرون أن الشخص القانون األول يف كال النظامني الداخلي ـ       

جورج "وكذلك الفقيه الفرنسي . "هانس كلسن" و "ختالوتر ب" مثل الفقيه املعروف. والدويل هو اإلنسان الطبيعي
الذي اعترف للشعوب املستعمرة  1977بتلك االتفاقيات األربعة  نيامللحق نيجنيف األربعة، وكذلك الربوتوكول اتفاقياتـ )2(  ."سال

بالشخصية القانونية ألغراض اتفاقيات قانون احلرب وقد مت إحياء دراسات القانون الدويل اإلنساين واإلغاثة يف أوقات 
  .يترتب عنها من أزمات دولية األزمات، كاحلروب والكوارث الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات واجلفاف وكذلك ما
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ما جيري على وبه اجلتمع الدويل  ما يهتم التصرف الدويل يف ظل التطور احلاصل اليوم غري كافية لتغطية كل
األمن الدويل كوا ال تتفق والساحة الدولية، وخصوصا تغطية بعض املمارسات اليت تشكل خطرا على السلم 

ملقاصد األمم املتحدة ضد  خالفا 4فقرة  2خمالفة لنص املادة  مثل استعمال القوة املسلحة.مقاصد األمم املتحدةو
وقد طرح هذا املوضوع على اموعة الدولية حبدة وبصورة . جمموعة بشرية مل تتوفر هلا كل مقومات الدولة

فما دام هذا القطاع ال ميلك الشخصية . مباشرة أثناء العدوان املسلح على السكان الفلسطينيني يف قطاع غزة
ف اطركل أ كونتأن  يشترط فإنهالنظرية التقليدية للتدخل  فحسب. التقليدي اليت يتطلبها القانون الدويل الدولية
ال تقوم إآل  يقضي أن احلرب أن فقه احلرب التقليدي كما.ةالدولي يةالقانون يةشخصبال يتمتعون التدخل عالقة

 الدويل ه القانونوفرياألقاليم املستعمرة مما واملتطلبات اليت حرمت يف السابق الشعوب  وهيبني دول ذات سيادة 
ومل تطلق الدول االستعمارية وصف احلرب على ما كانت تقوم به من . سلوك يفرضه من ا، مبمن محاية اإلنساين

إطار األمم  الدول يف تلك متسكت كمااملتحدة،  منشأة األمإبادة ضد الشعوب املستعمرة قبل وعمليات قمع 
  . 7فقرة  2بنص املادة  املتحدة

بعض والبشرية  الدويل املعاصر يعترف يف حاالت حمددة لبعض الطوائف واجلماعات القانون ويظهران
تلك  اخلاضعة الحتالل أجنيب أو كالشعوب ،جتمعات األشخاص الطبيعيني بالشخصية القانونية الدولية احملدودة

ما تنص عليه  اجلماعات اإلنسانية اليت جتد نفسها يف أوضاع وحاالت معينة مثل كذلكو لالستعمار، اخلاضعة
هو ظهور  وما ميكن استخالصه-;.1977والربوتوكوالت امللحقة ا لسنة  1949 جنيف األربعة لسنة اتفاقيات

اهتمام خاص وإرادة واضحة لترقية حقوق اإلنسان الفردية واجلماعية والتركيز على حق تقرير املصري وذلك منذ 
اليت صارت فيما بعد أساسا ملا جاء من توصيات خاصة التوصية  1960يف (xv)1514الشهرية صدور التوصية 

)xx( 2131  وقبلهما اتفاقية األمم املتحدة ملنع ومعاقبة   بعدم جواز التدخل املتعلقة 1965جانفي  14الصادرة يف
اليت جاءت يف سياق و كل التوصيات واالتفاقات املربمة حىت اليومو 1948جرمية اإلبادة أو التقتيل اجلماعي لسنة 

وتعميم احلريات األساسية الفردية واجلماعية  اإلنسانتفعيل نصوص ميثاق األمم املتحدة  املتعلقة حبماية حقوق 
أنه ليس : 1974من توصية اجلمعية العامة اخلاصة بتعريف العدوان  7تضمنت املادة   وقد.بدون إقصاء أو متييز 

ما ميس حبق تقرير املصري كما ورد يف امليثاق وأن استعمال القوة  خاصة 3يف هذا التعريف عامة وال يف املادة 
ألشكال أخرى  عنصرية أو حلرمان الشعوب من تقرير مصريها والسيما الشعوب اخلاضعة لنظم استعمارية أو

فقا من السيطرة األجنبية، أو املساس حبق هذه الشعوب يف الكفاح من أجل ذلك اهلدف والتماس الدعم وتلقيه و
سواء من خالل اإلعالنات والتوصيات .إن اجتاه السلوك الدويل )1(السالف الذكر لإلعالنا ملبادئ امليثاق وطبق

 بدون شك أن الشعوب اليت تكافح من أجلقر أو من خالل االتفاقات الدولية املختلفة ،ي مرارااليت أشرنا إليها 
واالستفادة مما جاء يف  املصريالعمل على حتقيق تقرير هلا بتسمح دولية حمدودة  تقرير املصري قد اكتسبت شخصية

القانون الدويل  أن إقرار. واحلقيقة 1977 أالتفاقيات لسنة بتلك امللحقة وتوكوالتوالرب 1949  جنيف اتفاقيات
 وتلقيه جيعل الفرق بني استعمال القوة يف حالة الدفاع الشرعي لرد الدعمس التما املعاصر هلذه الشعوب حبق

                                     
)1( 24ص املرجع السابق ، ، املسلحة قانون املنازعات الدولية : مد حازم عتلمالدكتور حمـ .  
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وخاصة بعد االعتراف حلركات  يظهرفرقا اليكاد  هاستعمال هذه القوة من أجل تقرير املصري ، أن العدوان أو
 مستمد من حق تقرير املصري نفسه وليس وتلقيه وأن هذا احلق التماس الدعم وحق املقاومة،  التحرير حبق

 ثالث إىل جانب حركات التحرير رفتدخل ط إىل إمكانيةيشري  ماذا وه .)1(من حق الدفاع الشرعي مستمدا
  .وكثريا ما يوصف االستعمار بأنه عدوان مستمر جتب مقاومته .لدعمها

جيعل استعمال القوة ضد هذا الشعب حلرمانه من  مثال إن اعتراف األمم املتحدة حبركة حترير فلسطني
الشعب  وجيعل استعمال القوة من طرف، عمال خمالفا لقواعد القانون الدويلتكوين دولته املستقلة وتقرير مصريه 

، بل أن من  حق الشعب الفلسطيين  اللجوء إىل استعمال امن أجل تقرير مصريه استعماال مشروعالفلسطيين 
تقرير املصري كما استقر  ه يفمن امليثاق، أو وفقا حلق 51القوة دفاعا عن نفسه لصد العدوان وفقا لنص املادة 

  .                                           كما مارسته الشعوب املستعمرة األخرىو ،اليوم يف القانون الدويل
املصلحة اليت يمن على سلطة القرار يف جملس وضحية عالقات القوة  كانن الشعب الفلسطيين لك 
ة من وصف وكانت املؤامرة الكربى بتوقيع اتفاقيات أسلو اليت مت بواسطتها جتريد املنظمة الفلسطيني األمن،

إن مصطلح  .حركة التحرير وبالتايل حرماا من شرعية الكفاح املسلح وحرماا من حق طلب الدعم وتلقيه
  . السلطة الفلسطينية هو مصطلح فارغ أجوف ال معىن له بني باقي مصطلحات القانون الدويل املعاصر 

وفقا األمن ئيسية اليت أسندت إىل جملس ما دامت الدول الدائمة العضوية غري متوافقة لتنفيذ التبعات الر 
على ما وصل  ةء من املسؤولياجز ة،حيث تتحمل املنظمة األمميوفقا ملا تقتضيه قواعد الشرعية الدولية و للميثاق

وتتمثل هذه  )2(اجلانب األكرب  من تلك املسؤولية العظمىاليوم،كما تتحمل الدول  وضع الفلسطينيني إليه
فإنه من  :نتيجة لألسباب السابقة لكنو .األمن الدويل يف الشرق األوسطوالتبعات يف هذه احلالة يف حتقيق السلم 

الفصل السابع  تنفيذه وفقا ألحكام يتموبريطانيا و ةالواليات املتحدصدور قرار أممي توافق عليه  رغري املتصو
   .بشأن القضية الفلسطينية

 العام الدويل القانونقواعد  بناء على االعتبارات املشار إليها سابقا، فإن التدخل حسبحال، و ى كلوعل
دوليا، سواء كان هذا  املتدخل شخصاجيب أن يكون  إذ: يقتضي توفر الشخصية القانونية لطريف العالقة

و أن تكون أ املتحدة، املنظمة الدولية منظمة عاملية، مثل األممتكون الشخص دولة أو منظمة دولية، وميكن أن 
وكما . منظمة جهوية كمنظمة اإلحتاد اإلفريقي، أو اجلامعة العربية أو منظمة دول أمريكا الالتينية أو حلف الناتو

الوكاالت اجلهوية تنحصر مهمتها يف تطبيق سياسة جملس األمن، حيث ومتت اإلشارة إىل ذلك فان التنظيمات 
يكون عمل وكلما رأى ذلك مالئما  أو املنع القمع لتنظيمات يف أعمالاوأن يستخدم تلك الوكاالت ه جيوز ل

  .إشرافهوالوكاالت والتنظيمات حتت مراقبته  تلك

                                     
)1( 1974ديسمرب  14الصادر يف  3314من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  7املادة ـ.  
)2( 24ص  ، قانون املنازعات املسلحة الدولية :  م عتلمزالدكتور حممد حاـ.  
ذي الصدد بالذات أن معاجلتنا هلذا املوضوع تنطلق من فرضية أن التدخل الذي يشكل عدوانا هو الونشري يف هذا ـ          

  .1974  عام،  و ذلك حسب تعريف العدوان الصادر عن اجلمعية العامة 4الفقر 2يتم خمالفة لنص املادة 
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الوكاالت نفسها فال جيوز مبقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغري وأما التنظيمات 
ميثاق األمم  من 7الفقرة  2املادة  دخل الوارد يف نصوحبظر الت 4 الفقرة 2فهي معنية بنص املادة  ،إذن الس

اليت متكن جملس األمن من مراقبة هذه التنظيمات يف شان استعمال القوة خالفا  52 املتحدة ووفقا لنص املادة
القانون الدويل، املتمثلة  وعلى هذا األساس  يعترب تدخل حلف الناتو خمالفا لكل قواعد . 4فقرة 2لنص املادة 

 مجهورية صربيا واجلبل"يقوم به يف يوغوسالفيا السابقة يف  مم املتحدة، وخاصة مااألأساسا يف نصوص ميثاق 
  .أو بالتنسيق مع جهات أخرى ،أو يف أي مكان آخر سواء بامسه كمنظمة جهوية" األسود

 داخل ةكثرياملعارضة الشديدة اليت تبديها دول  التدخل رغم النوع من هذا اللجوء اىل ونالحظ استمرار
والوكاالت  التنظيمات وبالرجوع اىل ميثاق األمم املتحدة واىل االتفاقيات اليت أنشأت هذه .)1(األمم املتحدة

إال يف حالة  مشروعا بالقوة املسلحة  التنظيمات اجلهويةوفانه ال ميكن أن يكون تدخل الوكاالت :  اجلهوية
من  أو تفويض استعمال أو بتصريح أو 51الدفاع الشرعي اجلماعي وضمن حدود وشروط نص املادة حق ممارسة

بتلك التنظيمات  وإذا استعان جملس األمن الدويل ،طرف جملس األمن هلذه الوكاالت والتنظيمات وحتت مراقبته
والتنظيمات أن حتترم حدود  فالبد على هذه الوكاالت لتطبيق سياسته وفقا مليثاق األمم املتحدة، والوكاالت

وضوابط املهمة اليت رمست هلا يف االتفاق،وأن ال يتحول التعاون يف تنفيذ تبعات جملس األمن فرصة للتدخل من 
طرف تلك الوكاالت والتنظيمات اجلهوية يف الشؤون الداخلية للدولة اهلدف مبخالفة التزاماا وجتاوز حدود 

  .س األمناملهمة املرسومة هلا من طرف جمل
يف البوسنة " الناتو"طرف حلفالتجاوز اخلطري ملضمون قرارات جملس األمن من ولقد حدث هذا اخلرق 

ميثاق األمم املتحدة عندما تدخلت بالقوة  Ecowas لغرب إفريقيا ةواهلرسك مثال،كما خرقت اموعة اإلقتصادي

                                     
)1( وتعارض روسيا التدخل الدائر حاليا يف شؤون مجهورية يوغوسالفيا القدمية، و قد هددت فعال باللجوء إىل القوة يف ـ

 .مجهورية اجلبل األسود و مساندته من طرف حلف الناتو انفصالحالة فرض 
النظام الدويل اجلديد بعد احلرب لقد حظي موضوع الشرعية الدولية باهتمام الكثري من الفقهاء والكتاب منذ نشأة ـ           

د طريقه اىل التطبيق بسبب االنقسام االديولوجي الذي حدث بانتهاء التحالف بعد مل جي هذا النظام العاملية الثانية ولكن
ه س األمن لتطبيق هذلمل تفتح الطريق أمام جم 1990 منذكما أن اية املعارضة االديولوجية .احلرب العاملية الثانية مباشرة

وإذا كانت الدول الكربى منذ حرب اخلليج األوىل تشري اىل النظام الدويل .الشرعية كما تضمنها ميثاق األمم املتحدة
وأن الشرعية املطبقة اليوم هي شرعية األمر .اجلديد فإن هذا املصطلح ليس له معىن يف ظل أحكام ميثاق األمم املتحدة

الفاعلية انطالقا من األهداف واملبادئ املكرسة  أتحدة على أساس مبداألمم امل اليت احنرفت يف تفسري أحكام ميثاق.الواقع
 . يف امليثاق

         شرعية القوة واملصلحة اليت تقوم عليها العالقات الدولية منذ القدمي، وأن كل ما  اويظهر بوضوح من التحليل النهائي أ
  .تغري هو األساليب والوسائل املتبعة لتحقيق املصلحة

لوا بالشئ املثري يف قضية الشرعية الدولية أن كثريا من الباحثني قد سلموا باألمر الواقع وقبلوا مبا جيري وكأم قد قـ          
 بعض من تناول حرب اخلليج وخاصة العدوان على العراق صفبالقوة قانونا والعودة من جديد إيل عصر الفوضى وي

ولكن على أي شرعية ميكن أن يقوم هذا النظام يف ظل وجود أحكام ميثاق األمم .لنظام دويل جديد ايةبأنه بد بالدراسة
كما  "ورسالة حممد فغايل-يف هذا املعىن رسالة مسعد عبد الرمحان زيدان"؟.املتحدة اليت تنظم مسألة السلم واألمن الدويل

  . أشرنا إليهما يف اهلوامش السابقة
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سرياليون، وأخريا طريقة تنفيذ قرار جملس األمن بالتفويض إستعمال القوة  ليبرييا ومجهورية  املسلحة يف مجهورية
  .بشأن ليبيا من طرف حلف الناتو

على الشخصية القانونية الدولية العالقة ف  اأطر مجيع تتوفرأن التدخل يقتضي أن  نشري اىلوجيدر بنا أن 
حرة مستقلة  أو أن تكون دوال ،دوليةأن تكون منظمات  قائمة بذاا، فيمكن لكل طرف شخصية كونيوأن 

الشؤون دون مشاركة من أية جهة أخرى تلك على  بالسلطة واالختصاص ة املعنيةأن تنفرد الدولو ،ذات سيادة
أو  ،منظمة دولية كاألمم املتحدة أو ،أن يكون دولة أو منظمة دولية فاملتدخل ميكن أخرى سواء كانت دولة

مقومات الدولة  كل قي مثال، أما الطرف اآلخر فالبد أن يكون دولة تتوفر علىحلف الناتو، أو اإلحتاد اإلفري
الدولة وحدها  وأهم ما يثري االنتباه هو موضوع السيادة اليت هي اخلاصية اليت تنفرد ا .كما متت اإلشارة إليها

للتدخل  أو هدفا الدولية عرضةميكن أن تكون املنظمة  ال وبذلك ،على عنصر السيادة توفرتملنظمات الدولية ال فا
يف نص   أو أن تكون عرضة للتهديد باستعمال القوة أو استخدامها كما ورد  ،7الفقرة 2نص املادة باحملظور 

إذا سلمنا بالتعريف  اال  1974 أو أن تكون ضحية عدوان كما عرفته توصية اجلمعية العامة سنة. 4 فقرة 2املادة 
 العام على أنه تدخل وهذا املفهوم للقانون لتدخل والذي ينظر إىل كل جتاوز أو خمالفةالليربايل الواسع واملفتوح ل

متعارف عليه من وكما ال يستقيم مع ما هو مستقر  فيه نوع من املصادرة على أي مبادرة يف العالقات الدولية 
  .مفاهيم قانونية

بالشؤون الداخلية لدولة من جهة، أو املساس باستقالهلا السياسي من  امساس التدخليشترط ان يكون 
ضمن  بسبب من األسباب مل تعد شأن أو شؤون يف معىن هذا الكالم أن ال يكون التدخل قد وقعوجهة أخرى، 

قتضى الشؤون الداخلية أو اخلارجية للدولة املعنية سواء مبقتضى تطور القانون الدويل والعالقات الدولية أو مب
  .)1(اكان اتفاقا خاص عاما أو إتفاقا االتفاقاتفاق أبرمته الدولة سواء أكان 

  تابعة والدول الداخلة في اتحاداتأوضاع الدول ال

فعالقة التبعية اليت . جتعل الدولة التابعة يف وضع أقل من املساواة يف مواجهة الدولة املتبوعة إن عالقة التبعية
تعتمد يف عالقاا اخلارجية على الدولة  لكنهاوالداخلي  بدرجة كبرية من احلكم الذايت تتمتع فيها الدولة التابعة

كانت هذه الروابط قدميا و ،هذا الوضع يشبه الروابط الدستوريةو، ىالعصور الوسطاملتبوعة، كان معروفا يف 
ففي .قات حمدودة مع بلدان أخرىاإلقطاعية، فإذا مسحت الدولة املتبوعة للدولة التابعة بإقامة عال تسمى بالروابط

وهذا ما كان عليه وضع بعض  )2(ميكن القول أن الدولة التابعة تتمتع على األقل بشخصية حمدودة هذه احلالة
يذكر أن مصر كانت تابعة للدولة و، مثال كريت جزيرةولإلمرباطورية العثمانية كصربيا الدول اليت كانت تابعة 

إىل  1883العملي بداية من سنة وبينهما غامضة يف أساسها القانوين  لبعض الوقت مث أصبحت العالقة العثمانية
الدول من  تلكدول االحتاد جتعل كل املسائل اليت تقوم بني كما أن الروابط الدستورية اليت تقوم بني .1914سنة 

                                     
)1( ملني ااملنظمات الدولية مع الدويل املستقبلة ملقرات املنظمة اتفاقيات املقر واتفاقيات حصانة املوظفني الع وهلذا السبب تربمـ

  . ويكفي التذكري برأي حمكمة العدل الدولية الدائمة يف قضية مراسيم اجلنسية يف تونس واملغرب. فيها اىل غري ذلك
)2( 83ص  ،1971بريوت  ، األفاق دار، العمر تعريب عباس  ،القانون بني األمم : فان غالن دجريها رـ .  
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تدخال من قبل احلكومة املركزية يف  ديةاالحتا الشؤون الداخلية، وال تعد اإلجراءات اليت جتري ضمن الدولة
 .شؤون الدول املشكلة لالحتاد

األعضاء يف االحتاد واعترب  إحدى الدولتارخييا قمعت حكومات مركزية حركات انفصالية من طرف 
واعترب  "بيسان"قمعت احلكومة املركزية السويسرية الثورة يف مقاطعة 1830مثال سنة  ،ذلك اإلجراء شأنا داخليا

قبل فقد  كثريا عما كان عليه من املوقف يف الوقت احلايل مل يتغريو.داخليا ال عالقة له بالتدخلشأنا  هذا العمل
كما  االنفصالية بالقوة العسكرية دون أن يعترب ذلك تدخال" بيافرا" حركة اإلحتادية نيجرييا مجهورية واجهت

كما ختوض روسيا حرب انفصال يف مجهورية . اخلارجي نغو احلركة االنفصالية بطلب التدخلوواجهت الك
وبقي  ملواجهة الثوار ورمبا جتاوزت احلد املعقول يف استعمال القوة العسكرية"داغستان"ومجهورية " الشيشان"

ومل يتم " التبت"يف  املتأزم الوضع ةبالنسبة ملا تقوم به الصني من قمع ملواجه شئ، ونفس الاألمر شأنا داخليا
يف شؤون تلك الدول  لقواعد القانون الدويل حمالفا مواجهة هذه احلروب الداخلية بالقوة على أا تدخالتصنيف 

  . املشكلة لإلحتاد
 ما حدث من ولكن داخلي،من ناحية القانون الدويل عموما فإن ما جيري داخل دولة  احتادية هو شأن 

 اليت كانت يف السابق شؤونا قد حول الكثري من الشؤون املتحدة،قيام األمم وتطور بعد احلرب العاملية الثانية، 
وقد . نصابهحبفظ السلم واألمن الدويل، أو إعادته إىل ن الشؤو داخلية إىل اهتمام دويل وخاصة عندما تتعلق تلك

التبت حيث اعتربت يف  يف احلرب األهلية النيجريية وحرب الشيشان وكذلك التمرد الحظنا األمر بكل معطياته
 رقم األمن سمثال قرار جمل ءيف الصومال استثناوقد شكلت احلرب األهلية . تلك احلروب شؤونا داخلية

الصومال يشكل ديدا  الرتاع يفاإلنسانية الناجتة عن  ةفيه الس أن حجم املأسا إعترب 3/2/1993 بتاريخ194
ذلك إىل  ويرجع السبب يف.سابقا يوغساليفال اإلحتاد الصراع يفبشأن وكذلك احلال  األمن الدوليني،وللسلم 
اليت وصلت إىل حد اإلبادة والتقتيل اجلماعي أو وفيها  متت سعة انتشارها واملمارسات اليتوب واحلر تلكطبيعة 

انت وحدها كافية لتهديد السلم كآثار ن ، وما جنم عن ذلك ميف البوسنة واهلرسك ما يسمى بالتطهري العرقي
الديين لألقليات اليوغسالفية يف الكثري من واملنطقة نتيجة االمتداد العرقي واألمن الدويل باندالع حرب واسعة يف 

 .تركيا مثالوالدول ااورة كألبانيا 
  :على النحو التايل لقد حلق مبدأ عدم التدخل يف عهد األمم املتحدة تعديالن هامان

يف كل مكان اهتمام  واحلريات األساسية فقد أصبح من املستقر أن محاية حقوق اإلنسان:  األول التطور
 قوقالواضح حل رقاخليف ما يتعلق ب 7الفقرة  2وقد رفضت األمم املتحدة أن تكون مقيدة حبكم املادة.دويل

األمر اىل التدخل من جانب جملس وقد يصل  التعسف وإدانة يف الوقائع من التحقيق املنظمة أن متنعك،  اإلنسان
أنه يشكل ديدا  أو .واألمن الدويل األمن إذا ثبت أن وضعا داخليا من شأن استمراره أن يؤدي اىل ديد للسلم

   إخالل به واملثل الواضح على هذه احلالة هو تدخل املنظمة األممية يف الصومال أوللسلم واألمن الدويل
وأخريا التفويض بالتدخل يف ليبيا وأبرز مثال يف هذا الشأن هو  ة واهلرسك،والتفويض بالتدخل يف البوسن

أن جملس األمن مرتعج مما يتعرض  :الصادر عن جملس األمن بصدد العراق حيث تضمن القرار ما يلي 688القرار
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اىل نزوح  ىا أدمم. له املدنيون العراقيون من قمع يف أماكن متعددة من العراق ويف املنطقة اليت يسكنها األكراد
  .وطالب القرار من العراق وقف هذا القمع فورا .األمن الدويلومما يهدد السلم  ...مكثف لالجئني 

بتشكيل  28/02/1999 الصادريف745القراركذلك و الذي أجاز التدخل يف هاييت، 940 وقد كان القرار
بأن :بشأن ليبيا حيث قرر الس 31/3/1992الصادريف 748أمرا جديدا إىل جانب القرار هيئة مؤقتة يف كمبوديا،

  .األمن الدويلويعد ضروريا للحفاظ  على السلم  ...قمع أي عمل إرهايب دويل 
وهذه القرارات وغريها تظهر بوضوح اإلمكانيات اليت يتوفر عليها جملس األمن وفرص التدخل اليت خيوهلا 

إذ يكفي أن يكون السلم املقصود هو . لسلم أو حالة عدوانله امليثاق إذا ما تعلق األمر بتهديد السلم أو خرق ل
 .)1(الشهرية 2/4 السلم العاملي حىت يسقط احلظر الوارد يف املادة

اليت يكون فيها احتمال  تلك اعتبار احلروب األهلية اليت يتم فيها تدخل أجنيب، أو هوو : لتطور الثاينا
  .تدخل أجنيب، على أا تشكل ديدا للسلم

 تدويل أو ة، وإمكانيجيب أن نعترف أن إمكانية التدخل يف الصراع الذي جيري داخل دولة احتادية ولكن
مثال فاحلرب يف الشيشان . اليت تقف وراء ذلك األجنبية على القوى بصفة خاصة عدم تدويل الرتاع يتوقف

ب انفصال، ولكن مادام األمر ،كلها حروالشمالية  احلرب يف التبت وكذلك احلرب اليت كانت دائرة يف ايرلنداو
 اخلارجيفال ميكن الكالم على أي نوع من أنواع التدخل  مثل روسيا أو الصني أو بريطانيا عظمى يتعلق بدول

أو التدخل املشروع باالعتماد على  ،7فقرة 2واملادة 4فقرة 2سواء التدخل الغري مشروع واحملظور حبكم املادة 
املبادئ ومن بينها محاية وما يتعلق باملقاصد و الفصل السادس والفصل السابع ةأحكام ميثاق األمم املتحدة وخاص

ألنه ال ميكن لس أألمن أن يتدخل مادام األمر يتعلق .اجلتمع الدويل اهتماماتكاهتمام من   حقوق اإلنسان
وميكنها من جهة  بدولة متلك وقف أي حماولة الستعمال التدابري املنصوص عليها يف الفصل السابع من امليثاق

  .)2(أخرى التصدي ألية حماولة للتدخل بالقوة
إىل إرادة  األمر فعال؟ وهل يرجع .تصور دولة يف احتاد فدرايل حتتفظ بسيادا كدولةنأما هل ميكن أن 

الشعبية إىل عضوية  أوكرانيامجهورية فقد أنظمت مجهورية بيالروسيا و. حمري فعال آخر ؟ فهذا أمر.الدول نفسها
رغم أما كانتا من مجهوريات االحتاد السوفيييت يف ذلك الوقت، وكان هذا اإلجراء  بعد إنشائها األمم املتحدة

تدعيا أما دولتني قد مت بناءا على توازنات سياسية أكثر منها قانونية، ومل يكن من حق هاتني الوحدتني أن 
يف األمم املتحدة وأما  ألعضاء اليت متارس حق التصويتالدول ا ا حبقوقتباملعين الصحيح للدولة رغم أما متتع

  .1947 اشتركتا يف وضع معاهدة الصلح االيطالية سنة

                                     
)1( التدخل يف املمارسة الدولية بني احلظر القانوين والواقع الدويل :  إدريس لكرميي :بشأن القرارات املذكورة أنظر ـ

  .على صفحات االنترنيت 2006سنة  1600 العدد ،احلوار املتمدن تاملتغريا
)2( مينع العضو الدائم من التصويت  يف هذا الشأن كما ميكنه استعمال حق  التصويت يف جملس األمن الفبموجب إجراءات ـ

ا ذنع من كان طرفا يف الرتاع عن التصويت إتالذي ينص على  أنه مي. من ميثاق األمم املتحدة 27الفيتو تطبيقا لنص املادة 
  .52 من املادة 3 والفقرة كان األمر يتعلق بتطبيق أحكام الفصل السادس ،
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الشعب  :هيعناصر الثالثة والما هو معروف تقتضي أن تتوفر الدولة على  حسب ةالشخصية الدوليف
من و، هلذا السبب تكون دولة مستقلةأن ب ،تتمتع بالسيادة أي السلطة على مجيع شؤوا نواإلقليم والسلطة وأ

مسؤولية الدفاع  كما حتملت الدول احلامية. لدول املستعمرةلالناحية التارخيية اعتربت املستعمرات أراضي تابعة 
ما فعلت فرنسا قي شأن املغرب وتونس وكما فعلت بريطانيا يف  مثل القات الدول احملمية مع اخلارج،وإدارة ع

 . الشرق
 ة القائمةجتعل شؤون الدول الواقعة حتت هذا النظام من شؤون الدول أو الوصاية االنتدابو أفاحلماية 

 الدولة املنتدبة أو احلامية التدخل يف شؤون تلك الدول تدخال يف شؤون جيعلو االنتداب أو الوصاية،ية أو ااحلمب
ب اخلاضعة لالستعمار أو اهليمنة قد تغري الوضع القانوين بالتدريج يف ما خيص األقاليم والشعوو، أو الوصية

  . حيث مت اإلقرار بالشخصية الدولية هلذه األقاليم والشعوب من أجل تقرير املصري األجنبية يف ظل األمم املتحدة
 كانت سواء ذه املنظماتتتوقف على إرادة الدول املنشئة هل فإا الدولية اتلمنظمل القانونية شخصيةال أما

اليت تستخلص ية ضمنال اإلرادة  عنها بكل وضوح يف معاهدة إنشاء أو تأسيس املنظمة، أوعرباملالصرحية إرادا 
األمم املتحدة    كما فعلت حمكمة العدل الدولية مع ميثاق ،من خالل تفسري واستقراء أحكام املعاهدة وتفهم

  .بشأن الشخصية القانونية هلذه املنظمة
ولكن  االعترافالتقليدية املعروفة عنصر  الدولة القانون الدويل من يضيف إىل عناصر فقهاءمن هناك 

رط ـأن هذا الشو.هو عنصر كاشف عن حقيقة توجد مبجرد توفر عناصرها االعتراف أن عنصر هو املتفق عليه
نيتها يف الدخول يف الدولة املعترفة عن  طرف هو تعبري منفاالعتراف ال مينح للدولة الشخصية أو يرتعها عنها، 

  .االعتراف يف حد ذاته ال يزيد أو ينقص من شخصية الدولة ولكن. عالقات مع الدولة املعترف ا
، أو قدرة الدولة الفعلية "شرط قابلية الدولة لالستمرار يف الوجود: "من يضيف إىل تلك الشروط هناكو

ط القائل باالعتراف هو شرط ذايت مرن وهذا الشرط  كالشر. على الدخول يف عالقات مع الدول األخرى
 أغراض سياسية حبته من أجل تكريس اهليمنة والوصايةوللغاية قابل لالستعمال التعسفي وقد متت إثارته ألسباب 

قائمة على الغري متكافئة العامالت امل، وإقرار ويكون عذرا إلطالة اإلستعمار أوالسيطرة على الشعوب األخرى
وقد يدخل ضمن  يب مباشرة أو غري مباشرة كعدم االعتراف أو كسحب االعتراف،الضغط والتهديد بأسال

  .وهذا ما يرفضه رجال القانون الدويل الرتهاء .أساليب الدعاية أو التدخل اهلدام
هلذه االعتبارات السابقة فإن الدولة تظهر اىل الوجود وتكسب الشخصية القانونية مبجرد اكتمال 

املعروفة،ويكون أتساع أو ضيق هذه الشخصية متوقفا على مدى تطور القانون الدويل من عناصرها التقليدية 
جهة وكذلك على مدى تطور العالقات الدولية وعالقات الدولة باحمليط الذي توجد فيه وتأثرها مبا جيري فيه 

  .من جهة أخرى
حلاالت لتضع اتمع الدويل االعتراف يف الكثري من ا أستعمال مبدالقد تعسفت الدول الغربية وأساءت 

أمام األمر الواقع كما كان عليه احلال يف قضية االعتراف باألنظمة العنصرية  وخاصة االعتراف بالكيان 
مث اعتراف الدول الغربية مؤخرا بقيام دولة اجلبل األسود ضد  الصهيوين كدولة قبل اكتمال عناصر الدولة له،
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رقا صرحيا مليثاق األمم املتحدة الذي يكرس الوحدة اإلقليمية واالستقالل رغبة أغلبية دول اتمع الدويل،وخ
  .وصغريهاالسياسي جلميع الدول ،باإلضافة اىل املساواة يف السيادة بني مجيع الدول كبريها 

  عمال دكتاتوریا يالتدخل الفعل أن یكون شرط : الفرع الثاني

من القوة  شيء يفتوظ الذي ميارس ضد الدولة اهلدفل ألتدخلي فعاملقصود ذا الشرط هو أن يتضمن ال
القوة أو العنف سواء بصورة مباشرة  معاين أي أن الفعل ألتدخلي يكون عبارة عن تصرف فيه بعض. الغصبو

 الللدولة اهلدف حرية االختيار وتصرف ال ذلك ال يتركو ،بشكل ال يقاوم يكون ذلكو أو بصورة غري مباشرة،
  . حق الرفض

ميكن  تعددة تتوقف على ظروف وعوامل الأشكاال موأن التصرف الدكتاتوري قد يأخذ صورا  عروفمو
جمموعة من املصطلحات العالقات الدولية و، وقد تطورت يف القانون الدويل حصرها يف حالة أو صورة حمددة

اجلذري الذي طرأ  يرجع السبب يف ذلك بطبيعة احلال إىل التغيريو، مل تكن معروفة من قبل، ضماريف هذا امل
 ظاهرةمن  وموقفه إىل تغري نظرة اتمع الدويل بصفة خاصةو .حدودهاو  حمتواها،وعلى مفهوم السيادة، 

التهديد "حترمي   األمر اليوم اىل وصل أنإىل  يف هذا االجتاه التقنني التدرجيي الذي استمر كذلكحلرب، وا
ر ــأو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخباستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي 

وقد . بتحرمي استعمال القوة العسكريةكما  هو معلوم  وتتعلق هذه القاعدة. )1("مقاصد األمم املتحدةوال يتفق 
  . يف العديد من املرات متت اإلشارة إىل ذلك

الذي يستعمل يف موضوع التدخل هو مصطلح أوسع بكثري من مصطلح  "قوة " لكن املعىن العام ملصطلح 
القوة  حيث أن العنيفة، التصرفات صورويتضمن الكثري من أشكال القوة العسكرية، فمصطلح قوة يف معناه العام 

غري و املعنوي املباشر سواء املادي أو بصالغوفالقوة هي العنف . العسكرية تعترب واحدة من مضامينه
كانت لتقوم به  القيام بتصرف ما لتأثري على إرادة الدولة اهلدف ومحلها على اختاذ موقف أوا املقصود منه.املباشر

مظاهر وأنواع القوة الغري عسكرية يف  لاستعماأن اللجوء إىل من املعروف و. األساليب والتصرفات لوال تلك
من مفعول وتأثري القوة  وتأثري أكربيكون له مفعول  هو أمر مألوف، ويف بعض احلاالتالعالقات الدولية 

إىل  ةغممردفعها يربها وجي مما تكون األضرار اليت تلحق بشؤون الدولة اهلدف أضرارا بالغة ، قدوالعسكرية، 
الضغط و، مثال فالضغط الدبلوماسي. االنصياع إىل أوامر الدولة املتدخلةواخلضوع واالستجابة إىل مطالب، 

يف العالقات  مفعول كبري جداوهدف واحد  الضغط عن طريق الدعاية كلها وجوه للقوة هلاو االقتصادي،

                                     
)1( يقولون هذه األيام أن هناك نظاما دوليا جديدا "  :معلقا على موضوع الشرعية ما يليالدكتور أمحد أبو الوفا يقول ـ

  .قواعد القانون الدويل على كل أعضاء اتمع الدويل قيقوم على أساس الشرعية الدولية خصوصا بتطبي
إذ مل يتم تطبيق القواعد .ملا تقدم يظهر ان النظام الدويل الذي أمسوه جديدا هو نظام انتقائي والواقع ان التنفيذ الفعلي          

نستان و يف البوسنة و اهلرسك و ما طبق  على ليبيا خبصوص قضية ايف افغ ثالقانونية الدولية بطريقة موضوعية وما حد
احلايل يتكون من رأس كاسح و جسم كسيح فهو إن النطام الدويل  :لوكريي هو خري دليل وبرهان على صحة ما نقول

  . " يف يد الدول الكربى مع خضوع تام من قبل الدول الضعيفة
  . 30-29 صالوسيط يف القانون الدويل العام  : دكتور أمحد أبو الوفاـ          
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منذ االنتخابات الرئاسية اإليرانية وفعلى سبيل املثال .القوة العسكرية مفعول فعولامل هذا ، قد يضاهيالدولية
تغيري ل التحريض على العصيانو،من أجل نشر الفوضى دعاية رهيبةو قويا ضغطااألخرية متارس الواليات املتحدة 

املوقف اإليراين بإثارة الشارع ضد النظام القائم وقد اعتربت احلكومة اإليرانية هذا التصرف تدخال غري مقبول 
   .يف شؤوا الداخلية 

االستماتة يف التمسك واإلحلاح الشديد و، داخل املنظمات الدولية لنضال السياسي املتواصلللقد كان 
باملواقف يف املؤمترات الدولية، وخاصة يف إطار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من طرف جمموعة كبرية من الدول 

حق : أن أصبح مفهوم السيادة مفهوما واسعا يتضمن من بني ما يتضمنه: واحلكومات اليت متثل األغلبية العددية
دون تدخل خارجي مبا يف ذلك سيادة كل دولة   والثقايف االقتصادي،و كل دولة يف تقرير مصريها السياسي،

 دولة حقها يف استرجاع سيادا على هذه الثروات إذا ما كانت حتت سيادةوعلى ثرواا الطبيعية 
إىل حتقيق ذلك الطموح عن طريق إبرام معاهدات دولية حترم  عامل الثالثتدفع دول ال إرادة قويةكانت وأجنبية،

من ميثاق األمم  7فقرة  2الدبلوماسي باعتبارها ممارسات خمالفة لنص املادة وعاية وحترم الضغط االقتصادي الد
توصيات اجلمعية العامة دائما تدين كل كانت و. كما سيتم تفصيل ذلك يف موضوع صور التدخل. املتحدة

من أشكال التدخل، ما دام حيرم أشكال التدخل، وقد أقرت هذه التوصيات أن الضغط االقتصادي يعترب شكال 
سواء بتقدمي املساعدات  هذا النوع من الضغط قد يتم الدولة من حرية القرار السيادي يف شؤوا االقتصادية،وأن

مبنع هذه املساعدات  احلكم، أو املعارضة بنية التأثري على الشؤون الداخلية للدولة والتدخل يف شؤون للسلطة أو
احلكومات القائمة  خاصة يف أوقات األزمات والكوارث  زيادة حجم الضغط الداخلي علىتقليص املبادالت ل أو
أما التدخل الدبلوماسي فمثاله احلايل ما متارسه الدول . كذلك الصراعات السياسية على السلطةواحلروب ، و

ف احملاوالت اليت تقوم الواليات املتحدة على إيران وعلى مجهورية كوريا الشمالية إلرغامهما على وقواألوربية 
  .من أجل اكتساب التكنولوجيا النووية الدولتان ا

وجتدر اإلشارة اىل الصراع والنقاش الذي دار خالل مؤمتر فينا حول قانون املعاهدات اثناء مناقشة نص 
مسألة التهديد  املتعلقة بالقاعد اآلمرة اليت جتعل كل إتفاق يربم خمالفا هلا باطال حيث أثريت من جديد 52املادة 

يورد رئيس الوفد الربيطاين يف املؤمتر بعض اآلراء و:أنواع القوة ومفهومهاو.اباستعمال القوة أو استخدامه
  : واملواقف على النحو التايل

Two distinct issues were discussed in connection with the drafting of this article ,The first 
arose out of an amendment tabled by a group of nineteenth Afro-Asian and Latin American 
countries which sought to define the expression force as including any Economic or Political 
pressure )1( . 

 فعالوكل ما يف األمر هو أن تصل هذه األ ،صاحلة للتدخل  والتصرفات فعالكل األ: أنالواقع هو و  
استقالهلا سواء كانت الوسيلة عسكرية أو اقتصادية أو وإىل درجة من اجلسامة حبيث تؤثر على سيادة الدولة 

 الداخلية أو حرمتها من سلطتها على شؤواالدولة من ممارسة  والتصرفات فإذا حرمت هذه األفعال. سياسية

                                     
)1(  - I. M .  Sinclair  : The Vienna convention on the law of Treatise ; PP 97. 
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مباشرا أو غري  كما ميكن أن يكون التدخل. دكتاتوريا تصرفا  هذا الفعل يعترب اخلارجية فإنإدارة شؤوا  حرية
بناء على طلب  التدخل  أما إذا كان. مباشر، فإذا كان التدخل مباشرا فإنه يؤثر على إرادة احلكومة املمثلة للدولة

  .)1(أو موافقة فإنه يسلب الشعب حقه يف تقرير مصريه
كل أنواع القوة اليت تؤدي الغرض  نشري اىل هذه احلالةيف  التدخليف  القوة املستعملةأما فيما يتعلق مبعىن 

وال تترك هلا  وجتربها على الرضوخ واالنصياع إىل مطالب الدولة املتدخلة فالدولة اهلدوحتقق املطلوب وتدفع 
 .توصف بأا قوة تدخليةالتصرف  حرية

 :ا حدث يف مؤمتر فينا على النحو التايل ململذكور نقال اكما يضيف الكاتب 
The vast majority of the Western states represented at the Conference ;together with certain Latin 

American States; vigorously opposed the nineteenth-Power amendment, arguing that(a)the drafting 
history and text of the charter clearly demonstrated that the expression “force» as used in 
article2(4)referred only to physical or armed force and(b)the acceptance of Economic or Political 
pressure as a stuffiest ground rendering a treaty nul and void would seriously prejudice the stability of 
treaty relations )2( . 

لكل األسباب املذكورة آنفا، فإن معىن الدكتاتورية اليت يوصف ا العمل ألتدخلي ميكن أن تتضمن كل 
  الرضوخ أو االستجابة ملطالب الطرف اآلخر من تصرفاتما من شأنه أن يرغم الدولة على اختاذ موقف أو 

يف صعوبة كبرية وجود  وهذا ما تتمسك به أغلبية الدول عادة رغم.مهما كان نوع تلك التصرفات أو شكلها 
الدولية من ناحية  تطبيق هذه النتيجة  على أرض الواقع نظرا حلساسية املوضوع من ناحية ونظرا لطبيعة العالقات

  .)3(صغريهاوعالقات تقوم على املساواة يف السيادة بني مجيع األمم كبريها  فهي.أخرى
ه العالقات يف نفس الوقت هي عالقات تنظمها قواعد خفية تلعب فيها القوة السياسية للدول ذولكن ه

املصلحة  أا دول تتضمن أولك القوة ،م القانون الدويل من جانب دول متوغالبا ما يتم انتهاك أحكا.دورا حموريا
 .اليت هي أساس كل العالقات الدولية

                                     
)1( 42 - 41 املرجع السابق، ص : حممد مصطفى يونسـ.  

)2(  - I. M .  Sinclair  : The Vienna convention on the law of Treatise ; PP 97. 

)3( مت تزوير االنتخابات اليت فاز فيها الرئيس أمحدي جناد  قد لقد ادعت املعارضة اإليرانية بقيادة التيار اإلصالحي أنهـ
و اعترب احلكومة اإليرانية هذا . هذا االدعاء أيدته الواليات املتحدة األمريكية. املعارض الشديد لسياسة الواليات املتحدة

 .إليران التأييد تدخال من قبل احلكومة األمريكية يف الشؤون الداخلية
وفرنسا وبريطانيا  نالحظه هذه األيام يف ما تعرفه تونس ومصر من أحداث تورطت فيها الواليات املتحدة،إن ما ـ          

وبشكل أقل أملانيا فقد مسحت هذه الدول لنفسها بالتدخل يف شأن نظام احلكم املصري الذي يعترب من صميم السلطان 
ميكن أن تقبل من طرف دولة ذات  تنتقد النظام  بطريقة التصرح أو  انت اإلدارة األمريكية،كو ،ة املصريةالداخلي للدول

يف بداية األحداث ولكن التدخل : موقف احلياد وعدم التدخل بني السلطة واملعارضة املذكورة وقد التزمت الدول.سيادة
فاظا على بدأ عندما تغري ميزان الصراع الداخلي لصاحل املعارضة ،حيث كان على هذه الدول أن تغري مواقفها وذلك ح

  .مصاحلها 
واليت أعتربها بعض الكتاب مبثابة   (xx) 21311965توصية اجلمعية العامة حول عدم التدخل: أنظر يف هذا الصددـ          

  .ميثاقا حقيقي يف هذا اال
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التدخل أو قصد نیةال شرط توفر:  الفرع الثالث
)1(  

 أن الدولة اليت تقوم بالتصرف أو الفعل الدكتاتوري إمنا تفعل ذلك عن قصد :هو املقصود ذا الشرط
 وعي عن  تفعل ذلكاحلصول على نتيجة معينة، أي أا هو  من وراء ذلك التصرف هان هدفيكوو ،وختطيط

 .من آثار  التصرف عن ذلك رتبيطبيعة التصرف الذي تقوم به وما لوبعزم وإدراك  منها،
 يتال فعالصعوبة الوصول إىل تصنيف األوأمر يزيد يف غموض  ألتدخلي يف الفعل نيةالإن اشتراط توفر  
 وتشابك مصاحل الدولية العالقات خاصة يف ظل ظروف و ن الدول واحلكم عليهادولة م اتقوم ،

بعض األفعال بغض النظر عن نية  خمططاا، باإلضافة اىل صعوبة تصنيفوهدافها الدول،وحرصها على سرية أ
نظرا والسبب يف هذه الصعوبة بالدرجة األوىل إىل أن الدول يف أغلب حاالت التدخل،  يرجعو .القائمني ا

بل أا يف كثري من  ،نادرا إال تصرح بنيتها يف التدخل الي وال تبد، الدويل يف هذا الشأن لوضوح القانون
أصبح ميارس نوعا من الرقابة على الذي . تغليطا للرأي العام احلاالت تتعمد التصريح بعكس ما تريدواألوضاع 

ترتب ي ذيال أو األثر العربة يف النهاية بالنتيجة تكون أن:  التحليل املنطقي يفترضا فإن هلذوأعمال احلكومات، 
ا نيته  قائمة به عنالدولة الصرحت ، سواء مادولة اخلارجية لأو  ،املساس بشأن من الشؤون الداخلية لىع
 ومل تصرح به قصدالو أ النية لكأا مل تبد ت ي أا أبدت وعربت عن نيتها يف التدخل أوأ ا صراحة،قصدهو

ن املساس باال احملجوز لدولة مإن ف. غري ودية كانت ودية أم وطرق التدخل بليسااأل تلك وسواء كانت
وباملقابل هناك  ،)2(أخرى بطريقة أو بأخرى يعترب تدخال ما دام ذلك الفعل يشكل مساسا بسيادة دولة الدول

بناء على نية  ذلك فال ميكن أن يكون هناك تدخل ما مل يتم .شرط الزم التدخل نية أو قصد وجود من يرى أن
 مثال فتدخل قوات املار يرت. ليس بالنتيجةوالعربة بالنية وأن   .أو هدف حمدد نتيجة حقيقتل سابق أو قصد

 للتدخل يف وختطيط سابق األمريكيني احملتجزين يف السفارة األمريكية يف طهران كان بناء على نية إلجالء الرعايا
ن هذا التدخل مل حيقق أ رغم  شؤون الدولة اإليرانية،  األراضي اإليرانية وهذه العملية كانت  تدخال واضحا يف

   .من أجله متاهلدف الذي 

                                     
)1( واللفظي  ،لقد تضمنت الدراسات احلديثة يف علم االجتماع وعلم النفس بصفة خاصة البحث يف العنف البسيكولوجي ـ

 ويتكلمون كذلك على مسألة التعذيب النفسي مثال.والذي يستعمل أدوات وأساليب غري مادية للتأثري على السلوك
ومسألة تأثري الظروف على السلوك ، وهذا إمنا يدل على أن هناك وسائل وأساليب أخرى غري القوة املادية امللموسة 

  .التدخ الفعل أعترب ذلك وإذا ما ثبتت ميكن أن تؤثر على سلوك الدول،
)2( انغأرد"ذكر الوزير األول التركي السيد  : فحول حقيقة ما تعرض له األرمن من إبادة خالل احلرب العاملية األوىلـ "

فرنسا مبا ارتكبته من جرائم يف حق اجلزائريني ،هذا التوظيف للتاريخ مل يقصد منه السيد أردغان التدخل يف شؤون 
التاريخ اجلزائري ومل يقصد منه ال مدح اجلزائريني وال ذمهم أو احلط من ماضيهم  ولكنه وظف بعض احلقائق اجلزائر أو 
خلدمة غرض وحتقيق هدف معني وهو الدفاع عن ماضي ) ميكن أن نقول أنه تاريخ فرنسا املظلم كذلك(التارخيية 

سياسي حمنك مل يقصد  التركي ءفرئيس الوزرا.ومأما ما أثاره بعض رجال السياسة اجلزائريني فليس له أي لز.تركيا
  .وستتم دراسة هذه القضية الحقا.التدخل ويعرف أين تنتهي السياسة وأين يبدأ الفانون الدويل
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كما أن توغل قوات عسكرية تابعة لدولة ما عن طريق اخلطأ يف إقليم دولة أخرى دون قصد أو نية  
تتعمد مل القوات املسلحة تلك احلصول على نتيجة معينة ال يعد تدخال باملعىن الفين هلذا املصطلح ما دامت ا 

قوات التحالف فإن اختراق  اخلطأ على عكسو حتقيق نتيجة أو هدف معني،بغرض الدولة املعنية  إقليم  دخول
املدن الباكستانية ووالقوات األمريكية بصفة خاصة للحدود الباكستانية مع أفغانستان والقصف العشوائي للقرى 

ورغم عدم  ،من امليثاق 7فقرة  2نص املادة و 4فقرة  2ة تدخال خمالفا لنص املاد  وقتل السكان األبرياء يعترب
  .الكشف عن نية التدخل من جانب الواليات املتحدة فقد أصبح األمر عاديا

 ويعترب التدخل املتكرر يف جنوب لبنان املثال النموذجي على النية العامة وسياسة العدوان اليت يتبعها
  .الضعيف ذي البنية االجتماعية املفككةالكيان الصهيوين ضد هذا البلد العريب 

من  ونالحظ يف األخري أن حماولة القوات املوريتانية الفرنسية املشتركة حترير الرهينة الفرنسية احملتجزة
تدخل مت بناء على هذا التصرف هو ف  يف أراضي دولة مايل طرف ما يسمى بتنظيم القاعدة يف بالد املغرب العريب

 على ما جيري على أراضيها وسلطتها سياداب واملساس وقصد وختطيط للتدخل يف شؤون دولة مايل سابقة نية
  .)1(وهو عمل غري مشروع

  بعض اإلصالحات الضرورية للنهوضإدخال كثريا ما تلجأ الدول إىل اختاذ إجراءات اقتصادية، أو ف
أخرى، الشيء  أو دول ةاإلجراء أضرار لدولقد تترتب على هذا و. بقطاع معني أو تشجيع منتوج  من منتجاا

الذي يدفع الدولة املتضررة إىل تغيري سياستها أو مواقفها،  رغم أن نشاط الدولة األويل يبدو أنه يف حدود 
  .ممارسة لسياداوصالحيتها، 

فهذه نتيجة أو . حادثة دون قصد إحداثها حدثت أو .أما إذا حتققت نتيجة معينة دون قصد حتقيقها
كما  دخول األجانب إليهامبراقبة  مثال قيام دولة أو عدة دول. ليس تدخال مبعناه الفين املعروفوحادث عارض 

ضر باقتصاد دول أخرى تعتمد اعتمادا فهذه املراقبة قد ت، حاليا يف حدود صالحياا األوريب اإلحتاد تفعل دول
اإلجراء  ولكن هذا. الدول اإلفريقية جنوب الصحراءواليد العاملة مثل دول مشال إفريقيا كبريا على تصدير 

حتديد والسلع والبضائع  كما أن إجراءات مراقبة دخول وخروج. اليعترب تدخال يف شؤون الدول املتضررة منه 
دول ب اراضرأ ءاتهذه اإلجرا فقد تلحقالتصدير هي إجراءات تدخل عادة ضمن سيادة الدول، واالسترياد 

، فإذا من تلك الدولة على تصدير منتجات معينة أو على استرياد بعض السلع الضرورية اقتصادها تمديعأخرى 
 املعنية التصرف الصادر عن الدولةف ى أي دولة،التأثري علأو مل تتعمد اإلضرار والتزمت الدولة حدود صالحياا 

                                     
)1( من األرجنتني من طرف "أيشمان""إن التصرف الذي قامت به فرنسا يف مايل يشبه عملية اختطاف الضابط األملاينـ

وكذلك اختطاف رئيس ـ  .فقد أدانت اجلمعية العامة العملية و اعتربا خرقا لسيادة األرجنتني .ةاملخابرات اإلسرائيلي
فهذه األمثلة تؤكد  .ةحزب العمال الكردستاين عبد اهللا أوجالن من طرف تركيا بالتعاون مع املخابرات اإلسرائيلي

د الشخص حتت سلطتها حيث يصبح بوضوح وجود نية التدخل  أو وجود قصد التدخل يف شأن الدولة اليت يوج
وقد أدانت األمم املتحدة عملية اختطاف  .وجد فيهايوجوده، وكذلك طريقة معاملته شأن من شؤون الدولة اليت 

  .أيشمان واعتربته اعتداء على سيادة األرجنتني
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دولة ب أو أحلق أضرارا اآثار رتب ذلك التصرفلو وحىت كما هو يف القانون الدويل  ال يعترب تدخال مبعناه الفين 
  .أو دول أخرى دون قصد أو نية إحداثها

أو حتقيق نتيجة معينة فان  أو إحلاق ضرر أما إذا كان القصد من وراء اختاذ ذلك اإلجراء هو إحداث أثر
 نوع من التدخل منال هذا ية أو عدم مشروعيةيتوقف احلكم على مشروعواألمر يتحول إىل عمل تدخلي، 

 ذياملقاطعة ال قرار أن ب أن نذكر يف هذا املقامجيدر بنا و .اإلجراءخالل املعطيات والظروف احمليطة باختاذ ذلك 
اختذته الدول العربية يف صراعها ضد العدوان املسلط عليها قصد تغيري مواقف الدول املؤيدة للعدوان، أو تلك 

كذلك عمليات احلظر اليت جلأت إليها الدول العربية املصدرة للبترول يف خضم و املعتدى،اليت تتعاون مع 
 من العدوان الواليات املتحدة بصفة خاصةو قف الدول األوربيةاتغيري مو القصد منه هو كان الصراع املذكور

املقاطعة وهذا احلظر  يف نية الدول العربيةوتظهر جلب اهتمامها ا ووحثها على تسريع وترية حل األزمة 
  .مواقفهاوالدول  تلك واضحة للتأثري على قرارات

غموض ومثال على  الوفيه ما تقدم فقد يكون التعبري عن النية تعبريا واضحا ال لبس  كل وبناء على
يف العديد من املناسبات مؤكدا حق تركيا دخول " طيب رجب أردغا"تصريح رئيس الوزراء التركي : ذلك

تركيا  تعرب عنهقصد واضح وفهذه نية صرحية  )1(التراب العراقي لسحق ميلشيات حزب العمال الكردستاين
مارستها فعال ضد إرادة احلكومة العراقية وت من املناسبا وقد عربت تركيا عن هذه النية يف الكثري .للتدخل

بغض النظر عن و. احلالية، اليت يوجد ضمن طاقمها احلكومي عدد من الوزراء األكراد املتعاطفني مع أكراد تركيا
خاصة وجود العراق نفسه حتت واىل الظروف السائدة يف املنطقة،  أم ال بالنظر احللم التركي  إمكانية حتقيق ذلك

حىت  ا،فإن التصرحيات التركية هي دليل على وجود نية واضحة للتدخل من جانب تركي: قوات متدخلةسيطرة 
من جهة و. هو سحق ميليشيات حزب العمال الكردستاينوعنه  علنولو أن تركيا مل تستطع حتقيق اهلدف امل

؟  التركي اقية من التدخليف العراق، قد طرح مسألة من حيمي السيادة العر املتكرر أخرى فإن التدخل التركي
 ؟.)2(هل هي  قوات التحالف املتدخلة، أم احلكومة العراقية الصورية

وخنلص يف النهاية اىل أن شرط النية أو القصد يف الفعل التدخلي هو شرط غالبا ما يكون  صعب اإلثبات 
  .ال يطرح أي إشكالفإذا مت التعبري عن النية أو القصد صراحة فإن األمر . يف غياب إبداء هذه النية

أهم هذه العوامل هي النتيجة اليت و أما إذا مل يتم ذلك فإن احلكم على الفعل يتوقف على عوامل أخرى،
شرعية  مبدأاملالحظ أنه من الناحية العملية يتم التركيز على و.تترتب عن الفعل أو التصرف الذي قامت به الدولة
  .الفعل التدخلي بدال من البحث عن نية القائمني به

  
  

                                     
)1( 14 ص ، 2007جانفي . 14األحد  ، 1830العدد  ،جريدة الشروق اليوميـ.  
)2( الكثري من األخبار اىل تسامح قوات التحالف مع اجلرائم اليت ارتكبها اجليش التركي يف خميمات الالجئني العراقيني وتشري ـ

  .) وهذا قبل خروج قوات التحالف من العراق  ( .حبثا عن ميلشيات حزب العمال الكردستاين
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  محل التدخل  شرط  : رابعالفرع ال

هو جمموع املصاحل والشؤون املستهدفة بالتدخل أي تلك اليت تتأثر من جراء :املقصود مبحل التدخل
اخلارجية من شؤون وهي شؤون الدولة اهلدف أو ما ميكن أن تشتمل عليه سيادة الدولة الداخلية و التدخل،

فمن املتعارف عليه اليوم أن السيادة تعين سلطة الدولة على شؤوا . هذا ما استقر يف املمارسة الدولية املعاصرةو
تعين كذلك سلطة الدولة على شؤوا  وهي .الداخلية، كما تعين من جهة أخرى حريتها يف إدارة هذه الشؤون

هذه الشؤون هي اال الذي ميكن أن و. دون تدخل أو وصايةو ؤون حبريةالشاستقالهلا يف إدارة تلك واخلارجية 
 ة، داخليأو معنوية كانت مصاحل مادية مصاحل الدولة سواء جمموعوعلى هذا األساس فان  ،يكون حمال للتدخل
  . ميكن أن تكون حمال للتدخل كانت أم خارجية

للدولة  أي اإلقليم وحده " لشؤون الداخليةا" يفهناك من يرى أن حمل التدخل ال ميكن أن يكون إال و
أشخاص، وكل ما وأي كل ما يقع حتت سلطة الدولة املباشرة من أشياء  عليةما يوجد وكل ما يتعلق باإلقليم و

أما الشؤون اخلارجية يف رأيهم فهي تتضمن مسائل ال تدخل بطبيعتها . هؤالء األشخاصويتعلق بتلك األشياء 
الشؤون اخلارجية هي جمال ف ادة مبفهومها املعروف، كما رمسه آباء الدولة احلديثةضمن نطاق ومكونات السي

إىل التأثري على الدول األخرى وتوظف كل ما متلك من  تسعى كل دولةوالتأثري املتبادل، ولتنافس ا على مفتوح
يف سبيل و. جتنب ما أمكن من األضرار واخلسائرولحصول على أكرب قدر ممكن من املنفعة، لإمكانيات ووسائل 

وأن  .وسائل وتسلك خمتلف السبلوالوصول إىل تلك الغاية، تستعمل الدول كل ما يف حوزا من إمكانيات 
مع دول أخرى،كما أنه من حقها  الدخول يف حتالفات  دولة ه من  حق أيفان ى هذا ،الغاية تربر الوسيلة، وعل

 النوع من هذاو. حتالفات قامت ضدها ، أو أن تعارض أية  سياسة ال ختدم مصاحلهاالسعي إلفشال و العمل
  .السلوك يعترب من صميم العالقات الدولية

ألنه ال يتعلق وال  ال يعترب تدخال أمن ناحية املبد: السعي للتأثري يف الشؤون اخلارجية للدول األخرى إن 
 هو  وأن املقصود بالتدخل الدكتاتوري. كما يدعيها هؤالء ميس بشأن من الشؤون اليت تشملها سيادة الدولة

 وهذا ما. ما يوجد عليه من أشخاصوما فيه من أشياء وذلك التصرف الذي ميس بالشؤون املتعلقة باإلقليم 
أو استعملت سلوكا أو تصرفا دكتاتوريا للتأثري على إرادة ما فإذا حاولت دولة . يصلح أن يكون حمال للتدخل

ويف  يف تلك الشؤون  الدكتاتوري تقوم به لوال ذلك التدخل إىل أمر ما كانت لتقبله أو هادفعوأخرى دولة 
يقدم التاريخ شواهد على أن الدول مل و. ذلك اال اعترب ذلك التصرف تدخال يف شأن من شؤون تلك الدولة

بل أنه كان ينظر اىل . ىت التعنيفتكن تعترب التدخل يف الشؤون اخلارجية لبعضها البعض بأنه أمرا يستوجب ح
كثريا من السياسات اخلارجية للدول  على أا ترمي على ما يبدو إىل عرقلة جناح السياسات اخلارجية لدول 

  .أنه ليس هناك من كان مييل إىل اعتبار مثل هذا التنافس وذلك الصراع أمرا غري مشروع يف طبيعتهو. أخرى
إذا تعلق األمر باملراحل األوىل لتطور العالقات الدولية، لكن التطور توجد بعض الصحة يف هذا الرأي، 

ما طرأ من تعديل على مفهوم الشؤون اليت تتضمنها والعالقات الدولية واحلاصل اليوم يف ميدان القانون الدويل 
لالنتباه لتشمل  ساهم من جانبه يف توسيع جمال السيادة ومضموا بصورة ملفتة يف الوقت احلايل قد سيادة الدولة
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وأصبح مضمون السيادة يتضمن ثالثة مظاهر .اخلارجية كذلك باإلضافة إىل الشؤون الداخلية، الشؤون
  :الذي يعرضه احد الكتاب كالتايل اخلارجية والداخلية واإلقليمية على النحو:هي

  Sovereignty as a concept of International Law has three major aspects ;external, internal, and 
territorial .                                                                           

The external aspect of sovereignty is the right of the state freely to determine its relations with 
other states or other entities without the restraint or control of another state. This aspect of sovereignty 
is also known as independence .it is this aspect of sovereignty to which the rules of international Law 
address themselves. External sovereignty of cours presupposes internal sovereignty 

The internal aspect of sovereignty is the state s exclusive right or competence to determine the 
character of its own institutions, to ensure and provide for their operation, to enact laws of its own 
choice and ensure their respect. 

The territorial aspect of sovereignty is the complete and exclusive authority which a state 
exercises over all persons and things found on, under or above its territory.  )1(   

سواء يف ميكن أن يكون  فان التدخل ما يسمى بشؤون الدول يف ما حصل من تطورووبناء على ما تقدم 
منفصلني أو خمتلفني   العنصرين على أماإىل مل يعد ينظركما  ،يف الشؤون اخلارجية للدولوية،أ الشؤون الداخل

يقول احد الكتاب يف هذا . من حيث األمهية واحلساسية، وقد أكد ميثاق األمم املتحدة هذا التطور كما سنرى
، وهو أمر فقد أصبح مؤكدا يف السلوك الدويل )2(قدمي أالصدد أن الشؤون اخلارجية هي إضافة جديدة ملبد

لدولة ما يأخذ عمليا شكل احلرب الفعلية أو الواضح يف الشؤون اخلارجية وأن التدخل املتكرر : ليوما مستقر
ليس عمال ويعترب تدخال  على ذلك مع اإلصرار ذا احلجموالطريقة  التصرف ذهأن و  التهديد باحلرب،

يف شؤوا  وتدخل رهيب ضغط إىل ليبيا مثالتعرضت " لوكا ريب " ففي القضية املشهورة باسم . دبلوماسيا
 األخري على اخلضوع إىل مطالب الدول يف أرغمهااملتحدة  الوالياتواخلارجية من طرف الدول األوربية 

تسليم مواطنيها ليحاكموا يف  منهاالداخلي و االتنازل على بعض الشؤون اليت تعترب من صميم سلطاو األوروبية
ليس هناك أي واجب أو التزام يف القانون " أنه إذ. دولة أخرى وذلك ضد إرادا وخمالفة لقواعد القانون الدويل

بل أن مبدأ السيادة يفترض والية الدولة  ».م مواطنيها ليحاكموا يف دولة أخرىيتسل ةعلى دول يفرض الدويل
أن تطبيق بعض مظاهر سيادة الدولة قد و.وما يقومون به من تصرفات إذا ما كانوا حتت سلطتها على مواطنيها
   .حىت يف اخلارجيتبع الشخص 

اليت متارس ذه الصورة ال ختتلف كثريا عن التدخل باستعمال القوة املسلحة يف الشؤون  إن الدبلوماسية
النوع من الواليات املتحدة متارس اليوم هذا وأن الدول األوربية  بقوة كدنؤوجيب أن نشري و. الداخلية للدولة

التدخل يف الشؤون اخلارجية للدول العربية حماولة الضغط عليها لتطبيع عالقاا مع ما يسمى اليوم بإسرائيل  
ة تقوم به هذه الدول بشأن العالقات اللبناني ماومثاله اآلخر هو  مكشوف،  هذا التدخل هو تدخل سافرو

الشؤون وأنه ليس هناك أي سبب أو مربر للتفرقة بني الشؤون الداخلية : من الواضح جداو .)3(السورية

                                     
)1(  - Nkambo Mugerwa, Subjects of International Law, in Max Sorensen; Manual of Public International Law 

PP.253. 

)2( 179، ص 1971بريوت  ،دار اآلفاق ،تعريب عباس العمر ،القانون بني األمم : فان غالن دجريها رـ.  
)3( ام سوريا ـا وراء ما من ذلك مثال حماوال الواليات املتحدة املتكرر التدخل يف شؤون العالقات السورية اللبنانية وابأ

  .وسنتعرض لبعض هذه احملاوالت الحقا.جيري يف لبنان من أحداث
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كلها شؤون تصلح أن تكون حمال للتدخل إذا ما مت ذلك ومصاحل الدولة، واخلارجية لدولة ما ، فكلها شؤون 
 وليةاملألوف يف العالقات الد داحل جتاوزأن تصل املمارسة إىل  ويف األمر هكل ما و ،بصورة دكتاتوريةوالتدخل 

جيب أن نذكر أن الدول و. وأن يتحول األمر العادي إىل ظاهرة غري مألوفة ال ميكن حتملها أو السكوت عنها
ال بأس من و، أقل قوةالتدخل يف الشؤون اخلارجية لدول  من ستطيع ممارسة هذا النوعي منالكربى هي وحدها 

إن من الواجبات القدمية للدول اليت احتواها : " عن األستاذ األمريكي فان غالن تباسهااق مت إعادة الفقرة اليت
املواثيق املتعددة األطراف التزام أساسي يفرض على أية دولة االمتناع عن التدخل يف والقانون الدويل العريف 

رى، على أنه جيب أن يالحظ اخلارجية ألية دولة أخرى أو يف العالقات ما بني الدول األخوالشؤون الداخلية 
وقد . يشكالن إضافة حديثة ملبدأ قدمي" العالقات بني الدول األخرى " و " الشؤون اخلارجية " املرء أن عبارة 

   .)1(من قبلمتت اإلشارة اىل ما قاله األستاذ األمريكي 
خمتلفة،وقد يكون فعال قد ثبت أن الفعل التدخلي ميكن أن يتخذ صورا وأشكاال وخنلص يف النهاية اىل أنه 

ميكن أن يكون موجها اىل الدولة مباشرة و.وقد يكون مباشرا أو غري مباشر معنويا ماديا ملموسا أو يكون فعال
هناك  كل ما. كرئيس الدولة، أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية أو اىل أحد ممثليها أو رموز السلطة املعروفني

  .يترك حرية االختيار،وال فرصة للرفض للدولة اهلدفأن يكون الفعل دكتاتوريا حبيث ال 
أخري ونتيجة لصعوبة اإلثبات فيما خيص نية الدولة يف التدخل كما متت دراسة ذلك، فقد إستقر يف و

الفقه الدويل اإلقتناع بأن اخلرق املوضوعي لاللتزام بعدم التدخل حيتوي ضمنا على عنصر النية إال إذا ثبت 
كما أن تعريف اجلمعية العامة للعدوان قد انطلق من فرضية  أن الدولة اليت .أي جمال للشكالعكس بصورة تبعد 

تبدأ بالتهديد باستعمال القوة أو استخدامها تكون هي الدولة املعتدية،إال إذا قرر جملس األمن عكس ذلك،وهذا 
املفترضة للدولة املتدخلة بالتهديد  النية ىيعين أن التعريف قد بين احلكم على التدخل بأنة يشكل عدوانا بناء عل

  .على أنه جيوز إثبات العكس
  

 

 

 

                                     
)1( 179، ص 1971بريوت  ،دار اآلفاق ،تعريب عباس العمر ،القانون بني األمم : فان غالن دجريها رـ.  

مما توفره من مزايا كلها شؤون اإلنظمام اىل املنظمات الدولية واالستفادة  إن إقامة العالقات الدولية وتسيريها،وـ           
ومصاحل ختص الدولة صاحبة الشأن وهي وحدها من يقرر  يف هذه الشؤون بكل سيادة ودون تدخل من أية جهة كانت 

  .سواء من طرف دولة أو جمموعة دول أخرى أو من طرف منظمة دولية
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  صور التدخل الغیر مثیرة للجدل  : لاألو المبحث

  التدخل الفردي والتدخل الجماعي : المطلب األول

  
بالصورة أو التتعلق ،والشرعية مبدئيا بني الشرعية وعدم الشرعية التدخل هي األخرى رتتراوح صو
لكن قد يكون الشكل يف بعض األحيان قرينة على الشرعية، لكنها ليست  ،القيام بالتدخلبه الشكل الذي يتم 

و أ أو أن شكال معينا من أشكاله ميكن النظر إليه التدخلمن املعروف أن صورة واحدة من صور ف. قرينة قاطعة
لك الشكل الزاوية اليت ننظر منها إىل ذو ةالوضعي ذلك وصفه وصفا يتطابق معبميكن و، خمتلفةمن زوايا  دراسته 

العالقات ونالحظ أن املهتمني بدراسة موضوع التدخل يف القانون الدويل  ا السببهلذو .أو اىل تلك الصورة
ميكن أن  ،يؤكدون أن التدخل كظاهرة يف العالقات بني أشخاص القانون الدويل بصفة عامة عامهالدولية بصفة 

 هختتلف صور مكن أنامل فمن.وسائل خمتلفةو بطرق التدخل ميكن أن يتم كذلكو.تتخذ صورا وأشكاال خمتلفة
  .أخرى حالة من حالة إىل قيام بهوالوسائل املستعملة يف ال الطرقتتعدد و ،هأشكالو

توقف يف النهاية على ظروف الزمان ت أو الصورة اليت يتخذها التدخل لأمر طبيعي، فالشك هذا و
ورغم .دخلتطور العالقات الدولية يف الفترة التارخيية اليت يتم فيها الت الذي وصل إليه ستوىامللى عو ،واملكان

 إرادة القائمني بالتدخلعلى  يف النهاية توقفالتدخل تخذها الشكل أو الصورة اليت يت كل ذلك فإن أمر
   .من سبل ووسائل اختيارهمما يقع عليه و ،وقدرام وإمكانيام

ة اليت هي شأن شرعيال قضية كونه تدخال بغض النظر عن يبقى علجوهر الف وجيب التذكري باستمرار أن
 ضدهممن ميارس  وظروف بغض النظر عن طبيعة كذلكو به،طبيعة القائمني ودوافعه  إىلالنظر  دونبو، آخر

  .فالتدخل يف النهاية هو خرق لسيادة دولة حرة مستقلة.هذا التدخل
: فقد يأخذ التدخل شكل خطاب يقصد به التأثري على السياسة الداخلية لدولة أخرى، فعلى سبيل املثال "

كان خطابه مقصودا به التدخل و. الشعب العراقي لإلطاحة برئيسه صدام حسني 1990ناشد الرئيس بوش عام 
اإلذاعية لبث " ماريت " طة يف الثمانينات أسست الواليات املتحدة حمو. يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى

كما أن املساعدات االقتصادية شكل آخر للتأثري يف الشؤون الداخلية .رسائلها املناهضة لنظام فيدال كاسترو
  كانت الواليات املتحدة دف من تقدمي املساعدات االقتصادية للسلفادور: لدولة أخرى، فعلى سبيل املثال

كما كان االحتاد السوفييت يهدف من تقدمي املساعدات االقتصادية لكوبا، إىل التأثري على شؤون تلك البالد 
  .الداخلية
الباردة كانت  كذلك تعترب الرشوة أحد األشكال غري املشروعة للمعونة االقتصادية، ففي أثناء احلربو

، ففي السبعينات من القرن ىالدول األخرنتخابات يف التحاد السوفييت تقدمان املساعدات لالوالواليات املتحدة 
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املاضي أنفقت احلكومة يف كوريا اجلنوبية أمواال طائلة للمساعدة يف انتخاب سياسيني أمريكيني يؤيدون 
  .مصاحلها

فإذا تقدمنا يف جمال اإلجبار سنجد تقدمي اخلرباء العسكريني، ففي األيام األوىل حلرب الفيتنام بدأت 
كذلك احلال بالنسبة لالحتاد و. املتحدة تدخلها أوال مبساعدات اقتصادية تلتها مساعدات عسكرية الواليات

احد أشكال و. دول عميلة أخرىوخرباء إىل نيكاراغوا وكوبا اللتني قدمتا مساعدات عسكرية والسوفييت 
يات املتحدة أمواال ملساعدة التدخل األخرى يتمثل يف مساعدة املعارضة  فمثال يف أوائل السبعينات قدمت الوال

كذلك كان االحتاد السوفييت يقدم ويف الشيلي  االرئيس املنتخب دميقراطي "سلفادور اليندي"املناهضني لنظام 
  .أمواال لدعاة السالم يف أوربا الغربية

قامت مثال يف الثمانينات . فإذا تقدمنا حنو طرق اإلجبار، يف هذا اال سنجد التدخل العسكري احملدود
كذلك ساعد االحتاد السوفييت أحد الفصائل يف اليمن اجلنوبية يف و من البحر الواليات املتحدة بقصف ليبيا

  .احلرب األهلية
أمثلته غزو الواليات املتحدة وأما أقصى درجات اإلجبار فتتمثل يف الغزو العسكري الكامل أو االحتالل 

  . 1994ومجهورية هاييت  .1989 بناما، 1983، جرينادا 1963 الدومينيك: لدول
 1971ان ــأفغانستو 1968تشيكوسلوفاكيا و 1956كذلك احلال فقد تدخل االحتاد السوفييت يف ار و

  1979ال يقتصر التدخل بالقوة على الدول العظمى وحدها، فمثال قامت ترتانيا بإرسال قوات إىل أوغندا سنة و
كما تدخل العراق يف الكويت بالقوة   .كذلك إثيوبيا يف الصومالتدخلت و. )1("كذلك غزت فيتنام كمبودياو

  .العسكرية
املهتم ذه  الباحث الفقرة السابقة هي مثال حقيقي على إمكانية تصنيف صور التدخل كيف ما يريدف 
 على الطبيعة القانونية للتصرف يؤثر أن اختالف وتعدد تصنيفات وصور التدخل الو، فهايصنتو الظاهرة

عوامل وشروط أخرى غري الصورة أو  على على الصورة أو الشكل بل وقفتي ال نهايةالاألمر يف ف. املذكورة
 الرغم من أن بعض أشكال التدخل قد مت تصنيفها أشكاال على .التدخلالشكل أو املظهر اخلارجي الذي يتخذه 

مثال و. معينة، ووفق إجراءات حمددة إذا متت يف ظروف وفقا ألحكام القانون الدويل غري مشروعة مشروعة أو
 :يف حالة  مبعىن آخرو. املتحدة من ميثاق األمم 51كذلك نص املادة و، 4فقرة  2ذلك ما تضمنه نص املادة 

ضد سالمة األراضي أو االستقالل  التهديد باستعمال القوة أو استخدامها"أو يف حالة ."هجوم مسلح وقوع"
ر ـــالسياسي لدولة ما أو على أي وجه آخ ضد سالمة األراضي أو اإلستقالل التدخل، فالسياسي ألية دول

كما  يف شؤون تلك الدولة، غري مشروع  تدخلهو  4الفقرة 2مقاصد األمم املتحدة خالفا لنص املادةوال يتفق 

                                     
)1( 196، تعريب الدكتور أمحد أمني اجلمل و جمدي كامل، ص "االبن.ناي . جوزيف س"عن كتاب املنازعات الدولية ـ.  

- Understanding Conflicts, Joseph S. Nye, Jun PP 196.  

تتهم إيران اليوم الواليات املتحدة بالتدخل عن طريق تشجيع املعارضني لالنتخابات الرئاسية وكذلك إثارة  كماـ           
  .الشعب اإليراين بالتشكيك يف نزاهة االنتخابات اخلالفات العرقية و الدينية يف صفوف
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هو تدخل مشروع من حيث  51أن تدخل دولة ردا على هجوم مسلح دفاعا عن نفسها يف حدود حكم املادة 
مت  توقف على عواملذلك النوع من التدخل موضوعيا يشرعية وعدم شرعية  ولكن احلكم النهائي على، بدأامل

  .سيأيت التطرق إىل بعضها اآلخر الحقا والتطرق إىل بعضها 
  :احلاالت التالية التدخل صورCarlos Calvo األستاذ  يصنف

1 - l’intervention officieuse ou diplomatique.                 2 - l’intervention officielle.  
3 - l’intervention pacifique.                                                    4 - l’intervention armé )1(   

ى أن إن هذا االختالف يف ا التصنيف يؤكد صحة ما نبهنا إليه يف بداية هذا الفصل كما يؤكد عل
هو كذاك بني الدول وهي املعين األول مبا   موضوع التصنيف هو موضوع خالف ليس بني الفقهاء فقط بل

يدخل ضمن صور وأشكال التدخل باإلضافة اىل ما يعترب تدخال مشروعا وما ال يعترب كذلك من بني الصور 
  .واألشكال املعروفة

لة للتوضيح ال تؤثر على جوهر الشئ أو ونشري يف األخري اىل أن التصنيف أو الترتيب هو وسي
  .مضمونه،كما ال تؤثر على مدى شرعيته

  بین التدخل المشروع والتدخل الغیر مشروع

مشروعا إذا مت دفاعا عن حق أو إلثبات حق، وأساس  عمال كان التدخل:  التارخيي تطورال  سياقيف 
إىل الوقت الذي كان فيه أي هذه الشرعية هو تقليد من املاضي الذي يعود جبذوره إىل مرحلة تارخيية متقدمة، 

" أو مساعدة الذات الذاتمحاية " على أساس احلق يفالقوة يف العالقات الدولية أمرا مشروعا وذلك  للجوء اىلا
هذا ما أطلق عليه بصفة عامة و، تكون دولة أخرى هي املتسبب فيه خلطر أو مصاحلها الدولة عرضتإذا ما ت

وبني احلرب  املذكورة قد متت اإلشارة إىل الفرق بني األشكالو، شرعيمبا يف ذلك حق الدفاع ال" املبادرة" حق
لفرق يتمثل أساسا يف ان اك فقد ،كما كانت معروفة يف القانون الدويل العريف كشكل من أشكال التدخل

أما إذا فضلت .إعالن احلرب رمسيا تهامصلح املعنية أن من قانون احلرب إذا ما رأت الدولة احترام قواعدضرورة 
وتطبيق أحكام قانون أغري ملزمة مبراعاة  لك فهيذبو.قانونيا عدم إعالن احلرب رمسيا فهي ليست يف حالة حرب

  . ضد دولة أو دول أخرى عسكريةاحلرب على ما تقوم به من أعمال 
الذي  "عهد عصبة األمم"إقرار عد الهتمام بالشرعية يتزايد مع اية احلرب العاملية األوىل وذلك بالقد بدأ 

اللجوء إىل احلرب أصبح  قدو، "باريس ميثاق"حترمي حرب العدوان عن طريق  مت مث .احلرب اللجوء اىل  حق قيد
ذي ـهذا  يعين أن التدخل الو غري مشروع، تدخال ،عهد عصبة األمم أحكام باريس أو ميثاقخمالفة لنصوص 
   .مشروع غري يعترب تدخال ال الوثيقتني املذكورتني عرض مع أحكاميتال  ذيال تدخلأو ال ،ال يشكل حربا

 حربعلى  الواضح احلظر رغمو ،على حق احلرب العريف ألمماعهد عصبة " ذي تضمنهورغم القيد ال
ومنفذ لتفادي تطبيق أحكام   للمناورة واسع فقد بقي أمام الدول جمال "باريس ميثاق" الذي تضمنه العدوان

                                     
)1(  - Carlos Calvo,Dictionnair manual de droit diplomatic et  de droit international publid et privé pp224  Livre 

sur Googol Play 
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دعاء حق إ اللجوء اىل اليت ال تشكل حربا، أوعمال القسرية وذلك باللجوء إىل األ وثيقتني السالفيت الذكر،ال
 إىل تاريخ اية احلرب العاملية الثانية قيأنه ب فقهاء القانون الدويل على كثري منيؤكد الالذي : الدفاع الشرعي

بني   Carolineكارولني الباخرة يف قضية كما مت اإلعالن عنها شروطه وبقيتكما كان دائما دون أدىن قيد، 
  . بريطانياوالواليات املتحدة 

   عموما القوة إستعمال أما يف ظل ميثاق األمم املتحدة فإن القيود العديدة الواردة على اللجوء إىل
من جهة  فيه لحيظر التدخ الذي أو اال حتديد الشؤون مشكلةو ،كذلك مشكلة حتديد معىن القوة من جهةو

على ضوء العمل  األمم املتحدة نصوص ميثاق ما قيمنا ، خاصة إذا ة إىل حد بعيدرا حمريوأم تأخرى قد أصبح
سواء من طرف حمكمة العدل الدولية أو من طرف  ميثاق األمم املتحدة ما مت من تفسري ألحكامو ،الدويل املتواتر

    .خمتلف أجهزة األمم املتحدة وخاصة اجلمعية العامة أو جملس األمن الدويل
من ميثاق األمم املتحدة، أي  4الفقرة  2هو التدخل الذي يتم خالفا لنص املادة  قطعا ظورفالتدخل احمل

 راضي أو اإلستقالل السياسي لدولة ما، وهو حكم قاطعاألالمة استخدامها ضد سالتهديد  باستعمال القوة أو 
هي األخرى متنع التدخل ولو بطرق غري التهديد باستعمال القوة أو  7الفقرة  2باإلضافة إىل ذالك فإن املادة

املتحدة يعترب كل وحاليا يف ظل قانون األمم  .استخدامها يف الشؤون اليت تعد من صميم السلطان الداخلي لدولة
على افتراض و،عمال أو تصرفا تدخليالشؤون الداخلية أو اخلارجية لدولة ما ب ميس دكتاتوري صرف أو عملت

فان  أبدتطبيقا هلذا املو.أن العالقات الدولية تقوم على أساس املساواة يف السيادة بني مجيع الدول كبريها وصغريها
 ما يتعلق بشؤوا سواء الداخلية أو اخلارجية، مع وجوب مراعاة يف كل ريةحبحق التصرف  متلك مجيع الدول

النصوص  تفسري سيادة الدول سواء مبوجب مل تعد ضمنمراعاة الشؤون اليت و.األمم املتحدة ومبادئ مقاصد
 كإبرام معاهدات يف  الرمسية الصرحية ، أو حبكم التطور الذي حدث بسرعة كبرية ضمن هياكل األمم املتحدة،

، أو إصدار قرارات أو توصيات على مدى فترة زمنية مل تكن مطروقة من قبل شؤون وجماالت خمتلفة
من  قد أعترب يف كثري وهذا السلوك، جماالت نشاط املنظمةو املسائل بعضى علواإلصرار  املستمر دالتأكيومعتربة،

أخذ يون الداخلية واخلارجية للدول جعل مضمون الشؤ هذا ما. الت تفسريا ألحكام ميثاق األمم املتحدةااحل
تسمو على كل  أصبحت الفكرة اليت يهوالسلم الدويل،وتفسريا يتالءم مع  فكرة األمن وحجما وبعدا 

 2املادة و 4فقرة  2يتم تفسري أحكام املادة و.تسيطر على كل انشغاالت األمم املتحدةو .االعتبارات األخرى
 أن اخلط الفاصل بني لكن املالحظ هو ".حفظ السلم واألمن الدويل يفتمثل املعلى ضوء اهلدف الرئيسي  7فقرة 

يف ظل أحكام القانون الدويل  غري مستقراال احملفوظ لسيادة الدولة وبني الشأن الدويل أصبح خطا 
تمع اتمعات الوطنية وا القائمة بنيالعالقة  ما يقتضيه نوع حسب مرحلةكل  يف داجلديد،وهذا اخلط  يتحد

  .)1(الدويل
إن التدخل لرد العدوان مل يبق حقا مطلقا للدفاع الشرعي كما كان عليه احلال يف ظل القانون الدويل  

بقي أن نشري يف . هذا فيما يتعلق بالتدخل بالقوة املسلحة. ،بل أصبح حقا مقيدا إىل أبعد احلدود املمكنة. العريف

                                     
)1( رسالة دكتوراه "173:ص.الدويل اجلديدرب اخلليج الثانية بني أحكام القانون الدويل وتداعيات النظام ح : قجايلحممد ـ

  .2008 - 2007جامعة قسنطينة 
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من ميثاق األمم  اإلشارة إليه يف الفصل السابع تالعدوان الذي متهذا الصدد إىل أن التدخل ليس بالضرورة 
 لــأخرى للتدخ وصور توجد كذلك أشكالو. العدوان هو صورة واحدة من صور التدخل أن ذلك املتحدة

يف بعض األحيان أكثر جناعة وفعالية  األخرى األشكال تلكقد يكون استعمال و،  ال تشكل بالضرورة عدوانا
 على الدولة أن توفر األشكالوتلك الصور ل ميكنو. )1(الذي ال تعرف عواقبه لعسكري املباشرمن التدخل ا

 ةالعسكريجتنبها املغامرة  ،كمااملنشود غرض واهلدفيف نفس الوقت ال قق هلاحتو ،املالواجلهد  املتدخلة الكثري من
غري التهديد باستعمال القوة  الصورون هذه األشكال امما ال شك فيه و. ة اليت قد تؤلب عليها الرأي العاماملباشر

تدخال غري مشروع  كذل اعتربدولة أخرى يف حق إذا ثبت وقوعها أو ممارستها من طرف دولة  أو إستخدامها
من األشكال  ذلك غريوالدعاية أو ما يسمى بالتدخل اهلدام  أوالدبلوماسي، ضغط ال أواالقتصادي،  ضغطكال

القرارات األممية تدين كل أشكال التدخل يف  ن مجيعواجتاه العمل الدويل أ املعاصر الدويل الواقععلى  واملالحظ
  .للتدخل خمتلفة وجود أشكال دل علىيوهذا اخلارجية للدول والداخلية .الشؤون

 التدخلضي بعدم اقال املبدأ العريف فقد توسع ، القانون الدويل املعاصر يف التطور هو االنتباه لفتا يإن م
اليت اعتربت  الشؤون اخلارجية ،الداخلية للدول الداخلية للدول األخرى ليشمل إيل جانب الشؤون شؤوناليف 

  .قدمي بدأإضافة جديدة مل
ضروري لقيام نظام الالكثري من التقليص الذي عرف  هذه الشؤون الضمون وجممل كذلك احلال بالنسبة

   .تنخرط فيه مجيع الدول ذات السيادة أمن مجاعي
وهو حق  ،للقوة العامظر على احل األمهيةعلى قدر كبري من  اتقد تضمن ميثاق األمم املتحدة استثناءل

حق  كذلكو. ألمن أو إعادته إىل نصابهحلفظ السلم و باستعمال إجراءات القمع أو املنع املنظمة يف التدخل
يتمثل يف فأما التقليص الثالث . 51شروط نص املادة ويف حدود  .العدوانرد يف  مجاعاتوفرادى  الدول

اللجوء إىل القوة  حق وأخريا.حلرب من طرف أي دولة من دول احملورا اىل استعمال القوة لردع أي نزعة
جيوز االحتجاج  ففي هذه احلاالت واألحوال ال .)2(التحرير من أجل تقرير املصري العسكرية يف حروب 

 يعترب عمال غري مشروع تلك احلاالتفيما عدا  مسلح كل تدخلو.  ون الداخلية ملواجهة التدخل املشروعبالشؤ
مل يبق أمام الدول  هلذاو. هي عدم شرعية قانونيةو. 2/4 املادة أي ملخالفته حلكم من أحكام ميثاق األمم املتحدة 

                                     )1( هوة املبادأة باستعمال القوة املسلحة أو"العدوان حسب تعريف اإلمجاع الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة فـ 
يف حني أن التدخل هو مصطلح أوسع من ذلك ويشمل كل ما من  شأنه املساس  4الفقرة 2خالفا لنص املادة"استخدامها

باإلضافة اىل ذلك فإن العدوان تصرف حمظور مبوجب أحكام ميثاق األمم .اخلارجية للدولة املعنية بالشؤون الداخلية أو
فالتدخل يف حالة الدفاع .املتحدة يف حني أن التدخل تتوقف شرعيته على العوامل والظروف اليت استدعت اللجوء إليه

تشكل  الدولة املعنية كلها أعمال تدخليه ولكنها ال أو برضيالتدخل  والتدخل بناء على دعوة أو الشرعي لرد العدوان،أ
 أذا ثبت وقوعها رغما عن إرادة الدولة اهلدف مث أن التدخل االقتصادي أو الدبلوماسي هي أعمال غري مشروعة.عدوانا 

نالحظ أنه مل تعد هناك حاجة اىل هدا النص فقد أصبحت مجيع دول احملور يف احلرب العاملية الثانية اليوم أعضاء كاملة ـ )2(  .كما حيدده التعريف املشار إليه مال من أعمال العدوانتشكل ع ولكنها ال
  .احلقوق يف األمم املتحدة

طرف الشعوب واألقاليم املسلحة من أجل تقرير املصري يعترب كما نشري اىل أن شرعية اللجوء اىل املقاومة املسلحة من ـ        
تفسريا من طرف اجلمعية العامة ملعىن تقرير املصري كما تضمنه ميثاق األمم املتحدة ومع اإلصرار والتأييد أصبح دلك 

  .مرة يف تقرير املصرياملتعلقة حبق الشعوب واألقاليم املستع 1960لسنة  1415 بعد إصدار التوصية الشهرية .التفسري مقبوال
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مع ما ميكن أن حييط    ،أو بطلب منها الدولة املعنية قبول أي. ىهو الرضوسوى سبيل واحد للتدخل املشروع 
  .بذلك الرضى أو القبول من غموض

ميكن أن يكون مشروعا إذا مت بناء على دعوة صرحية من احلكومة لألسباب املذكورة فإن التدخل 
هي فعال  جيةاخلار أن تكون احلكومة اليت تطلب املساعدة ةطيالشرعية يف الدولة اليت تواجه صعوبات داخلية شر

يف الكونغو بناء  1964قد مت تدخل األمم املتحدة سنة ف. أا تسيطر فعال على زمام األمورو .احلكومة الشرعية
كان بناء على دعوة احلكومة  1978 "الزايري"تدخلها يف  أن مثال ادعت فرنساوقد . حكومة هذا البلدعلى دعوة 

اإلفريقية املنعقد يف اخلرطوم عن مفاجأته بالتدخل من طرف بعض القوى  ةوزراء الوحدقد عرب جملس و. القائمة
كذلك زرع و اخلالفات املصطنعةوتشجيع استمرار النازعات وحرصها على تغذية وخمتلفة من القارة  يف مناطق

م أيام اإلفريقية املنعقد باخلرطو عن جملس وزراء الوحدة الصادرة ) 1xxx(جاء هذا يف التوصية . بذور اخلالف
 30 -25قد دعم وزراء دول عدم االحنياز توصية اخلرطوم يف اجتماعهم املنعقد ببلغراد أيام و 1978جويلية  8 -7

بصفة خاصة على حمتواها الذي ينتهي بتنبيه الدول اإلفريقية إىل اخلطر الذي تشكله  ينمؤكد 1978جويلية 
   .)1(تشجع على التدخلواألحالف اليت تسمح 

 يف أعمال التدخل كثريا ما يكون حمل شك ومزايدات وحتد الدويل متطلبات وشروط القانونإن توفر 
الوقت الراهن مثال حقيقي  ولدينا يف.كثريا ما تدعي الدول املتدخلة دعوة احلكومة القائمة هلا للتدخلومتبادل 

املالية حملاربة  للجزائر للتدخل يف األراضي دعوةال 2010 سنةفقد كررت حكومة مايل خالل .على دعوة للتدخل
 2010 سبتمرب، كما ترجى الرئيس املايل يف شهر  هذا البلد اإلرهاب وعصابات التهريب يف جنوب

   .)2(بعد أن كثرت عمليات اختطاف الرعايا األجانب وجلوء املختطفني إىل األراضي املالية اجلزائرللتدخل
صدوره عن العالقات الدولية ولكن غالبا ما يتعرض إثبات وويعترب الرضا أهم دعائم القانون الدويل 

 .احلكومة الفعلية اىل حتدي من طرف اتمع الدويل كما حدث يف مناسبات خمتلفة
  
  

                                     
)1(  - Alth Manin L’intervention Française au Shaba Aannuaire.Fraçais. De Droit International11978 : PP 180 

)2( موقفها املبدئي يف ما جيري يف دول الساحل  نلقد عربت اجلزائر ع: ويقول الدكتور عظيمي يف تصريح جلريدة الشروقـ
سواء ما حدث يف تونس و مصر أو ما يدور يف ليبيا وسوريا بني .تعرفه الساحة العربية من أحداث ااإلفريقي، وم

وشدد املتحدث على أن دور و ضغط اجلزائر أجال التدخل األجنيب من خالل . املعارضة والسلطة القائمة يف البلدين
و أن ضغط اجلزائر قد . ة عسكرية مشتركةمسارعتها اىل تنسيق جهود دول الساحل يف مكافحة اإلرهاب ، ،بتشكيل قو

  .بدد التدخل األجنيب يف منطقة الساحل والصحراء 
 . 3، ص 2011جويلية  14اخلميس  : الشروق اليومي        

لقد مت التركيز بقوة على حقيقة التنظيم الدويل وافتقاره إىل الكثري من مقومات النظام الداخلي وهلذا السبب بالذات ـ          
الحظنا أن ما تقدمه الدول من حجج ومربرات ال تريد من ورائها سوى شغل الرأي العام سواء الداخلي أو الدويل،مادام 

باإلضافة إىل ذلك فإن .ليس هناك جهاز دويل مستقل عن إرادة الدول وميلك سلطة التقييم واحلكم على شرعية ما حصل
ي وحدها من يستطيع معارضة أي قرار ميكن أن يصدر عن جملس القادرة على التدخل بالقوة يف دول أخرى ه الدول

  .األمن الدويل
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  التدخل الفردي : األولالفرع 
قد  على اخلصوص أمريكا الالتينية دول معظم تدخالت الواليات املتحدة يف جيدر التنبيه اىل أن البدايةيف  
 دعى االحتاد السوفييتإكما . الشيوعي املد اليت كانت تواجه خطر املعنية دعوة حكومات الدول بإدعاء، اقترنت
االحتاد  ا هي نفس احلجة اليت برر كانتو ،تشيكوسلوفاكياوار  كل من دعوة احلكومات القائمة يف سابقا

 نظاموالذي مت بناء على اعتبارات سياسية إلنقاذ حكومة موالية  وهو التدخل.السوفييت تدخله يف أفغانستان
 لتدخلا تلتربير عملياوأساليب الدول الكربى  هي طرق هذه اإلدعاءاتو. آيل إىل السقوط حليف سياسي
مثل  يف دول أمريكا الالتينيةو مثل التدخل يف لبنان يف جمال نفوذها سواء بالنسبة للواليات املتحدة املتكررة

 لتدخلا لعمليات ، أو بالنسبةكمبودياويف فيتنام  وجنوب شرق آسياهاييت ومجهورية بنما ومجهورية الدومينيك 
أو بالنسبة  ،نأفغانستايف تدخله  على اخلصوصو ،يف أوربا الشرقية )سابقا ( االحتاد السوفييت اليت كان يقوم ا

ومجهورية إفريقيا الوسطى  والنيجر، ،اورواند كجمهورية التشاد يف قارة إفريقيا يف مستعمراا السابقة لفرنسا
   .مايلو

التدخل حسب ما متليه  عمليات متارس اأوهي وحدها من يستطيع التدخل  لقد ثبت أن الدول الكربى 
 بعد ايار الكتلة الشيوعية بزعامة االحتاد السوفييت سوءقد ازداد الوضع وألشرعية،  بدأمصاحلها ودون مراعاة مل

   .سابقا
بقي أن نشري  إىل أن شرعية التدخل قد تعود اىل وجود معاهدة أو اتفاق سابق مينح لدولة ما حق التدخل 

 "التشاد"مجهورية عليها فرنسا يف تدخلها املستمر يف  كانت هي احلجة اليت كثريا ما استندتو. يف دولة أخرى
  .ويف عدد من الدول اإلفريقية األخرى مجهورية إفريقيا الوسطىو

مستعمراا قبل منحها االستقالل إلبقاء وغالبا ما كانت مثل هذه االتفاقات تربم بني الدول االستعمارية و
محاية رعاياها املقيمني يف األمن أو ورقابة الدولة املستعمرة بدعوى محاية النظام واملستعمرة القدمية حتت سيطرة 

 يف مستعمراا القدمية مثل التدخل لتدخلل ابريطاني الذي إعتمدتة تلك املستعمرة القدمية وهذا هو األسلوب
  . يف عدن  الربيطاين
مدى حيث  وجودها أصال أو من حيث حمل شك وحتد كبري سواء اليوم املعاهدات هي هذه ن شرعيةإ

غالبا ما تلجأ الدول املعنية إىل إدانتها أو إىل إعالن إائها من و. امها يف ذلك الوقتتوفر الشروط املوضوعية إلبر
  .جانب واحد كمعاهدات غري متكافئة

منحى غريبا باالعتماد على تفويض صادر عن جملس األمن الدويل باستعمال القوة  حاليا قد اختذ التدخلل
رضة يف جملس األمن،وجيري إستعماله لتطبيق سياسة اهليمنة االعسكرية وهو توجه غريب جدا جاء بعد اختفاء املع

توزيع مناطق النفوذ أو االستحواذ على املوارد ووتكريس األمر الواقع وتصفية أنظمة وسياسات معارضة للتبعية 
  .اإلقتصادية وإستبعاد املنافسة

منفردة بالتدخل يف بعض األزمات والصراعات  وقد فوض جملس األمن الدويل يف عدة مناسبات دوال
  .مثال يف أزمة تيمور فوض أستراليا،ويف أزمة هاييت فوض فرنسا أوال مث الواليات املتحدة الداخلية
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،وما حدث يف ليبيا وما هو قائم يف دولة مايل حىت أالن دليل قاطع  إن ما جرى يف يوغسالفيا القدمية،
   .خطيط هلا من طرف الدول العظمىعلى أن األمور جتري كما مت الت
ي خدمة ملصاحلها وخوفا من أي مشاركة دى متلك كل اإلمكانيات للتدخل الفروإذا كانت الدول الكرب

 والوالياتاإلحتاد السوفييت سابقا، فدولة مثل.مشاركتها يف العائدات وحتاولقد تفسد عليها خمططاا التوسعية،
هي قادرة على حتمل واملتحدة،وبدرجة أقل بريطانيا وفرنسا متلك من اإلمكانيات ما ميكنها من التدخل الفردي 

ولكن الظروف قد تغريت واألعباء املالية للتدخل قد تضاعفت بشكل رهيب مث أن .أعباء ذلك النوع من التدخل
 استبعادا مؤخرا يف دولة مايل حماولة وقد رأينا كيف تدخلت فرنس.املوقف الدويل كان دائما ضد التدخل

ولكنها طلبت املساعدة املادية ملواجهة  بريطانيا حفاظا على مصاحلها يف املنطقة،وحلفائها مثل الواليات املتحدة 
دويل قد طالب مؤخرا بإنشاء صندوق  دا هوال نمث أن الرئيس الفرنسي فرانسو.أألعباء املالية النامجة عن ذلك

  . تدخالتدائم لتمويل ال
  جماعيلاالتدخل  : الفرع الثاني

جتنب املغامرة الغري وبأقل التكاليف  التنافس وصراع املصاحل والبحث على توسيع النفوذ واالمتيازاتإن 
فعن طريق املشاركة يف التدخل تسعى الدول إىل الوقوف  .األسباب احلقيقية للتدخل اجلماعي منعترب ت. مضمونة

وتعترب مرحلة القرن التاسع  ،باالمتيازات واملكاسب اليت ميكن أن تنجم عن التدخل وحدها دون انفراد دولة
مارست الدول األوربية التدخل اجلماعي ضد ثالثة أهداف حمددة  فقد .صورة حقيقية هلذا الواقعوعشر مثاال 

فقد  .لتدخل منفردةالقيام با من الدول املعنية دولة أيةمل تستطع و.  هاكانت عقبة كبرية أمام توسيع مصاحل
التجار األوربيني وأسواقها أمام السفن وعلى فتح موانئها  هابالتدخل يف اليابان إلرغام جمتمعة الدول تلك قامت

كما تدخلت الدول األوربية مجاعيا يف . كذلك إرغامها على الكف عن مهامجة البواخر األوربية يف البحرو
رجال الكنيسة الذين واملبشرين وخاصة التجار وماية مواطنيها ذلك حلو  Boxer"بوكسر"الصني على إثر ثورة 

  .فرضتهم القوى األوربية عليهورفضهم اتمع الصيين 
بأشكال و ،كثرية أسبابوكان على خلفيات ف. التدخل األوريب يف الدولة العثمانيةب تعلقما ي أما يف

قد ف .للتدخل يف شؤون تلك الدولة  مربراتال يوجد إتفاق  حول معظم ما مت تقدميه من   وصور متعددة،كما
هر اظتت كانت أا من رغمالعلى  كل دولة من الدول األوروبية اتمعة دوافعها وأطماعها اخلاصة،لكانت 

هلدف ا أن: هي ةواحلقيق. اإلنساين لتربير التدخل املستمر يف شؤون هذه الدولة شعورالدوافع املسيحية والب
ويظهر  اإلمرباطورية العثمانية املتهالكة على ممتلكات االستيالءوالتوسع  السعي اىل كان لالرئيسي للتدخ والدافع

يف شؤون الدولة  الفردي لتدخلعلى ا مساعي روسيا وحرصها املستمرومن خال حماوالت  ذلك بوضوح
 .   العثمانية
يستخلص من  فإن ما ميكن أن .لتدخل اجلماعي قد أصبحت اليوم من املاضيالسابقة ل رغم أن األمثلةو

اجلماعي لتدخل ا املشاركة يف ، من وراءكانت تدفعها أهداف خمتلفة األوروبية أن الدول: هو اتاملمارستلك 
  : نذكر أمهها متعارضة كانت أهدافا،ما  وغالبا
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لعدم التأكد يعود السبب إىل قوة الدولة اهلدف أو واخلوف من التدخل الفردي أو املغامرة الفردية،  : أوال
اىل  التدخل يف الصني ويعود السببوخاصة يف حالة التدخل يف اليابان و .التدخل الفرديب املغامرة من نتيجة

                           .اتمع الصيينوطبيعة  اتمع الياباين 
 تنجم عن قد فوائد اليتالووحدها باملزايا املتدخلة  دولةالالـتأكد من عدم انفراد واحلذر واليقظة  : ثانيا

التدخل اجلماعي يف شؤون الدولة  هو سبب حرص الدول األوروبية علىهذا وبالتدخل  إنفراد دولة وحدها
 .العثمانية

خوف كل من فرنسا وبريطانيا وفرنسا وخاصة بني روسيا واحلفاظ على توازن القوى يف أوربا  : ثالثا
بريطانيا من انفراد أي منهما مبمتلكات وكذلك ختوف كل من فرنسا و. وبريطانيا من إمكانية توسع روسيا

 .الشرق األوسطويف مشال إفريقيا  خاصة الدولة العثمانية
الظروف واملالبسات  بني توأما يف الوقت احلايل فقد مارست الدول التدخل سواء الفردي أو اجلماعي 

األسباب واخللفيات ويط مبسألة شرعية التدخل التدخل الشك الكبري الذي حيكل حالة من حاالت احمليطة ب
املقدمة من قبل الدول املتدخلة، فقد ادعت أملانيا حق التدخل اإلنساين حلماية األقليات األملانية يف بولندا 

التدخل يف أغلب  الواليات املتحدة وقد مارستتشيكوسلوفاكيا من االضطهاد الذي كانوا يتعرضون له، و
حقها يف التدخل حلماية مصاحلها  يف وقت مبكر ادعت فقد.نادرا وألسباب يأيت ذكرهااحلاالت منفردة إال 

ومن األمثلة على التدخالت  .ومصاحل رعاياها املقيمني يف اخلارج ،وخاصة يف خمتلف  دول أمريكا الالتينية
ل وهاييت وغريها من دمجهورية وويف فيتنام وبنما  1958يف لبنان الواليات املتحدة  تدخلالفردية املعاصرة 
والتدخل الروسي يف  . تدخلها إلجالء رعاياها احملتجزين يف السفارة األمريكية يف طهران أمريكا الآلتنية مث

حدث يف الزايري  مثل ماكذلك جمموع التدخالت الفرنسية يف القارة اإلفريقية ومجهورية جورجيا  وأفغانستان 
ح فإن الدوافع اإلنسانية للتدخل ال ميكن أن تضفي الشرعية على كما هو واضو .مجهورية التشاد ويف 1978

 خمالف جلميع مقررات األمم املتحدةالتدخل عمل فعمل غري مشروع خمالف لنصوص ميثاق األمم املتحدة، 
دعوة  يأهم هذه املربرات هو. تربيرات إذا ثبتت فعال فإا متنح الشرعية للتدخل الفردي الدول غالبا ما تقدمو

قد رأينا أنه ليس هناك ما مينع و. أو أن التدخل جاء بناء على تطبيق معاهدة بني الدولتني القائمة،احلكومة 
من طلب تدخل قوة صديقة ملواجهة الصعوبات الداخلية اليت تواجهها فقد قدم االحتاد السوفييت  قائمة حكومة

كما قدمته الواليات املتحدة لتربير تدخلها يف .أفغانستانوتشيكوسلوفاكيا وسابقا هذا التربير يف تدخله يف ار 
  .لبنان مثال

أما فيما يتعلق بالتدخل اجلماعي يف الوقت احلايل فقد مارسته الدول يف العديد من املرات كالتدخل 
 أفغانستانتدخل قوات التحالف يف و 1956العدوان الثالثي على مصر و 1964األمريكي البلجيكي يف الكونغو 

كذلك تدخل املنظمة و ،وتدخل القوات الفرنسية الربيطانية األمريكية يف ليبيا  تدخل قوات التحالف يف العراقمث
  .  فرنسا يف مايلواإلقتصادية لغرب إفريقيا 
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مع أحكام  يف معظمها سواء الفردية أو اجلماعية تتعارض بصفة عامة املعروفة إن خمتلف صور التدخل
 7فقرة  2أو املادة  4فقرة  2املادة ب تعلق األمر سواء. القانون الدويل العام ألا أعمال خمالفة مليثاق األمم املتحدة

قد القت ومازالت تالقي كل صور التدخل اليت تتم حاليا معارضة شديدة من طرف أغلبية الدول أعضاء األمم و
  .املتحدة

  تدخل المنظمات الدولیة : لثالفرع الثا

على هذا األساس فإن وتعترب املنظمات الدولية سواء العاملية منها أو اجلهوية من أشخاص القانون الدويل،
لغرض موضوع و ،أوقيامها باملهام املوكلة اليها خيضع ألحكام هذا الفرع من القانون من حيث املبدنشاطها 

لية عن األضرار اليت تتسبب فيها ملسؤولية الدوا قواعدو بادئ العامةالتدخل فإن املنظمات الدولية حمكومة بامل
  .املعنية الدولبإحلاقها أضرارا مادية أو معنوية لدول بتدخلها تدخال غري مشروع ول

بالقوة العسكرية خالفا  اجلهوية التدخل وز للمنظمات الدولية سواء العاملية أوجي من ناحية أخرى فإنه الو
، حيث يشملها احلظر العام الذي يتضمنه امليثاق مادامت هذه املنظمات من األمم املتحدة قلنصوص ميثا

ميثاق األمم املتحدة تسمو على غريها من  من جهة أخرى فإن أحكاموهذا من جهة  .أشخاص القانون الدويل
من ميثاق  7الفقرة 2هذه املنظمات ملزمة كذلك حبكم املادةف 103 املادةاألحكام اليت تتعارض معها مبوج نص 

يف هذا  االعتبارمع األخذ بعني .بعدم التدخل يف ما يعترب من صميم السلطان الداخلي للدول األمم املتحدة
 االختصاصاتت غري لتلك املنظما هذه املنظمات من اختصاصاتأعضاء  وضوع ما ميكن أن متنحه الدولامل

  .املتعلقة باستعمال القوة
من جملس األمن  بتفويض أي بتصريح جيوز للمنظمات الدولية التدخل بالقوة املسلحة يف املقابل فإنهو

 51مبا يف ذلك نص املادة  فهي ملزمة باحترام النصوص.حتت رقابته وفقا ملقتضيات القانون الدويل املعاصرو
  .من ميثاق األمم املتحدة 52واملادة

هي أحالف دفاعية تأسست لغرض ممارسة حق إن األحالف العسكرية إمنا أما على مستوى التطبيق ف
   .من ميثاق األمم املتحدة 51 الدفاع الشرعي اجلماعي وفقا للمادة

وأصبح يطرح نفسه كبديل يف كل مرة   لقد زادت خماوف الدول بعد أن كثف حلف الناتو من نشاطه
وذلك يف غياب قوات أممية ثابتة جاهزة  .ضد دولة من الدول  يفوض فيها جملس األمن باستعمال القوة

  . 43 يف املادة وفقا ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة .مستعدة، وقيادة عسكرية مستقرةو
صرح السكرتري العام السابق حللف مشال األطلسي خافري سوالنا بأن اإلستراجتية اجلديدة  هيف هذا اإل جتاو

على تغيري دوره من حلف دفاعي اىل جهاز  تؤكد 1999أفريل  24اليت أقرها احللف خالل قمة واشنطن يف 
  .)1(خارجهاوعسكري له صالحيات التدخل يف الرتاعات اإلقليمية داخل حدوده 

                                     
)1( رسالة دكتوراه  ،تدخل األمم املتحدة يف الرتاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل : عبد الرمحن زيدان قاسم دعن مسعـ

  . 173 ص .السابق املرجع
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 2000 يليةوج11 اإلفريقياإلحتاد  نشأة إن الشئ املثري بالنسبة للمنظمات اجلهوية هو ما تضمنه إتفاق
مة يف التدخل يف أية دولة عضو تطبيقا لقرار ظصراحة حق املن من العقد التأسيسي 4الذي تضمن يف املادة 

اجلمعية العامة لإلحتاد اإلفريقي يف ما يتعلق بظروف خطرية،كجرائم احلرب، أو جرائم اإلبادة،أو جرائم ضد 
رض مع أحكام التبنيه حكما يتع يف املستقبل فهذا النص قد يطرح إشكاال كبريا يف التطبيق العملي .اإلنسانية

إحتاد الدول  ه جيري داخلتنظر اىل أستعمال القوة على أن اإلفريقية ولكن الظاهر ان الدول 7/2واملادة 4/2املادة
 .بذلك  فهو ال خيضع للحظر الوارد يف ميثاق األمم املتحدةواإلفريقية وليس خارجه 

تستطيع تطبيق العقوبات إذا فكذلك التنظيمات اجلهوية  وفرادى أو مجاعات، كانت الدول سواءأما 
مبا متلكه و ـ كما أن الدول األعضاء يف األمم املتحدة . من امليثاق 41طلب جملس األمن منها ذلك وفقا للمادة 

وباإلضافة اىل ذلك فإن األمم املتحدة مبقتضى .األمم املتحدة طلب تدخلتستطيع  -مزايا العضوية ومن حقوق 
  .ثاق متلك حق التدخل إذا تعلق األمر بتنفيذ تبعات حفظ السلم واألمن الدويلاملي

من  أن مجاعات مسلحة غزت أراضيه امدعي. تدخل األمم املتحدة  1947 مثال طلب اليونان سنة قدف
تدخل األمم املتحدة لوضع حد هلجمات عدائية  1954سنة  غوايت ماالكما طلبت . يوغوسالفياوبلغاريا ولبانيا ا

كذلك طلب الكونغو من األمم املتحدة و.  بتأييد من الواليات املتحدةونيكاراغوا ومن هندوراس  عليها تشن
فكل هذه الدعوات للتدخل كان حيق للمنظمة أن تستجيب . طرد املرتزقة من إقليمهوالتدخل ملواجهة الفوضى 

هي الفرصة اليت مل تتبلور بشكل كاف لتكون و. 1964سنة  خيص طلب حكومة الكنغو قد فعلت ذلك فيماوهلا 
يرجع و 1950على الرغم من أن املنظمة كانت قد خاضت جتربة سابقة يف احلرب الكورية سنة . مثاال للمستقبل

ولة أو أكثر من الصراعات الداخلية غالبا ما تتضمن مصاحل د والسبب يف ذلك إىل كون معظم الرتاعات الدولية أ
لعرقلة أي تدخل " الفيتو" الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن الشيء الذي يؤدي بالضرورة إىل استعمال حق

الكونغولية خري وقد كانت التجربة الكورية و. محاية مناطق النفوذومن طرف املنظمة يف مثل هذه الرتاعات 
يا حلماية حلفائها باسم املنظمة وبأموال املنظمة وهي الفرصة فقد قادت الواليات املتحدة التدخل يف كور.مثال

اليت اغتنمتها هذه الدولة يف غياب املعارضة يف جملس األمن، كما كان التدخل يف الكونغو نتيجة حسابات 
  .السوفييت يف ذلك الوقت اإلحتاد خاطئة وسوء تقدير من جانب 

حاليا هو الطلب الذي تقدمت به جامعة الدول العربية اىل جملس األمن الدويل للتدخل يف  للجدل إن املثري
كما عرضناها واليت متنع التدخل  أحكام ميثاق جامعة الدول العربية إىلليبيا والذي طرح موضوعا شائكا بالنظر 

وصل  كان قد املستوى الذيويا وكذلك طبيعة الصراع يف ليب: لتغيري األنظمة القائمة يف دول اجلامعة العربية
وهل كانت املعارضة اليت ظهرت تعرب عن موقف  ؟أم ال يف ليبيا موجودة حقيقية وهل كانت هناك معارضة. إليه

يشكل ديدا للسلم واألمن الصراع أصبح أن وهل  يف ذلك الوقت أم ال؟ أو فئة معقولة من الشعب األغلبية
  .الدويل؟ األمن و هدد األمن السلمأن ي استمرارهمن شأن الدويل أو كان 

 يشبه ما حدث يف تونس ومصر وأن املعارضة يف ليبيا مل املوضوعية تقتضي القول أن ما حدث يف ليبيا الف
يف تونس  األحداثواالحتجاجات  اليت كانت تسري املعارضة ما وصلت إليه درجة ومستوى إىلتصل 

تشجيع من بعض امللوك واألمراء العرب ومبساندة من ببتدخل و جيري ، كان منذ البداية ىومصر،وأن ما جر
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وتطبيقا خلطط بارة عن تصفية حسابات شخصية مع الرئيس اللييب،كان عو .الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا
لدول تتدخل هذه ا ا ملاذمل وامللفت لالنتباه هو .دخل للدميقراطية وال للحكم الراشد فيها الإقتصادية وإستراجتية 

يف  من عنف وما سقط من ضحايا جيري يف هذا البلدوملاذا مل تطلب تدخل جملس األمن يف البحرين رغم ما 
  .اىل اليومومازالت االحتجاجات متواصلة، ومازال القمع مستمرا  يف تلك األحداث صفوف املعارضة

س هناك شك يف أن للشعب اللييب احلق يف تقرير مصريه وله بذلك احلق يف اختيار من حيكمه بكل يل
وقصف عشوائي متجاوزا مضمون قرار  لكن ما جرى يف ليبيا من تدخل،.سيادة ودون تدخل خارجيوحرية 

وكذلك إصرار .  ىالتفويض، مث أن القرار  املذكور جاء عاما ومل يكن موجها اىل حلف الناتو أواىل جهة أخر
كل من فرنسا والواليات املتحدة على ذلك قد صعد االحتجاجات داخل املنظمة األممية،مما جعل منظمات 

القصف العشوائي الذي خلف خسائر كبرية يف صفوف املدنيني يف مدينة طرابلس بصفة حقوق اإلنسان تدين 
  .خاصة

ما فشلت يف جر جملس األمن اىل التدخل أو احلقيقة احملزنة هي أن بعض دول اجلامعة العربية عندو
حاولت اللجوء اىل اجلمعية العامة  بسبب الفيتو الروسي التفويض بالتدخل يف سوريا كما فعلت بصدد ليبيا

الستصدار توصية بالتدخل يف إطار التوصية الشهرية املسماة اإلحتاد من أجل السالم ولكن هذا املسعى مل يلق 
 .)1(ضاء اجلامعة العربيةالتأييد الالزم بني أع

يف  لللتدخالبد من التذكري أن اموعة اإلقتصادية لغرب إفريقيا قد أظهرت نية واستعدادا مبالغا فيه و
الرتاعات اليت تعرفها بعض دول القارة،ولكن هناك خماوف من أن تتحول تلك املنظمة اجلهوية اىل أداة يف يد 

  .مها الدولتان املستعمرتني السابقتنيوالدول الكربى وخاصة فرنسا ة بريطانيا 
يسمى حاليا بالشرعية الدولية أو النظام الدويل  بقي أمامنا هو موضوع نظام األمن اجلماعي أو ما ماان 

وتطبيقات  اخللل املوجود  واإلخالل الذي حلق بقضية الشرعيةرغم كل التحفظات اليت أشرنا اليها حول  اجلديد
واية املعارضة داخل جملس  يوهو تاريخ اية الصراع اإليديولوج 1990نظام األمن اجلماعي وخاصة بعد سنة 

  .األمن الدويل
يف ميثاق كما جاء دول للشؤون الداخلية العدم التدخل يف  بدأأصبح التدخل هو التفسري اجلديد مل لقد 

مل  اليت االتاحلطوره املعاصر يف تاىل قواعد القانون الدويل حسب   استثناء إآل يستند الأصبح و .األمم املتحدة
 حبل املتحدة يف كااللتزامميثاق األمم  أبرز هذه املسائل ما تضمنهو ،تعد تعترب من املسائل الداخلية البحتة

                                     )1( من جامعة  عحتت غطاء شرعية قرار جملس األمن،بطلب وبتشجيلقد سقط نظام القذايف بتدخل مشكوك يف شرعيته  ـ
لكن دعاة التدخل اصطدموا مبعارضة .الدول العربية وحتاول اجلامعة العربية إعادة نفس السيناريو حاليا مع النظام السوري

  .بالقاهرةشديدة من طرف دول مثل اجلزائر وتونس ومصر وليبيا والعراق يف آخر اجتماع لوزراء اخلارجية العرب 
كما حتاول بعض الدول العربية إحالة املوضوع على اجلمعية العامة قي إطار التوصية املعروفة اإلحتاد من أجل السالم ـ           

وخاصة أمام . بعد فشلها يف إعادة السيناريو اللييب وأمام رفض بعض الدول العربية التدخل يف الشؤون الداخلية السورية
حيث ، بعض األنظمة العربية وتركيا إىل جانب الدول الغربية من جهة ،ومن جهة أخرى روسيا وإيرانالتحمس املشبوه ل

ويقال أن سبب احملاولة هو تسهيل وصول الغاز الطبيعي القطري اىل أوروبا عرب سوريا .ظهر صراع املصاحل واضحا
  .مرورا بتركيا  وختفيف الضغط الروسي عليها يف موضوع الغاز
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عنها من حقوق طبقا  الدول االقتصادية واالجتماعية وما يتفرع والتزامات ،املنازعات الدولية بالطرق السلمية
  .)1(حدةتاملميثاق األمم  من 56و  55 املادتنيملضمون 

 ما اخلط رجال العلوم السياسية بني القانون الدويل وبني اإن هذا االستنتاج ال يعرب عن القانون، وكثري
ا السبب بالذات فإن ذهل .القوة مل تكن يف يوم من األيام قانونافسياسة األمر الواقع اليت تنتهجها الدول العظمى، 

وخاصة إعادة إحياء بعض ما يعتربه البعض تطورا يف قواعد القانون الدويل املعاصر، هو يف احلقيقة عكس ذلك، 
ق األمم حسب ميثا النظريات والسلوكات اليت تكرس اهليمنة والتفرقة واالستغالل يف ظل جمتمع دويل عاملي قائم

  .بني مجيع أعضائه املساواة يف السيادة مبدأعلى  املتحدة
فالدول ذات السيادة هي اليت حددت مصادر التزامها مبقتضى هذه السيادة، كما حددت كيفية وضع 

هلذا ال ميكن تعديل أو تفسري أحكام ميثاق األمم املتحدة إال و. قواعد القانون الدويل، وكيفية تعديلها أو إلغائها
القواعد كذريعة الضطهاد دولة أو ترهيب  وز أن تستعمل تلكوال جي وفق القواعد اليت تضمنها امليثاق نفسه،

آخر و والقضية اإليرانية،األمن واإلنسانية،أو حىت باسم  السلم  شعب مسامل بإسم الرأي العام الدويل أو بإسم
 مث احملاوالت هذه املسرحية هو ما مسي بالربيع العريب، الذي انتهى بالتدخل يف ليبيا،وفصل يف هذا املسلسل 

  .اجلارية حاليا إلسقاط النظام السوري بأية وسيلة
اإلحتاد من أجل السالم لتفادي  املسماة ولة استعمال توصية اجلمعية العامةاكما جيب أن نشري إىل أن حم

يتضمن تالعبا مبصداقية مواقف وعقبة الفيتو يف القضية السورية فيه مغامرة خطرية على السلم واألمن الدويل 
  .العام الدويل عموما الرأيوالدول 

وما .هناك عدد معترب من املنظمات اجلهوية وقد متت اإلشارة اىل البعض منها اىل جانب األمم املتحدة،
يهمنا يف هذا املقام هو أن هده املنظمات ال متلك حق التدخل باستعمال القوة املسلحة إال وفق ما تسمح به 

 اللجوء اىل القوة إال يف حالة الدفاع الشرعي عوهي ال تستطي.أحكام الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة
 لكن حلف الناتو أحذ يدافع عنو يعترب تدخال غري مشروع، كسوفووهلذا فإن تدخل حلف الناتو يف  اجلماعي،

ويعين هذا املوقف أن املشاكل اإلنسانية اليت ترتبت  وإمنا على أساس أخالقي، موقفه ليس على أساس قانوين،
ألن املفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة .الصراع املسلح يف كوسوفو كانت خطريةعلى 
  .)2(بأن هناك مليون الجئ من كوسوفو يف البلدان ااورة:قالت

ومن املعلوم ما يشكله تدفق أالجئني على احلدود الدولية من خطر على السلم واألمن الدويل من 
الرتاعات املسلحة أو من عمليات التطهري اليت  أخطار عانات إنسانية هلؤالء الفارين منجهة،وما يسببه من م

 .تعرضون هلا

                                     
)1( 172ص ،حرب اخلليج الثانية بني أحكام القانون الدويل وتداعيات القانون الدويل اجلديد : حممد قجايل يف هذا أنظرـ 

قراءة القرارات األممية بشأن اجتياح العراق  : عن أمحد صدقي الدجاين/2008-2007.جامعة قسنطينة :رسالة دكتوراه
ضمن أعمال األكادميية والتدخل واحتالل أفغانستان واحتالل العراق،  والقضية اإليرانية،و آخر فصل يف  ،للكويت

  .امللكية املغربية
)2( 173ص السابق، املرجع:  مسعد عبد الرمحان زيدان قاسمـ.  
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سريا ليون  مث يف ابرييييف ل ECOWASيا املنظمة االقتصادية لغرب إفريقوكذلك احلال بالنسبة لتدخل 
من أمثلة تدخل املنظمات اجلهوية املخالف ألحكام ميثاق األمم املتحدة املتعلقة باستعمال القوة  كذلك تعترب

  .عموما من طرف تلك املنظمات
يلجأ جملس األمن الدويل اىل التفويض باستعمال القوة بدل التدخل مباشرة وهي وسيلة يقول بعض 

وهنا البد من .أعباء عمليات التدخلول تكاليف الشراح أن سببها الرئيسي هو عدم قدرة املنظمة على حتم
جملس األمن الدويل باستعمال القوة هو دائما حلف الناتو  أو تصريح التذكري أن املستفيد الوحيد من تفويض

أعضائه يف اهليمنة وبسط النفوذ كما أن بعض الدول اليت  كانت تسعى إىل إحكام سيطرا  الذي ينفذ سياسة
 يف بلجيكا وبريطانيا وبتأييد من الواليات املتحدة وبدعم منها، وجدتودمية كفرنسا على مستعمراا الق

ولو كانت .من ميثاق األمم املتحدة 4الفقرة 2التفويض إجراء جاهز لتغطية مسألة الشرعية وحدود املادة 
التفويض باستعمال القوة فإن ما تنفقه هذه املنظمات   إيلاملشاكل املالية هي السبب يف جلوء جملس األمن 

ل عملية التدخل يف يمولت فيعلى عمليات التدخل خارج  األمم املتحدة يك منفردة أو جمتمعة اجلهوية أو الدول
حلف الناتو على  من جانب وهذا ما يبني األهداف األنانية  وسوء النية يف تنفيذ اإللتزامات إطار األمم املتحدة،

يف البوسنة   اخلصوص أينما تدخل ولو حتت غطاء تفويض جملس األمن الدويل كما حدث يف عملية التدخل
  . عملية التدخل األخري يف ليبياوواهلرسك، 

إن حلف الناتو إمنا يتدخل لتحقيق سياسة الدول الداخلة حتت لوائه وفهمها وقناعتها ملا يطلق عليه 
  .حفظ السلم واألمن الدويل اصطالحا

أو أن تتعاون دول ومنظمات على  ومن البديهي أن يكون تدخل املنظمات الدولية فرديا أو مجاعيا،
 يف Ecowasآخر صورة هلذا النوع من التدخل هو تدخل فرنسا واملنظمة اإلقتصادية لغرب إفريقيا و التدخل،

  .)1(دولة مايل

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
                                     

)1( املنظمة اإلقتصادية لغرب أفريقيا  احملمد عماد الدين عبدا هللاويصف الدكتور ـECOWAS  امنظمة حتت إقليمية بأ.  
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  الغیر عسكري التدخلو التدخل العسكري : انيثب الالمطل

  
 ضديشري إىل ظاهرة استعمال القوة العسكرية من طرف دولة أو عدة دول، االتدخل غالب مصطلحإن 

يف  ولكن ال يستبعد يف إقليم الدولة اهلدف أستعمال القوة العسكرية أن جيري الشؤون الداخلية لدولة أخرى أي
و حىت يف الفضاء اخلارجي ضد سفن أو بواخر أو أن جيري التدخل العسكري يف أعلي البحار أ الظروف احلالية

، سواء أكان استعمال القوة العسكرية حربا أو على أي شكل آخر مركبات فضائية حتمل جنسية الدولة اهلدف 
صورا ويتضمن أشكاال حيث  من ذلك وسعأفهو مفهوم  7فقرة  2املادة  يف شار إليهأما التدخل امل. غري احلرب

التهديد أي  4فقرة  2الصورة اليت تضمنها نص املادة  القوة العسكرية وهي  إستعمال مبا يف ذلك أخرى
ال  آخر أو على أي وجهما  دولةلاستخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي  باستعمال القوة أو

على ضوء هذا و ،القوة العسكرية ييف هذا النص ه كما جاءت"القوةب"املقصودو. مقاصد األمم املتحدةويتفق 
الشؤون  يف إىل التدخل عموم الذي ينصرف 7فقرة  2يكون أضيق جماال من نص املادة  4فقرة  2فإن نص املادة 

ها من أنواع القوة عسكرية أو غريال ذلك بالقوة كان اليت تعترب من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، سواء
من طرف أي . ن صميم السلطان الداخلي للدولة املعنيةم تعتربشؤون ب مساسا، ما دام الفعل يشكل  األخرى

و من طرف منظمة األمم املتحدة أأو اجلهوية  منها ظمات الدولية سواء العامليةنشخص دويل آخر مبا يف ذلك امل
  .7الفقرة 2نص املادة ملا تضمنه نفسها وفقا

قد لعبت ظروف التطور ودولة أخرى، ل االختصاص احملجوزو دخول دولة جمال أولوج الإن التدخل يعين 
 املقيدة،ذلك منذ قبول الدول بفكرة السيادة ودورا كبريا يف االهتمام بالتدخل يف القانون الدويل العام، 

بالتعايش مع سيادات أخرى مساوية ل كل دولة ذات سيادة قبوو باالختصاص احلصري لكل دولة، واالعتراف
  .هلا

  يالتدخل  العسكر : الفرع األول
  :يقول أحد األساتذة يف تعريف التدخل العسكري ما يلي

عة من الدول يف شؤون،داخلية أو التدخل العسكري هو تدخل دكتاتوري من طرف دولة أو جممو
وكون التدخل العسكري إستعمال للقوة من طرف دولة ضد .القوة باستعماللدولة أو دول أخرى  خارجية

  .فهو دائما غري مشروع دولة أحرى،
Armed Intervention is dictatorial interference by a state or group of states in the affairs ;domestic 

or foreign, of another state or states by the use of force .Armed intervention,  being unilateral use of 
force by one state against another state ,is always unlawful.  )1(   

أن التاريخ القدمي واحلديث على السواء، من عهد " :يقول أحد الكتاب الصحفيني اجلزائريني" كما
املقدوين اىل جورج بوش االبن مرورا بداريوس ويوليوس سيزار ونابليون وهتلر،مل يسجل سوى   إلسكندر

الربابرة الذين  أوعلى يد شغب نظراء هلم يف القوة،إما على يد  :الدول العظمىومنوذجني إلسقاط اإلمرباطوريات 

                                     
)1(  - K Skubiszewski : The use of force by states  .in Manual of Public International Law edit by  Max Sorensen 

PP 75. 



 

90 

اجليش  سيوب غري تقليدية،عجزت أمامها كراد ردموا هوة التفوق العسكري جبر اإلمرباطوريات اىل حر
وذاق اجليش اإلسرائيلي أول هزمية له يف  الروماين كما عجزت اإلمرباطورية الفرنسية أمام املقاومني باألحراش،

  . )1( "واجهة مع اجليوش العربيةستني عاما من امل
  :التدخل العسكري كالتايل Carlos Calvos ويعرف األستاذ

أو  مدعم بإرسال  قوة عسكرية ملنع أمة من التصرف حبرية، اسطة ديد بسيطوالتدخل العسكري يتم ب
  . بإرسال فرق لتحتل فعال إقليما أجنبيا

l’intervention armé, qui se produit, par un simple menace appuyéed’un déploiement de force 
militaire de nature a empêcher une nation d’agir librement, ou par l’envoi de troupes qui occupent 
effectivement le territoire étranger )2(  . 

نطاق حمدود من أجل  من جمرد استعمال بسيط للقوة العسكرية على  يتدرج التدخل العسكريكما أن 
قصف  :االستعمال البسيط للقوة هوعلى  لاثوامل. إىل أن يصل إىل حد احلرب الواسعة النطاق. هدف معني

هذا الفعل هو تدخل .البحرية األمريكية للقصر الرئاسي يف اجلماهريية الليبية بدعوى رعاية ليبيا لإلرهاب
  .من ميثاق األمم املتحدة 7فقرة 2كذلك نص املادة و ،4فقرة  2عسكري خمالف لنص املادة 

" الشفاء"مصنع صاروخ على  بإطالق البحرية األمريكيةقيام  :هذا النوع من التدخل هو ىاملثال الثاين علو
عمل مناف ألحكام ميثاق  وهذا العمل هو كذلك .لألدوية يف السودان بدعوى أنه مصنع ملواد كيميائية حمظورة

الف خم عمل يبقى لكنهوهو نوع من التدخل العسكري احملدود واألمم املتحدة وخاصة النصوص املذكورة آنفا، 
لتغيري كل من ليبيا والسودان هو التأثري على  احلالتني يف وكان اهلدف من ذلك القصف 4فقرة 2نص املادةل

هو تدخل غري مشروع يف  جانب البحرية األمريكية منتصرف ال هذاإن  .اقفهما من بعض القضايا املطروحةمو
يف وحدة وسالمة أراضيهما  بسيادة الدولتني وحقهما امساسيعترب و .السودانوليبيا  لكل من الشؤون الداخلية

مؤخرا قامت القوات اجلوية و. من أي اعتداء وحقهما يف تسيري شؤوما اخلارجية بكل حرية ودون تدخل
  . )3( بقصف مواقع الثوار الصوماليني لتسهيل مهمة التدخل اإلثيويب يف هذا البلداألمريكية 

تتبعه الواليات املتحدة حاليا للتدخل  الذيالقصف هو صورة من صور التدخل العسكري احملدود  إن هذا
 ويعترب هذا ،ااورة للعراق كسوريا وإيران تلك أو. باكستان لألفغانستان، مثيف شؤون الدول ااورة 

بتلك  و، وهالعسكرية للقوة كونه استعماال 4الفقرة 2نص املادة .ا مبوجبحمظور اعسكري تدخال تصرفال
                                     

)1( قانون قوة الدول يسفه  ،حبيب راشدينمقال األستاذ ،  19 ص، 2383 العدد، 2008أوت  19 الثالثاء : الشروق اليوميـ
  .قوة القانون الدويل

)2(  - Carlos Calvo,Dictionnair manuel de Droit diplomatique et international Public et Privé, livre sur Googol 
Play . PP 224. 

)3( على حماربة ويقال أن ما تقوم به القوات اجلوية األمريكية ملساعدة إثيوبيا يف الصومال يدخل يف أطار حتالف بني البلدين ـ
فأثيوبيا حتاول القضاء على حماوالت احلركات االنفصالية اليت تلجأ .ولكن احلقيقة غري ذلك.اإلرهاب يف القرن اإلفريقي
أما هدف الواليات املتحدة .وكذلك مطالب الصومال اإلقليمية يف إطار حق تقرير املصري غالبا اىل التراب الصومايل ،

وبظهر من هذه احلقيقة التحالف أملصلحي . اليت تعرب منطقة القرن اإلفريقي بكثافة عالية .فهو تأمني مرور أساطيل النفط
  .الذي تلوح به الواليات املتحدة اليوم للتدخل يف شؤون الدول األخرى. بني البلدين ولو على حساب حق تقرير املصري
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 اسمس هوو ،2/4لنص املادة خالفاالصفة يتعارض مع أحكام ميثاق األمم املتحدة ألنه إستعمال للقوة العسكرية 
  . بشؤون تقع ضمن السلطان الداخلي للدولتني املعنيتني

احملدود إىل تورط الدولة املتدخلة يف حرب رئيسية، مثل  العسكري قد يتحول التدخل من جهة أخرىو
التدخل اهلندي يف باكستان الشرقية الذي قاد إىل احلرب اهلندية وتورط الواليات املتحدة يف حرب فيتنام،

العراق استمرت مدة طويلة والتدخل العراقي يف إيران الذي حتول إىل حرب رئيسية بني إيران والباكستانية، 
ة مثلاألو ، "ليس كل تدخل عسكري هو بالضرورة حربا " :وخلفت آثارا مؤسفة،ونؤكد باستمرار على أنه

الرعايا األمريكيني احملتجزين يف  حتريرمثال  األمريكية املار يرتحماولة قوات  كانت لقد:على ذلك السابقة دليل
 لكنولسيادة إيران على إقليمها،  ا ال شك فيهخرقو اعسكري تدخال: بالقوة يف طهران ة الواليات املتحدةسفار

تدخل القوات املوريتانية والفرنسية ل احلال بالنسبة كان وكذلك.بني البلدين بالضرورة حربا  تكنمل تلك احملاولة
  )1(من طرف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي املختطف لتحرير الرعية الفرنسي مؤخرا يف مشال مايل

مل يكن بالضرورة  يالعسكر لسيادة مايل بالقوة العسكرية، ولكن هذا التدخل اخرق ذا التصرف يعتربهف
اليت هي وحدها من ميلك  دولة مايل كان انتهاكا صارخا لسيادة املذكور حربا،على الرغم من أن التدخل

  .لسلطة على ما جيري على إقليمهاا
تتعارض   هي أفعال فإن األفعال املذكورة عليه احلال ومهما يكن". وباملقابل فإن كل حرب هي تدخل

فإا  .ثبتت صفتها العسكريةإذا و 4الفقرة 2ضمن احلظر الوارد يف املادة تقعو مع أحكام ميثاق األمم املتحدة،
 التدخل صور أخطر العدوان هوو.1974 أعمال العدوان وفقا للمادة األوىل من تعريف اإلمجاع لسنة منتعترب 

للمناورة  وتتجلى إشكالية القانون الدويل يف كونه قانونا احتماليا مرنا يفسح جماال واسعا .مجيعا وأوضحها
ذا الفرع من القانون وستبقى وهي طبيعة مالزمة هل أو تربيرها يف تكييف التصرفات للدول والسلطة التقديرية
يف املستقبل  حدوث أي تغيري وال ميكن تصور مماملساواة يف السيادة بني مجيع األ مبدأعلى  امكذلك مادام قائ

   .املنظور
 وما حييط به من مالبسات، وقد رأينا االستثنآت الواردة هالتدخل العسكري على ظروف ةمشروعيتتوقف 

حيث يفترض أن التدخل العسكري يكون مشروعا إذا ما مت وفقا لتلك االستثناءات  .4الفقرة  2نص املادة  على
ما  بأو تطبيقا إلجراءات القمع أو املنع حس .51 املادةوفقا لنص  وأمهها مجيعا هو الرد على العدوان. املذكورة

  .من ميثاق األمم املتحدة جاء يف الفصل السابع
ن الرضى بالتدخل العسكري أو الدعوة اىل التدخل من طرف احلكومة القائمة هو إجراء من البديهي أو

كاف ملنح الشرعية ويبقى اإلشكال يف مصداقية احلكومة ومدى متثيلها للدولة يف وقت الدعوة أو إبداء 
يظهر و نيف دول أوروبا الشرقية سابقا ويف أفغانستا وهو اإلشكال الذي طرح يف تدخل اإلحتاد السوفييت.املوافقة

  .بوضوح يف قضية التدخل يف دولة مايل اليوم
  

                                     
)1( 3005، العدد 2010جويلية  25الشروق اليومي، األحد ـ .  
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  الجماعي الفردي والتدخل العسكري  التدخل العسكري : الفرع الثاني

 هنا على الصفة العسكرية زلقد متت دراسة التدخل الفردي والتدخل اجلماعي من قبل،وهلذا سيتم التركي
التدخل اهلندي يف باكستان والتدخل األمريكي يف جنوب لبنان،  التدخل العسكري الفردي نذكرمن أمثلة 

هي الصفة الغالبة على وقد يكون التدخل العسكري فرديا تشنه دولة واحدة ، و. التدخل السوفييت يف أفغانستانو
 يف كل مرة الواليات املتحدة اولحتمنذ إيار اإلحتاد السوفييت  املالحظ أنهولكن  . ةالعسكري التدخالت  معظم

يف تدخالا العسكرية  "اليابان"و" كوريا اجلنوبية"، وبعض الدول اآلسيوية احلليفة هلا  مثلاألوربية جر الدول
 تأييدالكسب  الواليات املتحدة حماولة يف ذلك هو السببو حتت غطاء ما يسمى بقوات التحالف املختلفة
حرب  خالل العداء وقد أثبت ذلك .ريب الذي يعادي احلرب منذ احلرب العاملية الثانيةلرأي العام  األواو املعنوي

منذ تلك احلرب أصبح يعادي احلرب  نفسها كما أن الرأي العام يف الواليات املتحدة. فيتنام على اخلصوص
القوة العسكرية للتدخل ب جديدة وخلفيات عالنية وهلذا السبب كان على رجال السياسة احلاليني إجياد أسباب

شن ل. احلضارة الغربية املسيحية محاية الدميقراطية أو محاية وأ ،كمحاربة اإلرهاب .يف شؤون الدول األخرى
مجهورية صربيا واجلبل األسود  هاييت أو مجهورية وأ،والعراقأفغانستان ك أمم صغرية حروب عدوان مسلح ضد

 داخل اجلمعية العامةأما السبب الثاين فيعود إىل الضغط العاملي والتيار املتنامي القوي ضد احلرب . )1(وغريها
للتدخل بالقوة  الثالث يف انتهاء املعارضة االديولوجية اليت كانت تتستر وراءها الدول الغربية ويتمثل السبب

 رايار املعسكفبعد . ر وتعميم الدميقراطيةنش وأحماربة االستبداد، وأ كمحاربة خطر املد الشيوعي العسكرية
حقوق "أو محاية  " اإلرهاب حماربة"كان البد من ابتكار إيديولوجية .االشتراكي واختفاء التوترات اإليديولوجية

  .األسس واخللفيات اجلديدة لتربير العدوان على األمم األخرى على" اإلنسان
السابع إذا  منظمة األمم املتحدة تستطيع التدخل عسكريا وفق أحكام امليثاق كما تضمنها الفصل أن كما

املنع من طرف جملس األمن تنفيذا لتبعاته الرئيسية يف حفظ السلم واألمن  تعلق األمر بتطبيق تدابري القمع أو
التدخل يف احلرب  ما حدث أثناءمثل . "االحتاد من أجل السالم" ة  ريشهلعلى التوصية ا عتمادإلابأو . الدويل

 لقرار من جملس األمن الذي جاء تطبيقاوكذلك التدخل يف احلرب األهلية يف الكونغو فيما بعد، و. الكورية
  .وبعد ذلك التدخل يف احلرب األهلية يف الصومال.بالتدخل

 نمل يك،أو بتفويض منها كما العراق فلم يكن تدخال من طرف املنظمة احتالل الذي أدى اىل أما التدخل
  استعمال القوة يف حرب اخلليج األوىل أي يف عملية حترير الكويت تطبيقا للفصل السابع بل كان تطبيقا حلق

 ةدور للمنظم فكل الذي حدث أستبعد أي.من ميثاق األمم املتحدة 51الدفاع الشرعي اجلماعي وفقا لنص املادة 

                                     
)1( ظهر من  شرعيته وعدم شرعيته خالل السنوات األخرية قدن يالحظ يف شأن التدخل وكثرة تداول الكالم ع ماإن ـ

مع عملية اختطاف الرعايا األوروبيني يف موريتانيا والنيجر واحتجازهم يف دولة مايل،من طرف تنظيم القاعدة يف  جديد
حاولت فرنسا التدخل عن طريق القوة العسكرية بالتنسيق مع وقد .هذا التنظيم بتشجيع من أوبالد املغرب اإلسالمي ،

وقد دعت احلكومة املالية اجلزائر للتدخل يف الشمال .أو بإذن وترخيص من دولة مايل ولكنها مل تفلح يف ذلك موريتاين
أساس احترام  على  اجلزائر التزمت مببدأ عدم التدخل ولو بترخيص من الدولة صاحبة اإلقليم.لكن عديدة املايل مرات 

  .عدم تدخل اجليش اجلزائري يف أعمال خارج احلدود كما جاء ذلك يف الدستور أمبد
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 أما .يف املنطقة ورغبتها يف عدم إقحام جملس األمن بصفة خاصة يف املوضوععلى أساس حجم املصاحل األمريكية 
الرئيسية يف حفظ السلم  عملية تنفيذ جملس األمن لتبعاتهب يف ما يتعلق الكثري من الغموض ففيهالتدخل يف البوسنة 

ميكن لس األمن صاحب االختصاص األصيل يف حفظ السلم واألمن .مبوجب الفصل السابع األمن الدويلو
ه التدخل عسكريا نيابة فييصدر قرارا عاما جييز أو الدويل أن يفوض دولة أو منظمة جهوية بالتدخل العسكري 

  .            مؤخرا يف مايلوليبيا،  كما حدث بشأن عنه
 للقوة العسكرية أو التهديد الغري مباشر ور أاملباشاملقصود بالتدخل العسكري هو االستعمال إن  

على   ارغمهي، بل االختيار املعنية حرية لدولةل التصرف ذلك تركيضد الدولة اهلدف، حبيث ال  باستخدامها
اكتراث  بالقوة دون هإىل فرض ما تريد الدولة أو الدول املتدخلة تعمدو، املقدمة إليهاطالب املاخلضوع إىل 

 مثل تدخل قوات التحالف يف العراق مطالب الدولة املتدخلة تلبية نيتهاوإرادا أوحلكومة الدولة اهلدف 
استقالل املقاطعات اجلورجية ذات األغلبية حيث فرضت روسيا  .مثال التدخل الروسي يف مجهورية جورجياو

 وال لرد فعل الواليات  الدويل وال للرأي العام الروسية بالقوة العسكرية دون مباالة ملوقف احلكومة اجلورجية
مثن شراء سكوت روسيا على ما جيري يف أفغانستان ويف العراق بصفة واملتحدة  بصفة خاصة وكأا مقايضة 

   .)1(اصةخ
ففي ظل القانون الدويل احلايل إذا كان التدخل عسكريا فهذا يعين استعماال للقوة العسكرية من طرف 

هو تصرف غري و بدأمن حيث امل 4فقرة  2خمالف لنص املادة  االستعمال هو تصرفهذا وأخرى،دولة ضد دولة 
اليت تتناقض مع  قد اكتسح ميثاق األمم املتحدة كل النصوص سواء العرفية أو االتفاقية السابقةفمشروع، 
وهلذا فإن التدخل العسكري املشروع الذي ما زال مفتوحا أمام الدول هو حق الدفاع الشرعي سواء  أحكامه،

 األمن الدويلوالفردي أو اجلماعي لرد عدوان مسلح إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم 
عدوان من طرف دول احملور ويف رد أي نزوع إىل ال. ميكن اللجوء إىل القوة املسلحة يف حروب التحريرو
نظام األمن اجلماعي كما هو وارد يف كذلك إمكانية التدخل العسكري من طرف األمم املتحدة يف إطار و

األوىل  ما جاء يف املادة حسبف.املتحدةمقاصد األمم وكما تدل عليه أهداف والفصل السابع بصفة خاصة 
  :ي ما يل ن من مقاصد األمم املتحدةفإ: الفقرة األوىل

ملنع األسباب  وحتقيقا هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري املشتركة الفعالة ،حفظ السلم واألمن الدويل"  - 1
تتذرع بالوسائل السلمية وقمع أعمال العدوان وغريها من وجوه اإلخالل بالسلم، لاليت دد السلم وإلزالتها و

  ".لتسويتها ووفقا ملبادئ العدل والقانون الدويل حلل املنازعات الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم 
لقادمة ويالت ابتجنيب األجيال " القاضي وهذا النص هو تفسري لاللتزام العام الوارد يف مقدمة امليثاق ف

  .           أحزانا يعجز عنها الوصف احلرب اليت جلبت على اإلنسانية مرتني

                                     
)1( لقد اختارت روسيا بدقة الفترة الزمنية املالئمة لتدخلها يف مجهورية جورجيا وظهرت العملية وسكوت الوالياتـ 

  .املتحدة
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القوة املسلحة  رسم اخلطط الالزمة هلا أن ال تستخدموكما التزم األعضاء كذلك بقبوهلم مبادئ معينة " 
  . )1(يف غري املصلحة املشتركة

اليت  كانت معظم التدخالت 1913 -1815الفترة اليت سبقت اندالع احلرب العاملية األوىل  فإن اتارخيي
اإلمرباطورية  ضداليت كانت تتقوى بسرعة،األوربية  الدولمن طرف  .العسكرية حدثت خالهلا تدخالت

لسيطرة على ا تسعى اىلكانت الىت  بصفة خاصة من جانب روسيا فرديال وكان التدخل.العثمانية املتهالكة
التدخل اليت قامت ا  عمليات كثرة ذا ما يفسروه .الوصول اىل وسط وغرب أوروبا ومن مثاملضايق البحرية 

هو منع روسيا من  هدفهما املشتركأما فيما يتعلق بكل من فرنسا وبريطانيا، فقد كان  روسيا بصفة خاصة
كما كانت هلما نفس .ا مشتركا بني للدولتنيإستراتيجي اهدف اهذ كانواملضايق البحرية  ىالسيطرة علوالتوسع 

السبب الذي جعل الدول األوربية  هوو .الشرق األوسطويف مشال إفريقيا ثمانية طماع يف ممتلكات الدولة العاأل
ال ــكانت كل أشك لقد .منفردة ة للتدخلدولأية   تبديها اليت تشكك يف احملاوالت العسكريةوتعارض 

 فقد. خاصة حماوالت روسيا وأطماعها يف التوسعوالتدخل الفردي غري مقبولة يف إطار سياسة توازن القوى، 
كل من فرنسا  ن جانبخاصة موتوازن القوى يف أوربا،  نظام األطماع خطرا علىواعتربت تلك احملاوالت 

حد التحالف مع اإلمرباطورية العثمانية ضد روسيا يف حرب الكرميني إىل  بالدولتني وصل األمر حيث. بريطانياو
إلمرباطورية ل التابعةودين يف األراضي عندما تدخلت روسيا على خلفية محاية املسيحيني املوج 1853-1854

  .العثمانية يف أوربا
شك كبريين وتشكيك يف النوايا الفرنسية وأحيط التدخل العسكري الفرنسي يف سوريا حبذر  ذلكك 
وقد فوضت الدول األوربية . يف املنطقةتعارض التدخل الفرنسي بريطانيا اليت كانت طرف خاصة من و احلقيقية،

بريطانيا واتفاق بني فرنسا  مبوجبيف سوريا ومت حتديد مهمة القوات الفرنسية . فرنسا بإنزال قواا يف سوريا
  .بستة أشهر،مث مت بعد ذلك متديد هذه املهمة لثالثة أشهر أخرى

 يف الدول األوروبية خيا طويال لتدخلتعد تار 1913إىل  1815اليت امتدت من وإن الفترة املشار إليها 
 األوربية لدولا مارسته األشكال وأساليب التعسف الذي مستعملة يف ذلك خمتلف.شؤون الدولة العثمانية

  . )2(االيار يف ذلك الوقت تسري حنو اليت كانت  العثمانية الكربى على الدولة
 مرحلة التوسع االستعماري األوريب يف العامل اإلسالمي احنطاط الدولة العثمانية باملقابل مرحلةكانت 

املصلحة  هدفه  حتقيق صور تدخل عسكري مباشر وكانت الوسائل والسبل املتبعة يف ذلك عبارة عن
ختليص واملسيحية :  االستعمارية املتنافسة الدول قد استعملتوالتوسع، والرغبة يف السيطرة واإلستراتيجية 

 دولةوراء التدخل يف شؤون المن شعار لتغطية النوايا احلقيقية ك من الظلم واالضطهاد  الشعوب املسيحية
القانون  كانت القوة هي فقد.ذلك الوقت السائد يفالقانون ا يف ظل طبيعي وكان ذلك السلوك أمرا .العثمانية

                                     
)1( من مقدمة ميثاق األمم املتحدةـ.  
)2( تمع الدويل هاالدول األوروبية تتعامل مع الدولة العثمانية قبل احنطاطلقد كانت ـا دولة عضو يف اعلى أساس أ 

  .ما تفرض الدولة العثمانية إرادا وشروطها على األمم األوروبية ا، وغالبباحترام وتقدير رغم االختالف اوتعامله
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سيطر فيها  اليت خييةتارالفترة ال وهي تتحدد يف ساحات املعارك، بني الدول احلقوق والواجبات كانت  فقد
ة هي القاعدو. حق املنتصر يف أن ميلي شروطه على املغلوب ويتمثل ذلك يف قاعدة .بقوة مفهوم السيادة املطلقة

سواء يف مشال إفريقيا، أو الشرق األوسط، أو حىت فيما : اليت طبقتها الدول األوربية يف مواجهة الدولة العثمانية
احلرب العاملية  اية إىل غايةة املذكورة عداقال استمر تطبيق أوربا نفسها، وقدخيص املمتلكات العثمانية يف 

تطبيقا حلق املنتصر  كانت هي األخرىأحكام و وما تضمنته من نصوص" فرساي"اتفاقيات  املالحظ أنو. األوىل
أن تتحمل و ،ما تشاءسيادة الدولة املطلقة يف أن تفعل  بدأانعكاسا مل  كانتو. يف أن ميلي شروطه على املغلوب

 إلرادة الدول املنتصرةضع ختوما تضمنته تلك االتفاقيات، قبل كل ت أن كان على أملانيا فقد. تبعات ما تفعل
  . العاملية األوىل عليها يف احلرب

م ــدعتقد وتنصيب منظمة عصبة األمم، هو  1939 -1914 ميز املرحلة التالية من التطورإن أهم ما 
 وذلك اليت ال تشكل حربا،ق املبادرة باللجوء إىل القوة العسكرية حب االعتراف و قراراإلسلوك الدول يف اجتاه 

وكانت الدول يف  ،كحماية املصاحل احليوية، أو حالة الضرورة : احلماية الذاتية،أو املساعدة الذاتية  من أجل
اليت سبقت احلرب  الفترة ي، وهالفترة تلك كانت الدول أثناء هلذا السبب. مقابل ذلك تتحمل نتيجة ما تفعل

خمالفة بذلك تكون الوأن  .)1(لتدخلبا للقيام املربرات ما يكفيومن األسباب  لنفسها العاملية الثانية جتد
وخاصة  ما تضمنه عهد عصبة األمم وميثاق باريس يف .اللتزاماا مبوجب ما كان موجودا من قواعد وأحكام

  .لشأنهذا ا
عموم  والربتغال أثر كبري يف ستقالل املبكر لدول أمريكا الالتينية عن إسبانيالال وقبل ذلك فقد كان

الدول تعجز   تلك مما جعل..انتشار الثورات بشكل واسعو،  الصراعات على السلطةواالضطرابات والفوضى 
ذلك الوقت تقوم حبمالت  األوربية يفوهذا ما جعل القوى . عن الوفاء بالديون اليت تعود ملواطنني أجانب

وهو السبب . ةأمريكا الالتينيملواطنيها يف ذمة بعض دول  دول من أجل استيفاء ديون تعودال تلك عسكرية ضد
قاصرا على دول أمريكا  العسكري مل يكن التدخلو .املشهور شرط كالفوالذي أدى إىل ظهور  يالظاهر

الدول اآلسيوية اليت وقفت يف وجه األطماع التوسعية للدول األوربية مشل أيضا بعض  الالتينية وحدها بل
  .على تلك النواياضح او دليل األمثلة التاليةو. الواليات املتحدة فيما بعدو

رفضه دفع  بعد إسبانيا على إرسال محلة إىل املكسيكوبريطانيا واتفقت كل من فرنسا  1861يف سنة 
بعد اكتشاف نية فرنسا وفرنسا التدخل يف احلرب األهلية اليت كانت دائرة هناك، كانت نية والديون املترتبة عليه 

  .بريطانيا من احلملةوانسحبت إسبانيا 
كوريا فإن احلمالت العسكرية ضد هذه واليابان وبصفة خاصة الصني وما خيص الدول اآلسيوية  أما يف

تأمني حرية نشاطهم يف الدول اآلسيوية وية ممتلكات الدول األوروبوالبلدان كانت دف إىل محاية رعايا 

                                     
)1( املعلنة  قانونا هي احلرب و.العدوان حرم حرب فقد باريس ميثاق أما،حترميا جزئيا للحرب  لقد تضمن عهد عصبة األممـ

رمسيا ،وقد وجدت الدول أن عدم إعالن احلرب رمسيا يعفيها من االلتزامات الواردة يف الوثيقتني املذكورتني ،ومن كل 
   . األخرى قواعد قانون احلرب
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التوسع التجاري بالقوة وهي اخللفيات اليت كانت تتذرع ا هذه الدول للتدخل حبثا عن السيطرة و ،املذكورة
  . األوربيني بصفة خاصةوبصفة عامة  اتمعات لألجانبتلك رغم رفض 

فرنسا محلة عسكرية ضد كوريا على إثر مقتل قس فرنسي ووجهت الواليات املتحدة  1866في سنة ف
روسيا فرنسا ووهولندا وقبل هذه احلملة قامت كل من بريطانيا و. عدد من الرعايا األمريكيني يف هذا البلدو
على االمتناع عن مهامجة  ا ذلك  إلرغامهواليابان  دعسكرية ضمحلة  بإرسال 1863الواليات املتحدة سنة و

املقامة على " داميو" حتصيناتقام األسطول الغريب بقصف و" شيمونسكي"مضيق  خاصة يفونبية البواخر األج
  . اضطرت اليابان إىل دفع تعويضات مالية كبرية إىل الدول املذكورة احلملة تلك على إثرو اخلليج

 Boxer"على إثر ثورة بوكسر 1900أما املثال التقليدي املعروف فهو التدخل اجلماعي يف الصني سنة 
Rising "ممتلكات ومحاية أرواح  هوأن اهلدف من وراء التدخل يف الصني  لكقد ادعت الدول القائمة بذف

  .بشهادة الكتاب الغربيني أنفسهموالرعايا األجانب يف بكني، لكن سلوك القوات املتدخلة مل يكن الئقا أبدا 
 كوريا من طرف الدولواليابان ويف كل من الصني  كريالعس األسباب احلقيقية للتدخللقد كانت 

إىل إرغام الدول اآلسيوية احملافظة على فتح أسواقها  املذكورة سعي الدول هو الواليات املتحدةواألوربية  
تلك نشاطات هدامة إلخضاع وما يتبع ذلك من ممارسات و. املستثمرين األوربينيوموانئها أمام التجار و

بأساليب ملتوية و نيابة عن اجليش قد كان املبشرون املسيحيون يقومون ذه العمليةو. السيطرة عليهاوالشعوب 
   .طرق استفزازية يف جمتمعات عريقة هلا ميل طبيعي إىل االنغالقو

لتدخل العسكري عدوانا إذا ما كان التصرف خمالفا لنصوص ا يشكل أن ميكنيف الوقت احلاضر  أما
  . 4فقرة  2خاصة نص املادة ومم املتحدة أحكام ميثاق األو

حول عدم جواز  2131 (xx) توصيةال 1965ديسمرب  21مررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف لقد 
ملي الذي يعود اىل اانشغاهلا العميق خبصوص التهديد املتزايد للسلم الع: التدخل  أعلنت اجلمعية العامة من خالهلا

سيادة الشخصية واالستقالل السياسي المهددة   التدخالت املباشرة وغري املباشرة األخرى والتدخل العسكري 
  .للدول

"The increasing threat to universal peace due to armed intervention and other direct or indirect 
forms of intervention threatening the sovereign personality and the political independence of states

 )1( .   

 والعدوان إذا ما ثبتإستنادا اىل توصية اجلمعية العامة، عدوان فهي  بالتدخل العسكري  املبادأة توإذا ثبت
 إعادته إىل نصابه وحفظ السلم واألمن الدويل أيف بأداء تبعاته الرئيسية  هقياموجملس األمن  تدخل يتطلبفانه 

  . )2(وفقا إلجراءات الفصل السابع

                                     
)1( 21 31 توصية اجلمعية العامة رقمـ (xx)   1965لسنة.  
)2( لتحديد الذي حصل جعلت   رغم وجود تعريف العدوان فإن اإلجراءات والصالحيات اليت أعطيت لنجلس األمنـ

   . املسألة  أكثر تعقيدا مما كانت عليه قبل صدور التعريف
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النظر ض التدخل بغ كل أنواع بتحرمييتعلق كما عرفناه  ف من ميثاق األمم املتحدة 7فقرة  2أما نص املادة 
مساسا مبا وأن ذلك التدخل يتم رغما عن إرادة الدولة املعنية مادام  اوالوسائل املستعملة يف تنفيذه ا،عن طبيعته

         .  سلطاا الداخلييعد من صميم  
احلكومة القائمة يف الدولة  من ميكن أن يكون التدخل العسكري مشروعا إذا ما مت بناء على دعوةكما 
املتدخلة، فقد ادعى االحتاد السوفييت يف تدخالته  أو الدول بني الدولةولنص اتفاق بينها  ن تطبيقا ااهلدف، أوك

 مثال أما فرنسا فتربطها بالتشاد. دول املعنيةال اتيف أفغانستان دعوة حكومدخله تو ،تشيكوسلوفاكياويف ار 
 طبية ومساعدات استخباراتية غري أا ال تتضمن التدخلواتفاقيات تنص على تقدمي مساعدات لوجيستيكية 

ون قاعدة جوية يف العاصمة جنامينا حيث تتدخل يف شؤوجندي  1500حتتفظ فرنسا بنحو و. املباشر العسكري
ذه وتسهيل مهمتهم يف استعمال القاعدة اجلوية، والتشاد بطريقة غري مباشرة بتوظيف واستعمال مرتزقة أجانب 

الطريقة تستطيع فرنسا أن متتثل ظاهريا ملوقف احلياد املعلن رمسيا منذ اليوم األول من هجوم املتمردين على 
األهم من ذلك هو مدى وصدور دعوة للتدخل  وأ البا ما حتوم الشكوك حول وجودوغ .)1(العاصمة التشادية

  .)2(سيطرة احلكومة الفعلية على السلطة يف الدولة املعنية
كما أن التدخل العسكري لنجدة حكومة صديقة أو حلماية النظام القائم فيها ال ميكن أن يكون مشروعا 

لك الدولة،أ أو موقف  من ميلك الرأي العام الداخلي يف ت ال تراعي موقفدكتاتورية  حدث ذلك بطريقةإذا 
الكويب يف أنغوال  التدخلو 1988 -1979مثال ذلك التدخل الروسي يف أفغانستان و .زمام السلطة الفعلية فيها

 1992 -1990يف رواندا و 1972 -1968التشاد  يفو 1964 "الغابون"والتدخل الفرنسي يف  1990 -1975
 التدخل أو التدخل العسكري لتغيري النظام السياسي يف بلد ما،كذلك .1994 هاييتوتدخل  الواليات املتحدة يف 

له أي سند يف القانون  فهذا التدخل ليس يسمى حاليا بالتدخل من أجل الدميقراطيةا م لنظام القائم أواملنع تغيري 
 وحق كل تدخل خارجي،حق الشعوب يف تقرير مصريها دون الدويل فهو تدخل دكتاتوري خمالف لقاعدة 

وال متلك أية جهة حق إمالء  على دولة أخرى شكل الدولة  شعب يف اختيار السلطة اليت حتكمه بكل حرية،
تدخل ضمن صميم السلطان  ةأن كل األمور املذكور كوطبيعة السلطة فيها ونوع احلكومة اليت تسيريها، ذل

وحده املالك األصيل هلذه شعبها وحده من يستطيع تغيري األمور فيها ،ألنه هو والداخلي لكل دولة، 
 . )3(السيادة،وهو وحده من يستطيع التصرف فيها

التدخل األمريكي يف جراندا و، 1950ومن أمثلة ذلك نذكر على اخلصوص التدخل الصيين يف التبت سنة 
 ت اإلحتادتدخالو. 1978 "اخلمري احلمر"والتدخل الفيتنامي يف كمبوديا إلسقاط حكومة  1989وبنما  1968

                                     
)1( 3ص ، 2223العدد ،  2008فيفري  13األربعاء  ،جريدة الشروق اليومي ـ.  
)2( ص  ،3005 العدد ،جاء يف جريدة الشروق اليومي إلنقاذ الرعية الفرنسي، غارات فرنسية جديدة :ت عنوانوحتـ    

عرب مسؤول يف وزارة الدفاع املالية أن األراضي املالية مت استخدامها للقيام بالعملية  :ما يلي 2010جويلية  25األحد          
اإلقرار بوجود اتفاقيات بشأن احلق يف القيام  وذهب ذات املتحدث إىل .دون إبالغ احلكومة املالية باألمر ... العسكرية

  .ومل يكن هذا ذلك هو احلال ولكن يف معظم احلاالت يتم إبالغ القادة العسكريني،. بعمليات مالحقة عرب احلدود
)3( وهذه كانت حجة احلكومة اجلزائرية حول ما جرى يف ليبيا وما جيري حاليا يف سوريا و مايل كذلك على أنه شأن يهم ـ

  .إآل وفقا ألحكام امليثاق.للدول األجنبية وال حىت لألمم املتحدة التدخل فيه زالشعوب املعنية وحدها،وال جيو
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والتدخل األمريكي بتفويض من  1956يف ار و 1968براغ  يف تشيكوسلوفاكيا بعد ربيع" سابقا"  السوفييت
حسن "يف ساحل العاج لتنصيب الرئيس  بالقوة املتحدة يف هاييت وكانت آخر حلقة هي التدخل الفرنسي األمم
متت باستعمال القوة العسكرية،ضد إرادة الشعوب املعنية وعلى هذا  هي كلها تدخالتو.املنتخب " وترا

فكل شعب له احلق يف تقرير مصريه واختيار من حيكمه .غري مشروعة من أساسها األساس تصنف بأا تدخالت
 .أو تنحيته  دون تدخل أجنيب

 ةحتت قيادة القوات النيجرييكما ال يفوتنا التذكري بتدخل اموعة االقتصادية لغرب إفريقيا يف سرياليون 
 م،كما تدخل حلف الناتو يف ليبيا عسكريا كذلك وقام بإسقاط النظاالتنصيب الرئيس كباح املنتخب دميقراطي

  .      وهي أمثلة عن تدخل منظمات جهوية عسكريا يف دول أخرى البلد ، القائم يف ذلك
إن دعاة التدخل " الربيع العريب"أطلق عليه تسميةال يفوتنا التذكري مبا سبقت اإلشارة إليه خبصوص ما و

 األجنيب عسكريا يف شؤون بعض الدول العربية كما حدث مع النظام اللييب، وكذلك كان موقفهم من إسقاط
ما حدث لنظام الرئيس والنظام العراقي بالتدخل العسكري اخلارجي،وما حياولون القيام به مع النظام السوري 

ليمن إمنا يقومون بذلك على خلفية تصفية حسابات شخصية مع أنظمة مل تنسجم مع صاحل يف ا عبدا هللا
جيب أن يعطي للشعب هلذا و .بالدول الكربى"باالحتماء"ومحاية مواقعهم وذلك  خمططام وتوجهام الشخصية

من   يكون إالاد  الطغاة من احلكام الاستبعوأن إسقاط وحقه يف الرفض وحقه يف الثورة لصد نظام ظامل مستبد، 
وليس عن طريق تدخل قوة أجنبية تبحث عن ترسيم مصاحلها أو احللول . طرف الشعب وهو وحده املعين باألمر

يات الكل من الواحنراف تدخل حلف الناتو يف ليبيا  أين قامت : والدليل الواضح هو. حمل قوة أجنبية أخرى
وما قامت به فرنسا من . مشكوك يف شرعيته تفويض اللحتت غطاء حلف الناتو،بإستغ وبريطانيا وفرنسااملتحدة 

  .)1(واضح على ذلك أفعال  حلسم الرتاع لصاحل املعارضة املزعومة يف هذا البلد دليل
ه تلك خلفت  ماو ،العالقات الدولية حاليا  من  تصرفاتن ما ميز إالتواريخ فو ورغم هذه األمثلة

تدخل قوات التحالف بقيادة يف مقدمة تلك التصرفات و، العالقات تلك مساراجتاه  على التصرفات من آثار
 تدخل قوات حلف الناتو لتفتيت وحل ماو.العراق والواليات املتحدة األمريكية لتغيري نظام احلكم يف أفغانستان 

ا قامت مو .ىل ذلكإتدخل الواليات املتحدة يف هاييت كما سبقت اإلشارة و .اليوغساليف السابق بقي من اإلحتاد
 .هناك ةالقائم سلطةإسقاط الليبيا حيث مت يف  يات املتحدة  وبريطانيا وفرنساالالوبه 

تاريخ الواليات املتحدة األمريكية يف جمال التدخل العسكري وحده تارخيا كافيا، فتدخالا يف دول  إن
هذا البلد، وسعيه  ح الذي ميارسهاملفتو تعسفالو العسكري تدخللالدوافع احلقيقية لفسر أمريكا الالتينية مثال ي

محاية املصاحل  والوسائل، وعلى خلفيات خمتلفة كحماية الرعايا األمريكيني أواملستمر إىل السيطرة  بشىت الطرق 
التدخل  داخلية، أواألمريكية يف اخلارج، أو التدخل على أساس دعوة حكومة أجنبية صديقة تواجه صعوبات 

                                     )1( إن أغرب ما يالحظ هو الدور الغريب الذي تقوم به إمارة قطر يف شأن ما يدور على الساحة  العربية نستغل قوة املال ـ
 مثل قطر ألتعرف الدميقراطية ومل تعرف االنتخابات يف تارخيها القصري،وحرية اإلعالم خلدمة مصاحل مشبوهة ،فدولة 

والراجح لدى احملللني أن قطر إمنا تنفذ سياسة الدول اليت هلا مصلحة يف التغيري للسيطرة على احتياطي الطاقة الذي مت 
  .ي إسرائيل تشبه النظام القطري باإلضافة اىل إقامة أنظمة ال تعاد.إكتشاقه يف السودان واليمن وليبيا وحىت يف سوريا
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ال و ،إىل غري ذلك من األسباب اليت ال جند هلا سند يف القانون. حماربة املد الشيوعيومن أجل محاية الدميقراطية 
  .توسيع جمال نفوذها وخدمة مصاحلهاويف الواقع سوى سعي هذه القوة العظمى إىل السيطرة 

املفترضة إثبات صدور دعوة قوة أجنبية للتدخل إال نادرا  العسكري من الصعب يف كل حاالت التدخل
 اتاحلكوم يرجع ذلك إىل األوضاع الصعبة اليت تواجههاو .الشكووف يكتنفها الكثري من الغموض يف ظرو

كذلك و 1958فقد مت إنزال القوات األمريكية يف لبنان سنة . قائمة فعال اتالقائمة هذا إذا كانت تلك احلكوم
لكن هذا التدخل قوبل ودين مرابطة وحدات من القوات الربيطانية يف األردن بناءا على دعوة حكوميت البل

عنه رئيس دولة  عرب هو ما :أصدق مثال على الدعوة احلقيقية للتدخلو.دول املنطقةوباستنكار الدول العربية 
بدعوته صراحة اجلزائر للتدخل يف األراضي املالية ومطاردة عصابات اإلرهاب هناك وذلك على   عدة مرات مايل

الذي تشكله عمليات اختطاف الرعايا األجانب من طرف التنظيمات اإلرهابية الناشطة يف مشال  خلفية اخلطر
وعجز احلكومة املالية عن تأمني إقليمها ومحاية الرعايا مايل على طول الشريط احلدودي لدول الساحل اإلفريقي 

  .يف الشمال  األجانب
أن الواليات املتحدة سواء منفردة أو  هو:ايلاحل ة يف الوقتالعسكري تأهم ما يالحظ على التدخال إن

 انتهاء سياسةو) سابقا ( بعد اختفاء الكتلة الشرقية بقيادة االحتاد السوفييت وبالتنسيق مع الدول األوربية 
بدون و بالتدخل يف أحناء خمتلفة من العامل قد انفردت حبق املبادرة.بعد تالشي حركة عدم االحنيازواألقطاب، 
فعلية للتدخل العسكري  ةممارسخالل  املرحلة احلالية وقد شهد العامل . أحيت بذلك سلوكا قدميا قدمعقب، و

طرق وال خيتلف يف صوره  واخللفيات جعل التدخل ذه الكيفية وذا احلجم مابصورة مل يسبق هلا مثيل،وهذا 
ها على اتمع الدويل قبول ءوحلفالواليات املتحدة ل املستمرة تدخالتالقد فرضت و الشاملة عن احلرب تنفيذه

  ."El Watan  : الوطن "كتبت يومية  يف هذا املعينو.األمر الواقع
L es Etats Unis étendent  leur champ d’intervention au Moyen-Orient 

على إثر القصف الذي قامت به : حتت عنوان الواليات املتحدة توسع جمال تدخلها يف الشرق األوسط
إن الواليات املتحدة ما فتئت منذ احتالل العراق تتهم "الطائرات األمريكية ملواقع يف اجلمهورية العربية السورية  

تنتهج الواليات املتحدة و  )1("سوريا بتسهيلها أو مساعدا على تسلل املتطوعني إىل العراق ملساعدة املقاومة
تستعمل أسلوب التدخل عن طريق  كما.ة مع باكستانخاصونفس األسلوب مع الدول ااورة ألفغانستان 

 يف واشنطن مشروع قرار عريب  عرقلت ا السببذهلو. القصف اجلوي ملساعدة التدخل اإلثيويب يف الصومال 
  .الصومال يدعو إىل انسحاب القوات اإلثيوبية من 2006جملس األمن يف ديسمرب 

 من يف دولة عسكريا رأت أن من مصلحتها التدخل إىل سياسة األمر الواقع كلما القوى الكربى تلجأ
إلثبات قدرا على التدخل دون معقب عندما تدخلت سلوب األ افقد استعملت روسيا هي األخرى هذ. الدول

قامت بإعالن استقالل مقاطعتني من مقاطعات و. "سابقا السوفيتية"يف مجهورية جورجيا إحدى اجلمهوريات 
نصف ساحلها على وثلث أراضي جورجيا  كلف هذا التدخل خسارةولبية روسية هذه اجلمهورية  تسكنهما أغ

                                     
)1(  - EL Watan, Mardi 28 Octobre 2008 .N° 5467. 
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القوى  تلجأو  ميثاق األمم املتحدة أحكامخالفت هي األخرى كل  قد بذلك تكون روسياو .البحر األسود
 تكون روسياو. الدول من يف دولة عسكريا إىل سياسة األمر الواقع كلما رأت أن من مصلحتها التدخل الكربى
وتعد هذه . التوصيات األمميةووكل القرارات    ميثاق األمم املتحدة أحكامخالفت هي األخرى كل  قد بذلك

  .العملية سابقة خطرية جاءت على الطريقة األمريكية يف التدخل
يف يوغوسالفيا " الناتو"به حلف "ما قامت به روسيا يف مجهورية جورجيا يشبه إىل حد بعيد ما يقومإن 

من تشجيع ألكراد العراق  وتقدمه ما تقوم به الواليات املتحدةو للدولة وتشجيع على االنفصال، من تفكيك
  .املوجود هو اآلخر حتت االحتالل

 فكل التصرفات واألفعال املشار اليها ختالف شكال ومضمونا أحكام ميثاق األمم املتحدة الذي ينص على
مجيع األمم  املساواة يف السيادة بني مبدأو احترام "الوحدة اإلقليمية واالستقالل السياسي للدول"ضرورة احترام

   :يقول أحد الفقهاء األمريكيون "كبريها وصغريها
The formal structure of the international state system built on the principle that each state is 

autonomous and Independent, and has the right in its internal affairs to be free from acts of coercion 
committed or assisted by other states. this rule is basic to the possibility of international Law )1( .                                                             

ننتهي من خالل ما تقدم اىل أن التدخل قد يكون تدخال عسكريا أو غري عسكري،باإلضافة اىل ذلك فإن 
التدخل العسكري قد يكون تدخال فرديا أو مجاعيا أو بواسطة منظمة دولية، مباشرا أو غري مباشر،وقد وردت 

 اأما شرعية هذ. 1974ل العسكري الغري مباشر ضمن تعريف اجلمعية العامة للعدوان لعام أهم حاالت التدخ
من بينها طبيعة األشخاص القائمني بالتدخل،والظروف :اعتبارات متعددةوالنوع من التدخل فتتحكم فيها عوامل 

احلالية، البد من مراعاة وهلذا ويف ظل األوضاع .اليت يتم فيها التدخل مث األسباب اليت تكون من وراء التدخل
األممية خالل  ةنظممث النصوص واملواثيق اليت مت التوصل اليها داخل امل أحكام ميثاق األمم املتحدة بالدرجة األوىل،

  .نشاطها حلفظ السلم واألمن الدويل
  التدخل العسكري المباشر: الثالث  الفرع

  : ةالصور التاليإىل  املباشرة التدخالت العسكرية األجنبية  Pierre Mesmerيصنف الفقيه الفرنسي
  Sauvetage de personnes en danger à l’etranger    : الصورة األوىل

 هو التدخل اجلماعي على ذلك املثال الكالسيكيويقول أن  : جندة أشخاص يف خطر يف اخلارجإغاثة أو 
، مث التدخل يف  1978حديثا هناك التدخل يف الزايري وإلغاثة األشخاص على إثر ثورة بوكسر،  1900يف الصني 

االستعجال يف هذه  نتيجة حلالةو.ويف أماكن أخرى سيأيت ذكرها.التدخل يف كيغايل بروانداو، 1994عدن 
اىل ان التصنيف الشكلي الذي نقدمه ال عالقة له  هونلفت اإل نتبا .األوضاع فإا متت دون موافقة دولية سابقة

  .مبسألة الشرعية اليت هي موضوع آخر

                                     
)1(  - Eugene Rostow : In the search of a major premise ;cotted by Thomas M Franck and Nigel Rodly opt cit 

PP303. 
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هذه الصورة يف احلقيقة تستند إىل التوصية و : لإلغاثة اإلنسانية املساعدات العسكرية :الصورة الثانية 
حول املساعدات اإلنسانية لضحايا  1988نوفمرب  8اخلاصة بالنظام الدويل اإلنساين اجلديد الصادرة  )31/43(

 1991أفريل  5مبساعدة أكراد العراق الصادرة يف  اخلاصة 688كذلك و. 1990ديسمرب  14الكوارث الطبيعية 
  .اليت تبقى قيمتها القانونية غري واضحةو

التدخل يف و 1992التدخل يف البوسنة : أمثلة هذه التدخالت إليصال اإلغاثة بالقوة العسكريةومن 
املنظمات بطلب من ومتت حتت ضغط الرأي العام الغريب  و 1994كذلك التدخل يف رواندا و 1993الصومال 

 أن املنظمات ريذكالت جيدر بناو. وقد متت املوافقة عليها من طرف األمم املتحدة فيما بعد. الدولية غري احلكومية
غالبا ما تعمل و. اإلنسانية أو منظمات اإلغاثة هذه غالبا ما تتدخل يف الصراعات الداخلية ومل تبق على احلياد

أن املنظمات اإلنسانية أو منظمات وعلى تغذية الصراعات الداخلية كما حدث يف الصومال ويف العراق، 
غالبا ما تعمل على تغذية الصراعات و. صراعات الداخلية ومل تبق على احلياداإلغاثة هذه غالبا ما تتدخل يف ال

بعض منظمات  املثال احلديث هو طلب حكومة السودان منوالداخلية كما حدث يف الصومال ويف العراق، 
جنوب القائمة يف  السياسية تدخلها يف األزمةواإلغاثة اليت تعمل يف دارفور مغادرة البالد بعد ثبوت تورطها 

  .السودان
  Maintien de la paix : الصورة الثالثة

كذلك وضع قوات ور األسلحة ظيتعلق األمر عادة بتطبيق اتفاق حو : التدخل العسكري حلفظ السالم 
 مثال. الزرقاء أو اخلوذات هي الصيغة املسماة القبعاتومالحظني أو مراقبني حمايدين ميلكون صالحيات واسعة 

  .1978مراقبة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان منذ ومنع العمليات الفدائية الفلسطينية  قوات
 .1964األتراك على خط وقف إطالق النار يف قربص منذ واليونانيني  بني القبارصة لفصلوقبلها قوات ا

 اهلندمراقبة وقف إطالق النار بني  كذلك. 1992فصل املقاتلني يف يوغوسالفيا السابقة منذ  قوات وكذلك
مبدئيا فإن اللجوء إىل السالح ال يكون إال للدفاع وهذه املهمات ليست بدون خماطر و .1949باكستان منذ و

  .أمثلة على هذا النشاط أألممي الواسع يف هذا امليدان سوى ما هذهو. الشرعي
   Defence de nations amies contre des aggressions etrangeres   :  الصورة الرابعة

األمثلة هي التدخل األمريكي إىل جانب كوريا اجلنوبية و : محاية دولة صديقة من االعتداءات اخلارجية
كذلك مساعدة فيتنام اجلنوبية من طرف الواليات املتحدة ضد هجوم و. 1950 -1953ضد كوريا الشمالية 

 يالعراقمن العدوان  حترير الكويتعملية كذلك و 1975 - 1960 الشمالية يف احلرب الفيتنامية الثانيةفيتنام 
التدخل الروسي يف و. 1983 -1986املساعدات الفرنسية للتشاد بعد  الغزو اللييب و ،) 1992حرب اخلليج (

لفت خسائر بشرية ثقيلة وأدت هي كلها حروب حقيقية كو. 1992-1994السابقة  السوفيتيةمجهوريات القوقاز 
 األوىل حرب اخلليجووقد متت بعض هذه التدخالت مبوافقة األمم املتحدة كحرب كوريا . إىل خراب كبري

  .لكن أغلبها مل يكن كذلكو
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  Secours à un government ami menace par une operation interne ou  : الصورة اخلامسة
 elimination d’un government hostile  

أمثلة إبعاد حكومة  ومن : جندة حكومة صديقة مهددة بعمليات داخلية أو إبعاد حكومة معادية 
ويف ار إلسقاط حكومة األمري ناجي  1968التدخل السوفييت يف تشيكوسلوفاكيا بعد ربيع براغ  نذكر،  معادية
تدخل فيتنام يف و 1950تدخل الصني يف التبت  1989يف بنما و 1986 اغرا ندالتدخل األمريكي يف و. 1956

  . )1(1978كمبوديا إلسقاط حكومة اخلمري احلمر 
يف أفغانستان إلسقاط نظام  التدخلالتدخل يف العراق إلسقاط نظام الرئيس صدام حسني، ووكذلك 

   .2011القذايفوأخريا التدخل يف  ليبيا إلسقاط نظام الرئيس معمر .طالبان
هذه الصورة وعامة بصفة ملعىن التدخل  فهماوضوحا ووالتدخل العسكري الصورة األكثر شيوعا يعترب 

عن سلطة األمم  مت ذلك بعيدا تصرف خمالف لقواعد القانون الدويل املعاصر، إذا ما يه من صور التدخل
رغم و. الفة لنصوص ميثاق األمم املتحدةأي إذا مت مببادرة فردية أو مجاعية خم. املتحدة وخارج أجهزا الرمسية

د ــن هذا االختالف من الناحية العملية قفإ. اختالف مفهوم التدخل عن مفهوم احلرب من الناحية النظرية
فقد أصبح االهتمام منصبا على مسألة توفر أو عدم توفر الشرعية يف التدخالت اليت تقوم  . فقد الكثري من أمهيته

ة ــأو ني أهدافهاكيفية تنفيذها وبوبسرعة دة العملية وأو مبجم القوة املستعملة العربة حبليست و ا الدول،
  .القائمني ا

العسكري الواسع،أو التدخل العسكري  أن التدخلوواضحة، خبرق التزامات قانونية  أساسا يتعلق األمرف
تتحول مع الوقت إىل  قد علن عنهاهداف املاألأن  كما .خمالف لكل أحكام الشرعية الدولية هو عمل احملدود

هذه و وهو الشيء الذي   يكرس يف األخري اهليمنة والسيطرة وفرض األمر الواقع .قائمة من املطالب التعجيزية
احلرب و ،العراقو فغانستان،أ على ربحلاو أألوسط مثال،ب الشرق وحر كل يف واضحة جدا كانت األمور
  .ذلك مثال قبل باكستان يف اهلندي تدخلالوما أدى إليه  ةسابقال يف يوغوسالفيا الدائرة

لعدوان قد أسقط الكثري من استعماالت القوة الغري عسكرية من ل اإلمجاع على الرغم من أن تعريف
 2 املادةيفمتشيا مع القاعدة العامة الواردة  ملبادأةاوعلى قرينة  التعريف باعتماده على معيار القوة العسكرية

فإنه ليس هناك أي خالف حول عدم شرعية التدخل من طرف دولة أو منظمة دولية يف الشؤون . 4الفقرة
لنص  تدخل خمالف لالغري عسكرية، فك" القوة"لدولة ما، باستعمال وسائل وأساليب من  أواخلارجيةالداخلية 

خرق ألحكام ميثاق  وهو.  إذا توفرت فيه شروط التدخل الغري مشروع هو تدخل غري مشروع.7الفقرة 2ملادةا
 عدم التدخل الذي رافق الدولة احلديثة منذ ظهورها وتعرض خالل خمتلف املراحل إيل مبدأو.األمم املتحدة 

     .حىت اآلن يتعرض اىل ذلكومازال  ،الكثري من التحديات واألزمات

                                     
)1(  - Pierre Messmer : Aspects militaires des interventions extérieures Dans : Ronald Drago Souveraineté de 

l’état et intervention international PP 37 a 39. 
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أنه عندما تصل اخلالفات بني دولتني إىل حد تلجأ فيه أحدى الدولتني إىل   Hall يقول الفقيه اإلجنليزي
خالهلا و. القوة، أو تقوم بتصرفات تعتربها الدولة األخرى خرقا للسلم فإن عالقة احلرب تكون قد قامت بينهما
ليت يكون يستطيع الطرفان ممارسة العنف املنظم ضد بعضهما إىل أن جترب واحدة منهما على قبول الشروط ا

  .بني الدول نزاع مسلحباختصار إنه و. الطرف اآلخر على استعداد لوضعها
When differences between sates reach a point at. which both parties resort to force, or one of 

them does acts of violence, which the other chooses to look upon as a breach of the peace, the relation 
of war is set up, in which the combatants may use regulated violence against each other, until one of the 
two has been brought to accept such terms as his enemy is willing to grant )1( .  

  الغیر مباشر التدخل العسكري : الرابع الفرع

ويتكون قانون .خالهلا وسائلها، وسلوك وتصرفات املتحاربني حيددو، احلرب ظاهرة القانون الدويل ينظم
مث ميثاق باريس،فميثاق األمم  ، واالتفاقية نذكر من بينها اتفاقيات الهايةاحلرب من قواعد القانون الدويل العرفي

األمم  ظليف  اليت أبرمت تفاقات األخرىالربوتوكوالت امللحقة ا مث اال مثمرورا مبعاهدات جنيف  املتحدة
الدويل املعاصر الذي تسود فيه قواعد  هي ظاهرة قد تبدو غريبة يف ظل القانونو. املتحدة على اخلصوص

 واستخدامهاالتهديد باستعمال القوة أو "العامة اليت حترم " القاعدة"ميثاق األمم املتحدة الذي يتضمن وأحكام 
 مقاصد األمم املتحدةواالستقالل السياسي لدولة ما أو على أي وجه آخر ال يتفق  سالمة األراضي أو ضد

تطبيق وسرعان ما خيتفي وجه الغرابة، عندما نستعرض شروط فرض و. 4الفقرة 2املادة ما تضمنته حسب
قواعد القانون الدويل بصفة عامة، وأحكام ميثاق األمم املتحدة  تطبيقف. نصوص وأحكام ميثاق األمم املتحدة

 .اعتبارات املصلحة القائمة بني األعضاء الدائمني يف جملس األمنوخيضع إىل عالقات القوى  بصفة خاصة
 األمن الدويلويف حفظ السلم  التبعات الرئيسيةجملس األمن هو اجلهاز الذي أوكلت إليه املعروف أن 

طات وصالحيات اختاذ القرارات امللزمة لتنفيذ تبعاته وله يف هذا سلطة التدخل باستعمال تدابري كما منح سل
  .املنع حلفظ السلم واألمن الدويل والقمع 

حلفائها باستعمال  مصاحلومصاحلها  تقوم حبماية الدول الدائمة العضوية يف جملس األمنفإن  الواقعأما يف 
األمن ولو كان ذلك على حساب السلم ور أي قرار ال خيدم مصاحلها حىت عرقلة صدو نع أومل" الفيتو"حق 

تتمثل يف العدوان الذي آخر حلقة يف هذا الصراع وذلك هو صراع الشرق األوسط،  خري مثال علىو.  الدويل
صلحة هي اليت نذكر بكل أسف أن املو 2009جانفي و 2008ارتكب على الشعب الفلسطيين يف غزة ديسمرب 

                                     
)1(  -  G .Hall. Cited by: Stark. J : Introduction to international. PP 490.   

خل عسكري كما هو عليه احلال يف دأحداث بعضها قد تبلور بصورة واضحة اىل تباإلضافة اىل ما جيري حاليا  من          
ليبيا والبعض اآلخر يف شكل تدخل غري مباشر وذلك بتدعيم املعارضة والتشجيع على التخريب والعنف إلرغام السلطة 

نقاش ت موضوع الشرعية على التنحي وهذا أسلوب جديد الستعمال األمم املتحدة من أجل غايات وأهداف مازال
  .وجدل

وهذا ما يروج له بعض املتخصصني يف " يف ظل الظروف احلالية"ومن السابق ألوانه الكالم على نظام دويل اجلديد          
ن مبا جيري حاليا على الساحة وكما يتصوره املبهور أو أن األمر ليس ذه السهولة، ك، ذلالعلوم السياسية وكأنة مسلمة

  .اثالدولية من أحد
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كذلك جلوؤها إىل ودفعت الواليات املتحدة أثناء احلرب العاملية الثانية إىل استخدام السالح النووي ضد اليابان 
العراق حيث مل  احلرب علىويف  القنابل العنقودية يف حرب فيتنام،واستخدام أسلحة حمرمة دوليا مثل النابامل 

  .رم أي اتفاقيات مبا يف ذلك قواعد القانون الدويل اإلنساينتحتتتقيد القوات الغازية بأية قواعد ومل 
أن أمريكا باحلالة االستثنائية اليت تتمتع ا من إعفائها من تطبيق قواعد القانون "يقول أحد الباحثني 

حبة تعترب نفسها صا" األوزون" حلماية طبقة "وكتيت"الدويل اإلنساين على جنودها،واستثنائها من تطبيق اتفاقية 
  .)1(جلديداالنظام الدويل  رحق امتياز يف إطا

 التدخل العسكري الغري مباشر أساسا تتمثل صورو.غري مباشرميكن أن يكون تدخال  التدخل العسكريف
تدريب املبعدين وتنظيم  مثل. تنظيم فرق على إقليم غري وطين الستخدامها يف دولة أخرىويف توريد السالح، 

احلكومة امت كما . 1961استعماهلم يف احملاولة الفاشلة لغزو كوبا سنة والكوبيني من طرف الواليات املتحدة 
ميكن أن يكون التدخل و. بتشجيع منهاواملعارضة باالنطالق من أراضيها  التشادية ليبيا بسماحها لقوات

رقابة فرق عسكرية يف امح أو التس.لى إقليم دولة أخرىفرق عسكرية تكونت عالعسكري الغري مباشر بتأييد 
وسائل أخرى وواموعات  تلك الفرق استخدام و اللجوء إىلأوجمموعات غازية تعمل على التراب الوطين، 
تشجيع املعارضة و برعاية املتحدة اليوم مثل ما تقوم به الواليات. مشاة دف إثارة ثورة ضد احلكومة الشرعية

سبق أن أشرنا أن و. بالنظام القائم يف إيران التخريب لإلطاحةوعلى أعمال العنف  الداخلواإليرانية يف اخلارج 
 ذلك بتسهيل مهمة املرتزقة حلماية رئيسوالتدخل العسكري الغري مباشر يف التشاد  استعملت أسلوبفرنسا 

كذلك و ،حتت تصرفها من طرف املرتزق لعسكري الذي يوجدالدولة ضد املتمردين بتسهيل استعمال املطار ا
وقد تضمن تعريف العدوان  .)2(مكسيكيونوهم جزائريون  يقال أن هؤالء املرتزقةواستخدام املعدات العسكرية 

الذي يشكل عدوانا وميكن القول  إىل التدخل العسكري الغري مباشرالصادر عن اجلمعية العامة باإلمجاع اإلشارة 
لقوة املسلحة ل باشراملستخدام االأنه ينصرف إىل كافة أنواع التدخل يف شؤون الدول األخرى غري املشتملة على 

كل عدوان "وقد عرفته وثائق اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأنه.مبا خيالف املبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة
وقد اشتمل التعريف املذكور على بعض الصور )3(املستخدمة علنية مهما كانت األسلحةيرتكب بصورة غري 

مرتزقة لتقوم ضد دولة أخرى بعمل  أو نظاميهقوات غري  مجاعات مسلحة ،أوكتدريب .اخلطرية الستخدام القوة
 املباشر املذكورة سابقاغري ال نمم املتحدة على أخطر صور العدواوقد اقتصر تعريف األ ،من األعمال املسلحة 

  .وكما سيأيت تفصيل ذلك  يف الفصول الالحقة

                                     
)1( جامعة ، "رسالة دكتوراه"، حرب اخلليج الثانية بني أحكام القانون الدويل وتداعيات النظام الدويل اجلديد:  د قجايلمحمـ

   .173ص،  2008 – 2007 قسنطينة
إن مبادئ وقواعد النظام الدويل اجلديد ليست  يف حد ذاا :يلي وقبل هذا يقول الباحث بشأن النظام الدويل اجلديد ما         

جديدة لكن الظروف اإلسنثنائية هي اليت كيفت وظيفتها ومفهومها ليتالءم مع متغريات االستثنائية األمريكية 
"American exception ".  

)2( 3، ص  2223العدد  ، 2008فيفري  13األربعاء  ،جريدة الشروق اليوميـ.  
)3( 41- 40 املرجع السابق ص:  ياسني سيف عبد اهللا الشيباينـ  .  

  . 1950نوفمرب 5بتاريخ  380 : قرار اجلمعية العامة رقمـ         
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لقد كان حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة واضحا حيث أقرت 
وقد .عدوان على هذا البلد  يف نيكاراغوا يعترب للكوكوسراستالدولية أن تقدمي املساعدة العسكرية حملكمة ا

 . حملكمة يف الوصول اىل قرارها على تعريف اجلمعية العامة للعدوان بصفة خاصةا اعتمدت
إذا كان استعمال القوة أو استخدامها ال يتعارض مع  .عدوانا ال يشكل العمل العسكري الغري مباشرو 

بصور وبأشكال فالتدخل قد يتم  ،يراعيهاواألحكام  تلك بل يساير ،ميثاق األمم املتحدة من 4الفقرة 2نص املادة
الضغط  هو شأن الضغط االقتصادي أوو. 4فقرة  2كما وردت يف نص املادة  احملظورة ال تتضمن القوة

من فرص إثبات  ل، ويقل4فقرة  2مما يصعب يف هذه احلالة إثارة نص املادة  أهلدامةالدعاية  الدبلوماسي أو
الدول العربية ضد الدول املؤيدة  استعملتهر البترويل الذي ظاحل إىليشري بعض الكتاب مثال  .حصول تدخل

ضد الدول املؤيدة إستعملته الدول العربية  أن  رغمو ،)1( غري مشروع  للقوة استعمالللعدوان على أنه 
طرح على أساس حق الدفاع ت هذه املسألة اآل أن  اىل أن األمر موضوع خالف أشار أنه  رغمو ،)2(للعدوان

قامت به الدول ضد العدوان املباشر وغري املباشر الذي  العربية طبيعي للدولالشرعي اجلماعي الذي هو حق 
مث أن جمرد طرح هذا املوضوع من طرف  خالفا ألحكام ميثاق األمم املتحدة العدوان طريق تأييد عنالغربية 

صفة خاصة اىل التحيز اىل جانب قوى العدوان وهذا املوقف يرجع ب  الفقيه اإلجنليزي ذه الطريقة فيه نوع من
أنه استعمال للقوة على حنو ما  ىأن الدول األوروبية والواليات املتحدة التعترف بالضغط االقتصادي عل

ويكفي أن نشري هنا اىل أن القانون الدويل املعاصر ال مينع الدول من إستعمال إمكانياا من . سنتعرض له الحقا
كذلك املعاملة باملثل، واالنتقامات واللجوء اىل الدفاع عن النفس،واحملافظة على مصاحلها،وأجل محاية نفسها،

  .الغري عسكري
The question of the legality of the open use of economic pressures to induce a change of  policy 

by states was examined with renewed+ interest in the light of the Arab Oil Weapon used agaist states 
deemed favorable to Israel in1973.It does seem that there is at least a case to be made out it support of 
the view that such actions are contrary to United Nations Charter; as interpreted in numerous resolutions 
and declarations; but the issue is controversial )3( . 

  التدخل الغیر عسكري: الفرع الخامس 

هناك إجتاه يف الفقه الدويل برى أن التدخل يكون مشروعا ما دام مل يكن مصحوبا بإستخدام القوة أو 
اليت من وجهة نظرنا حمل نظر بتناسي املخاطر  االجتاهوهذا  H.Lauterpacht ومن أنصار هذا الرأي التهديد ا،

قد ترتبها صور التدخل األخرى غري العسكرية كما هو احلال عند التدخل من خالل التأثري على القطاع 

                                     
)1( أنه إذا شنت حكومة الواليات املتحدة حربا  :املشار إليه من قبل" الفرتويلي لرئيساال بأس أن نذكر من جديد بتصريح ـ

  . دوالر 200سيصل سعر الربميل إىل :  إذا بدأمت احلرب:  قائالاقتصادية على بالده 
  .نقال عن وكالة األنباء اإلسبانية .21ص  ،2008فيفري  12جريدة اخلرب ـ          

)2( ورغم :قد استبعد التهديد من التعريف 1974 تعريف األمم املتحدة للعدوان املعروف بتعريف اإلمجاعاملعروف هو  أن وـ
  .،حىت وإن مل يعترب عدوانا وفقا للتعريف املشار إليهذلك يبقى التهديد وسيلة من وسائل التدخل

)3(  -  Malcolm N :  Shaw .International Law Cambridge783   University Press 1997. 
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املنشقني داخل الدولة خاصة يف ظروف ومن خالل دعم قوى املعارضة  املباشراإلقتصادي للدولة،أو التدخل غري 
  .)1(املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل

من ميثاق األمم  7الفقرة 2الغري عسكري أساسا يف األعمال اليت تتعارض مع نص املادةيتمثل التدخل و
ولكنها ال تدخل ضمن احلظر الوارد يف نص .املتحدة أي املساس مبا يعترب من صميم السلطان الداخلي لدولة ما

الشرعية كما يتوقف على التدخل الغري عسكري غالبا ما يطرح مسألة و.ناعدوا ألتشكلأي  4الفقرة 2املادة
ويف هذا الصدد فإن الكثري من التدخالت الغري عسكرية .طبيعة العالقات السائدة ،وكذلك ألدول أطراف العالقة

 واالقتصاديالضغط الدبلوماسي  أمههاو.هي حمل إنكار،ومثار للجدل  من جانب الدول الكربى يف العامل
 .مة وغريها من الصور املعروفةوالدعاية اهلدا

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

                                     
)1( 94ص  ،املرجع السابق : مسعد عبد الرمحن زيدان قاسمـ . 
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  وعدم التدخل العدوان  : الثاني مبحثلا

   العدوانتعریف  : المطلب األول

  
كلمة عدوان مل تدخال و أن كلمة معتدي، Quincy Wright يالحظ أحد فقهاء القانون الدويل املعروفني

 :األوىلاالستعمال العادي كمصطلحني يف القانون الدويل إآل مع اية احلرب العاملية 
The words aggressor and aggression have been coming into current usage as terms of 

international law in condition with the post war; effort to control the incidence of violence in 
international relations through the functioning of treaties international organizitions.the words appear 
very little in treaties on international law until after world war )1( . 

وهذا أمر طبيعي ألن مرحلة ما قبل احلرب العاملية األوىل مل تشهد قيودا على احلق السيادي الذي كانت 
ا يف عمل ذلك،ومل يكن القانون الدويل قد عرف لنفسها باللجوء اىل القوة مىت رأت مصلحته تدعيه كل دولة

املصطلحني إآل يف مرحلة متقدمة من التطور بظهور عهد عصبة األمم حيث مت تصنيف احلرب اىل حرب 
إبرام ميثاق ب     بعد ذلك مشروعة وحرب غري مشروعة واحلرب الغري مشروعة ميكن أن تشكل عدوان ،مث

  .الذي حرم حرب العدوان دون غريها من احلروب 1928باريس 
ولكنها فشلت يف الوصول اىل ذلك ألسباب  وقد بذلت عصبة األمم جهودا معتربة لتعريف العدوان

 .موضوعية  معروفة
وكانت  بأنه إستعمال غري مربر للقوة املسلحة يف العالقات الدولية،:العدوان القانون الدويل قهاءيعرف ف 

بعض اإلعالنات الرمسية منذ  كما ظهرتسواء الثنائية أو اجلماعية  اليت أبرمتها الدول ن املعاهداتالعديد مك هنا
 تذهبو .ميثاق األمم املتحدة  من 39 واملادة ،عهد عصبة األمممن  10 املادة احلرب العاملية األوىل من ضمنها

بني  سلمالو  األمن استتباب ضمان تسعى إىلوحترمي العدوان وإدانة  تلك املعاهدات واإلعالنات الرمسية اىل
دعوة الدولة ل استجابة أوالسلطة الدولية  عن طريق لضرورات الدفاعية،أووحترمي إستعمال القوة إآل ل.األمم

غري معرف مما ساعد الدول على   كمصطلح يف القانون الدويل لكن بقي املقصود بالعدوان .قليماإل صاحبة
  .التهرب من املسؤولية دون أية عواقب

وهذا ما جعل .مت قبول االلتزام بعدم اللجوء اىل القوة من قبل معظم الدول األوىل منذ احلرب العاملية
يف مثل هذه األوضاع فإن عصبة األمم وكذلك و،.معاجلة مشكلة  العدوان أمرا ضروريا بالنسبة للهيئات الدولية

يفشل يف احترام  الطرف الذي هو اعتربت املعتديو األمر بوقف القتال، اتإجراءاألمم املتحدة قد تعودت على 
 1925 تركيا والعراق سنة مثال األمر الذي صدر بوقف إطالق النار وإاء االقتتال بني.األمر بوقف إطالق النار

من الواضح أن كل تلك األوامر و .1933 سنة وبني البريو وكولومبيا ،1925 ةسن بلغارياونان بني اليوكذلك و
  .نشاط عصبة األمم مرحلة خالل  تمتبوقف القتال قد 

                                     
)1(  -  Quincy Wright : the concept of aggression in international la,  A.J.I.L , vol 23l1935 , PP 373  
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 وجرياابني اليونان  1947 سنةأما يف عهد األمم املتحدة فنالحظ صدور األمر بوقف إطالق النار مثال 
بريطانيا وفرنسا ومصر  الكيان الصهيوين وبني .1949 سنةباكستان ووبني اهلند  ،1947 أندونيسياوبني هولندا و

حدثت يف  في كل القضايا املذكورة سواء اليتف ،1970مصر واألردن سنة ووبني الكيان الصهيوين  1956 ةسن
 املذكورة من الدول األمم املتحدة مل يتم اام أية دولة خالل مرحلةاليت متت  تلك عصبة األمم أو نشاط فترة

 . بالعدوان
 وكذلك احلال بالنسبة.يف منشوريا اإلعالن أن اليابان معتدي  1933 مت سنة فقد ومن ناحبة أخرى

  .1935 سنة شاكو على لباراغوايا العتداء
يف إطار األمم املتحدة فقد مت إعالن كوريا الشمالية ومجهورية الصني بأما معتديتني يف احلرب أما 

لرفض  تلك الدول احترام أمر  1956 يف ار سنة وكذلك بالنسبة لإلحتاد السوفييت 1951و 1950 الكورية سنة
  .وقف إطالق النار

وحىت  الصهيونية على الفلسطينيني بأا عدوان توللتذكري فإن جملس األمن الدويل مل يوصف اإلعتداءا
قرر جملس األمن أنه يشكل ديدا للسلم  . 1981 الطريان الصهيوين على املفاعل النووي العراقي سنة اتغار

  .غم توفر كل عناصر العدوان يف ذلك الفعلرواألمن الدويل 
 ود األمم المتحدة لتعریف العدوانجھ:  الفرع األول

بالتدقيق منذ احلرب ولقرن املاضي بالنسبة لألمم املتحدة نالحظ أنه مع بداية سنوات اخلمسينات من ا
  .الكورية أصبح شن حرب عدوان جرمية يف القانون الدويل العريف

احلرب اليت وفاحلرب اليت ال تستند اىل شرعية يف القانون الدويل،أي احلرب اليت ليست دفاعا عن النفس، 
الفتراض وحده ال يكفي ولكن هذا ا ليست عقوبة مقررة من طرق جملس األمن ميكن أن تعترب حرب عدوان،

حيث  ميكن أن تكون بعض احلروب غري شرعية ولكنها ال تشكل عدوانا مثل احلرب  لتعريف حرب العدوان،
  .اليت تندلع حول خالف على احلدود وتكون للطرفني فيها مطالب معقولة واهداف حمددة

وهناك أمثلة مت تصنيفها على نطاق واسع من طرف الدول املعنية بأا حروب  عدوان ولكن ذلك مل يتم 
خليج اخلنازير املدعومة من  حبرب املسماة 1961 غزو كوبا عملية وتتضمن من طرف جهاز دويل،اعتماده 

 الواليات املتحدة يف فيتناموعمليات  1965 غزو مجهورية الدومنيكوكذلك  طرف الواليات املتحدة األمريكية،
كما .وغزو العراق بأما عدوان ال يستند اىل شرعية دولية ،نوحاليا صنف غزو أفغانستا ،انيكاراغوالتدخل يف و

صنف تدخل حلف الناتو يف كسوفو بأنه عدوان من طرف منظمة  دولية جهوية ال متلك سلطة إستعمال القوة  
  .وكذلك غزو سرياليون من طرف املنظمة اإلقتصادية لغرب إفريقيا .خالفا ألحكام ميثاق األمم املتحدة

وفوق  )1(1968 غزو اإلحتاد السوفييت ودول أوروبا الشرقية لتشيكوسلوفاكيا سنةل احلال بالنسبة كذلكو
كل هذه األمثلة مجيعا تأيت أعمال العدوان املتكررة اليت يقوم ا الكيان الصهيوين على الدول العربية املتامخة 

  .1967 حربلفلسطني منذ 

                                     
)1(  -  Aggression:Article Free Pass Encyclopidia Britanica  معظم هذه احلاالت مأخوذة من املوقع املذكور :          
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من طرف الدول  دائما بأنه مثال حلالة عدوان صارخ إليهمث العدوان الثالثي على مصر الذي تتم اإلشارة 
   . 1956 نيا والكيان الصهيوين عاموبريطااليت تورطت يف شنه وهي فرنسا 

لقد بذلت الدول جمهودات كبرية وقامت مبحاوالت متعددة منذ عصر التنظيم من أجل الوصول اىل 
حالت دون الوصول اىل ذلك خالل فترة  تعراقيل وصعوبا يف هذا املسعى ولكن واجهت تعريف العدوان،

 حالت دون التوصل إىل تعريف يف إطار األمم املتحدة اىل غايةهي نفس الصعوبات والعراقيل اليت وعصبة األمم،
املضمون الذي جاء والعراقيل اليت جعلت التعريف يصدر بالشكل والصعوبات  نفس وهي .1974 ديسمرب 14

  .1947 أن تعريف العدوان كان على جدول أعمال جلنة القانون الدويل منذ من رغم ال على عليه
ى علو. ملزم إىل تعريف  ىت اليوم مازال يفتقراتمع الدويل ح هو أن بالنسبة لتعريف العدوان املعروف

 ما دام .أمر طبيعي ذاهو ،وإمكانياا ظرفها كل دولة تستطيع حتقيق مصاحلها بقدر ما تسمح بهف هذا األساس
من ميثاق األمم  4فقرة  2خاصة نص املادة  بصفةو .املفعول الساريةال يتعارض مع قواعد القانون الدويل  ذلك

إصرار الدول العظمى على محاية و ت الدوليةالعالقا طبيعةو من الصعب تفعيل تطبيقه يف ظل واقع ذيال.حدةتامل
فقد محت الواليات املتحدة وبريطانيا .حلفائها من اإلدانة يف جملس األمن وإفالم بذلك من أية عقوبة ملزمة

بذلك على أي حماولة لتوقيع عقوبات انة عن طريق إستعمال حق الفيتو واالعتراض من اإلد الكيان الصهيوين
  .عليه

ألهداف  خالفاللقوة  استعماال تصرفاتهذه ال بعضعلى اعتبار  تصر غالبا ما فإا عاملدول الأغلبية  أما
وفقا  احلر فرصة االختيار نم حترمهاوبكل حرية،  اقراراالدول من اختاذ  رمحت األ احملتدةومبادئ ميثاق األمم 

  .ملا متليه عليها مصاحلها الوطنية
 الضغطون الضغط االقتصادي ووفقا ملا جاء يف أرشيف األعمال التحضريية مليثاق األمم املتحدة فإ 

ار دخل ضمن مفهوم القوة املشت ،حىت ولو متت بطريقة غري مشروعة فإا ال وكذلك الدعاية اهلدامة الدبلوماسي
ضمن احلظر الوارد يف ال يدخل  القوةهذا النوع من  إستعمال وهلذا السبب فإن .4فقرة  2إليها يف نص املادة 

  .  من ميثاق األمم املتحدة 7الفقرة 2ولكن خيضع حلكم املادة 4الفقرة 2املادة 
أما السبب الثاين فيتمثل يف عدم حتمس الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن للوصول إىل اتفاق حول 

 املناورةألن مثل هذا التعريف سيؤدي ال حمالة إىل تقليص جمال هؤالء األعضاء يف  ألعدوانتعريف ملزم ملعىن 
الدائمة  ألمم املتحدة اليت ختول الدولمن ميثاق ا 39وسلطتهم التقديرية كما هو عليه احلال يف ظل املادة 

العضوية يف جملس األمن  سلطات واسعة يف حتديد وقوع أو عدم وقوع عمل من أعمال العدوان كما تسمح هلا 
 .حبق النقض أي إستعمال حق الفيتو حلماية مصاحلها 

األمن وخاصة سلطة الحظ أن االمتيازات اليت يتمتع ا األعضاء الدائمون يف جملس يمن جهة أخرى و
وهذا ما يعكسه بوضوح م خدمة ملصاحله دفع ؤالء األعضاء إىل التراخي يف التعامل مع الوقائع ت يتال الفيتو هي
من  عدد ويتجلى ذلك بصورة واضحة يف اعتماد.الذي كان قائما بني الشرق والغرب االديولوجياخلالف 

بناء و. يف جملس األمن هلا م بعض الدول الدائمة العضويةمعتمدة على دع سياسة دائمة الدول سياسة العدوان
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من  لعدوانلكانت اجلمعية العامة تسعى دائما إىل الوصول إىل تعريف  من األسباب غريهاوعلى هذه األسباب 
 شأنه أن يسد ثغرة هامة يف القانون الدويل العام واليت الزمته منذ بداية عصر التنظيم اىل اآلن كما يعكسها ميثاق

  .األمم املتحدة اليوم
لعدوان يف شكل لأن سري املناقشات واجتاهها كان يشري اىل أنه ميكن صياغة تعريف  من رغمال علىو

لكن مع تقدم املناقشات فيما بعد ظهر أن الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن و أألعضاء،اتفاق تربمه الدول 
هلذا فقد فضلت و. يشكل مؤشر فشل ملثل هذه املبادرة كان هذا وحدهو االتفاققد حتجم عن إبرام مثل هذه 

ديسمرب  21يف  هكذاو. توصيه أو إعالناجلمعية العامة لألمم املتحدة كلما أثري موضوع تعريف العدوان شكل 
استخدام للقوة من قبل دولة ضد : " باإلمجاع أقرت اجلمعية العامة تعريفا للعدوان مفاده أن العدوان هوو 1965

مقاصد األمم ودة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو على أي وجه آخر ال يتفق سيا
  . املتحدة

فمنذ ذلك التاريخ متت اإلشارة إليه  . 1974 ديسمتر 14رغم أن تعريف اإل مجاع قد صدر يف و
ما قالت به  كذلكوالشعب الفلسطيين،واالستشهاد به يف مناسبات عديدة مثل العدوان الصهيوين املتكرر على 

وقد متت  ،1989 شبه العسكرية يف نيكاراغواوحمكمة العدل الدولية يف القضية املسماة شرعية األنشطة العسكرية 
وذلك عملية غزو الكويت من طوف  ،1999 كوسوفواإلشارة إىل تعريف العدوان بكثرة مبناسبة احلرب على 

لكن هذه اإلشارات مل تكسب التعريف . 2023 قوات التحالف على العراقيف احلرب اليت شنتها والعراق، 
  .املذكور القوة القانونية امللزمة ولو كقواعد عرفية

  تعریف الجمعیة العامة للعدوان : نيالفرع الثا

الصورة الواضحة اجللية  هو بالنسبة ملوضوع التدخل تكمن يف  كون العدوان العدوانإن أمهية تعريف  
يف العدوان باإلمجاع التوصل اىل تعر وقد كان. هذا البحث خاللمن  استعراضهامن صور التدخل اليت يتم 

رغم صدوره يف شكل توصية غري ملزمة ويف حد ذاته  رغم الثغرات اليت تضمنها  اعاملي اودون اعتراض حدث
  .أعضاء األمم املتحدة يف ذلك الوقت  من قانونا ولكنه أعترب انتصارا لدعاة السلم واألمن

 باإلمجاع للعدوان اتعريف 1974ديسمرب  14املنعقدة يف )  xΙxxx( يف الدورة  قد أصدرت اجلمعية العامةف
  .دون معارضةبويف القانون الدويل 

 التعريف من جزأين متكاملني يتكوناعتمدت اجلمعية العامة يف هذا التعريف طريقة مزدوجة حيث و
   .إنشائيا ملعىن العدوان مبدئيا يتضمن تعريفاواجلزء األول : مهاو

 ة من الدولذكرا لألفعال اليت إذا حدثت أو إذا ما مت ارتكاا من طرف دولوعد  أما اجلزء الثاين فيتضمن
  .                           ذلك التصرف أو الفعل عدواناكان 

هو هاجس الثغرات اليت ميكن أن جتدها  أي تعريف من شقني لقد كان السبب وراء اعتماد هذه الطريقة 
إذا ما مت االعتماد على التعريف اإلنشائي وحده، أو  واهلروب من اجلزاء، الدول املعتدية لإلفالت من التزاماا
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ملزدوجة يف تعريف العدوان هي اليت كانت هذه الطريقة او. على طريقة ذكر احلاالت اليت تشكل عدوانا وحدها
  .املوافقة باإلمجاع واالحتفاظ ا للمستقبلعلى  احلصول هلا فرصة

حفظ السلم : إن من األهداف الرئيسية للمنظمة "  :لتوضيح التعريف املعتمد مايلي لقد تضمنت املقدمة
كل وقمع كل أعمال العدوان وعاد ديد السلم باستواختاذ التدابري اجلماعية الفعالة من أجل منع واألمن الدويل و

أن واجب الدول  ىلإوتشري . تفرض بعض الواجبات احملددة على جملس األمن 39ن املادة إ ... للسلمخرق 
مبوجب ميثاق األمم املتحدة هو حل املنازعات الدولية بالطرق السلمية، كما تشري إىل واجب عدم املساس 

وهذا ما تضمنه  تؤكد على واجب الدول بعدم اللجوء إىل القوة املسلحةواألخرى،سالمة أقاليم الدول وبوحدة 
  .ميثاق األمم املتحدة

العدوان هو استعمال للقوة املسلحة من " : وقد تضمنت املادة األوىل تعريف العدوان على النحو التايل
رى أو على أي وجه آخر ال يتفق طرف دولة ضد السيادة أو الوحدة اإلقليمية أو االستقالل السياسي لدولة أخ

تذكر التوصية بعد ذلك بعدم اللجوء إىل القوة املسلحة حلرمان الشعوب من حقها و. " مع ميثاق األمم املتحدة
  .االستقالل أو حتقيق الوحدة الوطنيةويف تقرير مصريها يف احلرية 

 ثبت القيام ا من طرف أي دولةالتصرفات اليت إذا واحلاالت  تضمنأما اجلزء الثاين من التعريف فقد 
  .         عدوانا العمل كان ذلك

كان اتمع الدويل يواجه مشكلة تعريف و. ومن الواضح جدا أن كل عدوان هو يف حد ذاته تدخال
قد مسح تعريف العدوان هذا بإلقاء والعدوان كلما طرح موضوع االستعمال الفردي للقوة يف العالقات الدولية، 

من و ناحيةهذا من  ،اليت كانت تقوم ا الدول املنافية للقانون الدويل جانب هام جدا من املمارسات الضوء على
ما دام جملس األمن وفسيبقى مشكل تعريف العدوان قائما ما دامت التوصية غري ملزمة من جهة، ناحية أخرى 

ما إذا كان ما  حتديديف  39املادة سلطاته مبوجب خاصة وحمتفظا بصالحياته املخولة له مبوجب الفصل السابع 
السلم  فظحل هأن يضع توصياتله يف هذا الوضع وحسب تعريف اجلمعية العامة،  وقع عمال من أعمال العدوان

 :يقرر التدابري اليت جيب اختاذها هلذا الغرض طبقا ألحكام املادتني أن أو ،واألمن الدوليني أو إعادما إىل نصاما
  .أم ال . 42و  41

لقد نصت التوصية املرافقة للتعريف على أن اهلدف من وراء التعريف هو توفري املساعدة لس األمن 
  .ليتمكن من حتديد وجود عمل من أعمال العدوان وفقا للميثاق

 قدمما  ال ترجع إىل عدم وجود تعريف يف ما يتعلق بتعريف العدوان ن املشكلة املطروحة حىت اليومولك 
األمن الدويل، بل أن املشكلة تكمن يف عدم وحيول دون قيام جملس األمن بتنفيذ تبعاته الرئيسية يف حفظ السلم 

وهو اجلهاز الذي أوكلت إليه التبعات الرئيسية يف حفظ  بني األعضاء الدائمني يف جملس األمن املستمر التوافق
أين تلعب االعتبارات السياسية دورا كبريا أثناء  قعوميلك سلطة القرار وحتديد الذي و السلم واألمن الدويل

أو محاية مناطق النفوذ  ،عملية التصويت، وجلوء الدول العظمى إىل استعمال حق الفيتو حلماية مصاحلها احليوية
قد ثبت ل .دون أي اعتبار ملا تقتضيه العدالة الدوليةو. األمن الدويلواعتبار لقضية حفظ السلم  دىنبينها دون أ
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هذه واحدة من األسباب اليت أثارت الدعوة إىل و. عال أن األمر ال يتعلق بتعريف العدوان وال يتوقف عليه أبداف
 :نذكر املثال التايل ذكرهامت  اليتبناء على االعتبارات ووبة، أمام هذه الصعو .)1(األمم املتحدة منظمة إصالح

يدعو إىل  أن من: " نقال عن قناة اجلزيرة القطرية أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة أن أمري قطر صرح قائال
ألن   هذا الشأنيفوهذا مثال واضح  . )2("املعتدى عليهووقف متبادل إلطالق النار إمنا يسوي بني املعتدي 

محاية  يف هو حق طبيعي كامن يف الشخص وحقهواهلجوم املسلح يعطي لضحية العدوان احلق يف الدفاع الشرعي 
من ميثاق األمم املتحدة ما هو إال  51أن ما تضمنه نص املادة و ،ورد أي تدخل نفسه من العدوان اخلارجي،

أن استعمال و، معترف ا من طرف كل اتمعات اإلنسانية اليوموقاعدة مستقرة وقدمي  مبدأإعالن كاشف عن 
 2ادةـال يغري كذلك ما جاءت به املوالقوة املسلحة لرد العدوان ال يغري من الوضع القانوين للدولة املعتدية 

 بعض احلماية مينحهفإن القانون الدويل  وإذا كان وضع هذا الشعب ال يرقى اىل مصاف الدول، .4الفقرة
  .رد العدوانو ةالقوويسمح له بالدفاع عن نفسه ومقامة 

للميثاق  اخرق باستعمال القوة من قبل دولة ما رةأن املباد :العدوان تضمنت املادة الثانية من تعريف كماو
  .عدوانمن أعمال  ال تشكل بينة كافية مبدئيا على ارتكاا عمال

رب أن صفة العمل العدواين تنطبق على أي من األعمال التالية سواء بإعالن احلفقد أقرت  لثالثةااملادة  اأم
  :                                                 هلا وطبقا 4الفقرة 2املادة أو بدونه وذلك دون اإلخالل بأحكام 

 ولو كان .قيام القوات املسلحة لدولة بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه أو أي احتالل عسكري ـ أ
 .إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه باستعمال القوةا الغزو أو اهلجوم أو أي ضم ذمؤقتا ينجم عن مثل ه

بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل أو استخدام دولة ما أية أسلحة ضد  قيام القوات املسلحة لدولة ما ـ ب
  .دولة أخرى إقليم

  .ضرب حصار على موانئ دولة أو سواحلها من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى ـ ج
التجاريني  واألسطولنيالقوات املسلحة لدولة مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية  مقيا ـ د

  .البحري واجلوي لدولة أخرى
 ـ املضيفة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى مبوافقة الدولة ـ قيام دولة باستعمال قواا املسلحة ـ ـه

إلقليم املذكور إىل  االتفاق أو أي حتديد لوجودها يفعلى وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليها 
  .ما بعد اية االتفاق

                                     
)1( تعامل جملس األمن مع القضية الفلسطينية والصراع يف الشرق األوسط بصفة  خاللمن ويظهر هذا بكل وضوح ـ

  .يف العديد من املرات خالل هذا البحث ككما أشرنا اىل ذل.عامة
)2( وجتدر اإلشارة من جديد اىل أن تعريف العدوان مالزم لتحديد شروط  : 2009/ 10/ 1عن قناة اجلزيرة القطرية يوم ـ

 .عيوظروف ممارسة حق الدفاع الشرعي سواء الفردي أو اجلما
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مساح دولة وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستعمله هذه الدولة األخرى الرتكاب  ـو 
  .عمل عدواين ضد دولة ثالثة

ما أو بامسها تقوم قوات غري نظامية أو مرتزقة من قبل دولة  إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو ـز 
األعمال املعددة  لضد دولة أخرى بعمل من أعمال القوات املسلحة تكون من اخلطورة حيث تعاد

  .أعاله ، أو اشتراك دولة بدور ملموس يف ذلك
ولس األمن أن حيكم بأعمال أخرى  جامعةفتقضي بأن األعمال املذكورة أعاله ليست  4أما املادة 

  .)1(ام امليثاقتشكل عدوانا مبقتضى أحك
إن ما يلفت االنتباه هو أن تعريف اإلمجاع الصادر عن اجلمعية العامة قد حصر مفهوم العدوان يف 

 ، واليتسبقت اإلشارة إىل ذلك عن التذكري مبفهوم القوة اليت تشكل عدوانا كما ، وغيناستخدام القوة املسلحة
تعريف اإلمجاع للعدوان مل يشر إىل  ن، وأ4الفقرة  2كما جاء ذكرها يف املادة " القوة العسكرية"تنحصر يف 

  .)2(أنه عدوانالتهديد باستخدام القوة على 
حسب ما ورد يف املادة  املسلحة باستخدام القوةرة املباد قرينه عليومن ناحية أخرى فقد اعتمد التعريف 

جمرد انطالقا من  يالدفاع الشرع حق ميكنها اللجوء إىل وهذا شيء منطقي على اعتبار أن الدولة ال.منهالثانية 
االستعمال املشروع ل متت دراسته يف جما حسب ما. من ميثاق األمم املتحدة 4الفقرة 2لنص املادة  التهديد خمالفة

  .االقوة يشكل عدوان باستخدامفإذا اعترفنا أن التهديد .للقوة وفقا مليثاق األمم املتحدة
Usually; the intervening state; in its efforts to dictate the course of government in another state; 

resorts to subtle and covert methods from which the use of force and the threat of force;  in one form or 
other; are not absent…..the de c section of a threat of force; is often a task  which is difficult or even 
impossible; and problems of proof may remain unresolved )3( .         

 باستعمال جمرد ديدالدفاع الشرعي على أساس رخصة  فمعىن ذلك أن الدولة ستكون خمولة باستخدام
   .ث حيد القوة قد حيدث وقد ال

 انتصارا رغم ما وجه إليه من نقد، يعترب يف حد ذاته تعريف اجلمعية العامة للعدوانمن جهة أخرى فإن و
باستعمال  اليت دافعت على اعتماد عنصر املبادأة وهي .العربية ضحية العدوان الدول وخاصة لدول العامل الثالث

فانه ال جيوز األخذ بأي مربر : من التعريف 5وحسب املادة  عنصر النية، نالنظر عبغض .القوة على أنه عدوان
  . الرتكاب العدوان

                                     
)1( 1977رسالة دكتوراه مقدمة إىل جامعة األزهر ، التضامن الدويل يف مواجهة العدوان : ياسني سيف عبد اهللا الشيباينـ  

  .26 ص
)2( عدم اعتماد التهديد باستخدام القوة يف تعريف العدوان قائم على قناعة اجلمعية العامة أنه قد يقود  السبب يف يكون قدـ

وهذا ما  ، اىل اللجوء اىل إدعاء حق الدفاع الشرعي على أسس احتمالية وأن يف ذلك خطر حقيقي على السلم  واألمن
  . 1967 دعته إسرائيل يف عدواا على الدول العربية سنةإ

)3(  -  K. Skubiszewski : use of force by states; collective secuttrity ; Law of war and neutrality.  in Max Sorensen 
edit ; Manual of public International Law . PP759-760                            
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تحديد الدولة لوعلى الرغم من اجلوانب االجيابية هلذا التعريف، فان السلطات اليت منحها لس األمن 
 اه طرحتيتال يةاإلشكال إىل تكييف وتصنيف األفعال املرتكبة يعود بنا من جديد اىل نقطة االنطالق أيواملعتدية، 

  . م املتحدةمن ميثاق األم 39املادة 
لس  األمم املتحدة لسلطات اليت خوهلا ميثاقاو 39خاضعا حلكم املادة  العدوان يف النهاية ويبقى أمر

  . ةبصفة خاص مبوجب الفصل السابع يف هذا الشأن األمن
دة زمنية كافية واىل وحدة تاج اىل محيإن العمل الدويل الذي ميكن أن تتألف منه السوابق املنشئة للعرف 

وقد رأينا صعوبة ذلك .هذه الشروط يف املستقبل املنظور ىالسلوك وليس من املتصور أن حيوز هذا التعريف عل
وما يثور من جدل حول توصية اجلمعية العامة املتعلقة مبنح  ،1948فيما يتعلق باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

فعالقات القوى تقتضي أن تساهم الدول الكربى يف هذا  االجتاه .1960 ستعمرةاالستقالل للشعوب واألقاليم امل
  .وهو أمر مستبعد بل أنه يف الظروف الدولية احلالية مستحيال

تعريفا واضحا للعدوان  Rio Pact1947 لقد تضمنت معاهدة التعاون املشترك بني الدول األمريكية
 أو حبر أو قوات جوية لدولة أخرى أراضي أو سكان أو ارض،هجوم غري مربر من طرف دولة على  كالتايل

  .غزو القوات املسلحة لدولة أراضي دولة أمريكية
حرب العدوان بأنه أمر سيئ أن تبدأ حرب ، وقد وصفت احملكمة العسكرية الدولية يف نورن بورغ 

 .ليست فقط جرمية دولية بل هي أفضع جرمية دولية ...العدوان
اجلنائية الدولية فيشري اىل جرمية العدوان بأا اجلرمية األكثر أمهية بالنسبة للمجموعة  أما نظام احملكمة

يف نظام  ويظيف أن جرمية العدوان تقع ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية،وجاء تعريف العدوان الدولية،
يكون واضحا . ألمم املتحدةأن عمل العدوان جيب أن يكون خرقا واضحا مليثاق ا: احملكمة اجلنائة الدولية

  .حبجمهوبطبيعته 
An act of aggression must be manifest violation of United Nations Charter; manifest by its 

character and by its scale )1(  . 

مسايرا  ومن الطبيعي ان يأيت تعريف العدوان يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على هذا املنوال
اإلبادة العرقية  أعمالوالختصاصها وواليتها العامة على اجلرائم اليت تترتب على العدوان كالتقتيل اجلماعي 
اجلماعية، وأن التطور وخمالفة مليثاق األمم املتحدة الذي ينص على وجوب احترام حقوق اإلنسان الفردية 

مسؤولية أفراد القوات املسلحة  ى شن العدوان وكذلكاملسجل يف هذا امليدان أصبح يقضي مبسؤولية  الدولة عل
 . خرق فاضح حلقوق اإلنسان املسؤولني املدنيني  مسؤولية جنائية على ما يترتب على العدوان منو

ومن املستلزمات يف إطار هذا البحث اإلشارة اىل أن حمكمة العدل الدولية يف قضية نيكاراغوا ضد 
رفات الواليات املتحدة ضد نيكاراغوا تعد عدوانا، وقد اقتبست احملكمة الواليات املتحدة قد أكدت أن تص

                                     
)1(  -  Article8bis of the I. C.C 



 

115 

على أساس أن ذلك التعريف يعرب عن مضمون  - 29c - 3314تعريف العدوان من توصية اجلمعية العامة 
  .)1(القانون الدويل العريف يف هذا اال

قوة وعلى الرغم من كل ما قيل حول هذا املوضوع فإن اإلشكالية احلقيقية تكمن طبيعة اتمع الدويل و
هذا  ، وميثل من قواعد ما هو اآل قليل إليهتوصل ال مت كما نالحظ أن  ما.ومصلحة الدول الفاعلة يف هذا اجلتمع

  .تريده الدول نفسها احلد األدىن الالزم الستمرار العالقات بينها على حنو ما القليل
ال تتعلق بالتعريف وال باجلهة اليت صدر عنها  بقدر ما تتعلق بنوايا الدول الكربى  يف النهاية فاملسألة 

  .مدى استعدادها لتجسيد األهداف واملبادئ املرسومة يف ميثاق األمم املتحدةوواجتاهاا 

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

                                     
)1( رسالة دكتوراه  تدخل األمم املتحدة يف الرتعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل، : الرمحن زيدان قاسممسعد عبد ـ

  .101  ص،  جامعة القاهرة ،كلية  احلقوق
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  الوجھ السلبي للتدخل عدم التدخل مبدأ : مطلب الثانيال

  
بعد إقرار ميثاق األمم  تأكدت أمهيتهو  يف العرف الدويل من الواضح أن مبدأ عدم التدخل قد إستقر

 املؤمترات الدولية واملنظمات  لقرارات الدولية الصادرة عنلفقد كانت  من خالل العمل الدويل املتواصل، املتحدة
 األسيويةمثل القرارات اليت كانت تصدر عن مؤمترات الدول  اإلفريقية  .بدأهذا امل .تدعيم دورا كبريا يف

  .ومؤمترات دول عدم االحنياز وكذلك مؤمترات الدول اإلسالمية
الصراع الذي كان دائرا بني  االجتاه خاللباإلضافة اىل العمل اجلبار الذي قامت به اجلمعية العامة يف هذا 

  .الوسائلوناطق النفوذ عن طريق التدخل جبميع الطرق وتوسيع  مالشرق والغرب حول السيطرة 
ظر التدخل يف الشؤون اليت تعترب من حلالقاعدة العامة  من ميثاق األمم املتحدة 7فقرة  2تتضمن املادة 

وهذا النص هو انعكاس ملا استقر عليه العرف الدويل يف هذا اال هذا العرف .صميم السلطان الداخلي للدول
فقد ظهر مبدأ عدم التدخل ألول مرة يف عهد الثورات الربجوازية يف . الذي تطور باستمرار منذ الثورة الفرنسية

لو أنه قد اضطر إىل التراجع يف بعض األحيان حتت ضغط القوى وداد االعتراف به باطراد ازوالقرن الثامن عشر 
فقد توقفت عملية تكوينه يف أساسها بعد الثورة الفرنسية يف القرن الثامن عشر عندما أعلنت سياسة . الرجعية

حتول بالتدريج وىل احلياة التدخل بعد ذلك إمع ذلك فقد عاد مبدأ عدم والتدخل سياسة رمسية للدول األوربية، 
بإعالا مبدأ عدم التدخل يف شؤوا  الثورة الفرنسية كانتو .)1(معترف به بعامة يف القانون الدويل مبدأإىل 

لكن فرنسا وإفشال الثورة بكل الوسائل، د تسعى إىل محاية نفسها من هجمات القوى الرجعية اليت كانت تري
حق التدخل ملساعدة الشعوب األوربية اليت تناضل  أخرىأعلنت لنفسها من جهة  املبدأالثورية اليت أعلنت هذا 

   .فتكاك حقها من أيدي احلكام املستبدينإل
لحيلولة دون ل وذلك ما يسمى باحللف املقدس ضد الثورة الفرنسية "اكس الشابال "قد انبثق عن مؤمترو

أن بطريقة ميكن  األوروبية ري يف شكل احلكوماتمنع أي تغيو، األخرى امتداد أفكارها إىل الدول األوربية
  .)2(تعرض األنظمة امللكية اليت أعيد تنصيبها للخطر

 ادیولوجیة عدم التدخل:  الفرع األول

بعد ذلك شبيه إىل حد بعيد مبا صدر عن فرنسا الثورية يف  "منرو"الرئيس األمريكي  مبدألقد كان إعالن 
إن الواليات املتحدة ال : " ما يلي 1866فقد تضمنت رسالة الرئيس األمريكي إىل الكونغرس سنة . ذلك الوقت

لن تسمح بتدخل دول القارة األوربية يف شؤون وتنوي التدخل يف شؤون القارة األوربية كما أا ال تريد 
قد أضاف و... ". أن أي تدخل من هذا النوع ستعتربه الواليات املتحدة عمال عدائيا ضدهاوتني األمريكي

                                     
)1( 92ص  ،ترمجة أمحد رضا. 1972اهليئة املصرية العامة للكتاب :  القانون الدويل العام :  تونكني .أ  .ج ـ .  
)2( 1949 سنة "كورفو"األوىل كانت يف قضية مضيق : عدم التدخل يف مناسبتني أحمكمة العدل الدولية ملبدوقد تعرضت ـ، 

  ...... عدم بدأويف القضيتني أشارت احملكمة إيل األصول العرفية مل 1982" نيكاراغوا"والثانية يف قضية
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الواليات  ارتباطيف نصف الكرة الغريب فإن : " أكده بقوة عندما صرح مبا يليو فهذا املوقالرئيس روزفلت إىل 
   .)1(الدويليستطيع أن يدفعها إىل أن متارس سلطة البوليس " منرو"املتحدة مبذهب

أن الواليات املتحدة منذ أن أصبحت قوة شرعت يف مزامحة الدول االستعمارية  :وكانت النتيجة هي
قد استولت الواليات والربتغال اليت ضعفت قوا مع الوقت، وهولندا وخاصة إسبانيا والقدمية  للحلول حملها، 

سواء بالتراضي  ،بوالكرايي يف احمليط اهلادياملتحدة على الكثري من األراضي اليت كانت تابعة  إىل هذه الدول 
ما وكما اجتهت أطماع الواليات املتحدة منذ استقالهلا إىل دول أمريكا الالتينية . حتت غطاء تقرير املصري وأ

فعل كذلك اليوم فهما جديدا ملعىن الشؤون بالهو و" منرو"اعترب مبدأ  قدو. زالت هذه األطماع قائمة حىت اليوم
من جانب واحد أن الشؤون الداخلية لدولة أو وحيث تعلن دولة . اليت تدخل ضمن سيادة الدولة املعروفة تقليديا

الدولة أو  تلك موعة من الدول هي شأن من شؤوا وهذا التصرف نفسه يتضمن نوعا من التدخل يف شؤون
يشبه إىل حد بعيد ما قامت به الدول االستعمارية أثناء حركة توسيع مناطق النفوذ يف  وأن هذا اإلعالن. الدول
 .شعوب أخرىوالوصاية من جانب واحد على أقاليم وإعالن احلماية والعامل 

تكون الواليات املتحدة قد جعلت من القارة األمريكية جماال واسعا ملباشرة تدخلها " منرو" أبإعالن مبدف 
هذا ما  يفسره والقارة،  وتوسيع نفوذها  دون منافسة من أية دولة من الدول األوروبية،  تلكيف شؤون دول 

مريكا الالتينية على أسس ويفسر كذلك كثرة تدخالا يف شؤون دول أ حرصها على استبعاد الدول األوروبية،
األمريكيني املقيمني يف تلك الدول من سوء املعاملة اليت يتعرضون هلا، أو  اكحماية الرعاي وخلفيات خمتلفة

وقد وصل األمر يف النهاية إىل التدخل بدعوى حماربة  ،بدعوى حماربة املد الشيوعي، أو بدعوى محاية الدميقراطية
وهي األسباب .ذلك ريغو، ساد كما حدث يف التدخل العسكري يف بنماأو الف جتارة وريب املخدرات

در جت كما .األخرى التدخل املتكرر يف شؤون الدول اليوم لتربيراليت تقدمها الواليات املتحدة  واخللفيات
 يلألدوإىل أن محاية مناطق النفوذ هي ظاهرة طبيعية قدمية يف سلوك الدول العظمى منذ ظهور اتمع  ةراشاإل
الحظ املالزعامة اليت كانت والزالت متيز العالقات الدولية،ووأن هذا السلوك هو تعبري عن الرتعة اىل السيطرة و

أكثر وضوحا وأشد  الوقت احلايليف  أصبح حيث األمر قد ازداد حدة مع بداية ظهور عصر التنظيم، أن هذا
االحتاد  ومها املعسكر االشتراكي بقيادة :حتديا بعد انقسام العامل اىل معسكرين متنافسني على قيادة العامل

ويف سنوات ارتفاع حدة الصراع على . املتحدة األمريكية واملعسكر الرأمسايل بقيادة الواليات) سابقا( السوفييت
أن لالحتاد السوفييت :" الذي مفاده " برجينيف "ر مبدأ الرئيس السوفييت مناطق النفوذ وكثرة عمليات التدخل ظه

مث مبدأ ريغان القائل بشرعية التدخل حلماية . "يتعرض فيه النظام الشيوعي  للخطر احلق يف التدخل يف أي مكان
  .ةالدميقراطي

Thus a doctrine originally directed against intervention was converted into a theory justifying  
Intervention by the state which had first sponsored the doctrine )2( . 

                                     
)1( غرب القارة األمريكية ووضعت مطالب حول لقد كان السبب األول لظهور هذا املبدأ أن روسيا حصلت على مشال ـ

إعادة  اليت كانت حتاول القوى األوروبية الرئيسيةالوقوف يف وجه أما السبب الثاين فيتمثل يف  .سواحل احمليط اهلادي
  .السيطرة على القارة األمريكية 

)2(  -  Starke .J.G  : Introduction To international law . PP.115. 
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  عدم التدخل مبدأر لالمفھوم المعاص : الفرع الثاني

 أمبدومث مبدأ ريغان  ،" مونرو"نكتشف بكل سهولة ويسر مدى التشابه بني إعالن الرئيس األمريكي 
ذا التشابه يف استباحة الدول العظمى لسيادة الدول األخرى، وجتاهل حق هيكمن و" برجينيف" الرئيس السوفييت

وادعاء الدول الكربى حق التدخل على خلفيات سياسية . هذه الشعوب يف تقرير مصريها حبرية ودون تدخل
  .وذلك بإعالن شؤون دول أخرى بأا من شؤوا.موقف الدول املعنيةو أدون أي اعتبار إلرادة 

صورة نون الدويل املعاصر وقد تطور بلوقت احلايل فإن مبدأ عدم التدخل يشكل أحد أهم دعائم القاويف ا
وقد .ملفتة لالنتباه من خالل االتفاقات الدولية الثنائية واجلماعية ،ومن خالل املؤمترات واملواثيق الدولية املختلفة 

 عاماغوا مؤكدة  على ما جاء يف مؤمتر منتفيديو قررت حمكمة العدل الدولية عدم شرعية التدخل يف قضية نيكار
حيث مت التأكيد على أن  1975 معا األوروبيةوكذلك مؤمتر هلسنكي الذي عقدته منظمة األمن والتعاون  ،1933

كما يتطلب األمر اإلشارة أن مبدأ عدم  )1(عالقات الدول ببعضها   مبدأ عدم التدخل هو مبدأ أساسي حيكم
التدخل اليوم يطبق يف عالقات أشخاص القانون الدويل مجيعا مبا يف ذلك عالقات الدول باملنظمات الدولية 
بصفتها من أشخاص القانون الدويل متلك صالحية الدخول يف عالقات مع الدول،ومع املنظمات الدولية األخرى 

عدم  مبدأكام القانون الدويل،وقد نصت وثائق تأسيس تلك املنظمات على حبيث ختضع تلك العالقات ألح
التدخل ،وخاصة املنظمات السياسية املعروفة كعصبة األمم ،واألمم املتحدة، كما أن الدول األمريكية قد 

ل تعاملت معه يف العديد من االتفاقات والتوصيات كما يظهر  بصورة أقل وضوحا ونضجا يف ميثاق جامعة الدو
   .العربية ومعاهدة منظمة اإلحتاد اإلفريقي

عدم التدخل نظرة موضوعية كقاعد قانونية دولية تنظم  أفميثاق اجلامعة العربية مثال الينظر اىل مبد
نظرة ذاتية اهلدف منها هو محاية  احلكام  بدأولكن ينظر اىل امل حاالت معينة،وعالقات الدول يف أوضاع 

عدم  أمبد ذه صورة متخلفة وشكل غريب لترمجةوضمان بقائهم يف السلطة،وعدم جواز التدخل لتنحيتهم،وه
ختلف جامعة الدول التدخل يف ميثاق جامعة الدول العربية ليس له أي تفسري وال مربر يف الوقت احلاضر سوى 

  .استقالليتها  تبعية املنظمة  وعدموعدم مسايرا للتغيري،والعربية عن الركب احلضاري 
أن هدف اجلامعة هو تأكيد واحترام النظم الداخلية للدول األعضاء والتعاون  : ةحيث تنص املادة الثاني

  .الوثيق بينهم
 تتعهد كل دولة عضو باحترام نظام احلكومة القائمة يف الدول األخرى : وتنص املادة الثامنة على أن

  . األعضاء باعتباره حقا خاصا لكل دولة،وتتعهد بأن متتنع عن كل عمل يهدف اىل تغيري هذا النظام
إن النصني السابقني دليل واضح على ختلف ميثاق جامعة الدول العربية وعدم تعبريه عن تطلعات 

ضم عة يفترض أا تفاجلام.الشعوب العربية يف احلرية واإلستقالل وحقها يف تقرير مصريها دون تدخل أجنيب
متجانسة هدفها محاية أعضائها من أي خطر خارجي بتنظيم الدفاع الشرعي اجلماعي الذي يقره القانون  دوال

من  االحتياطو واخلوف ماية أنظمة احلكم القائمة،حلوليس  الدويل العام للدول أعضاء املنظمات الدولية اجلهوية،

                                     
)1( 105املرجع السابق، ص :  عبد الرمحن زيدان قاسممسعد ـ.  
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دول  تآمروالغريب هو ما حيدث اليوم من . دولة عضو يف اجلامعة  نظام احلكم يف تدخل الدول األعضاء لتغيري
  ئمة،أو املساس بالوحدة اإلقليمية لتلك الدولأعضاء يف اجلامعة وتعاوا مع قوى أجنبية لإلطاحة باألنظمة القا

اخلليج  بأموال دول.حيدث حاليا يف سورياويف اليمن وحدث هذا يف السودان ويف ليبيا .أو لنشر الفوضى فيها
شيئا  العربية ،وهي الدول اليت مل متارس احلياة الدستورية وال تعرف شعوا توخاصة قطر والسعودية واإلمارا

  .التداول على احلكم فيها والدميقراطية أ عن
إستراتيجيا مشتركا وعقيدة سياسية جتمع بينها  دخول الدول العربية يف اجلامعة يعين أن بينها هدفاإن 

بل وتدافع عن ذلك عن قناعة راسخة، وخيار  تعترف بسيادة واستقالل كل منها وحقها يف تقرير مصريها وأا
 .)1(وهذا ال ميكن أن يستنتج أو يفهم من خالل نصوص ميثاق جامعة الدول العربية.حر

ظمة املزايدات بني األنووهذه النتيجة ميكن مالحظتها بكل وضوح منذ انطالق ما مسي بالربيع العريب 
والتدخالت املباشرة وغري املباشرة يف شؤون دول أعضاء جامعة الدول العربية من طرف أعضاء يف نفس املنظمة 

مث أن األغرب من كل ذلك أن تطلب اجلامعة العربية تدخل جملس . ومساعدة دول من خارج املنظمة على ذلك
  .األمن يف ما جيري داخل حدود عضو من أعضائها

فقد جاء يف الفقرة الثانية من املادة الثالثة  :مة الوحدة اإلفريقية أإلحتاد اإلفريقي حاليامن جهة ميثاق منظ
عدم جواز التدخل يف شؤون الدول،وتعلن الفقرة اخلامسة من نفس املادة اإلدانة بدون حتفظ لالغتياالت  :ما يلي

 مبدأاحلكم يعترب أكثر تعبريا عن  اولكل نشاط هدام من قبل الدول ااورة أو الدول األخرى، هذ السياسية،
 هلذهوكنتيجة  .واألمنية وهو يعكس بصدق واقع وظروف الدول اإلفريقية وانشغاالا السياسية عدم التدخل،

بناء على قرار  ةجييز تدخل املنظم 4نصا يف املادة 2000 فريقي لسنةفقد تضمن ميثاق اإلحتاد اإل االنشغاالت
جرائم التطهري واجلمعية العامة يف احلاالت واألوضاع اإلنسانية القصوى كجرائم اإلبادة،والتقتيل اجلماعي 

  .العرقي
أما ميثاق األمم املتحدة فهو يف هذه النقطة صريح اىل أبعد احلدود بالنص على عدم جواز التدخل يف 

وقد قالت حمكمة العدل الدولية يف هذا  7الفقرة 2للدول املادةالشؤون اليت تعد من صميم السلطان الداخلي 
  : اال ما يلي

but it was never intended that the Charter should embody  written confirmation of every essential 
principle of international law  in force.The existence in the opino juris of sates of the principle of non 
intervention is backed by established and subststantial practice.It has moreover been presented as a 
corollary of the principle of the sovereign equality of sates.Aparticular instace of this is General 
Assembly Resolution 2625(xxv).the declaration on the principles of international law concerning 
freindly relations and cooperation among nations.  )2( .           

                                     
)1( ذه الكيفية محاية ـ لقد لعبت بريطانيا كدولة استعمارية دورا معروفا يف تأسيس اجلامعة العربية ويف صياغة أحكام ميثاقها

  .ملصاحلها
)2(  -  International legal Materiales  para 202 . P 106.  

  السابق، ، املرجعمسعد عبد الرمحن زيدان قاسمعن حمكمة العدل الدولية عرض  ةدرااألحكام والفتاوى الصن موجز ع        
 .105ص         
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وال  51 املادةأسس دفاعية وفقا لنص تأسيس منظمات جهوية على أن ميثاق األمم املتحدة قد أجاز مث  
بطلب من جملس األمن أو  إال خالفا لنص املادة املذكورة ال تتدخلوالتنظيمات اجلهوية القوة  هذه تستعمل

تسمو على  مبوجب امليثاق وأن التزامات الدول أعضاء األمم املتحدة إشرافه،وبتصريح منه وحتت رقابته 
  .التنظيمات اجلهوية معاهدات يف ظل التزامام
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 صور التدخل المثیرة للجدل : الثالث مبحثال

  التدخل الدبلوماسي :األول  مطلبال

 
لعالقات بني الدول اربط ولالتصال  املعروفة إن الدبلوماسية اليت حنن بصددها هي الوسيلة التقليدية

 اىل الدولة تلك حاج ظهورو، قدمي جدا قدم الدول يف تاريخ اتمعات اإلنسانية هو تاريخ وتاريخ الدبلوماسية
يدافع ومصاحلها  حيمي أنواعتمدته  الطبيعي أن يكون الدبلوماسي ممثال للدولة اليت  نفيما بينها، وم االتصال

عليها وتتقيد ا يف مقابل احلصانة  لدبلوماسية أصول وقواعد تقوملو .الدولة اليت عني فيها لدىعن مواقفها 
 وعدم التدخل يف ،لتقيد باحترام السيادة الوطنية للدولة املضيفةا واجب  وخاصة ،املمنوحة هلؤالء الدبلوماسيني

 التمثيل الدبلوماسيب القيامو .ةوالثقافي واالجتماعية واالقتصادية مبا يف ذلك اختياراا السياسية.ما جيري فيها
توجد جذورها األوىل يف بعض  تقاليد عريقة جدا تعترب هذه الضوابطو .رعاية شؤون الدولة اليت ميثلواالراقي ب

  .الكتابات اهلندية والصينية القدمية
  لغة التدخل الدبلوماسي تعریف : األولالفرع 

 : يعرف قاموس أكسفورد للغة اإلجنليزية الدبلوماسية على النحو التايل
Management of country affairs by its agents abroad (ambassadors’ ministers) and their direction 

by the ministry of foreign affairs at home. Skill in This )1( . 
  Nicholsonعن األستاذ  نيكلسن منقوال هناك تعريف مترجم عن قاموس أكسفورد للغة اإلجنليزيةو  

الدبلوماسية هي تصريف شؤون العالقات الدولية عن طريق " :نقله األستاذ تونكني على الصورة التالية
فن رجل وحرفة و. رعاية هذه العالقاتوالسفراء لتنظيم وهي األسلوب الذي يتبعه القناصل واملفاوضات، 

  .)2("السياسة
 الدبلوماسي هو من يعهد إليه مبنصب ممثل سياسي لدى :كما جاء يف منجد الطالب باللغة العربية ما يلي

صفة :هو مجاعة ممثلي الدولة األجنبية لدى إحدى الدول ،والدبلوماسية"السلك الدبلوماسي"الدول، و إحدى
 .)3(الدبلوماسي وعمله

    Dictionnaire de la Langue Française: ما يتعلق باللغة الفرنسية فقد جاء يف يف اأم

Diplomatie science des relations internationales-ensemble des diplomates: carrière de diplomate 
e–tact. habileté )4( .                                                                                                       

                                     
)1(  -  Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current English London Oxford Press. 

)2( عزا لدين . د : مراجعة. أمحد رضا :  ترمجة تونكني. أ . جورد هذا التعريف املعرب يف كتاب القانون الدويل العام، ـ
  . 211ص .1972اهليئة املصرية العامة للكتاب  ،فوده

)3( 189ص ، بريوت  ،عن منجد الطالب املطبعة الكاثوليكيةـ.  
)4(  -  Dictionnaire de la langue Française Edition de la connaissance 1975. 
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املربمة  القنصليةولعالقات الدبلوماسية اخلاصة با"فينا"ا يف اتفاقيةريختلك األعراف والتقاليد أ مت تقنني قدو
ه االتفاقية بالنسبة ملوضوع التدخل أا ذواهم ما جاء يف ه.1964اليت دخلت حيز النفاذ سنة  1961أفريل 16يف 

ما تضمنه  واحلدود وأهم هذه الضوابط.نصت على ضوابط وحدود عدم احنراف البعثات الدبلوماسية عن مهامها
  : على النحو التايل 1الفقرة 41نص املادة

Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying; such 
privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State They also have a 
duty not to interfere in the internal affairs of the state )1( .  

املتعلقة بواجب عدم التدخل من جانب البعثات الدبلوماسية ألية دولة يف الشؤون  ةلفقراتعترب هذه 
وقد سبق أن نص ميثاق األمم  الداخلية للدولة اليت هم معتمدين فيها من القواعد األساسية يف القانون الدويل،

أساس الستقرار العالقات السلمية بينها واملتحدة على قاعدة عدم التدخل كقاعدة عامة، ودعامة لسيادة الدول 
  .باحترام هذه القاعدة املعروفة منذ القدمي مبدئيا ويلتزم املبعوثون الدبلوماسيون

فكثريا ما حتدث جتاوزات   أهم واجبات البعثات الدبلوماسيةو ورغم وضوح حدود العمل الدبلوماسي
املستقبلة هلم،وغالبا ما يتم تناقل أخبار تلك التصرفات بالتدخل يف شؤون الدولة  املهام،ووخمالفات لتلك احلدود 

  . )2(حىت الدولية منها يف العديد من الدولومن طرف الصحافة احمللية 
 صورة تقليدية من صور التدخل يف شؤون الدول كذلك يعترب التدخل الدبلوماسيمن الناحية التارخيية 

املذكرات الشفوية أو مثل  الدبلوماسيةالوسائل العادية لالتصاالت يف عالقاا  الدول تستعملف، األخرى
 هذالكن و. قدمي ومعروف يف العالقات الدولية النشاطهذا النوع من و. اتصال أخرىة ليوس أية أو، املكتوبة

 صورة أو شكل حول اىلالسري احلسن للعالقات الدبلوماسية، قد يتو روهذا املظه ،العادي للدبلوماسينينشاط ال
  .أشد إحلاقا للضرر بشؤون الدولة املستقبلة من الصورة العسكرية املعروفةو ةعدوانيوأكثر تأثريا  آخر

التقاليد املعترف ا اليت استقرت عرب خمتلف واألعراف تتناىف مع ما تقره بطريقة  متارس الدبلوماسية فقد
العرف وما  عليه استقرما  ذلك السلوكوالف تلك الطريقة خت ثاملراحل اليت قطعتها الدبلوماسية الدولية، حبي

   .تضمنته خمتلف االتفاقيات الدولية
 اليت هدفها األول هو شك يف أن الوسيلة الدبلوماسية أدىن تم املخالفة بطريقة مكشوفة ال يبقى معهاتقد ف

واضح يف شؤون  دكتاتوري وسيلة تدخل تتحول اىلقد  تكثيف التواصل الودي بني الشعوبوالتشاور و نالتعاو
بواسطة قنوات االتصال املتوفر والدولة عن طريق ممثليها الدبلوماسيني لدى الدولة اهلدف،  ، وأنالدولة اهلدف 

  .أية فرصة للحوار تعطيها ال وأي خيار  دفال تترك للدولة اهل وأحكام دكتاتورية أوامر صدرأصبحت تقد  هلا 
  

                                     )1(  -  Article41/para/1,of the Vienna convention on diplomatic relations. 

)2( 44 ص، الدبلوماسية يف عصر العوملة : دكتور امحد حممود مجعةـ.  
عدم التدخل اىل قاعدة آمرة يف القانون الدويل العام وشككوا يف وجود  ألقد حتدى بعض الكتاب فكرة حتول مبد         

 1989 بعد أن ركزت حمكمة العدل الدولية عليها بقوة يف قضية نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة القاعدة من األساس،
 . املعاصروبعد أن ذهب بعض قضاة احملكمة أن قاعدة عدم التدخل قد أصبحت قاعدة آمرة يف القانون الدويل
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خاصة األمريكيني والعلوم السياسية  أساتذة من الضروري يف معاجلة موضوع الدبلوماسية اإلشارة إىل أن 
موقف متميز حول ما جيري يف العالقات الدولية حيث يسيطر االجتاه املسمى بالواقعي وهلم نظرة أخرى  ،منهم

عالقات قوة عبارة عن  على أا :العالقات الدولية اىل مأساسا يف نظريتلخص مضمون هذا االجتاه الفكري و
أن الرغبة يف السيطرة هي السمة املميزة هلذه وأن األحداث اليت تدل عليها هي ظواهر هلذه العالقات، و

قيق ميكن للدول أن تصل إىل حتواقعي يف مشكالت السياسة اخلارجية   أنه بانتهاج خط أوضحمبعىن و. العالقات
ميكيافلي يف نصيحته لألمري  وهذا هو منطق.)1(األخالقوأهدافها بأية وسيلة دون اعتبار ملبادئ القانون الدويل 

يعارضون هذا املنطق وهذا  لكن رجال القانون الدويل األمريكيونو، هو معروف، فالغاية تربر الوسيلةكما 
لفشل رجال الدولة يف تطبيق قواعد  اإال تربير أنه ليس االجتاه من التفكري على أساس أنه منافيا للحقيقة، أو

أنه  :مثال ويرى األستاذ جوزيف س ناي االبن .)2(القانون الدويل عندما تتعارض هذه القواعد مع مصاحل دوهلم
لكنه غالبا ما يتدخل و يف املنازعات الكربى بني املصاحل قد ال ينجح القانون الدويل يف احلد من تصرفات الدول

  . )3(تشكيل مسار سياسة تلك الدول، فالقانون هو جزء من الصراع على السلطة يف
استعملت الدبلوماسية كوسيلة وأسلوب للتدخل خالل التنافس األوريب  تارخييا وكما هو معروف، فقد

باجلرأة كانت املساعي الدبلوماسية األوربية لدى السلطان العثماين تتميز و. على ممتلكات اإلمرباطورية العثمانية
 عن أوامر يف حقيقتها عبارةتلك املساعي الدبلوماسية  كانتوأحيانا أخرى، وبالتهديد يف بعض األحيان حلدةاو

الختيار  فرصة يةللسلطان أ  املساعي  مل تترك تلكو،لسلطانحيملها السفراء واملبعوثون الدبلوماسيون اىل ا كان
باب احلوار  السلطان العثماين مع الدول األوروبيةاحلاالت مل تفتح  تلك يف أغلبو، املوقف املناسب 

كيفية و األوروبية املعنية الدول تصرفاتوسلوك   مناستخالص هذه النتيجة ميكن و.الدبلوماسي اآل شكليا
االنفراد باملبادرة حني  مثال روسيا فقد حاولت الوقت معاملتها للسلطان يف ذلكو ألعثمانيةتعاملها مع الدولة 

كنا  ككوت شومحاية اجلالية املسيحية يف األراضي العثمانية مبوجب معاهدة ى لعحصلت على موافقة تركيا 
 ضغوط دبلوماسية مارستها روسيا على الدولة املنهارة، كماوجاء ذلك نتيجة   Kutchuk Knardji 1774 يرج
األقاليم  صوصخب يف ما بينها اليت توصلت إليها الدول األوربية والقرارات كل املؤمترات وكل االتفاقات أن

من طرف القوى  دون علم أو موافقة الدولة املعنية، فذلك التصرف كانت الواقعة حتت إدارة الدولة العثمانية
األمور بعد نشر اإلحتاد السوفييت بعد قيام وقد انكشفت  الدولةتلك تدخال دبلوماسيا يف شؤون  كان األوروبية

 املربمة بني كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا الشهرية حمتوى اتفاقيات سايكس بيكو السرية . الثورة البلشفية
  . حول تقسيم أراضي الدولة العثمانية بني الدول املذكورة القيصرية

                                     
)1( 221ص  السابق، املرجع ،القانون الدويل العام: تونكني  .أ .ج :األستاذ هذه العبارة كما وردت يف كتابـ.  

حىت أم يف كثري من  وما  يرتبه  ذلك من مزايا ، من الواضح أن هؤالء يتكلمون من موقع قوة الدولة اليت ينتمون إليها،         
  . عن القوة السياسية اليت حتمي تلك األفكار وتساندها   وهي مسة طبيعية وتعبري .القانون الدويلاحلاالت ينكرون قيمة 

)2( الفقيهني املعروفني كلسن  و هو موقفـ H Kelsen  و كونز J. Kunz .  
)3( 211ص  ،املنازعات الدولية : وزيف س ناي االبنجـ.  
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 هاتقدم تلك املطالب اليت كانتة العثمانية األورويب يف شؤون الدول دخل الدبلوماسيطرق التضمن  منو
 يهلضغط علا ارسةممو، مجاعيشكل لسلطات العثمانية كمقترحات سواء بشكل فردي أو ا الدول األوربية إىل

ملا متليه عليه مصلحة بالده العليا ،وخالفا ملا ميليه عليه  خالفا ه على رعياه وممتلكاتهتاسلط ندفعه إىل التنازل عل
 .ذات سيادة كحاكم لدولة رغبتهوإرادته و ضمريه
 األوروبيون من طرف السفراء املستعملة الدبلوماسية الوسائل والطرق الضغط، والتهديد هي د كانقل
يف ذلك الوقت جتاه  األمراء األوروبينيوالباب العايل، وهذا أهم ما ميز سلوك املبعوثني وممثلي امللوك لدى 

الوقت  يف ظل الظروف السائدة يف ذلك .دبلوماسية عاديةك تبدووكانت تلك املمارسات . السلطات العثمانية
  شن التدخل بالقوة او وكانت كل الوسائل والسبل مشروعة مبا يف ذلك:حيث كانت القوة هي القانون

  .   ب وهى أقصى صورة من صور التدخلواحلر
ما زال حىت وكان  ذلك أن التدخل. احلرب  دل عسكري عمال خيضع بالضرورة لقواعتدخ مل يكن كل

قد و .من صور التدخل فقط هلذا ميكن أن تكون احلرب صورة. أمشل من مصطلح احلربوأوسع  امصطلح اآلن
إذ مل  .العاملية األوىلعلى هذا املنوال اىل غاية اية احلرب عال قات الدول األوروبية بالدولة العثمانية  تاستمر

  .تلك الدولةيف شؤون  من التدخل هايكن هناك ما مينع
معاملة الدول األوروبية للسلطان  طريقةو ، وأوضاعها الداخلية ظروف الدولة العثمانية قد كانتف

 إىل يف ذلك الوقت الدولة العثمانية وصلت فقد. اشؤو التدخل يف وصور معاين كل حتمل يف طيااألعثماين 
و أالرفض ب محاية مصاحلها ولو قادرة على  الذي أصبحت فيه غري داحلإىل .واالحنطاط من الضعف ةكبري درجة

  . املقاومة
 الدول اليت أعلنت فيها اتفاقية لندن فرنسا وروسيا ووقعت كل من بريطانيا  1827جويلية  6يف مثال 

 قد أعقبت االتفاقيةوضرورة وضع حد للصراع الدائر يف منطقة البلقان، و ،انشغاهلا بالوضع يف اليونان املذكورة
الدول يف حالة رفض تركيا وساطة الدول  تلكبربوتوكول تضمن البدائل اليت ميكن أن تلجأ إليها  املشار اليها

  .لعثمانيةاعتربها تدخال يف الشؤون الداخلية للدولة اواملقترحات تلك رفض السلطان العثماين  قدو. األوربية
 ستهمارالذي  الضغط.الدولة تلكل من بني الطرق الدبلوماسية اليت اعتربت تدخال يف الشؤون الداخليةو

 وجوب متتع رعايا الدولتني على ركيزالتومن أجل احلصول على امتيازات ملواطنيها  وفرنسا كل من بريطانيا
للقضاء  يف ذلك وخضوعهم. أمام القضاء احمللي يف األراضي التابعة للسلطان العثماين  احلصانةب على اخلصوص

دبلوماسي  ضغطوديد  نتيجة واالستثناءات املزاياتلك  تكانو. الدول األجنبية القنصلي واحملاكم اخلاصة برعايا
لعثمانية وسلطتها على إقليمها بسيادة الدولة ا افعلي سامسا تلك املطالب تعترباستغل ضعف الطرف العثماين، و

 مجيع األشخاص وكل األفعال اىل خضوعو ،ذلك اإلقليم على املقيمني كل على بسط سلطتهاحقها يف و
  . علي إقليمها من أحداثري على كل ما جي كمظهر من مظاهر سيادة الدولة املعنية لقانون والقضاء احملليا

حصول الدول األوروبية على سلطة مراقبة  العثمانية هو يف شؤون الدولةآخر جمال مت فيه التدخل  كانو
  .مثال كما حدث بشأن مصر الصرفوالنفقات العمومية وذلك بتعيني مراقبني أجانب على امليزانية 
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تعترب العالقات . مي سالالعالقات األوروبية بالعامل اإل خالل هذه احلقبة التارخيية املتميزة من تاريخو 
دولة يف  قوم بهالذي ميكن أن ت املتواصل لتدخل الدبلوماسيا من أمثلة ممارسة مثاال واضحااجلزائرية الفرنسية 

  .أخرىحق دولة 
ة الضغط على سممار من وراء كانت واضحة جداة تبيامل نسا فرأن نية  فمن خالل تعاقب األحداث يظهر

داي " واملبعوثني الدبلوماسيني الفرنسيني إىل  ،كثرة املطالب اليت كان حيملها السفري الفرنسيو "داي اجلزائر"
مطالب  عبارة عن كان بعضها األخر كما،اىل درجة كبرية وكانت بعض تلك املطالب  استفزازية". اجلزائر

هذا القصد  ستخلصميكن أن يو. غزو اجلزائروإجياد مربر للتدخل العسكري املباشر  هو اهلدف منها.  تعجيزية
املراسالت يف كل مرة  قد كانت تلك،ف"لداي اجلزائر "نابليونمن مراسالت  لبس ودون أي وضوحوسهولة ب

يف كل مرة يتنازل عن قدر من املصاحل  داي اجلزائركان وجديدة،  ااماتمطالب أو  داي اجلزائر إىلحتمل 
  . مطالبهمل تنته والوطنية لإلمرباطور الفرنسي الذي مل تتوقف ااماته 

تدخلها السافر يف شؤون الدولة والشهرية دليال على وقاحة  الدبلوماسية الفرنسية " حادثة املروحة" تعتربو
بكل وضوح على املستوى الذي آلت إليه األوضاع السياسية، وهيبة الدولة "  حادثة املروحة تدلاجلزائرية، كما 

  . )1(اجلزائرية يف أعني الدول األجنبية
  ظل الواقع الدولي المعاصر  التدخل الدبلوماسي في : لثالفرع الثا

 هيواليت هي فن تسيري العالقات الدولية، والتمييز بني الدبلوماسية العادية،  يف الوقت احلاضر مكنمن امل
منذ  امعروف كان الذي سلوباألطريقة والوسيلة للتواصل بني األمم سياسيا وهي وتعترب طريقة  اليت الدبلوماسية

اليت تسعى إىل حتني الفرص واستغالل ظروف وأوضاع الدول  اإلغراء والتهديد بني دبلوماسيةوالقدمي، 
للتدخل يف تحسس مواطن الضعف وفترات األزمات  تأي  كاألزمات الداخلية والكوارث الطبيعية واحلروب

عنه االجتاه الواقعي عرب  وهذا ما.واالمتيازات  زيد من املكاسباملعلى  بذلك حلصولاو شؤون الدول املعنية
الدبلوماسية من طرف  استغالل القنواتو الطرق والوسائل توظيفأي . بكل وضوح سابقا األمريكي املشار إليه

أو احلصول  وطنيةلحتها المص ما متليه عليها ضد اتتصرفالقيام بقف أو ادولة إلجبار دولة أخرى على اختاذ مو
  . على مكاسب بوسائل وطرق غري مشروعة

جتعل  االختيار حرية للدولة اهلدف ترك يال بأسلوبوكوسيلة للضغط والتهديد ستعمال الدبلوماسية إن ا
أن القوة  اتضحوقد   الغري عسكرية هو استعمال للقوة بصورة من الصورو ،تدخال غري مشروع سلوكال ذلك

ما  ،القوة العسكرية إىلباإلضافة األشكال األخرى و يف التدخل ميكن أن تأخذ أية صورة من الصور ستعمليت تال
للدولة اهلدف يف االختيار وال يف  يترك فرصة بأسلوب ديكتاتوري ال كوندام استعمال تلك الصور واألشكال ي

  .حرية التصرف

                                     
)1( و لكن . عالقات األنداد: عليها حتت عنوان "الداي"رد  كذلكداي اجلزائر وأنظر يف هذا املوضوع رسائل نابليون إىل ـ

هذه العالقات مل تكن عالقة أنداد أبدا ملن يتمعن يف حمتوى تلك الرسائل وما تضمنته من مطالب، و الردود اليت متت 
  . 270ي اجلزائري، ص الرسائل منشورة يف كتاب التاريخ احلديث السنة الثالثة ثانوي، املعهد التربو ى تلك عل
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نظرا ملا تعانيه من صعوبات داخلية اهلدف مقاومته  فقد تأخذ القوة صورة األغراء الذي ال تستطيع الدولة
تهديد ا إذا مت تنفيذه اليأخذ التدخل صورة  د، وق سياسية أو إقتصادية أو اجتماعية صعوبات نتسواء كا

 :وصف  ويف العرف السياسي املعاصر أطلق على هذا النوع من الدبلوماسية.الميكن للدولة جتنب آثاره
إشارة اىل ما تقوم به الدبلوماسية األمريكية من تدخل يف شؤون  )1("دبلوماسية اجلزرة"أو " دبلوماسية الدوالر"

 .االقتصادية أو االجتماعية اليت تعاين منها معظم الدول الصعوبات السياسية أووالدول مستغلة ضعف إمكانياا 
  أجهزة األمم املتحدة وهذا ما متارسه كل الدول الكربى بصفة عادية حىت أثناء عمليات التصويت داخل

 .وخاصة يف جملس األمن الدويل من أجل ضمان احلصول األغلبية األصوات
ينظرون إىل العالقات الدولية نظرة يسموا واقعية   يف الدول الكربى ن معظم أساتذة العلوم السياسيةإ

اسية املتحدة أساتذة كبار يف العلوم السي خاصة الوالياتوالدول  تلك فقد توىل معظم املهام الدبلوماسية يف
 منذ ظهور الواليات املتحدة األمريكية كقوة عظمىو .فيها سيطروا على سلطة القراروالعالقات الدولية و
بالوسيلة املالئمة  ليس القانون الدويل: "العبارة املعروفةلألسباب اليت مت ذكرها،ردد علماء السياسة كثريا و

  .قانون دويل ا الدبلوماسية بدونلكنه عقبة يف هذا السبيل لتحيولتسوية املشكالت الدولية 
يقول أحد كبار أساتذة العلوم السياسية يف  عملهاأما من حيث الوسائل اليت تستطيع الدبلوماسية أن تست

التوافق واإلقناع، : يف الواقع أن الدبلوماسية متلك التصرف بثالث وسائل وهي: ما يلي الواليات املتحدة
الطريقة الوحيدة للوصول إىل حتقيق مصلحة الدولة اليت هي مهمة هذه هي و. التهديد باستخدام القوةو

  .)2(الدبلوماسية
تسهيل االتصال بينها و اليت اعتمدم، رعاية مصاحل الدولة سهر علىال هي  مهمة البعثات الدبلوماسية إن

ستدعاء دبلوماسييها دولة ا أي تستطيع كماتقدمي التقارير إىل حكومام،بفيها ، هم معتمدون بني الدولة اليت و
 خمتلف لالتصال بني والطريق الطبيعي القناة الشرعية هي الدبلوماسيةف، يف املسائل ذات االهتمام املشترك للتشاور
الدولة اليت  ما يدور يفلى للممثلني الدبلوماسيني احلق يف االستعالم بكل الوسائل املشروعة ع فان هلذاو.الدول

االتفاقية يف هذا امليدان وآخرها والعرفية   الدويل حدود ما تقرره قواعد القانونذلك يف و  هم معتمدين فيها
 األمريكية لواليات املتحدةاىل ذلك بوضوح سفري إوقد أشار .القنصليةواتفاقية فينا حول العالقات الدبلوماسية 

ىل صحتها وأن التقارير إ مشريا "ويكيليكس"يف معرض حديثه عن تسريبات  "ديفيد بيربس":  يف اجلزائر السيد
 .يف الدول اليت يعتمدون فيها السفراء هؤالء يقوم ا اليت ةالدبلوماسية العادياملنشورة تدخل ضمن املهمة 

 تجاء يف برقيا ما اوضحم يف تصريح للصحافة الوطنية"  ديفيد بريس" يف اجلزائر ال السفري األمريكيق
موضحا  أن مجع املعلومات وإعداد تقارير سرية وإيفادها لبلدي تندرج يف صلب صالحيايت،".ويكيليكس"موقع 

                                     
)1(3و  2 ص ،الدبلوماسية يف عصر العوملة : امحد حممود مجعة: دكتور ـ.  

مث بعد ذلك االنقالب على الشرعية حتاول الواليات املتحدة التدخل يف شؤون هذا  بعد األحداث اليت عرفتها مصر،         
  .السلطات بقطع املساعدات اإلقتصادية عن هذا البلدالبلد بالتهديد عن طريق التصرحيات اليت تصدر عن أعلى 

)2( املرجع السابق : ج إ تونكني  إىل هذا الرأيأشار  . 505، ص 1956نيويورك . السياسة عند األمم:  رجنتووهانز مـ.  
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ومل جيد السفري أي حرج يف تأكيد . ه التقارير تشكل أرضية من أرضيات تسطري السياسات يف كل بلدذأن ه
أثناء " الواليات املتحدة باجلزائر التصريح لسفري ذاجاء ه" موقع ويكيليكس  عنها صحة الربقيات  اليت كشف

  .)1(ىل والية متنراستإزيارة قام ا 
إذا جتاوزت  خطرية إىل أداة تدخل اهلادئة واهلادفة اىل التقارب والتعاون الدبلوماسية  تتحول قدلكن 

بذلك جتاهلت قوانني الدولة املضيفة لتصبح و مل تراعي هوامش التحرك املسموح ا،و التسامحواللياقة حدود 
وزعزعه  ضد مصلحة الدولة املستقبلة مضللة أفكاروترويج معلومات ونشر لأو  ،لتوصيل التهديدات املختلفة قناة

الدول األوربية عملية التدخل يف شؤون الدولة من خالله هو األسلوب الذي مارست و، ستقرار فيهااالواألمن 
 إىل غاية احلرب وبنفس القوة ملنوالا اعلى هذ والتدخل ضد  الدولة العثمانية وقد استمر الضغطمثال،  العثمانية

 .وهو نفس األسلوب املتبع يف الوقت احلايل للضغط على دول أخرى ،العاملية األوىل
على "األرمن" جيدا نذكر أنه خالل احلوادث اليت تعرض هلا وحدود التدخل الدبلوماسي ولتوضيح معىن

 الفاصلة احلدود يف ذلك الوقت بوضوح مدهش أوضح سفري الواليات املتحدة لدى تركيا التركية السلطات يد
  :لييالغري مقبول كما   الدبلوماسي بني العمل الدبلوماسي املقبول والتدخل

ولكنين أدرك أنين هنا  .احملاولة إلبادة جنس هبشئ لوقف هذ من الصعب أن أمنع نفسي من القيام
   .التدخل معد أجيب علي التقيد مببد .كسفري

it is difficult for me to restrain myself from doing something to stop This attempt to exterminate a 
race, but I realize I am here as Ambassador and must abide by the principle of  Non-interference )2(  .  

 ةالدبلوماسي بعثاا  وبقية الدول الكربى األمريكيةالواليات املتحدة تستعمل ف ضرأما يف الوقت احلا
كل املربرات للتدخل يف شؤون الدول اليت هم  انالبلد هللتدخل يف شؤون الدول األخرى، كما جيد سفراء هذ

احلكم على طبيعة مثل .   تلك الدول مستغلني يف ذلك كل الظروف واألزمات اليت تتعرض هلا ن فيهاومعتمد
يسمحون ألنفسهم باالتصال  كما، االجتماعي وأسواء السياسي  على سلوكهاوشرعيتها والسلطة القائمة 

كلها شؤون  ذه األمورهو .النظام يف دولة من الدول مدى دميقراطية حيكمون علىوبكل وقاحة، وباملعارضة 
أحيانا سهولة و .وجدوا ضعفا يف هذه األنظمة بصفة خاصة قد األمريكيني داخلية ما كانت لتمس لوال أن

أصبحت تصرحيات هؤالء قد و ."العربية"نظمةكما هو احلال مع دولة باكستان وبعض األ واالستجابة االنقياد
مع األحزاب واتمع املدين يف خمتلف الدول  اليت ينظموا أو اللقاءات السياسية لقواضرات اليت ياواحمل السفراء،
احترام  واجب بدأخرق مل التصرفات على أا لكت نظر اىل ومل يعد ي الدول، لتلك ىل برامج عملإاشرة تترجم مب

معاهدة  ألحكام اخرقتشكل  تلك التصرفات أن وأ ،للدول اليت هم فيها البعثات الدبلوماسية للشؤون الداخلية

                                     
)1( 3151 العدد،  19، ص  2012ديسمرب  22 األربعاء : الشروق اليوميـ.  

ديفيد بريس سفريا للواليات املتحدة باجلزائر حاليا حيث مت استبداله وحنن بصدد تنقيح هذا .مل يعد السيد : مالحظة         
   .العمل

)2(  -  Thomas M. Franck  :  and Nigel .S .Rodley . op cit .  PP295. 

 .أستاذ العلوم السياسية ومورجنت:  وهو األستاذ ـ              
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دعوة سافرة   والتصرحيات تلك التصرفات كثرية تتضمن حاالتويف  .)1(للعالقات الدبلوماسية والقنصلية "ا فين"
  .لقلب النظام القائم يف تلك الدول

عن  طريق  ـ بطريقة أو بأخرى لقد أثبتت العمليات اإلرهابية اليت وقعت يف اآلونة األخرية أن بعضها مت 
يقومون أو املالية اليت زودت ا البعثة الدبلوماسية من   )واملتفجراتتقدمي األسلحة ( بعض املساعدات املادية، 

الدبلوماسية  بتنفيذ هذه األعمال سواء بوصفهم فاعلني أم شركاء وال شك أن هذا السلوك من جانب البعثات
  : منتقدة ألسباب عديدة 

ألبسط قواعد أا انتهاكا صارخا  :وثانيا .ألا خترج عن اإلطار املرسوم ألي بعثة دبلوماسية : أوال
التدخل يف  القانون ألا خترج عن اإلطار املرسوم ألي بعثة دبلوماسية اليت تتطلب أن تكون البعثة مبنأى عن

 .)2(الشؤون الداخلية للدولة املستقبلة
 طهران على لقاء السفري األملاين يف 2004لقد احتجت إيران مثال بشدة لدى احلكومة األملانية يف مارس 

حسني علي منتظري اخلليفة املعني السابق لإلمام اخلميين واحملسوب يف صف املعارضة وعلى إدالئه  مع آية اهللا
بتصريح اعتربته إيران تدخال غري مقبول يف شؤوا الداخلية،ونقلت الصحافة اإليرانية عن املسؤولني اإليرانيني أنه 

دون حاجة إلعالنه شخصا غري مرغوب فيه مت االتفاق مع اجلانب األملاين على تعيني سفري آخر دون ضجة و
  : صورة أوشكال من األشكال التالية لتدخل الدبلوماسيا ميكن أن يأخذكما .)3(وطرده

1 - L’intervention Officeuse,ou Diplomatique qui s’exerce par des représentations oral ou  
écrites ;par des notes dites verbales remises par l’Embassador de la puissance intervenante. 

2 - L’intervention Officielle, qui exerce par des notes livrées a la publicité. 
3 - L’intervention pacifique, ou a titre arbitral, qui donne presque toujours, lieu à des conférences 

internationals )4( . 
ما تقوم به هذه وعلى العراق قبل احتالله، إن الضغط الدبلوماسي العايل الذي مارسته الواليات املتحدة 

ضد إيران لتوقيف برناجمها النووي هي من أساليب التدخل الدبلوماسي يف شؤون  ضغطاليوم من  ةالدول
 حرية فرصة للمناورة أو حاليا أيةترك إليران يترك للعراق من قبل، كما مل يالضغط مل  اهذأن و. تنيالدول

برناجمها  هذا األسلوب من الدبلوماسية جتاه كوريا الشمالية بصدد الواليات املتحدة  ارسمتكما . االختيار
غم ركوريا قد استسلمت ملطالب الواليات املتحدة ومل تستطع االستمرار يف املقاومة   ويظهر مؤخرا أن النووي

 .العلناملقاومة يف و ضإظهار الرف
 على نفستعاليم أساتذة العلوم السياسية األمريكيون الكبار ويتبعهم من كلها  الضغط أساليب تطورإن 

  .للخارجية اجليل اجلديد ممن تولوا كتابة الدولة األمريكية نفس اخلط السياسيو الطريق

                                     
)1( الفقرة األوىل من االتفاقية املذكورة 41وهذه إشارة اىل نص املادة .   170ص، املرجع السابق :  حممد قجايلـ .  
)2( 510 ص السابق،  املرجع ،الوسيط يف القانون الدويل العام : أبو الوفا  الدكتورأمحدـ .  
)3( 45الدبلوماسية يف عصر العوملة ، ص  : دكتورأمحد حممود مجعةالـ .  

)4(  -  Carlos Calvo : dictionnair Manual de droit diplomatique et de droit international public et privé opt, cit 
PP224. 
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املقبولة واملعروفة  األساليب والقنواتومن الدولة استعمال الوسائل  تقتضي الدبلوماسية العادية إن
 ذا هوهواخلالف،  جماالت التعاون أو جماالت كذلك إبداء املواقف السياسية فيما خيصوالتصرحيات وكالبيانات 

 املقبولواملعقول  تجاوز احلدتقد تلك التصرفات  لكن. ذه احليوية الكبرية الدولية سر استمرار احلياة السياسية
ويصبح التصرف بذلك اخلارجية يتها يف تسيري شؤوا الداخلية وحرودة دولة ومتس بسيا ،لدبلوماسيا يف العرف

 .تدخال غري مقبول يف شؤون الدولة املعنية
تدلنا املمارسة يف ميدان الدبلوماسية على أن التدخل باستعمال القنوات الدبلوماسية يفترض فعال وجود و

 طبيعي ألن الدولة اليت تلجأ إىل هذا.هو أمرواهليمنة، ونظام للعالقات الدولية يقوم على أساس السيطرة 
 تكون يف حوزاو. التصرف ذلك مبثل هلا القيام يتيحي األسلوب تكون يف حقيقة األمر دولة يف مركز قو

قد مارست و ،االختيار رفرصة للحواة أي أمام الطرف اآلخر طلباا أوامر ال تترك اإلمكانيات مما جيعلوالوسائل 
الوسائل  بني من وسيلةكان التدخل الدبلوماسي و، انفوذه العظمى هذا النوع من التدخل كل يف جمالالقوى 
  . ت تلجأ إليها قبل اللجوء اىل التدخل العسكرياليت كان
للتدخل يف شؤون دول   يستعمله "سابقا" الوسائل اليت كان االحتاد السوفييت الدبلوماسي من عملال كانو

  .تستعمله الواليات املتحدة حاليا يف عالقاا مع معظم دول العاملوكما استعملته . أوربا الشرقية
 ما مثال فمن ذلك : شؤون الدول اليت تستضيفهميف ينيعلى تدخل الدبلوماسيني األمريك كثرية األمثلةإن 

 .دهذا البلعندما اتصل السفري األمريكي بالثوار يف  1995سنة  حصل يف بور ندي
األحزاب السياسية الباكستانية وبناء على ذلك  16/11/2003علنا يوم   انتقاد السفري األمريكي كذلك

  .تلك األحزاب حظرت الدولة الباكستانية
قوات تركية اىل  لرفض الربملان التركي إرسا 2003وكذلك انتقاد السفري األمريكي لدى تركيا يف فرباير

  .)1( العراق ملساندة العدوان األمريكي عليه
البد من االعتراف أن هذا األسلوب من أساليب التدخل يف شؤون الدول ومهما تكن عليه احلال ف

يرجع السبب إىل عدة عوامل نذكر منها و التدخل يف الكثري من األحيان إثبات معه األخرى هو أسلوب يصعب
غالبا ما ودبلوماسيا  ما يعترب تدخالوصعوبة رسم خط دقيق بني ما يعترب دبلوماسية عادية،  اخلصوص على

كذلك  التحلي بقدر معني من التسامح، أو تقتضي الدبلوماسية ممارسة شيء من الضغط على الطرف اآلخر
 التدخل ذا فإن معيارهلو. )2(؟ طبيعة العالقة القائمة بني الطرفني ولكن إىل أي حد يكون ذلك التصرف مقبوال

تقييمها والدولة األخرى  دبلوماسيي معيار ذايت يتوقف على تفسري الدولة اهلدف لتصرف هو يف هذه احلالة
يف احلكم على طبيعة السلوك  لعامل الثاينا أما. ذلك التصرف وفقا ملا حييط به من ظروف ومالبساتل

                                     
)1( 174ص السابق املرجع  ،الدويل  وتداعيات النظام الدويل اجلديد نحرب اخلليج الثانية بني أحكام القانو : حممد قجايلـ.  
)2( لكن ذلك  ،إلحتاد األورويب على بعض املواقفالنتيجة أن الواليات املتحدة كثريا ما انتقدت دول اوما  يؤيد هذه ـ

ينظر إليه على أنه تدخل يف شؤون تلك الدول وغم الضغوط اليت متارسها دبلوماسية الواليات املتحدة على  التصرف مل
  .هذه الدول
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غب ال ترغالبا ما ف. كرامة الدولة اهلدفويتعلق أساسا بسمعة وشرف وعامل معنوي  ، فهو كذلكالدبلوماسي
 تعرضها تكشفو. أا ضحية تدخل دبلوماسيب ، أواإلعالنأمام دول العامل األمر يف كشف ضحيةالدولة ال

  .سيادامتس بأحد مقومات ومارسات حتط من قيمتها كدولة، مل
 مل يف التدخل كذلك مسألة االعتراف، فمنح االعتراف الوسائل الدبلوماسية اليت ميكن أن تستعبني منو

املبكر الذي ال يستند إىل حقائق واقعية كما ينص عليها القانون الدويل، أو منح االعتراف بصفة احملارب 
 .للمعارضة دون أن تتوفر هلا أدىن الشروط الالزمة لذلك

 الدولة املعنية أو  التأثري على كذلك  سحب االعتراف كل هذه إجراءات اهلدف منها املساس بشؤونو
 1938 - 1937في احلرب األهلية اإلسبانية ف. مسألة من املسائلاختاذ موقف أو قرار يف   يف إستقال هلا  وحريتها 

حرب عامة  ذلك رغبة منها يف عدم تعقيد األمور مما قد يؤدي إىلوالتزمت الدول األوربية سياسة عدم التدخل 
احملارب هو أمر  يتضح من هذا أن منح حقو. الشيء الذي أدى ذه الدول إىل عدم منح حقوق احملارب

الصراع على السلطة يف دولة من الدول يعترب شأنا داخليا يفترض أن الدول  فمادام .  )1(ليس واجبواختياري 
بعض الدول األوربية جبمهورية ومتثل حالة اعتراف الواليات املتحدة واألجنبية ال تتدخل فيه بأية صورة أو شكل 

لتدخل حيث وصفت روسيا هذا اإلجراء بالتدخل يف شؤون ا على هذا النوع من اجلبل األسود مثاال واضحا
اجلبل األسود على هذا التصرف، واصفة وأنه تصرف غري مسؤول، كما اعترضت مجهورية صربيا و. دولة صربيا

يفيد أن االعتراف السابق ألوانه هو تدخل غري  يف هذا امليدان الرأي السائدو. يف شؤوا الداخلية لتدخلإياه با
مل تتوفر  صعوبات داخلية وكذلك احلال بالنسبة لالعتراف بقيام دولة جديدة ىلإع يف شؤون دولة تتعرض وشرم

  .أركاا بعد
الواليات املتحدة منذ احلرب العاملية الثانية تظهر أن املقاييس اليت  اإن سياسة االعتراف اليت تتبعه مثال

   .الواقعيف كانت تستخدم يف املاضي لتربير االعتراف بالدول قد تالشت 
الضغط على دولة أو  ممارسةو، معىن التدخل الدبلوماسي لفهمنورد هذا اخلرب كما جاء يف الصحافة و

 شروق اليومي اخلربجاء يف جريدة ال فقد.الوطنية أو القومية هاتضد مصلحودول الختاذ إجراءات ضد قناعاا، 
عمان ستستأنفان عالقاما مع إسرائيل ،رضوخا لضغوط أمريكية شديدة مورست عليهما وأن قطر " : التايل

بذلتها أشارت اإلذاعة اإلسرائيلية أن هذه املعلومات تأيت يف أعقاب ما وصفته جبهود و اخلصوص،مؤخرا ذا 
ليس هناك  .)2("اإلدارة األمريكية للضغط على الدول العربية لتقدمي بوادر تطبيعية لدفع عملية السالم إىل األمام

أن الضغوط اليت تتجاوز و،  السيادة أعمالمن  تعترب عمالإدارة العالقات اخلارجية لدولة ما  نكوأدىن شك يف 
معنوية تعترب  اضغوط ، أوضغوطا مادية كانت ءيوميا سوااحلدود الطبيعية للمفاوضات العادية اليت جتريها الدول 

 ةبومن الصعو. الدول الكربىعادة  متارسهما  هذاو. يت تتعرض هلذا النوع من الضغطتدخال يف شؤون الدولة ال

                                     
)1(  -  Stark J. G. introduction to international law . PP 165.     

)2( 1ص 2689 العدد ،2009 اوت 15 : عن يومية الشروقـ.  
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حتول سوء التفاهم اىل و  إذا حتول األمر إىل ديد علين للدولة اهلدف،إال إثبات التدخل الدبلوماسي مبكان
 .ذلك لالعتبارات اليت سبق ذكرهاو خالف بني الطرفني،

 فإن واقع هذه الدول وخاصة  ممارسة شؤون  ،الدول العربية بالتدخل الدبلوماسي يف شؤون ما يتعلق أما
وإنكار احلقوق األساسية  التجاوزات يف حق خمتلف شرائح الشعب،احلكم بعيدا عن الشرعية الشعبية وكثرة 

فقد أنفصل احلكام .التزكية يف عواصم الدول الكربىوعلى الشعوب جعل تلك السلطات تبحث عن الشرعية 
املشني يف كل هذا ان  لكن. العرب عن واقع شعوم وفقدوا بذلك الشرعية الشعبية وجاز لشعوم الثورة عليهم

 حركة شعبية دولة أجنبية وتدع أنوالطبقة احلاكمة بقوة أجنبية لقمع مواطنيها وحرمام من حقوقهم، أتستعني 
إن .وهذا ما جعل الدول العربية هدفا سهال لكل أنواع التدخل.نها من الوصول اىل السلطةيلتمك التدخل اىل

اليت حطمت كل شئ وميكن اجلزم  أسوأ ما حدث هو ما جيرؤ البعض على تسميته بالربيع العريب،تلك الفوضى
كانت مدبرة وخمطط هلا منذ غزو افغنستان مث العراق مرورا مبا حدث يف ليبيا  -أي الفوضى -أن تلك الثورات

والدليل هو ما آل إليه أمر تلك الثورات وما صار إليه مصري . وما جرى يف اليمن وأخري ما جيري يف سوريا
  .شعوا

السفري األمريكي  ألقى مثال: وهذه بعض األمثلة عن تصرفات سفراء الواليات املتحدة لدى بعض الدول 
هذا التصرف هو تدخل سافر و ملناوئة لبالدهاالصحافة املصرية  فيها دبالقاهرة، انتقحماضرة يف اجلامعة األمريكية 

كذلك قام السفري .كل سيادةوينظمه القانون بالدستور املصري  يف شؤون مصر الداخلية وحق التعبري الذي يقره
وصرح من هناك  ،ىل احلدود مع إسرائيل يف حتد لسياسة حزب اهللاإىل اجلنوب إ لبنان باالنتقالاألمريكي يف 

هذه التصرفات تعترب تدخال واضح و.اجلنوب اللبناين علىاهللا من السالح وسيطرة اجليش  جتريد حزببضرورة 
 .يت متلك حق  القرار يف ما جيري على إقليمها بكل سيادةيف شؤون دولة لبنان ال

ألمر بأغلبية معينة  يف كواليس املؤمترات الدولية عندما يتعلقكذلك الضغط الدبلوماسي    ميارس كما
أو  بقطع املساعدات، إىل درجة التهديد احلاالت  يف بعض  قد يصل الضغطو،خيدم مصلحة دولة قويةملرور قرار 

 يف .األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة خاصة أثناء عملية التصويت يفوأو حىت الرشوة  دمي اإلعاناتبتق اإلغراء
الضغط ال  النوع من هذا إستعمال ما دامو.اإلجتماعىوو الس اإلقتصادي أ جملس األمن  يف وأاجلمعية العامة 

 يف شؤون تلك الدولة تدخال تربيع حرية بكل إبداء موقفها  السيادي حق واالختيار أحرية اهلدف  للدولة يترك
من  حسب ما يتوافق مع مصلحتها الوطنية يف احملافل الدولية دون تدخل أو توجيهو ةحق التصويت حبري هلااليت 

  .دولة أخرى
ه هي القوة الصلبة،وميكن ان ذ،وهةيسمى بالوجه اآلخر للقو هناك ما:يقول أحد األساتذة األمريكيني

اهلادئ للقوة وغري املباشر تعتمد على اإلغراء باجلزرة أو التهديد بالعصا ولكن هناك أيضا  ما يسمى باالستخدام 
 . )1(ألن الدول األخرى لديها الرغبة يف إتباعها فقد تتمكن دولة من حتقيق أهدافها املفضلة يف السياسة العاملية

                                     
)1( 102ص   ،1971بريوت  ،دار اآلفاق ،عباس العمرتعريب  ، القانون بني األمم  : فان غالن دجريها رـ.  
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من أين يبدأ ووضوع التدخل الدبلوماسي بالذات لسنا ندري أين تنتهي الدبلوماسية، واقع بالنسبة ملوال
الظروف  وخاصة يف ظل.هي مقاربة صعبة هلذا السبب فإن هذه احملاولةو. أو أما متكامالن القانون الدويل

الدول الكربى على  نيمالواقع احلايل للعالقات الدولية حيث بصفة خاصة و.املعقدة اليت آل إليها اجلتمع الدويل
  . سياسة األمر الواقع اليوم العاملية، هذه السياسة اليت أصبحت احلياة السياسية ياتجمر

 منذ ايار املعسكر االشتراكي بقيادة االحتاد السوفييتف .ملا تقوم به الدول الكربى أمام انعدام أية معارضةو
أحكام خرق  تقف يف وجه قوةمل تعد هناك عقبة أو وبشكل مفتوح،  ريجي التدخل الدبلوماسيأصبح  سابقا

واضحا ظهر ذلك  قدو. 4الفقرة 2مبا يف ذلك التدخل العسكري املباشر خالفا لنص املادة ميثاق األمم املتحدة
 .السابقة يوغوسالفيا التدخل يفوالعراق، وأفغانستان  احلرب على منذ

خدام القوة بني جمموعة من الدول فإن القوة حىت يف حالة االلتزام بعدم استو :ل أحد الكتابويق
من  العسكرية تلعب دورها يف اخللفية، فهناك مثال دور العسكرية األمريكية يف منع ديد احللفاء أو يف التأكد

الوصول إىل موارد هامة من البترول يف اخلليج الفارسي، مما يعين القوة الوقائية ميكن استخدامها يف أوضاع 
لكن حيتفظ به ويكون عامال ال يصرح به  لكن األغلبو بعض األحيان يكون االرتباط مباشرا يفواملساومات 

  .)1(خلفية عقول رجال الدولة
ما ميكن أن حيدثه التدخل الدبلوماسي من  وليبيا تونس ومصر اليت عرفتها حداثاأل فقد أظهرتوأخريا 

فبعد أن  .يف تلك األجداث تدرجييا وفرنسا، وبريطانيا آثار يف شؤون احلكم فقد تدخلت الواليات املتحدة
ىل أعلى إ بعد ذلك وصل األمر الشعب،يعين سوى  أن ما حيدث هو شأن داخلي ال الدول املذكورة أعلنت

على  السلطة،وقد مارست الواليات املتحدة ضغطا رهيبا وجوب انتقالا بإعال الدبلوماسي التدخل درجات
ىل مصر حيملون توجيهات إإرسال عدد من املبعوثني الدبلوماسيني مت و تلك األحداث  السلطات املصرية خالل

أو عن كاتبة " أوباما"ىل التصرحيات املتعاقبة الصادرة عن الرئيس إ، باإلضافة ملا حيدث ورؤيتها اإلدارة األمريكية
ة ىل جهة معاديإكان اهلدف منها عدم تسليم السلطة يف مصر " هيالري كلينتون" الدولة للخارجية السيدة

،وظهرت الرغبة  هذا التطور بعد أن ظهرت قوة التيار املعادي للسلطة  ثوإسرائيل، وحدللواليات املتحدة 
 .الشعبية اجلاحمة يف التغيري

 طشدة الضغ كن ال أحد ينكررغم أن احلركة األخرية يف مصر قد بدأت كاحتجاجات شعبية عفوية لو
 لالدبلوماسية األمريكية واألوروبية يف الكواليس لضمان احملافظة على مصاحلها بعد عملية انتقا سلطته  الذي

  .السلطة
راهنت على التغيري بأقل قدر ممكن من .القائم يف دعم استمرار النظام الدول املذكورة بعد أن فشلتو

 .اخلسائر وهو ما حدث فعال

                                     
)1( 84ص املرجع السابق ،  ،املنازعات الدولية : جوزيف س ناي االبنـ.  
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خالل قرارات  التدخل الدبلوماسي باسم الشرعية الدولية من ألعملية ملبداكما أن التفسريات األمريكية 
وقام  :لبنانمل يقم مبجرد زيارة إىل جنوب  الذي ا يف موقف السفري األمريكي يف لبنان هلد مثاالجتجملس األمن 

الذي تضمن   1551 رقم ندر عن جملس األمبل متت صياغته يف القرار الصا .باملطالبة بسحب سالح املقاومة
عالقات دبلوماسية متبادلة بعد  دودها معه،وإقامةحإلزام القوات السورية باخلروج من لبنان وضرورة تعيني 

 .)1(أألمميوفرض نزع سالح املقاومة مبوجب القرار  خروج سوريا من لبنان ،
جاء .ما نشرته الصحف عن موقف فرنسا بصدد االنقالب الذي حدث يف موريتانيا األمثلة امليدانية ومن

فرنسا اعتربت أن إعادة  باريس تطالب باإلفراج عن رئيس وزراء موريتانيا أوردت الصحف أن"حتت عنوان 
ا ودون أي وطالبت باإلفراج عنه فور "أمر غري مقبول"توقيف رئيس الوزراء املوريتاين املعزول حيىي ولد الواقف 

وهكذا . التقى مساء أمس الرئيس سيدي حممد ولد الشيخ عبد اهللا شروط ،وأعلنت أن سفريها يف نواكشوط
يظهر أن الدبلوماسية ميكن أن تكون وسيلة للتدخل والضغط وإمالء األوامر على الدول األخرى يف أمور تتعلق 

  . )2(أساسا بشؤون السيادة يف الدول املعنية
 نتاك ارغم أ خراآل طرفللتأثري على ال أن الدبلوماسية عرب كل مراحلها قد رافقتها القوةمن املعروف و

تريد إىل وسيلة للتدخل عندما  تتحولفقد كانت أحيانا منذ القدمي وسيلة ضرورية للتعاون والتواصل بني الدول،
 العالقات الدبلوماسية منذ فجر كان هذا هو دورها عرب الكثري من مراحل تطورو .الدول استعماهلا هلذا الغرض

 .التاريخ إىل عصر العوملة
دبلوماسي املتواصل الذي متارسه الواليات املتحدة ودول اإلحتاد األورويب الالضغط أن  إىل ةرميكن اإلشا

على اجلزائر من أجل تغيري موقفها بشأن ما جيري يف دول الساحل، فقد اختذت اجلزائر موقفا مبدئيا يف هذا 
املبنية على ووتقديرا للسياسة العامة اليت انتهجتها منذ االستقالل  ،)3(انطالقا من أحكام الدستور اجلزائريالشأن 

 موقف احلياد وعدم وكذلك أعاب الكثري من املعلقني على اجلزائر.األخرى عدم التدخل يف شؤون الدول مبدأ
أا قد ضيعت الكثري من املصاحل وفوتت على نفسها و التدخل يف األحداث اليت عرفتها بعض الدول العربية،

تونس من أحداث وما تعرفه مايل والكثري من الفرص بالتزامها موقف احلياد يف ما عرفته كل من ليبيا 
املعارضة الليبية مل  نولكن ثبت مع مرور الوقت أن املوقف املبدئي من أحداث ليبيا كان موقفا سليما، أل.حاليا

ومل تكن قادرة على تسيري ذلك دون  القائم،جهة النظام اكمعارضة ومل تكن قادرة على موتكن قد تبلورت 
 والبحث عن املساعدة األجنبية لإلطاحة بالنظام هلذا السبب كانت تسعى اىل التدخل اخلارجي،وتدخل أجنيب،

                                     
)1( 174 ص ،املرجع السابق:  حممد قجايلـ.  
)2( 5 ص،  2008أوت  23السبت  :  يومية النصرـ .  
)3( اجل املساس بالسيادة املشروعة للشعوب اليت تنص على ان متتنع اجلزائر عن اللجوء اىل احلرب من  26 : مثال املادةـ

  .لتسوية اخلالفات الدولية بالوسائل السلميةاألخرى و حريتها، وتبذل جهدها 
  دولــتعمل اجلزائر على دعم التعاون الدويل،وتنمية العالقات الودية بني ال: اليت تنص على أن  28املادة  وكذلك         

دة ــتحمبادئ ميثاق األمم املوتتبىن  على أساس املساواة ،واملصلحة املتبادلة، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية ،
  .وأهدافه
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فقد خلقت الواليات املتحدة  ،)1(عرضها مت الدويل كما وهذا يف احلقيقة ما يتعارض مع أبسط قواعد القانون
وفرنسا وبريطانيا املعارضة الليبية خلقا وقاتلت بإسم الشرعية الدولية بدال منها وأخريا مكنتها من السلطة بأقل 
اجلهود والتكاليف،وقد سامهت اجلامعة العربية أمام دهشة بقية دول العامل يف إصدار قرار جملس األمن بالتفويض 

وهناك حماوالت من هذه  هذه سابقة خطرية جدا قامت ا هذه اجلامعة،واء اجلامعة بالتدخل ضد عضو من أعض
 .اجلامعة جلر املنظمة من جديد للتدخل يف سوريا وبنفس الطريقة

اخللل القائم يف ميزان القوى  كل إىل أن الدبلوماسية ال تتحمل مسؤوليةالبد من اإلشارة يف النهاية 
سلبيا باألسس  سامساحدا من فاعليتها وو ه األكرب حتجيما لقدراا،أورة عبوإن كانت تتحمل بالضر ،الدويل

وقد مرت الدبلوماسية عرب تارخيها الطويل مبراحل كانت يف بعضها مطية لسياسات .القانونية واألخالقية لعملها
اجلماعي حتت مظلة  ومتكن العامل بعد معاناة طويلة وحروب دامية من بلورة نظام لألمن اهليمنة،ووأفكار التسلط 

وحيترم  األمم املتحدة يعلي سيادة القانون الدويل وحيرم اللجوء للقوة أو التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية،
دعم التنمية  عن طريق سيادة الدول واستقالهلا،وحيمي حقوق اإلنسان وحرياته األساسية،وحيقق التكافؤ

 .)2(االقتصادية واالجتماعية
وتظهر على أا تعبري على ما جيب .نون ال جتد طريقها اىل التطبيق يف الواقعأحكام هذا القا ولكن معظم

 .أن يكون وليس على ما هو كائن

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

                                     
)1( ذا السلوك وخاصة ـ ويرى الكثري من احملللني يف اجلزائر أن الدبلوماسية اجلزائرية قد فقدت الكثري من مواقعها يف إفريقيا

وكنتيجة للضغط الكبري من طرف القوى الفاعلة  يف األحداث اليت تعرفها دولة مايل حيث جيرى اإلستعداد للتدخل
والواليات املتحدة فقد ظهر توع من التراجع من اجلانب اجلزائري حيث أعلنت أا التعارض إذا كان وخاصة فرنسا 

  .على الصفحة السابقة  3انظر اهلامش رقم  :التدخل حملاربة اإلرهاب واجلماعات اإلرهابية يف مايل 
)2( 326 ص السابق، املرجع ،عصر العوملة الدبلوماسية يف : دكتور امحد حممود مجعةـ.  
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  التدخل اإلقتصادي:  المطلب الثاني

  
راحبة كورقة مم فقد استعملته األ ،يف الصراعات الدولية أمرا جديدا ياالقتصادمل يكن التركيز على اال 

الذى ساسالعنصر احل االقتصاد هو أنذلك  ، ا املختلفة عرب كل العصور وبصور وأشكال متعددةيف صراعا 
 قد يضعف ضعف االقتصاد نوهلذا فإ صراعات،المن قفها اللشعوب ويؤثر على أوضاعها ومو ةاليوميميس احلياة 

الداخلي من نتيجة موقف الرأي العام  وذلك اواملواقف اليت تتخذه ليت تبديهاااملقاومة  مواقف الدول ويفشل
 من آثارصراعات الدولية ال نترتب عوما ميكن أن ي األوضاع اإلقصادية السائدة يف دولة من الدول،من واألزمة 

 االستسالم سبل االقتصادية لدولة من الدولوضاع فقد يسهل سوء األ.على األوضاع االقتصادية الداخلية
 وأ ،أو نسف السدود ومصادر الطاقة النفط أنابيب نقلتفجري  وأ ،مثال املنشآت االقتصاديةفتحطيم .اخلضوعو

يف  مقاومتها للدولة اهلدف وإضعاف اقتصادية يقصد منه غالبا خلق صعوبات والطرق ضرب املوانئ واملطارات
دخل ضمن ي هي االستعمال املباشر للقوة املسلحة الذي املفتوحةووهذه احلاالت الظاهرة  .مواجهة املنافس

  .من ميثاق األمم املتحدة 4الفقرة 2األفعال احملظورة مبوجب نص املادة 
لقوة العسكرية ل االستخدام املباشر أو االستعمالتتضمن  ال صورا وأشكاال دخل االقتصاديأخذ التيقد و 

 يبدو سلوك الدول وتصرفها وقد .لقوة صوره خفية غري مباشرةإستعمال ايأخذ  قدف ،يهاالتهديد باللجوء إل أو
التصرف يف ما يعترب شأنا من  صالحياتمن  ة للدولسيادال مفهوم ولهخيما أنه يتماشى مع  على، طبيعيا

هو التدخل يف من وراء ذلك التصرف  اهلدف أو الغاية يظهر أن.عنصر القصد أو النية خالل ،لكن منشؤوا
 ة أو اخلارجية بعيدا عن كلى حريتها يف التصرف يف شأن من شؤوا الداخلياهلدف والتـأثري علشؤون الدولة 

    .الوطنية صلحتهاخالفا ملغري مباشر  أو مباشر ظاهر تأثري
ذلك أن هذا اال احليوي  هو جمال  الصعوباتالكثري من  يطرح موضوع التدخل االقتصاد يواجه
تتطلب  معاجلة هذا املوضوعالذي جيعل السبب  هو ،وهذاوهو عصب احلياة، بل هو احلياة نفسها حساس جدا

 يكتسي أمهية بالغة على املستوى الداخلي للدول، وهو كذلك القوة الدافعة ه، ألن احلذرو الكثري من احليطة
  .وتشعب جماالا لعالقات الدوليةا  لتوسع

أحيانا  علنيةو أحيانا االقتصادية احلالية ترجع أساسا اىل وجود حرب خفيةاملالحظ أن أزمة العالقات و
وميكن تفسري هذه األزمة  ،اختاذ القرارات وأولئك الذين ال ميلكون ذلك ةرقدبني أولئك الذين ميلكون  أخرى

 يستحوذ على أيضا بعدم وجود ادين قدر من االهتمام حىت لدى من يتخذون القرار،فالدول املتقدمة اليعنيها وال
 .)1(اهتمامها سوى مشكلة األمن والتسلح وحتقيق اكرب عائد اقتصادي ممكن جمال

عالقة هذه والسيادة كمفهوم قانوين،  مبدأخاصة كلما حاولنا تأصيل  بصفة تربز هذه الصعوباتو
الشؤون اليت تتكون  بني أي هل أن اجلانب االقتصادي ألية دولة هو شأن من.السيادة باجلانب االقتصادي للدول

                                     
)1( 532 و 531الدويل العام، موجع السابق، ص  نالوسيط يف القانو : الدكتور أمحد أبو الوفاـ.  
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 وال ضوابط إالغري ملزمة يف عالقاا االقتصادية بأية قواعد والدول حرة  ؟وهل أن.دة تلك الدولة أم المنها سيا
    .تلك اليت تنظم عالقات السوق وخاصة ما يعرف بقانون العرض والطلب؟

وحدها صاحبة  هيو. ا كدولةتشمل كل ما له عالقة بكيا اأن سلطة الدولة أي سياد تفق عليهمن امل
أخرى  سلطة ةأي وال تشاركها يف ذلك ،شؤونال تلك بتسيري مجيع فردتنوتستأثر وعلى ذلك،  السلطة والسيادة

  الدول على اإلطالق أهم مكونات سيادة هيو .االقتصادية شؤونال، ضمن تلك الشؤون بطبيعة احلال  منو
السيادة متلك حق اختيار نظامها  مبدأأن الدولة مبوجب  نيكاراغواقضية وقد قالت حمكمة العدل الدولية يف 

حمكمة  حيث يتضح من خالل رأي .)1(واالجتماعي والثقايف وحتديد سياستها اخلارجية  واالقتصادي السياسي،
ميكن  معنوية الويتضمن عناصر ومكونات مادية  الدولة هي مفهوم قانوين أن سيادة  إليهاملشار  العدل الدولية

سيادة الدولة كل ميكن املفاضلة بينها بتقدمي عنصر على عنصر آخر،ف ومن جهة أخرى ال الفصل بينها من جهة،
 .)2(باء الدولة احلديثةآكما أكد  تتجزأ وحدة ال متكامل وهي
 الدول الرئيسي للعالقات الدولية وذلك منذ أن بدأت فزاحملوكان االقتصاد ومازال اجلانب احليوي لقد 

  .والتبادل االتصال خلى عن سياسة العزلة واختارت أسلوبتت
ىل إاحلاجة  ظهورو ،واالتصال النقل تطور وسائلقد ازدهرت احلضارة اإلنسانية ازدهارا عظيما مع و 
بني الدول  أصبحت العالقات يف النهاية تكامال شيئا فشيئاو.حجم التبادل االقتصادي زيادةو االتصاالتتكثيف 

  .عالقات اقتصادية مع الدول األخرىويف جمال ال ميكن فيه استغناء دولة من الدول عن إقامة روابط 
وجود تباين  :هيومن حقيقة واضحة جدا  نطلقالبد أن ي طرح موضوع التدخل االقتصاديإن 

من جهة، ومن جهة أخرى التفاوت يف اإلمكانيات  االقتصادي ى التطوريف مستو كبري بني الدول اختالفو
تنمية ووجود دول أكثر تطور  هو :االختالفوأهم مسة من مسات هذا التباين و. والثروات واملوارد الطبيعية

 متخلفة دولوقوية اقتصاديا،  متقدمة وجود دول :بسيطةوواضحة  بكلماتوتنظيما اقتصاديا من دول أخرى، و
 .ضعيفة اقتصاديا

مفعول قوي على وأنه منذ القدمي كان ينظر إىل اجلانب االقتصادي على أنه قوة، ما دام له تأثري  عروفاملو
كوسيلة  إمكانياا االقتصادية استعمالوتوظيف  ال تتردد يف  ولدما دامت الوكذلك  .املواقف النهائية للدول

 اإلنتاج كالتقدم التكنولوجي، أو وفرةة معيناقتصادية  فالدول اليت متلك مزايا. للتأثري على الدول األخرى
حتاول استغالل وضعها املتميز واستعمال ما لديها  ما غالبا ، أو حىت إنتاج بعض املواد األولية الضروريةألفالحي
وكسب أكرب قدر من املصلحة من خالل  للتأثري على الدول األخرى هذه املزايا كانتمهما  اقتصادية من مزايا

  .تلك الدول وفقا للشروط اليت ختدم مصاحلها التعامل مع 

                                     
)1( ضد الواليات  املتحدة األمريكية " انيكاراغو " رأي حمكمة العدل الدولية يف قضية ـ.  

  .I.  C .J Report 1986  pp 180   cit by Malcolm N Shaw . opt cit .  PP 797-798     :ـ انظر  يف هذا الشأن         
)2(  -  Jean Bodin &Tomas Hobbs 
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 إىلستعمله كلما دعت احلاجة توالدول   إليه تلجأ سالح بأنهاالقتصاد  وصفي يف كثري من األحيان و
 والندرة، فالوفرة،.مىت رأت أن من مصلحتها عمل ذلكذلك و، ذلك سواء يف حالة الدفاع أويف حالة اهلجوم

  .عوامل هلا تأثريها الكبري على  املواقف النهائية للدولوكذلك طبيعة االقتصاد هي 
عالقات الظهر بوضوح على مستوى الدول هي ظاهرة طبيعية ت بني تكافؤال مساواة وعدم إن الال

سعت الدول منذ إنشاء منظمة األمم املتحدة بصفة خاصة، إىل تكريس  فقد هلذا السببو بينها  االقتصادية
 رصاحلو، أكثر عدالة وضع قواعد تعاون اقتصادي دويل وذلك مبحاولة .الدولية تصاديةاإلق دميقراطية العالقات

على ضرورة قيام هذا التعاون على أساس احترام السيادة الوطنية، واحترام اخلصوصيات املميزة لكل دولة 
أن ال تستغل الدول هذا امليدان و. واحترام حق كل دولة يف اختيار نظامها االقتصادي بكل حرية ودون تدخل

  .تستعمله من أجل التدخل يف شؤون الدول األخرى وأاهلام 
  :يف هذا الشأن ما يلي 1969 يقول ممثل اجلزائر يف مؤمتر فينا حول قانون املعاهدات

Political independence could not be an end in itself, it was even illusory if it was not backed by 
genuine economic independence, that was why some countries had chosen ;the political,economic,and 
social system they regarded as best calculated to overcome  under-development as quickly as possible. 
That choice provoked intense opposition from certain interests which saw their privileges threatened 
and then sought  through economic pressure to abolish or at least restrict the right of peoples of felf-
determination.Such neo-colonialist practices which affected more than two-thirds of the world’s 
population and were retarding or nullifying all efforts to overcome under-development, should therefore 
be denounced with the utmost rigour  )1( .  

رتع اإلستعمار أصبحت تنظر اىل التحرر اإلقتصادي على أنه ل األمم املتحدة حركة انطالقفالدول منذ 
  .دولك د يشكل جانبا هاما من جوانب سيادااالقتصا وأن ،مكمل لتحررها السياسي

لقد تضمن إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلق مببادئ القانون الدويل اخلاصة بعالقات الصداقة 
املتعلق بواجب عدم التدخل يف املسائل اليت تقع ضمن السلطان  بدأيف امل: التعاون وفقا مليثاق األمم املتحدة و

ليس ألية دولة استعمال أو تشجيع استعمال أي نوع من التدابري : ي ألية دولة وفقا للميثاق ما يليالداخل
االقتصادية أو السياسية إلرغام دولة للحصول منها على تبعية ممارسة حقوقها السيادية أو لضمان مزايا من أي 

لكل دولة احلق يف اختيار نظامها  أن: أ حتت نفس املبدوكذلك  املشار إليه كما يقرر اإلعالن. نوع منها
  .)2(واالقتصادي، و االجتماعي، و الثقايف دون تدخل من أية دولة أخرى السياسي
 هذا  ألن جدامعقدة وعملية بطيئة  الدويل كانت ومازالت عملية تقنني قواعد التعاون االقتصادي إن

ميدانا مفتوحا على   بقىي تفضل أن اليتالقوية   ورقة راحبة يف يد الدولو يدان هو ميدان حساس وحيويامل
بالتراضي أسلم طريقة  ةاملتفاوض الدول بني حرية التفاوض واالتفاق أن ترى هيو.قيودبدون وحرية التعامل 

 .إلدارة وتسيري العالقات االقتصادية الدولية

                                     
)1(  -   I.M .Sinclair,   نقله     

)2( هذا اإلعالن نشر يف ملحق مع التوصية ـ) xxv  (2625 وهي التوصية اليت اعتمدت اإلعالن. 1970أكتوبر  24 بتاريخ   
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نع مل خالل املفاوضات واىل تكتيكات حتايلية اىل أساليب ملتوية، ـ عادة ـ وتلجأ الدول املتقدمة
االقتصاد الدويل احلايل األمر الذي جيعل الوصول اىل نظام دويل  ميدان يف الوصول اىل تغيري عالقات القوى

  .)1(جديد شيئا مستحيال،أو على األقل شبه مستحيل
على  دللنقتتعرض وكانت تواجه  بالرفض   املتوحشة وهذه الدعوة إىل احلرية ،لكن هذا املوقف الليربايلو

 تظهر فيه الفوارق وتتجلى فيه القوة والضعف بني الدول بوضوح ،أساس أن ميدان االقتصاد هو امليدان الذي
تأثريا وجناعة  األكثروكما أن االقتصاد هو الوسيلة الفعالة . متارس فيه الدول التعسف بكثرة وهو امليدان الذي

  . على سري العالقات الدولية
مواجهة  خشية التأثري على الدول األخرى دونوآمنة ملمارسة الضغط وكذلك وسيلة مفضلة ناجحة  هوو
أي حظر أو  اإلفالت من ة دقكثر أتعبري بو. ميكن أن تعرقل أو متنع ذلك اليت القانون الدويل أوأحكام يف نصوص

 بدأ متأخرا جدا قد االقتصاد ميدان  يفألن التقنني .من القيود العامة اليت إستقرت يف القانون الدويل العام قيد
تقنني القانون الدويل االقتصادي قد  ن عمليةوأ.القانون الدويل األخرى فروعباملقارنة مع انطالق حركة تقنني 

   .أن األصل هو حرية املعامالت وأن القيد هو االستثناء" افتراض  على أساست انطلق
 اجلهويةومن املنظمات الدولية العاملية  بعدد هام  التعاون الدويلوقد تدعم ميدان العالقات االقتصادية ل 

 املمارسةكما استقرت يف التطبيق العملي من خالل  الثنائية واجلماعية، أالتفاقياتمن  وأبرمت الدول الكثري
ة، رغم شفافيواملؤشرات هي اليوم منطلقات هامة إلرساء تعاون اقتصادي دويل أكثر نزاهة وجمموعة من املبادئ 

 املتحدة لألممللجمعية العامة  ذكر جيدا الدورة الغري عاديةتنو .الفعلي العملي صعوبة جتسيد ذلك يف التطبيق
 موقف دولو وجهة نظر خالهلاواليت طرحت  1974 حول النظام اإلقتصادي الدويل اجلديد اليت إنعقدت سنة

        . الدولية القائمة يف ذلك الوقت اإلقتصادية العالقات نالثالث مالعامل 
تسببت فيه  ماوهذا األمر، هو األحداث اليت طرأت والتغيريات اليت عرفها العامل، تقبل زاد يف صعوبة مماو

 الرئيسيةاألحالف العاملية أو إعادة تشكيلها،ونعين بذلك األقطاب االقتصادية ومن تأثري على تشكيل الكتل 
تالشت معظم و، املتنافسة على قيادة العامل االقتصادي فبعد  اختفاء هذه الظاهرة قلت فعالية حركة عدم االحنياز

بفضل تلك ف .اتطلعاتكتالت الدول النامية اليت كانت تتحكم يف توجيه األغلبية العددية خلدمة توجهاا و
 تطلعت اهلامة،اليت محلت تلك االنشغاالت وعربت عن التوصياو ألقراراتىل الوجود الكثري من إاألغلبية ظهرت 

والسيطرة س اهليمنة،يتكرالدويل اليت سامهت يف عزمها على تغيري أحكام النظام اإلقتصادي و الدول النامية
بعد أن تغريت  الدولصاحل هذه ل  سالحاو ،جدامنطلقات هامة  التوصيات اليوم تلكوتعترب .  االستغاللو

   .االنشغاالت و املطالب تلك واألساليب املتبعة يف معاجلة .الوسائلتغريت و الظروف

  

  
                                     

)1( 555ص  السابق، املرجع ،الدويل العام نيف القانوالوسيط  : الدكتور أمحد أبو الوفاـ.  



 

139 

ألن تلك  العالقات .)1(امن جوانب العالقات الدولية جانبا آمن ياجلانب االقتصادجتد معظم الدول  يف  
  على هذا األساس التفاوض تها يفحريو وصغريهااملساواة يف السيادة بني مجيع الدول كبريها  مبدأ نتنطلق م

ولكن املساواة .فان العالقات االقتصادية ختضع لنفس القواعد اليت تنظم العالقات الدولية عموما بدأاملمن حيث ف
وهو  أخرى أوضاعها ختتلف من حالة اىلوذلك أن ظروف الدول .يف القانون قد ال تقابلها مساواة يف الواقع

بصورة جلية واضحة من خالل كل أنواع  يظهر هذا  الواقعو .األمر الذي جيعل بعضها قويا وبعضها ضعيفا
 اقتصادي جديد وذلك منذ سنة دويل وهلذه األسباب متسكت الدول بضرورة صياغة نظام. يةالعالقات الدول

  . من خالل دورة اجلمعية العامة الغري عادية اليت إنعقدت يف تلك السنة هلذا الغرض 1974
 همستقر عليتتطلب الرجوع إىل ما هو  التدخلتصادي كصورة من صور إن إثارة موضوع التدخل االق

القرارات اليت والتوصيات، واإلعالنات،  وذلك باالعتماد على االتفاقيات الدولية و، اليوم يف إطار األمم املتحدة
ذلك على ضوء أهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة  أن يتم بد صدرت عن اجلمعية العامة يف هذا امليدان، وال

كما .هذه املسألة يف إطار األمم املتحدة من يتضح املوقف الذي اختذته الدولوبذلك يتحدد اجتاه السلوك العام، و
إعالنات وتوصيات ومن قبل بصدد القيمة القانونية لقرارات  مت عرضه جيب أن يؤخذ بعني االعتبار كل ما

  : كما يقول أحد الكتاب الفرنسيني فعال هل هيو. مةاجلمعية العا
La résolution de l’Assemblée General ne peut être prise en compte que politiquement comme un 

moyen assez puissant de légitimation de l’attitude des états mais non pas juridiquement comme un 
fondement de cette attitude )2( .                 ة توصف ذا الوصف دون متييز؟وهل ان كل توصيات اجلمعي

إن هذا املوقف من القيمة القانونية لتوصيات اجلمعية العامة لألمم املتحدة هو موقف عام ال يأخذ يف 
بعض  ىعلى حمتواملتواصل  االعتبار ما يتبلور يف التطبيق، حيث يتم من خالل التكرار املستمر، والتأكيد

ظهور قواعد قانون دويل عرفية أغلبها  كلما مسحت الظروف أو دعت احلاجة توصيات اجلمعية العامة وإثارا
من  التقديرو  عبارة عن تفسري ألحكام عامة تضمنها ميثاق األمم املتحدة،وهذه القواعد تلقى اليوم االحترام 

  .طرف مجيع أعضاء األمم املتحدة
  االقتصاد قوة:  الفرع األول

من ميثاق األمم املتحدة منذ البدايات األوىل لطرح موضوع  4الفقرة 2لقد أثارت القاعدة الواردة يف املادة
رغم التوضيحات اليت و ،قابال للنقاش موضوعا موضوعا ال يزال حىت اليوم. التدخل يف إطار ميثاق األمم املتحدة

:  اليت مفادهاو ،املادة  هذه  ةمكلفة بصياغاليت كانت " سان فرانسيسكو" مؤمتر قدمتها جلنة األربعة املنبثقة عن
فان  ورغم هذا التوضيح. "القوة العسكرية" هو 4فقرة  2ورد يف نص املادة   كماالقوه إن املقصود مبصطلح 

املباشر للقوة االستعمال  تتضمن أوضاع الو حاالت املذكور يف إثارة النص ىومستمر علهناك إصرار كبري 
  . أو التهديد باستخدامها العسكرية

                                     )1( نذكر على اخلصوص توصيات اجلمعية العامة التاليةـ:  
  .حول حق تقرير املصري 1960لسنة  xv  (14 15(التوصية املشهورة  ـ        
  .1965املتعلقة بعدم شرعية التدخل xx  (13 21( التوصية  ـ        
)2(  .حول مبادئ القانون الدويل 1970 لسنة  25  26)  xxv(اإلعالن امللحق بالتوصية  ـ         -  Charles le Ben : les contre mesures inter étatiques et la réaction a l’illicite dans la société  International  

Annuaire Français de Droit International,1982 . PP3 
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من أكثر نصوص ميثاق األمم املتحدة تداوال  كان واليزالكما ورد يف النص املذكور " القوة" مصطلحف
يف  استعماالواملصطلح األكثر شيوعا  كذلك هو املذكور يف النص" قوة "مصطلح كما أن .وإثارة للخالف

إىل طبيعة العالقات الدولية املعاصرة يف  ود كما هو معلومالسبب يف ذلك يعو. الدويل والعالقات الدولية نالقانو
مفهوما جديدا وحمتوى  إلعطاءاملتكررة واجلادة  احملاوالتو إىل االنشغاالتو املتحدة،ميثاق األمم  أحكام ظل

 مفهوم العالقات يف م مسايرا للتطور احلاصلواملفهو واحلرص على أن يكون هذا احملتوى 4فقرة 2لنص املادة 
، وأن هذه األنواع ألخرى أنواعا أخرى من القوة غري القوة العسكرية" القوة "تفسري  أن يتضمنعلى . الدولية

وأن هذا اخلطر قد يتجاوز يف بعض .واستقالل الدول شكل خطرا كبريا على سيادةي استعماهلا من القوة أصبح
 .العسكرية االستعمال املباشر للقوةاألحوال خطر 

بني الدول  نجاء يف إعالن اجلمعية العامة املتعلق مببادئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقات الودية والتعاو
ضمن السلطان الداخلي ألية   تقع مسائل املتعلق  بواجب عدم التدخل يف أحتت املبد :وفقا مليثاق األمم املتحد ة

 : ق ما يليوفقا للميثا دولة،
No state may use or encourage the use of Economic, or Political or any other type of mesures to 

coerce another state in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign right and 
to secure from it advantages of any kind )1( . 

املتوالية  التوصيات وكذلك باستقراء اإلعالنات املتكررة و األغلبيةموقف والسلوك الدويل  اجتاه إن تقييم
عنها أغلبية معتربة من  كذلك اإلدانة اجلماعية اليت تعربواالستنكارات املتواصلة، وأحيانا موجات االحتجاجات و

قد تكون كل هذه . لألمم املتحدة و داخل اجلمعية العامةخاصة ضمن املؤمترات الولية،أ أعضاء اتمع الدويل
طريقة  لباستعما ك، وذل"القوة"تفسريا ملعىن  على األقل وأوسيلة تعديل إجيايب حملتوى النص  واملواقف التصرفات

تدعيما لفكرة حفظ السلم و على املبادئ التفسري الواسع الذي يساهم يف حتقيق مقاصد األمم املتحدة، باالعتماد
هذا االجتاه يف تفسري نص و .4الفقرة 2حسب نص املادة .دون استبعاد املفهوم الضيق ملعىن القوةو. األمن الدويلو

يلقى معارضة شديدة من طرف الدول الكربى اليت ترى أن توسيع معىن القوة الواردة يف نص  4فقرة  2املادة 
هي   املتفق عليه عىناملأن حماولة توسيع و. ملا مت االتفاق عليه يف مؤمتر سان فرانسيسكو خمالف 4فقرة  2املادة 

تلك اليت جاءت يف  غري بإجراءاتو ميثاق األمم املتحدة بطريقةمن أحكام حماولة غري مشروعة لتعديل حكم 
ذلك قد تكون  حماولة بعكسأن أية و آخرتفسري  أن نية أطراف االتفاق واضحة وال حتتاج إىلذلك .امليثاق نفسه

  .)2(املصادرة على كل أوجه العالقات الدولية نوعا من

                                     
)1(  -  The declaration is contained in the Annex to resolution 2625 (xxv) of the united Nation General Assembly 

adopted without vote, 24 october 1974. 

  .19    أكتوبر 24لاللصادرة عن اجلمعية العامة يف  22625 إن اإلعالن يوجد يف ملحق التوصيةـ           
)2( ضد سالمة  استخدامهايعترب  هي القوة العسكرية املسلحة واليت 2/4 هناك شك أن القوة احملرمة بنص املادةليس ـ

  .أو على أي وجه آخر ال يتفق و مقاصد األمم املتحدة عدوانا أو االستقالل السياسي لدولة ما، األراضي،
وأن استخدام تلك الصور ال يشكل عدوانا ولكن كما يتفق معظم الفقهاء على أن للقوة صور وأشكال أخرى ـ           

  .تدخال تتوقف شرعيته على ظروف استخدامه
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ألن النص ال حيدد .املرونة أن يف هذه الصياغة نوعا من 4فقرة  2يظهر من استعراض صياغة نص املادة و
فرصة هلذا السبب كان املوضوع يفتح للنقاش كلما مسحت الو، صراحة نوع القوة احملرمة يف عالقات الدول

فقد ثار نقاش كبري خالل مؤمتر فينا اخلاص بقانون  كانت الدول تثري املقصود مبعىن القوة باستمرارو بذلك
 كما )1(من املعاهدة 52 حول املقصود بالقوة اليت جتعل املعاهدة باطلة وفقا لنص املادة1969 املعاهدات سنة

ترمي إىل تفسري مصطلح  مالحظات التعاون بني الدولوقدمت بعض الدول أمام اللجنة اخلاصة بالعالقات الودية 
كل مظاهر القوة مبا يف ذلك القوة االقتصادية، وأن أنه يشمل  أساس على املشار إليه سابقا القوة الوارد يف النص

ا غري القوة العسكرية مثل الضغط االقتصادي يعترب التهديد باستعماهلا أو استخدامها  خمالف من القوة هذه األنواع
لكن هذا التفسري وهذه املقترحات مل تقبل من طرف اللجنة املذكورة اعتمادا و. 4فقرة  2لنص املادة  كذلك

. خاصة اإلشارة اىل األعمال التحضريية ملؤمتر سان فرانسيسكووعلى االعتبارات اليت متت اإلشارة إليها من قبل، 
لقة بالعالقات الودية والتعاون بني األمم أقرت أن الضغط يف مقابل هذا فإن اللجنة املكلفة بصياغة املبادئ املتعو

 أمرغري العسكرية  القوهاىل  اللجوءوهذا ما جيعل شرعية  القوة، استخدام ليس جلوء إىلويعترب تدخال  االقتصادي
 و اهلدف الدولة مدى استعداد علىغالبا ما يتوقف تكييف املسألة و مالبسات كل حالة،وعلى معطيات  يتوقف

  . على إثبات ذلك اقدر
 مبا يف ذلك شؤون الدول فإن التدخل ميكن أن يتم  بكل الوسائل ويف كل جماالتما تقدم وبناء على 

أن يتجاوز الضغط االقتصادي  روع جيبشولكي يكون التدخل غري م وكل ما هناك .ةأالقتصاديالشؤون  جمال
لتصرف ا أي .حترم الدولة من سيادا دكتاتورية بطريقة الضغط  ارسأن ميوالعالقات الدولية،  احلد املألوف يف

  .)2(شؤوا حبرية  يف شأن من
ه االعتراف بأن الضغط االقتصادي إذا اجت يف إ العمل الدويلمن  ايل أن هناك تيارا قويااحل بدو يف الوقتيو

من ميثاق  7فقرة  2قد يتحول إىل تدخل حمظور استنادا إىل نص املادة  يةالدولعالقات جتاوز احلد املألوف يف ال
  .األمم املتحدة

الدول يف مناسبات خمتلفة يظهر أن استعمال األنواع  أغلبية فمن خالل املواقف الكثرية اليت عربت عنها
رعية األفعال لكن احلكم على شويشكل تدخال  7الفقرة  2األخرى للقوة الغري عسكرية خالفا لنص املادة 

 .املخالفة للنص املذكور يتوقف على ما حييط بالسلوك ألتدخلي من ظروف ومالبسات
لقد متيزت العالقات الدولية بسلسلة من األحداث الدرامية أين رأينا عددا من الدول اليت شعرت بأا 

تلجأ من جانبها . ضحية، أو أحست بكل بساطة بأا مستهدفة أو معنية مبا حيصل من خمالفات للقانون الدويل

                                     )1(  -  the representative of Tanzania indicated that among the means Of economic pressure which Would render a 
treaty  null and void would be the withdrawal if aid or of promises of aid, the recall economic experts so on 
The representative of the United Arab Republic referred to economic pressure, directed against developing 
countries particularly those whose economy depended a single corp. or the export of single product(see, The 
Vienna convention On the law of  treaties, by I. M, Sinclair) . P 

)2( حممد مصطفى يونس : أنظر يف هذا املعىن بصفة عامة النظرية العامة لعدم التدخل يف شؤون الدول رسالة دكتورةـ : 
  .وقد متت اإلشارة إليه عدة مرات ،املرجع السابق:  1985، سنة جامعة األزهر
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يف هذا الشأن  الحظاملو.ملقاطعة أو احلظر ا ما لديها من إمكانيات  اقتصاديه كاللجوء اىلاىل الدفاع باستعمال 
للضغط على الدول  كنوع من القوة االقتصادإمكانياا وقدراا تلجأ اىل  غالبا ما أن الدول الكربى هو

كذلك  وتستعملهما.فالواليات املتحدة مثال تستعمل التعاون االقتصادي واإلعانات للضغط والتهديد .األخرى
بني حرية  للتمييز والتفرقة يف هذا اإلطار توجد صعوبات كبرية جداو .الف سياستهاكعقوبة ضد الدول اليت خت

ممارسة  بنيو .العالقات االقتصادية الذي هو حق من حقوق كل دولة حرية إقامة أو قطعوالتعاون االقتصادي 
ثبت استعماله  الذي إنوبطريقة دكتاتورية حلرمان دولة ما من ممارسة سيادا بكل حرية  االقتصادي الضغط

ليس هناك ما جيرب  أمن حيث املبدف.على شؤوا وسلطتها سيادة الدول األخرىبتلك الصورة كان تدخال يف 
باملقابل هناك قواعد حترم و ،دول أخرى إىلدولة ما على التعاون االقتصادي أو تقدمي املساعدات لدولة أو 

وال شك أن الشؤون االقتصادية هي من بني  ما ي لدولةالتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخل
فقد استعملت الواليات املتحدة التدخل االقتصادي مثال يف قضية الرهائن احملتجزين يف سفارا يف :تلك الشؤون 

 .مساعدة الدول األوربية بصفة خاصةوالقت سياسة اإلجراءات املضادة مساندة  أين 1980.1979طهران 
باجتاه  ر بيع احلبوبظبناء على تعليمات الرئيس كارتر مت حو 1979يف األزمة األفغانية يف ديسمرب  كذلك

  قامتواملشاركة يف ألعاب موسكو األوملبية  الواليات املتحدة األمريكية كذلك رفضتواالحتاد السوفييت، 
مسألة عدم اللجوء  تراث قد أ صرفاتباإلضافة إىل ذلك فإن هذه الت. هذا البلدعلى تعزيز احلظر التكنولوجي ب

الكونغرس إىل  جلأت الواليات املتحدة مببادرة من رئيسها أو مببادرة من د، فقإىل القوة يف العالقات الدولية
 منع الصادرات األمريكية إىل هذا البد املتهم بتقدميو 1978التجارية مع أوغندا وسياسة قطع العالقات االقتصادية 

  . )1(لإلرهاب الدويلاملساعدة 
تجميد أرصدة الدول كإىل السالح االقتصادي   تلجأ الواليات املتحدة فإنعلى نفس خلفية اإلرهاب و
 دول حتت رمحة الواليات املتحدة كما كان عليه الشأن بصفة خاصة مع املعنية يف بنوكها مما يضع الدول املودعة

 االنشغال وكان تربير هذه  اإلجراءات العقابية االقتصادية هو.بعض التنظيمات الفلسطينيةوليبيا وإيران، ك
  .بالدفاع عن حقوق اإلنسان الواجبة على كل دولة من دول اتمع الدويل

إن التاريخ القريب يقدم لنا صورة قاسية للحرب الغري معلنة اليت كانت تدور بني الدول النامية والدول 
متجذر يف القانون و إجراءات السيادة قائم من بيعية الذي هو إجراءاملتقدمة حول شرعية تأميم الثروات الط

 ميكن حرمان أي شعب وال. على ثرواا الطبيعية اسيطر دولة استرجاعع كل تستطي حيث، العام العريف الدويل
كانت  ومهما.عد قيام األمم املتحدة مبدأ من مبادئ القانون الدويلبقد أصبح احلق يف التأميم و ذلك احلق من

تلجأ اىل  بريطانيا وكذلك الواليات املتحدة األمريكيةوكانت الدول األوروبية وخاصة فرنسا فقد .األسباب
أو التدخل العسكري سواء املباشر أو غري  االقتصادي احلظر أو جتميد األرصدة، اإلجراءات املضادة كاملقاطعة،أو

على الدول  تلك إرغامهو  الغرضواملستهدفة  لدولا بسيادة فيها مساس غري شرعية املباشر وهي مجيعا تصرفات

                                     
)1(  -  Charles le ben : Annuaire Français de Droit International,1982 . PP .12-13. 

         - Les Contres mesures inter étatiques et la réaction a l’illicite dans la société Internationale                    
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مطالب الدول اليت تتبعها الشركات املؤممة خاصة يف ميدان إىل عن سياسة التأميم والرضوخ  راجعالت
 . وكانت اإلجراءات املضادة سببا يف كثري من األزمات الداخلية يف تلك الدول .)1(والبنوك البترول،واملناجم،

 1952ل الكربى ضد سياسة التأميم اليت انتهجتها بعض احلكومات الوطنية يف إيران مثال سنة فتدخل الدو
 مث ما حدث يف الشيلي سنة.ألجنلو إيرانيه "على أثر قيام حكومة الدكتور مصدق املنتخبة بتأميم شركة البترول 

الشروع يف واملنتخبة ببعض اإلصالحات االقتصادية " سالفدور أليندي"على إثر قيام حكومة الدكتور   1971
على الضغوط االقتصادية اليت تأميم  مناجم النحاس اليت يعتمد عليها اقتصاد البالد بنسبة كبرية جدا،هي أمثلة 

يف الوقت و.شؤوا كدول ذات سيادة تسلط على الدول لتتراجع أو تتنازل على بعض األعمال اليت تدخل ضمن
وخاصة الدعاية والتشويه الذي تعرض له  احلايل فإن ما تتعرض له مجهورية فرتويال من ضغوط اقتصادية

السيادة هو جمال واسع ومفتوح  جوانبمن  انبدليل على أن هذا اجل دميقراطيااملنتخب "هوغو تشافيز"الرئيس
  .فعاليةوتأثري  وغالبا  يكون له على التدخل األجنيب

 حيث.عدم التدخل يف شؤون الدوللميثاقا حقيقيا  xx( 3121(تعترب توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
موجه ضد شخصية الدولة أو ضد أحد مكونات حترم كذلك كل ديد وكل أشكال التدخل  ميحتر تضمنت

  .سواء االقتصادية، أو السياسية، أو الثقافيةهذه الشخصية 
 قتصر على الشكل أو الصورةيال  هوأن صور،وأشكال  بأن التدخل له اإلعالن يف هذه التوصيةمت و

تدخل  هو 2/4مبوجب نص املادة ةاحملظوراىل القوة العسكرية اللجوء ف وعلى هذا األساس  .وحدها العسكرية
اجلمعية العامة لألمم  عنالصادر اإلمجاع قرارباالستناد إىل  اعدوانشكل ي أنه قدوكبرية من اخلطورة،  على درجة
تؤثر على والدول  بسيادة الوحيدة اليت ميكن أن متس الدكتاتورية  ولكنه ليس الصورة.1974املتحدة 
، كما ال يعترب كل ليس كل تدخل هو عدوانتدخال، و عدشكال األخرى للقوة ي،وأن استعمال األمواقفها
  .غري مشروع كصرفت تدخل
 الوطنیة سیادةال من مكونات االقتصاديالنظام  : يالثان الفرع

مقاومة السلطة املزدوجة للبابا   هااهلدف منكان  األوائل، إن السيادة كما فسرها آباء الدولة احلديثة
قد أصبحت السيادة و. التدخل يف شؤوا القوتني املذكورتني اإلمرباطور ومحاية الدولة الناشئة من حماوالتو

أما من . هذا من الناحية السلبية. يد الدول الضعيفة ملقاومة تدخل الدول القويةمن جديد سالحا يف واليوم 
ذلك و ،الناحية اإلجيابية فإن مبدأ السيادة يفسر بأنه احلق املمنوح لكل شعب يف أن يقرر مصريه بكل حرية

يه اجلميع من يتفق عل املعىن الذي هوو. أجنيب دون تدخل االجتماعيواالقتصادي وباختيار نظامه السياسي 
تكون فيها اليت  واحلاالت خاصة يف األوضاعو. يبدو صعب التطبيق يف الواقع أغري أن هذا املبد. بدأحيث امل
 شعوا وخاصة توفري الغذاءلحريات الدول النامية مقيدة بالبحث عن تلبية احلاجات األساسية اآلنية وحقوق 

                                     
)1( املادة األوىل من العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية وكذلك وقد أنعكس ذلك الصراع بصدق ووضوح يف نص ـ

حيث مت اإلعالن أن لكل الشعوب .1966 املادة األوىل من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة
ادية واالجتماعية ومبوجب هذا احلق خيتارون  نظامهم السياسي ويتابعون حبرية تنميتهم أالقتص حق تقرير املصري،

  .والثقافية
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 مواردوكل طاقات  يف غالب األحوال هذه احلاجات اليت تستهلك .املختلفة اامتويل نشاط والرعاية الصحية أو
بصفة  الدواء أو املوفرة للمالوللغذاء  أو الدول املنتجة ،سلوك الدول املتقدمةومقيدة بتأثري جتعلها و. تلك الدول

، بل السياسي لم على أا معركة قد مت اكتساا ائيا يف شكل اعتراف باالستقالومل تعد السيادة تظهر الي. عامة
أن و اعتبارذا املعىن ميكن أن تكون السيادة دائما حمل وضعيفة أيضا وظاهرة حيوية متطورة  السيادة أصبحت

النشاطات ويشكل موضوع السيادة الدائمة على الثروات والتنمية وتقويتها هو موضوع القانون الدويل 
  :ليحيث يقول أحد األساتذة يف ذلك ما ي.االقتصادية نواته

La  souveraineté n’apparaît plus désormais comme une conquête définitive, dans le formalisme de 
la reconnaissance de l’independace.la souveraineté devient un  processus dynamique évolutifs et fragile  
en ce sens qu’elle peut toujours être remise en cause (M.Flory).sa consolidation est l’objet même du 
droit international   de développement dont la notion  de souveraineté permanant sur les ressources et les 
activités économiques constitue le noyau )1( . 

عاملي  إىل ظهور تيار على هذه املسألة جلمعية العامةمن طرف ا ستمر التأكيد املولقد أدى اإلصرار املتزايد 
 ة االستعماريةقبحلل انعكاسا الدول النامية إلعادة النظر يف النظام االقتصادي العاملي القائم الذي كان تقوده

االستعمار مرحلة  أا وة اإلقتصادية أمرحلة اهليمنة والتبعي ااالستعمار بكو جاءت بعداليت  ةرحلامل فتوصو
 . االقتصادي،أو اإلستعمار اجلديد

كما أشار اىل ذلك إعالن حقوق  امليادينومجيع الشؤون يشمل من الواضح أن التدخل ميكن أن 
ثروا  مصادروالذي تضمن مبدأ سيادة الدولة الدائمة على مواردها   1974واجبات الدول االقتصادية لسنة و

مبنح االستقالل لألقاليم  املتعلقة  )xv( 1514ة ريعلى ضوء التوصية الشهونشاطاا االقتصادية والطبيعية 
تضمن اإلعالن أن اجلمعية  حيث:الشعوب املستعمرة، فقد أولت التوصية اجلانب االقتصادي أمهية كبرية و

 ساملسا دونمواردها الطبيعية وبكل حرية حيازة ثرواا وملصلحتها اخلاصة وتؤكد أن الشعوب ميكنها "  :العامة
لكل الشعوب احلق : " 2يف صلب القرار يف الفقرة  جاءو." بااللتزامات النامجة عن التعاون االقتصادي الدويل

يتابعون بكل حرية تنميتهم االقتصادية وخيتارون حبرية نظامهم السياسي : قهذا احلمبوجب ويف تقرير املصري 
  .)2(الثقافيةوواالجتماعية 

This affirmation and re-affirmation of  the principle of nation s sovereign control over its 
resources has undoubtedly generated new currents in International Economic Law )3(   .          

 مشترك نصإدخال هذا الرأي،قد أدى  إىل و إليههذا احلق كما يشري  تأكيد املتواصل علىاإلصرار إن 
 عهدوال. الثقافيةواالجتماعية والدويل حول احلقوق االقتصادية  عهدال كل من يف االقتصادي حول تقرير املصري

وقد تضمن حق الشعوب يف تسيري : االتفاقيتني هو نص املادة األوىل منو. حول احلقوق السياسية واملدنية الدويل
  .حريةمتابعة تنميتها بكل واالجتماعية وشؤوا االقتصادية 

                                     
)1(  -  Pellet Alain : D I D   Presse Universitaires de Paris, que sais – je 1978. Pages 10-12. )2(  -  15 14 (xv) 4 Décembre 1960. )3(  -  Starke .J.G :  Introduction to International Law op.cit. PP138.  
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النتباه هو أن اجلمعية العامة قد الفت ا يمو ،مث حق الشعوب يف السيادة على ثرواا الطبيعية بكل حرية
حبق  املتعلقة (xv)1514 التوصية الشهرية انطلقت يف عملها بعزمية وإصرار شديدين منذ جناحها الباهر يف مترير

الشعوب ولألقاليم  نح االستقاللمبواجب الدول املستعمرة الشعوب واألقاليم املستعمرة يف تقرير مصريها و
نظرا ملا تبعها من  أصبحت برنامج عمل وقاعدة انطالق حنو آفاق أخرى 1960ديسمرب 16 أن توصية .املستعمرة

  :نذكر منها مثال. جهود
La Résolution 2131 (xx) de l’Assemblée Générale de L’ONU qui peut être considérée comme la 

véritable " Charte de la non-ingérence ",condamne , « non seulement l’intervention armée, mais aussi 
toute autre forme d’ingérence ou toute menace dirigée contre la personnalité d’un état  ou contre ses 
éléments politiques, économiques et culturels )1( . 

التوصيات  مجيعاالقتصادي اليت تضمنتها يدان أن العبارات املستعملة يف املمن جهة أخرى  نالحظ 
متابعة التنمية بكل وحرية اختيار النظام االقتصادي، شري اىل تقرير املصري تهلا صلة مبوضوع  القرارات اليتو

الذي  اإلقتصادي يف اختيار النظام هاحقو. للدول هذا يعين عدم جواز التدخل يف الشؤون االقتصاديةو. حرية
 سيادة الدول، إذا متبمساس   أن التدخل االقتصاديو. بكل حريةالوطنية  احاجياو .اراه مالئما لظروفهت
على التصرف ضد إرادا وخالفا ملا تقتضيه  هارغامإالضغط على الدولة  ممارسة دفو، ةدكتاتوريطريقة ب

 انوصل إىل درجة حرمويف العالقات الدولية  إذا جتاوز الضغط االقتصادي احلد املألوفف. مصلحتها الوطنية
 شؤون الوطنية للدولةأصبح يشكل ديدا أو خطرا على ال وأ. اشؤو شأن من الدولة من حرية القرار يف

 ، اعترب بات الدولة أو الدول األخرىإىل طلدفعها إىل االستجابة الدولة املعنية  و ذلك الضغط جربوأ: اهلدف
 . تدخال ذلك

 الممارسة الدولیةفي  التدخل االقتصادي  : ثالثالالفرع 

شرعية هذا لكن تدخال، و يشكل لسابقةا ن الضغط االقتصادي الذي ميارس باملواصفات املذكورةإ
الضغط  أسبابو .اجلهة القائمة به مثل ،بالتصرفاملالبسات احمليطة والظروف والتدخل تتوقف على املعطيات 

فقد يكون التدخل االقتصادي عبارة عن عملية . من وراء ذلك اهلدفو به، هة القائمةاجل نيةو اإلقتصادي،
ذلك عن طريق خلق مصاعب ، ومن الدول دولة معلنة إلضعاف مقاومة غريالأو أنه نوع من احلرب . استرتاف

هذا النوع من التدخل هو ما ذهب إليه الرئيس و. عليها تسهل السيطرة لكي نشر الفوضى فيها إقتصادية، أو
عندما أشار إىل احلرب االقتصادية يف رده على الضغوط األمريكية على بالده يف جمال " شافيزهوغو "الفرتويلي 
شؤوا ب ما يتعلق يشكل خرقا لسيادة الدولة وحقها يف أن تقرر يف و غري مشروع  تصرف هوو. احملروقات

ألن التدخل ذه الطريقة هو تصرف خمالف ملبادئ القانون . االقتصادية حبرية ودون تدخل من أية جهة أخرى 
دولة التدخل يف شؤون الدول، باإلضافة اىل حق كل  جواز عدمب العام القاضي أللمبدوهو خمالف  . )2(الدويل

  . حرية ودون تدخل اختيار نظامها السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف بكلب مصريها وذلكتقرير  يف

                                     
)1(  -  Pellet Alain : D I D  Presse Universitaires de Paris, que sais – je 1978. P10. )2( 2131 توصية اجلمعية العامة حترمي كل أشكال التدخلـ (xx) 1965 .  
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وخاصة مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع األمم، ومبدأ حق  خمالف ملا ورد يف ميثاق األمم املتحدة وهذا
خمالف لكل القرارات و .الداخلي للدول تقرير املصري ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون اليت تعد من صميم السلطان

حق  هذا النوع من التدخل متلك لدول ضحيةايف مقابل ذلك فان و. التوصيات األممية الصادرة يف هذا الشأنو
 مبوجب بأي سالح آخر يف حدود احلظر الوارد بالسالح االقتصادي أو االقتصادية، سواءالدفاع عن شؤوا 

ولكن جيب اإلعتراف بفارق القوة . أي عن طريق املعاملة باملثل،أو االنتقام الغري مسلح .4الفقرة 2نص املادة 
  .اإلمكانيات وأن الدول الضعيفة غالبا ال تستطيع املقاومةو

التكنولوجيا النووية تدخال يف شؤون إيران  اكتسابميكن أن تصنف حماوالت منع إيران من  كذلك
أسلحة الدمار الشامل سوى سبب لتربير هذا التدخل  انتشاروما ذريعة حظر .وحقها يف التنمية بكل حرية

وبات اإلقتصادية لتجرب إيران وقد استعملت الدول الستة العق منعة من ممارسة حقه يف التنميةولد وعرقلة هذا الب
 .)1(على التنازل عن حق من حقوق السيادة

لعدوان لالدول املؤيدة  ةللبترول ملواجهالدول العربية املصدرة  جلأت إليهإن احلظر البترويل الذي 
يعترب تدخال اقتصاديا مشروعا فهو عبارة عن معاملة  1973على الدول العربية يف الشرق األوسط سنة  يسرائيلاإل

 يوجدوودي مشروع ولكنه غري  بإجراء اقتصادي .وهو تأييد العدوانمشروع  أي أنه رد على إجراء غري. باملثل
 الدول األوروبية والواليات املتحدة ضد يةالعرب الدول هتاستعمل سالح النفط الذي نع من يتكلمالكتاب  بني من

،فهذا اإلجراء كما هو وبالنسبة للبعض اآلخر فإن األمر مازال غامضا 1973 بطريقة غري مشروعة يف سنة
على تشجيع ومساندة الدول املذكورة للعدوان الذي وقع على الدول  أي رد فعل معروف، كان  معاملة باملثل

استعماال للقوة احملظور مبوجب قواعد  كان ومل يكن تدخال غري مشروع يف شؤون تلك الدول أو أنه العربية،
منه  وليس  ولألسف الشديد مل حيقق ذلك اإلجراء اهلدف املرجو.)2(كما حاول البعض وصفه القانون الدويل

  . جديدمن  اىل ما كان عليهالتضامن العريب ضد العدوان  ةعودتصور من امل
 املتحدة بصفة خاصة كعقوبات ضد بعض الواليات طبقها اإلجراءات املضادة اليت تتعلق بما ي أما يف 

وقبلهما يوغندا، وقد استعملته ضد العراق  كوريا الشماليةوالدول مثل احلظر االقتصادي املفروض على إيران 
الدول  من  دعمب احلظر األمريكي تمغالبا ما يو معينة سياسات على التخلي عن الدول املعنية حلمل قبل الغزو
فاالنتقام هو الرد  Represailles وانتقام Retortionمعاملة باملثلبأا  عادة تلك اإلجراءات تصنفو. األوربية

                                     
)1( بل  فالقضية اإليرانية ليست قضية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل كما حتاول الدول الغربية تقدميها للرأي العام الدويل،ـ

  .وتوزيع مناطق النفوذ ومحاية األنظمة السياسية املوالية للغرب مسألة تتعلق حبماية املصاحل احليوية للدول الغربية،هي 
 فاخلطر على السلم يف املنطقة ليس قادما من إيران  ولكنه قادم من الكيان الصهيوين الذي ميلك هذا النوع من السالح         

  . ر،  والذي بقي بدون ردعستمرااوينتهج  سياسة العدوان ب
)2( دون " العدوان االقتصادي" هناك العديد من املصطلحات اليت يستعملها الصحفيون وبعض رجال السياسة بكثرة مثلـ

أما فيما يتعلق بالقانون الدويل فقد حل تعريف اإلمجاع للعدوان املشكلة حبيث أصبح العدوان هو املبادأة باستعمال  د،ترد
للتأثري على حرية الدولة يف  للتدخل و القوة املسلحة وهلذا السبب بالذات فإن استعمال وسائل أخرى غري القوة املسلحة

 يعترب تدخل عام  بل يعترب عدوانا بالرجوع اىل التعريف املتفق عليه ملعىن العدوان اختاذ قراراا يف شؤوا االقتصادية ال
  .والتدخل العام تتوقف شرعيته على معطيات أخرى
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إذا و، تدبريا من تدابري القوة يعترب االنتقام كذلكو. شرعي،غري  بإجراء شرعي على إجراء بإجراء غري شرعي،أو
لقوة بااملشروع  الفردي أو اجلماعي التدخل نأل، 4الفقرة 2للمادة  لنص ففهو خمال بالقوة العسكرية االنتقام مت

املسلح  فاالنتقام .لرد عدوان مسلح واقع وحال  وذلك 51املادة  شروطوالعسكرية ال يكون اآل وفقا لضوابط 
 .خمالف للقواعد العادية للقانون الدويل مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدةهو استعمال للقوة 

لكنه ولكنه إجراء مشروع يتخذ كرد فعل على إجراء مشروع وأما املعاملة باملثل فهي إجراء غري ودي 
كذلك واملعاملة باملثل ويتضمن االنتقام ومع تفسري التدابري املضادة ميكن فتح جمال واسع و. غري ودي كذلك

  .املالية األخرىوالعقوبات االقتصادية واحلظر واملقاطعة 
املتزايد بالتدخل االقتصادي يعود بالدرجة األوىل إىل تغيري تركيبة اتمع الدويل بانتهاء ظاهرة االهتمام  إن
عدد كبري من الدول اجلديدة  ظهور وواية الوفرة والرخاء الذي كان يأيت من املستعمرات، املباشر االستعمار

االقتصادي دون تدخل من طرف الدول حريتها يف اختيار نظامها ووغريا على استقالهلا  تلك الدول حرصو
  .رغبتها يف استعادة سيطرا على ثرواا الطبيعية وتوظيفها مبا خيدم التنمية الوطنيةو .االستعمارية القدمية

يف   امن طرف بريطاني ألول مرة كان العدوان االقتصاديإستعمال مصطلح  إىل أن  يشري بعض الباحثني
على الدول  اأملاني االقتصادية اليت شنتها ربمواجهة احلو ،للحلفاء  االقتصاديةماية املصاحل حماولة منها حل

من ما  انطلقاملسألة كان قد تلك يف  املوقف الربيطاين هو أن  :ما مت توظيفه من خالل وما يفهم األوروبية،
ونالحظ  ،على هذا األساس ا يف ذلك الوقتقائم كان يف جمتمع دويل "واملصلحة ةعالقات القو "ـ بيسمى 

الدول اليت تنكر هذه  بكل وضوح أن الدول اليت كانت تصف اإلجراءات األملانية بالعدوان االقتصادي هي نفس
دول ضعيفة  رغم اا إستقرارها ، حماولة بذلك زعزعةيف شؤون دول ضعيفة  االقتصادية  الصفة على تدخالا

  . الطويلةاإلستعمارية نتيجة ما خلفته املرحلة  التخلفوأة الفقر الكثري من املشاكل  وتعاين من وط تعيش
للتدخل االقتصادي ودفع الدول إيل الرضوخ اىل   واسعاتشكل مشكلة الديون اخلارجية جماال ماك

األمر  ،والثابت أن أي بلد يتواجد يف ظروف ال تسمح له بسدادها، للدول الغنية املطالب والشروط احفة
اىل إعادة التفاوض مع دائنيه سواء كانو دوال أو مؤسسات مالية من أجل ختفيف عبء الذي يدفعه 

  : ويترتب على هذه املفاوضات األوضاع التالية:الدين
  .إما إعادة جدولة الدين وذلك بتأجيل أو تعديل مواعيد الدفع ـ 1
 .ألجل مثالبتحويل الدين قصري األجل اىل متوسط أو طويل ا :أو إعادة هيكلة الديون ـ 2
 .)1(أو إعادة التمويل وذلك مبنح البلد قروضا جديدة ختصص خلدمة الدين الواجب  دفعه ـ 3

فكل هذه اإلجراءات يف ظل ظروف العجز عن الوفاء جتعل الدول املقترضة عرضة للتدخل يف شؤوا 
اليت تواجه الدول النامية، هي الداخلية من طرف الدول الدائنة من خالل املفاوضات اليت جتري بينها،فاملشكلة 

                                     
)1( 552 ص السابق، ، املرجعالوسيط يف القانون الدويل العام :  الدكتور أمحد أبو الوفاـ.  
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سنويا  %20و  %16 بني مشكلة تفاقم الديون اخلارجية واليت ازدادت زيادة كبرية يف السنوات األخرية مبا يتراوح
  .)1(وهي ال شك مشكلة خطرية دد استقالل تلك الدول

هو أن أمر احلصول على القروض يفتح الطريق أمام الدول املاحنة أو  اإلقتصادي التدخلاملثري يف موضوع و
الدول اليت متلك نسبة عالية من األسهم يف رأمسال املؤسسات املالية الدولية للتدخل يف شؤون الدول الطالبة 

ألن  على أساس عدم اجلدوى، يف مصر رفض البنك الدويل متويل مشروع السد العايل للقرض، من ذلك مثال
   .حلف بغداد رفضت اإلنظمام اىل ك الوقتيف ذل مصر

وما يالحظ أن الوفرة املالية جعلت بعض الدول تتعمد التدخل عالنية يف شؤون دول أخرى مستغلة 
الصعوبات اليت تواجها تلك الدول سواء اإلقتصادية أو االجتماعية أو السياسية ، فدولة مثل قطر أو اململكة 

فر يف شؤون الكثري من الدول العربية مستغلة حاجة تلك الدول اىل القروض لتملي السعودية تتدخل بشكل سا
احلكم يف تلك الدول مثل ما حدث يف تونس واليمن وما  يف شؤون واضحا شروطها اليت غالبا ما تكون تدخال

  ؟ .أم بأشياء أخرى ةفهل األمر يتعلق بالنفوذ أم  بالدميقراطي.حيدث مع سوريا مثال
 أو عملية ،حرب استرتاف لقدرات الدول األخرى يأخذ شكل يف الوقت احلاضر التدخل االقتصادي إن 

بتشجيع من  مثال منبع ر النيلاإلفريقية  مثل ما تفعله الدول .عرقلة جلهود التنمية اليت تبذهلا الدول النامية 
املصري  االقتصادهر والتأثري على نالمنسوب تدفق  خبفض وبعض الدول األخرى، حيث دد إثيوبيا  إسرائيل

السودان وإثيوبيا و بكل من أوغندا وتربط مصر. النهر ذلك مياهتدفق   على عالية جدا الذي يعتمد بنسبة 
 د ذاته تدخال غري مباشر للتأثري على إرادة مصرحهذا التهديد العلين يعترب يف إن .الشأنا يف هذ اتاتفاقي

من جهة أخرى فإن حماوالت إسرائيل الوصول اىل و ،جهة ناملطروحة ممواقفها السيادية يف عدد من القضايا و
ويظهر أن اهلدف  إستراجتية إلضعاف قدرات أكرب دولة من دول املواجه العربية، يمصادر املياه أمر معروف وه
الذي ال خيتلف كثريا على ما  ذا احللم القدميتأثري على مصر لتزويدها مبياه النيل هال من ممارسة هذا الضغط هو

وخاصة حصوهلا على الغاز املصري وبشروطها كدولة " كامب دافيد"حققته إسرائيل عن طريق اتفاقيات 
فقد كانت تلك االتفاقيات استبعادا لدور  ،منتصرة وهنا ميكن أن نعود من جديد إىل قاعدة القوة واملصلحة

اإلنفراد بالدول العربية واحدة بعد األخرى إلمالء و.التدخل حلل املنازعات الدوليةاألمم املتحدة وحقها يف 
  .السيادة الوطنية لتلك الدول شروط  تتناىف مع

 إىلبشكوى   تقدمت قد  كانت من قبل سوريا كمثال على التدخل االقتصادي ميكن أن  نذكر أنو
 خــقرر جملس األمن بتاري ب تلك الشكوىدن ومبوججملس األمن ضد إسرائيل لقيامها بتغيري مسار ر األر

 .)2(وجوب وقف العملية اإلسرائيلية 1953أكتوبر  27
 جاهدة حتاول االقتصادي، فإن مجيع الدول والتنظيم على الرغم من التفاوت الكبري يف جمال النمو والتطور

التصدير وكاالسترياد : تشمل هذه الرقابة أيضا املؤسسات اخلاصةل. ممارسة رقابة واسعة على اقتصادها الوطين
                                     

)1( 55 ص السابق، ، املرجعالوسيط يف القانون الدويل العام :  الدكتور أمحد أبو الوفاـ.  
)2( 110ص  ،السابق املرجع : ايلقججممد الباحث  املثال عنهذا ـ.   
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من الطبيعي أن تتدخل و. البنوك اخلاصةواإلنتاج ألفالحي، والنقل البحري واخلارجي واالستثمار الداخلي و
 .املاليةواألوضاع االقتصادية والدول يف عالقاا لتسوية 

التعمري والبنك الدويل لإلنشاء والنقد الدويل،  ذات طابع عام مبا يف ذلك نصوص صندوق هناك إتفاقياتو
  .اهليئة املالية الدوليةو

من بني آليات تسوية املنازعات يف املسائل االقتصادية، هناك املعاهدة املتعلقة بتسوية منازعات االستثمار و
منظمة التغذية  اتفاقية كذلكو. التجارةوة اجلمركية املعاهدة العامة للتعريفو. 1965مارس  18املوقعة يف 

كذلك واملعاهدة املتعلقة باملنتجات املومسية، واملعاهدة الدولية املتعلقة باملواد الواسعة االستهالك، والزراعة، و
جديدة لتسوية  ظهرت آلياتواملتواتر ظهر نوع من املنازعات،  عملمن خالل الواملعاهدة املتعلقة بالتوابل، 

 الدول ال تقوم أن هوو. جديدة اتظهور التزام: ما سبق ميكن أن نستنتج منو. اخلالفات االقتصادية الدولية
على أساس  ا يقومحقيقي سبباقواعد جتارية متييزية كفرض الضرائب أو اإلعفاء منها إال إذا كان هناك  بسن

الدول األعضاء يف االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية سلوك ظهر من كما يو ،صعوبات توازن ميزان املدفوعات
ما يتعلق باالستثمارات اخلاصة فيبدو أن هناك أما يف .التمييزالدول سحب أو تعديل أسباب  على أن التجارةو

أن ال تعرقل عملية دفع الفوائد أو أجور  لالستثمار لةباملستق الدول ه علىوهو أن :مبدأ يف طريق الظهور
 .نقل رأس املال ال تعرقلواملستثمرين األجانب 

املستهلكة  ما يتعلق باملواد الواسعة االستهالك فإن السلوك العام يتجه حنو واجب التعاون بني الدول ويف
  .الطلبوتوازن العرض والدول املنتجة هلذه املواد من اجل استقرار األسعار و

ختفيض  على اإلنتاج أو ةفظايظهر أنه ليس هناك أية قاعدة يف القانون الدويل متنع الدول من احملو هذا 
القاضي بأن الدول جيب أن  أكما يستنتج من السلوك الدويل بروز املبد .اإلنتاج متشيا مع متطلبات السوق

كما يتجه القانون الدويل . تتجنب ختزين احتياطي غري حمدود ميكن أن يؤثر على النمو الصناعي للدول النامية
بصور استعجاليه من أجل حل مشاكل والتصدير إال يف حالة مؤقتة وحنو إلغاء القيد على كميات االسترياد 

دول النامية جيب أن حتظى مبعاملة تفضيلية  ملضاعفة مداخليها من التصدير أن الو. احملافظة على العمليات املالية
أن تكون الدول جاهزة ويضاف إىل كل هذا مبدأ حسن اجلوار االقتصادي الذي ينص على واجب التشاور، و

  . )1(الستقبال ممثلني عن الدول األخرى فيما يتعلق بتطبيق هذه املبادئ
من االتفاقات الدولية يف ميدان  امعترب اأن هناك عدد هو السابقمن العرض  استنتاجه ميكن ما إن

لدول لاليد ملساعدة  مدوحل اخلالفات وأن السلوك يتجه حنو بلورة قواعد قانونية تتعلق بالتبادل واالقتصاد، 
هناك مبادرات لوضع آليات حل و. التعامل معها على أسس تفضيليةوالنامية لترقية صادراا أو لتنمية اقتصادها 
هذا جمال واسع ميكن من و. ارمنتقال رؤوس األموال وتشجيع االستثااملنازعات النامجة عن هذا التبادل وتسهيل 

الضغط  ممارسةوناحية أخرى أن تستغله الدول للقيام بالتدخل يف شؤون الدول األخرى باستعمال مظاهر القوة 
ب رؤوس األموال بصورة مفاجئة، أو منع تصدير مواد ضرورية أو حىت كاللجوء إىل سح.بصورة غري عادية

                                     
)1(  -  Stark. J. G :  introduction to I. L PP 361.371. 
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إغراق السوق بالسلع لتحطيم اقتصاد دولة تعتمد على تصدير مادة أو منتوج وحيد إلجبارها على اختاذ موقف 
خ ــجملس األمن  بتاري إىليف شكوى  وصفت "كوبا" أن معني املثال الذي ينطبق على هذه احلالة من التدخل

  .)1(بأا عدوان اقتصادي عليها هااملستوردة من عملية ختفيض الواليات املتحدة كميات السكر 1960 جويلية 11
 التأثري علىوالتدخل يف شؤون دولة أخرى و هدفها ه لكنوتبدو ظاهريا أا شرعية،  تصرفاتهذه ال

التأثري  اختاذ تلك اإلجراءات هوواهلدف من . من طرف الدول األخرى دون تدخلوتها يف اختاذ قراراا حري
  .هلا مشاكل اقتصادية أوصعوبات خبلق  ، عنيةاملدولة ال على موقف

 جيب أن يكون اهلدف من:  لكي يعترب إجراء اقتصادي داخلي تدخال غري مشروع يف شؤون دولة أخرى
الداخلي أو  سلطانالعترب من صميم يشأن  قرار يفاليف اختاذ   معينة دولة حرية  ذلك اإلجراء هو التأثري على

يتماشى مع قواعد القانون الدويل إذا ما مارسته دولة يف حدود  اتصرف  يعترب مثال احلظرف. لتلك الدولة اخلارجي
املألوف، فقد يكون اللجوء إىل احلظر تطبيقا حلق ودون قصد إحلاق أضرار تفوق احلد املعقول  ومصلحتها 

سيادة الدولة  أتصرف نابع من مبدوذا إجراء  وهو. لنفس أو حىت دفاعا عن النفساباملثل أو مساعدة  املعاملة
  الشؤون هتسيري هذحريتها يف و األخرى، الشؤون باقيكثرواا الطبيعية   االقتصادية مبا يف ذلك على شؤوا

 عمليةمثال  يف .قد كان هذا هو الشأنو. قتصادياالتفاقية يف جمال التعاون اال التزاماا مع األخذ بعني االعتبار
 يقول أحد الكتاب 1973الواليات املتحدة واحلظر البترويل الذي مارسته الدول العربية على الدول األوربية  

كذلك و )2(لكنه مل يكن قويا بالقدر الكايف لتغيري السياسة األمريكيةولقد كان البترول سالحا له تأثريه  :بشأا
عندما طرحت ف ،االحتاد األورويبوعلى إيران من طرف الواليات املتحدة للحظر املمارس اليوم  بالنسبة الشأن

  مسألة شرعية العقوبات االقتصادية على إيران كان رد الواليات املتحدة والدول األوروبية أن هذه اإلجراءات
أن تقوم ا منفردة مبوجب ما متلكه من سيادة يف اختيار من تتعامل معه  تستطيع كل دولةف هي تصرف سيادي

من ال تتعامل معه بكل حرية،وليس هناك أية قاعدة يف القانون الدويل تلزم دولة أو دول  بالتعامل ومن الدول 
  .وفقا ملا متليه عليها مصاحلها صرفكل دولة  يف هذا امليدان تتأن و.دول أخرى أومع دولة 

هو إجراء معروف جدا يف ميدان  األخرىللضغط على الدول  وسيلةالدول ك ارسهاحلظر الذي متإن 
استعملته  ، كمامثال االسبانية األهلية بعض الدول األوربية يف احلربوفقد استعملته فرنسا . مثالالسالح توريد 

  رفضه جهود وساطة منظمة الدول األمريكية بعد" امسوز"الواليات املتحدة ضد نيكاراغوا للتأثري على نظام 
التدخل االقتصادي األخرى وهناك الكثري من صور . كما طرحت هذه املسألة حبده أثناء احلرب األهلية النيجريية

كاملقاطعة أي وقف التبادل التجاري مع دولة ما دف دفعها إىل اختاذ موقف ضد إرادا وضد ما متليه عليها 
 اموقف أن يكون هلاحقها يف و ،القراراالدولة  اختاذ اإلجراء يف الواقع يشكل تدخال يف حريةمصاحلها،  وهذا 

فما دامت  املقاطعة تؤثر ذه الصورة فان هذا اإلجراء  يتضمن . تدخل من أية جهة كانتال بعيدا عن امعين
 تلك الضغوط ىلإإىل اإلذعان والرضوخ  املعنية تدفع الدولوتقاوم   ال القوة اخلفية اليت من بدون شك نوعا

  .طالبوتلبية تلك  امل
                                     

)1( 110ص  ،املرجع السابق :  ايلقجحممد ـ.  
)2( 251 صاملرجع السابق،  ،املنازعات الدولية  : جوزيف س ناي االبنـ .   
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مثل مقاطعة منتجات دولة معينة أو منع إنشاء عوامل اإلنتاج على إقليم دولة من الدول نذكر يف هذا 
اليابانية  قد وصف مقاطعة الصني للسلع األجنبية السيما 1932 السياق أن مندوب اليابان لدى عصبة األمم سنة

، وكما سبقت اإلشارة فإن كوبا قد وصفت مقاطعة الواليات املتحدة إلسترياد سكرها بأنه نه عدوانمنها بأ
  .عدوان

هذا  تضمنإذا مل ي يدخل ضمن سيادة الدولة وحريتها إجراء مشروع تعترب املقاطعة أمن حيث املبدف
  .ذلك من قبلعالقات التبادل بني الطرفني كما مت عرض  خرقا لقواعد اتفاقية تنظم اإلجراء

 بكل سيادة مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية، كما حيق للدولو مثال من حق الدول العربية هذا فانهوبناء على 
و ـــلوحىت . سلموإىل الرسول الكرمي صلى اهللا عليه  ةإثر اإلساءعلى  الدامنركيةاإلسالمية مقاطعة املنتجات 

  يتــحرية التعبري ال ن شخص يف إطارعدر اخاص، ص هو تصرف أن التصرفتدعي  الدامنركية احلكومة أن
موقف احلكومة  عن رأي أو بالضرورة يعرب ال هذا السلوك وأن.التدخل لوقفها ركيةاالدمنال تستطيع احلكومة 

  .  الدامنركية
اتفاقيات كامب  علىاملقاطعة العربية ضد مصر بسبب توقيعها : من أبرز حاالت املقاطعة احلديثة نذكرو

يغري  قد اعترب بعض الكتاب املقطعة العربية بأا إجراء غري مشروع اآل أن ذلك الو. 1978سبتمرب  17د يف ديفي
كون املقاطعة تدخل ضمن حق الدول العربية سواء جمتمعة أو منفردة يف اختيار الدول اليت تتعامل  يئامن األمر ش

 فاملقاطعة تعترب تدخال.أو وضع شروط هلذا التعامل.تريد التعامل معها  حىت وقف التعامل مع دول ال أو. معها
مجاعية تستطيع كل دولة أن تقوم  إجراءاتحيث ان ما تقوم الدول من  بدأمن حيث امل ولكنه تدخل مشروع

حماولة التأثري على الدولة اهلدف إآل أنه ليس هناك ما جيعل ووحىت ولو أن القصد منها هو التدخل .به منفردة
 . )1( عمال غري مشروع بدأث املاملقاطعة من حي

تعديل مواقفها  والتأثري على الدول لتغيري سياستها  أوميدان االقتصاد ميدان خصب ملمارسة التدخل إن 
صعوبات  املساعدات عن دولة تعاينومنع اإلعانات مثل وقف املبادالت أو دولية،  من قضايا ثنائية ، أو قضايا

  .اىل غري ذلك دولة تعرضت لكوارث طبيعية تقدمي اإلغاثة اىل مداقتصادية، أو ع
الدول األوربية والواليات املتحدة هذا النوع من التدخل بصورة علنية مكشوفة، فقد وضعت  متارسو

رفضت إسرائيل أثناء  قدوشروطا لتقدمي اإلغاثة اإلنسانية للشعب الفلسطيين خالل وبعد العدوان على غزة ، 
ال املنظمات اإلنسانية ومل تتدخل الدول الغربية، و. فرنسا إىل هدنة إنسانية إلغاثة ضحايا العدوان العدوان دعوة

كما أن ممارسة جتميد األرصدة املودعة يف البنوك . إلجبار إسرائيل على قبول اهلدنة اليت دعت إليها فرنسا
امة للواليات املتحدة ومن بني األمثلة االقتصادية على بعض الدول تعترب سياسة ع األمريكية ومنع املساعدات

  . على مجهورية هاييت حلمل السلطات على إعادة الرئيس املخلوع االقتصاديةاملعاصر نذكر العقوبات 

                                     
)1( ا سيدة يف اختاذ قرار ،املرجع السابق : حممد مصطفى يونس :أنظر يف هذا املعىن ـبصفة عامة فإذا كانت مصر ترى أ 

السيادة أيضا أن يكون للدول العربية موقفها من ذلك وأن  أبالفعل كذلك فمن منطلق مبد اوأ هذه االتفاقيات ، إبرام
  .4فقرة  2يتجاوز حدود نص املادة  املقاطعة ما دام هذا اإلجراء الب ومقت
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 أداة يف يد الدولوأن املنظمات اإلنسانية الغري حكومية كانت دائما وسيلة   إىل ال بد من اإلشارةو
من ااعة، أو احلروب األهلية، أو  للتدخل يف شؤون الدول اليت تعاين الواليات املتحدة تستعملهاواألوربية 

ذه املنظمات هل الغري معلنة هدافاألأن و .الزالزلوالفيضانات والتصحر، و، كاجلفاف األخرى الكوارث الطبيعية
يف  ما حبدثو حدثوأن ما . ة ملن هم يف حاجة إليهااإلنساني تقدمي اإلغاثةيف كل احلاالت  بدون شك  كنتمل 

 طلب السودان مثال فقد.  دليل على ذلك ةبصفة خاصالسودان  ما حدث يفورواندا  ما حدث يف والصومال 
بسبب خروجها  السودان مغادرةونشاطها  من بعض هذه املنظمات الغري حكومية وقف: يف أوج أزمة دارفور

ومساعدة املتمردين على احلكومة  املعارضة إثارةتورطها يف عملية وعن املهمة اإلنسانية اليت جاءت من أجلها، 
يف أوساط  قد ثبت أن املنظمات اإلنسانية الغري حكومية العاملة يف الصومال انشغلت بنشر املسيحيةو. السودانية

يف التدخل  هذا النوع من يتمو. الدواءوحاجتهم إىل الغذاء واألطفال الصوماليني مستغلة ظروفهم القاسية، 
القوات العسكرية  من مساعدةوماية حبو ،هذه املنظمات أو تشجيع  من بعض برعاية ان الداخليةشؤون السود

هذه و. تأمني وصول مواد اإلغاثة إىل أصحااومحاية  على خلفية التابعة للدول الغربية املرافقة هلذه املنظمات،
كثري من  قدمي اإلغاثة الالزمة يفعن توقد شاهدنا تقاعس هذه املنظمات .صورة بائسة وحمزنة من صور التدخل

دولة  والكوارث ألسباب واعتبارات سياسية حمضة مثل عدم إغاثة ضحايا الفيضانات اليت اجتاحتاألزمات 
يف نفس  خبصوص الفيضانات اليت تعرضت هلا مجهورية  هاييت القوي وهذا خالفا لالستجابة والتدخل ،باكستان

املاحنة للمساعدات من الوضع يف مجهورية باكستان اإلسالمية غريبا  لقد كان موقف الدول. الفترة الزمنية
ا من تقدمي اإلغاثة الضرورية مموقفهو ،وخاصة موقف الدول العربية وموقف منظمة املؤمتر اإلسالمي من الكارثة

  . الالزمة للشعب الباكستاين املسلم
 الضغط على دولة عن طريق هدف الدول الغربية والواليات املتحدة من ذلك هو التدخلكان و

مطالب الدول الغربية  اخلضوع اىلإىل  ادفعهل الكارثة الطبيعة أثاروها اإلقتصادية واستغالل ظروف باكستان،
 فلسطنيو وخاصة احلرب يف أفغانستان والعراق.من القضايا الدولية الراهنة موقفها تغيريو والواليات املتحدة

  .النووية التكنولوجيام هذه الدول يف حماوالا الكتساب عن مساعدة إيران حسب زعالكف وكذلك 
  ؟ التدخل االقتصادي عدوان : الرابع الفرع

ناموس طبيعة العالقات الدولية وحجمها وتشعب جماالا حتاول حتقيق من املعروف أن الدول وحبكم 
تتجنب ما استطاعت من أعباء وخسائر،وهي ملزمة يف هذا مبا إستقر من قواعد وأقصى ما تستطيع من مصاحل،

  .أحكامومبادئ و
يف  موجود  هو أغلب القواعد واملبادئ واألحكام الراسخة يف القانون الدويل ال ختتلف كثريا على ماو

  . القانون الداخلي إآل ما اقتضت طبيعة املخاطبني بأحكام القانون الدويل تغيريه
قد شريعة املتعاقدين،وأنه ال جرمية وأن الع هو القيد، واالستثناءهو احلرية  الدويل  هلذا فاألصل يف النشاط

يوجد هلا مثيل يف القانون الدويل مع اليت  بنص اىل غري ذلك من القواعد الداخلية  اآلوال عقوبة وال تدبري أمن 
  .ة املختلة للدول عن طبيعة األشخاص العادينيشئ بسيط جدا من التعديل الضروري الذي اقتضته الطبيع
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ى مستوى العالقات الدولية ليست العربة بالتنديد أو اإلدعاء بقدر ما هي مسألة قدرة علإنه هلذا السبب ف
فاحلق جيب أن تدعمه القوة وحتميه يف  .اإلجبار من جهة أخرىوبات من جهة وقدرة على التنفيذ ثاإلعلى 

وأن . السياسة الدوليةوأن القوة واملصلحة هي اليت توجه  .على مستوى اتمع الدويل العليا ياب السلطةغ
 سن على عمليةوأخريا فإن الدول الفاعلة القوية تؤثر  القانون هو ما اتفقت عليه أو ما تعارفت عليه الدول،

 سببالوهذا هو . وهلذا السبب قيل أن القانون الدويل يعكس القوة السياسية للدول على كيفية تطبيقه،والقانون 
بساطة ألن الدول الفاعلة ال تريد التوصيات اىل قواعد ملزمة بكل وعدم تبلور الكثري من اإلعالنات  يف

  .وترى أن يف ذلك التحول حد لنشاطها ومساس حتريتها وهذه إشكالية العدوان اإلقتصادي.ذلك
 جهوال اىل العدوان اإلقتصادى على وري مباشر غترد يف قرار تعريف العدوان اإلشارة اىل العدوان المل 

  من حجج منطقيةعليه ما استندت واخلصوص وذلك على الرغم من اجلهود اليت بذلتها دول العامل الثالث 
  .)1(العتبار ذلك نوعا من العدوان

فقد تسببت احلرب يف تدهور خطري لالقتصاد  ،إيران منهكاقد خرج من حربه مع  :مثال العراق كان
سبب تعوامل خارجية، وهي تدهور أسعار البترول يف األسواق العاملية وهذا ما  إىلوأرجع العراق ذلك  العراقي،

دولة الكويت اليت أغرقت  هوهذه اخلسائر  سبب فإن العراقيف نظر و.مليار دوالر سنويا  15للعراق يف خسارة 
وقد  املمتدة عرب احلدود العراقية الكويتية، الرميلةسوق البترول الدولية بالنفط العراقي املستخرج من حقول 

واعترب أن دولة الكويت تنفذ خطة  ضد العراق لكي .اق العملية الكويتية بأا عدوان اقتصاديوصف العر
ومن جهة أخرى فإن  ،لة عملية إعادة بناء اجليش العراقي من جهةعرقواليستطيع استرجاع قدراته السابقة 

اهلدف اآلخر هو العمل عل اخنفاض وتدهور مستوى معيشة املواطنني العراقيني خللق تذمر شعيب يضعف النظام 
  .ويشغله عن أي دور خارجي

اجلامعة  إىل ملقدمةا عن ذلك يف مؤمتر قمة بغداد حيث وصفت املذكرة العراقية لقد عرب الرئيس العراقي
  .ذلك بأنه حرب اقتصادية عليه 1990 جويلية 15العربية بتاريخ 

عندما وصفت بريطانيا  1916وعلى الرغم من أن مصطلح العدوان االقتصادي قد ظهر رمسيا حوايل 
يوجد سلوك يوجد إقرار واضح وال  ،فإنه الااقتصادي االعمليات األملانية ضد اقتصاد الدول احلليفة بأا عدوان

ستعمال اوقد رأينا أا هي وحدها القادرة علي  .ول الفاعلة تسري يف اجتاه مصاحلهادمتواتر يف هذا الشأن،ألن ال
بني مجيع  يف السيادة املساواة أوهي الظاهرة الطبيعية يف جمتمع يقوم على مبد.القوة بكافة صورها وأشكاهلا

وقد رأينا الرفض الذي .ميكن أن تقرر يف هذا الشأن فوق الدولتوجد فيه سلطة  أعضائه،هذا اتمع الذي ال
أبدته الدول الكربى من حماولة توسيع تعريف العدوان بصفة عامة وأن ما توصلت إليه بعد جهود كبرية خالل 

وأنه حيتوي  على  ،ةتملألنه ال يشمل كل صور العدوان احمل مدة معتربة من الزمن ظهر يف األخري أنه غري كاف
  . اإلفالت من أحكام القانون الدويل اكثري من الثغرات ونقاط الضعف اليت ميكن للدول من خالهلال

                                     
)1( 40 ص السابق، املرجع ،التضامن الدويل يف مواجهة العدوان:  ياسني سيف عبد اهللا الشيباينـ .  
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رئيس حمكمة العدل الدولية األسبق األستاذ حممد جباوي يف الكتاب الذي ألفه برعاية منظمة ويرى الفقيه 
بعرقلة اجلهود الرامية اىل تغيري أن الدول املتقدمة تقوم :اليونسكو حتت عنوان حنو نظام دويل اقتصادي جديد

األوضاع الغري عادلة للنظام الدويل احلايل مستعملة شىت الوسائل اليت يف حوزا ومن بني هذه الوسائل العدوان 
  .هل معىن هذا أنه ميكن أن يشكل التدخل اإلقتصادي عدوانا ؟. )1(االقتصادي

 للعدوان اإلمجاع االقتصادي من تعريف لقد كانت الرسالة واضحة عندما استبعدت الدول العدوان
 استغال ل أن تقيد حريتها يف كن مستعدة وال تريدت مل الدول املعارضة ألن 1974 عن اجلمعية العمة سنةالصادر 

 افةالتدخل بك ةأبعد من إدان إىلمل تستطع اجلمعية العامة الذهاب و جمال كبري ومفتوح على كل االحتماالت،
: حرية ودون تدخلبكل  ومتابعة التنمية أشكاله،وإقرار حق الدول يف تقرير مصريها واختيار نظامها االقتصادي

يعين  قد بينا أن التدخل الوالطبيعية الدائمة على ثرواا ة الدول سيادما دأبت اجلمعية العامة على التأكيد على ك
وعلى هذا األساس قد  التدخل انطالقا من الظروف واملالبسات احمليطة به، شرعية تتحددوبالضرورة العدوان 

األمم املتحدة وإذا ثبت  قخمالف مليثاأما العدوان فهو دائما عمل .يكون التدخل مشروعا وقد يكون غري مشروع
 تدابريق الفصل السابع أي تطبي إجراءات من امليثاق وجب تطبيق 39من طرف دولة وفقا لنص املادة ارتكابه 
  .املنع املنصوص عليها يف هذا الفصل القمع أو

معناه العام ينصب  كانمصطلح العدوان االقتصادي، توظيف  فيهامن خالل املناسبات التارخيية اليت ظهر 
االقتصادية اليت تتخبط  أو استغالل الصعوبات للدولة االقتصاديةعلى كل عمل غري مشروع يؤثر على القدرات 

بقصد  لدولة أخرى االقتصادية،أي عندما تنتهك دولة ما قواعد ومبادئ القانون الدويل لإلضرار باملصاحل  فيها
   وقد عرفه الفقيه الشهري.إجبارها على اختاذ موقف أو القيام بسلوك ما كانت لتقوم به لوال ذلك التدخل

"Hans Kelsen  " التأثري  إىلأو يؤدي  االقتصاديةمواردها  حرمان دولة أخرى من إىلبأنه تصرف دولة يؤدي
به أملانيا بأنه عدوان اقتصادي  قامتما  1916قد وصفت بريطانيا عام فوكما سبق  .االقتصاديةعلى مصاحلها 
عندما وصفت مقاطعة الصني  1932 هذا املصطلح من طرف اليابان عام  لمث تكرر استعما علي احللفاء،

  .وهذه هي التهمة اليت وجهها العراق لدولة الكويت .اقتصادي عليها بأنه عدوان ةللمنتجات الياباني
على أا  للضغوط االقتصادية على بالده السابق قد عرضنا يف بداية هذ املبحث تصور الرئيس الفيرتويلو

  .حرب إقتصادية ختوضها الواليات املتحدة بواسطة شركاا البترولية
وتوسيعه  العدوان الدويل ليس مستعدا حىت اآلن إىل متديد تعريفأما التصور السائد فهو أن اتمع 

بل أن هناك اعتراض من جانب الكثري من الدول القوية الفاعلة يف اتمع الدويل  ليشمل التدخل االقتصادي،
يف رأيهم أن يف ذلك مصادرة على كل و على اعتبار أن الضغط االقتصادي عمال غري مشروع من األساس،

وفيه نوع من التحريض الذي يشجع الدول على حماولة إبطال أي عالقة إقتصادية ترى  عامالت الدولية،أوجه  امل
وهذا اإلدعاء  أا متت باستعمال الضغط واإلكراه،و ،أن من مصلحتها إبطاهلا غلى أساس أا تدخل غري مشروع

وجيب أن نقر أن .زامات الدولية حبسن نيةيتضمن خطرا كبريا يهدد استقرار هذه املعامالت واستمرار تنفيذ اإللت
                                     

)1( و ما بعدها 144دويل جديد، ص حنو نظام اقتصادي  : حممد جباوي ذاألستاـ.  
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وأن معظم االتفاقات اليت  أغلب قواعد القانون الدويل هي تعبري صادق عن إرادة القوى الفاعلة يف هذا اتمع،
  .ال تكون هذه القوى أطرافا فيها تفقد أمهيتها وأحيانا ال جتد طريقها اىل التطبيق أبدا

هي ظاهرة مالزمة للعالقات الدولية مادام اتمع الدويل قائما على  ليهااملشار ا إن ظاهرة القوة واملصلحة
 ألقل يف املدى القريب أو املتوسطوهو املبدأ الذي ال ميكن أن تتنازل عنه الدول على ا  املساواة يف السيادة مبدأ

غناء عن الدولة يف هل ميكن االست لكن هل يوجد بديل؟وة واملقبولة من طرف مجيع الدول وهي احلقيقة القائم
  . وكيف؟ هذه املرحلة بالذات،

هو فكرة  أن اتمع الدويلو من خالل العرض السابق تزداد فكرة خصائص التنظيم الدويل وضوحا،
املعنوية اليت تقوم بني والروابط املادية  وأن وتصور ال ميكن أن يقارن باتمعات الداخلية ملختلف الدول،

القواعد  نوهلذا السبب فإ.الدولة الواحدة ليس هلا مثيل يف الروابط والعالقات بني الدولاألشخاص الطبيعيني يف 
اليت تنظم عالقات الدول بصفة خاصة ما هي اآل احلد األدىن الذي قبلت الدول التنازل عنه من أجل محاية ما 

من هذه السيادة رغم احتفظت به من مظاهر سيادا األخرى،وهلذا السبب بالذات فإن اجلانب اإلقتصادى 
وال  املال والغذاء،ووجود بعض النصوص مازال ميدانا خصبا لتنفيذ سياسات الدول اليت متلك قوة التكنولوجيا 

ترى حرجا يف توظيف ما تتوفر عليه من ميزات لتحقيق مكاسب عن طريق الضغط أو التهديد أو اإلغراء دون 
  .أن تعترب ذلك تدخال يف شؤون الدول األخرى 

هذا النوع من الضغط  يتم سواء بتقدمي املساعدات للسلطة أو للمعارضة بنية التأثري على الشؤون ف
  .الداخلية للدولة والتدخل يف شؤون احلكم

أو متنح املساعدات لزيادة حجم الضغط الداخلي على احلكومة القائمة خاصة يف أوقات األزمات 
احلروب وقد رأينا كيف تدفقت أموال قطر والسعودية على مصر بعد االنقالب على الشرعية وهذا  ووالكوارث 

  . يعترب ضغطا اقتصاديا هدفه التدخل يف توجيه مسار احلياة السياسية يف مصر عن طريق اإلعانات
مل تقيد نفسها إال وأن الدول حىت اآلن  إن األصل يف العالقات الدولية هو احلرية وأن االستثناء هو القيد،

االت اليت ال تؤثر على مصاحلها سواء االقتصادية أو السياسية أو الثقافية  أو  اإلستراجتية، وقد متت اإلشارة ايف 
 إىل موقف الواليات املتحدة من بعض املعاهدات يف جمال القانون الدويل اإلنساين،ومحاية البيئة كمثال على ذلك

جتدر اإلشارة اىل إن عدم  :ما يلي 106ص، )112( حازم حممد عتلم يف اهلامش يف النهاية يقول  الدكتور
مشروعية إدعاء دولة وقوعها فريسة لعدوان غري مسلح ألغراض اللجوء إىل استخدام القوة املسلحة باالستناد اىل 

جملس األمن الغزو  قد أكدته من جهة أخرى اجلماعة الدولية مبناسبة إدانة من ميثاق األمم املتحدة، 51املادة 
إذ أدعت احلكومة العراقية آنذاك أن جلوءها إىل استخدام القوة .1990 لسنة 660العراقي للكويت يف القرار

املسلحة يف مواجهة الكويت ميثل اضطالعا من جانبها حبقها الطبيعي  يف الدفاع الشرعي يف مواجهة العدوان 
الكويت وجودا " عننقال  .صدام حسني وقوع بالده فريسة له  االقتصادي الكوييت  الذي ادعى الرئيس العراقي

ميكن القول  )1( 10ص.1991جامعة عني مشس  ،طاألوس، طمؤلف مجاعي مركز حبوث الشرق األوس" وداوحد
ويف  هو اهلدف من السعي املتواصل اىل تنظيم اجلتمع الدويل، مطلقوو أن التحكم يف حرية التصرف بتقييد ما ه

                                     
)1( يف اهلامش السابق، املرجع : الدكتور حازم حممد عتلمـ )106ص،  )112.  
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ما هو عام و وبني ما هو مطلق وما هو مقيد، بني القدمي واحلديثو املفاهيم،و هناك صراع بني القيمهذا اال 
فالدول ال حتركها سوى الرغبة يف حتقيق  املصاحل هو الصراع األبدي بني دول،ولكن صراع  ،صوما هم خا

 .أكرب قدر ممكن من املصلحة
لدول واتفاقها جيعلنا نتصور أن الدول القوية تستطيع إن طبيعة القانون الدويل كقانون صادر عن إرادة ا

وذا تظهر املساواة يف  .لوال ذلكبقوا وميزا أن تدفع الدول وتؤثر عليها لقبول قواعد ما كانت لتقبلها 
وهلذا ال ميكن تصور ترسيخ هذه  لعدم تساوي الفرص واإلمكانيات، ذلكو السيادة على أا ال مساواة يف الواقع

ألنه ليس هناك ما جيرب الدول القوية على التخلي عن  املنظور على األقل، ليف املستقب يف القانون الدويل ماملفاهي
  .مواقعها وليس هناك ما يدفعها أو يغريها على التنازل عن مصاحلها دون مقابل

ووي الذي وجدت إيران نفسها فيه أثناء مفاوضات جنيف حول نشاطها الن يأن الوضع التفاوض
اإلقتصادية اليت فرضت عليها وكذلك التهديد بتشديد تلك العقوبات جعلها تتنازل يف النهاية عن والعقوبات 
وهكذا قبلت .ميدان كانت تنظر إليه على أنه يدخل ضمن سيادا الداخلية اليت الجيوز التدخل فيها النشاط يف

التدخل ب التهديد ل رفع العقوبات والكف عنإيران يف األخري باحلد األدىن من حقوق البحث النووي مقاب
  .العسكري املباشر
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  أو التدخل الھدام ،التدخل عن طریق الدعایة:  الثالث مطلبال

  
و واجب عام يقضي بامتناع الدول عن أي تدخل هدام يف شؤون دولة أخرى، أي عدم أيوجد التزام 

بيانات رمسية أو حىت أعمال تشريعية مهما كان نوعها هدفها إثارة مترد االخنراط يف أية دعاية أو نشر أو إعالن 
  .)1(أو فتنة أو خيانة ضد حكومة دولة أخرى

نشر  هو منها  يكون اهلدفومواقف دول أخرى والدعاية وسيلة تستعملها الدول للتأثري على سلوك و
مما يؤدي إىل خلق  أو فئة معينة منه شعب من الشعوبالترقب يف أوساط وحالة الشك  تعميمو ،عدم االستقرار

وهذا السلوك يف حقيقته تصرف  ،يف ذلك البلد العصيانوذلك بالدعوة إىل الفوضى و .القائمة متاعب للحكومة
 قدو االستقرار،وومساس حبقها يف األمن  تلك الدعاية غري مشروع ويعترب تدخال يف شؤون الدولة املوجهة اليها

لى ع أو يرغمها يف النهاية وسائل،والدول إىل مقاومته مبا لديها من إمكانيات التدخل بؤدي هذا النوع من ي
  وما ختلفه من اثار من نتائج ترتب على الدعايةمما قد  خوفا أو الدول املتدخلة إىل مطالب الدولة  االستجابة

 .)2(الدعاية هو إسقاط احلكومة القائمة نفسها تلك هذا إذا مل يكن اهلدف من
توصيل ما تريد الدولة نشر الدعاية وصاحلة ل هي وسائل كل الوسائلإىل أن  ال بد من اإلشارةبداية اليف 

أو حىت  أو خطبفقد تكون إعالنات أو بيانات أو تصرحيات  .اإلعالمووسائل النشر  مثل املتدخلة وصوله
أو حماولة التدخل يف عالقة احلكومة بشعب  هدفها التشهري أو املساس بشؤون دولة من الدول أعمال تشريعية

 من صور الدعاية عن طريق التشريع، كل صورة منهما بصورتني حديثتني ميكن التذكري يف هذا املقامو. الدولة
  .على قدر كبري من األمهية، ويظهر فيها معىن التدخل عن طريق الدعاية واضحا

مليوين تركيا مسؤولية إبادة  دولة تشريعيا حيملأصدرت اجلمعية الفرنسية نصا  قدل : الصورة األوىل
إن األمر الذي ال . "إبادة األرمن" مث أعقبته بنص تشريعي آخر جيرم إنكار أرميين خالل احلرب العاملية األوىل

ما  تشريعاتلا منسن سيدة وهلا كامل احلرية يف  أن ت هي سلطة السلطة التشريعية الفرنسية جدال فيه هو أن
اجلمعية الفرنسية حدود السيادة  أما أن تتجاوز.ويف شؤون الدولة الفرنسية وحدها ،حدود اختصاصهاتشاء يف 

هذا  نفاوأمام بقية دول العامل،  مصداقيتها التارخيية أمام شعبها،وبسمعة دولة أخرى  رواالختصاص لإلضرا
ولة أخرى ذات شؤون د التشريع يفبواسطة  عترب تدخال من جانب فرنساتالتصرف وهذه الدعاية وذه الصورة 

مثل  وراء بثمن  من فائدة ماذا يعود على فرنساو؟ الدعاية لكتلكن ما هو اهلدف املقصود من وراء و. سيادة
 ؟هل يكون ذلك من أجل إرضاء اجلالية األرمينية املقيمة يف فرنسا. ؟إحياء هذا املوضوعإعادة و هذه الدعاية

                                     
)1( 19ص  ،املرجع السابق : فان غالن دجريها رـ.  
)2( ا كل من اململكةـ السعودية وقطر ضد النظام السوري واليت جتاوزت احلد املعقول لتوصف   مثال الدعاية اليت تقوم

 . 24أخبار قناة اجلزبرة، وقناة العربية،مث بعد ذلك فرنسا بواسطة قناة فرانس.أحيانا باملبالغة ويف أحيان أخرى بالكذب
عليه عدة مرات على يد القوات ولو تتبعنا بإمعان اإلحصائيات املقدمة فإن النتيجة أن الشعب السوري قد مت القضاء 

وهذا أمر يدخل ضمن الدعاية املضللة اليت تقوم ا الدول املذكورة و اليت من دون شك أن هدفها هو .العسكرية الرمسية
  .التدخل
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كما . اتمع الفرنسيحساسة يف يف مراكز حاليا ئها يوجد بعض أعضاو ،ةجالية معترب كما هو معروف هيو
  .يف العديد من الدول األوربية األخرىويوجد الكثري من األرمن اليوم يف تركيا 

 يف هذا مساس بسيادة تركياوهو إحياء فكرة تأسيس الدولة األرمينية الكربى  من وراء ذلك أم أن اهلدف
أجزاء من األراضي  اليها الدول األوربية احلالية اليت ضمتفيه خطر كبري على أمن واستقرار بعض و احلالية

حماولة اإلساءة إليها ذه وقد يكون هدف فرنسا من إثارة تاريخ تركيا و. األرمينية بعد احلرب العاملية األوىل
على الرغم .هو االحتمال األقوىو .اد األوريبالطريقة هو دفع الدول األوربية إىل معارضة انضمام تركيا إىل االحت

يف اإلبادة العرقية والتقتيل اجلماعي والتمييز العنصري  من أن املاضي القريب لبعض أعضاء اإلحتاد األورويب
  .بكثري من تاريخ تركيا أأسو بريطانيا وإيطاليا هو تاريخووفرنسا  كأملانيا،
إثارة هذه الدعاية قد  أنو. يا إىل عضوية االحتاد األوريبح تركأملانيا تعارضان بشدة ترشورنسا فإن   

الدميقراطية بصفة عامة  قضاياوقضايا حقوق اإلنسان وذلك بإثارة مشكل األقليات وختلق متاعب داخلية لتركيا، 
على ما يبدو هو  الدعاية هذهفاهلدف من . وهي أهم امللفات اليت يصر اإلحتاد األورويب على ضرورة استيفائها

يستبعد أن تكون هلذا السلوك  كما ال. املسيحي إىل االحتاد األوريب املسلمة انضمام تركيا دون يف النهاية احليلولة
  .   وقد حكم جملس الدولة الفرنسي بعدم دستورية قانون جترمي إنكار إبادة األرمن مؤخرا .الفرنسي أبعادا أخرى

فيفري  23قانون متجيد االستعمار الذي أصدرته اجلمعية الفرنسية يف  مثل يففتت:  أما الصورة الثانية
يبقى غري واضح بصورة  خاصة يف اجلزائر، ألن اهلدف من هذا القانونوالذي أثار ردود أفعال متباينة، و  2005

تغيري  حماولةو. الدول اليت كانت ضحية االستعمار الفرنسي كل هو التأثري على كافية،ومن الراجح أن هدفه
لنقاش وضع حد ل كذلكو. كانت خاضعة له الذي يفرنسال املوقف الداخلي هلذه الدول من ظاهرة االستعمار

من طرف  الرمسي االعتذارواجب والوطين يف املستعمرات القدمية حول حق التعويض عن الفترة االستعمارية، 
  .املبادئ اإلنسانيةوالف كل القيم ختيف مستعمراا السابقة من جرائم  على ما ارتكبتهفرنسا 

ما يتعلق باجلرائم اليت ارتكبها  خاصة يفو يتبلور، من ظاهرة اإلستعمار أما بالنسبة للجزائر فقد بدأ املوقف
اجلرائم اليت  تلك كذلكو حرب التحرير، اللخ، و1945 ماي 8اجليش والشرطة الفرنسية يف حق اجلزائريني يف 

وهي ال  .1961ديسمرب 11خالل مظاهرات باريس الشهرية يف  على األراضي الفرنسية ارتكبتها الشرطة الفرنسية
مجاعي وهي األفعال " تقتيل"و" إبادة"كجرائم  يف احلرب العاملية الثانية اليابانيونوختتلف على ما فعله األملان 

الفترة وأخري ما جرى خالل  ".نورن بورغ"وحمكمة " طوكيو"وقد أيدت ذلك التحرمي حمكمة  ،احملرمة دوليا
موقف وفللجزائريني حق ثابت يف أن يكون هلم رأي . وجري قصري تقتيل وتعذيب واختفاء من االستعمارية

  .رة كانتبأي أسلوب أو صودون تأثري أو توجيه و ،دون تدخل من أية جهة حول كل ما جرى وطين مستقل
وف من اإلدانة أم أنه رب اخل كان سببههل أن استباق األحداث من طرف اجلمعية الوطنية الفرنسية ف

  .التعويض؟ طلب   الرمسي وكذلك إمكانية من املسؤولية وما يترتب عنها  كاالعتذار
كيفية التدخل عن طريق التشريع املشار إليها، وميكن أن  لىإن الصورتني السابقتني مها مثاال واضحا ع 

 يكون قد ولكن. عادية للوظيفة املوكلة إليها سةكأنه ممارويظهر التشريع الذي تسنه السلطة املختصة يف دولة ما 
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التأثري عليها حىت ولو كان  ةوحماول أخرىالتدخل يف شؤون دولة وراء ذلك التشريع هو  حلقيقي منااهلدف 
  .خمالفا ملصلحتها الوطنية سواء املادية أو املعنوية صرف املطلوب منهاالت

أن التاريخ الذي هو جزء من السيادة الوطنية أصبح حمل تطاول من طرف  " : قال أحد أساتذة التاريخ
فرنسا اليت أصدرت ترسانة من القوانني اليت ختول هلا تدريس تاريخ مستعمراا السابقة،وأن ذلك تزامن مع 

فكل  )1(الستعماريةااألصوات اليت أصبحت ترتفع حبدة يف  خمتلف  أحناء العامل  منادية بضرورة جترمي الظاهرة 
 طنيةاملوقف الذي خيدم مصاحلها الو واختاذ من أضرار ما حلقها تكييفمتلك السيادة الكاملة وهلا احلق يف  دولة

                       .دون تدخل أجنيب خاصة األحكام واملواقف يف القضايا الوطنية
مفهوم التشريع  ةقضي إن موضوع الدعاية عن طريق التشريع كوسيلة للتدخل يطرح من جهة أخرى

 ممارسة كمظهر من مظاهر سيادة الدولة، ويطرح كذلك مبدأ سيادة الربملان الذي ال رقابة عليه، وأن له حق
وحريته يف  سيادة الربملان مدى وقد طرحت يف بعض البلدان مسألة. الذي يريد التشريع ة بسنالسيادهذه 

يستطيع أن يسن   سيد ، وأن الربملانريته يف التشريعحل وال حدود الربملان  قيد على سيادةالقيل أنه و. التشريع
  ). ولو نظريا( كما هو احلال يف النظام الربيطاين  عليه من القوانني ما يشاء  دون أي تعقيب أو رقابة

على  وسلطتها وجوب احترام سيادة الدول األخرىو مسألة العالقات الدولية، من ناحية أخرى تطرحو
حرية السلطة ف. سيادة السلطة التشريعية مبدأيطرح مبدأ عدم التدخل يف شؤون الدول كقيد على  كما. شؤوا

وسيلة لإلضرار أو املساس بسيادة الدول األخرى يف ظل نظام  بأية حال ميكن أن تكون ال التشريعية الوطنية
أن تعفي  الدولة   اختصاصه يف حدود وسيادته ال ميكن حلرية الربملانوختلفة، وامل ةتعايش السيادات املتعدد

اآلثار واألضرار جمال اختصاص تلك السلطة إذا ما جتاوزت  املتسببة يف تلك األضرار من املسؤولية الدولية
  .تلك األضرار أضرارا معنوية  اإلقليمي حىت ولو كانت

يتضمن موقف ال  التعبري عن هناك من يرى أن الدعاية هي عبارة عن إبداء رأي أو إىل جانب هذا املوقف
لكن احلقيقة واضحة بصورة وليس فيه أي نوع من الدكتاتورية،  كالتهديد باستعمال القوة أو استخدامها،  أو

أوضحنا منذ  قدو، ليس بالدعاية نفسها الدعايةختلفه باألثر الذي  يف النهاية العربةو، فيها جمال للشك كافية ال
دخل ال تتطلب بالضرورة استعمال القوة املادية امللموسة كما وردت يف نص املادة من الت االبداية أن هناك صور

 وكذلك أن )2("الفتنة أشد من القتل "  : أن مثال لقد جاء يف القرآن الكرمي.  من ميثاق األمم املتحدة 4فقرة  2
حتقيق األهداف  إىلهي وسيلة تؤدي مما يفهم منه أن نشر الدعاية وبث الشائعات  .)3("من القتل الفتنة أكرب"

فقد كانت الدعاية أو الفتنة منذ القدمي تسبق اجليوش الغازية لتحط من . ةاملسلح القوة عجز عن حتقيقهاتاليت قد 
 احلط من تعمل علىوالرعب يف نفوس جيوش األعداء، و ،اخلوفوتنشر الشك وفرقة تال تبثوقدرات املقاومة، 

                                     
)1( حيث قال أن طار االحتفاالت بالذكرى اخلمسني لالستقالل،إحماضرة ألقاها  جبامعة ورقلة يف  : األستاذ حممد قورصوـ 

  .قانون متجيد اإلستعمار كان يرمي إىل تقزمي وحتريف تاريخ اجلزائر
  .3، ص  2012فيفري  20االثنني : عن يومية املؤشر ـ          

)2( من سورة البقرة  191اآلية ـ.  
)3( من سورة البقرة  117اآلية ـ.  
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 طرقبصورة وحجم كبريين، وب حىت اليوم وما أنفك هذا األسلوب يتطور. االستسالم تقودها اىلوعزميتها 
 إدراك ما ميكن أن ختلفه الدعاية من آثارو أ تصورها يف حاالت كثرية ميكن الوتفوق اخليال،  وإمكانيات

نشر وتبادل األخبار  وسائلووسبل  االتصاالت تكنولوجيا لتقدم اهلائل يف ميدانا يرجع السبب يف ذلك إىلو
 أعماق واملعلومات عرب األقمار الصناعية واحملطات املنتشرة يف كل مكان سواء يف الفضاء أو على اليابسة أو يف

  . البحار واحمليطات
   الدعایة صناعة وسالح قوي وفعال : الفرع األول

موال ويتخصص فيها ترصد هلا الدول األ.علموفن، ولقد أصبحت الدعاية يف وقتنا احلاضر صناعة، 
أثناء  أنفقت تلك األموال بكثرة على الدعايةوقد استعمل ذلك اجلهد و. الكبري العلماء واخلرباء ويبذل فيها اجلهد

  .او حديثا سواء قدميا . على قيادة العامل  املتنافسة املفاهيمو بني القيموالصراع بني اإليديولوجيات املختلفة 
 )1(على عكس ما يرى الكاتب األمريكي من أصول يابانية أا اية التاريخو ابعد اية اإليديولوجي أما

دف السيطرة . أصبحت وسيلة مفضلة للتدخل يف شؤون الدولوفإن الدعاية اليوم قد وجهت وجهة أخرى 
وحقها الطبيعي يف تقرير مصريها بكل  حرمان الشعوب األخرى من ممارسة سيادا على شؤوا بكل حريةو

  . دون تدخل مباشر أو غري مباشروة حري
 كانوالشعب العراقي لإلطاحة برئيسه صدام حسني،  1990فعلى سبيل املثال ناشد الرئيس بوش عام 

يف الثمانينات أسست الواليات املتحدة حمطة وخطابه مقصودا منه التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى، 
تسعى الدول من وراء نشر الدعاية إىل و.)2(لنظام فيدال كاسترو يف كوباماريت اإلذاعية لبث رسائلها املناهضة 

االنقياد بإضعاف إرادة السلطات يف الدولة وتسهيل اخلضوع واالمتناع،  قوة احلط منو،إضعاف املقاومة
  .والتشكيك يف نزاهتها وإخالصها أمام الرأي العام الداخلي وإثارته ضدها.اهلدف

بكل وضوح ودون لبس ما ميكن أن تفعله الدعاية اخلارجية املدروسة واملوجهة بدقة وعناية يف  ثبتلقد 
فخالل تلك  األحداث  لعبت البيانات  2011وأحداث مصر خالل شهري جانفي فيفري  ،أحداث تونس

اث وتوجيهها دورا كبريا يف سري األحد والفرنسية والتصرحيات األمريكية والربيطانية وبشكل أقل األملانية
  يف البلدين بعدم التدخل يف الصراع الداخلي على السلطة كانت الدول املعنية حترص على إعالن متسكهاو

 ها إثارة احملتجني وزيادة محاسهم وإصرارهم على اإلطاحة بالسلطةمنولكن تلك البيانات املتتالية كان املقصود 
 عارضة بعد ما تأكدت من جناحها من جهة أخرىمن جهة وحرص تلك الدول على تبييض صورا لدى امل

كانت معظم  وكذلك .كان يتضمن كل معاين التدخل" أوباما"الرئيس  كان يصدر عنأن ما  نالحظو
حتمل يف طياا كل معاين التدخل يف شؤون مصر على  هي األخرى الغربيني املسؤولني التصرحيات الصادرة عن

بنفس الوضوح الذي ظهر عليه  فيها ة مل يظهر التدخل األجنيباخلصوص ذلك أن أحداث تونس سارت بسرع

                                     
)1( يار املعسكر االشتراكي انتهى الصراع "  فوكوياما:" الكاتب األمريكي من أصل ياباين وهوـالذي ادعى أنه با

  .التاريخ ت حركةاالديولوجي وتوقف
)2( 196 ص ،املرجع السابقاملنازعات الدولية ،  : جوزيف س ناي االبنـ.  
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يقبل التدخل من  يف آخر خطاب له قد ردد كثريا عبارة أنه ال السابق كان الرئيس املصريو)1(مصريف أحداث 
تلك األحداث  خاللوهذا دليل كاف على الضغوط اخلارجية اليت مورست عليه  أية جهة ،وبأية صفة كانت ،

والتصرحيات  اليت كانت تصدر عن قادة الدول الكربى وخاصة  ومن بينها تلك البيانات السلطةللتنحي عن 
  .قبل ان متسه األحداث هو األخر اللييب من طرف الرئيس الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وحىت

اىل القالقل  ؤديوغالبا ما ت ،اجتماعيةومشاكل سياسية إثارة  يف األجنبية الدعاية فقد تتسبب
 على إثارة الفنت ، وذلك  بالتركيز حنوهااملدين يف الدولة اليت توجه  أو العصيان تعميم الفوضىو االضطراباتو
على إذكاء اخلالفات  الدعاية  تركيز أو. السلطة القائمة على على التمرد النعرات، والتشجيع إحياءو
مثل هذا السلوك و.على خلفيات سياسية أو عرقية أو دينيةالصراعات  الداخلية بني خمتلف فئات الشعب  سواء و

االقتصادي، واالجتماعي  حقها يف اختيار نظامهاوخمالف حلق كل دولة يف تقرير مصريها، وهو تدخل واضح 
يف  أنواع التدخل املمقوت خطري من التصرف هو نوع ذاهو. )2(والسياسي والثقايف دون تدخل خارجي

الفوضى والفنت  وتعميم نشر هو من وراء تلك الدعاية دفا كان اهلذخاصة إ. الشؤون الداخلية للدول األخرى
على النظام القائم  يف الدولة الواحدة بصورة تسهل عملية إمالء األوامر األجنبية عنف واالقتتالعلى ال عالتشجي وأ

 وغري الرمسية وخاصة الفرنسية منها الرمسية األوربية الدعايةلعبته نتذكر جيدا الدور الذي و. يف الدولة اهلدف
 حقيقة يف حماولة للتشكيك يف" من يقتل من يف اجلزائر " فقد روجت هذه الوسائل لشعار. اجلزائرية األزمة ءأثنا

 العمليات اإلرهابية اليت كانت ترتكب كذلك التشكيك يف حقيقةوالتقتيل،  عمليات توريط اجليش يفوالوضع 
الترقب يف والشك ووكان اهلدف من وراء تلك الدعاية هو نشر اخلوف . )3(منهم ضد املواطنني وحىت األجانب

بتوريط  حرب أهلية إىلالسعي من وراء ذلك إىل حتويل صراع اجلزائريني ضد اإلرهاب وأوساط الشعب، 
  .من دائرة الشؤون الداخلية حماربة اإلرهاب اليت يقوم ا اجليش عملياتإخراج و اجليش،

يف  ل التدخل األجنيبيسهت كان يهدف اىل حرب أهلية جيري يف اجلزائر بأنه كان ما فنيصإن حماولة ت
  . بطريقة أو بأخرى الداخلية الشؤون
على حماولة و عليها،لرد لتصدت الصحف اجلزائرية و الدعاية املغرضة لكت إىلمجيعا  تفطن اجلزائريون قدو
وفرض  معينة  إمالء شروطهو  الدعاية املغرضة عن طريق تلك كان هدف التدخل لقد .إطالة األزمةأصحاا 

ختدم املصلحة العليا  احلصول على تنازالت الوتكون النهاية ب ، يف اجلزائر على السلطة القائمة األمر الواقع
 .للبالد

                                     
)1( ا الرئيس اللييب ـ واليت اعتربها  "لقذايفامعمر " وأبسط صور التدخل عن طريق الدعاية نذكر التصرحيات اليت كان يديل

  .رلتونس، ومصتدخال من جانب الرئيس اللييب يف الشؤون الداخلية  واملصريون،التونسيون 
)2( 2131توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقمـ  (xx)  وكذلك إعالن مبادئ  اليت تدين كل أشكال التدخل 1965 لعام

  . 1974 ماالقانون الدويل املتعلقة بالصداقة والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة  لع
)3( تستغل  حىت اآلن من جانب اإلعالم الفرنسي على  ة دير تبحرين على يد اإلرهابينيسمثال ما زالت قضية اغتيال قساوـ

وهي سياسة أصبحت  أا متت على يد القوات النظامية وذلك يف حماولة للترويج ملقولة من يقتل من ىف اجلزائر،
دعية اهلدامة وحماولة للتشكيك يف قدرات القضاء الوطين الذي عاجل القضية بكل وهو تدخل عن طريق األ .مكشوفة

  .السيادة اإلقليمية أاليته واختصاصه  يف كل القضايا اليت تقع على اإلقليم الوطين حبكم مبدسيادة و و
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 اـــأسلوب تبقىفإا . ل التدخلوسيلة خطرية جدا من وسائاهلدامة كما مت وصفها  الدعايةن أ رغم
الظروف من خالل  ى اهلدف منهااحلكم علوتكييفها  يتوقفو ومعقدة كثريا ، صعبة اإلثبات مرنة وسيلةو

وتقييمها ملا وقع يف حقها من تصرف  تفسريهاو ،موقف الدولة اهلدف ورد فعلهاو تم فيها،تواملالبسات اليت 
، فقد خيتلط األمر كثريا السلوك املستعملة للدعاية إىل حتقيقها من وراء ذلكلغاية اليت تسعى الدولة كذلك او

لكن قد تكون هذه القيم و. هوامش احلرية السائدة يف جمتمع من اتمعاتواملفاهيم ومع القيم . بقدر أو بآخر
ر على اهلدف خفاء النية والتستإل وسيلة وللتضليل  شكلية عبارة عن ادعاءات احلرية هوامشواملفاهيم، و
و اهلدف احلقيقي من أيعكس النية  وهلذا السبب فإن التربير الرمسي قد ال.الدعاية وراء بث الغرض احلقيقي منو

  .وراء بث الدعاية
معرفة اجلهة القائمة و ،أمام إشكالية تصنيف الفعل كونن ففي موضوع الدعاية اهلدامة وعلى كل حال 

الدعاية اىل  هل تؤدي تلكوالداخلية أو اخلارجية،  ةالدول على شؤونالفعل من آثار  لفهبه أو املشجعة له مث ما خي
  .سيادة بكل اخلارجية وشأن من شؤوا سواء الداخلية أ التصرف يف حرية منالدولة  حرمان التأثري أو

قرارا باإلمجاع يندد جبميع أنواع الدعاية اليت  مثال 1947تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نوفمرب لقد 
ا ــــعلى الدعاية اليت تشكل خطرا على السالم أو عمال عدواني اقتصرت تلك التوصية لكنوتثري الفنت، 

عن أي " من بني جمموعة من األعمال" حثت اجلمعية العامة مجيع الدول على االمتناع 1949يف ديسمرب و
يدل العمل يف هذا و. إثارة حرب أهلية أو تقويض إرادة الشعب يف أية دولة أخرىديدات أو أعمال دف إىل

ا ـــاالجتاه بوضوح على قناعة اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأن الدعاية قد أصبحت هي األخرى سالح
ن القيام خطريا ووسيلة ميكن من خالهلا التدخل يف شؤون الدول األخرى وإرغامها على القيام أو االمتناع ع

  .بتصرف معني
بطرق والدعاية بشكل واسع  الدول خالل احلرب العاملية الثانية استعملتمن الناحية التارخيية نالحظ أنه 

قد مارستها أملانيا، كما استعملها احللفاء يف شكل بث إذاعي متواصل إلثارة السكان أو حلث اجليوش ف ،خمتلفة
بث الدعاية لانية، والطائرات التابعة للحلفاء أطنانا من املطبوعات كما ألقت الطائرات األمل. على االستسالم

مع التطور  تزامنا ذلكوقد تطور هذا األسلوب من التدخل بصورة مدهشة فأما بعد احلرب .  ونشرها
األجهزة الرقمية ذات واستعمال األقمار الصناعية و. التكنولوجي العام الذي وصلت إليه وسائل االتصال املختلفة

أفلت واحلواجز التقليدية  ختطيواحلدود  من خرقيف النهاية الفائقة، وقد مكن هذا التطور القدرات واحلساسية 
مما أدى إىل تغيري الكثري من املواقف . حق الناس يف أن يعلمواوالدعاية من املراقبة بدعوى حرية اإلعالم واخلرب 

لكن أمام قلة اإلمكانيات املادية و. هو اهلجوم عن طريق الدعاية لتدخلأصبح خري دفاع ضد اوالسياسات و
فة ضعيذي ميكن أن متارسه الدول الفإن الدفاع احلقيقي ال إلدارة مثل هذا الصراع الالزمة انعدام التكنولوجياو

ألساسية للجميع احلريات اوبإقرار حقوق اإلنسان  لكذو بناء جمتمع دميقراطي السعي اىل ضد الدعاية اهلدامة هو
التداول على و يف تسيري الشؤون العامة، الشفافية مبدأإرساء دولة القانون على أساس و أو متييز ، دون إقصاءو

ال ميكن أن تؤثر فيه الدعاية  الوطنية حبيث حارس للسيادةوتنمية الرأي العام الوطين كحامي للقيم و. احلكم
  .اهلدامة اخلارجية
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  ة الھدامة وسیلة من وسائل التدخلالدعای : الثاني الفرع

لعبت الواليات  قدوصناعة رائجة خالل احلرب الباردة ولقد كانت الدعاية اهلدامة وسيلة واسعة االنتشار 
ذلك بتطوير ورواج هذا األسلوب من التدخل، واالحتاد السوفييت دورا كبريا يف ازدهار و األمريكية املتحدة

  .اإلمكانيات وتوفري التمويل الالزم لذلكحشد واألساليب، واألجهزة 
قد استعملت الواليات املتحدة كل الوسائل والسبل إلثبات أن الدعاية اليت كانت متارسها دول أوربا ف

من جهته يصف ) سابقا ( كما كان االحتاد السوفييت . الشرقية هي عدوان غري مباشر على الدول املوجهة إليها
كراديو . انتقدوا بشدة وسائل اإلعالم الغربية اليت تديرها هذه الدولو .دخل إمربيايلاملساعدات الغربية بأا ت

  .وصفوها بأا مشاريع إمربياليةوراديو أوربا احلرة، وراديو صوت أمريكا، وماريت 
إن مشكلة مواجهة هذا النوع من التدخل اهلدام تبدو عويصة ومعقدة إىل درجة ال تصدق كما سبقت 

كذلك ألسباب تتعلق والتعبري اليت تسود يف بلد من البلدان وذلك، وذلك ألسباب تتعلق حبرية الرأي اإلشارة إىل 
 كما أن احلكومات قد عمدت إىل عدم حتمل مسؤولية. مبشكالت فنية يتوقف عليها إيقاف الدعاية عرب احلدود

على الرغم من تشابه هذه التصرفات مع .  هذه األعمال حني يقوم ا أفراد أو مجاعات خاصة ما تسببه بعض
أو السماح باستعمال تراب دولة . عملية حترمي اإلعداد على تراب دولة موعة مسلحة لغزو دولة أخرى

  .لالعتداء على دولة أخرى
أصبحت مواقع االنترنيت مشكلة عويصة ختتفي  دحاليا وأمام الثورة العارمة يف ميدان املعلوماتية فق أما

ذلك للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى و.حق املبادرة الفرديةوحرية التعبري، ووراء سرية املعامالت، 
ال سلطة هلا عليها ألا  ههي الدول املستفيدة من هذه الدعاية أنوالواليات املتحدة وترى الدول األوربية و

تطبيقا حلرية ويف إطار القوانني السائدة،  وأا متارس من قبل هؤالء األفراد عاديني،ألفراد  مبادرات شخصية
ولكن ما هو الوضع إذا كان اهلدف من الدعية والنشر هو استفزاز أو .حق اإلعالم يف جمتمع دميقراطيوالتعبري 

  .!ية التعبري،أو حق اإلعالم؟إثار شعب أو شعوب أخرى عن طريق اإلساءة اىل معتقدام الدينية بإسم حر
اليت حتت  الضعيفة الرقابةأما الدول املتأثرة ذه الدعاية فإا حتاول منع وصوهلا إىل مواطنيها عن طريق  
أو حجب  ،و البث التلفزيوينأمستحيلة، مثل التشويش على اإلذاعات تلك الرقابة  وكثريا ما تكون تصرفها،
عترب هذا تو. الوقائية جراءاتغري ذلك من اإلو، ول الصحف واملطبوعاتأو حىت منع دخ املواقع وأالصور 
اليت يقرها القانون الدويل  Self-help أو املساعدة الذاتية Self-Preservationنوعا من احلماية الذاتية اتاإلجراء

حيث حجبت بث بعض  )2011 فيفري جانفي و( وقد مارستها السلطات املصرية يف األحداث األخرية
التأثري  الفضائيات وأوقفت شبكات االنترنيت وخطوط اهلاتف النقال خوفا من انتشار الدعاية، وحماوالت

لتدخل يف الشؤون الداخلية املصرية مما يؤجج املظاهرات املعادية للنظام با اخلارجية على اجتاه سري األحداث
حيث مل مينع من انتشار األخبار وتبادل  نتظرةلية املكن له  الفعاتمل  احلجب أو التشويش ولكن أسلوب

السلطات  توكذلك حاول.املعلومات وتواصل االحتجاجات وتزايد التدخل اخلارجي بطرق وأشكال خمتلفة 
  .خاصة يف ما يتعلق ببعض الفضائيات ومواقع اإلنترنيت القيام بنفس اإلجراءاتالسورية 
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متلك سوى أن  هذا الوضع املعقد ويف مثل هذه الظروف الصعبة فان الدول الضعيفة ال مثل ملواجهة
وال بد من .لدعاية اهلدامةلضحية  معها ال تبقى بطريقة. سياستها مع الظروف والواقع اجلديدوتكيف سلوكها 

احلريات األساسية بال وقوق االعتراف باحلوإقرار الدميقراطية : أن احلل الوحيد الذي أمامها يتمثل يف اإلشارة إىل
بصورة يصبح ما يدور  ربوضمان سهولة الوصول إىل اخل. العمل السياسي بشفافيةبالقيام و. على أي أساس متييز

لنشر البلبلة يوميات أجنبية تستغله وأمرا عاديا ال يشكل سبقا صحفيا حملطات : داخلية ما جيري من أحداثو
وهذه القناعة هي قناعة سهلة التطبيق، إذا ما وجدت .أمن الدول املعنيةلضرب استقرار ووالدعوة اىل الفوضى 

  . من جانب أي نظام نية صادقةواستعدادا 
حق ولبا ما يتم تربير الدعاية اهلدامة من طرف الدول املنتجة هلا على أا ممارسة للحق يف اإلعالم اغف

ختتفي وراءه الدعاية اهلدامة اليت متارسها  كثريا ما هو التربير الذيو. الناس يف أن يعلموا يف جمتمع دميقراطي
األقمار و الواليات املتحدة عن طريق خمتلف وسائل اإلعالم مبا يف ذلك احملطات الفضائية،والغربية  الدول

وما جيري يف ما يتعلق باألحداث يف  أفغانستانوحيدث بصفة خاصة يف شأن العراق  كان الصناعية، وهذا ما
األخبار واخترقت الواليات املتحدة العديد من احملطات العربية يف الشرق األوسط لبث الدعاية  قدف.   سوريا

تصف هذه احملطات مصادر أخبارها بأا مصادر مقربة من و. مواصلة تدخلها يف هذه اجلهة من العاملواملثرية، 
  .األمريكية االستخبارات الوحيد هو تلك الدعاية ألن مصدر مضللهو يف احلقيقة وصف و. دوائر صنع القرار

يشكل وكما يقول أحد الكتاب العرب فالدعاية املوجهة بطريقة خفية بواسطة احلكومة أمر مدان   و
لو كانت الدعاية بواسطة جمموعة خاصة إذا وتدخال متاما كما حيدث يف الدعاية املعلنة فالدولة تعد مسؤولة حىت 

  .)1(من احملطة الرئيسية أو مراقبة من طرف احلكومة كانت ختضع لتنظيم أو تلقى مساعدة
  او التدخل الھدام الوضع الحالي للتدخل عن طریق الدعایة : الفرع الثالث

املنظور العام للسلطة  على عدة عوامل توجد مجيعا ضمن الية هذا األسلوب من التدخلفعوجناعة  تتوقف
  . وهوامش احلرية فيها مدى دميقراطيتهاو، الدعايةب املستهدفة يف الدولة
إذا كان التشهري ف. التشهري باحلكومات األجنبية يدخل ضمن الدعاية اهلدامة أهم ما مثال كان في السابقف

كذلك احلال إذا كان التشهري و. عن شخص غري مرتبط حبكومة وطنية فإن تصرفه ال يثري مسؤولية الدولة اصادر
صادرة عن جهاز أو  اصة إال إذا ثبت أن البيانات املنشورة أو املعلنةصادرا عن إذاعة خاصة أو حمطة تلفزيونية خ

  .إذاعة متلكها الدولة، ففي هذه احلالة فإن مثل هذه الدعاية أو التشهري يثري مسؤولية الدولة املعنية
تأثري كبري على أنظمة احلكم ووسيلة للتدخل هلا فعالية ولقد ثبت أن التدخل اهلدام أو الدعاية كسالح 

يف و. تتعرض إىل هذا النوع من التدخل والدول اليت توجه إليها هذه الدعاية أ من طرفعلى السياسات املتبعة و
هذا املقام بالذات نذكر الدور العظيم الذي لعبته إذاعة صوت العرب من القاهرة يف الدعاية حلرب التحرير 

                                     
)1( 71ص  ،املرجع السابق : حممد مصطفى يونسـ.  
وحيب يف هذا املقام التذكري أن الدعاية املغرضة كانت حىت قبل عصر التنظيم عمال غري مقبول، وسببا رئيسي من ـ           

احلروب بنب الدول مثل التشهري برموز الدولة وبشرف أو مسعة العائالت املالكة الذي كان بعترب تدخال غري أسباب 
  .وجتاوزا  لقواعد اللياقة والنبل والشهامة والفروسية لمقبو
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إحباط والتفاف الشعب اجلزائري حول الثورة،  بارزا يف ودورا أثرا عظيما لتلك الدعايةحيث كان  ،اجلزائرية
املنظمة  كانت هذه الدعايةو. اعتربا فرنسا عمال عدوانيا ضدها دوقوخمططام،  الفرنسيني عزمية املستعمرين

فقد اعتربت  1956لعدوان الثالثي على مصر سنة ملشاركة فرنسا يف  ا األسباب املباشرة من بني.الفعالةواهلادفة و
كما لعبت إذاعة صوت . دعم الثورة اجلزائرية يعترب تدخال من طرف مصر يف شؤون فرنسا الداخلية فرنسا أن

دورا مماثال يف تعبئة اجلماهري الفلسطينية حول ثورا  كذلك الفلسطينية من اجلزائر  فلسطني صوت الثورة 
أوسلو بني الفلسطينيني  روط اتفاقكان من بني ش: بالذات وهلذا السبب. تعزيز االنتفاضة يف األراضي احملتلةو
الفلسطينية ضد  يف األراضي كبري على توحيد املقاومة الشعبية احملطة اليت كان هلا تأثري تلكوقف  اإلسرائيلينيو

  .صهيوينالعدو ال
مترير األخبار ووسائل اإلعالم بطريقة غري مشروعة إليصال الدعاية  استعمالود أصبحت القرصنة لق

وأقمار صناعية تابعة للدول  يةللتدخل مبساعدة حمطات فضائ كأسلوب بعض الدولا متارسهالكاذبة عملية 
" القدس"تعرض التلفزيون الفلسطيين  2009جانفي / 2008غزة ديسمرب  قطاع مثال أثناء العدوان علىالكربى ف

دعاية وأخبار  ة لبثالفلسطيني التلفزيونية إىل عملية قرصنة إسرائيلية حيث تدخلت إسرائيل عرب قناة القدس
على وكان هذا التدخل يف سياق العدوان العام على غزة و غزة قطاع يف وسري العمليات كاذبة ضد املقاومة

 ما تبثه قناة اجلزيرة القطرية من أن األنظمة العربية كثريا ما اشتكت هو الحظاملو .الشعب الفلسطيين بصفة عامة
لكن احلكومة القطرية كانت ترد و. يف الشؤون الداخلية هلذه الدول تدخال ذلك يشكل على أساس أن من أخبار

أا من هذه و. اإلعالم حقومستقلة متارس عملها يف إطار حرية التعبري  اجلزيرة هي قناة أن قناةب دائماعلى ذلك 
العراق  غزو أثناء عملية ى  القناةعل احلرب نون األمريكيقد أعلو. عليهاللحكومة القطرية  الناحية ال رقابة

تعرض مراسل كانت النهاية بو. بلدال هذا يف تدمريوإبادة وعنف  كانوا يقترفونه من  ونشر ما.ملضايقتها هلم
  .أثناء عملية التدخل يف العراق  اجلسدية اجلزيرة للتصفية

بالتحليل ن هذا اإلدعاء ال أساس له والدليل على ذلك أن هذه القناة مل تتعرض ال بالنقد وال لقد ثبت أ
األنظمة العربية الغري دميقراطية واملشهورة باالستبداد والظلم والفساد وإنكار احلقوق واحلريات على  لبعض

ال جتد احلكومات العربية  الرقابة وانعدام ان كثرية ونتيجة للجرأة وحداثة طريقة الطرحويف أحي. مواطنيها
قناة  كما يشار إليها بأا.أو إبعاد مراسل القناة ،ةوغلق مقرات قناة اجلزير املستهدفة سوى سحب الترخيص

املتحدة وإسرائيل  جزء من مشروع التطبيع الذي تطبقه الواليات أاو ،خمترقة من طرف املخابرات األمريكية
سوريا و، ليبياواليمن  ما يدور يفوقفها يف أحداث تونس ومصر اما ظهر من مو عدب بطريقتهما اخلاصة، وخاصة

 .حاليا
قنوات وحمطات باللغة العربية على فتح  الواليات املتحدة واألوروبية من الغريب أن تتنافس الدول 

وتسليط الدعاية واألخبار املغرضة والعمل على توجيه الرأي العام يف الدول العربية الوجهة اليت تريدها تلك 
اية بني شوطي مقابلة ساخنة يف تلك الدع األخبار بشكل مكثف على مدار الساعة أو تبث حيث تقدم.الدول

  أجنيب أمام عدم مصداقية مصدراملصدق لكل وكرة القدم،أو أثناء بث فلم إثارة أو رعب للجمهور املتعطش 
  .وفشلها يف األداء الوطنية اتالسلط
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قد وتوجد ضوابط يف هذا امليدان؟ هذا هو السؤال وهذه هي اإلشكالية، لهل هناك معايري أو قواعد، وه
يمن على العالقات الدولية، وما دامت الدول  هي اليت هذا السؤآل بدون جواب ما دامت القوة واملصلحةيبقى 

وسائل إستعمال هذا النوع من التدخل وتوجهه والفاعلة وهى القوى العظمى هي وحدها من ميلك إمكانيات 
  .اقتداربكل و وفقا ملا تقتضيه مصاحلها

يف كل إعالناا  تدين ميكن اجلزم أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،من خالل العمل الدويل املتواصل
هذا ما جيعل الدعاية نوع من أنواع التدخل اليت تدينها اجلمعية و أنواع التدخل يف شؤون الدول، مجيعوتوصياا 

ؤون الدول غري مشروع يف ش يعمل تدخلتقرار الدول، وهي ذه الصفة اسوالعامة،وهي الدعاية اليت متس بأمن 
  .ا،وميكن أن دد السلم واألمن الدولينيليهع سلطةامل

وجوب االمتناع عن أي تدخل هدام من  اليت تنص على قاعدةاللقد استقرت يف القانون الدويل املعاصر 
تستطيع ممارسة  املنظمات الدولية مادامت هي األخرى ايضا وهذه القاعدة تشمل ،دولة ضد دولة أخرى طرف

يعين هذا من بني أشياء أخرى االمتناع عن القيام بأية و. هذا النوع من التدخل ومتلك الوسائل الالزمة لذلك
أخبار سواء صحفية أو بواسطة اإلذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى من  ودعاية عن طريق نشر معلومات أ

 سالمتهاوأمنها واملساس بسيادا ويف شؤون دولة أخرى  يكون اهلدف منها التدخل واإلعالموسائل النشر 
و السعي إىل خلق اضطرابات اجتماعية أو احلث على الفتنة أو.بإطالق دعاية أو بيان أو خرب كاذب أو مفربك

أو العمل على إطالة  اخلالفات سواء العرقية أو الدينية أو السياسية يف دولة من الدولوالنعرات  اخليانة أو إحياء
   .عمر األزمة فيها 

وهذا مثال حقيقي على هذا النوع من التدخل وكذلك على رد الفعل الذي ميكن أن حتدثه هذه الدعاية 
نشرت الصحافة الوطنية اجلزائرية مثال أن اخلارجية اجلزائرية أبلغت الطرف  لقد: من طرف الدولة املستهدفة ا

كما جاء يف . مبدأ عدم التدخل يف شؤوا الداخلية لككذوبواجب االحترام الصارم لسيادة الدولة،  األمريكي
غري وبيان وزارة الشؤون اخلارجية أن التحذير الصادر عن السفارة األمريكية باجلزائر كان من نسج اخليال 

اهللع يف قلوب وحالة من الذعر  يأيت هذا لكون ما نشرته السفارة األمريكية باجلزائر قد خلقو.. . مقبول
استدعاء اخلارجية اجلزائرية للقائم بأعمال السفارة األمريكية بعد يوم واحد فقط من بث هذه ...  املواطنني

موقف الدول ورد فعلها على  هذا اخلرب دليل علىو )1( األخرية لتحذيرها عن وقوع اعتداءات إرهابية حمتملة
على األمن واالستقرار الداخلي يف دولة من  حتدثه الدعاية من آثار سلبية ما ميكن أنو مثل هذه التصرفات

وتنظر إليها الدول على أا عمل عدائي ضدها،  ويف أقل االحتماالت على أا تصرف غري ودي من ،الدول
  .طرف الدولة اليت توظف ذلك النوع من الدعاية لتحقيق أهداف غري مشروعة

وميكن أن تصنف هذه التحذيرات الصادر عن السفارة األمريكية ضمن التدخل الدبلوماسي الذي اعتادت 
الدول السفارات األمريكية القيام به يف العديد من الدول دون أن جتد أية معارضة ملا تقوم به من مساس بسيادة 

                                     
)1( 3ص . 2007أفريل  16االثنني  : عن جريدة اخلربـ.       
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واألعراف  والتقيد بالقوانني.دة البلداملضيفة ولو على سبيل تذكري البعثة الدبلوماسية بضرورة احترام سيا
  .الدبلوماسية

كلبنان  ذه الصورة ضد العديد من الدول اليوموتستعمل الواليات املتحدة هذا النوع من الدعاية و
وأهم مثاال على ما تشنه وسائل اإلعالم العاملية من دعاية .السودان وغريهاو سورياو كوريا الشمالية،وإيران و

إلقدامه "هوجو شافيز"املنتخب دميقراطيا السابق يها التشويه والتحريف على الرئيس الفرتويليشرسة استخدمت ف
 على إصالحات داخلية من شأا احلد من التفاوت يف توزيع الثروة وحتقيق العدالة االجتماعية األمر الذي

  .)1(هاوجدت فيه األقلية صاحبة الثروة والتأثري وامتداداا اخلارجية ديدا ملصاحل
 يةاهي يف احلقيقة سوى نوع من الدع ما" ويكيليكس" موقع أن تسريبات من املالحظني قد رأى الكثريل
 ليوتسه مارستها الواليات املتحدة من بعيد ضد بعض احلكام العرب لتفقدهم الدعم واملساندة الشعبية اهلدامة
احلكام  أخبار مل تتضمن إاللتسريبات اه أن هذ على صحة هذا التحليل هو تنحيتهم ،والدليل املنطقي عملية

 يف الواليات املتحدة ترغب  تعدوهم من مل ،إىل فئة معينة منهم الومن بني احلكام العرب مل تتعرض إ العرب،
كما أن التوقيت الذي أطلقت فيه تلك .املنطقةوالذين ال يدخلون ضمن مشاريعها املستقبلية يف .بقائهم 

إن املقصود .)2(أا مدروسة بعناية كبرية لتحدث األثر املرجو منها وهو ما حدث فعالالتسريبات يدل على 
كل ما يروج من أخبار وتقارير : بالدعاية اليت تشكل تدخال غري مشروع يف شؤون الدول األخرى اليوم

يف ذلك حريتها  اتصرحيات يكون الغرض منها املساس بسيادة الدول األخرى وسلطتها على مجيع شؤوا، مبو
ويدخل ضمن هذا املفهوم ما تقوم به . االقتصادي واالجتماعي دون تدخلويف اختيار نظامها السياسي 

لإلرهاب، أو أا حكومات  الواليات املتحدة وااللتحاد األورويب باام حكومات معينة بأا راعية
ل تلك الدعاية وجعلها تقبل مبا ميلى عليها استبدادية،واملقصود من ذلك هو التأثري على تلك احلكومات من خال

ويف أحيان كثرية تكون الدعاية متهيدا وخطوة .أو تتنازل على سلطتها يف شأن من الشؤون نتيجة لتلك الدعاية
 .أوىل يف طريق التدخل بالقوة العسكرية يف شؤون الدولة اهلدف

بداء رأيها أو إصدار احلكم على شرعية الدول األوروبية ال متلك حق التدخل وإوإن الواليات املتحدة 
كان هذا موقف  دالسلطة يف دولة من الدول، فهذا شأن من الشؤون الداخلية اليت تعين شعب الدولة وحده، وق

قد ثبت أن ما و. احلكومة اجلزائرية من عملية التدخل يف ليبيا،وهو موقفها احلايل من حماوالت التدخل يف سوريا
داخلي بني الشعب والسلطة اليت تتوىل شؤونه ولكل شعب احلق يف تقرير مصريه مبا حدث وما حيدث هو شأن 

  .دون تدخل خارجيويف ذلك اختيار نظام احلكم ونوع احلكومة اليت تسري شؤونه بكل حرية 
 ننتهي يف األخري إىل أن الدعاية كأي تصرف آخر ميكن أن تكون وسيلة وأسلوب تستعمله الدولة قصد

عمال غري  ساس بسيادة الدول األخرى وحرماا بذلك السلوك من حرية القرار وهذا التصرف يعتربالتأثري أو امل
مشروع، ويبقى أن هناك هامشا كبريا للمناورة وللظروف اليت تتحدد على ضوئها مسألة الشرعية وذلك يف ظل 

                                     
)1( 107- 106 ص السابق، املرجع ،عصر العوملةالدبلوماسية يف  : دكتور امحد حممود مجعةـ.  
)2( يف تصريح صحفي سبقت اإلشارة اليه صحة تلك  بريس دديفيوقد أكد سفري الواليات املتحدة السابق يف اجلزائر ـ

  .التسريبات
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رغم  ملراكز القانونية ألشخاصه،جمتمع دويل يأخذ يف االعتبار عامل القوة وعامل املصلحة يف حتديد األوضاع وا
  .املساواة يف السيادة بني مجيع الدول كبريها وصغريها بدأإقراره مب

إما عن طريق  لتقليل من اآلثار السلبية للتدخل عن طريق الدعايةاحتاول  املستهدفة أن الدول إىلنشري كما 
التكذيب أو عن طريق الدعاية املضادة كما ميكن للدعاية اهلدامة أن تثري ردود أفعال تتوقف يف النهاية علي طبيعة 

   .قوة طريف العالقةوالدعاية نفسها والغرض منها 
 داأن التمتع باحلقوق واحلريات األساسية ليس استريو هي ممارسة ميدانية وليست دعاية، ةإن الدميقراطي

املنتجات أو حىت األفكار بل حقيقة جيب أن متارس عمليا يف احلياة اليومية وأن تالزمنا مجيعا ووتكديس للسلع 
  .حمكومني بدون إقصاء أو متييز على أي أساس كان وحكاما 
والدراسات املتعلقة مبا جيري يف دولة من الدول  نشري يف األخري اىل أن توجيه بعض أنواع التحقيقات،و

 يشكل دعاية هدامة وتدخال يف شؤون تلك الدولة إذا كان اهلدف من ذلك إحلاق أضرار بتلك الدولة قد
الغري موضوعية اليت تروجها بعض املنظمات غري و،كما أن املعلومات واإلحصائيات الكاذبة وعالقتها بشعبها

قد تكون  أو انتشار الفساد والرشوة أو االختفاء القسري أو التوقيف التعسفي، احلكومية حول ضحايا التعذيب،
مشاكل داخلية أو خارجية له بتأليب الرأي ودعاية اهلدف منها هو اإلساءة اىل النظام القائم وخلق صعوبات 

  .تشكل الدعاية ذه الصفة تدخال يف شؤون الدولة املعنيةو العام سواء الداخلي أو الدويل ضده،
بث وتعميم وة يف أغلب دول العامل يبدأ بنشر الدعاية اهلدامة تؤكد التجربة أن قلب األنظمة احلاكمو

معلومات وأخبار تثري الرأي العام يف تلك الدول،أو متس مصاحل بعض الدوائر يف السلطة وخاصة اجليش الذي 
  .وهذا يف حد ذاته عمل غري مشروع كثريا ما يتدخل لإلطاحة  باحلكومة الشرعية،

الرأي العام  هيأتخطرية  الاماتعاصرة قد سبقتها دعاية قوية وتلفيق إن مجيع التدخالت العسكرية امل
  .أمر ال مفر منه يف النهاية لتقبل األمر الواقع علي أساس أن التدخل

 لقد صوروا لنا العراق كقوة نووية تشكل خطرا على األمن والسلم العاملي ودد أمن جرياا،مث اخنرطت
  .بعد سقوط العراق ةاحلقيق انكشفتمصدقة هلا وقد الدول العربية يف هذه الدعاية 

ن دعاية وتشويه للحقائق ليس بقليل وقد قادما  م حاليا سوريا ،وما تتعرض له وما تعرضت له إيران 
  .يف صراع غري متكافئ شديدة والتنازل بعد مقاومة االستسالمالدعاية املدروسة يف النهاية اىل 
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  و حروب التحریر الحروب األھلیةوالتدخل في الصراعات :  رابعال طلبمال

  
وقتا طويال يف النقاش منذ اية احلرب العاملية وأخذت حيزا ومن احلقوق اليت حازت على اهتمام كبري 

يف  كان اهلدف من إعالن حق تقرير املصريمعروف فقد   هو كماو. األوىل نذكر بصفة خاصة حق تقرير املصري
 على يد األغلبية اليت ضمت إليهاله التمييز والتعسف الذي تتعرض ضد اية األقليات العرقية والدينية مح هوالبداية 

بشكل مذهل خالل ووقد ازدهر حق تقرير املصري بسرعة  .األوىل العامليةكإجراء ناجم عن ترتيبات اية احلرب 
  .هذا العصر يف ظل األمم املتحدة على اخلصوص 

 تبعا للظروف واألوضاع الدولية احمدد امفهوموتقرير املصري سواء املبدأ أو احلق يأخذ معىن  كان تارخييا
،ألنه املبدأ واحلق هذا ما عقد مسألة إثارته يف العالقات الدولية و.السائدة يف كل مرحلة من املراحل اليت مر ا

أو خطر تقسيم الوء خطر التفكيك الذي غالبا ما كانت الدول حتتمي به ملواجه ما يهددها من أخطار سوا
يقول أحد الفقهاء . بعدا ومعىن حمددا يف التطبيق العملي تقرير املصري قد أخذف حالياأما .الزوالوالتالشي 
  : يلي يف هذا الصدد ما ناملعاصري

There still romains some difficulty as to what the expression « self-determination »it means,or 
includes.Presumably ,it connotes freedom of choice to be exercised by a dependent people through a 
plebiscite or some other methods of ascertainment of the peopole’s wishes.Another difficult problemes 
to determine which communities of human beings constitute « people » for the purpopose of enjoying 
the right of self determination -d.Aspects such as common territory ,common language, and common 
Political aims mayes have to be considered )1( . 

حق " قصد به يف ذلك الوقتي كان تحدةبداية نشاط األمم امل الذي ظهر مع مفهوم تقرير املصري يظهر ان
 فهو أوسعكما تطور يف التطبيق  أما املفهوم العام لتقرير املصري. " الشعوب و األقاليم املستعمرة يف االستقالل

   .من ذلك وأمشل مضمونا
يشري إىل حق كما  ،يف االختالف إىل حق كل جمموعة بشرية متميزة تقرير املصريلاملعىن العام  ينصرف

أما . دون تدخل خارجيواالجتماعي والثقايف بكل حرية واالقتصادي وشعب يف اختيار نظامه السياسي كل 
يف ظل " التميز واالختالف" يف كل جمموعة  عرقية أو دينية أو لغوية حق قصد بهيف على املستوى الداخلي

يف  من الدول شعب دولةلة املكونة حق الفئات املختلف يعينلتقرير املصري "وهذا املفهوم العام  ،الوحدة الوطنية
هذا املفهوم لتقرير و. سواء مباشرة أو بطريقة غري مباشرة الدولة، تلك املشاركة يف حتديد مسار احلياة العامة يف

 .دولال من ضمن متطلبات احلياة الدستورية والنظام السياسي يف دولة دخلي تطبيقاته املختلفةو املصري
 الداخلية اهو شأن من شؤو وكيفية ممارسة السلطة فيها  ألية دولة السياسي النظاممن البديهي أن يكون 

عن اتفاقيات  انبثقاىل ما  األوىل عود جذورهت هو مفهوم قدمي هذا املفهومو .بكل سيادة تنظمه قوانينها الداخلية
يف السيادة بغض النظر عن االعتراف بتساوي الدول والشهرية اليت أقرت مبدأ سيادة الدولة، " واست فاليا"

                                     
)1(  -  Starke J.G : Introduction to International Law:opt,cit. PP 136 . 
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قد برز هذا املفهوم بقوة  من و. تابعيه علىوإقليمه  معتقداا ونظام احلكم فيها، وحرية كل أمري وسلطته على
العرقية  تلترتيبات اإلقليمية اليت جاءت بعد احلرب العاملية األوىل وظهور مشاكل األقلياا من خاللجديد 

   . واللغوية والدينية يف أوروبا
وتأثري على العالقات الدولية  انعكاسيف دولة من الدول  الداخليةلألوضاع كون يقد رغم ما سبق، فو

أو قد يصبح من  دولة أو دول أخرى، شأن داخلي إىل انشغال أو اهتمام من اهتمامات قد يتحول ما هوو
وبلجيكا باحلرب و كانشغال فرنسا .الدول بقية نظرا لعالقته وتأثريه على مصاحل عموما اتمع الدويل إشغاالت

بصفة  وحاليا انشغال فرنسا .األهلية يف روندا مثال وقبل ذلك انشغال بريطانيا الكبري باحلرب األهلية يف نيجرييا
 عليزين العابدين بن "واليت أطاحت بالرئيس  2011خاصة باألحداث اليت عرفتها تونس خالل شهر جانفي 

وكذلك انشغال الواليات املتحدة وبريطانيا باألحداث اليت عرفتها  .ة بني البلديننظرا لطبيعة العالقات القائم
مصر،واليت أطاحت بنظام الرئيس حسين مبارك ويعود هذا االنشغال اىل حجم املصاحل اليت متثلها مصر للدولتني 

 دولة نشغاليعود سبب ا قدو .نفوذ يف املنطقة صر منبنظام احلكم املصري وما مل وطبيعة العالقات اليت تربطهما
بني   والصالت العرقية أو الدينية أو اللغوية العالقات امتدادواىل تداخل  مبا حيدث يف دولة أخرى من الدول

وقد أعيب على اجلزائر .اىل وقت قريب سببا قويا من بني هذه األسباب ا،وقد كانت اإليديولوجيشعيب الدولتني
  . عدم انشغاهلا مبا جرى على حدودها

  الحروب األھلیةوأسباب الصراعات  : الفرع األول

فئة معينة من فئات الشعب، أو بني السلطة القائمة  بنيواخلالف بني السلطة القائمة يف بلد من البلدان إن 
كإخنفاظ مستوى  ، أو اإلقتصادية أو السياسية نتيجة لتدهور األوضاع االجتماعية كون كل الشعب ميكن أن يو

قد و.التفرقةو و إتباع سياسة التمييزأ احلقوق واحلريات العامة تضييق علىال املعيشة أو ارتفاع مستوى البطالة أو 
شعب الدولة ضد السلطة أو بني كافة  .األقاليممن  أوجهة معينة الشعب،متميزة من  فئةاخلالف بني  هذا ظهري

 .حرب بني الطرفني اىل أو عاخلالف إىل صرا،وميكن أن يتحول هذ القائمة عليه
 ،وقد يكون السياسة املتبعة من جانب السلطة احلروب األهلية راجع اىلووغالبا ما يكون سبب الصراعات 

، أو تغيري يف تلك الدولة االستيالء على السلطة حماولةأو تحسني ظروف املعيشة، ب هو املطالبة اهلدف من الرتاع
 أمر حتديد طبيعتهيتوقف و .مستقلة وحدة سياسيةإقامة ون اإلقليم ع االنفصال السلطة، أوالنظام، أو اقتسام 

مدى وطبيعة املطالب، و، ودوافعه يتوقف بصفة خاصة على أسباب الرتاعو، كثريةعلى ظروف وعوامل  الصراع
  .التعقيدوغاية األمهية ر يف وأم ههذولتنازل، ل واستعدادها املتنازعة للتفاوض وقدرا فاألطرااستعداد 
 بدأمن حيث امل هو ر على إقليم دولة ما وضمن حدودهاودي الذي هذا الصراعفمهما يكن عليه احلال و 

وحق كل شعب يف تقرير  ،اومن ناحية القانون الدويل شأن من الشؤون الداخلية اليت م الدولة املعنية وحده
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 تسري شؤونه وحتكمه  السلطة اليتحتديد و اختيار حق شعبلكل ف. ه السياسي بكل حريةنظاماختيار ب مصريه
  .)1(هذا األمر ال جيوز للدول األخرى التدخل يفو

 ولكن. الداخلية هي عدم جواز التدخل يف الصراعاتو: لقانون الدويل فإن القاعدة واضحة جدال بالنسبة
قاعدة ال تفرق بني احلكومة القائمة اليت   اخاصة أوقاعدة تطرح الكثري من الصعوبات يف التطبيق العملي ال هذه

املعروفة ل االلتزام بقاعدة عدم التدخ ولكي يتم .بني خصومها أو املتمردين عليهاو ألدولةمتارس السلطة يف 
مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع األمم جيعل لكن املالحظ هو أن : توفر شروط معينة تطلب القانون الدويلي

   :على النحو التايل أمرا بعيد املنال ومراعاة تلك الشروط لدويلتطبيق القانون ا
  دخل في الصراعات والحروب األھلیةعد م الت األصل ھوأن  : أوال

جيب  يف دولة من الدول من الوقت الذي تعترف فيه الدول بوجود حرب أهليةأنه : هي املعروفة القاعدة
 كانت قد املوقف ذاهو. وتسهيل عملية حل الرتاع أألوضاعلتفادي تفاقم  احلرب تلكعليها عدم التدخل يف 

فقد قامت . احلرب عكس املوقف األملاين من تلك على ،احلرب األهلية االسبانية شأنب يةفرنسال احلكومة اختذته
  فرانكوفرانشيسكو "أملانيا بالتدخل لصاحل الفاشية يف احلرب األهلية االسبانية مربرة ذلك مبساعدة الفاشسيت 

  .أن تدخلها يأيت يف إطار محاية الغرب من التهديد البلشفيو
،مل يتم إتباعه فيما بعد يف مثال إن موقف احلياد الذي التزمت به فرنسا يف احلرب األهلية اإلسبانية

صراعات داخلية أخرى،فقد اعتمدت فرنسا سياسة التدخل يف الصراعات الداخلية على السلطة يف مستعمراا 
حكومة  ىلإتقدمي املساعدة  يف الزايري ،أو ما حدث كإجالء الرعايا مثل.لى أسس خمتلفةعإفريقيا السابقة يف 

على أسس إنسانية مثل التدخل  املتكرر يف مجهورية التشاد ،أو هاصديقة تواجه صعوبات داخلية مثل تدخل
  .مثال الفرنسي البلجيكي يف رواندا

 د من الصراعات الداخلية اليت حدثت يف دول أوروبا الشرقيةسابقا يف العدي كما تدخل اإلحتاد السوفييت
 على أساس محاية األنظمة الشيوعية من اخلطر ولعل أهم تلك التدخالت كان التدخل يف حوادث

    .تشيكوسلوفاكيا وحوادث ار
 ذلك النعدامو.مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع األمم جيعل تطبيق القانون الدويل أمرا بعيد املنالإن 

هل تتدخل  ما دام األمر ذه الصورة فإن الدول هي اليت تقرروتتكفل بالسهر على ذلك،  عليا فوق الدول سلطة
  :روزا لني هيقرت يف هذا الشأن مايلي املعروفة تقول األستاذة اإلجنليزية .أو ال تتدخل

                                     
)1( الصراعات و النتائج  تلك اختلفت أسباب وقد  ،الكثري من الصراعات بني السلطة واملعارضة لقد عرف العامل املعاصرـ

الثورة اإلسالمية يف إيران اليت أطاحت بشاه إيران،والثورة اليت  قادا املعارضة يف رومانيا : اليت أسفرت عنها وأمهها
ىل حد ما  إ بهاحلكم أو السلطة القائمة وتشد نظام ض، وهي ثورات شعبية "تشاوسيسكو"وأطاحت بنظام الرئيس 

ىل إسقاط النظام يف البلدين أما إ تواليت أدومصر    كل من تونس،يفاليت قادا املعارضة   واملظاهرات االحتجاجات
حيث طرحت  مسألة شرعية .يف األحداث حاليا عن طريق حلف الناتو الوضع اللييب فقد تعقد بتدخل جملس األمن

  .التدخل
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The compliance with the law is far from satisfactory, Because there is no central superior 
authority to provide definitive answers, states must decide for themselves what the legal rules are, and 
what specific rules apply to the particular circumstances of their conduct. Both parties to a civil war, and 
their supporters, can come to the battlefield claiming support from international law .,then,legitimate 
and increasing interest in civil wars but is inadequate to the task )1( . 

هو احلرب األهلية الغري معترف ا : من هذه احلروب النوع األول : هناك نوعان من احلروب األهلية
واقع تعقيدات كثرية من ناحية القانون حيث يعترب األمر شأنا داخليا تتعامل احلكومة الهذه احلرب ال تثري يف و

تقدمي  يف هذه احلالة تستطيع الدول األخرىو. القائمة معه بالطريقة اليت تراها مالئمة ما دام الوضع حتت سيطرا
  .بدون حرج وال مشاكل هاعلى طلب املساعدة أو التدخل إىل جانب احلكومة القائمة بناء

من  حجما معينا سواء الداخلي يظهر عندما يبلغ الصراعهو الذي ف: من هذه احلروب النوع الثاينأما 
 الدول األخرى فهذا التحول يفتح الباب أمام قضية اعتراف. نوعية العملياتوأو من ناحية كثافة  النتشاراناحية 

حىت يف حالة االعتراف بوجود حرب أهلية يف دولة و. من الدول بوجود حرب أهلية يف دولة عدم اعترافهاو أ
يشري أحد الكتاب إىل أن أي حماولة و. فإن الدول غالبا ما حتدد ما يترتب على هذه احلرب من آثار: من الدول

ن منح االعتراف يؤدي أل. حالة حرب أهلية قد يقود إىل سوء فهم تلك احملاولة لوضع شروط االعتراف بوجود
 االتفاق عليه الدول اخلارجية يف حدود ما متومعىن ذلك وجود التزامات بني الثوار وظهور عالقات فعلية،  إىل

  "تـلوتر بأخ"الفقيه قاضي حمكمة العدل الدولية  هذا رأيو )2(اإلنسانيةواملالءمة، ومن أجل املصاحل، . فقط
H.Lauterpacht  االعتراف بوجود حرب أهلية يف احلقيقة هو إجراء تسعى من خالله الدوليفسر بوضوح أن و 

وذلك باختاذها موقف احلياد يف الصراع بني  محاية مصاحلها بصفة خاصة،وإىل احملافظة  اليت تقدم االعتراف
يوم فمن  :ثر  القانوين املترتب على منح اإلعتراف بوجود حرب أهلية بدقةجيب  فهم األو.خصومهاواحلكومة 

اإلعتراف بأن ما حيدث يف دولة من الدول هو حرب أهلية،يترتب على الدولة املعترفة واجب عدم التدخل يف 
  .عدم التدخل، واألخطر من ذلك الكف عن مساعدة احلكومة القائمة بدأتلك احلرب مراعاة مل

هو و دوضع املتمرليس و إىل وضع احملارب يتعلق باحلروب األهليةيف ما  يشري القانون الدويل التقليديو 
يف ذلك  توفرت أن لشخص أو موعة من األشخاص البد من متنح صفة احملاربلكي و. مصطلح أكثر دقة

  : ايلعلى النحو التشروط وهي أربعة  الشخص،أو األشخاص
  .الرتاع على نطاق واسعذلك  وجود نزاع داخلي يف دولة معينة، وأن يكون:  لشرط األولا

  .جزاء معتربا من إقليم الدولة املعنية أو الثوار ن حيتل املتمردونأ :  ثاينالشرط ال
وفقا لقواعد احلرب، بواسطة  أو الثوار أن تتم إدارة العمليات القتالية من طرف املتمردين :ثالثالشرط ال

 .وحدات عسكرية مسؤولة أمام قيادة حمددة

                                     
)1(  -  Rosalyn Higgins : International Law and civil conflicts: In Luard,E The Regulation of civil Wars . PP170. 
)2(  -  Lauterpacht. H : Recognition in international law London 1948. PP 276-77  . 

.  170  ص، املرجع السابق     Rosalyn Higgins         كما أشارت اىل ذلك األستاذة   ـ  
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 )1(بوجود حرب أهلية أمرا ضروريا وجود ظروف جتعل أمر اعتراف الدول األخرى:  بعلرااالشرط 
حيث .وفقا ملا  تقتضيه مصلحتها بني احلالتني يف النهاية توازنل سلطة تقديريةلدول ليترك  األخري وهذا الشرط

املعنية  الدول بعد اعترافف: ترتب على اعتراف الدول األخرى بوجود حرب أهلية يف دولة من الدول آثار هامةت
عدم التدخل إىل جانب ب تلتزموالصراع،  ذلك مطالبة بالتزام موقف احلياد فيما خيص بوجود حرب أهلية تصبح

االحتياطات الالزمة وباختاذ كافة اإلجراءات  هي األخرى كما أن األطراف املتنازعة مطالبة.هأي طرف من أطراف
  . احلياد لكلضمان ذ
شرط أو أكثر  حتقيق  الثوار على يتعذر ما وغالبا التحقيق، صعبة هي شروط ن الشروط السالفة الذكرإ

يترتب على اعترافها بوجود حرب  ميكن أن ال ترغب يف تقييد نفسها مبا يف غالب األحوالكما أن الدول . هامن
 .يفقد قيمته يف التطبيقبوجود حرب أهلية  هذا ما جعل االعترافو. من آثار قانونية أهلية يف دولة من الدول
يف الصراعات  املالحظة السابقة، فإن تطبيق جممل قواعد القانون الدويل املتعلقة بالتدخلعلى الرغم من 

ألن القانون الذي  ينص على عدم التدخل : رفني املتصارعني يتوقف على الوضع القانوين للط احلروب األهليةو
تدعي وجود  غالبا ما لفإن الدوباإلضافة إىل ذلك . مبجرد منح االعتراف، يظهر على أنه قانونا غري مرض

  .االعتراف  بعد منح استثناءات على قاعدة عدم جواز التدخل
هلذا السبب فإن الدول تتجنب يف و. كما يظهر كذلك أن معيار االعتراف نفسه هو معيار غري واضح 

استحالة  االعتراف منح يترتب على عدمو. يف دولة من الدول أغلب األحوال االعتراف بوجود حرب أهلية
أحد الطرفني دون أن تكون خمالفة اللتزاماا  حبق التدخل إىل جانب تلك الدول مطالب يف وجهالوقوف 

  .احلروب الداخلية املعترف ا فقط عدم التدخل يفالقانونية، ذلك أن القاعدة هي 

  ؟ عدم التدخل في الصراعات الداخلیة مبدأھل یوجد استثناء على  : ثانیا

 لتلك االستثناءات ميكن أن تكونو ،على قاعدة عدم التدخل استثناءات وجود إدعاء لقد تعودت الدول
  :ص هذه االستثناءات فيما يلييتلخميكن و .أمهية أكرب من القاعدة اليت حترم التدخل نفسها

وقد مت تقدمي هذا  .بدوافع إنسانيةوادعاء الدول احلق يف التدخل يف احلروب األهلية على أسس :  أوال
 من جانب معظم التربير يف معظم حاالت التدخل املعاصرة ، على الرغم من إنكار وجود حق التدخل اإلنساين

كما سنرى الحقا  وكذلك رفض الدول نفسها االعتراف بوجود حق التدخل اإلنساين. الفقه الدويل املعاصر
يعود اىل يف ذلك  السببو ةمقنع ةونيقان اتعندما تعجز عن تقدمي مربر  هذا التربيرإىل الدول غالبا ما تلجأو

                                     
)1( ا سنة  1949جنيف اتفاقية من  4املادة ـ 1977حول القانون اإلنساين وكذلك الربوتوكول الثاين امللحق.  

           Once a state has defined its attitude and characterized the situation; deferent international legal provisions 
would apply. If the rebels are regarded as criminals; the matter is purely within the hands of the authorities 
of the country concerned and no other state may legitimately interfere If the rebels are treated as 
insugents;then other states may or may not agree to grant certain right.”-Malcolm N; Shaw.opt ct .PP798. 
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املعاين ويتوقف وواتساع معناه اىل درجة أنه ميكن أن يتضمن الكثري من املفاهيم  )1("اإلنسانية" مرونة مصطلح
كما  التدخل على خلفيات أودوا فع إنسانية حق موضوع عندما تثري األمر يف النهاية على ما تتطلع إليه الدولة

ومل  1999 - 1975 وقد رأينا حجم املأساة اليت حلفتها احلرب األهلية يف لبنان الحقا سيتم التطرق اىل ذلك
وقد حاولت الواليات . )2(صراع الطائفي يف ذلك البلدتستعمل الدول الكربى حق التدخل اإلنساين لوقف ال

  .عدواا على العراق بالتدخل اإلنساينبوادر الشروع يف املتحدة وبريطانيا تربير 
ادعاء الدول احلق يف التدخل يف احلروب األهلية على أساس وجود معاهدة مع احلكومة اليت تواجه :  ثانيا

للدولة أن تتدخل على أساس وجود اتفاق سابق بينها وبني احلكومة  قفي هذه احلالة حيف .صعوبات داخلية
ولكن هل ميكن أن نتصور يف مثل هذا الوضع القائمة مثلما هي عليه االتفاقية اليابانية األمريكية السالفة الذكر،

التزام دولة بالتدخل على أنه خمالف لقاعدة وجوب االمتناع عن التدخل، وإذا كان هذا أمر ممكن فهل جيوز 
السلطة القائمة من أو حرمانه من حقه يف مقاومة على حرمان شعب من الشعوب من حق الثورة  االتفاقاليوم 

اليت عرفتها تونس  األخرية هذا واضحا جدا يف مواقف معظم الدول من األحداث قد ظهرل ،أجل تقرير مصريه
عدم التدخل ومتكينا للشعبني  بدأمراعاة ملو موقف احلياد" ظاهريا"ولو  الدول الكربى ومصر فقد التزمت

حيث أن  .أحكام ميثاق األمم املتحدة  يف هذا الشأن ننسى جيب أن الو.املصري من تقرير مصريمهاوالتونسي 
ذلك أن تقرير املصري هو حق من حقوق .األخرى التزامااتسمو على  األمم املتحدة التزامات الدول حبكم ميثاق

توثق هذا احلق من خالل العمل الدويل املتواتر داخل أجهزة األمم وقد .اإلنسان اجلماعية اليت نص عليها امليثاق
خالل توصيات وإعالنات اجلمعية العامة لألمم املتحدة وبعد أن من استمرار التأكيد عليه وإثارته ب ذلكو املتحدة

ومل يعد هذا احلق اليوم مقتصرا على حق الشعوب  .مت إدماجه يف معاهدات مت إبرامها يف إطار األمم املتحدة
ر جمموعة إنسانية يف اختيااالستقالل بل تعداه اىل جمال أوسع ليشمل حق كل شعب أو واألراضي املستعمرة يف

 من حيكمه اختيار،مبا يف ذلك حق كل شعب يف  بكل حرية واالجتماعي والسياسي والثقايف االقتصادينظامها 
  .دون تدخل خارجي

هل هي و؟ أن عدم التدخل يكون يف احلروب األهلية املعترف ا فقط،:هل تلتزم الدول بالقاعدة القائلةف
 يف أهلية رد أا مل تعترف بوجود حرب ومساعدة احلكومة القائمة الصراعات الداخلية يف التدخل يف حرة 
  :التمحيص على النحو التايلوالفحص  أمر حيتاج اىل شئ من إنه ؟.الدولة تلك

يف  وما جرى" تونس" ، فإن ما حدث يفحركت الشارع العريببغض النظر عن الدوافع واألسباب اليت 
 شؤون داخلية بني املعارضة والسلطة هي" سوريا"و" اليمن"ما جيري يف كل من و،" ليبيا"ما حدث يف  و" مصر"

إال عن يف ذلك  ال جيوز للدول األخرى التدخل فيها ، كما ال جيوز  لألمم املتحدة التدخل  بدأمن حيث امل

                                     
)1( لقد ظهر إجتاه يف  الفقه الدويل املعاصر يؤسس لنظرية التدخل اإلنساين ولكن كما سيتضح الحقا فإن كل اجلهود ـ

وحترمي اللجوء اىل  مجيع الدول،املبذولة تصطدم بعقبة وهي ميثاق األمم املتحدة املبين على أساس املساواة يف السيادة بني 
  .2/7 وكذلك منع التدخل يف الشؤون الداخلية للدول املادة 2/4 القوة العسكرية املادة

)2( الف  14الف مفقود  17ألف جريح و  207الف قتيل و  133فضحايا تلك احلرب من اللبنانيني وحدهم قد بلغ حنوـ
  .خارج لبنانالف معاق زيادة على مليون مهاجر  13خمطوف و 
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وفقا  يل،األمن الدووإجراءات حفظ السلم   وحسب ما تقتضيه بعد الدراسة وحتديد املسألة طريق جملس األمن
 و عن طريق التفويض لدولة أو جمموعة من الدولة أومنظمة جهويةأ ،م املتحدة سواء بطريقة مباشرةمليثاق األم

روندا ويف ليبيا واهلرسك هلذا السبب بالذات كان التدخل يف احلرب األهلية يف الصومال ويف البوسنة و لتدخل،با
 هـنفس حىت ميثاق جامعة الدول العربيةو. أن استمرار تلك الصراعات يشكل ديدا لألمن والسلم  على أساس

تهدئة األوضاع أو حل الرتاعات الداخلية اليت لال يتضمن أي نص ميكن أن تستند إليه هذه املنظمة يف حماولتها 
من يف ليبيا دهشة وحرية الكثري من فقد أثار طلب جامعة الدول العربية تدخل جملس األ. تعترض الدول األعضاء

احنرافا عن مضمون التفويض الصادر عن جملس وكما أن ما قام به حلف الناتو يف ليبيا كان جتاوزا . املالحظني
 سقاط النظام الذي هو شأن داخليوليس التدخل إل محاية املدنيني من القصفومبنع الطريان   القاضيو األمن

ن تكراره يف سوريا هذه األيام ال يستند إىل شرعية واضحة املعامل كما يتطلبها ما حاول جملس األملك أن كذ
  . بصورة متواصلةوهذا ما سنحاول اإلشارة إليه  األمر يف مثل هذه املواقف،

إن األنظمة العربية احلالية تعاين من آثار حركة عارمة حركها الشارع بطريقة ميكن القول أا كانت 
واحترام القواعد الدميقراطية يف  على طريقة ممارسة السلطة،مطالبة بإدخال إصالحات جدية  االنطالقعند  عفوية

خاصة ضرورة وضع حد وتسيري الشؤون العامة، وضرورة حماسبة احلكام على التصرفات املنافية للقيم والقوانني، 
هناك خرق للمكتسبات اليت  ولكن ما حيدث حاليا دليل على أن .لعمليات اإلخالل املتواصل بأحكام الدساتري

ألن تلك الثورات مل تكن واعية بالقدر  .وعودة اىل الدكتاتورية واالستبداد من جديد حققتها الثورات العربية،
ثورات القائمة  ومل حتقق ال سقوط األنظمة سوىأهداف  من الكايف،بل كانت عفوية اىل درجة مل تكن هلا

  .واليمنصر وليبيا العربية أهدافها يف تونس وم
كثريا ما تدعي الدول حق التدخل يف احلروب األهلية ملوازنة تدخل سابق من طرف دولة أخرى :  ثالثا

وهذا اإلدعاء يف الواقع يعترب عودة لتطبيق حق الدول يف  اللجوء اىل القوة مىت رأت  .إىل جانب أحد األطراف
األمم املتحدة،وقد جتاوزت األحكام اجلديد اليت مصلحتها يف ذلك أي حق املبادرة الذي كان سائدا قبل قيام 

قد وتضمنها ميثاق األمم املتحدة هذا الوضع ونظرية توازن القوى هي نظرية سياسية ال عالقة هلا بالقانون،
كما . عصبة األمم نشاطعرفت هذه السياسة رواجا خالل و.ظهرت يف أوروبا أيام ازدهار املؤمتر األورويب

حلرب العاملية الثانية مباشرة  بالصراع االديولوجي بني الشرق والغرب لتربير التدخل متيزت فترة ما بعد ا
،وبعض الصراعات على السلطة واحلرب األهلية يف أنغوال والتدخل املضاد يف حرب فيتنام مثال ،وحرب كوريا

يف بعض دول أوروبا  وقبلها ، والتدخل السوفييت يف افغنستانوهاييت نيكاراغوا مثل يف دول أمريكا الآلتنية
كتقدمي  بطرق  وأساليب غري مباشرة  يف أغلب األحوال يتم ن التدخل املضاد كانإ  .وغريها الشرقية

لسوفييت ومجهورية كوبا يف ااإلحتاد  كل من فقد تدخل. بتقدمي السالحواملستشارين العسكريني ،والتدريب،أ
يف  أنشطتهما بكوا رد على تدخل جنوب إفريقيا ت الدولتانبررو 1976 -1975 احلرب األهلية يف أنغوال

حجم  إىلتصل يف نسبتها   فيتنامالواليات املتحدة أن مساعداا جلنوب  قالت يف حنياحلرب الدائرة هناك، 
  .الشمايل يف الصراع  فيتنامتورط 
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أن الدول تستطيع دائما أن تقدم الكثري من احلجج لتربير تدخلها يف الصراعات الداخلية  ا الشك فيهممو
الوضع  تقدير ما إذا كانو .وحدها املؤهل الوحيد للحكم على شرعية  االدعاءات املقدمة هي حيث تبقى

   .ال مالسائد يف دولة من الدول يشكل فعال حربا أهلية أ
كما أن . حالة إىل حالة أخرى منقد ختتلف  هذه الشروطو.معينة طشرو مدى توفر على األمر توقفيو

جتعلنا نتساءل  فيما  يف الصراعات الداخلية التدخل ظرادعاء الدول بوجود استثناءات على القاعدة العامة اليت حت
  .فعال التدخل يف احلروب األهلية؟  ظرإذا كان القانون الدويل حي

كومة حلمساعدة  تقدمي يف الصراعات الداخلية تبين موقفها على أساسالدول اليت تدعي جواز التدخل إن 
السؤال  لكنو. ما دام الصراع الداخلي مل يصل إىل درجة احلرب األهلية وهو أمر جائز تواجه صعوبات داخلية،

هلية؟ هذا األمر يتوقف على األرب احل درجة  إىل ا ما قد وصلداخلي صراعا يكون مىت :الذي يطرح نفسه هو
 عملية كما أن االعتبارات السياسية جتعل. احلقيقة شروط غري واقعية ذه  الشروط هي يفهو شروطتوفر عدة 
نادرا على الرغم من أن بعض الصراعات قد وصلت فعال إىل درجة  إآل دثال حت صفة احملارب أو منح االعتراف

وا مثال،وحرب البوسنة،واحلرب يف نيكاراغ ما حدث يف احلرب النيجريةمن الناحية الفعلية ك. احلروب األهلية
التدخل إىل جانب احلكومة القائمة جيب أن يكون بناء على طلب هذه  نفالراجح أ.واحلرب األهلية يف الصومال

 لةحا القوة املسلحة ما عداباالضطرابات الداخلية  وواجه العصيان م. يف ما دامت الدول حرة أألخرية وذلك
  .العامليديد السلم " واجب عدمو أملصري،تقرير " أتطبيق مبد

أن الدول األجنبية تستطيع مساعدة ب احلكومات موقفها  العديد من  أبدتقد بناء على ما تقدم فو 
ا هذو. تطلب املساعدة اخلارجيةويف حالة حرب أهلية على أراضيها  تلك احلكومة احلكومة القائمة عندما تكون

لكن القول بأنه و، . التدخل بناء على دعوة إصطالح عادة يطلق عليه األجنبية تقوم به الدول ذيال تدخلال
 نوعا من احلذر ذلك أن اللجوء إىل اإلعانة تطلببناء على طلبها أمر يوجيب التدخل إىل جانب احلكومة 

بدون اإلعانة أو التدخل األجنيب يكون و للصراع،قد يكون أمرا ضروريا لوضع حد  يف بعض األحيان األجنبية
كما أن هناك نوع من التردد فيما خيص االعتراف باجلهة اليت تنصب نفسها كممثل . أمر إاء الصراع حمل شك

إال أن الدول أصبحت تتردد : ورغم أن هذا النوع من التدخل ما زال حيدث .قائمهشرعي للدولة أي كحكومة 
القانون  غري واضح ذا رغم أن و .)1(د التزامات حمددة اجتاه احلكومة املعنيةيف استخدامه إال يف حالة وجو

اىل طلب التدخل وجودها  املهددة يف لالصدد، فإن السلوك الدويل يقدم لنا العديد من األمثلة أين جلأت الدو

                                     
)1( وبراغ  ـحوادث بودابست  يف و قبلها ـ 1979مثال الشك يف شرعية التدخل السوفييت يف احلرب األهلية األفغانية ـ

  .1978وكذلك ادعاء السلطات الفرنسية التدخل بناء على دعوة يف منطقة شابا يف الزايري 
خصوم السلطة إلاء الصراع لصاحلهم وأم لوال التدخل ما واألهم من هذا أن بعض الدول قد تعمد اىل مساعدة         

يف مجهورية صربيا واجلبل وتدخل حلف الناتو .مثال التدخل الروسي يف مجهورية جورجيا .استطاعوا الوصول اىل ذلك
  .األسود، وكذلك يف ليبيا 
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 الواسع كاملادة األوىلللعصيان الداخلي  معاهدات تنص على املساعدة اخلارجية لوضع حدإستنادا اىل  اخلارجي
  .)1(1951سبتمرب  8اليابان ومثال بني الواليات املتحدة . من معاهدة األمن ضد الفوضى

التشكيك يف شرعية التدخل األمريكي يف ) جملس األمن الدويلوخالل مناقشات اجلمعية العامة (لقد مت 
نظرا ملا  .1958التدخل الربيطاين يف األردن بناء على طلب صريح من حكوميت البلدين  شرعية، ومثال لبنان
  . هما من صعوبات داخليةتواجه

قضية بيع السالح إىل املتمردين، فالدول خالفا  دجتاه الدول األخرى، جن االلتزامات احملددةمن أهم و
مع و .إىل حني االعتراف بوجود حالة حرب أهليةلذلك تستطيع االستمرار يف تزويد احلكومة الشرعية بالسالح 

كذلك الثغرات املوجودة يف هذه النظرية فقد أصبح جتاهل الشروط التقليدية وصعوبة تطبيق نظرية االعتراف، 
صارت احلكومات تواصل تزويد احلكومة القائمة بالسالح حىت يف حالة وجود حرب أهلية و ،سلوكا عاما

 هو استمرار احلكومة الربيطانية يف تزويد احلكومة النيجرية بالسالح هذا الوضع رئيسية، وأن أوضح مثال على
 جدية جتعل احلكومات املوردة اأسبابو اهناك ظروفما يقال أن  وغالبا.نيجريياها تخالل احلرب األهلية اليت عرف

طلبات القانون الدويل مت ذلك بعيدا عنو. حىت االقتصاديةومصاحلها السياسية  تالءم معي اللسالح تتخذ موقف
زائر بعد إلغاء املسار كما يالحظ أنه خالل األحداث اليت عرفتها اجل .فيما خيص عدم التدخل يف احلروب األهلية

أعترب ذلك واحلكومة اجلزائرية بالسالح ملدة زمنية معتربة، االنتخايب أن بعض الدول قد امتنعت عن تزويد 
منها على اخلصوص فرنسا والواليات و.بوجود حرب أهلية يف اجلزائر ضميناملوقف الغري معلن مبثابة اعتراف 

  .املتحدة األمريكية
اىل ذلك  لو كانت الدوافعوفيه خماطرة كبرية حىت  عدم التدخل قاعدة ن القول بوجود استثناءات علىإ

فهذا  .بني القوى العظمى النفوذ تو محاية جماالأاحملافظة على توازن القوى  حىت مربرات أو ،إنسانية هي دوافع
ات ــوعلى خلفي إىل تربير خرق قواعد القانون الدويل من اجل غايات مصلحيه صرحية دعوةالقول يتضمن 

  .ال يقرها القانون الدويل
يف موقف حرج  املوردة ضع الدوليخالل احلروب األهلية غالبا ما  لتزويد بالسالحا اتإن تنفيذ معاهد

عدم  ال تريد املغامرة يف وضعية ال تعرف ايتها، حىت يف حالةو ،احلقيقية للصراعال تعرف النهاية ألا، 
 االعتراف اليت قدمت من الدول يقتضي ةبوجود حرب أهلي االعتراف منحف .)2(بوجود حرب أهلية عترافإلا

حظر بيع السالح إىل حكومة تواجه حربا  الدول يف حالة ضغط على أيكما أنه ال يوجد  .البقاء على احلياد
                                     

)1(  -  Skubis Zewski: Use of force by states in manual of Public international Law edited by Max Sorensen       
PP 749 - 750. )2( موقف احلكومة الربيطانية يف احلرب األهلية النيجرية حيث مل تعترف بوجود حرب أهلية و استمرت يف  كان و هذاـ

  تزويد احلكومة القائمة بالسالح
أثناء األحداث اليت عرفتها ليبيا قد تصرفت بشكل و بأسلوب يوحي الشئ امللفت لالنتباه هو أن احلكومة الفرنسية ـ           

حيث قيل أن فرنسا كانت تزود الثوار بالسالح كما  وكأن الصراع كان يدور بينها وبني قوات الرئيس معمر ألقذايف،
ف يف القانون أقامت معسكرات لتدريب املعارضة يف اجلنوب الغريب هلذا البلد وهذا السلوك كان خمالفا ملا هو معرو

  .ومضمون التفويض الصادر عن جملس األمن الدويل .وهو جتاهل لدور جملس األمن يف القضية الليبية الدويل املعاصر،
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يف حالة وجود نص أو قاعدة قانونية تتعلق بتنفيذ معاهدات توريد السالح يف حالة  طيكون الضغ وإمنا .أهلية
 .ليس هناك أي مانع من إدراج بند يف معاهدة يؤكد وجوب عمل ذلكو أهلية، قيام حرب

معارضة الستمرارها يف تزويد النظام السوري بالسالح وهلذا السبب مل جتد روسيا حاليا أي حرج أو 
  .إستنادا اىل إتفاق قدمي بني البلدين رغم وجود  صراع داخلي يف هذا البلد

 ألن املشكلة تكمن أساسا يف ،احلركات االنفصالية تظهر يف حالة األهلية يف احلروب التدخل صعوبة إن
كيف ألي طرف خارجي أن يعرف ما إذا وياة مشتركة ؟ تعريف ما هو الشعب، ومن هم الذين يسامهون يف ح

لكن و! ممبدأ هاكان هذا الشعب سيوافق على مجع حقوقه يف كيان أو دولة واحدة ؟ فحق تقرير املصري هنا 
  . )1(يبقى دائما سؤال من هو الذي يقرر املصري ؟

 اــكومة القائمة أمعندما حياول خصوم احل أهلية تتطور إىل حروبوفالرتاعات الداخلية تظهر عادة 
اء ـــإنشوميكن أن يكون اهلدف هو فصل جزء من اإلقليم و ،السيطرة على السلطة على كامل اإلقليم

ا ــاألهلية يوغوسالفي كذلكواألهلية النيجريية  هو ما كان عليه احلال يف احلربوسياسية مستقلة، وحدة 
مؤخرا إعالن استقالل وقد مت اهلرسك، واستقالل مجهورية البوسنة  عنهااليت متخض و،على اخلصوص القدمية

 كما دد املعارضة املسلحة يف دارفور جنوب السودان بإعالن. مجهورية اجلبل األسود من جانب واحد
  . )2(االنفصال
إىل جانب  األوضاع سواء إىل جانب احلكومة القائمة، أو عادة ما تتدخل جهات خارجية يف هذهو

كما هو  .دولة القائمةللاالستقالل السياسي والوحدة اإلقليمية  مبدأم يتدع غالبا ما تعمد الدول اىلو. لثوارا
هذا املوقف خيالف يف جوهره ما استقر عليه سلوك الدول الكربى وحىت و. موجود يف ميثاق األمم املتحدة اليوم

عن الدولة  قليماإل ذلك الشرقية وفصل يف باكستان تدخل اهلند بعض الدول املتوسطة يف تدخالا املختلفة مثل
تركيا عسكريا يف قربص على خلفية الصراع بني القبارصة  تدخل وكذلك .بنغالداش وإعالن قيام دولة األم،

حلف الناتو يف احلرب األهلية ومؤخرا تدخل   األتراك واليونانيني حيث مت فصل اجلزء التركي عن اجلزء اليوناين،
 يةاالنفصال اتركاحلتشجيع و. االحتاد اليوغوساليف انفصال مجهورية البوسنة واهلرسك عن تدعيموية،اليوغوسالف

 .داخل هذه اجلمهورية االحتادية
 هناك روسيا مؤخرا يف مجهورية جورجيا على إثر اضطرابات داخلية تتدخلوعلى نفس املنوال تقريبا 

موقف  يظهروتسكنهما أغلبية روسية،  الصغرية اليت هذه اجلمهورية من مقاطعات انفصال مقاطعتني تفرضو
بريطانيا من احلرب االنفصالية يف نيجرييا على أنه موقف أملته ضرورات مصلحيه تربط احلكومة الربيطانية 

االنفصال أو االستقالل تشجيع  تبلور موقف يف اجتاه هذه األيام نتابع من يوم إىل أخرو. باحلكومة النيجرية
بتسامح كبري منها و للعراق ذلك مع كثري من التساهل من طرف قوات التحالف احملتلةود العراق كراالذايت أل

                                     
)1( 20ص  ،سابق املرجع ،املنازعات الدولية : جوزيف س ناي االبنـ.  
)2( كيان سياسي جديد يف دارفوردان  وتشكيل ووقد مت التصويت مؤخرا بنسبة عالية على استقالل جنوب  السـ.  
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االستقالل السياسي هلذا البلد الواقع اليوم حتت وعلى اخلطوات اجلريئة اليت يقوم ا األكراد ضد الوحدة الترابية 
 .)1(وقد رأينا ما آل إليه يف األخري مصري دولة السودان .االحتالل
االستقالل السياسي للدول، ومبدأ عدم جواز التهديد باستعمال القوة أو ومبدأ احترام الوحدة الترابية  إن

  من صميم السلطان الداخلي للدول يقتضي  عدم التدخل يف الشؤون اليت تعد.  استخدامها خمالفة هلذا املبدأ
ما : يقابل كل هذه االلتزاماتو. بإقليمها بني هذه الشؤون توجد مسألة عالقة السلطة بشعبها وعالقتها منو

يف  ذلك يتمثلوتعلق بتقرير املصري كحق من حقوق اإلنسان، ت مبادئوتضمنه ميثاق األمم املتحدة من أحكام 
 اختيار نظامها السياسي حقها يفوجمموعة إنسانية متميزة داخل دولة من الدول يف التميز واالختالف،  يحق أ

  .الثقايف بكل حريةوي االجتماعواالقتصادي و
النصوص اليت جاءت فيما واألحكام  وجوديف وفما هو املقصود ذا احلق يف ظل ميثاق األمم املتحدة 

الدويل  العهدكذلك املادة األوىل من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية،و نماملادة األوىل  وخاصة؟ .بعد
  .وهي مادة مشتركة بني الوثيقتني 1966 لسنةللحقوق  اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 معىن أوسع فهو يشري إىل حق من حقوق اإلنسانوصبح حيمل داللة قد أ اليومحق تقرير املصري  نإ
 مميزات ختتلف عن باقي  الشعب احلق يف التميزومعناه أن لكل جمموعة إنسانية جتمع بينها خصائص و. اجلماعية

أي حقها يف املشاركة يف حتديد مسارها السياسي  بكل حرية مصريهاتقرير و ،كمجموعة واالختالف
سواء كأغلبية أو ومستقلة أو ضمن دولة احتادية  بسيطة الثقايف سواء يف إطار دولةواالجتماعي واالقتصادي و

يل بني السلطة دولة ما القائم يف ونالحظ هنا أن الرتاع .كأقلية وفقا ملا تقتضيه القواعد العامة ملمارسة الدميقراطية
يف  قيدور أساسا حول احلق يف التمثيل السياسي احلقيقي الفعال للتوار كان "ڨالتوار" األزوادحركة والقائمة 
كما أن السودان كان حياول حل أزمة دارفور بإشراك . منطقيوهو مطلب مشروع وبدون إقصاء والسلطة 

 خاصة من طرف املتمردين الذينولكنها كانت مسألة غري جادة . ممثلي احلركات املتمردة يف احلكومة السودانية
كلما أحسوا بدعم الدول األجنبية هلم يف و ،يلوحون باالنفصال كلما مسحت هلم الظروف بذلك كانوا دائما

لصاحل االنفصال عن الدولة األم بنسبة عالية  2011جتاه وقد صوت سكان جنوب السودان مع مطلع سنة هذا اال
يسري حنو  كان منذ البدايةو ،بالنسبة للحرب األهلية اليوغوسالفية فهي صراع قدمي كان نائماو % 98جدا وهي

أدت إىل استحالة التعايش بني يعود السبب إىل عدة عوامل وانفصال اجلمهوريات االحتادية اليوغوسالفية 
أسلوب احلكم االستبدادي طبيعة و ،النعدام التسامح وذلك الطوائف املختلفة سواء العرقية أو الدينية أو اللغوية

  املسلمني واهلرسك تيتو طيلة مدة حكمه بإنكاره بصفة خاصة حقوق سكان البوسنة لاملاريشاالذي مارسه 
أي حقهم . استعمال ما مييزهم كمسلمني عن باقي الشعب اليوغوساليفوة ممارسوأمهها حقهم يف االختالف و

 أخرى كما أن ما نشاهده اليوم من تفكيك هلذه اجلمهورية هي عملية هلا خلفيات وأبعاد. يف تقرير مصريهم
  .متعددة 

                                     
)1( وات التحالف من العراق ولو لقد تسارعت األحداث اىل درجة جعلت املتابعة اليومية صعبة جدا فقد انسحبت قـ

بعد عملية تصويت على تقرير .،كما مت انفصال مقاطعة دارفور عن السودان وتشكلت وحدة سياسية مستقلةشكليا
  .املصري
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متميزة من أو بينها وبني فئة  ،بقية الشعبوالظاهر أن احلرب األهلية عادة تقوم بني احلكومة القائمة ف 
ولكن هذه ليست قاعدة عامة فقد تكون احلرب األهلية بني الطوائف اليت يتكون منها شعب  فئات الشعب

أن اهلدف الذي يسعى إليه معارضو كما ، الدولة كما كان عليه احلال يف قربص، ويف لبنان على اخلصوص
هذا هو هدف احلرب األهلية و. إسقاط احلكومة القائمةواحلكومة قد يكون حماولة االستيالء على السلطة، 

كذلك اهلدف من اندالع احلرب  هوو. الصومالية اليت قامت بني الفصائل املختلفة بعد إخراج احملتلني اإلثيوبيني
 معلقا األهليتني بشأن هتني احلربني  اجلزائريني يقول أحد الكتاب. األهلية األفغانية بعد دحر الغزاة السوفيات

األخري االستيالء على السلطة بعد ونرى أن الكثري من ااهدين هذه األيام مههم األول : " على مسريما ما يلي
طرد احملتلني فكلنا يتذكر ما فعله ااهدون األفغان بأفغانستان بعد انتصارهم على السوفيات، فما أن طردوا 

حصدت بنادقهم ألوف القتلى من بين جلدم بعد أن و الغزاة حىت حولوا بنادقهم باجتاه صدور بعضهم البعض
لنا يف الصومال مثال ال يقل بشاعة و. حولوا البالد إىل حلبة لواحدة من أبشع احلروب األهلية يف القرن املاضي

وصلوا إىل وعن املثال األفغاين فما أن متكن ااهدون الصوماليون من طرد املستعمر اإلثيويب املدعوم أمريكيا 
حترك احلروب األهلية سواء  ومازالت كانت القوى الكربى لقد . )1(لسلطة حىت انقلبوا على بعضهم البعضا

الغرب على والتنافس بني الشرق وذلك يف إطار جتاذب مناطق النفوذ وبصورة مباشرة أو بصورة غري مباشرة 
نظرا لالحتماالت اليت كانت قائمة بإمكانية حدوث مواجهات نووية فإن تدخل قوة عظمى يف جمال و ،ذلك

يرى ) سابقا ( مقبوال من طرف القوى النووية األخرى فقد كان االحتاد السوفييت   كاننفوذها السياسي 
هي اخللفية اليت تدخل على و .)2(ضرورة التدخل يف الدول االشتراكية إذا ما تعرض النظام الشيوعي فيها للخطر

تشيكوسلوفاكيا حيث اعتربت تلك األحداث خطرا على االحتاد و أساسها االحتاد السوفييت يف أحداث ار
  .السوفييت نفسه

دف من خالهلا  يظهر من خالل الوقائع أنه ال يوجد فرق من الناحية القانونية بني احلرب األهلية اليتو
الصومالية، وبني احلرب األهلية اليت تسعى  احلربو السلطة كاحلرب األهلية األفغانيةاملعارضة إىل السيطرة على 

احلرب األهلية اليوغوسالفية واحلرب يف دارفور جنوب وبيافرا  إىل فصل جزء من اإلقليم كاحلرب النيجرية
أي أنه ال توجد قاعدة متنع التدخل يف نوع من . عدم التدخل مبدأاحترام  بواجب ما يتعلق يف وذلك السودان

ليس هلا أي أساس .تقدمها الدول كما أن االستثناءات اليت  .جتيز التدخل يف نوع آخرواحلروب األهلية  أنواع
وفق شروط مت  الإجيوز التدخل فيه  ال "شان داخلي"فهو  للدول فما يقع ضمن السلطان الداخلي.يف القانون

من ميثاق األمم  4الفقرة 2خمالفة لنص املادة مبا يف ذلك التدخل باستعمال القوة العسكرية .لها سابقاتفصي
من امليثاق خصوصا، أو يف إطار نظام  51اليوم يف ظل املادة  املعاصر إال فيما يستثنيه القانون الدويل. املتحدة

وهذا االستنتاج يعود إىل القاعدة اليت  .األمن اجلماعي وفقا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
األخرى اتقضي بسمو التزامات الدول مبوجب ميثاق األمم املتحدة على التزاما.  

                                     
)1( جويلية  16 ،جريدة الشروق اليومي: مقال. كي ال تفكر الشعوب حبركات املقاومة اإلسالمية:  القاسمالدكتور فيصل ـ

  .16ص ،  2664العدد /  2009
)2( االسابقالبارزين  أحد زعماء اإلحتاد السوفييت.و هذا هو معىن و حمتوى نظرية برجينيفـ.  
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االنفصال على أنه أمر غري مرغوب فيه، وجتد الكثري  أما من الناحية السياسية فإن معظم الدول تنظر إىل
أنه إذا  تلك الدول ترىو. حبالة معينة منها مصلحتها يف عدم تشجيع االنفصال بصفة عامة، أو ما تعلق فيه األمر

حفاظا على الوحدة وجانب احلكومة القائمة  كان البد من التدخل يف احلروب األهلية فيجب أن يكون ذلك إىل
هو موقف الدول اليت توجد فيها أقليات عرقية أو دينية أو لغوية أو  هذاو. للدول واالستقالل السياسي يةاإلقليم

لكن و. رير املصريقت يف قاحلالدول تقاوم االنفصال ليس على أساس إنكار تلك حىت قبلية، كما أن حكومات 
دارفور " "بيافرا يف نيجرييا "االنفصالية  طقتتمركز يف املنا يف الدول املعنية على أساس أن معظم الثروات الطبيعية

  .وغريها   "وكردستان يف العراق" "يف الكونغو "كطنقا"  "يف السودان
كان للتنافس وضع احلدود السياسية احلالية وكانت السبب يف ولقد لعبت الدول األوربية دورا رئيسيا 

كذلك املبشرين املسيحيني املدعمني من طرف خمتلف الدول والرحالة املكتشفني والشديد بني املغامرين 
حل الدول ايف النهاية وضع حدود بني املستعمرات قسمت اجلماعات البشرية على أساس مص مت أن: االستعمارية

على قبيلة من القبائل  فرض سيطرا ، أومعني على منطقة أو على إقليم هاوضع يدإىل سبقها واالستعمارية، 
الطبيعة ودون أدىن اعتبار للوحدة اإلنسانية للمجموعات البشرية املتماثلة عرقيا والعقل ودون أي اعتبار للمنطق 

  . هلذه اجلماعات أو لغويا أو دينيا أو حىت االنتماء القبلي
قتضته مصاحل الدول اواحلركة االستعمارية ذه األمم ما أملته وقد فعلت االكتشافات اجلغرافية ف

ظاهرة األقليات املنتشرة بكثرة يف و، شتتةكذلك القبائل املويف الوقت احلايل فإن األمم املقسمة، و. االستعمارية
حلول غري ومن ترتيبات  والقرارات السياسية االرجتالية الدول املستقلة حديثا، باإلضافة إىل ما خلفته احلروب

اث تعترب اليوم من املشاكل العويصة وهي األسباب الرئيسية واملباشرة للحروب كل هذه األمور واألحد. إنسانية 
يف  اليت أدت إىل التجاوب الكبري الذي تلقاه حقوق اإلنسان يف صورة حق تقرير املصريوهي . األهلية املعاصرة

شكيل كيان تو، حيث حتاول األقليات بصفة خاصة ممارسة حقها يف تقرير مصريها باالنفصال الوقت احلايل
اقتسام السلطة أو  ،يف دولة أخرى سياسي خاص ا أو حىت حقها يف االنضمام إىل اموعة البشرية املماثلة هلا

  .املعاصرة التمثيلية يف إطار الدولة الواحدة كصورة من صور الدميقراطية
 اتمع وخصوصياته إن الترتيبات الدستورية وعملية توزيع السلطة بطريقة غري واقعية ال تراعي طبيعة

مواطن اخلالف بني خمتلف الفئات املكونة له هو الذي أدخل لبنان يف حرب أهلية  كذلكوالروابط اليت جتمعه و
وهو السبب يف احلرب األهلية يف روندا كما كان السبب يف ما حدث يف قربص  اآلنبشعة مازالت قائمة حىت 

  .باكستان ما حدث يفوكذلك 
مثري وتقرير املصري أمر متشعب  تطبيق وسيلة لفرضكواألهلية كموضوع للتدخل،إن مسألة احلروب 

كذلك على وميثاق األمم املتحدة بصفة خاصة،  وجود للكثري من الصعوبات على املستوى القانوين بالنظر إىل
تشجيع وعلى تفضيل احللول يف إطار الوحدة اإلقليمية للدول املستوى السياسي، حيث استقر السلوك الدويل 
أو إعادة صياغة الدستور وتوزيع املهام  أي احلكم الذايت،  تقرير املصري الداخلي يف إطار الدولة الواحدة
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آخر  إىلوهذا ما متسك به السودان مثال حلل أزمة اجلنوب  بشكل عادل الفئاتو اجلهاتوالسلطات على كافة 
  .األهلية يف مايلوهذا ما تدعو إليه اجلزائر كأساس حلل مشكلة احلرب  ،حلظة

كما أن الدول تتجنب إثارة موضوع االنفصال كصورة من صور تقرير املصري عندما يتعلق األمر مبصاحل  
هي حرب أهلية وهي حرب انفصال، كما أن  مثال دولة عظمى أو دولة حتميها دولة عظمى، فحرب الشيشان

واجهة الصرحية مع دول عظمى،كما أين تتحاشى  الدول امل.حرب انفصال يه كذلك يف التبت ما حيدث
قد رأينا كيف حسمت روسيا احلرب األهلية و. بوجود حرب أهلية يف الصني أويف روسيااالعتراف  تتحاشى 

وكيف تعاملت الصني مع  .يف مجهورية جورجيا وكيف فصلت بقوة السالح جزءا من إقليم هذه اجلمهورية
اليت و. املطروحة على الساحة الدولية  ىالقضايا األخروغري ذلك من األمثلة و  يف التبت" الاما الدالي"أنصار 

وضعت يف إطار قانون بل التكييف ومل تلق نفس املعاجلة وتورطت فيها دول قوية أو على األقل دول أوربية 
 اأيرلند يف ما كانت عليه األحداثو. لباسك االسبانيةامثل قضية مقاطعة . دويل افتراضي يف أغلب احلاالت

لكنها مل جتد الدعم و .االنفصال أيتقرير املصري،  اىل  كانت دف املذكورة قضاياالكل  رغم أن. الشمالية
مسألة توزيع  بقانون توازن القوى أو يف النهاية ميكن أن متسو. كربى دول س مبصاحلاخلارجي ألا قضايا مت

مل تستطع و.األمن الدويل يف ظل الظروف الدولية السائدةوعلى السلم  اتأثريا مباشر هذا أمر يؤثرو النفوذمناطق 
دائمة العضوية يف جملس األمن أو أا  قضايا تتعلق بدولألا بكل بساطة  ة تلك القضايااألمم املتحدة معاجل

  .عظمىالدول المن  تتعلق بدولة حتميها دولة 
مام انتعاش الصراعات الداخلية يف مستعمراا القدمية أ اليوم تقف الدول االستعمارية القدمية مترددة كما

ومتلك هذه الدول االستعمارية كل املربرات للوقوف ضد أي حماولة لالنفصال قد تؤدي إىل ظهور وحدات 
وقد اعترب هذا املوقف يف احلقيقة نوعا من . أو غري قابلة لالستمرار يف احلياة ،سياسية جديدة غري قابلة للحياة

فرض الوحدة وإذ تفرض الدول االستعمارية القدمية خيارها عن طريق التدخل . ر الطفيلي احلديثاالستعما
بريطانيا اليت دافعت  موقف وهلذا السبب ال ميكن أن نتصور.اإلقليمية على مستعمراا القدمية خدمة ملصاحلها

بلجيكا وكذلك فرنسا و، ل الوسائلبكل قوة وبك عدم انفصال مقاطعة بيافرا عن نيجريياوعلى الوحدة اإلقليمية 
 "التشاد"رواندا " "الزايري" الكونغو"كقوى استعمارية قدمية اليت تدخلت يف عدد من احلروب األهلية يف إفريقيا 

وغريها، هي نفس الدول اليت تسعى اليوم ضمن حلف الناتو يف يوغوسالفيا لتفكيك هذه الدولة وأخريا يف مايل 
هي نفس الدول ضمن قوات التحالف إيل جانب الواليات املتحدة و. إىل دويالت صغرية يسهل احتواؤها

ول اليت شجعت ، وهي نفس الدخطوات جريئة حنو إعالن االنفصال األمريكية اليت تشجع أكراد العراق الختاذ
  .على إنفصال جنوب السودان 

ال توجد قاعدة يف القانون الدويل املعاصر تسمح للدول االستعمارية القدمية بالتدخل حفاظا على الوحدة 
مثل هذه  وغالبا يفضد اجتاه رغبة أغلبية السكان ويف مواجهة حق تقرير املصري، . اإلقليمية ملستعمراا القدمية

اختيارهم العنف للتعبري عن هذه الرغبة وهو إعالم العصيان  دليل على اجتاه رغبة السكان احلاالت فإن أحسن
  .داخلي يقتضي عدم التدخل فيه من طرف الدول األخرى هذا السلوك هو شأنو
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Yet the question remains to be answered; by what right do external powers take it upon 
themselves to decide the optimum political and economic unit for another nation? if a people wish 
strongly enough to form a separete political community )1( .  

اك ـــوالصراع الدائر هن إن ما جيري اليوم يف مجهورية مايل من حماوالت لفصل الشمال عن اجلنوب،
توازن القوى وإعادة االنتشار وتوسيع النفوذ والسيطرة على املناطق اليت حتتوي على ال ميكن عزله عن عملية 

يا مجهورية التشاد، مجهورية إفريقو مشال ومايلو  مصادر احتياطية للطاقة والطاقة البديلة كجنوب السودان
 .   طارهذا اإل يفكذلك  نوغريها وقد صنفت حرب أفغانستا الوسطى

فإن مصلحة الدول  حاالت التدخل بعض قوة يفو اجلانب اإلنساين بكل وضوحوعلى الرغم من ظهور 
قواعد  اىل ااستنادوذك ،  عدم التدخل بدأهناك من يتمسك مب وهلذا السبب ،املتدخلة كانت حاضرة بقوة كذلك

مهما  هو عمل غري مشروعيعترب هؤالء أن التدخل و. الدويل كما هي موجودة يف ميثاق األمم املتحدة القانون
إال وفقا ألحكام ميثاق  فال جيوز التدخل بالقوة.7فقرة 2املادة وذلك بالرجوع اىل نص تكن األسس والدوافع

إال ما  4 فقرة 2استثناء على املادة  ال يوجد أيو. أحكامخاصة ما تضمنه الفصل السابع من واألمم املتحدة 
 .)2(التحريرروب حب يتعلق ما من امليثاق بشأن الدفاع عن النفس أو ما مت إقراره يف 51املادة  تنص علية

يدفعها إىل والتدخل اإلنساين يف احلروب الداخلية وكان يشجعها  حبق تذرعت الدول منذ القدمي كانت
املقيمني يف ، أو عدم استعدادها لتوفري محاية خاصة للرعايا األجانب املستهدفة وضعفها التدخل عجز الدول

يف ذلك البلد طرف السلطة  تعرض أقلية عرقية أو دينية أو لغوية إىل معاملة ال إنسانية منت عندما أو .إقليمها
  .وهي خلفية التدخل الفرنسي يف سوريا ز الضمري اإلنساين بطريقة
يق فيها جمال هي الفترات اليت يض من الدول األزمات االجتماعية يف دولةون أوقات احلروب األهلية إ
ومسؤوليتها  النظاموفاظ على األمن احل يرجع السبب اىل حاجة الدولة املعنية اىلو .احلريات هامشواحلقوق 

أمر مفتوح على  هوو .، وهذا ما يزيد من إمكانية وفرص التدخل اخلارجيعلى محاية األرواح واملمتلكات
أن  هل مثوافع األنانية على الدوافع اإلنسانية، ،ال ميكن استبعاد تغلب الد يف مثل هذه احلاالتو. التعسف
لقد أتيحت الفرصة املناسبة أمام  .املعاملة تلكالسبيل الوحيد ملعاجلة الوضع وختليص السكان من هو  التدخل

فعربت بكل مسؤولية عن ذلك يف  حمكمة العدل الدولية لتعرب عن ماهية القانون الدويل يف مثل هذه احلاالت،
 2حيث ركزت على املادة.ضد الواليات املتحدةمث يف قضية نيكاراغوا  لبانيا،ابني بريطانيا و"كورفو مضيق"قضية 
  .من ميثاق األمم املتحدة كما مت عرض ذلك 51وعلى املادة 7الفقرة 2وعلى املاد 4الفقرة

 الذينخاصة يف الواليات املتحدة وبعض رجال السياسة وعلماء  بعض مواقف همأخريا جيب أن نفو
رب بصفة عامة على أا وسيلة من وسائل التغيري كما ينظرون إىل القوة على أا وسيلة من احلينظرون إىل 

                                     
)1(  -  Rosalyn Higgins : International Law and civil conflicts: in Luard edited ,International Law and civil 

wars.pp1. )2( وقد مت التأكيد على أن معظم تلك اإلسثناءات قد  4الفقرة 2لقد متت معاجلة مسألة االستثناءات الواردة على نص املادةـ
األمم املتحدة مبا يف ذلك دول احملور يف احلرب فقدت قيمتها بعد اكتمال عاملية املنظمة بإنظمام مجيع الدول اىل عضوية 

  .العاملية الثانية والدول احملايدة  حيادا  دائما
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االبن وكاتبة " جورج بوش"وسائل الدبلوماسية،وقد رأينا بكل وضوح وعايشنا ما أطلقه الرئيس األمريكي 
تطبيقا آلراء كبار  أمها شعار الفوضى اخلالقةمن شعارات " رايسكوندوليسا "الدولة األمريكية للشؤون اخلارجي

السياسة اخلارجية للواليات املتحدة  اجتاه بكل وضوح عن ونيعرب نالذي )1(املنظرين السياسيني األمريكيني
  .  األمريكية منذ أن أصبحت دولة بعد استقالهلا عن بريطانيا

التدخالت وأنه ميكن تربير احلروب : " ما يلي" والتزر" وينقل األستاذ جوزيف س ناي االبن عن 
العسكرية يف غياب العدوان الصريح يف عدة حاالت منها حق مساعدة احلركات االنفصالية حيث يثبت أا متثل 

االنفصال عن هذه  رغبتهم يف من الناس داخل دولة ما أظهروا حركة انفصال، مبعىن آخر إذا كان هناك جمموعة
إعالن استقالهلم كشعب التدخل مشروعا ألن ذلك يساعدهم يف جتميع حقوقهم و الدولة ففي هذه احلالة يكون

  .)2(تكون احلركة االنفصالية جديرة باملساعدة ؟ ن أنكمي لكن مىتو
مذكرات الرئيس جورج بوش خبصوص  للتدخل ما نشرته الصحف حوا اىل كما يوضح الرتعة األمريكية

أن شخصا آخر كان له األثر العميق أيضا يف اختاذ قرار احلرب وهو  :خلفيات قرار التدخل يف العراق حيث قال
، من .وهذه الشخصيات كانت خارج دائرة اموعة اليت سامهت يف بلورة وصياغة قرار الغزو"ويسل أيلي"

ولكن أكرب من ذلك "رامسفيلد"وكاتب الدولة للدفاع"وولفوفيتس لبو"أمثال أكرب رموز احملافظني اجلدد
العسكرية  معتربين أن القوة" مورغانتو"منطلقات  إىلالذين أرسوا نظرية أقرب " وريتشارد بريل" دوغالس فايت"

قوة،كما أن تقوم على ال إليهمالعالقات الدولية بالنسبة فهي األداة السياسية ملواجهة التحديات والرتاع يف العامل،
نظرية الفوضى اخلالقة اليت ساهم  لىفضال ع.س بالدبلوماسيةيول.السالم احلقيقي يأيت نتيجة االنتصار يف احلرب

" زبينيو برجيينسكي"جانب نظرية السيادة احملدودة   إىلطبقت يف العراق  اليت"ليو شتراوس"يف اعتمادها
  .)3(جملس سياسات الدفاع عضو" اليوت كوهني"و"جيمس ولزي"وأخريا" اينجوزيف "و

يف املشروع هي حاالت ال أساس هلا إن احلاالت اليت عددها الفقه الغريب حتت ما يسمى بالتدخل 
عبد  ويقول الباحث مسعد وغريه ةالقانون،ومتثل اعتداء على سيادة الدول كما صرح األستاذ حممد سامي جنيني

وذلك ألن الفقه الغريب عندما تعرض ملا يسمى بالتدخل املشروع  حنن نؤيد هذا االجتاه فيما انتهى إليه، :الرمحن
وجماالت خمتلفة  قد أوقع نفسه يف تناقض وخلط بني أمر غري مشروع ومبادئ قانونية أخرى هلا استقالهلا

  .)4(مثل الدفاع الشرعي وغريها من التصرفات الدولية اليت تدخل يف إطار التعاون الدويل :لتطبيقها
  األھلیة صراعاتالقانون الدولي المعاصر  من التدخل في ال موقف:  ثالثا

حماوالت فقهية وسياسية كثرية حتاول جتاهل  توجد يف النهاية وأمام خمتلف املعطيات واألوضاع املطروحة
وهي مبادئ ال يوجد حوهلا أي خالف   مبادئ أساسية استقرت بصفة ائية كقواعد يف القانون الدويل املعاصر

                                     
)1( 201املرجع السابق، ص املنازعات الدولية ،   : جوزيف س ناي االبنـ.  
)2( 201املرجع السابق، ص املنازعات الدولية ،   : جوزيف س ناي االبنـ.  
)3( بوش يورط مبارك يف مذكراته :  حتت عنوان.   11ص ،  2010نوفمرب  23الثالثاء  ،عن جريدة اخلربـ.  
)4( السابق املرجع ، تدخل األمم املتحدة يف الرتاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل:  مسعد عبد الرمحن زيدان قاسمـ  ، 
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وبعضها اآلخر قد تضمنته معاهدات دولية عامة،وبعضها  القواعد كان قد إستقر يف العرف الدويل، بعض هذهو
كتفسري ألحكام  الدويل املتواتر للمجموعة الدولية يف إطار منظمة األمم املتحدة قد تبلور من خالل السلوك

ليت عرفها العامل مند اية احلرب عالقات الصراع والتعاون ا كل ذلك كان نتيجة  زيادة .ميثاق األمم املتحدة
 .العاملية الثانية

الدويل من خالل السلوك  نإن مفهوم السيادة وما يتفرع عنه من قواعد هو مفهوم قد استقر يف القانو
  املتواتر بني الدول القومية اليت انبثقت عن حركة النهضة واإلصالح اىل أن وصل إلينا على ما هو عليه حاليا

تضمنه ميثاق األمم املتحدة كتعبري عن  قدو .وهو املبدأ الذي ال ميكن جتاهله أو إسقاطه يف العالقات بني الدول
  .الدويل املعاصر نماهية القانو

إن قاعدة املساواة يف السيادة بني مجيع األمم كبريها وصغريها،وقاعدة عدم اللجوء إيل التهديد باستعمال 
أو االستقالل السياسي ألية دولة  أوعلي أي وجه آخر ال يتفق  ،المة األراضيالقوة أو استخدامها ضد س

مقاصد األمم املتحدة وكذلك عدم جواز التدخل يف ما يعترب من صميم السلطان الداخلي لدولة ما،وضرورة و
حدة كقواعد كل هذه القواعد قد تضمنها ميثاق األمم املت. للدول إحترم الوحدة اإلقليمية واإلستقالل السياسي

وتعد هذه القواعد حجر األساس يف  .قد إستقرت يف العرف الدويل قبل ذلك كوا قواعد اتفاقية إىل جانب
فالقاعدة العامة هي أنه ال جيوز اخلروج على . ظهر بعد احلرب العاملية الثانية كما البناء القانون للمجتمع الدويل

وال املنصوص عليها أو تلك اليت انعقد حوهلا إمجاع الدول األحوهذه النصوص أو خمالفتها اآل يف الظروف 
  .كتفسري حلكم من أحكام ميثاق األمم املتحدة

وهلذا السبب فإن التدخل يف احلروب األهلية من طرف الدول األخرى يعترب عمال غري مشروع خمالف 
التدخل إآل من طرف جملس األمن ال جيوز آن يتم .ألحكام ميثاق األمم املتحدة  مها كانت اخللفيات واألسباب

  .نفسه أو بتفويض منه وفقا ألحام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
فإذا رأى جملس األمن  .حتديد التدابري الواجب اختاذهاوفالبد أن يتم حتديد املسألة من طرف جملس األمن 

 أو أن من شأن استمراره أن يهدد الدويل،أن الرتاع الداخلي يف دولة من الدول يشكل ديدا للسلم واألمن 
السلم واألمن الدويل جاز له التدخل وفقا ملا خيوله له تنفيذ تبعاته الرئيسية يف حفظ السلم واألمن الدويل أو 

وقضية روندا وليبيا، وأخريا  أو قضية البوسنة واهلرسك، كما حدث يف قضية الصومال مثال، .إعادته اىل نصابه 
  .يف مايل

ذلك إذا حتالفت وهذه احلالة ميكن أن جند أنفسنا أمام األمر الواقع الذي ال مفر منه، ويف 
وهذا ما جيري  .إستعمال حق الفيتو يف موضعه نالعضوية على العدوان،أو إذا تقاعس بعضها عالدول الدائمة 

   .رىخبطرق أ يف الواقع منذ إيار اإلحتاد السوفييت القدمي وكان جيري قبل ذلك
إن ما جرى يف ليبيا يعزز ما توصلنا إليه،  مث أن الذي جيري حاليا يف شأن الصراع الداخلي يف سوريا 

ال من أجل حقوق اإلنسان، بل هي عملية ويؤكد هذه النتيجة وهي أن التدخل مل يكن من أجل الدميقراطية 
من ناحية أخرى عبارة عن  تدخل مقصودة يف سياق حسابات سياسية وإعادة توزيع مناطق النفوذ،كما أا



 

186 

ومل يعد دعاة التدخل من العرب يعرفون سوى االستنجاد بالقوات .تصفية حسابات قدمية مع النظام السوري
أمام املعارضة الروسية ألي قرار أممي واألجنبية لإلطاحة باألنظمة العربية املعارضة ملواقفهم أو ميوالم الشخصية،

اجلمعية العامة يف دورة استثنائية يف إطار التوصية الشهرية اإلحتاد من أجل بالتدخل حتاول هذه الدول دعوة 
 .)1(ياوالسالم لتزكية عملية التدخل يف س

إلعادة تشكيل املنطقة العربية وتفتيتها اىل  لقد أكد باحثون تدخل اليد األجنبية يف إثارة الربيع العريب،
يف املعلومة ومن خالل معاينات موضوعية لباحثني من  وقد حاول املركز الفرنسي للبحث .أقلياتودويالت 

مايل اىل جانب إعالميني، تعرية األحداث وكيفية استغالهلا وتسيريها من قبل واجلزائر  فرنسا،بلجيكا، تونس،
  .قوى أجنبية من أجل حتقيق أجندات معينة يف مؤلف حتت عنوان الوجه املخفي للثورات العربية

أن خمتلف التحاليل  : هذا البحث  سعيدة بن حبيلس وزيرة وبرملانية سابقةوقالت إحدى املشاركات يف
انتهت اىل أن هناك خلفيات إستراجتية سياسية واقتصادية وثقافية وراء ما يسمى بالربيع العريب بناء على نظرة 

شار رهيب إغتياالت سياسية وانتوحتليلية لتطورات األمور والنتائج اليت وصلت اليها األمور من تقتيل 
 .)2(لألسلحة

ونشري يف األخري إىل أن احلكومة املالية قد رفضت يف البداية التدخل العسكر للمنظمة االقتصادية لغرب 
أسلوب ،وانتشار بعض التنظيمات اإلسالمية على إقليمها مفضلة قإفريقيا اإلكواس ضد احلركة االنفصالية للتوار

املمارس عليها وخاصة من جانب فرنسا  ين أمام الضغط اخلارجولك. احلوار مع املعارضة يف مشال البالد
قبلت تدخل املنظمة اإلقتصادية لغرب إفريقيا بدعم فرنسي كما وافقت الواليات املتحدة ورضخت يف األخري 

  . على املسامهة فيها
وأمام الضغط اخلارجي   العسكري مفضلة احلوار حلل أزمة مايل،  وعارضت اجلزائر كالعادة التدخل

التعارض التدخل إذا كان اهلدف منه هو حماربة  املسلط عليها يف هذا الشأن صرحت اجلزائر أخريا أا 
 .اإلرهاب

لقد حذر خرباء جزائريون من األخطار اليت تترب عن التدخل العسكري يف دولة مايل على شريط ميتد 
اىل  صعبة ومناخ قاس جدا وهي العوامل اليت قد تؤديصحراوية  سعلى مسافة طويلة مع اجلزائر، وتضاري

تؤدي ومكان التدخل بدقة لصعوبة ذلك، وقد  صعوبة القيام باملهمة باإلضافة اىل عدم حتديد هدف التدخل
صراع دائم يقود يف النهاية اىل توريط اجلزائر فيه، وذلك يف حماولة  العوامل املذكورة اىل حتويل املنطقة اىل منطقة

الوطنية  ففي متابعة الصحافة املنطقةعاية مصاحلها الكبرية يف وإبعاد اخلطر عن إقليمها ور حلماية حدودها،منها 
،أن اجلزائر أثبتت عجزا مزدوجا فيما خيص تسيري األزمة يف مشال يف مايل كتبت يومية اخلرب بقلم للوضع 

ائر زاجل .ياسي لتفادي التدخل األجنيببعد أن سعت اىل تفضيل احلل الس :الصحفي محيد يس حتت عنوان فرعي
واشنطن وقالت أا فشلت يف التقريب بني احلكومة االنتقالية ببماكو وجتر اىل املستنقع املايل حتت ضغط باريس 

                                     
)1( 3 ص،  1858 العدد،  2012 ديسمرب 8 :عن الشروق اليوميـ.  
)2( 3، ص 1858، العدد 2012ديسمرب  08هم الشروق اليومي، بتاريخ ـ.  
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وثانيا وهو األهم،أا رضخت للضغوط الفرنسية  (واجلماعات املسلحة غري اإلرهابية حلل اخلالف سياسيا،
  . )1(ى التدخل العسكري األجنيب بعدما كانت ترفضه بقوةاألمريكية باملوافقة عل

أما ضيوف منتدى الشروق فقد أكد بعض املختصني البارزين أن عقيدة اجليش الوطين الشعيب 
أن الدستور يرفض التدخل املباشر يف  :فقد قال األستاذ عبد العايل رزاقي .والدبلوماسية اخلارجية دفاعية وحسب

وأشار اىل مسامهة اجليش يف عمل  .الدخول كطرف ألي أزمة خارجية أو .احتالهلااو  شأن دولة أخرى،
متحدثا عن وجود شراكة مع الواليات املتحدة األمريكية اليت تلزم الطرفني بتبادل املعلومات  مشترك،

 .)2(اإلستخبارتية
 تدخل يف الصراعاتهلذه األسباب واالعتبارات جمتمعة فإن القانون الدويل املعاصر ال يعترف حبق ال

جيري إمنا  والتأكيد غلى أن كل ما وقد مت االعتماد على رأي الفقه الغريب لتأكيد هذه احلقيقة، احلروب األهلية،و
وهذا النوع من التدخل مل يكن دائما حكرا على الدول  اقتسام جماالت النفوذ،وهو جمرد تنافس من أجل املصاحل 

أغلب احلاالت مصلحة  متوسطة القوة وذلك من منطلق املصلحة وهي يفالعظمى بل مارسته دول بسيطة أو 
وتدخل تركيا يف قربص مث تدخل فيتنام يف  مثل تدخل اهلند يف باكستان، .إستراجتية أو على أسس عرقي

ويقال أن مصلحة الدولتني تتمثل يف إقامة  .تركيا  يف الصراع الدائر يف سوريا حالياووتدخل قطر  كمبوديا،
الغربية مرورا بتركيا حبيث تستفيد تركيا  سياسي يف سوريا يسهل مرور الغاز الطبيعي القطري حنو أوروبا نظام

  .الكبرية وتتخلص أوروبا من الضغوط الروسية من عبور أنابيب الغاز على أراضيها،
 التدخل في حروب التحریر : الفرع الثاني

وكانت  ،إىل تقرير املصري املبدأ واحلق مت التطرقمن خالل مناقشة موضوع التدخل يف احلروب األهلية 
  . وضوعاملولكن ما سبق ليس كل ما يتعلق ب ،تقرير املصري تلك املعاجلة جانبا من جوانب موضوع

أن الربجوازية قد ومن املتفق عليه أن مبدأ تقرير املصري قد ظهر يف عهد الثورات الربجوازية يف أوروبا، ف
  .يف سبيل دعم سيطرا إلقامة دول وطنية مستقلة يف أوربا كافحت حتت لواء القوميات

يعترب التطور التارخيي ملبدأ تقرير املصري من أمثلة : ما يلي  املعاصرين يقول أحد كبار فقهاء القانون الدويل
ا املبدأ مل يضع إقرار ميثاق األمم املتحدة هلذوالنضال العنيف الذي جيري يف جمال تشكيل مبادئ القانون الدويل، 

إمنا على العكس فقد اكتسب هذا الصراع من ذلك اإلقرار مزيدا من احلدة و ،حدا للصراع القائم بشأنه
رغم االعتراف شفاهة مببدئنا ليهونوا من شأنه وقد اجتهد ممثلو الدول االستعمارية يف الواقع و ،الضراوةو
  .)3(أحيانا وجوده يف القانون الدويلميحوا نزعته التحررية بل إم ينكرون ويضعفوا من أمهيته و

تضمنت الئحة حقوق الشخص واملواطن الفرنسي اليت تعد جزء ال يتجزأ من الدستور الفرنسي  لقد
وأمريكا  بأن أحكام الدستور ال تشمل املستعمرات أو املمتلكات الفرنسية يف آسيا وإفريقيا  1791 الصادر سنة

                                     
)1( 2 ص،  2012 نوفمرب 3 السبت : يومية اخلربـ .  
)2( 7، ص 2012 نوفمرب 13 الثالثاء : الشروق اليوميـ .  
)3( 49ص  ،الدويل العام القانون:   تونكني. 1ج ـ.  
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وقد استمرت الدول  ،على الرغم من أا كانت تكون جزاء من اإلمرباطورية الفرنسية يف ذلك الوقت
ذا إقرارها واعترافها االستعمارية يف نفاقها عند التعامل مع حق تقرير املصري حىت أصبح بينها تنافسا يف إعالن 

خطابا  Wilson  الرئيس األمريكي ويلسن .وىل عندما وجهاحلق على لسان قادا، خاصة أثناء احلرب العاملية األ
فيه بأمهية تقرير مصري الشعوب ،وبناء على ذلك التصريح أخذت  صرح 1917 سنةاىل الكونغرس األمريكي 

تردد نفس الشعارات وبنفس العبارات، فقد وحكومات الدول األخرى تتبىن ظاهريا موقف الواليات املتحدة،
املصري  وأكدت على أا تؤيد حق تقرير 19/4/1917تقرير املصري يف مبدأأعلنت احلكومة الروسية املؤقتة عن 

املستقبل على  أا ستعمل يف 13/6/1917 كما أعلنت احلكومة الفرنسية هي األخرى بتاريخ.وتتمسك باحترامه
 27/6/1917املصرييف ارعت احلكومة الربيطانية كذلك اىل إعالن تأييدها حلق تقريروس حرية الشعوب، احترام

أثناء وبعد احلرب العاملية  ،ولكن هذه املواقف اليت أعلنتها الدول االستعمارية على لسان قادا جتاه تقرير املصري
املستعمرات اليت كانت تابعة للدول األوىل أصبحت سرابا خاصة بعد االتفاقيات السرية بينها من أجل تقسيم 

 .)1(قبل أن تضع احلرب العاملية األوىل أوزارها املعادية هلا
 ومل يتضمن عهد عصبة األمم أية إشارة إىل تقرير املصري،اآل ما صدر حول بعض اجلماعات اليت كانت

معها االعتراف ا بشرط أن حتت سلطة اإلمرباطورية العثمانية وأا قد بلغت درجة من الرقي والتقدم ميكن 
 .من عهد عصبة األمم 22/3 املادة.تقدم هلا الدولة املنتدبة النصح واملعونة

 يف أأما يف ظل األمم املتحدة فقد حاول ممثلو الدول االستعمارية من البداية التشكيك يف وجود هذا املبد
  .)2(نة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدةالقانون الدويل املعاصر وذلك مبناسبة مناقشة املوضوع يف إطار جل

 يفرميكن القول أن القانون الدويل الع 1958 قبل سنة :أنه J.G.Stark  وكما يالحظ األستاذ ستارك
 أن مبنح مبعاهدة استثناء مثل هذا احلق مبكنو دولة، إقامةغري الدول احلق يف الكيانات والخيول الشعوب التابعة 

  .بناء على قرار منظمة دولية أو
Prior tà1958,it could be said that customary international law conferred no right upon dependent 

peoples or entities to statehood, although exceptionally some such right ad hoc might be given by treaty, 
or arise under the decision of an international organization )3( .  

تضمنها ميثاق األمم املتحدة مبا يف ذلك ما يتعلق  كماما وصفت النصوص املتعلقة حبقوق اإلنسان  كثريا
 أنوجيد طريقه إىل التطبيق،  أن نال ميك غري دقيق بأا نصوص صيغت بطريقة عامة وبأسلوب: بتقرير املصري 

 . على الدول األعضاء ال ترتب أية التزامات قانونية واضحة عليهكما هي  ذه األحكامه
 هو كذلك .نصوص ميثاق األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان منالدول االستعمارية موقف وهذا هو 

فإن هناك من  رغم املوقف العام من هذه املسألة،و.أغلب الفقهاء املهتمني مبيدان حقوق اإلنسان اليوم موقف
 تعلقةء املعروفني بنضاهلم يف ميدان حقوق اإلنسان بصفة خاصة، من يرى أن بنود ميثاق األمم املتحدة املالفقها

                                     
)1( 184 -183 ص ،املرجع السابق:  ياسني سيف عبد اهللا الشيباينـ .  
)2( يف اللجنة املذكورة.وهذا املوقف اختذه ممثل كل من الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانياـ.   

)3(  -  Strake J.G : Introduction to International law opt ;cit  . PP 137 . 
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إن و، وهي ميثاق األمم املتحدة حبقوق اإلنسان هي يف الواقع جزء ال يتجزأ من معاهدة ملزمة يف مجيع أحكامها
يعين أن هذه األحكام ليست لوضوح، فهذا ال اوالقول بأن بعض أحكام ميثاق األمم املتحدة تفتقر إىل الدقة 

  . ملزمة يف جوهرها للدول اليت أبرمتها 
 فمن غري الطبيعي ومن غري املعقول أن تربم الدول اتفاقا على جانب كبري من األمهية مثل ميثاق األمم

املعاهدة هي  أنن القاعدة ذلك أ .أحكام هذا أال تفاق املربم غري ملزمةواملتحدة مث يتبني فيما بعد أن بعض بنود 
يف  أحكامها اآلوتكون املعاهدة ملزمة يف مجيع بنودها و.املعاهدة كل ال يتجزأ مبا يف ذلك املقدمة وملحقات

 .               أو أن ما مت االتفاق عليه ليس معاهدة وهذا موضوع آخر. إذا مت االتفاق على خالف ذلك حالة ما
إن أمر حتديد القوة امللزمة لألحكام املذكورة يتعلق أساسا بتفسري نص غامض أو بتدقيق صياغة عامة 

  .وسائل تفسري املعاهداتوالتدقيق الحقا باستعمال طرق وميكن أن يتم ذلك التفسري و
ألة من برام معاهدة معينة عدم إمكانية احلصول على إمجاع حول مسإلفاوضات املفقد ترى الدول أثناء   
يضمن  أسلوباملتعلقة بتلك املسألة بطريقة وذلك لظروف موضوعية، فتلجأ إىل صياغة األحكام واملسائل 

حمتوى، من خالل التعامل والسلوك الدويل وموافقة مجيع األطراف على أمل أن تأخذ الصياغة املعتمدة مفهوما 
  .)1(يف املستقبل

... الرغم تطور النصوص اليت يتضمنها امليثاق بشأن هذه املسألة تونكني أنه على . أ . يرى األستاذ  ج و
فهذه النصوص يف الواقع تؤكد مبدأ  ،فإا متثل مع ذلك خطوة بالغة األمهية يف تطور القانون الدويل املعاصر

 وأن مضمون هذا  املبدأ يبقى خاضعا )2(القانون الدويل تقرير مصري الشعوب كأهم مبدأ معترف به عامة يف
  . كما بظهر على الرغم من األصول القدمية ملبدأ تقرير املصري للتفسري الالحق هلذه النصوص

 تقریر المصیر أالنطاق التاریخي لمبد:  أوال

البداية اجلدية لتبلور هذا املبدأ يف القانون الدويل املعاصر مع اية احلرب العاملية األوىل حني  لقد كانت
وآخرون حبق تقرير املصري يف صورة " Woodrow Wilson   وودرو ويلسن"  نادى الرئيس األمريكي

الترتيبات اإلقليمية اليت  احترام ضرورةعلى قد كان التركيز خالل هذه املرحلة و. عملية،ومن أجل أهداف أمنية
األوىل، وهي  احلرب العاملية اية ،  أو الثقافية اليت متت على إثرالعرقية أو الدينية  مست األقليات اإلنسانية

إحلاقها  بدول أخرى كأقليات تتميز و مت ضمهاو اموعات اليت جرى فصلها عن الدول اليت ازمت يف احلرب،
  .اليت ضمت إليها الدول عن شعوب

                                     
)1( تنكا "  على سبيل املثال رأي القاضيـ" Tanaka  وكذلك موقف الفقيه  1966يف قضية جنوب إفريقيا املرحلة الثانية

  :وليليش وغريهم حيث يقول رايزمان،: كلسن
It seems difficult to recognize that the charter expressly imposes on member states any legal obligation with 

respect to fundamental human rights and freedoms From the provisions of the Charter referring to human rights 
and fundamental freedoms it can be inferred that the legal obligation to respect human rights and fundamental 
freedoms is imposed on member states.. 

Basic documents on human rights edit by Ian Brownlie : 1971  . P  463  : أعيد نشر هذا الرأي يف  
)2( 51ص  ،السابق  املرجع  ،القانون الدويل العام:  تونكني. أ.جـ .  
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 اموعات البشرية: لقد كان املقصود بالشعوب يف هذه املرحلة من مراحل تطور مفهوم تقرير املصري
  .اليت مت فصلها عن الدول املنهزمة أو الثقافية أو الدينية، املتميزة أي األقليات العرقية،

بالتحديد مع إقرار ميثاق األمم وفقد بدأت بعد احلرب العاملية الثانية  أما املرحلة الثانية من هذا التطور
على ضرورة وضع حد بدأ التركيز و. املتحدة، حيث إنصب االهتمام على حقوق اإلنسان بصفة عامة

لإلمرباطوريات االستعمارية اليت بقيت خالل املرحلة األوىل من التطور املشار اليها دون مساس، وهذا ما أصبح  
  .يعرف بسياسة األمم املتحدة لرتع االستعمار

إفريقيا على مدى الثالث عقود اليت عقبت ولقد كانت حركة حترير املستعمرات أهم احلركات يف آسيا 
بدأت الصفوة يف تلك الدول املستعمرة تستعمل وقد تسببت احلرب يف ضعف جمتمعات العواصم وب احلر

  .)1(القومية كسالح موجه ضد اإلمرباطوريات األوروبية
اإلصرار الكبري الذي ظهر وتقرير املصري كان نتيجة طبيعية للنضال املستمر  فهومإن التطور احلاصل يف م

حيث بدأ . واإلصرار بعد إقرار ميثاق األمم املتحدة الثانية، وقد   تبلور هذا النضالخالل احلرب العاملية 
  .املستعمرات اليت مل تكن من قبل اهتماما من اهتمامات اتمع الدويل االهتمام اجلدي املباشر بشؤون

جعل األمم  وهذا ما. ألقاليم املستعمرة إىل ذلك الوقت جزءا من أقاليم الدول املستعمرةلقد كانت  
أهم الصعوبات و. خالل جهود تصفية االستعمار الصعوبات القانونيةواملتحدة تواجه الكثري من العراقيل العملية 

اليت متسكت ا الدول االستعمارية معتربة قضية املستعمرات شأنا من "  7 رةفق 2" القانونية كانت إشكالية املادة
باإلضافة اىل ذلك فإن ميثاق . الشؤون الداخلية اليت ال جيوز للمنظمة التدخل فيها إستنادا اىل النص املذكور

 را غري مشروعاألمم املتحدة مل يتضمن أي حكم أو نص جيعل االستعمار،أ وحيازة أقاليم يف ما وراء البحار أم
فقد اعتمدت احلكومة الفرنسية مثال على هذه احلجة للوقوف ضد حماولة عرض القضية اجلزائرية على اجلمعية 

كاسبانيا والربتغال وبريطانيا  بعدم : كما متسكت الدول االستعمارية املعروفة   1956 العامة  لألمم املتحدة سنة
وهذا ما . )2(رف األمم املتحدة ، أو من طرف الدول األخرىجواز التدخل يف شؤون مستعمراا سواء من ط
  .جعل عملية تطور هذا املفهوم تسري ببطء شديد

إن مفهوم تقرير املصري يف إطار الدولة الواحدة عموما ينصرف إىل حق كل جمموعة كما هو معروف ف 
شعب  يت متيزها عن بقية فئاتاملظاهر الوبشرية متميزة يف االختالف، وحقها يف استعمال وتوظيف املقومات 

السياسية .حق كل جمموعة متميزة أن تقرر مصريها كمجموعة وذلك عن طريق املشاركة يف احلياةأي  ،الدولة
السلطة مع باقي فئات شعب الدولة بطريقة عادلة تسمح هلا بإبراز خصائصها كمجموعة قتسام العامة با

تنعكس ويف جمتمعات الدميقراطيات الغربية،  الصورة املتبعة حالياهذه الصورة من صور تقرير املصري هي و.متميزة
يف مجيع الدول اليت تتشكل شعوا من قوميات متعددة كحل  "احلكومات احمللية"بوضوح  يف صورة انتشار 

كما هو عليه احلال يف . مقبول وكتطبيق عملي حلق كل جمموعة متميزة يف تقرير مصريها وتسيري شؤوا
                                     )1( 218املنازعات الدولية، املرجع السابق، ص :  جوزيف ص ناي االبنـ .  )2( الفرنسي القاعة احتجاجا على ذلك ومل تناقش اجلمعية العامة املسألة اجلزائرية يف تلك الدورة ولكن وقد غادر الوفد ـ

   .احملاولة كانت انتصارا إعالميا وسياسيا كبريا أدى إىل التعريف بنضال الشعب اجلزائري ضد االستعمار الفرنسي
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 ميكن موعة بشرية متميزة أن متارس حقها يف تقرير املصري باللجوء إىلو .لجيكا وأملانيا مثالسويسرا وب
أخرى،وذلك حتت  سياسي آخر، أو حىت االندماج والذوبان يف دولةاللجوء إىل االحتاد مع كيان  أوالنفصال ا

عة بناء على اختيار حر وفق أي نوع من الشروط اليت توافق عليها هذه امووأي شكل من األشكال ، 
 .مباشرو

The right of self-determination of peoples and dependent entities has been expressly recognized b 
the United Nations General Assembly in the Resolution on Self-Determination of December 
12,1958,and in its Declaration of December1960,on the granting of Independence to colonial countries 
and peoples )1(  . 

كان " القرن العشرين "قبة الستينات من هذا القرن غري أن بزوغ القانون الدويل لتصفية االستعمار منذ ح
إىل األبد عن ذلك التكييف الظامل إذ كان من شأن ذلك التطور أن برزت أخريا ومن شأنه رفع الستار ائيا 

هو األمر الذي استتبع وألول مرة الذاتية القانونية الدولية املتميزة لتلك الشعوب عن الكيان االستعماري و
 .)2(لشخصية الدوليةاالعتراف با

على الرغم من أن هذا االعتراف كانت قد أملته ظروف ضرورة إخضاع منازعات حركات التحرير إىل و
وذلك رغم استحالة استيفاء الشروط اليت  قواعد قانون احلرب بصفة عامة،وقواعد القانون الدويل اإلنساين 
من طرف حركات  1977 بتلك االتفاقيات لسنةالربوتوكول الثاين امللحق ونصت عليها اتفاقيات جنيف 

  . )3(التحرير
الدول االستعمارية به  تحتجج ثريا ماالشؤون الداخلية الذي ك مبدأإىل ايار هذا االعتراف   أدىلقد 

  .العتراض على تدخل األمم املتحدة يف شؤون املستعمرات ل. األقاليم املستعمرةويف عالقتها بالشعوب 
إمنا اكتسب وتقرير املصري يف ميثاق األمم املتحدة مل يضع حدا للصراع القائم بشأنه  بدأإن االعتراف مب

 سواء يف األقاليم املستعمرة بني الدول  )4(الضراوةوهذا الصراع على العكس من ذلك مزيدا من احلدة 
ة ــلدول املناهضاالستعمارية والشعوب املستعمرة، أو داخل املنظمة األممية بني الدول االستعمارية وا

 راعـمن جهة أخرى وقد توج ذلك الص" سابقا"لالستعمار مبساندة الدول االشتراكية بقيادة االحتاد السوفييت 
 يف النهاية بترجيح كفة اجلناح املناهض لالستعمار مع بداية سنوات الستينات من القرن العشرين وذلك بصدور

يف  1514ريـــإعالن اجلمعية العامة الشه ذلك بعد مث.حول تقرير املصري 1958 ديسمر 12 توصيةيف البداية 
  .1960ديسمرب  14

إن اجلمعية : بصريح العبارة ما يليولقد تضمن هذا اإلعالن الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  
اإلعالن بوضوح ينادي و .مظاهرهومطلق لالستعمار جبميع أشكاله ووضع حد عاجل "العامة تنادي بضرورة 

  ".حق الشعوب يف تقرير مصريها"  أودون أي لبس مببد
                                     

)1(  -  STARECKE,J.G : Introduction to International Law ,opt cit . P 135. )2( 35 – 34 ص  ،قانون املنازعات املسلحة  الدولية : عتلمالدكتور حممد حازم ـ.   
)3( ذه االتفاقيات لسنة 1949من اتفاقية جنيف  4أنظر يف ذلك املادة ـ 1977 والربوتوكول الثاين امللحق.   
)4( 53 ص  : السابق املرجع ،القانون الدويل العام :  ج أ تونكنيـ .   
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ميثاق األمم املتحدة، يفسر اإلعالن املذكور مضمون  أحكام توضيح احلرص علىوتأكيد الللزيادة يف و
هلا مبوجب هذا احلق أن تقيم مبطلق حريتها نظامها و، جلميٍع الشعوب احلق يف تقرير مصريها" هذا احلق كالتايل 

بأنه ال جيوز التذرع بعدم كفاية : الثقايف كما يصرح اإلعالنواالجتماعي وحتقق منوها االقتصادي والسياسي 
  .)1(الثقايف لتربير التأخري يف منح االستقاللواالجتماعي واالقتصادي والنضج السياسي 

هو أن اإلعالن يعرض مبدأ صحيحا هو أن ظاهرة االستعمار تتعارض مع مضمون ميثاق األمم الحظ املو
من هذه املبادئ وأن هذا املبدأ يرتبط ارتباطا عضويا وثيقا مع غريه من املبادئ اليت يتضمنها امليثاق واملتحدة، 

ويوضح ". األمن الدويلوالسلم  حفظ"مبدأ و" مبدأ املساواة يف السيادة واستقالل الدول" : على سبيل املثال
 :اإلعالن تلك النصوص املتعلقة بتقرير املصري على النحو التايل

هلا مبوجب هذا احلق أن تقيم مبطلق حريتها نظامها السياسي و، جلميٍع الشعوب احلق يف تقرير مصريها" 
  .)2(الثقايفواالجتماعي وحتقق منوها االقتصادي و

تشكيل الدول ال بد أن يتوقف على القرار الذي تتخذه األمة : ينتهي األستاذ تونكني إىل القول أنو
فإذا قاومت دولة استعمارية  شعبا مستعمرا أو غري مستقل ومنعته ، حريتهوالشعب نفسه مبلء إرادته ونفسها، 

:  وحسب األستاذ تونكني دائما .من احلصول على استقالله فإا ترتكب بذلك خمالفة صارخة للقانون الدويل
فإن األمة اليت تناضل يف سبيل استقالهلا من أجل خلق دولة هلا ال بد أن يعتربها القانون الدويل شخصا من 

ذلك بسبب معارضة املستعمرين أن تشكل دولة مستقلة مل توجد و 1960 أا مل تستطع بعد سنةأشخاصه رغم 
  .)3(بعد

  تقریر المصیر مبدأ تطبیقإشكالیة وواقع  : ثانیا

تقرير دراسة  ظاهرة األقاليم والشعوب املستعمرة، جيب أالعتراف من البداية مبا واجهته عملية تطبيق  عند
الصعوبات والتحديات  ترجع هذهو.ما واجه األمم املتحدة من صعوبات وحتديات يف امليدانواملصري يف الواقع، 

توزيع السكان يف األقاليم و تغيريات على التركيبة البشرية من الدول االستعمارية يف املقام األول إىل ما أدخلته
  .خاصة ما فعلته بريطانيا وفرنسا يف هذا الشأن و. احلقيقية تهمهوي املستعمرة بصورة طمست

تلك التعديالت اليت أدخلتها الدول االستعمارية على التركيبة العرقية أو الدينية أو الثقافية لسكان  كانت
صعبت عملية تطبيق هي اليت عقدت األمور، و ةاألقاليم وطريقة توزيعهم على خمتلف مناطق األقاليم املستعمر

  .لألمم املتحدة األقاليم املستعمرة كما تفهمه اجلمعية العامةوتقرير مصري الشعوب 
إذا : ق تقرير املصري يف املستعمراتيتطب مستقبلو من الشك حول جدوى كثرياللقد زرعت هذه الوضعية 

مل تتحقق املساواة الفعلية وذلك حبماية السكان األصليني الذين أصبحوا يف كثري من األقاليم املستعمرة أقلية يف 

                                     
)1( رب  14يف  :الصادرة عن اجلمعية العامة  1514من التوصية ـ1960ديسم .  
)2( رب  14يف  :الصادرة عن اجلمعية العامة  1514من التوصية ـ1960ديسم.   
)3( 54 - 53 ص القانون الدويل العام، املرجع السابق،  :  أتونكني. حـ.   
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األخرى، بتشجيع من الدول املستعمرة لتسهيل سيطرا وإحكام مواجهة املستوطنني املستقدمني من املستعمرات 
   .عهم لإلدارة االستعماريةاخضإوالسكان األصليني  علىقبضتها 
كانت وقد بدأت جهود اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عملية تصفية االستعمار يف وقت مبكر جدا،ل

إاء هذه الظاهرة  .القرن العشرين وكان اهلدف منها هوالبداية اجلدية هلذه اجلهود يف سنوات الستينات من 
االستعمار وحيازة  أن عالناإلبعد . لالستعماربوضع حد ائي وذلك  نسانية املسيئة لكرامة اإلنسان وقدره،إالال

  . ضرورة وضع حد سريع لإلمرباطوريات االستعماريةوخمالف لقواعد القانون الدويل،  أمر املستعمرات
املتعلقة  1960سنة  1514: بإقرار التوصية املشهورة فكانت لعملية نزع اإلستعمار فعليةالقة الاالنط أما

املساعدة وحتث أعضاء األمم املتحدة على تقدمي كل الدعم  اليت. األقاليم املستعمرةومبنح االستقالل للشعوب 
األقاليم املستعمرة من أجل احلصول على استقالهلا، كما تدعو الدول االستعمارية إىل عدم عرقلة وللشعوب 

  .األقاليم ملصريهاوعملية تقرير هذه الشعوب 
تطبيق هذه التوصية صعوبات  متثلت بصفة خاصة يف حتديد  لجمن أقد واجهت جهود اجلمعية العامة ل

كذلك حتديد معىن دقيق ومقبول للمقصود و" تقرير املصري" أدواستخالص معىن دقيق ومقبول للمقصود مبب
وهذا الصعوبات كانت راجعة إىل عمليات الطمس والتغيري والتشويه اليت متت " باألقاليم"واملقصود " بالشعوب"

  . سابقااإلشارة إليها 
ء العالقات الودية بني مناإ"أن من بني مقاصد األمم املتحدة : املتحدة من ميثاق األمم 2الفقرة 1تنص املادة

الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب ،وبأن يكون لكل منها تقرير  بدأاألمم على أساس احترام امل
  ".اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز السلم العام" ،وكذلك"مصريها

رغبة يف يئة دواعي أالستقرار والرفاهية "من ميثاق األمم املتحدة فتشري يف بدايتها إىل أنه  55 :أما املادة
الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني  بدأالضروريني لقيام عالقات سلمية ودية بني األمم مؤسسة على احترام امل

ضمنان اية إشارة واضحة اىل األقاليم إن النصني املذكورين ال يت."الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها
األقاليم والشعوب  استقالل حترير أو والشعوب املستعمرة،او اإلشارة اىل أن املقصود بتقرير املصري هو

  .هلذا كان هناك تضارب يف تفسري النصوص استغلته الدول االستعمارية لصاحلها كما هو معروف.املستعمرة
يف صورة تقرير مصري  أبداملمار التابعة  للجمعية العامة يف تطبيق قد بدأت مصاعب جلنة تصفية االستعو

 2قرةفال 1املادة الشعوب واألقاليم املستعمرة انطالقا من حماولة تفسري املقصود  باملصطلحات املستعملة يف نص
  .  املشار إليهما 55واملادة

االعتبارات املشار إليها سابقا، وخاصة الواقع اجلديد بعد ما أحدثته الدول وبالرجوع إىل الصعوبات  
 خاصةالقبلي على اإلقليم املستعمر ووالعرقي والديين   وانتشارهماالستعمارية من تغيري على عنصر السكان، 
أصدق  إن .سكاناملدن ومراكز القرار والنفوذ بني خمتلف فئات الو مناطق الثروات الطبيعية واألراضي اخلصبة،

ما خلفته بريطانيا يف مستعمراا السابقة من أنظمة عنصرية  تلك السياسة هوبشاعة وال إنسانية  مثال على
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، وبني اهلند وباكستان من جهة من جهة صراعات عرقية ودينية، مثل ما هو عليه احلال يف اهلند، ويف باكستانو
والتفرقة الطائفية يف " زمبابوي"وروديسيا سابقا حاليا  يقيا،وكذلك نظام التمييز العنصري يف جنوب إفر. أخرى

 يف أفريقيا الوسطىو يف روانداووما خلفه الفرنسيون يف الزايري .جزيرة  قربص،االستيطان اليهودي يف فلسطني 
ونظرا لالعتبارات السابقة  فقد صاحب كل  باإلضافة إىل كل هذه الصعوبات والعوائق،.  )1(ويف سوريا ولبنان

جدواها من طرف الدول االستعمارية وذلك دف وعمليات تقرير املصري شك، وتشكيك يف مصداقيتها 
فعالية تطبيقها كحل ائي لألوضاع املعقدة للشعوب واألقاليم وكذلك شك وتشكيك يف إمكانية وإفشاهلا، 

والتشكيك من جهة الدول أالستعمارية،  والترحيب والتشجيع من كل هذا الشك و. املستعمرة كما هي عليه
دائر يف ذلك الوقت بني الضمن اديولوجية الصراع  يدخل ملا تقوم به اجلمعية العامة ، كاناألعضاء  باقي جانب

  . الشرق والغرب
ويا  على حسم وال يفوتنا يف هذا املقام أن نشري إىل أن ذلك الصراع كان له مفعوال وتأثريا إجيابيا ق 

تسريع وترية  ساعد بقدر كبري يفو.اخلالف حول املفهوم واحملتوى النهائي لتقرير املصري يف إطار األمم املتحدة
  .عملية إاء االستعمار

ولتوضيح الصعوبات اليت واجهت عملية تطبيق التوصية املذكورة، سواء منها الصعوبات القانونية أو 
املعنية  عملية حتديد هوية الشعوب واألقاليمرفض الدول االستعمارية التعاون مع األمم املتحدة لتجسيد والعملية، 

    : ما يليستعرض ن 1960لسنة  )xv( 1514 تطبيق التوصيةب
من خالل و ،استطالعات و أحباثب قد قامت اللجنة الفرعية املكلفة مبتابعة تطبيق التوصية املذكورةل

االستعمار التابع لألمم املتحدة ونشاط اللجنة الفرعية السالفة الذكر ميكن تلخيص هذه نشاط جملس نزع 
  : الصعوبات من خالل املثالني التطبيقيني التالني

فقد دعا الس املذكور احلكومة الربيطانية إىل اختاذ خطوات عاجلة لتسليم السلطة :    املثال األول
  !.يف هذا النطاق؟" فيجي"و شعب لكن من هو: بدون شروط إىل شعب فيجي

نسمة من السكان  185000نسمة منهم حوايل  400.000يتكون سكان جزر فيجي الربيطانية من حوايل 
اهلنود جالية جتارية، تستحوذ  هذه اجلالية وحدها على  املهاجرون  يعتربومهاجر هندي،  215000األصليني و 

  .من األراضي الفالحية %85حوايل 
تضمن هلم وضعا  األصليون االستقالل قبل أن يتم إقرار نصوص دستورية"  فيجي"سكان قد رفض و

 .    حتميهم يف مواجهة األغلبية من املقيمني القادمني من املستعمرات الربيطانية األخرىوالئقا 

                                     
)1( رى الطبيعي لألمور، حني جند أن املناطق اليت تزخر باملواد والثروات وقد تبدو بعض املظاهر غري ـا ختالف امعقولة أو أ

الطبيعية تسكنها أقلية  عرقية دد يف كل وقت باالنفصال ،او أن احلركة التجارية واملالية يف يد جالية من اجلاليات،أو أن 
وهذه كلها طرق وأساليب .كبرية يسكنها نوع معني من السكاناألراضي اخلصبة حتت يد فئة من السكان،أو أن املدن ال

وطمس وتغيري املعامل ملتمكني الدول االستعمارية من السيطرة " فرق تسد"استعمارية معروفة ،تتضمن السياسة املعروفة
  .وإحكام قبضتها على املستعمرات
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ما متا"  فيجي"فقد كان موقف الس عكس موقفه بصدد " بروديسيا"أما يف ما يتعلق :  املثال الثاين
حتدثت و.األقلية البيضاء من املقيمني فاللجنة الفرعية حتدثت عن ال عقالنية التسرع يف تسليم أو نقل السلطة إىل

املساواة على أساس واالستقالل وكذلك عن شدة إحلاح السكان األصليني ورغبتهم اليت ال تقاوم يف  احلرية 
  .قاعدة لكل شخص صوت يف روديسيا

" فيجي" إن ما  يلفت االنتباه يف هذين املثالني هو التعارض الواضح يف مضموما ، ففي وضع جزر 
أما يف ما يتعلق بروديسيا فان الس يشري . بدون قيود ويدعو الس إىل التعجيل  مبنح االستقالل هلذا الشعب 

أنه يف : أنه ميكن القول Fawcett"فوست"اذ كما يالحظ األستو. الالعقالنية يف منح االستقالل وإىل التسرع ، 
  .)1(هلا حق أكرب يف تقرير املصري من شعوب أخرى سياسة األمم املتحدة ، هناك بعض الشعوب

هذا و. املستعمرة األقاليموأن تقرير املصري يشري دائما إىل الشعوب نالحظ  :وبالتمعن يف املثالني السابقني
أولوية أحد العنصرين  على اآلخر يف  كان هذا اإلشكال يتمحور حولواملرات،ما طرح إشكاال يف العديد من 

  .تطبيق تقرير املصري يف صورة نزع االستعمار
لقد ظهر هذا اإلشكال بوضوح ،وبكثري من اجلدية ، مبناسبة الرتاع حول جزر املالوين بني األرجنتني 

هم يف هذه احلالة مجيعا والسكان يف تقرير املصري  حق هؤالء: حيث ظهر تنازع أو صدام بني . بريطانيا مثال و
األرجنتني إىل حق  تشريو. هي يف هذه احلالة أقاليم أرجنتينيةوبني حق هذه األقاليم يف تقرير املصري و. بريطانيون 

ليم سنة فإن جزءا من اإلق 150منذ وأنه : فقد أكد وزير خارجيتها ذلك املوقف  بقوله . اإلقليم يف تقرير املصري
  . األرجنتيين مغتصب من طرف قوة استعمارية

ومن جانبها فإن بريطانيا، بالنسبة لرتاع جزر املالوين بالذات تشري إىل حق الشعوب يف تقرير مصريها، 
 امالحظ وكما يقول احد الكتاب.هي ذا توجد يف وضع قوي ما دام كل سكان جزر املالوين هم بريطانيونو

  .)2(يف موقف أصيل بالنسبة إىل املبادئ اليت أثارها يوجد املالوينكل طرف من طريف نزاع أن 
  .حق المقاومة طریق الي  تقریر المصیر:  ثالثا

كانت  حلكومة اليت يعيشون يف ظلها سواءيعترف القانون الدويل العريف  للشعوب حبق مقاومة ا
اإلدارة االستعمارية يف  أجنبية مثلحكومتهم، أو كانت حكومة خاضعة إىل هيمنة أجنبية أو كانت حكومة 

بل يفسر على ضوء حق تقرير . آسيا، كما أن حق املقاومة هذا ال يفسر على ضوء قانون استعمال القوةوإفريقيا 
أن القمع سواء كان قمعا أجنبيا أو وطنيا و. حق تشكيل حكومة من اختيار الشعبوحق الثورة  مبدأواملصري 

عالقة ولقد متت مناقشة وضع اللجوء إىل القوة يف عملية نزع االستعمار  )3(ميكن مقاومته من طرف الشعب
مضمون وأثناء دراسة معىن  ،وذلكميثاق األمم املتحدة ظلالقوة يف العالقات الدولية يف  لإستعما ذلك بقانون

                                     
)1(  -  Fawcett j.s.e : The Law of Nations. 1971.  PP 44 - 45. 
)2(  -  Dupuy. René jean : L’impossible agression du Malouine entre l’O.N.U. et l’ O.E.A . Annuaire français de 

Droit International. 1982 pp 340 . 
)3(  -  Skubus zewpkii In Max Sorensen :  Manual of Public International Law . PP 771. 
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مكانة القتال املسلح يف املستعمرات  لكن هذه الدراسة مل تصرح عنو 4الفقرة  2مبادئ امليثاق مبا يف ذلك املادة 
 .)1(القوة عالقته بقانون منع إستعمالومن أجل االستقالل 

بكل وضوح و 1960لسنة  1514 اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد متسكت يف التوصية أن هو  واملالحظ
بوجوب وقف كل األعمال املسلحة املوجهة ضد الشعوب التابعة أي الواقعة حتت االستعمار أو السيطرة 

على أن  1965 الصادرة سنة 2131كما تنص الفقرة الرابعة من توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم . األجنبية
يشكل كذلك وملصري ا رقا حلقها الدائم يف تقريراستعمال القوة حلرمان الشعوب من حريتها الوطنية يشكل خ

  .)2(عدم التدخل بدأخرقا مل
 فإذا كانت التوصيتان املذكورتان قد وضعتا أسس احلق املشار إليه بصورة واضحة، فإن إعالن اجلمعية 

التعاون بني الدول وفقا ملبادئ ميثاق األمم والعامة اخلاص مببادئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقات الودية 
ا إىل أقصى ما ميكن من التوضيح، حيث جاء يف  قد عمق الفكرة وذهب 1970أكتوبر  24املتحدة الصادرة يف 

  :تقرير املصري ما يليوحتت مبدأ املساواة يف احلقوق وهذه التوصية 
ملشار إليها من مبدأ تقرير مصريها على كل دولة االمتناع عن أي تصرف بالقوة حلرمان الشعوب ا

وذلك يف .مبادئ امليثاقوتلقي الدعم وفقا ألهداف ووأن هلذه الشعوب احلق يف طلب  ".االستقاللواحلرية و
 .سعييها ملقاومة أعمال القمع وتطبيقا حلقها يف تقرير املصري

 تطبيق الشعوب املستعمرة يف مساروالتأكيد على مكانة األقاليم و، أستمر اإلعالن يف توضيح هذا املبديو
 :تقرير املصري على النحو التايل

متميزا عن أراضي واألراضي الغري متمتعة باالستقالل الذايت هلا وضعا منفصال وإن األراضي املستعمرة "
ميثاق التميز يف ظل واحلق يف االختالف وأن احلق يف االنفصال والدولة اليت تديرها يف ظل ميثاق األمم املتحدة، 

ميارس شعب املستعمرة أو اإلقليم الغري متمتع باستقالله الذايت حقه يف تقرير  األمم املتحدة يبقى حقا قائما إىل أن
 .)3("األهدافوخاصة ما جاء يف املبادئ وللميثاق ،  املصري وفقا

العهد و، االجتماعية والثقافيةوكما تضمنت املادة األوىل املشتركة يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية 
اإلشارة إىل تقرير املصري حيث جاء يف الفقرة الثالثة من املادة  1966السياسية لسنة والدويل للحقوق املدنية 

  :املذكورة ما يلي

                                     
)1( 1514الفقرة الرابعة من التوصية ـ  )(xv 1960.  
)2( 1514الفقرة الرابعة من التوصية ـ  )(xv 1960.   
)3( إعالن صادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بدون تصويت مث مت إقرار اإلعالن مبوجب توصية عن اجلمعية العامة حتت ـ

املتعلقة باملبادئ اخلاصة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم  1970أكتوبر  24 بتاريخ  2625رقم  
   .املتحدة
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جيب على الدول أطراف العهد مبا يف ذلك تلك اليت هلا مسؤولية إدارة األقاليم غري املستقلة أو املشمولة " 
ة أن ترقي حق تقرير املصري كما جيب أن حتترم هذا احلق مبا يتماشى مع نصوص ميثاق األمم املتحدة بالوصاي

  .)1("ومواثيق حقوق اإلنسان 
من والقوة القانونية، ومن النصوص الواردة يف وثائق خمتلفة الداللة  عتربمن خالل هذا الكم املوبالفعل و

من والنضال املستميت الذي خاضته الدول يف إطار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وخالل اهودات اجلبارة 
كما تبلور من  جل كتاب القانون الدويل بأن تقرير املصري  جيزم. خالل نشاط اللجنة اخلاصة بتصفية االستعمار

  . تقرير مصريها األقاليم املستعمرة يفوحق الشعوب   اىلأساسا  شريهود ياجل تلك خالل
مبادئ ميثاق  من أتطبيق مبدواملالحظ أن اهودات اليت بذلتها اجلمعية العامة من أجل تصفية االستعمار و

 Rosalyn Higginsمثال الفقيهة  اإلجنليزية  التقدير من مجيع الفقهاء،واألمم املتحدة مل يلق نفس التجاوب 
 :املعروفة باهتمامها ذا امليدان ترى

The General Assembly (which is not able under the charter to take decisions legally binding on its 
members),has taken altogether a bolder view. When violent revolution has occurred against a colonial 
power, it has frequently shown itself sympathetic to those seeking their independence )2(.  

 وجهة نظرقد اختذت  .قانونيا ألعضائها  مؤهلة إلصدار قرارات ملزمة أن اجلمعية العامة غري ىري تفه
    .باستقالهلم،حيث تظهر تضامنها مع أوالئك املطالبني استعماريةثوره عنيفة ضد قوة دون تردد عندما تظهر 

كما أن . اأقاليم الدول املستعمرة هلوشعوب  ءا مناملستعمرة ليست جزالشعوب وأن األقاليم  املؤكد
ال يشكل جزاء من  من قبل ما دامت جتري على إقليم ينظر اليها حروب التحرير مل تعد حروبا أهلية كما كان

من خالهلا الشعوب ضد التسلط االستعماري  أصبحت املنازعات املسلحة اليت تناضلوإقليم الدولة املستعمرة،
  . تقرير املصري حروبا دولية ضد األنظمة العنصرية من أجلو

  حروب الشعوب واألقالیم المستعمرةاألساس القانوني ل : رابعا

من خالل االتفاقيات الدولية املتعلقة مبوضوع تقرير مصري ويتضح من خالل التوصيات والقرارات 
تصنيف املنازعات اليت تدور حول  املستعمرة، كما سبق عرضها،  أن اجتاه السلوك الدويل يفالشعوب واألقاليم 

تقرير مصري الشعوب واألقاليم املستعمرة قد أصبحت حبكم ما طرأ على املوقف الدويل من تطور منازعات 
  .دولية

يدة إىل  التحرر وذلك بعد مبكرا فقد كانت االنطالقة مع ظهور الرتعة اجلد يتغري لقد بدأ املوقف الدويل 
إقرار ميثاق األمم املتحدة وما تضمنه من مبادئ وأحكام كأول خطوة يف هذا االجتاه، مث التفسري الالحق 
ملضمون تلك األحكام عن طريق خمتلف اإلعالنات والتوصيات وحىت االتفاقيات، فهذا التفسري هو الذي أدى يف 

احلركة العاملية  وذلك تزامنا مع اشتداد قوة.املعاصر لرتع االستعمار النهاية إىل ظهور قواعد القانون الدويل
                                     

)1( والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 1966أنظر يف ذلك العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ـ.  
)2(  -  Rosalyn Higgins : International Law and civil conflicts in Luard : The regulation of civil wars opt cited      .

PP 179. 
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كما كرسه ميثاق األمم املتحدة  هاتقرير مصري واألقاليم املستعمرة من أجل الشعوب نضالو املناهضة لالستعمار
املتحدة اإلعالن املتعلق مببادئ القانون الدويل طبقا مليثاق األمم و 1960لسنة  1514وإعالن اجلمعية العامة

  .)1(د ولية تمنازعا
باشتداد املقاومة املسلحة يف املستعمرات، مت و سنوات الستينات والسبعينات من القرن العشرين فمنذ

ة يف ـــإقرار العديد من القواعد كقواعد عرفي متواالعتراف بشرعية حركة األمم املتحدة لتصفية االستعمار، 
بنفس ويف نفس االجتاه  تواصلالعمل الدويل والنضال امل خالل هي القواعد اليت انبثقت منوالقانون الدويل، 

 ةـــالدول االشتراكي القوة واحلماس، بقيادة حركة دول عدم االحنياز يف اجلمعية العامة ومبؤازرة ودعم من
كان لكل طرف من الطرفني هدف معني من وراء تأييد حركة األمم املتحدة لرتع  قدفلتذكري وال حاجة هنا ل

 .االستعمار
التأكيد على الفصل بني الشعوب واألراضي املستعمرة من جهة، وبني الدول االستعمارية من جهة فبعد 

من و. إلثبات حقها يف تقرير املصري االعتراف هلذه الشعوب واألقاليم املستعمرة حبق استعمال القوة مت. أخرى
 موإقرار عد. القانون الدويل لقواعد هإخضاعوهذا احلق وتفعيال له مت إقرار تدويل هذا الرتاع  أجل الوصول اىل

ويف .صرياملشرعية مقاومة الشعوب اليت تناضل من أجل تقرير مصريها أو منعها من الوصول اىل حقها يف تقرير 
طلب وتلقي الدعم   يف لشعوب واألقاليم املستعمرةا حبق أي تقرير املصري مت االعتراف سبيل حتقيق هذه الغاية

  .اخلارجي
الربيق و تبدأ إشكالية هذا املوضوع،حىت ولو أنه يبدو موضوعا قد فقد الكثري من احملفزات عند هذا احلد

،والسبب يف ذلك راجع بالدرجة  السبعيناتوالذي كان له يف أوج حركة نزع اإلستعمار يف سنوات الستينات 
ومؤخرا مت إحصاء ستة عشر إقليما مل ميارس هذا احلق ومازا حتت  األوىل اىل زوال ظاهرة اإلستعمار تقريبا

  .)2(اإلستعمار أو السيطرة األجنبية
تقدمي السند القانوين حلروب ولقد حاول العديد من الفقهاء املعروفون يف هذا امليدان تأصيل هذا احلق 

التحرير من جهة، وكذلك تقدمي أساس شرعية تدخل الدول األخرى ملساعدة حركات التحرير من أجل نزع 
  .األقاليم ملصريها بتحقيق االستقالل من جهة أخرىوتقرير هذه الشعوب واالستعمار 

ذلك حق  من ذلك من اعتمد على القاعدة العرفية اليت تعترف حبق مقاومة السيطرة واهليمنة األجنبية مبا يف
هذا يف رأيهم أساس كاف الستعمال القوة و. )3(مواجهة احلكومة الوطنية املستبدة كما سبقت اإلشارة إىل ذلك

لكن حق مقاومة االضطهاد والتعسف الداخلي ال يتضمن حق الدول األخرى يف  واللجوء إىل املقاومة، و
شأن داخلي ال جيوز التدخل فيه  وأحداث هالتدخل ملساعدة تلك الشعوب ألن ما جيري يف داخل دولة ما من 

اىل باإلضافة  كما رأينا من قبل، وخاصة إذا مل متس األحداث اليت جتري يف تلك الدولة مبصاحل  الدول األجنبية،

                                     
)1( 35ص ،قانون املنازعات املسلحة الدولية:   الدكتور حممد حازم عتلمـ.   
)2( 2012وهذه إحصائيات صادرة عام ـ .   

)3(  -  Skubus zewpki In Max Sorensen: Manual of Public International law . PP 77 .2  
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كاف لعدم استقامة التأصيل القائل باحلق العريف يف مقاومة االستبداد والتعسف  ك فإن هذا اإلدعاء غريذل
  .والطغيان الداخلي

 لتربير التدخل إىل جانب حركات التحرير اليت تناضل من كما أن االعتماد على نظرية التدخل اإلنساين
رفض معظم الفقه و. من غموض أجل تقرير املصري ليس له أي سند قوي وذلك ملا حييط باستعمال هذه النظرية

وكوا  ميثاق األمم املتحدة من جهة،وجود ل الدويل لنظرية التدخل اإلنساين وذلك لعدم مسايرا للواقع يف ظ
نظرية مفتوحة على التعسف من جهة أخرى كما سيتضح الحقا حني معاجلة هذا املوضوع،هذا إىل جانب إا 

حىت  نظرية تفترض جانبا قويا يستطيع التدخل لوضع حد لتصرفات ال إنسانية من طرف دولة جتاه مواطنيها أو
وهذا ليس هو الوضع بالنسبة لألقاليم والشعوب املستعمرة اليت  ،)1(يمهامواطين دول أخرى موجودين على إقل

أن التفسري الراجح هو أن حق املقاومة و .أعطاها القانون الدويل وضعا متميزا ومنفصال عن الدولة االستعمارية
مع وكما كان يعرف من قبل قد استقر يف العرف على أنه شأن داخلي متارسه الشعوب دون تدخل خارجي، 

ذلك فيجب أن ال ننسى إعالن الثورة الفرنسية لسياسة التدخل إىل جانب الشعوب اليت تناضل ضد االستبداد 
مقاومة التسلط  على أا تسري على هذا اخلط من التحليل، رغم أن فرنسا الثورية قد أعلنت عدم جواز التدخل و

 . يف شؤون الثورة الفرنسية
 قر أنوأعاصر قد اعترف بالشخصية القانونية الدولية حلركات التحرير، إىل ذلك فإن القانون الدويل امل

على أن حروب  وهذا يف حد ذاته دليل. الشعوب واألقاليم املستعمرة ال تشكل جزاء من الدولة املستعمرة
وهناك من يرى أن شرعية التدخل اىل جانب ، مكاا املتميز يف القانون الدويل املعاصروالتحرير هلا طابعها 

حركات التحرير ميكن أن جيد له أساسا يف احلق الطبيعي للدفاع عن النفس،ولكن هذا التأصيل يثري هو اآلخر 
أنه حمل خالف فيما :عددا من الصعوبات القانونية يشري إليها أحد الكتاب املعاصرين املهتمني ذا امليدان بقوله

هذا الرأي هو رأي و .)2(املستعمرة األراضي يف املقاومةولدفاع الشرعي يسري على القتال إذا كان مصطلح ا
إن األمر ليس جمرد رأي نظري " :يلي الذي يشري  إىل ما"  جورج آيب صعب" قريب جدا من رأي الفقيه الشهري

كما هو . على أساس حق الدفاع الشرعي اجلماعي ايكون جائز :أنه :بل هو موقف له نتائج إجرائية حيث يقول
من ميثاق األمم املتحدة، أما إذا كان هذا احلق هو جمرد متديد لنص املادة  51املادة منصوص عليه صراحة يف

األوىل الفقرة الثانية املتعلقة بتقرير املصري، فانه يصبح منطقيا عدم جواز هذا التدخل ألطراف ثالثة يف شؤوا 
  .)3(الداخلية

 "غرو تيوس"ي اهلولند سبق ،فقد رأينا أن فقهاء احلرب العادلة منذ  ظهور كتاب الفقيه وإذا عدنا إىل ما
قد اعترفوا بشرعية التدخل لتخليص شعب من االضطهاد  أو سوء املعاملة اليت يتعرض هلا سواء من طرف 

  .اإلنساين  التدخل مصطلح التدخلاحلكام أو من طرف قوة أ أجنبية غازية وأطلقوا على ذلك النوع من 
                                     

)1(  -  Skudus Zewpki  :  opt.cit. PP 772. )2(  -  Skudus Zewpki  :  opt.cit. PP 772. 
)3(  -  George Abi Saab : Wars of National liberation in Geneva conventions and protocols  . PP 43. 

الذي بقضي بالتسوية يف احلقوق بني  بدأإمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احترام امل" :2الفقرة 1وتتضمن املادةـ        
  .الشعوب،وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها،وكذلك اختاذ التدابري املالئمة لتعزيز السلم العاملي 
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ألا ستفتح بابا جديدا مت إغالقه وتكون " نظرية التدخل اإلنساين"ما يسمى خيص ما  مع كل حتفظ يف
وهي ذه الصفة  .على اللجوء إىل استعمال القوة ةالقوية القادرسبيال للتعسف باسم إلنسانية من طرف الدول 

  . عرضها الحقا يتمكما س واألمن الدويلرخصة خطرية على السلم 
القانونية الدولية للشعوب اليت تكافح من  ةاعترف بالشخصيهناك من يرى أن القانون الدويل املعاصر قد و

هذا يف احلقيقة ويتعلق حبروب التحرير،  قواعد القانون الدويل فيما  قضرورة تطبيأقر وأجل نزع االستعمار 
 املساعدة من أجل حتقيق تلك الغاية، وأن هذا االعتراف يعد تتلقيوأساس كاف هلذه الشعوب لكي تطلب 

مربرا مقنعا للدول اليت تتدخل إىل جانب الشعوب اليت تقاتل من أجل تقرير مصريها والتخلص من وكافيا  أساسا
 .السيطرة االستعمارية

فحروب التحرير من هذه الناحية ليست حروبا أهلية حسب ما أقرته الفقرة الرابعة من الربوتوكول األول 
يف  املهم يف كل هذا هو انه إذا كانت حروب التحرير حروبا مشروعةو. 1977امللحق باتفاقيات جنيف لسنة 

والوضع القانوين لألمم املتحدة من هة، القانون الدويل العام فإنه جيب معرفة الوضع القانوين للدول الغري من ج
لتدخل وتقدمي الدعم إىل حركات األمم املتحدة ا  مث على أي أساس حيق للدول أو منظمة جهة أخرى،

   .التحرير؟
 املعروف هو أنو.يف هذه النقطة حمايد وهو .الثورةو ال ينكر حق التمردوإن ميثاق األمم املتحدة ال يقر 

اجلمعية انطلقت وعلى كل حال فقد .القانون الداخلي إل ختصاصالقانون الدويل العريف ال حيرم التمرد ويتركه 
على شرعية الصراع من أجل التحرر من  بذلكمؤكدة  من القرن املاضي الستينات ذتوصياا من إصدارالعامة يف 

  .ذلك الصراع املسلحجبميع الوسائل مبا يف :السيطرة االستعمارية واحلكم األجنيب
The U N Charter does neither confirms nor denies a right of rebellion. It is neutral International 

Law does not forbid rebellion it leaves it within the purview of domestic Law the general Assembly; 
however; began adopting resolutions in the1970s reaffirming the legitimacy of the struggle of peoples 
for liberation from colonial domination and alien subjugation: by all available means including armed 
struggle )1( .                                        

اإلشكالية تكمن يف السند فإشكالية املوضوع ال تكمن يف شرعية أو عدم شرعية حروب التحرير، ولكن 
مينح الذي و ،ب التحريرلتدخل يف حرولاألمم املتحدة  منظمةأو   ذي تستند عليه الدول الغري،القانوين ال

  .طلب وتلقي املساعدة حقحلركات التحرير 
وب دفاع شرعي وأن الدول بتدخلها إىل جانب حركات التحرير إذا سلمنا ان حروب التحرير هي حر

 دةـــتوقف على حتديد املعىن املقصود بالدفاع الشرعي اجلماعي حسب ما جاء يف ميثاق األمم املتحت إمنا
 ذلك من  صعوبات قبل صدور حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية نيكاراغوا ضد الواليات  وما يعترض

  .1989 املتحدة

                                     
)1(  -  Malcolm N Shaw :  International Law  .opt .cit  .  PP  796. 
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ال فائدة من إثارا ووقد إزداد األمر وضوحا خالل حرب اخلليج األوىل ضد اإلحتالل العراقي للكويت  
هل أن املقصود و "اجلماعي" املقصود بكلمةمن جديد ، فقد كانت هذه الصعوبات تتعلق بصفة خاصة بتفسري 

اس تقوم الدول ضحية العدوان يف نفس الوقت؟  وعلى هذا األسوا هو وقوع عدوان على كل الدول املعنية 
ة ـوهذه احلال. جهودها ومتارس حقا هو يف األصل حق لكل دولة من بني تلك الدول  منفردة  جتميعو بتنسيق

حيث يوجد شعب أو إقليم معني  األجنبية الواقعة حتت اهليمنة أوال تتوفر يف وضعية الشعوب واألقاليم املستعمر 
     .                     )1(بية عنهحتت نظام استعماري خاضع لسيطرة دولة  أجن

أما الدول املتدخلة من أجل املساعدة على تطبيق تقرير املصري، فتوجد يف وضع آخر،فهي ليست ضحايا 
يف املقاومة والكفاح من أجل تقرير عدوان، وليست هي الواقعة حتت االستعمار حىت تستطيع ممارسة حقها 

فإذا اعتمدنا هذا اخلط من  .ولكن الدول الغري إمنا تتدخل ملساعدة شعب يقاتل من أجل تقرير مصريه. املصري
أجل تقرير املصري ووضع حد لالستعمار التحليل فمن املستحيل اعتبار أن التدخل لصاحل الشعوب اليت تكافح من 

  .من ميثاق األمم املتحدة 51رعي اجلماعي كما تضمنته املادةهو ممارسة حلق الدفاع الش
فان الكثري من الشراح يرى أن املقصود بالدفاع الشرعي اجلماعي هو أن تقع دولة ما : ومن جهة أخر

أن تتدخل دولة أو دول أخرى للدفاع عنها ومساعدا على رد العدوان الواقع عليها وهو وضحية عدوان،
أنه لو كانت ممارسة حق : ويرى هذا اخلط من التحليل . من ميثاق األمم املتحدة 51التفسري املقبول حلكم املادة 

تعمل هذا احلق يف نفس يت تسالدفاع الشرعي اجلماعي تتطلب أن يكون العدوان واقعا على مجيع الدول ال
حلق هو أصال حق  فليست هناك أية فائدة عملية أو قانونية  من النص على شرعية املمارسة اجلماعية ،الوقت

وقد تأكد هذا التفسري يف قضية نيكاراغوا ضدا لواليات املتحدة من طرف .طبيعي مكفول لكل دولة منفردة
حتريرا لكويت من االحتالل العراقي كما سبقت اإلشارة إىل حمكمة العدل الدولية،مث ازداد وضوحا يف عملية 

  .ذلك
من ميثاق األمم املتحدة كما أكدت  51هل تتوفر يف حروب التحرير شروط املادة : والسؤال احملري هو

دوان ـــوبعد صدور تعريف اإلمجاع للع 4الفقرة 2وهذا على ضوء املادة ؟.على ذلك احملكمة الدولية أم ال
استثناء أستعمال القوة من طر فها من اخلضوع ألحكام ووما تضمنه من إشارة إىل حروب التحرير  1974 لسنة

  ؟.فهل من باب املخالفة اعتبار إستعمال القوة ضد هذه الشعوب واألقاليم عدوانا .تعريف العدوان

                                     
)1(  -  Article 2/4 of the .U N charter calls upon states to  refrain in their international relations from the threat or 

use of force against another state. it does not cover as such the self-determination Situation where a people 
resorts to force against the colonial power. Until comparatively recently Such situatet ions were regarded as 
purely internal matters. The colonial authority could use such force as it deemed necessary to suppress a riot 
or rising without the issue impinging upon article2/4.with The going acceptance of self-determination; the 
question as to the legitimacy of the use of force was raised. It was argued indecisively in the security council 
upon the occasion of India’s invasion of Goa And discussed at great length in the debates of the Special 
committee leading to the adoptions of the declaration on principles of International Law in 1970.(1 
         Malcolm N; Shaw International Law opt cit pp795 A  
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وقد قطعت  نه،أن اجلمعية العامة مل تكن تريد الدخول يف جدال ال فائدة م: إن ما  يفهم من كل هذا هو
الطريق على حماوالت التشكيك يف شرعية اللجوء اىل القوة من طرف حركات التحرير،فأطراف العالقة اليت 
ختضع للقانون الدويل هم أشخاصه وهي الدول واملنظمات الدولية،مث ان القانون الدويل يهتم  بتلك الكيانات 

قانونية حمدودة من اجل غرض معني وهو محايتها  وقد منحها شخصية  اليت مل ترق إىل مصاف الدول،
وعلى هذا فإن حركات التحرير ".تقرير املصري"الوصول ا إىل  هدف حمدد وهو يف هذه احلالة و ومساعدا،

وهي أيضا ظاهرة  .ولكنها ظاهرة جديدة يف القانون الدويل املعاصر ليست دوال،كما أا ليست منظمات دولية،
مصادر ومميزات القانون الذي ينظم عالقات وإىل طبيعة اتمع الدويل، واىل خصائص  مشروعة إذا رجعنا
فالدول قادرة عن طريق اإل تفاق على متديد قواعد القانون لتشمل تلك األقاليم والشعوب . أشخاص هذا اتمع

  .    وهذا ما حدث فعال من خالل حركة األمم املتحدة لرتع اإلستعمار
وضوح يف رأيه االنفرادي الذي قدمه مبناسبة الرأي وبكل  صراحة و:ضي عمون لقد أعلن القا 

إن الدفاع الشرعي : " االستشاري حملكمة العدل الدولية بشأن التواجد املستمر جلنوب إفريقيا يف ناميبيا حني قال
 )1("نامييب عليه الشعوب اإلفريقية األخرى من أجل حترير الشعب ال: ميكن أن يكون مجاعيا يضم كما هو

القانون الدويل  وبكل صراحة أن االستعمار يف ظل املوقف يرى فقاضي حمكمة العدل الدولية  حسب هذا
ذلك ملساعدة الشعوب واملعاصر هو عدوان وأن الدول األخرى متلك حق التدخل إىل جانب ضحية العدوان، 

وهذا الطرح متت مناقشته بشكل مكثف خالل رد العدوان ومتكينها من حترير نفسها   على واألقاليم املستعمرة
وقد  1974األعمال اليت أدت إىل موافقة اجلمعية العامة باإلمجاع على التوصية اليت تضمنت تعريف العدوان سنة

تركز النقاش بصفة خاصة حول ما إذا كان استعمال القوة من طرف الشعوب من أجل تقرير املصري هو دفاع 
وقد ساندت .فعل على القوة املستعملة ملواجهة تقرير املصري ي نفسه،أو أنه ردشرعي ضد الوجود االستعمار

األوىل على أساس أن االستعمار هو عدوان وجهة النظر  )سابقا( دول العامل الثالث والدول االشتراكية
  .أما وجهة النظر الثانية فقد تبنتها العديد من الدول الغربية.مستمر

  : دث بقولهح ويعلق أحد الفقهاء على ما
In the event rather cumbersome formulation was presented in article7 of the definition which 

referred inter alia and in ambiguous vein to the right of peoples entitled to but forcibly deprived Of, the 
right to self- determination; to struggle to that end and to seek and receive support; in accordance with 
the principles of the charter and in conformity with the 1970 declaration. 

 Comments made following the adoption of the definition clearly revealed the varying 
interpretations  made by states of this revision .)2(  

 للتدخل  اىل خيالف هذا الرأي يف كثري من النقاط الدكتور حممد حازم عتلم بقوله أن الطبيعة القانونيةو
فقد أقر القانون الدويل  كع الشرعي اجلماعي، بل أكثر من ذلجانب تلك الشعوب اليستند على حق الدفا

شرعية إستعمال القوة حلرمان الشعوب  كما أقر عدمواجب الدول األخرى يف التدخل ودعم حركات التحرير، 
يف النهاية فإننا نواجه اليوم الواقع الفعلي حلروب و. اليت تقاتل ضد اهليمنة االستعمارية من أجل تقرير املصري

                                     
)1(  -  I  C...J  Repor 1966. )2(  -  Malcolm N Shaw : opt cit PP 796 .   including foot note 112. 
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موجات االستقالل اليت  اثر اسية للعامل تقريبا وذلك علىالتحرير مع اية ظاهرة االستعمار من اخلارطة السي
أجل  عرفه العامل من رين والنضال العنيف والصراع الذيالستينات والسبعينات من القرن العش ها سنواتعرفت

داخل املنظمة  الدولية تطبيق أحكام ميثاق األمم املتحدة كما جرى تفسريها من خالل السلوك واملمارسة
مساندا للشعوب واألقاليم وقد وقعت الكثري من الدول ضحية عدوان الدول االستعمارية نتيجة .نفسها

املستعمرة أو نتيجة إدانتها لألنظمة العنصرية كما حدث يف الغارات اليت شنتها القوات الفرنسية علي ساقية 
قاتلني ملعاقبة تونس ودفعها إىل منع جلوء امل سيدي يوسف التونسية خالل حرب التحرير اجلزائرية وذلك

اورة جلنوب . هذا االجتاهوالضغط عليها يف ااجلزائريني إىل تراإفريقيا العنصرية  وكذلك ما تعرضت له الدول ا
مطاردة الثوار األفارقة ومعاقبة الدول ااورة والتدخل الوحشي  طرق وأساليباملوزنبيق من ووخاصة أنغوال 

فرنسا يف  أسباب مشاركة بني نكما كان  م.أراضيها باالنطالق من" سوابو"قاتلي حركة اليت كانت تسمح مل
 للثورة املسلحة اجلزائرية ضد اإلستعمار الفرنسي مصر كانت تقدمه الدعم الذيهو ثالثي على مصر العدوان ال

أما املوقف الفعلي بعد  ،ويعترب منح اللجوء حلركات التحرير نوعا من العون الذي أقره القانون الدويل املعاصر
على اإلرادة والسنوات الذهبية لرتع االستعمار، فهذه مسألة تتوقف اليوم على القوة السياسية للدول املعنية، 

 .الفعلية للدول الفاعلة يف اتمع الدويل 
ارسة تقرير والتدخل لتسهيل مم، يف متييزه بني التدخل اإلنساين :حملمدايقول الدكتور عماد الدين عطا اهللا  

العامل  ن التدخل لتسهيل ممارسة حق تقرير املصري يلقى دعما منقطع النظري من جانب دولإ :املصري ما يلي
وتعد الكفاح املسلح لشعب خاضع للسيطرة  الثالث إذ أن هذه الدول تعد االستعمار عدوانا مستمرا،

ارسة حق تقرير املصري إمنا يعد ممارسة حلق عليه فإن التدخل لتسهيل ممواالستعمارية ضربا من الدفاع الشرعي،
  .)1( ..الدفاع الشرعي اجلماعي

الواقع هو  أن حروب التحرير تستمد شرعيتها من حقيقة كوا حروب من أجل تقرير املصري حسب و
 أن حق أوالئك الشعوب هنا يف اللجوء إىل استخدام القوة املسلحة ألغراض حتقيقو 2الفقرة 1ما تضمنته املادة

يقدم الدكتور حممد حازم عتلم يف أحد اهلوامش و )2(استقالهلم الوطين ال شأن له البتة برخص الدفاع الشرعي
  : رأي الدكتور عزيز حسيب حول جواز التدخل إىل جانب حركات التحرير على النحو التايل

يذهب أبعد من يف مكان هذا الشعب ولكن القتال بدال وقطعا أن الشعب حباجة إىل أسلحة للتحرير " 
إن مقاومة الشعب نفسه ال ميكن التخلي عنها ألن هذا هو ما يسمح يف احلقيقة بتعريفه . مفهوم املساعدة

 تخذقد ت للتدخل األشكال املختلفةوأن الصور وأشكال خمتلفة، ون للتدخل صور أ لقد بات واضحا  .)3(كذلك
ال يتضمن إستعمال القوة املسلحة،أو أن يكون التدخل تدخل اشكال من أشكال الدعم املعروفة عادة على أ 

  .األحوالووذلك حسب الظروف  غري مباشر،
                                     

)1( 282 ص ،التدخل اإلنساين املرجع السابق : حملمداعماد الدين عطا اهللا  :الدكتورـ.  
)2( 12ص ،قانون املنازعات الدولية:   الدكتور حازم حممد عتلمـ .  
)3( عن عزيز حسب 44هامش رقم :   الدكتور حازم حممد عتلمـ : 

- Situation et critique de la situation juridique des Mouvements de Libération  .PP559  
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مثال اليت تناضل من أجل " البوليساريو"  كجبهةوضع بعض حركات التحرير م يقيتبكل موضوعية ميكن 
 احلصارو أوسلولفلسطيين بعد إتفاق ا الوضعكذلك و، )1(استقالل إقليم الصحراء الغربية ووادي الذهب

استحالة التدخل وإليه حركة األمم املتحدة لرتع االستعمار، ما آلت وذلك أمام اليوم، عليهمااإلعالمي املضروب 
أو من  األعضاء  من تقرير مصريها  من جانب الدول بذلك متكينهاوتقدمي العون الالزم هلذه الشعوب واملباشر 

كثرية، أنه ال ميكن ألي أعزل يف ظل الظروف احلالية أن يقود مقاومة العتبارات  جانب املنظمة نفسها، وذلك
من أعضاء اتمع الدويل وفقا ملا استقر يف  دعمال تلقيأن يصل إىل حتقيق تقرير مصريه  دون و غري متكافئة،

    .القانون الدويل املعاصر
، ويف سبيل هذه الغاية مهامصري تحقيق  تقريرلتلقي الدعم من وحق طلب وفلهذين الشعبني حق املقاومة، 
التدخل إىل جانب املقاومة الفلسطينية باالعتماد على ما وصل إليه  أي جيوز للدول العربية مثال تقدمي العون

وح بالنسبة مسلمة واضحة كل الوض يوه. التطور الذي يدين االستعمار هذا. القانون الدويل اليوم من تطور
ب يف  اللجوء إىل القوة، وحبقه يف مقاومة االستعمار ويقر القانون شعال احبق هذ ي االعترافأللقضية الفلسطينية 

هلا حق طلب والدويل املعاصر بعدم شرعيه مقاومة تلك الشعوب ومنعها من الوصول إىل حتقيق تقرير املصري،
مؤمتر  يفاىل املؤامرة اليت نزعت هذا احلق من الفلسطينيني  تعرضال سبق وقد.تلقي املساعدة والدعمو

يف املقاومة  همحيث استبدلت تسمية حركة التحرير بالسلطة الفلسطينية وهذا تنازل من جانبهم عن حق.أوسلو
 . تلقي الدعمواملسلحة وحق طلب 

ولكن الدول كما أكدنا ختضع إىل منطق القوة . كما أقر القانون الدويل حق الدول األخرى يف التدخل
وهذا ما نالحظه بالنسبة للقضية .منها قضايا تصفية االستعمارواملصلحة يف اختاذ املواقف من القضايا املطروحة و

حىت اليوم قضية تصفية   الفلسطينية، وكذلك احلال بالنسبة لقضية الصحراء الغربية اليت تعتربها األمم املتحدة
تحرير ما دام القانون الب وذي يقوم عليه التدخل يف حرهذا هو األساس القانوين ال كل يف املهمو .)2(استعمار

: يقول القاضي ورئيس حمكمة العدل الدولية السابق، تلقي الدعموحق طلب وقد تطور يف اجتاه شرعية املقاومة 

                                     )1( يف مذكراته املنشورة بعد وفاته موضوع الصحراء الغربية بعناية  الرئيس اجلزائري الراحل الشاذيل بن جديدلقد خص ـ
وقد جاء يف هذه  .موريتانيا وخيانتها للقضيةوخذالن  كبرية حيث كشف عن حقيقة الرتاع مراوغة امللك املغريب،

وكنا ايضا مع  كنا يف احلقيقة مع تصفية اإلستعمار الذي عانينا ظلمه أكثر من غرينا ونعرف ويالته، :املذكرات ما يلي
راا بتطبيق هذا وطالبت يف العديد من قرا تقرير املصري الذي ثبتته األمم املتحدة يف ميثاقها بعد احلرب العاملية الثانية، أمبد
فنحن يف اجلزائر قبلنا باستفتاء حول تقرير مصري بالدنا،رغم التضحيات اجلسام اليت قدمناها  .يف الصحراء الغربية أاملبد

 .طيلة سنوات احلرب
تقرير وحق الشعوب يف  ا على وثائق تعترف بضرورة تصفية اإلستعمار يف الصحراء،تلكن املغرب وموريتانيا التني وقع         

 فقد وقع  احلسن الثاين وخمتار ولد دادة اتفاقا  سريا يف أكتوبر ،مصريها كانا يعمالن سرا على اقتسام اإلقليم الصحراوي
  . يقتسمان مبوجبه الصحراء الغربية 1974

  الفلسطينية حتظى باالعتراف كحركة حترير وتلقى الدعم والتأييد بصفتها ممثلة للشعب الفلسطيينلقد كانت املقاومة ـ )2(  .16 الصفحة 3814 العدد 2012 أكتوبر 24 األربعاء:   عن يومية الشروقـ         
وقد تعرضت اىل مؤامرة مدروسة وذلك بتخليها عن وضعها السابق وما يتيحه هلا من فرص الكفاح من أجل تقرير 

رة مدبرة من أجل جتريد حركة  التحرير مؤام" أوسلو"لقد كانت اتفاقات .املصري وحقها يف طلب وتلقي الدعم اخلارجي
الفلسطينية يف كفاحها ضد االحتالل التحرير الفلسطينية من شرعية إستعمال القوة وحق طلب وتلقي الدعم وجتريد باقي 

   .هلا الدول من شرعية التدخل وتقدمي الدعم
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 )1(من قواعد القانون الدويل املعاصر Jus cognesاألستاذ حممد جباوي أن تقرير املصري قد أصبح اآلن قاعدة آمرة 
على هذا األساس فإن احترامها يف العالقات الدولية يصبح التزاما على مجيع و اليت ال جيوز االتفاق على خمالفتها،

  .املخاطبني بأحكام القانون الدويل مبا يف ذلك األمم املتحدة
ل الشعوب يف تقرير مصريها خمالفة  هلذه القاعدة اليت تبيح للدو رغبة ومن هذه الناحية تصبح مقاومة

صري تطبيقا واحتراما املمتكني الشعوب من حقها يف تقرير ومحاية النظام العام الدويل  :األخرى التدخل من أجل
 أوشعب من الشعوب من حقه يف تقرير مصريه  .رمانحلوأن أية عرقلة أو حماولة  .للقواعد اليت حتمي النظام العام

  .اعة آمرة من قواعد القانون الدويل املعاصراالتفاق على ذلك يقع باطال بطالنا مطلقا ملخالفته ق
وهذا أساس منطقي جدا ،ولكن فكرة القواعد اآلمرة يف القانون الدويل ليست فكرة واضحة كل 

عدم الوضوح خاصة يف ظل ظروف وأوضاع القانون الدويل وطبيعته، وطبيعة املخاطبني بأحكامه،وخاصة 
ال يوجد  .موقف الدوللقواعد اليت إستقر حوهلا ل بالنسبة حيتو.جهاز فوق الدول له سلطة عمل ذلك وجود

مستقرة ومعترف  قواعد آمرة أن هناك بل.يستطيع أن يقرر أن قاعدة ما هي قاعدة أمرة أم ال جهاز فوق الدول
مكشوف من طرف الدول حتدي اىل  آخر تتعرض من حني اىل 4الفقرة 2ا مثل القاعدة اليت تضمنها نص املادة

 .ون جزاء أو رد فعلد العظمى
ويرى الدكتور حممد حازم عتلم أن التدخل العسكري ال يستقيم مع مقتضيات القانون الدويل املعاصر 

هو من جانب آخر عظيم األثر السليب من حيث إمكانية رهنه جديا لقضية التحرير الوطين لتلك الشعوب ذاا و
لسوف يظل بالضرورة بغيومه الشخصية القانونية الدولية منها بصفة خاصة الشعب الفلسطيين إذ التدخل هنا و

هذا يف احلقيقة رأي غريب ألن أمر التدخل إىل جانب و )2(املميزة اليت يفترض أن تلتصق بتلك الشعوب
وبناء على ذلك،أصبح يف . حركات التحرير أصبح أمرا مقبوال يف القانون الدويل املعاصر بعد جهد ونضال كبري

بعد أن قرر . تلقي املساعدة يف حرا ضد االستعمار من أجل تقرير مصريهاوالتحرير طلب استطاعة حركات 
 .شخصية الشعوب واألقاليم املستعمرة وبني شخصية الدول االستعمارية بني اتمع  الدويل التمييز

فليس هناك ما مينع أن يكون طلب وتلقي املساعدة يف شكل تدخل عسكري سواء مباشر أو غري  مباشر 
سواء من جانب الدول أو من جانب األمم املتحدة نفسها دون أن تكون خمالفة بذلك نصوص ميثاق األمم 

 العسكري التدخل صورانتكيف ميكن : املتحدة كما مت تفسريه يف املمارسة، هلذه االعتبارات السابقة نتساءل
هذا ما ال يفهم من ! إىل جانب حركات التحرير يظل بغيومه الشخصية الدولية املميزة حلركات التحرير ؟

وخاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن منح الشخصية الدولية هلذه الشعوب هي اليت تؤهلها  ملمارسة .الدكتور عتلم 
تلقي املساعدة يف حرا وبأا حركات حترير، يعطيها حق طلب هذه احلقوق وليس العكس  أي أن االعتراف 

                                     
)1( 1975أمام حمكمة العدل الدولية بالهاي ممثال عن اجلزائر يف قضية الصحراء الغربية سنة  األستاذ حممد جباويمرافعة ـ 

 ونشري بصدد القواعد اآلمر أن الفقه السوفييت Terra Nulus droits historiques et auto determinationحتت عنوان 
 املعاصر كما أن قاعدة حق تقرير املصري دعاة وجود مثل هذه القواعد يف القانون الدويلأشد مناصري و كان من سابقا

  .فقهاء دول العامل الثالث بصفة عامة مثلهم مثاقد حضيت مبكانة خاصة لدى هذا الفقه ،،
)2( ص ،السابق املرجعقانون املنازعات املسلحة الدولية،  : الدكتور حممد حازم عتلمـ   .  
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ليس هناك ما مينع أن يكون طلب وتلقي املساعدة يف شكل و.ضد القوى االستعمارية من أجل تقرير املصري
وأن  جزاء من إقليم الدولة املستعمرة،فاألقاليم املستعمرة ال تشكل  .غري مباشر تدخل عسكري سواء مباشر أو

  هلا هذا يعطي هلذه الشعوب واألقاليم احلق يف املقاومة. ليست جزء من شعوب الدول املستعمرة شعوا
االعتراف ذا احلق يسمح للدول األخرى بتقدمي املساعدة أي وويعطيها حق طلب وتلقي الدعم اخلارجي 

لسلوك املخالف أي التدخل إىل جانب حركات التحرير ،ومادام طلب وتلقي املساعدة عمال مشروعا ، فإن ا
مقاومة ذلك من جانب الدول املستعمرة يعترب عمال غري مشروع ملخالفته لقاعدة  حق الشعوب واألقاليم 

  .هو تعبري واضح عن الرغبة يف تقرير املصرياملستعمرة  يف تقرير مصريها وان اللجوء اىل املقاومة 
فاح املسلح وتوقيعهم على اتفاقيات جيب أن نعترف أن وقف الفلسطينيني للمقاومة العسكرية والك

هذا التحول قد حرمهم من حق طلب  "السلطة الفلسطينية"اىل وحتوهلم من حركة التحرير الفلسطينية  "أوسلو"
دعم ووقد كانوا حيظون باعتراف . وتلقي الدعم اخلارجي، وهذا ما أوصلهم اىل الوضع الذي هم عليه حاليا

  .األمم املتحدة وخمتلف دول العامل
إن القول أن تعريف العدوان الذي أقرته اجلمعية العامة مل يتضمن هذه احلالة مردود عليه، ذلك أن 

خاصة ما ميكن  3ليس يف هذا التعريف عامة وليس يف املادة  :منه ما يلي 7التعريف املذكور قد تضمن يف املادة 
أن ميس على أي حنو مبا هو مستقى من امليثاق من حق يف تقرير املصري واحلرية واالستقالل للشعوب احملرومة من 
هذا احلق بالقوة واملشار إليه يف إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا 

وب اخلاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو أشكال أخرى من السيطرة مليثاق األمم املتحدة السيما الشع
األجنبية، أو حبق هذه الشعوب يف الكفاح من أجل ذلك اهلدف ويف التماس الدعم وتلقيه وفقا ملبادئ امليثاق 

  .)1(وطبقا لإلعالن السالف الذكر
حدود  يقتضيه القانون يفإن الشخصية القانونية هي عالقة مبوجبها متنح أهلية التصرف وفقا ملا 

مثل  .وهذا ما يسمى بالشخصية، االعتبارية أو املعنوية. االختصاص ومن أجل هدف أو غرض معني فقط 
أو املنظمات الدولية على . املنظمات يف النظام القانوين الداخليواجلمعيات والشخصية اليت متنح للشركات 

حتديد حدود ونية كلما دعت احلاجة إىل ذلك، جيوز للمشرع إحداث أشخاص قانوو. املستوى الدويل
الدول تستطيع منح الشخصية الدولية ألي كيان ترى . كما أن .شخصيتها القانونية وفق ما تقتضيه الظروف

 العالقاتاستقرار وضرورة ملنحه هذه الشخصية إما حلماية ذلك الكيان مما يتهدده من أخطار، أو لتنظيم 
                                     

إىل التأكيد على أن التدخل ميكن أن يأخذ صورا وأشكال خمتلفة  ومنها املساعدات املادية واملعنوية وبدل  انتهينالقد           
وأن التدخل العسكري هو إحدى صور . اجلهود الدبلوماسية وخاصة يف إطار املنظمات الدولية لدفع مسار تقرير املصري 

 جانب حركات التحرير ليس شرطا أن يكون تدخال وهلذا فإن طلب وتلقي الدعم، أو التدخل إىل .هذا التدخل
   .يكون على صورة من الصور األخرى مبا يف ذلك التدخل العسكري  عسكريا مباشرا بل ميكن أن بشكل أو أن

)1( 28ص  ،بقااملرجع الس:  ياسني سيف عبد اهللا الشيباينعن ـ .  
من التعريف بالغموض كما سبق أن أشرنا اىل رأي  7املادةعلى الرغم من أن أغلب املعلقني قد وصفوا حمتوى ـ          

الذي يعرض بأمانة وصدق مواقف الدول الغربية املشككة يف كل ما كان حييط مبوضوع نزع  Malcolm األستاذ
  . طلب وتتلقي املساعدة كشخص قانوين حىت ولو كانت هذه املساعدة املطلوبة تدخال عسكري االستعمار
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هذا هو وضع و. من ميزات ومزايا من االستفادة مما مينحه النظام القانوين الدويل الدولية، بتمكني ذلك الكيان
اليت اكتسبت الشخصية القانونية الدولية نتيجة والشعوب واألقاليم املستعمرة اليت تقاتل من أجل تقرير املصري، 

فلماذا .  ل االستقاللاملستعمر من أج وجودها حتت السيطرة االستعمارية، وكذلك نتيجة دخوهلا يف صراع مع
من حقها محاية كياا  .يصبحو! ال تستفيد الشعوب واألقاليم املستعمرة من مميزات هذه الشخصية وفوائدها؟

طلب وتلقي الدعم ويكون من حقها  الدفاع عن نفسها باالستفادة من ما يوفره القانون الدويل اإلنساين،و
 تدافع عن وجهة نظر الدول االستعمارية القدمية دونويت تساير اآلراء الوتوجد الكثري من املواقف و اخلارجي

ذلك من طرف بعض الكتاب املنتمني إىل دول كانت هي األخرى ضحية النظام و .مربر أو دون وعي
إمنا االستعماري البائد، وبعضها ختضع أقاليمها حاليا للسيطرة األجنبية كالدول العربية،إن هؤالء الفقهاء 

مصلحة وإيديولوجية الدول االستعمارية سابقا الإالعن مصلحة وال عن اديولوجية  ال تعرب يروجون ألفكار 
واليت مازالت حتن إىل تلك الفترة ومن مصلحتها أن توصف بأا كانت قد سامهت يف نشر احلضارة والثقافة 

وبذلك قد ساعدت على دخول األقاليم املستعمرة إىل اتمع "  أو ما يسمى بعبء الرجل األبيض "املعاصرة 
" قانون متجيد االستعمار الفرنسي"ولوج عامل احلضارة املعاصرة،وأهم دليل على هذا القول هووالدويل املعاصر 

 .  إليه متت اإلشارةكما
من القرن  السبعيناتوه يف فترة الستينات لقد خفت حدة حروب نزع االستعمار على ما كانت علي

مل يبق أمام جلنة تصفية االستعمار  وعلى االستقالل،  املستعمرة األقاليمووذلك حبصول معظم الشعوب  املاضي
إقليما غري متمتع باالستقالل وهي األراضي اليت تعتربها األمم املتحدة أراضي مل تتخلص بعد من  16سوى 

ومن بينها  قضية الصحراء الغربية اليت اعتربا األمم املتحدة قضية تصفية  .األجنبيةاإلستعمار أو اهليمنة 
هذا ما أكدته حمكمة العدل الدولية واليت تقود جبهة البوليساريو الكفاح بامسها من أجل تقرير املصري و.استعمار

  . 1975يف رأيها االستشاري يف هذا الصدد  سنة 
أما إقليم تيمور الشرقية أو تيمور الربتغالية فقد متكن من احلصول على استقالله على أساس حق الشعب 

. بعد صراع ضد املستعمرين اهلولنديني مث الربتغاليني مث بعد ذلك ضد االحتالل اإلندونيسي. يف تقرير مصريه
أن قضية جزر املالوين   كانت مطروحة البد من اإلشارة اىل  (قضية جزر املالوين وكما أن قضية جبل طارق 
مها قضيتان قائمتان على أساس حق األقاليم يف و، )التابعة لألمم املتحدة  مث اختفت  أمام جلنة تصفية االستعمار

  .)1(مواجهة حق الشعوب يف تقرير مصريها

                                     
)1( حول العدوان املغريب على اجلزائر وحماولة ضم أجزاء من  الشاذيل بن جديدمما ورد يف مذكرات الرئيس األسبق املرحوم ـ

أحد منا يف اجلزائر نسي أن املغرب حاول احتالل جزء من التراب  ال :حيث يقول 1963 أكتوبر 15 اإلقليم الوطين يف
باجلراح بعد حرب ضروس دامت أكثر من سبع سنوات،كان ذلك الوطين يف وقت خرجت فيه اجلزائر ممزقة مثخنة 

 من تلك احلرب هو أن احلسن الثاين مل يتخل عن أطماعه التوسعية، :كان الدرس الذي إستخلصناه ...  اعتداء سافر
 ذلك شأنه يف واليت نص ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية على حرمتها، وأنه ال يعترف باحلدود املوروثة عن اإلستعمار،

شأن األحزاب املغربية خاصة حزب اإلستقالل لعالل الفاسي الذي كان حيلم مبغرب كبري بضم أجزاء كبرية من غرب 
  . . وميتد حىت ر السنغال وجنوب غريب اجلزائر وموريتانيا،

  . 16 ص،  3814 العدد 2012 أكتوبر 24 األربعاء ، عن يومية الشروقـ         
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وذلك بإحياء  األمن الدويلويشكل مبدأ حق األقاليم يف تقرير مصريها اليوم نوعا من التهديد للسلم و
هلذا و .مطالب إقليمية قد تقود إىل مواجهات ال تنتهي بني الدول اليت انبثقت عن حركة تصفية االستعمار

اظ ــمنذ البداية الدعوة إىل ضرورة احلف )إلحتاد اإلفريقي( السبب بالذات فضلت منظمة الوحدة اإلفريقية
قضية السلم واألمن على حساب حق األقاليم يف تقرير وهو حل يراعي  على احلدود املوروثة عن االستعمار،

  .مصريها
يبني بوضوح أن الدول االستعمارية سابقا ليس هلا ) سابقا(األقاليم املستعمرة وإن الوضع احلايل للشعوب 

  .اليوم ومل تعلن من قبل عن موقف واضح فيما يتعلق مبضمون القانون
ة للدول االستعمارية القدمية فإسبانيا مثال ترفض تطبيق حق بقي يف األخري أن نشري اىل املواقف األناني

أن إسبانيا اليت ترفض تطبيق مبدأ حق اإلقليم و.  مليلة املغربيتنيوبالنسبة لسبتة األقاليم املستعمرة يف تقرير املصري 
ق التارخيي  فيما احل وأيف هذه املسألة  تقف إىل جانب املغرب وتؤيده  يف دعواه القائمة على أساس حق اإلقليم 

جبل طارق تقوم على أساس حق  تقرير مصري   كما أن مطالب إسبانيا خبصوص.خيص قضية  الصحراء الغربية
  .األقاليم يف تقرير مصريها

القائم على وذج الدولة يف القرن التاسع عشرلكن إذا كان منو:  يقول أحد األساتذة األمريكيني ما يلي 
أساس لغوي أو عرقي هو النموذج الذي يستخدم يف مرحلة ما بعد االستعمار لكانت النتيجة هي ظهور آالف 

لكن نشأت مناهضة ألفكار القرن التاسع عشر فقد نادى و، أجزاء عديدة من آسياوالدول الصغرى يف إفريقيا 
نادى القادة بأم يف حاجة إىل وة يف تكوين أمة الصفوة من املفكرين يف مرحلة ما بعد االستعمار حبق كل دول

  .)1(استغالل اآللة احلكومية اليت أنشأها االستعمار لتكوين أمة من جمموعات قبلية صغرى
أن حماولة التركيز على الفكرة القائلة أن حروب التحرير هي حروب من أجل تقرير املصري هو إقرار 

ة الواحدة كما كانت تريد أن تصوره أطروحات الدول صريح بأن هذه احلروب جترى يف إطار الدول
االستعمارية اليت تدعي عدم جواز التدخل يف هذه احلروب ألا تقع ضمن الشؤون الداخلية للدول االستعمارية 

التوصيات والقرارات وما تضمنته املواثيق ويف إطار األمم املتحدة،  هذا خمالف ملا استقر وجرى عليه العرفو
واليت تؤكد كلها على أن األقاليم املستعمرة ال تشكل جزء من أراضي الدول .عد ذلك يف هذا الشأنالواردة ب

  .االستعمارية
  ھي حروب تقریر المصیر ھدفھا االستقالل في النھایةحروب التحریر : اخامس

ال جيب أن يتم اخللط بني تقرير املصري يف هذا املفهوم،  وبني تقرير املصري الذي عرف حالل القرن التاسع 
عشر،كما أن تقرير املصري يف ظل نظام األمم املتحدة ال يشبه ما مت إعالنه من ترتيبات إقليمية  بعد احلرب 

  . العاملية األوىل اليت فرضتها تسويات اية احلرب

                                     
)1( 2 ص، السابق املرجع ،املنازعات الدولية :  االبنناي . جوزيف سـ .  
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 أومن األنظمة العنصرية  املصري يف هذا املفهوم يعين احلق يف التحرر سواء من اإلستعمار، إن تقرير
الدولة  األقاليم املستعمرة يف أن تقيم كيانا  خاصا ا  مستقال عنوأوالسيطرة األجنبية،أي انه حق الشعوب 

الدولة  السياسي دون إرادة أو تأثري من  أن حتدد مسارهاو ،املستعمرة، أو أن تقيم نظاما سياسيا عادال
السيطرة األجنبية ، وحيق للشعوب املستعمرة والشعوب الواقعة حتت السيطرة األجنبية  عالقة تنهيو، املستعمرة

طلب وأن تستعمل كل الوسائل اليت متكنها من الوصول إىل  تقرير مصريها مبا يف ذلك إستعمال القوة املسلحة،
مادام ذلك يف حدود التطور احلاصل لضمان تطبيق قاعدة يصر الكثري من الفقهاء وعدد .يوتلقي الدعم اخلارج

  .)1(معترب من الدول على اعتبارها قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل املعاصر
على الدول املستعمرة أن تساهم يف حتقيق هذه الرغبة ،  وأن ال تعرقلها أو تقاومها مهما كانت األعذار و

 وقاموا الغريب أن كثريا من فقهاء القانون الدويل الذين كثريا ما دافعو على حقوق اإلنسانو. فياتاخللو
تقتيل ومبجهودات كبرية إلقناع اآلخرين بشرعية التدخل اإلنساين لتخليص الشعوب مما تتعرض له من  استبداد 

وحاولوا إحباط عزمية  لرتع اإلستعمار اضطهاد هؤالء هم أنفسهم من شكك يف شرعية جهود اتمع الدويلو
  .اجلمعية العامة وتصميمها على الذهاب إىل النهاية وذلك برتع االستعمار من العامل ائيا

The present interest of the majority in the General Assembly Leeds it to a position where  will 
lend its support to colonial peoples who are waging war against their colonial masters and to legitimate 
third party intervention on their behalf by urging U N members to give all moral and material assistance, 
but this is a very blunt tool, for such a legitimating function fails to distinguish between those 
dependencies which have been promised independence by a specific date (Aden) and those who have 
been told they are to remain  an integral part of the metropolitan power(Angola);between those nations 
who had a good trend in granting independence with all due speed (the United Kingdom) and those who 
do not  (Portugal) ;between those who have shown some concern  for human rights ( the United 
Kingdom)and those who have shown none (South Africa)  . )2(  

لو أن اجلمعية العامة من خالل  جملس نزع : هي فرعإن املالحظة النهائية حول ما تضمنه هذا ال
هذه  الستمرت"  Higgins"االستعمار كانت قد أخذت كل هذه االعتبارات يف احلسبان كما قدمتها األستاذة 

هذا باإلضافة إىل سوء نية الدول االستعمارية  ورا  .موارد أكربواملهمة مدة طويلة جدا واستهلكت طاقات 
  .ماا جتاه الشعوب واألقاليم املستعمرةمن الوفاء بالتزا

وال يفوتنا التذكري بأن القضاء  على ظاهرة االستعمار بصورته التقليدية املعروفة ال يعين أن اتمع الدويل 
ذلك أن الرتعة  مل يعد يف حاجة إىل ذلك الرصيد من القواعد اليت أستغرق االعتراف ا الكثري من اجلهد والوقت

ميكن أن تظهر من و االحتالل،وتكريس اهليمنة األجنبية أو السياسة العنصرية ما زالت قائمة،و إىل السيطرة

                                     
)1( وجود  واملناقشات اليت دارت يف املؤمتر حول وجود أو عدم 1969 نظر يف ذلك سجل مؤمتر فينا حول قانون املعاهداتـ

 .الدويل العاموقد انتصر اإلجتاه املؤيد لوجود هذه القواعد يف القانون  .القواعد اآلمرة يف القانون الدويل العام
امللفت لالنتباه يف قضية الشعوب واألقاليم املستعمرة هو أنه جيب اعتبار أن جمرد جلوء هذه الشعوب واألقاليم إىل ـ          

املقاومة من أجل تقرير املصري يعترب يف حد ذاته دليل على متيزها واختالفها عن الدولة املستعمرة وهو تعبري واضح عن 
  .ير مصريهاإرادا يف تقر

)2(  -  Rosalyn Higgins : International Law and Civil conflicts, in ,Luard E.The regulation of civil wars :  op cit 
PP179. 
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ويف حالة عجز املنظمة عن التدخل يبقى حق الشعوب املعنية يف  يف إي وقت أو مناسبة جانب بعض الدول
  .)1(املقاومة والدفاع عن سيادا واستقالهلا قائما

 متت اإلشارة ايتعلق بأمهية هذا الطرح بعد اختفاء ظاهرة االستعمار تقريبا كمقد يتبادر اىل الذهن سؤال 
واجلواب على هذا السؤال هو أنه على الرغم من وضوح ميثاق األمم املتحدة ورغم السلوك املتواتر  إىل ذلك،

   الستعمارالذي أعطى مفهوما وتفسريا للكثري من نصوص ميثاق األمم املتحدة وخاصة تلك املتعلقة برتع ا
كذلك كحق من و تلك املتعلقة حبق تقرير املصري كحق من حقوق اإلنسان اجلماعية ضمن الدولة الواحدة،و

فاالحتالل الغري مشروع واالستيالء  حقوق الدولة يف السيادة أي احلرية واالستقالل يف مواجهة باقي الدول،
غم وضوح قواعد القانون الدويل املعاصر  فالدولة على أراضي الدول األخرى بالقوة ممارسات مازالت قائمة  ر

الصهيونية مثال استولت على مساحات كبرية من األراضي العربية بالقوة من خالل حروب عدوان وهي مستمرة 
أليس من حق هذه األقاليم وسكاا رفع شعار تقرير . يف االحتالل خمالفة للشرعية الدولية وكل القرارت الدولية

باإلضافة اىل ذلك هناك حاالت وأوضاع حالية جنمت ؟  ةاملساعدة اخلارجيطلب وتلقي الدعم   حق و املصري،
على ما يسمى بعالقات القوة يف عامل تغريت معطياته القدمية مما شجع الدول الكربى على إعالن حرب عدوان 

احتالل الكويت من  على أمم صغرية وتكريس االحتالل مثل احتالل أفغانستان واحتالل العراق ،كما يدخل
طرف العراق ،واحتالل كسوفو من طرف حلف الناتو ضمن هذا املنظور فإذا عجزت األمم املتحدة عن التدخل 

فما هو احلل؟ مع العلم أن اجلمعية العامة ال متلك سلطة .عظمى بطريقة مباشرة أو غري مباشرة نتيجة لتورط دولة
  .                                   واألمن الدويل أو إعادما اىل نصاماالقرار امللزم يف مسائل التدخل حلفظ السلم 

               ... ستمر اىل األبديالميكن أن  الشعوب األخرىوعلى األمم  إن فرض سياسة األمر الواقع
  التدخل اإلنساني : المطلب الخامس

  
هو مفهوم فقهي قدمي " دوافع إنسانيةب" أو " التدخل من أجل اإلنسانية"أو " التدخل اإلنساين" مفهوم  إن

أن البدايات األوىل  جتدر اإلشارة إىلو. نسبيا ظهر بقوة يف بعض أعمال العديد من رجال القانون الدويل القدامى
والفقيه  Vatlفاتلالفقيه و Grotius" تيوسوغر"هلذا املفهوم يوجد هلا أثر يف أعمال الفقيه اهلولندي املعروف 

على و على ظهور ومنو وتطور  القانون الدويل املعاصر هم من الفقهاء الذين كان هلم أثر واضحغريو Hallهال
  .توجيه مسار هذا التطور

                                     )1( تمع الدويل املعاصر هو يف الواقع أساس يتضمن ـإن إدعاء الدول احلق التارخيي كأساس للتوسع وبسط  السيادة يف ا
وذلك بفتح ملفات وقضايا أصبحت من .كبرية على مستقبل السلم واألمن الدويل وعلى استقرار العالقات الدوليةخماطر 

ولكن هذا الكالم ال يعين اإلقرار بشرعية أوضاع قامت أساسا علي اخلرق الواضح للقانون الدويل العريف . املسلمات
وجرائم التصفية العرقية والتهجري  ذلك اإلبادة والتقتيل،والتفاقي مثل االستعمار،والتفرقة و التمييز العنصري وك

  .وحمو آثار وخصوصيات األقاليم بالقوة .اجلماعي
الشئ الثاين وهو ما يظهر من خالل اآلراء املختلفة أن هناك عملية كانت موجهة لطمس كل جمهودات اجلمعية ـ          

اليت عكست إجتاة العمل الدويل يف االعتراف حبق تقرير املصري،وخاصة العامة يف عملية نزع االستعمار اهودات الكبرية 
وهذه ظاهرة طبيعية يف العالقات الدولية كما أشرنا إليها يف .احلق يف إستعمال القوة ،وكذلك حق طلب و تلقي الدعم

                                                                            .الفاعلني  من املرات على أساس أن اتمع الدويل هو جمتمع قائم على القوة واملصلحة اليت حترك العديد
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على أسس وأشكال خمتلفة ووبقوة خالل القرن التاسع عشر بصور  فهوم من جديدامل هذا قد ظهرو 
من شروط لتطبيق هذا " تيوسوغر"يات غالبا ما كانت تتعارض مع ما وضعه الفقهاء األوائل أمثال دوافع وخلفو

نظرية للتدخل يف ال هذه املفهوم، وهذا ما زرع الكثري من الشك حول النوايا احلقيقة اليت جتعل الدول تعتمد على
يف  هعدم استقرارو ،على غموض هذا املفهوم قاطع هذه الشكوك وحدها دليل إن .الدول األخرى شؤون

  . العالقات الدولية
دوافعه الرئيسية املتمثلة يف اإلنسانية بصفة ومفهوم التدخل اإلنساين  وضوحعدم ل وح يتمحور اخلالف

خاصة ، مث شروط استعماله ، وأخريا طبيعة احلقوق أو ماهية حقوق اإلنسان اليت جيوز التدخل حلمايتها، هل 
  .)1(حقوق اإلنسان أم البعض منها فقط؟هي كل 

حول جمال تطبيق التدخل   Thomas .M Franck And Nigel S .Rodley لقد تساءل الباحثان املعروفان
هل أن هذه احلقوق تتضمن كل حقوق اإلنسان أو واحلقوق اليت ميكن التدخل من أجل محايتها،و اإلنساين،

أم ال؟ وهل جيوز استعمال نظرية التدخل  احلقوق حق تقرير املصريالبعض منها فقط؟ وهل يوجد من بني تلك 
على محاية احلق يف احلياة  قتصر؟ أم أن التدخل اإلنساين إمنا ي.اإلنساين حلماية احلقوق السياسية واالقتصادية أم ال

ها بالدولة عالقتو؟  مث كيف تكون وضعية الدول املتدخلة  .اجلسدية فقط السالمة وما يتفرع عنه كاحلق يف
                         :؟ وكان ذلك التساؤل على النحو التايل.أية رقابة أو ضمانات ميكن ان يتم التدخل اهلدف وحتت

What kind  of acts against which human rights under what circumstances and on what scale are 
hereafter to be sufficient in law to warrant the use  of force; by which  outside power or powers; and 
under what safeguards and controls )2( . 

لقد فرضت طبيعة البحث يف موضوع التدخل يف القانون الدويل التطرق إىل األوضاع اإلنسانية، اليت 
م عادة عن عمليات التدخل العسكري املباشر،أو تلك األوضاع اآل إنسانية اليت تتسبب فيها الصراعات جتن

واحلروب األهلية اليت كثريا ما ختلف ضحايا العالقة هلم بتلك الصراعات واحلروب،وكذلك ما ينجر عن 
اة، وغالبا ما تدفع تلك الكوارث الطبيعية كاجلفاف والفيضانات،والزالزل من ضحايا وتشريد ونزوح ومعان

اللجوء اىل دول اجلوار هروبا من األخطار، حبثا واألحوال بإعداد كبرية من السكان إىل خرق احلدود الدولية 
املاس بالكرامة وولكن تلك األوضاع واحلاالت اإلنسانية وتلك املعاناة وذلك احلط الصارخ .عن ملجئ آمن

ك يف الغالب ضمري دعاة التدخل اإلنساين إال بالقدر الذي حيقق اإلنسانية وبطبيعة اإلنسان وقدره ال حتر
القوة السياسية للدول الفاعلة يف اتمع التركيز بشدة على فكرة  فرعوقد كانت احملاولة يف هذا ال. أهدافهم

                                     
)1( اإلجنليزييقول الفقيه ـ Ian Brownlie  املعروف مبسامهته الكبرية يف هذا امليدان .  

- By the end of the nineteenth century the majority of Publicists admitted a right of Humanitarian Intervention, 
although they gave it a variety of form 

وهدا هو موضوع اخلالف الرئيسي حيث سنكتشف أن رأيا قال به أحد الفقهاء القدامى يف جمال ولغرض معني قد مت          
تماد على نظرية التدخل  حيث مل تكن هناك حاجة لالع يف جماالت وظروف أخرى ويف واقع قانوين ال يستقيم، توظيفه

احلرب  لك الوقت مل حيرمذ اإلنساين يف القرن التاسع عشر لتربير اللجوء إىل استعمال القوة مادام القانون الدويل إىل
  . عموما

)2(  -  Thomas Rodley and Nigel : S.Rodley  op.cit .  PP27 
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قواعد  من بني هذه القواعد طبعاوودورها يف البلورة النهائية لقواعد القانون الدويل وكيفية تطبيقها، الدويل
  .القانون الدويل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين

عن أية حقوق  :هلذا السبب كان علينا أن نتساءل يف كل مرة يطرح فيها موضوع حقوق اإلنسان
الذي يعاجل موضوع وهذا كما تساءل الكاتبان املشار إليهما يف مقاهلما الشهري  يتكلمون؟ وأي إنسان يقصدون؟

   .الشرقيةالتدخل اهلندي يف باكستان 
عدم التدخل بصفة عامة على أنه مبدأ  مبدألقد كان فقهاء مرحلة ما قبل ميثاق األمم املتحدة ينظرون إىل 

وذلك عندما تصل االعتداءات يف . نسيب،ميكن خمالفته على أسس وخلفيات إنسانية أو من أجل تضامن عاملي
تدفعه و الشعور وحترك الضمري اإلنساين تلك املعاملة ز حبيث حق السكان احملليني يف دولة ما إىل حد ال يطاق،

   .لتدخلا اىل
التدخل اإلنساين يف  وجود نظر نظرية يشككون يف  الرتهاء معظم الفقهاءأما يف الوقت الراهن فإن 

ألغراض استعمال مفهوم  التدخل اإلنساين  يف خوفا من التعسفواألمن ووذلك مراعاة للسلم  القانون الدويل،
  .أنانية لتوسيع املكاسب،وتكريس سياسة اهليمنة والسيطرة

مربر للتدخل يف القانون وكأساس  ن يؤيد وجود هذه النظريةممهناك قسم معترب من الفقهاء القدامى و
  : هولكن هذا احلكم ال يستقيم مع املنطق والتحليل حيث أن.الدويل العريف

Throughout this period, however, there was no accepted prohibition on states resort to the use of 
armed force in international law, so the concept of humanitarian intervention was not an f exception to a 
general prohibition but, rather, a basis for explaining why an intervention was just )1( . 

هلذا فإن  القانون الدويل سلحة يفظر على إستعمال الدول للقوة املخالل هذه املرحلة مل يكن هناك ح
   .ولكن أساسا لتربير ملاذا كان التدخل عادال ،استثناءالتدخل اإلنساين مل يكن 

أساسهما لدولة أو جمموعة من الدول التدخل يف على  ميكنيعترف حبالتني  القانون الدويل التقليدي كان
  :ال حيتمل ومها حدا كون قد بلغي قوق اإلنسانحل صارخ وضع حد خلرقلدولة أخرى 

امللكية :تدخل باستعمال القوة املسلحة حلماية أرواح، وبالتأكيد يف صورة أوىل للنظريةال:  األساس األول
  .واملصاحل املادية ملوطنيها يف اخلارج

  أوضاع تسيءووهو التدخل اإلنساين حيث قالوا أنه جيوز لدولة التدخل يف حاالت  : األساس الثاين
أدىن بكثري من املستوى العام املعترف به من طرف الشعوب  تكون فيها دولة ما معاملة مواطنيها بطريقة

 :بصورة حترك  أو ز الضمري اإلنساينو املتحضرة،

 Customary International law recognized two grounds on which a state or a group of  States 
could intervene in another state to put an end to human rights violations that appeared to reach 
intolerable proportion . 

                                     
)1(  -  Thomas Rodley and Nigel : S.Rodley  op.cit .  PP27. 
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 First, Doctrine allowed a state to intervene eventually with the use of armed  Force, to protect 
the lives and certainly in an early form of the doctrine, the property and materiel interests of  its 
nationals abroad,… 

Second, doctrine that of Humanitarian intervention,permites a sate to intervene in situations 
where another state mistreated its own citizens in a way falling so far below the general standards 
recognized by civilized peoples, as to shock the conscience of mankind )1( . 

ويظهر ان هناك جدل فقهي كبري حول وجود حق التدخل اإلنساين سواء يف القانون الدويل التقليدي أو 
اهلدف هو الوصول إىل توضيح ذلك من خالل عرض السلوك الدويل انطالقا من و.املتحدة حىت بعد ظهور األمم

إىل غاية اية احلرب العاملية الثانية ،مث بعد ذلك عرض الوضع يف ظل ميثاق األمم واية القرن التاسع عشر 
وصل إليه القانون الدويل  املوقف الدويل من هذه املسألة يف إطار املنظمة األممية، مث التطور الذيواملتحدة 

اإلنساين أي قانون اإلغاثة يف ظروف احلروب واألزمات والكوارث وهو جانب معترب من جوانب نشاطا ألمم 
نشاط منظمات اإلغاثة غري احلكومية اليت تدعي حاليا حق التدخل لتوصيل اإلغاثة اإلنسانية يف أوقات واملتحدة 
                   . األزمات والكوارث الطبيعيةواحلروب 

بعض املبادئ  يف القانون الدويل توجد دي ومعارضي وجود هذا احلق يف القانون الدويل العام،يفبني مؤ
 هالسيادة الوطنية وما يتفرع عن أاليت ال ميكن القفز عليها  بإنكار وجودها أوجتاهلها كمبدواملستقرة واملعترف ا،

مث   األمم املتحدة، اليت أوكلت اىل همةاملاعتبارات السلم واألمن الدويل وهي  كذلكالتزامات،وومن حقوق 
يف احلياة  هحق صيانةو حسن مال اإلنسانوعلى أساس أن غاية القانون هو رفاهية  تأيت االعتبارات اإلنسانية

قائم على أساس  يسمو على اآلخر يف ظل جمتمع دويل السابقة أي من هذه املبادئالتأكد مث  .األمن احلريةو
وجود قواعد كلها من الناحية  حيث ال ميكن تصور  املساواة يف السيادة بني مجيع األمم  كبريها وصغريها؟

ذا   وكما يقول أحد املهتمني،  حماولة لتطبيقها يف الواقع  ولكن يظهر تعارضها عند أول .القانونية ملزمة
  :امليدان

 As Noam Chomsky argued, for one thing, there ‘s a history of humanitarian intervention you can 
look at it, and when you do; you can discover, that virtually every use of military force is described as 
humanitarian intervention  )2( . 

عندما تفعل تكتشف يف النهاية أن للتدخل اإلنساين ميكنك رؤيته ولكن  تاريخ فحسب هذا الرأي يوجد
  .املسلحة يوصف كتدخل إنساين للقوةكل إستعمال 

فخالل جمريات احلرب العاملية الثانية وحىت بعدها مل حياول احللفاء، إثارة موضوع التدخل اإلنساين رغم 
 1931فقد غزت اليابان منشوريا سنة :صوص األسباب التاليةعلى اخل منها بشاعة اجلرائم ألسباب عديدة نذكر

مدعية ضرورة  1935 كما احتلت إيطاليا إثيوبيا سنة ،مدعية حق محاية السكان احملليني من احلكم االستبدادي
مدعية من بني األسباب احلاجة إىل محاية  1939وقد احتلت أملانيا تشيكوسلوفاكيا سنة . القضاء على نظام الرق

  .عب التشيكيالش
                                     

)1(  -  Stowell. C   :  intervention in international law . 1921 PP  215   . 
)2(  -  Noam Chomsky : cited by Kuthir Janakumar . humanitarian intervention a legal analysis on Googol 

February 6 ,20012. 
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Japan invaded Manchuria in1931claiming a right to protect the local people from 
anarchy,Italy,invaded Ethiopia in 1935 claiming a need to abolish slavry,and Germany invaded 
Czechoslovakia in 1939 claiming in part, a need to protect the Czech People  )1( . 

استقرار نظرية التدخل اإلنساين  التأكد من املربرات املقدمة، باإلضافة إىل عدمونظرا للظروف املذكورة ف
كذلك عدم جدوى تقدمي احلجج اإلنسانية يف وقت مل  ويف املمارسة الدويل بطريقة جتعل منها قاعدة عرفية، 

الدول من التدخل  متنع عليهو .قواعد حتد منه أو حتظرهيكن اللجوء إىل القوة عموما خيضع إىل أية أحكام أو 
مل يكن أمر اللجوء إىل القوة املسلحة من جانب أعضاء العصبة عمال و لقوة العسكرية يف شؤون دول أخرى،با

وهلذا مل . ووفق شروط حمددة  .،بل كان احلظر يشمل احلرب وحدهاغري مشروع يف مجيع األحوال والظروف
      .تظهر مسألة شرعية التدخل بصفة عامة والتدخل اإلنساين بصفة خاصة

ما ومع اعتماد ميثاق األمم املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية  تدخل اإلنسانحول ال اإلشكال قد ظهرل
ضد سالمة األراضي أو  تضمنه من نصوص وأحكام قاطعة حترم التهديد باستعمال القوة أو استخدامها

 4الفقرة 2املادة حسب.مقاصد األمم املتحدةودولة ما أو على أي وجه آخر ال يتفق لاالستقالل السياسي 
إن هذا  .اليت متنع التدخل يف الشؤون اليت تعد من صميم السلطان الداخلي للدول 7الفقرة 2ذلك نص املادةكو

أو  ،51 دةاملا إال حق الدفاع الشرعي وفقا لشروط وضوابط كاستثناء التحرمي القاطع الستعمال القوة مل يرد عليه
احتمال جلوء املنظمة اىل  شارةاإلقمع كما هي عليه يف الفصل السابع مث جلوء املنظمة نفسها إىل تدابري املنع أو ال

يف حروب نزع املسلحة  القوة اللجوء اىل شرعية كذلكو .العامة االحتاد من أجل السالمإىل توصية اجلمعية 
اإلنساين إىل التدخل  وليس فيه أية إشارة ،آخر فليس يف امليثاق أي استثناء .االستعمار والتمييز واهليمنة األجنبية

جملس األمن  هو أن :واألهم من ذلك كله .من جانب الدول باستعمال القوة العسكرية سواء فرديا أو مجاعيا
نظرية التدخل اإلنساين إذا رأى أن وضعا ما يشكل ديدا لألمن  على أساس تربير تدخله ليس يف حاجة إىل

ضرورة للتدخل مث رأى  .أن استمرار ذلك الوضع قد يشكل ديدا لألمن والسلم الدويل رأى أو والسلم الدويل،
من  باستعمال القوة العسكرية حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادما إىل نصاما وفقا إلحكام الفصل السابع

 ضبالتفويوقد فعل ذلك  .تنفيذا ملهمته الرئيسية يف حفظ السلم واألمن الدويل وفقا للميثاق ميثاق األمم املتحدة
ويف رواندا ريف البوسنة واهلرسك  لدول أو منظمات دولية جهوية بالتدخل يف أوضاع إنسانية يف الصومال،

ديدا غريها حيث كان حجم املأساة اإلنسانية كبريا وكان على جملس األمن أن يقرر أن وضعا داخليا يشكل و
اإلجراءات املناسبة  يتخذاألمن الدويل، مث  وأو أن من شأن استمراره  أن يهدد السلم  للسلم واألمن الدويل،

    .نسايناىل نظرية التدخل اإلإلشارة أ احلاجة اىل دون ملواجه ما حيدث
قد تضمن ميثاق األمم املتحدة يف مواضع خمتلفة اإلشارة اىل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لكن هل ل

يف شؤون دول أخرى؟  العسكرية أن ذلك الطرح وتلك اإلشارة كافية كأساس للتدخل من جانب الدول بالقوة
  .ما هو مصدره؟ويف هذا الصدد؟  من جانب الدول أو من جانب املنظمة يوجد إلتزام واضح هلو

                                     
)1(  -  print-p-d-f-site. 
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 تعریف التدخل اإلنساني  : األول الفرع 

قدم فقهاء القانون الدويل القدامى عدة تعار يف للتدخل اإلنساين سنحاول استعراض ذلك يف مواضع 
هذه التعاريف  وأكثرها تداوال بني  أشهر" ستوال"يعترب التعريف الذي قدمه الفقيه و.خمتلفة من هذا الفصل

الذي سبق  Oppenheim ذلك البد من توظيف التعريف العام ملعىن التدخل كما قدمه الفقيه إىل جانب .الفقهاء
  .عرضه

اللجوء إىل القوة من أجل الغرض املربر حلماية مواطين دولة : "يعرف معظم الفقهاء التدخل اإلنساين بأنه
من طرف السلطة متجاوزة بذلك ما هو متعارف  هلااليت يتعرضون  التعسفية املتواصلةو أخرى من قسوة املعاملة

  :وذلك على النحو التايل.العدالةوعليه من تصرف يف حدود العقل 
Stowell, Defines Humanitarian Intervention as; the reliance upon force for the justifiable  purpose    

of protecting the inhabitant of another state from treatment which as so arbitrary and persistently 
abusive as to exceed the limits of that authority within the sovereign is presumed to act with reason an 
justice )1( . 

أن هناك تعريفني خمتلفني للتدخل :ني املهتمني مبوضوع التدخل اإلنساينمن جهة أخرى  يقول أحد الباحث
  :اإلنساين كما يلي

ية مواطين ضيقا حيث يشري إىل استعمال القوة حلما ويعطي للتدخل اإلنساين معىن : التعريف األول
   : اهلدف من التعسف وسوء املعاملة اليت يتعرضون هلا الدولة

بأنه كل تصرف سواء  : يعرف التدخل اإلنساينفيعطي للتدخل اإلنساين معىن واسعا،  : التعريف الثاين
الذي يهدف إىل وضع حد للمعاناة اإلنسانية دون مراعاة اجلهة وكان باستعمال القوة أو كان عمال سلميا، 

ة فعملية التدخل املتسببة فيها سواء كانت دولة أو عدة دول، أو منظمة عاملية كاألمم املتحدة أو منظمة جهوي
هي كل ما ميكن  التأثري به على إرادة الدولة اهلدف واملساس حبريتها يف التصرف وهلذا السبب فإن التعريف 

  .)2(الواسع ملعىن التدخل اإلنساين هو الذي يصلح أن يكون أساسا ملا سيأيت حول التدخل اإلنساين

                                     
)1(  -  print-p-d-f-site. 

)2( لك على النحو ذو.  5ملخص الكتاب باالجنليزية ص :التدخل اإلنساين : حملمداعماد الدين عبد اهللا  :أنظر يف هذا ـ
  :التايل

        There are two definitions of Humanitarian Intervetion.The first one grives humanitarian intervention ,a 
narrow meaning and refers  only to the use of force to protect the nationals of the target state ; While 
the second one gives humanitarian intervention a wide meaning ;and defines humanitarian 
intervention as every forcible or peaceful act which aims to put an end to humanitarian suffering 
regardless of its actors ;i.e. one or several states ;or the united Nations ;or a regional organization. 

 وهذا افتراض ممكن كأن تتعسف منظمة دولية يف خرق حقوق سكان دولة من الدول بطريقة تثري الضمري اإلنساينـ          
وليس القانون الدويل الواقعي القائم على أساس عالقات القوة  لقانون الدويل االفتراضي،وهذا االفتراض يثري مسألة ا

 ويف البوسنة وقوات حلف الناتو يف أفغانستان ويف العراق، واملصلحة وغالبا ما أثريت هذه املسألة  ضد قوات التحالف،
  . وضد من وحلماية من؟ فمن يتدخل،. وأخريا يف كوسوفو  مث يف ليبيا
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لقد ساهم فقه القانون الدويل العريب املعاصر بكثري من األعمال املميزة يف  موضوع التدخل اإلنساين 
كذلك التصاله املباشر والوثيق بالواقع العريب حيث ومنذ انطالق املرحلة األخرية من عصر ونتيجة حلساسيته 

لة االستعمارية كان العرب ومازالوا حىت اليوم وبغض النظر عن املرح رب العاملية األوىل،التنظيم أي منذ اية احل
ضحايا عمليات تدخل من جانب القوى الكربى وعلى خلفيات خمتلفة  ـ رغم اية مرحلة االستعمار املباشر ـ

، والتدخل يف السويس الواليات املتحدة وبريطانيا األردن بدعوى محاية رعاياوكانت أمهها التدخل يف لبنان 
العراق، وأخريا املأساة اليت عرفتها غزو مث  وما جيري يف الصومال، نوب لبنان،وكذلك التدخل يف ج

 الواقع  تعيش حتت وطأة  أنظمة حكم   ،اليومواحملاوالت اليت تبذهلا بعض الدول حاليا للتدخل يف سوريا .ليبيا
التؤمن بالدميقراطية ولعربية اليوم تعيش حتت دكتاتورية متسلطة التعرف احلرية ا فان الشعوب. السياسي املتردي

ويف كثري  التداول على السلطة مما خلق تذمرا شعبيا ومعارضة مستمرة سواء يف اخلفاء أو يف العلن، بدأوال تقبل مب
استعماهلا وملناسب لتوظيفها أجنبية يف انتظار الوقت اوتلقى الرعاية من دول  ،من احلاالت تتطور هذه املعارضة

حيدث مع املعارضة السورية حاليا ويف ما و ةوالليبي ية العراق املعارضة ضد مصلحة الدول املعنية مثل ما حدث مع
، إلستعماهلا يف الوقت دول كربىبدعم وتشجيع  اخلارج يف قوة تزدادو العربية ةتبلورت املعارضتكل احلاالت 

              .القائم املناسب لتغيري النظام 
دولة أو عدة  وجيمع جل الفقهاء العرب على أن التدخل اإلنساين يعين استعمال القوة العسكرية من طرف

االضطهاد وسوء املعاملة بطريقة حترك الضمري اإلنساين ودول حلماية مواطين دولة أخرى يتعرضون إىل التعسف 
هؤالء الفقهاء على أن هذا النوع من التدخل هو عمل غري مشروع يتعارض مع أحكام ميثاق األمم  تفقيو

)1(وكل فلسفة نظام األمن اجلماعي 7فقرة 2املادةو 4فقرة 2املتحدة وخاصة املادة
.  

الدول حماوالت تربير شرعية اللجوء إىل التدخل  من طرف وتعود اجلذور األوىل لنظرية التدخل اإلنساين  
نسبيا مقارنة بالبدايات األوىل لظهور اتمع الدويل على  متقدمة أخرى إىل فترة تارخيية أو دول يف شؤون دولة

مع بداية تصنيف احلرب اىل حرب عادلة  فهوم امل هذا فقد كان ظهور.  إثر اية احلروب الدينية يف أوربا
باملسحة الدينية، كما مسحوا احلروب الصليبية فيما بعد مسحه وحرب غري عادلة  الذي تبناه الفكر الكنسي و

باملسحة اإلنسانية، وقيل أن اهلدف من شنها هو  ختليص املسيحيني يف األراضي املقدسة من االضطهاد وسوء 
عرضنا الدوافع احلقيقة واهلدف الذي كان وراء تلك احلروب، وأا  كانت  قدو. املعاملة اليت يتعرضون هلا 

 .)2(ع وسيطرة  ختتفي وراء اإلنسانية فقطحروب توس

                                     
)1( الفقهاء العرب التذكري أن هذه املؤسسة كانت يف البداية موجهة حلماية رعايا الدول املتدخلة يف اخلارج من  فضلويـ

  . عماد الدين عبد اهللا احملمدأنظر الباحث  .سوء املعاملة اليت يتعرضون هلا وكلهم تقريبا يشري إىل عدم شرعيتها 
)2( الصليبية هو ما ميكن أن حيصلوا عليه من ثروة من خالل الغزو والسلب والنهب لقد كان هدف املتطوعني يف احلروب ـ

وكان هدف األمراء هو تأسيس إمارات هلم يف الشرق بعد أن فقدوا ذلك يف أوروبا،وقد ثبت أن املرتزقة املتطوعني يف 
ثودوكسبة الشرقية اىل البابا يف وثبت من مراسالت رجال الكنائس اإلر .اجليوش الصليبية كان هدفهم هو الفوائد الغنائم

روما أن املسلمني كانوا أرحم م من اجليوش الصليبية اليت  استولت  على األموال،واستباحت األعراض ودنست 
   .الكنائس ودور العبادة املوجودة يف طريقهم
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أن ومن الدول،  أنه وسيلة ملنع أو وقف خرق كبري حلقوق اإلنسان يف دولة :ن التدخل اإلنساين يعينإ
  .فعال ، أو أا هي اليت تقوم باضطهادهمأو ال تستطيع الدولة املعنية ال تريد محاية شعبها

Humanitarian intervention is a means to prevent or stop a gross violation of human rights in a 
state, where such state is incapable or unwilling to protect its own people, or is actively persecuting 
them )1( . 

ف ميكن أن هذا التعريو مرنا جدا ملعىن التدخل اإلنساين،وكما يقدم احد الكتاب الفرنسيني تعريفا واسعا 
أن التدخل اإلنساين معناه : ميكن أن يطبق على حاالت خمتلفة، فحسب هذا الرأيويشمل كثريا من األوضاع 

  .محاية أرواح إنسانية يف خطر يف إقليم أجنيب 
Protéger des vies humaines en danger sur un territoire étranger tel est l’objectif  de L’intervention 

dite humanitarian, et sa justification traditionnelle )2( . 

ط ـمرن جدا ال يتقيد بأية ضواب كذلك تعريف هوو عاموواسع  تعريف هو فهذا التعريف كما يظهر
  . )3(التدخل يف شؤون الدول األخرى لتربير بسهولة وال حدود حبيث مبكن أن يكون حجة تعتمد عليها الدول

براون " :كما أكد ذلك بوضوح األستاذوطبيعي أن ختتلف التعاريف الفقهية كما رأينا ال منف
هذا االختالف إمنا يدل على عدم استقرار نظرية التدخل اإلنساين يف  القانون الدويل التقليدي و brownlie"يل
دم االتفاق على أهداف عواألسباب اليت تربر التدخل اإلنساين، ويعود السبب يف ذلك إىل عدم وضوح الدوافع و

اإلنسانية مع أهم املبادئ واألسس اليت قام عليها  مبدأكذلك تعارض و .التدخل بني الفقهاء كما سيتضح الحقا
هذا باإلضافة .كبريها وصغريها املساواة يف السيادة بني مجيع الدول أالقانون الدويل منذ ظهوره،أي احترام مبد

يقر حبق الدولة السيادي يف اللجوء إىل  يف البداية لقانون الدويل، الذي كانإىل مستوى التطور الذي وصل إليه ا
عليها أن تتحمل ما ينتج عن ذلك،ومل تكن الدول خالل تلك الفترة جمربة والقوة مىت رأت مصلحتها يف ذلك، 

من  هانية أو غريومل تشعر أا كانت  جمربة على تقدمي مربرات أو تفسريات ملا تقوم به سواء كانت مربرات إنسا
  . املربرات

 لتدخل اإلنسانيا التاریخي لنظریةالسیاق  : الثاني الفرع

ختتفي حسب الظروف وحاجة الدول وكانت نظرية التدخل اإلنساين كما أرساها الفقه التقليدي تظهر 
ذلك و. االحترام ملا تقوم به من خرق ال مربر له لسيادة الدول األخرىوإىل استعماهلا إلعطاء نوع من القداسة 

                                     
)1(  -  Kuthir Javakumar : Humanitarian intervention ;Legal analysis ;on Google cite,February, 62012 . 
)2(  -  Alth Manin :  l’intervention Française au Shaba   Annuaire français de droit international 1978. PP178. 

)3( يقدم األستاذ ـBrownlie   على املضمون وكديلهذه التعاريف إلثبات عدم االتفاق بني الفقهاء على أساس واحد.  
- Moor refers to an immediate and extensive threat to fundamental human rights, particularly a threat of wide 

spread  loss of human life as a primary but not the only criterion for action. , Baxter :defines Humanitarian 
Intervention as a short use of armed force by a government, in what would otherwise be a violation of the 
sovereignty of a foreign state for the protection  from death or grave injury  nationals of the acting state, 
and incidentally perhaps the nationals  of other states . Lillich, refers inter alia to the condition of imminent 
danger and the occurrence or threat of substantial  deprivation of Human rights values. 
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سلطتها على مجيع شؤوا  أي ،ضرورة احترام سيادة الدول خالفا ملا كان متعارف عليه خاصة التأكيد على
  . حتت سلطتها من مواطنني وأجانب يندووجامل ألشخاصمعاملة الدولة ل طريقةما له عالقة بكل و

لتربير  ةاحلاجة واملصلح ما متليهو لظروف ا من تلك املعاملة يتوقف على األخرى الدول موقف كانو
عن تقدمي مربرات  اإلنسانية عندما تعجز الدوافع  غالبا ما تقدم الدول األخرى، و التدخل بالقوة يف شؤون
لقد أعيد  هم ملا تقوم بااإلحترو اهليبة وهالة من التقدير من أو عندما تريد أن تعطي نوعا. أقوى من مربر اإلنسانية

العثمانية  احنطاط اإلمرباطوريةمرحلة ازدهرت بشكل مل يسبق له نظري خالل وإحياء نظرية التدخل اإلنساين 
العراق واليت تعرف اليوم بسوريا بالد الشام  ومشال إفريقيا، ويف البلقان   على ممتلكاا  بداية التنافس األورويب و
  .)1(فلسطنيو

 ذلك يف حدة الصراع بني الدول األوروبية الرئيسية ومن السهل أن نلمس شدة التنافس من جهة، 
واحدة من  كانت كل و. أملانيا، مث النمساوبريطانيا، وفرنسا، وروسيا القيصرية، : هي على اخلصوصو. الوقت

اإلمكانيات ما يكفي للقيام و  من الوسائل  املربرات كما كان لديهاوالدوافع  الدول املذكورة متلك من 
   .بالتدخل

رغم ذلك بقيت بعيدة جدا عن وفقد حاولت روسيا بشىت الوسائل، وشنت حروبا يف مجيع االجتاهات 
كانت القسطنطينية أحد أهداف و. برلنيوباريس وعن العواصم التقليدية املعروفة كفينا واجلماعة األوروبية، 

إلعادا إىل كنف املسيحية،لكن احلقيقة هي أن روسيا كانت حتاول  حيث ادعت أا تسعى. روسيا القيصرية
كانت الدول األوروبية الكربى دائما و.الوصول إىل املياه الدافئةومنذ القدمي السيطرة على املضايق اإلستراجتية 

توسعت تقف يف وجه أطماعها التوسعية  خوفا مما قد يلحق ا من أخطار إذا وتشكك يف النوايا الروسية ،
  .اقتربت بذلك من  العواصم األوروبية الكربىو. روسيا على حساب الدولة العثمانية يف أوربا

بريطانيا اليت كان مييزها التنافس بني الدولتني على قيادة وأما الوجه الثاين فهو العالقة بني كل من فرنسا   
رنسا وبريطانيا أمر قدمي ومعروف وله تاريخ فالتنافس بني ف. وهي ظاهرة تقليدية قدمية بني الدولتني . أوروبا

 .)2(آخر بني الدولتني
إحدى  إىل املبادرة بالتدخل لوقف أطماع الدولة األخرى، أو أن تلجأ هماهذا ما كان يدفع كل دولة منو
 اوسلوكفقد كان التدخل يف تلك الفترة وسيلة متبعة  لدولة املنافسة،لإىل التدخل ملوازنة تدخل سابق  الدولتني

محاية جمال النفوذ بني القوى األوروبية ويف العالقات الدولية وذلك للمحافظة على توازن القوى،  امعروف

                                     
)1( فقد بررت الكنيسة الكاثوليكية مثال  شن احلروب الصليبية على أساس ختليص املسيحيني املضطهدين من طرف ـ

هذا مثال بسيط على ما ميكن أن يلقاه هذا اإلدعاء من دعم و  تأييد من طرف الرأي ف. املسلمني يف األراضي املقدسة
العام املسيحي بصفه خاصة وسنرى أن حكومات الدول املعاصرة مل تشذ عن هذه القاعدة وخاصة من جانب كل من 

   .بريطانيا وفرنسا و بنسبة كبرية الواليات املتحدة األمريكية يف الوقت احلايل
)2( قد كان هلذا التنافس أثر جيد أثناء عصر النهضة و بداية االختراعات و االبتكارات العلمية، و حىت التنافس من أجل و ـ

كما أن هذا التنافس كان من األسباب اليت أدت إىل سرعة انتشار احلركة االستعمارية يف خمتلف . االكتشافات اجلغرافية
  .أحناء العامل
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أقرت وهي القوى اليت أقرت مبدأ املساواة يف السيادة، و.خاصة بني فرنسا وبريطانيا،والرئيسية بصفة عامة، 
، وذلك منذ ايار نظام احلكم دول األخرى ال ضمن سيادة قعبذلك قاعدة عدم التدخل يف الشؤون اليت ت

بني اإلمارات األوروبية "فآليا وست"توقيع اتفاقيات والشمويل وظهور الدولة القومية، مع اية احلروب الدينية 
حىت ولو ان .النابليونية احلروب على إثر 1815وقد ازداد هذا املبدأ وضوحا بعد انعقاد مؤمتر فينا  .الصاعدة

  .قد أعلن سياسة التدخل سياسة عامة حلماية األنظمة امللكية املنصبة من االيار كان األورويباملؤمتر 
وهو املبدأ   الذي قامت عليه  .يعترب مبدأ السيادة يف نظر الفقه التقليدي مبدأ أساسيا يف القانون الدويل

 تقيم الدول عالقااو.على كل شؤوا ةمطلق ةبسلط لدولةا بموجب هذه السيادة تتمتعف. نظرية الدولة احلديثة
دولة أخرى من حيث  شؤون التدخل يف ةلدول حبيث ال جيوز املتبادلساس االحترام أ على مع الدول األخرى

التدخل حلماية مواطين دولة أخرى يتعرضون إىل سوء املعاملة  استثناء جيوز أنه. يف رأي الفقه التقليديو .بدأامل
كما  سبق يف تعريف الفقيه (  .العدالةوقبل السلطة القائمة عليهم خمالفة لقواعد العقل،  التعسفية املتواصلة من

 ). ستوال 
يشري كل املهتمني مبوضوع التدخل اإلنساين يف القانون الدويل العام إىل األفكار املنقولة عن الفقيه 

أنه جيوز التدخل من أجل ختليص أمة أو حترير شعب : حيث ينقل عنه قوله.بصفة خاصة" غرو تيوس"اهلولندي
مضطهد يكون ضحية تعسف  أي شرعية التدخل لنصرة شعب. يتعرض إىل االضطهاد من قبل السلطة القائمة

أنه مع اعترافه بشرعية شن حرب على ملك ظامل : يضيف غرو تيوسو. واستبداد من طرف السلطة احلاكمة
إال أنه حيذر من أن مثل هذا احلق قد أسيئ  ـهو ما يعد محاية لألبرياء و ـ يعاملهم بوحشيةويضطهد رعاياه 

  .)1(حىت يف زمنه احلاضرواستخدامه منذ قدمي الزمان 
من خالل ما مت عرضه بشأن نظرية التدخل اإلنساين فإن االجتاه املقبول هو اإلجتاة الذي يتزعمه الفقيه 

انه يظهر من معاجلة هذا املوضوع من طرف العديد من :" الذي يقول Brownlie"براون يل"الربيطاين الشهري 
خاصة يف ما يتعلق وغري واضحة كل الوضوح  الكتاب سواء القدامى أو احملدثني أن فكرة التدخل اإلنساين تبدو

فهناك . خمتلفة مما زاد يف غموضهاومضامني متعددة وبتطبيقها على ارض الواقع حيث أعطاها الفقهاء حمتويات 
 من يقيدها يف عملية حترير امة مضطهدة من طرف  امة أخرى، وبعضهم حيدد هدفها يف وضع حد جلرائم

إىل االضطهاد الديين  آخرونوالشديدة ، التقتيل ، والبعض يشري إىل االستبداد ، وآخرون يشريون إىل القسوة 
  .)2(أو يف حالة سوء تسيري يؤدي إىل الفوضى أخريا هناك من جيعل التدخل مشروعا يف حالة حكومة ضعيفة،و

:  يف  تعريف التدخل عموما Oppenheim, Lauterpacht" أوبن هامي لوتر بأخت " وكما جاء يف كتاب 
التصرف  يتضمن أمرا بالتصرف أو امتناع عنوبأنه تدخل دكتاتوري بطريقة تؤدي إىل إنكار استقالل الدولة، 

وهذا التعريف يعد تعريفا مقبوال من طرف الفقه الدويل ". إذا مل تتم االستجابة إليه يكون اللجوء إىل القوة
  . ةاملعاصر ملعىن التدخل بصفة عام

                                     
)1( 34ص  ،السابق املرجع ، التدخل اإلنساين :  حملمداعماد الدين عطا اهللا  الدكتورنظر قي ذلك  أـ.  

)2(  -  Brownlie Ian : Humanitarian Intevention , op cit. 
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حىت األجانب ومنها طريقة معاملة مواطنيها وشؤوا الداخلية  على الرغم من أن سلطة الدولة على
السيادة املتعارف عليها  حدود تقع ضمن اليت شؤونال من تعد ـ يف غياب أية اتفاقية بشأم ـاملقيمني فيها 

كرامة ل  االعدالة، واحترامواإلنسانية  ألكن تفعيال ملبد من طرف الدول األخرى،فيها قبل التدخل ياليت ال و
وقدره فإنه جيوز استثناء التدخل، لتحرير أو ختليص شعب مضطهد، أو معرض خلطر كبري يهدده، سواء  اإلنسان

أهداف ويكون التدخل يف هذه الظروف من اجل غايات ويف وجوده بصفة عامة، أو يف إنسانيته بصفة خاصة، 
ذلك بالتدخل بالقوة ومحاية شعب وختليصه من اخلطر الذي يهدده، وحيث جيوز جلوء دولة إىل نصرة  .غري أنانية

وقف تلك املمارسة، وختليص ذلك الشعب من املعاملة الغري إنسانية، ووضع حد ولوضع حد لذلك اخلطر 
  .لالنتهاكات اليت كانت سببا يف التدخل

التدخل اإلنساين بصفة خاصة، تتعلق بوسائل التدخل  وإن أهم إشكالية يف موضوع التدخل بصفة عامة، 
صرف إذا ما سلمنا بأن التدخل هو توفإذا ما اعتمدنا على ما تقدم من مالحظات يف بداية هذا العمل 

دولة أو جمموعة من أو استخدامها من طرف " القوة" دكتاتوري أي أنه تدخل عن طريق التهديد باستعمال
  .اليت يعترب اللجوء إليها تصرفا أو تدخال دكتاتوريا ؟ " القوة" فما هي طبيعة .. الدول

لقد انتهينا يف الفصول السابقة إىل التمسك باملفهوم القائل أن كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الدولة 
ة ــاستعمال القوة ذا املعىن ضد إرادة الدول وان" قوة"وحيرمها من حرية اختاذ قراراا بكل سيادة يعترب 

مثل  لو كان ذلك االستعمال وتلك التصرفات ذات أهداف إنسانية،ووغصبا عنها هو تدخل دكتاتوري، حىت 
أو التدخل  ملواجهة آثار الكوارث الطبيعية واألزمات  اإلغاثة اإلنسانية خالل احلروب، التدخل من أجل تقدمي

  .الداخلية
على هذه النتيجة فان نشاطات منظمات اإلغاثة الدولية اإلنسانية يف أوقات احلروب أو الكوارث بناء و 

ضمن املفهوم  تدخل الطبيعية واألزمات الداخلية من أجل التخفيف من حدة املعاناة اإلنسانية هي األخرى
ميكن أن تكون األزمات أو  الواسع ملعىن التدخل ألا جتري على إقليم دولة معينة وداخل حدود سيادا وال

 . الكوارث أو احلروب مربرا النتهاك هذه السيادة أو جتاهلها 
عدم التدخل يف مواجهة املنظمات الدولية  مبدأويرى بعض املهتمني ذا اجلانب أن ال جيوز االعتماد على 

 .)1(الدويل وال لسيادة الدولة غري احلكومية حال تصديها للعمليات اإلنسانية ألن عملها ال ميثل انتهاكا للقانون
وهذا الرأي جيب أن ال يؤخذ ذه السهولة كما يدعو إليه املوقف الرمسي الفرنسي بصفة خاصة الذي  يتزعمه 

 ". كوشنري برنار" الوزير الفرنسي السابق
 والكوارث الطبيعية لتحقيق أهداف أنانية غري وقد رأينا التعسف واستغالل ظروف احلروب الداخلية،

حيث اهتمت بعض املنظمات بنشر املسيحية بني .ويف العراق ويف السودان، إنسانية، كما حدث يف الصومال،
مت و والعرب، وبعضها اهتم بإثارة اخلالفات والتشجيع على االقتتال بني األكراد أطفال الصومال والسودان،

                                     
)1( 97 ص ،املرجع السابق : مسعد عبد الرمحن زيدان قاسمـ.  
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نيكاراغوا والعراق  هلية يف الصومال ويفتقدمي املساعدات على أسس وخلفيات سياسية غري إنسانية يف احلرب األ
  . غريها والسودان و

أنه ال يتبىن التوجه الفرنسي احلايل  Hurbert Vedrinوعكس ذلك يرى وزير اخلارجية الفرنسي األسبق 
واجب احلضارة وعبء حول حق التدخل لتقدمي اإلغاثة ألنه يسترجع إىل الذاكرة مفاهيم االستعمار القدمي يف 

وال يربر يف نفس الوقت ما أمساه حتريف مفهوم السيادة الذي تقوم به بعض األنظمة القدمية  ،األبيضالرجل 
وعلى كل حال فقد حسمت حمكمة العدل  .)1(االستبدادية من أجل معارضة عمليات التدخل اإلنساين امللحة

  . رجياموضوع اإلغاثة اإلنسانية، والقواعد اليت تنظم ذلك النشاط كما سيتضح تد  يف
حول معاملة جرحى 1949 إن القانون الدويل اإلنساين يستند أساسا إىل اتفاقيات جنيف األربعة املربمة عام

ربوتوكويل بقد تعزز هذا امليدان و ومرضى احلرب الربية، وغرقى احلرب البحرية واألسرى ومحاية املدنيني،
هو الدور النشط والفاعل للجنة الدولية للصليب وكان اجلديد يف اتفاقيات جنيف  .1977جنيف اإلضافيني لعام

وهي تباشر شكال نشاط من الدبلوماسية .األمحر يف صياغة تلك االتفاقيات ويف تطوير القواعد الفقهية املتواصلة
وحتظى بصفة مراقب لدى  اإلنسانية على أتساع العامل لرصد وللتنبيه ألية انتهاكات خطرية هلذه االتفاقات،

  .)2(ولية،وتشارط بفاعلية يف نشاطات اجلمعيات األهلية العاملة يف هذا االاملنظمات الد
على كل حال جيب أن ال يغيب عن أذهاننا أن األمر كله يتوقف بالنسبة ألعمال اإلغاثة اإلنسانية على 

العديد من الدول ميدانا لنشاطات  كانتقد لوكذلك اجلهات اليت تقف وراءها،  مالبسات كل قضية،
ن يأ منظمة أطباء، بال حدود ومنظمات اإلغاثة األمريكية،ونظمات الدولية اإلنسانية كالصليب األمحر الدويل، امل

تسعى للتدخل يف واملنظمات املذكورة غالبا ما تتجاوز حدود املهمة اإلنسانية اليت ترفعها شعارا هلا  كانت
على طرف اآلخر،  وهذه صورة من   بتأييد طرف الصراعات الداخلية باختاذ مواقف منحازة من أطراف الرتاع

صور التدخل الغري مشروع، فقد اشتكت نيجرييا مثال من هذا النوع من التدخل خالل احلرب األهلية  اليت 
عرفها هذا البلد، وقد عايش جنوب العراق هذا األسلوب من التدخل باستعمال القوة من  طرف القوات 

كانت احلرب األهلية يف الصومال  وقد. ممارسة التمييز يف تقدمي مواد اإلغاثة حيث متت.األمريكيةوالربيطانية 
توصيل املساعدات اإلنسانية وكانت احلرب  يف شؤون هذا البلد وممارسة التمييز يف أسوء مثال على التدخل

 علىا البلد التدخل الغري مشروع يف شؤون هذواألهلية السودانية هي احملطة اليت كشفت عن التعسف والتمييز 
ال ميكن قبول  السبب وهلذا.اإلنسانية  لتشجيع املتمردين على االنفصالتوصيل املساعدات واإلغاثة تقدمي   خلفية

وسيلة للتعسف  ألن ذلك سيكونالرأي القائل حبرية التدخل لتقدمي اإلغاثة اإلنسانية دون ضوابط  وال حدود 
أن املنظمات الدولية غري احلكومية تشرف عليها الدول املاحنة هلذه  خصوصا إذا أخذنا بعني االعتبار الغري مباشر،

  : حيث يقول أحد الفقهاء.الواليات املتحدةواملساعدات وهي بصفة خاصة الدول األوروبية 

                                     
)1( من أجل إعادة تأسيس السياسة اخلارجية الفرنسية   :حتت عنوان 2000 ديسمرب عام" لومند ديبلوماتيك"مقال نشر يف ـ

  .السابق املرجعٍدكتور أمحد حممود مجعة يف مقدمة كتابه الدبلوماسية يف عصر العوملة  إليهكما أشار 
)2( 198ص  ،السابق املرجع ،الدبلوماسية يف عصر العوملة : دكتور أمحد حممود مجعةـ.   
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it is difficult to reconcile today with article 2/4 of the charter unless one adopts a rather. artificial 
definition of the territorial integrity criterion in order to permit temporary violations. Practice is also in 
general unfavorable to the  concept ; primarily because it might be used to justify interventions by more 
forceful states into the territorises of weaker states )1( . 

 اإلنسانيةولألسباب املذكورة فان مثل هذه التصرفات جتعل منظمات اإلغاثة ختالف قواعد احلياد و
وغالبا ما تتخذ منظمات .متارس نشاطات خارج إطار وأهداف اإلغاثة إلنسانيةويف مثل هده األمور،  نياملطلوب

  .لدول اليت تساندها الدول الراعية لإلغاثة أو املاحنة للمساعداتتقدم خدماا لواإلغاثة مواقف سياسية 
. األمريكية  لقد تصدت حمكمة العدل الدولية لتلك الظاهرة يف قضية نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة 

 مواد اإلغاثةمن خالل ممارسة الضغط على الدول املعنية لقبول  جليا واضحا، اإلغاثة قد ظهر حتيز منظماتل
أنه وحسب املبدأ الرابع من ذات امللحق جيب أن يتم تقدمي وكما قالت احملكمة  وفق شروط ويف ظروف معينة،

دون متييز أو تفرقة خاصة يف الرتاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل ألن اهلدف هو  املساعدات اإلنسانية
  .)2(ختفيف اآلالم واملعاناة اإلنسانية

ت اإلغاثة عن مساعدة ضحايا الفيضانات اليت اجتاحت مؤخرا دولة باكستان وقد الحظنا إحجام منظما
يف نفس الوقت هرعت تلك املنظمات إلغاثة ضحايا فيضان و. على خلفيات سياسية خمالفة ملبدأ اإلغاثة الدولية

لنيجريية ا قد الحظنا كيف متت ممارسة التدخل الغري مشروع من طرف هذه املنظمات يف احلرب األهليةو هاييت،
 .احلرب األهلية السودانيةأخريا يف و مث حرب العراق،.احلرب األهلية الصوماليةومن قبل 

يطرح البعض شكوكا حول مدى فعالية الدبلوماسية اإلنسانية يف جمتمع دويل يتعامل مع تداعيات 
ما تستبيحه الواليات املتحدة املشاكل الدولية دون جذورها ومسبباا،ويتناول هذه التداعيات اخلطرية بالتلقائية ف

العراق من ممارسات منافية التفاقيات جنيف والربوتوكولني املكملني اليت صدقت ولنفسها يف افغنستان 
داخلية وضد مجاعات انفصالية متمردة يف إقليمها مثل اندونيسيا يف  تستهجنه بالنسبة لغريها يف نزاعات..عليهما

 على سيادة الدولويظهر ما ميكن أن تشكله هذه املنظمات من خطر  .)3(تيمور الشرقية والسودان يف دارفور
السودانية  من خالل ما حدث يف احلرب األهلية يف جنوب السودان مثال، وهذا ما دفع باحلكومة بكل وضوح

بعض املنظمات مهلة لوقف نشاطها يف السودان بدعوى التدخل يف شؤون السودان  خالل تلك األزمة إىل إعطاء
قد ثبت عدم التزام املنظمات و.تلك املنظمات حلدود صالحياا وهي تقدمي اإلغاثة أإلنسانية جتاوزوداخلية، ال

االلتزام بواجب عدم التدخل يف الشؤون الداخلية  عدمواملعنية بقاعدة اإلغاثة بال متييز ودون إقصاء وال احنياز، 
 .نشاطها فيها للدولة اليت تزاول

اإلنسانية متهيدا للتدخل العسكري يف العراق، عن طريق ممارسة سياسة التمييز بني لقد كانت املساعدات 
زرع الفتنة واخلالف بني خمتلف فئات الشعب العراقي وخاصة بني األكراد والعرب، وبني الشيعة والعراقيني 

                                     
)1(  -  Malcolm N : Shaw International Law , op cit . P 802. 

)2( 10 املرجع السابق ص :  مسعد عبد الرمحن زيدان قاسمـ .   
)3( 202ص ،السابق املرجع ،الدبلوماسية يف عصر العوملة:   دكتور امحد حممود مجعةـ .  
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الدولية ادعاء  وقد كان التمييز أحد األسباب اليت رفضت على أساسها حمكمة العدل. )1(والسنة من املسلمني
حيث .يف نيكاراغوا ألسباب إنسانية " الكونتراست"الواليات املتحدة األمريكية بأا كانت تقدم املساعدات إىل 

أن املبدأ اخلامس من اتفاقية الصليب األمحر الدويل يف املشروع  امللحق الذي يغطي املساعدات يف  :قالت احملكمة
هلذه املساعدات اإلنسانية، كما تطلب املبدأ الرابع  بول الدول املعنيةق : وقت الكوارث، قد أكد على ضرورة

متييز أو تفرقة خاصة يف الرتاعات املسلحة غري ذات أن يتم تقد مي املساعدات اإلنسانية دون  من ذات امللحق،
د حاول البعض التفرقة وق. )2(من اإلغاثة اإلنسانية هو ختفيف اآلالم واملعاناة اإلنسانية الطابع الدويل، ألن اهلدف

وقد برزت هذه احملاوالت بصفة خاصة  ،وبني التدخل لتقدمي املساعدة أو اإلغاثة اإلنسانية بني التدخل اإلنساين،
وأن هذا القرار مل  688 خالل تدخل قوات التحالف بالقوة يف مشال العراق مستندة على قرار جملس األمن وقم

لصد العدوان العراقي على دولة  678ا جاء يف القراركل الوسائل الضرورية، كم معبارة استخداحيتو على 
  .)3(الكويت

للمساعدة  ونشري يف األخري إىل أن نشاط األمم املتحدة يف العقود األخرية قد تضخم يف جمال آخر
اإلنسانية متثل يف أعمال اإلغاثة يف مناطق عديدة تعاين إما من كوارث طبيعية أو حروب أهلية أو حركة نزوح 

  .)4(ملئات األلوف من الناس هربا من اضطهاد عرقي أو ديين
يف الوقت احلايل تعيش بعض األقليات اإلسالمية ظروف معيشة صعبة، يف ظروف سياسية قائمه على و

اء واحلرمان من حقوق املواطنة والعيش الكرمي وهذا ما تواجهه أحدى األقليات املسلمة يف بورما اليت اإلقص
والظروف القاسية اليت تفرضها عليهم الدولة من حرمان من حق املواطنة اىل تضييق احلريات "اجالروهين"تسمى

فلماذا مل يتحرك . )5(ن سكان اإلقليمباملئة م20وتشجيع على اهلجرة عرب قوانني جائرة تفرضها على ما يقارب
  ؟.الضمري اإلنساين؟ ،وأين هي منظمات اإلغاثة اإلنسانية

  لتدخل اإلنساني النظریة والتاریخا

عدم استقامة نظرية التدخل اإلنساين لتربير استعمال القوة لتخليص سكان  ةالدولي عالقاتيثبت تاريخ ال
ألن تطور  حترك الضمري اإلنساين،ودولة أو فئة منهم يتعرضون إىل سوء املعاملة والتعسف بطريقة ز الشعور 

، بل بالعكس القانون الدويل  قبل عصر التنظيم مل يصل إىل درجة حظر اللجوء إىل القوة يف العالقات الدولية
لك التدخل ذكانت الدول حرة يف التدخل على أي أساس تراه مناسبا وباملقابل تتحمل ما ميكن أن يترتب على 

  .من نتائج
خالل التدخالت املتكررة  الفقهاء األوائل من جديد صاغهامت بعث نظرية التدخل اإلنساين كما  لقد

والت تبني تلك احملاو. كما ذكرنا من قبل ةالدولة العثمانياملنظمة اليت قامت ا الدول األوروبية يف شؤون و
                                     

)1( 202ص ،السابق املرجع ،الدبلوماسية يف عصر العوملة:   دكتور امحد حممود مجعةـ .  
)2( 10 املرجع السابق ص :  مسعد عبد الرمحن زيدان قاسمـ .  
)3( 164ص ،املرجع السابق : حملمداالدكتور عماد الدين عبد اهللا ـ .   
)4( 201ص ،السابق املرجعالعوملة  ،الدبلوماسية يف عصر :  امحد حممود مجعة دكتورـ .  
)5( 2، ص  2014جانفي  23 :  الشروق اليوميـ.  
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ضعف، أو انعدام الدوافع اإلنسانية كليا ، فالظروف واملالبسات احمليطة بتلك احملاوالت تدل مجيعها أن بوضوح 
أعمال وراء  من ةالغري مباشروالدوافع احلقيقية املباشرة، الدوافع اإلنسانية إمنا مت توظيفها إلخفاء واألسباب 

ممتلكات اإلمرباطورية العثمانية  األوروبية على ، وهي الدوافع اليت كان يعززها التنافس الشديد بني القوىالتدخل
التدخل األورويب يف جزيرة و 1827ومن بني أهم هذه التدخالت نذكر  التدخل األورويب يف اليونان . املتهالكة
  .1878 - 1877هو تدخل دبلوماسي مث التدخل األورويب يف منطقة البلقان و 1868 -1866كريت 

قالوا جبواز القيام ولقد طوع الفقه األورويب نظرية التدخل اإلنساين كاستثناء على قاعدة عدم التدخل 
بإجراءات وإرسال فرق استطالع أوروبية إىل األراضي الواقعة حتت حكم الدولة العثمانية لتخليص الرعايا 

كما أجازوا إرسال فرق إىل الصني لوضع حد لثورة .التقتيلواملسيحيني من التعسف وسوء املعاملة 
  .          .Boxer Risingالبوكسر

تعترب حرب الكرميني دليال كافيا على النوايا التوسعية اليت كانت حترك الدول األوروبية  والسلوك  
ه ـعلى العاطفة الدينية لكسب تأييد الشعوب األوروبية ملا تشنالتضليلي الذي انتهجته تلك الدول باعتمادها 

سوء املعاملة اليت كانوا وختليص املسيحيني من التعسف وذلك بتقدمي املربرات اإلنسانية مثل  .من حروب
 .يتعرضون هلا

 .تركيا هي دليل واضح على تلك الشعارات املضللةوفقد ثبت أن حرب الكرميني اليت دارت بني روسيا 
يف حالة انتصارها على تركيا، وهذا ما  هاإمكانية توسع وبريطانيا من نوايا روسيا احلقيقة،وفقد  ختوفت فرنسا 

السبب الذي دفع كل من فرنسا وبريطانيا إىل  هو كان ذلك التخوفوملصاحلهما  مباشرا قد يشكل ديدا
  .مساعدة تركيا املسلمة ضد روسيا املسيحية

ء القانون الدويل أنه ليس هناك مثال أو حالة خالصة ملا يصطلح على  تسميته يشري الكثري من فقها 
تدخل الواليات " ستيول" يقدم  الفقيه األمريكي الشهريوبالتدخل اإلنساين خالل كل تلك احلقبة التارخيية،  

للمعاملة نساين وهو وضع حد على أنه مثال واضح على تدخل دولة من أجل هدف إ 1868املتحدة يف كوبا 
 .والقسوة والوحشية اليت كانت السلطات اإلسبانية تسلطها على سكان كوبا يف ذلك الوقت إنسانية،الال

فيعترف بعدم وجود حالة واحدة ميكن أن تعترب تدخال إنسانيا باستثناء   Brownlie "براون يل"أما الفقيه 
باستعراض حيثيات ولكن وطاغيا،  ساين فيهحيث كان اجلانب اإلن 1861-1860التدخل الفرنسي يف جبل لبنان 

مواقف الدول األوروبية القوية منه ،باإلضافة إىل تشكيك بريطانيا يف النوايا والتدخل الفرنسي يف جبل لبنان  
حرصها على سرعة انسحاب القوات الفرنسية كل هذه املعطيات تؤدي بنا إىل االستنتاج والفرنسية احلقيقية، 

لو أنه مت بتفويض أورويب فإنه ال خيرج عن إطار السياسة األوروبية العامة ويف جبل لبنان  بأن التدخل الفرنسي
املتمثلة يف التنافس املستمر بني الدول األوروبية القوية من أجل التوسع على حساب الدولة العثمانية يف ذلك 

كانت الدوافع وصر النهضة،  الوقت،فقد كانت تلك السياسة سياسة عامة اعتمدا الدول ألألوروبية منذ ع
 حني وقد جتلت احلقيقة وظهر كل شئ بوضوح بعد ذلك.اإلنسانية ذريعة ختفي النوايا احلقيقة  من وراء التدخل

 .اختفت الدوافع اإلنسانية إىل األبد   بريطانيا إىل املنطقة كقوتني استعماريتني توسعيتني حيثوعادت فرنسا 
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قد سايره يف هذا وعلى أن الدوافع اإلنسانية يف هذا املثال كانت طاغية "براون يل" يؤكد األستاذ  
وأمهلوا االستدراك فقالوا أن التدخل الفرنسي يف سوريا يعترب مثاال  للتدخل اإلنساين " االستنتاج بعض املختصني

جبل لبنان كما   كانت وراء التدخل الفرنسي يفولكن هذا االستنتاج ال يعرب عن حقيقة الدوافع اليت .)1(احلقيقي
أن التدخل : يستدرك قائالويعود  Brownlie "براون يل"على الرغم من أن األستاذ .سبقت اإلشارة إىل ذلك

األخرى يف ممتلكات   جببل لبنان ال خيرج عن سياق التدخالت األوروبيةالفرنسي يف سوريا أو ما يسمى 
ففي رأي هذا الفقيه أن نظرية التدخل اإلنساين تعود إىل مرحلة التدخل الغري .  وأراضي الدولة العثمانية عموما

التدخل ترجع إىل التنافس التقليدي احلاد الذي كان قائما   ذلك متكافئ وان الدوافع احلقيقية اليت كانت وراء
ادعاء التدخل ألسباب إنسانية  كان خيفي سعي فرنسا اىل التوسع  وقد ثبت أن بني فرنسا وبريطانيا،

وما يؤيد هذا املوقف ما جاء يف مقال حول التدخل اإلنساين كذريعة لتدخل اهلند يف باكستان .والسيطرة،
و    Franck T.M  : ، يقول الكاتبان)2(فصل باكستان الشرقية عن باكستان الغربية وإعالن قيام دولة بنغالدشو

Rodley. N   تضخيم األمور من وأن تقرير املبعوث الربيطاين إىل جبل لبنان يبني بوضوح املغالطات : ما يلي
من جهة أخرى، فحسب التقرير املشار إليه فإن القوات الفرنسية كانت قد تدخلت إىل جانب اجلهة وجهة، 

للتعجيل بالتدخل األورويب إىل جانبها، وأن هي نفس اجلهة اليت قامت باالستفزازات واملتسببة يف األحداث، 
  .)3(القوات الفرنسية مل تتدخل إىل جانب الضحايا كما تتطلبه نظرية التدخل اإلنساين

                                     
)1( لقد شدد الكثري من فقهاء القانون الدويل يف دراسة التدخل اإلنساين على وجوب انعدام الدوافع املصلحية للدولة أو ـ

الدول املتدخلة ،وهذا الشرط هو الذي وضع األمثلة التارخيية موضع تشكيك وأحيان الرفض،فالواليات املتحدة عندما 
اهليمنة اليت انتهجتها منذ  االستقالل للحلول حمل القوى   التوسع و تدخلت يف كوبا مثال كان ذلك يف إطار سياسة

  .االستعمارية القدمية وخاصة إسبانيا يف أمريكا ألآل تنية
كما أن التدخل الفرنسي يف سوريا كان اهلدف منه هو التوسع والسيطرة و بسط النفوذ،وهي احلركة اليت كانت يف ـ          

  .محاية املسيحيني هناك وهذا ما مت التركيز عليهأوجها  ومل يكن هدفها هو 
كما أن املالحظة اجلديرة باإلثارة حاليا أنه جيوز ويف حاالت يكون فيها اجلانب اإلنساين طاغيا أن متتنع اموعة ـ          

وميكن أن يظهر .يكبرية يف األرواح نتيجة التدخل اخلارج:الدولية عن تبين موقف اإلدانة وذلك  يف حال تفادي خسائر 
مثال ولكن "البوسنة" ويف " رواندا"التدخل أإلنساين يف األوضاع اإلنسانية القصوى عند احلاجة إليها مثل ما حدث يف 

نظام األمن اجلماعي واىل موضوع الشرعية الدولية  االعتماد على وبالنظر إىل صعوبة التأصيل، فإنه البد من العودة إىل
  .من جديد

للتشكيك من جديد وذلك لعدم مراعاة روح ميثاق  1990 عرض موضوع الشرعية الدولية بعد سنةت  أن د سبقلقـ          
بادئ كما تضمنها ميثاق األمم املتحدة وعلى رأسها حفظ السلم واألمن املقاصد واملاألمم املتحدة املتجسدة يف 

ه،واحنرافه حاليا يف أداء هذه الوظيفة قد فتح الباب واحلقيقة هي أن قصور نظام األمن يف السابق عن أداء وظيفت.الدويل
أمام دعاة التدخل اإلنساين مستغلني عدم الدقة وعدم الوضوح الذي يشوب هذا املفهوم، للقيام بالتدخل الدكتاتوري 

  .   الغري مشروع يف شؤون الدول األخرى
  
)2( و يعاتبه عليه    يوكرا أين يستعرض رأي األستاذ  ، السابق ملرجعا :  حملمداعماد الدين عبد اهللا  الدكتورأنظر يف ذلك ـ  

   .وهذا على الرغم من أن البحث قد مت يف إطار أكادميي وال حيتاج اىل مثل هذا العتاب
)3(  -  Franck. T.M. and Rodley F: After Bangladesh the law of Humanitarian Intervention. A.J.I.L :vol. 1973. 

PP282. 
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بعث  كافية إلعادةرغبتها امللحة يف التوسع كانت أسبابا وواخلالصة هي أن التنافس بني الدول األوروبية  
ية األقليات املسيحية املوجودة يف أراضي الدولة العثمانية من إحياء نظرية التدخل اإلنساين بدعوى محاو

تأييدا من جانب القوى ومحاسا وقد لقيت هذه احملاوالت ترحيبا كبريا وسوء املعاملة والتعسف واالضطهاد 
                               .              مباركة الكنيسةودعم والفاعلة يف أوروبا يف ذلك الوقت كما حازت على تأييد الرأي العام األورويب 

وهي أن  : من قبل السلوك الدويل العام تتجلى احلقيقة اليت توصلنا إليهاو بالرجوع إىل الوقائع التارخيية،و
ق بني احلرب واالستعماالت األخرى للقوة من أجل هدف واحد وهو اتمع الدويل قبل عصر التنظيم إمنا فر

وخاصة تلك القواعد اليت تضمنتها  حتديد الظروف اليت يتعني على الدول فيها احترام تطبيق قواعد احلرب،
مل يكن ينظر اىل التدخل يف غالب األحوال على أنه يشكل حربا ما مل يتم إعالن احلرب و. اتفاقيات الهاي

وقد تتبعنا التطور التارخيي للمجتمع الدويل حيث ظهر واضحا أن الدول منذ البدايات األوىل لنظام ما  .)1(رمسيا
السيادة وحقها يف  بدأبعد اإلمرباطورية املسيحية املقدسة،قد اعتمدت على إمكانياا اخلاصة،كما حتصنت مب

ومل تكن هناك حدود وضوابط على  نفسها، اللجوء إىل املبادرة باستعمال القوة  لتوسيع مصاحلها أو محاية
وهلذا فقد قيل أن مبدأ عدم التدخل مل يكن عائقا .تسلك نفس السلوك سلوك الدول إال حق الدول األخرى بأن

باإلضافة إىل هذا فإن مبدأ .ميكن أن مينع الدول من التدخل إذا رأت أن من مصلحتها عمل ذلك وال معرقال 
وذلك من أجل تفادي احلروب  خاصة يف اخلالفات اليت تظهر بني القوى الكربى، عدم التدخل  كان يثار بصفة

املدمرة فيما بينها كما دلت على ذلك وقائع العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية  وبريطانيا بصفة خاصة 
 .                                     إىل غاية احلرب العاملية الثانية

الرغبة الشديدة يف تفادي مثل تلك  نتائج اليت متخضت عنها احلرب العاملية األوىل عنلقد كشفت ال  
ذلك بالقضاء على مسبباا من خالل إبرام عهد عصبة األمم، مث إبرام ميثاق باريس بعد ذلك، هذا والتجربة، 
ألوىل حلرب واسعة مواقفها بعد التجربة اومن جهة أخري نالحظ ظهور اجتاه جديد يف سلوك الدول و.من جهة

وقد متثل هذا االجتاه على اخلصوص يف حماولة احلد من . النطاق وبوسائل وإمكانيات مل تكن متوفرة من قبل
اجلهود، واملواقف مل تكن وحدها كافية للحد ولكن النوايا احلسنة . أسباب اللجوء إىل القوة يف العالقات الدولية

  .ذلك الوقت أطماع مجيع الدول الكربى يفومن طموحات 
أما على صعيد القانون الدويل فرغم الظروف اليت متت فيها ترتيبات ما بعد احلرب العاملية األوىل، فإن  

تلك الترتيبات مل تكن حافزا مشجعا للدول الكربى لالخنراط يف نظام أمن مجاعي حيد من أطماعها التوسعية 
هي األسباب اليت كانت و. ائر بسبب تلك احلرب وحماوالا تعويض ما فاا من مكاسب وما حلقها من خس

هي املرحلة اليت انطلقت وظهور املرحلة احلديثة من تطور اتمع الدويل ،ووراء اندالع احلرب العاملية الثانية 
  .احلرب إيار عصبة األمم خالل تلكوفعليا باندالع احلرب العاملية الثانية، 
                                     

)1( وهلذا السبب مل يكن التدخل دائما حربا ،بل كان من بني الوسائل السلمية حلل املنازعات الدولية كحماية مصاحل الدولة ـ
 .ولذا فاحلرب هي تدخل رمسي. أومحاية رعاياها يف دولة أخرى دون حاجة إىل إعالن احلرب والتقيد بقواعد تسيريها

قيام منظمة األمم املتحدة حيث مت  التخلي على املفاهيم واملصطلحات السابقة  وفقا للقانون الدويل العريف ،واىل تاريخ
  .مماليت سهلت مهمة الدول يف خمالفة التزاماا،ومت باملقابل اعتماد إستراجتية جديدة  هي ما تضمنه ميثاق عصبة  األ
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ما خلفته احلرب العاملية الثانية من معاناة  ومآسي إنسانية كبرية إىل إبداء الدول ولقد أدت اآلثار الكارثية 
استعدادها للتنازل عن الصالحيات والسلطات املطلقة اليت كانت متارسها بكل حرية إىل غاية اية احلرب 

احلريات اليت وكثري من احلقوق  أو التنازل عن كما كشفت تلك اآلثار عن الرغبة احلقيقية يف تقييد. املذكورة
أسباب اندالع  بني احلريات اليت  كانت منوهي احلقوق و من مظاهر سيادة الدول التقليدية، دكانت تع
  . احلروب 
الكثري من اإلجراءات انية إقرار املمارسة امليد من خاللولقد مت يف خضم نشاط منظمة األمم املتحدة، 

تطوير الكثري من القواعد عن طريق تفسري ما تضمنه امليثاق نفسه من نصوص  وكذلك أآللياتوضع عدد من و
يتماشى مع رغبة األغلبية داخل خمتلف أجهزة وأحكام تفسريا يساير اجتاه اهتمام الرأي العام الدويل، و

هذا ما نالحظه بصفة خاصة على نشاط وصد ميثاق األمم املتحدة ، املنظمة،وذلك دون اإلخالل مببادئ ومقا
 .احلريات األساسية وترقية حقوق اإلنسان واملنظمة فيما يتعلق حبماية 

توصيات بإمجاع أغلبية ساحقة دون وإطالق إعالنات أو قد مت ذلك بإقرار قواعد ونصوص اتفاقية،و
ألشخاص امعاملة  ضرورةواحلريات األساسية ملواطنيها،ومعارضة حتث الدول األعضاء على ضمان احلقوق 

املعاملة اليت متس بكرامة  حظرعدم التمييز، وواملساواة والعدل طبيق بت إنسانية  معاملة املوجودين حتت سلطتها
  . رمه من حقه يف حياة كرمية يف أمن وأمانحتأو  ،اإلنسان وقدره

عامة يف نشاطها املتعلق حبقوق اإلنسان كما هو احلال يف  الشأن أن املنظمة بصفةجتدر اإلشارة يف هذا و
كما استقر عليه تفسريها يف املمارسة  7الفقرة 2مجيع صالحياا املستمدة من امليثاق،غري مقيدة بنص املادة

خمالفة حقوق اإلنسان وحىت توجيه التهم خبرق وتوجيه النقد والتوصية وحيث تأكد أن الدراسة : امليدانية
التشكل تدخال حمظورا مبوجب النص املشار إليه، بل على العكس فإن هذا السلوك من جانب املنظمة أعترب 

كما يالحظ كذلك أن حقوق اإلنسان فيما بعد، قد أصبحت .دائما من صميم مهام املنظمة وفقا للميثاق
ه الصفة فإا قد خرجت من االختصاص أحلصري للدول اهتماما إستراتيجيا من اهتمامات املنظمة الدولية، وذ

  .املشار إليه 7الفقرة 2هي ال ختضع للحظر الوارد يف نص املادةو
بشهادة الكثري من الفقهاء مل يقر ومل واألدلة التارخيية أن القانون الدويل العريف وتؤكد كل الشواهد 

ويظهر ذلك بوضوح من خالل استحالة تقدمي حالة  . يعترف بنظرية التدخل أإلنساين كما يقدمها الفقه املعاصر
أن التدخالت املشهورة تارخييا كانت الدوافع اإلنسانية فيها ضعيفة  كما. واحدة تلقى اإلمجاع واالستحسان

أن املواثيق الدولية مثل عهد عصبة األمم، وميثاق  كما. ذلكمقارنة باألهداف احلقيقية اليت كانت وراء 
 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسيةواألمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  باريس،وحىت ميثاق

والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك االتفاقية الدولية اليت تعاقب على جرمية اإلبادة 
مل تشر إىل التدخل اإلنساين وهي مجيعا قرار اإلمجاع بتعريف العدوان كل هذه الوثائق  ووالتقتيل اجلماعي، 
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وثائق على درجة كبرية جدا من األمهية ، كما أن كل االتفاقيات الالحقة األخرى سواء العامة أو اخلاصة  اليت 
  .  أبرمت لغرض محاية حقوق اإلنسان مل تشر هي األخرى إىل التدخل اإلنساين من قريب أومن بعيد

اخلرق واألمن الدويل من جراء املمارسات التعسفية وأمام التهديد املتزايد للسلم ويف الوقت احلايل و
كذلك االامات اانية الغري مؤسسة اليت توجهها بعض الدول لبعض والفاضح حلقوق اإلنسان من جهة،

 7فقرة 2املادةو 4فقرة 2أمام التهديد باستعمال القوة أو استخدامها خمالفة لنص املادةو .األنظمة من جهة أخرى
طريقة حذرة، كما وفان الوضع  يستدعي تقييما دقيقا بأسلوب  غري واقعية، أسبابو ذلك على خلفياتو

تستدعي طبيعة هذا املوضوع وحساسيته الشديدة وقابلية استعماله استعماال تعسفيا  عدم اجلري وراء الشعارات 
ذاا ديدا واليت تشكل يف حد  .سند موضوعي من الواقعو العاطفية اليت ليس  هلا أي تأييد أو أ االديولوجية 

  .األمن الدوليني خبرق النصوص واألحكام األساسية للميثاقوللسلم 
يوجد من بني فقهاء القانون الدويل سواء القدامى أو احملدثني من يؤمن بالقيم السامية للوجود اإلنساين 

منهم من  يرى أن السلطة ما هي إال جهاز أو أداة هدفها حتقيق وعيش كرمي، وحبق اإلنسان يف حياة مستقرة  و
وانطالقا . تنظيم عالقام من أجل حياة أفضلوذلك بتسهيل حياة األفراد  واستقراره ، ورفاهية اتمع وأمنه 

ي وه وأن سعادة اإلنسان هي الغاية القصوى،يف نظرهم هو القيمة احلقيقية،   من هذه القناعات فإن اإلنسان
أنه إذا أخلت السلطة  :وعلى هذا األساس فإم يرون. اهلدف النهائي ألي تنظيم سواء كان دوليا أو داخليا

القائمة يف دولة من الدول بواجبها واحنرفت عن وظيفتها وقامت باضطهاد وإساءت معاملة مواطنيها وحرمام 
نظر هؤالء الفقهاء للدول األخرى أن تتدخل  من حقوقهم األساسية بطريقة ز وتثري الضمري اإلنساين جاز يف

األسباب ولكن جيب يف هذا الصدد أن نتحرى الدوافع وإنسانية  لالاتلك املعاملة ولوضع حد هلذا االضطهاد 
ألن أفكار حقوق اإلنسان هي أفكار .أن نتحقق من خطر األيديولوجيات عندما نستعرض مثل هذه األفكارو

انتهى اخلالف الذي كان قائما بني الشرق وتزخر باإلديولوجيا حىت بعد أن انتهت الزدواجية االديولوجية 
فقد حتول الصراع .اآلخر والغرب وخاصة حول حقوق اإلنسان وأولوية بعض احلقوق يف احلماية على البعض

  .حاليا اىل وجهة أخرى
باستعراض نظام األمن اجلماعي الذي تضمنه ميثاق األمم  املتحدة يواجه الباحث صعوبات كثرية وهي 

تتعلق هذه الصعوبات أساسا مبحاولة الكثري من الفقهاء تغليب تفسري على تفسري، أو و كذلك صعوبات كبرية،
ويف غالب األحوال . لى نص آخر خدمة الجتاه فكري أو مصلحة سياسية معينةحماولة إعطاء أولوية لنص ع

من حصار    Lilich.R.Bيف حاالت شاذة مثل موقف األستاذ البارز وختتفي املوضوعية إال نادرا وخيتفي احلياد 
جتويع ويل تقتوما تعرض له الفلسطينيون من تشريد وما أثاره يف تقاريره من خرق فاضح حلقوق اإلنسان، وغزة 

هي التقارير اليت أثارت عليه سلطات الدولة وودعوته إىل تدخل اتمع الدويل لوضع حد لتلك املعاناة، 
قد قدم هذا الفقيه الكثري من األعمال حول التدخل اإلنساين سواء منفردا و .بعض الدول املؤيدة هلاوالصهيونية 

اإلنسانية، وعلى الرغم من النوايا احلسنة لبعض الفقهاء، فإن نظرية أو بالتعاون مع أساتذة آخرين تعد قمة يف 
وكما يذهب "غرو تيوس"التدخل اإلنساين قد أسيئ استعماهلا  سواء قدميا أو يف العصر احلايل كما قال الفقيه 

إىل تفادي و ألن التنظيم الدويل املعاصر إمنا يسعى إىل حفظ السلم واألمن الدويل. إىل ذلك "براوين يل"األستاذ 
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حفظ "كما مر خالل أطوار هذه الدراسة أن مقاصد األمم املتحدة ال جيب أن تتجاوز مسألة  واحلروب املدمرة،
فإذا سلمنا جبواز تدخل الدول بالقوة حلماية احلقوق األساسية إلنسان . أو اإلخالل به" السلم واألمن الدويل

طلق على هذا التصرف ضمن مضمون ميثاق األمم يماذا و! يا ترى؟" للسلم واألمن الدويل" فماذا حيدث 
  .املتحدة؟

وكذلك اإلمكانية الواضحة . إن انفتاح نظرية التدخل اإلنساين  بشكل كبري جدا على إمكانية التعسف
أنانية غري إنسانية، باإلضافة إىل ذلك أن التدخل بصفة عامة ال يكون إال  الستغالل هذه النظرية من أجل غايات

رغم أننا عايشنا تدخل ترتانيا يف أوغندا مثال، وكذلك . ناول الدول الكربى اليت متلك إمكانية القيام بذلك يف مت
مث تدخل القوات النيجريية يف سرياليون حتت غطاء اموعة االقتصادية  لغرب  ـ تدخل فيتنام يف كمبوديا

اهلند صراحة التدخل اإلنساين يف باكستان الشرقية كأول سابقة خطرية يف  ادعتقبل هذه األحداث و إفريقيا
  . هذا االجتاه

غريها كثري هي اليت جعلت الدول تنكر وجود هذه النظرية يف القانون الدويل وكل االعتبارات السابقة 
اعتبارات حفظ السلم واقف غالبية فقهاء القانون الدويل املعاصرين على أساس تغليب املقد أيد هذه و العام ،

ظهر ذلك واضحا خالل املناقشات اليت دارت يف جملس األمن الدويل بصدد و واألمن على االعتبارات اإلنسانية،
 تاك القضية قضية تدخل اهلند بالقوة العسكرية يف باكستان وفصل بنغالداش عنها، وقد كان اجلانب اإلنساين يف

خرقا واضحا ملا إستقر يف ميثاق األمم املتحدة من قواعد وأحكام ورغم ذلك فقد كانت تلك التجربة . طاغيا
  . بني الدول املساواة يف السيادة مبدأو. 7الفقرة 2واملادة 4الفقرة 2مثل نص املادة

لقد رأينا أن ازدهار نظرية التدخل اإلنساين يف القرن التاسع عشر كان على يد الدول األوروبية الكربى 
  .السيطرة والتوسع على حساب اإلمرباطورية العثمانية املتهالكةالطامعة والطاحمة إىل 

…This has some support in pré-charter Law and It May very well have been the case That in the 
last Century such intervention was accepted Under international Law )1( .                                      

ما يلفت االنتباه هو ابتعاد الدول الغربية الكربى عن االعتماد على نظرية التدخل اإلنساين أثناء احلرب و
إىل االعتداءات : كان قد أشار يف رسالة بعث ا إىل رئيس الوزراء الربيطاين املستشار األملاينن ألالعاملية الثانية،  

ميليشيات  ف أملانيا من التدخل هو نزع سالحأن هدوات  األقليات، حريواملتواصلة على حياة واملتكررة 
التدخل اإلنساين من هلذا السبب مل يتم االستناد على نظرية و .)2(التشيك اإلرهابية اليت دد حياة األقليات هناك

التدخل الثنائي طرف احللفاء ومل تتم إثارا يف التدخالت األوروبية املختلفة إآل نادرا كما حدث يف عملية 
جيب أن نشري إىل أن املربرات اإلنسانية اليت مت تقدميها عقب و. 1961 البلجيكي األمريكي   يف الكونغو عام

التأييد أو املوافقة املرجوة من طرف الغالبية  وال عمليات التدخل اليت قامت ا الدول الكربى مل تلق القبول

                                     
)1( كال من أنظر يف هذا بصفة عامة   ـ :  

  .التدخل اإلنساين يف ضوء أحكام القانون الدويل العام:  حملمداعماد الدين عطا اهللا الدكتور، ـ      
 IAN :  Humanitarian intervention opt cit. Brownlie -  

)2( ا املستشار األملاين ـ جاء هذا التربير يف رسالة بعثHitler إىل رئيس الوزراء الربيطاينcherchil .  
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العكس من ذلك فقد واجهت انتقادا كبريا من طرف الدول اإلفريقية  الساحقة من أعضاء اتمع الدويل،بل على
فقد عرب جملس وزراء .على أساس  أن تلك العمليات كانت تشكل خرقا واضحا لنصوص ميثاق األمم املتحدة

خبصوص التدخل العسكري يف إفريقيا واإلجراءات  1978 جويلية 8 و 3 الوحدة اإلفريقية املنعقد يف اخلرطوم بني
عن تفاجئه القوي بالتدخل من طرف  ،لتدخالت من طرف االستعمار اجلديدوا يت تتخذ ملواجهة املناوراتال

  .زرع اخلالفاتوبعض القوى األجنبية يف مناطق خمتلفة من القارة وحرصهم على تغذية واستمرار املنازعات 
أما النقاش الذي ثار بشكل مل يسبق له نظري داخل األمم املتحدة ، فقد متحور حول موضوع جواز أم 

فقد ظهر هذا النقاش بعد تدخل اهلند بالقوة :عدم جواز التدخل اإلنساين يف ظل القانون الدويل املعاصر
وتركز  .قيام دولة بنغالداش فصل باكستان الشرقية عن باكستان الغربية وإعالنوالعسكرية يف دولة باكستان 

إشكالية ومن جهة،  4الفقرة 2منها املادةو  القوة لاملتعلقة باستعمابصفة خاصة حول خمالفة اهلند ألحكام ميثاق 
مناقشة هذه القضية يف جملس األمن  فأثناء. نصوص ميثاق األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان من جهة أخرى

الذي حدث  العدالة ماوالتطور وعن السالم  أنه يف عملية البحث: مم املتحدة قائالتساءل السفري اهلندي لدى األ
ولكن  .)1(اهلندية أن العدالة قد مت تطبيقها يف هذه األثناء من طرف الوحدات: مث جييب قائال !جلانب العدالة ؟

من تدخل رغم الظروف  من خالل ما دار من مناقشات يف جملس األمن،كان هناك رفض عام  ملا قامت به اهلند
  . الغري إنسانية اليت كانت سائدة يف باكستان الشرقية يف ذلك الوقت

من خالل املناقشات و. كذلك ما حدث يف باكستانوإن ما حدث يف الكونغو، وما حدث يف نيجرييا، 
حىت القوى وة على عدم رغبة الدول الصغرييدل بوضوح  :اليت دارت سواء يف جملس األمن أو يف اجلمعية العامة

هذا .يف االرتباط مبدئيا بسلوك قد يعترب سابقة، أو يفهم بأنه تفسري ألحكام ميثاق األمم املتحدة -الكربى
أصدق مثال على هذا االجتاه هو رفض دول والتفسري الذي جييز للدول التدخل اإلنساين بالقوة املسلحة، 

احلريات الدميقراطية املعروفة مبساندة وتشجيع حقوق اإلنسان، التدخل ولو عن طريق فرض عقوبات بالقوة 
الثقافية واالقتصادية والسياسية وملصلحة مخسة عشرة مليون إفريقي  الذين حرموا مجية من حقوقهم املدنية 

 نكاقد و .رغم من التوصيات امللزمة الصادرة من جملس األمنعلى ال" سابقا"قيا االجتماعية يف جنوب إفريو
الدولية  القاضي بانعدام صفة التقاضي ، يف قضية جنوب غرب إفريقيا الشطر الثاين ليؤكد  حكم حمكمة العدل

د مصلحة اليت تتحقق بناء على وجووعلى عدم استعداد احملكمة يف ذلك الوقت لتوسيع معىن صفة التقاضي 
أثيوبيا ليس هلما املصلحة اليت تترب عليها  صفة التقاضي املطلوب وجدية ، لقد قالت احملكمة أن ليبرييا وأكيدة 

  توفرها يف طريف الرتاع ،وتعطي للدولتني احلق يف التدخل عن طريق رفع دعوى دولية  على جنوب إفريقيا
أن هذا احلكم هو يف الواقع : العاملي يف ذلك الوقت أنه قيل لتخفيف الصدمة اليت تلقاها الرأي العامونشري هنا و

  .تعبري عن موقف سياسي صادر عن حمكمة قانون

                                     
)1(  -  After Bangladesh the law of H.T by  force Thomas M.Franck and Nigel Rodley.AJI VOL 67.  PP 276-277 
وحيق لنا أن نتساءل خبصوص األولويات يف نظام األمم املتحدة هل هو األمن والسلم أم العدالة الولية وعلى ما يبدو فإن 

.4الفقر 2السبب تساءل جل املتدخلني عن مصري املادة األمن والسلم هواألولوية الرئيسية لألمم املتحدة،وهلذا  
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على .باإلضافة اىل كل ما قيل حول الطبيعة القانونية  ألحكام ميثاق األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان
ولكن هذا ليس رأي مجيع . التطبيق ترامها يفأا عامة وغري واضحة وغري مقترنة بآليات أو جزاءات لضمان اح

  .املهتمني مبوضوع حبقوق اإلنسان يف إطار  املنظمة 
  Tanaka يقول القاضي

The accumulation of authoritative pronouncements such as resolutions declarations; 
decisions,etc,concerning the interpretation of the charter by the competent organs of the international 
community can be characterized as evidence of the international custom referred to in article38 
paragraph 1b )1( . 

وعلى هذا األساس بالنسبة ملوضوع استعمال القوة ال توجد قواعد قانون دويل إال تلك اليت يتضمنها 
 كما مت تفسري بعضها من خالل العمل املتواتر من قبل أجهزة املنظمة نفسهاو األمم املتحدة كما هو عليه،ميثاق 

ال يرقى اىل مستوى العرف الدويل  اآلنأن ما مت حىت و. وخاصة من طرف اجلمعية العامة وجملس األمن الدويل
    .املعترب مبثابة قانون

واء ـــآراء الفقهاء سوضوء سلوك ومواقف الدول،  يف حماولة تقييم النصوص القانونية علىو
م ـمل يتو املترددين املشككني أو املتفائلني منهم واملتسرعني، نالحظ عدم إثارة موضوع التدخل اإلنساين،

ة ـاللجوء إىل استعماله بالنسبة  للوضع الصعب واملعاناة اليت يعيشها الشعب الفلسطيين الذي يتعرض إىل معامل
إن وضع  مستمرة وهو ضحية  تعسف كبري بتواطؤ من الدول الفاعلة يف اتمع الدويل،وال إنسانية قاسية 

د ــــالشعب الفلسطيين يشبه الوضع الذي  كان عليه شعب جنوب إفريقيا يف ظل النظام العنصري البائ
م ـعدالة واإلنسانية هي قيم ومفاهيوال ويف هذا املقام جيب التذكري من جديد أن القيم واملفاهيم كاملساواة،

الوسط الواحد الذي تنشأ فيه، وعلى هذا األساس ومبجرد أن أقرت الدول ميثاق وواحدة يف الزمان واملكان 
أن  :ما قيل لنا  جيب أن نتذكر يف هذا املقامو .فإا تكون بذلك قد قبلت التزاما بتطبيق أحكامه األمم املتحدة،

ه ـمراحل وما مرت علي م كل ما مر به منوأنه مازال رغ .ري عن القوة السياسية للدولالقانون الدويل هو تعب
ن ـــومازالت الدول تنظر إىل القانون الدويل من جانبه االجيايب فقط أي م ".السيادة"من أحداث قانون 

ود ـظل وجاآلن يف  ويتم هذا أحكامه،وراء تنفيذ  أو ما يعود عليها من كسب من جانب محاية مصاحلها،
هي األخرى  تتضمن وجود نظام أمن مجاعي ال ميكن تطبيق آلياته اآل وفق شروط واعتباراتو األمم املتحدة،

دول ــفهم مواقف التوهذا هو األساس الذي على ضوئه جيب أن " املصلحة"و وضوح اعتبار القوة بكل
أفغانستان والعدوان على العراق الكربى من القضايا الدولية املطروحة كالقضية الفلسطينية، واحتالل 

                                     
)1(ذا  الرأي  املخالف القاضي الياباين تنكا  ـ أما فيما يتعلقTanaka  الذي يشري اىل رأي األمريكيJessup   و رأي القاضي

حيث يريان أن األحكام اليت تضمنها ميثاق األمم املتحدة املتعلقة حبقوق  Spiropoulos   I.C.J  Report  1966اليوناين
  .اإلنسان هي أحكام ملزمة للدول األعضاء كغريها من األحكام األخرى

Reproduced in;   Basic Documents on Human Rights; edited by Ian Bràwnlie .  P 466.  -  
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وهي مطروحة يف  الدويل بشدة وإحلاح كبريين، وقضايا حمرية كثرية أخرى مطروحة على اتمع  )1(وكوسوفو
ألا  ال تؤثر على   أوضاع وحاالت أخرى لكن تلك األوضاع واحلاالت مل تثر أو جتلب اهتمام اتمع الدويل،

   .اضمن حسابامصاحل الدول الكربى وال تدخل 
إنسانية اليت يتعرض هلا شعب من الشعوب أو جمموعة   لالااملعاملة  تشري اىل ن نظرية التدخل اإلنساينإ

حيرك ذلك اخلرق و املعاملة تلك زحبيث  بشرية يف دولة من الدول على يد السلطة القائمة يف تلك الدولة،
ة أو عدة دول إىل التدخل لوضع حد لتلك املعاملة وختليص دفع دوليالضمري اإلنساين  و الصارخ حلقوق اإلنسان

الشعور اإلنساين ودفعت تلك  توايقضحركت الضمري اليت  ،عاناةذلك الشعب أو اموعة اإلنسانية من تلك امل
   .الدول إىل التدخل

            Rosalyn Higgins  قول الفقيهة اإلجنليزت
A number of eminent scholars have recently affirmed the legality of a circumscribed right of 

Humanitarian Intervention, so long as it is limited in duration and not directed at the political balance in 
the country concerned. None the less, so far as international practice is concerned, opinion seems to be 
moving away from this form of  intervention. Even the strictly limited United States-British-Belgian 
intervention in Congo in1962 was severely criticized by many governments, even though they acted in 
rebel-held areas with the co-operation of the Congo government, and speedily withdrew after rescuing 
the draped missionaries )2( .    

فإن تأييد كثري من الفقهاء املعروفني لوجود حق التدخل اإلنساين يف  كما هو واضح من هذا الرأي،و
م من ــوعلى الرغ املعنية،أن يتم يف خالل مدة حمددة وأن ال يستهدف التوازن السياسي يف الدولة  حدود،
ما يتعلق باملمارسة الدولية فإنه يبدو أن الرأي املقبول يبتعد عن هذا الشكل من التدخل وال يوافق على وذلك 

  .اتهرمرب
قد خيلق معادلة خطرية   4الفقر 2إن القول بالتدخل اإلنساين كاستثناء على القاعدة العامة الواردة يف املادة

ألن ذلك سيسمح بتربير مغامرة قد تضر بنظام األمن اجلماعي الذي تضمنه ميثاق األمم  يف العالقات الدولية،
 يعطي من جهة أخرى رخصة خطرية  الستخدام القوة بزعم حدوث انتهاك خطري حلقوق اإلنسانواملتحدة، 

سياسية ال عالقة هلا  أو لتصفية حسابات )3(عدوانية توسعية وقد يستخدم مربر التدخل اإلنساين لتحقيق أهداف
العراق حيث مل جتد  واملثال على هدا هو تدخل قوات التحالف يف .باألوضاع اإلنسانية يف دولة من الدول

                                     
)1( لسان الرئيس بوش األبفقد اعتربت  الواليات املتحدة على ـ Bush،   وكذلك بريطانيا على لسان وزير خارجيتها هارد

Hurd  أن التدخل يف مشال العراق هو تدخل إنساين حلماية العراقيني من االضطهاد وسوء املعاملة اليت يتعرضون هلا.  
لقد عقدت الدول الكربى مهمة احترام ميثاق األمم املتحدة باعتمادها صراحة على نظرية التدخل اإلنساين لتربير ـ          

وهذا االعتماد هو يف الواقع إحياء لسلوك قدمي مل حيظ مبوافقة الدول ومل  ،4الفقرة 2اللجوء اىل القوة خمالفة لنص املادة 
لفقهاء املشهود هلم بالكفاءة والقدرة قد أنكروا وجود هذا احلق يف القانون يتفق على وجوده جل الفقهاء بل أن كبار ا

  .الدويل العام
)2(  -  Rosalyn Higgins ;International Law and Civil conflict :in Luard E the regulation of civil wars opt cit . P17. 

)3( رسالة دكتوراه يف الرتاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل ، تدخل األمم املتحدة : مسعد عبد الرمحن زيدان قاسمـ ،
  .10ص  ،السابق املرجع
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الدول أي مربر أو تفسري مقبول خلرق نصوص ميثاق األمم املتحدة والقيام بعدوان صارخ سوى نظرية فقهية 
باإلضافة إىل ما سبق هل حيق للدول التدخل بالقوة .قدمية ال أساس هلا يف الواقع أعيد بعثها لتربير العدوان 

ول؟،أو لفصل جزء من إقليم دولة على أنه تدخل إنساين؟ إن ما العسكرية لتغيري نظام احلكم يف دولة من الد
 هاييت وسرياليون ويف ساحل العاجو اجلبل األسود،و صربيا مجهورية يف قربص،وما مت يفوحدث يف باكستان 

أمثلة ما زالت تطرح الكثري حول حجية أحكام ميثاق األمم املتحدة، والضمانات اليت قدمها للدول 
وكذلك مراعاة الوحدة الترابية  .صغريهاويتعلق باملساواة يف السيادة بني مجيع الدول كبريها  خاصة ما.األعضاء

 .فيها واإلستقالل السياسي للدول األعضاء
املشكلة أن والشك أن دول العامل اليوم أمام حتد كبري لقواعد القانون الدويل من طرف الدول الفاعلة، 

  .ا بالقوةدعهريستحيل هذا التحدي صادر عن قوى 
 ي ضوء أحكام میثاق األمم المتحدةلتقدیم اإلغاثة اإلنسانیة ف التدخل اإلنساني:  الفرع الرابع 

 :ملعاجلة الوضع يف إطار ميثاق األمم املتحدة نشري بصفة خاصة إىل أحكام املواد التالية
  .بني مجيع أعضائهاتقوم اهليئة على مبدأ املساواة يف السيادة  : 2من املادة  1الفقرة  : أوال
ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقام  الدولية عن التهديد باستعمال القوة :"  2من املادة 4الفقرة : ثانيا

مقاصد واستخدامها ضد سالمة األراضي أو االستغالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق وأ
  ." األمم املتحدة
ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ ألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت  :"  2من املادة  7الفقرة: ثالثا 

املسائل ألن  ليس فيه ما يقتضي األعضاء  أن يعرضوا مثل هذهوتكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، 
 .حتل حبكم هذا امليثاق على أن هذا املبدأ ال خيل بتدابري   القمع الواردة يف الفصل السابع 

 أقرته بدون شك  املالمح الرئيسية للقانون الدويل اجلديد الذيوالنصوص املذكورة توضح  أناملالحظ 
كان مستقرا اأن هذا القانون مل يشذ يف مالحمه الرئيسية على موالدول يف أعقاب احلرب العاملية  الثانية، 

 مجيع السيادة  بني املساواة يف مبدأى األساسية عل منطقاتهخاصة يف ما يتعلق باعتماده يف وقبل تلك الفترة، 
ليس و. ه قانونا قائما بني الدولتتشري هذه اخلاصية إىل أهم مميزات القانون الدويل بصفو. صغريهاواألمم كبريها 

هي اخلاصية اليت ينفرد ا القانون الدويل دون غريه من فروع وقانونا صادرا عن سلطة وإرادة فوق إرادة الدول، 
  .،والقانون الدويل ذه الصفة هو قانون اإلرادة، أو هو قانون التقاء إرادات الدول. األخرىالقانون 

إىل ذلك  بقيتتقليص سلطاا اليت ووبناء على ما تقدم فقد عربت الدول عن أرادا ورضاها بالتنازل 
تقييد سيادة ذلك مت بوتحدة، الوقت مطلقة، وقد مت التقليص املشار إليه بقبول االلتزام بأحكام ميثاق األمم امل

قيام نظام لوكان ذلك أمرا ضروريا . الدول األعضاء إىل أبعد احلدود اليت كانت الدول مستعدة للذهاب إليها
حلقوق اليت احتفظت ا كحقوق ااألمن الدويل، وضمان ممارسة ودويل جديد، هدفه األساسي هو حفظ السلم 

                                  .                       اء عليهاومحاية تلك احلقوق من أي اعتد ،سيادة
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ص ــما جاء يف ن:على اخلصوص:  من بني أهم هذه القيود اليت أقرا الدول على سيادا التقليديةو
وة ـــــمتتنع الدول األعضاء يف عالقاا الدولية عن التهديد باستعمال الق" الذي مبوجبه   4الفقرة  2املادة

مقاصد وأو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي لدولة ما أو على أي وجه آخر ال يتفق 
  ". األمم املتحدة

مازال موضوع خالف رئيسي بني جمموع الفقهاء املهتمني بالقانون وكان  املذكور  إن تفسري النص  
لتدخل اإلنساين ومعارضيهم الذين يتمسكون خاصة أوالئك الذين يؤيدون نظرية اوالدويل حلقوق اإلنسان 

  . حفظ السلم واألمن الدويل على غريه من مبادئ ميثاق األمم املتحدة مبدأبأولوية 
مما يسمح . 2من املادة  7على ضوء الفقرة  ا مرناواسع االنص تفسريفأنصار حقوق اإلنسان يفسرون هذا 

قانون من فقهاء ال ساحقةلكن يف املقابل فإن األغلبية ال .رق الصارخ حلقوق اإلنسانت اخلالتدخل يف حاالب
فحص خمتلف وثائق التفسري املتوفرة جيزمون بعدم بواملتعارف عليها،  املعاهدات تفسريباستعمال وسائل والدويل،

نفسه  اآل تلك االستثناءات املعروفة واملقررة مبقتضى امليثاق 4الفقرة 2وجود أي إجازة أو استثناء على نص املادة 
   .األمم املتحدة دون معارضة صرحية أجهزة أو بناء على سلوك مجاعي متواتر يف إطار

 الذين عض أصحاب هذه املواقف واآلراءبب ةاإلشادو ،املواقفو من املفيد التذكري ببعض هذه اآلراءو
 أجل نوالتمييز م والظلم،الستبداد اجلهر مبواقفهم اإلنسانية ضد التفرقة ويلقون التقدير والتبجيل على الشجاعة 

رغم عدم حصول هذه . يف كل مكان  املمارسة الدميقراطية نشرو على مجيع بين البشر حقوق اإلنسان تعميم
  .هذه املواقف حماولة اإلساءة اىل أصحاب رغمو،املواقف على إمجاع املهتمني ذا امليدان

التدخل اإلنساين رأي األستاذ : حتت عنوان Lilich.R.B جاء يف الكتاب الذي نشر حتت إشراف األستاذ
تدل على عدم حترمي القوة يف حد ذاا  4فقرة 2إن قراءة متأنية للمادة: "ما يلي   Reismanاألمريكي املعروف 

ويضيف أنه  ما دام التدخل .من أجل غايات غري مشروعة حمددة  اليت تستعمل لكن حترمي استعمال القوةو
ال االستقالل السياسي للدولة املعنية ، فهو ليس فقط ال يتعارض مع ولتغيري اإلقليمي اإلنساين ال يهدف إىل ا

   .أهداف األمم املتحدة، بل بالعكس فهو مساير ألعظم القواعد اآلمرة اليت يتضمنها امليثاق
ويدافع عن   Lillichتقريبا على نفس اخلط من التحليل جيادل األستاذ و Reismanإىل جانب األستاذ 

كما يقدم عدة شروط ضرورية جيب أن تتوفر يف أي .شرعيته يف ظل القانون الدويل املعاصرولتدخل اإلنساين ا
استعمال للقوة ميكن أن يكون تدخال إنسانيا شرعيا ألنه يرى أن التدخل اإلنساين يف جوهره ال يتعارض مع 

  :هذه الشروط هي و القيام بها أثناء الشروط اليت جتب مراعاوإمنا جيب أن توضح حدوده والقانون الدويل 
  .أن يكون خرق حقوق اإلنسان حاال وواقعا ـ 1
  . حدوثها على  نطاق واسعوانتشار حاالت خرق حقوق اإلنسان واتساع  ـ 2
  . وجود نداءات من اهليئات املعنية لوقف هذه االعتداءات ـ 3
  .كذالك درجة القمع أو القوة املستعملة للتدخلو ـ 4
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  .)1(نسبية عدم وجود مصلحة للدولة أو الدول املتدخلة ـ 5
إذا أثري ضمري البشرية ومت إثبات وجود إمجاع أديب،إذا    Gerhard Von Glahn: يقول األستاذ األمريكي

نتيجة لتكرار أعمال مقيتة داخل دولة ما،فإنه قد يوجد مربر أديب للتدخل من قبل دول أخرى،السؤآل الذي 
جتيز  الة ميكن قبول بعض املربرات اليتهل تربر الغاية الواسطة؟ويف هذه احل:السؤآل القدمي نفسهيبقى هو طبعا 

  .)2(التدخل شريطة إثبات عدم وجود دوافع أنانية
  : مايلي  Lillichيقول أحد الكتاب مشريا إىل موقف األستاذ و

it has sometimes argued that intervention to protect the lives of persons situated within a 
particular state and not necessarily nationals of the intervening state is permissible in strictly defined 
situations )3( .   

حسن مآل األفراد وتأثري كبري على حتقيق الرفاهية ور لكن إذا كان اجلانب اإلنساين جانبا هاما  له دوو
األمين يف  دون متييز، فإن اجلانبواحلريات األساسية للناس مجيعا وتعميم  احترام  حقوق اإلنسان وذلك بنشر و

من الثابت أن احلروب وما يترتب عليها من و العالقات الدولية هو جانب هام جدا من جوانب هذه العالقات،
للمعانات أإلنسانية وجلبا  خسائر وايار األمن واالستقرار تعترب هي األخرى من أكثر األسباب إثارةوفوضى 

وهلذا فإن نظام األمن اجلماعي  .خرق حقوق اإلنسان، فالسلم واألمن واالستقرار هي عوامل ضروريةوللمآسي 
ففي ظل هذا النظام ميكن . و مجاعاتالقوة من طرف الدول فرادى أ باستعمالهو النظام البديل حلق املبادرة 

ضمان ومحاية احلقوق األساسية لإلنسان سواء الفردية واجلماعية وذلك وفقا لإلجراءات والوسائل املذكورة يف 
  .ميثاق األمم املتحدة

السلم، التفسري الذي يعطي مفهوما واسعا والغيورين على األمن وعدد الكبري من الفقهاء الرتهاء  ؤيدي
على أساس أنه نص ال حيتمل أي استثناء بل أنه يتضمن قاعدة آمرة من قواعد القانون  4الفقرة 2ملعىن نص املادة 

الدولية عمل  وبناء على ذلك فإن اللجوء إىل القوة يف العالقات. الدويل اليت ال جتوز خمالفتها صراحة أو ضمنا
يلجأ الكثري منهم إىل التفسري الواسع للقوة حبيث تتضمن كل و. قاطعا، اآل ما استثين بنص صريححمرم حترميا 

وذلك رغم أن املقصود .وباقي األحكام املشار إليها سابقا ، 51مظاهر القوة اليت ذكرناها مع مراعاة نص املادة 
  .شارة إىل ذلك من قبلكما سبقت اإل احمسوم اأمر قد أصبح  4فقرة2بالقوة املذكورة يف املادة

                                     
)1(ورغم الوضع الآل إنساين ورغم املعاملة التعسفية والتمييز واالضطهاد الذي ميز العالقة بني تلك الشعوب والقوى  ـ

وفلسطني إال أن الدول )سابقا(فريقيا ورودسيا االستعمارية أو العنصرية اليت عرفها العامل يف أبشع صورها يف جنوب إ
االستعمارية القدمية بدعم من الواليات املتحدة رفضت بشدة تكييف الدعم والتدخل اىل جانب تلك الشعوب على أنه 

ملا يف ذلك من حرج وإحراج لتلك الدول وليس لصعوبة التأصيل .تدخل إنساين أو على األقل دفاعا شرعيا مجاعيا
هذا على الرغم من أن   وهو أمر ملفت لالنتباه.ما يدعي بعض الفقهاء،وكما يسايرهم الكثري من الفقهاءالقانوين ك

  .القانون الدويل فيما خيصص استعمال القوة من طرف حركات التحرير لرتع االستعمار قد مت تعديله يف هذا اإلجتاه
)2(18ص ،السابق املرجع ،العمرتعريب عباس  : القانون بني األمم : فان غالن دجري هار ـ .  

)3(  -  Malcolm. N. Shaw :  International Law opt cit. PP 802. 
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مثال يرى أن نظرية التدخل اإلنساين تعود إىل حقبة عدم تكافؤ العالقات الدولية  Brown lieفاألستاذ  
  .أا استعملت دائما من طرف دول قوية ضد دول أضعفو

قائال غري أنه ال ميكن حىت اآلن اعتبار هذا التدخل  .Gerhard Von Glahn :كما يستدرك األستاذ
مشروعا على الرغم من أن بعض الكتاب يؤكدون أن للتدخل اإلنساين ما يربره كقاعدة قانونية مبوجب ميثاق 

  .)1(حرياتهواألمم املتحدة الذي يشدد على حقوق اإلنسان 
مل يعد مقبوال ،ألن امليثاق قد غري فانه يرى أن حق املبادرة باستعمال القوة " جيسوب"أما القاضي 

املبادرة إذا كان جملس األمن هو يرى أنه ميكن اللجوء اىل حق و. اإلجراءات اليت أقرها القانون الدويل العريف 
  .)2(غري قادر على التحرك بالسرعة املطلوبة حلماية األرواح

غري مشروع يتعارض مع خاصية السيادة اليت  بالنسبة للتدخل أن األمر يتعلق أساسا بتصرفالحظ املو
هذه أن وهي فعال ما مييز الدولة عن باقي الظواهر القانونية األخرى سواء على املستوى الداخلي أو الدويل، 

ذلك بالدخول وقبول تقليص سيادا  :من بني هذه الصالحياتوللدول الكثري من الصالحيات  عطي اصية تاخل
قضية اللجوء إىل واألمن الدويل، وبناءا على هذه املالحظة فإن قضية السلم و. مات دوليةيف اتفاقات ،أو يف تنظي

القوة يف العالقات الدولية هي مسائل قد خرجت فعال من جمال سيادة الدول، وذلك من اليوم الذي وافقت فيه 
إذا ما مت استعمال القوة  نيابة عن الدول قبلت بأن تتدخل املنظمةوهذه الدول على قبول ميثاق األمم املتحدة ، 

  .4فقرة  2من جانب دولة خمالفة اللتزاماا مبوجب احلظر الوارد  يف املادة
أو بناء على ما ورد يف . اإلجراءات الواردة يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةوراعاة األحكام مب
ا التفسري مقبوال يف إطار املنظمة األممية يف ظل سيادة نظام وكان هذ ."املسماة اإلحتاد من أجل السالم "التوصية

تاريخ احنالل الكتلة الشرقية بزعامة اإلحتاد السوفييت سابقا واية  1990 توازن القوى داخل جملس األمن إىل سنة
القرار،وكذلك حبق دول أوروبا الغربية بسلطة واملعارضة اإليديولوجية يف جملس األمن وإنفراد الواليات املتحدة 

اإلنساين جانبا منها،وبعد هذا التحول أصبح التدخل  التدخل تربيرة نال املبادرة بالتدخل وعلى خلفيات خمتلف
وكان . بتفويض أو بدون تفويض من جملس األمنبالقوة العسكرية عملية يف متناول الدول املذكورة سواء 

  .ترتبت على ذلك والعراق أسوأ التجارب اليت التدخل يف أفغانستان،
املنظمة يف هذه األحوال ليست يف حاجة إىل االعتماد على نظرية التدخل اإلنساين اليت يقول أنصارها إن 

، أو على حظر التدخل يف الشؤون 4فقرة  2أا استثناء على احلظر الوارد على استعمال القوة مبوجب نص املادة 
فحق املنظمة يف هذه .  7فقرة  2اليت هي من صميم السلطان الداخلي للدول األعضاء مبوجب نص املادة 

الظروف هو حق أصيل ال حيتاج اىل تأصيل ما دامت أحكام ميثاق األمم املتحدة صرحية واضحة يف هذا الصدد 
ة ــمن امليثاق أن الوضع يف دولة من الدول نتيجة سوء املعامل 39املادة وفقا لنصفيكفي أن يقرر جملس األمن 

                                     
)1(18ص  السابق، املرجع : جري هارد فان غالن ـ .  

)2(  -  Brownlie Ian : Basic Documents on H.R . PP 466. 
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األمن و،أو أن من شأن استمراره ديد السلم أو سياسة اإلبادة العرقية والتقتيل اجلماعي  يشكل ديدا للسلم
 .    يقرر بعد ذلك التدخل وفقا إلجراءات الفصل السابع أن لس األمن و،الدوليني
من التذكري أن مبدأ عدم التدخل يف الشؤون اليت تعد من صميم السلطان الداخلي للدول هو  ال بدو 

فإذا قرر جملس األمن  .قاعدة عامة، وأن هذه القاعدة ال تعيق تطبيق تدابري القمع واملنع الواردة يف الفصل السابع
جاز لس األمن أن يقرر عدوان  وفقا للفصل السابع أن هناك ديد للسلم أو خرق للسلم، أو أن ما وقع هو

وهذا هو األساس . التدخل حلفظ السلم واألمن األمن الدويل دون حاجة إىل استعمال نظرية التدخل اإلنساين
الذي تدخلت مبوجبه املنظمة يف الصومال مثال وهو كذلك األساس الذي على إثره فوضت املنظمة حلف الناتو 

فاختصاص  ،ويف أوضاع داخلية أخرى كان األمر بالنسبة للتدخل يف ليبياكذلك و للتدخل يف مجهورية البوسنة
 هوو جملس األمن يف شأن األمن والسلم الدويل هو اختصاص أصيل مستمد من أحكام ميثاق األمم املتحدة،

ليس يف حاجة إىل نظرية التدخل اإلنساين لتربير شرعية تدخله حلفظ السلم واألمن الدويل أو إلعادما إىل 
   .نصاما
األمن الدويل بتطبيق أحكام الفصل السابع ال حيتاج إىل أي والتدخل وفقا ملا تقتضيه ضرورة حفظ السلم ف

السابع اليت تقتضي أوال وقبل كل شئ أن يقرر جملس ذلك باستعمال اإلجراءات الواردة يف الفصل واستثناء، 
يقدم يف ذلك واألمن ما إذا كان قد وقع ديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان ، 

بناءا على ما تضمنته املادتني و 42 - 41توصياته أو يقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبقا ألحكام املادتني 
سواء عن طريق تطبيق تدابري  39 فإنه ميكن لس األمن التدخل يف احلاالت املذكورة يف املادة املذكورتني

إذا رأى أن التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوة املسلحة والتتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ إرادته ،
األمن الدويل أو إعادته ويلزم حلفظ السلم التفي بالغرض أو ثبت أا مل تف به جاز له أن يتخذ من األعمال ما 

أمام عقبة متثلت يف هذا النظام وقف  قد و.يتم تنفيذ هذه املهمة عن طريق استخدام القوة املسلحة وإىل نصابه، 
على حق الفيتو أو حق االعتراض الذي متلكه الدول الدائمة العضوية وإجراءات التصويت يف جملس األمن 

من البداية إىل اعتبارات سياسية  حق الفيتو خضع استعمال قدو، 39وفقا املادةقرارات جملس األمن 
من جهة  ) سابقا(الغرب بقيادة اإلحتاد السوفييت وخالل مرحلة الصراع بني الشرق  ،وكثري من التعسفمصلحيه

جملس األمن بتنفيذ  إىل احلد الذي أعاق قيام هاملبالغة يف استخداموالواليات املتحدة األمريكية من جهة أخرى، و
كثرة الدعاة  ومازال يثري حىت اآلن االنتقادات ومما أثار . األمن الدويلواملهام الرئيسية املوكلة إليه يف حفظ السلم 

قد رأينا كذلك أن فشل جملس األمن و.إدخال تعديالت على تشكيلة جملس األمن وإىل ضرورة إصالح املنظمة 
" اإلحتاد من أجل السالم "ان السبب الرئيسي يف اختاذ التوصية الشهرية  بسبب إجراءات التصويت هو الذي ك

ولكن من جهة أخرى الحظنا أن وجود املعارضة السياسية يف جملس األمن كان .1950مبناسبة احلرب الكورية 
توازن قد جنب العامل الكثري من املواجهات املدمرة بني القوى العظمى نتيجة سياسة توازن القوى، أو سياسة 

  . الرعب كما يسموا
 ومصر، ال يفوتين وأنا أضع اللمسات األخرية على هذا العمل أن أشري إىل األحداث اليت عرفتها تونس،

ونتيجة لسرعة تعاقبها فإا مل تتح الفرصة أمام دعاة التدخل بصفة مباشرة رغم ظهور بعض بوادر التدخل من 
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احلريصة على اإلبقاء على تلك املصاحل يف كل من تونس ومصر طرف بعض الدول املهتمة حبماية مصاحلها و
وذلك رغم إعالن هذه الدول عن موقف احلياد وعدم التدخل  كفرنسا،والواليات املتحدة األمريكية ،وبريطانيا،

حيث  .يعرب عن احلقيقة وهو موقف ال.يف حق الشعبني يف تقرير مصريمها واختيار احلكومة اليت تسري شؤوما
تصرحيات هذه الدول منذ البداية تعبريا عن تدخل غري معلن عنه،ولكنه كان تدخال حذر خوفا على  كانت

  .مصاحلها من سوء ما قد تؤدي إليه تلك األحداث
وقد بدأت ، يتعلق مبا جرى يف ليبيا فإن التدخل األجنيب قد بدأ مبكرا بطريقة غري مباشرة  أما يف ما

أو اام النظام  التدخل األجنيب  باام دول أخرى بالتدخل إىل جانب النظام،حماوالت املعارضة مبكرا لتشجيع 
وقد جنحت . أو جرائم تقتيل مجاعي جلر أطراف أخرى إىل التدخل على أسس إنسانية بارتكاب جرائم إبادة،

لناتو اجلامعة العربية حيث فشل اجلميع ودعت إىل تدخل جملس األمن يف ما جيري يف ليبيا حيث أخذ حلف ا
بناء على تفويض من جملس األمن، مث حتولت  نظامقوات الل ة منع حتليق الطريان اللييب وقصفعلى عاتقه مهم

وهذا التصرف يف حد ذاته هو خرق ملضمون قرار التفويض .العملية إىل تدخل مباشر إلسقاط النظام القائم هناك
ف الناتو بالذات أو دولة معينة، بل فوض الدول الصادر عن جملس األمن،كما أن قرار جملس األمن مل يفوض حل

  .بصفة عامة
أوضاع غري تلك املقررة مبوجب الفصل ولقد استخدمت األمم املتحدة القوة العسكرية يف حاالت  

بعد أن قرر جملس و السابع وذلك يف حاالت ظهرت فيها بوادر كوارث إنسانية  ناجتة عن صراعات داخلية،
أو عندما قرر أن الوضع يف الصومال من شأن استمراره أن  كما حدث يف البوسنة، األمن وجود ديد للسلم

يؤدي إىل ديد األمن والسلم الدويل مث بعد ذلك قرر أن الوضع يف ذلك البلد يشكل ديدا للسلم واألمن 
  . الدويل

يف ذلك األزمات لقد ثبت من خالل دراسة موضوع التدخل يف احلروب األهلية أن األوضاع الداخلية مبا 
أو تلك النامجة عن الكوارث الطبيعة  والكوارث النامجة عن أعمال التقتيل أو اإلبادة أو التطهري العرقي،

حنو   من نزوح مجاعي الظروف القاسيةولى تلك األوضاع كاجلفاف أو الزالزل والفيضانات وما يترتب ع
األوضاع والظروف أمرا تلك تدخل األمم املتحدة يف مثل جيعل و .البلدان ااورة قد يهدد األمن والسلم الدويل

  .األمن الدويلوحفظ السلم "تنفيذ مهمتها الرئيسية يف ب للقيام ضروريا 
لألسباب السابقة فإن أغلب فقهاء القانون الدويل ينظرون إىل التدخل اإلنساين من طرف الدول سواء 

والنفتاح  أمن مجاعي من جهة،عه وذلك لوجود نظام شرعية دواف فرادى أو مجاعات حبذر شديد ويشككون يف
قد أثبت الدوافع األنانية اليت كانت وراء  ربةتجنظرية التدخل اإلنساين على التعسف من جهة أخرى، ذلك أن ال

 قد تدخل بعض الدول يف شؤون دول أخرى رغم ضعف أو انعدام األسباب اإلنسانية،كما أن دوال أخرى
عارضت التدخل بشدة رغم ثبوت عمليات اخلرق الواسع واإلنكار الكبري للحقوق األساسية لإلنسان وأمهها 

وما  احلق يف احلياة واحلرية واملثال الواضح هو ما كان عليه نظام احلكم العنصري يف جنوب إفريقيا وروديسيا،
 الآل إنساين كاالت األنباء حول الوضعووصحف مث ما تتناقله ال .هو عليه احلال اليوم يف األراضي الفلسطينية
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يتعرضون اىل وحيث حرموا من أبسط حقوق اإلنسان  ي يعيش فيه مسلمو الروهينجا يف دولة بورما حالياالذ
وقد حرموا أبسط حقوق املواطنة كما أجربوا على اهلجرة  ماسة بكرامة اإلنسان وقدرهومعاملة ال إنسانية قاسية 

  .مغادرة وطنهمو
كن القول أن نظرية التدخل اإلنساين اليت روج هلا فقه القانون الدويل منذ عهد غرو تيوس وفاتل قد ومي

  .أي سند يف القانون الدويل املعاصر اوهي وسيلة خطرية ليس هل ،عدوانأصبحت اليوم وسيلة جاهزة لتربير ال
كانت على يد الدول االستعمارية القدمية مثل  اىل الوجود كما يبدو أن كل حماوالت بعث هذه النظرية

من أجل إحكام سيطرا على مصادر الثروة يف  الواليات املتحدة األمريكيةو فرنسا وبلجيكا وبريطانيا
حدث يف  كما حدث يف الكونغو وكذلك يف الزايري وكما يف بيافرا بنيجرييا أو حدث كما مستعمراا السابقة

وهي مجيعا مناطق مناجم النحاس والذهب األملاس اليت تسيطر عليها .أو يف رواندامجهورية إفريقيا الوسطى 
الصراعات ومن  مصلحة الدول املذكورة استمرار تلك األوضاع والشركات الفرنسية والبلجيكية بصفة خاصة ،

ء وانتشار ااعة ، أو املعانات من الظروف الطبيعية كاجلفاف ونقص الغذااالقتتالواخلالفات السياسية والعرقية 
الزالزل من مآسي ، لتحكم الدول االستعمارية القدمية وما ختلفه الكوارث الطبيعية األخرى كالفيضانات و

ال إنسانية رغم ما  أوضاع يف ظل ايستمر استغالل ثرواوقبضتها وتتحكم يف مصري تلك الشعوب واألمم، 
  .تزخر به أقاليمها من ثروات باطنية كبرية

 رواندا والبحريات الكربى،"كيف تعايش العامل مع مقتل مليوين إنسان يف احلرب األهلية يف لنتذكر "
 ماعي اليومي للعراقيني واألفغانوكيف أن عمليات القتل اجل وكيف يتعايش مع العنف يف الكونغو،

إنساين يف  وكذلك الوضع الال )1(والفلسطينيني كانت تذكر عرضا ويتجاهلها حىت اإلعالم العريب واإلسالمي
نذكر  .بدعم جوي أمريكي استمرار انتهاك سيادته من طرف الواليات املتحدة، وكينيا وإثيوبياو الصومال اليوم،

 1999أكتوبر 8 املوقف الرمسي اجلزائري من هذا املوضوع فقد أكد ممثل اجلزائر الدائم لدى األمم املتحدة يف
 :ما يلي"بنيويوك 
 ةبصفة شاملن التصور الناجح الوحيد هو ذلك الذي يتكفل حبقوق اإلنسان كل حقوق اإلنسان إ

الدويل ذكر السيد بعلي أنه  وخبصوص التدخل اإلنساين الذي تريد بعض القوى جعله معيارا للقانون .نزيهةو
 .يط به بسبب الغموض الذي حي حىت وإن كان هدفه نبيال  فإن االقتراح يثري تساؤالت وانشغاال

يف بصفته رئيس منظمة الوحدة اإلفريقية  ـوقد ذكر ممثل اجلزائر يف هذا الصدد خبطاب رئيس اجلمهورية 
سبتمرب األخري خماطر االنزالقات اخلطرية اليت  20الذي أبرز بوضوح أمام اجلمعية العامة يف  ـ ذلك الوقت

 .ينطوي عليها هذا االقتراح

                                     
)1(21ص،  1429 العدد، 2008 ديسمرب 2الشروق اليومي الثالثاء  : حبيب راشدين ـ.  

  .دور العنف اجلديد إلدارة الشعوب بالرعب      
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ماذا عن سيادة الدول اليت متثل أساس اتمع الدويل : تطرق يف هذا املضمار لعدة تساؤالت من بينهاو
  .؟ وحدا الترابية اليت كرسها ميثاق أألمم املتحدةوواحترام استقالهلا 

عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول اليت متثل ركيزة أساسية لنظام العالقات  مبدأوماذا عن احترام 
  .؟ الدولية

 بناء على أي شروط ؟وويف أي إطار  من سيقرر ضرورة التدخل يف هذا البلد أو ذاك حبكم أي معايري،
 أن  حيق القولومىت راتيجي السياسي،وماهي احلدود اليت جيب رمسها بني التدخل اإلنساين والتدخل اإلست

  .)1( ؟"االعتبارات السياسية تغلبت على الشروط اإلنسانية 
 سبتمرب  24 بنيويورك يف 33يف  الدورة السنوية  77وعلى نفس السياق عرب وزراء خارجية جمموعة 

وقد  .عن احلاجة للمحافظة على تفرقة واضحة بني اإلغاثة اإلنسانية والنشاطات األخرى لألمم املتحدة 1999
  .الذي ليس له أي أساس يف ميثاق األمم املتحدة أو يف القانون الدويل التدخل اإلنساين، حبق"رفضوا ما يسمى 

 :وجاء التصريح كما مايلي
Dans la declarations publiée à la suite de leur 33em réunion annuelle à New York le 24 

sept.1999 les ministres des Affaires étrangères du groupe dit des 77(qui cmpte133 members)stressed the 
need to maintain clear distinction between humanitarian assistance and other activities of the United 
Nations. hey rejected the So-called right of humanitarian intervention, which had no basis in the U N 
charter or in international law )2( . 

احلروب  يف ما يتعلق بالقانون الدويل اإلنساين، أي التدخل لتقدمي اإلغاثة اإلنسانية يف حاال ت  أما
أخرى، فقد  فهذه مسألة 1977الربتوكولني  امللحقني ا لعامو 1949والكوارث واألزمات وفقا ملعاهدات جنيف

التدخل لتقدمي اإلغاثة  وبينت مدى شرعية اإلنساين، لعدل الدولية وضع القانون الدويلأوضحت حمكمة ا
ومدى حجية ذلك العمل يف مواجهة الدولة املعنية بتلك اإلغاثة وذلك يف قضية نيكاراغوا ضد  اإلنسانية،

املعنية على ذلك  حيث أقرت أن التدخل لتقدمي اإلغاثة يتطلب موافقة الدولة:الواليات املتحدة األمريكية 
 .وكذلك جيب أن يتم تقدمي اإلغاثة اإلنسانية إىل مستحقيها دون متييز أو إقصاء

إن املمارسات اليت قامت ا املنظمات الغري حكومية يف إفريقيا ويف آسيا وأمريكا الآلتنية ،كما حدث يف 
وكذلك  احلرب  .األهلية يف نيكاراغواواحلرب  واحلرب األهلية يف السودان والصومال، احلرب األهلية النيجرية،

وخاصة حرب البوسنة وكوسوفو هي اليت بلورت املوقف النهائي من " سابقا"يف مجهوريات اإلحتاد اليوغساليف 
اليت رغم مسوها كفكرة  قد خرجت يف كثري من األوضاع واحلاالت عن  التدخل لتقدمي اإلغاثة اإلنسانية،

مات اإلغاثة الدولية الغري حكومية،وانقادت وراء خدمة أغراض سياسية منظ يف مواثيق ةاألهداف املرسوم
  .وتوسيع سيطرة ونفوذ الدول الكربى املاحنة للمساعدات

                                     
)1(ترقية احلق " : ممثل اجلزائر الدائم يف األمم املتحدة يؤكد : حتت عنوان.  4ص1999أكتوبر 10يوم األحد  : جريدة املساء ـ

  ."الدويل قضية اجلميع
)2(  -  Joe Ver hoeven : Droit International Public opt cit  foot not 470 . PP310. 
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L’ ingérence parait avoir pour objet premier de fournir une assistance aux personnes confrontées 
à des conditions de vie(quasi) inhumaines. Il pourrait être utile d’imposer aux Etats une obligation de 
secours en pareille hypothèse, laquelle faire défaut dans le droit positif. Il n y a rien toutefois qui puisse 
juridiquement le leur  interdire. On ne comprendrait guère d’ailleurs qu’il soit juridiquement prohibé de 
venir en aide à ceux qui se trouvent dans une situation de détresse. Ce va (devrait) aller de soi )1( .  

فاملسألة مل تعد مسألة تقدمي إغاثة أو مساعدة إنسانية ألشخاص يواجهون أخطارا، أو يعانون من ظروف 
منها عمال  تجعل تقدم فيها تلك املساعدات اليت والظروف اليت كيفيةمعيشة قاسية، ولكن األمر يتعلق بال

 .كما يتصور الكاتب املشار إليه ةإنساني إغاثة وليس مكمال لنشاط بعض الدول سياسيا
لقد عرض الرئيس اجلزائري أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة تصور ومفهوم دول اجلنوب ملفهوم اإلغاثة 

من األشخاص احملكوم املاليني هو موقف اتمع الدويل إزاء معانات مئات  ما :الاإلنسانية وأهدافها حيث ق
معظمها ضحية نظام   اليت يعترب بلدان اجلنوب  عليهم باألمية والبؤس واملرض والتخلف يف العشرات من

احلقوق املدنية أم أن هذا األخري ينبغي أن ينحصر يف انتهاك  التدخل؟ اقتصادي دويل جائر هل هم معنيون حبق
  .)2(والسياسية؟

ليس هناك أدىن شك أن ما عرضه ممثل اجلزائر هو تعبري صادق عن االنشغاالت املشروعة ألغلبية دول 
هذا التصور بعيدا عن الواقع إذا ما استعرضنا حقيقة هذا النشاط وطبيعة القائمني به  تربالعامل الثالث ويع

هياكل  ا إمكانيات األمم املتحدة ومواردها وسلطة اختاذ القرار داخلواملشرفني عليه، وكذلك إذا ما استعرضن
اإلغاثة،وكذلك حتديد  تكمن الصعوبة يف حتديد وجهة موادوهنا .يف هذا امليدان احلساس نفسها املنظمة األممية

  .مستحقيها كما سبقت اإلشارة إىل ذلك
 إىل حماوالت التدخل اخلارجي يف شؤون الدوللقد حاولت املنظمات الدولية اجلهوية منذ البداية التصدي 

  .وخاصة منظمة اإلحتاد اإلفريقي واجلامعة العربية وبنسبة أقل يف الوقت احلايل بالنسبة ملنظمة الدول األمريكية
احللف أي  ونفس" أي الدول األوروبية والواليات املتحدة "جعلت نفس الدول  قد االعتبارات السياسيةف

منطقة البحريات يف رواندا ويف كينا  عن التدخل لوضع حد للمعاناة واالقتتال العرقي يف حيجم" حلف الناتو"
وأوغندا ويف الصومال وإثيوبيا أو التصدي  للتمييز واالضطهاد والظلم يف فلسطني والتقتيل املنظم الذي يتعرض 

الفئات املتناحرة يف البلدين  له العراقيون واألفغان يوميا على يد القوات املتدخلة من جهة ،وعلى يد خمتلف
  . املدعمة من طرف احملتلني من جهة أخرى

 لقد عملت جهات خارجية على عرقلة أي دور إفريقي  يف رواندا مثال مما فسح اال لتدخل القوات
فاخللفيات . الدولة املصنفة فقرية تلكن متلكان مصاحل اقتصادية هامة يف ان اللتاالفرنسية والبلجيكية ،ومها الدولت

واملربرات اإلنسانية اليت كثريا ما قدمتها الدول املتدخلة ما هي اآل حماولة إلعطاء الشرعية لتصرفات ال ميكن أن 
 أن الشرعية من رغمعلى ال ميثاق األمم املتحدة، تضمنهتكون شرعية يف ظل القانون الدويل املعاصر، كما 

                                     
)1(  -  Joe Verhoeven : Droit International Public, Larcier 2000 . PP310. )2(ترقية احلق " : ممثل اجلزائر الدائم لدى األمم املتحدة يؤكد : حتت عنوان. 4ص ،  1999أكتوبر  10 : جريدة املساء ـ

  ". اجلميع الدويل قضية
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 تلك الثغرات وقد ظهرت ،كثري من الثغراتال يتضمنو هوعا يطرح بكل حذر، فالدولية قد أصبحت موض
مل يعد هناك جمال للتفرقة بني العدوان وبني الدفاع و بعد انتهاء املعارضة داخل جملس األمن، بوضوح

نتيجة اإلغاثة اإلنسانية ألشخاص يف خطر  .الشرعي،كما مل يعد هناك جمال للتفرقة بني التدخل من أجل تقدمي
 للكوارث الطبيعية أو احلروب، وبني ما يسمى بالتدخل اإلنساين لتخليص شعب يتعرض ملعاملة ال إنسانية

بشكل طغى على  صلحيةاإلبادة أو التقتيل أو التطهري العرقي،فقد ظهرت االعتبارات امل أو العنصريكالتمييز 
الدولية ويدخل بذلك  كليا عن الشرعية القانونيةوهو الشيء الذي جعل أمر التدخل خيرج  االعتبارات اإلنسانية،

هي الظاهرة العامة اليت توصف ا كل و"شرعية القوة واملصلحة"ضمن شرعية األمر الواقع أو ما يطلق عليه 
 فقد.التدخالت املعاصر،وخاصة تلك اليت وقعت بعد اختفاء املعسكر االشتراكي بقيادة اإلحتاد السوفييت سابقا

 1990 رضة العالقات الدولية منذ انتهاء التحالف بعد احلرب العاملية الثانية مباشرة واىل غاية سنةاملعا تلك ميزت
تدخالت قوات التحالف يف أفغانستان ويف العراق  صبغت املصلحة اليتو،ومنذ ذلك التاريخ  طغت سياسة القوة 

أن  رغم .وما قام به حلف الناتو يف يوغسالفيا القدمية وخاصة التدخل يف كوسوفو وما جرى يف ليبيا مؤخرا
 .اليت رمست هلا هدافاألعن  خرجت ولكنهاعض التدخالت قد متت  بتفويض من جملس األمن ب

أن هناك أنصار التدخل  العتبارات إنسانية خاصة يف ضوء : قاسميقول الباحث مسعد عبد الرمحن زيدان 
أضافوا أن التعامل مع هذه املشاكل ال يعد تدخال يف مسائل تعد من واملشردين واهتمام اتمع الدويل بالالجئني 

ل من ميثاق األمم املتحدة ذلك أنه يف حا 7الفقرة 2صميم االختصاص الداخلي للدولة كما جاء بنص املادة
امتداد آثار تلك اهلجرات الداخلية إىل دول أخرى فإا تسبب معاناة للمجتمع الدويل وختلع عنها طبيعة كوا 

أو وباء أو  فاالعتداء على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعرض هؤالء الالجئني إىل إبادة،.داخلية
طلقة للدولة، وتنحسر لتفسح اال لسيادة جماعات،أو اضطهاد األقليات يفترض ذلك قيودا على السيادة امل

يعرضه الباحث يفترض أن تواجه األمم املتحدة األوضاع اإلنسانية وتتدخل  إن هذا الرأي الذي )1(اتمع الدويل
  بهفاجلانب الكبري من عمليات اإلغاثة قد اضطلعت  .إلغاثة املنكوبني واملتضررين، ولكن احلقيقة غري ذلك

أن مسامهة األمم املتحدة يف جمال اإلغاثة ضئيل جدا نتيجة قلة املواد واملوارد ومنظمات غري حكومية كما أسلفنا،
معظم مواد اإلغاثة يتم توفريها من طرف الدول املاحنة وهي غالبا الدول املسيطرة  أنو املالية الالزمة هلذا النشاط،

  . متنح مساعداا إآل بشروط، وحسب ما تقتضيه مصلحتهاتلك الدول الو ،الدولية على احلياة السياسية
أما االعتبارات اإلنسانية فيمكن أن تتحقق عرضا، وغالبا ما كانت املساعدات اإلنسانية سببا يف تأجيج 

  . ويف السودان وما حدث يف العراق قبل االحتالل ،الصراعات السياسية الداخلية  كما حدث يف الصومال
عن موقف مشابه مث  1999العام لألمم املتحدة يف تقريره أمام اجلمعية العامة يف ديسمربلقد عرب األمني 

طرح أفكارا أمام رؤساء الدول واحلكومات، تضمنت مفهوما جديدا امساه التدخل اإلنساين من جانب جملس 
  : يقول أحد املعلقني على ذلكو.األمن ضد االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان

                                     
)1(السابق املرجع تدخل األمم املتحدة يف الرتاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل، : مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم ـ، 

  .9ص
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املفهوم يبدو مغريا يف حد ذاته يف إطار ما شهده العامل من تطور يف ظل  ثورة  االتصاالت  ورغم ان هذا
سرياليون وليبرييا والبوسنة وواملواصالت واإلعالم، وما واجهه من حتديات متثلت يف جرائم اإلبادة يف رواندا 

املوضوعية يف وا الشأن يفترض التجرد الكونغو وغريها إآل أن التسليم باملسئولية األخالقية لس األمن يف هذو
  .)1(هذا الس الذي فقد مصداقيته عامليا لغلبة تأثري الدولة األعظم على توجهاته

Humanitarian Intervention is a vehcul for attaining the stared objective that is the matter of 
controversy a blithe faith in effectiveness and the launching of the wrong vehcul can lead not only to a 
failure to improve matters but also to an aggravation of the situation )2( . 

 وكل الذي حيدث حاليا يتم وفق عالقات القوة واملصلحة خارج الشرعية الدولية كل الذي حدث،إن 
 أحكام وقواعد ميثاق األمم املتحدة،وقد أصبحت شرعية تدخل جملسذلك أن الشرعية الدولية تفترض احترام 

األمن حمل شك منذ إنفراد الواليات املتحدة بسلطة القرار ونزعتها املعروفة إىل السيطرة والتوسع باستعمال 
م أنه ال يقبل يقا Hubert Vedrine"هوبرت فيدرين"وهلذا السبب يقول وزير اخلارجية الفرنسي األسبق . القوة

وحدها وفق  وزارة اخلارجية األمريكية بالدميقراطية حلف مقدس لألمم الدميقراطية ختتارهاحبجة الرتعة املرحبة 
  .)3(معايري مطعون يف صحتها

نذكر  1949 القانون الدويل اإلنساين بالعديد من النصوص اهلامة منذ إبرام اتفاقيات جنيف لعام قد تدعمل
املتعلقة باملساعدات اإلنسانية لضحايا 43/131مث توصية اجلمعية العامة .الربوتوكولني امللحقني ذه االتفاقيات

اليت تنص على ختصيص  45/100 واملتممة يف نفس السياق بالتوصية الكوارث الطبيعية واألوضاع اإلستعجالية،
ولكن  .نظمات الدولية غري احلكومية اإلغاثة اىل الضحاياأروقة إستعجالية إنسانية دف اىل تسهيل توصيل امل

املتعلقة بوضعية أكراد العراق واليت مت متديدها فيما بعد اىل الوضع يف الصومال رغم  688 منذ صدور التوصية
والنشاط التركي يف روندا غري  تعليل وجود هذه املنظمات يف البوسنة،وعدم وجود صراع دويل يف هذا البلد 

ترى أا مستهدفة من طرف اإلستعمار ومبالية بانشغال دول اجلنوب اليت ترى يف ذلك مساسا جوهريا بسيادا 
  .)4(اجلديد

هلذا السبب جيب يف هذا الشأن عدم جتاوز اخلطوط اليت رمستها الدول هلذا العمل اإلنساين ووجوب 
أن يتم ذلك بال متييز وبرضاها ، وأن يتم تقدمي اإلغاثة اإلنسانية مبوافقتها واحترام سيادة الدول املعنية باإلغاثة ، 

نظمات اإلغاثة الغري حكومية جتاهلها خدمة وهذه هي القواعد اليت تتعمد الدول عن طريق م .بدون إقصاءو
ويف هذا التصرف خرق .ملصاحلها، واستغالل للكوارث واألزمات لفرض سياسة األمر الواقع على تلك الدول

سيادة الدولة كما هو جمسد يف ميثاق األمم املتحدة،وهو من ناحية أخرى تصرف خمالف ملا نصت عليه  بدأمل

                                     
)1(102ص ،السابق املرجع ،الدبلوماسية يف عصر العوملة:  أمحد حممود مجعةدكتور  ـ.  

)2(  -  Ian, Brownlie : Humanitarian Intervention ;opt cit. 
)3(عن الوزير الفرنسي ،السابق املرجع ،يف مقدمة كتابه الدبلوماسية يف عصر العوملة:  امحد حممود مجعة :عرض دكتور ـ.  

  Hubert Vedrine السياسة اخلارجية الفرنسية  من أجل إعادة تأسيس.      
)4(  -  Pierre Marie Dupuy : la souverainte de l’etat et le dro!it des Nation Unies  dans Roland Drago, 

Souverainté de l’Etat et interventions Internationales , 20 . 
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وما يلفت اإلنتباه يف مسألة اإلغاثة اإلنسانية هو املوقف . بالقانون الدويل اإلنسايناالتفاقات الدولية املتعلقة 
الرمسي الفرنسي الذي يدعو اىل التدخل العسكري لتوصيل اإلغاثة اىل مستحقيها دون احلاجة اىل موافقة الدولة 

رئيس منظمة أطباء بال حدود وي املعنية،وهذا يف احلقيقة موقف فيه نوع من املزايدة وقد نادى به الوزير الفرنس
وهو موقف ال يوافق عليه الكثري من املهتمني من  .)M.Bettati)1وكذلك الفقيه الفرنسي  Kouchnerالسابق 

 Hubert Vedrineمت عرض موقف وزير اخلارجية الفرنسي األسبقوقد .رجال السياسة وفقهاء القانون الدويل
 .اجلزائري، املشكك يف وجود نظرية التدخل اإلنساين من األساسالرمسي وكذلك املوقف  من املوضوع،

  طیة؟الدیمقرا التدخل لحمایة ھل یوجد ما یسمى بالحق في

حول السيطرة وتوسيع مناطق  الغربو  بني الشرق القدمي الذي كان  الواقع املعروف هو أن الصراع
السياسي لعمليات التدخل الغري مشروع يف شؤون   ير التربلعامل جعل الدول العظمى حتاول إجياد النفوذ عري ا

  .احلكم يف دول أخرى بالقوة
إن ما  .ويصف النظام اآلخر  بالدكتاتورية ةالدميقراطي النظامني كان يدعي هي أن كال واحلقيقة املعروفة 

 بالتدخل نتج عن ذلك الصراع هو ما مسي باحلرب الباردة أي الدعاية والدعاية املضادة وسياسة التهديد
  .والترهيب

بالقوة  وصدرت عن اإلحتاد السوفييت نظرية برجينيف اليت مفادها أن لإلحتاد السوفييت احلق يف التدخل
التدخل لقلب  وكان ذلك كرد فعل على حماوالت.يف أي مكان يتعرض فيه النظام االشتراكي للخطر العسكرية

يف دول  املختلفةت  تالتدخالحدث هذا اجلانب وقد  .نظام احلكم يف دول أوروبا الشرقية على اخلصوص
  .يف افغنستان ويف أنغوال مثالوكذلك  حلف واسو

أن على الواليات املتحدة أن تساعد  1985 ةنباملقابل ظهر مبدأ الرئيس األمريكي رغان الذي أعلن فيه سو
 وقد حدث ذلك يف أماكن كثرية مثل بنما .صدي للعدوان املدعوم من قبل السوفياتحلفاءها الدميقراطيني للت

  .العراق وغريها افغنستان نيكاراغوا،
 وتدخل فرنسا يف ساحل العاج.اىل جانب ذلك تدخل اموعة اإلقتصادية لغرب إفريقيا يف سرياليون

  .دميقراطيا املنتخب "حسن وطارا" لتنصيب الرئيس
على أساس قناعات سياسية اديولوجية وليس على  االجتاهيوجد عدد قليل من الفقهاء من سار يف هذا 

   .أساس قانوين حماولني خلق حيز هلذه املقولة السياسية بني قواعد القانون الدويل
والواقع أن هذا النوع من التدخل ليس له ما يربره يف ظل ميثاق األمم املتحدة وهو حمكوم بالقواعد العامة 

باألضافه اىل استحالة أي تأصيل قانوين آخر يف ظل وضوح أحكام  ،7الفقرة 2واملادة 4الفقر 2املادة وخاصة

                                     
)1(  -  du droit d’ingérence au droit de méfiance, Par ,Mouhamed Arabdiou,dans le quotidien d’Oron, Jeudi 

11,Novembre,2010,page12. lorsque Bernard Kouchner affirme a qui veut l’entendre que le droit 
d’ingérence équivaut a l’obligation d’assistance a personnes en danger ,comme il vient de répéter, lors du 
meeting sur l’Algérie ,a la Mutualité ,dans la capitale française. 
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شروطه واضحة،وليس هناك ما يثبت وجود نظرية التدخل وفأحكام الدفاع الشرعي  ميثاق األمم املتحدة
  . إال يف أجندات بعض الدول الكربى اإلنساين يف ظل ميثاق األمم املتحدة

مهما تكن مربرات :الذي يقول أنه . Gerhard Von Glahnاذ يف النهاية ميكن املوافقة على رأي األست
 التدخل كما ظهر يف حاالت معينة أدبية أو مرغوبا فيها أو مقبولة فإن هناك حقيقة ثابتة هي أن التدخل يف

وميثل عمال عدائيا ميكن اعتباره عمال مل يكن  حد ذاته انتهاك  حقوق جيب أن ال تثلم أو خترق حرمتها،
  .)1(أن الدولة املتدخلة أقوى من الناحية العسكرية ليحدث لوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     
)1(187ص ،السابق املرجع ،القانون بني األمم :  جري هارد فان غالن ـ. 
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  التنظیم الدولي إرادة  سیادة الدولة في مواجھة:  المبحث األول
  المقصود بالسیادة  عموما: ب األول المطل

  
فرضتها ضرورات موضوعية سببها األول هو  يف البداية نشري إىل أن دراسة اجلوانب احمليطة مبفهوم السيادة

التطورات اليت ومعرفة األحداث اليت مر ا هذا املبدأ والسيادة  بدأذلك أن اإلحاطة مب. طبيعة موضوع التدخل
ما أصابه من تعديل، وما مرت عليه من أزمات ، فدراسة هذه ومن تغري  هحلقوما حلقته  منذ النشأة األوىل، 

ذلك أن التدخل ال ميكن تصور .نون الدويل العاماجلوانب واإلحاطة ا أمر ضروري لفهم مسألة التدخل يف القا
حدوثه بصفة عامة سوى من جانب شخص دويل يف جماالت تدخل ضمن شؤون وسلطات دولة تدعي أن تلك 
الشؤون والسلطات هي من ضمن مكونات سيادا ،أي أن تلك الشؤون  تقع  ضمن  ما يعرف باالختصاص 

ما هي العناصر وفما معىن هذه السيادة اليت تدعيها الدول ؟ . ة عليهاحملجوز الذي تنفرد الدولة مبمارسة السلط
  .اليت تتكون منها ؟ مث ما هو مداها؟

اإلجابة على كل تلك األسئلة لفهم خمتلف واملسائل، ويقتضي حبث هذا املوضوع حتديد كل هذه األمور 
وصول يف النهاية إىل معرفة ما إذا الوتصنيفها مث احلكم عليها، واملواقف والتصرفات اليت تصدر عن الدول، 

 دول مساس بسيادة تدخل أي  هو منظمة دولية أوكانت  تلك ألتصرفات أو ذلك السلوك الصادر عن دولة 
ما استقر يف القانون الدويل  سواء العريف منه أو اإلتفاقي ، أم أن ذلك التصرف أو ن  انطالقا م أم ال من الدول

 هل وحريتها يف التصرف ؟ أي أنوالقواعد يدخل ضمن السلطات املعترف ا للدوالسلوك مقاسا بتلك الضوابط 
  .يقع ضمن تلك السلطات اليت يقرها القانون الدويل جلميع الدول

صوره تاريخ ملختلف املراحل اليت رافقتها السيادة ممثلة يف وإن تاريخ العالقات الدولية هو يف ماهيته 
االقتصادية والفلسفية ود االعتداءات عليها مبظاهرها األيديولوجية، روخمتلف وسائل الدفاع عن نفسها 

اختالف غاياا دون املساس بسيادة الدول األخرى فيها  مل يكن إنشاء هذه املعاهدات علىوالسياسية، و
 .)1(عامة أن ينتقص من احلق األساسي للدول املتعاقدةواستقالهلا مساسا البد وحبريتها و

 بصفة عامة يستعمل مصطلح السيادة لوصف الصالحيات،واإلمكانيات اليت تتمتع ابالنسبة للقانون 
 .                                               هذا هو املعىن العام هلذا املصطلحوالسلطة السياسية  باسم الدولة،  ومتارسها

يتوقف حمتواه ومدلوله  اة معىن ومضمونأما من ناحية القانون الدويل والعلوم السياسية فإن ملصطلح السياد
فيه هذه السيادة  متارسووضعية اتمع الذي تتقرر : تتمثل هذه العوامل أساسا يفودائما على عوامل أخرى، 

                                     
)1(187ص ،السابق املرجع السيادة يف ظل النظام الدويل املعاصر، :  عدنان نعمة ـ. 
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األحداث التارخيية اليت عرب كل املراحل اليت مرت ا السيادة يتوقف على الظروف وودائما  نحيث أن األمر كا
باعتبارها سلطة  وحمتواه هي األحداث اليت كانت سببا يف بلورة مفهوم السيادةوداخلية، متر ا اتمعات ال

وقد كان للعوامل . إقليمها وعلى كل من فيه من أشخاص وكذلك على كل ما عليه من أشياء  علىالدولة 
العالقات الدولية يف  تتمثل أهم هذه العوامل يف طبيعةو.   بدأاخلارجية أثرها الكبري على تشكيل وبلورة هذا امل

واجبات الدول هي حقوق وذلك  أن معظم حقوق . واجبات الدول يف تلك الفترةوفترة تارخيية معينة، وحقوق 
صراحة أو ضمنا ، أو ما يسمى  املتبادل الذي تبديه أو تعرب عنه الدول أو القبول يضارتوواجبات نابعة  عن ال

بناء على ذلك ميكن تعريف السيادة ببساطة على أا اهليمنة أو وبالتحديد الذايت للسلطات اليت تتمتع ا الدولة ،
  . السلطة الشرعية اليت متلكها الدولة  على مجيع شؤوا  يف مرحلة زمنية معينة 

السيطرة حبكم وهناك فرق بني السيادة املشروعة ، نالحظ أن  ملعىن السيادة على أساس هذا التحديدو
بإمكاا واألمر الواقع فسيادة الدولة قانونا أمر مطلق ، حيث يكون للحكومة السلطة الكاملة داخل حدودها 

احلد من هذه السلطة بإرادا، مبعىن توقيع اتفاقيات مع حكومة أخرى تقضي مبمارسة بعض النفوذ داخل 
  .ليس انتهاكا للسيادة وفق عليه حدودها أي حتديد مت

لكن حىت لو سلمنا أن السيادة هي أمر مطلق باملعىن القانوين فإن السيطرة بفرض األمر الواقع من جانب و
ألسباب عديدة يندر أن توجد حكومة هلا السيطرة الكاملة على كل ما حيدث داخل وحكومة ما مسألة حرجة 

   .)1(حدودها
 خاصیة من خصائص الدولة وحدھا دةالسیا:  الفرع األول

La souveraineté est consubstantielle à l’Etat .Elle ne disparaitra qu’avec lui, et rien n’annonce sa 
disparition )2( . 

 ففيالقانونية، والكثري من املعاين االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتارخيية  حيمل مصطلح الدولة إن
يشري إىل نظام تسيري شؤون جمموعة بشرية مقيمة على إقليم معني بصفة  فإن هذا املصطلح نظر رجال القانون

بناء على  ما تقدم ميكن تعريف و .مستقرة أي تعريف الدولة بإبراز العناصر أو املكونات اليت تتكون منهاودائمة 
هلم سلطة تنظم و ،االستقراربنية و ني بصفة الدوامعلى إقليم مع يقيمون األشخاصجمموعة من : " الدولة  بأا

 1933 واجبات الدول املربمة بني الدول األمريكية سنةوحبقوق  اصةاخل" منت فيديو"اتفاقية  كانتو .شؤوم 
  :كما يلي قد عرفت الدولة

A state as a person of International Law should posses a permanent population, a defined territory 
a Government, and a capacity to enter into relations with other states .

 )3(  

فإن الدولة كشخص قانوين جيب أن حتوز على شعب : بناء على هذا التعريف الذي اقره معظم الفقهاء
يشري . أن تتوفر هلذه السلطة صالحية الدخول يف عالقة مع دول أخرىوسلطة،  أوحكومة وإقليم حمدد، ودائم، 

                                     
)1(199. صالسابق،  ، املرجعاملنازعات الدولية  :  ناي االبن. س.جوزيف  ـ.  

)2(  -  Pierre-Marie Dupy :  de l’ingérence humanitaire à la croisade démocratique ;dans souveraineté de l’Etat et 
interventions internationales, édit Roland Drago, opt cit. PP3. )3(وهذا تعريف مشهور يوجد يف مجيع كتب الفقه تقريبا ـ.  
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كما يشري . حريتها يف إدارة شؤواواستقالهلا والتعريف املذكور  بوضوح إىل عنصر السيادة أي سلطة الدولة 
 )1(الكتاب إىل هذا الشرط  بصيغة أخرى مثل قدرة الدولة على املسامهة يف وضع قواعد القانون الدويل ضبع
صالحية واملشار إليها ألن شرط إمكانية " منت فيديو"هذا الشرط ال خيتلف يف مضمونه على ما جاء يف اتفاقية و

الدخول يف عالقات مع الدول األخرى يتضمن بدون  شك قدرة الدولة على املسامهة يف وضع قواعد القانون 
ف الدويل باشتراكها يف السلوك املؤدي إىل ذلك بلورة قواعد العروكذلك مسامهتها يف تشكيل والدويل االتفاقية 

ونشري اىل . الدولة يف تسيري شؤوا استقاللوهذا الشرط معناه  .كنتيجة هلذه العالقات اليت تربطها بباقي الدول
فردا أو جمموعة من األفراد سواء كان احلاكم .  أن وجود الدولة يفترض بالضرورة انفصال احلكام عن احملكومني

                        .ةأو هيأ
هذا أمر قدمي يف اتمعات و. يتعلق باجلهة اليت تتصرف باسم الدولة أي متارس السلطة  فيهااألمر ف 
حاجة اجلماعات وفرضها واقع وفالدولة كما عرفنا هي مؤسسة أملتها ظروف احلياة اجلماعية، . اإلنسانية
: تونكني .ج . كما يقول األستاذ السوفييت الكبري أو. هي ذه اخلصائص عبارة عن إرث من املاضيو. اإلنسانية

  . )2(أن الدولة أمر  قضت به السنن التارخيية يف عصرنا احلاضر
على الرغم من أن الدولة هي مؤسسة إنسانية ضاربة يف القدم وأا قد رافقت خمتلف اجلماعات البشرية 

يف أماكن خمتلفة من وانت احملفز الرئيسي على ازدهار احلضارة  يف فترات زمنية متعاقبة كوبشكل أو بآخر 
حمطات كثرية وخمتلفة وفتاريخ الدولة هو تاريخ اجلماعات البشرية نفسها وأن هذا التاريخ قد مر مبراحل . العامل

موضوعية مل تظهر  ألسبابور،ورغم كثرة احملطات واختالف التأثري واآلثا. يف تأثريها وما خلفته من آثار
  .اجلماعة الدولية مع ظهور الدولة بني اجلماعات البشرية

حالة العزلة وعدم اإلتصال أو ندرة  اىل قبل كل شئ و نشري أوالن أهم هذه األسباب املوضوعية مجيعا مو
تفشي والعزلة ساعد شيوع الفوضى  حالة ،مث بعد اية اليت كانت قائمة االتصال بني خمتلف الوحدات السياسية
  . تنظيم العالقاتو العنف على عدم ظهور الرتعة اجلماعية

أساسا على  االحتكام إىل القانون بني أي مجاعة يتوقفو نبذ اللجوء اىل القوة، الشعور بضرورةإن 
هذا  ما يترتب على بينهاه احلالة  الدول باملساواة فيما ذاعتراف األعضاء املكونني لتلك اجلماعة،، وهي يف ه

االعتراف حبق كل دولة من الدول يف : واهم هذه احلقوق وااللتزامات االعتراف من حقوق والتزامات متبادلة،
اإلقرار به إال بعد زوال أهم عقبة  هذا ما مل تتوصل الوحدات السياسية إىلووجود مستمر كعضو يف اجلماعة ، 

ال يقبل والذي كان ال يقر باالختالف . نظام احلكم الشمويل أي سقوط: كانت تقف أمام ذلك اإلقرار 
بسقوط النظام الشمويل  بدأ ظهور و  .ال باحلق يف وجود مستمر للوحدات السياسية  األخرىوباملساواة 

حيث  كانت املساواة يف السيادة  اجلماعة الدولية  انطالقا من توقيع اتفاقيات واست فاليا وظهور الدول القومية،

                                     
)1(22 - 21ص  ،املرجع السابق : الدكتور حممد حازم عتلم ـ.  
)2(اهليأة املصرية للكتاب:  أمحد رضاترمجة .  186 ص.القانون الدويل العام  :  ج تونكني.أ ـ . 
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اليت ارتبطت حبكم االتفاق أو حبكم والقاسم املشترك بني الدول املستقلة عن اإلمرباطورية الرومانية املقدسة  هي
                                .                        الناموس الطبيعي األبدي

وكان أهم تلك النتائج مجيعا هو . لقد ترتبت على ايار اإلمرباطورية الرومانية املقدسة الكثري من النتائج
ظهور الدول القومية يف أوروبا جنبا إىل جنب، وما ترتب على ذلك من توجهات جديدة يف العالقات بني تلك 

مجلة من املؤسسات القانونية وملة من املبادئ باخلضوع جل ااعترافها ببعضها وإقرارهوالدول القومية املستقلة، 
  .)1(حتقيق اخلري العام العاملي واملؤهلة إلرادة اتمع 

لكن و. تغري أسلوب املعامالتوتزايد احلاجة إىل االتصاالت تطور الوضع وفبمجرد تطور املواصالت 
هي و. ة تأخرت يف الظهور نسبياكذلك السيادة الدوليوالفواصل بني أعضاء هذه اجلماعة والعالقات الدولية 

إن مبدأ العاملية . هذا القانون يف الوجود الستمراركذلك ضرورية وعوامل ضرورية لظهور القانون الدويل، 
األمم إىل مجاعة قانونيه ومبدأ السمو الروماين املسيحي كانت معوقات رئيسية يف وجه حتول الشعوب وألروماين 

هذه السياسة . حق التوسعوالضم وعة السياسة الشمولية املبنية على االحتواء أن السبب يف ذلك راجع إىل طبيو
ال تعترف حبق الدول األخرى يف وجود وال تسمح بالتعايش مع الظواهر املشاة هلا، وكانت ال تقبل باملساواة، 

 ملويف انتظار الفرصة للعودة إىل نفس السلوك، وتسمح به الظروف وإال يف حدود ما متليه  )2(مستمر إىل جانبها
  .اهلدنة بني الدول سوى توقف مؤقت عن احلرب لتجديد الطاقات الستئناف الصراع من جديد نتك

تتمثل القاعدة اليت كانت حتكم  العالقات بني األنظمة الشمولية يف ذلك الوقت يف حق كل دولة يف 
هذا تطبيقا للقاعدة وشرعية ضم أراضي الدول املغلوبة والفتح،  التوسع على حساب الدول األخرى، وحقها يف

إمالء شروطه   حبق املنتصر يف "هي القاعدة اليت تعرف و.حبق املنتصر يف أن يفعل باملغلوب ما يشاء اليت تعترف  
     .                                                                               "على املغلوب

سلطات أية دولة وم أن اختصاصات ذا احلق يف ذلك الوقت، فإننا جنزوأمام انعدام قواعد أخرى حتد من ه
األمر الواقع  على فرض مدى قدراويف عالقاا بالدول األخرى كانت تتوقف على مدى قوة الدول املعنية، 

الدولة جماال حمدودا، أو حمددا بدقة، بل كان جماال  هلذا السبب مل يكن جمال سلطاتو. لعلى غريها من الدو
فالدولة نفسها كانت ختضع يف وجودها . مؤشرات أخرىو مفتوحا نسبيا يتوقف ضيقه واتساعه على عوامل

ما متنحه احلرب : أهم هذه العواملوداخلية ال دخل للقانون فيها، واستمرارها يف الوجود  إىل عوامل خارجية و
هلذا السبب كانت احلروب و. حتقيق أهدافهوت ال حدود هلا على املغلوب لتعويض خسائره للمنتصر من سلطا

ختلف آثارا ال تزول وال تعوض إال بشن حروب أخرى ، كما كانت احلدود  كانتوالفظاعة وتتسم بالوحشية 
فالدول نفسها . بني الدول غري مستقرة تضيق وتتسع حبسب الظروف  واألوضاع اليت تكون عليها الدول املعنية 

 .مل تكن ثابتة أو دائمة الوجود

                                     
)1(27ـ  28 ص،  السابق املرجع ،السيادة يف ظل النظام الدويل املعاصر : عدنان نعمة ـ.  
)2(وهذه هي اخلصائص اليت  تدل على  قيام  جمتمع منظم  يسود فيه القانون بدل القوة ـ. 
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مستمر هي مفاهيم مل تكن قد إستقرت، أو واحلق، يف وجود ثابت ووتفسري هذا الواقع هو أن املساواة 
هيبة الدول األخرى عرب خمتلف مراحل التطور وكان احترام و .أا مل تكن حتمل نفس املعاين كما نفهمها اليوم

قدرا على صد  أطماع الدول وعليها الدولة نفسها، توفرما يدعمها من أسباب القوة اليت ت التارخيية يتوقف على
بكل  )1(اخلارجيةومل يتبلور مفهوم السيادة  أي السلطة اليت متارسها الدولة على شؤوا الداخلية و .األخرى
ذلك مع اية احلروب واملعىن املعروف اليوم إال بظهور الدولة القومية يف أوربا، ودون تدخل يف االجتاه وحرية 
  .البدايات األوىل لظهور للمجتمع الدويلوالدينية 

كانت السيادة ذا املعىن تفهم بأا حرية واألباطرة يوصفون بأم أسيادا، وامللوك ولقد كان األمراء 
يف هذا  كما جيب أن نقر. ن ميارسها السيد على أراضيه وعلى تابعيهالنهي اليت كاوالتصرف أي سلطة األمر 

فاحلاكم املطلق ميكن أن . سلطته املطلقةوأن السيادة كمصطلح قانوين، تتضمن قدرا اكرب من مسو احلاكم :الصدد
لكن هذا احلاكم املطلق من ناحية أخرى قد يفتقر إىل السلطة وميارس سلطة غري مقيدة يف شؤون احلكم، 

بالسلطة  ومن هذا املنطلق فإن الفكر املعاصر ينظر إىل السيادة على أا أمر يتعلق. الشرعية لتغيري القانون السائد
مثل مسألة التسيري . بالسلطة القضائيةوالعليا اليت هلا صالحية سن القانون أكثر من كوا تتعلق بالسلطة التنفيذية أ

: على املستوى الداخلي تعين أيسبق فإن السيادة يف املمارسة احلالية بناء على ما و. األحداثواليومي للشؤون 
السلطة اليت متلك ا كما جيب أن نقر أ.. الشخص أو اجلهاز الذي يعترب السلطة التشريعية العليا يف أي جمتمع

قي هي اجلهاز أو الشخص الذي ميلك السلطة العليا اليت ختضع هلا باوصالحية تغيري القانون واختصاص 
  .السلطات
أن "فاملبدأ الروماين املشهور القائل .  ال شك أنه كان للقانون الروماين تأثري واضح على القانون األوريب 

النهائي هلذا  القانون األوريب من خالل التوظيف يظهر تأثريه الواضح على" ما يتفوه به اإلمرباطور هو القانون
السادس عشر، فقد واخلامس املبدأ من طرف احلكام األوربيني خالل نشأة الدول الوطنية األوربية خالل القرن 

  .مباشرة بعد احلروب الدينية مت ذلكو سلطااو الدول  املذكور لتدعيم استقالل بدأمت توظيف امل
 السادة مبدأأصل  : الفرع الثاني

أن القديس توماس األكويين استعمل لفظ اإلمارة للداللة على السيادة :" يالحظ الدكتور حامد سلطان
حيث قال أن اجلماعة اإلنسانية العاملية تتكون من دول مستقلة ذات سيادة أمام القانون الطبيعي الذي ختضع 

يسودها العقل واخلري املشترك ، و العام مبادئه  تشريعاا الداخلية اليت جيب أن تستهدف حتقيق الصاحلوألحكامه 
فتحت هذه األفكار الطريق أمام حركة اإلصالح الديين و .السيادة املطلقة للكنيسة الكاثوليكيةوالسلطة البابوية و
  .)2(نفوذ الكنيسة الكاثوليكيةواستقالل شعوب أوربا عن هيمنة و

                                     
)1(جري قدمي كما أشار اىل ذلك األستاذ  أأن نشري إىل أن كلمة الشؤون اخلارجية تعترب إضافة جديدة اىل مبدكما جيب  ـ

  .179ص ،املرجع السابق ،هارد فان غالن
)2(مع بعض التصرف 754 - 753.ص، القانون الدويل العام  :  حامد سلطانالدكتور  ـ.  
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إىل حد بعيد موضوعيا وفأثناء العصور املظلمة كانت الكنيسة الكاثوليكية قد ضمنت لنفسها شكليا 
مت ذلك يف الوقت الذي كان فيه األمراء منشغلني مبشاكل والوظيفة التشريعية العليا على كل العامل املسيحي ، 

قد كان البابا وحده من ميلك و. توسيع احلدود على حساب منافسيهم أو يف حروب ضد املنشقني من أتباعهم 
  .دور السلطة العليا بوصفه ممثال للمسيح

ظاهر أن القديس توما األكويين استعمل لفظ اإلمارة دون لفظ السيادة و: يضيف الدكتور حامد سلطانو
ية مل يستمدها من عقيدة املسيح كما أنه... مل يكن يقصد تربير الوضع القائم يف عصره كما فعل من جاء بعدهو

مبادئ وسيادا املطلقة يف إنكار احلقوق اإلنسانية واخلضوع لكنيسة روما  مبدأالقائمة على والسائدة يف عصره 
منذ القرن الرابع " القديس أوغسطني" حيث سادت تعاليم. بني الدولوالتسامح بني العقائد واملساواة واحلرية 

 عرف مفهوم السيادة القدمي منعطفا جديدا قد و )1(يةلعدوانب الدينية اواحلروامليالدي املسوغة لالضطهاد الديين 
، حيث اقترن بالكيان اجلديد الذي أصبح يعرف تدرجييا بالدولة اليت كانت اإلصالحات وكنتيجة للنهضة 

هذه الدولة اليت أصبحت وريثا للسيادة اليت ال .السلطة البابويةواإلقطاع  تصارع من أجل التخلص من خملفات
سلطة " كذلك كما ادعاها البابا املسيحي خالل العصور الوسطى وتتجزأ كما ادعاها اإلمرباطور الروماين قدميا 

  . " سلطة دنيوية واحدةودينية  واحدة 
، فقد أصبح من املسلم به مبا أن احلكام مل يكونوا دائما أسيادا باملفهوم التشريعي وخالل هذه املرحلة ،و

بناء على ذلك فإن السيادة يف اية األمر أصبحت ال تكمن يف أي وكل دولة مستقلة تكون كيانا قائما بذاته، ف
صياغة قاعدة عامة  إمنا تكمن يف الدولة نفسها وهذا املنطق هو الذي مكن يف النهاية منويف أية هيأة ، وشخص أ

   .السيادةوفيما خيص القانون 
فقد وضع هذا الفقيه الفرنسي     Jean Bodinمن بني أبرز رواد هذا امليدان الفقيه الفرنسي جون بودانو

كان يريد ذا العمل تدعيم السلطة املطلقة للملك و "الكتب الستة للجمهورية  "حتت عنوان  1577كتابا سنة 
السلطة ومللك يف صراعه ضد أمراء اإلقطاع باعتباره السيد الذي ال سيد فوقه، كما كان بودان يسعى إىل تأييد ا

  ".إال اهللا والقانون الطبيعي"يف هذا السياق وصف بودان سلطة امللك بأا سلطة ال يقيدها والبابوية معا 
 هذه السلطة التعترف بأية سلطةولتوضيح نظرية بودان فإن كل دولة مستقلة هلا سلطة تشريعية عليا، و

مطلقة : قد  مجع الفقه الفرنسي خصائص السيادة يف  كواو. غري مقيدةواملة أعلى منها، كما أا سلطة ك
 ه اإلجنليزيالفقي قد قالو. التقادم املسقط أو املكسبوأ لال ختضع للتنازوواحدة ال تتجزأ ، وشاملة ، ودائمة، و

ال بقواعد وال بالدين وأن صاحب السيادة ال يتقيد بشيء ال بالقانون الطبيعي : " هوبز متحمسا للسيادة
مبادئ ووضع القوانني ختضع ألحكام وأتباعه فإن حرية الدولة يف التشريع ولكن حسب بودان و )2(األخالق

منو حركة التقنني مع اية القرن الثامن عشر، أصبح قيد القانون ومع ازدياد انتشار و. القانون الطبيعي السائدة

                                     
)1(مع بعض التصرف 754 - 753.ص، القانون الدويل العام  :  حامد سلطانالدكتور  ـ.  
)2(145ص  السابق،  املرجع:  جممد حافظ غامنعن الدكتور  ـ.  
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تالشى هذا القيد بالتدريج إىل أن صار من املسلم به أن لكل ويد شكلي الطبيعي على سلطة الدولة يف التشريع ق
  .دولة سلطة على نظامها القانوين

على الرغم من أن بعض و. أهداف قانونية وتعترب الدولة تشخيصا لعملية ممارسة السلطة ألغراض 
شخص أو هيأة ، فإن هذه فروع السلطة مبا يف ذلك سلطات املشرع السيادية ال ميكن أن تكمن يف ومكونات 

  .السلطة اعتربت يف النهاية مستمدة من الدولة نفسها
كل ما قامت به هو نسبة السيادة إىل وال يف خصائصها، ويف مضمون السيادة  مل تغري الثورة الفرنسيةف

  .اليت أصبحت تتمتع بالسيادة بدل امللك. الدولة نفسها
خاصة وفبالنسبة لربيطانيا مثال، حيث ساد نوع من االستقرار السياسي . من الصعب اإلحاطة ذه املسألة

أمر مقبول على مدى قرون ، يف حني أن األمر خيتلف كثريا بالنسبة   من الناحية الدستورية، فإن سيادة الربملان
وهذا الوضع  شكل صعوبة عملية عند أية حماولة  لفرنسا اليت عرفت عددا من الدساتري على فترات زمنية متعاقبة،

أن مارست السلطة يف فترة ما يف إطار األوضاع السائدة يف وإلرساء السيادة على شخص أو على هيأة صادف 
على جهة أو هيأة أو جهاز يكون أكثر  .ذلك الوقت،  وهذا ما أدى إىل الشعور بضرورة إرساء هذه السيادة

  . )1(طبيعيا بالنسبة لوضع فرنسا تعد هذه الفكرة أمراوالدولة نفسها،  استقرارا أي علىودواما 
ما نتج عن تلك األحداث من عدم استقرار سياسي كان السبب وإن ما مرعلى فرنسا من أحداث، 

إىل حد بعيد تشبه تلك األحداث والظروف اليت مرت على فرنسا و .السيادة سألةمن م  هايف تغيري موقف الرئيسي
عملية تصفية االستعمار بصفة خاصة ظهرت نتيجة اليت  احلديثة لدولا لكثري من اليوم بالنسبة الاحل عليه ما هو

معرضة  هيو الصراعات الداخلية املستمرة على السلطة، نتيجةتتميز هي األخرى بعدم االستقرار السياسي و
تغيري السلطة اليت صادف وأن مارست السيادة أو بعض مظاهر هذه السيادة يف فترة زمنية  عملية وباستمرار إىل

مصداقية واستقرارا وهلذا كان من الضروري يف هذه الظروف البحث عن جهة تكون أكثر دواما و. )2(معينة
  .إلرساء السيادة عليها

عن األشخاص أو اهليئات اليت تعرب ل أن السيادة تكمن يف الدولة كشخص قانوين منفصل يقا السبب هلذا
غري دائمة يف حدودها ولكن ظهر يف املمارسة امليدانية أن الدول ذاا غري مستقرة يف وجودها وعن إرادا، 

ما قامت به الدول الستعمارية من تغيريات مست السكان واألقاليم  ونتيجة احلروب والغزوات يف القدمي، نتيجة
من ناحية أخرى كنتيجة لألفكار اليت ازدهرت منذ القرن التاسع عشر و،خالل احلركة االستعمارية املستعمرة

هلذا قيل أن السيادة كامنة و. وحقوق اإلنسان وعرفت رواجا كبريا يف ظل األمم املتحدة حاليا،كتقرير املصري،
  هو من ميلك السيادةأن الشعب هو صاحب االختصاص  األصيل وأو هي ملك للشعب، أي  )3(يف الشعب

هذا ما يساعد يف التغلب وبامسه، وأجهزا إمنا تتصرف نيابة عن الشعب املعين  فروع الدولة أووأن هيئات و

                                     
)1(  -  Dennis Lloyd  :  the Idea of Law , opt cit.  PP 173 )2(أو تعديل الدساتريحيث تكثر االنقالبات العسكرية بإستمرار،والتمرد على السلطة احلاكمة وجتميد  أو إلغاء  ـ.  

)3(108اىل 105:مبادئ القانون الدويل اجلزء األول ص : حممد بو سلطانأنظر يف هذا على سبيل املثال الدكتور  ـ .  
    ".أن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده: " 2008 املعدل سنة 1996 من الدستور اجلزائري لسنة 6فقد  نصت املادة:  مثال  



 

253 

قضايا التوارث الدويل بصفة عامة واملسؤولية الدولية وعلى الكثري من الصعوبات العملية يف قضايا املعاهدات، 
خرى وقبول االلتزامات استقرار املعامالت بتأمني حقوق الدول األو ،وذلك بالتشجيع على استتباب األمن

وجيب االعتراف يف هذا . نتيجة حدوث أي تغيري على هرم السلطة يف الدولة وعدم حماولة التنصل منها ،املتبادلة
الغري  أوضاع وحاالت الشعوب واألقاليم:املقام بصعوبة التأصيل القانوين يف مثل هذه األوضاع واحلاالت وخاصة

بعضها و .عن اية الفترة االستعمارية كما هو معروف هي الشعوب واألقاليم اليت انبثقتو مستقرة سياسيا،
    .يدعي ويطالب بالسيادة على أقاليم توجد حتت سيادة دول أخرى أو حتت سلطة دولة استعمارية قدمية
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 المطلب الثاني : مفھوم السیادة في القانون الدولي العام

  
حتدد نطاقه ومعناه حتت تأثري األحداث املتعاقبة اليت مرت على األنظمة ولقد تطور مفهوم السيادة 

السيادة :  قد انتهى هذا التطور يف النهاية إىل استقرار املفهوم القائل أنوالسياسية يف أوربا بشكل أو بآخر، 
ة ـأن السلطو هي السلطة اليت ال تعلو عليها أي سلطة أخرى،والداخلية للدولة هي سلطة التشريع العليا 

هذا بعيدا عن اخلالف النظري حول أين تكمن  ـالتشريعية هي السلطة اليت متارس السيادة مبفهومها الدستوري 
الشأن يشبه إىل حد بعيد وضع احلاكم املطلق يف النظام  السيادة، أما السيادة يف مظهرها اخلارجي فاألمر يف هذا

 بــلكنه يطلوالقدمي، حيث أن هذا احلاكم ال يدعي سلطات واسعة لتغيري القانون،  القانوين األوريب
  .التصرف حبرية

اإلصالح يف أوروبا لنفسها حرية كاملة يف والدول احلديثة اليت انبثقت عن حركة النهضة لقد ادعت 
يف غياب أية سلطة عليا معترف ا، فإنه ال يوجد أي و. يف وقت السلمو عالقاا  يف وقت احلرب التصرف يف

أن املقصود بسيادة الدولة : هذا املنطق يؤدي إىل االستنتاجو. كان من يستطيع تقييد أو تقليص هذه احلرية
عليها مصاحلها مبا يف ذلك حريتها يف اخلارجية هو حريتها يف تنظيم عالقاا مع الدول األخرى حسب ما متليه 

و ضم أما يترتب على تلك احلرية من نتائج كاحلق يف التوسع على حساب الدول األخرى و ،إعالن احلرب
  .أراضيها أو حىت وضع حد لوجودها

إن السيادة اخلارجية مبعىن حرية الدولة يف إدارة شؤوا اخلارجية يعين بكل تأكيد االستقالل الذي هو   
يصور قانونيا حقها يف إدارة شؤوا اخلاصة دون وصاية أو تدخل أو مراقبة من وظهر سيادة الدولة اخلارجية، م

  .)1(طرف أية سلطة مماثلة
تشبه إن طبيعة اتمع الدويل هي من طبيعة األشخاص املخاطبني بأحكام هذا القانون، وهذه األشخاص ال

الدويل  من جهة أخرى فإن االختالف بني القانونوانون الداخلي ، األفراد الطبيعيني املخاطبني بأحكام الق
كذلك إىل نوع املصاحل اليت ميثلها والقانون الداخلي يرجع بطبيعة احلال إىل ظروف نشأة اتمع الدويل و

يسيء قد و. فهذه العوامل جمتمعة جعلت اتمع الدويل جمتمعا ال يشبه اتمع احمللي، .أشخاص القانون الدويل
مبواقف حملية ولكن املنظمة الدولية  املنظمة الدولية ألم يعقدون مقارناتوالبعض أحيانا فهم القانون الدويل 

فاملنظمة ليست حكومة حملية لسببني . القانون الدويل ليس مثل القانون احملليو ، ليست مثل احلكومة القومية
من ميثاق األمم  2من املادة  7األول أن سيادة الدول األعضاء حتميها مواثيق معظم املنظمات الدولية مثل الفقرة 

يف غياب و .)2(املنظمةحكومة عاملية فريجع لضعف تلك  ليست أما السبب الثاين ألن املنظمة الدولية. املتحدة
قد قال الفقيه اإلجنليزي و. الدول السيادة املطلقة أي حرية التصرفالسلطة العليا يف اتمع الدويل فقد ادعت 

تظل القوة هي القانون وجيعله جمتمعا فطريا  أن انعدام السلطة العليا يف اتمع الدويل: توماس هوبز ذا الصدد
                                     

)1(  -  Faucett. J.S.  E  :  The Law of Nations , PP41. 
)2(205 – 204 صاملرجع السابق ،  ،املنازعات الدولية : جوزيف س ناي االبن ـ .  
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حقها يف هذا الشأن ال حيده سوى و. كل دولة تنهض دفاعا عن نفسهاوعضائه الوحيد الذي حيكم عالقات أ
  . )1(السلوك على ذات النهج حقوق اجلمهوريات األخرى يف

  السیادة في القانون الدولي التقلیدي  : الفرع األول

ملبدأ السيادة املطلقة اليت ال تقيدها سوى الدولة  ، الوضعية اليت سادت الفقه الدويللقد روجت النظرية 
ذلك يف شكل قيود دستورية ينظمها القانون احمللي الذي تضعه لنفسها أو يف شكل وباختيارها، وبإرادا احلرة 

عالقات الدول قبل عصر التنظيم، وما  تحالة الفوضى اليت ساد تقد كانل. )2(اتفاقيات تربمها الدولة مع غريها
األسباب الرئيسية اليت أتاحت الفرصة لظهور نظرية القانون الطبيعي على مستوى العالقات  بني أدت إليه، من

السيادة  أالدولية لتنظيم ما كان ميكن أن يكون حالة فوضى نتيجة االعتماد املفرط  للفقه التقليدي على مبد
صورة من   ذلك من إطالق يد الدول يف التصرف حبرية ودون قيد، وهذه احلالة هيما يترتب على واملطلقة 

  .صور الفوضى حني تصبح القوة هي القانون
أا كانت قبل ظهور وأن الدول كاألفراد : تقوم على أساسانون الطبيعي يف القانون الدويل نظرية القف

اء على ذلك فإا كانت دائما خاضعة لقواعد القانون بنواتمع املدين يف أوضاع طبيعية جتاه بعضها البعض، 
حتاول نظرية القانون الطبيعي الوصول إىل تفسري املبادئ القائلة أن القانون الدويل والطبيعي يف عالقاا املتبادلة، 

شى املتبادلة سواء يف وقت السلم أو يف وقت احلرب، وذلك يف صورة قواعد عامة تتما يقيد الدول يف عالقاا
وقد كانت هذه هي البدايات األوىل اليت مت من خالهلا . املنطق ويفرضه طبيعة األشياء وما يقره العقلوما متليه 

  .  تدرجييا تطوير القانون الدويل املعاصر
  : يالحظ على نظرية القانون الطبيعي ما يلي 
هي أن إشكالية القانون الطبيعي املنطقية تظهر عند حماولة إقرار القانون الطبيعي كقيد  : املالحظة األوىل 

ادعتها لنفسها يف اال الدويل، وهذه اإلشكالية تأيت من طبيعة مفهوم وعلى السيادة املطلقة اليت أقرا الدول 
شك يف حقيقة وجودها أصال  ذلك أن هذه الفكرة يكتنفها الغموض، كما أن هناك : القانون الطبيعي نفسه

رغم أا ليست صادرة عن أية إرادة عليا ، تنظم عالقات الدولوفكيف ميكن تصور وجود قواعد قانونية حتكم 
  .أو عن أية سلطة فوق الدول

ص من ـكانت حتاول التخل. وهي أن الدول القومية كما سبقت اإلشارة إىل ذلك:  املالحظة الثانية
 الطبيعي يف جماهلا الداخلي، ولكنها يف نفس الوقت كانت حتاول محاية نفسها باالحتماء بالقانونهيمنة القانون 

وض ـــالطبيعي يف جماهلا الداخلي، الطبيعي يف شكل جديد يف جمال العالقات الدولية وهذا ما زاد يف غم
  .هذه الفكرة

                                     
)1(18 - 12ص، التنظيم الدويل:   حممد سعيد الدقاقأنظر يف هدا الدكتور  ـ .  
)2(258 ص ،املرجع السابق:  حممد كامل ياقوتالدكتور  ـ .  
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 ول اليت انبثقت عن اإلمرباطوريات اليتإن نظام القانون الدويل املعاصر ال يعترب مثرة مساومات بني الد
بل أن هذا النظام هو إرث من . كانت مسيطرة، أو أن هذه الدول كانت مستقلة متاما النتصار مبدأ السيادة

   .أن قبوله يعترب شرطا للتمتع بالسيادةواملاضي، 
The system of modern international law is not the fruit of bargain between states newly  emerged 

from imperial dominion and wholly independent in virtue of the concept of sovereignty  )1( . 

يفترض هذا املوقف أن السيادة قد رافقت الدولة منذ البدايات األوىل هلذه املؤسسة احلقوقية القدمية و
واحنطاط  مفهوم السيادة كان يتوقف دائما على عوامل أخرى، وأن أهم هذه ، ميكن أن نتصور أن ازدهارو

  .قدرا على إدعاء هذه السيادة ومحايتها من أي اعتداءوالعوامل مجيعا كان قوة الدولة 
مفهوم السيادة املطلقة للدولة الوطنية صعبات كثرية عندما يتعلق األمر بظاهرة القانون الدويل، ألنه  يواجه

هذه " أوسنت" قد واجه الفقيه اإلجنليزي الشهريونا بوجود هذا القانون فيجب أن يكون قانونا أمسى لو سلم
قد وما هو إال جمرد أخالق دولية وضعية و... الصعوبة بإعالنه أن القانون الدويل ليس قانونا على اإلطالق 

على القانون الدويل  -ليت تنسب إليها -وصل أوسنت إىل هذه النتيجة بتطبيق نظرية اخلطاب أو األوامر العليا
هي السلطة اليت تعلو إرادا على إرادات وانعدام السلطة العليا اليت ختتص بسن القواعد امللزمة : وتوصل إىل أن

يف نظر أوسنت ال يتوفر على اخلصائص "  بالقانون الدويل"  الدول املخاطبة ذه القواعد جيعل ما يسمى
 .قانون الشروط املطلوبة يف أيو

 أا تعترب أمسى تعبري عن القانون على فإم ينظرون إىل سيادة الدولة"  هيجل"أما أتباع الفيلسوف األملاين 
  .)2(ينكرون الصفة القانونية للقانون الدويل، كما يؤكدون على تبعيته لرغبات الدولواإلنساين 
سيادا املطلقة ويسعى هذا االجتاه الذي ينكر الطبيعة القانونية للقانون الدويل اىل تقوية حرية الدولة و

 .)3(التأكيد على أا ال ختضع إال إلرادا أو باألحرى إىل إرادة حكامهاو
 بني سيادةحتاول التوفيق وأما وجهة النظر األخرى فإا تتمسك بطبيعة القانون الدويل كقانون فعال، 

قيدة  هذاف. بني خضوع الدول إىل قواعد القانون الدويل من جهة أخرىوالدول املطلقة على شؤوا من جهة 
تتمثل احلقيقة و.بالقواعد الدولية العرفية كنتيجة لتقاليد قدمية مبا يف ذلك القاعدة القائلة أن املعاهدة جيب أن حتترم

جمتمع األشخاص  لنظامني، نظام جمتمع الدول من جهة ونظاميف االختالف الواضح  بني طبيعة أشخاص ا
نوع القواعد وأن هذا االختالف يستوجب بطبيعة احلال اختالفا يف طريقة عملهما والطبيعيني من جهة أخرى 

اليت تنظم ذلك وعلى هذا األساس فإن هناك مربرات جدية لتفسري عدم وجود نظام من اإلجراءات العقابية على 
  . )4(مثل هذا النظام للتطبيققابلية   و موجود يف القانون الداخلي بغض النظر عن عدمغرار ما ه

                                     
)1(  -  Parry C :  op cit P16. 
)2(  -  Dennis Lloyd : The Idea of Law opt..cit, P 175 - 90. )3(258املرجع السابق، ص  : حممد كامل ياقوتالدكتور  ـ.  

)4(تمع الدويل املعاصر ـقابلية مثل هذا املفهوم للتطبيق على أغلب احلاالت اليت يعرفها ا.  
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الواجب الدويل متكننا من الوصول إىل وباإلضافة إىل ذلك فإن مسألة التفرقة بني مفهوم السيادة الداخلية 
فهم حقيقي لعالقة سيادة الدولة بقواعد القانون الدويل، فكل قاعدة من قواعد القانون الدويل، حتمل الدولة 

تكون السيادة يف جماهلا و. املعىن احلقيقي للمجتمع الدويلوهذا هو االجتاه والوطنية التزاما على املستوى اخلارجي 
عندما يقوم وقد يتصرف هذا احلاكم الوطين خمالفا التزاماته الدولية، ولي يف يد احلاكم الوطين إطارها الداخو

بل .بذلك فإنه ذا التصرف ال يستطيع إاء أو تغيري أو تعديل التزامات الدولة يف مواجهة الدول األخرى
تزامات مع األخذ بعني االعتبار تتحمل الدولة مسؤولية ما يترتب على هذا التصرف نتيجة اإلخالل بتلك االلو

  . كذلك نوع الضغوط اليت ميكن أن متارس على احلاكم  يف مثل هذه الظروفوالوضع احلايل للقانون الدويل، 
السيادة مفهوم هام آخر ميكن :" يقول أحد األساتذة األمريكيني يف العلوم السياسية بصدد السيادة ما يلي

السيطرة ولكن هناك اختالف بني السيادة املشروعة و. الشرعية داخل إقليم معنيتعريفها ببساطة على أا اهليمنة 
حبكم األمر الواقع، فسيادة الدولة قانونا أمر مطلق حيث تكون للحكومة السلطة الكاملة داخل حدودها 

    .)1(بإمكاا احلد من هذه السلطة بإراداو
  حساس جدا وهو مبدأ السيادةودمي ق مبدأومن ما سبق يتضح أن اتمع الدويل يقوم أساسا على 

ه الدول ال تقبل املعاملة بأقل من املساواة ذيوصف اتمع الدويل بأنه جمتمع قائم بني دول وأن كل دولة من ه
ة القانونية أن متارس دولة السيادة ما دامت كل الدول متساوية فال ميكن من الناحيو .مع بقية الدول األخرى

هلذا السبب وأن تنفرد أو تستأثر مبمارسة السلطة على الشؤون أو العالقات املشتركة مع الدول األخرى، و
أي حرية الدولة يف تسيري شؤوا اخلارجية . يستعمل مصطلح االستقالل عادة لإلشارة إىل السيادة اخلارجية

 مع ماو. دون وصاية أو مراقبة من أية جهة كانتوخرى دون تدخل أو توجيه، تنظيم عالقاا مع الدول األو
تصبح هذه  نالسيادة أيف جمتمع يدعي كل أعضائه املساواة يف  ـبصورة مطلقة  بدأيترتب على تطبيق هذا املو

  . املساواة مساواة شكلية ال تعكس  حقيقة العالقات السائدة  يف هذا اتمع
مالئما لوصف سلطة الدولة على شؤوا اخلارجية ألن هذا املصطلح يذهب  مصطلح السيادة مل يعد

فال ميكن من  ما دامت كل الدول متساويةو االستئثار،وعلى سبيل االنفراد  لوصف السلطة اليت متارسها الدولة
لى الشؤون أو العالقات املشتركة أن تنفرد أو تستأثر مبمارسة السلطة عوالناحية القانونية أن متارس دولة السيادة 

أي حرية . هلذا السبب يستعمل مصطلح االستقالل عادة لإلشارة إىل السيادة اخلارجيةومع الدول األخرى، 
دون وصاية أو وتنظيم عالقاا مع الدول األخرى دون تدخل أو توجيه، والدولة يف تسيري شؤوا اخلارجية 

السيادة الداخلية هي السلطة اليت : ميكن القول أن ق  من مالحظاتما سبمع و. مراقبة من أية جهة كانت
مبا أن كل الدول متساوية فإن االستقالل هو الوجه أو ومتارسها الدولة على شؤوا الداخلية بكل حرية، 

أي  يعين حق الدولة يف تسيري شؤوا اخلارجية القانونية من الناحية االستقالل أنو. الصورة اخلارجية للسيادة
  .)2(و تدخل أو مراقبة من طرف أية سلطة مشاةأدون توجيه  الدخول يف عالقات مع الدول األخرى

                                     
)1(199،  صاملرجع السابقاملنازعات الدولية ، :  جوزيف س ناي االبن ـ  

)2(  -  Faucett .J.E.S  :  the Law of Nations.opt. cit ,  PP 41. 
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اليت تعود جذورها إىل بداية ظهور الدولة القومية يف أوربا بصفة خاصة قاعدة  راسخةمن أهم املبادئ الو
يتفرع عن و" املساواة يف السيادة" بدأاالستقالل السياسي للدول األخرى كنتيجة  ملواحترام الوحدة اإلقليمية 

أن الدول جيب أن متارس كل الصالحيات اليت ختوهلا هلا سيادا بطريقة ال جتعل سيادات الدول : املذكور أاملبد
ل هذه املمارسة إىل اإلضرار أو اإلخالل بقواعد القانون الدويل بصفة رى تتأثر أو تتضرر، أو أن تؤدي مثاألخ
قد أكدت حمكمة العدل الدولية على و. السيادة يف الوقت احلايل مبدأاعد هي أهم قيد يرد على هذه القو، وعامة

  :بريطانيا حني قالتوبني ألبانيا  " مضيق كورفو"هذا يف قضية 
Every state’s obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the 

Rights of other states )1( . 

 ".     واجب كل دولة عدم السماح باستعمال إقليمها للقيام بأفعال خمالفة حلقوق دول أخرىأن  "
ويتضح من هذا املقطع من حكم احملكمة أن حقوق السيادة اليت خيوهلا القانون للدولة على إقليمها هي 

  .إال أصبحت واجباتوحقوق ما دامت ال متس حبقوق دول أخرى 
إن هذا االستنتاج الذي قالت به احملكمة يف احلقيقة يكفي للتأكيد على أن السلطات اليت توفرها السيادة 

مبا أن كل وللدولة هي سلطات حمدودة ومقيدة باحلقوق اليت يوفرها هذا املبدأ نفسه للدول األخرى أيضا، 
اختصاص  لة ما  يعترب تدخال يف جمالالدول متساوية فإن أي جتاوز أو خرق هلذه احلدود والقيود من طرف دو

  .أو أنه تعد على حقوق دولة أخرى. دولة أخرى
لو أن الدول قد ادعت وإن السيادة كما يالحظ مل تكن عرب كل املراحل اليت مرت ا مبدأ مطلقا، حىت 

 تلك املمارسات كانت دائما تصطدم مبعارضاتوفهذه االدعاءات . حاولت ممارسته يف التطبيقوذلك 
األوىل  قد الحظنا منذ البداياتو. وممارسات معاكسة من طرف الدول األخرى وعلى نفس  اخللفيات واألسس

املساواة يف السيادة بني مجيع الوحدات  مبدألظهور اتمع الدويل التأكيد الشديد واحلرص الكبري على احترام 
ربية ضد هيمنة الكنيسة الكاثوليكية السياسية اليت جنمت عن احلروب الدينية اليت خاضتها األمم األو

اليوم مبدأ مطلقا فإن  لو فرضنا أن السيادة كانت يف القدمي، أو أا أصبحتو .اإلمرباطورية الرومانية املقدسةو
 املانع أو احلاجز الذي يقف ألن االستقالل هو. هذا االفتراض سيؤدي يف النهاية إىل فقدان الدول الستقالهلا

رسة السيادة املطلقة من طرف الدول يف مواجهة بعضها البعض، وأن العكس قد يؤدي يف مماعائقا يف وجه 
  . النهاية إىل أن الدول الكربى ستبتلع الدول الصغرى
جزر الس :" يف القضية  املشهورة املسماة  " ماكس هوبر"يقول احلقوقي الدويل البارز الفقيه احملكم 

ما  أن السيادة يف العالقات بني الدول تعين االستقالل يف:"  ة األمريكيةبني هولندا والواليات املتحد" باملاس 
   .استبعاد أية دولة أخرىويتعلق برقعة من العامل وهي تعين حق ممارسة وظيفة الدولة عليها 

Sovereignty in the relation between states signifies independence. Independence in regard to a 
portion of the globe is the right to exercise therein the function of a state to the exclusion of any other  
states, )2( . 

                                     
)1(  -  22 I C J Report 1949 . )2(حكم مشهور صادر عن احملكم الفرد الفقيه الشهري ماكس هوبر ـ Max Huber  لة األمريكية للقانون الدويلا  

A.J . I1l22   ، 192ـ   875ص .  
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بإبرام اتفاقات مع دول أخرى  االدول مبا متلك من سلطة تستطيع بإرادا احلرة تقييد سيادفوعلى هذا 
   تقبل بذلك ولتصرف،كأن تنظم إىل منظمات دولية تقبل مبوجبها التزامات أو قيود على حريتها يف ا

من مظاهر املعاهدات، هو فعال مظهر  فمن املعروف أن حق إبرام .االلتزامات اليت تتطلبها عضوية تلك املنظمات
بإمكان احلكومة احلد من هذه السلطة  : يقول األستاذ جوزيف س ناي االبن. سيادة الدولة احلرة املستقلة

بعض النفوذ داخل حدودها أي حتديد متفق  مبعىن توقيع اتفاقيات مع حكومة أخرى تقضي مبمارسةبإرادا، 
  .)1(ليس انتهاكا للسيادةوعليه 

لقد طرح موضوع شرعية القيود اليت ترد على سيادة الدولة مبوجب معاهدة بني الدول أمام حمكمة العدل 
تفصل يف  فقد كان على احملكمة أن. 1928سنة   "قناة كييل"الدولية الدائمة مبناسبة معاجلة قضية املرور عرب 

أملانيا لسيادا  مسألة ما إذا كان االتفاق على حرية املرور عرب قناة كييل يعترب قيدا غري مالئم على ممارس
  .اإلقليمية

جيب أن تكون  حرية العبور يف القناة "  : تنص على أنه" فرساي"من معاهدات  380ن املادة فإ ريذكللت
  ". السلموجلميع الدول يف وقت احلرب 

 إا ال ترى يف التزام دولة مبعاهدة تنص على القيام بتصرف ما أو االمتناع:" قالت احملكمة ذا الشأن  و
مظاهر أو  إن حق الدخول يف معاهدات دولية هو مظهر من...  أنه يشكل تنازال عن سيادا. عن تصرف معني

ويعلق " وميبلدونThe Wimbldon  وقد صدر الرأي املذكور يف قضية الباخرة املسماة  )2(مستلزمات السيادة
  : قائال   الدكتور أمحد أبو الوفاء على هذا الرأي

ة إبرام املعاهد أن احملكمة قالت أا ترفض القول بأن إبرام دولة ملعاهدة ما يعد هجرا لسيادا ألنه إذا كان
فان أهلية إبرام معاهدات دولية يشكل تقييدا ملمارسة الدولة حلقوقها السيادية جبعل هذه املمارسة يف اجتاه معني 

)3(تعد خاصة من خصائص السيادة
  .                   

  :ذا اخلصوص ما يلي Schwarzeneggerيقول الفقيه اإلجنليزي
Static co-existence of sovereign states in a splendid isolation would be in compatible with 

dynamic character of international society [Consequently international law assists in a number of ways 
in making rules of customary law. General principles recognized by civilized nations and above all 
treaties impose far reaching limitation on the sovereignty of states . )4(                       

شيوع منطق القوة يف و،  وصول أنصارها إىل السلطة يف أوروباو انتشار نظرية السيادة التقليدية كان
ويعرب ميثاق األمم املتحدة  . الزمنحربني عامليتني خالل فترة  قصرية من  اندالعيف قد ساهم :العالقات الدولية

  ."حربني خالل جيل واحد: " على هذه احلقيقة باجلملة التالية

                                     
)1(وقد متت اإلشارة اىل هذا الرأي من قبل،  199املرجع السابق، ص  املنازعات الدولية، :  جوزيف س  ناي االبن ـ .  
)2(هذا املثال ذكره األستاذ ـ Fawcett  42، املرجع السابق، ص .  
)3(403ص  ،الوجيز يف القانون الدويل:  أمحد أبو ألوفاالدكتور  ـ.  

)4(  -  G Schwarzen Berger : International Law. Vol 1.  PP 121 . 
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املعروف هو أن اللجوء إىل القوة على نطاق واسع يعترب ايارا عاما للنظام السائد يف اتمع الدويل، ألن 
أحكامه وجتاهل للقانون وللنظام،  اواضح اأي أا ايار: القوة بصفة عامة ، ما هي إال اختزال للقانون  

تشجيع على وتشجيع للدولة على انتهاك حقوق الدول األخرى ، و إن فقه السيادة املطلقة ه. إجراءاتهو
حقها ووذلك باالعتماد على التفسري الذي جيعل الدولة ال ختضع لغري إرادا . االستمرار يف انتهاك تلك احلقوق 

وهذا االجتاه يف الفقه الدويل يف حقيقته ، هو . ذلك عليها أن تتحمل تبعات ما تفعلكويف أن تفعل ما تشاء، 
دعوة صرحية إىل العودة إىل القاعدة القدمية اليت كانت تنظم العالقات بني األنظمة ودعوة مفتوحة إىل الفوضى، 

ري جمددا بأن االعتماد على ال بأس من التذكواليت جتعل من القوة قانون " حق املنتصر"الشمولية ، وهي قاعدة 
أن الدولة : جدا نذكر منها على اخلصوص نتائج خطرية بالنظرية التقليدية للسيادة يف العالقات الدولية يرت

حريتها يف استبدال حالة السلم حبالة و. حريتها يف نقض تلك  االتفاقاتوتستقل بتفسري اتفاقياا دون معقب، 
 .احلرب كلما رأت مصلحتها يف ذلك

قاعدة اإلمجاع يف اختاذ القرارات يف عهد : من صور تطبيق نظرية السيادة املطلقة يف العالقات الدوليةو
كذلك، كمؤمتر  هي القاعدة اليت كانت مطبقة يف املؤمترات الدولية اليت سبقت إنشاء عصبة األمموعصبة األمم، 

كما ظهرت هذه القاعدة كذلك يف  1907-1899ما جاء بعده من مؤمترات مثل مؤمترات الهاي و 1815فينا 
  .بعض أحكام ميثاق األمم املتحدة اليت اعتربت انعكاسا لفقه السيادة املطلقة

  السیادةاألمم المتحدة و قمیثا : ع الثانيالفر

أن احتواء ميثاق األمم املتحدة على هذه األحكام يدل على خوف الدول  يف هذا الشأن أن نعترف جيب 
كياا لصاحل املنظمة اجلديدة ، كما يدل كذلك على أن وعلى حرصها على عدم فقدان شخصيتها ومن جهة ، 

إمنا هي تنظيم بني واألعضاء أرادت بذلك احلرص على أن ال تعترب املنظمة اجلديدة تنظيما فوق الدول  الدول
 .نفسهدول ذات السيادة كما ورد يف أحكام امليثاق 

 2نص املادة : املتحدة اليت جاءت مؤكدة على سيادة الدول األعضاء هيومن أهم نصوص ميثاق األمم  
ليس يف : " 7الفقرة  2كذلك نص املادة و". املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها مبدأتقوم اهليأة على "  1فقرة 

هذا امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، 
ليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل حبكم هذا امليثاق، على أن هذا املبدأ ال خيل و

  .)1(بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع
موقف واضح متسكت به الدول أثناء صياغة واجتاه معني  ضح جدا أن هذين النصني يعربان عنمن الواو

 نعترف أن ما يعد من جيب أنواختصاصها الداخلي، وحترير أحكام ميثاق األمم املتحدة للحفاظ على سلطاا و
قد عرف و.وظروف أخرى ما ليس كذلك  هو مسألة نسبية تتوقف على عواملوالسلطان الداخلي  صميم

األمن وهي اعتبارات السلم ومعروفة جدا  ذلك ملسايرة اعتباراتوالكثري من التغيري والتبديل  بدأهذا امل ضمونم

                                     
)1(258 ص السابق، املرجع ،الشخصية الدولية يف الشريعة والقانون الدويل العام : حممد كامل ياقوتالدكتور  ـ.   
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 2الدويل من خالل جتسيد مقاصد األمم املتحدة حسب أحكام امليثاق وذلك  بالتفسري الالحق لنص املادة 
  .  يف التطبيق العملي 7الفقرة

أحكام تعد من الناحية التقنية تقنينا تقدميا للقانون وأن ميثاق األمم املتحدة يتضمن قواعد من املتفق عليه 
أن هذه األحكام تتضمن قيودا والدويل أي قواعد جديدة وأحكاما مل تكن معروفة يف القانون الدويل من قبل ، 

قد ثبت أن األحكام و. القانون الدويل التقليدي معتربة على املفهوم التقليدي للسيادة كما طرحت من طرف فقه
الكامنة  اليت األحكام  و ميثاق األمم املتحدة قد صيغت بطريقة مرنة حتتمل وجود بعض السلطات تضمنها اليت

ومن أهم القيود اليت تضمنها الغرض  ميكن أن تستنبط من خالل تفسري هذه النصوص على ضوء اهلدف أو 
  :   السيادة املطلقة نذكر ما يلي مبدأعلى األمم املتحدة   ميثاق

ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي لدولة ما  حترمي التهديد باستعمال القوة أو استخدامها:  أوال
اللجوء اىل  هو نص جاء خمالفا للحق السيادي املطلق يفو )1(مقاصد األمم املتحدةوأوعلى أي وجه آخر ال يتفق 

جاء هذا القيد كذلك أمشل من ما كان عليه احلال يف ظل عهد عصبة و. القوة الذي ادعته الدول منذ القدمي 
   .ميثاق باريسواألمم 

 عالقة الفرد بدولته اهتماما مشروعا من تقرير احلماية الدولية حلقوق اإلنسان حيث أضحت مسألة : ثانيا
 وذلك ملا.يف سياق حتقيق املقاصد اليت قامت األمم املتحدة من أجل حتقيقها ذلكو اهتمامات اتمع الدويل

مل تعد و. الدويلالسلم وعلى األمن وقات الدولية اموعات اإلنسانة من تأثري على العال وألسوء معاملة الفرد 
فقد استقر مبدأ  .االضطهاد شأن يدخل ضمن سيادة الدولة وحريتها يف معاملة مواطنيهاواملعاملة التعسفية 

كإنسان، وقد  قدرهو احلقوق األساسية لإلنسان كحد أدىن من املعاملة اإلنسانية اليت حتفظ لإلنسان كرامته
ترسيخ وألتزمت الدول منذ إقرار ميثاق األمم املتحدة ومرورا مبختلف التوصيات واالتفاقات بالعمل على ترقية 

  .            راف األمم املتحدةتلك احلقوق ويف أغلب األحوال حتت رقابة وإش
وفق إجراءات حمددة يف امليثاق سواء تدخال سلميا وأوضاع وحق املنظمة يف التدخل يف حاالت :   ثالثا

أو تدخال دكتاتوريا  1الفقرة 1بناء على نص املادةوحلل املنازعات الدولية حسب أحكام الفصل السادس 
  .ألحكام الفصل السابعوفقا تدابري القمع أو املنع  استعمالب

تدخل  ادعت أا مسائل ، كما الدولة دائما حريتها يف التصرف فيها هذه هي ااالت اليت ادعتو
شنها  أو تراها مناسبة ، تدخل ضمن سيادا املطلقة سواء يف حل منازعاا مع الدول األخرى بالطرق اليت

  . احلرب مىت رأت أن من مصلحتها عمل ذلك
ميثاق األمم املتحدة تقليصا ملفهوم السيادة التقليدي إىل أقصى حد كانت الدول مستعدة لقد تضمن 

أن ـــأعطى امليثاق للدول ضمانات ب ،يف مقابل ذلك التنازل عن أهم جماالت حرية التصرفوذهاب إليه لل
إن املنظمة تعمل على ال تتدخل املنظمة يف الشؤون  اليت تعترب من صميم السلطان الداخلي  للدول،بل بالعكس ف

                                     
)1(من ميثاق األمم املتحدة 4الفقرة 2هذا ما تضمنه كما هو معروف نص املادة  ـ .  
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أن ال يقع اعتداء على تلك االختصاصات من طرف الدول األخرى أو من طرف املنظمة بطريقة قد جتعل األمن 
  .والسلم الدويل عرضة للخطر 

 ذلك بالنص على احترام االستقاللولقد تبىن ميثاق األمم املتحدة فلسفة التعايش رغم االختالف، 
على تساوي مجيع األعضاء يف احلقوق وااللتزامات وجلميع أعضاء األمم املتحدة،  الوحدة اإلقليميةو السياسي

  . ضوابط   واضحة وقيود ملزمة على حرية  التصرف اليت تدعيها الدول هي هذه النصوصو
اجته القضاء الدويل املعاصر إىل التفسري الغري إرادي للصفة اإللزامية هلذه القواعد حيث أصبح اخلضوع  لقد

كما استقر يف القانون الدويل املعاصر املبدأ . قواعد القانون الدويل التزاما عاما ال يتوقف على إرادة الدولةإىل 
فأثناء انعقاد مؤمتر فينا " باعتراف مجيع الدولوالدول إمنا متارس سيادا يف نطاق هذا القانون "القاضي بأن 

نفي وجود قواعد آمرة يف  وت فيما يتعلق بإثبات أمن خالل املناقشات اليت دارو 1969لقانون املعاهدات 
القانون الدويل العام، ثبت فعال أن القانون الدويل يتضمن مثل هذه القواعد شانه يف ذلك شأن أي نظام قانوين 

هي قواعد ضرورية حلماية وحبرية  أن هذه القواعد تعد قيدا معتربا على سيادة الدول وحقها يف التصرفوآخر، 
مت وضع نصني يتعلقان بالبطالن املطلق األول و، "فينا" قد انتصر هذا االجتاه خالل مؤمترو. النظام العام الدويل

أما احلالة الثانية فتتعلق بظهور قاعدة آمرة جديدة جتعل  .)1(خبصوص معاهدة تربم خمالفة لقاعدة آمرة موجودة
فقه قد ثبت خالل هذا املؤمتر أن االجتاه السائد اليوم يف و )2(منتهياومها منعدما خمالف ألحكاوكل اتفاق قائم 
هو أن السيادة املطلقة هي مفهوم قدمي مل يعد له : تأييد أغلب الدولوباعتراف الذي حيظى والقانون الدويل 

  .)3( ذكرها مت مكان يف قانون اتمع الدويل املعاصر وذلك لالعتبارات اليت
 أوال : السیادة في الفقھ الدولي المعاصر

السيادة    مبدأعلى أسس أيديولوجية حبتة قد دافعوا على وومن املفيد اإلشارة اىل أن الكثري من الفقهاء 
أن قواعده وأنه قانون ال يعرف القواعد اآلمرة واملطلقة، مؤكدين على الصفة املرخصة لقواعد القانون الدويل، 

فسرة إلرادة الدول وال تطبق إآل يف حالة نقص أو غموض أو انعدام التعبري الصريح موما هي إآل قواعد مكملة 
أنه ليس يف و. أن القانون الدويل احلايل مل يصل إىل درجة التطور اليت وصل إليها القانون الداخليو. عنها

األوربية وكانت هذه احلجج تقدم من طرف الدول . مستوى هذا القانون وخاصة من ناحية درجة التركيز
العالقات وأمام التطور احلاصل يف القانون وباستمرار لتربير تصرفاا أو للحفاظ على مراكز أصبحت تعد اليوم 

  .   الدولية من املاضي

                                     
)1(1969من معاهدة فينا  53املادة  ـ.  
)2(1969من معاهدة فينا  64املادة  ـ.  
)3(البد من االعتراف أن قضية األغلبية العددية قد يطرح مشكلة فعالية القواعد اليت ال حتضي بتأييد القوى الفاعلة يف  ـ

ل الكربى على األقل وقد طرحت هذه املسألة يف مناسبات كثرية،فما جدوى قاعدة ال تؤيدها الدو. اتمع الدويل
  . حاليا؟
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سيادة الدول املطلقة يف  مبدأيف القانون الدويل كقيد على  ( Jus cogens  ) إن وجود القاعدة اآلمرة 
وفود  نانتقاد الكثري موأمام احتجاج . املعاهدات قد لقي اعتراف معظم الدول احلاضرة يف املؤمتر املذكورإبرام 

  :قد قال رئيس الوفد الربيطاين يف املؤمتر ما يليوالدول املشاركة، 
  it might be thought unnatural that Soviet representative traditionally supporting some of the 

more exaggerated notions of state sovereignty should come down in favor of a concept with postulates 
the existence of superior international order  )1( .  

سيادة الدولة املطلقة يف إبرام  مبدأقد اعتربت القاعدة اآلمرة يف القانون الدويل قيدا معتربا على و
كما أا كذلك قواعد ضرورية والزمة لضمان محاية النظام الدويل أمام التقدم اهلائل الذي عرفه .املعاهدات مثال

ما وتطور ثقايف ورفاهية عامة، ون رخاء اقتصادي ما نتج عن ذلك التقدم موالعامل يف ميدان العلم والتكنولوجيا 
  .التسلح مبا يف ذلك غزو الفضاءوأدى إليه هذا التقدم من اختراعات مذهلة يف ميدان السالح 

البد من تسجيل حقيقة هامة هي أن القانون الدويل مل  Verdross ويف هذا السياق كما يقول الفقيه
 حتت تأثري تلكو. يقتصر على مشاهدة التحول يف مفهوم السيادة من خالل احتكامها لسلطة اتمع الدويل

يقوم هذا الدور اإلنشائي بتضييق حرية الدولة املعنية والقواعد الوضعية اليت تستجيب للمطالب الدولية املتجددة 
  . )2(ما يترتب عن هذا اإللغاء من فقداا حلياا السياسيةومييل بصورة تدرجيية حنو إلغاء استقالهلا  تضييقا

الدولة فهو يرى أن مفهوم تصورا آخرا لسيادة وفله فهما " . Colliardأما الفقيه الفرنسي املعروف 
لسيادة ا ففي رأيه أن مفهوم فوضوية،يواجه تناقضا خطريا على املستوى الدويل فهذا املفهوم هو حالة  السيادة

الذي تكون أشخاصه ويصطدم بتناقضات خطرية فمن اللحظة اليت يتم  فيها االعتراف بوجود مثل هذا القانون 
دول ذات سيادة نكون قد وقعنا يف محاقة ألن الدولة إذا كانت خاضعة للقانون فهي ليست ذات سيادة فاملفهوم 

مبجرد و. ال قيد على هذه احلريةوالتقليدي للسيادة حسب الفقيه الفرنسي يعين احلرية يف جمتمع ليس فيه قانون 
يرى أنه من اخلطأ و.نوين فهذا القيد يف نظره يعين ختليها عن سياداتقييد الدولة لنفسها بدخوهلا يف نظام قا

  :القول أن الدولة ذات سيادة ما دامت مقيدة بالقانون كالتايل
La conception classique de Souveraineté se heurte a une grave contradiction sur le plan 

international. Il serait possible d admettre que les Etats soient souverains si la société international était 
absolument anarchique et s il n existe aucun droit international Mais a partir de moment ou l existence d 
un droit international dont les sujets seraient les états souverains on aboutit a une absurdité véritable )3( .  

تنامي احلاجة إىل التعاون كان نتيجة للتطور احلاصل يف وويتصور كثري من الفقهاء أن ازدياد التكامل 
 يف املقابل فان هذهولكن وميدان التكنولوجيا اليت قدمت خدمات جليلة لإلنسان يف الكثري من امليادين 

جعلت اخلوف أحد خصائص اتمع الدويل املعاصر نتيجة امتالك والتكنولوجيا قد أدخلت الرعب يف النفوس 

                                     
)1(  -  Sinclair I.N. :  The Vienna convention on the Law of Treaties . PP 129. 
)2(  -  Verdross- A.L : L’organisation des nations Unie et L’indépendance des Etats. Revue General de D I 1970. 
)3(  -  Colliard institutions du droit international  . PP 90. 

  .67و   66التنظيم الدويل ،  ص :  حممد سعيد الدقاق ومصطفى سالمة حسنيهامش الدكتور ـ       
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هذه األسلحة  اليت ال ميكن تصور ما قد  العديد من الدول ألسلحة أطلق عليها اسم أسلحة الدمار الشامل،
  .ختلفه من آثار

من  احلاجة إىل توزيع الفائضووفرة اإلنتاج ووالعوملة كذلك هي ظاهرة نامجة عن التطور التكنولوجي 
هي وهذا اإلنتاج، والعوملة ذه الصفات هي يف احلقيقة تعميم لثقافة جديدة   هي ثقافة اتمع االستهالكي 

ففي تلك املرحلة كان السعي إىل فتح احلدود .تشبه يف بعض خصائصها املرحلة التجارية اليت سبق التطرق إليها
عملية التبادل، هذا التبادل الذي يظهر من خالل األموال وتسهيل  رؤوسواخلدمات أمام حرية حركة السلع و

اإللغاء التام للسيادة أو  أا  إن العوملة ال تعين بأي حال من األحوال. التطبيق املعاصر على أنه من جانب واحد
 السيادة، فما تصوره األستاذ ا يفيف النهاية دعوة إىل الدولة العاملية بقد ر ما هي تقليص وحتديد ذايت هل

Verdross  ا القانون   هو تنبؤ بإلغاء استقالل الدول أي حريتها يف التصرف  نتيجة كثرة القيود اليت يقيدها
كما هو معلوم فان جل و". كوليارد"الفقيه الفرنسي  الدويل فهذا التصور يشبه إىل حد بعيد ما ذهب إليها

قواعد القانون الدويل هي قواعد اتفاقية، وهذا معناه أن الدولة هي اليت تقيد نفسها بنفسها وهي ظاهرة قدمية 
املقبولة لوضع قواعد القانون الدويل االتفاقية، وميكن وبنفس الطريقة ووهي الطريقة املعهودة يف املمارسة الدولية 

د اليت تكون الدول قد قبلتها من قبل كقيود على سيادا وفق ما يقره القانون من إلغاء الكثري من  تلك القيو
  .إجراءات

فالسيادة يف مضموا احلديث هي جمموعة احلقوق واالختصاصات اليت تتمتع ا الدولة   يف احلدود اليت 
ه السلطات اليت حتوزها الدول يف زمن حمدد، وسيادة الدول تتفاوت تبعا لتفاوا يف هذ) تقررها القواعد الدولية

  .)1(فعال
إن الدعوة إىل إلغاء السيادات احمللية وإقامة حكومة عاملية كوسيلة للقضاء على الرتاعات الدولية اليت 

جيب أن  وأن تزايد هذه الرتاعات يف وقتنا احلايل يقضي على اجلهد اإلنساين الذي. مزقت وحدة اتمع الدويل
الكثري من الفقهاء  يدافع عنوهذه الدعوة اليت يتبناها ..الرفاهية واخلري العامواالزدهار حتقيق ويوجه إىل خدمة 

كمسامهة يف نقاش له جذور قدمية جدا ،ولكن من جهة أخرى، فإن هلذا ورجال السياسة يف العامل حبسن نية و
  .)2(أهداف أيديولوجية خطريةوالنقاش نوايا 

املدرسة وللقانون الدويل ) سابقا ( شاقا جدا بني املدرسة السوفيتية وكان النقاش املعاصر طويال  لقد
اإلمربيالية  ىالقوكان الفقهاء السوفيات يرون يف الدعوة إىل حكومة عاملية حماولة جديدة من طرف والغربية 

نداءات اليت وال إن خطط إنشاء دولة عاملية: للسيطرة على احلياة الدولية؛ يقول األستاذ الروسي الكبري تونكني
اإلمربيالية اليت تسعى جاهدة  يف الظروف احلالية نزعات القوىوترفع إللغاء سيادة الدولة إمنا تعكس يف الواقع 

                                     
)1(26 - 24ص ، 1969بعض جوانب الصراع العريب اإلسرائيلي سنة :   عائشة راتبالدكتورة عن  ـ  .  

  .368ص  ،املرجع السابق : كامل ياقوت حممدنقله الدكتور       
)2(الذي يبدو متفائال إىل حد بعيد بتحول . املشار إليها سابقا عدنان نعمةرسالة السيد :  أنظر يف هدا املعىن بصفة عامة ـ

  .املتحد إىل حكومة عاملية، ويف أحيان كثرية يعتربها كذلك وهو تعبري شائع يف العلوم السياسية
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كل انتقاص من أمهية السيادة الدولية يف الوقت احلاضر و. إىل استخدام املنظمات الدولية لتحقيق أهدافها الرجعية
بقصد كبح مجاح حركات التحرر ويسهل تدخل القوى اإلمربيالية الكبرية يف الشؤون الداخلية للدول الضعيفة 

  .)1(اقتصادياواستعباد الشعوب سياسيا و
نتج عن احلرب العاملية  كذلك ماولقد كانت النتائج املؤسفة اليت أسفرت عنها احلرب العاملية األوىل 

خاصة يف وعاملية وحركات  حملية ومعني بسيكولوجي ساعد على نشأة تيارات وقوة مشجعة : الثانية من آثار
شعار احلكومة العاملية  التياراتواحلركات ووقد محلت بعض  اجلمعيات .أوربا الغربيةوالواليات املتحدة وكندا، 

نيه قيامها من حصر لسيادة الدولة يف أضيق احلدود حصرا يعترب مقدمة بكل ما يع. اليت هلا خصائص فوق الدول
احلكومة لن يكتب له النجاح ما مل يسبقه تغيري يف  بطبيعة احلال فإن قيام مثل هذهو. منطقية إللغائها يف املستقبل

  .نفسهاجتد عملية جتسيد هذه األفكار عقبة رئيسية يف طريقها هي السيادة و. بنية العالقات الدولية
 إن القضاء على الصراع بني السيادات مير حتما باختزاهلا يف سيادة واحدة أو حكومة عاملية بيدها كل  

التحليل قيام نوع  من االحتاد الذي يلغي احلدود ويتصور أنصار هذا اخلط من التفكري والسيادات حسب رأيهم، 
شك حيال وحذر  هلوم السياسية املعاصرون موقفالعويقف فقهاء القانون الدويل و. األهدافويوحد املصاحل و

اهلدف املقصود من وراء هذه الدعوة، فمن الواضح أا نوايا تنبض باأليديولوجية وأن النقاش هو والنية احلقيقية 
املعسكر االشتراكي والذي ازدهر من جديد بني املعسكر الرأمسايل . عبارة عن استمرار للنقاش العام القدمي

يف تصورهم أن قمة التطور و حىت املاركسيني الذين يتوقعون زوال الدولة كحتمية للتطور التارخيي،و.  )سابقا(
رة الداعية إىل احلكومة نهج يف التفكري رفضوا قطعا الفكة فإن الفقهاء املساندين هلذا الهي املرحلة الشيوعي

لقد أملت واالستقرار وال تزال تعبريا عن احلاجة اإلنسانية إىل النظام ويؤكدون على أن الدولة كانت و، العاملية
اخلصائص اليت يتميز ا القانون الدويل املعاصر باعتباره قانونا حيكم العالقات بني الدول ذات السيادة قانون 

شخاص معينني التطور التارخيي فال يتوقف وجود الدولة ذات السيادة يف الوقت احلاضر على رغبة أو إرادة أ
يف هذا الصدد أن احلكومات ال تريد التنازل عن سلطة السيادة األمر الذي يشكو  ليست املشكلة العامةوبذام،

  .)2(منه كثري من أنصار إلغاء السيادة
أما علماء السياسة فريون أن الشعوب تعزف عن التخلي عن سالحها ألا غري واثقة من طبيعة العامل 

 ثانيا أن هذه الشعوب غري مقتنعة أن النظام الفدرايل هو احلل الناجحودون سالح أوال الذي ستعيش فيه ب
 .)3(ملشكلة احلرب

وهناك من يرى أن الدولة كتجميع كالسيكي معني مل تعد تفي بالغاية اليت قامت من أجلها وأن جتمعات 
د بات مرهونا بتحقيق احلكومة أخرى بدأت منذ وقت قريب تزامحها الوجود وتنازعها البقاء، فان األمثل ق

العاملية وقد آخذت عناصر وجودها تتركز وتظهر للعيان وأا يف طريق النمو والثبات والكمال شأا يف ذلك 
شأن خمتلف املؤسسات السياسية واالجتماعية، وأن ضرورة وجود هذه احلكومة تنبع من الظروف الدولية 

الكبري وما نتج عن ذلك التطور من سباق حمموم متالحق يف صنع اجلديدة اليت ظهرت نتيجة التطور العلمي 
                                     )1(188املرجع السابق، ص:  تونكني. ج.أ ـ.  )2(186املرجع السابق ص : تونكني .  ج.أ ـ.  )3(26 صاملنازعات الدولية ، املرجع السابق، :  االبن.ناي.س.جوزيف ـ.  
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العوامل اليت جتمع وتوحد باإلضافة إىل عوامل أخرى خمتلفة، خاصة . السالح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل
 متحررة من قيود العرق واللون واللغة وهي العناصر اليت تدفع م دفعا إلذابةوبني البشر وهي عناصر سامية 

  . )1(لتحقيق مجهورية اجلنس البشري... الفوارق التقليدية
  لسیادةا  ألمبد الوضع الحالي :   اثانی

هل أن الدعوة إىل حكومة عاملية وهل السيادة كما مت حتليلها هي السبب فيما يسود العامل من صراع ؟ 
الصراعات اليت متيز وكثرة التدخالت  احلل األمثل للتخلص من وه واحدة يف سيادة ومجع كل السيادات

إىل ا سعي .استقرارويف أمن وسالم  سياداتو هل ميكن إقامة جمتمع تتعايش فيه كل الأ .العالقات الدولية اليوم؟
  . املنشود رغم االختالف  ؟  حتقيق الرفاهية واخلري العام

لتخلي عن سالحها ألا غري نالحظ كما يقول الكاتب األمريكي املشار إليه أن الشعوب تعزف عن ا 
كما أن هذه الشعوب غري مقتنعة بأن النظام الفدرايل هو  ،واثقة من طبيعة العامل الذي ستعيش فيه بدون سالح

  .احلل الناجح ملشكلة احلرب
إن الدعوة السابقة  إىل إقامة دولة عاملية يقابلها من ناحية أخرى منو متزايد للشعور القومي باالختالف 

تقوى هذا االجتاه كرد فعل طبيعي على القرون الطويلة وقد منا ذلك الشعور،و. ضرورة حتقيق الذات وز التميو
احلركة والشعوب حتت السيطرة األجنبية كضحايا حلركة االكتشافات اجلغرافية واليت قضتها الكثري من األمم 

فقد منا هذا . االستعمارية اليت رافقت عصر النهضة األوربية، بل أن تاريخ اهليمنة أقدم من ذلك التاريخ بكثري
الشعور باالختالف والتميز بالفعل، وكانت نتيجته موجة االستقالل اليت ميزت العالقات الدولية منذ احلرب 

  .)2(ي على هذه الظاهرةكاد اتمع الدويل حاليا أن يقضوالعاملية األوىل 
وهي  الدولة   اليت ال تشاركها .لدولة املستقلة ذات السيادة مجيع أحناء العاملل البسيط شكلالحيث عم 

األخرى  تنظم عالقاا مع باقي الدولوهي أيضا الدولة املستقلة اليت تدير شؤوا و. أية دولة أخرى  ةالسياديف 
  .ما متليه عليها مصاحلها حسبوبكل حرية ودون وصاية أو رقابة 

يرجع هذا وإن عصرنا احلايل بالذات هو العصر الذهيب للدولة كشخص من أشخاص القانون الدويل،
كل وهي تعميم شكل الدولة البسيطة على مجيع القارات والوصف بطبيعة احلال إىل املالحظة السالفة الذكر 

الدويل على الرغم من إغراءات النظم االحتادية اليت تقف كقوة أمام  التحديات اليت يعرفها اتمع و األقاليم،
التحديات  البشرية اليت توفرها هذه األشكال من الدول  يف مواجهةوخاصة من ناحية اإلمكانيات املادية و

الدول االحتادية  ت االستعمارية وظهورالكربى اليت تعرضت هلا الدول القدمية يف أوربا بعد إاء اإلمرباطوريا
واىل حد ما روسيا  والصني، وكندا، الكربى املعاصرة مثل الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد السوفييت القدمي،

  .اإلحتادية اليوم واهلند

                                     
)1(مع بعض التصرف ، 557ص  ،املرجع السابق : عدنان نعمة ـ .  
)2(ومن بينها قضية الشعب الصحراوي اليت . إقليما غري مستقل أو خاضع حلكم أجنيب 16لقد أحصت األمم املتحدة حاليا  ـ

اعتربا األمم املتحدة قضية تصفية استعمار،كما جتدر املالحظة أن قضية جزر املالوين كانت مطروحة على جدول 
  .أعمال جلنة األمم املتحدة لتصفية االستعمار ولكنها اختفت دون أي تفسري
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 دة الذيالسيا بدألكن الواقع احلايل يسري حنو العودة إىل الشكل البسيط  للدولة، وحنو املفهوم البسيط مل
ذلك حتت  يتمو.  )1(اإلصالح يف أوربا وكما أقره آباء الدولة احلديثةوظهر مع ظهور الدولة القومية أيام النهضة 

لكن العنف مل يكن واألوضاع لفرض تقرير املصري، وطائلة التهديد باللجوء إىل العنف يف الكثري من احلاالت 
حتليل السيادة املركبة إىل السيادات ولفك : بتعبري أوضحو. دائما القاعدة العامة الستعادة السيادة احمللية حاليا 

فقد احنل االحتاد التشيكوسلوفاكي سلميا إىل دولتني تتمتع كل منهما اليوم بالسيادة . املكونة هلا من جديد 
 بالتراضي بني اجلمهوريات اليت كان تشكل هذا االحتادولسوفييت كذلك سلميا كما احنل االحتاد ا. االستقاللو

 حاليا توضع اللمسات األخرية لوضع حد لالحتاد اليوغساليف بعد انفصال مجهورية البوسنة واهلرسك و. الكبري
ذه  دةت املتحوالواليا اعتراف الدول الغربيةومث إعالن استقالل مجهورية اجلبل األسود من طرف واحد 

األمن الدويل تشبه اىل حد كبري ما حدث يف قضية واجلمهورية، وهذه سابقة اعتربت خطرية على السلم 
  إن الكثري من الدول االحتادية احلالية تضم يف داخلها أوضاعا قلقة قابلة  لالنفجار يف أية حلظة وهو. بنغالداش

ود السبب املباشر يف ذلك إىل أن قيام معظم هذه يعو. األمن الدوليني للخطر والشئ الذي قد يعرض السلم 
بل كان نزوة أشخاص أو طموح شعب أو فئة معينة من السكان إىل السيطرة . االحتادات مل يكن خيارا شعبيا 

قد يكون  اإلحتاد نزوة من نزوات املستعمرين القدامى وسعيهم والتوسع، أي أنه إرث غري متوازن من املاضي، و
إىل تثبيت نفوذهم واستحواذ شركام على ثروات مناطق معينة من أراضي الدولة االحتادية،واملثال على ذلك 

ة وقد حيتاج ذلك الوضع يف الوقت احلاضر إىل مراجع.. .اهلندوالكونغو واإلحتاد النيجريي،وإحتاد جنوب إفريقيا 
وحىت  يف اندونيسيا، ونيجرييا،وهو ما يوجد عليه الوضع حاليا يف اهلند، وإعادة نظر يف األسس اليت قام عليها ،و

اليوغوساليف اليوم من ميل وجلوء إىل العنف من أجل  يف الصني وروسيا وقد رأينا ما آل إليه مصري االحتاد 
السبب يف ذلك راجع إىل النمو املتزايد للشعور القومي وة السيادة احمللي تفكيك السيادة الفدرالية والعودة إىل

االستقالل والتطلع إىل تأكيد اهلوية املختلفة وتقرير املصري والذي جيتاح العامل اليوم واىل الشعور باالختالف 
يف ميدان  عرفه العامل وايل الثورةيالوعي القومي كنتيجة للتطور الذي  انتشاركما يعود إىل :إقامة سيادة منفصلة و

تعميم ووال ننسى تأثري احلركة  الرامية إىل تطوير . االتصاالت وكذلك سهولة املواصالت بني خمتلف أحناء العامل 
خصوصا اإلحلاح الشديد على حق الشعوب يف تقرير مصريها،هذا احلق وصيانة احلقوق األساسية لإلنسان و

وخاصة منذ اية احلرب العاملية األوىل، وقد . شتكيف مع الظروف اجلديدة بشكل مدهوالذي تطور مضمونه 
املبدأ القدمي إىل حق يهدد الكثري من األنظمة السياسية احلالية القائمة على سياسة االستبداد، والتفرقة  حتول هذا
  .إنكار حق االختالف يف إطار الوحدة اإلقليميةوالظلم االجتماعي، والقهر ووالتمييز 

 السيادة الكالسيكي كما وضعه الفقه الفرنسي بصفة أمن التناقض بني مبد على ما يبدو أن هناك نوع
مساسا بالوحدة اليت ال تتجزأ للسيادة اليت تتمسك ومبدأ تقرير املصري الذي يعترب يف بعض جوانبه ديدا وخاصة 

الوحدة الترابية واالستقالل السياسي  مبدأالذي ينص على .ا مجيع الدول اليوم، كما أقرها ميثاق األمم املتحدة
جلميع الدول،لكن امليثاق قد تضمن أيضا مبدأ التسوية يف احلقوق بني األمم والشعوب وأن لكل منها تقرير 

  . مصريها

                                     
)1(املفكرينأمثال  ـ :   Jean Bodin-Jean Jack Rousseau-Jean Lock-Tomas Hobbs  
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بالفعل مساس ذه  قد تؤدي يف النهاية إىل املساس بالسيادة القائمة بل أنه: ذلك أن ممارسة تقرير املصري
مارسة قد تقود يف النهاية إىل جتزئة سيادة دولة قائمة إىل سياديتني أو اىل عدة سيادات امل ههذ ألن. السيادة

سيادة يف مظهر من مظاهرها يف مواجهة فئة معينة من تؤدي إىل وضع قيود على ممارسة ال منفصلة أو أا قد
  .ال  تتجزأ وحدة أااإلقليم  وهي اليت وصفت من قبل بأا سيادة مطلقة و أجزاءمن  زءالشعب أو ج

من الواضح أن مبدأ السيادة كما صاغته قواعد التنظيم الدويل وأحكام القضاء الدويل وكما تدل عليه 
فان مل تكن مجيعا يف . اجتاهات غالبية الفقه الدويل احلديث أصبح ينطوي على املضمون اجلوهري للمعايري البديلة

خمتلفة جلوهر واحد أو هي تندرج حتت معيار قانوين واحد هو حكم املترادفات فهي أوصاف فنية من زوايا 
  .)1(األهلية القانونية الدولية

إن اإلفراط يف التفاؤل قد يقود إىل استنتاجات غري منطقية خاصة إذا راعينا خصائص اتمع الدويل 
: ا املوضوعذغريبة يف هفهناك أمثلة . كذلك أسباب االنفصاالت مث عوامل الصراعوأسباب التكتالت و. املعاصر

جزء منه يوجد حتت السيادة :يوجد اليوم مقسما العريق فإن هذا الشعب:  ففي قضية الشعب الصومايل مثال
حقها يف السيادة على وتطالب الصومال اليوم بتقرير املصري و. جزء آخر يوجد حتت سيادة كينياواإلثيوبية، 

 من جهة،وبني الصومال كينياوهر الصراع الدائر بني الصومال هذا هو جوو. هذين اجلزأين من إقليمها وشعبها
أما ما زالتا يف مرحلة بناء الدولة و، يف حني ترى الدولتان املعنيتان أنه ال جمال لذلك من جهة أخرى إثيوبياو
قليم يف حالة أخرى رفضت حمكمة العدل الدولية اإلدعاء املغريب باحلق التارخيي كأساس لبسط السيادة على إو

اإلقليمية كان هذا الرأي كاف كدليل على أن احملكمة ال تريد فتح موضوع املطالب و. كان حتت االستعمار
األمن الدويل وخطري على السلم وهو ملف شائك وإعادة فتح موضوع احلدود املوروثة عن االستعمار، و

احلدود املوروثة الوحدة اإلفريقية فور إنشائها على ضرورة احملافظة على وخاصة يف إفريقيا حيث أكدت منظمة 
اليت تزخر ا هذه القارة  الثقافيةو عن االستعمار لتجنب ظهور الصراعات املبنية على املطالب اإلقليمية والعرقية

  . بالذات
لبقاء، بقدر ما حتاول االبتعاد مقومات اويشري الواقع احلايل إىل أن الدولة املعاصرة بقدر ما متلك من قوة و

عدم االنصياع  عن الذوبان يف تنظيمات أكرب قد تفقدها سيادا، كما نالحظ كذلك أن الدول متيل بالطبيعة إىل
  .للقانون كلما مسحت هلا ظروفها

 ومقومات محاية سيادا تكون يف غالب األحوال ضحية انتهاك هذهإن الدولة اليت المتلك إمكانيات 
  .دة عن طريق التدخل بالقوة بصورة من الصورالسيا

رغبة الدول القوية يف ومل تكن سيادة الدول عرب كل مراحل تطورها رادعا ميكن أن يوقف طموح 
مثال حي على عدم  اليوم يعترب صراع الشرق األوسطو. السيطرة على حساب الدول األقل قوةوالتوسع 

ا وقائمة  دول التمادي يف االعتداء على سياداتواملعاصر بشأن السيادة،  الدويل تمعاكتراث ا معترف
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يتم واحتالل أراضي دول أخرى بالقوة رغم وضوح أحكام القانون الدويل كما وردت يف ميثاق األمم املتحدة،و
حق الفيتو الذي متلكه أمثلتها كثرية فإن وأمام هذه األوضاع و. جتاهل كل القرارات األممية املتعلقة ذا الوضع

  حيمي كل املعتدين، والدول الكربى حيمي املعتدي 
. قد حولتها إىل أغلبية من نوع خاصوفالدول الكربى توجه األغلبية العددية داخل أجهزة األمم املتحدة 

 الظروف فإن موضوع السيادة قد ضاع فعال بني توصيات اجلمعية العامة حيث األغلبيةوأمام هذه األوضاع و
قرارات جملس األمن أين يهيمن الفيتو الذي جيسد القوة السياسية للدول العظمى اليت تستعمله حلماية والعددية، 

 . مصاحلها ومصاحل حلفائها
قواعد ورغم ما فيه من نقائص،فإنه  يتضمن أحكاما وورغم ما يوجه إيل القانون الدويل املعاصر من نقد، 

بفضل و. سالموالعيش يف أمن والرغبة اليت تشعر ا معظم دول العامل اليوم  يف االستقرار وتعرب عن الطموح 
أوقات طويلة للتخفيف من حده هذه وسياسيني كرسوا جهودا مضنية والكثري من اجلهود املخلصة لفقهاء 

ة كذلك التخفيف من قسووللتقليل من فرص تدخل دول يف شؤون دول أخرى والتحديات والصراعات 
بفضل . الظروف ومن شدة املعاناة اليت يعيشها الكثري من األشخاص سواء كأفراد أو كمجموعات بشرية 

اجلهود املخلصة هلؤالء مجيعا  تطور القانون الدويل كثريا يف هذا االجتاه  بتقييد السيادة املطلقة وحرية التصرف 
لقد لعبت املنظمات .من جهة أخرى لمن التدخ تقدمي ضمانات احترام سيادات الدول األخرىومن جهة 
السعي إىل حتقيق الرفاهية والعاملية دورا إجيابيا بناء يف هذا اال لتحقيق السلم واألمن الدويل، واجلهوية 

ذلك أن القانون الدويل املعاصر مل يتخلص من كل رواسب  كثرة الثغرات،والرقي رغم النقائص واالزدهار و
هو ماضي وأو املاضي القريب . هو ماضي السيادة املطلقة أي سيادة منطق القوةود سواء املاضي البعي. املاضي

ومثة ظاهرة هلا .التمييزواالستغالل واالضطهاد وماضي السيطرة . احلركة االستعماريةواالكتشافات اجلغرافية، 
ل للبلدان والشعوب داللتها يف صياغة قرارات األمم املتحدة اخلاصة بتصفية االستعمار وإعالن منح االستقال

الشعوب يف سيادا الدائمة على مواردها وثرواا الطبيعية فان السيادة اإلقليمية أصبحت  كافة املستعمرة،وحق
تنسب اىل شعب اإلقليم املستقر عليه وليس إىل الدولة ذات السلطة املطلقة عليه إذا كانت أجنبية عنه واليت كان 

  . )1(دية ، وقواعد القانون الدويل التقليدي عموما السيادة على اإلقليم وشعبه معاهلا مبقتضى قواعد السيادة التقلي
املساواة يف السيادة بني  مبدأاالستقرار العالقات الدولية يتطلب احترام وإن استتباب السلم واألمن الدويل 

الرفاهية اليت تسعى إليها الدول عرب األمم املتحدة تتطلب واالزدهار وأن الرخاء وصغريها، ومجيع الدول كبريها 
االعتراف باحلقوق وال يتحقق هذا األمر إال  بالشعور بالتكامل وجتسيد الرغبة يف التعاون ونوعا من التوازن، 

ن تتمثل أهم عوامل االستقرار العاملي يف النهوض بالدول املتخلفة من أجل خلق توازوااللتزامات بكل شجاعة، و
البطالة وااعة والفقر وكثرة الصراعات ، وذلك بالقضاء على األمية وحقيقي بينها يقضي على أسباب التوتر 

التعاون على مواجهة وكذلك دول الشمال،  وأرهبت تفشي األمراض وظاهره اهلجرة الغري شرعية اليت أرهقتو
  سيطة من طرف الدول القادرة على ذلكقد ثبت أن هذه املسألة مل تلق سوى عناية بو. الكوارث واألخطار
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هو والعلم بصفة عامة هو امتياز وطين، وألن الكثري من األمم املزدهرة اليوم ترى أن التكنولوجيا بصفة خاصة 
جانب من جوانب قوة الدولة جيب عليها أن حتميه كما حتمي باقي الثروات الوطنية وقد الحظنا انعدام اإلرادة 

املعارف العلمية إىل الدول اليت هي يف حاجة إليها كما ال توجد قواعد عرفية أو اتفاقية تفرض والرغبة يف نقل 
  .على الدول املتقدمة ذلك 

سياسي،ومسيت هذه املرحلة مبرحلة ولقد مر العامل بعد احلرب العاملية الثانية مبرحلة توازن عسكري 
الواليات املتحدة األمريكية من جهة أخرى ومن جهة ) سابقا ( متمثلة يف االحتاد السوفييت   " سياسة القطبني"

هو ما مسي كذلك والذين كانا يتبادالن اجلذب فيما بينهما ، حبيث خف الضغط على باقي اال السياسي 
  .املعسكر الرأمسايلوباحلرب الباردة بني املعسكر االشتراكي 

انفردت الواليات املتحدة األمريكية ) سابقا ( عسكر االشتراكي بقيادة االحتاد السوفييت بعد ايار املولكن 
على الفيتو الذي متتلكه األمر الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا وحاليا حبرية املبادرة معتمدة على قوا املادية 

معرضة للتدخل املباشر ليوم فجميع الدول ا. مواقفها من  األحداثوعلى سيادة الدول اليت تعارض سياستها 
هي و  العراق يوغسالفيا وعدة دول يف أمريكا الالتينية قبل ذلكوأفغانستان،  يشكل من األشكال كما حدث يف

لو بالفيتو كما وذلك مبساعدة الواليات املتحدة حللفائها أو محايتهم وكذلك معرضة خلطر التدخل الغري مباشر 
ع ـــأمام هذا الواقو. لبنان وعلى الفلسطينيني عتداءات املتكررة علىحيدث  يف الشرق األوسط وخاصة اإل

ال تستطيع باقي الدول فعل أي شيء ، كما تقف منظمة األمم املتحدة  بكافة أجهزا عاجزة أمام هذا الواقع 
  . )1(اجلديد

ميثاق األمم  األسيويني نصوصولقد خرقت الواليات املتحدة منفردة أو مبشاركة حلفائها األوربيني 
التهديد  املتحدة اليت حتمي سيادة الدول األعضاء من أي عدوان، كما خالفت نصوص هذا امليثاق املتعلقة مبنع

آخر  وجه أو على أي. باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي لدولة ما
 يف كثري منو. ول حبكم املصلحة متتنع عن إبداء مواقفها كما أن الكثري من الد. مقاصد األمم املتحدة ويتعارض 

هذا ما ولد استياء وضد رغبة أغلبية  أعضاء األمم املتحدة والتنديد واألحيان يتم خرق القانون رغم املعارضة 
استغالل الظروف وكبريا وتشكيكا دوليا يف مصداقية األمم املتحدة يف ظل هيمنة الواليات املتحدة عليها 

دة يف ظل غياب معارضة جدية لسياستها يف جملس األمن الدويل الستصدار تفويضات عن طريق جملس اجلدي
خمتلفة،ويف كثري من األحيان تلجأ خلفيات وأسس  ىذلك عل  يتم واألمن باستعمال القوة مشكوك يف شرعيتها، 

اليها الدول منذ بداية عصر توصلت  قوات التحالف اىل التدخل متحدية كل القواعد والقيم واملكتسبات اليت
  .الوقت احلايل التنظيم اىل
  

                                     
)1(يلقى جتاوبا من طرف بعض الدول، املالحظ أن موضوع إصالح املنظمة يطرح من حني إىل آخر، هذا املوضوع الذي  ـ

ولكنه يلقى معارضة من طرف الدول اليت ختشى على امتيازاا احلالية، يف حني جيد تنافسا وتسابقا بني بعض الدول اليت 
وبذلك .تسعى إىل احلصول على بعض االمتيازات من خالل هذا اإلصالح مثل صفة العضوية الدائمة يف جملس األمن

  .وتغطية ما تعانيه من أزمات داخلية حادة الت التدخل يف ما تراه من شؤوا الداخلية،حتمي نفسها من حمو
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  عصر التنظیم الدولي إنطالق : الثانيالمبحث 

كان قيام عصبة األمم كمنظمة سياسية يف أعقاب احلرب العاملية األويل على خلفية التجربة القاسية اليت 
ما ترتب عنها من آثار والقساوة، وبذلك القدر من الفظاعة و ،االتساعوجنمت عن حرب بذلك احلجم 

 يتال. التهجري،واإلبادةواجتماعية، وما تسببت فيه من معاناة إنسانية نتيجة التقتيل وسياسة التشريد واقتصادية 
قد تسببت و. حرمانواجلماعات البشرية سواء كمجموعات أو كأفراد وما اجنر عن ذلك من معاناة  اتعرضت هل

نتج عن ذلك مقت شديد للحرب اليت أثارت موجات من اهللع ومتزق اجتماعي رهيب احلرب العاملية األوىل يف 
اخلراب وكذلك الدمار و. اليت مل يكن هلا ما يربرها سائر الكبرية يف األرواحنتيجة اخل يف كل مكان االمشئزازو

وودرو "مريكي قد كان الرئيس األو. قد ألقى باللوم على نطاق واسع على سياسة توازن القوىو. الذي خلفته
حق تقرير ويرى أن سياسة توازن القوى غري أخالقية ألا تنتهك الدميقراطية  Woodrow Wilson"ويلسن
شرعية ولقد كانت احلرب العاملية األوىل نتيجة حتمية العتناق الدول الغربية مبدأ العنف، القوة املادية  .)1(املصري

هي املبادئ اليت نسجت منها قواعد القانون ونتائجها العدوانية أي شرعية احلرب لتحقيق األهداف القومية 
انتهى باحلرب وقد أمحى التنازع بني الدول الغربية االستعمارية على استغالل ثروات القارات و. الدويل التقليدي

  .)2(العاملية األوىل
ما رمسته من أوضاع ومعنوية وما خلفته من نتائج مادية ولعاملية األوىل لقد كانت أسباب اندالع احلرب ا

على بذل اجلهود لتنظيم اتمع الدويل  هاشجعو )3(دافع لتوجيه حماوالت الرأي العام يف الدول الغربيةوأهم حمفز 
لقوة ة باستعمال  اأين يكون حق املبادرمستقر يف اتمعات الداخلية وبصورة تقربه على األقل مما هو مألوف 

  .سالمة كل األشخاصوباملقابل حتتكر اجلماعة هذا احلق على أن تقوم حبماية أمن و، حمرما من طرف األفراد 
السيادة  ممفهو يطرةسلقد متيزت الفترة السابقة على اندالع احلرب العاملية األوىل كما رأينا بكوا فترة 

بني قات  يف العال منطق القوة والغلبة اليت عم فيها رحلةاملهي و،  بالفوضوي يف جمتمع دويل يوصف املطلقة
  . الدول

أمهية هذه  زادتوكانت الدعوة إىل التنظيم قد انطلقت قبل احلرب العاملية األوىل بفترة زمنية معتربة،  لقد
بذلت يف اليت احملاوالت  تلك كلولكن هذه الدعوة و. الدعوة بعد النتائج املرعبة اليت أسفرت عنها تلك احلرب

الكربى يف مؤمتر الصلح  رد فعل عنيف من طرف الدولوهذا االجتاه سرعان  ما اصطدمت مبعارضة شديدة 
أهداف مل تعلن عنها  يف القوة العسكرية وسيلة لتحقيقوفالدول الكربى كانت ترى يف النصر فرصة  .بفرساي

ما صدر عنه من نصوص والنوايا انعكست فعال يف ما أسفر عنه املؤمتر من نتائج ولكن تلك األهداف ومن قبل، 
هو االتفاق الذي نشأت مبوجبه و" عهد عصبة األمم"النصوص كان بدون شك وأهم هذه النتائج وووثائق، 

قة على قد احتوت هذه الوثيو. املنظمة السياسية اليت تعد أول منظمة من هذا النوع يف تاريخ اتمع الدويل
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ذلك على الرغم من أن الصيغة و.قواعد جديدة يف مواجهة ما كان متعارف عليه قبل تلك الفترة من قواعد
حرصها الشديد على االستفادة من نتائج والنهائية هلذه القواعد قد جاءت تعبريا عن إرادة الدول املنتصرة 

  .تعويض ما حلقها من خسائر من جراء تلك احلربواالنتصار 
تصرفاا يف مؤمتر الصلح، أمرا طبيعيا يف ظل ما كان سائدا ومعروفا وانت مواقف الدول املنتصرة لقد ك

إمالء الشروط على الدولة املهزومة وشرعية فرض الغرامات ومن قواعد يف تلك الفترة حيث ساد قانون القوة 
مبا تسفر عنه احلرب يف النهاية  دون معقب  مهما كانت الدوافع اليت أعلنت من أجلها احلرب ألن العربة كانت

  .من نتائج
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 نظام األمن الجماعي لعصبة األمم : األول طلبالم

  
الصالحيات اليت وطريقة عملها وأهدافها وفريدة من حيث تنظيمها وتعترب جتربة عصبة األمم جتربة رائدة 

كما أن تقييم هذه التجربة جيب أن يتم . أوضاع قبل إنشائهاوخولت هلا باملقارنة مع ما كان سائدا من ظروف 
   األجواء اليت كانت تعمل فيها، وخاصة الصالحيات املمنوحة هلاوانطالقا من الظروف اليت ظهرت فيها 

  . حقيقة استعداد الدول للتنازل عن بعض اختصاصاا التقليدية لصاحل املنظمةو
 معظم نصوص عهد عصبة األمم تتعامل مع مسألة السيادة بكل: نإن ما ميكن مالحظته يف البداية هو أ

أن القيد هو استثناء وقد انطلق العهد من املبدأ الذي يقر أن األصل العام يف العالقات الدولية هو احلرية وحذر 
  .من هذا األصل العام 

  ا حل المنازعات الدولیة سلمی : الفرع األول

بكل وضوح أحد أهم املبادئ اليت قامت وتضمنت املادة العاشرة من عهد عصبة األمم يف هذا الشأن 
فقد أكدت املادة . االستقالل السياسي للدول األعضاءواحترام الوحدة اإلقليمية : هي وجوبو عليها املنظمة

املذكورة على التزام الدول األعضاء بضمان احترام الوحدة اإلقليمية واالستقالل السياسي للدول األعضاء إذا ما 
جيوز لس العصبة اختاذ التدابري املذكورة يف حالة وقوع وأو لوحت ديدات باللجوء إليه، .وقع اعتداء عليها

 الوحدة اإلقليمية ضمان إحترام إن تأكيد عهد عصبة األمم على. عدوان أو يف حالة التهديد باللجوء إليه
التصرفات السياسية اليت واالستقالل السياسي للدول األعضاء يعترب رد فعل طبيعي على املطالب اإلقليمية و

على احترام الوحدة  ى فإن هذا التأكيدمن جهة أخروكانت وراء اندالع احلرب العاملية األوىل هذا من جهة، 
يعترب مبثابة ترسيم للترتيبات اإلقليمية اليت أقرها مؤمتر   اإلستقالل السياسي للدول األعضاءواإلقليمية 

اليت كانت السبب ووضع حد رمسي صريح للسياسة التوسعية اليت اتبعتها الدول الكربى يف أوروبا و.فرساي
ال يفوتنا يف هذا املقام التذكري أن إعادة رسم خريطة أوربا السياسية و. عاملية األوىلاملباشر يف اندالع احلرب ال

سياسة الغرامات اليت كانت متعبة يف ذلك الوقت، تلك وبعد احلرب العاملية األوىل كان على أساس حق املنتصر 
  .جهابشرعية نتائوالسياسة اليت كانت تعترف حبق الدول يف اللجوء إىل القوة املسلحة 

يزداد تأثريه على وأصبح يتعاظم  مبدأتعترب املادة العاشرة من عهد عصبة األمم بصفة خاصة تأكيدا على و
  . اإلستقالل السياسي للدولوالوحدة اإلقليمية : األمن وهوواستقرار السلم ومنو القانون الدويل وتطور 

متتد هذه ولقد منح عهد عصبة األمم لس العصبة سلطات يف مواجهة املعتدي من أعضاء اجلمعية، 
هو ما والسلطات أيضا لتشمل من جهة أخرى الرتاعات املسلحة اليت تقوم بني دول ال تنتمي مجيعا إىل العصبة 

  :على النحو التايل. 1الفقرة  17تضمنه نص املادة 
دولة غري عضو فيها أو بني دول ليست أعضاء يف و دولة عضو يف العصبة يف حالة وقوع نزاع بني" 

وفقا للشروط اليت والعصبة توجه الدعوة اىل الدولة أو الدول اليت ليست أعضاء يف العصبة فيما خيص ذلك الرتاع 
يت يراها الس ذلك بالتعديالت الو 16إىل  12يف حالة قبول هذه الدعوة تطبق املواد من ويراها الس عادلة، 
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واجهت كذلك حالة رفض الدولة غري العضو االمتثال ألحكام عصبة  17من املادة  2كما أن الفقرة . ضرورية
إذا رفضت الدولة غري العضو اليت وجهت إليها الدعوة قبول التزامات العضوية فيما خيص "مضموا أنه واألمم 

  ".16ذلك الرتاع تطبق عليها أحكام املادة 
واجهت عصبة األمم يف التطبيق العملي مشكلة التفسري القانوين لبعض املصطلحات اليت تضمنها لقد 

باإلضافة إىل مرونة صياغة أحكام ذلك العهد مما سهل عملية اإلفالت من تطبيق تلك The covenant العهد
د املقصود مبصطلح حتدي معدو. فهوم مصطلح العدوانملتعريف  وجود ونذكر على سبيل املثال عدم. األحكام

، عدوانا التصرفات اليت تعد املقصود بالعدوان أو على األقل أي حتديد. االستقالل السياسيوالوحدة اإلقليمية 
   .االستقالل السياسي للدولووكذلك حتديد التصرفات اليت تعد مساسا بالوحدة اإلقليمية 

القانون الدويل السائد يف ذلك  يف حني كانت معظم الصعوبات األخرى راجعة اىل قصور طبيعي يف
وهذا ما أثر سلبا على نشاط املنظمة  وقد تضمنه عهد عصبة األمم كما كان عليه دون تعديل أو تغيري،. الوقت

وكان القصور بصفة خاصة على مستوى املصطلحات املستعملة يف صياغة معظم األحكام األساسية . بعد ذلك
  .  اليت تضمنها عهد عصبة األمم

إىل احتكاك دويل على لقد التزم أعضاء عصبة األمم بإحالة كل نزاع من شأن استمراره أن يؤدي 
التحكيم أو التسوية القضائية أو التحقيق من طرف الس، كما التزم األعضاء كذلك بعدم اللجوء إىل احلرب 

 يتعني يف هذهو، و تقرير السبأية حال قبل انقضاء ثالثة أشهر على صدور قرار التحكيم أو احلكم القضائي أ
أن يصدر قرار الس خالل ستة وأن يصدر قرار هيأة التحكيم أو احلكم القضائي خالل فترة معقولة،  الةاحل

  .أشهر من عرض الرتاع عليه
كما التزمت الدول األعضاء بعدم اللجوء إىل احلرب ضد أية دولة تقبل تطبيق قرار التحكيم أو احلكم 

  .تقبل تقرير جملس عصبة األممالقضائي أو 
كان أعضاء هذا التنظيم مؤهلني يف  إطار   هذا التنظيم ولقد وضع عهد عصبة األمم تنظيما سياسيا  

إلصدار قرارات تتعلق بشرعية جلوء أية دولة إىل القوة العسكرية، كما تضمن العهد كذلك أحكاما تتعلق 
  .    بتطبيق عقوبات على خمالفة نصوصه يف هذا الصدد

أنه  قد اعتمد على القانون الدويل العريف يف : إن أهم ما يالحظ على ما تضمنه عهد عصبة األمم هو
يف هذا اإلطار يبدو أن عهد عصبة األمم قد غري وضعية حق وحالة السلم، وحالة احلرب : التفرقة بني حالتني مها

ها يف ذلك، فقد تضمن عهد عصبة األمم قيودا الدولة  املطلق يف اللجوء إىل القوة العسكرية مىت رأت مصلحت
أن الفرضية العامة ما زالت تتمثل يف ولو أن هذه القيود تظهر على أا قيود استثنائية ومعتربة على هذا احلق،حىت 

  .حق الدولة يف النهاية يف اللجوء إىل احلرب
توى عدم الشرعية هذا كان يقوم حمولقد اعترب اللجوء إىل احلرب خمالفة هلذه االلتزامات عمال غري شرعي 

  .على أساس خمالفة الدول لواجبات اتفاقية تضمنها عهد عصبة األمم
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 جيب التذكري يف هذا اخلصوص أن عهد عصبة األمم مل يشر إىل مدى مشروعية اللجوء إىل االنتقامو
العسكري، ألن األعمال االنتقامية ختتلف عن األعمال احلربية مبعناها الفين الدقيق يف عدم إعالن احلرب بشأا 

هو األمر الذي و. كما أن االنتقامات العسكرية تعترب استعماال حمدودا للقوة العسكرية دون إعالن حلالة احلرب
عدم وجود حظر صريح على  على أساس أي": كورفو"احتالهلا ويف هجومها  1923 تسترت وراءه إيطاليا سنة

قد أيدت اللجنة اليت شكلتها عصبة األمم  لغرض واالنتقامات العسكرية غري احلرب يف عهد عصبة األمم، 
  .فحص تلك املسألة وجهة النظر اإليطالية

تزام الدول األعضاء وتتعلق بال 12أما احلالة الثانية  اليت متت اإلشارة إليها فقد تناولتها صراحة املادة 
بعرض كل نزاع من شأن استمراره أن يؤدي إىل احتكاك دويل للحل وفقا لإلجراءات املنصوص عليها 

  :هي كالتايلويستخلص من املادة املذكورة أن هناك ثالث حاالت تعترب احلرب فيها حربا غري مشروعة و
ذلك الرتاع على  إجراءات  التسوية  يف حالة جلوء دولة إىل احلرب من أجل حسم نزاع قبل عرض : أوال

  .السلمية اليت تضمنها عهد عصبة األمم
أو حكم  يف حالة جلوء دولة إىل احلرب قبل مرور مدة ثالثة أشهر على صدور قرار التحكيم، : ثانيا

  .القضاء، أو قرار جملس عصبة األمم الذي يصدر باإلمجاع
قبلت قرار    قبلت قرار التحكيم، أو حكم القضاء، أويف حالة جلوء دولة إىل احلرب ضد دولة  : ثالثا

  .لو بعد مرور مدة ثالثة أشهرو. جملس عصبة األمم
األوضاع و أن احلرب تكون مشروعة وفقا لعهد عصبة األمم يف احلاالت:  يفهم من باب املخالفةو

  :التالية
  ".الدفاع الشرعي " احلرب الدفاعية :  أوال
خر االنصياع لقرار التحكيم، أو حكم القضاء، أو لقرار جملس عصبة األمم إذا رفض الطرف اآل:  ثانيا

  .الذي يصدر باإلمجاع
جلوء دولة إىل احلرب دف حسم نزاع دويل تكون طرفا فيه إذا ما تعلق ذلك الرتاع مبسألة :  ثالثا

إذا : "هي على النحو التايلو    8فقرة  15هذا مبقتضى نص املادة و. تندرج ضمن السلطان الداخلي لتلك الدولة
ثبت للمجلس أن الرتاع يتعلق مبسألة تدخل وفقا للقانون الدويل ضمن االختصاص وادعى أحد أطراف الرتاع 

  ."الداخلي البحت ألحد طريف الرتاع
فإن الدول االستعمارية قد جلأت إىل هذا النص يف أيام عصبة األمم اليت مل : كما يالحظ الدكتور عتلمو

املنازعات املسلحة اليت كانت تواجه  هذا لتربير عدم اختصاص العصبة بنظروها حيظر قيام االستعمار يكن عهد
  .)1(اآلسيويةوتلك الدول من خالل حركات التحرير الوطنية اإلفريقية 

                                     
)1(71ص.املرجع السابق : حممد حامت عتلمالدكتور  ـ.  
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من الواضح أن عصبة األمم رغم هذه البداية الصعبة استطاعت أن تقوم ببعض األعمال فقد شهدت 
فقد مت وضع نظام لتحديد التعويضات اليت جيب : جناحا نسبيا يف نشاطها 1930 - 1924الواقعة بني عامي الفترة 

وقعت احلكومات بروتوكوال حول التسوية السليمة للرتاعات، وقد تضمن  1924يف عام وعلى أملانيا أن تدفعها 
  1925سنة " لوكا رنو"يع اتفاقية لعل أهم هذه التطورات هو توقو. النص على إحالة أي خالف على التحكيم

  .)1(إعطائها مقعدا بالسواليت مسحت ألملانيا باالنضمام إىل عصبة األمم 
  في حفظ األمن والسلم بة عصبة األممتقییم تجر  : الفرع الثاني

قواعد يعكس بكل وضوح احلد الذي كانت الدول يف ذلك وإن ما تضمنه عهد عصبة األمم من أحكام 
تقييد حلرية املبادرة، بتقليص حق كانت ترى فيه مظهرا من مظاهر والوقت مستعدة للذهاب إليه من تنازل 

كذلك حقها املطلق يف اللجوء اىل احلرب و. وسيلة لتحقيق ما تطمح اىل حتقيقه من أهدافو سيادا كدول،
لو أن القيد الوارد يف عهد عصبة األمم علي حق الدول يف اللجوء اىل وفحىت .ذلك مىت رأت مصلحتها يف

وذلك يف سياق  احلرب كان قيدا بسيطا إال أن مقارنته مبا كان سائدا قبل ذلك جيعل هذا القيد قيدا معتربا
اىل غاية اية التطور التارخيي العام للمجتمع الدويل حيث الحظنا عدم وجود أي قيد حقيقي على ذلك احلق 

  .احلرب العاملية األوىل وظهور عصبة األمم 
قد اعترب وأما من ناحية القانون الدويل فإن أهم ما يؤخذ على هذه الوثيقة هو استعماهلا ملصطلح حرب 

هو كما " حرب"مصطلح  ذلك أن.صطلح، ثغرة معتربة يف صياغة أحكام عهد عصبة األمماملاستعمال هذا 
الدويل العام وكما متت اإلشارة اىل ذلك ، ينصرف إىل املنازعات املسلحة اليت تقوم رمسيا القانون  معروف يف
أي املنازعات املسلحة املعترف ا من مجيع  أطرف الرتاع ، أو من أحد األطراف على األقل، أو من . بني الدول

أو احلرب  احلرب املعلنة،هي : فاحلرب يف القانون الدويل. طرف دولة حمايدة على أا تشكل حالة حرب 
  . املعترف ا رمسيا

عدة منازعات مسلحة وكان إستعمال القوة  نشاط عصبة األمم وهلذا  فقد حدثت خالل مرحلة
على نطاق ضيق أحيان أخرى ، دون أن تعترب الدول املتورطة فيها نفسها ونطاق واسع حينا  العسكرية فيها على

فقد كانت حادثة منشوريا مثال  :أحد الفقهاء يف هذا الشأن ما يلي يقول.خمالفة ألحكام عهد عصبة األمم
قد سقطت يف االختبار، فقد جنحت اليابان يف التحول من دولة ميكن أن تكون ضحية واختبارا لعصبة األمم 

ن اهلزمية إىل دولة إمربيالية ناجحة بنهاية القرن ، فقد أحلقت اليابا. لعدوان إمربيايل يف منتصف القرن التاسع عشر
بعد احلرب وانضمت اىل احللفاء يف احلرب العاملية األوىل، و 1910احتلت كوريا عام و، 1905بروسيا يف حرب 

  .)2(سعت اليابان إىل احلصول على اعتراف دويل بأا قوة عظمى
هي االختبار األخري لنظام األمن اجلماعي لعصبة األمم، ففي هذه  1935قد كانت األزمة اإلثيوبية عام و

قد فعلت ايطاليا ذلك على الرغم من وجود اتفاقية و. املرة مت فرض عقوبات على ايطاليا إال أا باءت بالفشل 
                                     

)1(71ص.املرجع السابق : حممد حامت عتلمالدكتور  ـ.             
)2(121املرجع السابق، ص املنازعات الدولية ،  :جوزيف س ناي االبن  ـ .  
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وكوا . كما أن إيطاليا كانت قد وقعت على اتفاق باريس الذي حيرم حرب العدوان. بني إثيوبيا وسالم بينها 
أن تنتظر ثالثة وكانت كذلك عضو يف عصبة األمم فقد كانت بذلك ملزمة بأن تلجأ إىل التسوية السلمية أوال، 

  .أشهر قبل اإلقدام على أي إجراء من إجراءات القوة العسكرية
  وول دوك  يقول الفقيه اإلجنليزيH.Woldock نا ملا كان ممك. لوان إرادة األمن اجلماعي كانت متوفرة

 1931أنه انطالقا من سنة و. السماح بأن تكون كلمة حرب كمصطلح قانوين ثغرة جدية يف عهد عصبة األمم
مل تكن تشعر بأا ملزمة بعدم استعمال القوة وعندما قدمت الدول القوية مطالب إقليمية صعبة التحقيق، 

احلكم من   يتضح هذاو.)1(قد انتهىلتحقيق رغباا فإن دور املنظمة كوكالة للحل السلمي للمنازعات كان 
  :استعراض الوقائع التالية

 بشأن عملية اجتياح منشوريا من طرف اليابان،" اللورد ليتون" فقد شكلت عصبة األمم جلنة برئاسة
تدخلها  وصفويدحض فيه حجج اليابان الحتالل منشوريا  1932اللورد ليتون تقريره للمنظمة يف سبتمرب  قدمو

على الرغم من أن تقرير اللورد ليتون  قد أوصى أعضاء عصبة األمم بعدم االعتراف بدولة وبأنه غري مربر، 
ضد  16اليت نصبتها اليابان إال أن   التقرير مل يدع اىل تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف املادة " مانشيكو"

صوتا مقابل صوت واحد 42وام يف صاحل تقرير ليتون أدىل أعضاء عصبة األمم بأص 1933يف فيفري و. اليابان
 . بعد ذلك من عصبة األمم لليابان، اليت انسحبت

وقد أصدرت اجلمعية . )2(عدم فعالية إجراءات عصبة األمموحذر وتوضح مدى بطء  منشوريا إن حادثة
ولكن النتيجة هي عدم  ".دولية جرمية"تصرحيا وصفت به حرب العدوان بأا  1927العامة لعصبة األمم يف سنة 

  .)3(تعريف العدوان من طرف عهد عصبة األمم
باإلضافة اىل عدم إلزامية إجراءات التسوية .فشل كل حماوالت التعريف اليت متت خالل هذه الفترةو

وكذلك اعتماد قاعدة اإلمجاع يف اختاذ قرارات جملس العصبة كل هذه النقائص باإلضافة . السلمية للمنازعات
بقاء كل التدابري  كل هذه العوامل جمتمعة أدت إىل. إىل حماوالت اعتماد جماالت النفوذ من طرف الدول لكربى

زيادة على تبين أملانيا بعد عضويتها لس العصبة . )4(والسلطات املخولة لس عصبة األمم حبيسة النصوص
احتالل وقد تأكد شلل الس فعال باحتالل الواليات املتحدة جلمهورية الدومينيك، ولنظرية اال احليوي، 

  .النمساواليابان إلقليم منشوريا الصيين وكذلك احتالل أملانيا فيما بعد لبولندا 

                                     
)1(121املرجع السابق، ص املنازعات الدولية ،  :جوزيف س ناي االبن  ـ .  

)2(  -  Resort to any form of hostilities was scarcely consistent with the execution of this article(12) in good faith. )3(122املرجع السابق، ص  : جوزيف س ناي االبن ـ   .  
  :يف هذا  شأن جهود عصبة األمم  مايلي  H.Weldock  : يقول          

)4(  -  Accordingly; if the will to collective security had been stonger,the phrase, resort to war need never have 
been allowed to become a serious gap in the Covenant. 

            H.Weldock, use of force by individual states in international law.H.R.vol.2.1952 
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العامة  ونشري يف النهاية اىل أن قانون تسوية املنازعات الدولية بالطرق السلمية ،الذي وافقت عليه اجلمعية
يف االتفاق،واليت ال  الذي ينص على أن اخلالفات القائمة بني الدول األطرافو1928سبتمرب  26لعصبة األمم يف

للعدل الدويل أو أي حمكمة  تتم تسويتها بطريق املفاوضات أو عن طريق،التوفيق،ختضع لقضاء احملكمة الدائمة
ومل يصدق على هذا . احملكمة  إللزامية هلذهوبتعبري آخر ينص  املشروع املصادق عليه على الوالية ا.حتكيم

 ..)1(القانون العام اآل عشرون دولة، وهلذا مل يؤد أي دور هام
      : يف النهاية ميكن أن نعتمد تعليق أحد األساتذة كخالصة حلقيقة الوضع الذي كانت عليه عصبة األمم

حل املنازعات سلميا الذي مت  واجبفقط إن عهد عصبة األمم ينص على أن أطرافه جيب أن تقبل ليس 
حيمي الوحدة اإلقليمية واإلستقالل السياسي وكذلك أن حيترم  ذكره،ولكن يف نص مستقل أن كال جيب أن

  .لكل دولة أخرى ضد العدوان
    the Covenant stipulated that the parties to it should not only accept the partial 

obligation of  acific settlement of disputes( which has been mentioned) but in an independent 
article that each should also respect and preserve as against external aggression, the territorial 
integrity and existing political independence of every other state.                         

The provision was something of a dead letter since it was merely provided that, in the 
event of any breach of it the council should advice on the means whereby respect for it should 
be enforced, and the interpretation placed upon this formula already at an early date was that 
the council’s advise had no binding force )2( .                                                                       

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

                                     
)1(47ص  ،املرجع السابق : تونكني.أ .ج:  يف هذا الصدد ـ.  

)2(  -  Parry C : the function .of the Law in international society opt cit . PP 32. 
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  BRIAN PACT - THE KELLOGG . إبرام میثاق باریس : الثاني المطلب
مبا أن عهد عصبة األمم مل يكن قاطعا على النحو السالف بيانه يف حظر اللجوء إىل احلرب بغية حسم  

اتفاق مت إبرامه يف البداية بني  هوو. فقد كانت تلك الثغرة اخلطرية وراء ميالد ميثاق باريس . املنازعات الدولية
 The Kellogg"براين  ـ كيلوج"  إتفاق يان اسميطلق عليه يف غالب األحوالواليات املتحدة األمريكية وفرنسا 

Brian Pact نسبة إىل وزيري خارجية البلدين.  
دعا وزير خارجية فرنسا الواليات املتحدة إىل تبين حظر اللجوء :ففي رسالة وجهها إىل الشعب األمريكي

فضل  خارجية الواليات املتحدةإىل القوة املسلحة يف العالقات الدولية يف معاهدة ثنائية بني البلدين، لكن وزير 
الواليات املتحدة من طرف وباإلضافة إىل فرنسا  1928قد مت إقرار ميثاق باريس سنة و. معاهدة متعددة األطراف
قد بلغ عدد و. تشيكوسلوفاكيا وهي أملانيا، بريطانيا، إيطاليا، اليابان، بلجيكا، بولندا وعدد من الدول األخرى 
  .دولة 63أي قبل اندالع احلرب العاملية الثانية  1939ق سنة الدول أطراف هذا االتفا

  باریس میثاق مضمون : الفرع األول

حماوالت احلفاظ على السلم واألمن ويتضح من اجلهود املبذولة يف ميدان حظر اللجوء إىل احلرب، و
كان اهلدف من و. تتزايدوأن ميثاق باريس كان عبارة عن بلورة حلركة عاملية ما فتئت تنمو : خالل تلك املرحلة

قد مت التطرق من قبل إىل التشجيع الكبري و. تلك احلركة هو حترمي اللجوء إىل احلرب يف العالقات الدولية 
الواليات املتحدة وكندا إىل هذه اجلهود من أجل جعل حرب العدوان والتأييد الذي قدمه الرأي العام يف أوربا و

  .خرقا للسلم أألممي
أن هذا االتفاق قد مت إبرامه خارج األطر الرمسية :ز ميثاق باريس على عهد عصبة األمم هوإن أهم ما مي 

كونه كان اتفاقا مستقال عن هذه املنظمة فقد ظل قائما، رغم اختفاء عصبة األمم عشية اندالع ولعصبة األمم، 
رض اليوم مع أحكام ميثاق يالحظ كذلك أن أحكام ميثاق باريس ال تتعاو. 1939احلرب العاملية الثانية سنة 

لو أن أحكامه مل تعد هلا أمهية عملية يف ظل التطور احلاصل واألمم املتحدة حيث بقي االتفاق ساري املفعول، 
بعد حترمي التهديد  باستعمال القوة أو استخدامها يف العالقات ويف القانون الدويل بعد إبرام ميثاق األمم املتحدة، 

ام هذه الوثيقة حبكم الواقع عدمية اجلدوى الكتساحها من طرف أحكام ميثاق الدولية، حيث أصبحت أحك
األمم املتحدة يف هذا اال، وبعد أن مشلت عضوية األمم املتحدة مجيع دول العامل حيث أن أطراف ميثاق 

         .                                       باريس هي اليوم مجيعا أعضاء يف منظمة األمم املتحدة 
أن : مادتني ، وقد ورد يف املقدمةوإذ أا تتكون من مقدمة .جاءت  أحكام ميثاق باريس مقتضبة جدا 

كل دولة موقعة تبحث من اآلن فصاعدا عن تنمية مصاحلها الوطنية من خالل اللجوء إىل احلرب حترم من فوائد 
 .                هذا االتفاق 

باسم شعوا احملترمة تدين اللجوء إىل احلرب من أجل ومسو األطراف املتعاقدة : " وجاء املادة األوىل أن
  ".تستبعدها كوسيلة للسياسة الوطنية يف عالقاا املتبادلةو. حل اخلالفات الدولية
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يف زعاا مهما كانت لقد اتفقت األطراف السامية املتعاقدة على أن منا"  :تنص املادة الثانية على ما يليو
  ". أساسها جيب أن ال حتل بغري الوسائل السلميةوطبيعتها 
الواقع أن تلك النصوص كانت قاطعة للداللة على حظر اللجوء إىل احلرب بغية تسوية املنازعات و

الة الدولية، غري أنه يلزم التنويه إىل أن حظر احلرب قد انصرف هنا إىل حرب العدوان حبيث كفلت مشروعية ح
  .)1(جلوء الدول إىل القوة املسلحة حني استعماهلا حلقها يف الدفاع الشرعي

وبعد أن أقام امليثاق مبدأ عدم االعتداء كأساس لتحرمي احلرب العدوانية، أقام باملثل مبدأ التسوية السلمية 
السلمية، فهو ذا أما وقد صرح ميثاق باريس بأن كل خالف بني الدول جيب تسويته بالطرق  ... للمنازعات

قد وضع مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، وهو املبدأ الذي أصبح بالتدريج، على غرار مبدأ عدم االعتداء من 
  . )2(مبادئ القانون الدويل املعترف ا عامة

  تقییم إتفاق باریس: الفرع الثاني 

يف احلقيقة نفس املالحظات  هي: ما يؤخذ عليه من مآخذوإن ما وجه إىل اتفاق باريس من مالحظات 
 اللجوء"و "  احلرب" هيواملآخذ اليت مت توجيهها إىل عهد عصبة األمم من حيث استعماله لنفس املصطلحات  و

حيث  العسكرية حرب كما سبقت اإلشارة تعين حالة معينة من حاالت استعمال القوةكلمة  نإ "إىل احلرب
األعمال القسرية العسكرية بدون تنظيم،  ويبقى االستعمال اآلخر للقوة املسلحة غري احلرب كاالنتقام العسكري 

قد استندت عليها إيطاليا كما ذكرنا يف هجومها و. هي الثغرة اليت كانت موجودة يف عهد عصبة األمم و
  .الدويل  تعد حربا يف القانوناحتالهلا كورفوٌ على أساس أن تلك األعمال اليت قامت ا الو

هلذا .الوطنية للدول لقد كان اهلدف من إبرام ميثاق باريس هو حترمي اللجوء إىل احلرب كوسيلة للسياسة
فهذه  أو حدث إستعمال للقوة العسكرية دون إعالن للحرب تشكل عدوانا،السبب إذا كانت احلرب ال 

ويف مقابل هذا التحرمي فسح امليثاق . األمم وال ميثاق باريس ال يشملها احلظر الوارد مبوجب عهد عصبةحاالت 
كما أجاز اللجوء اىل احلرب كعقوبة أو كإجراء .اال أمام إجراءات التسوية السلمية للمنازعات الدولية

 .مجاعي
 إال أن الراجح هو. الدفاع الشرعيأن ميثاق باريس مل يتطرق إىل مسألة : إن أهم مالحظة تستخلص هي

أنه قال هذا احلق قد إعترب منذ القدمي حقا طبيعيا للدول، وقد ورد يف تصريح لوزير خارجية الواليات املتحدة أن 
  ".أن الدول وحدها تستطيع أن تقرر مىت تستعمل حق الدفاع الشرعي"  : يف هذا الصدد

فرصا منح الدول  وإن هذا التصريح املفتوح هو الذي فتح باب اللجوء إىل استعمال القوة على مصراعيه، 
هذا ما دفع أحد الكتاب العرب إىل وإضافية للتهرب من التزاماا يف ظلٌ ميثاق باريس بدعوى الدفاع الشرعي 

كما ان ميثاق باريس مل يعرف العدوان، ومبا أنه اتفاق  )3(ترك احلال على ما هي عليهوالقول ليته مل يصرح ذا 
                                     

)1(73املرجع السابق، ص : حممد حازم عتلم ـ.  
)2(47 - 46 ص  ،الدويل العامالقانون  : تونكني.أ.ج  ـ .    
)3(السابق ، املرجعرسالة دكتوراه،  التدخل اإلنساين يف ضوء مبادئ القانون الدويل العام : عماد الدين العبد اهللا الدكتور ـ.  
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ينكر االتفاق يف مقدمته كما ذكرت على ان الدول اليت ختالف أحكامه ال وفهو ال يقيد سوى الدول اليت أبرمته 
من الراجح أن امليثاق قد ترك أطرافه أحرارا يف استعمال القوة سواء فرديا أو مجاعيا ضد وميكنها االستفادة منها 

أن التنظيم اجلماعي لألمن ليس موجه ضد : يف هذا اال قد قال أحد الفقهاء الكبارووصه أية دولة ختالف نص
  .)1(لكنه موجه ضد احلرب باعتبارها خطر مشتركوعدوان معني 

قد اعتمدتا على أحكام إتفاق باريس  "نورن بورغ"و" طوكيو"يبقى يف األخري أن نشري اىل أن حمكميت 
قواعد عرفية ملزمة حىت بالنسبة للدول اليت مل واعتربتا أن أحكامه فيما يتعلق بتحرمي حرب العدوان قد أصبحت 

  .تنظم إليه يف ذلك الوقت
ويف النهاية ،نالحظ بكل موضوعية أن انطالق عصر التنظيم الدويل كانت قد أملته ظروف معينة،وأهم 

إلشارة اليها وخاصة التطور اإلقتصادي الناجم عن النهضة العلمية وما صاحبها من ا متت هذه الظروف قد
قد أدى التطور اىل توفري إمكانيات إقتصادية كبرية،كما ظهرت احلاجة اىل و.مال لآللة يف مجيع امليادينإستع

 .أو لتصريف فائض اإلنتاج والتوسع كنتيجة هلذا التطور من أجل احلصول على املواد األولية، السيطرة
 
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
                                     

)1(  -  BOURQUIN M  . I    : collective Security Coated by Stark G J  Introduction to International Law .. 
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   تقییم مرحلة عصبة األمم المتحدة : الثالث مطلبال

 
حيث أن ضعف اإلحساس  إن القانون يعكس الطبيعة ازأة للسياسات الدولية،: يقول أحد الكتاب

ذلك أن االمتثال أو ضبط النفس هو نتيجة االلتزام أو . باجلماعة يؤدي إىل العزوف عن االمتثال أو ضبط النفس 
أن الدول ذات . كذلك يعين غياب جهاز تنفيذي جيمع بني بداية حق استخدام القوة الشرعيةو .قبول السلطة

وحىت تظهر قضايا البقاء يتراجع القانون عادة . نظام القوة والبقاء يف والسيادة هي يف نظام مساعدة الذات 
  .)1(للمرتبة الثانية 

القانون   هامة على صلة بظاهرة احلرب يف قبل اندالع احلرب العاملية الثانية كانت هناك ثالث وثائق
اليت يقول الدكتور  1907 لعام 11جمموع اتفاقيات الهاي وخاصة االتفاقية رقم : هذه الوثائق هيو. العام الدويل

 أن تلك االتفاقية قد أنيط ا آنذاك ليس حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية: حممد حازم عتلم بشأا
تقييد ممارسة ذلك احلق  أي احلق يف اللجوء إىل القوة املسلحة  مبناسبة إدارة العالقات الدولية ولكن فحسب 
الرخصة يف ظل االتفاقية مبناسبة حالة وحيدة جمردة وهي   على حنو كان من شأنه حظر تلك. املتبادلة للدول

لديون التعاقدية اليت مل تكفلها لرعايا هذه حالة اللجوء إىل استخدام القوة املسلحة مبعرفة الدول ألغراض استيفاء ا
أن ترفض الدول :احلرب شنكان يشترط الستفادة الدول من تلك الرخصة بو ،)2(الدول أي من الدول األغيار

اليت يف ذمتها الدين طرح الرتاع على التحكيم، أوان ترفض تطبيق احلكم الصادر عن التحكيم بشأن ديون 
هو عبارة عن معاهدة ذات قيمة وأمهية خاصة، فعهد عصبة و: ية فهي عهد عصبة األممأما الوثيقة الثان .األجانب

األمم ميثل يف سياق التطور التارخيي البداية اجلدية لظهور نوع جديد من املعاهدات الدستورية الدولية، اليت 
كما .غري السياسية فيما بعد وأمام تأسيس املنظمات الدولية السياسية  كانت البدايةو فتحت جماال واسعا

األمن والتعاون لتحقيق وترسيم التعاون الدويل املشترك من أجل استتباب السلم وساعدت على انطالقة  تقنني 
  . )3(الرفاهية املنشودة

أي أن األحكام اليت  لقد أعترب عهد عصبة األمم يف ذلك الوقت تقنينا تقدميا لقواعد قانونية دولية،
، وكانت تلك األحكام من  يف ذلك الوقت ة األمم كانت أحكاما جديدة يف القانون الدويلتضمنها عهد عصب

 من جهة أخرىوحلرب العاملية األوىل من جهة، الذي كان عليه أن يضع ترتيبات اية ا" مؤمتر فرساي"ابتكار 
  .والتنظيم أن يواجه مرحلة ما بعد احلرب بالتقنني، كان عليه

                                     )1(207ص السابق، املرجع ،املنازعات الدولية:   جوزيف س ناي االبن ـ.  )2(62ص  ،املرجع السابق : الدكتور حممد حازم عتلم ـ .  
 .ـ إن وضع إنفاق باريس القانوين عشية اندالع احلرب العلمية الثانية قد أكتنفه الكثري من الغموض          
فمنهم من صرح بأنه اتفاق باريس ال يلزم اال .ـ لقد صدرت الكثري من تصرحيات فقهاء القانون الدويل املتضاربة          

اليت قررتا أن أحكام االتفاق قد أصبحت أحكاما " طوكيو ونورن بورغ" الدول اليت  أبرمته فقط وانتقدوا رأي حمكميت 
  .عرفية بالنسبة للدول اليت مل تنظم إليه

)3(من طرف الدول األوروبية  1902وكما ستتكرر اإلشارة إىل هذا فإن هذا النص جاء كرد فعل على حصار فرتويال  ـ
وما يستحسن تكريره  هنا أن وفد الواليات املتحدة يف مؤمتر الهاي قد  مطالبة بديون مواطنيها لدى احلكومة الفيرتويلية،

وبذلك النص تبعد  منرو، أألا كانت تعتربه تطبيقا ملبد لقبول النص املذكور،بذل جهودا كبرية للتأثري على املؤمترين 
  . أطماع الدول األوروبية يف القارة األمريكية
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لك خارج األطر ذو 1928مت إبرامه سنة  يف هذا السياق فكانت ميثاق باريس، وقدأما الوثيقة الثالثة 
حرب "وقد تضمن ميثاق باريس حترمي احلرب كوسيلة للسياسة الوطنية للدول أي. الرمسية لعصبة األمم

  .، كما أقر واجب حل املنازعات الدولية بالطرق السلمية"العدوان
أية نصوص أو إجراءات للتسوية السلمية للمنازعات الدولية  وكما هو معروف مل يتضمن ميثاق باريس

ال ــأن ذلك اإلغف:كل ما تضمنه يف هذا الشأن كان التزاما عاما حبل املنازعات الدولية سلميا،واحلقيقة هيو
قد  كانت ال يعترب نقصا أو قصورا جوهريا، ذلك أن إجراءات ووسائل احلل السلمي للمنازعات يف ذلك الوقت

  .معروفة،وكان استعماهلا مألوفا يف العالقات الدولية أصبحت
وقد واجه التنظيم اجلديد الذي ظهر بعد احلرب العاملية األوىل كما تضمنه عهد عصبة األمم صعوبات 

  .ايارهاىل  الشئ الذي أدى يف النهاية كبرية صادفته يف امليدان
 نظام األمن الجماعي لعصبة األمم انھیار:  ولاأل الفرع

هذا الوضع ومن التحديات اليت مل يستطع التغلب عليها  الكثري عصبة األممتنظيم  واجه مع مرور الوقت  
  : كان راجعا بصورة خاصة إىل عدة عوامل أمهها

النصوص اليت تضمنها عهد عصبة األمم نفسه، وخاصة تلك النصوص املتعلقة ومضمون األحكام  : أوال
، وهو أمر هام جدا يف سياق أي املهام والصالحيات املمنوحة للدول الكربىبالقوة السياسية ألعضاء املنظمة 

القاعدة هي هذه الدراسة، فقد تبىن عهد عصبة األمم قاعدة اإلمجاع يف اختاذ القرارات يف جملس الوزراء، وهذه 
يف العرف الدويل من  راءات تطبيقا ملا كان متبعااألحكام واإلج تلك كانتوالسيادة املطلقة ،  بدأانعكاس مل

فقد كانت قاعدة اإلمجاع يف  .التصويت اليت كانت متبعة يف املؤمترات الدولية  إجراءات مثل اجراءتوقواعد 
ء عصبة األمم  باملهام املوكلة إليه، وقد منعته يف العديد من اختاذ القرارات عائقا كبريا أمام قيام جملس وزرا

 .األمن يف ذلك الوقتواألوضاع واألحوال من اختاذ قرارات كان عليه اختاذها حلماية السلم 
ملانيا إىل عضوية جملس وزراء اوصول : أما العامل الثاين الذي أثر كثريا على أداء املنظمة فكان:   ثانيا
كان من و. فقد كانت أملانيا هي الدولة  اليت أرغمت على توقيع اتفاقيات فرساي كدولة مهزومة  :عصبة األمم

خارجها ومصلحتها بعد دخوهلا عضوية جملس وزراء عصبة األمم،  أن حتمي نفسها وأن تعمل يف إطار املنظمة 
العاملية األوىل تطبيقا حلق  من اجل التخلص من الشروط احفة اليت فرضتها عليها الدول املنتصرة يف احلرب

  .املغلوب املنتصر يف أن ميلي شروطه على
أما العامل الثالث فيتمثل يف كون عصبة األمم قد وجدت صعوبة كبرية يف السيطرة على األوضاع :  ثالثا

وما نتج عن تلك الترتيبات من فوضى سواء داخل الدول نفسها، أو . اليت جنمت عن ترتيبات ما بعد احلرب 
هذه الفوضى كانت راجعة أساسا إىل الترتيبات اإلقليمية اجلديدة اليت حققت مصلحة الدول . يما بني الدولف

مثل العوامل اجلغرافية واإلنسانية ودون مراعاة ملا .املنتصرة دون مراعاة للعوامل واملعطيات والظروف األخرى 
 تيجة ظهور مشاكل األقليات، ومشاكل الالجئنيوكانت الن. يقتضيه املنطق وميليه العقل يف مثل تلك املواقف

االجتماعية اليت وإىل املشاكل االقتصادية  باإلضافة. الدينية واللغويةوالصراعات العرقية وواملطالب اإلقليمية، 



 

284 

وقد وجهت املنظمة اهتمامها  إىل  كل هذه املشاكل يف إطار توطيد . مجيع أحناء أوروبا كنتيجة للحرب عمت
  .إمكانيااو.حتقيق الرفاهية ولكن تفاقم تلك املشاكل كان قد جتاوز املنظمة واألمن والسلم 

أن الدول الكربى بدأت بعد فترة من اية احلرب يف تقدمي  :ما زاد يف تعميق هذه املصاعب إن : رابعا
وقد كان .املطالب  بدأت يف التهديد باللجوء إىل القوة العسكرية يف حالة رفض تلكومطالب إقليمية تعجيزية، 

على األداء املتواضع الذي واجهت به واىل عصبة األمم أثرا عميقا على املنظمة   لعدم انضمام الواليات املتحدة
ما إعترضتها من صعوبات، خاصة وأن الواليات املتحدة كانت قد ظهرت خالل احلرب العاملية األوىل كقوة 

كما سامهت كذلك بنشاط . امهت يف وضع ترتيباا النهائيةلعبت دورا كبريا يف جمريات احلرب،وسوعظمى، 
  .تأسيس عصبة األمم ووحزم كبريين يف صياغة إتفاقيات فرساي التارخيية 

اجلرأة الالزمتني ملواجهة املشاكل اليت ظهرت خالل فترة ولقد افتقرت منظمة عصبة األمم إىل الشجاعة 
كما أا مل  .)1(محاية األمم الصغرية من عدوان الدول الكربىنشاطها، ومما يؤخذ عليها كذلك أا مل تستطع 

تستطع محاية اموعات اإلنسانية كأقليات من بطش  الدول اليت ضمت اليها يف إطار ترتيبات اية احلرب 
  .)2(العاملية األوىل

بنسبة كبرية اىل التفسري الذي  راجعا الغليان الداخلي الذي ميز فترة نشاط عصبة األمموالتوتر  سبب نكا
أعطته الدول الكربى للمصطلحات اليت صيغت ا أحكام الوثائق اليت كانت سارية يف ذلك الوقت، لتربير 

قد ثبت و اضطهادها لألقليات اليت ضمت اليها،وعدواا وحتقيق أهدافها التوسعية على حساب األمم الصغرية، 
أدى تفسري تلك  وقد. ومدلوالت حمددة ومعترف ا يف القانون الدويل ان تلك املصطلحات كانت حتمل معاين 

املعترف به  إىل إفالت الكثري من الدول من التبعات اليت كان ميكن أن تلحقها واملصطلحات وفقا للمعىن السائد 
اتفاقيات وباريس من بعده،  ميثاقواألمم  عصبة الصياغة اللفظية ألحكام عهد ميزتالثغرات اليت  تلك لوال

كما هو و" احلرب"اللجوء إىلمصطلح و" حرب" فقد استعملت هذه الوثائق الثالثة مصطلح. الهاي قبلهما
تنصرف إىل حالة معينة بالضبط يف العالقات بني الدول، وهي حالة   فان كلمة حرب: معلوم يف القانون الدويل 

 .أو من طرف دولة حمايدة، أو احلرب املعترف ا من قبل أحد األطراف، احلرب املعلنة
أثناء نشاط عصبة األمم يف نزاعات مسلحة على   فقد تورطت بعض الدول: وانطالقا من هذه احلقيقة

من جهة و .ألا بكل بساطة مل تعلن احلرب رمسيا )3(نطاق واسع دون أن تعترب نفسها يف حالة حرب قانونيا
العقوبات الذي تضمنه عهد عصبة األمم ، ألن ذلك النظام أخرى فقد ثبتت يف التطبيق العملي عدم فاعلية نظام 

وعلى ما تراه كل دولة الئقا ا، وحسب ما تقتضيه مصلحتها  .كان يقوم على املبادرة الفردية للدول األعضاء
ة ــضد ايطاليا على إثر غزوها للحبش: كانت احلالة الوحيدة اليت حاولت املنظمة فيها تطبيق تلك العقوبات و

  .لكنها كانت حماولة فاشلةو 1935سنة 

                                     
)1(1936 - 1935وكذلك غزو احلبشة من طرف ايطاليا نفسها .مثال  1923اعتداء إيطاليا واحتالهلا  كورفو  ـ .  
)2(تعرض اىل اإلبادة اجلماعية  خالل احلرب العاملية األويل وبعدهاونقصد بذلك الشعب األرميين الذي  ـ.  
)3(وكذلك احلرب الغري معلنة بني الصني  1935.  وغزو احلبشة من طرف إيطاليا ،  1931غزو منشوريا من طرف اليابان  ـ

  .واليابان
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تعبريا عن السيادة املطلقة  للدولة يف تسيري شؤوا وكانت احلرب يف القانون الدويل العريف حقا مشروعا 
كما كان القانون الدويل الذي يعترف حبق احلرب، يعترف كذلك بشرعية . يف ظل األوضاع اليت كانت سائدة

يف " حق املنتصر"ت القاعدة اليت تنظم عالقات الدول املتحاربة هي قاعدة كانوالنتائج اليت تترتب عن احلرب، 
  .حقه يف االستفادة من انتصاره وتعويض ما حلقه من خسائروإمالء شروطه على املغلوب، 

رغم القيود اليت تضمنها عهد عصبة األمم، مث بعد ذلك ما ورد يف ميثاق باريس،فإن الدول الكربى قد و
مصاحلها  تعمل على تغليبوأظهرت من خالل السلوك العام أا كانت حترص على تفسري التزاماا بسوء نية، 

اليابان والصني وه  كل من إيطاليا األنانية على اعتبارات حفظ السلم واألمن الدويل وهو السلوك الذي اتبعت
  .مثال

  األمم ةعصب  إنھیارأسباب  : الفرع الثاني

حىت ومل تكن احلرب عمال غري مشروع ، ثانيةاحلرب العاملية ال اندالعاىل غاية أنه : احلقيقة املعروفة هي
فقد بقي أمام الدول منفذ  لتربير  1928بعد حترمي احلرب كوسيلة للسياسة الوطنية للدول مبقتضى ميثاق باريس 

احلرب بإخفائها حتت ستار عمل آخر مغاير، وهو حتايل كثريا ما استعملته الدول االمربيالية  ومن املعلوم أن 
كانوا يفضلون أن يطلقوا على احلروب اليت كانوا يشنوا بقصد إنذار الشعوب  خالل تلك الفترة  املستعمرين

وغري ذلك ويربهنون ذه الصورة على أن مثل " الرتاع املسلح" و "  القمع العسكريتدابري"املستعمرة مسميات 
  . )1(هذه األعمال ال تقع حتت طائلة ميثاق باريس

األمن ، يعود بالدرجة األوىل إىل طغيان شهوة االنتقام اليت كانت تدفع الدول والسلم  حتقيقعدم إن 
بدال من السعي اىل  تنظيم اتمع الدويل اخلارج من حرب عاملية على أسس  .املنتصرة يف احلرب العاملية األوىل

مراعاة ووذلك بتطبيق العدالة واإلنصاف،  تأخذ بعني االعتبار حقوق األمم األخرى،وتراعي الظروف اجلديدة 
  . التطور احلاصل يف مجيع امليادين واملالءمة والظروف 

من الناحية التقنية يعترب تقدما وذلك مبا تضمنه من أحكام  لقد سبقت اإلشارة اىل أن ميثاق باريس 
ما  وأجديدة يف القانون الدويل، فهذا االتفاق يدين كل احلروب اليت تشن كوسيلة للسياسة الوطنية للدول 

من معىن، وقد " حرب"وهو تقدم مل يسبقه إليه أي  إتفاق آخر رغم ما حيمله مصطلح " العدوان"يسمى حبروب 
هذا االتفاق جزءا من القانون الدويل العريف بالنسبة لبعض الدول اليت مل تنظم إليه مباشرة ، يف حني كان أصبح 

قد متت اإلشارة إىل ميثاق باريس و .دولة 63 عدد الدول اليت انضمت إليه عشية اندالع احلرب العلمية الثانية
الشهرية اليت جرت بعد احلرب العاملية " يوطوك"و" نورن بورغ "خالل حماكمات" العدوان"كوثيقة حترم حرب 

فإن ما يؤخذ على هذا . باإلضافة إىل النقائص اليت يشترك فيها اتفاق باريس مع عهد عصبة األممو. الثانية 
أنه مل يتضمن آليات لتطبيق ما نص عليه من أحكام، سواء فيما يتعلق حبل املنازعات : االتفاق بصفة خاصة

قد و. ة، أو فيما يتعلق حبالة اللجوء إىل احلرب خمالفة ألحكامه من طرف دولة من الدولالدولية بالطرق السلمي
أو إستعمال القوة . بقي الباب مفتوحا أمام الدول للجوء إىل احلرب اليت ال تعترب وسيلة للسياسة الوطنية

                                     
)1(194ص  السابق، املرجع ، القانون الدويل العام:    تونكني. ج.أ ـ.  
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العملية يف الوقت احلايل وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة قد فقدت أمهيتها . العسكرية دون إعالن احلرب رمسيا
من  إال أا تعد وثيقة هامة جدا يف سياق التطور التارخيي للقانون الدويل املعاصر وذلك بتحرمي حرب العدوان،

  .سلميا من جهة أخرىجهة،مث بإقرار واجب حل املنازعات الدولية 
هذه املنظمة أو قامت  ا لقد متيزت فترة عصبة األمم بعدد هام جدا من املساعي واملبادرات اليت قامت

سد الثغرات وا الدول يف إطار املنظمة، وكان اهلدف من تلك املساعي  بالدرجة األوىل هو ختطي الصعوبات 
ومن أجل هذه الغاية فقد اهتمت عصبة األمم مبكرا .األمن واملختلفة اليت كانت الدول تستغلها لإلخالل بالسلم 

باألحرى التوصل إىل اتفاق وكبرية يف الوصول إىل تعريف أ اتنظمة صعوبواجهت املومبسألة تعريف العدوان، 
حول طريقة تعريف العدوان وتذليل العقبات القانونية والعملية اليت واجهت حماولة االتفاق على طريقة وأسلوب 

  .معني للتعريف 
كان أمام اخلرباء خياران ومها التعريف ولقد طرحت خالل هذه الفترة إشكالية طريقة تعريف العدوان، 

طريقة إحصاء وذكر احلاالت اليت تعترب عدوانا من جهة و. املبدئي أي صياغة عامة إنشائية ملعىن العدوان من جهة
  .أخرى

ثبت فعال أن كل طريقة من  قد أ وقد ظهر خالف جدي حول اعتماد طريقة من الطريقتني ألن الواقع
 املؤكد أن الدول تستطيعو.هلا مساوئ وسلبيات اىل جانب احملاسن واإلجيابياتوالطريقتني تتضمن ثغرات 

املقترحتني، باإلضافة إىل هذه ف استغالل الثغرات والسلبيات لإلفالت من أحكام أي طريقة من طرقيت التعري
ا مع خصوص": احتمال وقوع خطر" أو" املتوقع"الصعوبة فقد طرحت مسألة الدفاع الشرعي على أساس اخلطر

تطور األسلحة اهلجومية إىل درجة أصبحت  الدولة اليت تقوم باملبادرة األوىل ال تترك للدولة والتقدم احلاصل 
  .)1(اهلدف أية فرصة للدفاع عن نفسها
ترتيب األفعال اليت إن قامت ا الدول كانت حاالت عدوان،فقد اعتربت وأما طريقة إحصاء وذكر 

املعتدي جتنب وقوع تصرفه ضمن احلاالت املذكورة يف التعريف، وبذلك ميكنه طريقة جامدة قد تسهل على 
ويكفي أن .  )2(من أعمال العدوان بدأاإلفالت من اجلزاء الذي يترتب على القيام بعمل يعترب من حيث امل

ل اىل نالحظ أن هذه احملاوالت إمنا فشلت ألن الدول الكربى يف ذلك الوقت مل تكن على استعداد جدي للتوص
كما أن معظم . تعريف العدوان، وأن البعض من تلك الدول كانت هلا مطالب إقليمية توسعية يف أوروبا نفسها

اىل تعريف للعدوان قد يكون   الدول الكربى كانت تسيطر على مستعمرات خارج أوروبا وال تريد الوصول
سيطرا على مستعمراا ، كل هذه العوامل  أو مينعها من إحكام. عقبة وعائقا أمام حتقيق طموحاا يف أوروبا

جمتمعة عجلت بايار السالم الذي أقامته الدول األوروبية بعد جتربة احلرب العاملية األوىل القاسية وما خلفته من 
كانت تدفع بعض  ،كماضرورة التغيريب تؤمن الدول وهي النتائج واآلثار اليت جعلت الكثري من نتائج مروعة،

                                     
)1(ا على الدول سنة  ـا املتكرر على  1967االدعاء الذي اعتمدت عليه إسرائيل  يف عدواوما زالت تعتمد عليه يف عدوا

  .لبنان وعلى الشعب الفلسطيين كما سنتطرق إليه الحقا
)2(وقد متت اإلشارة اىل ذلك باقتباس فقرات من كتاب األستاذ  ـFawcett .J.E.S  The law of Nations  
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واعتبارها الطريقة املثلى لتحقيق ما عجزت  كانت ترى يف احلرب الوسيلة الوحيدة للتغيري السياسي، الدول اليت
 .خاصةاملانيا  هذا ما كان عليه حالو.  عنه الدبلوماسية

فإذا كانت الدولة على درجة كافية من القوة، وكان يف مقدورها أن تعمل للنصر، فإا متلك دوما 
لالنتفاع من احلرب يف تدعيم مطالبها الفعلية والضرورية ضد دولة أخرى، فضال عن ذلك فإن الوسيلة القانونية 

االنتصار باستخدام القوة املسلحة كان يتيح للمنتصر أن يتجاوز حدود املطالب اليت أبداها من قبل، وكان 
  . إن كل حرب تشكل تدخالف   ويف ظل القانون الدويل )1(القانون الدويل يقر مجيع املكاسب املنتزعة بالقوة

هل كانت تلك الضوابط واحلدود أي القواعد املقيدة حلرية الدول يف اللجوء اىل احلرب غري 
ألن احلكم على مرحلة  كافية، أو غري فعالة؟ إن اجلواب على هذا السؤال ليس بالسهولة املتصورة،

عصبة األمم تتطلب العودة اىل األوضاع اليت كانت سائدة قبل تلك املرحلة، واستعراض التطور 
إن فشل عصبة األمم يف بعض ااالت وامليادين . احلاصل على مستوى التقنني والتنظيم بصفة خاصة

عة املرحلة وظروفها يف ولكن طبي. يرجع اىل أسباب موضوعية كثرية قد  مت استعراضها من قبل
وباملقابل جيب اإلقرار أن جتربة عصبة األمم كانت جتربة  الفشل،سياق التطور لعبت دورا بارزا يف ذلك 

مفيدة وذلك لكوا كانت األوىل يف هذا السياق، كما أا قد حققت بعض النجاح يف ميادين كثرية من ورائدة 
  .امليادين اليت مشلها نشاط املنظمة

عن طريق " العدوان"ن أقصى ما استطاعت الدول االتفاق عليه إىل ذلك احلني، هو حترمي حرب لقد كا
، أي حق املبادرة حلماية  وقد احتفظت الدول باملقابل حبقها العريف يف استعمال القوة غري احلرب. ميثاق باريس

جة إىل مراعاة متطلبات احلرب دون احلاوالدفاع عنها دون احلاجة اىل إعالن احلرب رمسيا ومصاحلا احليوية 
ما متسكت به وكذلك اليابان،  وما قامت به ايطاليا مثال، : واملثال الواضح على هذا الوضع .العملية والقانونية

لتتمكن من تلقي املساعدات األمريكية اليت كانت قد أعلنت احلياد  )2(الصني يف احلرب الغري معلنة مع اليابان
  . وعدم التدخل يف احلروب

جيب االعتراف أن مرحلة عصبة األمم كانت مرحلة متميزة لكوا كانت مرحلة جديدة وتنظيما غري 
نت ترى يف عصبة مألوف وهلذا السبب فقد صمد هذا التنظيم لفترة تعترب معقولة أمام حماوالت الدول اليت كا

  .األمم عقبة يف طريق حتقيق طموحاا يف السيطرة والتوسع
  
 

                                     
)1(194ص السابق، املرجع ،القانون الدويل العام:  تونكني. أ.ج ـ.  
)2(وذلك فيما مسي باحلرب الغري معلنة بني الصني واليابان واليت تعمدت فيها الصني عدم إعالن احلرب لكي تتحصل على  ـ

  .قي تلك الفترة .دعم ومساعدة الواليات املتحدة اليت كانت يف  حالة حياد
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  أسباب ھذا  التحول وآثاره:  األول بحثمال
  حتمیة التحول : المطلب األول

 
أن أية دولة حىت ولو كانت دولة صغرية فإا متلك من املوارد   C.Parry يقول األستاذ اإلجنليزي املعروف

ومن التقنيات أكرب مما ميكن أن ميلكه اعيت ارمني أو العصابات اإلجرامية ، ولو أن هذه الدولة توجه  ما متلكه 
تكون إجراءات إعادا إىل الطريق السليم ميكن أن ومن طاقات وإمكانيات إىل غايات شريرة ، فإن جهود 

إذا أخذنا بعني االعتبار التكنولوجيا العسكرية املعاصرة ، فإن األضرار و. جهودا وإجراءات طويلة وشاقة فعال 
فعلى  .اليت ميكن أن تتسبب فيها تلك الدولة بسلوكها الغري قانوين ميكن أن تكون أضرارا غري قابلة لإلصالح

معتربة مسلحة جيدا ومصممة بإمكاا منفردة تقريبا أن  فإن دولة )القرن العشرين(غرار ما شاهده هذا القرن 
  .)1(تشد بقية العامل لسنوات

التنظيم القانوين  حلق الدول يف : إن أهم ما طرأ على القانون الدويل من تغيري خالل القرن العشرين كان 
األمن  مبدأوكذلك تطوير .القوة دون أن تكون يف حالة حرب اللجوء اىل اللجوء أو الدخول يف صراعات،و

وهو التطور الذي تتبعناه والذي كان نتيجة أحداث دولية خمتلفة وبناء على جمهودات كبرية  )2(اجلماعي
  .تضحيات مكلفة للغاية و

واضحا لوضع  لقد كان ايار نظام األمن اجلماعي الذي أقامته الدول بعد احلرب العاملية األوىل انعكاسا
معني وملرحلة تارخيية هلا خصوصياا، وقد مت التركيز على اعتبار أن تلك العوامل كانت عموما عوامل 

  .               موضوعية
كأول جتربة تارخيية بذلك احلجم وبتلك . إن نظام األمن اجلماعي الذي قام بعد احلرب العاملية األوىل

يعكس مدى استعداد الدول يف ذلك الوقت للدخول يف نظام أمن  بكل وضوحواألهداف، كان يف مضمونه 
كما أن حمدودية  ذلك النظام كان . للمبادرات الفردية اليت كانت تقوم ا دون قيود بديال يكون  مجاعي

النظام وقدرته على  ذلكعدم اقتناعها بإمكانيات لالدول املعنية  اليت كانت عليها ترددال حالة يعكس كذلك
 الواقعية، وهلذا السبب فقدووقد كان هلذا االعتقاد مربراته التارخيية . استقالهلاوصاحلها، وتوفري أمنها ضمان م

املساواة  يف السيادة بني مجيع  مبدأحرصت الدول من خالل النظام اجلديد  على التأكيد  بقوة ووضوح على 
وعلى عدم جواز التدخل يف الشؤون اليت مل تتنازل عنها الدول األعضاء لصاحل املنظمة ، حيث بقيت  الدول،

  .حلصري لكل دولة من الدول األعضاءاشؤونا خاضعة لالختصاص  تلك الشؤون 

                                     
)1(  -  Parry. C  : The function of Law in International community, op cit. PP 45 
)2(  -  Stark. J.G :  Introduction to International Law. op cit . PP 498. 



 

289 

وضوح إن االيار السريع لنظام األمن اجلماعي الذي أقيم بعد احلرب العاملية األوىل كما رأينا يشري بكل 
الصرامة يف تطبيق مضمون نصوصه واجلدية وأن ذلك النظام كان يفتقر اىل املوضوعية،: وهي واحدةإىل حقيقة 

من جهة وكما يدل كذلك على مدى تعبريه عن تطلعات بعض األمم والشعوب الصغرية من جهة، . وأحكامه
اية احلرب العاملية األوىل من  نفوذها يتعاظم منذوأخرى مدى مسايرته ألطماع بعض الدول اليت ما فتئ دورها 

، ونتيجة لتلك الظروف واحلقائق قوة ونفوذاوتعاظما فقد ازداد  دور الدول الطامعة  والطاحمة . جهة أخرى 
واملثال على ذلك األطماع  التوسع على حساب األمم الصغريةوكثرت أطماع تلك الدول وتطلعاا إىل السيطرة 

وهذه الوضعية كانت إحدى مسات الواقع الدويل قبل . . اليابان يف آسياو أوروبا،اليت أظهرا كل من أملانيا يف
  . اندالع احلرب العاملية الثانية

رد فعل طبيعي على  الوضع السياسي وما بعد احلرب العاملية األوىل صورة واضحة   نظاملقد كان 
التحرشات اليت ولممارسات حماولة وضع حد ل ، كما عكس ذلك النظام بكل وضوحالقانوين الذي كان سائداو

  . ضد األمم الصغرية كانت تقوم ا الدول الكربى
تتمثل أساسا يف حرية الدولة يف إعالن احلرب  اليت عرفها اتمع الدويل إن أبرز مظاهر السيادة املطلقة 

، بل وال بشرعيتهاعدالة احلرب، مل تكن العربة قبل اية احلرب العاملية األوىل بو.مىت رأت مصلحتها يف ذلك
فاحلرب يف القانون .  كانت العربة بنتيجة احلرب، اليت حتدد يف النهاية حقوق وواجبات األطراف املتورطة فيها

الدويل التقليدي مل تكن وسيلة حلل املنازعات الدولية، بل كانت أداة ووسيلة للتوسع والسيطرة واحلصول على 
ال تتوقف عند حد حتقيق املطالب اليت تندلع من أجلها فقط  احلرب ا السبب كانت،هلذ بسط النفوذو املكاسب

  .،بل أن مطالب الدول املتحاربة كانت تتغري تبعا لتغري الظروف وما تسفر عنه احلرب من نتائج
أن العقوبة ليست هي و.ٍ أن القانون ال يسري وال يكون فعاال يف غياب النظام داخل اتمع هو املعروف

 ار النظام القائم فيه ال ميكنيفانعدام النظام يف جمتمع من اتمعات، أو ا. السبب يف احترام القانون دائما
  . فالقانون هو نتيجة أو ظاهرة للنظام يف أي جمتمع داخلي كان أو دويل . للقانون أن يسعفه

لكي يكون و، مطبقاوما حمتر ويكون لكي يسري القانون يف جمتمع من اتمعاتواحلقيقة هي أنه  
ذلك أن ، البد أن يوجد حد أدىن من النظام يف ذلك اتمع،يف جمتمع من اتمعات فعاال  كذلك القانون

حرصه وكما أن استقرار أي جمتمع . إجراءات غري عادية كذلكبتتطلب مواجهتها  عاديةالفوضى هي حالة غري 
  .تلك العوامل يأيت القانون من بنيواألمن يعود إىل عدة عوامل،وعلى النظام 

احلرب وإن جتربة احلرب املريرة اليت عايشها اتمع الدويل املعاصر مرتني من خالل احلرب العاملية األوىل، 
 املذكورتني العاملية الثانية  كانت جتربة قاسية جدا،وهذا ما كان يدفع الدول  يف أعقاب كل حرب من احلربني

ميكن من خالله جتنيب األجيال القادمة خماطر اندالع حرب عاملية جديدة ومحاية تلك  اىل حماولة إقامة نظام دويل
  .األجيال من ويالت احلرب

باإلضافة ف.كانت ممكنة قانونا : أن احلرب حسب الوضع الذي نشأ بعد احلرب العاملية األوىل  للتذكري 
روب الدفاعية واليت اعتربت حقوقا إىل عهد عصبة األمم فإن ميثاق باريس قد حرم حرب العدوان دون احل
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فقد كانت املصطلحات املستعملة حتمل دالالت قانونية حمددة شكلت  كل ذلكطبيعية للدول، زيادة على 
ثغرات استغلتها الدول يف تعميق مكاسبها وهلذا السبب فقد كانت مرحلة عصبة األمم فعال مرحلة التفسري 

  .)1(اللفظي لاللتزامات
  عد الحرب العالمیة الثانیةب  ما أفاق:  الفرع األول

مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية مرحلة متميزة من مراحل تطور اتمع الدويل، فقد شهدت  كانت
وقد أدى  هذا التطور يف النهاية إىل نوع من الرخاء االقتصادي، بعد أن . هذه املرحلة تطورا تكنولوجيا كبريا

احلرب  وقد أصبح ذي دمرته مريكية يف إعادة االعتبار إىل االقتصاد األورويب السامهت الواليات املتحدة األ
احلاجة امللحة إىل التعاون لتحقيق السلم واألمن  بذلك ظهرتو،  يسري حنو التكامل الدويل نتيجة ذلك ملالعا

الغاية  الرفاهية هي وكأن هلا مكانا يف ميثاق األمم املتحدة بطريقة توحياليت وجدت  وتعميم الرفاهية العامة
  . النهائية من وراء التنظيم اجلديد للوصول إىل حفظ السلم واألمن الدويل

نفسها أن تدفع بالرقي االجتماعي قدما وأن فقد أعلنت شعوب األمم املتحدة على أا قد أخذت على 
  .)2(ترفع مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح

االكتشافات اجلديدة اليت توصل إليها وقادت االختراعات املذهلة، قد ومن جهة أخرى فهذا من جهة  
ذلك إىل حمدودية   احلروب نسبيا ككما أدى . مت استغالهلا يف امليدان العسكري إىل نوع من االستقراروالعلم 

استغالل  تلك االختراعات عسكريا وما قد يترتب  عواقبإىل اخلوف من  خاصةبصورة  عودي السبب يف ذلكو
 نالتواز هذا التردد هو الذي خلق نوعا من التوازن الفعلي،ووعن ذلك من نتائج تفوق التصور ،وهذا اخلوف 

وقد أطلق على . ما قد تسفر عنه حرب تتورط فيها قوى عظمىعلى جتنب سعي الدول وحرصها : إىل  راجع
يطلق عليها علماء السياسة إصطالح توازن و.زن العسكري بني الشرق والغربهذه الوضعية اصطالح التوا

إىل غاية واية التحالف مباشرة بعد اية احلرب مع  إنطلقاملذكور الذي  العسكري فقد استمر التوازن. الرعب
 هذا و أحد قطيباختفاء املعسكر االشتراكي وه ووما نتج عن ذلك  االحنالل  1990احنالل االحتاد السوفييت عام 
  .)3(التوازن العسكري املشار إليه

فخالل مرحلة توازن القوى اليت عرفها العامل كانت الدول العظمى ال تتدخل مباشرة يف احلروب أو 
  .  إحدى الدول الكربى األخرى متورطة فيهااألزمات  اليت تكون 

                                     
)1(وكذلك استغلته  .هذا  األسلوب من التفسري من طرف ايطاليا وخاصة يف هجومها واحتالهلا كورفو  وقد مت استغالل ـ

  .احلرب الغري معلنة بينها وبني اليابان لتستفيد من دعم الواليات املتحدة اليت أعلنت احلياد يف ذلك الوقتالصني يف 
)2(الفقرة األخرية من مقدمة ميثاق األمم املتحدة ـ.  
)3(تعدد األقطاب  ويشري الكثري من رجال العلوم السياسية والقانون الدويل اىل أن مرحلة ما بعد اإلحتاد السوفييت هي مرحلة ـ

ولكن هذا الرأي يتعارض مع الواقع متاما كما ستتم اإلشارة اىل ذلك باستمرار،ذلك أن السياسة اليت تنتهجها الواليات 
املتحدة وخاصة  يف إطار األمم املتحدة ال تلقى املعارضة الصرحية من طرف أية دولة من الدول الدائمة مبا يف ذلك 

  .لصني  الشعبيةاحلالية ومجهورية ا" روسيا "
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 إنفراد الواليات: األمن بصفة خاصةلقد كانت نتيجة اختفاء توازن القوى، واختفاء املعارضة يف جملس 
املتحدة ومن خلفها باقي الدول األوروبية بسلطة القرار وحبق املبادرة بالتدخل يف شؤون الدول اليت تعارض 

املعارضة اليت تبديها باقي  سياستها على أسس وخلفيات تعكس بوضوح مصلحة تلك الدول ويتم ذلك رغم
 .لالتدخضحية ومات الدول مقاومة شعوب وحكورغم احتجاج و.الدول

فقد . اىل األذهان الطبيعة اهلشة للتنظيم الدويل القائم على أساس القوة واملصلحة تعيد هذه التصرفاتو
الترقب املستمر، يف انتظار من سيكون الضحية القادمة للواليات وخلفت هذه املمارسات حالة من التوتر الدائم 

حلفائها سواء على خلفية خرق حقوق اإلنسان، أو على خلفية رعاية اإلرهاب، أو على خلفية جتارة واملتحدة 
التدخالت   املعدة مسبقا من أجل تربيرواملخدرات أو محاية الدميقراطية، وغريها من األسس واخللفيات اجلاهزة 

ك يف غياب أي معارضة حقيقية هلذا يز العالقات الدولية املعاصرة وذلمي أهم ما الغري مشروعة اليت أصبحت
  . التصرفات 

إن النظام العاملي ثنائي القطب الذي ظهر بعد احلرب العاملية الثانية كان نظاما معموال به يف ظل النظام 
ومع اية احلرب الباردة كثر احلديث عن احتماالت نشوء   )1(الدويل الفوضوي ومل يكن بالضرورة نظاما عادال

الوضوح فقد كان هناك بالفعل نظام عاملي ونظام عاملي جديد وكان معىن هذا الكالم يفتقر إىل كثري من الدقة 
 الرؤية ويظهر اجتاه نية الدول العظمىرة املوضوع من البداية حىت تتضح هلذا السبب كان من الالزم إثا )2(جديد

  .ومكانة األمم املتحدة ودورها يف حتقيق النظام اجلديد املزعوم
اشد ولكن ذلك كان  قد عاد احلديث عن النظام الدويل اجلديد مباشرة بعد حرب اخلليج األوىل،و
  .غموضا

                                     )1(26املرجع السابق ص  املنازعات الدولية ، :  جوزيف س ناي االبن ـ.  )2(ففي خضم أزمة اخلليج أكد قادة الدول الكربى أن الدافع األساسي الذي يقف وراء تضامن دول العامل يف مواجهة  ـ
الذي قال يف " بوش"العدوان العراقي هو إقامة نظام عاملي جديد،وكان أكثرهم محاسا لذلك هو الرئيس األمريكي 

اليشكل العدوان يف اخلليج الفارسي ديدا يف ...  1990بر أكتو 01خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 
املنطقة فحسب وإمنا ميثل أيضا خطرا على الرؤية العاملية ملستقبلنا مجيعا وهو خطر يهدد بتحول حلم النظام العاملي اىل 

ألمم املتحدة كابوس مزعج حيث تسود الفوضى وحيل فانون الغاب حمل القانون الدويل، وهذا هو السبب الذي حدا با
أن تتخذ موقفا يتسم مبثل هذه الدرجة من الوحدة والتصميم،فألول مرة يبدأ جملس األمن يف العمل وفقا للطريقة اليت 

وقد أثبتنا أن األمم املتحدة ميكن أن تعتمد على القوة املشتركة للجماعة الدولية،وأا قادرة على ...يتعني أن يعمل ا
  .النحو املأمول مواجهة حتدي العدوان على

 1990نوفمرب  19أما الرئيس السوفييت غورباتشوف فقال أمام قمة مؤمتر األمن والتعاون األورويب اليت عقدت بباريس يف          
أننا ندخل عاملا خمتلف األبعاد أصبحت فيه القيم العاملية تنطوي على نفس املعىن بالنسبة للجميع ومن مث فان حرية 

إن العدوان العراقي يضع أمامنا اختيارا ...جيب أن تصبح هي أساس األمن العاملي واملعيار األمسى للتقدم اإلنسان وكرامته
إننا أمجعنا على إدانة العدوان وانشغالنا ..صعبا وحنن يف بداية الطريق املفضي اىل مرحلة جديدة سلمية عرب التاريخ

يري الذي طرأ على العقليات وعلى طريقة حساب أهداف املشترك يف البحث عن خمرج لألزمة هلو تأكيد على التغ
وبإصرارنا .فقد أصبح من شأن أي عدوان مسلح أن يوحد بيننا وال يفرق كما كان يف املاضي.ووسائل السياسة العاملية

على انسحاب املعتدي من الكويت حنمي،يف الوقت نفسه،ذلك األمل الذي يراود ماليني البشر يف أن يرو اجلماعة 
إن امليالد اجلديد لروح التضامن الدويل حيي األمل من ...ولية نفسها قادرة على حل املشكالت مهما بدت مستعصيةالد

ياسني سيف عبد اهللا عن » .جديد يف أن تعود األمم املتحدة وجملس أمنها كما كان يتعني عليهما أن يكونا عليه
  .336ص، السابق املرجعوراه، التضامن الدويل يف مواجهة العدوان، رسالة دكت: لشيباين
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اختراعات مذهلة وومهما يكن عليه احلال فاملؤكد اليوم أن ما توصلت إليه البشرية من اكتشافات علمية 
اخلدمات ومكنت من تعميم املعلومات بسرعة مذهلة وقد مسحت بتوفري طاقة هائلة وكميات ضخمة من السلع 

رغم أن  كذلك فان هذا التطور قد مكن من اكتشاف أسلحة يستحيل تصور نتائج استعماهلا. ال ميكن تصورها
إبان احلرب "نقازاكي "خالل قنبليتٌ  هريوشيما  و العامل قد عرف اآلثار الفضيعة النامجة عن تلك األسلحة من

قد عرفت استعماال مفرطا للسالح املدمر   األوىل كما ميكن القول بكل تأكيد أن حرب اخلليج.العاملية الثانية
وهو  :هل املستعملون حلق الدفاع الشرعي اجلماعي شرطا هاما من الشروطجتاوز احلد الالزم لرد العدوان وجتا

  .)1(تناسب الوسيلة املستعملة مع اخلطر القائمضرورة 
يف مثل هذا الوضع يصبح احترام القانون الدويل ضرورة ألن يف انتهاك هذه القواعد ما قد يؤدي إىل و

هذه  استقالل الدول وحقها يف تقرير مصريها بكل حرية،واحترام سيادة : أهم هذه القواعد و .وقوع الكوارث
 يف الشؤون اليت تدخل ضمن سيادة " عدم التدخل:" اية التحليل اىل املبدأ العام املعرف هوالقواعد اليت تقود يف

  .الدول األخرى 

ظھور القانون الدولي الجدید: الفرع الثاني
)2(

  

احلقيقة أن تلك الثغرات اجلسيمة اليت أصابت كل من عهد عصبة األمم :يقول الدكتور حازم حممد عتلم 
ضمان االلتزام وميثاق باريس كانت كفيلة وحدها لشحذ مهم الدول أعضاء اجلماعة الدولية إىل وجوب كفالة و

العملية إىل العام بعدم اللجوء إىل القوة املسلحة يف العالقات الدولية غري أن تلك الدول مل تنهض من الناحية 
اب اصطدامها بالتجربة املريرة لقيام احلرب العاملية استيفاء ذلك االلتزام  القاعدي يف جانبه النظري إال يف أعق

  .)3(الثانية تلك املأساة املدمرة تبدت يف الواقع مثرا االجيابية األوىل يف قيام منظمة األمم املتحدة

                                     
)1(وقد مسحت عملية حترير الكويت وكذلك عملية التدخل واحتالل العراق باكتشاف حقيقة الدول الكربى ومدى  ـ

حرصها على خمالفة القواعد القانونية اليت تعود أصوهلا اىل القانون الدويل التقليدي والذي يلقى التقدير واالحترام من 
  .وقد جتاوز إستعمال السالح حد ما هو الزم وخاصة يف عملية التدخل يف العراق..اتمع الدويلكافة أعضاء 

)2(التوصل إليها يف املؤمتر التأسيسي بسان فرانسيسكو واملتمثلة أساسا يف ميثاق األمم .يقصد بالقانون اجلديد القواعد اليت مت ـ
وهذا على خالف ما متت .كانت سارية يف عهد  منظمة عصبة األمم ويعترب جديدا باملقارنة مع القواعد اليت.املتحدة

اإلشارة إلية سابقا فيما يتعلق بالنظام الدويل اجلديد الذي كثر احلديث حوله بعد حرب اخلليج والذي يبدو يف اية 
عنه بعد أن  املطاف أنه كان شعارا سياسيا أملته ضرورات مصلحيه للواليات املتحدة األمريكية وقد توقف احلديث

وكذلك فرنسا اىل املوافقة على )سابقا(وبعد أن جرت الواليات املتحدة كال من اإلحتاد السوفييت .استنفذ الغرض منه
وقد رأينا موقف الرئيس السوفييت . حتت ستار حق الدفاع الشرعي اجلماعي  تدخل قوى التحالف يف حرب الكويت

  .الدويل اجلديدسابقا من الوضع اجلديد أو ما مسي بالنظام 
قائال . .. 1991جانفي  11يف رسالة اىل اجلمعية الوطنية بتاريخ " فرانسوا ميتران" أما بالنسبة لفرنسا فقد صرح الرئيس          

يف تلك اللحظة اليت تتاح فيها أمام األمم املتحدة وألول مرة يف تارخيها،فرصة إقامة نظام عاملي جديد مؤسس على 
القانون املشترك والذي يقر حبق الشعوب يف تقرير مصريها،من غري املتصور أن حتجم فرنسا عن تقدمي مساعدا ودعمها 

  .336املرجع السابق ص " ياسني سيف عبد اهللا الشيباين"نقال عن 
)3(74ص   ،املرجع السابق : حازم حممد عتلم:الدكتور  ـ.  
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لقد واجهت الدول األوضاع سواء القانونية أو السياسية النامجة عن احلرب العاملية الثانية يف مؤمتر سان 
اال  فاسحابكل شجاعة ومسؤولية، ولكن التحالف الذي كان جيمعها خالل احلرب اار بسرعة  فرانسيسكو

 لكن الكتاب السوفيات كانواولصراع إيديولوجي مرير مسي باحلرب الباردة من قبل الكثري من الكتاب الغربيني 
  .)1(ينكرون وجود حالة وسط بني احلرب والسلم أو ما يسمى باحلرب الباردة

قوي وحمكم ودقيق  لقد متت صياغة أحكام ميثاق األمم املتحدة مبا يف ذلك ما تضمنته املقدمة بأسلوب
حرصها وتصميم الدول احلاضرة يف مؤمتر سان فرانسيسكو، ووهو األمر الذي يوحي بقوة عزمية ودراية . ومعرب

  .يهاضرورة رسم الطريق للوصول إلوالشديد على حتديد وضبط املقاصد بكل عناية 
قد ألينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب اليت يف خالل وحنن شعوب األمم املتحدة " 

  ".جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتني أحزانا يعجز عنها الوصف 
توظيف هذا النوع من األلفاظ يدل وإن صياغة مقدمة ميثاق األمم املتحدة ذا األسلوب القوي املؤثر 

على األثر النفسي العميق الذي خلفته احلرب العاملية الثانية ، كما يدل على رد الفعل العنيف من طرف الدول 
مآسي واقتنعت يف النهاية بأن إنقاذ األجيال القادمة من ويالت واليت خاضت جنبا إىل جنب تلك احلرب ،

دقيقة  وويل اجلديد، وإقرار التزامات واضحة احلرب ال يكون ممكنا إآل إذا مت حتديد مقاصد وأهداف التنظيم الد
 .إجراءات حمددة مسبقاويف إطار نظام أمن مجاعي حتتكر اجلماعة الدولية فيه حق استعمال القوة وفق شروط 

إن توظيف مصطلح حرب يف هذه الفقرة يعطي االنطباع  بأن اللجوء إىل حرب العدوان كان سلوكا 
مألوفا رغم التحرمي الذي تضمنته الوثائق اليت كانت قائمة يف ذلك الوقت، وهلذا فإن اهلدف الرئيسي من إعادة 

  .ا جتلبه من أحزان مآسي احلرب وموتنظيم اتمع الدويل هو إنقاذ األجيال القادمة من ويالت 
اإلتفاقي الذي كان وإن أحكام ميثاق األمم املتحدة كمعاهدة عامة تقوم يف مواجهة القانون الدويل العريف 

وقد ظهر أن مهمة التغيري كانت مهمة صعبة، ولكنها مل تكن . موجودا قبلها اىل غاية إبرام ميثاق األمم املتحدة 
ألمم وقد قامت أحكام ميثاق ا. وية الصادقة وكذلك االستعداد الالزممهمة مستحيلة يف ظل وجود اإلرادة الق

املخالفات  املتحدة أمام حتديات املستقبل انطالقا من إرث املاضي الذي متكنت الدول يف ظله من ارتكاب
  .واإلفالت من اجلزاء 

صوصه أحكام اقتدار كبريين حيث تضمنت نولقد عاجل ميثاق األمم املتحدة هاتني املسألتني حبكمة 
تطلعات األمم املتحدة إىل املستقبل وطموحها إىل العيش يف وقواعد الوفاق بني األمم، كما تضمنت أيضا آمال و

  . مساواة يف احلقوقوبكرامة وحرية 
يف جتنب اندالع حرب عاملية يف املستقبل ملا يف ذلك من :قبل كل شيءوتتمثل مقاصد األمم املتحدة أوال 

   .األمن الدولينيووهذا معناه العمل على حفظ السلم  .احلرب من مآسي وما ختلفه من آثار  ملا تسببهوخماطر،

                                     
)1(وما بعدها  الذي أن مصطلح احلرب الباردة ال ومعىن له يف .  195ص  ،املرجع السابق : األستاذ تونكنيبصفة عامة  ـ

  .وحالة السلم الذي يفرق بني حالتني ال ثالث هلما ومها حالة احلرب  القانون الدويل ،
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الرقي االجتماعي  عمل على حتقيقال يلتفادي احلرب ه اليت أعطيت هلا  وسائلالإن سالح األمم املتحدة و
ورفع مستوى احلياة ، وتعميم الشعور باحلرية ، يف جو من العالقات ويف عامل فسيح يتسع للجميع فقد تأكدت 

العمل على حتسني ظروف احلياة الداخلية هلا دورا أساسيا هاما والقناعة بأن احترام األوضاع اإلنسانية املختلفة 
وقد ثبت أن االستبداد والظلم، والتمييز والعنصرية إىل جانب ، لدويلاألمن واالستقرار اويف استتباب السلم 

  .الفقر واملعاناة كلها  عوامل توتر داخلي ال ميكن إنكار عواقبها الدولية  
وكانت .املؤكد أنه عشية اندالع احلرب العاملية الثانية كانت هناك قواعد قانونية اتفاقية سارية املفعول

بصفة خاصة إىل جانب وجود بعض القواعد املتعلقة بكيفية " العدوان"حرمي حرب تلك القواعد على صلة بت
الشهرية، كما كان هناك التزام عام  "الهاي"إدارة القتال وسري املعارك ومعظم تلك القواعد تضمنتها اتفاقيات 

دقة والوضوح ولكن أحكام تلك الوثائق كانت تفتقر إىل ال. بوجوب حل املنازعات الدولية بالطرق السلمية
. تطويق أي استعمال للقوة يف العالقات بني الدولوواملرونة اخلالقة بالصورة اليت كان ميكن معها مواجهة 

توظيفها يف كل من عهد عصبة األمم  يةيفكويف القانون الدويل  "حرب"ويتعلق األمر بالدرجة األوىل مبعىن كلمة 
لألسباب املذكورة " العدوان"حول تعريف ة احملاوالت رغم كثر اتفاق باريس، وكذلك عدم اتفاق الدول و
اجلهود املبذولة داخل عصبة األمم وخارجها وكثرة احملاوالت يف هذا االجتاه دون نتيجة  ذلك رغم كثافةو

كما أن القانون الدويل اىل ذلك الوقت مل يكن له موقف دقيق ميكن من خالله احتواء االستعماالت .حامسة
وهذا . األعمال القسرية العسكرية املختلفة غري احلربوسكرية غري احلرب كاالنتقام املسلح األخرى للقوة الع

القصور من جانب القانون الدويل التقليدي سهل اإلفالت من اجلزاءات الردعية اليت تضمنها كل من عهد عصبة 
  .ميثاق باريس واألمم 

اليت حرصت الدول من خالهلا على سد مجيع لألسباب املذكورة فإن ميثاق األمم املتحدة هو الوثيقة  
الثغرات اليت كانت موجودة يف القانون الدويل مبا يف ذلك الثغرات اليت تضمنتها وثائق ما قبل احلرب العاملية 
الثانية، وهي الثغرات اليت مكنت الدول من قبل من اإلفالت من تبعات ما قامت به وذلك باللجوء اىل تفسري 

دم أهدافها الوطنية وقد ثبت أن القانون السائد كان حيتمل ذلك التفسري الذي اعتمدته  الدول التزاماا مبا خي
  . لتربير ما قامت به من أعمال

ما قد يثريه التفسري اللفظي لكلمة  ىتفادي لكيلألسباب املذكورة سابقا فإن ميثاق األمم املتحدة وو 
من صعوبات  وحماولة احتواء كل مظاهر العنف يف العالقات الدولية على أية صورة كانت، قد نص " حرب"

التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي لدولة ما أو على "على حترمي 
  " .مم املتحدةأي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األ

تستعمل يف ميثاق األمم املتحدة  مل" حرب"إن ما جلب انتباه مجيع املهتمني ذا امليدان هو أن كلمة 
املواد وجاء ذلك يف األحكام وسوى ثالث مرات فقط، وكان ذلك االستعمال على صلة واضحة بأحداث معينة 

  :التالية
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وكان املقصود من عدم استعمال ميثاق  .143مث املادة .  24مث املادة . يف املقدمة  كما مت استعراض ذلك  
هو تفادي  سوء النية يف تفسري املصطلح ، وغلق الطريق أمام حماولة العودة اىل : األمم املتحدة  هلذه الكلمة

 احلرب العاملية الثانية وذلك بالتفرقة بني احلرب كإجراء غري مشروع إندالع املمارسات السابقة اليت تسببت يف
بني االستعماالت األخرى للقوة العسكرية اليت كانت أعماال مشروعة ألن التحرمي خالل الفترة السابقة كان و

  . قد مس ظاهرة احلرب وحدها  كما يعرفها القانون الدويل
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  االمقصود بالقوة عموم : الثاني مطلبال

 
مث ما نوع القوة اليت التزم أعضاء  ،؟الدويل العام بصفة خاصةيف القانون " قوة"مبصطلح  ما هو املقصود

األمم املتحدة بعدم التهديد باستعماهلا أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي لدولة ما أو 
 ؟ هل هي القوة العسكرية فقط؟ أم أن القوة املقصودة تشمل.مقاصد األمم املتحدةوعلى أي وجه آخر ال يتفق 

  ؟ وهل أن القوة املذكورة واحملرمكما هي معروفة كذلك أنواعا وصورا أخرى للقوة غري القوة العسكرية
هي القوة املباشرة فقط أم أا تتضمن كذلك ما  4فقرة 2مبوجب نص املادة التهديد باستعماهلا أو إستخدامها

  .االستعمال الغري مباشر للقوة؟أو يسمى بالقوة اخلفية 
سئلة احملرية وغريها، كثريا ما طرحت يف السابق أثناء املناقشات داخل اجلمعية العامة ويف جملس إن هذه األ

  .عموما كثريا ما اختلف حول تفسريها ممثلو الدول وكذلك احلال بالنسبة لفقهاء القانون الدويلو. األمن الدويل
إا :ريف املعجمي للقوة يقولأن التع :بقوله" جوزيف س ناي االبن"يذكرنا األستاذ  يف هذا اإلطار

وهو  ويعرف أحد أساتذة العلوم السياسية  يف جامعة بيل،.القدرة على أداء األشياء والسيطرة على اآلخرين
ولكن عند قياس القوة .القوة بأا القدرة على جعل اآلخرين يقومون بأعمال ما كانوا ليقوموا ا" روبرت دال"

 .)1(أن ندرك ميوهلم،وإذا مل نفعل ذلك فقد خنطئ بشأن قوتنا مبفهوم تغيري سلوك اآلخرين جيب
أن النظام يقتضي بالضرورة ومن املعروف أن القانون هو االختزال الطبيعي للقوة يف أي جمتمع منظم،

  .احتكار وتركيز ظاهرة القوة يف عالقات األشخاص املوجودين يف ذلك اتمع
واخلصائص املميزة لة تواجه صعوبات جدية نظرا لطبيعة اتمع أما على مستوى القانون الدويل فإن املسأ

اإلشارة ال تقبل باملعاملة بأقل من  ألشخاصه، اليت هي أساسا الدول املستقلة ذات السيادة واليت كما سبقت
طة عليا جتعل من اتمع الدويل جمتمعا أفقيا ليس فيه سلوهذه احلقيقة .الدولاملساواة يف السيادة مع أقراا من 

 هلذا السبب فإن القانون الدويل ما هو إآل تلك القواعد اليت تقبلها الدول  نفسها صراحة أو ضمناو.فوق الدول
هذا يقودنا بطبيعة احلال إىل القول أن الدول قد وافقت بالتدريج على استبعاد القوة يف عالقاا، وأا فضلت و

  .يف النهاية النظام على استمرار حالة  الفوضى
لكن ما هو املقصود بالقوة يف القانون الدويل العام عموما، مث ما هو املقصود بالقوة اليت أصبح التهديد و

  .اهلا حمرما يف العالقات الدوليةباستخدامها أو استعم
 وهذا بدوره يتطلب منا.إن األمر يتطلب منا التذكري بنظام األمن اجلماعي الذي اقره ميثاق األمم املتحدة 

التذكري بالوضع الذي كان سائدا قبل تلك الفترة ، ألن الظاهرة احلالية ليست ظاهرة معزولة عن سلسلة الظواهر 
 األكيد هو أن التجربة احلالية مل تنطلق من عدم واألحداث  التارخيية البارزة اليت مرت على اتمع الدويل ، و

حنن شعوب األمم املتحدة وقد ألينا على : " ف ما يلي فقد ورد يف مقدمة ميثاق األمم املتحدة وكما هو معرو
                                     

)1(82ملنازعات الدولية، املرجع السابق،  ص ا: ناي االبن.س.جوزيف ـ .  
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ال تستخدم القوة  املسلحة يف غري املصلحة ا اأنفسنا أن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم اخلطط الالزمة هل
  ."املشتركة 

من وكما يستخلص من الفقرة السابقة فإن اهلدف من قبول املبادئ املشار إليها، هو إنقاذ األجيال املقبلة 
اليت يف خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتني أحزانا يعجز عنها الوصف، وهلذا السبب ويالت احلرب 

فتجربة احلرب مرتني  هي اليت دفعت الدول إىل إقامة  .)1(األمن الدويلوفعلينا أن نضم قوانا كي حنتفظ بالسلم 
  .نظام األمن اجلديد

األمن وفق ما هو مرسوم يف وومن أجل جتسيد تلك الغاية ومتكني اتمع الدويل من العيش يف ظل السلم 
ميثاق األمم املتحدة،كان على الدول االلتزام بالعمل وفق مبادئ واضحة لبلوغ ذلك املقصد النبيل وهو حفظ 

  .األمن الدويلوالسلم 
حدة أن من بني مقاصد النظام اجلديد أن تتذرع الدول لقد أعلنت املادة األوىل من ميثاق األمم املت

القانون الدويل حلل املنازعات الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم وبالوسائل السلمية وفقا ملبادئ العدل 
  .ولتسويتها
 : على النحو التايل  4الفقرة 2من أهم املبادئ اليت وردت يف ميثاق األمم املتحدة  نص املادةو
ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقام الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة  أن

  .)2(مقاصد األمم املتحدةواألراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق 
نة مبا كان يستعمل لقد اعتربت املصطلحات املستعملة يف ميثاق األمم املتحدة مصطلحات جديدة مقار

ميكن يف و.ميثاق باريسومن مصطلحات خالل الفترة  السابقة مبا يف ذلك ما تضمنه كل من عهد عصبة األمم 
  : هذا الصدد مالحظة ما يلي 

أنه من املعروف أن العالقات بني الدول كما سبقت اإلشارة اىل ذلك تتجلى يف صورتني أو  : أوال
السلم، وهلذا اهتم القانون وومل تعرف أية حالة وسط بني احلرب . حالة السلم،ومظهرين مها حالة احلرب 

التقليدي كثريا بتنظيم عالقات الدول يف احلالتني املذكورتني ، فإذا مل يكن الوضع السائد حالة حرب الدويل 
ومهما بلغت أحداث وهي معروفة يف القانون الدويل، فإا بدون شك حالة سلم مهما ختللها من توتر  كما

  . خطورة تلك األحداث
إدانة احلرب كوسيلة للسياسة " أن أن أقصى ما استطاعت الدول الوصول إليه اىل ذلك الوقت هو  : ثانيا

وإقرار واجب حل املنازعات الدولية بالطرق السلمية، كما تضمنه ". العدوان" أي إدانة حرب" الوطنية للدول 
كان حدا . وصل إليه القانون الدويل عشية اندالع احلرب العاملية الثانية   وهو احلد الذي 1928 ثاق باريسمي

   .معتربا
                                     

)1(من مقدمة ميثاق األمم املتحدة ـ.  
)2(من ميثاق األمم املتحدة 4فقرة  2املادة  ـ.  



 

298 

كان هذا االتفاق يهدف إىل تفادي و. لقد كان عهد عصبة األمم اتفاقا مت إبرامه يف أعقاب حرب عاملية
حدث ذلك بالرغم من أن مجيع الدول و اندالع حرب أخرى، ورغم ذلك فقد اندلعت احلرب العاملية الثانية،

هي نفس الدول اليت كانت تستعمل و. اليت تورطت يف تلك احلرب كانت قد انضمت إىل ميثاق باريس من قبل
بذلك كانت تتملص من التزاماا متمسكة و. إعالن احلرب رمسياالقوة العسكرية يف عالقاا دون اللجوء إىل 

الذي كان يقر للدول حبق احلماية وغرات املوجودة يف القانون الدويل السائد بالشرعية ومعتمدة على استغالل الث
وكان يقر هلا حبق املبادرة باستعمال القوة العسكرية . الذاتية وحق املساعدة الذاتية باللجوء اىل القوة العسكرية

  .دون قيود فعلية
قها يف اللجوء اىل القوة العسكرية لقد عربت الدول عن إرادا الصادقة القوية يف اإلمعان يف تقليص ح

  . بأية صورة تتعارض مع ما تضمنه ميثاق األمم املتحدة 
يف . وهذا االستعداد النادر الذي مل يكن له مثيل من قبل. وقد انعكس هذا العمل الفريد وهذا التجديد 

  .على النحو أملذكور آنفا  4الفقرة  2الذي تضمنته املادة  بدأامل
الثغرات اليت تضمنتها الوثائق القدمية مبا يف ذلك عهد عصبة األمم وميثاق  4فقرة  2املادة لقد جتاوز حكم 

دام ــوذلك بتحرمي التهديد باستعمال القوة أو استخدامها حىت ولو كان ذلك االستعمال أو االستخ. باريس
باإلضافة اىل ذلك فإن . ن املراتكما مت التعرض إليه يف الكثري م" احلرب"ال يشكل حربا باملفهوم التقين ملصطلح 

فهي ال تشمل احلالة التقليدية املعروفة  .أوسع بكثري مما تضمنته النصوص السابقة 4فقرة 2القاعدة الواردة يف املادة
فقط، وهي حترمي املساس بسالمة األراضي أو االستقالل السياسي لدولة ما فقط ، بل أن التحرمي يف النص 

مقاصد األمم وأي وجه آخر ال يتفق كذلك التهديد باستعمال القوة أو استخدامها على اجلديد قد توسع ليشمل 
العالقات الدولية أومآ ميكن تسميته بالنظام الدويل اجلديد أو واملتحدة وهو أمر عام شامل لكل جماالت احلياة 

  .)1(نظام األمم املتحدة
ويتساءل الباحث من حني إىل حني عن حقيقة العالقات الدولية ومدى تأثري هذا التقدم يف التقنني 
ومسامهته يف القضاء أوعلي األقل التقليل من ظاهرة العنف يف العالقات الدولية فمع التطور يف سري البحث 

تطبيق أحكامه، يف جمتمع وام اجلديد، سنالحظ أن القوة السياسية للدول الفاعلة تلعب دورا كبريا يف فاعلية النظ
وهلدا السبب . فالقوة السياسية هي اليت تصنع القانون فعال . يقوم على املساواة يف السيادة بني مجيع الدول

حمال لكثري من التأويالت وطرحت نفسها  بكل قوة   4الفقرة 2صارت مسالة املقصود بالقوة الواردة يف نص املادة
 .تربة من مسرية املنظمةخالل فترة زمنية مع

يعول على ما  أن هل جيوز لعاقل بعد االجتياح الروسي جلورجيا،:وكما يقول أألستاذ حبيب راشدين
هل يسلم من التهم بالسفاهة والطيش من يعول اليوم على اجليوش ويسمى بالشرعية الدولية  والقانون الدويل؟

االستسالم :أم أن العاقل من خيري شعبه بني أحد أمرين الترابية؟الوطنية النظامية يف الدفاع عن السيادة والوحدة 
                                     

)1(خالل حرب اخلليج كما نقول هذا الكالم رغم ما يتضمنه من معاين اليوم مع ظهور احلديث عن النظام الدويل اجلديد  ـ
  .سنتعرض اىل ذلك الحقا
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ملنطق القوة وقطع حبل الرجاء من القانون الدويل،أو الذهاب إىل خيار بديل يسند فيه األمن القومي ملقاومة 
  .)1(شعبية تردع العدوان كما فعلت املقاومة يف لبنان؟

  الصور المادیة للقوة:  الفرع األول

من الواضح أن استعمال دولة ما لقوات عسكرية توجد حتت سلطتها ضد دولة أخرى يعترب إجراء قوة 
فان دخول : ضد السيادة اإلقليمية تلك الدولة مبا يف ذلك أي هدف يوجد على ذلك اإلقليم ، وبصفة خاصة 

وكذلك فإن . اال للقوة دون إذن من السلطة صاحبة اإلقليم يعد استعموإقليم دولة أخرى باستعمال السالح 
مهامجة قوات أو بواخر وطائرات موجودة على إقليم أجنيب عندما تكون تلك القوات أو البواخر أو الطائرات 

صاحبة اإلقليم، أو  موجودة على ذلك اإلقليم بصفة شرعية كاحتالل شرعي، أو بناء على دعوة أو إذن الدولة
وال يهم يف هذا الصدد اسم . اجلو الذي يعلو أعايل البحار أن تكون تلك القوات يف أعايل البحار أو يف

فكل ما يهم أن تكون الوحدة أو اموعة املسلحة املذكورة جهازا تابعا لدولة . الوحدات أو اجلهة اليت تتبعها
  . معينة، أو يوجد حتت رقابتها أو يلقي دعما منها

خالل الغضب الشعيب للسكان معارضة  كما تكون الدولة يف حالة استعمال للقوة عندما تعمل من
كذلك تكون الدولة يف حالة  )2(لالحتالل من طرف العدو، أو عندما تنظم عصابات املقاومة يف األراضي احملتلة

  .)3(استعمال للقوة عندما تشارك يف حرب بإرسال قواا إىل اجلبهة حتت اسم املتطوعني
إرسال قوات غري نظامية مبا يف ذلك األجانب عرب كذلك تكون الدولة مستعملة للقوة عندما تسمح ب

نيكاراغوا وكغزو غوايت ماال من طرف وحدات عسكرية انطالقا من اهلندوراس . حدودها للعمل يف دولة أخرى
مساعدة و، كذلك غزر كوبا من طرف مسلحني انطالقا من الواليات املتحدة األمريكية وبتشجيع  1954 سنة

يف  وكذلك املساعدات اليت قدمتها فيتنام الشمالية إىل قوات  ألفيات كونغ اليت كانت تنشط 1961منها سنة
 .)4(فيتنام اجلنويب

                                     
)1(قانون قوة الدول يسفه قوة القانون  : حتت عنوان ،19 ص 2383 العدد 2008 أوت 19 الثالثاء جريدة الشروق اليومي، ـ

  .الدويل
)2(أما شرعية هذا العمل فهي موضوع آخر . هذا العمل يعترب استعماال للقوة  ـ.  
)3(أعترب ذلك استعماال للقوة من طرف  .1950السماح للمتطوعني الصينيني باملشاركة يف حرب كوريا  :  ن االمثلةم ـ

  .الصني
)4(ومن املعروف أنه قد مت توحيد شطري فيتنام يف شكل دولة واحدة اليوم ـ.  

 2أعايل البحار ضد أسطول احلريةلقد تأثر النظام الدويل وذلك بعد تدخل القوات الصهيونية بالقوة العسكرية يف ـ          
وقد شكلت املنظمة جلنة للتحقيق يف ظروف ومالبسات احلادث الذي ال ميكن أن يكون حالة دفاع شرعي بل هو عمل 

وعمال من أعمال القرصنة احملظورة دوليا  وهو  أي أنه عدوان، 4الفقرة 2يقع حتت طائلة احلظر الوارد مبوجب نص املادة
وخاصة منع عمليات اإلغاثة اإلنسانية واعتراض وصول مواد اإلغاثة اىل  .د األمم املتحدةعمل ال يتفق ومقاص

  .امللحقة باتفاقيات جنيف 1977حسب ما تضمنته  بروتوكوالت . مستحقيها
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العراق فقد امت الواليات املتحدة سوريا وإيران بالسماح  لاحتالووكما الحظنا خالل عملية غزو 
كما وجهت نفس االامات . اإلحتاللظمام اىل صفوف املقاومة املسلحة ضد نباإل للحرب،مبرور املتطوعني 

  .للدول ااورة ألفغانستان احملتلة
رجال وباإلضافة إىل هذه األمثلة التقليدية اليت احتلت حيزا كبريا من تعليقات رجال القانون الدويل 

أو  العلوم السياسية يف السابق فإن الدول حاليا تستعمل القوة من خالل الدعم العسكري الذي تقدمه للثوار
ويشار إىل هذه التصرفات عادة على أا تشكل . املنشقني أو التشجيع على النشاطات اهلدامة يف دولة أخرى

  عدوانا غري مباشر، وهذا األسلوب من التدخل جينب كثريا من الدول مشاكل وصعوبات املواجهة املباشرة
يف مغامرة خارج إقليمها فان هذا وعلى كل حال ومهما يكن عليه األمر، إذا ثبت تورط حكومة دولة ما 

التصرف يشكل استعماال للقوة وخيضع لنفس القواعد اليت تنظم املواجهات املفتوحة وتعترب احلاالت املذكورة 
آنفا أمثلة عن االستعمال املباشر أو الغري مباشر للقوة احملظور أي التهديد باستعماهلا أو استخدامها ضد سالمة 

ويعترب نص . مقاصد األمم املتحدة والسياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق األراضي أو االستقالل 
اكرب محاية ممكنة لسيادة الدول أعضاء األمم املتحدة يف عالقاا املتبادلة باإلضافة إىل نص املادة  4الفقرة  2املادة 

احلظر العام للقوة  خيتلف عن أن املعلوم ومن .يف عالقاا باألمم املتحدةويف عالقات الدول يبعضها  7الفقرة  2
ثارته الدول  فينحصر يف طبيعة ما أ، أما موضوع اخلالف الذي كثري احلرب كما هو معروف إىل حظر اللجوء 

من املعروف أن للقوة أشكاال وصورا متعددة،كما أن هذه األشكال ، ف4الفقرة 2القوة احملظورة بنص املادة 
وال متنع الدول من اللجوء إىل هذه الصور واألشكال مىت رأت  طبيعتها كوا قوة،والصور التنفي عنها 

  .)1(مصلحتها يف ذلك
  للقوة ةالغیر مادیالصور :  الفرع الثاني

االختالف الكبري يف التنمية وتكريس وومن جهة أخرى ويف خضم التنافس ويف ظل الصراع الغري املتكافئ 
لفت  ـوهي عادة دول تعتمد على تصدير مواد أولية خام  ـمساواة  يف الواقع ، فان الدول النامية حتاول آل ال

تدعي أن تلك التصرفات وأحيانا التهديدات اليت تتعرض هلا ، والضغوط وانتباه اتمع الدويل إىل املمارسات 
، ولكن هذا التفسري الواسع  4لفقرة ا 2املادة هي من قبيل التهديد باستعمال القوة أو استخدامها  احملظور بنص

ال جيد  4الفقرة  2ضمن حكم املادة الضغط االقتصادي أو الضغط الدبلوماسيوالذي حياول إدراج التهديد 
وذلك بالعودة إىل جلنة . طرف الدول القوية بل ويلقى معارضة صرحية من. صدى أو أثرا يف احملافل الدولية

فرانسيسكو ، فاألعمال التحضريية مليثاق األمم املتحدة تثبت أن اللجنة املكلفة بصياغة األربعة يف مؤمتر سان 
                                     

)1(من يوغوسالفيا،العراق وجورجيا تؤكد مبا ال يدع جماال للشك  خطأ التعويل على احلليف الصديق :إن األمثلة الثالث ـ
القوى العظمى  اليت مينعها توازن الرعب النووي من الدخول يف مواجهة لصاحل طرف حليف ثالث،فقد ابتلع الروس 
مرارة عدوان الناتو على أبناء العمومة السالف يف يوغوسالفيا،ومل تتحرك أوروبا والواليات املتحدة ساكنا لنجدة 

ان بوكالء من العرب واملسلمني،وحتارب أمريكا يف العراق جورجيا، وحارب الغرب اإلحتاد السوفييت يف أفغانست
  .وأفغانستان بوكالء من العرب واملسلمني
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ويف غالب األحيان  هي القوة العسكرية، 4فقرة 2النص املذكور قد صرحت بأن القوة املقصودة يف نص املادة
قتصادي للحصول على يشار إىل ممارسة خمتلف أنواع الضغط والتهديد أو الوعيد، كاستعمال مظاهر التفوق اال

على العصيان وأو استغالل بعض الظروف الداخلية لدولة ما للتشجيع على الفوضى  بعض املزايا والتنازالت،
أنه استعمال لنوع القوه املشار اليها يف وبأنه تدخل يف شؤون الدولة املعنية . فيها اىل غري ذلك من التصرفات 

ترى الدول املتقدمة أن ممارسة الضغط هو أمر و )1(اليت يعترب استعماهلا عدوانا كما سنرى الحقا 4الفقرة 2املادة
العكس قد يؤثر على جدية واستقرار املعامالت  افتراضوأن . وتصرف طبيعي  معروف يف العالقات الدولية

قتصادي أو  حيت الضغط اتساع وعمومية كلمة الضغط اال: يف هذا اال ال بد من التنبيه إىلو. الدولية
فاملفاوضات اليت جتري بني الدول، هي يف حقيقتها . الدبلوماسي وخطورة ما قد تؤدي إليه بعض التفسريات 

هي حماولة من األطراف املتفاوضة للوصول إىل اتفاق حول عملية تبادل املصاحل، أي أا ونوع من املساومات ، 
ادات  حرة ، وتدفعهم مصاحلهم إىل قبول أو رفض شروط الطرف عطاء بني أشخاص يتمتعون بإروعملية أخذ 

  .      اآلخر الذي يكون هو كذلك مدفوعا اىل حتقيق أكرب قدر من املصلحة من خالل معامالته مع تلك األطراف
املالحظ يف العالقات الدولية هو أن املمارسات الغري عسكرية يف سلوك الدول قد تكون يف كثري من و

النتائج وأقل كلفة وعلى هذا فالعربة بالطريقة اليت يتم ا الضغط أو التهديد، وثر جناعة  وفاعلية األحيان أك
  . مدى تأثري الضغط املمارس على حرية الدولة يف اختاذ القرار واملرجوة من وراء ذلك، 

تأثريا من و سالحا فعاال وأشد مفعوال: أو الضغط الدبلوماسي،أو الدعاية فقد يكون الضغط االقتصادي،
يف  التأكيد على سيادة الدول على اقتصادها وحقهاواحلرص على وقد دأبت اجلمعية العامة   )2(القوة العسكرية

مت حيث  )3(1952ديسمرب 21تقرير مصريها االقتصادي وهذا من خالل توصية اجلمعية العامة الصادرة يف 
وقد مت تعميق هذا املفهوم .التأكيد على حق الشعوب يف أن تستغل ثرواا ومصادرها الطبيعية بكل حرية 

حيث مت إعالن حق ، 1966وكذلك نوفمرب  )4(1960ديسمرب  14وإعطائه معىن أكثر دقة يف توصيات أخرى يف 
وبكل حرية سي واإلجتماعي دون تدخل واختيار نظامها اإلقتصادي والسياالشعوب يف امتالك ثرواا الطبيعية 

كما مت ذلك . السياسية وبالتحديد يف املادة األوىل منهووقد ورد هذا من جديد يف العهد الدويل للحقوق املدنية 
  .)5(الثقافيةواالجتماعية ووبنفس األلفاظ ويف املادة األوىل أيضا من العهد الدويل للحقوق االقتصادية 

  عناصر سيادة الدول يف اال االقتصادي جماال حساسا وعنصرا مهما من وقد رأت اجلمعية العامة
الذي متلك فيه الدول النامية األغلبية املطلوبة للتعبري وبطبيعة احلال فإن اجلمعية العامة لألمم املتحدة هي اجلهاز 

                                     
)1(21ص ،  5242العدد ،  2008فيفري  12الثالثاء ، ورد يف جريدة اخلرب  ـ .  
)2(نذكر هنا استعمال الدول العربية لسالح البترول والذي غري من مواقف الدول الغربية فيما خيص القضية  ـ

خالل خفض لقد متكن العرب من  :جوزيف س ناي االبنيقول األستاذ األمريكي يف العلوم السياسية .الفلسطينية
من دمج قضاياهم يف مقدمة جدول أعمال الواليات  وفرض حظر بترويل على الدول الصديقة إلسرائيل، اإلنتاج،
  .251صاملرجع السابق .وكذلك جنحوا يف خلخلة التحالف األورويب الياباين األمريكي.املتحدة

)3(626توصية اجلمعية العامة  ـ )ΙΙΙxv(.  
)4(توصية اجلمعية العامة ـ )ΙΙv(1803 - 1962   فيما خيص السيادة الدائمة على الثروات  الطبيعية.  
)5(1966والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة .العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  ـ.  
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ة إصدار القرارات امللزمة ولكن لألسف الشديد فإن األغلبية العددية ال متلك سلط، عن مواقفها ومترير توصياا
وأن سلطات اجلمعية العامة يف هذا اال ال تتعدى سلطة إصدار التوصيات الغري ملزمة واليت ليس هلا عموما 

  .  سوى تأثريا معنويا
وإذا كنا قد ركزنا يف هذا الفصل على املظهر األكثر شيوعا من مظاهر القوة غري العسكرية أي اضغط 

يهي أن هناك جماالت ووسائل قوة أخرى كالضغط الدبلوماسي، والدعاية اهلدامة، وهي من االقتصادي ،فمن البد
أنواع القوة اخلفية اليت يصعب إثباا لعدة اعتبارات تتعلق بسمعة وشرف الدولة الضحية، ومبصداقية ونزاهة 

هلذه األشكال  رضناقد تعو.الدولة املمارسة هلذا النوع من القوة، وكذلك طبيعة القوة املستعملة نفسها
هي أساليب وممارسات غري مشروعة إذا ما ثبت استعماهلا أو استخدامها من و. واألساليب من القوة يف حينها

طرف دولة من الدول ضد دولة أخرى خمالفة بذلك  أصول املعامالت الدولية يف مثل هذه األحوال أي ما أقره 
  .واء ة العامة أو اخلاصة من نصوص يف هذا الشأنالعرف الدويل،  ما تضمنته االتفاقات الدولية س

وبناء على ما تقدم ، فإن القوة هلا صور ومظاهر متعدد باإلضافة اىل الصورة أو املظهر املألوف يف 
وهناك الكثري من الصعوبات العملية والقانونية اليت تقف أمام تكييف .العالقات الدولية وهو القوة العسكرية

خرى غري العسكرية وخاصة يف وقتنا احلايل نظرا لتشابك العالقات الدولية وتزايد احلاجة استعماالت القوة األ
  .التبادل يف مجيع ااالتإىل 

باستثناء حرب البلقان اليت تندرج يف سياق كوا تفكيك اإلحتاد السوفييت من جهة،وتفجري مبكر لقنبلة 
من مواجهة يف قلب أوروبا،فإن معظم األزمات واحلروب اليت  اليت أشعلت من قبل أكثر البلقان األثينية والدينية،

  .حصلت يف العقود الثالثة األخرية كانت خبلفية وضع اليد على منابع النفط،واملمرات اآلمنة لضمان تدفقه
الغاز،الساحة املفضلة ألهم وفليس غريبا،ان تكون منطقة الشرق األوسط والقوقاز الغنيتان بالنفط 

حة احمللية والدولية،ومل يكن السودان ليتعرض إىل حرب استرتاف على امتداد عقدين من الزمن،لو الرتاعات املسل
وما كان ألزمة دارفور أن تنشأ لوال ما كشفته األحباث األولية عن وجود .مل يكتشف يف باطن أرضه النفط

  .)1(خمزون كبري من النفط
  :السابق، كما إستشهدنا به يف عدة مواضع من هذه الرسالةوال بأس من التذكري مبا قاله الرئيس الفرتويلي 

إذا شنت :أن الرئيس الفرتويلي قد حذر الواليات املتحدة قائال : نقال عن وكالة األنباء االسبانية 
إذا بدأت تلك احلرب : وقال " أكسون موبيل" حكومتها حربا اقتصادية ضد فرتويال عن طريق شركة مثل 

  .دوالر 200ل إىل فسوف يصل سعر البترو
  

  

                                     
)1(2008 أوت 19 لثالثاءاالشروق اليومي  ،قانون قوة الدول يسفه قوة القانون الدويل مقال، : حبيب راشديناألستاذ  ـ 

  .19 ص،  2383 العدد
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  اجب حل المنازعات الدولیة سلمیاو  : الثانيمبحث ال

 سلمیا التدخل لحل المنازعات الدولیة:  المطلب األول

  
اليت كانت تفهم  السيادة، مبدأإن التحول العظيم الذي طرأ على مواقف الدول جتاه مضمون وتطبيقات 

على أا تتضمن سلطة الدولة وحريتها يف اللجوء إىل املبادرة باستعمال القوة العسكرية مىت رأت أن من 
األحداث وحافلة بالصراع ولقد حصل التحول تدرجييا خالل مسرية طويلة، شاقة . مصلحتها عمل ذلك 

  .واملآسي
الصراعات املدمرة وعدم القدرة كوضوعية كثرية وتعود أسباب هذا التحول بطبيعة احلال إىل عوامل م 

كذلك تداخل و.على التحكم فيها أو توجيهها، وتعقد الرتاعات وتفاقم آثارها السلبية على مجيع األطراف
املصاحل وتشابك املعامالت، وحاجة الدول إىل االتصال واالستقرار الذي يتطلبه حتقيق تلك املصاحل ، إىل جانب 

مكلفة بشكل كبري نتيجة التطور التكنولوجي الذي غري األوضاع وة قد أصبحت مدمرة أن احلروب املعاصر
السيادة  مبدأعلى مواقف الدول من  اخصائصها أثرولقد كان لتطور وسائل احلرب .واملعادالت اإلستراجتية

  .املطلقة الذي ساد فترة طويلة يف العالقات الدولية
على . أشد خطورة وتأثرياوهر من مظاهر السيادة أكثر كلفه القوة املسلحة كمظفقد أصبح اللجوء اىل 

مازالت هي الغاية ومجيع جماالت حياة اإلنسان سواء املادية أو املعنوية،بالرغم من  أن رفاهية اإلنسان كانت 
كل قانون ،وقد زادت آالم ومعانات الناس سواء كمجموعات أو كأفراد نتيجة والنهائية لكل تنظيم 

  .ه الدول إىل حل منازعاا أو توسيع جماالت نفوذها بالقوة املسلحةإجتاوللحروب،
يتمثل التحول يف مواقف الدول أساسا يف اجلهود اليت بذلت لتقليص حرية  اللجوء إىل القوة العسكرية 

بالتدرج يف التحرمي وكان ذلك التدرج أمرا طبيعيا ألسباب  مت ذلكوعموما كمظهر من مظاهر سيادة الدول،
التزمت الدول بضرورة بذل اجلهود اجلماعية للحفاظ على السلم : ويف اية هذا التحول . موضوعية خمتلفة

تنسيق اجلهود من أجل بلوغ "األمن الدويل، وبعبارات ميثاق األمم املتحدة فقد اقتنعت الدول بضرورة و
األمن وحفظ السلم : "تتمثل هذه الغايات بصورة رئيسية يف الغاية احملورية وهيوسطرة يف امليثاق امل "الغايات
  .يف امليثاق تعكس هذه الغاية جمموع املقاصد اليت مت استعراضهاو".الدويل

إن اهلدف من إقرار نظام األمن اجلماعي لألمم املتحدة هو حتقيق أمرين أساسيني كل أمر منهما يكمل 
  : اآلخر وال ميكن جتسيد أمر منهما دون جتسيد األمر اآلخر إلدراك الغايات املسطرة يف امليثاق ومها األمر

ويتمثل يف حترمي التهديد باستعمال القوة أو استخدامها يف العالقات الدولية سواء على :   األمر األول
ل السياسي لدولة ما،  أو بأية شكل تدخل باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقال

  .لنفسها  كأهداف ـأي اجلماعة الدولية  ـاملقاصد اليت رمستها األمم املتحدة وصورة أخرى ال تتفق 



 

304 

وكذلك الضمانات املقدمة للدول بشأن أمنها وسالمتها نتيجة التزامها بعدم التهديد  باستعمال القوة أو 
ديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة أراضيها أو ال تكون هي األخرى عرضة للتهواستخدامها، 

بعدم اللجوء اىل القوة من جانب الدول هو الذي جيعل أي نظام أمن مجاعي  االلتزاماستقالهلا السياسي، وهذا 
يصدق هذا احلكم و .متيز بني حالة الفوضى وحالة النظاموهذه املسألة هي اليت تفصل و.قويا أو ضعيفا يف التطبيق

  . لى أي نظام أمن يف أي جمتمع سواء كان جمتمعا دوليا أو كان جمتمعا داخلياع
باإلضافة إىل ما ورد من تفصيل لتلك  ،)1(ويتمثل يف االلتزام حبل املنازعات الدولية سلميا:  األمر الثاين

يكمل واجب  وهو واجب. التدابري يف الفصل السادس املتعلق بواجب حل املنازعات الدولية بالطرق السلمية
لكيفية  تطبيق إجراءات  مث ما ورد يف الفصل السابع من تفصيل عدم التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ،

القمع وظروف القيام بذلك، وهي صورة تشبه إىل حدما  ما هو موجود يف األنظمة القانونية الداخلية واملنع 
ني يرجع أساسا إىل درجة تركيز السلطة اليت هي مسة من للدول يف بعض مالحمها العامة، وما يفرق بني النظام

ليس نظاما ومسات النظام الداخلي، وهو ما يفتقر إليه النظام الدويل القائم أساسا على كونه تنظيما بني الدول 
  .فوق الدول

  أساس واجب حل المنازعات الدولیة سلمیا :الفرع األول 
األمن والسلم ولكي يسود النظام و:باإلضافة إىل األمرين السالفني جيدر بنا أن نشري من البداية إىل أنه 

غري متحيز حلل املنازعات الدولية سلميا وفقا والدويل ال بد من ضع أسس وإجراءات نظام قوي عادل وفعال 
ائم على تدعيما للعدالة الدولية اليت هي أساس استمرار أي تنظيم دويل قوالقانون الدويل ترسيخا وملبادئ العدالة 

قد منا منوا متوازيا ويرتبط هذا املبدأ ارتباطا وثيقا مببدأ عدم االعتداء و. املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائه 
  .معه

القرارات الصادرة عن األجهزة الدولية املخولة والنتائج وكما يتعني االلتزام باحترام وتطبيق األحكام 
وقد كانت هذه املسألة ومازالت نقطة ضعف هامة يف التنظيم . دوليةبالقيام بالتسوية السلمية للمنازعات ال

  . الدويل
 للمنازعات الدولية تعترب حبق أكرب ضمان للسلم التسوية السلمية وعلى كل حال فإن فاعلية إجراءات

املساواة يف قرار وعدم التهديد باستعمال أو استخدام القوة يف جمتمع دويل قائم على واإلست األمن الدويل،و
  .السيادة بني مجيع األمم كبريها وصغريها 

لقد أبدت الدول بعد احلرب العاملية الثانية اهتماما كبريا حبل املنازعات الدولية سلميا بصورة ال تعرض 
  . أحكام ميثاق األمم املتحدةواألمن الدويل للخطر، ويظهر هذا االهتمام بوضوح من خالل نصوص والسلم 

                                     
)1(مثال اإلشارة اىل عدم جواز التدخل يف الشؤون اليت تعد من صميم السلطان الداخلي ال خيل مبا للمنظمة  من صالحيات  ـ

  .من ميثاق األمم املتحدة7الفقرة 2نص املادة " القمع واملنع"تطبيق بتدابري 
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حنن شعوب األمم املتحدة وقد ألينا  ": دمة ميثاق األمم املتحدة يف هذا الصدد ما يليفقد تضمنت مق
احترام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وأن نبني األحوال اليت ميكن يف ظلها حتقيق العدالة ...  على أنفسنا

  .)1( " غريها من مصادر القانون الدويلو
القانون وونتذرع بالوسائل السلمية وفقا ملبادئ العدل ...." مايلي 1من املادة 1كما جاء يف الفقرة  

  .)2(" لتسويتهاوتؤدي إىل اإلخالل بالسلم الدويل حلل املنازعات الدولية اليت 
لتحقيق املقاصد املرسومة هلا تعمل وأن اهليئة " :  من ميثاق األمم املتحدة 3الفقرة  2كما ورد يف املادة 

العدل ويفض مجيع أعضاء اهليئة منازعام الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال جيعل السلم واألمن " على أن 
ومن خالل النصوص السابقة نكتشف احلرص الكبري وتأكيد ميثاق األمم املتحدة  .)3(" الدويل عرضة للخطر

الن عدم حتقيق . الدويلاملساواة أمام القانون وباستمرار على وجوب حتقيق العدالة الدولية وفقا ملبادئ العدل 
ار نظام عصبة األمم، اي العدالة الدولية وعدم االعتراف باملساواة أمام القانون الدويل كانت من بني أسباب

حيث مل حتترم القاعدة العامة اليت تقر باملساواة يف السيادة بني مجيع األمم ، أمام القانون الدويل بغض النظر عن 
  .تساويها الفعلي أم ال 

منظمات وأي   دوال . فالرتاع يكون نزاعا دوليا إذا كان بني أشخاص متلك الشخصية القانونية الدولية 
نظمات الدولية عموما متلك الشخصية القانونية الالزمة للدخول يف عالقات مع الدول،أو مع منظمات فامل. دولية

مدون يف اتفاق  الغرض الذي نشأت من أجله كما هووأخرى حيكمها القانون الدويل وذلك يف حدود اهلدف 
  .)4(ملنشئة هلاوتتوقف الشخصية الدولية للمنظمة أساسا على إرادة الدول ا.  أو وثيقة إنشائها 

ال جتعل بأن حتل الدول األعضاء منازعاا بالطرق السلمية بصورة  3فقرة 2يقضي املبدأ الوارد يف املادة
يف سياق عام مساير لنص  وهذا املبدأ هو  التزام قطعته الدول على نفسها. األمن الدويل عرضة للخطروالسلم 

على أن ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقام الدولية : "الذي يأيت بعده مباشرة  على النحو التايل   4الفقرة 2املادة
االستقالل السياسي لدولة ما أو على أي  عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو

  ."وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة 
وواجب  هما مبدأ عاما يقضي بعدم التهديد باستعمال القوة، أو استخدامهايشكل هذان النصان بعد دجم

القانون وحل الرتاعات اليت تثور بني الدول بالطرق السلمية حتقيقا للعدالة الدولية على أساس مبادئ العدل 
  . الدويل

                                     
)1(من مقدمة ميثاق األمم املتحدة  ـ.  
)2(املادة األوىل من ميثاق األمم املتحدة ـ.  
)3(املادة الثانية الفقرة الثالثة من ميثاق األمم املتحدة  ـ.  
)4(هذا ما جاء يف الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية يف قضية التعويضات عن األضرار اليت حلقت أو متت أثناء اخلدمة  ـ

  .األمم املتحدةيف 
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متساوية أمام أن كل أطراف الرتاع : كما نالحظ أن ميثاق األمم املتحدة ينطلق من منطلق واضح وهو
 أمنذ إقرار ميثاق األمم املتحدة انطالقا من املبد وهكذا اخذ هذا املبدأ العظيم مكانه يف القانون الدويل. القانون

مسألة اختيار طرق وإجراءات  هذا األخريويترك من ميثاق األمم املتحدة،  2من املاد ة  3الذي تضمنته الفقرة 
  . يةاتفاق الدول املعنوالتسوية لتقدير 

للنظام الدويل اجلديد، وارتباط ذلك باملسألة  وٍلتأكيد أمهية حل املنازعات الدولية سلميا يف البناء القانوين
حل  احملورية وهي حفظ السلم واألمن الدويل، مت ختصيص فصل من فصول ميثاق األمم املتحدة ملوضوع

  : على النحو التايل 38إىل  33واد من املنازعات الدولية بالطرق السلمية حسب األحكام الواردة يف امل
  : على أنه 33تنص املادة 

األمن الدويل للخطر أن وجيب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم "  ـ 1
أو أن  الوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ،والتحقيق ويلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق املفاوضة 

  .التنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارهم ويلجأوا إىل الوكاالت 
يدعو جملس األمن أطراف الرتاع إىل أن يسووا ما بينهم من الرتاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة  ـ 2

  ."لذلك
  الدولیة سلمیاحل المنازعات ل أجھزة األمم المتحدة تدخل : الثاني الفرع

العامة اليت تضمنها ميثاق األمم املتحدة وأهم هذه املبادئ  ئباملباداألصل أن املنظمة حمكومة يف نشاطها  
ولكن من ناحية أخرى جيب التذكري أن اهلدف النهائي والغاية من  ، 7الفقرة 2اخلصوص نص املادةنذكر على 

أهم هذه ووهذا هو تفسري اإللتزامات اليت قبلتها الدول  ني،إنشاء األمم املتحدة هو حفظ السلم واألمن الدولي
من شأن "الصفة الوحيدة أن يكون.أيا كان أطرافهو مهما كان مصدره، أي نزاعاإللتزامات يأيت واجب حل 

  ." استمراره أن يعرض السلم واألمن الدويل للخطر
طرق احلل والتسوية ولكنه يترك احلرية ألطراف الرتاع يف واىل بعض إجراءات  33 يشري نص املادة  

األمن الدويل ووضع حد إلمكانية تعريض السلم واختيار الوسيلة أو اإلجراء املناسب للوصول إىل الغاية املنشودة 
ع  سواء كان الرتاالسلم واألمن الدويل استتبابفالواجب هنا يتوقف على الرتاعات اليت هلا تأثري على . للخطر

  .  األمن الدويلوفاملعيار يف هذا الصدد هو حفظ السلم .دوليا أو داخليا
ألطراف الرتاع أن خيتاروا الطرق أو الوسائل اليت يرغبون فيها ،تبعا لظروف، وطبيعة كل ويترك  النص  

  . شأن إستمراره أن يعرض السلم واألمن الدويل للخطرمن   نزاع
على إجراءات معينة للتسوية سواء يف اتفاق عام سابق حلل ما  ملتنازعةا األطراف مثال ميكن أن يقع اختيار

  . قد يثور بينها من منازعات عموما، أو قد يتم ذلك االختيار مبوجب اتفاق خاص الحق بعد ظهور نزاع معني
ميكن أن يكون نزاعا داخليا بني فصائل متناحرة  33 يف نص املادة إليهع املشار وللتذكري أن نوع الرتا
أو  ،للخطرأن يعرض السلم واألمن  استمرارهقرر جملس األمن أن من شأن  حيثكاحلرب األهلية الصومالية 
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أو أن .أو حىت مفاوضات جنيف بني السوريني ،احلرب األهلية اللبنانية اليت مت حلها عن طريق مفاوضات الطائف
واألشخاص أو األموال بصفة  والمصاحل، كون أطرافه أشخاص دولية كمنازعات احلدوديكون نزاعا دوليا ت

  .عامة
األمن والسلم "  والية جملس األمن الدويل على قضيةفتضمنت اإلشارة إىل  33من املادة  2أما الفقرة  

هي الفلسفة اليت بين عليها ميثاق األمم املتحدة فإذا رأى جملس األمن ضرورة لذلك  فان له أن و" الدويل عموما 
أن يسووا ما بينهم من  ـ" األمن الدويل للخطروشأن استمراره أن يعرض السلم "يدعو أطراف الرتاع الذي من 

حله سلميا، أو أم فشلوا يف وتربز سلطة جملس األمن يف حالة فشل أطراف الرتاع يف . الرتاع بتلك الطرق 
من شأن استمراره أن " ويتم تدخل جملس األمن قي حالة ما  إذا كان الرتاع  .اختيار وسائل أو إجراءات احلل

وهذه  الدعوة ليست قرارا ملزما ،وغالبا ما يدعو جملس األمن أطراف ".  يعرض السلم واألمن الدويل للخطر
أو طرح الرتاع على حمكمة العدل .تعمال إجراءات التنظيمات اإلقليميةأي نزاع إىل املفاوضات، أو إىل اس

  .على العموم فان دعوة جملس األمن وفقا للفصل السادس هي توصيات غري ملزمةو.الدولية
لس األمن أن يفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو قد : " على أن 34تنص املادة 

  ."شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدويل"إذا كان استمرار هذا الرتاع من  يثري نزاعا، لكي يقرر ما
جملس األمن له صالحية التدخل السلمي لفحص أي نزاع أو موقف : يشري النص السابق اىل أن

تعترب سلطات جملس األمن مبوجب هذه املادة و.ٌ والذي قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو قد يثري نزاعا .قائم
كما أن قرار . ولكنه يستطيع إذا رأى ضرورة لذلك. سلطات اختيارية وليس عليه أي واجب للقيام بالفحص

فحص أمر ما أو مساع األطراف ال يتطلب إمجاع الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن ، ولكن إذا قرر الس 
حلالة البد من إمجاع الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن ، كما أن سلطات جملس القيام بالفحص ففي هذه ا

مهمة القيام بفحص ا يتوقف على إنشاء أجهزة فرعية توكل هل 34األمن فيما يتعلق بتطبيق ما جاء يف املادة 
عندما قرر  34كما متت إثارة نص املادة . وقد مت إنشاء هذه األجهزة مبناسبة املسألة اإلسبانية مثال. الوقائع 

حتقيق الوقائع فيما خيص إدعاء خرق احلدود بني اليونان وكل من ألبانيا وجملس األمن تشكيل جلنة لفحص 
كذلك عندما كلف جملس األمن اللجنة اخلاصة  34رة إىل املادة ومتت اإلشا) . سابقا(وبلغاريا ويوغسالفيا 

بالرتاع اهلندي الباكستاين بالتحقيق يف الرتاع بني البلدين وعلى الرغم من أن اختصاص جملس األمن بالفحص قد 
ن أصبح مقبوال اليوم فإن اخلالف ما زال قائما حول مدى التزام الدول املعنية بقبول تطبيق أي قرار صادر ع

حيث كان هناك موقفان متعارضان يف ظل التعارض الذي كان قائما بني .الس ويتضمن القيام بالفحص 
أن القرار املقصود يف هذا النص هو ): سابقا(فقد كان موقف اإلحتاد السوفييت . الكتلة الشرقية والكتلة الغربية

الدول وعلى عكس ذلك فإن الواليات املتحدة و. جمرد توصية ال حتمل الدولة املوجهة إليها أي التزام قانوين
 36ها أن سلطات جملس األمن الدويل ذا الشأن إضافة إىل سلطاته مبوجب نص املادة الغربية عموما كان من رأي

أن الدول املعنية ملزمة بقبول قرارات جملس األمن خبصوص القيام بالفحص طبقا وهي سلطات ملزمة    37واملادة
بعد ايار الكتلة الشرقية بزعامة اإلحتاد السوفييت ويف ظل الوضع الدويل احلايل ون امليثاق م 25لنص املادة 

فإن املسألة قد فقدت الكثري من أمهيتها النعدام دوافع التدخل يف الشؤون الداخلية لدول أوروبا الشرقية ) سابقا(
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 كما أن جملس األمن حاليا ينتهج سياسة الذي كانت تنتهجه الدول الغربية مستعملة يف ذلك جملس األمن الدويل
عالقة باختصاصاته وال مبسؤوليته الرئيسية  ذلكالتدخل يف الشؤون الداخلية للعديد من الدول،دون أن تكون ل

  . يف حفظ السلم واألمن الدويل 
نتيجة كوالبد من اإلشارة اىل أنه يف الوقت احلاضر يوجد نوع من الوئام بني الدول الدائمة العضوية، و

الغربية معها حبرية املبادرة يف اختاذ القرارات  أوروبا هلذا الوضع فقد انفردت الواليات املتحدة ودول
وغالبا ما تلزم روسيا الحتادية والصني الشعبية . تطبيقها،متجاوزة يف الكثري من احلاالت األمم املتحدة نفسهاو

دول أوروبا الغربية، أو متنعها من تنفيذ وواليات املتحدة موقف احلياد باالمتناع عن التصويت، حىت ال تعرقل ال
وهو تاريخ ايار  1990يف شؤون الدول،وهي السياسة اليت تنتهجها باستمرار منذ سنة  بالقوة سياسة التدخل

  ) .سابقا(الكتلة الشرقية بزعامة اإلحتاد السوفييت 
نتيجة مواقف أملتها سياسة املصلحة اليت ترجو من ورائها كل من  و يف النهايةإن االمتناع عن التصويت ه

التعاون التكنولوجي مع واحلصول على ما يسمى باملساعدات  الشعبية الصنيمجهورية و ةاإلحتادي روسيا
وبعض الشركات اليابانية ، وغالبا ما تلوح الواليات املتحدة بفرض بية الشركات األمريكية والشركات األورو

 كما حدث يف حرب.عدم معارضة سياستهاوالتعاون  يف هذا امليدان إلجبارمها على على الدولتني تعقوبا
ما جيري يف يوغسالفيا السابقة وغريها من القضايا اليت مازالت وما جرى يف ليبيا، والكويت، وحرب العراق، 

  .كاحتالل أفغانستان مثال  اآلنىت مطروحة ح
ء تقليديني وزبائن أوفياء من أجل التعاون التكنولوجي مع الشركات فقد ضحت روسيا اإلحتادية حبلفا

  .تدفق االستثمارات الغربية حنوهاوومن جهتها فقد فعلت الصني نفس الشئ لتضمن  استقطاب .الغربية
  :  35 تنص املادة

نزاع أو لكل عضو يف األمم املتحدة أن ينبه جملس األمن أو اجلمعية العامة   إىل أي "  : على أن ـ 1
  ." موقف من النوع املشار إليه يف املادة الرابعة الثالثون

لكل دولة ليست عضو يف األمم املتحدة أن تنبه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أي نزاع تكون  ـ 2
  .طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما يف خصوص هذا الرتاع التزامات احلل السلمي املنصوص عليها يف هذا امليثاق

على الطريقة اليت تعاجل ا اجلمعية العامة املسائل اليت تنبه إليها وفقا  12 - 11 جتري أحكام املادتني ـ 3
  .هلذه املادة

  : مسألتني هامتني 35يثري نص املادة 
تتعلق بإمكانية أي دولة عضو وبدون أية شروط أو قيود أن تنبه جملس األمن أو و : املسألة األوىل 

  .األمن الدويل للخطرواجلمعية العامة إىل أي نزاع أو موقف من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم 
اجلمعية  تستطيع أن تنبه جملس األمن أو فهيتتعلق بالدول الغري أعضاء يف األمم املتحدة و : املسألة الثانية 

ومل . العامة إىل أي نزاع تكون طرفا فيه بشرط أن تقبل مقدما التزامات احلل السلمي خبصوص ذلك الرتاع
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والشرط ".األمن الدويل للخطروشأن استمراره أن يعرض حفظ السلم "يشترط النص أن يكون الرتاع من 
خبصوص الرتاع الذي نبهت ون شروط أن تقبل الدولة الغري عضو يف األمم املتحدة مقدما وبدو: الوحيد هو

  .جملس األمن أو اجلمعية العامة إليه التزامات احلل السلمي املنصوص عليها يف هذا امليثاق
أما فيما يتعلق بسلطات أجهزة األمم املتحدة يف حل املنازعات الدولية بالطرق السلمية، وحدود هذه 

أن اجلمعية العامة اثناء معاجلتها  ثالثون تشري وبوضوح اىلالسلطات فإن الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة وال
املادة و 11للمسائل اليت تنبه إليها سواء من طرف دولة عضو أو أية دولة غري عضو عليها أن تراعي أحكام املادة 

  :على النحو التايل 12
األمن الدويل وفإن للجمعية أن تناقش أية مسألة تكون هلا صلة حبفظ السلم  11وفقا للفقرة الثانية من املادة

يرفعها إليها أي عضو من أعضاء األمم املتحدة، أو جملس األمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا ألحكام الفقرة 
الدول، أو لس األمن  ومتلك اجلمعية العامة تقدمي توصياا بصدد هذه املسائل للدولة أو.  35الثانية من املادة 
بشرط أن اجلمعية العامة إذا كانت ترى بشأن املسائل املذكورة أنه ينبغي القيام بعمل ما، فهي . أو لكليهما معا

هذه هي احلدود اليت تضمنتها . عليها إحالة املسألة على جملس األمن قبل حبثها أو بعده وغري خمولة للقيام بالعمل 
ومعىن النص املذكور هو أن اجلمعية العامة . معية العامة يف حل املنازعات الدولية سلمياعلى سلطات اجل 11املادة

متلك سلطة مناقشة أية مسألة تكون على صلة حبفظ السلم واألمن الدويل وهلا أن تصدر توصياا إىل الدول 
 35املشار إليه يف املادة ولكن إذا رأت بصدد أي نزاع من النوع :املعنية أو إىل جملس األمن أو إىل كليهما 

فانه جيب عليها إحالة ذلك الرتاع على جملس األمن سواء كان الرتاع من النوع الذي : ضرورة القيام  بعمل ما 
هو الرتاع الذي ميكن أن تنبهها إليه أية دولة و" األمن الدويل للخطرومن شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم "

يه دولة غري عضو تقبل مقدما بشأن ذلك الرتاع التزامات احلل السلمي عضو، أو كان أي نزاع تنبهها إل
وقد كانت سلطات اجلمعية العامة حسب ما ورد يف هذا النص موضوع خالف .املنصوص عليها يف هذا امليثاق

م اليت تدعو الدول أألعضاء للتدخل وتقدمي الدع"اإلحتاد من أجل السالم"كبري مبناسبة صدور التوصية املسماة 
هل متلك اجلمعية العامة التوصية بالقيام بعمل من أعمال : حيث طرح السؤال.الالزم لكوريا اجلنوبية لرد العدوان

وبكل وضوح أن جملس األمن  تبني فإا 12املادة  وأما .11 القمع أو املنع؟  مع وجود احلظر الوارد يف نص املادة
وعلى هذا األساس فإنه عندما يباشر الوظائف اليت رمست يف  ،األمن الدويلوهو اجلهاز األصيل  يف حفظ السلم 

الرتاع أو املوقف إال  امليثاق بصدد نزاع أو موقف ما، فال جيوز للجمعية العامة أن تقدم أية توصية يف شأن ذلك
إىل األحوال  إنتباهه بل أن اجلمعية العامة هلا أن ختطر جملس األمن أو تسترعي" إذا طلب منها جملس األمن ذلك 

  .11من املادة  3األمن الدويل للخطر حسب نص الفقرةواليت حيتمل أن تعرض السلم 
هلا أن توصي و. سلطة مناقشة أية مسألة أو أمر يف نطاق امليثاق  فإن للجمعية العامة 10 مبوجب املادةو

ما هو واضح فإن سلطات اجلمعية وك .األموروأعضاء اهليئة أو جملس األمن، أو كليهما مبا تراه يف تلك املسائل 
التوصية يف ميدان حفظ السلم واألمن الدويل هي سلطات عامة تتماشى مع الفلسفة اليت والعامة يف املناقشة 

بني جهاز املناقشات  وقامت عليها األمم املتحدة واليت تفرق بني اجلهاز التنفيذي الذي يصدر القرارات امللزمة، 
  .ري ملزمةواملداوالت والتوصيات الغ
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  : على أن  36وتنص املادة 
أو موقف شبيه به، أن  33لس األمن يف أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع املشار إليه يف املادة  ـ 1

  .يوصي مبا يراه مالئما من اإلجراءات وطرق التسوية 
 .بينهم  على جملس األمن أن يراعي ما اختذه املتنازعون من إجراءات سابقة حلل الرتاع ـ 2
على جملس األمن وهو يقدم توصياته وفقا هلذه املادة أن يراعي أيضا أن املنازعات القانونية جيب على  ـ 3

هلذه  أن يعرضوها على حمكمة العدل الدولية وفقا ألحكام النظام األساسي ـ بصفة عامة ـ أطراف الرتاع 
  ." احملكمة

  :على أنه  37تنص املادة 
يف حله بالوسائل املبينة يف  33اليه يف املادة  إذا أخفقت الدول اليت يقوم بينها نزاع من النوع املشار ـ 1

  .تلك املادة وجب عليها أن تعرضه على جملس األمن 
إذا رأى جملس األمن أن استمرار هذا الرتاع من شأنه يف الواقع أن يعرض للخطر حفظ السلم  ـ 2

  ."أو أن يوصي مبا يراه مالئما من شروط حل الرتاع 36ا كان يقوم بعمل وفقا للمادة األمن الدويل قرر ما إذو
لس األمن إذا طلب إليه مجيع املتنازعني ذلك أن يقدم إليهم توصياته بصدد حل : "  38وتنص املادة  

  ." 38 إىل 33الرتاع حال سلميا وذلك بدون اإلخالل بأحكام املواد 
جتلب االنتباه يف ما يتعلق بنظام األمم املتحدة للتسوية السلمية للمنازعات تتلخص  إن أهم املالحظات اليت

  :يف النقاط التالية
 34هي أن امليثاق يضع يف هذا الصدد تفرقة بني الرتاع واملوقف وهو ما جاء يف املادة : "  املالحظة األوىل
كل ما يف و.ا يدل على مدلوهلما أو املقصود يهماوالعبارتان غري معرفتني وليس هناك م. من ميثاق األمم املتحدة

امليثاق هو النص على أن أي عضو من أعضاء جملس األمن إذا كان طرفا يف نزاع مطروح أمام جملس األمن فإنه 
  . 3 الفقرة 27مينع من املشاركة يف التصويت، وذلك مبوجب نص املادة 

طرافا يف نزاعات مطروحة على جملس األمن امتنعوا وأثناء التطبيق فإن أعضاء جملس األمن الذين كانوا أ
من  38 واملادة 37املالحظ أن جملس األمن مل يقدم أية توصية يف إطار املادة و مبحض إرادم  عن التصويت،

أما فيما خيص سلوك  جملس . امليثاق ومها املادتان اللتان حتتمالن أن يصدر جملس األمن توصيات بشأن نزاعات 
، وانطالقا من " الرتاع واملوقف" لس ال يبني أية تفرقة  بنيافإن عمل األمن ومبوجب أحكام نصوص أخرى 

ا توجه دولة اامات حمددة إىل دولة أخرى بوجود فانه ميكن القول أن هناك نزاعا عندم: أحكام امليثاق نفسه
  .))1ديد أو خمالفة للقانون وتنكر الدولة األخرى أو ترفض هذه االامات

                                     
)1(  -  K.Skubiszewski. in MAX Sorensen .op. cit .pp 717. 
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وميكن أن يتحول املوقف إىل نزاع أو قد . فيمكن أن يفهم بأنه تشكيل لوقائع تثري خالفا" ملوقفا" أما 
كما يقول أحد الكتاب البارزين حول األمم املتحدة أنه ميكن ملوقف ودون أن و. يثري املوقف مواقف جديدة

  .)1(ينتج عنه بروز نزاع أن يشكل ديدا للسلم
املناقشات يف وباإلضافة اىل تسهيل املناقشات املفتوحة هي أن جملس األمن الدويل، :  املالحظة الثانية

ح يستعمل  بصفة خاصة اإلجراءات الدبلوماسية لتسوية الكواليس من أجل الوصول إىل تسوية للرتاع املطرو
ومن أجل التوضيح ميكن اإلشارة إىل أن جملس األمن يف الكثري من احلاالت يدعو أطراف . الرتاعات الدولية 

أو يعلن بكل بساطة .وبغرض ممارسة الضغط عليهم يطلب منهم إعالمه بالنتائج . الرتاع إىل استئناف املفاوضات
فمثال اقترح جملس األمن مساعيه احلميدة يف الرتاع االندونيسي، مث أن . أن يكون على علم بالنتائج  عن حقه يف

كذلك فيما يتعلق برتاع كشمري فقد . املساعي احلميدة حتولت فيما بعد إىل جلنة األمم املتحدة حول اندونيسيا 
  .املذكور تصرف رؤساء جملس األمن كوسطاء يف الرتاع

فقد كان .الرتاع يف الشرق األوسط فقد استعمل جملس األمن الوساطة بني أطراف الرتاع أما فيما خيص
  .حرب هناك وسيط أممي أو مبعوث أممي إىل املنطقة دائما بعد كل

ويشهد هذا الرتاع فعال على فشل األمم املتحدة يف تطبيق التسوية وإجراءات احلل السلمي وفقا للشرعية  
، ويعود األمر إىل أن هذا 242ت جملس األمن الدويل املتعلقة ذا الرتاع  وأمهها القرارالدولية على أساس قرارا

منذ اختفاء اإلحتاد والواليات املتحدة بصفة خاصة  مصاحلالرتاع يتضمن مصاحل الدول الدائمة يف جملس األمن ، 
  . يات املتحدة األمريكيةمت جتاهل هذا الرتاع من  جانب جملس األمن الدويل بإحياء من الوال السوفييت
وهي أن احلاالت اليت أوصى قيها جملس األمن باللجوء إىل اإلجراءات القضائية كانت :  املالحظة الثالثة 

زيادة على اإلجراءات السلمية ونادرة جدا ، فقد أوصى باللجوء إىل التحكيم فيما خيص الرتاع االندونيسي 
تفاق سابق حول استعمال التحكيم بني أطراف الرتاع أم فيما خيص األخرى ، ويعود السبب يف ذلك اىل وجود ا

انتهاك ووقد شاهدنا التعسف  .نزاع مضيق كورفو فقد أوصى جملس األمن بإحالته على حمكمة العدل الدولية
  .مثال  "لوكا ريب"الشرعية عندما تناول جملس األمن قضية 

بالقيام بالتغري ولكن جيب التذكري أن اإلشارة إىل  إن تطبيق العدالة الدولية مفهوم مطاط جدا مما يسمح
القانون الدويل قد وجدت هلا مكانا يف الفقرة األوىل من املادة األوىل ملنع التضحية مبصاحل الدول والعدالة 

  .الصغرية يف عملية البحث عن السالم
غري واضح وهي أن دور اجلمعية العامة يف حل املنازعات الدولية سلميا دور ضعيف  : املالحظة الرابعة

رغم ذلك و املعامل باملقارنة مع ما اسند إىل جملس األمن يف هذا الصدد ، كما أن سلطاا ال تتعدى التوصية،
لس األمن أن  حيث ميكن:فهي مقيدة بسلطات جملس األمن وواليته على الرتاعات واإلجراءات اليت يتخذها 

األمن الدويل  للخطر ويعرض على اجلمعية العامة أي نزاع أو موقف من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم 

                                     
)1(  -  Good rich and Simon : The UN and the maintenance of international Peace and Security  .PP 21. 
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أو أن يعرض عليها من طرف أي دولة عضو  وميكن أن يتم تنبيهها إىل أي نزاع من طرف دولة غري عضو 
ولكن . سلمي الواردة يف امليثاق بشأن ذلك الرتاع بشرط أن تقبل هذه الدولة الغري عضو مقدما إجراءات احلل ال

بصفة خاصة حيث أا ملزمة بعدم إصدار أي  12و 11اجلمعية يف قيامها  ذه املهام تكون مقيدة بأحكام املواد 
توصية إذا كان جملس األمن بصدد فحص الرتاع مث أن اجلمعية مطالبة  بإحالة أي نزاع على جملس األمن إذا 

  .القيام بعمل بشأن  ذلك الرتاعرأت ضرورة 
سلطات واسعة ملناقشة أي أمر ضمن امليثاق وهلا كذلك فحص أي  10 متلك اجلمعية العامة مبوجب املادة

األمن الدويل للخطر وهلا أن تناقش أي موقف مهما كان منشأه ونزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم 
يدخل ضمن ذلك والعامة، أو يعكر صفو العالقات الودية بني األمم،  إذا رأت أن هذا املوقف قد يضر بالرفاهية

وعلى كل حال . املواقف الناشئة عن انتهاك أحكام ميثاق األمم املتحدة اليت تتضمن مقاصد املنظمة ومبادئها 
ة فإذا كان جملس األمن ميلك سلطات رئيسية حلفظ السلم واألمن الدويل فقد أصبح مقبوال منذ صدور التوصي

إن للجمعية سلطات ثانوية يف هذا الصدد تستعملها يف حالة " التوحيد من أجل السالم " املسماة واملشهورة 
إخفاق جملس األمن يف أداء مهمته الرئيسية نتيجة الستعمال حق الفيتو من طرف أحد األعضاء الدائمني يف 

  .  جملس األمن 
ن واجلمعية العامة ، بعد اجتاه اجلمعية العامة إىل وقد إزدادت حاالت تنازع االختصاص بني جملس األم

هذا الدور الذي ادعته اجلمعية العامة كما أشرنا إليه مرارا، كان وادعاء دور أوسع مما مينحه هلا امليثاق يف الظاهر،
سببه رد فعل طبيعي من جانب الدول األعضاء على عجز جملس األمن نتيجة صراع الشرق والغرب الذي ساد 

  . 1990قات الدولية وخاصة  يف جملس األمن اىل غاية العال
  ات الدولیة سلمیاحل المنازعل المنظمات الجھویة حلتد : لفرع الثالثا

التردد حول املقصود باجلهوية، فالكثري من الكتاب وامللفت لالنتباه هو أن هناك نوع من الغموض 
أو االنتماء اىل منطقة جغرافية واحدة كمنظمة االحتاد اإلفريقي  الوحدة أو االمتداد اجلغرايف، :يقصدون باجلهوية

مثال ،أو منظمة الدول األمريكية، أو اجلامعة العربية إذا راعينا االمتداد الطبيعي املتواصل ألقاليم الدول العربية 
دي املعروف أن مصطلح اإلقليمية مل يعد يفي بالغرض ومل يعد املقصود به هو املعىن التقلي: وهناك من يرى
ذلك أن بعض املنظمات اإلقليمية قد ضمت إليها دوال ال تنتمي اىل نفس اإلقليم أو االمتداد . ملصطلح اجلهوية

األحالف العسكرية، وحىت التكتالت ومنظمات التعاون االقتصادي، :اجلغرايف وخاصة منها
وية املعروف وانضمت اىل العديد من فاملالحظ أن الواليات املتحدة مثال قد خالفت معيار اجله.االديولوجية

املنظمات واألحالف اجلهوية سواء العسكرية أو القتصادية يف جهات ومناطق خمتلفة من العامل على أسس 
  .وهذا ما جيعلنا نقف أمام هذه الظاهرة بنوع من احلذر.معايري ال تعرفها إآل الواليات املتحدة وحدها و

على أعضاء األمم املتحدة  اعام امن ميثاق األمم املتحدة أن هناك واجب 33يفهم من مضمون نص املادة 
أن يلتمسوا " األمن الدويل للخطرومن شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم "الذين هم أطراف يف أي  نزاع  

  .حله باللجوء اىل الوكاالت أو التنظيمات اإلقليمية
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هو أن يلتمسوا حله بالطرق السلمية   33ه يف املادة فواجب الدول أطراف أي نزاع من النوع املشار إلي
  :ة ـــوتدل العبارة التالي. األمن الدويل عرضة للخطر ووأن العربة يف حل الرتاع بأية طريقة ال جتعل السلم 

أن اهلدف هو  33يف اية الفقرة األوىل من املادة "  أو غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارها" 
أن الدول حرة يف ما ختتاره من بني الوسائل " اللجوء إىل طرق احلل السلمي بغض النظر عن طبيعة هذه الطرق، 

من ميثاق األمم املتحدة مبا يف ذلك استعمال ما توفره  33 املتوفرة حلل أي نزاع من النوع املذكور يف املادة
وما متلكه هذه التنظيمات من خصوصيات جتعلها  التنظيمات الدولية اجلهوية من فرص حل مثل هذه الرتاعات ،

قادرة على التوصل إىل التعامل مع الرتاعات اجلهوية بدراية وكفاءة وتكون أكثر منطقية واستحسانا من 
  .املنظمات العاملية 

أو التسوية  حاليا هناك عدد من املنظمات الدولية اجلهوية اليت تتوفر على إمكانيات التدخل السلمي
حاليا (منظمة الوحدة اإلفريقية و نذكر منها منظمة الدول األمريكية،. للمنازعات اليت تنشأ بني أعضائها السلمية

الوقت ملعاجلة الكثري من املنازعات ووهي املنظمة اجلهوية الوحيدة اليت بذلت الكثري من اجلهد ) االحتاد اإلفريقي
الظهور املتوايل والنامجة عن املطالب اإلقليمية اخلطرية اليت ظهرت يف إفريقيا مباشرة بعد بداية حركة االستقالل 

أمهها احلركة ووقد مت التطرق إىل األسباب التارخيية هلذه الرتاعات . لدول جديدة يف هذه القارة بصفة عامة
وروبية وسياسة رسم احلدود االرجتالية بني الدول االستعمارية دون مراعاة للتوزيع املنطقي االستعمارية األ

  .اختالف معتقدام الدينية واللغوية وانتماءام العرقية وللسكان 
اغتنام فرصة وكما حركت هذه الرتاعات من جديد أطماع بعض الدول يف االستحواذٍ على املناطق الغنية 

يف نشر الفوضى وعدم   رغبة منها. النظام يف الدول املستقلة لتشجيع احلركات االنفصاليةون عدم استتاب األم
االستقرار داخل الدول اإلفريقية لتحقيق مصاحلها وبقاء، أو بسط هيمنتها ونفوذها من جديد على مستعمراا 

  .القدمية
ذلك الرتاع السنغايل املوريتاين فقد حاولت املنظمة مثال حل الرتاع اجلزائري املغريب حول احلدود وك

بني كينيا والتشاد وليبيا والرتاع بني التشاد وكينيا والرتاع الكيين الصومايل، وكذلك الرتاع الصومايل اإلثيويب و
وغريها من الرتاعات اليت ما زالت قائمة حىت اآلن مثل ما هو عليه احلال يف . أوغندا والسودان، وبني السودان و

الواليات املتحدة ويل اإلثيويب ومعظم هذه الرتاعات تغذيها وتشجعها الدول االستعمارية القدمية الرتاع الصوما
سياسة ومتخفية وراء حقوق اإلنسان وتقرير املصري ونشر وتعميم الدميقراطية يف منطقة تعاين من االستبداد 

 من الشعوب اإلفريقية إىل أدىن مقومات كما تفتقر الكثري. األمراضوااعة واجلفاف والتمييز ، والفقر واألمية، 
  .احلياة اإلنسانية 

اإلمكانيات الالزمة وال التجربة الكافية ملعاجلة هذه  الواآلليات  مل تكن املنظمة اإلفريقية يف البداية متلك 
األوضاع اليت كانت معقدة أحيانا وكانت مستحيلة يف كثري من األحيان فهي تبدو مستحيلة بالرجوع إىل 

أما اليوم فان منظمة اإلحتاد اإلفريقي . من جهة أخرى ممطالبهوسباا من جهة، واىل مواقف أطراف الرتاع أ
أصبحت متلك بعض فرص النجاح حلل املنازعات اليت تقوم بني الدول اإلفريقية سليما، وذلك ملا اكتسبته من 
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الل املنظمة حتاول إنشاء آلية افريقية لتسوية ورغم الصعوبات فان الدول اإلفريقية ومن خ. جتربة يف هذا اال 
حيث  1992املنعقدة بداكار بالسنغال يف جوان   28ال وهو ما أكدت عليه القمة اإلفريقية  الرتاعات اإلفريقية،
إنشاءها، وأصدرت إعالنا خاصا بشأا  1993بالقاهرة يف جويلية  29 وأقرت القمة ال .أقرت إنشاء اآللية

ويأيت إنشاء هذا .لتعلن رمسيا عن قيام اآللية اجلديدة  1993ديسمرب 7وجاءت القمة اإلفريقية املصغرة بالقاهرة يف 
اجلهاز اإلفريقي يف إطار املستحدثات اليت تطرأ على اهليكل التنظيمي ملنظمة الوحدة اإلفريقية اليت أصبحت 

  . الحتاد اإلفريقي تعرف اليوم با
أما يف ما خيص اجلامعة العربية فهي املنظمة اجلهوية الوحيدة اليت متلك مؤهالت وفرص النجاح يف هذا 

ولكن لألسف الشديد أن هذه املنظمة .خصائص إقليمها والتركيبة البشرية لشعواوامليدان نتيجة طبيعة أعضائها 
يف جمال التنمية أو يف جمال التضامن أو يف سعيها حنو الوحدة مل حتقق من أهدافها سوى الشيء القليل سواء 

ويعود األمر إىل األسس األوىل اليت قامت عليها هذه املنظمة وأسباب قيامها ،حيث مت التركيز على . العربية
حدة اجلوانب العاطفية، بدال من التركز على اجلوانب املوضوعية كاملساواة يف السيادة واالستقالل واحترام الو

التركيز على استعمال صيغة تبادل التعاون أو التعاون املشترك، بدال من صيغة واإلقليمية للدول العربية 
الكالم عن املصاحلة بني األشقاء و. اهلبات  اليت تضع بعض الدول العربية يف مركز أقل من املساواةواملساعدات 

  . املساواة ومبادئ القانون الدويلولعدل بدال من التركيز على احلل السلمي للمنازعات على أساس ا
إن مشكلة آليات احلل السلمي للمنازعات يف إطار جامعة الدول العربية سببه هو انعدام العقلية القانونية 

يعود ذلك بالدرجة األوىل إىل انعدام الرغبة السياسية احلقيقية لدى وواإلرادة السياسية واملوقف اإليديولوجي 
وهي األنظمة . وافتقار الكثري من األنظمة  إىل الشرعية الشعبية. عربية يف بناء فضاء خاص مأعضاء اجلامعة ال

احلريات األساسية وقد فشلت اجلامعة العربية يف مجيع واليت ختشى الدميقراطية وختاف من معاجلة حقوق اإلنسان 
أي تأييد سياسي ملا قام أو يقوم به من حماوالت التدخل يف الرتاعات اليت طرحت أمامها ومل حيظ أمينها العام ب

وفضلت الكثري من الدول العربية احلل العاملي على . مساع حلل الكثري من املنازعات بني الدول األعضاء سلميا 
الرتاع العراقي والرتاع التونسي اللييب واحلل العريب مثل ما كان عليه احلال بالنسبة للرتاع السوري اللبناين،

كل ما استطاعت  اجلامعة العربية فعله هو احتواء و رتاع الفلسطيين اللبناين وغريها من الرتاعات،الوالكوييت  ،
مثل اخلالف .التظاهر ونزاعات أو خالفات شخصية بني رؤساء دول وحكومات عربية أساسها حب الزعامة 

لسوري وغري ذلك من الرئيس اوبني الرئيس اللييب وويل العهد السعودي، أو اخلالف بني الرئيس املصري 
وملا كان ميثاق جامعة الدول العربية مل : يقول أحد املعلقني على ميثاق جامعة الدول العربية ما يلي .اخلالفات

ألا أكدت عدم جواز التدخل لتغيري  8 بصورة غري مباشرة من خالل املادة يتصد ملبدأ عدم التدخل الدويل اال
وهي يف احلقيقة إحدى صور التدخل وكأن واضعي ميثاق اجلامعة العربية نظروا  نظام احلكم يف الدول العربية،

 يعنيهمالوكأن احلكام .إىل مبدأ عدم التدخل فقط من خالل عدم جواز تغيري أنظمة احلكم يف الدول األخرى 
قيقة قصورا وهو أمر ميثل يف احل .احلفاظ على نظم احلكم فقط دون غريها من األمور اليت متس كيان الدولة اال

وهذا  ...واضحا يضع امليثاق واملنظمة ككل يف مرتبة متخلفة بالنسبة للتنظيم الدويل خاصة يف عصرنا احلديث 
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مما جيعل املرء يتساءل مىت ميكن أن ... الوضع الذي رمسه امليثاق للمنظمة جعلها عاجزة عن مواجهة مشاكلها 
  .)1( غري مشروع ومىت يعد تصرفا مشروعايكون التعامل معٍ هذه الرتاعات اإلقليمية تدخال

  : ونعرض رأيا حديثا جدا ألحد الكتاب خول هذا املوضوع بالذات
 The Arab League ;established in 1945 ;aims at increasing Co-operation between the Arab States. 

Its facilities for peaceful settlement of disputes amongst its members; are not; however well developed 
,and in practice consist primarily of conciliation attempts .one notable exception was the creation in 
1961 of an Inter-Arab Force to keep the peace between Iraq and Kuwait )2( .                                                     

يف      تاقتصرو ليست متطورة جيدا،حيث يرى هذا الكاتب أن تسهيالت حل املنازعات الدولية سلميا 
  .                                                                                          التطبيق على حماوالت التوفيق

اليت يكون ومن ميثاق األمم املتحدة الدول تنص على أن الدول األعضاء يف التنظيمات اجلهوية  33 فاملادة
عليها عرضه على التنظيمات اجلهوية قصد . األمن الدويل للخطرومن شأن استمراره أن يعرض السلم بينها نزاع 

 :على ما يلي  52حله سلميا ، كما نصت املادة 
حيول دون قيام تنظيمات أو وكاالت إقليمية تعاجل من األمور املتعلقة حبفظ  ليس يف هذا امليثاق ما"  ـ 1

مناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكاالت والسلم واألمن الدويل ما يكون العمل اإلقليمي صاحلا فيها 
  ."مبادئها  ونشاطها متالئما مع مقاصد األمم املتحدة واإلقليمية 
يبذل أعضاء األمم املتحدة الداخلون يف مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك املنازعات "  ـ 2

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

ه على جملس األمن أن يشجع االستكثار من احلل السلمي هلذه املنازعات احمللية بطريق هذ"  ـ 3
التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة الوكاالت اإلقليمية، بطلب من الدول اليت يعنيها األمر أو باإلحالة عليها من 

  .جانب جملس األمن
  . " 35 - 34ال تعطل هذه املادة حبال من األحوال تطبيق املادتني "  ـ 4

عن  طرق حل املنازعات الدولية اجلهويةودليل على أن إجراءات  52إن مضمون الفقرة الرابعة من املادة 
عية الوكاالت احمللية، ال تؤثر على  اختصاص أجهزة األمم املتحدة، وخاصة جملس األمن واجلموطريق التنظيمات 

األمن وتقييم شكاوى هلا عالقة باألوضاع اليت تشكل خطرا على حفظ السلم والعامة لألمم املتحدة يف تناول 
االختصاص األصيل يف كل ما يتعلق حبفظ السلم واألمن الدويل إمنا يعود وقبل كل شيء اىل الدويل ذلك أن 

  .األمم املتحدة 

                                     
)1(115ص ، املرجع السابق  : مسعد عبد الرمحن زيدان فاسم ـ.  

)2(  -  Malcolm N :  Shaw   International Law forth edition 1997 . PP732 
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التنظيمات  أحكام معاهدات ومواثيق منظمة األمم املتحدة على ميثاق ممسو أحكاباإلضافة إىل هذا فإن 
إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط ا  103 الوكاالت األخرى مبا يف ذلك اجلهوية منها أمر مستقر حبكم املادةو

م املترتبة على أعضاء األمم املتحدة وفقا ألحكام هذا امليثاق مع أي التزام دويل آخر يرتبطون به فالعربة بالتزاما
 .)1(هذا امليثاق

اليت متنح لس األمن حق البقاء على علم تام بنشاطات التنظيمات  54كذلك مبوجب حكم املادة و
األمن الدويل  مبقتضى وجيب أن يكون جملس األمن على علم تام مبا جيري من األعمال حلفظ السلم : " اجلهوية 

   .)2( " ما يزمع إجراؤه منهاتنظيمات أو بواسطة وكاالت إٌقليمية أو 
ويف التطبيق العملي عادة ما تسمح األمم املتحدة للتنظيمات اجلهوية  مبحاولة حل أي  نزاع بشرط أن 

حني علق  1958 تتناول هذه التنظيمات أو الوكاالت الرتاع بسرعة وفعالية ، مثل ما فعل جملس األمن سنة
فرصة للجامعة العربية ملناقشة شكوى لبنان ضد اجلمهورية العربية  مداوالته ملدة عشرة أيام ماحناواجتماعاته 

  ).إحتاد مصر وسوريا ( املتحدة بالتدخل يف شؤونه الداخلية 
 1963كذلك مل يتخذ جملس األمن أي إجراء بصدد شكوى مجهورية هاييت ضد مجهورية الدومينيك سنة 

سرعة ة بكل ألن أغلبية أعضاء جملس األمن شعروا بأن منظمة الدول األمريكية كانت قائمة بالتدابري الالزم
أنه فضل ترك األمر بيد  1964جملس األمن خبصوص الرتاع يف الكونغو سنة  كما نالحظ يف توصية. وفعالية 

 .منظمة الوحدة اإلفريقية
سرعة  اجلمعية العامة يف تناول الرتاع وحىت يف حالةومن وعلى كل حال ومهما يكن فإن سلطة جملس األ

ترك األمر بيد  أنه فضل 1964جملس األمن خبصوص الرتاع يف الكونغو سنة  كما نالحظ يف توصية. وفعالية 
  .منظمة الوحدة اإلفريقية

تناوله  حالةاجلمعية العامة يف تناول الرتاع وحىت يف ووعلى كل حال ومهما يكن فإن سلطة جملس األمن 
الوكاالت اجلهوية هو أمر بعيد عن أي شك ، مثال أثناء مناقشة الشكوى املقدمة من ومن طرف التنظيمات 

رفض جملس األمن مشروع توصية تبناها كل من  1954نيكاراغوا سنة و" اهلندوراس"ضد " غوايت ماال"مجهورية
 .اع لتتم معاجلته من طرف جلنة السالم األمريكية ترك الرتوالربازيل وكولومبيا تدعوا إىل عدم دراسة الشكوى 

وعلى كل حال جيب التذكري أننا بصدد دراسة املنازعات الدولية أو املنازعات بني الدول وأن اإلشارة إىل 
 2يف هذا الصدد بنص املادة الرتاعات الداخلية من حني إىل آخر إمنا تتم للتوضيح واملثال فقط ألن املنظمة مقيدة

اليت تقع ضمن السلطان الداخلي  الشؤون كما سبقت اإلشارة إىل ذلك وال تستطيع املنظمة التدخل يف 7الفقرة
لكن جيب التذكري باستثناء تدابري القمع أو  .للدول،كما ال ما جيرب الدول على عرض هذه املسائل على املنظمة

يكون من شأن استمراره أن يعرض السلم  أو أن .األمن الدويلوإذ قد يقود نزاع داخلي اىل ديد للسلم .املنع

                                     
)1(من ميثاق األمم املتحدة  103املادة  ـ.  
)2(من ميثاق األمم املتحدة  54املادة  ـ.  
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تصبح بذلك واألمن الدويل للخطر،وهذا التكييف خيرج هذه املنازعات من دائرة السلطان الداخلي للدول و
وقد حدث هذا مثال يف تكييف احلرب األهلية يف الصومال، والرتاعات يف مجهورية يوغوسالفيا . اهتماما دوليا

 . يف مجهورية مايلوأخريا ما جرى يف ليبيا و السابقة وخاصة حرب البوسنة،
يتضح من خالل العرض السابق أن القانون الدويل املعاصر قد أقر الواجب العام حلل املنازعات الدولية 

وعلى عكس ميثاق باريس فقد تضمن  .سلميا وهو الواجب الذي ظهر يف صورة التزام قانوين يف ميثاق باريس
  .حل املنازعات الدولية سلميا بشئ من التفصيل والعمق يف الطرحميثاق األمم املتحدة موضوع 

هو التفرقة اليت تضمنها ميثاق األمم : إن ما مييز نظام األمن اجلماعي املعاصر عن احملاوالت السابقة 
ت اليت وبني تلك الرتاعا هي اليت تظهر نتيجة عالقات التعاون والتبادل،و "العادية" املتحدة بني املنازعات الدولية

حيث التزمت الدول األعضاء حبل هذا النوع ".شأن استمرارها أن تعرض حفظ السلم واألمن الدويل للخطر"من 
أن ال تتدخل املنظمة إال بناء على رغبة أطراف الرتاع، أو ومن الرتاعات  بالطرق السلمية املعروفة اليت خيتاروا، 
  .الرتاع اىل حل ما ينهم من الرتاع بتلك الطرقإذا رأي جملس األمن ضرورة للتدخل ودعوة أطراف 

الرتاعات اليت من شأن استمرارها ويف مقابل هذه احلرية تبقى لس األمن بصفة خاصة الوالية العامة على 
أن تعرض السلم واألمن الدويل للخطر،أو أي نزاع أو موقف قد يؤدي اىل احتكاك دويل، أوقد يثري نزاعا قد 

  .     شأنه أن يعرض حفظ السلم واألمن الدويل للخطريؤدي اىل نزاع من 
لقد تركت نصوص الفصل السادس للدول جماال واسعا من احلرية يف اختيار طرق وإجراءات التسوية 
السلمية ما دام الرتاع ال ميس حبفظ السلم واألمن الدول،وهذا أمر طبيعي ألن تلك الرتاعات ال تؤثر على املهمة 

  .لت للمنظمة وهي مهمة حفظ السلم واألمن الدويل  سواء من قريب أو من بعيدالرئيسية اليت أوك
أما الشئ اجلديد يف ميثاق األمم املتحدة كما رأينا فهو الدور الذي منح للمنظمات الدولية اجلهوية يف 

ي، وأن إطار اهود العام حلل املنازعات الدولية سلميا هذا الدور الذي جيب أن ال يتعدى اإلطار اجلهو
  . اليتجاوز أو يعرقل الوالية العامة لألمم املتحدة على مسألة السلم واألمن الدويل

وأن  لدور املنظمات اجلهوية حدودا وضوابط ختتلف باختالف نوع الرتاع املطروح ومدى تأثريه على 
  .السلم واألمن الدويل، وذلك موضوع آخر ستأيت دراسته
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  لحفظ السلم واألمن الدوليتدخل الجمعیة العامة  : الثاني طلبالم

 
 10كانت أحكام عهد عصبة األمم كلها تقتصر على املنازعات الدولية،كما كانت نصوص املواد من  

 .تتعلق حبل املنازعات اليت تقوم بني الدول أعضاء العصبة فقط 16 اىل
من امليثاق تشري إىل التهديد باستعمال القوة أو  4الفقرة 2أما بالنسبة مليثاق األمم املتحدة فإن املادة

تضع تفرقة بني الدول األعضاء وغري األعضاء ألن هدف األمم  ال 39استخدامها ضد أية دولة ،كما أن املادة 
املتحدة هو القضاء على ظاهرة اللجوء إىل القوة يف العالقات الدولية أيا كان مصدرها، ومهما كانت الدولة 

باإلضافة إىل ما سبقت اإلشارة إليه يف ما يتعلق بالتزام الدول غري األعضاء يف هذا . ذلكاملتسببة يف 
  .)1(اخلصوص

بصورة ترفع  6الفقرة  2لقد تأكدت املسؤولية الشاملة لألمم املتحدة  يف هذا الشأن حبكم نص املادة
     .ميثاق األمم املتحدة إىل مرتبة أمسى من جمرد اتفاق يسري بني أطرافه فقط

قوة عن كل املقاصد ومن ميثاق األمم املتحدة قد عرب بكل وضوح  1من املادة  1كما أن مضمون الفقرة 
املبادئ اليت بين عليها نظام األمم املتحدة، فقد تضمنت هذه الفقرة تصورا لكل ما يتضمنه امليثاق من نصوص و
تتخذ اهليئة التدابري :" األمن الدويل على النحو التايلووسائل حفظ السلم وأحكام تفصيلية تتعلق بإجراءات و

غريها من وجوه وتقمع أعمال العدوان واألمن الدويل أو إلزالتها واملشتركة الفعالة ملنع األسباب اليت دد السلم 
ية اليت قد حلل املنازعات الدوللدويل    القانون ووفقا ملبادئ العدل . تتذرع بالوسائل السلميةواإلخالل بالسلم، 

احلكم  4الفقرة  2باإلضافة إىل هذا النص ،فقد تضمنت املادةو )2(اإلخالل بالسلم أو لتسويتها تؤدي إىل
ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقام عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد "  :املعروف على النحو التايل

 .)3( "مقاصد األمم املتحدةوسالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق 
 اليت تطلق عليه التسميةيتضح من فحص هذين النصني أن أمر استعمال القوة يف العالقات الدولية مهما كانت و

قد  :يف ذلك سواء أكان ذلك االستعمال حربا أو غري ذلك من وجوه استعمال القوة األخرى   أو اإلجراء املتبع
استخداما غري مشروع، سواء كان ذلك االستعمال واالستخدام موجه ضد سيادة دولة من وأصبح استعماال 

  .مقاصد األمم املتحدةوقة أخرى ال تتفق طريالدول، أو كان ذلك على أية صورة أو بأية 
 ".األمن الدويلوحفظ السلم : " وميكن أن توجز مجيع مقاصد األمم املتحدة يف النهاية يف

محاية سيادة الدول أعضاء املنظمة ومن أجل ضمان فعالية حترمي التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، و 
  .بالتزاماا يف هذا االواحلرص على ضرورة وفاء الدول األعضاء 

                                     
)1(األعضاء أمهيتها بعد اكتمال عاملية املنظمة بانضمام مجيع الدول وقد فقدت التفرقة بني الدول األعضاء وغري  ـ.  
)2(املادة األوىل الفقرة األوىل من ميثاق األمم املتحدة ـ .  
)3(من ميثاق األمم املتحدة 4املادة الثانية الفقرة  ـ .  
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التزامها حبل ويف مقابل االلتزامات اليت قبلتها الدول بعدم التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، و
تتمثل هذه و. على ضمانات محاية سيادا من أي اعتداء الدول يف مقابل ذلك حتصلت.منازعاا الدولية سلميا

  :الضمانات يف ما يلي
أن تعرض " حبل منازعاا الدولية اليت من شأن استمرارها  33مجيع الدول وفقا للمادة التزام :  أوال 
هو ضمان عام بعدم اللجوء إىل االجراءت التقليدية حلل املنازعات و. حال سلميا "األمن الدويل للخطروالسلم 

قد أسند يف و...  باملثل أو التدخلباستعمال القوة املسلحة كاالنتقام واملعاملة  " املبادرة"الدولية وخاصة حق 
يف عملية التدخل حلل  دور حمدد إىل كل من جملس األمن الدويل واجلمعية العامة لألمم املتحدة هذا الشأن

  .املنازعات الدولية سلميا كما سبقت اإلشارة إىل ذلك
اللتزاماا الواردة يف نص  أما الضمان الثاين فيربز اىل الوجود يف احلالة اليت يتم فيها خرق الدول:  ثانيا

ذلك بالتهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية و. 4الفقرة 2املادة 
وهو إخالل بالتزاماا مبوجب ميثاق األمم املتحدة .أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة دولة،
أو  القوة نظام أمن مجاعي ملواجهة احتمال خرق الدول حلظر التهديد باستعمال وهلذا الغرض مت وضع. عموما

أو وقف التهديد باستعمال القوة أو استخدامها إذا . كذلك محاية الدولة الضحية ورد العدوانو استخدامها،
  .كان ذلك  قد مت على وجه ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة

على أساس أن للمنظمة سلطة اختاذ التدابري املشتركة الفعالة : لقد بين نظام األمن اجلماعي لألمم املتحدة
  . غريها من وجوه اإلخالل بالسلموملنع األسباب اليت دد السلم أو إلزالتها، آو لقمع أعمال العدوان 

األمن الدويل فهي أساسا اجلمعية وظ السلم أما يف ما يتعلق بأجهزة األمم املتحدة املعنية مباشرة بعملية حف
وقد أسندت إىل كل . وبدرجة أقل األمانة العامة والس االقتصادي واالجتماعي. العامة، وجملس األمن الدويل

قد و.األمن الدويلوهي حفظ السلم وجملس األمن مهام حمددة يف إطار املهمة العامة للمنظمة ومن اجلمعية العامة 
شأن استمرارها أن تعرض " دور اجلهازين يف عملية التدخل حلل املنازعات الدولية اليت يكون من مت التطرق إىل

تبني من خالل ذلك العرض أن دور اجلمعية العامة يف حل املنازعات الدولية و". األمن الدويل للخطروالسلم 
أو إىل جملس األمن أو إىل كليهما ، كما توجيه التوصيات إىل الدول املعنية واملشار إليها ال يتجاوز حد املناقشة 

أنه ال جيوز للجمعية العامة أن تصدر توصية بشأن نزاع من النوع املشار إليه يف حالة انشغال جملس األمن بذلك 
إذا رأت اجلمعية العامة بصدد نزاع ما أنه جيب القيام بعمل ما و. الرتاع إال إذا طلب جملس األمن منها ذلك

كما جيوز للجمعية أن تسترعى انتباه جملس األمن إىل األحوال اليت ميكن أن . مر إىل جملس األمنفعليها إحالة األ
هذه احلدود الواضحة على سلطات اجلمعية العامة جاءت يف نصوص و. األمن الدويل للخطروتعرض السلم 

  . من ميثاق األمم املتحدة 12و  11و  10املواد 
  أصل اإلشكالیة : األول الفرع

طرحت إشكالية صالحيات وسلطات كل من اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن الدويل يف  لقد
كادت حدة اخلالفات بني و .عملية حفظ السلم واألمن الدويل يف وقت مبكر جدا من إنشاء املنظمة األممية
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عية العامة يف مقابل ومتحورت هذه اإلشكالية أساسا حول مدى سلطات اجلم )1(اجلهازين أن تعصف باملنظمة
خاصة ما تعلق مبدى سلطة اجلمعية العامة و: واألمن الدويل سلطات جملس األمن يف عملية حفظ السلم

يف القيام بالتوصية بتطبيق تدابري املنع أو القمع والطبيعة القانونية هلذا اإلجراء و مدى حجيته يف  اختصاصهاو
مبا يف ذلك جملس األمن الدويل، وذلك بفحص السلطات مواجهة أعضاء املنظمة وكذلك خمتلف أجهزا 

  .املمنوحة لكل جهاز مبوجب أحكام ميثاق األمم املتحدة
  :النحو التايلعلى  جاءت التزامات وسلطات أجهزة األمم املتحدة وفقا للميثاق

  :من ميثاق األمم املتحدة على ما يلي 24تنص املادة 
رغبة يف أن يكون العمل الذي تقوم به األمم املتحدة سريعا فعاال يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل "  ـ 1

يوافقون على أن هذا الس يعمل نائبا عنهم واألمن الدويل وجملس األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم 
  ."يف قيامه بواجباته اليت تفرضها هذه التبعات

السلطات اخلاصة و مبادئهاويعمل جملس األمن يف أداء هذه الواجبات وفقا ملقاصد األمم املتحدة "  ـ 2
  ."الثاين عشروالثامن والسابع واملخولة لس األمن لتمكينه من القيام ذه الواجبات مبينة يف الفصول السادس 

  إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها أخرى خاصة إذا اقتضت احلالويرفع جملس األمن تقارير سنوية،  ـ 3
  ."تنفيذها وفقا هلذا امليثاقويتعهد أعضاء األمم املتحدة بقبول قرارات جملس األمن : "  25املادة 

الفصل السابع ووما تضمنه الفصل السادس  25ة املادو 24نستنتج من خالل قراءة متأنية ألحكام املادة 
بالضرورة تفسريات متعارضة ما دامت يف  خمتلفة ولكنها ليستأن هذه النصوص حتتمل تفسريات : من نصوص

متت بطريقة يعود السبب يف ذلك إىل أن صياغة هذه النصوص قد و. سياق مهمة حفظ السلم واألمن الدويل
املعطيات وهذا واألحداث وتسمح بنوع من املرونة اخلالقة يف التطبيق آخذة بعني االعتبار إمكانية تغري الظروف 

العامة اليت جتمع عددا كبريا من الدول  ب من الصياغة يستعمل عادة يف صياغة وثائق املؤمترات السياسيةاألسلو
من اختالف يف املواقف يصعب معه الوصول  ما يترتب على ذلكوذات النظم السياسية واإليديولوجية املختلفة، 

ألحكام موضوع اخلالف صياغة مرنة يف انتظار صياغة اإىل إىل إمجاع املؤمترين دون تنازالت متبادلة، أو اللجوء 
  .  ما يسفر عنه التطبيق يف املستقبل

ال يزال  عامال هاما يف وجيب االعتراف أن صياغة نصوص ميثاق األمم املتحدة قد متت بأسلوب كان 
أثريت مسألة  قد لعبت هذه الصياغة دورا فعاال يف عدم شل نشاط املنظمة كلماو. احملافظة على ديناميكية املنظمة

  .  التفسري ومسألة السلطات والصالحيات
 مبدأمثل . فأحكام ميثاق األمم املتحدة تسمح ببعض املرونة ،وذلك بإعمال مبادئ التفسري املشهورة

حسن النية يف تفسري االلتزامات  مبدأو. اهلدف أو الغرض من االتفاق أمبدوالسلطات الكامنة،  أمبدوالفاعلية، 
تسمح تلك املبادئ يف الكثري من احلاالت بإعطاء النصوص أكثر من معىن واحد، تكون تلك املعاين و. غريهاو

                                     
)1(وهي تقريبا موضوع هذا الباب 1950  نشري هنا اىل احلرب الكورية ـ.  
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هلذا السبب غالبا ما جلأت املنظمة إىل و. كلها صحيحة من الناحية املنطقية وال تتعارض مع مقاصد األمم املتحدة
كمة العدل الدولية يف موضوع  تفسري األعمال التحضريية أي إىل أرشيف ميثاق األمم املتحدة، أو طلب رأي حم

  .أحكام ميثاق األمم املتحدة
لقد قدمت حمكمة العدل الدولية يف هذا الصدد آراء استشارية رائعة جدا من ناحية التأصيل القانوين  

وكثريا ما اثارت خالفات . لكن نشري إىل أن تلك اآلراء مل تكن دائما حمل إمجاع أو تأييد من مجيع األطرافو
حىت بعض األحكام اليت أصدرا احملكمة غلبت وكما أن هناك بعض اآلراء االستشارية .قهية وسياسية شديدة ف

هو األمر الذي غالبا ما أعيب وعليها الرتعة السياسية اليت كانت مسيطرة على الساحة الدولية يف ذلك الوقت، 
  .)1(على احملكمة

أن مجيع التفسريات وفعال حتتمل تفسريات متعددة،  يتضح من فحص أحكام ميثاق األمم املتحدة أا
إىل أن يعود السبب يف ذلك و. احملتملة تسري يف سياق اهلدف أو الغرض الذي أبرم ميثاق األمم املتحدة من أجله

األمن الدويل، هي سلطات وبصفة خاصة تلك املتعلقة حبفظ السلم والسلطات املمنوحة ألجهزة األمم املتحدة، 
حتديد تلك وعلى مرونة تفسري  مبيدان حساس جدا، وأن جناح نظام األمن اجلماعي يف التطبيق يتوقفتتعلق 

  .ملواجهة املستجدات اليت قد تطرأ على الساحة الدولية   السلطات
لقد أصبحت مواقف الدول منذ انقسام الدول إيديولوجيا متعارضة ، وقد استمر ذلك االنقسام 

 .1990 سنة) سابقا( تاريخ احنالل الكتلة الشرقية بزعامة اإلحتاد السوفييت واقعا صرحيا إىل والتعارض
 صالحيات الدول الكربى يف جملس األمن على اجتاه سري األمور يف هذا اجلهازولقد سيطرت سلطات 

االعتراض  أو حق" الفيتو " وخاصة أثناء التصويت على القرارات، أين تستعمل الدول الدائمة  العضوية  حق 
  .من ميثاق األمم املتحدة حلماية مصاحلها 25ملنع صدور أي قرر ملزم وفق نص املادة 

واملالحظ هو أن اجلمعية العامة كانت قادرة من البداية على القيام بدور ريادي يف مسائل السلم واألمن 
ام الدويل  ملدة زمنية طويلة  فقد ناقشت بعض املسائل الكربى اليت سيطرت على احلياة وشغلت الرأي الع.الدويل

 والكونغو السويس، كوريا،واسبانيا  وقضية اليونان، مثل تلك املتعلقة بفلسطني ونزاع الشرق األوسط عموما
تناولت كذلك القضايا وبيافرا، كما اهتمت مند الستينات بقضايا نزع االستعمار،وبالكوارث واألزمات 

غانستان والعدوان العراقي على الكويت ،وكذلك احتالل العراق،كما املطروحة حاليا مثل الصومال، احتالل أف
ناقشت األوضاع يف البوسنة واهلرسك ،وما جيري يف يوغسالفيا القدمية، وقضايا اإلرهاب الدويل وغريها من 

  .القضايا اليت متس حبفظ  السلم واألمن الدويل
سلم واألمن والتهديدات والتحديات اليت تواجهه كما ناقشت اجلمعية العامة أعقد املسائل املتعلقة حبفظ ال

وقضايا  قضايا حقوق اإلنسان،ومثل احلد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وحروب التحرير، واحلروب األهلية،

                                     
)1(1966جنوب إفريقيا سنة  ،مثال حكم احملكمة الدولية بانعدام املصلحة يف قضية ليبرييا وإثيوبيا  ـ.  
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أو حدود  دون أن تعترب نفسها خمالفة لنصوص ميثاق األمم املتحدة وخاصة تلك املتعلقة باالختصاص، العدوان،
  .من ميثاق األمم املتحدة 7الفقرة 2خاصة نص املادةو 24و 12و 11و10نصوص املواد 

واجلدير بالذكر أن اجلمعية العامة غالبا ما تناقش مثل هذه املسائل حبكم ما خوله هلا امليثاق من اختصاص 
وفقا فرغم التبعات الرئيسية اليت يتحملها جملس األمن يف حفظ السلم واألمن الدويل . 10 عام مبوجب نص املادة

 التوصية،والتقييم وفان للجمعية العامة يف هذا اال صالحيات وسلطات تتمثل يف املناقشة . 24 لنص املادة
  " .التبعات الثانوية" وذلك يف إطار تنفيذ ما مسي إصطالح 

حول طبيعة  السلطات اليت . اجلمعية العامةومبناسبة احلرب الكورية دار نقاش كبري داخل جملس األمن، 
  . مدى القوة امللزمة لإلجراءات والتصرفات اليت يتخذهاواألمن الدويل ولكها كل جهاز يف عملية حفظ السلم مي

  أساس الخالف:  الفرع الثاني

سبب ذلك النقاش إىل حالة االنسداد اليت آل إليها األمر يف جملس األمن بسبب ويرجع أساس املشكل 
. جملس األمن الختاذ أي قرار بالتدخل يف شأن الصراع يف كوريااستعمال حق الفيتو، ومعارضة عضو دائم يف 

ع األمر الذي أدى مبجلس األمن إىل طلب عقد دورة استثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة لفحص املوضو
  .الذي أحيل عليها من طرف الس

كان اخلالف على و. شاألهداف املرجوة مهنا على درجة عالية جدا من النقاولقد كانت هذه اإلحالة  
وهذا ما أعطى دفعا . االحتاد السوفييت من جهة أخرىوأشده خاصة بني كل من الواليات املتحدة من جهة، 

ال بأس من تقدمي بعض تلك املواقف و. جديدا للتأمل يف تفسري أحكام ميثاق األمم املتحدة يف ظل ذلك الصراع
  . اآلراء زيادة يف توضيح املوضوعو

كان يرى أن الدورة االستثنائية هي دورة القرار حيث أن أمام  Achison :يات املتحدة السيدفممثل الوال
حسب و. العدالة ألجيال قادمةو  احلياة الكرميةواألمن واجلمعية العامة فرصة العمل الذي ميكن أن خيلص السلم 

هذه هي والتبعات الرئيسية يف حفظ السلم من ميثاق األمم املتحدة متنح جملس األمن  24أن املادة : رأيه دائما
لكن إذا كان جملس األمن غري قادر على العمل بسبب املواقف املعرقلة من طرف و. الطريقة اليت جيب أن تكون

  .عضو دائم، فإن امليثاق ال يترك األمم املتحدة عاجزة
 ب الفيتو، فامليثاق يف املوادفواجب مجيع األعضاء يف القيام بعمل حلماية أو إعادة السلم ال يتوقف بسب 

فاجلمعية . مسؤولية يف احلاالت اليت تؤثر على السلم الدويلومينح للجمعية كذلك سلطة  14و  11 و 10
 .تصميموجيب عليها تنظيم نفسها لتنفيذ مسؤوليتها حبزم وتستطيع، 

  :مث أضاف )1(إذا ما منع جملس األمن من العمل
 This session of the General Assembly Is a  session of decision, before It lies opportunity for 

action which Can Save the hope of peace and Security of well being and of justice for generation to 
come 

                                     
)1(  -   Louis. B. Sohn : op cit . PP 500. وقد متت اإلشارة اىل األستاذ األمريكي سون من قبل           
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إن : ما يلي Dulles :أثناء مناقشات اللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة قال رئيس الوفد األمريكي السيدو
أن يكون ووفد الواليات املتحدة األمريكية يعترب أن مسؤولية حفظ السلم ليست حكرا على القوى الكربى، 

أن هناك مجيع األسباب اليت و. الرأي العام العاملي على علم من احملتمل جدا أن يؤثر ذلك على سري األحداث
جهاز ميكن أن يعكس الرأي العام العاملي فيما خيص ما هو تدعو إىل االعتقاد بأن اجلمعية العامة هي أحسن 

  .بكلمة أخرى فيما خيص مسو القانونوصحيح، 
The United States delegation considered that the responsibility for maintaining peace was not the 

monopoly of the great Powers and that an informed world opinion was the factor most likely to affect 
the cours of events. There was every reason to believe that the General Assembly better than any organ 
would reflect world opinion on the question of what was right. In other word the supremacy of law.                               

  :                         رأيه فقد كان من  Mer Vishinskyالسيد:أما ممثل االحتاد السوفييت يف نفس اللجنة
إن القول أن للجمعية العامة سلطة التوصية بالعمل ضمن امليثاق لصد العدوان يكون خرقا صارخا للمادة 

ميكن أن يؤدي وهي مهمة خطرية جدا واليت تضع بكل وضوح هذه املهمة يف جملس األمن،   2الفقرة  11
تنفيذها إىل القسوة واىل العنف من أجل السلم العاملي ما دامت تتعلق بطبيعة العمل الذي يتطلب إمجاع أصوات 

  .)1(األعضاء الدائمني يف جملس األمن
T o say that the General Assembly could recommend action under the charter to forestall 

Aggression would be a flagrant violation of article 11 paragraph2 which clearly vested that prerogative 
in the Security Council. That was very important prerogative whose fulfillment be fought with dire 
consequences for the peace of the world since it related to the kind of action which required concurring 
votes of the Permanent members of the Security council. 

بعد اصطدامها بالفيتو وكانت حماولة الواليات املتحدة جر املنظمة اىل التدخل يف احلرب الكورية، 
وقد . دورة استثنائه ملناقشة املوضوع   جملس األمن، مت اللجوء إىل اجلمعية العامة اليت انعقدت يفالسوفييت يف

لقد إنصبت جهود .متحور النقاش أساسا حول سلطات اجلمعية العامة يف عملية حفظ السلم واألمن الدويل
عية العامة دورا ثانويا يف عملية تفسريا يسمح بإعطاء اجلم 24املادة  الواليات املتحدة على حماولة تفسري نص

األمن الدويل، هذا الدور ما كان ليتصور لوال ذلك التفسري الذي استعملته الواليات املتحدة وحفظ السلم 
  .وحلفاؤها معتمدين يف ذلك على األغلبية العددية اليت كانوا يتحكمون فيها يف اجلمعية العامة

يف أمر حفظ السلم " بالتبعات الرئيسية"يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس األمن " : على أن 24تنص املادة 
حسب رأيهم  فإنه ما دام النص يشري اىل تبعات رئيسة مت وضعها يف جملس األمن يف أمر حفظ و ."األمن الدويلو

. 25الذي تضمنه نص املادة  الوسائل املبينة يف امليثاق مبا يف ذلك االلتزاموباإلمكانيات واألمن الدويل والسلم 
هذه و  24هذا ما يفهم من صياغة نص املادة وأوتبعات ثانوية "  غري رئيسية" فإنه بدون شك هناك تبعات 

التبعات الغري رئيسية البد أن تكون من اختصاص اجلهاز الثاين الذي أوكل إليه هو اآلخر أمر حفظ السلم 
 . السلطات اليت جاءت يف امليثاقوائل بالوس. هو اجلمعية العامةواألمن الدويل و

                                     
)1(  -   Louis. B. Sohn : op cit . PP 500.  األستاذ األمريكي سون من قبلوقد متت اإلشارة اىل           
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 12.11.10األمن الدويل قد تضمنتها  املواد وفسلطات اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أمر حفظ السلم 
األمن الدويل ال متلك يف النهاية سوى سلطة وفاجلمعية العامة لألمم املتحدة  يف أمر حفظ السلم : بصفة خاصة 

ألتوصية، وهذه السلطة هي سلطة غري ملزم ألعضاء املنظمة يف هذا الشأن بالذات،  فهي عبارة عن إبداء مواقف 
توجهات أغلبية أعضاء اجلمعية العامة بشأن مسألة من املسائل املطروحة على هذا اجلهاز،  على أساس املساواة و

املعرب وأن التوصيات يتم اختاذها بأغلبية أصوات الدول احلاضرة وأن لكل دولة صوت، و عضاء،بني الدول األ
  .عنها

يف أغلب األحيان فإن التوصيات الصادرة عن اجلمعية العامة حتمل تعبريا  قويا عن آمال وتطلعات و
تصوراا ملا جيري من وواقفها األغلبية العددية من أعضاء األمم املتحدة اليت ال جتد وسيلة أخرى للتعبري عن م

  .أحداث يف العامل
ميكن لتوصيات اجلمعية العامة مع مرور  أنه: رغم ذلك، فاملتفق عليه بني فقهاء القانون الدويل عموماو

كثرة إثارة ما جاء فيها، والتقدير من خالل كثرة التركيز على مضموا، اإلحلاح والزمن أن تكسب االحترام 
ذه الطريقة قد تساهم التوصية يف بلورة قاعدة عرفية يف القانون ووسنحت الفرصة بذلك، كلما دعت الظروف 

 .كما ميكن للتوصية أن تكون وسيلة تفسري نص أو حكم من أحكام امليثاق نفسه. الدويل
فالدول اليت تتصرف وفقا ملضمون توصية من توصيات اجلمعية العامة، أو تراعيها يف عالقاا يكون ذلك 

ال تكون بفعلها هذا قد خرقت أو خالفت التزاماا بل بالعكس ودا كافيا هلا ترتكز عليه يف تربير تصرفها، سن
  .من ذلك تكون يف مركز قوة يف مواجهة غريها

احترام كبري ألا كانت وتأييد واسع وفقد حازت العديد من توصيات اجلمعية العامة اليوم على قبول  
ة الوحيدة املتاحة أمام األغلبية العددية للتعبري عن مواقفها حول ما جيري على الساحة ومازالت حىت اآلن الوسيل

يتم ذلك يف و )1(تطلعات هذه األغلبية الساحقة من أعضاء األمم املتحدةوالتعبري عن آمال و. الدولية من أحداث
مواجهة دكتاتورية سلطة الفيتو اليت تعيق صدور القرارات امللزمة اليت يفترض أن يتخذها جملس األمن الدويل 

ألن ذلك يعرب عن .فالدول غالبا ما تتحاشى املعارضة الصرحية ملثل هذه التوصيات. حلفظ السلم واألمن الدويل
خالق الدولية، سواء أثناء التصويت حيث تكتفي بعض الدول األواللياقة وافتقارا للدبلوماسية وعدم اللباقة 
كما يالحظ أن الدول غالبا ما تثري . )2(كثريا ما تتفادى الدول املعنية األمر بطريقة أو بأخرىوباالمتناع، 

م حىت أماومضمون توصيات اجلمعية العامة  لتدعيم مواقفها أثناء مرافعاا أمام اهليئات واملؤمترات الدولية  
  .اجلهات القضائية الدولية

                                     
)1(التوصية1948ديسمرب  10نذكر على اخلصوص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ـ ، )vx( 1514- 1960  حول حق

 1962 الشعوب واألقاليم املستعمرة يف االستقالل توصية اجلمعية العامة حول السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية،
  .وإعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول حسب ميثاق األمم املتحدة 

)2(لقد حتاشت الدول اليت كانت ال توافق على طرح موضوع حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ملا تسببها هلا املعارضة  ـ
فقد اختارت تلك الدول االمتناع عن التصويت على .العالقات الدوليةالصرحية من إحراج سواء داخليا أوعلى مستوى 

  . 1974 مثال،كما امتنعت بعضها   عن التصويت على قرار اإلمجاع بعريف العدوان" اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان"
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لقد أبدى كثري من فقهاء القانون الدويل مواقفهم من هذه املسألة منذ وقت مبكر، فمثال موقف القاضي 
Klaestad يف القضية املعروفة : يف رأيه املنفصل مبناسبة الرأي االستشاري الذي قدمته حمكمة العدل الدولية

 ية  أثرا قانونيا باملعىن العادي،بل أنه أثر ذي طبيعة معنوية سياسيةأنه ليس للتوص: قال" إجراءات التصويت"
وأنه من  .وأن على الدولة أن تقيمها حبسن نية...وعلى كل حال فهذا ال يعين أن مثل هذه التوصية ال معىن هلا

قانونيا حقيقيا، أو أا  ال تتضمن واجبا 10الصعب اعتبار توصية صادرة عن اجلمعية العامة مبوجب املادة 
  .)1(التتضمن أي إلتزام قانوين بتطبيقه

أن قرارات اجلمعية العامة هي :أيضا فريى" إجراءات التصويت"يف قضية  H. Lauterpachtأما القاضي 
هي ذه الطبيعة وعلى الرغم من أا يف حاالت معينة متنح رخصة قانونية لألعضاء الذين ومن طبيعة التوصية،

ون التصرف وفقا هلا سواء فرديا أو مجاعيا ،لكنها ال تضع التزاما قانونيا على الدول بالسلوك وفقا ملا يقرر
  .)2(تتضمنه

فقد عرب يف الكثري من املناسبات عن رأيه بأن توصيات اجلمعية العامة ملزمة يف  Alvarezأما القاضي 
قضية املصائد االجنلو نروجيية : "خاصة يف القضية املسماةكان هذا رأيه بصفة و. النهاية للدول باملفهوم التشريعي

أن توصيات اجلمعية :فقد قال قاضي حمكمة العدل الدولية  " Genocide caseقضية اإلبادة" القضية املسماة و".
ويقول أن الرأي العام  ولكن ميكن أن تكتسبها إذا حصلت على دعم الرأي العامالعامة ال تكتسب الصفة امللزمة 

 العديد من القضايا يدين أفعاال خمالفة لتوصيات اجلمعية العامة بقوة أكرب مما لو كانت املخالفة جمرد خرق يف
 .)3(ملعاهدة  ذات أمهية أقل

معينة التكون  فيبدو غري مقتنع بأن توصية اجلمعية العامة املوجهة إىل دولة H.Kelsen   أما الفقيه املعروف
  ... تشكل التزاما قانونيا بالتصرف وفقا هلا على الرغم من أن التوصيات بطبيعتها ال: ملزمة أبدا ويضيف

فان األثر القانوين لتوصية صادرة عن اجلمعية  إن مصطلح توصية ميكن أن يكون له معاين خمتلفة، وأحيانا 
ويظهر من هذا الكالم أن . األمن لتطبيق توصياته العامة يكون هو نفسه بالنسبة لتوصية صادرة عن جملس

 .)4(توصيات اجلمعيةالعامة يف ميدان حفظ السلم واألمن الدويل ميكن احتماال أن تكون ملزمة
يتصل باملسائل الدستورية املتعلقة بسري املنظمة فان قرارات  فريى أنه باستثناء ما Bin  Cheng أما األستاذ

للتعريف بوجود ومضمون أتفاق  .وليس هناك أي مانع بأن تستعمل كوسيلة.توصياتاجلمعية العامة هي جمرد 
وأن مثل هذا القرار يعترب هو اآلخر بدون قوة إلزامية ولكنه يقدم دليال قويا كاشفا على القاعدة  .جديد

  .)3(القانونية، وميكن إيقاف الدول املصوتة لصاحل التوصية عن خمالفتها

                                     
)1(كليسطاد ولوترباخت .رأي استشاري حملكمة العدل الدولية حول إجراءات التصويت آراء منفصلة للقاضيني املذكورين ـ

   .ورد ت اإلشارة إىل ذلك يف مقال للفقيه األجنليزى جونسون
)4()3( )2(  -   The effect of .Resolutions of G.A of the U .N   by.D.h.h Johnson.  B.y.b.i.l.1955.1956. 

)3(  -   Cheng Bing : 5, Indian Journal of International Law1965 , PP23 – 48 . 



 

326 

النقاش من طرف فقه القانون الدويل يف وقت مبكر كانعكاس ملا كان جيري من أحداث لقد مت فتح هذا  
على لسيطرا وقد غامرت الدول الغربية بنقل الصراع من جملس األمن اىل اجلمعية العامة  بني الشرق والغرب،

رة وتوجيه الدول سيطورغم ختوف بعض الدول من إمكانية انفالت األمور وخروجها عن مراقبة  األغلبية فيها،
  .)1(الغربية يف مسائل أخرى

تتجدد كلما طرحت ولكنها إشكالية متجددة و 1950إن اإلشكالية اليت حنن بصددها تعود إىل سنة 
كيف جيب أن تتدخل األمم املتحدة لتحقيق املقاصد من خالل املبادئ ومىت واألمن الدويل، ومسألة حفظ السلم 

  .  أين تظهر صعوبة جتاهل األمور يف  قضايا أخرى يف املستقبل. الواردة يف ميثاق املنظمة
 كل نصوص الفصلو 4فقرة  2كذلك املادة و 7فقرة  2صوص الشهرية مثل نص املادة وخاصة الن

إذ ال بد من تفسري تلك النصوص على ضوء ما جاء يف مقدمة ميثاق .وصالفصل السابع على اخلصوالسادس 
اهلدف من وراء ذلك هو الوصول إىل توضيح سلطات و. املادة الثانيةواألمم املتحدة وما تضمنته املادة األوىل، 

سلم صالحيات جملس األمن يف أداء تبعاته الرئيسية يف حفظ الوصالحيات اجلمعية العامة يف مقابل سلطات و
األمم املتحدة الذي أفرز يف ذلك  من ميثاق 24بتعبري أدق فإن األمر يتعلق بطريقة تفسري املادة و. األمن الدويلو

  : من الواقع ومهاومربراته  من القانون وكان لكل اجتاه منهما حججه واجتاهني خمتلفني : الوقت
اهلدف أو الغرض أو الغاية يف تفسري ميثاق إجتاه مراعاة و إجتاه إلتزام حدود النص يف التفسري من جهة،

 .األمم املتحدة من جهة أخرى
إذا كانت توصية اجلمعية العامة تتضمن :" Vishinskiيقول ممثل االحتاد السوفييت يف تلك الفترة السيد 

توصي مبا بنوع من العمل فإنه ال جيوز للجمعية العامة أن تقوم ذا اإلجراء، وعليه فهي ال تستطيع أن القيام 
بتعبري آخر فإن اجلمعية العامة ال تستطيع أن تنسب لنفسها حق القيام بإجراء هو من صالحيات و، جيب القيام به
أن على جملس األمن أو أي جهاز وال نستطيع القول أن اجلمعية العامة جيب أن تضع توصيات، وجملس األمن، 

ما دام جملس األمن هو  10فهذا خمالف لنص املادة . آخر أو على أعضاء األمم املتحدة واجب أخالقي للتصرف
ميكننا باملناسبة أن . )2(. "11 و 10من يستطيع القيام بعمل يف املسائل اليت تقع ضمن مضمون املادتني " وحده

السوفييت الذي يتمسك بالتفسري اللفظي نعود إىل مسألة التفسري حيث نالحظ اختالف املصاحل بني املوقف 
 العامة أين ال يستطيع التحكم يف توجيه األغلبية أية حماولة لتوسيع حق التدخل ليشمل اجلمعية للنصوص ملنع

يف جملس األمن عن طريق استعمال  املراقبة اليت ال تكون ممكنة إال هذه خيشى أن خيرج األمر عن زمام مراقبته،و
  . له كلما دعت احلاجة إىل استعمالهيستعموالذي ميلكه " الفيتو"حق 

                                     
)1(خري خوفا من إمكانية عدم السيطرة على يذكر ممثل الواليات املتحدة أنه ملا عرض الفكرة على ممثل بريطانيا تردد هذا األ ـ

  .ذلك
)2(للتدخل يف شؤون دول أوروبا الشرقية سابقا . الدول الغربية يف جملس األمن  وقد عارض اإلحتاد السوفييت كل حماوالت ـ

  7الفقرة 2على أساس أا شؤونا داخلية للدول املعنية وال جيوز للمنظمة التدخل فيها حبكم نص املادةالفيتو  مستعمال حق
  ....ورومانيا وار،) سابقا( وعلى اخلصوص يف تشيكوسلوفاكيا



 

327 

إعطاء اجلمعية وما الواليات املتحدة فكانت ترى يف تفسري النصوص على أساس اهلدف أو الغرض منها أ
أو سلطات ضمنية،  حماولة بذلك جتاوز عقبة الفيتو السوفييت الذي يعيق تدخلها حلماية  "تبعات ثانوية"العامة 

ا وحتكمها يف توجيه األغلبية العددية ويكون ذلك ممكنا لسيطر. املنظمة ككلوحلفائها من خالل جملس األمن 
إلصدار توصية تكون دعما معنويا للقيام بالتدخل باستعمال القوة املسلحة انطالقا من . داخل اجلمعية العامة

اعتربت توصية و.توصية تدعو إىل تقدمي املساعدات الالزمة اىل كوريا اجلنوبية لرد العدوان الذي يشن ضدها
ليس للتوصية أثرا قانونيا بالنسبة للدول اليت  أي أنه. الصدد إجازة اختيارية ال تلزم أية دولةاجلمعية العامة يف هذا 

لكنها باملقابل تكون سندا قانونيا كافيا لدعاة  التدخل يف احلرب الكورية و. التتجاوب معها أو ال تقبلها
  .مناصريهمو

 أن معارضي التدخل باستعمال القوة ألعسكرية انطالقا من توصية غري ال ميكن القولالبد من التأكيد أنه 
املتعلقتني  25و  24خاصة إذا راعينا نص املادتني . ملزمة صادرة عن اجلمعية العامة ليس هلم أي سند من القانون

ن، كما أن إلزامية قراراته يف هذا الشأو. األمن الدويلوبتبعات جملس األمن الرئيسية فيما خيص حفظ السلم 
حيث يتضح أن  2فقرة  11هي فعال مقيدة بنص املادة والنصوص املتعلقة بسلطات اجلمعية العامة كذلك واضحة 

كذلك احلجج املقدمة تعترب حجج وإن هذا اخلط من التحليل .سلطة القيام بعمل هي من اختصاص جملس األمن
سبيل عمليات حفظ السلم   تعترضو اعترضت التحديات اليتومعقولة بالنظر اىل كثري من املواقف ومنطقية 

األمن واألمن الدويل اليوم، حىت ولو أن اخلالف القدمي حول سلطات أجهزة األمم املتحدة يف حفظ السلم و
فقد عجزت اموعة الدولية يف السابق وهي  )1(دوافعهوالدويل، قد فقد يف الوقت احلايل الكثري من أسبابه 

عاجزة اليوم عن الوقوف أمام إرادة الدول الكربى وسعيها إىل التدخل بالقوة العسكرية، متحدية بذلك اجلمعية 
يف يوغسالفيا،ويف وجملس األمن نفسه كما حدث يف عملية التدخل يف أفغانستان،والتدخل يف العراق، والعامة 

معارضة  حيدث هذا لعدم وجود. ؤخرا متجاوزة بذلك اختصاص كل أجهز األمم املتحدةمجهورية جورجيا م
حيث أصبحت مواقف الدول تعربعن  ".سابقا"حقيقية، بعد اختفاء املعسكر االشتراكي بقيادة االحتاد السوفييت 

كذلك ويفة، فقد جنم عن عجز الدول املهتمة حبفظ السلم واألمن الدويل وهي غالبا الدول الضع. مصاحلها
والتهاون الواضح من طرف جملس األمن صاحب . ذلك وهي الدول الكربى فرض المباالة الدول القادرة على

مثال حصول العدوان احملزن على الشعب الفلسطيين يف غزة يف  :التبعات الرئيسة يف حفظ السلم واألمن الدويل
ومل يتدخل إال بعد أن . استمرار ذلك العدوانوكان موقف جملس األمن سببا يف . 2009جانفي و 2008ديسمرب 

لقد حاول دعاة التدخل . حقق املعتدي هدفه من العدوان بكسر املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة الفلسطيين
األجنيب يف سوريا من العرب يف اجتماعهم يف الدوحة نقل املوضوع اىل اجلمعية العامة ملناقشته يف إطار التوصية 

وقد جنحوا قبل ذلك يف جر  )2(حتاد من أجل السالم عندما اصطدموا بالفيتو الروسي يف جملس األمناملعروفة باإل
                                     

)1(أجهزة األمم ويرجع السبب يف ذلك اىل اختفاء املعارضة الصرحية الواضحة لسياسة الواليات املتحدة وحلفائها داخل  ـ
وإبداء معارضة شكلية ال قيمة هلا بعد  وتكتفي روسيا والصني يف أحسن األحوال باالمتناع عن التصويت، .املتحدة

وستتكرر اإلشارة اىل ذلك  . صدور القرارات ،وهو موقف مصلحي ال قيمة له وال تأثري قانوين له على شرعية القرار
  .عدة مرات

)2(30 ص ،السابق املرجع ،الدبلوماسية يف عصر العوملة : أمحد حممود مجعة دكتور ـ .  
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وكما هو واضح فإن الدول الغربية والواليات املتحدة هي . جملس األمن اىل التفويض املخزي بالتدخل يف ليبيا
اإليديولوجي الذي كان قائما بني الشرق  توجهها بعد انتهاء الصراع اليت تسري حاليا األغلبية يف اجلمعية العامة

اكتفاء كل من روسيا والصني بإبداء مواقف ال تعرقل حتقيق وبعد اختفاء دور حركة عدم االحنياز والغرب و
يوجد اليوم الكثري من أنصار توسيع اختصاص اجلمعية العامة باعتماد التفسري الواسع القائم و. املشاريع الغربية

لكن هذا االجتاه و. وحدة النص يف تفسري املعاهدات الدولية أاهلدف أو الغرض، ومبد أمبدو الفاعلية، مبدأعلى 
من أجل غايات أنانية قد يؤدي يف اية األمر إىل نتائج غري وهذا األسلوب من التفسري إذا ما استعمل بسوء نية و

السبب يف ذلك راجع إىل عالقات القوى يف جمتمع قائم و. خطرية جدا على حفظ السلم واألمن الدويلومتوقعة 
هيمنة الدول الكربى حىت على توجيه األغلبية يف اجلمعية العامة حاليا، أو على وأساسا على سياسة املصاحل،  

األقل حتويلها إىل أغلبية حمايدة بامتناعها عن التصويت يف قضايا مصريية كعمليات التدخل الدكتاتوري باستعمال 
أو  .يف أماكن أخرى من العاملو. يف العراق ويف يوغوسالفيا السابقةوقوة املسلحة كما حدث يف أفغانستان، ال

هي األمور اليت حتدث حاليا و. ارتكاب أعمال عدوان حتت مسميات خمتلفة كما حدث يف العدوان على غزة
انتقال : الدول الكربى كما هو معروف لقد كان من نتائج اإلفراط يف استعمال الفيتو حلماية مصاحل. باستمرارو

  ومن املفارقات أن الواليات املتحدة.مركز الثقل اىل اجلمعية العامة حيث تتساوى مجيع الدول كبريها وصغريها
اإلحتاد من أجل "العامة لقراراجتاه إصدار اجلمعية  هي اليت سامهت دون تدبري يف هذا التطور عندما دفعت يف

نص قرار اإلحتاد من أجل السالم و.عجز جملس األمن عن إختاذ قرار بشأن األزمة الكورية حني"1950 السالم عام
املشار إليه على صالحية اجلمعيةالعامة يف مثل هذه احلاالت بالتوصية مبا تراه من تدابري يف املسائل املتعلقة حبفظ 

 1956اىل هذه التوصية يف ما بعد سنة  وقد مت اللجوء .ذلك مبا هلا من مسئولية ضمنيةواألمن والسلم الدوليني 
 .الفرنسي إلدانة العدوان الثالثي على مصر عندما عجز جملس األمن عن التصرف بسبب الفيتو الربيطاين 

كما .األراضي الفلسطينية حول اجلدار العازل الذي تقيمه إسرائيل  يف 2002 وكانت املرة األخرية عام
استعماهلا يف شأن سوريا لكن احملاولة القت معارضة شديدة من  طرف  حاولت بعض دول اجلامعة العربية طلب

  .بعض الدول وخاصة العراق واجلزائر
دقة يف حتديد وإن طريقة التزام النص يف التفسري أسلوب له حماسنه يف مثل هذه الظروف فهو أكثر أمنا  

لكن ومع الظروف املستجدة بسهولة  ال يتكيف ورغم أنه قد ال يساير التطور . السلطاتوتوزيع املسؤوليات و
الطريقة املثلى بالنسبة للدول اليت ال متلك إمكانيات املغامرة بالدخول يف صراع ويبدو أنه األسلوب األكثر أمنا 

  .بنهايتها قد ال ينتهي الصراع إالوجتهل ايته 
ة لتساير التطور احلاصل أخريا نشري إىل أن هناك بعض األصوات الداعية إىل إصالح منظمة األمم املتحدو
هناك فعال بعض احملاوالت من داخل املنظمة نفسها، كما توجد بعض الدعوات من جهات خمتلفة واليوم، 

العناية الكافية، وتوجد حاليا وحىت تصبح أمرا ملحا جيب معاجلته بالسرعة  لكنها مل تتبلور بالقدر الكايفو
كما نشري . نفسها وقد قدمت بعض االقتراحات يف هذا االجمموعات تفكري حول اإلصالح وضعتها املنظمة 

: إىل أن هناك أطماع تراود بعض الدول من وراء ذلك لعضوية جملس األمن الدويل كأعضاء دائمة بعد توسيعه
  .أو حق االعتراض" الفيتو"رغبة منها يف امتالك حق 
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أوضاعها االقتصادية وت هذه الدول إن هذه األطماع تبدو كعملية بالغة التعقيد نظرا إىل إمكانيا 
  .اآلسيوية وخاصة منها الدول اإلفريقية و. االجتماعية، واستقرارها السياسيو

إمجاع كل دول املنطقة أو وال ميكن أن حتوز على تأييد : كما أن أغلب الدول الطاحمة اىل هذه املكانة
كذلك ويف حني يبدو طموح كل من اليابان واستراليا . الربازيل وغريهاو نيجرييا،و مثل اهلند،: اجلهة اليت متثلها

أملانيا  معقوال بالنظر اىل إمكانيات الدول املذكورة وعدم وجود منافسة أو معرضة هلا من طرف الدول الفاعلة 
 .يف األمم املتحدة

لس يف سياق الكالم عن إصالح منظمة األمم املتحدة نشري اىل أن املسألة ليست مسألة توسيع عضوية جمو
هي دعوة إىل التفكري يف إخراج املنظمة من  األمن أو استبدال عضوية دولة دائمة بعضوية دولة أخرى، بقدر ما

تتعلق من جهة والوضعية اليت توجد فيها حاليا، فاملسألة تتعلق بتوزيع السلطات والصالحيات وبكيفية تنفيذها ،
يع األعضاء مبا يف ذلك الدول الكربى وهو أمر صعب أخرى حبجية وفعالية قرارات أجهزة املنظمة يف مواجه مج

  .التعديل أو اإلصالح يف ظل الظروف الدولية احلالية
مربراته، وإن مصطلح الدول الكربى الذي يعود تارخيه إىل احلرب العاملية الثانية، قد فقد الكثري من معانيه 

هذا أمر يدعو إىل و.ضوية يف جملس األمن حاليافهذا املصطلح مل يعد ينطبق على نفس الدول اخلمسة الدائمة الع
سالمة اتمع الدويل، وأمن والتفكري يف اإلصالح جبدية، ألنه أمر يتعلق بصالحيات خطرية جدا م استقرار 

كما أن تلك الصالحيات قد منحت لدول يفترض أن تكون قادرة على القيام بتنفيذ التبعات الرئيسية املوكلة 
  .لم واألمن الدويلإليها يف حفظ الس

أن احملاوالت اليت تبذل لتفسري : تونكني الذي يقول. ج. وال يسعنا يف هذا املقام اآل عرض رأي األستاذ أ
نقص فعالية منظمة األمم املتحدة بكونه نتيجة تطبيق مبدأ إمجاع الدول الكربى يف جملس األمن واالقتراحات اليت 

لتعكس بصورة موضوعية طموح الدول االمربيالية إىل استغالل " الفيتو ـ حق االعتراض " تقدم من أجل إلغاء
قد أملته احلياة نفسها، ويشكل يف الظروف ) الفيتو(هذا املبدأ .منظمة األمم املتحدة يف حتقيق أهدافها العدوانية

  . )1(احلاضرة حجر الزاوية يف بناء منظمة األمم املتحدة
ميكن هلذه  وسياسية هامة جدا، والعربية جمتمعة متثل قوة اقتصادية  يفوتنا أن نشري اىل أن الدول كما ال

لكن هناك عوامل أخرى حتول دون حتقيق هذا الطموح والقوة أن تعرب عن هذا الطموح املشروع كمجموعة، 
حبيث يستجيب اإلصالح اىل طموحات  وعلى الدول العربية أن تفكر يف إصالح جدي  عميق للجامعة العربية،

تستفيد بذلك من ما تتيحه هلا و.العربية،لتواجه به األخطار والتحديات املعاصرة اليت تعيش فيها الشعوب
  .إمكانياا  قبل التفكري يف عضوية جملس األمن أو امتالك حق الفيتو

تتأكد مصداقية رأي األستاذ السوفييت الكبري يف إصالح املنظمة بالتذكري باألوضاع واحلاالت اليت كانت  
الواليات املتحدة، أما يف الوقت الراهن فان هذه وة قبل ايار املعارضة االديولوجية لتصرفات الدول الغربية قائم

                                     
)1(وتظهر موضوعية هذا الرأي حاليا بكل وضوح. 19ص السابق املرجع ،القانون الدويل العام : تونكني. أ ج ـ.  
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هي اآل معارضة شكلية ال معىن هلا،والدليل على ذلك هو سلسلة العقوبات االقتصادية اليت وقعها  املعارضة ما
التهديد وذلك املعاملة اليت تتعرض هلا الدولتان جملس األمن على كل من إيران ومجهورية كوريا الشمالية وك

على الرغم من .بالتدخل العسكري يف شؤوما  دون معارضة من روسيا، ويف أحيان كثرية بتشجيع وتأييد منها
  .أن روسيا يف الوقت احلايل تعترب حليفا استراجتيا للدولتني

يا وتشجيع وتدعيم احلركات االنفصالية لقد استطاعت الدول الغربية التدخل الغري مباشر يف شؤون روس
 .يف كثري من القضايا .يف كل من مجهورية الشيشان ومجهورية داغستان حلمل هذا البلد على تغيري موقفه

وهي خطوة " حماربة اإلرهاب" مت يف األخري دفع روسيا  إىل التعاون مع إسرائيل يف ميدان ما يسمى و
  .احملتمل يف إيران ومبباركة من روسيا حليف األمس القوىأوىل يف طريق تدخل هذه الدول 

أخري نشري اىل أن ه التغيري الذي طرأ على الساحة الدولية جعل مسألة سلطات أجهزة األمم املتحدة يف و
ال حتترم وحفظ السلم واألمن الدويل مسألة شكلية اىل أبعد احلدود مادامت الدول الكربى ال تتقيد بالقواعد 

هلذا السبب ال توجد حاجة تستدعي اللجوء اىل اجلمعية العامة لألمم و .ات كما هي جمسدة يف امليثاقااللتزام
ذلك أن التدخل خالفا ألحكام ميثاق  .تفادي إستعمال الفيتو يف جملس األمن الدويلو املتحدة إلصدار توصية،

أي تردد وال  لفيات خمتلفة دوناألمم املتحدة قد أصبح ظاهرة عامة وسلوكا متارسه الدول الكربى على خ
  .)1(رادع

وقد إستباحت الدول الكربى سيادة الدول األخرى دون تردد  فقد أصبحت القوة هي القانون من جديد،
   .متخطية كل املكتسبات والقيم اليت حققها اجلتمع الدويل منذ انطالق عصر التنظيم

  
  
  

  

  

  
  

  
  

                                     
)1(العضوية فيه وليشمل وقد اقترحت الواليات املتحدة  وبعض الدول الغربية توسيع جملس األمن بزيادة عدد الدول الدائمة  ـ

كال من اليابان وأملانيا باإلضافة  إىل ثالث دول أخرى تكون غري دائمة أو دائمة العضوية  دون أن يكون هلا حق 
االعتراض واحدة عن كل من آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية والكراييب على أن ال يتجاوز عدد أعضاء الس يف النهاية 

  .ي مل جيد التجاوب والقبول الالزمني من طرف أغلبية الدول األعضاءعشرين وهو االقتراح الذ
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  األمن الدوليوحفظ السلم لتدخل مجلس األمن :  المطلب الثالث

  
كانت تلك احلرب و )1(لقد كانت احلرب الكورية فرصة أمام الواليات املتحدة للتدخل املباشر يف احلرب

وهذا ما أدى يف  )2(هي املناسبة اليت ارتكب فيها اإلحتاد السوفييت خطأ مبقاطعة جلسات جملس األمن الدويل
  .استشاري  حملكمة العدل الدولية يوكان موضوع رأ طويلة زمنية دام فترة  النهاية اىل ظهور  خالف

، أو  ل املنازعات الدولية سلميافتتعلق  بالتدخل  حلسلطات اجلمعية العامة مبوجب الفصل السادس أما  
  .من قيود 1الفقرة 12وكذلك املادة  2الفقرة  11وفقا ملا تضمنه نص املادة . ما يطلق عليه بالتدخل السلمي

التبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم واألمن الدويل   ميلك 24جملس األمن مبوجب املادةباملقابل فإن و
فما يعترب قيدا على اختصاص اجلمعية العامة حسب امليثاق .وهذا اختصاص أصيل تضمنه صراحة النص املذكور

  .األمنهو من اختصاص جملس 
وذا فاجلمعية العامة  .النصصراحة  فال اجتهاد مع وهذه طريقة من طرق تفسري املعاهدات الدولية،

  . مقيدة يف ما تتخذه من توصيات وما تقترحه من حلول بالنصني املذكورين
أهم من كل ذلك أن اجلمعية العامة يف موضوع التدخل حلفظ  السلم واألمن عموما ال متلك سوى و

،وقد كانت التوصية األعضاء سلطة التوصية فقط اليت مهما قيل بشأا نظريا تبقى تصرف غري ملزم للدول
  .املثال التطبيقي يف هذا اال"التوحيد من أجل السالم"الشهرية املسماة 

 لحفظ السلم واألمن الدوليمھام مجلس األمن :  الفرع األول

فإن جملس األمن يتحمل مسؤوليات كبرية يف ما يتعلق حبفظ : وحسب أحكام ميثاق األمم املتحدة دائما
أهم هذه السلطات مجيعا سلطة ونظرا هلذه املسؤوليات فقد منحت له سلطات واسعة و. األمن الدويلوالسلم 

له سلطة التدخل لتنفيذ قراراته بالقوة إذا اقتضت الظروف و 25وفقا لنص املادة .إصدار القرارات امللزمة
  :   24 األحوال ذلك، حيث تنص املادة و

رغبة يف أن يكون العمل الذي تقوم به األمم املتحدة سريعا فعاال، يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل " ـ 1
األمن الدويل ويوافقون على أن هذا الس يعمل نائبا عنهم وجملس األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم 

  .يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه التبعات
السلطات اخلاصة ومن، يف أداء هذه الواجبات وفقا ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها، يعمل جملس األ ـ 2

   .الثاين عشروالثامن والسابع واملخولة لس األمن لتمكينه من القيام ذه الواجبات مبينة يف الفصول السادس 

                                     
)1(جيمع جل املعلقني علي أن الرئيس األمريكي كان قد أصدر أوامره اىل القوات .حيث :الواليات املتحدة األمريكية  ـ

اضي بالتدخل  وهذا ما األمريكية القريبة بالتدخل إىل جانب كوريا اجلنوبية  وذلك قبل صدور قرار جملس األمن الق
  .جيعل التدخل يف كوريا تدخال أمريكيا غري مشروع

)2(االحتاد السوفييت  ـ ) الفيتو" وذلك مبقاطعة جلسات جملس األمن وبذلك مل يتمكن من استعمال حق) سابقا" .  
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 . العامة لتنظر فيها أخرى خاصة إذا اقتضت احلال إىل اجلمعيةويرفع جملس األمن تقارير سنوية،  ـ 3 
إذا اقتضت الظروف   بالقوة املتخذة وفقا للفصل السابع يستطيع جملس األمن التدخل لتنفيذ قراراتهو

  .األحوال ذلكو
ختتلف تبعا لطبيعة املهمة اليت يقوم  من تصرفات جملس األمن ا يتخذهوجتدر اإلشارة اىل أن القوة امللزمة مل

توصيات  يستطيع جملس األمن أن يصدر: األمن الدويل مثالوفلتنفيذ تبعاته الرئيسية يف حفظ السلم  بتنفيذها،
  القرارات اليت يتخذها جملس األمن تنفيذا لتبعاته الرئيسية يف حفظ السلم واألمن الدويلوكما أن له أن يقرر،

يتعهد أعضاء األمم املتحدة :" التايلعلى النحو  25هي قرارات ملزمة للمنظمة وأعضائها مبقتضى نص املادة 
  .)1(" تنفيذها وفق هذا امليثاقوبقبول قرارات جملس األمن 

األمن الدويل وحفظ السلم  عات الرئيسية املوكلة إليه يفلقد حتمل جملس األمن مهمة القيام بتنفيذ التب
وعلى الس يف تنفيذ . امليثاق تنفيذها وفق هذاوباملقابل تعهدت الدول األعضاء بقبول قرارات جملس األمن و

تضمنته املقدمة  ، أي ما2الفقرة 24 تبعاته أن يراعي مقاصد األمم املتحدة ويتبع املبادئ كما جاءت يف نص املادة
  من بيان للسياسة العامة وشرح وتوضيح األسباب اليت دعت إىل تأسيس املنظمة،مث ما جاء يف املادة األوىل

وهي يف الوقع حدود مجيع أجهزة ، وتفصيل للمقاصد واملبادئ اليت تقوم عليها املنظمة واملادة الثانية من شرح
  .)2(األمم املتحدة أثناء القيام بنشاطها وهو ما التزمت به الدول أيضا

أن تعرض حفظ  إىل والية جملس األمن الدويل على الرتاعات اليت من شأن استمرارها 33تشري املادة 
  . السلم واألمن الدويل للخطر

لس األمن يف أية مرحلة من مراحل  الرتاع من النوع املشار :"الفقرة األوىل اىل أن 36 كما تشري املادة
السادس فصل فال. أو موقف شبيه به أن يوصي مبا يراه مالئما من اإلجراءات وطرق التسوية 33إليه يف املادة 

سلطة  :وعلى رأس هذه السلطات. األمن الدويلولطات واسعة لتنفيذ تبعات حفظ السلم خيول لس األمن س
قد متت اإلشارة إىل أن و" األمن الدويل للخطروشأن استمرارها أن تعرض السلم " فحص النازعات اليت من

ملنازعات جملس األمن ميلك يف ذلك اختصاصا أصيال ويتمثل هذا االختصاص أوال يف سلطة التدخل حلل هذه ا
بصورة تتطلب التدخل  األمن الدويلواملنازعة ال تشكل خطرا حاال على السلم  تلك سلميا، إذا كانت

بينهم من الرتاع بالطرق السلمية  ما الدكتاتوري، فلمجلس األمن يف هذه احلالة أن يدعو أطراف الرتاع إىل حل
له أن يفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو يثري نزاعا ليقرر ما إذا و. إذا رأى ضرورة لذلك

  . األمن الدويل للخطروكان استمرار الرتاع أو املوقف من شأنه أن يعرض حفظ السلم 
اختصاصاته مبوجب الفصل السادس هي سلطات مرنة جدا، فأحكام وواملالحظ أن سلطات جملس األمن 

 أخفقت  فإذا. إجراءات احللولس األمن سلطة تقديرية الختيار ما يالئم الرتاع من طرق هذا الفصل متنح

                                     
)1(2فقرة  11حمتوى نص املادة  ـ .  
)2(2فقرة  12حمتوى نص املادة  ـ .  
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فإذا رأى الس أن  وجب عليها عرضه على جملس األمن، 33الدول يف حل نزاع من النوع املشار إليه يف املادة 
أن يوصي مبا يراه مالئما  قرر. األمن الدويل للخطروعليه من شأن استمراره أن يعرض السلم الرتاع املعروض 
نؤكد يف هذا اخلصوص أن واجب التسوية السلمية للمنازعات الدولية الواردة و. طرق التسويةومن اإلجراءات 
فقد التزمت " األمن الدويل للخطرونزاع من شأن استمراره أن يعرض السلم "يتعلق بكل  33يف نص املادة 

يوصي بذلك يف إطار مهمته يف وولس األمن أن يتدخل .  اعات الدول بالتسوية السلمية هلذا النوع من ألرت
  .األمن الدويلوحفظ السلم 

قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو " نزاع أو موقف " فحص أي وكما أن لس األمن كذلك سلطة التدخل 
   . "من الدويل للخطراألويعرض السلم " يثري نزاعا ليقرر ما إذا كان من شأن استمرار ذاك الرتاع أو املوقف أن 

األمن الدويل يدخل ضمن تبعات جملس األمن الدويل وكل ما من شأنه أن يؤثر على حفظ السلم ف
بالتوصية مبا . وأن التدخل حلل املنازعات الدولية سلميا يدخل ضمن قيام الس بتنفيذ تبعاته الرئيسية. الرئيسية

قد سبقت اإلشارة إىل السلطة التقديرية اليت يتمتع ا جملس األمن و. إجراءات حل الرتاعويراه مالئما من طرق 
يف و. 2الفقرة 24 القرار ما دام تصرفه يف إطار تنفيذ تبعاته الرئيسية وفقا لنص املادةويف االختيار بني التوصية 

ميثاق سواء كان مجيع احلاالت يعمل جملس األمن كنائب عن الدول اليت التزمت بتنفيذ قراراته املتخذة وفقا لل
فاألمر يتوقف يف . ذلك يف ظل الفصل السادس أو الفصل السابع أو الفصل الثامن أو حىت الفصل الثاين عشر

عادة ما تصدر قرارات جملس األمن دون اإلشارة وليس على طبيعة الرتاع والنهاية على إرادة جملس األمن نفسه 
وهذا ما يفتح  .اليت خولته اختاذ قرارهوسلطات املمنوحة له، إىل النصوص اليت اعتمد عليها أو اإلشارة إىل ال

هل أن ما قام به جملس األمن . التفسريات املتعارضةوالقراءات املختلفة واال واسعا أمام الكثري من التأويالت 
  .؟ يقع يف إطار الفصل السادس او الفصل السابع

شأن " املطروح أمام جملس األمن من عالرتاكون إن إجراءات حل املنازعات الدولية سلميا تقتضي أن ي 
هي احلالة اليت يستطيع جملس األمن التحكم فيها بسهولة إذا و" األمن الدويل للخطرواستمراره أن يعرض السلم 
هي الصورة اليت تشكل خطرا حاال وواقعا على حفظ السلم وأما الصورة الثانية . ما توفرت إرادة أعضائه 

من ميثاق األمم املتحدة اليت تنص  4الفقرة  2لك عندما يتم خرق االلتزام العام الوارد يف املادةاألمن الدويل، وذو
  :على ما يلي

ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقام الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة " 
  ." مقاصد األمم املتحدةواألراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة ما أو على أي وجه آخر ال يتفق 

" األمن الدويل للخطرولم من شأن استمراره أن يعرض الس"ففي هذه احلالة يتحول األمر من جمرد نزاع  
هذا التصرف يف حد ذاته أمر خطري و. إىل فعل مادي ملموس يتمثل يف التهديد باستعمال القوة أو استخدامها

. )1(قد التزمت الدول مبراعاة ذلك النصوملخالفته لنص من النصوص اليت بين عليها نظام األمن الدويل اجلديد، 
                                     

)1(هي دليل ومثال واضح على وجود  2من املادة  4يشري كل فقهاء القانون الدويل تقريبا إىل أن القاعدة الواردة يف الفقرة و ـ
  .حول قانون املعاهدات1969 القواعد اآلمرة يف القانون الدويل العام،مثال املناقشات اليت دارت حول ذلك يف مؤمتر فينا
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وهي سلطة القمع . األمن ملمارسة النوع الثاين من السلطات املمنوحة له يترتب على تلك املخالفة تدخل جملسو
  .أو املنع لتنفيذ تبعاته الرئيسية يف حفظ السلم واألمن الدويل حسب أحكام الفصل السابع

يقرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع ديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع :" على أن 39 تنص املادة
ني ــيقدم يف ذلك توصياته أو يقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبقا ألحكام املادتوال العدوان، عمال من أعم

  .)1( "األمن الدويل أو إعادته إىل نصابهوحلفظ السلم  42 ـ 41
من الواضح أن صياغة هذا النص متنح لس األمن جماال كبريا الستعمال ما له من سلطة تقديرية أو ما 

سلطة حتديد املسألة اليت أمامه، أي  يتوقف موقف جملس األمن من استعمالويسمى باملناورة يف تقييمه للوضع 
هذا ما و 42 ـ 41حتديد الذي وقع، على مدى استعداد األعضاء الدائمني لتطبيق التدابري اليت تتضمنها املادتان 

  يفتح الباب أمام املفاوضات بني األعضاء الدائمني  حملاولة الوصول اىل توافق يف اآلراء قبل عملية التصويت
ما يوصي جملس األمن بتدابري بدل من أن يقرر اختاذ تدابري ألن قرار تطبيق التدابري املنصوص  وهلذا السبب غالبا

أو حتديد املسألة وهو أمر يتطلب إمجاع الدول . تقتضي من الس حتديد ما وقع 42املادة و 41عليها يف املادة 
ذلك بامتناعها عن التصويت سواء معارضتها صراحة، و الدائمة العضوية يف جملس األمن، أو على األقل عدم

هذا ال حيدث إال يف حالة احلسابات املصلحية اليت و. بالغياب، أو احلضور مع االمتناع عن املشاركة يف التصويت
خدمة ملصاحلهما . روسيا االحتادية بعد ايار االحتاد السوفييتومتارسها اليوم كل من مجهورية الصني الشعبية، 

  .لتعاون مع الواليات املتحدةحفاظا على عالقات او
؟ رغم ان .حتديد طبيعة األمر الذي وقعولكن هل ميلك جملس األمن سلطة اخليار أم عليه واجب تقرير و

لفيتو فإنه من املتصور دائما ا الستعمال حق لكن مادام القرار خيضع:هذا األمر مل يطرح على جملس األمن مباشرة
أنه من املتصور أن هذه الدولة ودول الدائمة العضوية يف جملس األمن، أن يكون قرارا ضد مصلحة دولة من ال

هذا ما جرى عليه العمل يف تعامل جملس األمن مع نزاع  الشرق و اىل استعمال حق الفيتو ملنع صدوره،.ستلجأ 
الكيان الصهيوين يتعرض للفيتو األمريكي أو  قرار ضد خاصة،حني كان كل مشروع األوسط بصفة

ألحداث اليت كانت جتري يف دول أوربا الشرقية حيث كان الفيتو بالنسبة لوكذلك كان احلال .الربيطاين
نفس الشئ كان بالنسبة لقضايا التمييز والتفرقة و. السوفييت حيميها من أية حماولة حتديد ما كان جيري هناك

سلم قضايا نزع االستعمار هي األخرى من استعمال حق الفيتو، فرغم تكرار تمل و العنصرية اىل وقت قريب،
األمن ولفت انتباه جملس األمن من طرف اجلمعية العامة إىل هذه القضايا اليت كانت تشكل ديدا خطريا للسلم 

  .لوضعيات املذكورةاواجلمعية العامة للحاالت  هفإن جملس األمن مل يقبل بالتكييف والوصف الذي قدمت.الدويل
  صالحیات مجلس األمن وفقا لمیثاق األمم المتحدة : الفرع الثاني

ديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع " إذا قرر جملس األمن أن ما وقع هو: 39حسب نص املادة 
، فإن أمامه أن يقدم يف ذلك توصياته  إىل أطراف الرتاع أو إىل اجلمعية العامة، أو إىل "عمال من أعمال العدوان

                                     
)1(لس يف ديباجة القرار رقم  ـصراحة قيام خرق للسلم واألمن الدويل يسمح  660فبمناسبة الغزو العراقي للكويت أعلن ا

  .40 و 39 له بأن يتصرف مبوجب املادتني



 

335 

حلفظ  42 - 41م املادتني أو أن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبقا ألحكا. كليهما معا حسب ما يراه مالئما
  .األمن الدويل أو إعادته إىل نصابهوالسلم 

قد قيل مثال أن على جملس األمن واجب حتديد ف :لقد مت إبداء مواقف خمتلفة يف شأن حتديد الذي وقع
 ةيوأن له سلطة تقدير. يستطيع التنصل من هذه املسؤولية وأنه ال ،املسألة اليت أمامه كلما اقتضت الظروف ذلك

كما أن عدم وجود تعريف واضح، جامع، وملزم ملعاين املصطلحات املستعملة .يف تقييم الوقائع املطروحة أمامه
  .للتقييم الذايت للوضعوجماال معتربا للمناورة يترك له  39يف املادة 
اآل إذا كان  39:د الذي وقع حسب املادةحيدأنه ليس على جملس األمن أن :من جهة أخرى فقد قيل و

األعضاء الدائمني مستعدون لتطبيق اإلجراءات اليت تترتب على ذلك التحديد كما هي عليه يف الفصل 
  .أنه ليس لس األمن اخليار بل عليه القيام بالتحديد املطلوب: ومن جانب أخر فقد قيل. )1(السابع

 جة األوىل إىل عدم استعدادهم للتورطيف حتديد طبيعة الذي وقع يعود بالدر إن تردد أعضاء جملس األمن
  .قد تتطلب  تدخل جملس األمن باستعمال إجراءات القمع أو املنع. ترتيبات مرحلة أخرىويف إجراءات 

وخصوصا قضايا التمييز . وهذا كان موقف أعضاء جملس األمن فيما يتعلق ببعض القضايا اإلفريقية
   .وانغوال  العنصري يف جنوب إفريقيا ، روديسيا  سابقا،

 أي إخالل بالسلم" إخالل به" ومصطلح" ديد للسلم"وجتدر اإلشارة إىل أن مشكلة التفرقة بني مصطلح 
" للخطر  نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدويل"بني مصطلح و 39 الذي ورد يف املادة
يشكله نظام  سألة االسبانية أثناء دراسة مدى مامبناسبة فحص امل قد مت طرحها أول مرة 34 الذي ورد يف املادة

  .من ديد مباشر "فرانكو"
" فرانكو"ولكن األغلبية قيمت نظام اجلنرال  41و 39فقد فضل بعض أعضاء جملس األمن تطبيق املادتني 

كحالة بأنه يشكل ديدا حمتمال للسلم وانه جيب على جملس األمن أن يتعامل مع األمر يف إطار الفصل السادس 
أما يف ما خيص غزو العراق لدولة الكويت فقد قرر جملس األمن عن طريق  34 من النوع املبني يف املادة

  .40 و 39وجود خرق للسلم واألمن الدوليني يسمح له باستعمال سلطاته مبوجب املدتني 660/1990القرار
نذكر أن هذا املوضوع كان مطروحا على اتمع الدويل منذ أيام عصبة .يف ما يتعلق بتعريف العدوانو

وبقيت هذه الصعوبات والعراقيل قائمة حىت .األمم، وقد واجهت حماوالت تعريفه الكثري من الصعوبات والعراقيل
صدر بقرار من اجلمعية  1974سنة  يف ظل األمم املتحدة،وقد مت أخريا التوصل إىل تعريف عن طريق اإلمجاع

كما . العامة اعتمد على قرينة املبادأة باستعمال القوة املسلحة كقرينة الرتكاب دولة عمال من أعمال العدوان
أسندت إىل جملس األمن سلطة فحص الوقائع، حيث ميكن أن يتوصل إىل أن الدولة اليت بادرت باستعمال القوة 

                                     
)1(ميكن من خالل حتليل بسيط  أن نفهم طبيعة سلطات جملس األمن والصالحيات املخولة لألعضاء الدائمني فيه مبوجب  ـ

ضد إرادة  دولة  42و  41او تطبيق اإلجراءات الواردة يف املادتني  حيث ال ميكن  سواء حتديد طبيعة املسألة، 39 دةاملا
فما فائدة حتديد ما وقع  مادام .،وقد قيل أن الفيتو أو حق االعتراض هو غنيمة حرب .دائمة العضوية يف جملس األمن

  . "الفيتو "األمر كله يقع حتت طائلة سلطة 
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لقد أتيحت لس األمن مبناسبة احلرب الكورية فرصة إصدار  .)1(عمال العدواناملسلحة مل ترتكب عمال من أ
فقد تضمنت توصيته اإلشارة اىل أن  اهلجوم . ديد للسلم أو إخالل به أو وقوع حالة عدوانقرار بوجود 

جوم املسلح ، أوصى أعضاء اهليئة بتقدمي املساعدة الضرورية إىل كوريا اجلنوبية لرد اهلو".يشكل إخالال بالسلم
بعد ذلك أوصى أعضاء املنظمة بوضع قوات مسلحة حتت قيادة الواليات واألمن إىل املنطقة، وإعادة السلم و

قد كانت هذه وسيلة جديدة ميكن لألمم املتحدة التدخل ا يف غياب االتفاق املنصوص عليه يف و. املتحدة
 .43املادة

 الكورية هو أن أغلب احلاالت اليت ظهر أن جملس األمن قدوما يالحظ بعد عملية التدخل يف احلرب 
كان اهلدف الذي يسعى إليه هو اإلشارة إىل أن وتصرف يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

قد أصبح هذا املفهوم مقبوال فيما بعد أي القيام بتدابري قمع أو منع على و". اهلجوم يشكل إخالال بالسلم"
يف أغلب احلاالت اليت ظهر أن جملس األمن قد تصرف يف إطار الفصل وصادرة عن جملس األمن،  أساس توصية

وذلك حىت  قبل أن يوجه .السابع من ميثاق األمم املتحدة، فإن هدفه كان السعي إىل تفادي أو وقف االقتتال
قبل التوصية أو القرار واألمن  لتفادي تفاقم الوضع فإن جملسواهتمامه إىل الصفة الغري عسكرية هلذه الوضعيات، 

 اىل االلتزام  بتدابري مؤقتة  بشأن تطبيق التدابري املذكورة يف الفصل السابع يستطيع أن يقوم بدعوة املتنازعني
الرتاع إىل األخذ مبا يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابري مؤقتة  كأن يدعو أطراف. وذلك منعا لتفاقم الوضع
أخذ املتنازعني ذه التدابري،وذلك دون أن تؤثر التدابري املذكورة على مراكز ومطالب  وأن يأخذ يف حسابه عدم

كذلك يف احلرب وفقد أوصى جملس األمن مثال ذه التدابري املؤقتة فيما خيص الرتاع يف فلسطني  .)2(املتنازعني
  .يف احلرب األهلية يف الكونغو، وآخرها كان يف حرب اخلليج األوىلوالكورية 

هل هي ولقد ثار النقاش يف العديد من املرات حول طبيعة التدابري املؤقتة اليت يدعو إليها جملس األمن، 
فإن : كما سبقت أإلشارةو.ليس مبوجب قراروما دامت تدابري صادرة مبوجب توصية ف. تدابري ملزمة أم ال؟

تصرفاته ، فهو يستطيع أن يقرر أو  الس إلزامية ما يطلبه جملس األمن يتضح من خالل  الشكل الذي يصب فيه
وميكن  ، كما ميكن للمجلس أن يوصي وفقا ألحكام الفصل السادس،25أن يأمر األطراف مبوجب نص املادة 

من خالل األلفاظ املستعملة  يف هذا الشأن التحقق من مدى إلزامية ما يطلبه جملس األمن من تدابري مؤقتة
لكن عدم األخذ ا قد وغري ملزمة،  املؤقتة هي تدابري تدابريالفإن  40 املادة حسب نصوبناء على ذلك و.عموما

  .يؤثر على ما يصدر عن جملس األمن فيما بعد يف تقييمه للرتاع
أن  إذا توصل إىلومن ميثاق األمم املتحدة،  39إذا مارس جملس األمن السلطات املخولة له مبوجب املادة 

، فإن له أن يقدم توصياته بشأن خالل به أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوانديد للسلم أو إ: ما وقع هو

                                     
)1(2لقد جاء تعريف اجلمعية العامة للعدوان يف شقني الشق األول وهو عبارة عن تعريف إنشائي، اعتمد على نص املادة ـ 

وما يالحظ على تعريف اإلمجاع أنه أوال وقبل كل شئ . مث الشق الثاين ومت فيه ذكر األفعال اليت تعترب عدوانا. 4فقرة
وثانيا أن هذا التعريف مل يغري أو ميس مبا لس .ارة عن توصية غري ملزمةصادر بقرار من اجلمعية العامة فهو إذن عب

  .بل على العكس قد وسع من سلطاته قي هذا الشأن. من امليثاق 39األمن من سلطة فحص وحتديد املسألة مبوجب املادة 
)2(من ميثاق األمم املتحدة 40املادة  ـ.  
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السلم واألمن  حلفظ 42 - 41له كذلك أن يقرر ما جيب اختاذه من تدابري طبقا ألحكام املادتني وما توصل إليه، 
 42 - 41قرار جملس األمن يف ما يتعلق بالتدابري الواردة يف املادتني  صدور ويتوقف. الدويل أو إعادته إىل نصابه

على حصول القرار على تسعة أصوات من بني اخلمسة عشرة صوتا مبا يف ذلك إمجاع أصوات األعضاء اخلمسة 
بعقبة  قد يصطدم 42 و 41 أي أن قرار اختاذ التدابري املنصوص عليها يف املادتني.العضوية يف جملس األمن دائمي
تمل ل الدائمة العضوية فيه أمر غري حمهذا ما جيعل صدور قرار عن جملس األمن ضد رغبة دولة من الدوو.الفيتو

  .من امليثاق 27حسب نص املادة 
لس األمن أن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوات "  :على أن 41تنص املادة 

جيوز أن يكون من بينها وله أن يطلب إىل أعضاء األمم املتحدة تطبيق هذه التدابري، واملسلحة لتنفيذ قراراته، 
غريها من والالسلكية والربقية والربيدية واجلوية والبحرية واملواصالت احلديدية ووقف الصالت االقتصادية 

 ." قطع العالقات الدبلوماسيةووسائل املواصالت، وقفا جزئيا أو كليا، 
التزمت ا مجيع الدول وإن التدابري املذكور يف النص هي تدابري قاسية إذا طبقها جملس األمن بصرامة 

بصفة " سابقا"روديسيا وقد ثبتت فعاليتها يف مواجهة األنظمة العنصرية يف جنوب إفريقيا واألعضاء 
ونشري إىل أن آخر تطبيق هلذا النوع من العقوبات كان على العراق على إثر عدواا على الكويت وذلك .خاصة

  . 661/1991مبوجب القرار
ال تفي بالغرض أو ثبت أا مل تف به جاز  41إذا رأى جملس األمن أن التدابري املنصوص عليها يف املادة " 

األمن الدويل أو إلعادته إىل والربية من األعمال ما يلزم حلفظ السلم والبحرية وق القوات اجلوية له أن يتخذ بطري
العمليات األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحرية واحلظر وجيوز أن تتناول هذه األعمال، املظاهرات و. نصابه

  .أو الربية التابعة ألعضاء األمم املتحدة
األمن الدويل أن ويف سبيل حفظ السلم   43مبوجب املادة  األمم املتحدةيتعهد مجيع أعضاء " حيث"

طبقا التفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات ويضعوا حتت تصرف جملس األمن الدويل بناء على طلبه 
  .من ذلك حق املرورواألمن الدويل والتسهيالت الضرورية حلفظ السلم واملساعدات واملسلحة 

جملس األمن مبناسبة الغزو العراقي للكويت فرصة القيام بتدابري قمع عسكري بإسم األمم  لقد كانت أمام
من ميثاق األمم املتحدة حسب ما أقترحه اإلحتاد السوفييت ولكن حجم مصاحل  42 املتحدة مبوجب املادة

 .)1(الواليات املتحدة يف املنطقة جعلها تعارض تلك املبادرة
عليه فإن القوات املشار إليها ليس هلا ومل يتم إبرامها  43املشار إليها يف املادة حىت اآلن فإن االتفاقات و

أجل السالم  االحتاد من" ويعتمد جملس األمن الدويل على قوات يتم تشكيلها على ضوء التوصية املسماة . وجود
أن حيتفظ كل عضو ضمن : " اليت تتضمن من بني بنودها ما يلي 1950الصادرة عن اجلمعية العامة يف نوفمرب " 

مسلحني ميكن أن يوضعوا حتت التصرف كوحدة أو وحدات تابعة وقواته العسكرية الوطنية بأفراد مدربني 
 . "لألمم املتحدة

                                     
)1(384 ص السابق، املرجع ،لدوليةاقانون املنازعات ا املسلحة  : حازم عتلمحممد أنظر الدكتور  :يف هذا الرأي ـ.  



 

338 

ها هي قوات اهلدف من 43جتب اإلشارة يف هذا اال اىل أن القوات العسكرية املشار إليها يف املادة 
املتحدة كلما قرر جملس األمن أن هناك ديد للسلم أو إخالل به أو أن ما وقع عمال من أعمال تدخل األمم 

حسب  وقرر أن يتخذ من األعمال العسكرية ما يلزم حلفظ السلم واألمن الدويل أو إلعادته إىل نصابه .العدوان
حيث جيوز أن تتضمن هذه األعمال املظاهرات واحلصر والعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية  42نص املادة 

  . التابعة ألعضاء األمم املتحدة والبحرية والربية
وهي ذه الصفة ختضع لقواعد  فهذه القوات العسكرية تقوم بأعمال عسكرية وهي أعمال قمع أو منع،

استعمال القوة املسلحة من أجل حفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل وهلا احلق يف التدخل ب. قانون احلرب
  . نصابه

فهي قوات تشكل عادة مبعرفة " القبعات أو اخلوذات الزرقاء"أما قوات السالم الدولية املعروفة حتت اسم 
استعمال السالح  ال جيوز هلاوجملس األمن للفصل بني القوات املتحاربة،  غالبا ما تكون مسلحة تسليحا خفيفا 

يف سيناء والقوات األممية بني باكستان   وأشهر هذه القوات نذكر قوات األمم املتحدة .دفاعا عن النفس إال
والصومال وهذه القوات توجد مبوجب اتفاق . واهلند والقوات األممية يف قربص والقوات األممية يف جنوب لبنان

 .وات على أراضيهاوبإرادة الدولة أو الدول اليت تقيم هذه الق
وكما هو معروف فإن شرعية هذه القوات كان حمل تساءل من طرف الكثري من الدول اليت رفضت دفع 

قضية بعض " على احملكمة الدولية ما عليها لتغطية املصاريف النامجة عن استعمال هذه القوات ،وقد أحيل األمر
وهذا ما جييز .على أن املقصود ا  أعمال القمع   Action حيث فسرت احملكمة كلمة" مصاريف األمم املتحدة

إن هذا الرأي على الرغم من . للجمعية العامة وجملس األمن الدعوة اىل تدابري ال تشكل عمال من أعمال القمع
أنه أدى اىل بعض املشاكل يف التفسري،فقد مسح بتشكيل قوات حفظ السالم األممية يف األوضاع واحلاالت اليت مل 

  .يها الس التوصل اىل قرار حاسم بالتدخل بسبب الفيتويستطع ف
مل يتحقق يف التطبيق،وأن اإلجراءات اليت "اإلحتاد من أجل السالم"إن األمل الذي ظهر بعد صدور توصية 

 :تضمنتها التوصية املذكورة قد مت استعماهلا على سبيل املثال
كذلك يف االضطرابات اليت عرفها كل من لبنان و .1956واألزمة اهلنغارية سنة  يف أزمة قناة السويس،

كذلك الصراع الذي أدى اىل   1967 مث الشرق األوسط سنة 1960ويف أحداث الكونغو  1958واألردن سنة 
   1981 ويف ناميبيا 1982 -1980 كذلك يف فلسطني 1980يف أفغانستان  ،1971 نشأة دولة بنغالداش سنة

  :ذلك بقوله" فوست"  األستاذيوضح  .وأخريا يف جنوب لبنان
The two main kinds of action that may be taken in collective peace-keeping are prevention and 

enforcement, and the character and composition of the force to be used must vary accordingly. 
Prevention of cave strives with foreign intervention or of hostilities across a frontier may be achieved in 
a number of ways. Observer groups may be established to supervise an armistice on cease-fire already 
agreed upon, as between Israel and Egypt in 1949 and between India and Pakistan in 1965,or to report 
on, and so by their presence serve to check frontier incidents which could degenerate into open fittings, 
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as between Lebanon and Syria in 1958…in situations where opposing military forces are already in 
position or even engaged in skirmishes, a force of inter position may be needed… )1( . 

قد مارست  توصية اإلحتاد من أجل  السالم"أنه ال ميكن القول أن نظام  :ولكن حسب رأي أحد الكتاب
لقد أوجدت تلك التوصية وسيلة ميكن بواسطتها عرض .الواقع أي تأثري معترب على حفظ السلم واألمن الدويل يف

ولكن كآلية احتياطية   حلفظ أو إعادة السلم العاملي  عامة بطريقة مل تكن ممكنة من قبلنزاعات أمام اجلمعية ال
  .)2(فإا مل تكن ناجحة متاما

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                     
)1(  -   Fawcett J.s.e : The Law of Nations’ opt cit, ed ,  PP 
)2(  -   Malcolm N : Shaw opt.cit. PP 880 - 881 . 
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  ؟ الجدید الدولي القانون : المبحث الثالث
  مالمح القانون الدولي الجدید : المطلب األول
  

اجلديد يقصد به القانون الذي تضمنه ميثاق  الدويل اإلشارة اىل القانونيف البداية جيدر بنا أن ننبه اىل أن 
قبل احلرب العاملية الثانية أي أثناء  ةكانت سائداألمم املتحدة ويعترب جديدا باملقارنة مع القواعد واألحكام اليت 

حمل القانون الذي كان  فترة نشاط عصبة األمم واىل غاية إبرام ميثاق األمم املتحدة الذي كما هو معلوم قد حل
ومفهوم القانون اجلديد ذا املعىن خيتلف على ما ظهر من حديث حول ما يسمى بالنظام الدويل .سائدا قبله 

  .اجلديد وهي مقولة سياسية ظهرت أول مرة خالل جمريات حرب اخلليج
يظهر أن تغيريا كبريا قد طرأ على قواعد القانون الدويل سواء العرفية أو االتفاقية اليت كانت سائدة قبل 

تطبيقات وخاصة تلك املتعلقة مبفهوم سيادة الدولة وأي خالل فترة نشاط عصبة األمم : احلرب العاملية الثانية
ن فكرة السيادة املطلقة مبعىن حرية الدولة يف من الضروري يف معرض هذا البحث التأكيد على أو. ذلك املفهوم

الظروف اليت واتساعه دائما على جمموعة من العوامل وأن تفعل ما تشاء هو فعال مفهوم نسيب توقف ضيقه 
ذلك أن السيادة املطلقة كما كانت تدعيها الدولة  .من وقت إىل وقت آخروكانت ختتلف من حالة إىل حالة 

من خالل وم حتما أثناء املمارسة بسيادات دول تدعي هي األخرى احلرية املطلقة وتسعى اىل تطبيقها ستصطد
بني خمتلف السيادات  سيكون هناك نوع من التقليص الذايت حىت تستطيع السيادات املختلفة التعايش  العالقات

  .على أساس أن تنتهي سيادة دولة عند بداية سيادة دولة أخرى جنبا إىل جنب،
يف سياق التطور فرضت عدة عوامل  و. وم السيادة املطلقة خالل مرحلة تارخيية معينةكان انتشار مفه

موضوعية وذاتية ضرورة تنازل الدول عن الكثري من امتيازاا التقليدية اليت كانت تعد من صميم سلطاا أي من 
  .مكونات سيادا الوطنية اليت ال جيوز التعامل بشأا

االستقرار واالنتقال هو التطور الذي جعل الدول تشعر باحلاجة إىل النظام إن أهم ما ساعد على ذلك  
اإلستفادة من واالستقرار، ويف ميل الدول إىل احلياة اجلماعية  الرئيسي السببكانت مقتضيات التطور ف

اإلعتراف  كذلك االستفادة من عالقات دولية مبنية على واإلمتيازات اليت توفرها احلياة اجلماعية املنظمة، 
  .يف وجود مستمر من الدول حق كل دولةومتساوية،  مجيعا املتبادل بأا

رجال و رجال السياسة،ومن الصعب جدا حتديد إطار تارخيي هلذه النتيجة ،على الرغم من أن املؤرخني  
أ احلق املطلق الذي القانون الدويل مجيعا ينطلقون من قناعة أن احلرب العاملية األوىل قد اندلعت يف ظل سيادة مبد

كانت تدعيه الدول لنفسها يف إعالن احلرب مىت رأت أن من مصلحتها فعل ذلك يقول الفقيه األمريكي 
  ..Kunz.J.L:الشهري

In1914 and long before the right of every sovereign state to go to war was recognized by the 
practice of states and by the overwhelming majority of writers war served in the primitive International 
community a double purpose ; a method of self-help ,to enforce a right ,in the absence of International 
courts with compulsory jurisdiction, and a method of self-help to change the Law, analogous to 
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International Revolution in the absence of an organ of  International Legislation in the true sense of the 
term )1(  . 

 تطبيقا هلذالقد كانت نتيجة احلرب العاملية األوىل باهظة جدا، كما كانت ترتيبات ما بعد تلك احلرب   
حق " التام إلرادة املنتصر يف احلرب واإلعتراف بقاعدة املغلوب مثل خضوع من آثار ذلك لىعترتب ما يواملبدأ 

  .يف أن يفعل باملغلوب ما يشاء" املنتصر
ال حبدود اآل بعض القواعد البسيطة اليت كانت تم بكيفية إدارة احلرب وكانت الدول ال تعترف بقواعد 
   1907 - 1899 ت قد تضمنتها اتفاقيات الهاي التارخييةكان تلك القواعد أي كيفية ممارسة حق احلرب وأغلب

بإبرام إتفاقيات فرساي  كانت بداية البحث اجلدي عن التنظيم كما رأينا يف أعقاب احلرب العاملية األوىل لقد
حل املنازعات الدولية سلميا  مبدألو جزئيا، كما مت إقرار وحيث مت تقييد حق اللجوء إىل احلرب .   للسالم

إقرار واجب حل املنازعات الدولية بالطرق وذلك متت إدانة احلرب كوسيلة للساسة الوطنية للدول،  بعدو
  .بواسطة ميثاق باريس السلمية

رغم صرامة صياغة نصوص ميثاق باريس فقد استطاعت الدول اإلفالت من التزاماا سواء يف و  
بإحداث ثغرات يف املصطلحات باإلعتماد على نفسه وذلك "ميثاق باريس"أو يف ظل " عهد عصبة األمم"ظل

املنازعات العسكرية بني الدول تبقى خارج إطار  التفسري اللفظي ألحكام هذه الوثائق، بصورة جعلت الكثري من
  .هذا ما شكل سببا من بني األسباب املباشرة اليت أدت اىل اندالع احلرب العاملية الثانيةو. اإلدانةوالتحرمي 

  نطاق القانون الدولي الجدیدأسباب التحول و : الفرع األول

تقنينا تقدميا يف هذا اال،  جتديدا يف سياق  اعتربتإن ما تضمنه ميثاق األمم املتحدة من قواعد وأحكام 
اجلهود الرامية إىل تقييد سيادة الدولة، أو احلد من حق الدول املطلق يف اللجوء إىل احلرب كما كانت تدعيه 

  . لنفسها
اهتم ميثاق األمم املتحدة بظاهرة استعمال القوة يف العالقات الدولية بصفة عامة وحتت أية تسمية لقد 

للتأكيد و. ميثاق باريسوكانت، وكان اهلدف من ذلك هو سد الثغرات اليت تضمنها كل من عهد عصبة األمم 
االلتزامات  على غريها من يثاقعلى هذه الغاية فقد أقر ميثاق األمم املتحدة مسو االلتزامات مبوجب هذا امل

  .األمن الدويلوستراعي املنظمة سلوك الدول غري األعضاء بالقدر الذي يساهم يف حفظ السلم و. األخرى
إن مالمح القواعد اجلديدة اليت تضمنها ميثاق األمم تظهر بوضوح يف التركيز على عملية حفظ السلم  

استخدامها ضد سالمة األراضي  التهديد باستعمال القوة أو: مت حترمييف سبيل حتقيق هذه الغاية و. األمن الدويلو
  . مقاصد األمم املتحدةوأو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال  يتفق 

األمن الدويل ومت كذلك إقرار واجب حل املنازعات الدولية بالطرق السلمية بصورة ال جتعل السلم و
  .هذا السبيليف ظيمة هذه خطوة عو.عرضة للخطر

                                     
)1(  -   Kunz.J.L  :  Bellum Justum and Bellum Legal A. J. I .L   1952 . 
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االستقالل السياسي للدول ويف مقابل اإللتزامات املذكورة، إلتزمت املنظمة بضمان سالمة األراضي و
األعضاء عن طريق نظام أمن مجاعي يتمحور أساسا حول جملس األمن الذي يستطيع التدخل يف حالة وجود 

األمن الرئيسية اليت عهد له ا أعضاء املنظمة  هي تبعات جملسوديد للسلم أو خرق للسلم أو حالة عدوان، 
قد أدى و. األمن الدويلوقبلوا مسبقا قراراته املتخذة مبوجب امليثاق تنفيذا لتبعاته الرئيسة يف حفظ السلم و

األمن الدويل يف حالة وأن أقرت اجلمعية العامة لنفسها مسؤولية ثانوية يف حفظ السلم  24التفسري الالحق للمادة 
األمن الدويل أو ووذلك بالتوصية بالتدابري الالزمة حلفظ السلم .جملس األمن عن تنفيذ تبعاته الرئيسية  عجز

جتدر اإلشارة اىل أن مسألة احترام الشرعية الدولية من طرف جملس األمن يف إصدار و .إعادما إىل نصاما
  .ترقب ملا أصبح حييط ذه املسألة من غموضالوقراراته قد القت كثريا من النقد وتركت قدرا كبريا من الشك 

 إشكالیة الشرعیة الدولیة والقانون الدولي الجدید : الفرع الثاني

احترام جملس األمن موع القواعد اليت يتكون منها النظام القانوين  إن املقصود بالشرعية الدولية هو
حسب ما تضمنه ميثاق األمم املتحدة، وهذه القواعد تتمثل أساسا يف النصوص املتعلقة بالسلطات  الدويل

وأن يتقيد جملس األمن بالعمل يف هذا  والصالحيات اليت جيب أن ال خترج عن حفظ السلم واألمن الدوليني،
 املبادئ اليت أقرا اهليئة فيما بعد،وكذلك .السبيل مراعيا املبادئ واألهداف كما هي عليه يف ميثاق األمم املتحدة

وعلى كل حال فان القول بشرعية أو عدم شرعية قرارات  .إىل جانب قواعد القانون الدويل السارية املفعول
 جملس األمن يتوقف على مدى تقيد جملس األمن بأحكام ميثاق أألمم املتحدة وأهدافه الرئيسية واحترامه هلا،

وعلى هذا  .األساسية واحترامه اإلجراءات املتعلقة مبزاولة هذه االختصاصات وكذلك التزامه باختصاصاته
األساس إذا جاءت قرارات جملس األمن وفق تلك القواعد واإلجراءات فان ذلك دليل على احترامها لقواعد 

ليت وصفة املشروعية تبقى لصيقة بقرارات جملس األمن من تاريخ صدورها وطوال الفترة ا.الشرعية الدولية
  .يقتضيها تطبيقها، واىل أن يتحقق الغرض النهائي منها

بعد انتهاء املعارضة لسياسة الواليات املتحدة يف جملس  ظهر اىل السطحو قد أثري موضوع الشرعية بقوةل
أو التفويض لدول أو منظمات  األمن وسيطرة الدول الغربية على سلطة إصدار قرارات التدخل بالقوة العسكرية،

  1990سنة . جهوية بالتدخل باستعمال القوة العسكرية يف حاالت وأوضاع مشكوك فيها وذلك على األقل منذ
  : ميكن تقسيم قرارات جملس األمن يف هذا الشأن اىل ثالث  أنواع على النحو التايل 

تقتضيه قواعد الشرعية الدولية، ومن ويشمل قرارات جملس األمن اليت صدرت وفقا ملا  : النوع األول
أمثلة هذا النوع من القرارات نذكر مثال قرارات جملس األمن اليت صدرت ملواجهة العدوان العراقي على 

وكما يالحظ الكثري من الفقهاء أن .حيث مل تثر تلك القرارات أية شكوك حول مسألة الشرعية. الكويت
عندما ظهر واضحا أن األمم املتحدة قد ختلت عن  العراقية زمةالشكوك ثارت يف مرحلة الحقة من تطور األ

مما أطلق يد الدول املتحالفة مع  678/1990 رقم دورها يف الرقابة واإلشراف على تطبيق قرار جملس األمن
  .)1(الكويت يف تنفيذه بالصورة اليت تتفق مع مصاحلها ومبا يتجاوز كثريا هدف حترير الكويت

                                     
)1(33 5إىل  332ص  املرجع السابق،:  ياسني سيف عبد اهللا الشيباين ـ . 
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ويتعلق بقرارات جملس األمن اليت صدرت من البداية خمالفة لقواعد الشرعية الدولية اليت  : النوع الثاين
مع قواعد القانون الدويل وكانت من البداية متناقضة مع نصوص ميثاق األمم املتحدة   سبق ذكرها أي أا

زمة بني اجلماهريية الليبية هو ما أصدره جملس األمن مبناسبة األ:ابرز مثال  على هذا النوع من القراراتوعموما ،
والقرار  731/1992حيث جاء قرار جملس األمن رقم" لوكا ريب "وبعض الدول الغربية بشأن ما عرف بأزمة  

  .)1(خارج إطار اختصاصات الس احملدد مبوجب امليثاق 748/1992رقم
اخلليج وهذا د أزمة أصدرت يف مناسبات عديدة بعويتعلق بقرارات جملس األمن اليت  : النوع الثالث

الصنف من القرارات أثار شكوكا ال تتعلق مبدى مشروعيتها واتفاقها مع قواعد القانون الدويل فقط، بل أثارت 
شكوكا أيضا حول مدى اتفاق تلك القرارات مع مبادئ العدالة، باإلضافة إىل عدم مراعاا لنفس املعايري يف 

وأهم . األمن أصبح يعمل خارج إطار الشرعية، أي خارج إطار امليثاق احلاالت املماثلة وهذا دليل على أن جملس
مثال على هذا النوع من القرارات تلك اليت أصدرها جملس األمن الدويل بصدد أزمة البوسنة واهلرسك واليت 
جتاوزت املائة قرار، وعكست مدى التخبط واالرتباك الذي وقع فيه حيث وصل األمر إىل حد التناقض مع 

مثل قرار تقسيم مجهورية البوسنة واهلرسك الذي يتعارض مع قرار الس القاضي باحترام . اته السابقةقرار
  .وحدة أراضي مجهورية البوسنة واهلرسك وضمان شخصيتها الدولية

تكشف بكل وضوح أن جملس األمن الدويل  1990 إن القرارات اليت صدرت عن جملس األمن بعد سنة
 الصورة هي عليها  قد فرض سياسة األمر الواقع أي إرادة الدول الكربى، وأن الشرعية ذهباحلالة اليت أصبح 

  .)2(على عكس الشرعية القانونية" شرعية واقعية"
اخلصوص،  ويظهر من التحليل السابق أن جملس األمن قد أمهل الشروط الواردة يف الفصل السابع على

 إجراءا تدخل األمم املتحدة بالقوة من جهة،وحكام املتعلقة بشروط كل ما يتعلق باألهداف واملبادئ  وكل األو
عندما حيجم جملس األمن عن التدخل لوقف العدوان  ومن جهة أخرى فإن هذا التصرف يصبح حمل تشكيك

 1990الذي تشنه الدول العظمى ضد األمم الصغرية وهكذا كانت طبيعة كل أعمال التدخل اليت متت بعد سنة 
تتصرف خارج إطار الشرعية ولتطلق يدها   وكأن أوروبا الغربية والواليات املتحدة كانت تنتظر هذه الفرصة

  .الدولية، متجاهلة النظام الذي حتملت هذه الدول تبعاته مبوجب ميثاق األمم املتحدة
يس جورجيا حني أن الشرعية الدولية اليت عول عليها رئ" لنا احلق أن نستنتج مع األستاذ حبيب راشدين

ظلت غائبة،كما غابت عن ردع العدوان الربيطاين على األرجنتني،وحريت يف  استبعد ردة الفعل الروسية العنيفة،
وسوف تظل غائبة  ،"الدالي الما"العدوان األمريكي على العراق وأفغانستان وصمتت أمام القمع الصيين ألتباع 

حلق النقض يف جملس األمن،أو من دولة ترعاها إحدى الدول  كلما تعلق األمر بعدوان يأيت من دولة مالكة
                                     

)1(153 ص ،اإلرهاب وأحكام القانون الدويل:  مجال زايد هاللالدكتور  ـ .  
حيث طغت عملية تصفية احلسابات بني كل من فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة من جهة وليبيا من :  ويعلق قائال         

  .جهة أخرى على اعتبارات السلم واألمن 
)2(دكتوراه التضامن الدويل يف مواجهة : جاء هذا التحليل ملدى التزام جملس األمن الدويل بقواعد الشرعية يف الدولية رسالة ـ

  .السابق ، املرجع 33 5إىل  332ص ،  ياسني سيف عبد اهللا الشيباينعداد إالعدوان 
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وهذا مثال آخر يفترض أن يدفع الدول الصغرية إىل قطع حبل الرجاء مما يسمى بالشرعية الدولية . اخلمس
جبميع املقاييس حنن أمام جناية عظمى .ومؤسساا اليت تستأسد فقط على الغبابيث والضعاف من الدول واألمم

على " سان فرانسيسكو"سمى بالشرعية الدولية ترتكبها حصرا الدول العظمى اليت ائتمنتها معاهدة يف حق ما ي
  :                                                    ويرى أحد الكتاب الفرنسيني املعاصرين أن  )1(األمن والسلم الدوليني

La charte et un traité, Mais c’est aussi une constitution .comme elle, elle doit être lue en fonction 
de sa lettre mais aussi de la façon dont elle a été mise en ouverte ; d’autant que  plusieurs organes de 
l’organisation possèdent eux –mêmes des pouvoirs politiques mais aussi des compétences normative .En 
les exerçant; ils génèrent à leur tour du doit )2( . 

 

 

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

                                     
)1(2008 أوت 19 الثالثاء مقال ،جريدة الشروق اليومي قانون قوة الدول يسفه قوة القانون الدويل، :حبيب راشدين ـ  ،

  .                                                    1ص،  2383 العدد
)2(  -   Pierre-Marie Dupuy : La souveraineté de l’Etat et le droit des Nations Unies édit par Ronald Drago  op 

cit. 
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  باستعمال القوة أو استخدامھا االستثناءات على قاعدة تحریم التھدید : يالثان طلبالم

 
يف ظل القانون الدويل املعاصر أصبحت القاعد العامة اليت تنظم إستعمال القوة يف العالقات الدولية هي ما 

من ميثاق األمم املتحدة،لكن هذه القاعدة كما هي عليه قد ال تساهم يف حتقيق الغاية أو  4الفقرة 2تضمنته املادة 
 احلاالت اليت قد جترب بعض الدول أو كل الدول علىوكذلك  اهلدف منها إذا مل تراعي الظروف واألوضاع،

القوة املسلحة الغري  استخدامإستعمال أو اللجوء اىل القوة املسلحة ملعاجلة حاالت وأوضاع ب التدخل
عامة استثناءات على النحو مشروع،هلذا السبب اقتضت ضرورة حفظ السلم واألمن الدويل أن تكون للقاعدة ال

  :التايل
 میثاق األمم المتحدةوفقا ل اإلسثناءات العامة : الفرع األول

وهي احلالة اليت أصبحت اليوم يف حكم التاريخ حيث أضفى امليثاق صفة املشروعية على :  احلالة األوىل  
وهذا ما أكدته .كل التدابري اليت اختذت أو مت الترخيص باستخدامها خالل احلرب العاملية الثانية ضد دول احملور

على الرغم من أن تلك التدابري كانت قد متت قبل إقرار امليثاق "وقد مت حذف هذه املادة "من امليثاق 107املادة 
سد الطريق أمام أي ادعاء أو دعوى :هو 107كان اهلدف من وراء نص املادة و.وقبل قيام األمم املتحدة نفسها،

قانون الدويل، خالل احلرب العاملية أو متابعة ضد قوات احللفاء بسبب ما  اقترفوه من حمالفات لقواعد لل
ومن الطبيعي أن يفعلوا ذلك مادام احللفاء قد وجدوا أنفسهم يف مركز املنتصر وكان من حقهم أن .الثانية

فمادام املشرع الوطين . يستفيدوا من ذلك االنتصار بسن قواعد تسري على أفعال حدثت وانتهت يف املاضي
فإن الدول هي األخرى تستطيع عمل ذلك مادامت هي من يضع القانون قواعد تسري بأثر رجعي،  سنيستطيع 

لفاء قد ارتكبوا خمالفات  كثرية فقد تأكد أن احل الدويل فهي حرة تسن ما تشاء من القواعد اليت ختدم أهدافها
  .)1(فاءهاخالل جمريات احلرب العاملية الثانية كان ميكن أن تكون حمال ملتابعات جنائية مثلهم مثل أملانيا وحل

كان اهلدف من وراء النص على هذه احلالة هو منع ظهور الرتعة اىل العدوان من طرف :  احلالة الثانية
، ومضموا عدم رقابة جملس األمن السابقة على التدابري اليت تتخذها  أي أملانيا وحلفاءها دول احملور من جديد

التنظيمات اإلقليمية واليت يكون اهلدف منها هو منع جتدد الرتعة إىل العدوان من جانب دولة من دول احملور 
بري اليت تتخذ ضد من امليثاق حبذف استثناء التدا 53فقد كان هناك اقتراح تعديل املادة  53وهذا ما تضمنته املادة 

املتعلقة بالتدابري ضد هذه  107من الفقرة األوىل وحذف كامل الفقرة الثانية وحذف كامل املادة " دول األعداء"
ستني عاما من  الدول يف الفترة االنتقالية حيث مل تعد هناك بقايا للحرب العاملية الثانية بعد حوايل أكثر من

هذه احلرب حتمل هذا التوصيف بعد يف  وإيطاليا ومن حتالف معهماد أملانيا ايتها تقتضي املتابعة، كما مل تع
  .)2(انضمامها مجيعا للمنظمة

                                     
)1(يف 1969من اتفاقية فينا حول قانون املعاهدات  28نص املادة : أنظر مثال النص العام بصدد عدم رجعية املعاهدات ـ .....  
)2(1ص ،موجع سابق ،الدبلوماسية يف عصر العوملة : امحد حممود مجعةدكتور :  يف هذا املوضوع ـ .  
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يف نظام األمن اجلماعي الذي أسند امليثاق أمر القيام باإلشراف على  تمثلأما احلالة الثالثة فت:  احلالة الثالثة
  .تنفيذ أحكامه إىل جملس األمن كما مت شرحه من قبل

وتتمثل يف استعمال القوة من طرف حركات التحرير اليت تقاتل من اجل نزع االستعمار :  احلالة الرابعة
 .  بشيء من التفصيل سابقا تناول ذلك مت وتقرير املصري وحقها يف طلب وتلقي العون واملساعدة كما

من ميثاق األمم  51ة هي إستعمال القوة يف حالة الدفاع الشرعي مبقتضى نص املاد : احلالة اخلامسة
يف الفصل املوايل فان طبيعة حق الدفاع الشرعي وحدوده يف ظل ميثاق األمم املتحدة يأيت املتحدة، كما س

فبعد إقرار ميثاق األمم املتحدة تكون معامل قانون دويل جديد قد اتضحت، وأهم .مازالت حمل خالف حىت اليوم
اليت ذهبت إىل أبعد ما ميكن الذهاب إليه بتحرمي التهديد  4الفقرة  2املادة هذه املعامل القاعدة اليت تضمنتها 

باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر 
  .مقاصد األمم املتحدةواليتفق 
تعد من صميم السلطان  إلتزام املنظمة بعدم التدخل يف الشؤون اليت 7الفقرة 2وقد تضمنت املادة  

ولكن . كما أن الدول ليست جمربة على عرض مثل هذه املسائل ألن حتل حبكم هذا امليثاق. الداخلي لدولة ما
فاستعمال هذه .الواردة يف الفصل السابع عدم التدخل ال خيل بتطبيق تدابري القمع أو املنعب العام هذا االلتزام

وتدخل ضمن ما أصبح من مهام .يعد من صميم السلطان الداخلي للدول التدابري حبكم النص خترج من جمال ما
يتطلب تطبيق التدابري املذكورة يف و. األمن الدويل، أو إعادته إىل نصابهوالسلم  املنظمة ومسؤوليتها يف حفظ

مم من ميثاق األ 39الفصل السابع صدور قرارا من جملس األمن مبوجب السلطة املخولة له وفقا لنص املادة 
ال ميكن للدول االحتجاج بالسلطان الداخلي إذا ما قرر جملس األمن التدخل اجلماعي على أساس و.أملتحدة

ففي هذه احلالة ميلك . 39وجود ديد للسلم أو خرق للسلم أو أن ما وقع هو حالة عدوان وفق نص املادة 
من املتصور أن اإلجراءات و.من امليثاق 42-41جملس األمن سلطة استعمال التدابري املخولة له مبوجب املادتني 

أي تدخل جملس األمن لضمان سالمة أراضي . .املنصوص عليها يف الفصل السابع حلفظ السلم واألمن الدويل
كذلك لقمع أية حالة عدوان،  قد ومنع حدوث أي ديد للسلم أو خرق للسلم ودولة أو استقالهلا السياسي، 
يكون من وراءات قد تطول وتتعقد نظرا الحتمال تورط الدول العظمى يف الصراع،يأخذ وقتا وذلك بإتباع إج

حتقيق غرض الدولة أو الدول املتورطة يف خمالفة أحكام امليثاق   مصلحتها عرقلة تدخل جملس األمن إىل غاية
         .  )1(وغالبا ما يتدخل جملس األمن بعد فوات األوان

كذلك طريقة وإجراءات التصويت يف هذا اجلهاز تعترب من أهم العوائق وفإجراءات دعوة الس لالنعقاد 
، وهذا ما يؤدي يف أغلب احلاالت إىل حسم األمر من تبعاته الرئيسيةتنفيذ يف اليت تقف أمام قيام جملس األمن 

االعتداءات  ءوالتهاون أثناوقد الحظنا ذلك التباطؤ،. جانب املعتدي قبل أن يتمكن الس من التدخل
وقد اختذ . تقاعس جملس األمن لتمكني إسرائيل من حتقيق هدفها من العدوانواإلسرائيلية املتكررة على لبنان 

                                     
)1(بذلك  هو ما  تستعمله بريطانيا والواليات املتحدة حلماية إسرائيل من اإلدانة يف جملس األمن ومتكينها وهذا هوا ألسلوب ـ

  .العدوان على جنوب لبنان وقطاع غزةمن حتقيق أهدافها من العدوان املتكرر على الدول العربية،وهو واضح يف تكرار 
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فهل جيب على مجيع . جملس األمن نفس املوقف بشأن العدوان اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة الفلسطيين
يف انتظار  4فقرة  2ليها احترام التفسري اللفظي لنص املادة هل يكون عوالدول احترام التزاماا مبوجب امليثاق؟، 

فقد يتدخل الس بعد فوات األوان وقد ال يتدخل على اإلطالق بسبب احلسابات !. تدخل جملس األمن ؟
وهلذا السبب بالذات احتفظت الدول ومنذ ظهور الرتعة إىل التنظيم حبقها . املصلحية للدول الدائمة العضوية فيه 

حقها يف التصدي ألي خطر حال يهددها، وقد اعترب ذلك حقا طبيعيا و .الرد على أي عدوان تتعرض لهيف 
حقها يف محاية كياا، وهذا ما عرف منذ القدمي حبق الدفاع الشرعي أو وكامنا يف الدولة كشخص له كيان، 

رغم و. أو إستخدامها استعمال القوةبتهديد الذي هو استثناء على القاعدة العامة اليت حترم ال.الدفاع عن النفس
االعتراف بأن حق الدفاع الشرعي هو حق طبيعي وأنه تربير ملا ميكن أن يصدر من رد فعل الدولة الضحية 

هو حق مستقر يف كل األنظمة القانونية اإلنسانية،وهو حق أملته إرادة البقاء وملواجهة اخلطر الذي يهددها،
وقد استقر حق الدفاع الشرعي يف القانون الدويل كترمجة .مة من األخطاراحلق يف السالووغريزة حب الذات 

وحقها يف سالمة واستقالهلا ومستمر، املساواة يف السيادة بني مجيع الدول، وحق كل دولة  يف وجود بدأمل
  .أراضيها من أي تدخل أجنيب

  أو التدخل المضاد حق الدفاع الشرعي:  ثانيال فرعال

 :من ميثاق األمم املتحدة على ما يلي 51تنص املادة 
ليس يف هذا امليثاق ما ينقص أو يضعف احلق الطبيعي للدول فرادى أو مجاعات يف الدفاع عن أنفسهم " 

جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ  ذلك إىل أن يتخذ وإذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم املتحدة، 
ري اليت يتخذها األعضاء استعماال حلق الدفاع عن النفس تبلغ إىل جملس األمن فورا التدابواألمن الدويل، والسلم 

من  ـمسؤولياته املستمدة من أحكام امليثاق ومبقتضى سلطاته  ـال تؤثر تلك التدابري بأي حال فيما للمجلس و
  ".دته إىل نصابهاألمن الدويل أو إعاواحلق يف أن يتخذ ما يرى ضرورة الختاذه من األعمال حلفظ السلم 

 متارسه الدولة مىت توفرت شروط ممارسته اطبيعي احقشرعي كونه الدفاع ال حق ال يوجد خالف حول
اخلالف يف كل حاالت الدفع الشرعي تقريبا ينصب على معاين املصطلحات املستعملة يف صياغة نص  لكنو

 . وما سيتضح ذلك هذا احلقوحتديد شروط وإجراءات ممارسة  من ميثاق األمم املتحدة، 51 املادة
هو أن حق الدفاع الشرعي قد استقر يف القانون الدويل العريف كحق مالزم لطبيعة الدولة  املعروف 

أن لكل دولة حقها يف وجود مستمر و.  مستقل عن باقي الكيانات األخرىوكشخص قانوين له كيان قائم 
فالقانون الدويل يقر حبق كل دولة يف الدفاع عن . سالمة أراضيها من أي اعتداءوحقها يف االستقالل و

  .حقها يف رد العدوانوكياا،وحقها يف إستعمال كل الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك الدفاع 
نظام القانون الدويل كأي نظام قانوين آخر يعترف حبق أشخاصه يف الدفاع عن كذلك أن ال

خطار احملدقة م باستعمال القوة كاستثناء على القاعدة العامة اليت تقضي بتحرمي ذلك يف دفع األوأنفسهم،
لكن كيف ومىت ويف ظل أية ظروف ميكن استعمال هذا احلق؟ وضد أي نوع من األخطار  العالقات الدولية،

  .ميكن اللجوء إىل ذلك؟ 
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  من االستعماالت املشروعة للقوة يعترب انيشار إىل الدفاع عن النفس على أنه ك ةتارخييال من الناحية 
وأن هذا االستعمال مل يكن مصنفا من بني صور ومظاهر احلرب يف القانون الدويل التقليدي ،وكانت الدول 
تلجأ إىل التدخل بالقوة حلماية رعاياها ومصاحلهم يف اخلارج على أساس أنه دفاعا شرعيا  ودون أن تعترب نفسها 

  .يف حالة حرب قانونا
 الذاتية احلمايةفقد كان القانون الدويل العريف جييز للدول التدخل بالقوة حلماية نفسها أو ما يسمى  حبق 

Self preservation يقود يف  أو محاية الذات هو حق أوسع بكثري من حق الدفاع عن النفس،فحق محاية النفسو
  .نظرية الضرورة هي نفي للقانونو   necessityّ the doctrine ofاية التحليل إىل نظرية الضرورة

 the doctrine of  The right of self preservation is much wider than a right of self defense, it leads 
only too easily to the doctrine of necessity, and the doctrine of necessity is a rejection of the law. Self 
preservation  might  allow one state to do a   grave wrong to another only on the plea of saving its own 
military, economic or political interest )1( . 

يشري فقه القانون الدويل اىل أن شروط الدفاع الشرعي يف القانون الدويل العريف قد تأكدت بوضوح 
فمن  1837كار والين  Carolineالباخرة بريطانيا حول تفجري واملتحدة األمريكية مبناسبة اخلالف بني الواليات 

من نتائج حتولت مسألة الدفاع  يف النهاية ما أدت إليه هذه القضيةو املراسالت بني اجلانبني، خالل املناقشات
  . الشرعي من جمرد عذر سياسي اىل قاعدة قانونية

كان هذا االدعاء هواملناسبة اليت أتاحت و. من خالل هذه القضية حق الدفاع الشرعي فقد ادعت بريطانيا
األمريكي فرصة أثار فيها شروط ممارسة هذا احلق يف القانون الدويل العام حني طلب من احلكومة  لكاتب الدول

أن الوسائل و. فاوضاتباملال وال تسمح باختبار الوسائل . حاجة غامرةو.  الربيطانية أن تثبت وجود خطر قائم
يعرف اليوم بتناسب الوسيلة مع  ذا ماوه"، ال تكون غري معقولةواملستعملة ال تشكل جتاوزا ملا هو الزم،  

 ."اخلطر
An instant overwhelming necessity leaving no choice of means and no moment of deliberations 

provided that the measures were not unreasonable or excessive )2( . 

من سوء املعاملة  تثري مسألة الدفاع الشرعي عندما تتدخل حلماية رعاياها ومصاحلهم كانت الدول قدميا
كانت الواليات املتحدة األمريكية  تثري حق الدفاع الشرعي يف باستمرار واليت كانوا يتعرضون هلا يف اخلارج، 

لتربير تدخلها املتكرر يف شؤون دول أمريكا الالتينية نيابة عن مواطنيها املقيمني هناك، وذلك قبل احلرب العاملية 
 . األوىل على اخلصوص

ر هذه الشروط، كما تضمنها على وجوب توف"نيكاراغوا"وقد أكدت حمكمة العدل الدولية يف قضية  
  :القانون الدويل العريف

                                     
)1(  -   H.weldock :  the use of force by individual states in international law ,H.R.vol.2 .1952 .  
)2(  -   the Caroline and McLeod case by.R.Y Jennings The American J.I.L vol32 . PP 82 193.  
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The court in the Nicaragua Case sated that there  was a “specific rule whereby self-defense would 
warrant only measures which are proportional to the armed attack and necessary to respond to it: a rule 
well established in Customary International  Law. 

بوضوح أن حق الدفاع الشرعي كان موجودا كحق طبيعي للدول يف ظل  قد أكدت احملكمة نكما أ
  .القانون الدويل العريف

The International court of Justice in the Nicaragua case has ; however ; clearly established that 
the right of self-defense exists as an inherent right under customary International Law )1(  .  

فقد اعتمدت الدول األوروبية كفرنسا وأملانيا وإسبانيا على حق التدخل حلماية مواطنيها ومصاحلهم يف 
على  يف ذمة دول أمريكا الآلتنية صيل ديون تعود هلؤالء املواطننياخلارج  سياسة رمسية للتدخل من أجل حت

 نظرية مونرو"  األسباب الظاهرة لظهوركما كان هذا السلوك من جانب الدول األوروبية من .اخلصوص
استعمال القوة من طرف حول عدم جواز  دراغو"مث بعد ذلك ظهور نظرية الفقيه األرجنتيين املعروف "الشهرية

 .ة دول أخرىالدول لتحصيل ديون تعود ملواطنيها يف ذم
 It was in the Caroline case that self defense was changed from a political excuse to a legal 

doctrine. at a time when the law has become once more fluid and undergoing rapid change.  

اىل قاعدة قانونية يف فترة أصبح فيها حتول الدفاع الشرعي من عذر سياسي "نالباخرة كارو الي"ففي قضية
  .متحمال تغيريا سريعاالقانون أكثر مرونة و
ما هي الفائدة من وراء إثارة :التايل يظهر السؤال الوضع يف ظل القانون الدويل العريف هذا عند استعراض

ة يف اللجوء إىل القوة ويعترف حبق الدول السيادة املطلقة، أحق الدفاع الشرعي يف ظل نظام قانوين كان يقر مببد
  .يف ذلك مىت رأت مصلحتها Self préservation  املسلحة حلماية نفسها وحتقيق بقائها

 لقد قيل حبق أنه قبل القرن العشرين كان حق الدفاع الشرعي ذا أمهية متواضعة يف القانون الدويل
اىل  وبالتايل فإن الدول مل تكن حباجةالتقليدي، نظرا ألن هذا القانون كان يعطي للدولة حرية يف شن احلروب 

إىل إستعمال القوة املسلحة،وقد ثبت انه عندما كانت الدول تتذرع بالدفاع الشرعي  أمربرات شرعية عندما تلج
وقد ازدادت قيمة وأمهية هذه احلق  .)2(لتربير حرب ما فإا كانت تسعى من وراء ذلك لتحقيق مآرب سياسية

حلق الدول يف اللجوء اىل احلرب،مث يف النهاية بعد تقنني استعمال القوة يف العالقات  مع تطور القواعد املقيدة
 .الدولية

the right of self-Defense conceded by article51 of the Charter differs in scope and extent from th 
right of self-defense under customary international law. the latter right was more restricted than the right 
of self-preservation, normally understood, and allowed measures of defense or protection only in the 
case of an  armed attak,leaving no choice of means, and no moment for deliberation; provided that the 
measures were not unreasonable or excessive )3( . 

                                     
)1(  -   Malcolm N : Shaw International Law Cambridge Press 1997 . PP 788. )2(62صالسابق،  املرجع ،التدخل اإلنساين:  حملمداعماد الدين عبد اهللا الدكتور  ـ .  
)3(  -   Starke.J.G :  Introduction to International Law . op cit ; PP 503. 
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حدودا هلذا احلق بعد احلرب العاملية الثانية   لقد أعطى التعديل الذي طرأ على حق  الدفاع الشرعي العريف
وذلك متشيا مع فلسفة  4الفقرة 2أبعادا جديدة قيدت ممارسته كاستثناء على القاعدة العامة اليت جاءت ا املادةو

على أساس أن اللجوء اىل . أحكام ميثاق األمم املتحدة املتعلقة باستعمال القوة يف العالقات الدولية عامة
بالقدر الذي تقتضيه ظروف الدفاع إىل وإستعمال للقوة من طرف الدول جيب أن ال يتم إآل يف أضيق احلدود، 

ام بتنفيذ تبعاا الرئيسية يف حفظ السلم واألمن الدويل، أو إعادته إىل غاية أن يتمكن جملس األمن الدويل من القي
  .وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة. نصابه

السياسي سواء يف ما يتعلق واملشار إليه قد أثار من البداية كثريا من اجلدل الفقهي  51 إن نص املادة
قه، وهذا ما قاد اىل ظهور خالف حول طبيعة هذا باملصطلحات املستعملة أو  بأسلوب صياغته أو مبجال تطبي

  .احلق الدفاع  وحدوده وظروف تطبيقه عموما
Under article 51of the Charter, the right of self-defense is framed as one in terms of similar rights 

possessed by other states, and subject to conditions as to its continued exercise )1( .  

 يف هذه احلالة يتعنيو .؟ هل املقصود  ا هجوما عسكريا مباشرا"هجوم مسلح"فما هو املقصود بكلمة 
الشرعي  أم أن النص املذكور جييز اللجوء إىل حق الدفاع. على الدولة الضحية أن تنتظر حصول عدوان عليها؟

ليس من السهل وضع شروط تضبط العمل الوقائي أو االحتمايل  من املؤكد أنه .على أسس احتمالية أو وقائية؟
  .؟ "حق طبيعي"مث ما هو مقصود بكلمة ، كأساس للرد على خطر قد حيدث وقد ال حيد ث

إمكانية ممارسة حق الدفاع الشرعي اجلماعي بني دولة  :أما اجلانب األخر من اخلالف فيتمحور حول
هل كانت عملية الواليات املتحدة يف كوريا قبل  : مثال .)2(يها؟ عضو يف األمم املتحدة ودولة غري عضو ف

يلتقي  ؟وهل أن تدخل  قوات التحالف يف الكويت،. 51تدخل جملس األمن، وعملياا يف فيتنام تقع ضمن املادة
مث أن فكرة ممارسة حق الدفاع الشرعي اجلماعي اليت كانت ختلق . إنه أمر حمري.مع العدوان الثالثي على مصر،

  . بعض الصعوبات النظرية قد اتضحت معاملها أثناء عملية حترير الكويت مبا مل يدع أي جمال للشك
  

  
  

  

  
  

  
  

                                     
)1(  -   Starke.J.G : Introduction To International Law: op .cit . PP 503 - 504. )2(حىت ولو أن هذه الفرضية قد أصبحت بدون معىن بعد اكتمال عاملية األمم املتحدة ـ.  
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  الدفاع الشرعي تطور مفھوم :المطلب الثالث 

 
 من ميثاق األمم املتحدة السالفة الذكر بطريقتني خمتلفتني اختالفا 51نشري اىل أنه قد مت تفسري نص املادة 

عن األخذ بالطريقة  يف جوهره يترتب على األخذ بإحدى الطريقتني من نتائج قد خيتلف أن ما قدو .جوهريا
سهولة وبعد أن عرف العامل املعاصر الكثري من التطور الذي ساعد يف تغيري منط احلياة  ذلكواألخرى 

نزاعات مسلحة مدمرة نتيجة احلسابات وحروب  اندالع احتماالتالعيش،ولكن هذا التطور قد زاد كذلك من 
م احلظر الوارد على التهديد رعو.ذ اليت تتبعها الدول يف عالقاا املتبادلةتوسيع النفوواألنانية وسياسات اهليمنة 

باستعمال القوة أو إستخدامها  يبقى احتمال تراخي أو عدم قيام جملس األمن مبهامه نتيجة الستعمال حق الفيتو 
على النحو هناك اجتاهني يف تفسري هذا احلق كما جاء يف امليثاق و .هلذا كان النص على حق الدفاع الشرعي

  :التايل
  لیديقالت االتجاه:  الفرع األول

أن ميثاق األمم املتحدة قد ترك حق الدفاع عن النفس كما كان عليه يف القانون  :اإلجتاةهذا  مضمونو
أن و Inherent Right الطبيعي للدول" احلق يشري إىل  51الدليل هو أن نص املادة و .الدويل العريف دون تعديل

ما يتعلق حبق  أية نية أو حماولة لتغيري القانون القدمي يفالصياغة املستعملة يف هذا النص تدل على أنه ال توجد 
  .الدفاع عن النفس

  :يقول الفقيه وقاضي حمكمة العدل الدويل
 In the negotiations’ leading to the Pact of Paris several states made declarations emphasizing that 

self-defense is a natural right inherent in every state and untouched by the Pact of Paris. that is beyond 
question, but the customary right of self-defense is strictly limited to cases where there is an imminent, 
invasion of legal right .it is only this right which can be inherent in every state )1( .                 

إن هذا التفسري حلق الدفاع عن النفس ال يوقف اللجوء اىل الدفاع الشرعي على شرط حدوث هجوم 
. ذلكوهو حق أوسع جماال من. ما دام هذا احلق موجود يف القانون الدويل العريفو 51حسب نص املادة مسلح 

" احلق الطبيعي للدول يف ممارسة الدفاع عن النفسليس فيه ما ينقص أو يضعف  : " دام امليثاق ينص على أنهما و
حقوق سيادة عن حقوق تعترب هي األخرى من  ادفاعي بناء على ذلك ميكن أن يستعمل فإن حق الدفاع الشرع

رأت أن مصلحتها  بإدعاء حق الدفاع الشرعي مىت: هذا ما يسمح للدولة اليت تعتمد على هذا التفسريو. الدول
االعتماد على حق الدفاع الشرعي لتربير استعمال القوة بطريقة هجومية حىت يف حالة اخلطر وميكنها . يف ذلك

 .املتوقع أو ما يسمى حبق الدفاع الشرعي الوقائي أو االحتياطي
من املؤكد أن حق الدفاع الشرعي له أصول عرفية كما قالت حمكمة العدل الدولية،لكن هل بقي احلق 

فهذا أمر مشكوك فيه  "نكارو الي الباخرة" آل تلك اليت مت إقرارها من خالل قضيةالعريف مفتوحا ودون قيود إ
هذا االجتاه يف الفقه الدويل هو اجتاه خطري جدا  على حفظ السلم واألمن الدويل ون هذا اخلط من التفسري، وأ

                                     
)1(  -   H. Woldock :  The regulation of the use of force by states .H. R. vol (2.1952  ) 
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على خلفيات احتمالية قد  السيادة املطلقة، وشرعية التهديد باستعمال القوة أو استخدامها أيعترب عودة إىل مبدو
 . قد ال حتدثوحتدث 

املبادئ اليت قام على أساسها النظام الدويل اجلديد بعد احلرب وكما أن هذا التفسري يتعارض مع املقاصد 
أن التفسري املشار إليه هو حماولة لتعميم العدوان وإظفاء الشرعية عليه بادعاء حق الدفاع الشرعي و .العاملية الثانية

من ميثاق األمم املتحدة  51املادة و 4فقرة  2الوقائي القائم على االحتمال وأنه ال يتعارض مع مضمون املادة 
  . )1(أسسه ميثاق األمم املتحدة أنه ال يتعارض كذلك مع روح وفلسفة نظام األمن اجلماعي الذي أرسىو

القول أن احلق يشمل أيضا وأن ميثاق األمم املتحدة مل يعدل حق الدفاع الشرعي العريف،  :إن القول
عن منطق  ابتعادو ،ةللحقيق ، هو يف الواقع إنكار"حالوهجوم مسلح واقع "حاالت أخرى غري الرد على 

تعديالت جوهرية  قد أدخل ميثاق األمم املتحدةف .معروفةتعصب يف الرأي خدمة ألغراض سياسية والتحليل 
نتيجة تبين الفقه  على القانون الدويل العريف يف هذا اال كرد فعل على ما تسببت فيه احلرب العاملية الثانية

حني توقيع ميثاق باريس  قد حتفظت الدول نمن املعروف أ.الدول التزاماتلنظرية السيادة املطلقة يف تفسري 
والنتيجة اليت ترتبت على ذلك  .معروف أمر أعلنت أثناء التوقيع عن احتفاظها حبقها الطبيعي يف الدفاع الشرعيو

 .)2(التحفظ معروفة أيضا
لقد متت دراسة احتمال توسيع حق الدفاع عن النفس إىل حالة اهلجوم العسكري احملتمل من طرف جلنة 

  .وضع نظام مراقبة استعمال الطاقة الذرية ألغراض عسكريةالطاقة الذرية ضمن حماوالا الرامية إىل 
يتعلق مبشكلة تقييم خمالفة نصوص املعاهدة حيث جيب :"  أوردت اللجنة املذكورة يف تقريرها اتفاقاو

أن أي خمالفة للمعاهدة ميكن أن تكون ذات طبيعة خطرية لكي تثري حق الدفاع عن النفس :األخذ بعني االعتبار
  .ملتحدةامن ميثاق األمم  51 املادة املعترف به يف

يف قضية نيكاراغوا ضد الواليات  1989 قد تعرضت حمكمة العدل الدولية اىل هذا املوضوع سنة و
حيث قررت أن الدولة اليت تدعي ممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي البد أن تكون ضحية هجوم :املتحدة

عملية حترير الكويت على إثر العدوان العراقي عليها حيث  خالل التفسري يفمسلح ،وقد تعزز هذا اإل جتاه 
من ميثاق األمم  51حترير الكويت ممارسة حلق الدفاع الشرعي اجلماعي كما ورد يف نص املادة   اعتربت  عملية

  .املتحدة

                                     )1(149 -148، ص السابق املرجعالقانون بني األمم، :   فان غالنجري هارد أنظر مثال  ـ .  
أن غزو كوريا اجلنوبية وهي ليست عضو أدى اىل استخدام األمم املتحدة جهودا دفاعية  1950فقد أظهرت أحداث 

ا يف أوغندا لتخليص رعاياها وأبرز كذلك تدخال.1967هذا ما ادعته إسرائيل يف عدواا على الدول العربية جوان  ـ)2(  .مجاعية
الواليات املتحدة األمريكية اليت تربر تدخالا غالبا على أساس محاية رعاياها ومصاحلهم يف : املؤيدين هلدا االجتاه هي

  .    اخلارج على أا محاية ذاتية ال تتعارض مع أحكام القانون الدويل كما جاء يف ميثاق األمم املتحدة
إمنا أدجمت يف النص للتأكيد على أن هذا احلق متاح أيضا  "كلمة احلق الطبيعي "كما أن هناك من يرى أن استعمال ـ          

  .أمام الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة ويستمد من طبيعة األشياء أي طبيعة الدول كأشخاص
  .638ص ،بقاملرجع السا :  عماد الدين عبد اهللا احملمدأنظر الدكتور ـ          

  .1954 -1951وهذا كان موقف مصر مبنعها مرور السفن والبضائع عرب قناة السويس سنة             
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فبموجب الرأي  7الفقرة 2واملادة  4الفقرة 2وللتذكري فإن األمر يتعلق بصفة خاصة باحلظر الوارد يف املادة
شرعية التهديد أو إستعمال األسلحة النووية قالت "االستشاري املوجه اىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قضية 

  .1996حمكمة العدل الدولية سنة 
« The legality of the threat or use of Nuclear Weapons » the Court stated that signaled intention to 

use force if certain events occur could constitute a threat under article 2/4. 
  where the envisaged use of force would itself be unlawful...the Court appeared to accept that the 

mere possession of nuclear weapons did not of itself constitute a threat )1( . 

الدول يف ظل ميثاق األمم املتحدة بصدد الدفاع الشرعي يف  التزامات تفسرييف  اإلجتاةنضار هذا إن أ
متجاهلني كل املكاسب اليت سجلها اتمع  ،يف إستعمال القوة احلرية املطلقة الواقع حياولون العودة اىل مرحلة

وقد  .من جهة أخرى تجهة وتفسري اإللتزاماوما تبع ذلك من تقنني من  ،الدويل منذ إقرار ميثاق األمم املتحدة
من ميثاق األمم  2/4وتدعيما لنص املادة جاء تعريف العدوان الصادر عن اجلمعية العامة تأكيدا هلذا الرأي،

   .املتحدة
  لمعاصراالتجاه ا : الفرع الثاني

الدفاع الشرعي العريف ، كما عدل  أن ميثاق األمم املتحدة قد عدل حق: يف ما يلي االجتاههذا  يتلخصو
األهداف اليت و بدأاملو االتفاقية األخرى، املتعلقة باستعمال القوة لتتالءم مع التوجهاتوالكثري من القواعد العرفية 

يقوم على أساس  مجاعي جديدوكان اهلدف من ذلك التعديل هو إقامة نظام أمن .تضمنها ميثاق األمم املتحدة
جملس األمن الدويل، أو أن استخدام القوة املسلحة يف العالقات الدولية يف يد واحتكار استعمال وفكرة تركيز 

أن حق الدفاع الشرعي الغري حمدود كما كان معروفا يف و. بترخيص منه االستعمال أو اإلستخدام يتم ذلك
حتت غطاء حق الدفاع  القانون الدويل العريف هو الذي ساهم بقدر كبري يف شن الكثري من حروب العدوان

ماية مواطنيها ومصاحلهم يف اخلارج دون وجود دوافع قوية حلالشرعي حلماية املصاحل احليوية للدول املتدخلة، أو 
هلذا كان من املنطقي،  أن تتجه نية الدول بعد احلرب العاملية الثانية اىل تعديل احلق و. أو أسباب جدية للتدخل

تبدو هذه النية ومع الفلسفة العامة للنظام الدويل كما يعكسه ميثاق األمم املتحدة ،العريف العام وتقييده متشيا 
 من ميثاق األمم املتحدة ال حيتاج إىل قراءة خمالفة 51كما أن  تفسري نص املادة . واإلرادة واضحة كل الوضوح

الدفاع الشرعي يف ظل ميثاق األمم املتحدة تتطلب شروطا  ممارسة حق :وأن )Brownlie)2 كما قال الفقيه
 :هذه الشروط هي علي النحو التايلواقتضتها الضرورات التارخيية والعملية السالفة الذكر، 

قد جاءت " ذا اعتدت "فاجلملة الشرطية .وقوع هجوم مسلح حال على الدولة املعنية : الشرط أألول
وجتدر اإلشارة أنه . من جانب الدول على وقوعها املسبق ضحية عدوان قاطعة يف تعليق مباشرة تلك الرخصة

لقيام حالة عدوان يفترض جلوء الدولة املعتدية إىل استخدام القوة املسلحة دون سواها من صور القمع العسكري 
بتعريف العدوان  1974ديسمرب  14أكثر وضوحا بعد صدور قرار اجلمعية العامة يف  قد أصبح األمرواألخرى، 

حيث  انصرف التعريف إىل حاالت استعمال القوة املسلحة ضد سيادة دولة أخرى أو سالمة أراضيها أو 

                                     
)1(  -   Malcolm N : Shaw International Law op.cit  . PP 783. )2(  -   Brownlie Ian :  International Law and the Use of Force by States . PP 230 - 280. 
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أي املبادأة باستعمال القوة املسلحة . استقالهلا السياسي أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة
 .                                انكقرينة على حدوث العدو 4الفقرة 2خمالفة لنص املادة 

وهلذا :نسبة العدوان املسلح إىل الدولة اليت يباشر استعمال حق الدفاع الشرعي ضدها  : الشرط الثاين
فان انطالق قوات عسكرية من أراضي دولة أجنبية سواء يف غياب اليقظة املطلوبة أو تساحما منها، مىت مل يثبت 

إىل الدولة صاحبة اإلقليم ال  مينح هلذه الدولة حق استعمال القوة ضد الدولة املعنية يقينا انتساب تلك العناصر 
فإذا ثبت تواطؤ الدولة صاحبة اإلقليم مع العناصر املسلحة فان الفعل الدويل الغري مشروع  51مبوجب املادة 

 وهذا ما يستشرف"ية للدولحظر التدخل يف الشؤون الداخل"انتهاك االلتزام مببدأ : الدولة هو الذي ينسب إىل
والذي عززه إعالن مبادئ القانون الدويل اخلاصة بالصداقة والتعاون بني الدول الصادر  7الفقر 2من نص املادة 

اإلعالن اخلاص حبظر التدخل يف الشؤون  وكذلك 2املادة 1970أكتوبر  24عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
هذا يف حالة ثبوت تواطؤ، أما يف حالة ثبوت . 1981ديسمرب  9العامة يف الداخلية للدول الصادر عن اجلمعية 

وهي أفعال تثري قضايا املسؤولية . احليطة الالزمة والتقصريوتقاعس فان أساس املسألة هو ا الفتقار إىل اليقظة 
 .       وليس حق اللجوء اىل القوة دفاعا عن النفس الدولية

فقد تقرر حق : ارسة حق الدفاع الشرعي احلد الالزم لرد العدوانن ال تتجاوز مم أ: الشرط الثالث
ال جيوز هلا االستناد إىل و،الدفاع الشرعي ألغراض دفاعية حبتة وال جيوز للدولة جتاوز احلد الالزم لرد العدوان

ليم الدولة حق الدفاع الشرعي للقيام بإجراءات انتقامية يف إقليم الدولة املعتدية ،كما ال جيوز ضم أي من أقا
وهلذا جيدر بنا التنبيه إىل إمعان قوات التحالف يف حرب اخلليج يف استخدام القوة املسلحة يف مواجهة .املعتدية

الدولة املعتدية وإحداث خسائر ال لزوم هلا والتسبب يف مأساة ومعاناة املدنيني العزل دون سبب ودون حاجة 
وتعترب تلك التصرفات جتاوزا للحد الالزم لرد العدوان . العدوانتقتضيها ضرورة ممارسة حق الدفاع الشرعي لرد 

 .بل أنه انتقام حيرمه القانون الدويل املعاصر
 الرقابة الالحقة لس األمن على املمارسات العسكرية اليت قامت ا الدولة دفاعا عن:  الشرط الرابع

الشرعي تبلغ إىل جملس األمن فورا، وال تؤثر تلك فالتدابري اليت يتخذها األعضاء استعماال حلق الدفاع .نفسها
ما يرى ضرورة الختاذه من األعمال حلفظ السلم : التدابري فيما للمجلس من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت

  .واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه
ن أجل استنفاذ احلق يف مباشرة الدفاع الشرعي مبجرد تدخل جملس األمن الدويل م :الشرط اخلامس

املعتدى عليها التزام النطاق ألزماين  ةأن على الدول: مفهوم هذا الشرطو. إعادة السلم واألمن الدويل إىل نصاما
  .جملس األمن باختصاصاته ملواجهة حاله العدوان قيامالذي حدده امليثاق مبجرد 

  :ا الصدد مايليذيقول احد الفقهاء املعاصرين يف ه
L’exercice de la légitime de défense suscite une double question temporelle; à la quelle il n’est 

pas toujours simple d’apporter une réponse Claire…a partir de quand il se comprend sans peine qu’un 
état ne puisse avoir recours a la légitime défense qu’après la survenance de l’agression (armed attaque) 
dont il se prétend la victime )1( . 

                                     
)1(  -   Joe Verhoeven  :  Droit International Public .  PP 683   " Larcier "  2000 . 
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كقاعدة  من آثارها 4فقرة  2ال ميكن أن جيرد بأي حال املادة  51باإلضافة إىل ذلك فإن نص املادة و
غريت واقع استعمال التهديد باستعمال القوة أو استخدامها يف العالقات الدولية ألن التفسري املخالف يفتح 

احلكم الوحيد فيما خيص احلاالت اليت ميكن  على مصراعيه أمام املمارسات القدمية أين كانت الدول هيالباب 
  .)1(فيها ممارسة حق الدفاع عن النفس

ونشري  أن الدول املعنية قد حاولت يف العديد من املرات التفرقة بني حق الدفاع عن النفس املشروع 
طرف اليمن ردت بريطانيا على االامات املوجهة إليها من 1964 واألعمال االنتقامية الغري مشروعة مثال يف سنة 

وأن هذه  احلايل، ك تفرقة واضحة يف القانونأن هنا:واستطرد ت قائلة:بقوهلا أن هذه العملية مل تكن انتقاما 
التفرقة ميكن أن تستخلص من بني شكلي مساعدة النفس أحدمها وهو ذو طبيعة انتقامية أو عقابية ويسمى 
االنتقام، والثاين وهو الذي تصوره وأجازه ميثاق األمم املتحدة صراحة وهو حالة الدفاع عن النفس ضد هجوم 

عن ع إثنان أصوات دون معارضة وامتنا 9 ـن العملية العسكرية الربيطانية بوقد أدان جملس األم.مسلح
  .التصويت

ويشترط أن حيدث اهلجوم املسلح ابتداء مث يعقبه ممارسة الدفاع الشرعي ولكن جيب أن ال تنقضي مدة 
مبوجب امليثاق طويلة بني وقوع اهلجوم وممارسة الدفاع الشرعي وإال حتول هذا العمل اىل عمل  انتقامي حمظور 

    : املتحدة على النحو التايل لألمم  وقد مت التأكيد على ذلك يف الدورة العشرين للجمعية العامة
The use of force in self defense  to be permissible Under the charter such force must …be 

Immediately subsequent to and proportional to the armed attack to which it was an answer. If 
excessively delayed or excessively sever it ceased to be self-defense and become a reprisal which was 
an action inconsistent with the purposes of the United Nations )2( . 

مع اخلطر الواقع  يف ممارسة الدفاع الشرعي لقد أثريت يف عدة مناسبات مسألة تناسب الوسيلة املستعملة
األسلحة النووية يف عملية دفاع الدولة على نفسها  على الدولة ، وذلك عندما طرحت مسألة شرعية اللجوء اىل

يرى أن اللجوء إىل األسلحة النووية يعترب  احول هذا املوضوع فبعضه ت املواقفحيث انقسم ،لرد هجوم عليها
لكن يف بعض احلاالت قد تكون الدولة غري قادرة على الدفاع عن وتتناسب مع اخلطر  استعماال لوسيلة ال

دولة طرف  يف هذا اال هو مدى ما تستطيع من ذلك األكثر أمهيةو. دون اللجوء إىل السالح النووي نفسها
نت حماصرة كوبا يف نزاع نووي اللجوء إىل إجراءات الدفاع عن النفس كما فعلت الواليات املتحدة عندما أعل

  .)3(كانت بعيدة عن تصور مهندسي ميثاق األمم املتحدة من الظاهر أن هذه احلالة. 1962أثناء أزمة الصواريخ 
A matter of current controversy is whether, under, article 51,nuclear and thermonuclear weapons 

Can legitimately be used in self-defense crucial question, some holding That the use of nuclear and 
thermonuclear weapons  against a non- nuclear armed attack. International Lowers are divided upon the 
answer to this disproportionate to the seriousness of the danger of conventional attack, while others say 
that in some circumstances a country  may be unable to defend itself adequately without recourse e to its  
nuclear armory )4( .                                     

                                     
)1(  -   Kelsen.H : Collective Security and Self Defense  42 AJIL PP 783-784 1948 . )2(حملمداعماد الدين عبد اهللا هامش  عن الدكتور ، 1965ديسمرب 1تقرير الدورة العشرين للجمعية العامة لألمم املتحدة  ـ  
)3(  -   Brownlie. Ian : The use of force by states in International Law . PP 203 - 280. 
)4(  -   Starke .J.G : Introduction to International Law .opt cit .PP 5. 
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مبادئ  بتطبيقومن ميثاق األمم املتحدة  51التفسري املقبول للمادة ومهما يكن فإن واقع الدفاع الشرعي و
يف ميدان السالح لتطور احلاصل لعتبار أخذا بعني االوالفاعلية،  مبدأاهلدف أو الغرض،و بدأمل التفسري وإعماال

مبوجب هذا و. 4فقرة 2اليت تضمنها نص املادة التسلح فان حق الدفاع الشرعي هو استثناء على القاعدة العامةو
االستثناء فإن الدولة اليت تتعرض إىل هجوم مسلح واقع وحال تستطيع أن تدافع عن نفسها باستعمال القوة 

األمن وه بتنفيذ تبعاته الرئيسية يف حفظ السلم قياموسيادا يف انتظار تدخل جملس األمن  املسلحة محاية ملقومات
ومبجرد  قيام جملس األمن بواجبه وتنفيذ تبعاته الرئيسية يف حفظ السلم . الدويل ومحاية الدولة ضحية العدوان 

مدى شرعيتها وأما عملية اختيار الوسائل . يبدأ واجب اجلماعة الدوليةوينتهي حق الدولة  واألمن الدويل،
  .تتوقف على كل حالةفمسألة 

 والسلم يف جيدر التنبيه اىل حقيقة اخلطر الذي يشكله انتشار أسلحة الدمار الشامل على األمن وأخريا
العامل يف الوقت الراهن، وقد متت معاجلة بعض أسباب السباق حنو التسلح ،كما جيب أن نشري أنه ليس هناك ما 

هو أمر يدخل ضمن شؤون كل و اليت ددها، رموازنة األخطايلزم الدول على التنازل عن حقها يف البحث عن 
ذلك أمام عجز نظام  األمن اجلماعي ونفسها واختاذ ما يلزم من االحتياطات  دولة ذات سيادة متلك حق محاية

  . احلايل عن توفري تلك احلماية  كما يقررها ميثاق األمم املتحدة 
واعترب أن العملية  1981على املفاعل النووي العراقي سنةلقد أدان جملس األمن هجوم الطريان الصهيوين 

 2/4عالقة هلا بالدفاع الشرعي كما هو علية يف ميثاق األمم املتحدة بل هو خرق لنص املادة  ديد للسلم وال
املتوقع لتشمل حالة اخلطر  51من امليثاق مما يدل على أن جملس األمن الدويل مل يكن مستعدا لتوسيع مفهوم املادة

  .خاصة يف وجود تعريف العدوان
من طرف الكيان الصهيوين يف أعايل البحار،هذا  2كما ال تفوتنا فرصة التذكري مبهامجة أسطول احلرية

ستنكره الرأي العام لعدم وجود أي حاجة أو أساس الستعمال القوة اه اجلمعية العامة والعمل الذي أدانت
إغاثة  موجودة يف أعايل البحار وال تشكل أي خطر ساعة اهلجوم عليها  العسكرية ضد قوارب مدنية حتمل مواد

  .بالقوة العسكرية وال ميكن يف هذه احلالة تربير العدوان بأنه دفاع شرعي
يف  4الفقرة 2قد أتيحت حملكمة العدل الدولية فرصة عظيمة لكي تقرر وحتدد مضمون نص املادة و

قد تكررت نفس الفرصة للمحكمة لكي تقرر و .1949 بريطانيا سنةو حكمها يف قضية مضيق كورفو بني ألبانيا
وقد برهنت احملكمة يف احلالتني عن  .1989 سنة.من ميثاق األمم املتحدة 51حتديد مفهوم ومضمون نص املادة 

  .موضوعيتها وحيادها
أما يف الرأي االستشاري حول شرعية امتالك األسلحة النووية فقد تناولت احملكمة موضوع احلظر الوارد 

  .من ميثاق األمم املتحدة 51وعالقته بنص املادة 4الفقرة 2يف املادة 
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  والجماعيالدفاع الشرعي  الفردي :  المطلب الثاني

  
األمم املتحدة خالف حول تفسري الكثري من األحكام  يوجد بني فقهاء القانون الدويل منذ ظهور ميثاق

وبعضها األخر كان خالفا  ،اختفتالبعض من هذه اخلالفات كانت خالفات شكلية سرعان ما و اليت تضمنها،
وبقيت اخلالفات اإلستراجتية املصلحية اليت تظهر وحتتفي حسب  استمر اىل أن اختفت أسبابة، اإيديولوجي
ومن بني كل األحكام اخلالفية تأيت  تلك املتعلقة بالتدخل  .اليت تستدعي ظهورهاحسب األسباب والظروف 

  : اجلماعي على النحو التايلوويأيت على رأسها حق الدفاع الشرعي الفردي 
  جماعيال الشرعي حق الدفاعمعنى  : ولالفرع األ

ليس يف هذا امليثاق ما يضعف : "  من ميثاق األمم املتحدة يف مستهله العبارة التالية 51يتضمن نص املادة 
هي العبارة اليت تتضمن اإلشارة إىل إمكانية ممارسة حق الدفاع و ."مجاعات واحلق الطبيعي للدول فرادى 

الشرعي فرديا أو مجاعيا مما خلق نوعا من اللبس حول املقصود بالدفاع الشرعي اجلماعي ما دام الدفاع الشرعي 
أي أحد الكتاب أنه ليس هناك فرق جوهري بني الدفاع الشرعي اجلماعي فمن ر.اضحووالفردي شيء معروف 

أن الفرق بني الدفاع عن ووالدفاع الشرعي الفردي ألن احلق املشار إليه يف متناول الدول اليت تدافع عن نفسها 
 )1(جمتمعةالدفاع عن النفس اجلماعي يكمن فقط يف كون الدول متارس هذا احلق منفردة أو والنفس الفردي 

كما يظهر يفترض أن اهلجوم املسلح يكون واقعا يف نفس الوقت على كل الدول اليت متارس حقها   هذا الرأيو
األردن إىل هجوم مسلح يف وسوريا ومثل تعرض مصر . يف الدفاع الشرعي وذلك بتنسيق عملية رد العدوان

ة يعترب دفاعا شرعيا مجاعيا، فحسب هذا الرأي فتنسيق دفاع الدول املعنية يف هذه احلال 1967نفس الوقت سنة 
أن أي تفسري آخر هلذه الكلمة قد و. فإن الدفاع عن النفس ال ميكن أن يكون بواسطة أو عن طريق الغري أبدا

  .نظام األمن اجلماعيويقود إىل نوع من التداخل بني فكرة الدفاع الشرعي 
ميثاق األمم املتحدة  51ماعي كما ورد يف املادةهناك من يرى أن حماولة تشبيه حق الدفاع الشرعي اجل

أن حق الدفاع و. بنظام األمن اجلماعي كما هو عليه يف الفصل السابع، ما هو إآل نتيجة رد صياغة سيئة
أن و. الشرعي اجلماعي  هو أبعد من جمرد تطبيق مجاعي أو تنسيق أو ممارسة مجاعية للدفاع عن النفس الفردي

اجلماعية وهذا التحليل هو أن أعضاء األمم املتحدة قد أبرموا العديد من املعاهدات الثنائية الدليل على صحة 
  .الدفاع املشتركوللتحالف 

أن تلك املعاهدات تتضمن إشارة صرحية ومل تطرح شرعية تلك املعاهدات يف إطار األمم املتحدة أبدا، 
مبساعدة أي من ميثاق األمم املتحدة كما تنص على أن أطراف تلك املعاهدات يقومون  51واضحة إىل املادة و

طرف يتعرض هلجوم بغض النظر عن كون املعتدي يقتصر يف هجومه على أحد األطراف فقط ومل يقم مبهامجة 
بعضها  ؛ حيث اعتربت أن حق الدفاع الشرعي اجلماعي يسمح للدول بأن تساعدتحالفبقية األطراف أعضاء ال

  . البعض عندما تتعرض إحدى الدول األعضاء إىل عدوان مسلح
                                     

)1(  -   Bowett : Collective Self Defense Under The U N Charter .B. Y.I L .1955-1956 at. PP 15. 
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 In fact state practice has adopted the second approach .Organizations’ such as NATO and 
theWarssaw Pact have been set up since the Second World War; specially based upon the  right of 
collective self-defense under article51.by such agreement; an attack upon one party is treated as an 
attack upon all; thus necessitating the conclusion that collective self-defense; something more than a 
collection of individual right of self-defense; but another creature altogether )1( . 

املتحدة ،كان  والواقع أن انتشار األحالف العسكرية،يف أعقاب احلرب العاملية الثانية بعد قيام منظمة األمم
الكتلة  اندالع احلرب البارة بني كرد فعل على فشل نظام األمن اجلماعي كما تصوره مهندسو امليثاق نتيجة

  .الشرقية والكتلة الغربية
احملاوالت اليت تبذهلا الدول العربية لتقدمي جلماعي ذا املعىن يظهر بوضوح فإن حق الدفاع الشرعي ا 

الدولة الفلسطينية  والدعم لصد العدوان الذي تتعرض له بعض الدول العربية بصورة خاصة دولة لبنان 
ستطيع تنظيم حقا لدفاع الشرعي  هو أن الدول تا، فاملستقر بني الدول وعموم. اجلمهورية العربية السوريةو

حول  1985 ، ففي قضية نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة  أعطت حمكمة العدل الدولية رأيها سنة)2(اجلماعي
وظروف ممارسته، حيث أكدت على شرط أن يكون اهلجوم مسلحا كما قالت  51املضمون احلقيقي للمادة 

ن دولة ما تدعي استعمال القوة للدفاع عن دولة أخري جيب أن أ :احملكمة يف ما خيص الدفاع الشرعي اجلماعي
وذا احلكم تكون احملكمة قد حسمت النقاش  الفقهي الذي  تكون تلك الدولة األخرى ضحية هجوم مسلح،

إقامة تدابري دولية ألغراض ودفاعية  ذلك بإبرام اتفاقات حتالفوالدفاع الشرعي اجلماعي   .51رافق نص املادة 
بني وجيب عدم اخللط بني نظام ألمن اجلماعي لألمم املتحدة، و. دفاعية على أساس حق الدفاع الشرعي اجلماعي

وهي ال تشكل جزاء . من ميثاق األمم املتحدة 51اتفاقات التحالف، فهذه التنظيمات تعد شرعية يف إطار املادة 
تعمل ضمن نظام واألمن الدويل، كما أن األحالف العسكرية ال توجد وسلم من آليات األمم املتحدة حلفظ ال

 .األمم املتحدة بل باملوازاة معه
  الدفاع الشرعي أو الدفاع المشتركمعاھدات  : الفرع الثاني

 تلعب معاهدات الدفاع الشرعي اجلماعي أو الدفاع املشترك اليوم دورا هاما يف العالقات الدولية
سبب تلك وكبرية يف التطبيق، تيرجع ذلك إىل أن نظام األمن اجلماعي لألمم املتحدة وجد صعوباو. املعاصرة

حيث  1945الصعوبات يرجع إىل بعض القصور الطبيعي الذي ميز تطور األوضاع السياسية العاملية بعد سنة 
يتعرض و. املتحدة األمم ميثاق النظرية حسب ما تضمنه التطبيق من الناحية بدأت عرقلة تطبيق نظام كان ممكن

                                     
)1(  -   Malcolm N :  Shaw International Law . opt  cid  . PP191. )2(ا دولة مهما كانت األركان اليت تتوفر عليها اليوم وذلك يف  علينا أن نقبل فلسطني على الوضع الذي ـهي عليه بأ

فعلت الواليات املتحدة باعترافها بدولة إسرائيل مبجرد إعالن  كما. مواجهة القانون الدويل وخدمة ألهدافنا القومية
  .قيامها

أو أن نعيد صياغة استرا تاجية جديدة تسمح للفلسطينيني بالدفاع  عن أنفسهم دون أية صعوبات على مستوى القانون          
وز هلا استعمال القوة من أجل مثل حل السلطة الفلسطينية والعودة إىل وضع حركة التحرير اليت جي. الدويل املعاصر

وحرمان .هو شل النشاط العسكري الفلسطيين ضد إسرائيل" أوسلو"ويتضح أن أهم ما أدت إليه إنفاقات.اإلستقالل
  .  الفلسطينيني من ممارسة احلق يف املقاومة املعترف به حلركات التحرير اليت تقاتل من أجل تقرير املصري
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واليت  أدت اىل التحالف السياسية اليت واألسباب هذا النظام اليوم كذلك إىل سوء التطبيق بعد زوال األوضاع
 .بزوال الصراع اإليديولوجي ،واختفاء ما كان يطلق عليه باحلرب الباردةو. اية احلرب مباشرة ظهرت بعد

حماولة سيطرة الشركات املتعددة اجلنسيات  و إيديولوجية االستهالكوظهور املصلحة يف تعميم النظام الرأمسايل و
 .)1(بالدعوة إىل حتمية العوملة

املرات إىل  نالعديد ميف األخري نالحظ أن معاهدات التحالف اليت تتضمن نصوصا دفاعية قد حتولت يف و
عليه اليوم حلف مشال األطلسي،  أو ما ما هو و. عليه حلف وارسو سابقا وسائل هجومية عدوانية مثل ما كان

يف كل يوغوسالفيا القدمية وما قام به وهذا احللف يف احلرب األهلية يف البوسنة،  ما قام بهو. يسمى حبلف الناتو
وما .ق حىت اليومالعراوما تقوم به قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة يف أفغانستان، ومؤخرا يف ليبيا، 

أو على . باكستان،وإيران ودول أخرى كثرية من خطر التدخل بدعوى حماربة اإلرهاب حاليا  دولتا تواجهه
من ديد بالتدخل بالقوة  خلفيات أخرى كما هو عليه احلال بالنسبة إليران ومجهورية كوريا الشماليةوأسس 

 .العسكرية
من ميثاق األمم املتحدة حسب أولوية  51تتمثل أهم التنظيمات اجلهوية اليت تأسست استنادا إىل املادة 

 :ظهورها يف ما يلي
  ."ريو دي جانريو" 1947معاهدة املساعدة املتبادلة بني الدول األمريكية املوقعة يف سبتمرب  ـ 1
ل ــبربوكس. فاع الشرعي اجلماعي املوقعةالثقايف والدواالجتماعي ومعاهدة التعاون االقتصادي  ـ 2

  .1954أكتوبر  23املعدلة بباريس و 1948مارس  17
  .1951أكتوبر  22املعدلة بتاريخ و 1949أفريل  4معاهدة مشال األطلسي املوقعة بواشنطن يف  ـ 3
يطلق عليها أحيانا و   1950أفريل  13التعاون االقتصادي املوقعة بالقاهرة يف و ـ معاهدة الصداقة ـ 4

  .1952- 1951املتممة يف ومعاهدة الدول العربية أو اجلامعة العربية 
  .1954سبتمرب  8معاهدة جنوب شرق آسيا للدفاع املشترك املوقعة مبانيال يف  ـ 5
  . )2(1953ماي  14الدفاع املشترك املوقعة بوارسو يف والتعاون ومعاهدة الصداقة  ـ 6

قد أضعفت سلطة جملس األمن ولكن بالنسبة للكثري من مهندسي  51نتصور أن املادةيف األخري ميكن أن 
كانت ضرورية إلقرار إجراءات الدفاع الشرعي يف احلالة اليت يكون فيها جملس األمن غري  51امليثاق فإن املادة 

حا يف حرب اخلليج قادر على تنفيذ تبعاته الرئيسية بسبب اخلالف بني األعضاء الدائمني، وقد ظهر ذلك واض
  .51األوىل حيث مت إستعمال رخصة الدفاع الشرعي اجلماعي وفقا لنص املادة

                                     
)1(بصفة عامة السابق ، املرجع" العوملة" : جالل أمنيالدكتور  ـ.   
)2(وغين عن التعليق أن بعض املعاهدات واألحالف قد فقدت أمهيتها ويرجع السبب إىل تغري الظروف واختالف األحداث  ـ

وأن بعضها قد متت اإلشارة إليه رغم ذلك ويرجع السبب يف ذلك اىل  .وهلذا مل يتم ذكرها. وزوال سبب وجودها
لعبه خالل فترة نشاطه واىل اآلثار الواضحة اليت خلفها على تطور القانون الدويل واليت مازالت سارية حىت  الدور الذي

  .مثال"  وارسو"اآلن كحلف 
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" سابقا"بني االحتاد السوفييت  محاية املصاحلوالشديد حول مناطق النفوذ  قد كانت حقيقة اخلالفل 
 .هي اليت أدت إىل كثرة اللجوء إىل إدعاء حق الدفاع الشرعي تحدةخاصة الواليات املو والدول الغربية

إن استقراء بعض احلاالت اليت جلأت فيها الدول املؤسسة لألحالف العسكرية إىل التدخل باستخدام القوة 
إذ من جانب  .املسلحة يكشف جبالء انتهاك الدول الكربى الصارخ  ألحكام تلك املادة على وجه اخلصوص

ول على تطويق جملس األمن بغية حرمانه من اختصاصه األصيل يف الرقابة الالحقة على حرصت تلك الد
عن  ذلك،فان استقراء اجلانب األعظم من تلك احلاالت يكشف أيضا جبالء بل األدهى من .ممارساا العسكرية

على  وارسو إيل هجوم مسلح سابق عدم تعرض الدول اليت طلبت املساعدة من حلف األطلنطي، أو حلف
ويستوي يف ذلك  51الذي يسمح مبمارسة حق الدفاع الشرعي اجلماعي وفقا للمادةو ،تلك األحالف تدخل

، وكان آخرها 1966ويف فيتنام اعتبارا من عام1958أو يف لبنان عام 1950تدخل الواليات املتحدة يف كوريا عام
التدخل يف نيكاراغوا الذي رفضت احملكمة الدولية فيه إدعاء ممارسة حق الدفاع الشرعي اجلماعي وفق نص 

وتدخل االحتاد السوفييت  ،1964كذلك تدخل اململكة املتحدة يف اليمن عام . من ميثاق األمم املتحدة 51املادة 
ففي هذه احلاالت مجيعا،وغريها كثري،مل  1979را من عامويف أفغانستان اعتبا ،1968يف تشيكوسلوفاكيا، عام

 جردمب قد تعرضت لعدوان مسلح إذ كان األمر يتعلق أاأو تكن الدول اليت قامت بالتدخل العسكري عرضة 
وحدث أن تدخلت .صراعات داخلية على السلطة يف إطار دولة موحدة أوجمزأة، اكتسبت صفة احلروب األهلية

وهذا األمر هو الذي كان وراء تستر الواليات  .بية بغية ترجيح كفة أحد األطراف املتحاربةمبناسبتها دول أجن
املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت خلف رخصة الدفاع الشرعي اجلماعي حبجة الرد على ما استقر على تكييفه 

 دخلت آنذاك يف إطار احلزام على البلدان اليت Aggression Armee indirect "بالعدوان املسلح غري املباشر"
  .)1(األمين لكل منهما

من املسلم به أن الدول متلك احلق يف الدفاع الشرعي وهو حق طبيعي متجذر يف العرف وقد استقر يف 
ميثاق األمم املتحدة كما أشارت إىل ذلك حمكمة العدل الدولية يف قضية نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة 

البديهي أن تدافع الدولة عن نفسها ضد أي هجوم مسلح واقع وحال مستعملة يف ذلك من أنه  األمريكية
ضحية  تلك الدولة البحر أو اجلو بشرط أن تكون الوسائل اليت تتناسب مع اخلطر الواقع عليها سواء يف الرب أو

أن مهامجة أسطول : قولوهذا يؤدي بنا اىل ال .من ميثاق األمم املتحدة 4الفقرة 2هجوم مسلح خمالفا لنص املادة
الذي انطلق من تركيا يف إجتاه قطاع غزة يف أعايل البحار من طرف الصهاينة، ال تتوفر فيه شروط  2احلرية

، باإلضافة اىل ذلك فإن حال وال خطر متوقع الدفاع الشرعي إطالقا ذلك أن األسطول مل يكن يشكل أي خطر
يف وقت االعتداء عليه كان موجودا يف أعلي  2أن أسطول احلرية مث .محولته كانت تتكون من مواد إغاثة إنسانية

وهلذه األسباب  .البحار وهي مياه حرة مفتوحة أمام مجيع دول العامل ومل خيرق سيادة أي دولة يف ذلك الوقت
هي عبارة عن عملية قرصنة حبرية وهي جرمية دولية يعاقب مقترفها من طرف أية  2فإن مهامجة أسطول احلرية

  .ن وجد على إقليمهاإة  ميكن أن تلقي عليه القبض أو صادف دول

                                     
)1(98 ص السابق، املرجع ،قانون املنازعات املسلحة الدولية  : حازم حممد عتلم الدكتور ـ. 
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جملس األمن  لقد كانت حرب اخلليج األوىل فرصة لتعميق مفهوم الدفاع الشرعي اجلماعي من طرف
باالستناد اىل رخصة الدفاع الشرعي  بإستحدام القوة املسلحة 1990نوفمرب  28الصادر يف 678بقراره الشهري رقم
وهذا ما يفهم من قراءة  .د مرور املهلة املمنوحة للعراق من أجل االنسحاب من الكويتاجلماعي وذلك بع

قد حظر على تلك الدول اللجوء اىل استخدام القوة املسلحة ألغراض حترير  676ما دام القرار .القرار املذكور
  .)1(1991قبل حلول السادس عشر من يناير دولة الكويت،

  

  

  

  
 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                     
)1(386 ص السابق، املرجع ،قانون املنازعات املسلحة الدولية  : حازم حممد عتلم الدكتور ـ. 
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 ةــاخلامت
القضايا املعروضة يف وخمتلف مراحل التطور التارخيي ومن خالل فحص جممل األحداث   تتبع من خالل

واخلالصة هي أن ما جيري .لكنه موضوع متجددوهذا العمل يتضح جيدا أن موضوع التدخل هو موضوع قدمي 
الدول على شؤوا الداخلية واخلارجية يف  وقتنا احلاضر قد وضع املبدأ القدمي وهو مبدأ سيادةيف  من أحداث 

ايار معظم املكتسبات اليت كانت تدعم وتعمل على  حرج للغاية ،ويعود السبب يف ذلك إىلدقيق   وضع
وهو التاريخ الذي مت فيه تفكيك اإلحتاد  1990وذلك منذ انطالق عصر التنظيم الدويل إىل غاية  بدأاحترام هذا امل

  .السوفييت وبذلك انتهت املعارضة االديولوجية داخل جملس األمن على اخلصوص
قة احلقيقية لتطبيق النظام الدويل اجلديد كما عرب عنه قادة الدول تعترب حرب اخلليج األوىل هي االنطال

  .؟وأي نظام جديد هذا الذي يسود العالقات الدولية حالياالكربى وكما تفهمه هذه الدول، 
لقد ركزت معظم الدراسات الفقهية على ظاهرة ايار التحالف الدويل بعد احلرب العاملية الثانية مباشرة 

وأن هذا االنقسام كان السبب .  إىل كتلتني على أساس أنه كان سببا من أسباب عدم التوافقوانقسام العامل
  .املباشر الذي عرقل املنظمة ومنعها من القيام بتنفيذ املهمة املوكلة إليها يف حفظ السلم واألمن الدويل

ذلك أن الرتعة إىل . ولكن الواقع الدويل احلايل بصفة خاصة يثبت عكس ما كان يروج له هؤالء الفقهاء
العدوان اليت كانت تبديها بعض الدول الكربى، ورغبتها بل إصرارها على استغالل الشرعية الدولية للتدخل يف 

لكن تلك الرغبة، وذلك اإلصرار كان يف أغلب احلاالت يصطدم مبعارضة البعض اآلخر .شؤون الدول األخرى 
الواليات املتحدة من جر املنظمة الدولية إىل وأوروبا الغربية  وذه الطريقة مل تتمكن  دول .من  تلك الدول

وقد قيل دائما أنٌ الفيتو هو السبب يف .أوضاع نادرة كانت ومازالت موضوع خالفوالتدخل إال يف حاالت 
  .عدم قيام املنظمة حبفظ السلم واألمن الدويل، ولكن أي سلم وأي أمن دويل ؟

ئ أو أنه مل يبايل مبا حدث إال بعد أن بدأت الواليات املتحدة ومعها دول مل يشعر العامل بالتغيري املفاج
حلف الناتو يف إجراء التعديل املفترض على خارطة العامل سواء اجلغرافية أو السياسية مستعملة التدخل العسكري 

دان أو كسفو أو بطريقة غري مباشرة كما حدث يف السووسواء مباشرة كما حدث يف أفغانستان، والعراق 
بطريقة وأسلوب ملتوي كما حدث يف الصومال ويف البوسنة واهلرسك وحىت يف مجهورية هاييت حيث كان 

وحيث أن احلل املفترض مل جيلب السالم املنشود  . توظيف املنظمة األممية من أجل غايات وأهداف غري معلنة
  .وهذا هو احلال اليوم يف الصومال مثال

لقد كافحت الدول منذ القدمي يف سبيل إقرار مبدأ املساواة يف السيادة ودافعت على اختصاصها أحلصري 
  .رفض التدخل من أية جهة كانتوعلى شؤوا، 

فقد كان مبدأ السيادة يف بداية ظهوره يشري : كان هناك صراع بني مفهومني متعارضني بدأمن ناحية امل
رف، أي حقها يف أن تفعل ما تشاء وباملقابل كان عليها كذلك أن تتحمل تبعات إىل حق  الدولة املطلق يف التص

وهذا النوع من السيادة اليت ال حدود هلا اال حق الدولة األخرى بأن تقوم .ما يترتب على تصرفاا من نتائج
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فأن حقوق  وحسب هذا املفهوم للسيادة"  السيادة املطلقة" بنفس التصرف هو ما يطلق عليه اصطالحا مبدأ 
  .واجبات الدول كانت تتحدد يف ساحات احلروب حيث كانت  القوة هي القانونو

لقد كانت بداية ظهور القانون مالزمة لبداية الرتعة إىل التنظيم وكان  االجتاه اىل التنظيم يزداد ويتقوى 
رب على االقتصاد الوطين فقد أصبحت أعباء احل. كلما زاد التقدم العلمي والنمو اإلقتصادي والتطور االجتماعي

  .ثقيلة جدا كما ازدادت بشاعة اآلثار التدمريية للحرب وما تسفر عنه من خسائر نتيجة هذا التقدم 
أما على املستوى الدويل فإن التنظيم يعين تقنني العالقات الدولية أي، حتديد احلقوق وااللتزامات املتبادلة 

واعد أخالقية أو قواعد جمامالت يقر ا امللوك واألمراء يف وفق قواعد واضحة وملزمة وليس جمرد قبول ق
هلذا . كما كان عليه احلال سابقا.  عالقام الشخصية فيما بينهم كاملروءة، والشهامة، والنبل، والفروسية

السبب فإن اجلهود اليت سبقت احلرب العاملية األوىل كانت جمرد حاالت وأمثلة معزولة ال تصب يف جمرى 
ممارسة حق  التدخل يف أبشع صوره عن التنظيم اجلدي، بل كانت معظمها حماوالت لتنظيم كيفية البحث 

كان اتمع الدويل يف ذلك الوقت ومل تكن اتفاقيات الهاي املشهورة استثناءا على ذلك فقد  .وهي احلرب
كاسا هلذا الوضع أي ممارسة كما أن احلرب العاملية األوىل كانت انع جمتمعا فوضويا وكانت القوة هي القانون،

وهي احلقيقة . حق الدولة يف اللجوء إىل استعمال القوة مىت شاءت،وحق املنتصر يف أن يفعل باملغلوب ما يشاء
" باتفاقيات فرساي"اليت على أساسها مت  وضع الترتيبات النهائية ملا أسفرت عنه  احلرب العاملية األوىل املعروفة 

التخلص من آثار تلك الترتيبات فيما بعد من بني اهم أسباب اندالع احلرب العاملية  وهلذا السبب كانت حماولة
  .الثانية 

هل يوجد حق ال حيميه القانون ؟وهل توجد سيادة يف جمتمع دويل ال تنظمها وال حتميها نصوص 
  .هذا هو السؤال املطروح.قانونية؟

الواجبات كانت تتقرر يف ساحات ووأن احلقوق  .إن احلقيقة التارخيية تثبت أن القوة كانت هي القانون
املعارك وهلذا السبب فإن النظريات الفقهية التقليدية مل تكن تتضمن أية قيمة عملية ما دامت العربة يف النهاية 

  .فقد كان املنتصر هو ساحب احلق وهو من ميلك حق إمالء شروطه دوافعها،وبنتيجة احلرب وليست بأسباا 
ة اجلدية لتنظيم حقوق السيادة اليت ادعتها الدول وذلك بتقييد احلق العريف املطلق يف لقد كانت البداي

فألول . ذلك بتوقيع عهد عصبة األمم مث إبرام  ميثاق باريس بعد ذلك واللجوء إىل احلرب يف العالقات الدولية،
ب كوسيلة للسياسة الوطنية مرة قبلت الدول تقييد حقها يف اللجوء إىل احلرب، مث قبلت بعد ذلك حترمي احلر

  .وقبلت كذلك واجب حل املنازعات الدولية سلميا
  وهو أوسع بكثري من مصطلح احلرب إن مصطلح التدخل من الناحية العملية هو مصطلح واسع،

فالتدخل يشري إىل كل ما من شأنه أن ميس بالشؤون الداخلية أو اخلارجية للدولة بطريقة تتضمن نوعا من 
سواء املادية أو املعنوية حبيث ال تترك لتلك الدولة احلرية يف اختيار املوقف أو يف اختاذ القرار  الدكتاتورية

  .فاحلرب كما هو معروف  هي الصورة املألوفة للتدخل ولكنها ليست الصورة الوحيدة.  املطلوب
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ت كثرية ومن بني هذه أما يف ما يتعلق بشرعية التدخل فهذا أمر يف الواقع العملي يتوقف دائما على معطيا
  .مث قواعد القانون الدويل السارية يف ذلك الوقت املعطيات خاصة موقف الدولة اهلدف من التدخل،

عدم التدخل كقاعدة عرفية  لتحرمي التدخل،ولكن الظاهر هو أن هذا املبدأ  أكثريا ما تتم اإلشارة إىل مبد
  تطبيقهويف غياب إطار رمسي وآليات لضمان احترامه مل تكن له قيمة عملية كبرية قبل عصر التنظيم، وذلك 

أو احتراما  .وقد أعلنته الدول ومتسكت به منذ القدمي سواء حلماية نفسها كما فعلت الثورة الفرنسية مثال
وتقديرا لغريها من الدول أو حىت تفاديا ملشاكل مع دول أخرى أي جتنب الدول الكربى خماطر الصدام فيما 

من صور اجلزاء يف القانون الدويل كانت املعاملة باملثل أو  ةألن أهم  صور. عدم التدخل أبدبينها بإعالن م
ومل يكن هناك أي التزام بعدم التدخل خالفا ملا متليه املصاحل الوطنية وكانت إعالنات السياسة العامة . االنتقام

يقي ومع التصرفات اليت تقوم ا تلك الصادرة عن الدول الكربى عبارة عن شعارات ال تتطابق مع السلوك احلق
الدول يف الواقع، وحىت سياسة عدم التدخل اليت أعلنتها الثورة الروسية مل تكن سوى شعارا سياسيا يهدف اىل 

  .محاية الثورة من األعمال املضادة ل كما فعلت الثورة الفرنسية قبلها
لزعزعة نفوذ الدول االستعمارية ) بقاسا( وفيما بعد استعمل هذا املبدأ من طرف اإلحتاد السوفييت

وكانت نظرية عدم التدخل يف الواقع مقولة سياسية جتد طريقها اىل  .والواليات املتحدة يف العامل يف ذلك الوقت
  .وذلك تفاديا للجوء املدمر إىل القوة ،التطبيق عندما تتداخل مصاحل دول كربى فقط
هوان :من املميزات الغريبة لألشخاص املكونة هلذا اتمعوكذلك ،من املميزات الغريبة للمجتمع الدويل

كما أن تنظيم اجلتمع الدويل يقوم على . املساواة يف السيادة أكل الدول املكونة هلذا اتمع متساوية مبوجب مبد
أساس أن كل األجهزة واهلياكل هي أجهزة وهياكل بني الدول، وهي قائمة وتعمل كما أرادت هلا الدول اليت 

  .أنشأا أن تعمل
فقد تضمن امليثاق .لقد كان إقرار ميثاق األمم املتحدة وما تضمنه من أحكام خطوة اجيابية يف التطور 

نصوصا اعتربت تقنينا لقواعد جديدة يف القانون الدويل، إىل جانب تدوين بعض النصوص اليت كانت موجودة 
ميثاق األمم املتحدة قد جتاوز الكثري من العقبات اليت  التدوين فإنوحىت ولو أا كانت قليلة،وبذلك التقنني 

                           . تضمنها عهد عصبة األمم وميثاق باريس بعده وذلك بسد الثغرات اليت تضمنتها الوثيقتان السابقتان
 الدول األخرى غالبا ما يظهر اخلالف بني الدول حول املقصود بالقوة املستعملة يف التدخل يف شؤون

وذلك بغض النظر عن الوسيلة املستعملة كما إن ضيق واتساع السلطان الداخلي للدولة هو مسالة نسبية تتوقف 
دائما على ظروف وعوامل أخرى وخاصة على مدى تطور العالقات الدولية يف فترة زمنية معينة، وهلذا السبب 

أو التدخل بالقوة  مشوال من مصطلح احلرب،كما اشرنا، فإن مصطلح التدخل هو مصطلح أوسع وأكثر 
  .العسكرية 

هلذا السبب كان البد من تبين الراى القائل أن كل املمارسات تعترب قوة مادامت تؤثر على حرية الدولة و 
 2يف اختاذ القرار او املوقف بكل سيادة فإذا كانت القوة املسلحة كوسيلة للتدخل قد مت حترميها بنص املادة
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قد حرمت التدخل يف الشؤون اليت تعترب من صميم السلطان  7الفقرة  2فان املادة  وصفها عدوانا،ب 4الفقرة
  .الداخلي للدول  

إن التفرقة بني التدخل العسكري والتدخل الغري عسكري هي تفرقة معروفة ومستقرة يف السلوك الدويل 
يأخذ صورا وأساليب يصعب إثباا ولكن صعوبة هذه التفرقة تكمن يف كون التدخل الغري عسكري قد 

  :العتبارات كثرية نذكر من بني هذه االعتبارات على سبيل املثال 
  .طبيعة  الوسيلة املستعملة يف عملية التدخل : أوال
  .طبيعة التصرف يف ظل جمتمع قائم على املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائه:  ثانيا

من التدخل وصفه بأنه تدخل ألسباب سياسية هلا صلة بسمعة  حتاشي الدول ضحايا هذا النوع : ثالثا 
والتدخل  مثل التدخل الدبلوماسي أو التدخل عن طريق الدعاية،.الدولة وهيبتها وعالقتها بالدولة املتدخلة

  .وهذه األنواع والصور مل يتحقق اإلمجاع حوهلا . االقتصادي
إثارة للخالف بني أنصار السيادة الوطنية وأنصار  أما موضوع التدخل اإلنساين فهو أكثر مواضيع التدخل

 ويعود اخلالف أساسا إىل أن نظرية التدخل اإلنساين قد استعملت منذ القدمي  بطريقة احلقوق الطبيعية لإلنسان،
ومازال احلال كذلك يف عصرنا احلاضر، وقد ثبت قطعا خالل . تعسفية لتحقيق أغراض أنانية للدول املتدخلة

خل األورويب يف شؤون الدولة العثمانية حتت غطاء التدخل اإلنساين لتخليص املسيحيني املقيمني يف مرحلة التد
مل يكن شعارا يعرب بصدق عن "التدخل اإلنساين " أن شعار. األراضي العثمانية من االضطهاد الذي يتعرضون له

  .حقيقة سلوك وأهداف الدول األوروبية يف ذلك الوقت
صرة فإا تعكس بكل وضوح اإلطماع األنانية والسعي إىل توسيع النفوذ واهليمنة على أما التدخالت املعا

مثل التدخل حلماية املواطنني يف اخلارج أو التدخل حلماية . األمم والشعوب الضعيفة حتت شعار التدخل اإلنساين
  .الدميقراطية أو محاية األقليات العرقية أو الدينية  من التعسف

  على نظرية التدخل اإلنساين لتربير التدخل يف شؤون دول أخرى ليس له أي سند قانوينإن االعتماد 
 حيرم التهديدوهو يف عصرنا احلايل خرق واضح ألحكام ميثاق األمم املتحدة  الذي  فهو عمل غري مشروع،

أي وجه أخر  أو على أو االستقالل السياسي لدولة ما، باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي،
  .اليتفق ومقاصد األمم املتحدة

هو وفالتدخل املشروع يف ظل ميثاق األمم املتحدة هو التدخل الذي يأيت تطبيقا ألحكام هذا امليثاق، 
  .التدخل الذي يتم مبعرفة جملس األمن تنفيذا لتبعاته الرئيسية يف حفظ السلم واألمن الدويل

ساعدات اإلنسانية فال ميكن أن تقدم ضد رغبة الدولة املعنية ودون أما فيما يتعلق بعمليات اإلغاثة أو امل
،كما فصلت يف ذلك حمكمة العدل الدولية يف قضية  الذي ينظم النشاط يف هذا امليدان  موافقتها وفقا للقانون

اىل كل حيث أقرت احملكمة أن املساعدات اإلنسانية جيب أن تقدم  .نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكية
  .احملتاجني إليها بدون إقصاء وال متييز
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بناء على هذه االعتبارات جمتمعة فان كل مساس بالشؤون الداخلية أواخلارجية لدولة ما بطريقة حترمها و
من ممارسة سلطتها على هذه الشؤون وخاصة سلطتها وحريتها يف اختاذ القرار بكل سيادة يعترب تدخال مهما 

، وإذا كان التدخل ومهما كانت األهداف املرجوة من التدخلاألسلوب املتبع يف ذلك،  كانت الوسيلة أو
، فإن شرعية صور التدخل األخرى تتوقف على ما حييط ا من ظروف 2/4بالقوة العسكرية حمرما مبوجب املادة

  .ومالبسات
عالقات الدبلوماسية إن اعتبار بعض التصرفات اليت تتم خالل السريان العادي للعالقات الدولية،كال

تظهر وكأا مصادرة على  والعالقات االقتصادية بأا تدخال، إذا ما مت فيها اإلخالل بشروط موضوعية  معينة،
فمن الصعب يف مثل هذه العالقات إثبات استعمال القوة بصورة دكتاتورية  كل أوجه املعامالت الدولية املألوفة،

وهلذا السبب ونظرا حلساسية وخطورة  يف شؤون الدولة اليت تدعي ذلك،جتعل تصرفا معينا تدخال غري مشروع 
هذا اإلدعاء، يراعى املهتمون بالقانون الدويل طبيعة التصرف ومدى جتاوزه للحد املألوف للعالقات الدولية 

 تترك الطبيعية، حبيث يظهر الضغط أو التهديد على أنه قد جتاوز احلد املألوف يف العالقات الدولية بصورة ال
مما جيعل مسالة املفاوضات الدبلوماسية أو العالقات  جماال للشك أن تدخال دكتاتوريا غري مشروع قد حصل،

االقتصادية تتحول  بذلك السلوك من جمرد ممارسة عادية لعالقات طبيعية بني دولتني اىل تدخل واضح وغري 
  .قع  وإمالء الشروط عليهامقبول يف شؤون الدولة اهلدف،املقصود منه هو فرض األمر الوا

أن هذا النوع من  التدخل ما هو يف : لقد أدى طرح موضوع التدخل اإلنساين إىل الوصول إىل نتيجة هي
وان القانون الدويل املعاصر ال يتضمن أي  احلقيقة سوى عودة اىل حق الدول العريف يف املبادرة باستعمال القوة،

 51وخاصة املادة اال تلك اليت تضمنها ميثاق األمم املتحدة، 4الفقرة 2يف املادةاستثناء على القاعدة العامة الواردة 
او التدخل اىل جانب حركات التحرير اليت حتارب من اجل االستقالل وهذا االستثناء  ويف احلدود املرسومة هلا،

املستعمرة استقالهلا اآل أن هذا األخري رغم أنه قد فقد الكثري من األمهية بعد أن نالت معظم الشعوب واألقاليم 
التدخل الذي أقرته املنظمة بناء على سلوك متواتر وصريح كان هو اآلخر جماال خلالف فقهي وسياسي نتيجة ما 

  .أحيط به من غموض وتشكيك  يف التطبيق 
روب إن جوهر اخلالف وصراع املصاحل على االمتيازات والنفوذ بني القوى الكربى يف العامل قد جعل احل 

األهلية موضوعا مثريا للجدل السياسي والقانوين،ذلك انه بالتزام قاعدة عدم التدخل يف الصراعات الداخلية بني 
وهلذا السبب  السلطة واملعارضني هلا قد تفقد الدول مصاحلها يف  الدولة اليت تواجه صرا عات أو حروبا داخلية،

وقالوا أن الصراع بني  اعات الداخلية وبني احلروب األهلية،رجال العلوم السياسية بني الصروفرق رجال الفقه 
احلكومة واملعارضة هو شان داخلي ولكن إذا وصل الصراع اىل حد معني وتوفرت فيه شروط معينة فإنه يتحول 

أنه جيوز للدول األخرى مساعدة احلكومة القائمة، أي التدخل اىل جانب السلطة يف الدولة و اىل حرب أهلية،
أما أذا منحت الدول اخلارجية االعتراف بوجود حرب أهلية يف دولة معينة، فيجب  واجه صعوبات داخلية،اليت ت

  .عدم التدخلواحلياد  أاملاحنة لالعتراف يف هذه احلالة التزام مبد  على تلك الدول
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اية ولكن أما مسألة هل جيوز التدخل من اجل الدميقراطية؟ فهو السؤال الذي كان جيب أن يطرح منذ البد
من خالل ادعاء الدول الكربى  هذا السؤال قد كان املوضوع الذي مت التطرق اليه خالل مجيع أجزاء الرسالة

وما .ويف هاييت، ويف أفغانستان ويف العراق ذلك، وخاصة ممارسات الواليات املتحدة يف أمريكا الالتينية  يف بنما،
عدل الدولية هذه االدعاءات كأساس للتدخل اىل جانب وقد رفضت حمكمة ال ويف سرياليون، مت يف ليبيا،

ويطرح اليوم التساؤل حول جواز التدخل ضد حاكم دكتاتوري  من طرف الواليات املتحدة،" الكونترا ست"
أو غري دميقراطي  يف الثورات اليت قامت ضد السلطة يف تونس ومصر والبحرين واليمن ويف سوريا وخاصة ما 

ر الوضع يف هذه الدولة العربية ذات البعد االستراتيجي اهلام واليت تعد عمقا هاما اثأفقد  ،ثدار يف ليبيا من أحدا
  .جدا وامتداد طبيعي للجزائر

وأن التزام الصمت حول ما  البلدان، هفمن الطبيعي أن يكون للجزائر موقف واضح حول ما يدور يف هذ
مشكلة حمرية حول ما هو من الشؤون الداخلية للدولة جيري ليس يف مصلحة اجلزائر،لقد طرح الوضع يف ليبيا 

فمن املستقر عليه هو أن عالقة الدولة مبواطنيها هي شان داخلي،كما أن  وما هو من االهتمامات الدولية،
الصراع على السلطة هوكذلك شان من الشؤون الداخلية الجيوز للدول األخرى التدخل فيه مادام ذلك الصراع 

فالقانون الدويل أو أنه ال يشكل ديدا للسلم واألمن الدويل، . ىل مستوى احلرب األهليةيف حدود ال تصل ا
املعاصر يعترف حبق كل شعب يف تقرير مصريه واختيار نظامه السياسي دون أي تدخل فهل وصل الصراع يف 

وهل جيوز لدول  ؟وهل أصبح ذلك الوضع يشكل ديدا السلم واألمن الدويل ليبيا اىل مستوى احلرب األهلية؟
أخرى التدخل من اجل تغيري النظام يف ليبيا؟ واالهم من هذا كله هل متتلك اجلامعة العربية بصفتها منظمة 
جهوية حق التدخل يف الشؤون الليبية وذلك بطلب التدخل من طرف جملس األمن ملنع الطريان فوق ليبيا محاية 

  .للمدنيني من القصف اجلوي العشوائي؟
 فهو وثيقة خمتلفة متاما عن املعاهدات األخرى املنشئة لألحالف :إىل ميثاق اجلامعة العربيةبالعودة و

فامليثاق ال  واملنظمات اجلهوية املنتشرة عرب العامل،كما أن الظروف اليت أحاطت بإنشاء اجلامعة العربية معروفة،
وعليه فان التفسري احلريف  وك واألمراء،يتطرق اىل التدخل اال يف صورة محاية أصحاب العروش والتيجان من املل

اجلامعة العربية جيعل كل حماولة لتغيري نظام احلكم يف أي دولة عضو يف جامعة الدول العربية   لنصوص ميثاق
فهل متلك اجلامعة العربية حق طلب التدخل من جملس األمن ضد احلكومة القائمة يف ليبيا .تدخال غري مشروع

؟ . هذه املنظمة وعلى أي أساس؟ وهل أن ذلك يتماشى مع  ميثاق اجلامعة العربيةوهي عضو كامل احلقوق يف
  . مع  ما حيمل ذلك التصرف من خماطر عشنا فصوهلا املأسوية طيلة مدة التدخل

وقد رأينا أن احتالل العراق من قبل كان قد بدا بعملية حظر حتليق الطائرات العراقية على املناطق  
  . ذلك البلد ، وكانت النهاية كما هي عليه اليومالكردية والشيعية يف
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لقذايف ال يفي باملعايري اأن روسيا قد قالت أن  2011مارس  21وقد أوردت وكاالت اإلنباء يوم 
  .)1(الدميقراطية ولكن هذا ال يربر التدخل األجنيب

لقذايف اختيار احنن ضد التدخل األجنيب يف ليبيا وعلى : "كما أن رئيس الوزراء التركي صرح مبا يلي
  .)2( " رئيسا لليبيا

على اثر زيارة وزير خارجية روسيا اىل اجلزائر  2011مارس  22ويف ندوة صحفية جرت يوم الثالثاء 
ا،وان هذا خروج على مليات العسكرية ضد ليبيدعت اجلزائر على لسان وزير خارجيتها اىل الوقف الفوري للع

  .ممي الذي ال يسمح بأكثر من إقامة منطقة حظر جوي حلماية املدنينينص القرار األ
أما وزير خارجية ليبيا يف الندوة الصحفية فقد حذر من بروز مظاهر جديدة لإلرهاب نتيجة للتدخل يف 

  .)3(ليبيا
 "حبيب راشدين" من مقال األستاذ والكاتب اجلزائري املتألقميكن تلخيص الوضع باقتباس هذه املقاطع 

هكذا تنفذ الشرعية  : إعراب اخليانة وصرف افعال التأمر حيث يقول: املنشور يف جريدة الشروق حتت عنوان 
اهلند  الربازيل، روسيا، الصني،:الدولية الساقطة قرار تصادق عليه عشر دول،متتنع مخسة منها عن التصويت منها

 لتمرد مسلح حقيقي تابعنا فصوله خالل شهروأملانيا،قرار مينع الدولة الليبية من استعمال طرياا احلريب للتصدي 
جملس األمن أداة تكاد تكون متخصصة يف تأديب  هكذا جيسد ما يسمى بالشرعية الدولية اليت اختذت من

من شيوخ  35لطريان األمريكي يف أفغانستان قد قتل قبل التصويت على القرار بساعات كان ا املارقني من العرب
العراب العريب ) أي لبنان(وكان الطريان الصهيوين خيترق أجواء لبنان الذي كان  .وزيرتانقبائل البشتول يف 

  .بقرار احلظر اجلوي يدا بيد مع الدولة االستعمارية الفرنسية وما بقى من اإلمرباطورية الربيطانية
سى اليت حيز يف نفسي عضوية بلدي بلد املليون ونصف شهيد يسمح هلا اليوم بالتأمر إن جامعة عمرو مو

بامسنا مجيعا على شعب عريب شقيق سبق أن خذلناه وتركناه حياصر وجيوع لعقد من الزمن بينما يسارع اىل 
 .)4(جندته الشرفاء من القارة اإلفريقية

لقذايف اجرمية  إن ليبيا تعيش جرميتني، :قالفقد " فهمي هويدي"  أما املفكر اإلسالمي املعروف
وعلق على املوقف العريب األخري يف اجلامعة العربية بأم كانو جمرد ديكور إلخراج عملية الغرب  واألوروبيني،

 .)5(باألساس

                                     
)1(قناة  ـfrance24.  
)2(9ص ،  2011مارس  15عن جريدة النهار  ـ.  
)3(3ص ،  3241العدد ،  2011مارس  23جريدة الشروق اليومي  ـ .  
)4(15ص ،  2011مارس  19جريدة الشروق  ـ.   
)5(6ص ،  2011مارس  21جريدة الشروق  ـ.  
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  امللخص 
ومل تر الدول املتصارعة واملتنافسة  الدولة هو تاريخ حافل بالصراع والتنافس مع الدول األخرى،إن تاريخ 

 .أو حتديد إجراءاته ووسائله أو حصر جماله عرب كل املراحل واحملطات اليت مرت ا ضرورة لتقييد هذا الصراع،
حقها يف اللجوء اىل املبادرة  بل بالعكس من ذلك فقد أدعت كل دولة احلرية املطلقة يف التصرف، وخاصة

  .ال حيدها سوى حق الدول األخرى بأن تفعل نفس الشئ باستعمال القوة مىت رأت أن مصلحتها يف ذلك،
وعدم  إن تطور الظروف واألوضاع جعل استمرار التمسك مببدئ احلرية املطلقة سببا يف الفوضى،

  .حلاجة اىل التعاونوازدادت فيه ا االستقرار يف جمتمع تداخلت فيه املصاحل،
وقد مر هذا املفهوم  مبرحلتني هامتني من  إن مفهوم التدخل يف القانون الدويل العام هو مفهوم متغري،

فقد كان القانون الدويل التقليدي يفرق بني نوعني أساسيني من أنواع إستعمال .مراحل تطور القانون الدويل
  :القوة يف العالقات الدولية ومها

وهي حالة احلرب املعلنة رمسيا واليت تتطلب مراعاة قواعد قانون احلرب ، واحلرب ذه  :احلالة األوىل
  .الصورة هي نوع من أنواع التدخل

فهذا نوع آخر  و هي جلوء الدول اىل املبادرة باستعمال القوة دون إعالن رمسي للحرب،:  احلالة الثانية
فكل حرب هي تدخل ولكن ليس كل تدخل هو  .اولكنه  ال يشكل حالة حرب قانون من أنواع التدخل،

  .حرب
لقد بدأ اإلهتمام بظاهرة التدخل يف القانون الدويل منذ الظهور الفعلي للجماعة الدولية،وايار النظام 

وحبق كل  وما ترتب عن ذلك من الظهور املتوايل للدول القومية واعترافها ببعضها، الشمويل وسلطة الكنيسة،
  .مر وأا متساويةولة يف وجود مستد

لقد متثل التجديد الذي حلق القانون الدويل التقليدي، يف حترمي احلرب كوسيلة للسياسة الوطنية للدول أي 
حرب العدوان كصورة من صور التدخل عن طريق ميثاق باريس، بعد أن مت تقييد حق احلرب بواسطة عهد 

  . عصبة األمم من قبل
تحدة حترمي التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي و يف األخري تضمن ميثاق أألمم امل

وقد إلتزمت املنظمة بعدم  .اواإلستقالل السياسي لدولة ما،أو على أي وجه آخر ال يتفق و مقاصد األمم املتحدة
  .التدخل يف الشؤون اليت تعد من صميم السلطان الداخلي للدول

منها ميثاق األمم املتحدة،مت إقرار نظام أمن مجاعي كبديل لالستعمال وبناء على هذه اإللتزامات اليت تض
وقد ظهرت يف بداية التطبيق إشكالية تفسري املقصود بالقوة كما وردت يف نص . الفردي للقوة من طوف الدول

  .4الفقرة  2 املادة
  .هرت إشكالية ما يعترب من صميم السلطان الداخلي للدول، وما ال يعترب كذلكظوقد 
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وقد تعين األسلوب املستعمل ضد دولة لدفعها اىل  من الواضح أن القوة يف القانون الدويل تعين الوسيلة،
القيام بتصرف أو االمتناع عن تصرف ما كانت لتقوم به لوال إستعمال ذلك االسلوب وتلك الوسيلة اليت مل 

  .تترك هلا حرية االختيار وال حق الرفض
هي القوة العسكرية وهي نوع واحد  4الفقرة 2وأن القوة احملرمة مبوجب املادة إن القوة أنواع و أشكال،

  .من أنواع القوة اليت ميكن أن تستعمل يف العالقات الدولية
كما أن ما يدخل ضمن صميم السلطان الداخلي هي مسألة نسبية، وقد ثبت أن كثريا من الشؤون قد 

تمع الدويلخرجت من هذا السلطان، و أصبحت من اهتمامات ا.  
وجاءت معظم التعاريف مسايرة  لقد حاول الفقه والقضاء الدويل منذ القدمي تعريف املقصود بالتدخل،

هو تصرف دكتاتوري من طرف دولة يف  :الذي يرى أن التدخل OPPENHEIMللتعريف الذي قدمه الفقيه 
  .تغيريهاأو ل الشؤون الداخلية لدولة أخرى دف احلفاظ على األوضاع القائمة،

مث توسع  لقد كان املقصود بشؤون الدول أو سيادا  يف البداية مقتصرا على الشؤون الداخلية وحدها،
وسواء .وتتضمن مجيع مصاحل الدولة سواء كانت داخلية أم خارجية هذا املفهوم ليشمل الشؤون اخلارجية أيضا،

  .كانت مصاحل مادية أو معنوية
دخل اليوم هو العمل الدكتاتوري املسلط على شأن من شؤون الدولة سواء وهلذا السبب فإن املقصود بالت

  .الداخلية أو اخلارجية دون رضاها
أن هذا املصطلح هو مصطلح :إن أهم مالحظة عملية ميكن التذكري ا يف ما يتعلق بتعريف التدخل هي

شؤون الداخلية أو اخلارجية لدولة واسع يتضمن كل املظاهر و التصرفات الدكتاتورية اليت ميكن أن تسلط على ال
  .رغم ما ميكن أن يثور من صعوبات يف التطبيق.بغض النظر عن الوسيلة أو اإلجراءات املستعملة يف ذلك.ما

فقد يشكل التدخل حربا، وهي الصورة املعروفة هلذا التصرف، ولكن هناك صور من التدخل ال تشكل 
وصور من التدخل ال تستدعي اللجوء اىل العمل املادي امللموس أي كما أن هناك أنواع .حربا باملفهوم القانوين

  .التهديد باستعمال القوة أو استخدامها 
مل يضع التحول من معيار احلرب العادلة اىل معيار احلرب املشروعة حدا للتدخل باستعمال القوة غري 

  .احلرب يف العالقات الدولية
احلق الطبيعي يف الدفاع الشرعي الفردي أو  يت كانت تدعيها إالمن السلطات ال مل يترك امليثاق للدول أيا
مث بعد ذلك االعتراف بشرعية اللجوء اىل القوه يف حروب التحريركتفسري  ،51اجلماعي يف حدود نص املاده

  .الحق لتقرير املصري
ملعىن  لقد بذلت الدول منذ بداية عصر التنظيم جهودا كبرية من أجل التوصل اىل تعريف جامع مانع

ة ــوقد توصلت اجلمعية العام العدوان ولكن الصعوبات والعراقيل كانت أكرب من حسن نية بعض األطراف،
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يف النهاية اىل قرار باإلمجاع ودون معارضة لتعريف العدوان،ولكن هذا التعريف قد تضمن كل عيوب القانون 
  .ستقرارومل حيقق تطلعات األمم الضعيفة اىل األمن واال. الدويل احلايل

مبدأ أساسي إلستقرار وأمن العالقات  إن املبدأ القاضي بعدم جواز التدخل يف شؤون الدول األخرى،
  .الدولية، فمبدأ عدم التدخل كان دائما الوجه السليب للتدخل

يشترط القانون الدويل توفر عدة عناصر الزمة لكي يعترب تصرف دولة أو منظمة دولية يف مواجهة دولة 
  :وهذه العناصر هي دخليا،ما عمال ت

أن تتوفر الشخصية الدولية يف أطراف العالقة ،فالطرف املتدخل جيب أن يكون دولة كاملة  :أوال 
أومنظمة دولية متلك الشخصية القانونية الدولية، أما الطرف األخر فيجب أن يكون  السيادة،

  .دولة كاملة السيادة
ضمن نوعا وقدرا من العنف أو الغصب يف صورة من الصور أن يكون التصرف عمال دكتاتوريا يت :ثانيا 

  .لي موقف الدولة اهلدفعاليت يكون اهلدف منها التأثري 
  .أي نية التدخل.أن توجد نية،أو قصد من جانب الطرف املتدخل إلحداث األثر املطلوب :ثالثا 
  .دولة اهلدفوجوب أن يكون حمل التدخل شأن من الشؤون الداخلية أو اخلارجية لل :رابعا 

يتخذ التدخل أشكاال وصورا خمتلفة،ولكن املهم يف هذا هو ان عملية التصنيف أو الترتيب ليست عملية 
جامدة حيث ميكن لشكل أو صورة واحدة أن تكون ضمن أكثر من تصنيف واحد دون أن يغري ذلك من 

  ..طبيعتها كصورة أو شكل من أشكال التدخل
ة إشكالية التدخل خاصة بعد إقرار ميثاق األمم املتحدة،و إعالن مقاصد من الناحية العملية ميكن مالحظ

أصبحت . 7الفقرة 2واملادة 4الفقرة 2هذا على الرغم من ان حدود احلظر الوارد يف املادة .املنظمة ومبادئها
  .واضحة

الداخلية  إن قرارات و توصيات اجلمعية العامة لألمم املتحدة دائما تدين كل أشكال التدخل يف الشؤون
  .وشكل من أشكال اإلستعمار اجلديد أو اخلارجية للدول، وتعتربها تصرفات إمربيالية،

وأن بعض التصرفات  من املستقر عليه أن شؤون الدول تتضمن كل املصاحل و القيم اليت تقوم عليها،
وهذا ما  ري مباشر،والسلوكات الصادرة من الدول ميكن أن متس ذه املصاحل والقيم سواء بشكل مباشر أو غ

  .يؤثر على سيادة الدول وحريتها يف اختاذ قراراا
فهذه األشكال والصور كما هو .أو الدعاية اهلدامة مثل الضغط االقتصادي، أو الضغط الدبلوماسي،

ولكن تدخل حتت احلظر العام للتدخل يف الشؤون اليت  4فقر 2معروف ال تدخل ضمن احلظر الوارد يف نص املاد
  .7الفقرة 2من صميم السلطان الداخلي للدول كما ورد يف املادةتعد 
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يلقى التأييد من طرف الدول الكربى،خاصة  وأن بعض أشكال وصور التدخل تتعلق  وهذا التحليل  ال
  .مبجاالت وميادين حرية املعامالت والتفاوض وختص مبدأ سلطان اإلرادة وقاعدة أن العقد شريعة املتعاقدين

الت وميادين العالقات الدولية تتحكم فيها قواعد هي يف الوقت احلايل حمل خالف بني هناك بعض جما
أو أا مل ترد صراحة يف ميثاق األمم  الدول ألا بكل بساطة مل تكن قواعد معروفة قبل نشأة األمم املتحدة،

رف اجلمعية العامة لألمم وأغلب هذه القواعد جنمت عن السلوك املنتظم خالل مدة زمنية معتربة من ط املتحدة،
وإدانة كل أشكال  ومسألة احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، مثل مسألة التدخل يف حروب التحرير، املتحدة،

الدعاية اهلدامة،ومسألة الصراعات واحلروب األهلية، فاخلالف يف هذه املسائل يدور حول شرعية أو عدم شرعية 
  .التدخل فيها

ع التدخل يف القانون الدويل املعاصر تتعلق أساسا مبا أصطلح على تسميته إن أهم إشكالية يف موضو
املعاملة من طرف السلطة القائمة  ءبالتدخل اإلنساين لتخليص شعب يتعرض إىل االضطهاد والتعسف، وسو

  .عليه
 يف وأعيد إحياء نظرية التدخل اإلنساين لقد ظهرت اإلشارة إىل التدخل اإلنساين عند الفقهاء القدامى،

  .القرن التاسع عشر لتربير األعمال العسكرية ضد الدولة العثمانية
 العتماد أملانيا عليها وقبلها إيطاليا مث اليابان، لقد جتنب احللفاء االعتماد عليها يف احلرب العاملية الثانية،

ل الدول القوية وأا ال تكون إال يف متناو وكذلك لعدم وضوحها وانفتاحها الواضح على إمكانية التعسف،
  .خلدمة أهدافها األنانية  ضد الدول الضعيفة

إن البديل املشروع حلماية شعب دولة من االضطهاد والتعسف وسوء املعاملة هو إستعمال نظام األمن 
 أما  ما يتعلق بالتدخل لتقدمي اإلغاثة اإلنسانية أثناء احلروب والكوارث الطبيعية اجلماعي كما هو عليه يف امليثاق،
وهو النشاط الذي تقوم به منظمات اإلغاثة الدولية الغري حكومية اىل جانب  للتخفيف من معانات املتضررين،

األمم املتحدة ،فقد ظهر يف التطبيق أن اإلشكالية تتعلق حبياد املنظمات الراعية لإلغاثة ومدى التزامها بعدم 
وهي املبادئ اليت يقوم .ن الدول املستقبلة لإلغاثةوعدم التدخل يف شؤو التمييز ووصول اإلغاثة إىل مستحقيها،

عليها هذا النشاط الذي كان موضع احتجاج وتنديد،و يف بعض األحيان حتد مفتوح منذ احلرب األهلية 
  .النيجريية

ومن الواضح أن مبدأ السيادة مازال احلامي احلقيقي لكيان الدولة من أي تدخل، ومن التعسف،ومن 
  .ظروف احلروب أو الكوارث الطبيعية لتحقيق أهداف غري إنسانيةالتمييز و استغالل 
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Abstract: 
The history of the nation is a history of conflict and competition with other nations. These 

conflicting and competing nations did not see through all the stages and phases that they experienced the 
need to restrict this conflict, or to determine its procedures, methods or limit its scope. On the contrary, 
every nation claimed the absolute freedom to act, in particular their right to resort to the use of force 
when it sees an interest in it, and it is only limited by the right of other nations to do the same thing. 

The evolution of the circumstances and the situations made the continuation to stick to the 
absolute freedom principle to cause chaos and instability in a society where the interests are overlapped, 
and increased the need for cooperation. 

The concept of interference in public international law is a variable concept; this concept has 
passed two important phases in the evolution of international law. Traditional international law 
distinguished between two basic types of the use of force in international relations, namely: 

The first case: is formally declaring war, which requires taking into account the rules of the law 
of war, and the war with this aspect, is a kind of an interference. 

Second case: is when the nations resort to the initiative to use force without a formal declaration 
of war, this is another type of interference, but it does not legally constitute a nation of war. Every war 
is an interference but not all interference is war. 

The interest in the phenomenon of interference in international law began since the actual 
appearance of the international community, and the collapse of the totalitarian regime and the authority 
of the church, and the ensuing from that such as the successive appearance of nation nations and the 
recognition of each other, and the right of every nation in the constant presence and they are equal, 

The renewal of traditional international law was about the prohibition of war as a mean of 
national policy for the nations. The war of aggression is a form of interference by the treaty of Paris, 
after restricting the right of the war by the League of Nations before. 

In the end, the treaty of the United Nations to ensure the prohibition of the threat by using force 
or using it against the security of territories or political independence of a nation, or in any other manner 
inconsistent with the purposes of the United Nations. 

The organization has committed not to intervene in matters which are essentially within the 
domestic jurisdiction of nations. 

Based on these obligations guaranteed by the treaty of the United Nations, a collective security 
system has been approved as an alternative for individual use of force by nations. A problem of 
interpretation of the mean of force appeared in the beginning of the application, as stipulated in the text 
of the Article 2, paragraph 4. 

Also, a problem appeared in what is considered the heart of the domestic jurisdiction of nations, 
which is not considered as that. 

It is clear that the force of international law means the measure, and may mean the method used 
against the nation to act or to abstain from doing an act that couldn't be done without that method, and 
that measure that didn't left to it a freedom of choice or the right of refusal. 
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The power has many types and forms of, and the power forbidden under article 2, paragraph 4, is 
the military power which is one of  the many kinds of power that can be used in international relations. 

As to what falls within the domestic jurisdiction is a relative issue, and it has been proven that a 
lot of affairs has gone out of this authority, and has become one of the concerns of the international 
community. 

The jurisprudence and international judiciary tried since a long time to give a definition to 
interference,  most definitions were coping with the definition given by the jurist OPPENHEIM who 
believes that the interference is a dictatorial behavior by the nation in the internal affairs of another 
nation in order to preserve the existing conditions, or to change them. 

Initially, the meaning of affairs of nations or their sovereignty was confined to the internal affairs 
only, and then the concept expanded to include foreign affairs as well, and it includes all the interests of 
the nation, whether internal or Foreign interests, whether it was material or moral interests. 

For this reason, today, interference means the dictatorial acts imposed on one of the nation affairs, 
whether internal or external, without its consent. 

The most important observation  that can be recalled in relation with the definition of interference 
is : that this term is a broad term that includes all aspects of the dictatorship and behaviors that can be 
imposed on the internal or external affairs of a nation, regardless of the means or procedures used in 
that. despite what can arise from the difficulties in the application. 

It may constitute a war of interference, which is the known aspect of this aspect, but there are 
aspects of the interference that does not constitute a war by legal definition. There are also types and 
aspects of interference that do not require resorting to physical, concrete actions such as threat or use of 
force. 

Transformation from the standard of fair war to legitimate war did not put a limit for interference 
by using of force other than war in international relations. 

The treaty of  nations did not leave any of the authorities that claimed the natural right to 
legitimate individual or collective defense as it is stipulated in the text of the Article 51, and then 
recognizing the legitimacy of the use of force in wars of liberation as a later explanation to self-
determination. 

Since the beginning of the regulation era, nations made great efforts to reach a global definition of 
aggression, but the difficulties and obstacles were bigger than the goodwill of some of the parties, the 
general assembly has reached in the end an unanimous decision, without opposition about the definition 
of aggression, however this definition has included all defects of the current international law. and did 
not met the expectations of weak nations in terms of security and stability. 

The principle of the inadmissibility of interference in the affairs of other nations, is a fundamental 
principle of the stability and security of international relations, The principle of non-interference was 
always the negative side of the interference. 

The International law has several elements that are necessary in order to consider the act of a 
nation or an international organization confronting another nation, as an interferenceist act, and these 
elements are: 
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Firstly, the availability of the international personality on the parts of the relationship, The 
intervener  party must be a fully sovereign nation or an international organization that have an 
international legal personality, the other party must be a fully sovereign nation. 

Secondly, the act must be dictatorial that have some sort of violence or irregularity in an aspect 
that is meant to influence on the target nation. 

Third, An intention, or an intent by the intervenor party to bring the needed or the intention to 
intervene. 

Fourth, The internal or foreign affairs of the target nation must be subject to the interference 

The interference has various forms and aspects, the most important in this is that the classification 
process or arrangement is not a static process, a single form should have more than one classification 
without changing its nature as an aspect or a form of interference. 

In practical terms, we can see the problematic of interference, especially after the adoption of the 
treaty of the United Nations, and the declaration of the purposes of the organization and its principles, 
despite the fact that the prohibition contained in the Article 2, paragraph 4, and the Article 2, 
paragraph7. Became clear. 

The decisions and recommendations of the general assembly of the United Nations always 
condemns all forms of interference in the internal or foreign affairs of nations, and considers it as 
actions of imperialism, and a form of neocolonialism. 

It is agreed that the affairs of nations include all interests and values based on it, and that some of 
the actions and behaviors of the nations could affect those interests and values either directly or 
indirectly, and this is what affects the sovereignty of nations and their freedom to make their own 
decisions. 

Such as economic pressure, or diplomatic pressure, or subversive propaganda. These forms and 
aspects do not fall within the prohibition contained in the text  of the Article 2 paragraph 4 but it 
intervened under the general prohibition to intervene in matters which are essentially within the 
domestic jurisdiction of nations as nationd in Article 2, paragraph 7. 

This analysis does not have support by the major powers, especially since some forms ans aspects 
of intervention are related to areas and fields of freedom of transactions and negotiations and belong to 
the principle of authority of administration and the base pacta sunt servanda. 

There are some areas and fields of international relations in which are controlled by rules that are 
at the moment in dispute between the nations because they simply were not known before the 
emergence of the United Nations, or it did not explicitly respond in the treaty of the United Nations, and 
most of these rules resulted from the systematic behavior over a considerable period of time by the 
United Nations General Assembly, such as the question of interference in the wars of liberation, and the 
issue of the international protection of human rights, and to condemn all forms of subversive 
propaganda, and the issue of conflicts and civil wars, the dispute in these issues revolves around the 
legality or illegality of interference. 
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The most important problem in the subject of interference in contemporary international law is 
mainly related to what have been termed humanitarian interference to rid the people subjected to 
persecution and abuse, and  authority abuse. 

The humanitarian interference appeared among the old scholars, the theory of humanitarian 
interference was revived in the nineteenth century to justify military action against the Ottoman nation. 

The allies avoided to depend on it in World War II, because Germany was depending on it and 
Italy before it and then Japan, as well as the lack of clarity and openness to the possibility of abuse, and 
the fact that it is only accessible to the strong nations to serve their selfish goals against weak nations.. 

The alternative project to protect the people of a nation from persecution and abuse and ill-
treatment is the use of the collective security system as it is in the treaty, 

Concerning the interference to provide humanitarian help during wars and natural disasters to 
mitigate the suffering of those affected, it is an activity carried out by international non-governmental 
organizations, along with the United Nations, it has appeared in the application that the problem related 
to the neutrality of the aid sponsors  organizations and the extent of its commitment to non-
discrimination and the arrival of the aid to the concerned persons, and the non-interference in the affairs 
of the nations receiving the help. they are the principles underlying this activity, which was the subject 
of protest and condemnation, and sometimes an open challenge since the Nigerian civil war, 

It is clear that the principle of sovereignty is still the real protector of the status of the nation from 
any interference, abuse, discrimination and exploitation of the conditions of war or natural disasters to 
achieve inhumane purposes.           
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Résumé :  
L'histoire du l'Etat est une histoire de conflits et de concurrence avec d'autres Etats. Les Etats en 

conflit et en concurrence ne voient pas à travers toutes les étapes et les phases qu'ils ont connu la  
nécessité de limiter ce conflit, ou de déterminer ses procédures, méthodes ou limiter sa portée. Au 
contraire, chaque Etat a demandé la liberté absolue d'agir, et en particulier leurs droit de prendre des 
initiatives en ayant recours à l'usage la force lorsqu'ils constatent qu'ils ont un l'intérêt dans cela. Ils ne 
sont limités que par le droit des autres Etats à faire la même chose. 

L'évolution des circonstances et de la situation a rendu la continuation à s'attacher au principe de 
la liberté absolue liberté une cause du chaos et de l'instabilité dans une société où les intérêts se 
chevauchent, et où le besoin de coopération a augmenté. 

Le concept de l'intervention en droit international général est une notion variable, ce concept a 
passé deux phases importantes dans l'évolution du droit  international. Le droit international classique 
distingue deux types fondamentaux de l'utilisation de la force dans les relations internationales, à savoir: 

Le premier : Le cas d'une déclaration officielle de guerre, qui nécessite de prendre en compte les 
règles du droit de la guerre, et la guerre dans cet aspect est un type d'intervention. 

Le deuxième: La prise d'initiative par les états en ayant recours à l'usage de la force sans 
déclaration officielle de guerre, ceci est un autre type d'intervention, mais il ne constitue pas légalement 
un cas de guerre. Toute guerre est une intervention mais pas toute intervention est une guerre. 

L'intérêt pour le phénomène de l'intervention dans le droit international a commencé depuis 
l'apparition réelle de la communauté internationale et l'effondrement du régime totalitaire et l'autorité de 
l'église, et ce qui a suivi après cela, apparition successive des Etats-Etats et leurs reconnaissance entre 
eux, et le droit de chaque Etat à une présence constante en plus d'être égaux. 

Le renouveau qui a touché le droit international consistait à l'interdiction de la guerre comme un 
moyen de politique nationale pour les Etats. La guerre d'agression est donc comme une forme 
d'intervention par le traité de Paris, après avoir restreint le droit à la guerre par la Société des Nations 
avant. 

En fin de compte, le traité des Nations Unies visait à assurer l'interdiction de la menace ou l'usage 
de la force contre la sécurité des territoires et l'indépendance politique d'un Etat intégrité politique d'un 
Etat, ou de toute autre manière incompatible avec les intentions des Nations Unies 

L'organisation s'est engagée à ne pas intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la 
juridiction interne des Etats. 

Sur la base de ces obligations que porte par le traité des Nations Unies, il a été décidé qu'un 
système de sécurité collective comme alternatif à l'usage individuel de la force par les Etats. Il est 
apparu lors du début de l'application une problématique qui concerne la définition de la force, tel qu'il 
figure dans le texte de l'article 2, alinéa 4. 

Il est apparu une problématique concernant ce qui est considéré comme le cœur de la juridiction 
interne des Etats, et ce qui ne l'est pas.. 
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Il est clair que la force du droit international signifie le moyen, ce qui peut signifier la méthode 
utilisée contre un Etat pour la pousser à agir ou à s'abstenir de faire une action qu'il n'aurait pas pu 
accomplir sans cette méthode et ce moyen qui ne lui a pas laissé la liberté de choix ou le droit de refus. 

La force a plusieurs formes et type. Le pouvoir interdit en vertu de l'article 2, alinéa 4 est la force 
militaire qui l'un des types de force qui pourrit être utilisé dans les relations internationales. 

De plus, ce qui relève de la juridiction de l'Etat n'est que relatif, il s'est avéré que beaucoup 
d'affaires sont sorties de cette autorité, et sont devenues l'une des intérêts de la société collective. 

La jurisprudence et de la justice internationale ont depuis les temps anciens essayés de donner la 
définition à l'intervention, la plupart des définitions ont été conformes à la définition donnée par le 
juriste OPPENHEIM qui croit que l'intervention: est un comportement dictatorial d'Etat dans les affaires 
intérieures d'un autre Etat afin de préserver les situations existantes, ou de les modifier. 

La définition des affaires de l'État ou de leur souveraineté était initialement limitée aux affaires 
internes uniquement, puis on a élargie le concept pour inclure des affaires étrangères aussi, elle inclue 
tous les intérêts de l'État, qu'elle soit internes ou externes, matérielles ou morales. 

Pour cette raison que des, l'intervention aujourd'hui signifie l'acte dictatorial imposé dans les 
affaires d'un Etat qu'elles soient internes ou externes, et cela sans son consentement. 

L'observation pratique la plus importante en ce qui concerne la définition de l'intervention est : 
que ce terme est un terme général qui englobe tous les aspects de la dictature et du comportements qui 
peuvent être imposés dans les affaires intérieures ou extérieures de l'État. hormis les moyens et les 
procédures utilisées. malgré ce qui peut résulter des difficultés dans l'application. 

L'intervention peut constituer une guerre, qui est l'aspect le plus connu de cet acte, mais il ya des 
aspects de l'intervention qui ne constituent pas une guerre dans le sens juridique. Il ya aussi des types et 
des aspects de l'intervention ne ont pas besoin de recourir à l'action physique à savoir  la menace avec 
l'usage de la force. 

La transformation de la norme de la guerre juste vers la norme de la guerre légitime n' pas mit de 
limites à l'intervention par l'usage de la force autre que la guerre dans les relations internationales. 

Le traité n'a laissé aux états aucune autorité qui lui revendiquait le droit naturel à la légitime 
défense individuelle et collective dans les limites du texte de l'article 51, après cela, la reconnaissance 
de la légitimité de recourir à la force dans les guerres de libération en tant qu'explication jointe à 
l'autodétermination. 

Depuis le début de l'ère de la réglementation, les pays ont fait de grands efforts pour parvenir à 
une définition globale de l'agression, mais les difficultés et les obstacles étaient plus grands que la bonne 
volonté de certaines des parties, l'assemblée générale est parvenue à une décision unanime, sans 
opposition au sujet de la définition de l'agression, mais cette définition a inclus tous les défauts de la loi 
internationale actuelle. et n'a pas répondu aux attentes des nations faibles en termes de sécurité et de 
stabilité. 

Le principe de l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires des autres pays, est un principe 
fondamental de la stabilité et de la sécurité des relations internationales, le principe de non-intervention 
était toujours le côté négatif de l'intervention. 
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La loi internationale comporte plusieurs éléments qui sont nécessaires afin d'examiner l'acte d'un 
pays ou une organisation internationale face à un autre pays, comme un acte intrusif, et ces éléments 
sont: 

Tout d'abord, la disponibilité de la personnalité internationale au sein des parties de la relation, la 
partie intervenante doit être un pays pleinement souverain ou une organisation internationale qui a une 
personnalité juridique internationale, l'autre partie doit être un pays pleinement souverain. 

Deuxièmement, l'acte doit être dictatorial qui possède une certaine violence ou irrégularité dans 
un aspect qui est destiné à influencer sur le pays cible. 

Troisièmement, un but, ou une intention par la partie intervenante pour amener le besoin ou 
l'intention d'intervenir. 

Quatrièmement, les affaires intérieures ou étrangères du pays cible doivent être soumises à 
l'intervention 

L'intervention a différentes formes et aspects, le plus important d'entre eux est que le processus de 
catégorisation ou de l'arrangement n'est pas un processus statique, une seule forme ou aspect devrait 
avoir plus d'une catégorie sans changer sa nature comme un aspect ou une forme d'intervention. 

D'un point de vue  pratique, nous pouvons constater la problématique des interventions, surtout 
après l'adoption du traité des Nations Unies, et la déclaration des objectifs de l'organisation et de ses 
principes, malgré le fait que l'interdiction contenue dans l'article 2, alinéa 4, et de l'article 2, alinéa 7 est 
devenue claire. 

Les décisions et recommandations de l'Assemblée générale des Nations Unies condamne toujours 
toute forme d'intervention dans les affaires intérieures ou étrangères des pays, et la considère comme 
une action impérialiste, et une forme de néo-colonialisme. 

Il est convenu que les affaires des pays comprennent tous les intérêts et les valeurs sur lesquelles 
ils sont fondés, et que certaines des actions et des comportements des pays pourrait affecter les intérêts 
et les valeurs soit directement ou indirectement, et c'est ce qui affecte la souveraineté des nations et 
leurs liberté de prendre leurs propres décisions. 

Tels que la pression économique, ou de la pression diplomatique, ou de propagande subversive. 
Ces formes et aspects ne relèvent pas de l'interdiction contenue dans le texte de l'article 2, alinéa 4, mais 
elle relève de l'interdiction générale d'intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la 
juridiction nationale des pays comme indiqué dans l'article 2, alinéa 7. 

Cette analyse n'est pas soutenue par les grandes puissances, en particulier depuis que les aspects 
de certaines formes d'intervention sont liés au domaine de la liberté des transactions et des négociations 
et appartiennent au principe de l'autorité de l'administration et du principe de pacta sunt servanda . 

Il ya certains domaines des relations internationales qui sont contrôlées par des règles qui sont à 
l'heure actuelle l'objet d'un litige entre les pays, tout simplement parce qu'ils ne étaient pas connus avant 
l'émergence des Nations Unies, ou alors ils n'ont pas répondu explicitement dans le traité des Nations 
Unies, et la plupart de ces règles viennent du comportement systématique sur une période de temps 
considérable par l'Assemblée générale des Nations Unies, tel que la question de l'intervention dans les 
guerres de libération, et la question de la protection internationale des droits de l'homme, et à 



 

]12[ 

condamner toutes les formes de propagande subversive, et la question des conflits et des guerres civiles, 
le débat sur ces questions tournent autour de la légalité ou de l'illégalité de l'intervention. 

Le problème le plus important dans le sujet de l'intervention dans le droit international 
contemporain est principalement lié à ce qu'on a appelé l'intervention humanitaire pour sauver les 
personnes soumises à la persécution et les abus, et l'autorité abus. 

La notion de l'intervention humanitaire est apparue chez les anciens érudits, la théorie de 
l'intervention humanitaire a été relancée au XIXe siècle pour justifier une action militaire contre l'Etat 
Ottoman. 

Les alliés ont évité de dépendre en elle dans la Seconde Guerre mondiale, parce que l'Allemagne 
dépendait déjà en elle et l'Italie avant, et puis le Japon, ainsi que en raison du manque de clarté et 
d'ouverture à la possibilité d'abus, et le fait que c'est seulement accessible pour les grandes puissances 
pour servir leurs objectifs égoïstes contre les pays faibles . 

Le projet alternatif pour protéger le peuple d'un pays de la persécution et de l'abus et du mauvais 
traitement est l'utilisation du système de sécurité collective comme il est stipulé sur le traité, 

En ce qui concerne l'intervention  pour apporter une aide humanitaire pendant les guerres et les 
catastrophes naturelles afin d'atténuer les souffrances des personnes touchées, c'est une activité exercée 
par les organisations internationales non gouvernementales, avec les Nations Unies, il est apparu dans 
l'application que le problème est liée à la neutralité des organisations d'aide et la mesure de son 
engagement à la non-discrimination et l'arrivée de l'aide aux personnes concernées, et la non-
intervention dans les affaires des pays bénéficiaires de l'aide. ce sont les principes qui sous-tendent cette 
activité, qui a fait l'objet de  protestation et de condamnation, et parfois un défi ouvert depuis la guerre 
civile nigérienne, 

Il est clair que le principe de la souveraineté est toujours le véritable protecteur du statut du pays 
de toute intervention, l'abus, la discrimination et l'exploitation des conditions de catastrophes naturelles 
ou de guerre pour atteindre des fins inhumaines.   
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