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 6114/6115السنة الجامعية: 

                                          

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 -قسنطينة-منتوري اإلخوة جامعـة 

 كلية الحقوق 
 

 

 

 
 

 ةـور الجزاءات الدوليـتط
 ره على فاعليتهاـــــــوتأثي

 أطروحة دكتوراه العلوم في القانون العام  
 فرع قانون المنظمات الدولية و قانون العالقات الدولية

 

 إشـــــــــــراف8                    إعداد الطالــة8  
 *  األستــــاذ الدكتــــور8                                   هلتالـــــــي أحوـــد* 

 عثد الكرين كيثش                                                                     
 

  أماـ لجنة المناقشة: 
 اػػػػػػػػرئيس  -قسنطينةاإلخوة منتوري  أستاذ التعميـ العالي بجامعة  اللي كمػػػػػػػاؿػػػػػػػيػػػػفأ.د/ 
  اػً فمشر    قسنطينة رابح بيطاط أستاذ التعميـ العالي بجامعة ـػػكيبش عبد الكري أ.د/
 ممتحنا  -باتنة  -الحاج لخضرأستاذ التعميـ العالي بجامعة  ةػػيػػػػػػػػػػعواشرية رقأ.د/ 
 ممتحنا  رابح بيطاط قسنطينةبجامعة  محاضرأستاذ  بوروبي عبد المطيؼد/ 
 ممتحنا   قسنطينة اإلخوة منتوريبجامعة  محاضرأستاذ  ؼػوسػػػػػػػػػػػػػمـ يػػػػػػػػػمع د/
 متحنام         -قسنطينة –اإلخوة منتوري  بجامعة محاضرأستاذ          دػػػػاس محمػػػػػػػػػبوطرفد/ 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 إهداء
 إلى والدّي الكريمين...

 اللذين تولياين بالرعاية والتوجيو 
 يف رحاب اإلميان والعلم.

 ... رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبَـَّياِني َصِغيًرا 
 إىل أخي عبد احلليم وأخوايت. 

 إىل زوجيت الكرمية 
 نسريي ، فاطمة وولتالبإىل بنايت: مرمي 

 حفظهـــم اهلل جميعا.
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 شكر وامتنان
 

 د الشكر واحلمد هلل على  نعمتو وفضلو  عب
 وبعد الصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

 أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان والتقدير إىل:
 عبد الكريم كيبشاألستاذ الدكتور املشرف: 

 على توجيهاتو العلمية القيمة
  األطروحةالعون يل يف إعداد ىذه  واليت كانت أفضل

 و على دعمو يل يف مضمار البحث العلمي.
 كما أجزل الشكر 

  إىل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة
 ال يفوتين يف ىذا املقام أن أشكركما 

 كل أساتذة كلية احلقوق والعلوم السياسية   
 بقسنطينة

 ليم العايلعلى ما بذلوه و يبذلونو من جهد يف ميدان البحث و التع
   

 



 

 

 
 
 

 
 الصفحة المحتويػات 

  كممة شكر
  اإلهداء

 1 مقدمة

 17 طور الجزاءات الدوليةػػػػػػالباب األوؿ: ت

 11 الفصؿ األوؿ: اإلطار التاريخي والمفاهيمي لمجزاءات الدولية

 16 التاريخي لمجزاءات الدولية التطور: األوؿالمبحث 

 16 في الحضارات القديمة والعصر الوسيطية المطمب األوؿ: الجزاءات الدول

 16 في الحضارات القديمة الجزاءات الدولية الفرع األوؿ: 

 16 الحضارات اآلسيوية واإلفريقية جزاءاتأوال: 

 11  الحضارات األوربية القديمة جزاءاتثانيا: 

  13 الفرع الثاني: الجزاءات الدولية في العصر الوسيط

 14 دولية في ظؿ الديانة المسيحيةأوال: الجزاءات ال

 15 ثانيا: الجزاءات الدولية في ظؿ الديانة اإلسبلمية

 17 الجزاءات الدولية في ظؿ القانوف الدولي التقميديالمطمب الثاني: 

 17 الفرع األوؿ: سمات ونتائج بيئة ما بعد واستفاليا 

 61 أوال: مبدأ السيادة

 61 قانوف الدولي التقميديصورة الجزاء في الثانيا: الحرب 

 61 نظاـ لمجزاءات الدولية إنشاءوادر ػػػػػالفرع الثاني: ب

 66 السياسي والقانوني أوال: بوادر التنظيـ

 62 منظومة الجزاءات الدولية وبوادر َتَشُكؿ   ثانيا: المؤتمرات األوربية

 64 الدولية لمجزاءات التأسيس النظري والمفاهيمي :الثانيالمبحث 

 64 التأسيس النظري لمجزاء في القانوف الدوليالمطمب األوؿ: 

 64 االتجاه المنكر لمجزاء في القانوف الدوليالفرع األوؿ: 

 67 الفرع الثاني: االتجاه المؤيد لوجود الجزاء في القانوف الدولػػػػػػي                   

 12 ومحددات الجزاءات الدولية : مفهوـ المطمب الثاني



 

 

 12 األوؿ: المفيـو العاـ لمجزاء الدولي وأىـ صوره الفرع

 13 : أصؿ المفيـو العاـ لمجزاء أوال

 14 : صور الجزاء الدولي ومحدداتوثانيا

 15 تعريؼ الجزاء الدولي في الفقو الدولي الجنائي الفرع الثاني:

 15 : الجيود الفقيية الجماعيةأوال

 17 : الجيود الفقيية الفردية ثانيا

 21 جزاءات الدوليةغايات الالثالث:  المطمب

 21 التقميدي  غايات الجزاء في القانوف الدوليالفرع األوؿ: 

 21 النسؽ الوظيفي لمجزاء الدولي وفؽ المنظور المعاصر لمقانوف الدوليالفرع الثاني: 

 31 ي المعاصرل: الجزاءات الدولية في فترة التنظيـ الدو الثانيلفصؿ ا

 36 : الجزاءات الدولية في عهد عصبة األمـاألوؿث المبح

 31 المطمب األوؿ: معاهدة فرساي ومنظومة الجزاءات الدولية

 31 وصور الجزاء ضمنيا  فرساي معاىدة الفرع األوؿ: خمفيات

 31 أوال: اتجاه قاري بزعامة فرنسا

 32 ثانيا: اتجاه انجمترا والواليات المتحدة

 33 ـػػعصبة األم عيدالجزاءات ضمف نظاـ الفرع الثاني: 

 34 أوال: اآللػيات الوقائػػية

 34 ثانيا: اآلليات العبلجية القسرية

 46 واقع ومعوقات تطبيؽ جزاءات عصبة األمـ المطمب الثاني:

 41 الفرع األوؿ: النطاؽ التطبيقي لجزاءات عصبة األمـ

 43 الفرع الثاني: معوقات فاعمية جزاءات عصبة األمـ

 46 المتحدة األمـ ضمف ميثاؽ: الجزاءات الدولية الثانيمبحث لا

 47 مفهـو وصور األمف الجماعي :األوؿ المطمب

 51 تعريؼ األمف الجماعي :األوؿالفرع 

 56 ضمف ميثاؽ األمـ المتحدةو القسرية : الجزاءات الدولية غير القسرية الثانيالفرع 

 51 ةأوال: الجزاءات الدولية غير القسري

 55 ثانيا: الجزاءات الدولية القػسرية

 74 الدولية شرعية الجزاءاتالمطمب الثاني: 

 75 الفرع األوؿ:الشرعية الموضوعية لمجزاء الدولي    

 111 الفرع الثاني: الشرعية التنفيذية لمجزاء الدولي

 111 أوال: مجمس األمف وسمطة فرض الجزاءات الدولية



 

 

 114 مة ومكنة فرض الجزاءات الدولية وفؽ أحكاـ الفصؿ السابعثانيا: الجمعية العا

 117 المطمب الثالث: النطاؽ التطبيقي لجزاءات األمـ المتحدة في ما قبؿ النظاـ الدولي الجديد

 161 الفرع األوؿ: فاعمية الجزاءات الدولية العسكرية 

 161 أوال: الجزاءات الدولية العسكرية في الحالة الكورية

 162 العمؿ العسكري في الحالة الكوريةنيا: تقييـ ثا

 164 الفرع الثاني: فاعمية الجزاءات الدولية غير العسكرية

 165 أوال:  فاعمية الجزاءات الدولية غير العسكرية في حالة روديسيا

 111 ثانيا: فاعمية الجزاءات الدولية غير العسكرية في حالة جنوب إفريقيا

 112 ر المنظمات اإلقميمية في تطبيؽ الجزاءات الدوليةالمبحث الثالث: دو 

 112 لمجزاءات الدولية ةالمطمب األوؿ: أساس وصور ممارسة المنظمات اإلقميمي

 113 الفرع األوؿ: األساس القانوني لمسمطات الجزائية لممنظمات اإلقميمية

 115 الفرع الثاني: صور وضوابط ممارسة الجزاءات الدولية

 121 لثاني: عالقة المنظمات اإلقميمية بمجمس األمف في تنفيذ الجزاءات الدوليةالمطمب ا

 121 التزامات المنظمات اإلقميمية تجاه مجمس األمف بمناسبة جزاءات القمعالفرع األوؿ:

 121 الفرع الثاني: التزامات مجمس األمف تجاه المنظمات اإلقميمية 

 121 يمية في مباشرة الجزاءات الدولية في فترة الحرب الباردةالفرع الثالث: فاعمية المنظمات اإلقم

 126 في إطار منظمة جامعة الدوؿ العربية 1961أوال: األزمة العراقية الكويتية عاـ 

 126 في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية 1963ثانيا: النزاع الصومالي الكيني عاـ 

طور والنظاـ الدولي الجديد : الثالثالفصؿ   127 الدوليةجزاءات الت

 131 المبحث األوؿ: طبيعة التغير في النظاـ الدولي ومستجدات المرحمة الموجبة لفرض الجزاء الدولي

 131 طبيعة التغير في النظاـ الدولي المطمب األوؿ:

 131 : انييار المعسكر الشرقي و حرب الخميج األولىاألوؿالفرع 

 131 الواليات المتحدة بقيادة العالـوتفرد  : انييار المعسكر الشرقيأوال

 131 ثانيا: حرب الخميج األولى

 133 : تقمص دور المنظمات الدوليةالثانيالفرع 

 135 المطمب الثاني: الموجبات المستجدة لفرض الجزاء الدولي

 135 : السمـ واألمف الدولييف مف المفيـو التقميدي إلى المفيـو الجديد األوؿالفرع 

 137 : حاالت تيديد السمـ واألمف الدولييف المستجدة ثانيالالفرع 

 137 موجب لفرض الجزاءات الدوليةالنزاعات الداخمية تزايد : أوال

 141 ثانيا: انتياؾ قيـ حقوؽ اإلنساف و الديمقراطية

 143 يثالثا: التسمح النووي واألعماؿ اإلرىابية موجباف جديداف لمجزاء الدول                       



 

 

 147 المبحث الثاني: تأثير التحوؿ في النظاـ الدولي عمى آليات فرض الجزاءات الدولية 

 151 المطمب األوؿ: مجمس األمف وآلية فرض الجزاء الدولي

 151 : تأثير التحوؿ عمى نشاط و نوعية قرارات مجمس األمف الدولياألوؿالفرع 

 152 العقوبات  : مجمس األمف وتفعيؿ دور لجافالثانيالفرع 

 152 أوال: تعريؼ لجاف العقوبات و أساسيا القانوني

 153 ثانيا: مياـ لجاف العقوبات 

 157 مف تدابير المنع إلى إجراءات القمعالمطمب الثاني: نظاـ القوات األممية 

 157 الفرع األوؿ: مفيوـ وتطور قوات السبلـ الدولية

 161 الدوليةأوال: تعريؼ وطبيعة قوات حفظ السبلـ 

 166 ثانيا: تطور عمميات قوات حفظ السبلـ الدولية 

 164 : األساس القانوني لقوات حفظ السبلـالثانيالفرع 

 165 لمجزاء  غير ميثاقيةالمطمب الثالث: التدخؿ اإلنساني كآلية 

 166 التدخؿ اإلنساني وطبيعة: مفيوـ األوؿالفرع 

 166 نياإلنسا الضيؽ لمتدخؿمفيـو أوال: ال

 167 التدخؿ اإلنساني الموّسع  المفيـوثانيا: 

 171 : التدخؿ اإلنساني كآلية جزائية مستحدثةالثانيالفرع 

 171 أوال:  التدخؿ اإلنساني بدوف إذف وال سند قانوني

 176 وبعنواف مسؤولية الحماية ثانيا: التدخؿ اإلنساني بإذف األمـ المتحدة

 172  الجزاء ؿػػػػػوشكالفرض   مف حيث محؿالدولية  اءاتالجز المبحث الثالث: تطور 

 173 الفرض محؿ: تطور الجزاءات الدولية مف حيث المطمب األوؿ

 173 لمفرد فقيا وواقع ممارسة الدولية الجنائيةالفرع األوؿ: المسؤولية 

 173 أوال: الجيود الفقيية المؤسسة لمسؤولية الفرد الجنائية

 175 ردػػػػػػػالمسؤولية الشخصية لمف ثانيا: واقع تثبيت

 176 : المحاكـ الجنائية الدولية كمحدد لفرض الجزاء الدوليالثانيالفرع 

 176 أوال: المحاكـ الجنائية الدولية المؤقتة 

 616 ثانيا: المحكمة الجنائية الدولية 

 666 المطمب الثاني: تطور الجزاءات الدولية مف حيث الشكؿ والنوع

 661 -التعريؼ و الصور -: العقوبات الذكية األوؿ الفرع

 662 أوال: تعريؼ العقوبات الذكية

 664 ثانيا: صور وأشكاؿ العقوبات الذكية

 667 الفرع الثاني: مجاؿ تطبيؽ العقوبات الذكية عمى الكيانات مف غير الدوؿ واألفراد



 

 

 611 أوال: تطبيؽ العقوبات عمى تنظيـ القاعدة وحركة طالباف

 611 ثانيا: تطبيؽ العقوبات عمى تنظيـ الدولة اإلسبلمية في العراؽ والشاـ

 621 ثالثا: تقييـ أولي لتطبيؽ الجزاءات الدولية ضد الكيانات مف غير الدوؿ

 631 الباب الثاني: فاعمية الجزاءات الدولية ضمف الممارسات التطبيقية

 636 سة التطبيقية حالة العراؽ وليبياالفصؿ األوؿ: الجزاءات الدولية في واقع الممار 

 631 المبحث األوؿ: الجزاءات الدولية ضد العراؽ

 631 المطمب األوؿ: أسباب الحالة العراقية والقرارات الجزائية ضدها

 631 الفرع األوؿ: أسباب الحالة العراقية

 632 أوال: األسباب السياسية واالقتصادية المعمنة لمغزو

 633 اج لمغزو وسوء تقدير النظاـ العراقيثانيا: االستدر 

 633 الثاني: القرارات الجزائية األممية ما قبؿ وما بعد تحرير الكويت الفرع

 634 ما قبؿ تحرير الكويتأوال: القرارات الجزائية في

 642 ما بعد تحرير الكويتثانيا: القرارات الجزائية في

 651 لدولية عمى العراؽ المطمب الثاني: آثار وفاعمية الجزاءات ا

 652 ار الجزاءات الدولية عمى العراؽػػػالفػػػرع األوؿ: آث

 652 ار االقتصادية السمبية عمى كياف الدولة العراقيةػػػأوال: اآلث

 654 ار الجزاءات الدولية عمى مناحي حياة اإلنساف العراقيػػػػثانيا: آث

 657 العراؽ الفرع الثاني: فاعمية الجزاءات الدولية عمى

 657 أوال: بالنسبة لحزمة الجزاءات الدولية لما قبؿ تحرير الكويت

 661 ثانيا: بالنسبة لحزمة الجزاءات الدولية لما بعد تحرير الكويت

 663 المبحث الثاني: الجزاءات الدولية ضد ليبيا

 663 المطمب األوؿ: أسباب الحالة الميبية والقرارات الجزاءات ضدها 

 664  ػػػػػػػػػػػرع األوؿ: أسباب الحالة الميبية وتكييفيا القانونيالفػػ

 664 أوال: أسباب الحالة الميبية

 666 ثانيا: التكييؼ القانوني لمنزاع الميبي الغربي

 673 الفرع الثاني: القرارات الجزائية ضد ليبيا

 673 731أوال: مضموف وتعامؿ ليبيا مع قرار مجمس األمف رقـ: 

 674 وبدء فرض الجزاءات الدولية 748ا: قرار مجمس األمف رقـ: ثاني

 676 و تشديد الجزاءات الدولية 883ثالثا: قرار مجمس األمف رقـ: 



 

 

 111 المطمب الثاني: آثار وفاعمية الجزاءات الدولية عمى ليبيا

 111 الفرع األوؿ: آثار الجزاءات الدولية عمى ليبيا

 111 لية عمى قطاع الصحةأوال:  آثار الجزاءات الدو 

 116 ثانيا: آثار الجزاءات الدولية عمى مجاالت القطاع االقتصادي

 112 الفرع الثاني: فاعمية الجزاءات الدولية ضد ليبيا

 112 األمـ المتحدة مف خبلؿ المحاكمة ودفع التعويضات  تأوال: امتثاؿ ليبيا لقرارا

 116 يبية ثانيا: اختبار مارؾ بوسويت في الحالة الم

 116 الفصؿ الثاني: الجزاءات الدولية ضد كوريا الشمالية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

 111 المبحث األوؿ: الجزاءات الدولية ضد كوريا الشمالية ومسألة امتالؾ السالح النووي

 111 المطمب األوؿ: جذور وأسباب الحالة الكورية و مضموف القرارات الجزائية ضدها

 111 الفرع األوؿ: جذور وأسباب الحالة الكورية

 112 الفرع الثاني: القرارات الجزائية الدولية ضد كوريا الشمالية

 161 المطمب الثاني: آثار وفاعمية الجزاءات الدولية ضد كوريا الشمالية 

 161 الفرع األوؿ: آثار الجزاءات الدولية ضد كوريا الشمالية 

 161 الجزاءات الدولية ضد كوريا الشمالية الفرع الثاني: فاعمية

 166 المبحث الثاني: الجزاءات الدولية ضد إيراف والمسألة النووية

 161 المطمب األوؿ: جذور وأسباب الحالة اإليرانية و مضموف القرارات الجزائية ضدها

 161 الفرع األوؿ: خمفية البرنامج النووي اإليراني كسبب لمحالة

 162 : الجزاءات االنفرادية واألممية ضد الجميورية اإلسبلمية اإليرانيةالفرع الثاني

 162 أوال: الجزاءات األمريكية األوربية ضد الجميورية اإلسبلمية اإليرانية
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 دمةػػػمق
 يدفع ابتداءا إلى  ،في موضوع تطور الجزاءات الدولية وتأثيره عمى فاعميتيا البحث إف      
أف المجتمع  أما يعني في المبدإن ،الجزاءات الدولية في القانوف الدولي العاـ درؾمبأف  ،القوؿ

بحيث يفرض الجزاء عمى مخالؼ القاعدة  ،الدولي قد وصؿ إلى درجة مف التطور والتنظيـ
الكيانات بؿ وضد  ،ثـ األفراد في مرحمة ثانية ،القانونية الدولية ممثبل في الدوؿ في أوؿ مرحمة

بالنظر لمتطور الذي حققو المركز القانوني الدولي لمفرد ، ؿ واألفراد في مرحمة ثالثةر الدو مف غي
كذلؾ وبالنظر  ،مف جية ثانية استجدتو تجميات ما بعد انييار المعسكر الشرقيو مف جية 

ما يؤدي إلى لمتطور الكمي الذي حصؿ في منظومة الجزاءات الدولية بعد نياية الحرب الباردة، 
ع ت القوة وفرض الحروب التي كانت سائدة في العصور األولى لتطور المجتمتجاوز سياسا

 .الدولي
لـ يكف ببداىة ما يمكف أف يبدو عميو، ذلؾ أف تطور منظومة الجزاءات  األمرلكف       

لى حد ما في  ،الدولية قد مر بعدة مراحؿ ميمة تجعؿ مف مسألة فرض الجزاءات تنجح أحيانا وا 
وتخفؽ في أحاييف أخرى في تحقيؽ ىذا  ،قواعد القانوف الدولي العاـ تحقيؽ احتراـ وصوف

  .اليدؼ
فإف أىـ مجيود دولي أولي سعى إلى تحقيؽ وتقنيف مسألة الجزاءات  يكف مف أمرميما       
 القاعدية مف حيث إيجاد األطر التشريعية ،ومف ثمة التأسيس إلى أوؿ لبنات الفاعمية الدولية،

كمحاولة إلخراج المجتمع ، 1907و 1899تمثؿ في اتفاقيتي الىاي  دولية،لجزاءات الفرض ال
إلى مجاالت االستقرار وحفظ األمف مف خبلؿ االحتكاـ  ،الدولي مف الفوضى وعدـ االستقرار

 .عمى جميع المخاطبيف بيا -و نظرياول -إلى شرعة دولية تطبؽ
أساسية في محاولة  مراحؿ ،حدةعد عيد عصبة األمـ وميثاؽ األمـ المتبليكوف فيما       

تحقيقا لما يسمى  وتحدد شرعياتيا ،تضبط مسائؿ توقيع الجزاءات ،التأسيس لمدونات قانونية
دوف أف يعني ذلؾ تحقيؽ الفاعمية المأمولة مف توقيع العقاب، بؿ األكثر ، بالردع الخاص والعاـ

وبدؿ أف يحقؽ ىدؼ  ،لتطبيؽمف ذلؾ يرصد المتابع لمسار تطبيؽ الجزاءات الدولية أف ىذا ا
راح يخرؽ  ،مف خبلؿ ردع المخالؼ لمقاعدة القانونية الدولية ،صوف السمـ واألمف الدولييف
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ال سيما في مسألة احتراـ حقوؽ اإلنساف مف منظور المبالغة في  ،أحكاـ القانوف الدولي نفسو
محدد تنتيي  وال ىدؼ ،فرض العقوبات التي وصمت حدود أف تكوف دوف سقؼ زمني يحدىا

إيجاد  مف خبلؿ ،فاعمية الجزاءعند تحقيقو، ما جعؿ كثيرا مف البحث يسعى إلى محاولة تحقيؽ 
، وىو األمر الذي لـ يكف سيؿ التحقيؽ في ظؿ البدائؿ والحموؿ غير التقميدية لفرض الجزاء

 -كنماذج لمدراسة -بدءا بالحالة العراقية وانتياء بالحالة اإليرانيةتطبيؽ الجزاءات الدولية تجارب 
، ال سيما بعد نياية الحرب الباردة مسألة الشرعية المتعمقة بالجزاءات الدوليةوفي ظؿ إشكالية 

، بؿ وفي أيف شيدت المرحمة تسارعا في فرض الجزاء وتطورا في موجباتو وآلياتو ومحمو وشكمو
و السياسات، كما الدوؿ الكبرى في إدارة األزمات وتوجيىدفػػػػو مف حيث أنو صار وسيمة 

الذي حدث في الحالة الميبية بمناسبة قضية لوكاربي، أو ما حدث ويحدث بمناسبة الحالة 
  .اإليرانية

ال يعنينا منو في موضوعنا، إال شقو  ،زاء والذي يعني الثواب أو العقابمعطى الج إف      
وعمى رأسيـ  ف الفقوباعتبار الجزاءات السمبية كما يرى جانب م .الثاني والمتعمؽ بالعقاب

 .نيبفرض احتراـ النظاـ القانو وحدىا يمة ىي الكف ،''أوستف''  و ''كمسف''
كػػػوف  منظػػوروبالػػذات مػػف  أهميػػة هػػذا الموضػػوعإذف ومػػف خػػبلؿ كػػؿ مػػا سػػبؽ تتضػػح       

التػػي تشػػغؿ المجتمػػع الػػدولي حاليػػا وبالػػذات بعػػد نيايػػة الحػػػرب  المواضػػيعأىػػـ الدراسػػة، تتنػػاوؿ 
الت فػرض العقوبػات عمػى عديػد ، تزايدا في حا -كما سبقت اإلشارة -ف شيدت الفترة أي ،الباردة
  الدوؿ.

فػي مسػألة تقػدير مػدى قػدرة منظومػة الجػزاءات الدوليػة فػي كذلؾ تتضح أهميػة الموضػوع       
د تعػػدت الجانػػب التقميػػدي ليػػا قػػخاصػػة أف مسػػألة تطبيقيػػا، ، فػػرض احتػػراـ قواعػػد القػػانوف الػػدولي

ط عمػػى الػػدوؿ، إلػػى فكػػرة فػػرض ىػػذه الجػػزاءات عمػػى الكيانػػات مػػف غيػػر الػػدوؿ و عمػػى الواقػػع فقػػ
 األفراد خاصة في شقيا المتعمؽ بالمحاكـ الجنائية المؤقتة والدائمة.

أف مػف و  يطرحو موضوع الجزاءات الدولية مف جػدؿ كبيػر السػيماإضافة إلى ما طرحو و       
قوؽ اإلنساف ال سيما المتعمقة بالحقوؽ االقتصادية تطبيقاتو ما أدى إلى نتائج عكسية أضرت بح
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و االجتماعيػػػة لمشػػػػعوب. فضػػػػبل عػػػف تطبيقاتيػػػػا المزدوجػػػػة التػػػػي ضػػػربت مصػػػػداقية الجػػػػزاء فػػػػي 
 الصميـ.

وتتبػػػع تطػػػور المنظومػػػة الجزائيػػػة بكػػػؿ إشػػػكاالتيا فيػػػـ ومػػػف ىنػػػا تػػػأتي محػػػاولتي فػػػي  إذف
 :يتمثؿ في عهدؼ البحث في هذا الموضو ليكوف ، البنيوية والوظيفية

محاولة تتبع مسار تطور منظومة الجزاء الدولي بشكؿ عاـ وتتبع ىػذا المسػار خاصػة  -
ومػف ثمػػة البحػػث زمػػف نيايػة الحػػرب البػػاردة  لمجػزاءات الدوليػػة فػي فتػػرة ازديػاد الحػػاالت التطبيقيػػة

حكػػاـ أل كثػػرواحتػػراـ أ ر لمجػػزاءات الدوليػػة،بػػف لفاعميػػة أكفػػي مػػدى تػػأثير ىػػذا التطػػور فػػي التمكػػي
، القػانوف الػدولي، وكػذا الوصػوؿ إلػى مػنيج سػػميـ فػي تطبيقيػا يكفػؿ احتػراـ قواعػد القػانوف الػػدولي

 .الشعوباإلنساف و دوف المساس بحقوؽ 
ىػذه  إنشػاءمػف منظػور  خاصػة ،كذلؾ إلى تقييـ مدى فاعمية منظومة الجػزاءات الدوليػة -      

وقػػػع كمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة كييئػػػة قضػػػائية تالجػػػزاءات، فػػػي صػػػورة المحتقػػػػػػر المنظومػػػة آلليػػػات 
جػػػػرائـ الحػػػػرب وجػػػػرائـ اإلبػػػػادة والجػػػػرائـ ضػػػػد المسػػػػؤوليف عػػػػف ارتكػػػػاب الجػػػػزاءات عمػػػػى األفػػػػراد  
  .اإلنسانية وأعماؿ العدواف

 أسباب ومنها:  إذف وبالنظر إلى أىمية وىدؼ الموضوع، جاء اختياري لمموضوع لعدة
 .ة خاصة بعد انييار المعسكر الشرقيتنامي وازدياد واقع العقوبات الدولي -
معرفة مواطف و أسباب الخمؿ في منظومة الجزاءات الدولية التي تحد مف فاعمية آداء  -

 المنظومة لموجباتيا. 
كآليػػة لكفالة احتراـ قواعد  خاصة المستحدثة منيا، معرفة مػػدى فاعمية الجزاءات الدولية -

 .القانوف الدولي
  في تحقيؽ احتراـ القانوف الدولي. سميـ يحقؽ مقصد الجزاءمحاولة الوصوؿ إلى منيج  -

ما بعد الحرب  مرحمةرغبة الباحث في مواكبة تطور فكرة الجزاءات الدولية خاصة في  -
الباردة وبالذات في الشؽ المتعمؽ بالجزاءات ضد األفراد مف منظور الجانب القضائي 

 .لممسألة
 .ريةفي إثراء الدراسات الجامعية النظ اإلسياـ -
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 مػػف تطػػور الجػػزاءات الدوليػػة وتػػأثيرع عمػػى فاعميتهػػافػػي موضػػوع:  البحػػث تحاولػػلػػذا  
قواعػد  احتػراـما مدى فاعميػة الجػزاءات الدوليػة فػي كفالػة إشكالية رئيسية تتمثؿ في: ور ظمن

 :وكذا تساؤالت فرعية تتمثؿ في ؟القانوف الدولي بالنظر إلى تطور منظومة الجزاءات الدولية 
  في عيد التنظيـ الػدولي وفػي فتػرة  ـ مبلمح ومراحؿ تطور نظاـ الجزاءات الدوليةىي أىما

 ؟  ما بعد الحرب الباردة

  شػػػرعية منظومػػػة الجػػػزاءات الدوليػػػة بػػػالنظر إلػػػى مسػػػألة حمايػػػة السػػػمـ واألمػػػف الػػػدولييف مػػػا
 ؟ كأساس لفرض ىذه الجزاءات

  الجزاءات الدولية؟وآليات فرض  موجباتما تأثير التغير في النظاـ الدولي عمى 

  سػػيما فػػي صػػورة المحػػاكـ الجنائيػػة الدوليػػة فػػي التػػأثير دور الييئػػات القضػػائية الدوليػػة المػػا
 ؟عمى فاعمية منظومة الجزاءات الدولية

  مػػػا ىػػػي أىػػػـ المعوقػػػات القانونيػػػة والتنظيميػػػة وقبميػػػا الييكميػػػة التػػػي تعيػػػؽ فاعميػػػة الجػػػزاءات
 الدولية؟

 ؟ر فاعميةبجعؿ منظومة الجزاءات الدولية أكث لكفيمةما ىي أىـ الرؤى المستقبمية ا 
 :مناىج ىي عمى التوالي ةثبلث ،في بحث إشكالية الموضوعاخترت  قدو 

 ج التاريخيػػالمنه :أولها
خاصة مف زاوية األصوؿ  ،وذلؾ عند الحديث عف تطور و تاريخ الجزاءات عامة

 ريخية، التي واكبت فكرة ومدرؾ الجزاء،وعبر مختمؼ الحقب والمراحؿ التا الفقيية والنظرية ليا،
وىو استخداـ لممنيج ليس بمعنى استخداـ أدوات المنيج التاريخي مف وثائؽ ومخطوطات، بقدر 

 .تطبيقات الجزاء و محيطو الذي نشأ فيولما ىو استدعاء 
 المنهج الوصفي :ثانيها

ىػػـ خصائصػػيا السػػيما أز أىػػـ محػػددات الجػػزاءات الدوليػػة و إبػػرا ،طبيعػػة الموضػػوع تقتضػػي     
 .عند تناوؿ التعاريؼ المختمفة لمجزاءات الدولية وأىـ غاياتيا ووظائفيا
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 ثالثها: المنهج التحميمي
ويف القاعدة القانونية الدولية عند عرض آراء الفقياء حوؿ عنصر الجزاء في تك وذلؾ     
اتجاه وكذا مف معارضي كؿ و  بعد عرض انتقادات مؤيدي ،استخبلص الرأي الراجح منياو 

، فضبل عمى الدولي لمجزاء فاعميةألكثر لعرض لبعض اآلراء المتعمقة بسبؿ بديمة تمّكف خبلؿ ا
تأسيس القانوني لمجمس األمف والجمعية العامة في فرض ملاستخداـ المنيج عند التحميؿ 

     .اقيةػػػػػػػمف خبلؿ مناقشة جممة مف النصوص القانونية الميث، الجزاءات الدولية
حوؿ موضوع الجزاءات الدولية، أف كثيرا  الدراسات السابقةتجدر اإلشارة في خصوص      

منظور األطر وذلؾ مف  بالشرح والتحميؿ مف الدراسات قد تناولت موضوع الجزاءات الدولية
المفاىيمية المتعمقة بتعريؼ الجزاءات وتحديد أنواعيا وآليات تنفيذىا وفؽ ميثاؽ األمـ المتحدة و 

 أحكاـ الفصؿ السابع وتأثير ىذه الجزاءات عمى حقوؽ اإلنساف.
 ستاذاألماجيستر رسالة ولعؿ مف أىـ األبحاث األولى التي تناولت الموضوع في الجزائر،      

الجزاء في القانوف  بػػػالموسومة و  6542بتاريخ مارس بجامعة الجزائر ابف ناصر أحمد المقدمة 
لموضوع مف خبلؿ بابيف تعمؽ األوؿ بػػ طبيعة الجزاء الدولي وأنواعو الدولي العاـ، أيف تناوؿ ا

إلى توصؿ الباحث و وتناوؿ الباب الثاني الجزاء في عيد عصبة األمـ وميثاؽ األمـ المتحدة، 
مف حيث وجود  ،مرجعو خموه مف الجزاء، ينفيو الواقع ،أف القوؿ بأف انتياؾ القانوف الدولي

الدراسة إلى ضرورة التركيز عمى  لتصؿ، مخالفيف لمقانوف الدوليجزاء عمى الشواىد لفرض ال
الجزاء السياسي، لما لو مف تأثير في سموؾ المخالؼ لمقانوف الدولي، مع ضرورة مراجعة طريقة 
   العمؿ داخؿ مجمس األمف وضرورة انتقاؿ سمطة الجزاء مف مجمس األمف إلى الجمعية العامة.

ات التي تناولت موضوع الجزاءات في القانوف الدولي مؤلؼ أىـ المؤلف فإف مفكذلؾ      
والذي كاف ، الدكتور عبد اهلل األشعؿ الموسـو بػػػ النظرية العامة لمجزاءات في القانوف الدولي

اب كثيرا ال سيما وأنو تناوؿ الجزاء مرجعا قارا في كثيرا مف الرسائؿ واألطروحات، وقد أفادنا الكت
ريخية وصوال إلى عيد العصبة وميثاؽ األمـ المتحدة، مدعما الدراسة عبر مختمؼ الحقب التا

بعديد الحاالت التطبيقية، ال سيما التي واكبت فترة الحرب الباردة، وكذا لحالة العراؽ زمف 
    التسعينات، ما جعؿ المؤلؼ مرجعية ألي بحث يتعمؽ بالجزاء. 
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أف  ،بتوفيؽ مف اهلل لة الدراسةىو محاو  ،موضوع األطروحةليكوف ما ىو جديد في      
ىذا ولرصد  ،تتصدى لرصد تطور المنظومة الجزائية عبر الحقب والفترات المختمفة مف جية

بؿ و  آلية ميثاقية أو آلية غير ميثاقية و، سواء كافالتطور مف خبلؿ موجبات الفرض و آليات
تقييـ ىذه صوال إلى و ال سيما في فترة ما بعد الحرب الباردة،  ،وشكمولمحؿ ىذا الفرض 

ومف ثمة المنظومة عبر عديد الحاالت التطبيقية التي واكبت تطور منظومة الجزاءات الدولية 
عمى حد عممي  ، وىي المزاوجة التيمدى فاعمية ىذه الجزاءات بالنظر ليذا التطػػػػػػػورتحديد 

 .قمت الدراسات بشأنيا
وفؽ  حاولت، تساؤالت الفرعيةالإشكالية البحث الرئيسية و فإنو ومف خبلؿ  لذلؾ

موضوع تطور تتـ دراسة  :التقسيـ التاليمف خبلؿ  دراسة الموضوع ،المناىج المعتمدة
األوؿ بػػػ تطور الباب يتعمؽ : الجزاءات الدولية وتأثيرع عمى فاعميتها مف منظور بابيف اثنيف

خي والمفاىيمي باإلطار التاري منها يتعمؽ األوؿفصوؿ  ةضمنو ثبلث الجزاءات الدولية
بحثا  التاريخي لفكرة ومعطى الجزاء الدولي التطورلمجزاءات الدولية أىدؼ مف خبللو إلى رصد 

وبحثا في أىـ النظريات التي تصدت  في مختمؼ الحقب التاريخية التي عرفت معطى الجزاء
زاءات التاريخي لمج بالتطور يتعمؽ األوؿ مبحثيفوذلؾ ضمف لفكرة الجزاء تأسيسا وتعريفا، 

بحثا في أىـ  وذلؾ، الدولية لمجزاءات التأسيس النظري والمفاىيمي :ػػويتعمؽ الثاني بػػالدولية 
بالجزاء، وجودا وعدما و في مسألة أساس اإللزاـ في القاعدة القانونية المتعمقة النظريات الفقيية 

وأىـ ة مفيـو ومحددات الجزاءات الدولي وبحثا في ،الدولية مف منظور عنصر الجزاء
 ايوغايات ايخصائص

كؿ ذلؾ محاولة مني في اإلحاطة بالمفاىيـ واألصوؿ المتعمقة بالجزاء الدولي، إذ  الحكـ      
  عمى الشيء فرع عف تصوره.

 ي المعاصرلالجزاءات الدولية في فترة التنظيـ الدو فيو تحت عنواف  أما الفصؿ الثاني     
 بالجزاءات الدولية ضمف عيد عصبة األمـ :وؿ منهايتعمؽ األ  ثالثة مباحثتناولتو مف خبلؿ 
أىدؼ مف خبللو إلى  ،لجزاءات الدولية ضمف ميثاؽ األمـ المتحدة: ابػػػػ ويتعمؽ الثاني

أنواع ومحددات  استعراض أىـ أحكاـ الميثاؽ المتعمقة بالجزاء الدولي وصوال إلى تحديد أىـ
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بدور المنظمات الدولية في  المبحث الثالث ليكوف .الجزاء الدولي ضمف ميثاؽ األمـ المتحدة
تطبيؽ الجزاءات الدولية بحثا في إمكانية تحقيؽ ال مركزية تطبيؽ الجزاء بمعزؿ عف مجمس 

 األمف.
ليختتـ الفصؿ بخبلصة شاممة ألىـ المحددات المتعمقة بفكرة ومعطى الجزاء الدولي ضمف     

لمنظاـ الدولي الجديد وتطور الجزاءات  الثالثالفصؿ أحكاـ القانوف الدولي، ومف ثمة نخصص 
ضمنو لفكرة التحوؿ في مناخ العبلقات الدولية زمف التسعينات وتأثيره عمى  أعرض ،الدولية

 ،ت فرض وتطبيؽ الجزاءات الدوليةفكرة ومنظومة الجزاءات الدولية وبالذات مف جية تعدد حاال
يجاد بدائؿ تحقؽ التوازف بيف حتمية  ،كذلؾ مف حيث التأثير في آليات تنفيذ ىذه الجزاءاتو  وا 

وقد قسمنا ىذا  ،فرض الجزاء وبيف عدـ المساس بحقوؽ الشعوب االقتصادية واالجتماعية
ػ طبيعة التغير في النظاـ الدولي وتأثيره عمى ب: منيا يتعمؽ األوؿ مباحث ةثالثإلى الفصؿ 

لتحوؿ في النظاـ الدولي عمى آليات تأثير ا :تحت عنواف المبحث الثانيالجزاءات الدولية ليكوف 
تطور ل ،المبحث الثالثليتناوؿ غير ميثاقية، ، سواء كانت ميثاقية أو فرض الجزاءات الدولية

  .الفرض وشكؿ الجزاءمف حيث محؿ الدولية  الجزاءات
: فاعمية الجزاءات الدولية ضمف الممارسات التطبيقية الباب الثاني تحت عنواف ليكوف     
 في العراؽ وليبيا الممارسة التطبيقية لمجزاء الدولي بػػ امني يتعمؽ األوؿفصوؿ  ةثالثفي  أتناولو
لما ليذه الحالة مف أثر في التحوؿ في نوع  ،1990في مبحثيف يتعمؽ األوؿ بحالة العراؽ  أتناولو

الدولية  متعمؽ بحالة الجزاءات المبحث الثانيويكوف  .الجزاء، وابتداع ما سمي بالعقوبات الذكية
  .ضد ليبيا كحالة عكست موجب اإلرىاب كمستجد لفرض الجزاء

يراف كوريا الشمالية و حالة بيتعمؽ فيو أما الفصؿ الثاني       مف منظور  وأزمة الطاقة النووية،ا 
التي  بالحالة اإليرانيةالثاني المبحث ويتعمؽ  ،بحالة كوريا الشماليةالمبحث األوؿ مبحثيف يتعمؽ 
 .مدى فاعمية منظومة الجزاءات الدوليةا ميما الختبار شكمت نموذج
في نظرة الجزاءات الدولية  بفحص وتقييـ ألىـ معوقات فيتعمؽ الثالثالفصؿ  أما

يتعمؽ مبحثيف  خبلؿمف مستقبمية لما يجب أف تكوف عميو منظومة الجزاءات الدولية وذلؾ 
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 يتعمؽ الثاني و ،التنظيمية والواقعيةية، وقات الجزاءات الدولية القانونمع :بػػػػػ األوؿالمبحث 
  برؤية مستقبمية لمجزاءات الدولية.
المتوصؿ إلييا وفؽ تصور جديد لمنيج فرض الجزاء، نقترح  ليختتـ البحث بأىـ النتائج

تجعؿ مف فرض الجزاء الدولي فّعاال محققا ألىـ تحاوؿ أف  االقتراحات التيضمنو لبعض 
 ، في إطار ما تسمح بو توازنات العبلقات الدولية.أجمياغاياتو التي أنشئ وشرع مف 
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 اب األولــالب
 

 طور الجزاءات الدوليةـــــــــــت
      

  

  الفصؿ األوؿ: اإلطار التاريخي والمفاهيمي لمجزاءات الدولية
  التاريخي لمجزاءات الدولية التطور: األوؿالمبحث 

  الدولية التأسيس النظري والمفاهيمي لمجزاءات :الثانيالمبحث 

   

 ي المعاصرل: الجزاءات الدولية في فترة التنظيـ الدو الثانيلفصؿ ا
  : الجزاءات الدولية في عهد عصبة األمـاألوؿالمبحث 

  المتحدة األمـ ضمف ميثاؽ: الجزاءات الدولية الثانيمبحث لا

  ي تطبيؽ الجزاءات الدوليةالمبحث الثالث: دور المنظمات اإلقميمية ف

 

  الدوليةالجزاءات  تطورو النظاـ الدولي الجديد : الثالثالفصؿ 

المبحث األوؿ: طبيعة التغير في النظاـ الدولي ومستجدات المرحمة الموجبة 
  لفرض الجزاء الدولي

المبحث الثاني: تأثير التحوؿ في النظاـ الدولي عمى آليات فرض الجزاءات 
  الدولية 

وشكؿ الجزاء  الفرض مف حيث محؿ الجزاءات الدوليةبحث الثالث: تطور الم
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تبعا لتطور المجتمعات البشرية،  ،مر مدرؾ الجزاءات الدولية في مسار تطوره بعدة مراحؿ     
فبعد أف كاف في الحضارات القديمة والعصر الوسيط يمتاز بالثأر واالنتقاـ، صار في فترة 

مف حيث أف  ،ألمـ ومنظمة األمـ المتحدة أكثر تحديدا وانضباطاالتنظيـ وظيور عصبة ا
المجتمع الدولي قد توصؿ إلى تحديد الجرائـ وتحديد العقوبات المتناسبة وىذه الجرائـ، وتحديد 

ال سيما في فترة ما بعد كنو ومفيـو الجزاء ضبطا لشرعيتو وآلياتو، بؿ أف مسار تطور الجزاء 
إلى ابتداع جزاءات  ،النصوص القانونية ،ي بعض حاالت الفرضقد تعدى فالحرب الباردة، 

           .عرفية لعميا تسيـ في تحقيؽ أىداؼ وغايات المنظومة الجزائية
سأتناوؿ ىذا الباب مف خبلؿ ثبلثة  لذلؾ وبحثا في تأصيؿ وتطور الجزاءات الدولية    

 فصوؿ:
 ي لمجزاءات الدوليةبػػػ اإلطار التاريخي والمفاىيم يتعمؽ الفصؿ األوؿ

 الجزاءات الدولية ضمف فترة التنظيـ الدولي المعاصرويتعمؽ الفصؿ الثاني: بػػػػػػ  
 الدوليةالجزاءات  تطورو النظاـ الدولي الجديد بػػػ  ويتعمؽ الفصؿ الثالث
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 الفصؿ األوؿ: اإلطار التاريخي والمفاهيمي لمجزاءات الدولية
القوؿ بصدد تتبع مسار تطور منظومة الجزاء الدولي أنو  ،يخية المنصفةمف الحقيقة التار      

مجموع الحضارات اإلنسانية المتعاقبة عمى  -بدرجات متفاوتة -قد ساىـ في ذاؾ التطور 
الجماعة البشرية، وىو ما يتسؽ و الطبيعة التكوينية لمجزاء نفسو، باعتباره مفيـو لفعؿ ممموس 

رج الجزاء البشري بمفاىيمو وتطبيقاتو المتنوعة والمتناقضة أحيانا بما يقـو بو اإلنساف، بحيث تد
يتماىى والحياة البشرية ذات الطبيعة المتغيرة والمتبدلة، فاإلنساف عرفو في البداية جزاء فرديا 

جزاء جماعي وعاـ، متخطيا تدريجيا االحتكار القبمي والعشائري إلى قبؿ أف يتحوؿ  ،وخاصا
 كؿ ذلؾ عبر حقب تاريخية  1.يمي قبؿ أف يصادره سمطاف الدولة عند نشوئياإلى الكياف التنظ

، ليصؿ التطور والنقاش حوؿ موضوع الجزاءات الدولية حضارات مختمفة مف الغرب والشرؽو 
القرف السابع عشر أيف ظير فعميا مفيـو المجتمع الدولي، وقد انصب أوج عطائو مع فقياء 

أحدىما يتمثؿ في تحديد الطبيعة القانونية  ،ر عمى عنصريف اثنيفاىتماـ فقياء القرف السابع عش
لمقاعدة القانونية الدولية وبالذات في مسألة أساس اإللزاـ فييا، السيما في مسألة كوف الجزاء 

 ؟ أساس وركف في تكويف القاعدة القانونية الدولية أـ ال
التاريخي والفقيي لمجزاءات  التطورسأحاوؿ بحث  ،لذلؾ ومف خبلؿ ما تقدـ مف أفكار     

يخي لمجزاءات الدولية ضمنو التار  التطوريتعمؽ األوؿ منيما بػػػ  ،الدولية مف خبلؿ مبحثيف
يتعمؽ األوؿ بػػػػ الجزاءات الدولية في بعض الحضارات القديمة والعصر الوسيط ويتعمؽ  افمطمب

رىاصات خمؽ نظاـ لمجزاء الد ولي التقميدي، ليتناوؿ المبحث الثاني الثاني بػػػ معاىدة واستفاليا وا 
التأسيس الدولية ضمف ثبلثة مطالب يتعمؽ األوؿ بػػػ  لمجزاءات التأسيس النظري والمفاىيمي

ة ليكوف ويتعمؽ الثاني: بػػػ مفيـو ومحددات الجزاءات الدولي النظري لمجزاء في القانوف الدولي
ما تفصيؿ ىذه المباحث ػػػف لدولية.أبعاد وغايات الجزاءات ا المطمب الثالث تحت عنواف

 والمطالب؟
 
 

                                                 
 .43، ص 2010لي، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى عمي جميؿ حرب، نظاـ الجزاء الدو  1
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 التاريخي لمجزاءات الدولية التطور: األوؿلمبحث ا
لقد اختمؼ نظاـ الجزاءات في العصور القديمة باختبلؼ الحضارات والحقب التاريخية 
المتعاقبة عمى المجتمع اإلنساني باعتبار الجزاء مفيـو متحرؾ يتفاعؿ و يتطور وواقع المجتمع 

 ،إلنساني إيجابا وسمبا، لذلؾ يرصد الدارس لتطور الجزاءات ضمف األصوؿ التاريخية لوا
لمجموعة مف األصناؼ الجزائية التي شكمت قاعدة ولبنة أولى لمسار تطور الجزاء، فما دور 

 الحضارات والحقب التاريخية في موضوع تطوير منظومة الجزاءات الدولية؟ 
 في الحضارات القديمة والعصر الوسيطية المطمب األوؿ: الجزاءات الدول

مف المسمـ بو دوليا وفقييا أف الحقبة األولى مف العيود القديمة والوسطى حقبة تأسيسية 
الحقبة الثانية التي انطمقت مع  بينما شكمتوتجريبية نقمت البشرية مف البدائية إلى الحضارة، 

الحداثة مف خبلؿ النيضة الصناعية  حونقبل نأمريكيا ىدة واستفاليا وتأثيرىا أوربيا و معا
 1.واالقتصادية والسياسية وحتى القانونية

 في الحضارات القديمة الجزاءات الدولية رع األوؿ: الف
تجدر اإلشارة إلى أف الحضارات القديمة قد عرفت الجزاء بمعنى المعاقبة عمى الخروج 

ثقافات ىذه الحضارات وقيـ  عمى قيـ الجماعات، ولذلؾ اختمفت أنواع الجزاءات باختبلؼ
كثيرا ما ارتبط  وأنولممعايير القانونية الموضوعية الجزاء فييا قد افتقد عػمى أف  2.الجماعات فييا

الفرعونية واإلغريقية الحضارة  ،أبرز حضارات العصر القديـ ومف 3والثأر. بالحروب واالنتقاـ
  .والرومانية

 يقيةالحضارات اآلسيوية واإلفر جزاءات أوال: 
 الحضارة الفرعونية. 1

عرفت الحضارة الفرعونية أنواعا مف األمور التنظيمية لتسيير عبلقاتيا بالكيانات والدوؿ      
المجاورة، وأبرمت العديد مف معاىدات الصمح إثر الحروب التي تضمنت ومضات مف المبادئ 

                                                 
 .56مرجع السابؽ، ص ال عمي جميؿ حرب، 1
2

دار  -دراسة تأصيمية تحميمية تطبيقية في ضوء قواعد القانوف الدولي -سامي محمد عبد العاؿ، الجزاءات الجناية في القانوف الدولي العاـ 
 .103، ص  2014/2015الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

3
 .107السيد أبو عيطه، الجزاءات الدولية بيف النظرية والتطبيؽ، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، دوف سنة نشر وال طبع، ص  
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( وتسميـ المجرميف السياسييف الجزائية كاالرتباط بتحالفات أمنية لردع العدواف )العوف المتبادؿ
والمياجريف بيف الدوؿ المتحالفة، رغـ أف عبلقات الدولة الفرعونية مع جيرانيا كثيرا ما اتسمت 

والثأر غير ما يجعؿ الجزاء في ىذه الحضارة مف نوع االنتقاـ  1.بالحروب خارج االنتظاـ والتقيد
  .المنضبط بقواعد شرعية

 الحضارة الصينية القديمة. 2
ابتدع الصينيوف القدماء نظاـ القرار الجماعي لشف الحروب عمى المنتيؾ لبللتزامات       

المنصوص عمييا في المعاىدات بيف اإلمارات الصينية وأقاموا )جمعية األمراء( كييئة أو سمطة 
تنفيذية عميا تقرر المجوء إلى حؿ النزاعات سمميا بيف اإلمارات، وفي حاؿ الفشؿ تقرر فرض 

زاء الحربي عمى اإلمارة غير الممتزمة....وأيضا أخذت )جمعية األمراء( بمبدأ " العوف الج
 2المتبادؿ" لصد العدواف الخارجي.

 الحضارة الهندية القديمة .3
احتكمت الدويبلت اليندية في عبلقاتيا إلى المدونات التي كرستيا في " قانوف مانو "       

التعايش السممي وعدـ االنحياز واعتبار الحرب  مبادئ عمى المنظـ لمسمـ والحرب بينيا، وأكدت
، كما شاع لدى الينود احتراـ القانوف والعيود وساىموا في إنشاء الوسيمة األخيرة لحؿ النزاعات

عدة مبادئ قانونية ىامة مثؿ حؽ المجوء وحؽ الدولة الحبيسة في المرور ومعاممة األجانب 
 3.وحقوؽ اإلنساف

 لحضارات األوربية القديمة اجزاءات ثانيا: 
 . الحضارة اإلغريقية1

تعد الحضارة اإلغريقية إلى جنب الحضارة الرومانية إحدى حضارات شعوب البحر 
األبيض المتوسط، ولقد عرفت الحضارة اإلغريقية نظاـ الوحدات السياسية بيف مجموعة المدف 

العسكري، معتمدة عمى التحكيـ لحؿ  التي تتكوف منيا والقائمة عمى التبادؿ االقتصادي والتعاوف
فأساسيا الحرب  ،النزاعات التي قد تثور بيف المدف اليونانية، في حيف أف عبلقاتيا مع الخارج

                                                 
 .87، ص 1961عز الديف فودع، النظـ السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
 . 45، ص 1967طبعة النهضة بمصر الجديدة، القاهرة، محافظ حافظ غانـ، مبادئ القانوف الدولي العاـ، م  2
 .58، ص 1997عبد اهلل األشعؿ،النظرية العامة لمجزاءات في القانوف الدولي، القاهرة، الطبعة األولى،  3
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فقد كاف اإلغريؽ ينظروف  1.والفتوحات والتي كانت تنشأ دوف ضوابط ميزتيا القسوة واإلرىاب
ائمة ضدىـ، ومع ذلؾ عرفت نظاـ تفرض عمييـ الحرب الد ،إلى غيرىـ مف الدوؿ بنظرة دونية
ومعاقبة مف يسيء إلييـ واعتبرت حؽ الممجأ ذا أصؿ إليي  ،السفراء واحتراميـ وتقديس ميمتيـ

 وعقدت معيـ المعاىدات وحرصت عمى قدسية االتفاؽ، غير أف اليوناف فشمت في وضع نظاـ 
  2.مات الخارجيةأو لصد اليج ،لؤلمف الجماعي سواء، ضد عدواف أحد أعضائيا عمى اآلخر

ولعؿ مف أىـ السمات المميزة لمجزاءات عند اإلغريؽ أنيا ضمف سمطات الدولة تطبقيا 
ويحسب ليا أنيا  ،عف تيديد كياف الجماعة ع اآلخريفلتحقيؽ المصمحة العامة وبيدؼ رد

 3أرست بعض الضوابط الناظمة لمجزاءات الدولية مف مثؿ:
دبي ضد المدينة المخمة بالتزاماتيا كما الذي حدث إقرار العمؿ الجماعي العسكري واأل -

 ؽ.ـ  346وطردىا مف "عصبة المدف" عاـ  اسبرطةضد مدينة 
فرض نظاـ الجزاء المالي أي نظاـ الغرامات بيف المدف مثؿ فرض الغرامة عمى مدينة  -

 دوف المجوء إلى التحكيـ. « Orope » أثينا العتدائيا عمى مدينة يونانية أخرى
 ـ المدف اليونانية عمى المجوء إلى التحكيـ لحؿ منازعاتيا أوال قبؿ المجوء إلى الحرب.إلزا -
لمحرب العسكرية مف  ،إلزامية قرارات التحكيـ عمى المدف وتعويض المدينة المخالفة لمقرار -

 بقية المدف كجزاء عمى عدـ التزاميا.
 . الحضارة الرومانية القديمة والجزاء الدولي2

 رة الرومانية تقـو عمى فمسفة " تفوؽ الروماف عمى الشعوب األخرى، وحقيـكانت الحضا
ذلؾ نتيجة ما توصمت إليو الحضارة الرومانية مف قوة  و 4السيطرة عمى العالـ بقوة السيؼ". في

مادية وفكرية آنذاؾ، وفي ضوء الفمسفة المادية لدى الروماف فقد أقامت الحضارة الرومانية 
كذلؾ فقد سف الروماف قانوف الحرب  5وما يدير بقية أجزاء اإلمبراطورية.نظاما مركزيا في ر 

                                                 
 .138،  ص 1964حسف الجمبي، القانوف الدولي العاـ، مطبعة شفيؽ بغداد،  1
 .62عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  2
 .48 -47ميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص عمي ج 3
 .46، ص محمد حافظ غانـ، مرجع سابؽ 4
 .48عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  5
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الذي يرعى وينظـ الشؤوف الحربية في اإلمبراطورية، وعمدوا إلى إنشاء ىيئة قضائية ميمتيا 
 إبداء النصح قبؿ إعبلف الحرب في حاالت محددة منيا:

 انتياؾ األراضي الرومانية. -
 طورية.االعتداء عمى سفراء اإلمبرا -
 إخبلؿ الغير بالمعاىدات. -
 في حالة نجدة أو مساعدة حميؼ لروما اعتدي عميو. -

وقد عرفت روما عدة جزاءات أىميا الحرب المقدسة )حرب الجزاء( والجزاءات الدينية 
الناجمة عف الخوؼ مف اآللية، وعرؼ المجتمع الروماني جزاءات تسميـ الجاني والقصاص 

   1.طرد أو النبذوالدية واإلبعاد أو ال
معطى الجزاء في الحضارات البعيدة أنو بقي في نطاؽ الحرب وأعماليا ومحاولة  حاصؿ

إيجاد نظـ وأحكاـ تحكميا وتقيد مف استخداميا، رغـ أنيا أرست اإلطار العاـ لمبدأ التحكيـ 
جراءاتيا"الدولي الدولي  بما ساىـ كمبنة أولى في التأسيس لمجزاء 2." وطبقتو ونظمت الحرب وا 

إنما تنطمؽ في مقارباتيا مف الداخؿ ومتداخمة في جزئياتيا وأبعادىا  ،رغـ أنيا كانت في جميا
 .مع الجزاءات الداخمية المطبقة في تمؾ الحقب

 الفرع الثاني: الجزاءات الدولية في العصر الوسيط
ص سمطة الديف والدنيا في شخ وتركز ،اتسمت العصور الوسطى ببروز الجانب الديني

، يصدؽ ذلؾ عمى كؿ مف العصور الوسطى اإلسبلمية، عميو الصبغة الدينيةتغمب 
مف المعروؼ أف العصر الوسيط إنما يبدأ مع ظيور سيدنا المسيح عيسى لذلؾ ف 3.والمسيحية

عميو السبلـ في ظؿ اإلمبراطورية الرومانية، وظيور الديانة اإلسبلمية مع سيدنا محمد صمى 

                                                 
 .64عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  1
  .49عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  2
 .65عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  3

فكرة الجزاء الدولي، كمبدأ المعاممة بالمثؿ، كما ترى الشريعة اليهودية في  يشار كذلؾ إلى أف الشريعة اليهودية قد أدركت بعض مبادئ
 الحرب أداة مف أدوات تحقيؽ األهداؼ الخارجية 

 . 11أنظر في تفصيؿ الشرعة اليهودية وفكرة الجزاء، السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص 
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لقرف السابع الميبلدي، ومف المتعارؼ عميو فقيا أف العصر الوسيط يمتد اهلل عميو وسمـ في ا
 .1648 حتى معاىدة واستفاليا عاـ

ستعرض في ىذا الفرع ألىـ تداعيات وتأثيرات الحقبة المسيحية واإلسبلمية عمى ألذلؾ س
 فكرة ومكونات الجزاء الدولي

 أوال: الجزاءات الدولية في ظؿ الديانة المسيحية
حقب مف  ةسيـ الحقبة المسيحية وآثارىا عمى فكرة الجزاء الدولي إلى ثبلثيمكف تق

لذلؾ فإنو في خصوص الحقبة األولى، يرى الدكتور  ،انطبلقيا وحتى أوائؿ القرف السابع عشر
  ، أنيا قد تميزت بتفكؾ اإلمبراطورية الرومانية إلى عدة إمارات وممالؾ متناحرة،حامد سمطاف

أف الحرب كانت  اعد. أو بوادر لمجزاء بمعناه القانونيبلص أي جزاء استخ ضمنيا ال يمكف
الصورة الجزائية الوحيدة التي تمارسيا اإلمارة األقوى عمى اإلمارة األضعؼ بدوف ضوابط وال 

بينما الحقبة الثانية فقد شيدت زواؿ اإلمبراطورية الرومانية وظيور وانتشار المسيحية  1.قيود
رجاؿ الكنيسة في شؤوف اإلمبراطورية لتدخؿ مع ما صاحب ذلؾ مف  ،في روما وتعاليميا

المنيارة، وصوال إلى احتكار السمطات الزمنية والروحية التي راح رجاؿ الكنيسة خبلليا يوقعوف 
الجزاءات بصفتيـ ممثمي الرب عمى األرض، مستغميف االحتراـ الذي تحظى بو التعاليـ الدينية، 

إلى القوؿ بأف: " الكنيسة استطاعت بناء نظاـ قانوني شامؿ..... ما ذىب بالدكتور الغنيمي 
يعمو عمى الدوؿ، ذي طبيعة عالمية يقتضي رضوخ العالـ المسيحي لو." ويضيؼ بأف " القانوف 

مثؿ  ،الكنسي" تمتع بقوة اإللزاـ لقواعده " بسبب الجزاءات الفعالة التي كانت تممكيا الكنيسة
لتظير في ىذه الفترة نتيجة تطور  يد بالعقاب في العالـ اآلخر."الطرد مف رحمة اهلل والتيد
الحرب العادلة وغير العادلة وموجبات شرعية الحروب وجزاءات  القانوف الكنسي مفاىيـ حوؿ

  2.في تشكيؿ بدايات حقيقية لمكونات الجزاء الدولي التقميدي ما ساىـ خرؽ أحكاميا ونظميا،
وف بيف مفيـو الحرب العادلة ومبدأ الدفاع الشرعي المنصوص ما جعؿ مف كثير مف الفقو يقارب

                                                 
 . 101، ص 1970لنهضة العربية، القاهرة، حامد سمطاف، أحكاـ القانوف الدولي في الشريعة اإلسالمية، دار ا 1
 .51عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  2



 اإلطار التاريخي والمفاهيمي للجزاءات الدولية: األولالفصل                                            األول الباب
 

15 

مف الميثاؽ ليصموا إلى القوؿ بأف الديف المسيحي يعرؼ فكرة الجزاء  51 عميو في أحكاـ المادة:
 1.الدولي في صورة الدفاع عف النفس أو الحرب العادلة

بيا و الخاصة أور  بلمحرو  فترةالقرف العاشر الميبلدي في بدايات  لتكوف الحقبة الثالثة
حاولت الكنيسة مف خبلؿ قوانينيا الكنسية تقييد أيف ، المسمميفوالحروب الصميبية خارجيا ضد 

الحروب بيف المسيحييف مف خبلؿ إنشاء أنظمة دينية كنظاـ "سبلـ الرب" المتضمف تحييد 
واألطفاؿ وكذلؾ عدـ التعرض لرجاؿ الديف  ،األماكف المقدسة المسيحية عف األعماؿ الحربية

والعجزة، وكذا نظاـ "ىدنة الرب" الذي يمنع شف الحروب خبلؿ أياـ معينة، ما شكؿ بوادر 
 .حقيقية لما سيعرؼ الحقا بالقانوف الدولي اإلنساني

ىذه الحقبة ظيور نمط الجزاء االقتصادي الذي شيد أوؿ تطبيؽ عممي لو  شيدتكما 
ؿ المسيحية األوربية بيع السبلح والسفف بناء عمى قرار مف الكنيسة التي حّرمت عمى الدو 

 2.واألخشاب إلى المسمميف و العرب وحتى تحريـ كؿ أنواع التجارة معيـ
أنواعا مف الجزاءات: كالطرد ووقؼ المعامبلت التجارية مع الدولة التي كما عرفت الفترة       

 3تشف حربا غير مشروعة.
 ميةثانيا: الجزاءات الدولية في ظؿ الديانة اإلسال

إلى المجتمع ابتداء ينظر ء في صدد نظرة اإلسبلـ وتنظيمو لمجزاء إلى أنو اابتد يشار      
 4:عمى أنو ثبلثة أقساـ ،الدولي

دار اإلسبلـ: وتضـ المسمميف ومف دخؿ تحت ذمتيـ مف كتابييف وغيرىـ، وتخضع إلماـ  -
 .واحد أو حاكـ واحد ويسودىا اإلسبلـ

غير المسممة التي تحكميا أنظمة غير مسممة حتى ولو ضمت أفراد  وىي الببلددار الحرب:  -
 أو أقميات مسممة.

صمح مع المسمميف تتضمف  وىي البمداف التي عقدت معاىدات :أو دار الصمحدار العيد  -
حقوقا وواجبات عمى كؿ طرؼ تجاه الطرؼ اآلخر، أىميا دفاع المسمميف عمى المعاىديف ضد 

                                                 
 .113السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  1
 .54، ص 1973، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، -قانوف السالـ –محمد طمعت الغنيمي، األحكاـ العامة في قانوف األمـ  2
 .53-52عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  3
  .24، 2008بوبكر، العقوبات االقتصادية في القانوف الدولي العاـ، ديواف المطبوعات الجامعية، ابف عكنوف الجزائر، خمؼ  4
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مانات ليـ لممارسة شعائرىـ، مقابؿ دفعيـ مقدارا معينا مف الماؿ، عدواف خارجي، تأميف الض
 مف منتجاتيـ الرئيسية يسمى الجزئية.

فإف اإلسبلـ قد أحؿ الحرب الدفاعية وأباح الحرب الوقائية في  ،لذلؾ وتبعا ليذا التقسيـ      
قد تضمنت العديد  اإلسبلميةوحـر الحرب العدوانية. ألف الشريعة  1.إطار الجياد في سبيؿ اهلل

ومف ضمنيا مسألة تبياف الجزاءات  مف المبادئ السامية التي تكوف نواة لتنظيـ العبلقات الدولية
  وتحديد شروطيا.

كمصدر لمجزاءات  اإلسبلـ يجد أف القرآف الكريـالراصد لموضوع الجزاءات في  إف      
لجزاء، بؿ نص عمى األسس لتفصيؿ الجزئيات المتعمقة بالـ يتعرض وغيرىا مف األحكاـ، 

سنة الرسوؿ صمى اهلل عميو  لتكوف 2.الثابتة والقواعد الكمية التي يبنى عمييا النظاـ الجزائي
وسمـ وممارسات الخمفاء وتطبيقاتيـ وأعماؿ الشّراح وفقياء الديف، رافدا مف روافد البحث في 

ماؿ الخمفاء والحكاـ المسمميف مسألة الجزاءات الدولية، لذلؾ فمف يطمع عمى السنة النبوية وأع
لبنات ميمة في الجزاء الدولي، فقد ثبت أف  استنتاجوشروحات الفقو اإلسبلمي يستطيع 

المسمميف وفقياؤىـ قد طبقوا ووضعوا األحكاـ لقانوف الحرب، مثؿ التفرقة بيف المحاربيف وغير 
مدنييف وتجنب قتؿ النساء المحاربيف وأرسوا نظاما عادال لمعاممة األسرى والرىائف وتحييد ال

ما أمكف معو القوؿ بالمساىمة الكبيرة  3وحتى المحافظة عمى البيئة والطبيعة. والشيوخ...
لممسمميف في التأسيس ألحكاـ القانوف الدولي اإلنساني كأحد روافد القانوف الدولي العاـ و كأحد 

 الموجبات لفرض الجزاء في حاؿ خرؽ أحكامو وموجباتو. 
 
 
 

                                                 
قاؿ بها اإلماـ أبو حنيفة وبعض الزيدية وفي رأيهـ أف عالقة دار اإلسالـ بالبالد المجاورة غير المسممة هي دائما عالقة حرب ماعدا  1

بالد غير المجاورة فعالقتها بدار اإلسالـ ليست حربية إال في حالتيف: حالة أف شنت حربا عمى بالد المسمميف أو البالد المعاهدة، أما ال
، نقال عف 24تستعد لذلؾ وحالة إذا اضطهدت المسمميف المتواجديف فيها ومنعتهـ مف ممارسة شعائرهـ. خمؽ بوبكر، مرجع سابؽ، ص 

 . 31، ص 1984السمـ والحرب(، دار الخميؿ دمشؽ،  إحساف هندي، مبادئ القانوف الدولي )في
 .106حامد سمطاف، أحكاـ القانوف الدولي في الشريعة اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص  2
 وال عروا نخالأوصى سيدنا أبو بكر جندع فقاؿ:" ال تخونوا وال تغموا وال تغدروا وال تمثموا وال تقتموا طفال صغيرا أو شيخا كبيرا وال امرأة وال تق 3

 تحرقوا شجرة مثمرة وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيرا إال لمأكمه..." 
 .146راجع حسف الجمبي، مرجع سابؽ، ص 
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 الجزاءات الدولية في ظؿ القانوف الدولي التقميديالثاني:  المطمب
اية العصور الوسطى وبداية مرحمة عصر يرى بعض الكتاب أف التاريخ الحقيقي لني     
التي سجمت االستقبلؿ والسيادة  ،1648بتاريخ معاىدة واستفاليا سنة  ، تتحددانوف الدوليالق

 1.ياتمبراطور اإلواختفاء  تفكؾوربية الناشئة عف والمساواة لموحدات الوطنية والسياسية األ
يي المرحمة التي انتيت فييا حروب الثبلثيف عاما األوربية، وىي كما يرى الفقو الدولي ف     

مرحمة نشوء وتأسيس قواعد القانوف الدولي العاـ األوربي، ولعؿ أىـ ما ميز المرحمة إلى جانب 
ـ الدولة وبمورت مفيـو السيادة المطمقة وظيور االتفاقات أنيا شيدت والدة مفيو  ،التطور العممي

التي راحت تتضمف عناويف عامة لمفيـو الجرائـ الدولية ومسؤولية الدولة ووجوب  ،الدولية
  2.التعويض عف األضرار

وبرغـ ذلؾ فإنو مف الثابت أيضا أف ىذه المرحمة التاريخية مف حياة الدوؿ كانت مثقمة 
ليا التعسفية واالنتقامية بيف الدوؿ والكيانات الحديثة، ما ساىـ كرد فعؿ بمآسي الحروب وأفعا

 3.اعات ىذه الحروب في إثراء وتطوير منظومة الجزاء الدولي خاصة التقميدي منوظعمى ف
 ولئلحاطة بالمرحمة وأىـ تجمياتيا نقسـ المطمب إلى فرعيف اثنيف:   

 ليا الفرع األوؿ: سمات ونتائج بيئة ما بعد واستفا
لقد شيدت الحقبة الدولية التي تمت معاىدة واستفاليا واستمرت حتى بدايات القرف العشريف       

تعثرا واضحا في إقامة منظومة جزائية دولية تكبح جموح الدوؿ في المجوء إلى الحروب 
ية ومساءلتيا عنيا، لقد ساد الفترة جزاء دولي انتقامي تعسفي معياره المصمحة والمنفعة الذات

وشرعيتو االنتصار في الحرب، ما أشاع سرياف أنماط الجزاء الدولي التقميدي تحت حجج 
ودوافع كثيرة عمى رأسيا مبدأ السيادة ومبدأ الحؽ في المجوء إلى الحرب كنتيجة حتمية لمبدأ 

أثرا إيجابا وسمبا في تطور  ،ولعمنا نتناوؿ عنصري السيادة وواقعة الحرب كمدركيف .السيادة
 مة الجزاء الدولي وذلؾ في محدديف اثنيف: منظو 

                                                 
 -دار شتات لمنشر والبرمجيات، مصر -طه محيميد جاسـ الحديدي، الجزاءات الدولية في ميثاؽ األمـ المتحدة، دار الكتب القانونية 1

 .31، ص 2013اإلمارات، 
، 2005منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت  -النظرية والمنظمات العالمية واإلقميمية والمتخصصة -د المجذوب، التنظيـ الدوليمحم 2

 .47ص
 .57عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  3
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    أوال: مبدأ السيادة
في القرف السادس عشر، وفي وقت ليس ببعيد عف المعروؼ أف فكرة السيادة قد تبمورت      

أيػػػف صار المبدأ بعد نياية حروب الثبلثيف عاـ بيف األقاليـ األوربية  1648.1 تاريخ واستفاليا
باعتبارىا أحد المقومات الميمة التي تنيض عمييا الدولة القومية  لدوليمف أىـ ركائز القانوف ا

  2.التي كانت طيمة ثبلثة قروف الشخص الدولي الوحيد وفؽ المذىب التقميدي في القانوف الدولي
ما يؤدي حتما  3.عمى الرفض التاـ لمتدخؿ الخارجي في الشؤوف الداخمية لمدولة كمبدأ وىو يقـو

رضة الشديدة لوضع آليات لضبط الممارسات الخارجية لمدولة خاصة عند إلى تأكيد المعا
الحاجة لتأميف مصالحيا الحيوية، ما يحيؿ إلى الحرية المطمقة لمدولة في إعبلف وشف الحروب 

ما جعؿ مف مبدأ السيادة  .لوجودىا وحماية مصالحيا الوطنية لتحقيؽ مكاسب قومية ضرورية
، ضد أي خطة أو م نيج ضابط لمجزاء، ما جعؿ صورة الجزاء األكثر شيوعا في بيكذا مفيـو

 4تمؾ الفترة ىي صورة جزاء الفعؿ والثأر بدؿ جزاء رد الفعؿ والنتيجة.
 في القانوف الدولي التقميدي لمجزاءصورة كثانيا: الحرب 

عد معطى الحرب، مف أىـ وأوؿ صور الجزاءات الدولية في ظؿ القانوف الدولي 
وفي ذلؾ يقوؿ الفقيو )بمينتشمى( أنو:  5.وسيمة لتسوية المنازعات الدولية ت تمثؿالتقميدي، إذ كان

'' إذا اتخذ خرؽ القانوف صورة التدخؿ في النطاؽ القانوني لدولة أخرى، كاف مف حؽ ىذه 
عادة الحالة إلى ما كانت عميو قببل  الدولة ليس فقط أف تسعى إلى إيقاؼ ىذا التدخؿ، وا 

نما فرؽ ذلؾ الحصوؿ عمى ترضية والحصوؿ عمى تعويضا ت عف الضرر الواقع عمييا، وا 
وعمى غرامة....ولمدولة أف تقتص مف الدولة المعتدية..'' فالحرب وفقا ليذا الرأي كانت تعد 

لـ تكف جزاء يمكف لمدولة أف تمجا إلييا في حالة االعتداء عمى حقوقيا...وعمى ىذا األساس 
فعمية، بؿ عمى أنيا إجراء قانوني مف إجراءات الدفاع  النظرة إلى الحرب باعتبارىا حالة

                                                 
 183، ص 2005إبراهيـ أبو خزاـ، أقواس الهيمنة، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة األولى،  1
 .43، ص 2002، الجزائر الطبعة األولى، ELGAد حمدي، دراسات في القانوف الدولي العاـ، منشورات صالح الديف أحم 2
 .220، ص 2008عبد الغفار عباس سميـ، مستقبؿ العقوبات الدولية باألمـ المتحدة، دار النهضة العربية، الطبعة األولى،  3
 .58عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  4
 .31، ص طه محيميد، مرجع سابؽ 5



 اإلطار التاريخي والمفاهيمي للجزاءات الدولية: األولالفصل                                            األول الباب
 

61 

ف ىنا جاءت فكرة الحرب العادلة ػػم 1الشرعي، أي أنيا تباشر دفاعا عف الحؽ المعتدى عميو.
في مواجية الدولة األخرى  أف تعمف الحربأي الحرب التي يباح فييا لمدولة المجني عمييا 

...غير أف فكرة باعتبارىا وسيمة الستعادة ىيبة القانوفالمعتدية، باعتبارىا عقوبة تنزؿ بيا..أي 
الحرب العادلة كجزاء لـ تكف تتوقؼ عمى طبيعة المخالفة المرتكبة أو عمى جسامة االعتداء 
نما كانت الدوؿ تمجأ إلى الحرب كمما استشعرت أف ثمة مخالفة لقواعد القانوف الدولي،  الواقع وا 

الذي أخرج الحرب مف فكرة أنيا صورة لمجزاء إلى أف  األمر قد تضر بحقوقيا أو مصالحيا،
تكوف وسيمة تعسفية لدى الدوؿ القوية لفرض السيطرة والتوسع عمى حساب الدوؿ األخرى، 

  2.ء التعسفية واالنتقامية والثأريةأنماط الجزا مف وتكوف بذلؾ
بقوانيف  مجمؿ القوؿ أف ىذه المرحمة قد كانت مرحمة سيادة الجزاء غير المنضبط إال

إلى ظيور أنظمة كثيرة، مثؿ "نظاـ الفتح" و  -كما سبؽ معنا –المنتصر في الحرب، ما أدى 
شيده النظاـ الجزائي سي"نظاـ الغرامات" و " نظاـ االنتصار" والتي ىي غير بعيدة جدا عف ما 
 ربما.    أكثر مشروعية  الدولي في عيد العصبة وعيد ميثاؽ األمـ المتحدة، لكف بأكثر انضباط و

 نظاـ لمجزاءات الدولية إنشاءبوادر الفرع الثاني: 
سبؽ معنا في الجزئية السابقة الوصوؿ إلى أف مف أىـ نتائج المرحمة، ىو كثرة المجوء إلى      

الحرب كوسيمة لفض النزاعات وتسوية الخبلفات، انطبلقا مف كونيا وسيمة قد تكوف مشروعة 
رب العادلة، ولعؿ ما زاد الوسيمة )الحرب( زخما واستخداما ىو إذا كانت تحت لواء ما سمي بالح

حاجة الدوؿ إلى أسواؽ خارجية لتمبية الحاجات االقتصادية المتزايدة ليا، ناىيؾ عف عدـ 
نضوج فكرة السمطة العميا لمدوؿ، ما عزز أكثر مف سمطة مبدأ السيادة وحرية الدولة في 

ولي آنذاؾ مجرد أعراؼ مبعثرة ومبادئ وعادات ىي التصرؼ، لتصير بذلؾ قواعد القانوف الد

                                                 
1

جامعة كمية حقوؽ، عبد الواحد محمد الفار، تطور فكرة الجريمة الدولية والعقاب عميها في ظؿ القانوف الدولي، مجمة الدراسات القانونية،  
 .11-10 ، ص1992أسيوط، العدد الخامس عشر، جواف 

2
 .12-11، ص نفس المرجع 

الذي يبيح لمدولة بضـ أقاليـ مف الدولة المهزومة، كذا "نظاـ الغرامات" الذي تفرض  " نظاـ الفتح"نا في فترة القانوف الدولي التقميدي،وجد
ؿ عف نفقات الحرب التي تكبدتها، ما شكؿ في تمؾ الفترة شبيها بنظاـ يفيه الدولة المنتصرة غرامات مالية عمى الدولة المنهزمة كبد

"حؽ المنتصر" في صورة أمالءات المنتصر  المعتدية، وأيضا وجدنا نظاـالتعويض في القانوف الدولي المعاصر والذي يفرض عمى الدولة 
 عمى المنهـز في الحرب شروطا

  .161، ص 2004محمد سامي عبد الحميد، قانوف الحرب، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، : راجع في ذلؾ
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إال انو وبالرغـ مف سيادة الحرب  منيا لمقواعد القانونية الدولية.أقرب لمقواعد األخبلقية 
والفوضى فإف مبلمح تنظيمية بدأت تظير وتتشكؿ في صورة أحبلؼ وتنظيمات إقميمية اعتبارا 

القانوني الدولي، ومف ثمة إلى قياـ منظومة مف القرف التاسع عشر، لتتحوؿ إلى أسس لمنظاـ 
رض ألىـ صورىا عأىػػي البوادر التي س و 1.جزائية في عيد عصبة األمـ وميثاؽ األمـ المتحدة

 :في جزئيتيف اثنتيف
  السياسي والقانوني أوال: بوادر التنظيـ

فبلسفة ظمت فكرة التنظيـ الدولي حتى بداية القرف التاسع عشر، أمنية تراود أذىاف ال
والمفكريف، ومع نياية الحروب النابميونية أخذ العالـ يشيد أولى المحاوالت الجدية إلقامة 

تنتقؿ مف فوضى وبدائية تجمع الدوؿ إلى مرحمة التنظيـ السياسي وشبو  تنظيمات دولية
 محددات: ةوذلؾ مف خبلؿ مجموعة مف المحددات التنظيمية نذكر منيا ثبلث 2القانوني.

النفعية والظرفية لدوؿ المتحاربة في البداية عمى إنشاء التحالفات ذات الطبيعة . دأبت ا1
" في تطبيؽ القانوف الدولي وجزاءاتو التقميدية عمى المنتيؾ ومنحيا شرعية "األمـ المتمدنة

لقواعده وأعرافو ومبادئو، ومف ذلؾ ما فرضو الحمؼ الرباعي )روسيا، النمسا، بريطانيا، بروسيا( 
، فالحمؼ المنتصر منح نفسو سمطة رد فعؿ األمـ المتمدنة 1814 سنةيوف بونابرت ضد نابم

لمعاقبة المعتدي المنيـز نابميوف ألنو: " خرؽ قدسية المعاىدات وانتيؾ األخبلؽ والعادات 
المتوارثة والقيـ والمبادئ السائدة في األمـ المتمدنة...." لقد أرسى اقتصار رد الفعؿ عمى انتياؾ 

األمـ المتمدنة إلى إرساء المفيـو األوؿ لكيفية تطبيؽ الجزاء الدولي عمى المنتيؾ وفقا مبادئ 
ويشار في صدد الحمؼ الرباعي أنو اعتبر نفسو يتكمـ  3لممبادئ والقواعد العرفية والتعاىدية.

نما كذلؾ يتكمموف  كميا، فقد صرح أعضاء الحمؼ: أوروباباسـ  " أنيـ ال يمثموف دوليـ فقط، وا 
و كأني بيذا المنيج ىو نفسو الذي جاء فيما بعد  4ال يتجزأ." ،كميا التي تشكؿ كبل أوروبااسـ ب

                                                 
 62عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص،  1
2

 الطبعة التاسعة،  منشورات الحمبي الحقوقية، -نظرية والمنظمات العالمية واإلقميمية والمتخصصةال -التنظيـ الدوليمحمد المجذوب،  
 .47، ص 2007بيروت 

  .62أنظر أيضا عمي جميؿ حرب مرجع سابؽ، ص   

 . 63-62، ص نفس المرجع 3
 . 48محمد المجذوب، التنظيـ الدولي، مرجع سابؽ، ص  4
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في خصوص استئثار الدوؿ الخمس المنتصرة في الحرب  1945ضمف ميثاؽ األمـ المتحدة 
 بميمة حفظ السمـ واألمف الدولييف.

برمت معاىدة فيما بينيا في إثر انتصار الحمؼ الرباعي عمى نابميوف في معركة " واترلو" أ. 2
، وتؤسس تمؾ المعاىدة إلى إقرار أوروبالتنصب نفسيا وصية عمى  30/05/1814 فيينا بتاريخ:

مبدأ الحياد، وقواعد حرية المبلحة في األنيار الدولية، وتحريـ تجارة الرقيؽ، وتنظيـ البعثات 
عمى المجتمع األوربي، ما  أكثر مف ذلؾ أقرت مبدأ األمف الجماعي لمحفاظ و 1الدبموماسية.

يعني إقرارا وضعيا لمفيـو رد الفعؿ الجماعي الشرعي، ما يعني التخمي تدريجيا عف أساليب 
 .أوروبااالنتقاـ و جزاء رد الفعؿ ولو عمى مستوى الحمؼ وعمى مستوى جغرافية 

      انعقد المؤتمر األوربي األوؿ في مدينة: 1818 . بانضماـ فرنسا لمحمؼ المقدس عاـ3
روسيا، بريطانيا، النمسا، ، أيف صرح قادة الحمؼ )روسيا، ب" Aix-La Chapelle "إكس الشابيؿ

، " أف مموؾ الدوؿ المجتمعة يتعيدوف بتطبيؽ مبادئ وقواعد القانوف الدولي العاـ بكؿ دقةفرنسا(
ة اقتراح قيصر روسيا والذي يقضي بعقد معاىدة عام Aix-La Chapelleوقد تضمف اجتماع 

تتعيد فييا كؿ دوؿ أوربا بضماف ممتمكات بعضيا البعض وضماف أشكاؿ الحكومات والنظـ 
ما يعزز التحميؿ السابؽ في بوادر تشكؿ ضوابط قانونية معينة تحكـ  2ا.فيي السياسية القائمة

ليكوف انضماـ العبلقات بيف الدوؿ األوربية وبالذات المسائؿ المتعمقة باألمف في أوربا، 
إيذانا بتشكؿ قانوف دولي حقيقي  1856 طورية العثمانية إلى الحمؼ المقدس المسيحي سنةاإلمبرا

يتعدى القانوف الدولي ذا الطابع األوربي المسيحي. ويكوف أيضا مساىمة ولبنة أخرى في تييئة 
سيما في خصوص المنظومة الجزائية، حيث طوير النظاـ القانوني وقواعده المناخ دولي لت
ت" المؤتمر األوربي" في إرساء مفاىيـ جزائية ستكوف ضمف منظومة القانوف ساىمت قرارا

                                                 
 .49 ص، محمد المجذوب، المرجع السابؽ 1
 .50، ص نفس المرجع 2

عمى  استحسنت بروسيا فكرة قيصر روسيا الخاصة بمعاهدة لضماف ممتمكات دوؿ أوربا، واقترحت إنشاء جيش دولي يكفؿ تنفيذ المعاهدة،
طانيا التي إال أنه فشؿ بسبب معارضة بري ،وقد حظى االقتراح بموافقة األغمبية ،أف يقود الجيش الدوؽ ''ولنجتوف'' بطؿ معركة واترلو

 .رفضت االرتباط بأي شكؿ مف أشكاؿ الضماف الجماعي األوربي
 .51راجع محمد المجذوب، المرجع سابؽ، ص 
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مثؿ: مفيـو الجزاء االقتصادي )المقاطعة  1.الدولي الجزائي اعتبارا مف ميثاؽ عصبة األمـ
، فضبل عمى أف "المؤتمر األوربي" قد نقؿ الجزاء االنتقامي 2والحصار( والجزاء القانوني )الطرد(

ة إلى دوؿ المؤتمر مميدا الطريؽ لقياـ جزاء دولي كرد فعؿ جماعي تؤتيو الدوؿ الثأري مف الدول
المييمنة عمى النظاـ الدولي، كما ىو الحاؿ مع الجزاء الدولي المعاصر برعاية منظمة األمـ 

 3.المتحدة
 منظومة الجزاءات الدولية ؿْ ػػَتَشكُ  وبػػػػوادرثانيا: المؤتمرات األوربية 
المؤتمرات األوربية المتبلحقة في القرف التاسع عشر في إطبلؽ البناء لقد ساىمت أعماؿ 

التمييدي لمقانوف الدولي العاـ االتفاقي وفروعو، ومف ذلؾ إرساء األسس والمبادئ القانونية 
األساسية لبعض القواعد الوضعية ومنيا لبعض الجرائـ الدولية التي شكمت السند القانوني لبنياف 

 1856 بيف عامي ية الجزائية وقد تـ ذلؾ في مرحمتيف ىامتيف تمتد األولى منيماالمنظومة القانون
صدور تصريح باريس البحري الذي أقر بعض المبادئ الميمة  1856 أيف شيد العاـ 1899و 

 ومنيا:
 إقراره تحريـ الحصار البحري إال عند الضرورة.  -
 إلغاء أعماؿ القرصنة. -
 سفف دوؿ محايدة.  حماية األمواؿ المنقولة عمى -

التوقيع عمى اتفاقية جنيؼ األولى الخاصة بتحسيف  1864 كذلؾ شيدت ىذه المرحمة سنة
أحواؿ جرحى الحرب والتي شكمت فيما بعد جزءا أساسيا مف منظومة القانوف الدولي الجزائي، 

داية رغـ أف االتفاقية لـ تتضمف عقوبات محددة لمعاقبة منتيكي أحكاميا، غير أنيا كانت ب
 في نفس المنيج السابؽ سار تصريح بطرسبرج عاـ و 4إلرساء أسس القانوف الدولي المعاصر.

الذي تضمف ضرورة تقييد األعماؿ الحربية وتعييف الحدود التي يجب أف تقؼ عندىا  1868
ه وىذه الحدود ىي القواعد العرفية والقانونية والمبادئ اإلنسانية المطبقة في األمـ المتمدنة وليذ

                                                 
 .65-64عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  1
 . 80راجع حوؿ جزاءات المؤتمر األوربي، عبد اهلل األشعؿ، النظرية العامة لمجزاءات في القانوف الدولي، مرجع سابؽ، ص  2
 .65مي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص ع 3
يوسؼ حسف يوسؼ، المحاكمات الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب والتطهير العرقي وجرائـ اإلبادة، المركز القومي لإلصدارات القانونية،  4

 .14، ص 2011الطبعة األولى 
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الغاية نص التصريح عمى تقييد استخداـ الرصاص المتفجر والمقذوفات الحربية في أوقات 
أشار مؤتمر بروكسؿ إلى ضرورة فرض الجزاءات  1874 العاـ ويشار كذلؾ أنو في ،الحرب

مف ىذه المرحمة، مرحمة أولى  جعؿما  1.عمى الدوؿ التي تنتيؾ القواعد الناظمة لمحروب البرية
ة التأسيس لمبنات األولى لممنظومة الجزائية الدولية والتي ساىمت الفترة الثانيفي محاوالت 

 .1907 و 1899 سيما المرحمة الممتدة مف العاـبزخميا القانوني في إثرائيا ال
مرحمة ميمة في التأسيس لممنظومة الجزائية  1907، 1899 لقد شكؿ مؤتمر الىاي لعامي      

بر أغمب الفقو الدولي اجتماعات الىاي مف أىـ المسارات في القانوف الدولي، حيث يعت
التاريخية المؤسسة لمنظومة الجزاء الدولي والمنشئة لمقواعد والمبادئ الدولية الجزائية خاصة 
المتعمقة منيا بالجرائـ الدولية مف مثؿ الجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب والتي ستكوف الحقا 

 2يو.مستندا لمحاكـ نورمبرغ وطوك
( دولة وذلؾ ألجؿ إقرار 26، ستة وعشروف )1899 لقد حضر مؤتمر الىاي األوؿ لعاـ:

السبلـ والمجوء إلى التحكيـ لحؿ النزاعات الدولية، والعمؿ عمى نزع السبلح وتقييد األعماؿ 
 الحربية وتنظيـ قواعد الحياد بيف الدوؿ، وقد نتج عف ىذا المؤتمر النتائج التالية:

 ىيئة قضائية دولية ممثمة في محكمة التحكيـ الدولية الدائمة. إنشاء أوؿ -
تنظيـ قواعد الحرب البرية ) تحريـ استعماؿ األسمحة المسمومة، معاممة األسرى والجرحى  -

ليشيد مؤتمر الىاي  ىـ تحريـ فرض العقوبات الجماعية،وحماية المدنييف أثناء القتاؿ....( واأل
دولة توقيع ثبلث عشرة  (44أربعة وأربعوف )والذي حضرتو  18/10/1907: الثاني المنعقد في

اتفاقية، عدت مدونة خاصة لمجموعة القوانيف والعادات المتعمقة بالحرب البرية، خاصة و أنيا 
ألوؿ مرة تنص عمى مبدأ "مارتينز" ذي المدلوؿ الجزائي وقد ورد فيو إلى أنو: " إلى أف  و

أعراؼ الحرب...يبقى السكاف والمحاربوف تحت حماية وحكـ تصدر مدونة دولية أكمؿ لقوانيف و 
قانوف األمـ، كما تنبع مف العرؼ والعادات المتبعة بيف الشعوب المتحضرة ومف القوانيف 

 3"اإلنسانية وامبلءات ما يقضي بو الضمير العاـ.
                                                 

 .79، ص 1971مطبعة المعارؼ، بغداد، حميد السعدي، مقدمة في دراسة القانوف الدولي الجنائي،  1
  .68عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  2
 .69، 68، ص نفس المرجع 3
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مجمؿ القوؿ في نياية العرض المتعمؽ بإرىاصات إنشاء نظاـ جزائي دولي أف مرحمة 
رف التاسع عشر ىي مف أىـ المراحؿ التي ساىمت في وضع المبنات التمييدية والتجريبية الق

سيما مف خبلؿ إنشاء تنظيـ دولي في صورة عصبة تطوير القانوف الدولي العاـ، ال األولى في
األمـ، و مف خبلؿ تدويف بعض األعراؼ والعادات الدولية، وصوال إلى إنتاج أحكاـ وقواعد 

لمنظومة قانونية جزائية تشكؿ جوىر القانوف الدولي الجزائي كفرع أصيؿ لمقانوف  قانونية تؤسس
 الدولي العاـ. 

 مجزاءات الدوليةالتأسيس النظري والمفاهيمي ل :الثانيالمبحث 
التػي حظيػت باىتمػاـ رجػاؿ الفقػو عمػى  مواضػيعلقد كاف موضوع الجزاء الػدولي مػف أىػـ ال

ب التاريخية التي شيدت قياـ عبلقات دولية بيف كائنات مختمؼ اختصاصاتيـ وفي مختمؼ الحق
 الذيف بحثػوا فػي ،المجتمع " الدولي" ، وقد ظير ذلؾ االىتماـ أكثر مع فقياء القرف السابع عشر

فكػػرة الجػػزاء فػػي القاعػػدة القانونيػػة الدوليػػة وأسػػاس اإللػػزاـ فييػػا، مػػف منظػػور أف مػػف الفقػػو وعمػػى 
رأييػـ  بأنكػر وجػود الجػزاء فػي القػانوف الػدولي ومػف ثمػة بحسػ رأسيـ فقيػاء القػانوف الػداخمي مػف

بينمػا  1فقواعده ال تعدو أف تكوف إال قواعد أخبلقية ال يترتػب عمػى مخالفتيػا أيػة مسػؤولية دوليػة.
ذىػػب اتجػػاه آخػػر إلػػى أنػػو ال خػػبلؼ فػػي وجػػود الجػػزاء فػػي القػػانوف الػػدولي عمػػى أنػػو ذا طبيعػػة 

فمػػا أىػػـ االتجاىػػات المنكػػرة والمؤيػػدة لوجػػود  2.ع الػػدوليخاصػػة تتماشػػى وطبيعػػة تكػػويف المجتمػػ
الجػػزاء فػػي القاعػػدة القانونيػػة الدوليػػة؟ ومػػا أسػػاس اإللػػزاـ فييػػا؟ ومػػا مفيػػـو ومحػػددات الجػػزاءات 

  الدولية؟
 التأسيس النظري لمجزاء في القانوف الدوليالمطمب األوؿ: 

 :اتجاىاف والعدـفي الوجود  ،تجاذب فكرة الجزاء في القانوف الدولي      
 الفرع األوؿ: االتجاع المنكر لمجزاء في القانوف الدولي

القانوف الدولي العاـ مف فقو في ال يوجد إلى أنو يشار ابتداء إلى أف بعض اآلراء تذىب       
 « Tandon » واألستاذ:  «L.Oppenheim»أنكر وجود فكرة الجزاء الدولي باستثناء األستاذ:

                                                 
 .23ص  ،2014 ،-مصر -، اإلسكندريةولي العاـ، دار الجامعة الجديدةسامي محمد عبد العاؿ، الجزاءات الجنائية في القانوف الد 1
 . 5، ص 1998لجديدة، المنصورة، الطبعة السادسة، ي بشير، القانوف الدولي العاـ وقت السمـ والحرب، مكتبة الجالء االشافع 2
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باستثناء ىؤالء فإف االتجاه المنكر لوجود فكرة الجزاء في القانوف الدولي ف « L.Delpez» تاذ:واألس
، فالجزاءات عند ىؤالء افتراض غير متصور في القانوف ىـ مف فقياء القانوف الوطني ،العاـ

ال أساس إللزاـ القاعدة القانونية الدولية إال في صورة الجزاء وحجتيـ في ذلؾ أنو  1.الدولي العاـ
وحده الدافع الحتراـ الدوؿ اللتزاماتيا الدولية حيث يرى األستاذ محمد سامي عبد الحميد أف فيو 

الجزاء بطبيعتو ال يتصور توقيعو إال مف كائف ذي إرادة واعية وقوة تفوؽ قوى باقي الكائنات 
ف الدولية ولو مصمحة تقتضي الحماية في صورة إكراه المخاطبيف بالقاعدة القانونية النابعة م

لذلؾ فقد شكؾ أصحاب ىذا  2.إرادتو عمى احتراـ مضموف ىذه القاعدة المتفقة ومصالحو
االتجاه في إسباغ الصفة القانونية عمى قواعد القانوف الدولي وذلؾ انطبلقا مف مقارنتو بقواعد 
القانوف الداخمي التي تتضمف تنفيذ الجزاء عمى المخالؼ لو، فأنصار ىذا االتجاه يشككوف في 

ونية القاعدة القانونية الدولية مف حيث فقدىا لركف الجزاء ويشككوف في قدرة المجتمع الدولي قان
عمى ضبط سموؾ أشخاصو وتوقيع الجزاء عمى المخالؼ منيا اللتزاماتو القانونية، فالنظاـ 

أما القوؿ بأف الدوؿ تتخذ  3القانوني الذي ال يستطيع فرض احترامو بتوقيع الجزاء نظاـ بدائي.
التدابير الضرورية ردا عمى االعتداء فبل يعدو في نظر ىذا االتجاه أف يكوف إال صورة مف 
صور االنتقاـ والثأر أو الرد بالمثؿ وال يرقى إلى مستوى الجزاءات التي يجب أف تفرض مف 

فإف جوىر ىذه السيادة  ،ألف الدوؿ تتمسؾ بسيادتيا و 4.ىيئة وسمطة عميا حاكمة تتمتع بالحياد
استئثار جية الحكـ في الدولة بكافة اختصاصات السمطة ومظاىرىا دوف خضوع لجية ىو 

ما يعني غياب الجزاء عف أحكاـ القانوف  5أعمى ودوف مشاركة مف جية مماثمة أو أدنى.
ليصؿ تحميؿ ىذا االتجاه إلى أف القاعدة القانونية الدولية ال تزاؿ في طور التكويف إف الدولي، 

                                                 
 .587، ص 2005إبراهيـ الدراجي، جريمة العدواف ومدى المسؤولية الدولية عنها، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى،  1

نتقامية، وقد شايعه في ذلؾ ذهب األستاذ/ هانز كمسف إلى القوؿ بوجود فكرة الجزاءات الدولية، وهي في نظرع، الحرب واإلجراءات اال 
 .  117في دراسته حوؿ الجزاءات في القانوف الدولي. أنظر: السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  ونرػػػػاألستاذ/ ك

 .108ص   ،صالح الديف أحمد حمدي، مرجع سابؽ 2
 .24عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص  سامي محمد 3

4 Hard H.L, The Concept of  Law, Oxford Clarredon press, 1961, p .209 -210. 
فكرة ضرورة وجود جزاء يقترف بالقاعدة القانونية يفرض االلتزاـ بها، عمى أنه حاوؿ أف يجعؿ مف تدابير الحرب  معوقد اتفؽ الفقيه كمسف 

.واإلجراءات االنتقامية األخرى نوعا مف الجزاءات  
.  116أنظر في ذلؾ: السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص   

 .27امي محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص س 5
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و مف حيث الجزاء المقترف بيا، أي أف الجماعة الدولية ال تممؾ عناصر مف حيث وجودىا أ
ميما يكف مف أمر وبالرغـ مف رجاحة الحجج التي سيقت لنفي الجزاء عف  1.مكتممة لمجزاء

الجزاء ليس شرطا لوجود القاعدة القانونية بأف  ،القانوف الدولي، إال أف مف الرجاحة أيضا القوؿ
الجزاء فدور  2.االجتماعية، فاإلحساس بااللتزاـ ال يرتبط بوجود العقوبة فيي توجد نتيجة الحاجة

في القانوف ال يتعدى كونو دورا تنفيذيا يتمثؿ فيما يمكف أف تتخذه السمطة التنفيذية مف إجراءات 
ف كاف يساعد عمى  تباع مقتضياتو، فالجزاء المنظـ وا  القسر لحمؿ األفراد عمى االلتزاـ بالقانوف وا 

  3القاعدة القانونية وتطبيقيا ولكنو ليس ركنا أو شرطا لوجودىا.نفاذ 
كما أف أسباب امتثاؿ الدوؿ ألحكاـ القانوف الدولي ىي ذات األسباب السائدة في المجتمع 
الػداخمي، فالػدوؿ تػؤدي واجباتيػػا ألنيػا تعمػـ أف ىػػذا النظػاـ الػدولي لػف يعمػػؿ بغيػر ىػذه الطريقػػة، 

عمػػى عضػػويتيا فػػي المنظمػػات الدوليػػة لمفػػوز بالمزايػػا التػػي  ف يحػػافظأ ،كمػػا أف مػػف شػػأف التزاميػػا
تمنحيا تمؾ التنظيمات، وفي الحقيقة فإف مدى استفادة الدولة مػف االمتثػاؿ ألحكػاـ القػانوف عمػى 
المػػػدى البعيػػػد تفػػػوؽ المزايػػػا التػػػي تحصػػػؿ عمييػػػا عمػػػى المػػػدى القصػػػير فػػػي حػػػاؿ خػػػرؽ القواعػػػد 

جتمػع الػدولي فػي النيايػة كػالمجتمع الػداخمي مجتمػع طبقػي محكػـو كمػا أف الم 4.القانونية الدولية
بمػوازيف القػوى والنفػوذ لػذلؾ كػػاف أسػاس اإللػزاـ فػي القاعػدة القانونيػػة الدوليػة ىػو فػي صػدوره مػػف 
إرادة الفئػػػة المسػػػيطرة القػػػادرة عمػػػى فػػػرض الجػػػزاء عمػػػى مػػػا دوف الدولػػػة األقػػػوى فػػػي القػػػوة والنفػػػوذ 

وكونيػػػا ال تػػػأتمر إال بإرادتيػػػا  المسػػػتقمة ال تخضػػػع ألحػػػد " أف الػػػدوؿ والسػػػيطرة. أمػػػا القػػػوؿ بفكػػػرة
المطمقػة والبلمحػػدودة، وكونيػػا ال تحتػـر إال القواعػػد التػػي ارتضػػتيا...، فيػي أفكػػار نظريػػة مجػػردة 

ف كانت ت 5."تتعارض مع كؿ المعطيات التاريخية أحكاـ القانوف الدولي التقميدي ظؿ مح في صوا 
و بعػض دليػؿ ىػذا الطػرح ىػو نػص  ال تسػتقيـ، ف الػدولي المعاصػرالتقميدي فإنيا فػي فتػرة القػانو 

ال تكتفػػي بإعطػػاء حػػؽ ردع العػػدواف لمػػف كػػاف ضػػحية ي مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة التػػ 51:المػػادة
وأىـ تطبيػؽ ، لو، بؿ تسمح لكؿ دولة بمساعدة المعتدى عميو في إطار الدفاع الشرعي الجماعي

                                                 
 .28، ص سامي محمد عبد العاؿ، المرجع السابؽ 1
 .588إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ، ص  2
 .  58، ص 1961محمد حافظ غانـ، مبادئ القانوف الدولي العاـ، مطبعة نهضة مصر،  3
 .20، ص 2009دار النهضة العربية  -كأسموب إلدارة األزمات -محمد إبراهيـ ممتـ، الجزاءات الدولية 4
 .26، ص 2002 -2-الجزائر، الطبعة  -، دار الغرب لمنشر والتوزيع، وهراف1سمطاف، مبادئ القانوف الدولي العاـ، الجزء  بومحمد  5
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وىػو الػذي " سػمح و  ،29/11/1990: فػي ( الصػادر678):ليذا المبدأ ىو قػرار مجمػس األمػف رقػـ
مػػنح الػػدوؿ األعضػػاء إمكانيػػة اسػػتخداـ كػػؿ الوسػػائؿ الضػػرورية بمػػا فييػػا اسػػتخداـ القػػوة، ألجػػؿ 

 1وضع حد لموضعية غير الشرعية التي نتجت عف احتبلؿ العراؽ لمكويت.
  لقانوف الدولياالتجاع المؤيد لوجود الجزاء في االفرع الثاني: 

سبقت اإلشارة إلى أف فكرة الجزاء الدولي ليست موضع خبلؼ لدى الفقػو الػدولي مػف حيػث      
وجودىػػا فػػي القػػانوف الػػدولي العػػاـ، بيػػد أف الخػػبلؼ قػػد كػػاف فػػي إطػػار التكّييػػؼ القػػانوني لفكػػرة 

وحػػوؿ أسػػاس إلزاميػػة قواعػػد ىػػذا  ،الجػػزاء الػػدولي مػػف منظػػور عبلقتيػػا بوضػػعية القاعػػدة الدوليػػة
فمػػا أسػػاس إلزاميػػة قواعػػد القػػانوف الػػدولي العػػاـ؟ ومػػا عبلقػػة عنصػػر الجػػزاء بوضػػعية  2القػػانوف.

    3.القاعدة الدولية
   أوال: أساس إلزاـ القاعدة الدولية بالنظر لعنصر اإلرادة

إف القائميف باإللزاـ بمعنى الجبر في القاعدة القانونية الدولية، يؤسسوف لذلؾ مف خػبلؿ مػا 
ذاتي أو اإلرادي الػداخمي، رغػـ أف ذلػؾ يتعػارض مػع صػفتي العموميػة والتجريػد يسمى بااللتزاـ ال

والموضػػوعية، ذلػػؾ أف اإلرادة أىػػـ تعبيػػر عػػف الذاتيػػة والشخصػػية، ليػػذا اعتبػػرت محػػاوالت أخػػرى 
رغاـ خارجي يستمد أصمو مف اختيار إرادي ابتدائي ويسػتمد قوتػو  فكرة اإللزامية عبارة عف أمر وا 

د تفرع ىذا التيار إلى اتجػاىيف ػػلق و 4.اإلرادة اآلمرة لممجتمع الدولي ككؿ مف موقؼ جماعي ىو
حيث أسس أحدىما اإللزاـ عمى اإلرادة المنفػردة لمدولػة، بينمػا أسسػيا االتجػاه الثػاني عمػى أسػاس 

  .اإلرادة المشتركة لمدوؿ
 
 
 

                                                 
 :راجع 1
 54-53  Philippe Moreau Déferges, UN Monde d'ingérences, presse de sciences po ,paris, 1997, p 
 .129لسيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص ا 2
 يقصد بوضعية القاعدة القانونية '' تمؾ القاعدة العامة المجردة الممزمة المقترنة بجزاء مادي ممموس'' 3

  .36-35أنظر في تعريؼ وضعية القاعدة القانونية: سامي محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص 
 .20محمد بو سمطاف، مرجع سابؽ، ص  4
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 نظرية اإلرادة المنفردة ) التقييد الذاتي(:. 1
''               ؾنػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػورج جيم''ء األلمػػػػػػػػػػاف وعمػػػػػػػػػػى رأسػػػػػػػػػػيـ الفقيػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػذه النظريػػػػػػػػػػة الفقيػػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػػرح 

(Jellinek 1851-1911). الػػػذي أسػػػػس القػػػػوة الممزمػػػػة  1880.1 فػػػي كتػػػػاب ظيػػػػر لػػػو فػػػػي العػػػػاـ
لمقاعدة القانونية الدولية عمى أساس إرادة الدولػة المنفػردة والتػي تتصػؼ بوصػؼ التحديػد اإلرادي 

رادتيػا إلػى التحمػؿ بمػا يفرضػو الذاتي، فالدولة إنما تمتـز بالقانو  ف الدولي نتيجػة انصػراؼ نيتيػا وا 
عمييػػا ىػػذا القػػانوف مػػف التزامػػات، فأسػػاس القػػوة الممزمػػة إنمػػا يكمػػف فيمػػا تفرضػػو كػػؿ دولػػة عمػػى 
نفسػػػيا مػػػف قيػػػود بمحػػػض اختيارىػػػا المطمػػػؽ وفػػػي ذلػػػؾ إثبػػػات لحريػػػة الدولػػػة وتعبيػػػر صػػػريح عػػػف 

 2.معاىدات واالتفاقات الدولية أو الثنائيةسمطتيا في اتخاذ القرار ومنيا إبراـ ال
( عػف نظريتػو بػأف ؾنػجيميػدافع ) مَّػاومنطػؽ خاصػة ل رغـ ما اتسػمت بػو النظريػة مػف ذكػاء

يػػػرد عمػػػى جممػػػة االنتقػػػادات الموجيػػػة ليػػػا بقولػػػو أف مصػػػالح الػػػدوؿ تمنػػػع ىػػػذه األخيػػػرة مػػػف عػػػدـ 
قػػدت فػػي جوانػػب جوىريػػة تتعمػػػؽ االلتػػزاـ بمػػا فرضػػتو عمػػى نفسػػيا مػػف التزامػػػات، إال أنيػػا قػػد انت

ومػػف ذلػػؾ مػػثبل أف بعػػض الفقػػو رأى أف التأسػػيس اإلرادي لفكػػرة  ،بأسػػاس قيػػاـ ىػػذه النظريػػة ذاتػػو
مػػف حيػػث أف جعػػؿ أسػػاس اإللػػزاـ فػػي إرادة الدولػػة  3.اإللػػزاـ ىػػو نفسػػو نافيػػا لئللػػزاـ ال مؤسسػػا لػػو

، فمتػػى شػػاءت الدولػػة التزمػػت 4.ينفػػي ابتػػداء خصيصػػة العموميػػة والتجريػػد عمػػى القاعػػدة القانونيػػة
ومتػػى شػػاءت أنكػػرت، مػػا يزيػػؿ عػػف القاعػػدة القانونيػػة الدوليػػة فكػػرة الموضػػوعية التػػي ينبغػػي أف 

فضػبل أف فكػرة التحديػد الػذاتي لػئلرادة كانػت تصػمح مػع التصػور  5.تتصؼ بيا أي قاعدة قانونية
أف  كمػػاسػػمطات الدولػػة. القػػديـ لمسػػيادة ولكنيػػا لػػـ تعػػد تتماشػػى مػػع الفكػػرة الحديثػػة الختصػػاص و 

لتتطػػػور  6.التػػػي تنشػػػأ أحيانػػػا خػػػارج الدولػػػة كػػػالعرؼ مػػػثبل ،النظريػػػة تنػػػاقض أساسػػػا فكػػػرة القػػػانوف
النظريػػة إلػػى نظريػػة اإلرادة الجماعيػػة أو المشػػتركة  والتػػي مػػف بػػيف مػػف نػػادو بيػػا الفقيػػو سػػبينوز 

                                                 
 .113، ص مرجع سابؽجذوب، القانوف الدولي العاـ، محمد الم 1
        ، 2002، عيف مميمية -دار الهدى لمطباعة والنشر والتوزيعصالح الديف أحمد حمدي، دراسات في القانوف الدولي العاـ، منشورات  2

 .70ص 
 .30-28، ص 1976مكتبة مكاوي، بيروت  -3ط  – القاعدة الدولية  02محمد سامي عبد الحميد، أصوؿ القانوف الدولي العاـ، الجزء  3
 .24محمد بوسمطاف، مرجع سابؽ، ص  4
 .73-71صالح الديف أحمد حمدي، مرجع سابؽ، ص  5
 .71، ص نفس المرجع 6
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(Spinoz حيث اعتبر أف اإلرادة الجماعية بػيف الػدوؿ ىػي العنصػر الضػرو ) ري إلقػرار السػمـ فػي
 العالـ.

 نظرية اإلرادة الجماعية. 2
وشػػرحيا فػػي كتػػاب لػػو ( 1946-1868 األلمػػاني )ىنريػػؾ تريبػػؿ نػػادى بيػػذه النظريػػة الفقيػػو

في مجمع الىاي عف الصػبلت بػيف  1923ثـ في محاضرة ألقاىا في العاـ  1899نشر في العاـ 
رادة الجماعية كأساس لئللزاـ في القانوف الػدولي وتقـو فكرة اإل 1القانوف الداخمي والقانوف الدولي.

عمى أساس أف التسميـ بالمساواة بيف إرادات الدوؿ ىو ما ال يجعؿ لئلرادة المنفردة ألية دولة مف 
دور فػػػي أف تكػػػوف أساسػػػا لئللػػػزاـ. ولكػػػي يتػػػوافر وصػػػؼ اإللػػػزاـ لقاعػػػدة قانونيػػػة تخاطػػػب إرادات 

تميز بالسػمو والعمػو عمػى ىػذه اإلرادات المتسػاوية، فإنيا يجب أف تصدر عف مصدر ي ،متساوية
ولمػػػا لػػػـ يكػػػف بػػػالمجتمع الػػػدولي مثػػػؿ ىػػػذه اإلرادة فقػػػد اتجيػػػت ىػػػذه النظريػػػة إلػػػى القػػػوؿ بػػػاإلرادة 
المشػػتركة لمػػدوؿ الخالقػػة لمقاعػػدة القانونيػػة كأسػػاس لئللػػزاـ عمػػى اعتبػػار أف اإلرادة المشػػتركة تعمػػو 

مػف جيػة كػوف أف القػانوف كػاف أسػبؽ فػي الوجػود مػف  النظريػة انتقػدت ىػذهلقد  2.اإلرادة المنفردة
كياف الدولة وذلؾ في صورة المجتمعات القديمة قبؿ ظيور فكػرة الدولػة الحديثػة، فضػبل عمػى أف 

فإنيػػا تمتػػـز بقواعػػد القػػانوف الػػدولي العػػاـ دوف أف تكػػوف قػػد سػػبؽ ليػػا  ،الػػدوؿ التػػي تظيػػر حػػديثا
 3.شتركة عمى االلتزاـ بقواعد القانوف الدولي العاـاالتفاؽ مع الدوؿ األخرى بإرادة م

 ألساس إلزاـ القاعدة القانونية الدولية الموضوعي المذهبثانيا: نظرة 
إف النظريات المؤيدة ليػذا المػذىب تبحػث فػي أسػاس اإللػزاـ فػي القػانوف الػدولي بعيػدا عػف 

 فيػو 4.ليػا القواعػد الدوليػةعامؿ اإلرادة، فيي تعتبر أف ىناؾ عوامؿ مستقمة عف اإلرادة تخضػع 
فمػػا ىػػي أىػػـ رؤى ىػػذا المػػذىب ومػػا ىػػي أىػػـ  يرجػػع إلػػى عنصػػر موضػػوعي خػػارج إرادة الدولػػة،

 نظرياتو ؟
 

                                                 
 .114محمد المجذوب، القانوف الدولي العاـ، الطبعة السادسة، مرجع سابؽ، ص  1
 .49-47محمد سامي عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص  2
 .73ح الديف أحمد حمدي، مرجع سابؽ، ص صال 3
 .117ص  ، محمد المجذوب، القانوف الدولي العاـ، مرجع سابؽ 4
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 فكرة المصمحة ومبدأ التوازف الدولي كأساس لإللزاـ في القاعدة الدولية . 1
فػػػي قػػاؿ بفكػػػرة المصػػػمحة كثيػػػر مػػف الفقيػػػاء األوربػػػيف ومػػػؤدى نظػػريتيـ أف المصػػػمحة ىػػػي 

وىي أيضا مصدر التزاـ الدوؿ بالقواعد التي تنظـ  ،الغالب األساس األوؿ لقياـ العبلقات الدولية
إال أف كثيرا مف النقد  ،ىذه العبلقات، رغـ واقعية ىذه النظرية خاصة في مجاؿ العبلقات الدولية

عػو مػف وجو ليا السيما وأف مسألة المصمحة ىي متغيػرة بحسػب الظػروؼ واألىػواء مػا يصػعب م
وضع مقياس واضح وثابت تتبناه باقي الدوؿ. لذلؾ فقد ظيرت فكرة أف مبػدأ التػوازف الػدولي ىػو 

مػػػف اضػػػطرابات سياسػػػية ودينيػػػة فػػػي القػػػرنيف  أوروبػػػااألسػػػاس ليػػػذه القواعػػػد، ذلػػػؾ أف مػػػا شػػػيدتو 
 1648السػػادس عشػػر والسػػابع عشػػر أوحػػت بمبػػدأ التػػوازف الػػدولي، وقػػد أتاحػػت معاىػػدة واسػػتفاليا 

اال كبيرا لو، بحيث مؤداه أف االحتفاظ بالتوازف بيف القوى األوربية المتصارعة ىو خير سػبيؿ مج
. ولعؿ ما لوحظ عمى فكػرة المصػمحة ينطبػؽ عمػى مبػدأ التػوازف أوروبالنشر السبلـ واستمراره في 

بحيػػث أنػػو يقػػـو عمػػى فكػػرة سياسػػية وىػػي غيػػر الثابػػت فػػي منطػػؽ الػػدوؿ الكبػػرى فضػػبل أف فكػػرة 
ازف تيػػتـ بمصػػالح الػػدوؿ الكبػػرى فقػػط دوف الػػدوؿ الصػػغرى، مػػا يجعػػؿ مػػف أسػػاس المصػػمحة التػػو 

 1.وأساس مبدأ التوازف، أسسا غير مأمونة المخاطر غير محققة لبلستقرار المأموؿ
 النظرية االجتماعية. 2

( ىذه النظرية في مجاؿ القانوف الوطني 1928-1859 طرح الفقيو الفرنسي )ليوف دوجي
القانوف الدولي الفقيو )جورج سؿ( وقد أنكرت ىذه النظرية الشخصية  و إلى مجاؿونقميا عن

 2المعنوية لمدولة واعتبرتيا مجرد افتراض فالقانوف الدولي إنما يخاطب األفراد قادة كانوا أـ أفراد.
نما ىو أمر واقع  فأساس القانوف عند أنصار ىذه النظرية ليس وليد إرادة أو إرادات معينة وا 

ض نفسو عمى المخاطبيف بأحكامو، وأساس كؿ قانوف ىو في الحدث االجتماعي أي في يفر 
تمؾ القيود التي تفرض نفسيا ومف ثمة حكميا عمى أفراد كؿ جماعة لتتحوؿ ىذه القيود إلى 
قواعد قانونية متى ذاع الشعور بوجودىا لتكتسب وصؼ اإللزاـ مف ضرورة خضوع أعضاء 

حياتيا وعمى بقائيا عمى أساس أنو ال حياة لمجماعة بدونيا فأساس الجماعة ليا لممحافظة عمى 

                                                 
 .120-119ص  محمد المجذوب، المرجع السابؽ، 1
 .74صالح الديف أحمد حمدي، مرجع سابؽ، ص  2
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وبذلؾ تكوف الرغبة في تنظيـ الحياة االجتماعية  1.القانوف ىو الشعور لدى األفراد بالتضامف
 2.ىي أساس اإللزاـ في القانوف

ىو كونيا قد تنكرت لوجود الدولة كشخص مف مف أىـ ما وجو ليذه النظرية مف نقد إف 
ص القانوف الدولي العاـ واعتبارىا الفرد ىو الشخص القانوني في العبلقات الدولية، فضبل أشخا

أف اتخاذ التضامف االجتماعي وحده كأساس لئللزاـ في القاعدة القانونية الدولية غير كافي، 
باعتبار أف المجتمعات القديمة استندت لمقانوف دوف النظر والتطرؽ لمسألة التضامف 

 3لذي يبقى فكرة غامضة كمحدد لئللزاـ في القاعدة القانونية الدولية.االجتماعي ا
القوؿ في مسألة أساس اإللزاـ بحسب النظريات الفقيية السابؽ التطرؽ إلييا أف  مجمؿ
فالمعيار المحدد ليا ىو إرادة الدولة في  ،ىو االتجاه اإلرادي فرديا كاف أو جماعيا ،الراجح منيا

ومبدأ السيادة لمدوؿ ومراعاة ىذه الدوؿ لمصالحيا انسجاما ومصالح باقي  االلتزاـ وىو ما ينسجـ
فما عبلقة الجزاء بوضعية  الدوؿ ما يحقؽ عبلقات دولية ندية بيف مكونات المجتمع الدولي.

 القاعدة القانونية الدولية؟
 ثالثا: عالقة عنصر الجزاء بوضعية القاعدة الدولية

لذلؾ فقد  ،قة الجزاء بوضعية القاعدة القانونية عمى اتجاه واحدلـ يتفؽ الفقو في نظرتو لعبل    
 حكـ عبلقة الجزاء بوضعية القاعدة القانونية اتجاىاف: قاعدي وواقعي.

 / االتجاع القاعدي1
تعنػػي وضػػعية القاعػػدة القانونيػػة جممػػة القواعػػد العامػػة المجػػردة المطبقػػة فػػي المجتمػػع، سػػواء     

ما يعنػي  4يا، مع اقتراف ىذه القواعد بوصؼ الجزاء المادي الممموس.أكاف مجتمعا دوليا أو داخم
العنصػػػر الجػػػوىري فػػػي تكػػػويف القاعػػػدة القانونيػػػة، وبػػػدوف ىػػػذا العنصػػػر ال يمكػػػف أف الجػػػزاء ىػػػو 

 5إضفاء صفة الوضعية عمى تمؾ القاعدة.
 

                                                 
 .22-21، ص  1969القاهرة،  -الرابعة الطبعة -حامد سمطاف، القانوف الدولي العاـ في وقت السمـ،  دار النهضة العربية،   1
 . 121محمد المجذوب، القانوف الدولي العاـ، مرجع سابؽ، ص  2
 .75صالح الديف أحمد حمدي، مرجػػػع سابؽ، ص  3
 132سابؽ، ص  السيد أبو عيطه، مرجع 4
 .132ص  ،نفس المرجع 5
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 / االتجاع الواقعي2
ة القاعػػدة القانونيػػة وال أساسػػا يػػذىب أنصػػار ىػػذا االتجػػاه إلػػى أف الجػػزاء لػػيس أساسػػا لوضػػعي    

لقوتيا اإللزامية، فالجزاء يختمؼ عف اإللزاـ، إذ األوؿ الحؽ لوجود القاعدة القانونية، بينما اإللزاـ 
سػػابؽ عمػػى ىػػذه القاعػػدة أو معاصػػر ليػػا، لػػذلؾ فػػإف أسػػاس القاعػػدة القانونيػػة إنمػػا ينصػػرؼ إلػػى 

  .لبحث في التنفيذ الجبري ليذه القاعدةالبحث في أساس إلزاـ القاعدة دوف أف يتجاوز ذلؾ ا
القػػوؿ أف اإللػػزاـ والجػػزاء الزمػػاف لمقاعػػدة القانونيػػة غيػػر متبلزمػػيف، فشػػعور األشػػخاص  وخالصػػة

المخاطبيف بإلزامية القاعدة القانونية ىو الباعث عمى احتراميا واالمتثاؿ ليا، ولكف ليس كػؿ مػف 
  1ر الجزاء الذي يوقع عند انتياؾ القاعدة.القاعدة ال ينتيكيا وىنا يأتي دو  بإلزاـيشعر 

 ومحددات الجزاءات الدولية : مفهـو المطمب الثاني
وما شيدتو فترة القرف التاسع عشر  1856مفيـو "األسرة الدولية" بعد العاـ  لقد أدى ظيور

مف نقاش و جدؿ فقيي مف خبلؿ عديد النظريات التي راحت تبحث في موضوع الجزاء الدولي 
وضع إلى لزامية القاعدة القانونية الدولية)النظرية الوضعية والنظرية الموضوعية(، ومدى إ

تصورات وأفكار حوؿ ما يمكف أف يكوف عميو القانوف الدولي الجزائي ليس فقط في مسألة تحديد 
جراءات تفعيؿ أحكامو، لذلؾ فقد  مفيـو الجزاء الدولي، بؿ وأيضا في تحديد آلياتو وضوابطو وا 

فما ىي أىـ مفاىيـ الجزاء  .جماعية وفردية ،لجيود الفقيية في ىذا الصدد في صورتيفتشكمت ا
 ؟ وما ىي أىـ محدداتو وعناصره ؟ الدولي وأىـ صوره

 المفهـو العاـ لمجزاء الدولي وأهـ صورع األوؿ: الفرع
صطمح نشير ابتداء إلى أف الفقو الراجح إنما يتبنى في نطاؽ القانوف الدولي استخداـ م    

مف حيث أنو المصطمح األنسب مع القانوف الدولي، باعتبار  2.الجزاء بدال مف مصطمح العقوبة
لشخص الواعي المدرؾ، فمعنى العقوبة يعني ا لفظ العقوبات يصمح أكثر عمى ما يتخذ تجاه

النيؿ مف الجاني في جسمو أو مالو أو معنوياتو وىذا ال ينطبؽ عمى أشخاص القانوف الدولي، 

                                                 
1

 .52سامي محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص   

مـ المتحدة لـ يستخدـ مصطمح عقوبات ولكنه استخدـ عدة مصطمحات لمداللة عمى فكرة العقوبات مثؿ اإلجراءات يشار إلى أف ميثاؽ األ 2
 .42، 41، 40( وكذلؾ استخدـ مصطمح تدابير في أكثر مف مادة منها المواد: 2/5( وأعماؿ المنع والقمع )المادة: 39)المادة: 

  10، ص 2008، الطبعة األولى، -القاهرة -ية باألمـ المتحدة، دار النهضة العربيةعبد الغفار عباس سميـ، مستقبؿ العقوبات الدول
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يا أشخاص معنوية فضبل عمى أف لفظ الجزاء يمكف استخدامو في سياؽ يوضح نوع الجزاء كون
المقصود ومحمو وال يدؿ بالضرورة عمى الجزاء البدني الذي ال محؿ لو في أشخاص القانوف 

كما أف لفظ العقوبة يوحي بالتحديد أكثر وال يعبر عف  1الدولي المعترؼ بيا في الوقت الحالي.
والذي ىو  الذي سمكو نظاـ الجزاءات الدولية ألف يصير في دقة مفيـو العقوبة مسار التطور
 ؟ فما أصؿ المفيـو العاـ لمجزاء وما صوره األولية. جوىر بحثنا

 : أصؿ المفهـو العاـ لمجزاء أوال
يذىب الدكتور جميؿ حرب في كتابو " نظاـ الجزاء الدولي" إلى أف مفيـو الجزاء عامة       

ند في مفيومو العاـ عمى التشريع اإلليي المبيف في مدونات الرساالت السماوية إنما يست
تحقؽ أوؿ نمط جزائي بإرادة الخالؽ بحؽ خميفتو في األرض سيدنا  ،المتعاقبة والتي تؤكد كميا
ولعمو  2.عمى مخالفتو التعميمات اإلليية والخروج عنيا -عميو السبلـ -آدـ عميو السبلـ جزاءا لو

تبيف وجود نوعيف مف الجزاء اإلليي: جزاء ثواب ي 3.مف سورة النجـ 31 ا عمى اآليةو تأسيس
  كما تيدينا اآليات القرآنية الكريمة إلى مركزية إقرار الجزاءات   4.وجزاء عقاب سمبي ،إيجابي

لي و " بالجزاء في الدنيا واآلخرة ويحيؿفاهلل سبحانو وتعالى يحتفظ  ،أنماطيا التطبيقية اإلنسانيةو 
األمر" )اإلنساف، الدولة، الدوؿ( بعضا مف الجزاءات الدنيوية العاجمة المقابمة لؤلفعاؿ اإلنسانية 
النافعة أو الضارة باإلنساف في المجتمع الصغير أو الكبير. وعميو فبلبد مف التسميـ بأف الجزاء 

ء رباني( ثوابا بمفيومو العاـ ينقسـ إلى مفيـو ديني خالص مصادره وأصولو دينية خالصة )جزا
أما تكوينو وخصائصو ووظائفو  ،أو عقابا ومفيـو إنساني يستميمو اإلنساف مف مصادر مختمفة

فتتأتى بفعؿ التطور المعرفي اإلنساني لتتماىى وحماية حاجاتو ومصالحو أو ضبط عبلقاتو 
لثأر اوليذا النوع مف الجزاء صورتاف تتحداف فيما يسمى بجزاء الفعؿ ) 5.داخميا أو دوليا

                                                 
ص  ،2003ر شتات لمنشر والبرمجيات، طه محيميد جاسـ الحديدي، الجزاءات الدولية في ميثاؽ األمـ المتحدة، دار الكنب القانونية، دا 1

145،146. 
2

 .33 عمي جميؿ حرب، نظاـ الجزاء الدولي، مرجع سابؽ، ص 

3
  لَِّذيَف َأْحَسُنوا ِباْلُحْسَنى(مف سورة النجـ )َوِلمَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض ِلَيْجِزَي الَِّذيَف َأَساُءوا ِبَما َعِمُموا َوَيْجِزَي ا 31اآلية  

 .34، ص عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ 4
 .36-34ص ، نفس المرجع 5
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واالنتقاـ( وجزاء النتيجة أو رد الفعؿ وىما الصورتاف المتاف سنناقشيما تباعا ضمف الفرعيف 
 البلحقيف

 : صور الجزاء الدولي ومحدداتهثانيا
إف الجزاء اإلنساني السابؽ الحديث عنو في نياية الجزئية السابقة ىو في الحقيقة 

عمى فعؿ محظور أو ىو رد قؽ عند اإلقداـ مجموعة مف اإلجراءات المادية الممموسة التي تتح
ما أصاب الشخص الطبيعي أو المعنوي في كيانو المادي أو المعنوي مما يستوجب فعؿ عمى 

 الجزاء في صورتيف ىما:      
 جزاء الفعؿ )الثأر أو االنتقاـ(  .1

 يأتي مف مصمحة حصرية لمرتكبو ،أنو غرائزي انتقامي أو ثأري ،إف طبيعة جزاء الفعؿ
دوف اعتبار لمضوابط أو اآلثار الناتجة عنو، فالمرتكب لجزاء الفعؿ يعتمد عمى شعار الغاية 
تبرر الوسيمة، كما أف خصيصة جزاء الفعؿ الرئيسية ىي القدرة الذاتية التي يتمتع بيا محدثو 
وىو التمتع الذاتي الذي يحوؿ دوف تآلفو مع القواعد القانونية. لذلؾ كانت أغمب األنماط 

لجزائية القديمة التي عرفت تحت مسميات الجزاء الدولي التقميدي طبقتيا الدوؿ األوربية خاصة ا
ىي نماذج عممية لما  1919 ومعاىدة فرساي 1648 في حروبيا المتنقمة بعد معاىدة واستفاليا

رغـ أنو ينبغي كذلؾ التسميـ بأف جزاء الفعؿ قد شيد ونتيجة التطور  1يكوف عميو جزاء الفعؿ.
الحضاري والتنظيمي لممجتمعات الداخمية أو الدولية انضباطا و انحصارا لصالح ما يسمى 

 بجزاء النتيجة أو رد الفعؿ فما طبيعة وما معنى ىذه الصورة مف الجزاء ؟
 جزاء النتيجة أو رد الفعػػػؿ .2

ات يعد جزاء النتيجة جزاءا ساكنا وغير تمقائي يتحقؽ الحقا بعد تحريكو غالبا عبر آلي
جرائية، وجزاء رد الفعؿ أو النتيجة بكؿ  ابتدعيا تدريجيا اإلنساف محكومة بمعايير موضوعية وا 
أشكالو وصوره قديـ قدـ المجتمعات البشرية انتقؿ مف رد الفعؿ الغرائزي االنتقامي إلى أف يكوف 

ـ، رغـ أف لتحقيؽ السمـ االجتماعي بنوعيو الخاص والعا ،أداة بيد المجتمع الداخمي أو الدولي
واقع تطبيقو محكـو بأمريف: باآللية اإلجرائية الموقعة لو وبطبيعة الدولة المستيدفة أو المستثناة 

                                                 
 .37-36ص ، لسابؽعمي جميؿ حرب، المرجع ا 1
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منو بحكـ الواقع اإلجرائي لآللية المقررة أوال، وبحكـ ذاتية قدرات ومركز الدولة في النظاـ 
الدوؿ ذات الطبيعة الدولي ثانيا أي الدوؿ الكبرى ودائمة العضوية في مجمس األمف الدولي و 

المحمية مف الكبار. وبذلؾ فإف الجزاء الدولي الميثاقي ىو مف طينة جزاء رد الفعؿ البلحؽ 
 1.تاريخ إنشاء األمـ المتحدة 1945الذي ستقرره السمطة الدولية والذي ما برح يسود العالـ منذ 

 تعريؼ الجزاء الدولي في الفقه الدولي الجنائي الفرع الثاني:
لمجيود الفقيية الجماعية والفردية والتي  ،د في صدد تعريؼ الجزاء في الفقو الدوليور أس   

 .لعبت دورا أساسيا في تبياف معالـ الجزاء
 : الجهود الفقهية الجماعيةأوال

إف مف أىـ الجيود الدولية الفقيية التي ساىمت في تحديد معالـ مفيـو الجزاء الدولي، ىو 
بداية في باريس تحت اسـ " المؤتمر الدولي الذي تأسس لدولي مجيود االتحاد البرلماني ا
وقد  1918.2 ليبدؿ اسمو إثر انتياء الحرب العالمية األولى 1888 لمتحكيـ والسبلـ" في العاـ

قامت بيف اإلتحاد وعصبة األمـ عبلقة تعاوف وتشاور قانونية وثيقة، تمثمت خاصة في دراسات 
 3مستقبمية كثيرة منيا:

 مكانية إنشاء القضاء تحديد ال جرائـ الدولية المتعمقة بالقانوف الدولي العاـ ومسألة العقاب وا 
الدولي الجنائي لغياب االختصاص عف محكمة العدؿ الدولية الدائمة في ميثاؽ عصبة 

 األمـ.
 .وضع مشروع دولي لحؿ النزاعات السممية 
  اضيع االقتصادية واإلنسانية تحضير قائمة بحقوؽ وواجبات الدوؿ، إلى جانب العديد مف المو

 الدولية وغيرىا. 
في المؤتمر العالمي  -1950 الذي ترأس اإلتحاد حتى سنة -" pellaولعؿ ما قدمو الفقيو " 

يشكؿ مشروعا متكامبل لنظاـ قانوني دولي جزائي حديث  1924 الذي عقده اإلتحاد في العاـ
 1925 لعاـ ف أىـ أفكار ىذا المشروع المعديكفؿ حماية النظاـ القانوني الدولي المنشأ حديثا وم

التي تتناوؿ الدولة واألفراد فقاؿ بمسؤولية  أنو ركز عمى فكرة المسؤولية الدولية الجزائية المزدوجة
                                                 

 .39-38ص ، رجع السابؽعمي جميؿ حرب، الم 1
 . 206، ص 1998، بيروت  1964محمد محي الديف عوض، دراسات في القانوف الدولي الجنائي، جمع ونشر الدار الجامعية  2
 .92، ص 1971حميد السعدي، مقدمة في دراسة القانوف الدولي الجنائي، مطبعة المعارؼ، بغداد،  3
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وكذلؾ بمسؤولية األشخاص الطبيعييف، ألنيـ  عتدية وىيئاتيا العامة المعنوية،الدولة الم
  1.اكيـ لمنظاـ العاـ الدولي وقانوف الشعوب المتمدنةمسؤولوف كممثميف لمدولة عف جرائميـ وانتي

قاؿ بتصنيؼ الحرب كجريمة دولية وكذلؾ أفعاليا مثؿ التيديد بيا والتعبئة ليا والتسمح  -
 2المبالغ فيو، وكذا تدخؿ الدولة في النزاعات الداخمية لمدوؿ األخرى.

لحرب المخالفة لؤلعراؼ والعادات تجريـ رئيس الدولة المعتدية، والجنود المرتكبيف لجرائـ ا -
 والقواعد الحربية، وكذلؾ تجريـ مف يرتكب جرائـ القانوف العاـ.

وضع نظاـ جزاءات عف الجرائـ القانونية أو االقتصادية أو العسكرية التي ترتكبيا الدوؿ أو  -
 .لـ يقؿ باإلعداـ(لنفي واإلبعاد)و تتراوح عقوبتيا بيف الغرامة واإلنذار والغرامة والسجف وا ،األفراد

 نشاء قضاء دولي جنائي لمنظر في تمؾ الجرائـ.إ -
ضرورة تشريع الجزاء مسبقا عمى األفعاؿ التي تؤدي إلى زعزعة استقرار النظاـ العاـ في  -

" وبحؽ المرشد الفقيي واألب القانوني لمنظومة الجزاء   Pellaليكوف الفقيو "  3المجتمع الدولي.
، وبإنشاء يؽ مبدأ التجريـ في مدونات دوليةصة لما طالب بضرورة تطبالدولي القانونية خا

 .قضاء دولي جزائي لمنظر في الجرائـ الدولية ميما كانت مسبباتيا

مجمؿ القوؿ ومف خبلؿ استعراضنا لجيود الجمعيات واالتحادات السابؽ ذكرىا يتبيف لنا 
لمتعمقة بتحديد بعض الجرائـ كجرائـ تحديد ألىـ محددات الجزاء الدولي، ال سيما في المسائؿ ا

دولية مف مثؿ واقعة الحرب أو التيديد بيا، أو في صورة محدد وجود قضاء متميز لمجرائـ 
الدولية متمثبل في ىيئات قضائية دولية متميزة، منضبطة ومحكومة بتشريعات دولية خاصة 

المجتمع الدولي،  منصوص عمييا في مدونات جزائية واضحة، قصد حماية النظاـ العاـ في
 آخذيف بازدواجية المسؤولية الجنائية لمدولة والمسؤوليف عنيا.

                                                 
ر ''بيال'' أف القانوف الدولي الجنائي ال يمكنه تجاهؿ المسؤولية التي تقع عمى األشخاص الطبيعييف بمناسبة األفعاؿ اإلجرامية التي يقر  1

 األمة وارتكبوا تمؾ األفعاؿ. اب عمى العقاب الدولي أف يمتد أيضا إلى األشخاص الذيف قادو يرتكبونها باسـ الدولة....ومف ثمة يج
جامعة كمية حقوؽ محمد الفار، تطور فكرة الجريمة الدولية والعقاب عميها في ظؿ القانوف الدولي، مجمة الدراسات القانونية،  عبد الواحد 2

 .32، ص 1992أسيوط، العدد الخامس عشر، جواف 

يانها بمثابة جرائـ دولية، ممخص ما جاء به الفقيه ''بيال'' أنه وضع مشروع ))قانوف عقوبات دولي(( حدد فيه األفعاؿ التي يعتبر إت 3
 واقترح تشكيؿ دائرة جنائية خاصة داخؿ محكمة العدؿ الدولية التابعة لمنظمة األمـ المتحدة

 .35-34، المرجع السابؽ، ص عبد الواحد محمد الفارراجع قي مشروع قانوف العقوبات الدولي لمفقيه ''بيال' 
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 : الجهود الفقهية الفرديةثانيا
الفقو ىـ رواد تثبيت قواعد القانوف الدولي الجنائي  غني عف البياف القوؿ بأف رجاؿ

لذي مف عناصره ووضع المفيـو القانوني والتعريؼ الواضح لمنظاـ القانوني الدولي الجزائي، وا
ورد بعض التعريفات لمجزاء الدولي عند بعض الفقياء أتعريؼ معطى الجزاء الدولي نفسو، لذا س

 .والعرب فالغربيي
 تعريؼ الجزاء الدولي في الفقه الغربي  .1

"النتيجة القانونية التي تترتب عمى االعتداء  الجزاء الدولي بأنو: ''تونكف''يعرؼ األستاذ:       
 (G Scelle) "جورج سؿ" األستاذ: يعرفوكما  1"تجمي في تطبيؽ الدولة لتدابير القسر.والذي ي

بأنو " كؿ إجراء يتخذ لتحقيؽ احتراـ القانوف ولمنع انتياكو." كما عرفو األستاذ: ىانز كمسف 
(Hans Kelsen)  ليذىب في نفس  .عمى انتياؾ أحكاـ القانوف الدوليبأنو:" األثر المترتب"

إلى أف الجزاء الدولي ىو رد الفعؿ  ''لويس كفاريو'' و ''ىانز مورغنتو'' ألستاذافا االتجاه
 John :تجاه أحد أعضائو عف طريؽ استخداـ اإلكراه المادي. ليمخص األستاذ االجتماعي

Fischer Williams  2.التعريؼ بأف الجزاء الدولي ىو مرادؼ لمعقوبة الدولية  
لدولي في تقريرىا حوؿ مشروع النظاـ األساسي بإنشاء محكمة وقد أيدت لجنة القانوف ا      

( ىذا التعريؼ 1993تموز/يوليو  23أيار، مايو  03جنائية دولية في دورتيا الخامسة واألربعيف)
 مف مشروع إنشاء المحكمة. 53-52 في المادتيف:

 تعريؼ الجزاء الدولي في الفقه العربي  .2
دولي عامة أنو ذا طبيعة عقابية يمارس كأثر مترتب ينصرؼ الجزاء الدولي في الفقو ال

 عمى فعؿ غير مشروع دوليا أي تصرؼ يشكؿ خرقا أو انتياكا ألحكاـ القانوف الدولي العاـ.

يعرؼ األستاذ محمد سامي عبد الحميد الجزاء الدولي عمى أنو:" ضرر يمحؽ بالدولة أو 
المسيطرة عمى المجتمع الدولي إلى مناسبة المنظمة الدولية، متى أخمت بحكـ قاعدة انتيت الفئة 

                                                 
 .93السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  1

، ص 1978أ تونكف، القانوف الدولي العاـ، ترجمة أحمد رضا، مراجعة الدكتور عز الديف فودة، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، نقال عف: ج
286. 

 .94السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  2
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طمعت الغنيمي بأنو:" إجراء إكراه يتخذ حياؿ مف يرتكب فعبل غير  كذلؾ يعرفو األستاذ 1"سنيا.
كما يعرفو الدكتور عبد المعز عبد الغفار نجـ بأنو: " كؿ إجراء يمكف أف يحقؽ  2."مشروع

فو األستاذ الدكتور عبد العزيز سرحاف بأنو:" في حيف يعر  3"احتراـ القانوف الدولي ومنع انتياكو.
رد الفعؿ االجتماعي الذي يعبر عف استياء المجتمع تجاه أحد أعضائو الذي ارتكب ما يخالؼ 

 4."مضموف إحدى القواعد القانونية السارية في ىذا المجتمع
خرؽ قاعدة قانونية دولية محؿ لمىو وجود  ،حاصؿ األمر بالنسبة لمفيـو الجزاء الدولي

بؿ وفي  صورة الدوؿ أو المنظمات الدولية،في والمخالفة مف أحد أعضاء المجتمع الدولي 
ما يحيؿ إلى استخداـ وسائؿ القسر واإلجبار ضد صورة األفراد و الكيانات مف غير الدوؿ، 

منتيؾ ىذه القاعدة في صورة جماعية أو في أحياف أخرى صورة فردية كؿ ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ 
جتمع الدولي أكاف ذلؾ في صورة السمـ واألمف الدولييف أو في صورة صوف وحماية غايات الم

حقوؽ اإلنساف أو غيرىا مف األىداؼ السامية لئلنسانية والتي وردت الحقا في ديباجة ميثاؽ 
'' بأنيا  لذلؾ ووفؽ المحددات السابقة الذكر يمكف أف نعرؼ الجزاءات الدولية: ،األمـ المتحدة
، أكاف دولة أو القانوف الدولي ضد منتيؾ ،ات الردعية الصادرة عف الجماعة الدوليةتمؾ اإلجراء

صونا الحتراـ القاعدة القانونية الدولية و تحقيقا لمغايات مف غير الدوؿ واألفراد،  كيانافردا أو 
فما ىي ىذه الغايات واألبعاد ضمف القانوف الدولي التقميدي  .''الكبرى لممجتمع الدولي

 اصر؟والمع
 ةػػجزاءات الدوليغايات الالثالث:  المطمب

ال شؾ أف مصدر احتراـ و شرعية أي فكرة إنما يتحدد ابتداء بالنظر لغايات وأىداؼ 
فما  5.ووظائؼ ىذه الفكرة، لذلؾ كاف لزاما عمينا البحث في غايات وأىداؼ الجزاءات الدولية

 ؟ وما ىي مكنة تحقيؽ ىذه األىداؼ؟ في القانوف الدولي التقميدي والمعاصر ىي ىذه الغايات

                                                 
 وما بعدها. 34، ص 1989محمد سامي عبد الحميد، أصوؿ القانوف الدولي العاـ، الجزء األوؿ، الجماعة الدولية، الطبعة الخامسة،  1
 .64، ص 1982محمد طمعت الغنيمي، الوسيط في قانوف السالـ، منشاة المعارؼ باإلسكندرية،  2
 .32، ص 1988عبد المعز عبد الغفار نجـ، اإلجراءات المضادة في القانوف الدولي العاـ، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
 .50، ص 1991دار النهضة العربية، القاهرة، عبد العزيز سرحاف، القانوف الدولي العاـ،  4
5

شكؿ بالمعنى الصحيح إلى جنب آليات ت)الجزاءات ( فهي  ،عف غايات وأهداؼ القانوف الدولي ذاته ال تختمؼ غايات الجزاءات الدولية 
 .اآللية والمكنة األهـ لهذا القانوف في تحقيؽ أهدافه ووظائفه ،ومكانيزمات أخرى
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 التقميدي  غايات الجزاء في القانوف الدوليرع األوؿ: ػػالف
لـ تكف قواعد القانوف الدولي في العصور األولى قد بمغت درجة مف النضج التي ىي 

ذات طابع إقميمي بحت، ما أثر بالضرورة عمى البعد الغائي  ،عمييا اآلف بؿ كانت قاصرة
ولي، وأثر بالتبعية عمى جوىر وأىداؼ الجزاء الدولي آنذاؾ وأضفى عميو الطابع لمقانوف الد

فكاف  ،التقميدي، حيث كانت العبلقات الدولية آنذاؾ تيدؼ إلى بسط النفوذ والتوسع االستعماري
ىدؼ القانوف التقميدي ىو محاولة إضفاء الشرعية عمى التوسعات االستعمارية مع االعتراؼ 

األمف ولكف عمى نطاؽ إقميمي فقط، فقد كانت الحرب واالنتقاـ والردع أىـ بضرورات تحقيؽ 
  1آليات تمؾ الفترة ما أمكف اعتباره مف الجزاءات التقميدية في تمؾ الفترة.

لى جانب الحرب كآلية لمجزاء فقد كانت األعماؿ الثأرية  " Les représailles"كذلؾ فإنو وا 
ويناط بأعماؿ االنتقاـ ىذه كؿ ما تقـو بو الدولة  2.لجماعيةمشرعنة بحكـ المعاىدات الثنائية وا

مف أعماؿ اإلكراه المخالفة في ذاتيا لقواعد القانوف الدولي العاـ ضد دولة أخرى سبؽ أف 
ارتكبت أعماال غير مشروعة في مواجية الدولة األولى بقصد إجبارىا عمى احتراـ القانوف 

وغني عف البياف الفرؽ بيف الحرب واألعماؿ االنتقامية ال  ،ولي في عبلقاتيا بالدوؿ المنتقمةالد
سيما مف حيث المدى أو النطاؽ الزمني والمكاني لؤلولى عف الثانية وكذا ضوابط كؿ صنؼ 

ما يحيؿ إلى أف الجزاء الدولي في حقبة القانوف الدولي التقميدي، إنما كاف يتسؽ  3.مف الجزاء
تاحة آنذاؾ، لتكوف الحرب والثأر و األعماؿ االنتقامية وينسجـ وظروؼ المرحمة وآلياتيا الم

أدوات طيعة في يد الدوؿ آنذاؾ لتحقيؽ التوسع واالحتبلؿ، دوف أف تنضبط بضوابط قانونية أو 
 عرفية ممزمة. 
 النسؽ الوظيفي لمجزاء الدولي وفؽ المنظور المعاصر لمقانوف الدوليالفرع الثاني: 

والتي أقامت النظاـ  ،ـ 1648 رة بعد إبراـ معاىدة واستفالياتبدأ العبلقات الدولية المعاص
القانوني الدولي الحديث عمى أساس تعدد الدوؿ مف الناحية القومية واستقبلؿ ىذه الدوؿ، ولقد 

                                                 
 .140-139مرجع سابؽ، ص السيد أبو عيطة،  1
 .24عبد المعز عبد الغفار نجـ، مرجع سابؽ، ص  2
، 18، ص 1987محمد سامي عبد الحميد، أصوؿ القانوف الدولي العاـ، الجزء الثاني، الدار الجامعية اإلسكندرية، الطبعة السادسة،  3

 وما يميها. 19
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أفرزت ىذه الفترة عدة مبادئ قانونية دولية بقي بعضيا عمى حالو وتأثر بعضيا اآلخر إلى حد 
أ الوالء القومي ومبدأ السيادة ومبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف التبلشي ومف ىذه المبادئ مبد

بيد أف العالـ قد دخؿ مرحمة جديدة منذ نياية الحرب العالمية الثانية وحتى  1.الداخمية لمدوؿ
مف حيث أف ىذه المرحمة قد تميزت بتعدد أشخاص القانوف الدولي  ،1991 نياية حرب الخميج

توى المنظمات الدولية، وبدأ االتجاه إلى تحريـ الحرب سواء عمى مستوى الدوؿ أو عمى مس
لجوءا إلى وسائؿ غير تقميدية في إدارة الصراعات  2.والمجوء إلى القوة في العبلقات الدولية

الدولية تسعى إلى تسوية النزاعات الدولية بالطرؽ السممية نبذا لمحرب واالنتقاـ والثأر متخذة 
لذلؾ فإف أىداؼ القانوف  3.السبلح وتعزيز حقوؽ اإلنسافخطوات جادة في إطار برنامج نزع 

تتمحور كما جاءت في ديباجة ميثاؽ األمـ  ،الدولي المعاصر كما تصورىا مصادره المختمفة
المتحدة في: حفظ السمـ واألمف الدولييف، إنماء العبلقات الودية بيف األمـ، حماية حقوؽ 

يئة ديمقراطية مستديمة، وألف الجزاءات الدولية تعد اإلنساف وحرياتو األساسية، تحقيؽ تنمية وب
فإنو ال مناص مف القوؿ أف  ،أىـ آليات القانوف الدولي المعاصر في تحقيؽ ىذه األىداؼ

الجزاءات الدولية المعاصرة في نسقيا الوظيفي تسعى إلى تحقيؽ عدة غايات منبثقة بالضرورة 
السبلـ العالمي، واألمف الدولي وحماية حقوؽ مف األىداؼ العامة لمقانوف الدولي وىي تحقيؽ 

 .والغايات التي سنفصؿ فييا تباعا األىداؼ يى و 4اإلنساف وحرياتو األساسية ونزع السبلح.
 . السالـ العالمي1

يعتبر معطى السبلـ العالمي عمى رأس قائمة أولويات وأىداؼ المجتمع الدولي المعاصر 
ثانية وما خمفتو مف مآسي ودمار، وقد اتبع المجتمع الدولي السيما بعد نياية الحرب العالمية ال

عدة مناىج وأساليب سواء في صورة األمف الجماعي أو صورة  العالميفي سبيؿ تحقيؽ السبلـ 
نزع السبلح أو في صورة انتياج الطرؽ السممية لحؿ النزاعات الدولية، ولعؿ فكرة ومنيج الجزاء 

، وىو ما أكد عميو األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بطرس بطرس الدولي مف أىـ أدوات ىذا التحقيؽ

                                                 
 .509، ص  1991مكتبة األكاديمية القاهرة  -ة في األصوؿ والنظرياتدراس -إسماعيؿ صبري مقمد، العػػػالقات السياسية الدولية 1
 .142-141السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  2
 . 14 -9ص  1995، أكتوبر 122صادؽ محروس، المنظمات الدولية، مجمة السياسة الدولية، العدد  3
 .143السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ،  4
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في خطتو لمسبلـ التي كانت بناء عمى طمب مف مجمس األمف كمحاولة  1992 غالي في العاـ
لتطوير األداء حيف يسمـ في ىذه الخطة بأف الغرض مف الجزاء ىو تعديؿ سموؾ طرؼ ييدد 

ولقد  1.أو االقتصاص منو عمى أي نحو آخر السمـ واألمف الدولييف وليس الغرض ىو معاقبتو
اتخذ المجتمع الدولي مف مرجعية الميثاؽ األممي منيجا في سبيؿ ىذا التحقيؽ وذلؾ في صورة 

 41متخذة مف الوسائؿ غير العسكرية صورة ليذه األداة حيث تنص المادة:  43-42-41:المواد
مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ مف الميثاؽ أنو:" لمجمس األمف أف يقرر ما يجب اتخاذه 

القوات المسمحة لتنفيذ قراراتو ولو أف يطمب مف أعضاء األمـ المتحدة تطبيؽ ىذه التدابير، 
وقؼ الصبلت االقتصادية والمواصبلت الحديدية والبحرية والجوية  ا،أف يكوف مف بينيويجوز 

وقفا جزئيا أو كميا وقطع العبلقات  والبريدية والبرقية البلسمكية وغيرىا مف وسائؿ المواصبلت
كوسيمة إضافية الحقة إلجراءات نص  42 بنص المادة: 41 مدعما نص المادة: 2الدبموماسية."

لمجمس األمف أف يتخذ بطريؽ القوات الجوية والبحرية  42 المادة السابؽ بأف خولت المادة:
و ويجوز أف تتناوؿ ىذه األعماؿ والبرية مف األعماؿ ما يمـز لحفظ السمـ أو إلعادتو إلى نصاب

المظاىرات والحصر والعمميات األخرى بطريؽ القوات الجوية أو البرية التابعة ألعضاء األمـ 
  3.المتحدة

مف ميثاؽ األمـ المتحدة أعضاء المنظمة بضرورة مساعدة مجمس  43 كما ألزمت المادة:
 المي. األمف عند ممارستو ليذه الجزاءات في سبيؿ حفظ السمـ الع

وعمى الرغـ مف أف نصوص الميثاؽ في مبادئيا ونصوصيا قػد حرمت استخداـ القوة 
كطريؽ لفض النزاعات الدولية، إال أنيا لـ تحـر ذلؾ في اإلطبلؽ وذلؾ في صورة الدفاع 

 مف الميثاؽ وحالة الدفاع عف حؽ تقرير المصير. 51 الشرعي ونص المادة:
 
 

                                                 
 03ؼ مقدمة مف األميف العاـ بمناسبة االحتفاؿ بالذكرى السنوية الخمسيف إلنشاء األمـ المتحدة، أنظر ممحؽ لخطة السالـ، ورقة موق 1

 .20، ص 1995، ممحؽ السياسة الدولية ، عدد أفريؿ 1995يناير 
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة 41راجع نص المادة:  2
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة 42راجع نص المادة:  3
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 األمػػف الدولي. 2
األمف الدولي عف معطى األمف الجماعي في أف األخير يعني الوسيمة أو األداة يختمؼ      

التي بيا يتحقؽ األمف ذاتو، فاألمف الجماعي مفاده النطاؽ الذي تتحمؿ فيو الجماعة الدولية 
ليكوف بذلؾ  1المنظمة مسؤولية حماية كؿ عضو مف أعضائيا والسير عمى أمنو مف االعتداء.

الغاية واليدؼ مف استخداـ ىذه الوسيمة. وغني عف البياف أف لؤلمف  مصطمح األمف الدولي
عديد المستويات فيناؾ األمف العاـ المحمي أو الداخمي والذي يعني مجموعة اإلجراءات أو 

  2.النشاطات التي تتخذىا الحكومة بيدؼ االستقرار والطمأنينة في أنحاء الببلد
اية كياف الدولة ونسيجيا الداخمي ضد أعماؿ وىناؾ ما يسمى باألمف القومي ومفاده حم

العدواف وعند تعرضيا لمحرب الدعائية أو الضغوط االقتصادية أو أي عمميات تخريبية إرىابية 
لذلؾ يؤكد البعض عمى أف األمف القومي يعد قيدا يرد عمى  3.قد تعرقؿ التنمية القومية

ذلؾ قد تمتجئ الدوؿ حرصا عمى أمنيا الحصانات واالمتيازات الدبموماسية لمدوؿ والبعثات، ل
القومي إلى فرض نوع مف الجزاءات في صورة طرد الدبموماسييف وقطع العبلقات الدبموماسية 

بيد أف توافر حالة الضرورة المشروطة بعدـ التعسؼ ىو المعيار الصحيح فيما  4.أو القنصمية
  5.واالمتيازات الدبموماسيةيتعمؽ بتطبيؽ فكرة األمف القومي كقيد عمى ممارسة الحصانات 

كذلؾ فإف األمف اإلقميمي ىو المستوى الثاني لؤلمف ومعناه تحقيؽ أكبر قدر مف 
يربطيا جوار  ،الطمأنينة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية لدى مجموعة مف الدوؿ
مف عمى ىذا جغرافي معيف، لذلؾ يستعمؿ الجزاء الدولي كآلية قانونية وسياسية لتحقيؽ األ

المستوى ضمف األطر اإلقميمية المنظمة ليذه الكيانات سواء كانت في صورة منظمة اإلتحاد 
األوربي أو منظمة اإلتحاد اإلفريقي أو غيرىا مف المنظمات ضمف اإلطار العاـ لممجتمع 
 الدولي في صورة األمـ المتحدة. مف أجؿ ذلؾ عقدت عديد الدوؿ جممة مف االتفاقات في مجاؿ

                                                 
 .91، ص 1974في التنظيـ الدولي، منشأة المعارؼ اإلسكندرية، محمد طمعت، الغنيمي  1
 .261، ص 1988السيد عميوة، إدارة الصراعات الدولية، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، القاهرة،  2
 .164، ص 1987، أكتوبر 90عزمي خميفة، األمف اإلفريقي واألمف القومي المصري، مجمة السياسة الدولية، العدد  3
ي المالح، سمطات األمف والحصانات واالمتيازات الدبموماسية في الواقع النظري والعممي مقارنة بالشريعة اإلسالمية، دار المطبوعات فاو  4

 563، ص 1993الجامعية، اإلسكندرية، 
 .564نفس المرجع، ص  5
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الدفاع المشترؾ كما ىو الحاؿ في إطار جامعة الدوؿ العربية فيما سمي" ميثاؽ الدفاع العربي 
 الحمؼ األطمسيصورة ما ىو في المشترؾ" وفي صورة األحبلؼ العسكرية ك

 . حماية حقوؽ اإلنساف وحرياته األساسية3
تص بدراسة تعرؼ حقوؽ اإلنساف عمى أنيا " فرع مف فروع العمـو االجتماعية الذي يخ

العبلقات بيف الناس استنادا إلى كرامة اإلنساف، بتحديد الحقوؽ والرخص الضرورية الزدىار 
 1."شخصية كؿ كائف إنساني

وغني عف البياف القوؿ بأف حماية حقوؽ اإلنساف قد كانت مف بيف أىـ أىداؼ القانوف 
لمواثيؽ الدولية الدولي المعاصر منذ نشأتو ومف ثمة كاف النص عمى ىذه الحقوؽ في ا

كاإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وميثاؽ األمـ المتحدة وبالتبعية في مواد ونصوص االتفاقات 
الدولية ودساتير المنظمات والكيانات اإلقميمية والدولية األخرى، بؿ صارت حقوؽ اإلنساف 

را لمعبلقات محور حركة المجتمع الدولي ككؿ في وقت السمـ كما وقت الحرب لتكوف بذلؾ معيا
بؿ أف احتراميا صار شرطا وأساسا لتقديـ المساعدات  2.الدولية في القانوف الدولي المعاصر

مف االتحاد األوربي ضد السوداف، حيث منعت عميو  1990 حدث سنة ، وىو ماةالمالي
، بسبب انتياكو كجزاء وعقوبة لهمميوف ايكو  300 ذاؾ بػاإلعانات المالية التي كانت تقدر آن

بؿ أف القيـ اإلنسانية في أحياف كثيرة قد سمت عمى بعض مبادئ القانوف  3.لحقوؽ اإلنساف"
الدولي وعمى رأسيا مبدأ السيادة مف منظور أف السيادة الحقيقية ىي سيادة اإلنساف قبؿ أف 
تكوف سيادة الحدود والجغرافيا، ولعؿ أكبر اىتماـ بحقوؽ اإلنساف قد تجسد في جممة االتفاقات 

دولية الناظمة ليذه الحقوؽ ومف ذلؾ اتفاقيات منظمة العمؿ الدولية بشأف الحرية النقابية ال
لغاء السخرة واتفاقية اليونسكو لسنة بشأف الكفاح ضد التميز في مسائؿ التعميـ وكذا  1960 وا 

 09/12/1948 :اتفاقية تحريـ إبادة الجنس البشري التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في

وغيرىا مف االتفاقات ذات الصمة، لذلؾ  12/08/1949 :وكذا اتفاقيات جنيؼ األربعة الموقعة في
فقد آمف المجتمع الدولي وعمؿ عمى وجوب احتراـ الدوؿ ليذه الحقوؽ عمى اختبلؼ أنواعيا 

                                                 
 .154السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  1
 .155نفس المرجع، ص  2
 .98، ص 2003 بعة،  ط-الجزائر -وؽ اإلنساف في القانوف الدولي والعالقات الدولية، دار هومةقادري عبد العزيز، حق 3
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وتصنيفاتيا مف منظور أف احتراـ حقوؽ اإلنساف ىو ضمف التزامات الدوؿ التي صادقت 
بؿ وواجب حتى عمى الدوؿ التي لـ  ،مختمؼ معاىدات واتفاقيات حقوؽ اإلنساف وانضمت إلى

أف مبدأ الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف يعد "هيبرت تييري" تنضـ أو تصادؽ، لذلؾ يرى الفقيو 
مف أىـ المبادئ التي قامت منظمة األمـ المتحدة مف أجميا وقد كاف النظاـ التقميدي لمحماية 

لتتطور  1أولى في صورة حماية األقميات و صورة التدخؿ لصالح اإلنسانية.يتجسد كمرحمة 
بطرس ''النظرة والمنظومة الحقوقية وتصؿ إلى أف يربط األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة 

كؿ مصداقية األمـ المتحدة بفكرة قدرة األمـ المتحدة في فرض احتراـ الحقوؽ  ''بطرس غالي
أننا نرى كؿ يـو إلى  " طريؽ آلية الجزاءات الدولية وذلؾ حيف يصرح:والحريات اإلنسانية عف 

أي مدى يمكف أف تفقد األمـ المتحدة مصداقيتيا إذا ظمت التصريحات والعيود والمواثيؽ 
والمعاىدات التي تضعيا لحماية ىذه الحقوؽ مقتصرة عمى المستوى النظري، أو إذا كانت ىدفا 

قرارىا."النتياكات دائمة، وباختصار إذ جراءات فعالة لضمانيا وحمايتيا وا   2ا لـ تخضع آلليات وا 
خطوة في ىذا  17/07/1998:في ولعؿ نجاح المجتمع الدولي في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

 االتجاه كأداة وآلية كفيمة بتحقيؽ أكثر نجاعة لحماية واحتراـ حقوؽ وحريات اإلنساف.
اف وحرياتو األساسية كغاية لممجتمع الدولي أف أي مجمؿ القوؿ في مسألة حقوؽ اإلنس

مساس بيا أو انتياؾ ليا يعد دافعا لفرض الجزاءات الدولية عمى منتيؾ القيـ اإلنسانية ولو أف 
ىذا الفرض قد أضر في أحياف كثيرة بحقوؽ اإلنساف ولعؿ تجربة الحضر االقتصادي عمى 

ليبقى ىامش كبير بيف المأموؿ والرغبة  العراؽ خبلؿ فترة التسعينات خير دليؿ عمى ذلؾ،
والقدرة عمى الفعؿ والتحقيؽ في ظؿ واقعية العبلقات الدولية في مجتمع اليـو واألمس عمى 
السواء، مممح أساسي ال يجب إغفالو عند التطرؽ لمسألة الجزاء وقدرة الفرض عمى منتيؾ 

 ي.القاعدة القانونية الدولية ال سيما في جانبيا الحقوق
 
 

                                                 
 .157-156السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  1
 .143، ص 1993، جانفي  111بطرس بطرس غالي، نحو دور أقوى لألمـ المتحدة، مجمة السياسة الدولية، العدد  2
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 الح ػػػػػػػزع السػػػػػن.4
ال شؾ أف ما عاناه المجتمع الدولي أثناء الحرب العالمية الثانية مف ويبلت ومآسي دفع 

مف ميثاؽ  02/04 بالمجتمع الدولي إلى إقرار مبدأ تحريـ القوة في العبلقات الدولية بنص المادة:
لتخفيض منو غاية المجتمع األمـ المتحدة، ما جعؿ مف ىدؼ ورغبة نزع السبلح أو عمى األقؿ ا

الدولي باعتبار أف عمميات التسميح والتسابؽ نحوه عامؿ أساسي في تيديد السمـ واألمف الدولييف 
لتصير بذلؾ عممية نزع السبلح والرقابة عمى التسمح ىدفا أساسيا مف أىداؼ القانوف الدولي 

السبلح انطبلقا مف اف نزع مف ىنا جاء دور المؤسسات الدولية العالمية في ميد و 1.المعاصر
.، وصوال إلى األمـ المتحدة وعقد عديد االتفاقات والمؤتمرات الحاثة عمى عصبة األمـ...

ولعؿ أوؿ قرار اتخذتو األمـ المتحدة ىو  2.لتزاـ بضرورات تخفيض ونزع السبلحضرورة اال
رىا اكتشاؼ الطاقة حيف تناوؿ المشاكؿ التي أثا 24/01/1946 المؤرخ في:( 1-)د 1 القرار رقـ:

الذرية، لتنشئ األمـ المتحدة بعد ذلؾ لجنة األمـ المتحدة لمطاقة الذرية وتضع ضمانات فعالة 
عف طريؽ التفتيش وغيرىا مف الوسائؿ لحماية الدوؿ مف أخطار االنتياكات والتيرب لتعترؼ 

رئيسي الذي يقـو بالدور ال 14/12/1946 :في( 1-)د 41 الحقا الجمعية العامة في القرار رقـ:
بو نزع السبلح في صيانة السمـ واألمف الدولييف وتوصي مجمس األمف بأف ينظر عمى وجو 

لتكوف مسألة نزع السبلح منذ نياية األربعينات في  السرعة في التدابير العممية لتنظيـ األسمحة.
ووي ىو لب أي إستراتيجية األمـ المتحدة عمى أساس االعتراؼ بكوف نزع السبلح في العصر الن

 3حؿ طويؿ األجؿ لمشكمة السمـ واألمف الدولييف.
لذلؾ يقـو االعتقاد بأف فكرة الجزاء الدولي يمكنيا أف تمعب دورا محوريا في ميداف نزع 
السبلح بحيث يمكف استخداميا في حالة انتياؾ االلتزامات الدولية الخاصة بالتسمح ونظاـ الحد 

ح ىدفا دوليا وثيؽ الصمة بالسبلـ العالمي فإف االلتزاـ بمعاىدات مف التسمح، فإذا كاف نزع السبل
                                                 

 .163السيد أبو عيطة، مرجع سابؽ، ص  1
ف كاف مف غير الممكف تحقيؽ  يشار في صدد هدؼ نزع السالح إلى 2 أنه يعد مف العوامؿ الوقائية في نظاـ األمف الجماعي...ذلؾ أنه وا 

السالـ الدائـ عبر فرضية نزع السالح وحدها عمى اعتبار أف الدوؿ ال  تستطيع و ال ترغب في التخمي عف وسائؿ الحرب وعف قدرتها عمى 
 ف مصالحها وفرض إرادتها، فإف مف شأف الوصوؿ إلى تخفيض التسمح مف شأنه أف يقمؿ مف األدوات الحربية لمدوؿالدفاع ع

 راجع في مسألة نزع التسمح وكونه مف العوامؿ الوقائية في نظاـ األمف الجماعي
   .104، 103، ص 2012رة، الطبعة األولى، محمد بف الصديؽ، األمف الجماعي والتطورات الدولية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاه

 .164-163السيد أبو عيطه، المرجع السابؽ،  3
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يجوز انتياكيا العتبارىا مف  الحظر في ىذا المجاؿ ترقى إلى مرتبة االلتزامات الدولية التي ال
وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد أف الجنراؿ  1.القواعد اآلمرة نظرا الرتباطيا بالسمـ واألمف الدولييف

إلى المؤتمر الثاني والعشريف لبلتحاد البرلماني الدولي تقريرا حوؿ  1923 ي العاـقدـ ف ،سبيرز
تقريره اقتراحو بضرورة استخداـ الجزاءات الدولية  المناطؽ المنزوعة السبلح ولقد جاء ضمف

 ولعؿ شواىد تأكيد ىذا المسار ىو نص المادة: 2ضد كؿ مف يخالؼ أحكاـ االلتزامات الدولية.

التي تنص عمى أنو  1967 اىدة حظر األسمحة النووية في أمريكا البلتينية سنةمف مع 20/02
في حالة انتياؾ المعاىدة انتياكا يعرض السمـ واألمف الدولييف لمخطر فإنو يجب عمى المؤتمر 
لى مجمس منظمة الدوؿ  العاـ أف يقدـ تقريرا بذلؾ فورا إلى مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة وا 

ويجب عمى المؤتمر العاـ بالمثؿ أف يقدـ تقريرا إلى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية األمريكية 
مف اتفاقية  06نفس ما جاءت بو المادة:  وىو لؤلغراض ذات الصمة وفقا لنظاميا األساسي."

نتاج وتخزيف األسمحة البيولوجية لسنة    1972.3حظر استخداـ وا 
أنو وفي  لقانوف الدولي أنيا وحدة واحدة ال تنقسـ ومجمؿ القوؿ في مسألة غايات وأىداؼ ا   

غياب نظرة واحده ليذه األىداؼ فإف المجتمع الدولي سيفشؿ في تحقيؽ غاية السمـ واألمف 
 والتي تعد الجزاءات الدولية واحدة مف أدوات تحقيقو. يفالدولي

 

                                                 
 .165ص  ،السيد أبو عيطه، المرجع السابؽ 1
،   1992، 49أحمد عثماف، جهود األمـ المتحدة نحو عقد معاهدة لتحريـ األسمحة الذرية، المجمة المصرية لمقانوف الدولي، المجمد،  2

 .16ص 
 166أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  السيد 3

حدة دعت األمـ المتحدة مف خالؿ عديد االتفاقيات ذات الصمة بموضوع نزع السالح إلى إلزاـ الدوؿ بأحكاـ هذع االتفاقيات، لتعمف األمـ المت
اإلنفاؽ العسكري لمحكومات عينات، عقدا لنزع السالح، لكف المالحظ أف التسابؽ نحو التسمح قد الـز النظاـ الدولي، وبمغ حجـ بعقد الس
تريميوف دوالر ليبمغ في السنوات األخيرة أضعاؼ، أضعاؼ هذا المبمغ...ما جعؿ مف آلية فرض الجزاء إمكانية  1.06نحو  2006عاـ 

 السالح  و مجهودات األمـ المتحدة في موضوع نزعحوؿ مجموعة االتفاقيات الكبرى المتعمقة بعمميات نزع السالح جدية لهذا الحد. راجع 
 .114، 113محمد بف صديؽ، مرجع سابؽ، ص 
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 األوؿخالصة الفصؿ 
جزاءا فرديا  ،اء في أوؿ مراحؿ نشأتولقد عرؼ اإلنساف وعرفت المجتمعات البشرية الجز    

طابعو االنتقاـ والثأر ينحو إلى تكريس شرعة الغاب وقانوف المتنصر في الحرب، دوف أف يعني 
ذلؾ غيػػػػػػػػػػػػػػاب بعض أنواع الممارسات الجزائية الموافقة لممرحمة التاريخية األولى لظيور فكرة 

في الحضارة الفرعونية أو الحضارة الصينية أو  الجزاء، فمقد عرفت الحضارات القديمة سواء
اليندية نوعا مف الممارسة الجزائية مف مثؿ العوف المتبادؿ لصد العدواف الخارجي والذي ىو 

مف الميثاؽ، فضبل عمى  وجود قانوف ''مانو'' في الحضارة اليندية  51يماثؿ اليـو نص المادة: 
في الحضارة اإلغريقية إلى  ،ة، بؿ تطالعنا الدراسةالمنظمة لمسمـ والحرب بيف الدويبلت اليندي

إقرار العمؿ الجماعي العسكري واألدبي ضد المدينة المخمة بالتزاماتيا، مع فرض نظاـ الجزاء 
إلزاـ المدف اليونانية إلى المجوء إلى التحكيـ لحؿ المنازعات قبؿ و المالي عمى المخالفيف، 

، ما يثبت أحكاـ الفصؿ السادس مف ميثاؽ األمـ المتحدة المجوء إلى الحرب وىو ما يماثؿ اليـو
المساىمة والجيد المشترؾ لكؿ الحضارات في تطوير منظومة الجزاء وصوال بيا إلى أحكاـ 

.  ميثاؽ األمـ المتحدة اليـو
ف ألقد كشؼ الراصد لتطور منظومة الجزاء الدولي في الحقب التاريخية المختمفة إلى     

ماوية ال سيما منيا المسيحية واإلسبلـ قد ساىـ في تطوير منظومة الجزاء ظيور األدياف الس
مف حيث أف الدارس يرصد مثبل أف الكنيسة قد أسست لما يسمى بالحرب العادلة التي ترى فييا 

بؿ أف الراصد  ،موجبا في شكؿ جزاء، يكوف شرعيا في التصدي لمحرب غير العادلة )العدواف(
لمجزاءات االقتصادية في صورة تحريـ الكنيسة عمى الدوؿ المسيحية يرصد بوادر ظيور أنماط 

المسمميف، فضبل أف الديانة اإلسبلمية ومف خبلؿ  إلىبيع األسمحة والسفف واألخشاب 
الممارسات الواقعية لمحروب قد ساىمت في التأسيس لقواعد القانوف الدولي اإلنساني الذي يكوف 

 لفرض الجزاء.خرؽ أحكامو وقواعده موجبا شرعيا 
لى ما قبؿ تأسيس عصبة األمـ، فترة مثمت بقوة      لقد كانت فترة ما بعد معاىدة واستفاليا وا 

ممارسات الجزاء في شكؿ االنتقاـ والثأر الذي كثيرا ما يجعؿ مف فرض العقوبة فرضا لذاتيا 
ـ في ذلؾ الوقت نتائجيا السمبية و آثارىا غير اإلنسانية أكبر مف أي آثار أخرى، وىو ما ينسج

، إذ تميزت المرحمة بكثرة الحروب ال  مع بدايات تشكؿ النظاـ الدولي بالمفيـو الذي نعرفو اليـو
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، 1899سيما منيا الحروب االستعمارية، وبالرغـ مف ذلؾ  فقد شكؿ مؤتمر الىاي األوؿ لعاـ: 
تحكيـ لحؿ النزاعات مرحمة ميمة في تطوير الممارسات الجزائية مف منظور إقراره المجوء إلى ال

الدولية، والعمؿ عمى نزع السبلح وتقييد األعماؿ الحربية وتنظيـ قواعد الحياد بيف الدوؿ و 
أسس إلنشاء أوؿ ىيئة قضائية دولية ممثمة في محكمة التحكيـ الدولية الدائمة، و تنظيـ قواعد 

 الحرب البرية واألىـ تحريـ فرض العقوبات الجماعية. 
حث في منظومة الجزاءات الدولية إلى أف أىـ تطور مبدئي واكب المنظومة ىو يرصد البا     

التطور المتعمؽ ابتداء باإلقرار بوجود الجزاء ذاتو مف حيث تبياف المفاىيـ والمحددات المتعمقة 
بالجزاء، ومف حيث تبياف مواضيعو ومحاؿ فرضو، أكاف ذلؾ في صورة الدولة ككياف أو في 

يمكف أف يكونوا محبل لفرض الجزاء فيـ سماه بعض الفقو بالمسؤولية الدولية  صورة األفراد الذيف
 الجنائية المزدوجة.

مجمؿ القوؿ أف الجيود الدولية التي تصدت بالبحث والتطوير في منظومة الجزاء الدولي      
ع حاولت أف تؤسس إلى مدونات قانونية تتضمف الجرائـ والمخالفات الدولية التي تستمـز توقي

العقاب ومف ثمة تؤسس لفكرة أف ال جريمة وال عقوبة إال بنص وتؤسس أيضا إلى جممة مف 
 األجيزة القضائية الكفيمة بتوقيع العقاب عمى الدوؿ واألفراد عمى السواء.

ليكوف الجزاء في المحصمة ىو جممة اإلجراءات الردعية الصادرة عف الجماعة الدولية     
لية ضد منتيؾ القاعدة القانونية الدولية صونا ليا وتحقيقا لمغايات المنضبطة وفؽ الشرعة الدو 
 الكبرى لممجتمع الدولي.   
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   الفصؿ الثاني: الجزاءات الدولية في فترة التنظيـ الدولي المعاصر
وضبطا منو لمتفاعبلت  ،لقد سعى المجتمع الدولي وخروجا مف الفوضى وعدـ االستقرار     
ة خمؽ وسيمة دولية تمتاز بالدواـ والتنظيـ، تكوف قادرة عمى الحيمولة دوف إلى محاول ،الدولية

تكرار الحروب ومآسييا، مف خبلؿ نصيا عمى جممة مف األسس والقواعد التي مف شأنيا أف 
التسويات  ، وتحث ابتداء عمى وجوب إيجادتمنع استخداـ القوة في فض النزاعات الدولية

مف ضرورة الستخداـ القوة والقسر فوجب تبياف اآلليات والضوابط كاف  السممية لمنزاعات، و إف  
فكاف  دوف انتقاـ أو ثأر، الكفيمة بجعؿ ىذا االستعماؿ محققا ألىداؼ وغايات المجتمع الدولي،

أف ظير مفيـو التنظيـ الدولي في صورة عصبة األمـ في أوؿ مرحمة بعد معاىدة الصمح في 
تحيؿ إلى نوعيف مف  ،جممة مف اآلليات والقواعد ،العصبةأيف تضمف عيد  1919باريس العاـ 

، العدوافالجزاءات والتدابير القسرية، جزاءات مباشرة تتعمؽ باستخداـ القوة المسمحة لصد 
وجزاءات غير مباشرة تتمثؿ في إجراءات القسر النفسي اليادفة إلى عزؿ الدولة المعتدية سياسيا 

خفاؽ في دليؿ مباشر عمى اإل كاف حرب العالمية الثانيةاندالع ال، لكف واقتصاديا وتجاريا
مجابية النزاعات الدولية بواسطة آليات األمف الجماعي المنصوص عمييا في عيد عصبة 

، ويكوف إيذانا بإيجاد ىيئة األمـ المتحدة كتنظيـ أكثر قدرة عمى حفظ السمـ واألمف األمـ
ة ضمف نصوصو، أكانت في صورة الجزاءات الدولييف مف خبلؿ تدابير األمف الجماعي الوارد

القسرية أو غير القسرية، ضمف جممة مف األحكاـ والشروط التي تجعؿ مف اتخاذ إجراءات 
 القسر موافقة لصحيح أحكاـ القانوف الدولي.

إذف ومف خبلؿ ما سبؽ مف عرض فسأتناوؿ تطور الجزاءات الدولية في التنظيـ الدولي 
أما يتعمؽ األوؿ منيا: الجزاءات الدولية في عيد عصبة األمـ مباحث  ةالمعاصر ضمف ثبلث

  .المبحث الثاني فقد جاء تحت عنواف: الجزاءات الدولية ضمف ميثاؽ األمـ المتحدة
ميمية في تطبيؽ الجزاءات أما المبحث الثالث فقد جاء تحت عنواف: دور المنظمات اإلق

  نتائج. ال، ليختتـ الفصؿ بممخص ألىـ الدولية
 ؟  الجزاءات الدولية المتحدة  ميثاؽ األمـعصبة و فكيؼ نظـ عيد     
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 : الجزاءات الدولية في عهد عصبة األمـاألوؿالمبحث 
أنيا قد قامت في أعقاب الحرب العالمية ب، القوؿ غني عف البياف في شأف عصبة األمـ

تائج أثرت بصفة األولى ضمف تسوية شاممة لنتائج ىذه الحرب، ويعكس قياميا عدة معاف ون
فمف الوجية التنظيمية عدت العصبة تنظيما  ،كبيرة في مسيرة تطور منظومة الجزاء الدولي

قانونيا دوليا دائما يتمتع بقػدر مف السمطة، ومع ذلؾ فقد كانت مجرد تطوير لنظاـ المؤتمر 
 اسع عشر.ية العامة خبلؿ القرف التاألوربي مرورا بتجربة مؤتمرات الىاي واالتحادات الدول

تعبيرا عف االنتقاؿ مف مرحمة السيادة  العصبة مف الوجية السياسية،كذلؾ فقد كاف إنشاء 
المطمقة وتعدد مراكز اتخاذ القرار إلى مرحمة تسميـ الدوؿ بضرورة إيجاد قدر مف مصمحة 
قامة ىيئات مركزية تتوزع السمطة والقوة مع  المجتمع الدولي وىي مساحة المصالح المشتركة وا 
الدوؿ في ظؿ صيغة معينة وبالقدر الذي تتطمبو عممية حفظ السمـ، ولعؿ أىـ ما نتج عف إنشاء 
عصبة األمـ أنو عد أوؿ محاولة إلقامة نظاـ لؤلمف الجماعي القائـ عمى الضماف المتبادؿ بدال 
مف صيانة األمف عف طريؽ المخالفات المتضادة وتوازف القوى بينيا، كما أنيا أوؿ محاولة 

ممارسة القوة مف خبلؿ سمطة مركزية تتعدى سمطات الدوؿ مفردة، فضبل أف عيد العصبة ل
ير المشروع لمقوة في غ التمييز بيف االستخداـ المشروع ويعتبر أوؿ محاولة منظمة في اتجاه 

ثبلثية مكونة مف ثبلث  ولعؿ مف أىـ ما تميزت بو العصبة أنيا كانت ىيكمية 1المجتمع الدولي.
يسية: الجمعية والمجمس واألمانة العامة، فضبل عمى أنيا كانت تكتؿ حكومات يتصؼ أجيزة رئ

لتنظيـ  طريقة ا أوباتجاه عالمي يسعى إلى توفير المساواة بيف أعضائو، كما أنيا عدت أسموب
تاريخ نفاذ عيد عصبة األمـ بعد نياية الحرب العالمية األولى وبعد  دّ بؿ ُعػػػػػ 2.المجتمع الدولي

منضبط إيذانا حقيقيا مؤثرا لقياـ النظاـ الدولي الجزائي الموضوعي ال ،بالذات ىدة فرسايمعا
 بكثير مف األحكاـ والمبادئ.

أىـ اإلضافات التي حققيا المجتمع الدولي في  ،تناوؿ في ىذا المبحثسأ لذلؾ فإني
 ة فرسايبدءا بمعاىد ،في عيد عصبة األمـ خصوص بناء وتطوير منظومة الجزاءات الدولية

                                                 
 .100-99عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  1
 .150-149، ص مرجع سابؽ ،-النظرية والمنظمات العالمية واإلقميمية والمتخصصة –محمد المجذوب، التنظيـ الدولي  2
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العقبات التي حالت دوف نجاح نظاـ الجزاءات الدولية في تحقيؽ أىـ ىدؼ أنشئت وانتياء بأىـ 
    .ىو حفظ السمـ العالميمف أجمو العصبة ذاتيا أال و 

 المطمب األوؿ: معاهدة فرساي ومنظومة الجزاءات الدولية
اء، فإنو وخبلؿ الحرب قبؿ أف ترى معاىدة فرساي النور واإلنش مف الحقيقة القوؿ بأنو و

العالمية األولى نشطت في معظـ الببلد المتصارعة والمحايدة عمى السواء جمعيات السبلـ 
صوف السبلـ وتوفير الحماية  بغيةألجؿ إعداد مشروعات إلقامة المنظمة الدولية الجديدة 

المزمع  ما جعميا تفرد لذلؾ مكانا ىاما لمجزاءات المختمفة ضمف ىذه المنظمة ،الجماعية
بيف مف يركز عمى الجانب المادي  فأف ىذا اإلفراد قد تجاذبو اتجاىاف اثنا إنشاؤىا، غير

 فما خمفية وما ىي أىـ مبادئ  1.لمجزاءات وبيف مف يركز عمى الجانب االعتباري ليذه الجزاءات
 ؟دوليةال الجزاءاتوكيؼ نظـ عيد عصبة األمـ  ؟معاىدة فرساي المتعمقة أساسا بالجزاء الدولي

 وصور الجزاء ضمنها فرساي معاهدة رع األوؿ: خمفياتفال
غني عف البياف القوؿ، أف معاىدة فرساي كانت نتيجة مؤتمر السبلـ الذي عقد في باريس      

بغية إنزاؿ  ،بيف الدوؿ المتحالفة المنتصرة في الحرب العالمية األولى 25/01/1919 اعتبارا مف
في الحرب، إلى جانب االىتماـ باألفكار الفقيية والمشاريع الدولية  الجزاءات بألمانيا المنيزمة

الداعية إلنشاء تنظيـ دولي يصوف السبلـ ويػػوفر الحماية الجماعية عف طريؽ ضبط العبلقات 
معاىدة فرساي أساس بدء تكويف  لذلؾ شكمت 2.الدولية بضوابط واضحة تحترميا جميع الدوؿ

ئي حيث زاوجت بيف الجزاءات ضد الدوؿ كما أسست لمجزاءات النظاـ القانوني الدولي الجنا
ولعؿ مف أىـ المبلمح التي يجب إيرادىا في صدد الحديث عف منظومة  3.ضد األشخاص

 رئيسياف: قد تجاذبو اتجاىاف والدولي في عيد العصبة أف موضوع الجزاءات الدولية ضمن الجزاء
 اتجاع قاري بزعامة فرنساأوال: 

خبلؿ مشروعيا، تريد مف عصبة األمـ امتبلؾ القوة والقدرة عمى مراقبة  كانت فرنسا مف
ألمانيا و إجبارىا عمى احتراـ معاىدات السمـ، ليذا كانت تنادي بضرورة إنشاء قوة عسكرية 

                                                 
 .100عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  1
 .222-221 عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص 2
 .220، ص نفس المرجع 3
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تابعة لمعصبة باعتبارىا وسيمة حقيقية لؤلمف الجماعي، ليتسنى ليذا الجيش الدولي الدائـ ولييئة 
لذلؾ يظير مف  و 1.جراءات الحاسمة عمى وجو السرعة إذا نشأ أي خطرأركانو اتخاذ اإل

" ىو الوحيد  Bourgeois Leon" األعماؿ التحضيرية لمعيد وكممات الوفود أف المندوب الفرنسي
" ودافع عنيا بحرارة مطالبا بتطبيقيا في حاالت عديدة وعدـ  Sanctionsالذي استخدـ كممة: " 

 فقط. رىا عمى حالة شف الحربقص
 را والواليات المتحدةاتجاع انجمتثانيا: 

إنجمترا فكرة إيجاد قوة عسكرية دولية مف قبؿ  ،وخاصة يكسونعارض المشروع األنجموس
ركز المشروع لذلؾ فقد  2.بحجة أف مثؿ ىذه القوة يمكف أف تؤدي إلى الحد مف سيادة الدولة

ره كجزاء دوف اىتماـ كبير بضرورة البريطاني األمريكي عمى أىمية الرأي العاـ الدولي ودو 
الجزاءات المادية األخرى، رغـ أف المشروع البريطاني قد تضمف جزاءات اقتصادية، ليكوف 

دوف إغفاؿ مطمؽ ألفكار  ،المشروع األنجموسكسوني األكثر تجسيدا في بنود ميثاؽ عصبة األمـ
 3.اني مف ىذا المطمبوالتي سنفصؿ فييا الحقا في الفرع الث وطروحات المشروع الفرنسي

التي فرضت عمى ألمانيا يوحي بوجود أفكار  إف مراجعة سريعة ألىـ الصور الجزائية
الدولية  الشرعة، بدؿ االنضباط واحتراـ وسمطة المنتصر في الحرباالنتقاـ والثأر ورد الفعؿ 

نتصرة في ، ومف ذلؾ مثبل نجد أف الدوؿ الموالتي كانت المأموؿ األىـ مف إنشاء عصبة األمـ
مف  51 وذلؾ بموجب المادة: "األلزاس والموريف"الحرب أجبرت ألمانيا عمى التنازؿ عف إقميـ 

كذلؾ انتزاع أجزاء مف اإلمبراطورية األلمانية غربا وشماال وشرقا تقميصا لمساحتيا،  المعاىدة،
ة، فضبل مف شعب اإلمبراطوري 1/10 مف مساحتيا وىي تضـ 1/7 منيا وقد بمغ الجزء المقتطع

راتيا في إفريقيا وآسيا والمحيط معمى التخمي عمى سيادتيا عمى كؿ مستع ألمانيا إجبارعمى 
 اليادي لصالح الدوؿ المنتصرة في الحرب.

                                                 
 -1-، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة-مف النظريات إلى العولمة-محمد منذر، مبادئ في العالقات الدولية 1

 .75، ص 2002
 .75نفس المرجع، ص  2
 . 158محمد المجذوب، التنظيـ الدولي، مرجع سابؽ،  ص  3
 .101األشعؿ، مرجع سابؽ، ص وكذلؾ راجع: عبد اهلل   
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 التيكذلؾ فقد فرضت المعاىدة جزاءات اقتصادية مالية مف مثؿ فرض الغرامات المالية        
. ما يجعؿ ىذه العقوبات مف وف الدولي التقميديفي القان صور الجزاءات التقميدية إحدى تكان

قبيؿ سياسة االنتقاـ والثأر بعيدة كمية عمى أي تطبيؽ لقواعد قانونية أو عرفية دولية، وىو ما 
كوف أف الدوؿ المنتصرة تعمدت إبعاد مسؤولية تطبيؽ الجزاءات المقررة في معاىدة يفسر 

بقائيا خاضعة ل  1.مشيئة الدوؿ المنشئة لمعصبةفرساي عف صبلحية عصبة األمـ وا 
 ـػػعصبة األم عهدالجزاءات ضمف نظاـ الفرع الثاني: 

 عيد"مؤسسة دائمة لمسبلـ" كراعية لنظاـ األمف الجماعي، ليشكؿ  نشأت عصبة األمـ
، فيي ىيئة دولية ليست فوؽ 1919 :العصبة جزءا ال يتجزأ مف معاىدة صمح فرساي لعاـ

بلـ في العالـ أجمع دوف أف يقتصر عمميا عمى الدوؿ األعضاء الدوؿ، تعنى بكؿ ما يمس الس
فقط، لتشكؿ بذلؾ نظاما جديدا في العبلقات الدولية ووسيمة وحيدة يمكف بواسطتيا تدعيـ السبلـ 

أشارت ديباجة عيد عصبة األمـ إلى أف صيانة السبلـ واألمف تجد أساسيا في  فقد 2في العالـ.
ولي، كقواعد معترؼ بيا لمعمؿ والسموؾ في العبلقات الدولية و أف العمؿ عمى سيادة القانوف الد

مراعاة العدالة والشرؼ ىو أساس ىذه العبلقات، لتتخذ العصبة مف وسيمة األمف الجماعي في 
: تجنب المجوء إلى والتي تتحدد أساسا في 3.وسيمة لتحقيؽ أىدافيا ومبادئيا 16 صورة المادة:

د القانوف الدولي، تأسيس العبلقات الدولية عمى قواعد العدؿ الحرب، التقيد بأحكاـ وقواع
تحقيؽ ىذه األىداؼ لذلؾ وألجؿ  4المعاىدات.العدالة و والشرؼ والعبلنية، التعيد باحتراـ 

وىو ما  قسري ومنيا ما ىو عبلجي استباقي، منيا ما ىو وقائي آلياتتضمف العيد عدة 
 التالية: اتسنفصؿ فيو في الجزئي

 
 
 

                                                 
 . 223-222عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  1
 .72محمد منذر، مبادئ في العالقات الدولية، مرجع سابؽ، ص  2
 .89عبد الوهاب الساكت، مرجع سابؽ، ص  3
 .167، ص 2006جماؿ عبد الناصر مانع، التنظيـ الدولي، دار العموـ لمنشر والتوزيع، عناية،  4
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 الوقائػػية ياتػاآلل: أوال
، التي إلى محاولة إيجاد حؿ استباقي لمنزاعات اآلليات،لقد سعت العصبة مف خبلؿ ىذه 

التي تسعى ابتداء وأساسا إلى تجنب الحروب، معتمدة  أعضاء العيد، وىي اآلليات قد تثور بيف
 1ورد اآلتي:عمى التضامف والعمؿ المشترؾ بيف أعضاء العصبة، ولعؿ مف أىـ ىذه اآلليات ن

 (مف الميثاؽ 08:)المادة وتنظيـ صناعة األسمحة وتجارتيا تخفيض مستويات التسمح الوطني -
 (21-19 التغير السممي )المادتاف -
 .(24-22: )الموادة واالىتماـ باألقاليـ المستعمرة المستويات االقتصادية واالجتماعي فتحسي -
زاعات بيف الدوؿ األعضاء وىي: الوساطة، التحكيـ لتسوية الن السممية اعتماد إحدى الوسائؿ -

 (17-15-14-13-12)المواد: الدولي، القضاء الدولي، قرارات مجمس العصبة
الدوؿ  إلى الحرب بيف ألعضاء وعدـ المجوءباحتراـ السبلمة اإلقميمية لمدوؿ ا المتبادؿ التعيد -

الخارجي عمييا، إضافة إلى عدـ  األعضاء، واألخذ بمبدأ الدفاع المشترؾ في حاالت  العدواف
 (10)المادة:التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ 

إقامة العبلقات بيف الدوؿ عمى أسس العبلنية والعدالة والشفافية واعتماد ما يسمى  -
 (18/02:الدبموماسية العمنية )المادةب

 القسرية العالجية اآللياتثانيا: 
 16 :ف الجزاءات، ىي جزاءات نص المادةيمكف أف نميز ضمف عيد العصبة نوعيف م

المجوء إلى تطبيؽ نظاـ كما أف  2الخاصة بتسجيؿ المعاىدات. 18 وجزاءات نص المادة:
يحيمنا إلى نوعيف  16 نص المادة: أحكاـعصبة األمـ وبالذات ضمف  عيدالجزاءات الوارد في 

القوة المسمحة لصد المعتدي، ، جزاءات مباشرة تتعمؽ باستخداـ مف الجزاءات والتدابير القسرية
وجزاءات غير مباشرة تتمثؿ في إجراءات القسر النفسي اليادفة إلى عزؿ الدولة المعتدية سياسيا 

                                                 
 . 103 -102 األشعؿ، مرجع سابؽ، ص عبد اهلل 1
 .231عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص وراجع أيضا:   
2

مف العهد عمى أف كؿ معاهدة أو ارتباط دولي يعقدع األطراؼ يجب أف يسجؿ لدى أمانة العصبة وتقوـ األمانة بنشرع  18ت المادة ػػػنص 
هو  18المترتب عمى مخالفة المادة: والجزاء إلى أف يتـ تسجيمها...فاألثر  بأسرع ما يمكف وال تصبح أي معاهدة أو ارتباط دولي ممزما

لنية اإلضرار بالعالقات الودية وبمثابة تدبير  انعكاساجزاء قانوني يترتب عمى عدـ التسجيؿ، وجزاء أدبي يتمثؿ في أف رفض التسجيؿ يعد 
  .في الخفاء ال يقرع الرأي العاـ

 .125سابؽ، ص شعؿ، مرجع عبد اهلل األأنظر: 
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واقتصاديا وتجاريا... وىي الجزاءات التي يجوز المجوء إلييا في حالة ما إذا لجأ أحد األعضاء 
 15.1، 13، 12 :إلى الحرب مخالفا تعيداتو وفقا لممواد

 غير العسكرية عهد العصبة جزاءات -1
 مف عيد العصبة طبيعة الجزاءات غير العسكرية عمى سبيؿ المثاؿ 16/01 :حددت المادة

 لتجارية والمالية وقطع التبادؿ المالي مع رعايا الدولة المعتدية.اال الحصر مثؿ: قطع العبلقات 
مجمس تيف: إما بتوصية مف أف التدابير االقتصادية يمكف فرضيا بطريقنفس المادة تبيف و 

أو بمبادرة الدوؿ األعضاء ذاتيا بإقرارىا، وذلؾ تنفيذا لتعيداتيـ لمحكومات األعضاء، العصبة 
 .(16/03) .بالعوف المتبادؿ

ليكوف بذلؾ لعيد العصبة السبؽ في إدخاؿ مفيـو الجزاء االقتصادي في منظومة الجزاء 
ـ المتحدة ويصير األكثر استخداما مف قبؿ الدولي، والذي سيتطور أكثر ضمف ميثاؽ األم

 المجموعة الدولية ضد منتيكي قواعد القانوف الدولي.
إف الجزاءات غير العسكرية في عيد العصبة قد تضمنت عدة صور وأصناؼ يمكف أف 

 نوردىا تفصيبل فيما يمي:
 . الجزاءات االقتصاديةأ

تمؾ اإلجراءات االقتصادية  ،وماالجزاءات االقتصادية عمػ ب و يقصدنشير ابتداء إلى أن
إجبار الدولة المستيدفة عمى احتراـ التزاماتيا الدولية، بحيث  ، إلىمف خبلؿ فرضيا ُيي َدؼُ التي 

 االقتصاديةحت الجزاءات تراو  وقد 2.تصبح قراراتيا مطابقة لما يفرضو عمييا القانوف الدولي
ارية والمالية وحضر كؿ عبلقة بيف المنصوص عمييا في عيد العصبة بيف قطع العبلقات التج

العصبة ورعايا الدولة التي تنتيؾ العيد، إضافة إلى حضر كؿ العبلقات المالية  أعضاءرعايا 
أكانوا أعضاء في  األخرىوالتجارية والشخصية بيف رعايا الدولة التي تنتيؾ العيد ورعايا الدوؿ 

 العصبة أـ لـ يكونوا.

                                                 
 .53محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  1
رقية عواشرية، حماية المدنييف واألعياف المدنية في النزاعات المسمحة غير الدولية، أطروحة دكتوراع، جامعة عيف شمس، القاهرة،  2

 382، ص 2001
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التي اىتمت  16 :مف نص المادة الثانيةو ما نصت عميو الفقرة ىإف أىـ ما جاء في العيد      
قد تضمنت التزاما قبؿ  16 ف الفقرة الثالثة مف نص المادة:كذلؾ فإبدعـ الدولة ضحية العدواف، 

الدوؿ األعضاء بمساعدة متبادلة في اإلجراءات المالية واالقتصادية المتخذة، بغية تقميؿ و 
تخاذ القرارات الخاصة بالمقاطعة، كما يمتزموف بمساندة بعضيـ تخفيؼ األضرار الناجمة عف ا

 1لمقاومة أي إجراءات خاصة تتخذىا الدولة منتيكة أحكاـ العيد ضد أي دولة منيـ.
العصبة أف إجراءات المقاطعة االقتصادية السابؽ ذكرىا ال يمكف تطبيقيا  لقد استباف أميف

بيؿ التنسيؽ فاقترح في االجتماع الثامف لمجمس بشكؿ فّعاؿ إال بتدخؿ مف العصبة ولو عمى س
تستخدـ وقت إنشاء لجنة حصار  09/07/1920:المنعقد في "مؤتمر سباستياف"العصبة في 

، وىي المقترحات التي السمـ، إضافة إلى لجنة تنفيذية لمحصار تفّعؿ وقت حاالت الطوارئ
جؿ دراسة أنسب وسائؿ أمحصار مف لتعيف المجنة الدولية ل ،1920 ناقشتيا الجمعية األولى عاـ

نشاء األجيزة عداد الخطة العامة لمعمؿ وا   ا إلى ػػػػػػػػػػػػػػػالواجب تحولي إعماؿ الجزاءات االقتصادية وا 
يجاد المبادئ العامة التي تحكـ عمميا.أجيزة دائمة،   2وا 

مجمؿ القوؿ في خصوص الجزاءات االقتصادية ضمف عيد العصبة، أنيا جاءت ترجمة 
الذي  ''Woodrow wilson" قيقية لغمبة المشروع األمريكي وبخاصة آلراء الرئيس األمريكيح

مف حيث أنيا أسرع  كاف يرى أف الجزاءات االقتصادية أكثر فاعمية مف الجزاءات العسكرية.
يزيد مف ممارسة الضغط عمى  وأقؿ قسوة وأكثر كفاءة مف الحرب العادية ما يبعد سياسة القوة و

سيما بعد وأزمات في الساحة الدولية ال أحداثلكنو ثبت فيما لحؽ مف  3.لقانوف الدوليمنتيؾ ا
سيما أف آثاره عمى ال ،حدودية ىذا النوع مف الجزاءاتنياية الحرب الباردة خطأ أو عمى األقؿ م

الشعوب كانت أقوى مف أي انتياؾ لقواعد القانوف الدولي، ليبقى وحتى تؤدي ىذه الجزاءات 
 4:مف توافر جممة مف الشروط لعؿ أىميا ،دية الدور المنوط بيا وتكوف أكثر فعاليةاالقتصا

                                                 
 109عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  1
 .110نفس المرجع، ص  2
 .164، ص 2009ف، العقوبات االقتصادية لألمـ المتحدة، الدار الجامعية الجديدة، جماؿ محي الدي 3
 .111عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  4
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عمى غيره قويا، بحيث تؤثر صور المقاطعة عمى  االقتصادي لممعتديعتماد االأف يكوف  -
 الدولة المعتدية.

أف تشمؿ خطة الجزاءات أىـ القطاعات الحيوية المؤثرة في اقتصاد الدولة المعتدية، وذلؾ  -
 باستخداـ أكثر وسائؿ الخنؽ االقتصادي مبلءمة وأف تطبقيا أقدر الدوؿ عمى ذلؾ.

 وغيرىا. ذات طبيعة أخرى سياسية، عسكرية  أف تعزز اإلجراءات االقتصادية بإجراءات -
 . الجزاءات السياسػػيةب

 تنجمؿ عامة صور الجزاءات السياسية وفؽ عيد العصبة في: قطع العبلقات       
ي الجزئية ػوىي الصور التي سنفصؿ فييا ف 1.الطرد مف العصبة وعدـ االعتراؼو ،سيةالدبموما
 الموالية:

 قطع العبلقات الدبموماسية -
نو لـ ينص ورغـ أ 16يرى شراح العيد وعمى رأسيـ الفقيو "فوشيو" أف نص المادة:      

 2.فيو كما يرى "دلبيز"صراحة عمى جزاء قطع العبلقات الدبموماسية، إال أنو ينطوي عمى ذلؾ، 
يستشؼ مف المبادئ العامة لمعيد. وقد أشار المشروع اإليطالي إلى الجزاءات السياسية وذكر 

بعضا منيا، كقطع العبلقات الدبموماسية، وسحب إجازة ممارسة األعماؿ القنصمية،  29 المادة:
ية ومنيا قطع سفضبل عمى أف المشروع الفرنسي قد عدد ثبلثة أنواع مف الجزاءات السيا

ة العامة لمعصبة في دورتيا الثانية قد يسية، ويدعـ ىذا التحميؿ أف الجمعالعبلقات الدبموما
 اء البعثات ػػػػػأوضحت أف قطع العبلقات الدبموماسية يمكف أف يسبقو كخطوة أولى استدعاء رؤس

 3سممية.الدبموماسية ثـ يتـ قطع العبلقات الدبموماسية عندما تتوقؼ كؿ العبلقات ال
أف قطع العبلقات الدبموماسية سيكوف نتيجة شبو  16 كذلؾ يضيؼ التحميؿ الواسع لممادة:

لمقطع الكمي لمعبلقات األخرى بيف الدوؿ، وقد أثير ىذا النوع مف الجزاء بمناسبة غزو حتمية 

                                                 
 .54محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  1

2 Roberto Papini et Gaetan Cortexo, La Rupture des Relations Diplomatiques et Consequences, 
Editions A Pedone, Paris , 1972, p 75-76. 

 .112عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  3
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ولكف كثيرا مف الدوؿ األوربية لـ ترغب في إرساء سابقة  ،07/04/1935:في إيطاليا لمحبشة
 لذلؾ، كما أف جانبا مف الفقو عارض اعتبار قطع العبلقات جزاء جماعيا ضد الدولة.

في ضرورة التزاـ التفسير  "Axel Serup" ليبقى في اعتقادي أف ما ذىب إليو األستاذ:
ىو الموقؼ األصوب باعتبار المادة لـ تنص إال عمى قطع العبلقات  16 الضيؽ لنص المادة:
أنيا استيدفت فقط الحصار االقتصادي، وىو ما ينسجـ وكوف بعض الفقو التجارية أو المالية و 

لـ يرد اعتبار قطع العبلقات االقتصادية جزاءا جماعيا تفرضو العصبة فضبل عمى عدـ تطبيقو 
 عمى دولة إيطاليا. 

 جزاء الطرد مف العصبة -
نتيجة إنما يكوف  يامف عيد العصبة عمى أف الطرد من 16 المادة:أحكاـ نص  تقضي

أي عضو فييا اللتزاماتو التعاىدية، ويقصد بيذه األخيرة االلتزامات المتعمقة بعدـ شف  انتياؾ
الحرب وباحتراـ السبلمة اإلقميمية لمدوؿ، ويكوف الطرد بناء عمى قرار باإلجماع مف مجمس 

لطرد ضد وغني عف البياف أف قرار ا 1البد أف توافؽ الجمعية العامة عمى ىذا القرار. العصبة و
الدولة المنتيكة ألحكاـ مجتمع الدوؿ وضد التزامات العيد لف يكوف فّعاال إال إذا توافرت جممة 

 مف العوامؿ منيا:
 أف تكوف المنظمة عالمية العضوية بحيث يؤدي الطرد إلى عزؿ الدولة المعتدية. -
لطرد عمى الحياة دا بحيث يؤثر اأف يكوف اعتماد العضو المطرود عمى المنظمة اعتمادا شدي -
 لكمية لمدولة، ما يساىـ في االنصياع واالمتثاؿ ألحكاـ القانوف.ا
 أف يكوف الطرد كآخر قرار يمجأ إليو بعد فشؿ إجراءات القسر األخرى. -

ضد االتحاد  2.وجدير بالمبلحظة أف جزاء الطرد لـ يطبؽ في عيد العصبة إال مرة واحدة
مجمس العصبة بطرد إذ صدر قرار  30/11/1939 :في بسبب عدوانو عمى فنمندا يالسوفيتػ

                                                 
 .113ص عبد اهلل األشعؿ، المرجع السابؽ،  1
بطرد ليبيريا جراء  18/05/1934، وكذا مطالبات إنجمترا في: 1935سبؽ وحاولت المنظمة طرد إيطاليا بعد غزوها لمحبشة سنة  2

دوف أف يفعؿ جزاء الطرد في الحالتيف، وذلؾ ألسباب عديدة سنعالجها في المطمب الثاني مف هذا المعاممة السيئة لمقبائؿ في أراضيها، 
 . 114المبحث، راجع: عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص 
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أعضاء المجمس  14 دوؿ مف أصؿ 07 بعد موافقة 14/12/1939 روسيا مف العصبة بتاريخ:
الذيف فضؿ بعضيـ التغيب وفضؿ البعض اآلخر االمتناع، ما أثار إلى النقاش مدى شرعية 

 نص عمى ذلؾ المادة:ىذا الطرد باعتباره لـ يحض بإجماع أعضاء مجمس العصبة كما ت
 1مف العيد. 16/04
 جزاء عدـ االعتراؼ ضمف عهد العصبة -

قع مخالفا ألحكاـ نظاـ معيف إنكار ألي وضع ي:" يعني مبدأ عدـ االعتراؼ عامة بأنو
كاف ىذا الوضع في صورة االستيبلء عمى إقميـ معيف أو قمب نظاـ حكـ ما أو اعتداء  سواء

 2"معينة، ما يؤدي إلى حرماف المعتدي مف ثمار اعتدائو عمى السبلمة اإلقميمية لدولة
 وفػ"ستمس ويعزى مبدأ عدـ االعتراؼ في زمف العصبة لوزير الخارجية األمريكي

Stimson»:ؾ إلى مجمس وكذل 17/01/1932 " الذي وجو مذكرة إلى كؿ مف الصيف والياباف في
ـ ببلده عمى عدـ االعتراؼ بأي الصيني الياباني يعبر فييا عف عز  العصبة بمناسبة الصراع

بأي موقؼ بينيما يتعارض مع ميثاؽ باريس قات تعقد بيف الصيف والياباف، أو اتفا
حيث  ،د اختمؼ الفقياء حوؿ أثر وجدوى عدـ االعتراؼ بصفتو جزاءػػوق ،27/06/1928في:

تصرؼ إحبلؿ عبارة عدـ قبوؿ مشروعية  ،ذىب بعضيـ إلى أنو ليس جزاء واقترحوا بدال عنو
والحظ البعض أنو إذا اعتبر سبلحا مف أسمحة القمع فيو سبلح ناقص وتكميمي وأثره ، ما

 3.أدبي
ف عدـ االعتراؼ إجراء سياسي قد تكوف ، القوؿ بأال يخفى في خضـ ىده اآلراء الفقيية

ونية بواعثو سياسية، لكنو ينتج آثار قانونية لعؿ مف أبرزىا البطبلف، ومف ثمة تعمؿ القاعدة القان
المعروفة بأف ما بني عمى باطؿ فيو باطؿ. وقد تأكد مبدأ عدـ االعتراؼ كالتزاـ قانوني في 

 "تشاكو "دولة أمريكية خبلؿ حرب  19 عبلقات الدوؿ األوربية واألمريكية بعد ذلؾ وطبقتو
 4.وخبلؿ الصراع الصيني الياباني
                                                 

 يشار إلى أنه وبالرغـ مف طرد روسيا مف العصبة إال أف الطرد لـ يؤثر عمى اعتراؼ أعضاء العصبة بها. 1
 . 116سابؽ، ص  عبد اهلل األشعؿ، مرجع 2
 .  118-117نفس المرجع، ص  3
 .118-117نفس المرجع، ص عبد اهلل األشعؿ،  4
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 جزاءات عهد العصبة العسكرية -2
إذا ما تقرر قياـ دولة بشف حرب أصبح مف واجب  ،يد بأنومف الع 16/02 تنص المادة:

التي يتعيف  ،البحريةو مجمس العصبة أف يوصي مختمؼ الحكومات المعنية بالقوة الجوية والبرية 
 عمى أعضاء العصبة اإلسياـ بيا في القوات المسمحة التي تستخدـ في الدفاع عف أحكاـ العيد.

رية لتأميف المرور عبر أراضييا لقوات أي مف مع أخذ أعضاء العصبة لمخطوات الضرو 
  1.األعضاء الذيف يتعاونوف في صيانة أحكاـ العيد

مف أي التزاـ واضح يجبر الدوؿ عمى  أنو جاء خاليا 16 لكف المبلحظ عمى نص المادة:
آليات العوف العسكري بؿ ترؾ ذلؾ لمدوؿ وقدراتيا،  لـ يحدد الميثاؽ أفااللتزاـ بالتوصية، كما 

" ويمسوف " لشراح إلى إصرار الرئيس األمريكي كما يرى كثير مف ا لمصالحيا، ويعود ذلؾؿ ب
عمى التدابير الجزائية االقتصادية، عكس ما أرادتو فرنسا في مشروعيا المتعمؽ بنظاـ الجزاءات 

 3.والذي سبؽ وتناولناه في الجزئية المتعمقة بخمفيات معاىدة فرساي 2.ضمف عيد العصبة
كيفية استخداـ القوات العسكرية ضد المعتدي طبقا لنظاـ اختياري  عيد العصبة،ف دو لقد 

سمطة إقرارىا بمجمس العصبة دوف الدوؿ،  أناطإلى الجماعة، بمعنى أنو  التفردفأخرجيا مف 
عصبة وبذلؾ يكوف قد أسس لقياـ نظاـ الجزاء العسكري الجماعي الصادر عف السمطة الدولية )

 دعية عبلجية وعقابية في حاالت االعتداء العسكري.كتدابير ر  (األمـ
 تطبيؽ جزاءات عصبة األمـ ومعوقاتواقع  المطمب الثاني:

عصبة األمـ في نص  عيدضمف  -كما سبؽ معنا -لقد تركزت الجزاءات القسرية       
ر طبيعة اتخاذ القراأف  فضبل، بعدـ تحديدىا الدقيؽو  ياعمومية نصالتي امتازت ب 16المادة: 

صّعب مف قد  ضمف عصبة األمـ خاصة ما تعمؽ منو بضرورة توافر اإلجماع في اتخاذ القرار
التجربة التطبيقية لمجزاءات الدولية في فترة عصبة قد اتسمت فلذلؾ ، فاعمية جزاءات العصبة

ليس لقمة االنتياكات فقد كانت كثيرة، ولكف لطبيعة الدولة العضو المنتيكة  ،بأنيا قميمة األمـ

                                                 
 .119، ص عبد اهلل األشعؿ، المرجع السابؽ 1
 . 83، ص 1964أنيس كمود، النظاـ الدولي والسالـ العالمي، ترجمة د، عبد اهلل العرياف، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
 ذع األطروحة. مف ه 53أنظر: ص:  3
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ومركزىا الدولي القوي في العصبة، ولضعؼ مركزية القرار في العصبة وعدـ توافر آليات 
تطبيقية مناسبة. فما ىي أىـ التطبيقات العممية لجزاءات العصبة؟ وما ىي أىـ الجيود التي 

 ؟اء نظاـ الجزاءات لدى عصبة األمـبذلت ألجؿ تطوير وتحسيف آد
 ت عصبة األمـلفرع األوؿ: النطاؽ التطبيقي لجزاءاا

شيدت عصبة األمـ نزاعات عسكرية دولية كثيرة بيف أعضائيا، فامتنعت عف تطبيؽ 
 ىذا الفرع إليو في  الجزاءات عمى بعضيا، في حيف طبقتو عمى بعضيا اآلخر وىو ما سنتعرض

 1923 " التابعة لدولة اليوناف عاـCorfuغزو إيطاليا لجزيرة " كورفو  -1
 اوانتياك ،كاف استخداما غير مشروع واضح لمقوة ''كورفو''زيرة رغـ أف غزو إيطاليا لج

التي تحث عمى لمبادئ العصبة  اواضح اوانتياكلحرمة وسبلمة إقميـ دولة عضو في العصبة، 
  ما كاف يقتضي بصدده إلى ،العيدمف  12 و 11: فوفؽ المادتيالمجوء إلى الوسائؿ السممية 

، لكف العصبة وبدؿ ذلؾ كمفت لجنة مف ضد الدولة المعتديةة العسكرية يتحريؾ التدابير الجزائ
  1الخبراء القانونيف لبحث المسألة دوف توقيع أي جزاء عمى إيطاليا.

 1928 عاـ وايػالبراغو . الحرب بيف بوليفيا 2
" Chacoبمناسبة النزاع حوؿ إقميـ " 1928 في ديسمبر لقد اندلعت الحرب بيف الدولتيف

دعاء كؿ دولة بسي ا معميو، لكف دوؿ العصبة لـ تتدخؿ وتفعؿ معاىدة العوف المتبادؿ، في اادتيوا 
مف  مف العيد، 15 بموجب المادة: تدخمت جمعية العصبة متأخرة وأصدرت توصية لؤلعضاء

، والطمب إلييما بالمجوء إلى حؿ النزاع سمميا، وىو الطمب أجؿ حظر تصدير األسمحة لمدولتيف
، بينما رفضت البراغواي التوصية عت عنيا الجمعية حظر األسمحةفرف الذي قبمت بو بوليفيا

 2.وأعمنت انسحابيا مف العصبة

                                                 
1

 مؤتمر السفراء، أحاله البمداف إلى وألبانياهناؾ نزاع حدودي بيف اليوناف أنه كاف يشار في سبب حادثة غزو إيطاليا لجزيرة '' كورفو''  
عصبة األمـ، أيف قدمت العديد مف البمداف )بما فيها إيطاليا( مفارز صغيرة مف الجنود عميها  تأنشأ لجنة لترسيـ الحدود، والتي وافقالذي 

ناف والمجنة سيئة، رئيس لمجنة. ومنذ بداية المفاوضات والعالقات بيف اليو  إنريكو تيممينيالمجنة في تنفيذ المسح، وأصبح الجنراؿ مساعدة ل
األمر  27/08/1923، أيف قتؿ هو وثالثة مف مساعديه بتاريخ: ألبانيا حتى أف المندوب اليوناني اتهـ عمًنا الجنراؿ تيمميني بالعمؿ لصالح

تمبي طمب إيطاليا،  مميوف ليرة إيطالية فضال عمى إعداـ القتمة، لكف اليوناف لـ تستطع أف 50الذي أدى بإيطاليا إلى مطالبة اليوناف بمبمغ:
 اف اعتذارا وتعويضات إليطاليا.. بعػػد أف قدمت اليون27/09/1923ما أدى إلى قصؼ جزيرة كورفو واحتاللها، إلى غاية 

 177-176عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص   2
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 1933 . غزو الياباف إلقميـ منشوريا الصيني عاـ3
اكتفت دوؿ العصبة بتأييد الصيف نظريا ورفضت عمميا " المبادرة" إلى تنفيذ التدابير 

فرضت حظر السبلح عمى الدولتيف، ونذكر أف  باستثناء بريطانيا التي 16 القسرية وفؽ المادة:
رفضت االعتراؼ باالحتبلؿ الياباني  ،دولة الواليات المتحدة األمريكية غير العضو في العصبة

لتكتفي العصبة بإصدار عدة قرارات بإدانة  ''Stimson'' ونتائجو عمبل بمبدأ وزير خارجيتيا
رساؿ لجنتي تحقيؽ، دوف إجراءاتالعمؿ الياباني  لتكوف قضية منشوريا ىي  عقابية حقيقية، وا 

بمثابة اختبار لمعصبة تياوت عمى إثره آماؿ الجميع خاصة الدوؿ الصغيرة واعتبرت البداية 
 1الحقيقية لنياية العصبة.

 1936 . غزو إيطاليا لمحبشة عاـ4
غزو  ربما الحالة التطبيقية الوحيدة لمجزاء القسري، حيث أنو وعمى إثر ،تعد حالة إيطاليا

حاوؿ  2.إلقميميا اوضمي 07/04/1935 :دولة إيطاليا )عضو مؤسس لمعصبة( لمحبشة في
بالعوف العسكري  ةمجمس العصبة وخبلفا لصبلحياتو بالميثاؽ التي تنص عمى إصدار توصي

حاوؿ القياـ بدور الوسيط لحؿ النزاع رضائيا وتشكيؿ ( 16/02)لمدولة العضو المعتدى عمييا

                                                 

 .الحدود الجنوبية الشرقية مف بوليفيامف باراغواي و  ةالغربي ةعمى الحدود الشماليعرفت أيًضا باسـ حرب العطش والتي  اكوحرب تشدارت 
الوصوؿ إلى  ألجؿ غراى تشاكومف أجؿ السيطرة عمى الجزء الشمالي مف منطقة  وتاراغواي توليفيابيف  دارت في منطقة شبه قاحمة

 ة بالنفط.غني المنطقة أفوقد كاف هناؾ اعتقاد ب ،حبيستاف المنافذ المائية باعتبار الدولتاف
 أنظر في تفاصيؿ النزاع البراغوياني البوليفي.

http://www1.american.edu/ted/ice/chaco.htm 
  .176عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  1

حيث قامت الياباف باستغالؿ حادثة موكديف كذريعة لمغزو، القائد ''كوانتونغ''  1931قاد الغزو الياباني إلقميـ منشوريا التابع لمصيف سنة 
ويستولي عمى كامؿ اإلقميـ، وتنصب بذلؾ الياباف حكومة عميمة لها في  19/09/1931فقاـ كوانتونغ بشف هجومه عمى منشوريا في: 

 منشوريا، ويدـو االحتالؿ حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
 الصيني راجع في خمفية النزاع الياباني 

 http://www.imgrum.net/user/worldevents 
2

، وما لبث اإليطاليوف أف استولوا عمى كثير مف المدف اإلثيوبية وقد حولت القنابؿ اإليطالية المدف 1935بدأ غزو إثيوبيا في أكتوبر عاـ  
حرب ضد عدو مجهز بمثؿ هذع األسمحة الحديثة، الواهية البناء إلى خرائب. وأحس اإلمبراطور هيال سيالسي أنه مف المستحيؿ مواصمة ال

استولى المارشاؿ بييترو بادوليو عمى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، وأعمف موسوليني إثيوبيا أرضا  1936عاـ  ماي 5ففر مف البالد، وفي 
مبادئ عصبة األمـ وحاولت  كانت إيطاليا قد تصرفت بما يخالؼ و  .1941األوؿ إلى عرشه حتى عاـ  هيالسيالسىإيطالية. ولـ يعد 

 .العصبة إيقاؼ الحرب بمقاطعة كثير مف التجارة اإليطالية؛ إال أف جهود عصبة األمـ كانت غير مجدية
 http://www.imgrum.net/user/worldeventsراجع في مناسبة غزو إيطاليا لمحبشة                                             

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%88


 لثاني: الجزاءات الدولية في فترة التنظيم الدولي المعاصراالفصل                                           األول الباب
 

43 

تبادر ل، ضع بعد االعتداء واالحتبلؿ، لكف إيطاليا رفضت حتى اقتراحات المجافلجاف لدراسة الو 
صوت بتشكيؿ لجنة تنسيؽ  52 صوت مف أصؿ 50 بغالبية الجمعية العمومية في العصبة و

وعمدت المجنة نيابة عف الجمعية إلى  16 لدراسة اإلجراءات القسرية ضد إيطاليا وفقا لممادة:
 1:قسرية مثؿ تقديـ اقتراحات بتدابير

 .دولة 50 طبقتو ، وقدالذخائر الحربية جميع أنواع األسمحة ولالحظر الفوري  -
         طبقتو 16/01 فرض حضر عمى التعامبلت المالية مع إيطاليا تطبيقا لنص المادة: -
 .دولة 43
 دولة. 45 فرض حضر عمى تصدير المواد األولية التي تدخؿ في التصنيع الحربي طبقتو -

كف يبلحظ عمى ىذه الجزاءات أنيا كانت مشوبة بعيوب قانونية، أقميا أنيا صدرت ل
 .العيدبالنيابة عف الجمعية العامة وىو ما يخالؼ صراحة نصوص 

تجنبت إنزاؿ  اكذلؾ أف الجزاءات تناولت األمور المالية بشكؿ جزئي ال تأثير لو، وأني
وؿ أو الفحـ، كما تجنبت إعماؿ الحصار الجزاء االقتصادي المؤثر مثؿ منع استيراد البتر 

ما يمكف أف تبدو عمى ىذه الجزاءات مف قدرة عمى التأثير والعقاب ضد إيطاليا  ورغـ البحري.
مثؿ ألبانيا والمجر  ،مف الدوؿ األعضاء لـ تمتـز حقيقة بالجزاءات المفروضة اإلى أف كثير 

يزة قامت برفع الجزاءات عمى إيطاليا والنمسا وألمانيا... فضبل أف لجنة التنسيؽ وفي مدة وج
ما يؤدي إلى أف الجزاء القسري ضمف عيد في وجود واستمرار االحتبلؿ،  06/07/1936 :بتاريخ

خفؽ عمميا لعدة أسباب واعتبارات سنناقشيا في الفرع الموالي أ و تدوينيا و العصبة نجح تنظيميا
 ىذه المعوقات؟   المتعمؽ بمعوقات فاعمية جزاءات عصبة األمـ. فما ىي 

 فاعمية جزاءات عصبة األمـالفرع الثاني: معوقات 
العصبة ومف ثمة تحقيؽ فاعميتيا، عدة أسباب وعوامؿ،  عيدلقد اعترض تطبيؽ جزاءات 

، أو عجز وقصور في صورة ضبابية النص الميثاقيسواء كاف ذلؾ في صورة مبدأ السيادة أو 
 شمميا بنوع مف التفصيؿ فيما يمي:أسوىي العوامؿ التي  .آليات العصبة نفسيا

 
                                                 

 .179، 178ص  جع سابؽ،عبد اهلل األشعؿ، مر  1
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 األمـ  عصبة عهد. ضبابية وعيوب 1
رغـ أف العصبة قد قامت في أعقاب حرب كبرى خمفت مبلييف القتمى والجرحى، إال أف 

العصبة لـ يحـر الحرب بصورة مطمقة، كما أنو لـ يجعؿ مف المجوء إلى التحكيـ والقضاء  عيد
لـ يضع تحديدا واضحا لمفيـو  العيدفضبل عمى أف  لمتنازعة،الدولي إلزاميا بالنسبة لمدوؿ ا

مف الضبابية وعدـ  اكثير  ما جعؿ، ديد حاالت الدفاع الشرعي مف عدموالعدواف ومف ثمة لتح
ثغرات ميثاقية التحديد يميز مواد وأحكاـ عيد العصبة، األمر الذي رأى فيو رجاؿ القانوف الدولي 

 1قيؽ السبلـ العالمي المنشود.فشؿ عصبة األمـ في تحفي  ساىمت
 . السيادة وعرقمة فاعمية جزاء العصبة2

جعمت البيئة إف حداثة عيد الدوؿ بالتنظيـ الدولي وشيوع روح الشؾ والحذر بيف الدوؿ 
سمطاتيا لصالح منتظـ عصبة  عف جزء مف ياتنازلل ،الدولية زمف عصبة األمـ غير مييأة بعد

التي استبقت تحديد طبيعة نزاعاتيا  13/16 بنص المادة:عصبة وىو ما ترجمو عيد ال 2األمـ...
إراديا تحويميا إلى  الدوؿ وحميا بعيدا عف متناوؿ نصوص وآليات الميثاؽ، إال إذا ارتضت

فعالية وتحريؾ النظاـ  العيد،مف  14/1 و 14/1 :جمعية العصبة ومجمسيا، وأحالت المادة
تصادية والعسكرية إلى إرادة الدوؿ األعضاء ومبادرتيـ وتدابيره القسرية االق العيدالجزائي في 

 3.بتنفيذ التزاماتيـ الميثاقية بما يتبلءـ وخصوصية عبلقة كؿ دولة عضو بالنزاع
جػػػاء مكرسػػا لمسػػػيادة المطمقػػػة لدولػػو، مكتفيػػػا بترشػػػيدىا نحػػػو  العيػػػد،كمػػا أف جػػػؿ مػػػا دونػػو 

مطالبػػػة الػػػدوؿ األعضػػػاء باإليفػػػاء ، و 61حػػػؿ النزاعػػػات بػػػالطرؽ السػػػممية بحسػػػب المػػػادة:  منيجيػػػة
بالتزاماتيا التعاقديػة التػي وافقػت عمييػا وتقػديـ " العػوف المتبػادؿ" وتنفيػذ التػدابير الجزائيػة القسػرية 

 ما جعؿ مف التدابير الجزائية غير ذات فاعمية في تحقيؽ المأموؿ منيا. 4(.62)المادة  اإرادي
 
 

                                                 
 .179محمد المجذوب، التنظيـ الدولي، مرجع سابؽ، ص  1
2

  .167عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  

 J.L Briely « The Law of  Nations- Oxford Press- 6th ed.1963-p 9: 3  
 .255، 245عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  4
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 ة التكويفآلية اتخاذ القرار ضمف عصبة األمـ وبني. 1
مف الميثاؽ، إال بإرادة  62 ال تتحرؾ آلية الجزاء ضمف عيد العصبة وتفعيؿ نص المادة:

قرار مف جيازي  أو، وفي المقاـ الثاني بتوصية األوؿفي المقاـ  األعضاءومبادرة الدوؿ 
العصبة )الجمعية والمجمس(، لذلؾ فقد شكؿ تعدد الجيات المسؤولة عف اتخاذ القرار الجزائي 

، ما أفقد النظاـ الجزائي لدى العصبة األمـحد أىـ عقبات النظاـ القسري في ميثاؽ عصبة أ
لفرض احتراـ أحكاـ القانوف الدولي، فضبل أف طريقة اتخاذ القرار المبنية كمية  الفعالية البلزمة

عمى اإلجماع جعؿ مف اعتراض أي عضو في العصبة، يحيؿ إلى عدـ شرعية قراراتيا ومف 
 1.الدولي ردع أي منتيؾ لمقانوف ثمة فشؿ

كذلؾ فإف طبيعة تكويف منظمة عصبة األمـ وبالذات كوف أعضاء العصبة في كميتيـ 
أو  ىولندامثؿ،  ء عمى الدوؿ األوربية المؤسسةجعؿ مف إرادة توقيع الجزا ،مف الدوؿ األوربية

فقيية، كما الذي حدث بعد عمييا بعدة طرؽ وتفاسير ُيَتَحاَيُؿ ، النمسا أو إيطاليا مسألة صعبة
ؿ شؾ وريبة، ما جعؿ مف مصداقية العصبة و ثقة الدوؿ في الجياز مح 2.غزو إيطاليا لمحبشة

 ،فاعمية المنظمةعدـ براـ اتفاقيات ثنائية وجماعية بينيا زاد مف واقع ولعؿ لجوء عدة دوؿ إل
ة الثانية ترجمة حقيقية الحرب العالمي اندالعسوءا وأتى عمى آخر أمؿ ليا في النجاح، ليكوف 
 لفشؿ العصبة في تحقيؽ أىـ ىدؼ أنشئت مف أجمو.
العصبة، أنو و إف فشؿ تطبيقيا في  عيدمجمؿ القوؿ في خصوص النظاـ الجزائي في 

فضبل عمى مسألة  تبالنظر إلى عجزه في التصدي لحاالت االنتياؾ التي حدث ،فرض فاعميتو
المنتيكة ألحكاـ عيد  ناسبة لفرض الجزاءات عمى الدوؿإيجاد اآلليات التنفيذية الم فيالعجز 

سيما في غياب قوة عسكرية دولية تتحمؿ مسؤولية معاقبة المنتيكيف ألحكاـ القانوف العصبة، ال
سيما في مسألة التدويف ال ،يعد مرحمة ميمة في التأسيس لنظاـ الجزاء الدولي إال أنو الدولي،

نتقاؿ مف فعؿ الحرب واالنتقاـ إلى رد الفعؿ واالنضباط وتحديد المفاىيـ، بؿ والسعي إلى اال
                                                 

 .172-171جماؿ عبد الناصر مانع، مرجع سابؽ، ص  1
صدار توصية بالعوف العسكري لصالح الدوؿ المعتدى عميها، راحت تنشئ لجاف التحقيؽ  02/ 16بدؿ مف تفعيؿ جزاءات نص المادة  2 وا 

مف هذع األطروحة المتعمقة بحالة غزو  60بؿ وترفع الحظر الذي فرض قبؿ انتهاء االحتالؿ والغزو. راجع هذع الجزئية في الصفحة: 
 إيطاليا لمحبشة
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بضوابط شرعية تحتكـ ولو نظريا لممنتظـ بدؿ الدوؿ فرادى، دوف أف نغفؿ في ىذا الصدد 
انتياؾ  ضدأسست ألوؿ مرة لمجزاء ضد الدوؿ واألفراد قد إلى أف معاىدة فرساي  ،لئلشارة

ي حدود لمنظومة الجزاء الدولي خاصة فسيس في التأ ساىـ الحقا، ما أحكاـ القانوف الدولي
 ميثاؽ األمـ المتحدة ومف بعد في خمؽ سوابؽ جزائية ضد األشخاص.

فيؿ حقؽ ميثاؽ األمـ المتحدة ما عجز عنو عيد العصبة؟ وىؿ صار الجزاء الدولي 
 أكثر فاعمية وانضباطا؟ 

 المتحدة األمـ ميثاؽ ضمفالجزاءات الدولية : الثانيمبحث لا
بعد العرض السابؽ المتعمؽ بمنظومة الجزاء في عيد  االنتائج المتوصؿ إليي أىـف لعؿ م

ىو فشؿ العصبة في تحقيؽ ىدؼ حفظ السمـ واألمف الدولييف، ما جعؿ  ،وفترة عصبة األمـ
س ىيئة دولية جديدة تحؿ يتؤكد عمى ضرورة تأس الثانيةلمية الدوؿ المنتصرة في الحرب العا

فظ السمـ أكثر فعالية وتنظيما، مف أجؿ تحقيؽ أىـ أىدافيا أال وىو ح محؿ عصبة األمـ تكوف
عمى مبدأ أساسي يقـو عميو ميثاؽ األمـ المتحدة وىو مبدأ وفمسفة  واألمف الدولييف، مرتكزا

سمى وأخرى عبلجية تحقؽ اليدؼ األ 1.دعامات وتدابير وقائيةاألمف الجماعي الذي يقـو عمى 
 ب شعوب العالـ مآسي الحروب.تجنلمنظمة األمـ المتحدة و 

وغني البياف أف نظاـ األمف الجماعي ىو الحاضف الرئيسي لشرعية النظاـ الجزائي       
حاوؿ في ىذه الجزئية، البحث في أىـ أنواع ومحددات الدولي الحديث والمعاصر، لذا فإني سأ

ائية والعبلجية التي استحدثيا ألىـ التدابير الوق ضمف ميثاؽ األمـ المتحدة، محددا الجزاء الدولي
مطالب يتعمؽ  ةثبلثوالتي احتفظ بيا ميثاؽ األمـ المتحدة كوريث لعيد عصبة األمـ، وذلؾ وفؽ 

الجزائية،  لجزاءات الدولية ضمف ميثاؽ األمـ المتحدة مف حيث الطبيعة واألنواعا بػػػػػ األوؿ منيا
ى شرعية منظومة تحديد مدل الثاني،مب وليتناوؿ المطآليات التنفيذ، وتحديد جية اإلصدار و 

                                                 
 مف الميثاؽ وحظر استخداـ القوة  2/4يشار إلى أف مف أهـ التدابير الوقائية التي يعتمد عميها نظاـ األمف الجماعي هو نص المادة:  1

ر ، هذا األخياعتماد خيار الوسائؿ السممية في النزاعات الدولية، نزع السالح وتنظيـ التسميحو  العسكرية أو التهديد بها في العالقات الدولية،
 مف الميثاؽ. 26المنصوص عميه في المادة: 

 .275-274-273راجع في أهـ التدابير الوقائية لمنظومة األمف الجماعي لألمـ المتحدة: عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص 
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 26ونص المادة: 
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األمـ المتحدة  تيتناوؿ النطاؽ التطبيقي لجزاءا ثالثالجزاءات الدولية، خاتما المبحث بمطمب 
 في ما قبؿ التنظيـ الدولي الجديد، فما مفيـو و صور األمف الجماعي وما أىـ تطبيقاتو؟ 

 وصور األمف الجماعي مفهـو  :األوؿ المطمب
راء عمى االرتباط الوثيؽ بيف حفظ السمـ واألمف الدولييف وبيف فكرة التنظيـ تتفؽ جميع اآل

العمؿ  ىواألىداؼ األساسية لمتنظيـ الدولي مف بيف الدولي، بؿ أف ىناؾ شبو إجماع عمى أف 
اتباع األسموب السممي في  عمى المحافظة عمى السبلـ الدولي، عف طريؽ تحريـ الحروب و

 دائما العمؿ عمى تحقيؽ رفاىية الشعوب التنظيـ الدولي قد استيدؼف، حؿ المنازعات الدولية
وذلؾ في إطار مف التعاوف بيف الدوؿ أعضاء الجماعة الدولية في مختمؼ المجاالت 

ليكوف إنشاء منظمة األمـ المتحدة أسمى تجسيد ليذه الفكرة  1.االقتصادية والثقافية واالجتماعية
 2.و ذلؾ مف خبلؿ جممة مف األىداؼ و المقاصد و الرفاه لتحقيؽ ىدؼ األمفوأقدر تنظيـ 

كرة "األمـ المتحدة" لتكوف قادرة عمى إحبلؿ السبلـ وفؽ ميثاؽ قائـ عمى لقد أنشئت ف     
تكمف في أنو يعرض األممي مبادئ تعطي صورة واضحة لسبلـ دائـ.....فقيمة الميثاؽ 

ليذه لقوانيف  ئؿ التنفيذة مف وساعرض في ذات الوقت لمجموعلمجموعة مف القوانيف وي
ىذا  ،والمبادئ، ما يجعؿ مف الجمع بيف ىاتيف المجموعتيف، مؤسسا لنظاـ األمف الجماعي

عميتو تطور نظاـ الجزاءات الدولية، فكّمما زادت سمطة المجتمع فاارتبط بو وب طى الذيالمع
 تعريؼفما  3.ازدادت فعاليتوترسخ مفيـو الجزاء الدولي و  ،حكـ نظاـ األمف الجماعيأُ الدولي و 

 وما ىي وسائؿ تحقيقو؟ وآليات تجسيده؟ ؟األمف الجماعي
                                                 

-ليبيا، الطبعة  -بنغازي -ف الدولييف، دار الكتب الوطنيةمفتاح عمر درباش، دور مجمس األمف في تسوية المنازعات وحفظ السمـ واألم 1
 .126، ص 2007 -1
حفظ السمـ واألمف الدولييف، وذلؾ مف خالؿ تهيئة الظروؼ حددت المادة األولى مف الميثاؽ األممي غايات ومقاصد األمـ المتحدة في:  2

رة المجوء إلى الوسائؿ السممية التي توفرها مبادئ العدؿ وأحكاـ المالئمة لمنع أعماؿ العدواف وغيرها مف صور اإلخالؿ بالسمـ مع ضرو 
. تنمية العالقات الودية بيف األمـ، ويتـ ذلؾ عمى أساس احتراـ المساواة في الحقوؽ بيف 2القانوف الدولي مف أجؿ حؿ المنازعات الدولية 
ؿ الدولية المختمفة اقتصادية و اجتماعية وثقافية ػػ. تحقيؽ التعاوف الدولي لحؿ المشاك3الشعوب وحؽ الشعوب في تقرير مصيرها 

نسانية، وتعزيز احتراـ حقوؽ اإلنساف والحفاظ عمى حرياته األساسية دوف تمييز بيف األعراؽ أو األجناس أو المغات أو األدياف  . اعتبار 4وا 
الدولية هي توجيه هذع األعماؿ في سبيؿ خدمة منظمة األمـ المتحدة مرجعا في تنسيؽ األعماؿ الدولية، وهذا يعني أف غاية المنظمة 

 المصالح المشتركة لمدوؿ، و ال شؾ أف هذع الغاية تؤشر بوضوح إلى كيفية الوصوؿ إلى مجتمع دولي منظـ.
  .372صالح الديف أحمد حمدي، مرجع سابؽ، ص 

 .38خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ ص  3



 لثاني: الجزاءات الدولية في فترة التنظيم الدولي المعاصراالفصل                                           األول الباب
 

51 

 األمف الجماعي تعريؼ :األوؿالفرع 
األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا األفراد والحكومات، فيو  يعتبر األمف مف أىـ وأوسع

ومف ىنا  1والرفاىية.روة كالث اإلنسانيةالحالة األساسية التي يمكف في ظميا التمتع بمعظـ القيـ 
فقد كاف األمؿ أف يؤدي إنشاء المنظمات الدولية العامة في القرف العشريف إلى تحقيؽ نظاـ 

اؿ لؤلمف الجماعي باعتبار األمف يمثؿ الغاية، والجماعي يحدد طبيعة الوسيمة والنظاـ عّ ناجح وف
  2.يدؿ عمى الشكؿ التنظيمي الذي بموجبو تخدـ الوسيمة الغاية

كف مف الفقو مف فيـ األمف الجماعي وحصره في استخداـ القوة المسمحة حيف عرفو ل
نظاـ يرتكز عمى التزاـ الدوؿ بأف تشارؾ بقواتيا ضد الدولة المعتدية فور تقرير العدواف :'' بأنو

 3عف طريؽ إجراءات خاصة بذلؾ.''

عي لمواجية تيديد '' شكؿ التعاوف الدولي والعمؿ الجماوفي نفس االتجاه عرؼ عمى أنو:
ضماف السمـ واألمف محمد المجذوب بأنو: '' ستاذ:األ كما يعرفو 4.السمـ وأعماؿ العدواف''

وقد وجد البعض أف . '' الدولييف والتصدي الجماعي لمدولة المعتدية ونجدة الدولة المعتدى عمييا
بقوؿ اهلل  ،5. ائدةمف سورة الم 32شعار فكرة األمف الجماعي يتجمى في أبيى صوره في اآلية: 

 6 .«َمف َقَتَؿ َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَؿ النَّاَس َجِميعاً »تعالى: 
النظاـ ىو تنازؿ الدولة عف سيادتيا في اتخاذ القرارات  الذلؾ فإف مف أىـ نتائج ىذ

التقميدية كاألحبلؼ وتوازف القوى، والحياد المتعمقة باألمف إلرادة مجموع الدوؿ ونبذ الوسائؿ 
''ويمسوف'' الرئيس وذلؾ في صالح ما أطمؽ عميو ،الدولة العسكرية إمكانياتواالعتماد عمى 

مجتمع القوة، وفي مقابؿ ذلؾ عمى المجتمع الدولي أف يضمف أمف كؿ دولة، بمنع العدواف 
 7.يا في مواجية الدولة المعتديةنوالدفاع ع عمييا

                                                 
 .84محمد عبد الوهاب الساكت، مرجع سابؽ، ص  1
 .339ابؽ ص أنيس كمود، ترجمة عبد اهلل العرياف، مرجع س 2
  .127مرجع سابؽ، ص  ،دور مجمس األمف في تسوية المنازعات وحفظ السمـ واألمف الدولييفمفتاح عمر درباش،  3
 84محمد عبد الوهاب الساكت،مرجع سابؽ، ص  4
 .164خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  5
 رة المائدة.مف سو  32اآلية  6
 .85-84محمد عبد الوهاب الساكت، مرجع سابؽ، ص  7
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الخبلفات  ال يمكنو أف يقضي آليا عمى ،عف البياف أف نظاـ األمف الجماعيوغني 
والتناقضات القائمة بيف الدوؿ والكيانات، غير أنو ومف خبلؿ آلياتو وأجيزتو المختمفة يمكف لو 
 ،أف يسيؿ حؿ ىذه الخبلفات والتناقضات بطرؽ سممية ودوف استخداـ لمقوة أو التيديد بيا

أ المساواة سيما االتفاؽ عمى مبدؽ األمـ المتحدة السابؽ ذكرىا الدئ ميثامعتمدا عمى أىـ مبا
ما يجعؿ مف أي عدواف عمى أية دولة كبيرة أو صغيرة، قوية أو ضعيفة  في السيادة بيف الدوؿ.

يقابؿ بالقوة الجماعية لممجتمع الدولي كمو، وعمى ىذه القوة الجماعية أف تتكتؿ ليزيمة المعتدي 
  1.سبلـ العالميحفاظا عمى ال

الخاص بحالة ،67/11/1771:الصادر في (456)رقـ: قرار مجمس األمف  ولعؿ ىذا ما جسده
منح لمدوؿ األعضاء إمكانية يسمح و ي" حيث جاء في القرار أنو العراؽ وغزوىا لمكويت، 

غزو  -وضع حد ليذه الوضعية ؿاستخداـ كؿ الوسائؿ الضرورية بما فييا استخداـ القوة، ألج
الذي طالب  16/16/1771 :( في441القرار) (،456)كما سبؽ القرار ،2غير الشرعية. -لكويتا

 يسحب قواتو فورا وبدوف قيد أو شرط إلى المواقع التي كانت عمييا قبؿ" :العراؽ بأف
11/16/1771".3 

 عمىإنما تقـو  ،فكرة نظاـ األمف الجماعي لذلؾ فإف منظري القانوف الدولي، يروف بأف 
العدواف الفعمي أو المحتمؿ ميما كانت مصادره أو القوى التي تحركو أو يتحرؾ في ردع 

إطارىا، وأنو يعاقب دوف تحيز أو تمييز أية دولة تنتيؾ األوضاع القائمة وتمجأ إلى االستخداـ 
 4غير المشروع لمقوة في العبلقات الدولية.

ة الواليات المتحدة األمريكية، والدوؿ الكبرى خاص إسرائيؿ يستثنىالواقع الدولي غير أف 
ضد دولة  6116 مف مجازر سنة اعات ما ارتكبظالجماعي، لتكوف ف مف تطبيؽ فكرة األمف

مساءلة ال دوف عقاب و  قتيؿ  1211 ماثمة في صورة أكثر مف العضو في األمـ المتحدة ،لبناف
إلى أداة  بالذاتو نظاـ األمف الجماعي لجوىر يرجع اإلشكاؿ فيو . وىو األمر الذي جزائية

                                                 
 .70محمد منذر، مبادئ في العالقات الدولية، مرجع سابؽ، ص  1
 أنظر:  2

Philippe Moreau Déferges, UN Monde d'ingérences, presse de sciences po ,paris, 1997, p 54-53   
 243، ص  2003،  -1-ط–الجديد بيف الحداثة والتغيير، دار النهضة العربية  رجب عبد المنعـ متولي، النظاـ العالمي 3
 . 71محمد منذر، مبادئ في العالقات الدولية، مػػػرجع سابؽ، ص  4
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تفعيمو في صورة جياز مجمس األمف الذي ىو تحت سيطرة وخضوع الدوؿ الخمس دائمة 
العضوية والتي غالبا ما تغمب مصالحيا القومية واإلستراتيجية عمى مصالح المجتمع الدولي 

محكـو بمنطؽ المنتصر في برمتو ىو األمر  لكف واقع التحميؿ السميـ يحيؿ إلى أف، العميا
حرب وميزاف القوى، ما يجعؿ مف أي تحميؿ يذىب إلى ىدـ منظومة الجزاء الدولي بحجة فقط ال

، ىو قفز عمى حقائؽ واقع العبلقات الدولية البلفعالية أحيانا في تطبيؽ الجزاء و ىذه االنتقائية
 عدـ تجانس مكونات المجتمع الدولي.عمى و 

القوة العسكرية، إلى كونو فكرة  صورة استخداـ يتعدى في تعريفو األمف الجماعي إف
تتمخص في مبدأ العمؿ الجماعي مف أجؿ المحافظة عمى السمـ واألمف الدولييف وىي فكرة 
تتكوف مف شقيف وقائي يتمثؿ في إجراءات تحوؿ دوف وقوع العدواف، وشؽ عبلجي يتمثؿ في 

  1.إجراءات الحقة لوقوع العدواف مثؿ إيقاؼ وعقاب المعتدي
 ربػػػػػػيؿ حػػػعمي جم :كما يعرفو األستاذ نوقوؿ في تعريؼ األمف الجماعي أمجمؿ ال     

"منيجية لمسبلـ االجتماعي واالستقرار األمني أقرىا الميثاؽ األممي كأداة جماعية لمحفاظ عمى 
القسرية لتحقيؽ غاياتيا، فيي  داة مزودة بكؿ الوسائؿ السممية واألمف والسمـ الدولييف، وىي أ

اعية ساكنة ال تتحرؾ إال بإرادة آليات الميثاؽ الشرعية طبقا لئلجراءات الميثاقية وسيمة جم
 ضمف ميثاؽ األمـ المتحدة ؟ القسرية والقسرية غير  لدوليةفما أنواع الجزاءات ا 2.المدونة"

 القسرية ضمف ميثاؽ األمـ المتحدة والقسرية غير الجزاءات الدولية الفرع الثاني: 
في ، متعددة مف الجزاءات الدولية مختمفة، وأشكاال امـ المتحدة صور يتضمف ميثاؽ األ

التي يفرضيا  ةػوالقانوني غير قسرية والتي يسمييا البعض بالجزاءات التأديبية صورة جزاءات
وجزاءات قسرية تشمؿ أحكاـ الفصؿ  3.المنتظـ عمى الدوؿ األعضاء، مف مثؿ الطرد أو الوقؼ

                                                 
 .128مرجع سابؽ، ص  ،دور مجمس األمف في تسوية المنازعات وحفظ السمـ واألمف الدولييفمفتاح عمر درباش،  1
 .270ص  عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، 2
غالبية الفقه يحدد أربعة أنواع مف الجزاءات القانونية )الوقؼ، الطرد، عدـ تنفيذ حكـ مف أحكاـ محكمة العدؿ الدولية، وعقوبة عدـ  3

ذ تسجيؿ المعاهدات، فجزاء عدـ تنفيذ حكـ محكمة العدؿ الدولية يتحقؽ اختياريا إذا قرر أحد أطراؼ القضية االستعانة بمجمس األمف لتنفي
ما أف يصدر قرارا بإلزامها بتنفيذ القرار )المادة: مف  94الحكـ المقضي به، ولمجمس األمف أف يصدر توصية لمدولة الممتنعة عف التنفيذ، وا 

مف الميثاؽ فمفادها إلزاـ الدوؿ األعضاء بتسجيؿ المعاهدات أو  102الميثاؽ(، أما عقوبة عدـ تسجيؿ المعاهدات فهي بحسب المادة:
يات الدولية لدى أمانة المنظمة، وعدـ التسجيؿ يؤدي إلى عدـ االعتداد بها أماـ المنظمة أو الدوؿ غير األطراؼ، رغـ أف االتفاؽ االتفاق

 يبقى قائما بيف األطراؼ. (. 
 ا.وما بعده 647، ص 1967راجػػع: محمد حافظ غانـ، مبادئ القانوف الدولي العاـ، مطبعة النهضة بمصر الجديدة، القاهرة، 
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اقتصادية  وأسياسية  سواء كانت ،حدة وىي في عدة صور وأشكاؿالسابع مف ميثاؽ األمـ المت
لمجزاءات العسكرية جزئية  ة، لنفرداف الجزاءات الدولية غير العسكريتناوليا تحت عنو أوالتي س
 .مستقمة

 أوال: الجزاءات الدولية غير القسرية
القسرية  سنكتفي في ىذه الجزئية بالشرح والتحميؿ ألنواع ثبلثة فقط مف الجزاءات غير

 .جزاء عدـ االعتراؼوىي جزاء الطرد وجزاء الوقؼ و 
 جزاء الطرد مف األمـ المتحدة .1

مف ميثاؽ األمـ المتحدة فإنو: "إذا أمعف عضو مف أعضاء األمـ  06 بحسب نص المادة:
المتحدة في انتياؾ مبادئ الميثاؽ جاز لمجمعية العامة أف تفصمو مف الييئة بناء عمى توصية 

لذلؾ فإنو ومف خبلؿ النص الميثاقي سالؼ الذكر يتضح أنو وألجؿ توقيع  1"األمف. مف مجمس
توافر شرطيف اثنيف أوليما موضوعي وثانييما إجرائي، فبالنسبة لمشرط  وجب ،جزاء الطرد

الموضوعي فيجب أف يثبت إمعاف الدولة في انتياؾ القانوف الدولي ومبادئو، ويعني اإلمعاف 
ار عميو بحيث يظير جميا عدـ رغبة الدولة في التزاـ أحكاـ ميثاؽ األمـ تكرار الفعؿ واإلصر 

ما يجعؿ مف الطرد جزاءا ينسجـ وعدـ احتراـ ميثاقيا،  2المتحدة ويظير سوء نيتيا في ذلؾ.
غير أف نفس المادة وفي الشؽ المتعمؽ بإجراءات ممارسة الطرد تنص عمى أنو ال يتـ مف 

وىنا مكمف المعضمة ومكمف تعطيؿ  3.ى توصية مف مجمس األمفالجمعية العامة، إال بناء عم
بحيث أف الواقع الدولي قد أثبت في عديد المرات أف مجمس  06 إجراءات ممارسة أحكاـ المادة:

وغيرىا مف المواد،  06األمف المحكـو بمصالح الدوؿ الكبرى كثيرا ما عطؿ تطبيؽ المادة: 
سيما انتياؾ أحكاـ القانوف الدولي الفي  ئت تمعفوبعض دليؿ ذلؾ أف دولة إسرائيؿ ما فت

بادة في حؽ الشعب الفمسطيني آخرىا العدواف األخير عمى غزة بداية  بارتكابيا لجرائـ حرب وا 
 600 مف بينيـ قتيؿ 2123أكثر مف  25/08/2014 إلى تاريخ: والتي خمفت 2014 شير جواف

                                                 
 .196جماؿ عبد الناصر مانع، مرجع سابؽ، ص  1
 .261، ص 1987إبراهيـ أحمد شمبي، التنظيـ الدولي، دوف رقـ طبعة، منشورات الدار الجامعية القاهرة،  2
 .127-126، ص 1975، دار الفكر العربي، القاهرة، -النظرية العامة األمـ المتحدة -إبراهيـ محمد العناني، التنظيـ الدولي 3



 لثاني: الجزاءات الدولية في فترة التنظيم الدولي المعاصراالفصل                                           األول الباب
 

52 

أحكاـ  تَُفَعؿ  مف ساكف ودوف أف  دوف أف يحرؾ مجمس األمفجريح  11.000 وأكثر مفطفؿ 
 .فرض الجزاءات الدولية

جدير باإلشارة في صدد جزاء الطرد أف األمـ المتحدة قد حاولت فرضو ضد جنوب 
إفريقيا جراء سياسة "األبارتيد" والتي وصفتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بأنيا جريمة ضد 

 )وافقت عميو 1761عية العامة القرار رقـ:أصدرت الجم 06/11/1962 :البشرية، حيث وبتاريخ
( تنص الفقرة الثامنة منو عمى دعوة دولة  23 وامتنعت عف التصويت 16دولة وعارضتو  67

مجمس األمف إلى اتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلؾ الجزاءات والنظر في تطبيؽ نص المادة 
سة األبارتيد تشكؿ خطرا عمى السمـ السادسة ضد جنوب إفريقيا، وتقرر الفقرة الثالثة أف سيا

 1واألمف الدولييف. ما يجعميا قد ربطت بيف سياسة األبارتيد  وتدابير القمع وفؽ الفصؿ السابع.
فشمت في فرض جزاء الطرد قد  ،30/10/1974 :لكف األمـ المتحدة في النياية بتاريخ

نجمترا وفرنسا لحؽ الفيتوبسبب استخداـ الواليات الم فيما امتنعت النمسا  ،القرار ضد تحدة وا 
 2.دوؿ أخرى 10 وكوستاريكا عف التصويت، وأيدت القرار

وانسجاما مع رأي كثير مف  -ليبقى في اعتقادنا أف جزاء الطرد مف ىيئة األمـ المتحدة 
ىو غير ذي جدوى وىو مف أضعؼ أنواع الجزاءات باعتباره أكثر الجزاءات بدائية  -الفقو

ضرارا بالمنظمة ذا تيا، فيو يحرر الدولة المطرودة مف التزاماتيا ويخمؽ جوا عدائيا بينيا وبيف وا 
المنظمة ويجعؿ مف الصعب استعادة التعاوف بينيما، كما أنو يحـر المنظمة مف فرض التأثير 

 3.والضغط
 جزاء وقؼ العضوية مف األمـ المتحدة .2

ماف العضو مف كؿ أو بعض الوقؼ عف العضوية بصفة عامة ىو: جزاء يترتب عميو حر       
الحقوؽ والمزايا التي يتمتع بيا داخؿ المنظمة الدولية لفترة مؤقتة، ويزوؿ بزواؿ سببو وىو عمى 
نوعيف: وقؼ شامؿ لكؿ حقوؽ العضوية وامتيازاتيا، فيو جزاء تكميمي عمى اعتبار أنو الحؽ 

                                                 
 .261-260عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  1
 . 646إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ، ص  2
 .646ص  ،نفس المرجع 3
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وف قد سبؽ وفرضيا مجمس والتي يك 39،41،42:لتدابير القمع والمنع الواردة في نصوص المواد
( يقتصر أثره 19مف الميثاؽ عمى الدولة العضو، و وقؼ جزئي)المادة: 05 األمف بحسب المادة:

والغالب أف تتخذ المنظمة قرار الوقؼ  1.عمى الحرماف مف حؽ التصويت في الجمعية العامة
مف الميثاؽ  19 :في حاؿ عدـ وفاء الدولة العضو بالتزاماتيا المالية ومف ذلؾ أف نص المادة
 05بحسب المادة:  يقضي بحرماف العضو مف حؽ التصويت في الجمعية العامة، فضبل أنو و

لغير أسباب الوفاء  -كما سبؽ وأشرنا -مف الميثاؽ األممي فإف جزاء الوقؼ قد يكوف 
بااللتزامات المالية، بؿ ضد أي دولة عضو كانت محبل لتدابير القمع أو المنع مف مجمس 

ويترتب عمى  2وذلؾ بناء عمى توصية مف مجمس األمف ولو أف يعدؿ عمى ىذه العقوبة. األمف
فرض جزاء وقؼ العضوية الشامؿ عمى الدولة المعتدية حرمانيا مػػف مباشرة حقوؽ العضوية 
سواء في فروع األمـ المتحدة الرئيسية أو الثانوية وكذلؾ المؤتمرات الدولية التي تدعو إلييا، في 

قؼ ذلؾ بالنسبة لموكاالت المتخصصة عمى اتفاقات ودساتير ىذه الوكاالت وقواعد حيف يتو 
مف االتفاقية الواردة  02/03: ومف ذلؾ مثبل أف المادة، تنظيـ العبلقة بينيا وبيف األمـ المتحدة

بيف األمـ المتحدة ومنظمة اليونسكو تنص عمى الوقؼ اآللي ألي عضو يتـ وقفو مف األمـ 
 3المتحدة.
كمي وجزئي عمى التوالي، فإنيما مختمفاف مف  19و 05:ف جزاء الوقؼ بحسب المادتيفوأل

جية مصدر الجزاء، إذ أف الجزاء الجزئي توقعو فقط الجمعية العامة بإرادة منفردة وال يحتاج 
لتوصية مف مجمس األمف، في حيف أف الوقؼ الكمي يتطمب توصية مف مجمس األمف قبؿ 

وقد  4.(18/02) ء مف قبؿ الجمعية العامة بثمثي األعضاء الحاضريفالفصؿ في توقيع الجزا
كانت الجمعية العامة قد طبقت قرار الوقؼ الجزئي بحؽ ثبلثة دوؿ ىي: الدومينيكاف و ىايتي 

                                                 
 .راجع أيضا:420السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  1

DUGARD.J., The Revocation of the mondat for South West Africa- AJIL- 1968, P28. 
 .195ابؽ، ص جماؿ عبد الناصر مانع، مرجع س 2
 .648إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ، ص  3
 .293عمي  جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  4
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وقد حرمت ىذه الدوؿ مف المشاركة في التصويت،  ،1995 ودولة بورندي عاـ 1968 :عاـ
 لتسوى أوضاعيا الحقا.
ؿ فإف جزاء الوقؼ الكمي لـ يطبؽ في تاريخ األمـ المتحدة ضد أي دولة في مجمؿ األحوا

منتيكة ألحكاـ القانوف الدولي ولميثاؽ األمـ المتحدة، برغـ وجود عدة حاالت تفرض تطبيقو، 
ليكوف ارتباط جزاء الوقؼ بصدور تدابير القمع أو المنع مف مجمس األمف عقبة حقيقية في 

الدولة المنتيكة لمقانوف، طالما أف مجمس األمف ال يتحرؾ في  كونو جزاء فّعاال يفرض عمى
 الغالب إال بدواعي سياسية وبصورة انتقائية واضحة.

 جزاء عدـ االعتراؼ باألوضاع غير الشرعية /3
أىـ صورة تحيؿ إلى جزاء عدـ االعتراؼ باألوضاع غير الشرعية، ىي صورة جريمة 

بأف حدد  17/07/1974 الصادر في: 3314 :رقـ مةعرفيا قرار الجمعية العاالعدواف التي 
 فإف نص المادة: 1ألف جريمة العدواف جريمة دولية.فعاؿ التي تشكؿ عدوانا، و مجموع األ

أنو " ليس قانونيا، وال يجوز أف يعتبر كذلؾ أي قرر بقد  3314 مف قرار تعريؼ العدواف 05/03
ف"، وىو ما كانت الجمعية العامة قد مكسب إقميمي أو أي مغنـ خاص ناجـ عف ارتكاب عدوا

أكدتو بديباجة قرار التعريؼ التي ذكرت أنو: )ال يجوز االعتداء عمى إقميـ أية دولة...كما ال 
التيديد يجوز أف يكوف محؿ اكتساب دولة أخرى نتيجة اتخاذ تدابير مف ىذا القبيؿ أو 

ف ثمار عدوانو، بحيث يكوف دؼ ىذا الجزاء إلى حرماف المعتدي مباتخاذىا...( لذلؾ فقد ى
شامبل لكؿ المواقؼ والتصرفات الناتجة عف مخالفة أحكاـ القانوف الدولي، كاالستيبلء عمى إقميـ 

 2.بالقوة أو قمب نظاـ الحكـ، أو انتياؾ السبلمة اإلقميمية واالستقبلؿ السياسي لمدوؿ
يو صراحة في ميثاؽ مجمؿ القوؿ فإف جزاء عدـ االعتراؼ وبالرغـ مف أنو لـ ُيَنص  عم

األمـ المتحدة، إال أف جانب مف الفقو قد رأى أف مثؿ ىذا الجزاء ىو مف أدنى االلتزامات التي 
 تقع عمى الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة.

                                                 
 .185، ص 2002سهيؿ حسيف الفتالوي، القانوف الدولي العاـ، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،  1
 .650-649إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ، ص  2
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لذلؾ واتساقا مع ىذا االتجاه فقد سبؽ وأف أصدر مجمس األمف بمناسبة الصراع العربي 
الذي أكد في ديباجتو عمى عدـ مشروعية  22/11/1967 :في 242: اإلسرائيمي، القرار رقـ

لتضيؼ الفقرة الثانية مف الديباجة أف مجمس  ء عمى أراضي الغير عف طريؽ الحرب،االستيبل
األمف الدولي إذ يؤكد عمى عدـ االعتراؼ بضـ األراضي التي يتـ االستيبلء عمييا عف طريؽ 

ثر قرار الحرب، كما يؤكد عمى الحاجة إلى سبلـ دائـ تعي ش فيو كؿ دولة آمنة. وكذلؾ وا 
أصدر مجمس  14/12/1981 :الكنيست اإلسرائيمي بضـ أراضي الجوالف السوري المحتؿ في

جاء فيو )أف مجمس األمف الدولي إذ  19/12/1981 :المؤرخ في 497 :األمف الدولي قراره رقـ
ثاؽ األمـ المتحدة يؤكد مف جديد أف اكتساب األراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب نصوص مي

ومبادئ القانوف الدولي والقرارات الصريحة لمجمس األمف.(، كذلؾ فقد أصدر مجمس األمف 
أكد فيو جزاء عدـ  1990 في أوت 662 بمناسبة العدواف العراقي عمى الكويت القرار رقـ:

االعتراؼ وطالب بأف يمغي العراؽ إجراءات ضمو لمكويت، كما طالب مف جميع الدوؿ 
 1.نظمات الدولية والوكاالت المتخصصة بعدـ االعتراؼ بذلؾ الضـوالم

 ريةػػػية القػسثانيا: الجزاءات الدول
المفيـو القانوني الجزائي  ،ميميثاؽ األملممف الفصؿ السابع  41،42:تمثؿ المادتاف

 لآللية ترجمة 41،42:فالمادتاف البحت، واالعتماد الدولي لمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات،
وىي التدابير  2.لحفظ السمـ واألمف الدولييف سعيوالجزائي الدولي في  لمنظاـ الحقيقية والتنفيذية

 التي سنعالجيا تباعا بدءا بالجزاءات القسرية غير العسكرية ثـ الجزاءات القسرية العسكرية. 
 تعريؼ الجزاءات الدولية القسرية غير العسكرية .1
قسرية التي تنفذىا الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة بناء عمى ىي تمؾ التدابير الجماعية ال   

استخداـ  ،قرار يصدره مجمس األمف منفردا بموجب الفصؿ السابع، وال يتطمب تطبيقيا عموما

                                                 
 .   653-652-651ص إبراهيـ الدراجي، المرجع السابؽ،  1
 .305عمي جميؿ حرب، مرجػػػػع سابؽ، ص  2
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المالية في الدولة دؼ مباشرة المقومات االقتصادية و القوات المسمحة، فيي جزاءات تستي
 1تنجمؿ أساسا في:والخصائص موعة مف العناصر ، وىي بيذا التعريؼ تتصؼ بمجالمستيدفة

 / خصائص الجزاءات الدولية القسرية غير العسكرية2
استخداـ القوة كما يظير مف عنوانيا فإف الجزاءات الدولية غير العسكرية ال يمـز تطبيقيا،  -

دة مف الميثاؽ عمى الرغـ مف أف ىذه الما 42 :العسكرية ومف ثمة يخرج عنيا جزاءات المادة
 مف أحكاـ الفصؿ السابع.

جياز مجمس األمف واستثناءا الجمعية العامة  ،يوقعيا ويفرضيا أساسا كاختصاص أصيؿ -
 لؤلمـ المتحدة.

نما تستيدؼ وقؼ انتياؾ  - الجزاءات الدولية غير العسكرية ال تيدؼ ابتداء إلى العقاب، وا 
 ية.القانوف، فيي وسيمة مف وسائؿ الحؿ السممي لمنزاعات الدول

الجزاءات الدولية غير العسكرية ىي الجزاءات األصمية في القانوف الدولي ألف الجزاءات  -
الستخداـ مف الميثاؽ  2/4 :ذلؾ أف تحريـ المادة ،يمجأ إلييا أخيرا ثانويةالعسكرية ىي جزاءات 

لكنو و  ،ىو مبدأ عاـ في القانوف الدولي المعاصر وال يقتصر عمى عبلقة الدوؿ ببعضياالقوة، 
عبلقتيا بالدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة جيزة األمـ المتحدة التنفيذية في يمتد ليشمؿ أ
 اؽ األمـ المتحدة عدة أنواع.مف ميث 41 المادة:وىي بحسب  الدولية الجماعةواألعضاء في 

 / أنواع الجزاءات الدولية القسرية غير العسكرية 3
 الجزاءات السياسيةأ/ 

اءات السياسية، في إجراءات الضغط ذات الطابع السياسي، فالجزاء السياسي تتمثؿ الجز       
يعرؼ بأنو األثر ذو الطابع السياسي الموقع مف أحد أشخاص القانوف الدولي عمى شخص 

تمؾ التدابير العقابية  ": لذلؾ فيي تعرؼ عمى أنيا 2دولي آخر وىذا األثر ذو طابع نفسي...
 وبالذات مف منتظـ األمـ المتحدة مف أحد أشخاص القانوف الدولي ذات الطابع السياسي الموقعة

مف  41:أخؿ بأحكاـ قواعد القانوف الدولي، باالستناد لنص المادة ،عمى شخص دولي آخر

                                                 
 .152، 146،147طه محيميد جاسـ الحديدي، مرجع سابؽ، ص  1
 .387السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  2



 لثاني: الجزاءات الدولية في فترة التنظيم الدولي المعاصراالفصل                                           األول الباب
 

57 

ف نصت عمى صورة واحدة مف صور الجزاءات السياسية، ىي  ."ميثاؽ األمـ المتحدة والتي وا 
ة المخالفة أو المعتدية، إال أف نص المادة يحيؿ إلى صورة قطع العبلقات الدبموماسية مع الدول

ىي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، بحيث لمجمس أف  41في نص المادة: ةأف الصورة الوارد
ما يجعؿ مف  1يتخذ أي جزاء يراه مناسبا وضروريا ألجؿ حفظ أو إعادة السمـ واألمف الدولييف.

سمـ واألمف الدولييف سمطة واسعة غير سمطة مجمس األمف في تحديد الحاالت الماسة بال
يجعؿ مف مجمس األمف كييئة سياسية يمارس سياسة  منضبطة بضوابط قانونية محددة، و

االنتقاء في المسألة، ما أثر ويؤثر كثيرا في مصداقية الجياز وحاالت االنتقاء في واقع العبلقات 
 .ه األطروحةالدولية كثيرة سنورد البعض منيا في الدراسة التطبيقية ليذ

 قطع العبلقات الدبموماسية -
لئف كنا في صدد تعريؼ الجزاءات السياسية قد ركزنا عمى شخص المنتظـ الدولي كفاعؿ 

 فرديا، قطع العبلقات الدبموماسية إنما يميؿ أكثر كجزاء تفرضو الدولة ففي اتخاذ الجزاء، فإ
خبلؿ تعريؼ جزاء قطع العبلقات  ضد الدولة منتيكة قواعد القانوف الدولي، وىو ما يظير مف

لمدولة بموجبو تعبر عف عدـ رغبتيا باستمرار عبلقاتيا  ةنو: " تصرؼ بإرادة منفرداسية بأالدبموم
وقرار قطع العبلقات الدبموماسية قد يصدر شفاىة،  2."السياسية أو الدبموماسية مع دولة أخرى

ا كأف تتخذ الدولة تصرفا يفيـ منو كما أنو غالبا ما يصدر كتابة، وقد يصدر صراحة أو ضمن
القطع، كما في حاؿ استبعاد وترحيؿ الممثميف الدبموماسييف لمدولة منتيكة القانوف الدولي 

  3.والصادر في حقيا قرار القطع
لكف واقع تطبيؽ ىذا الجزاء يحيؿ إلى أف األمـ المتحدة لـ تفرضو كجزاء ممـز وال مرة، 

فييا كجزاء، قد كاف بناء عمى توصية غير ممزمة صادرة مف  استخدـوأف معظـ الحاالت التي 
بقطع  12/02/1946: بتاريخ (1) 39:رقـ الجمعية العامة ومثاؿ ذلؾ: توصية الجمعية العامة

                                                 
          ،      1994حساـ أحمد هنداوي، حدود سمطات مجمس األمف في ضوء قواعد النظاـ العالمي الجديد،دوف طبعة وال دار نشر، القاهرة،  1

 .85ص 
 -دراسة تأصيمية تحميمية تطبيقية في ضوء قواعد القانوف الدولي -سامي محمد عبد العاؿ، الجزاءات الجناية في القانوف الدولي العاـ 2

 نقال عف: .67، ص  2014/2015دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
LUNCIEN SFEZ: La répture des relations diplomatiques, R.G.D.I.P 1961/1,tom 70 P 361.  

 .149ع سابؽ، ص ػػػمحمد عبد الوهاب الساكت، مرج 3
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 6/11/1962 :في (17) 1761 العبلقات الدبموماسية مع اسبانيا، وتوصية الجمعية العامة رقـ:

لسياسة التمييز العنصري  نوب إفريقيا بسبب إتباعيابقطع العبلقات الدبموماسية مع حكومة ج
بقطع العبلقات الدبموماسية مع  21/12/1965:في (20) 2107 :د(، وكذا التوصية رقـ)أبارتيي

          1.البرتغاؿ بسبب سياستيا تجاه الشعوب اإلفريقية في مستعمراتيا وفي الدوؿ المجاورة
فإف مجمس األمف لـ يفرض  1990 راقي لمكويت سنةوالمبلحظ أنو وحتى بمناسبة العدواف الع

العراؽ، رغـ إمكانية فرض ذلؾ بالنظر لممرحمة التي  معجزاء قطع العبلقات الدبموماسية 
الشرقي قد بدأت تتوضح، فضبل أف عدواف  معسكرصادفت العدواف ال سيما وأف معالـ انييار ال
جتمع الدولي حتى أف البعض فّسر بإجماع الم ىالعراؽ عمى الكويت قد حظي لممرة األول

  2تصرؼ الدوؿ الخمسة دائمة العضوية بتصرؼ حكومة دولية.
نياء       تجدر اإلشارة أف بعض أساتذة القانوف يذىبوف إلى أف الفرؽ األساسي بيف قطع وا 

العبلقات الدبموماسية، إنما يكمف في نية الدولة فارضة الجزاء، بحيث في إنياء العبلقات 
اسية نية عدـ العودة ليذه العبلقات، ومف ثمة إحالة إلى سحب االعتراؼ مف الدولة، وىو الدبموم

ما ال يتوافؽ في رأينا مع طبيعة العبلقات الدولية التي تقـو أساسا عمى المصالح المتبادلة، ما 
صورة نادرة الحدوث في محيط العبلقات الدولية، ليكوف بذلؾ القطع  ،يجعؿ مف إنياء العبلقات

أكثر الجزاءات السياسية إعماال، لكف دوف تأثير كبير باعتبار أف جؿ صور ىذا النوع مف 
 الجزاء كاف غير ممـز مف جية األمـ المتحدة.

أنو في اعتقادي وعمى  ،مجمؿ القوؿ في خصوص قطع العبلقات الدبموماسية كجزاء
في ىيئة األمـ المتحدة  يث أف اتفاؽ المجتمع الدولي ممثبلأىميتو فإنو يبقى غير وظيفي مف ح

في قطع العبلقات الدبموماسية مع الدولة المنتيكة ألحكاـ القانوف الدولي مف شأنو حرماف 

                                                 
 .641إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ، ص  1

قد قرروا قطع العالقات الدبموماسية واالقتصادية  31/03/1979في  في اجتماع عقد ببغداد زراء الخارجية واالقتصاد العربيشار إلى أف و 
...عمى أف واقع قطع العالقات الدبموماسية يشير إلى أنه كجزاء قد غمب عميه أف يكوف ها معاهدة السالـ مع إسرائيؿمع مصر نتيجة إبرام

 جزاء فرديا تتخذع الدوؿ فرادى بالنظر لعالقاتها الثنائية مع دولة بعينها.
 .68سابؽ، ص أنظر في حاالت قطع العالقات الدبموماسية بصفة انفرادية:سامي محمد عبد العاؿ، مرجع 

 .181، ص 1991عبد العزيز سرحاف، الغزو العراقي لمكويت، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
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ومف ثمة قطع لكؿ سبؿ التراجع عف  المنتظـ الدولي مف متابعة ما يجري في الدولة المنتيكة
 االنتياؾ الواقع عمى أحكاـ القانوف الدولي.

زاء تخفيض التمثيؿ الدبموماسي وفرض القيود عمى تنقبلت ج لذلؾ فإف مف شأف توقيع 
أكثر وظيفية وضغطا عمى الدولة المنتيكة، وىو ما حدث مثبل أف يكوف المبعوثيف الدبموماسييف 

 31/03/1992 :في 748 ضد ليبيا بموجب قرار مجمس األمف الدولي رقـ: "لوكاربي"في قضية 

  1.الميبي والقنصمياسي والذي تضمف تخفيض مستوى التمثيؿ الدبموم
المتعمؽ بتخفيض مستوى وعدد ممثمي  1996لعاـ  1054 رقـ:وكذلؾ قرار مجمس األمف 

 2.مبارؾاغتياؿ الرئيس المصري حسني الدوؿ بالسوداف بسبب عدـ تسميـ المتيميف في محاولة 
المتعمؽ بتخفيض حجـ البعثات  30/05/1992 :في 707 :وكذا قرار مجمس األمف رقـ

موماسية لجميورية الصرب بسبب االعتداء عمى جميورية البوسنة واليرسؾ وعدـ امتثاؿ الدب
 3.الصرب لمقرارات الدولية السابقة

لعمو يمكف القوؿ وفي نياية الحديث عف الجزاءات السياسية، أنيا وبالرغـ مف إمكانية 
يحيؿ إلى القوؿ بأنيا  ،لسميـتأثيرىا عمى الدولة المنتيكة ألحكاـ القانوف الدولي، إال أف التحميؿ ا

مف جية عدـ التزاـ  فييا قميمة التأثير والفعالية، إف  قد كانت في مجمؿ الحاالت التي فرضت 
في  ، األمر الذي ال يساىـالدوؿ بالجزاءات المفروضة، أو مف جية تطمبيا لوقت طويؿ نسبيا

جزاءات سمبية ينحصر أثرىا  ةعمى كونيا مف حيث الطبيع الدولة المنتيكة لمقانوف، فضبل إيبلـ
لتكوف الجزاءات  ما يضعؼ مف تأثيرىا وفعاليتيا ،عزلة السياسية والدبموماسيةفي فرض أحكاـ ال

االقتصادية ربما أكثر تأثيرا وربما فاعمية في تحقيؽ موجبات احتراـ قواعد القانوف الدولي 
وما مدى فاعميتيا  ؟الجزاءاتفما تعريؼ وما صور ىذه  ،المنتيكة مف قبؿ مخالؼ ىذه القواعد

 ؟ؿ ما سمي بالنظاـ الدولي الجديدفي تحقيؽ المبتغى في فترة ما قب
 

                                                 
، أفريؿ 02، العدد 14قاسـ أبو دست، سياسة العقوبات االقتصادية الدولية ونتائج التطبيؽ في الحالة اإليرانية، مجمة النهضة، المجمد  1

  .68، ص 2013
 .643، 642جع سابؽ، ص إبراهيـ الدراجي، مر  2
 .69، 68قاسـ أبو دست، مرجع سابؽ، ص  3
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 االقتصاديةالدولية الجزاءات تعريؼ وصور ب/ 
غني البياف بصدد الجزاءات االقتصادية القوؿ، بأنيا قد استخدمت منذ القدـ مف مثؿ 

ؽ.ـ ومنذ ذلؾ التاريخ والجزاءات وسيمة  432 الجزاءات التي فرضتيا أثينا عمى "فيجارا" في عاـ
وقد عّدت وسيمة قانونية لموصوؿ إلى حؿ بديؿ يسمح  1.مصاحبة لؤلعماؿ العدائية والحروب

وىي في العصر  2الحرب.تكوف نتاج لمدولة المعنية بتجنب فاجعة أفضع وآثار مدمرة أكبر 
ا المجتمع الدولي ممثبل في األجيزة مف أىـ الوسائؿ القسرية التي عّوؿ ويعوؿ عميي الحديث تعد

التنفيذية لؤلمـ المتحدة في حفظ السمـ واألمف الدولييف، والتي انقسـ الفقو في تحديد تعريؼ 
 .إلى اتجاىيف بيف موسع ومّضيؽواضح ليا، 

 االتجاع الموسع في تعريؼ الجزاءات االقتصادية -
نيا: '' تصرؼ سياسي يحمؿ ذىب بعض الفقو صاحب النظرة الموسعة لمتعريؼ لمقوؿ بأ

أذى أو إكراه تقـو بو الدولة في سياستيا االقتصادية.'' وىو التعريؼ الذي خبل مف أي ضابط 
سيما وأنو لـ يحدد ال مصدر وال سبب وال آلية فرضو وال يحكـ فرض ىذا النوع مف الجزاء ال
أنو جعؿ  ة وما جعمو كتعريؼ محؿ انتقاد ورفض خاص ،شكمو في صورة فردية أو جماعية

ف اتصفت قراراتيا العقوبات االقتصادية تصرفا سياسيا ، بينما ىي في الحقيقة عمؿ قانوني وا 
 3.بالسياسية، فالقانوف ىو الذي يحدد الجية المخولة بتوقيعيا

لذلؾ فقد ذىب جانب مف ىذا الفقو إلى القوؿ بأف الجزاءات الدولية االقتصادية ىي إجراء 
التزاماتيا أثير عمى إرادة الدولة في ممارسة حقوقيا لحمميا عمى احتراـ اقتصادي ييدؼ إلى الت

رغـ مف تحديد التعريؼ الب 4الدولية بحيث تصبح قراراتيا مطابقة لما يفرضو عمييا القانوف.
ما إال أنو خبل مف تحديد مصدره وأساسو  ،السابؽ لغاية وىدؼ فرض الجزاء وتحديد طبيعتو

 .قصور جعمو ىو اآلخر محؿ نقد و

                                                 
 . 38أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  1
 .657وأنظر كذلؾ: إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ، ص،   
 ..116جماؿ محي الديف، مرجع سابؽ، ص،  2
 .166 -165طه محيميد جاسـ الحديدي، مرجع سابؽ، ص،  3
 .166ص، ، نفس المرجع 4
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 لتعريؼ الجزاءات االقتصاديةالُمضّيؽ  االتجاع -
بقولو  اأكثر تحديد ،بمفيـو ضيؽ ات االقتصاديةإلى تعريؼ الجزاء ذىب جانب مف الفقو

'' إجراء تتخذه المنظمات الدولية أو دولة أو مجموعة مف الدوؿ في مجاؿ العبلقات أنيا: 
أو لحمميا  ،مخالؼ ألحكاـ القانوف الدولي لمنعيا مف ارتكاب عمؿ ،االقتصادية ضد دولة ما

وىو نفس المعنى  1عمى إيقافو إذا كانت قد بدأتو بغية الحفاظ عمى السمـ واألمف الدولييف.''
مجموع  محمود حسف الحسني بأكثر تفصيؿ حيف يقوؿ بأنيا: الذي أعطاه ليا األستاذ:

لحكومات بشكؿ منفرد أو ثنائي أو التي تعتمد عمى األدوات االقتصادية وتأخذ بيا ا اإلجراءات
أو الدولية ضد دولة أو مجموعة مف الدوؿ  اإلقميميةجماعي أو مف خبلؿ إحدى المنظمات 

الدولة ار ىذه ػمحاولة إلجب وذلؾ فيذات السيادة بسبب انتياؾ القانوف الدولي أو معاىدة دولية 
وقد أشارت إلى ىذا النوع مف  2.األنماط المقبولة مف السموؾ الدوليب ودة وااللتزاـػػعمى الع

ىي: الحظر والمقاطعة وفرض  وذلؾ في عدة صور األممي، مف الميثاؽ 41 الجزاء المادة:
 تناوليا تباعاأالحصار وىي التي س

 ػر االقتصاديالحظ -
وقػػد كاف يقصد بو  3.الحظر مف الوسائؿ القديمة التي استخدمتيا الدوؿ كوسيمة إرغاـ

ف كا و 4كب األجنبية لمضغط عمى الدولة التي ترفع ىذه المراكب عمميا.وضع اليد عمى المرا
شكاؿ القصاص بحيث يقتصر عمى احتجاز البواخر التي يعترؼ بيذا اإلجراء كشكؿ مف أ

 5.تحمؿ أعبلـ الدولة المخمة مف أجؿ إجبارىا عمى تصحيح الخطأ المرتكب مف قبؿ الدولة
تاسع عشر ويتخذ أشكاال وصورا متعددة، فيو بمعناه ليتطور مفيـو الحظر في نياية القرف ال

                                                 
 .382رقية عواشرية، مرجع سابؽ، ص  1
، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، -دراسة لمحددات النجاح -محمود حسف حسني، العقوبات االقتصادية الدولية والعالـ العربي 2

 .05، ص  1999السنة التاسعة،  79األهراـ، كراسات إستراتيجية رقـ 
 .262مرجع سابؽ، ص  الدولي العاـ، القانوف سهيؿ حسيف الفتالوي، 3

عندما أصدر الكونغرس قانونا يقضي بحجز  1807ويشار في صدد عقوبة الحظر أف الواليات المتحدة قد كانت أوؿ دولة استخدمته عاـ 
 السفف األجنبية.  

 .28أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  4
 .216محمد عبد الوهاب الساكت، مرجع سابؽ، ص  5
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الواسع يعني الحظر ضد الواردات والصادرات، بينما يحيؿ معناه الضيؽ إلى الحظر عمى 
والذي سنتناولو الحقا، ومنو  1.الصادرات فقط، أما منع الواردات فيو يعود إلى مفيـو المقاطعة

نع عقابي ذا الطابع االقتصادي المتضمف مىو ذلؾ اإلجراء ال (Embargo)فالمقصود بالحظر 
 2.الدوؿ المستيدفة بيذا الجزاء وأ إرساؿ الصادرات إلى الدولة

وقد شيد القرف العشريف تطبيقات عديدة لجزاء الحظر فرادى عف طريؽ خاصة الواليات 
مف  ، إذ تشير الدراسات إلى لجوء الواليات المتحدة لفرض ىذا الجزاء ألكثراألمريكيةالمتحدة 

 29/12/1979 في السوفيتيمائة حالة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ فرض الحظر عمى االتحاد 
، أيف شمؿ الحظر، مواد الحبوب والتقنيات الدقيقة، وكذا 1979بمناسبة غزوه ألفغانستاف سنة 

والذي شمؿ عقودا  1989فرض الحظر ضد الصيف بمناسبة ما عرؼ بربيع "بيكيف" في جواف 
  3مميوف دوالر مف المبيعات التجارية الخاصة. 100وف دوالر وكذا ما قيمتو ممي 600بقيمة 

  كما تـ استخداـ الحظر لمنع تصدير األسمحة والذخائر إلى الدوؿ التي بيا حرب أىمية 
لى الدوؿ المتورطة في نزاعات مسمحة ومف ذلؾ حظر الواليات المتحدة األمريكية صادرات  وا 

وأيضا الحظر الذي طبقتو بريطانيا ثـ تبنتو األمـ  1912.4كسيؾ سنة األسمحة والذخائر إلى الم
 1967المتحدة ضد روديسيا، والحظر الذي فرضتو الدوؿ العربية ضد إسرائيؿ بعد عدواف عاـ 

 1973.5وتخفيضيا لتصدير البتروؿ إلى الدوؿ التي تدعـ إسرائيؿ عاـ 
اتخذت  األزمة الكورية، حيثأما عف األمـ المتحدة فقد لجأت إلى الحظر بمناسبة 

والذي أوصى الدوؿ األعضاء  18/05/1951 :في 500 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة القرار رقـ:
)النفط، المواد الضرورية  ةاالستراتيجيبفرض حظر عمى تصدير األسمحة وعدد مف المواد 

وكوريا الشمالية، وقد تـ إلى المناطؽ الواقعة تحت سيطرة الصيف الشعبية  الطاقة الذرية( إلنتاج
 .دولة 47 تبني ىذا القرار بموافقة

                                                 
 .659إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ،  1
،            1985محمد مصطفى يونس، النظرية العامة لعدـ التدخؿ في شؤوف الدوؿ، أطروحة دكتوراع، كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس،  2

 .66ص 
 .63قاسـ أبو دست، مرجع سابؽ، ص  3
  .660-659إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ، ص  4
 .63رجع سابؽ، ص قاسـ أبو دست، م 5
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 دواف عمى ػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػإث 1-السابؽ –كما تـ فرض ىذا الجزاء عمى دوؿ االتحاد اليوغسبلفي 
 بتاريخ: 713 قراره رقـ: جميورية البوسنة واليرسؾ، حيث أصدر مجمس األمف الدولي

 ا ػػػعاـ عمى توريد أسمحة لجميع األطراؼ في يوغسبلفي والذي قضى بفرض حظر 25/09/1991
 713الحظر المفروض بموجب قرار مجمس األمف رقـ:، لكف المبلحظ في ىذه الحالة أف السابقة
كاف ضد  ،مف حيث أف التأثير األكبر ،دورا عكسيا في موازيف القوى عمى أرض النزاعكاف لو 

  2.لوحيد الذي حـر مف التسميحمسممي البوسنة واليرسؾ باعتبارىـ الطرؼ ا
 "لوكاربي"كما لجأت األمـ المتحدة إلى فرض حظر جوي وعسكري عمى ليبيا إثر قضية 

منع مد أو بيع أي  ليشمؿ الحظر 1992 لعاـ 748 :وجب قرار مجمس األمف رقـموذلؾ ب
معدات عسكرية، وكذا حظر تقديـ أي خدمات لمطيراف الميبي، ليشدد الحظر بموجب قرار 

شمؿ جميع الصادرات الميبية مع تجميد األصوؿ الميبية لي 1993لعاـ  883 :مجمس األمف رقـ
 3.في الخارج

   الدولة المنتيكة ألحكاـ القانوف الدولي ضدومؤثرة  ةليكوف بذلؾ جزاء الحظر آلية فعال
 ال سيما وأنو غالبا ما يتبع بجزاء المقاطعة االقتصادية والحصار.

 الحصػػػار -
 4.بالحصار البحري منع دخوؿ السفف إلى شواطئ الدولة المحاصرة وخروجيا منيايقصد 
نظرا لما يمثمو مف تطويؽ لمدولة  ،مف أشد أنواع الجزاءات االقتصادية عتبرلذلؾ فيو ي

، يمنعيا مف إقامة عبلقات اقتصادية مع الدوؿ األخرى، مف حيث أنو المفروض عمييا الحصار
ما يزيد مف الضغط عمييا ومف ثمة  ،ميص حركة الدولة المستيدفةويساىـ بشكؿ فّعاؿ في تق

                                                 
ونتيجة  الهرسؾ،و  ا، سموفينيا، مقدونيا، والبوسنةهي: صربيا، الجبؿ األسود، كرواتي ا االتحادية ست جمهوريات اتحاديةضمت يوغسالفي 1

ب النزعة االستقاللية التي سيطرت عمى تمؾ الجمهوريات نتيجة التغيرات التي سادت شرؽ أوربا، والتي لـ تصادؼ قبوؿ دولتي الصر 
  .....، حدثت عدة انتهاكات لحقوؽ اإلنسافاألسودوالجبؿ 

، المؤسسة الحديثة -دراسة وفؽ قواعد وأحكاـ الفقه والقانوف الدولي العاـ -المنازعات الدولية وطرؽ تسويتها أنظر: مفتاح عمر درباش،
 .386ص ، 2013لمكتاب، لبناف، الطبعة األولى 

 .95، دوف رقـ طبعة، ص 1997،  -القاهرة -اإلنساني، دار النهضة العربيةحساـ أحمد هنداوي، التدخؿ الدولي   2
 .30أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  3
 .43، ص 1992محمد عزيز شكري، القانوف الدولي العاـ، دمشؽ، الطبعة الخامسة،  4
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وقد ظير ىذا النوع مف الجزاء  1يساىـ في إجبار الدولة عمى االمتثاؿ ألحكاـ القانوف الدولي.
في الربع الثاني مف القرف التاسع عشر باعتباره إحدى صور التدخؿ أو القصاص في حالة 

تقـو بو األطراؼ المتنازعة قبيؿ نشوب الحرب  اعسكري اجراءالسمـ، وحيف كاف يمارس باعتباره إ
 2.وحيث ينتيي استخدامو بقياميا

مف الميثاؽ  42 بيذا المعطى فإف الحصار إنما يستند في شرعيتو إلى نص المادة:
ومف ضمنيا  ، حيف تنص أف الجزاءات تنفذ عف طريؽ )القوات الجوية والبحرية والبرية(األممي

إال أف التحميؿ السميـ مف الميثاؽ،  41في نص المادة: لو ذكر لـ يردأنو الحصار في حيف 
 ،إال أنو لعسكرية في تنفيذ الحصار البحريحيؿ إلى أنو و رغـ إمكانية استخداـ القوة ايلممسألة 

ؽ مف تنفيذ جزاء قيدؼ إلى التحا تتنفيذ لمقوة العسكرية بالمفيـو السمبي ليا، مف حيث أني
ما يجعمو في خانة الجزاءات االقتصادية أقرب رغـ  طعة عمى الدولة المستيدفةالحظر أو المقا

 3.إمكانية استخداـ القوة العسكرية
في  1199 وقد استخدـ ىذا الجزاء مف قبؿ األمـ المتحدة بموجب قرار مجمس األمف رقـ:

ر فرض والذي اعتبر ما يحدث في كوسوفا تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف وقر  1998 سبتمبر
  4.حظر عسكري عمى صربيا

 873كذلؾ الحصار البحري الذي فرض ضد دولة ىايتي بموجب قرار مجمس األمف رقـ:
" أرستيد" المفروضة عمى ىايتي برجوع الرئيس ، لتنتيي حزمة العقوبات 1993 في أكتوبر 875و

فظ األمف قوات حفظ السبلـ الدولية في استبلـ ميمة ح 22/10/1994: لمحكـ وتبدأ بتاريخ
  5.واالستقرار في الببلد

 06/08/1990 :في 661رقـ: القراركذلؾ ما فرضو مجمس األمف عمى العراؽ بموجب 

 :في 665 والذي منع أي تجارة أو تعامؿ مالي مع العراؽ، ليعزز القرار بقرار آخر تحت رقـ:
                                                 

 .30أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  1
 .199مرجع سابؽ، ص  محمد عبد الوهاب الساكت، 2
 .675-674إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ، ص  3
أحمد عبد اهلل عمي أبو العال، تطور دور مجمس األمف في حفظ األمف والسمـ الدولييف،دار الكتب القانونية، مصر المحمة الكبرى،  4

 .215، ص 2005
 .109، ص 1995واإلستراتيجية باألهراـ، القاهرة، ، مركز الدراسات السياسية 1994التقرير االستراتيجي العربي لعاـ  5
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 670 رقـ: الذي خوؿ اتخاذ إجراءات لفرض حصار عمى العراؽ، ليمحؽ القرار 25/08/1990
 1.الحصار عمى كؿ وسائؿ النقؿ بما فييا الطائرات

كأحد أنواع الجزاءات الدولية االقتصادية، أنو يرجع  ،مجمؿ القوؿ في مسألة الحصار
، وأنو كاف محؿ فرض مف الدوؿ فرادى كطريؽ إنشاء األمـ المتحدةيعود لما قبؿ  ،لتاريخ بعيد

ما حدث في الحصار الذي فرضتو فرنسا ضد لئلرغاـ عمى التسوية بدؿ إعبلف الحرب، ك
نجمترا ضد اليوناف سنة1831البرتغاؿ سنة  نجمترا وألمانيا ضد ، وأيضا ايطاليا 1850 ، وا  وا 

  1902.2 فنزويبل عاـ
ليتطور في إطار األمـ المتحدة ويصير واحدا مف أنواع الجزاءات الدولية فرضا مف 

ضد ىايتي في عودة  النظاـ نجح الية والتأثير، فإذاالمنتظـ الدولي عمى درجات متفاوتة مف الفع
الحكومة المنتخبة وعودة الرئيس "أرستيد"، فإف ىذه العقوبات لـ تحقؽ نفس النجاح في الحالة 

وىي الحاالت التي سنتناوليا  وحاالت أخرى، بؿ أنيا ربما أساءت أكثر مما أفمحت، العراقية،
 .اني مف ىذه األطروحةوالتحميؿ ضمف الباب الثتفصيبل بالنقاش 

 اطعةػػالمق -
مفيـو المقاطعة إلى ذلؾ القرار الجزائي الذي تدعو فيو منظمة األمـ المتحدة ينصرؼ 

الدوؿ األعضاء لمقياـ بعمؿ مشترؾ وموحد ضد الدولة المستيدفة، مف خبلؿ خطط متناغمة 
تصرفات الجية لمعزؿ المعتمد غير العنيؼ كتعبير عف عدـ الرضا أو الرفض المنظـ عمى 

فيي  3المستيدفة بيذه المقاطعة وممارسة الضغط عمييا لمتوقؼ عف ممارساتيا غير المقبولة.
صادراتيا تيدؼ بصفة عامة إلى عدـ إتاحة المجاؿ الستيراد المواد والسمع الضرورية، وعرقمة 

صحيح تإلى األمر الذي يؤدي إلى إجبار الدولة محؿ العقوبة  4.والحد مف نشاطيا الدولي
  الخطأ الذي وقعت فيو، أو تعديؿ موقفيا تجاه عمؿ غير مشروع قامت بو.

                                                 
 .33-32أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  1
 .83، ص 1963، 23عائشة راتب، الحصار البحري األمريكي عمى كوبا، المجمة المصرية لمعمـو السياسية، العدد  2
 .5مرجع سابؽ، ص  محمود حسف حسني، العقوبات االقتصادية الدولية والعالـ العربي، 3
 .28محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  4
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وأكثرىا فعالية ضد الدولة المستيدفة، خاصة وأف  عتبر المقاطعة مف أىـ الجزاءاتلذلؾ ت
، ما يجعؿ مف الضغط في ياالشرياف االقتصادي لمدوؿ ىو أىـ فاعؿ مؤثر في دواليب الحياة في

نتظـ دولي مف شأنو أف يفرض عمى الدولة المستيدفة، االمتثاؿ ألحكاـ ىذا االتجاه مف قبؿ م
عمى دولة العراؽ زمف  -مثبل –القانوف الدولي، رغـ أف واقع تطبيؽ ىذا النوع مف الجزاء

التسعينات ورغـ إضراره بالدولة ككياف، إال أنو أثر وأكثر عمى الظروؼ الحياتية والمعيشية 
بات ذات أثر عكسي عمى حقوؽ اإلنساف العراقي، مع استمرار لمشعب العراقي ما جعؿ العقو 

المجوء إلى ما يسمى بالعقوبات  ، وىو األمر الذي استدعىالنظاـ العراقي في الوجود والحركة
اؾ حقوؽ اإلنساف الذكية باعتبارىا كما سيأتي معنا أكثر قدرة عمى التأثير دوف اإلمعاف في انتي

 ؿ ذلؾ ما مفيـو وما طبيعة الجزاءات القسرية العسكرية؟ة الذكر، وقبمف العقوبات سالف
 ريةػالجزاءات الدولية العسكتعريؼ وطبيعة  .2
 تعريؼ الجزاءات الدولية العسكرية أ/

العسكرية بأنيا: '' العمؿ القسري الذي الدولية سيني الجزاءات حزىير اليعرؼ األستاذ: 
أو مواجية حالة تيديده أو  42وجب المادة: يتضمف استخداـ القوة المسمحة لمرد عمى عدواف بم

الدكتور أبو عيطو بأنو:'' االستخداـ المشروع لمقوة المسمحة كأثر كما يعرفو  1اإلخبلؿ بو.''
النتياؾ أحد أشخاص القانوف الدولي لمقواعد المتعمقة باألمف والسمـ الدولييف شريطة إخفاؽ 

  2سائر الجزاءات الدولية األخرى غير العسكرية.''
في  المجوء إلى الجزاءات العسكرية إالقد حدد ضابط  تعريؼ الدكتور أبو عيطو،رغـ أف 

أنو قد توسع كثيرا في  ىذا التعريؼ،حاؿ إخفاؽ الجزاءات غير العسكرية، إال أنو لوحظ عمى 
الجزاءات الدولية العسكرية لتشمؿ أعماؿ المنظمات الدولية كأشخاص توقيع لنطاؽ تحديده 
لدولي، فيذه األخيرة ال تكوف محبل ليذه الجزاءات، ألف شخصيتيا الدولية مستمدة لمقانوف ا

، ومف ثمة فبل يتصور قياميا بأعماؿ تنتيؾ السمـ واألمف ليا أصبل مف الطبيعة الوظيفية

                                                 
 .189طه محيميد جاسـ الحديدي، مرجع سابؽ، ص  1
 .397السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  2
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مف العمميات العسكرية المنصوص  أي  يميد بأنيا:'' محطو  عرفيا األستاذ: كذلؾ فقد 1.الدولييف
يقررىا مجمس األمف أو الجمعية العامة عمى وفؽ أحكاـ التي مف الميثاؽ،  42 ادة:عمييا في الم

الميثاؽ عمى أي دولة أخمت بأي مف قواعد حفظ السمـ واألمف الدولييف، شريطة أف تكوف الجزاء 
الوحيد القادر عمى تحقيؽ اليدؼ منو.'' ليكوف ىذا التعريؼ قد حدد الجزاء والجية المخولة 

غير أنو ما يبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو  2.مستيدفة بو وأساسو القانوني وضوابطوبتوقيعو وال
منح لمجمعية سمطة توقيع الجزاءات بموجب أحكاـ الفصؿ السابع وىو ما ال يجد لو مف نص 
ميثاقي واضح ينص عميو، ال سيما في حالة حركة ونشاط الجياز التنفيذي الرئيسي لؤلمـ 

ـو كألمف، ليكوف تدخؿ الجمعية العامة في ىذا الصدد استثنائي ومحالمتحدة ممثبل في مجمس ا
ولـ يظير لو مف تطبيؽ  1731في قرار مف أجؿ السمـ عاـ  ،تجسدت قببل بظروؼ خاصة

 .الحؽ، ما يجعمو غير صالح ألف يكوف آلية لفرض الجزاء خارج أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة
مف  42المادة:  عسكرية مف خبلؿ استقراءمجمؿ القوؿ في تعريؼ الجزاءات الدولية ال

 االستخداـ المشروع لمقوة المسمحة كأثر النتياؾ أحد أشخاص القانوف الدولي ذلؾأنيا: الميثاؽ 
ألمف وفقا لمفيـو األمف الجماعي عف طريؽ مجمس ا لمقواعد المتعمقة باألمف في صورة الدوؿ

لذلؾ  3لفرض حفظ السمـ واألمف الدولييف.استخداما مباشرا لمقوة ولكنيا تتميز بكونيا تتطمب 
تتـ وفؽ أحكاـ  ياأنالعسكرية بحسب التعريؼ السابؽ فإف مف أىـ ضوابط الجزاءات الدولية 

ميثاؽ األمـ المتحدة بغض النظر عف العمميات العسكرية المستخدمة وأيا كاف األسموب 
في استخداـ القوة أو التيديد  ىذا النوع مف الجزاء خارج تدابير الحضر ليكوفالمستخدـ فييا، 

 مف الميثاؽ. 2/4 بيا المنصوص عميو في نص المادة:
إف ما ينبغي عدـ السيو عنو في صدد التحميؿ والبحث في مسألة الجزاءات العسكرية 

ىو مف يضع مبدأ األمف الجماعي موضع التنفيذ الميثاقية، ىو اإلشارة إلى أف مجمس األمف 
يقـو بفرضيا عمى الدوؿ  و المتعمقة باإلجراءات الجماعية القمعيةفيو الذي يتخذ القرارات 

                                                 
 .190طه محيميد جاسـ الحديدي، مرجع سابؽ، ص  1
 .191، ص نفس المرجع 2
،مركز البحوث والدراسات القانونية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، -الجزاءات الدولية -لطاهر منصور، القانوف الدولي الجنائيا 3

 . 82، ص 2000لبناف، الطبعة األولى، 
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وفقا  ويمـز الميثاؽ ىذه الدوؿ بأف تضع تحت تصرؼ المجمس وبناء عمى طمبو و ،األعضاء
المساعدات والتسييبلت البلزمة  و المسمحة التفاؽ أو اتفاقات خاصة، ما يمـز مف القوات

 1لممحافظة عمى السمـ واألمف الدولييف.
 بحسب المادة:أما فيما يتعمؽ باإلشراؼ والمراقبة عمى ىذه القوات فقد عيد بيا الميثاؽ 

األعضاء الدائميف لمجمس  ،تشكؿ مف رؤساء أركاف حربتإلى لجنة أركاف الحرب التي  47
لمسمحة األمف الذي يأخذ عمى عاتقو أيضا ميمة وضع الخطط البلزمة الستخداـ القوات ا

ويترتب عمى ذلؾ أنو ال يجوز اتخاذ أية تدابير عسكرية إال في  2.اف الحربمساعدة لجنة أركب
ال يجوز اتخاذ أية  ىذا اإلطار المرسـو في الفصؿ السابع بخصوص تدابير األمف الجماعي و

 47 :تدابير عسكرية إال عف طريؽ مجمس األمف وتحت إشرافو بالتطبيؽ لمفقرة الثالثة مف المادة
يا اتخاذ أية تدابير عسكرية إال عند توافر حالة الدفاع الشرعي بالتطبيؽ وال يجوز لمدوؿ نفس

  3.مف الميثاؽ 51لممادة: 
مف الميثاؽ قد تضمنت تفسيرا يؤكد أف الميثاؽ لـ يجز ولـ  106والواقع أف المادة: 

يتضمف أي استخداـ لمقوة المسمحة كتدبير مف تدابير األمف الجماعي الدولي إال في إطار 
أف تطبيؽ التدابير العسكرية  106حيث قررت المادة:  ،47، 46، 43 42 ؽ المواد:تطبي

تقتضي التوصؿ إلى االتفاقات الخاصة المشار إلييا في  42 المنصوص عمييا في المادة:
مجمس األمف مف تحمؿ  ُيَمكف  وأف تصبح ىذه االتفاقات معموال بيا عمى النحو الذي  43 المادة:

قد تضمف حكما وقتيا يقضي بالتشاور  106 ما يعني أف نص المادة: 42 ادة:مسؤولياتو وفقا لمم
ىؤالء الخمسة الكبار مع باقي أعضاء األمـ  بيف الدوؿ الخمس الدائمة العضوية وتشاور

.لكف المبلحظ في الحاالت التي تـ فييا استخداـ نوع مف القوة العسكرية )العراؽ، ..المتحدة
مف  106 ر إلى أحكاـ الفصؿ السابع دوف اإلشارة إلى نص المادة:يوغسبلفيا،الصوماؿ( قد أشي

                                                 
 .135،136مرجع سابؽ، ص  ،دور مجمس األمف في تسوية المنازعات وحفظ السمـ واألمف الدولييفمفتاح عمر درباش،  1
 مف الميثاؽ 47، 46راجع المواد:  2
، تطور ممارسات األمف الجماعي الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة في ضوء أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة، مأخوذ جميؿ محمد حسيف 3

-مف مؤلؼ جماعي بعنواف: األمـ المتحدة في ظؿ التحوالت الراهنة في النظاـ الدولي، منشورات مركز البحوث والدراسات السياسية، الطبعة
 .65، ص 1994، -1
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والتي كانت  43 الميثاؽ بالرغـ مف أنو لـ يتـ التوصؿ إلى االتفاقات الخاصة الواردة في المادة:
حيث تركزت نقطة الخبلؼ بصددىا حوؿ تحديد حجـ  مثار خبلؼ بيف الدوؿ الكبرى ،بالمناسبة

وقد  عمى الدوؿ الكبرى أف تضعيا تحت تصرؼ مجمس األمف...وفاعمية القوات التي يتعيف 
الذراع  ارتبط بيذا الخبلؼ عدة تساؤالت مف أبرزىا: ما القوة التي يجب أف تكوف عمييا

العسكرية وتحت أي ظرؼ وضد مف سيوجو استخداميا؟ وما الكيفية التي سيتـ بيا تحديد ذلؾ 
عة وحجـ التيديدات التي يواجييا السبلـ القدر مف القوة العسكرية الذي يتناسب مع طبي

 1الدولي...''
وعدـ  43 التوصؿ إلى االتفاقات الواردة في نص المادة: إمكانيةعدـ إذف وفي ظؿ      

أف أحكاـ  فقد أعمف عمى نطاؽ واسع 43 نتيجة ارتباطيا بالمادة: 42 إمكانية إعماؿ المادة:
إمكانية اتخاذ أعماؿ عسكرية كتدبير مف ـ عدقد أصبحت ميتة ويترتب عمى ذلؾ  42 المادة:

ال عد أي تدبير لؤلمف حدة. تدابير األمف الجماعي الدولي في ظؿ أحكاـ ميثاؽ األمـ المت وا 
غير شرعي خارج أحكاـ ميثاؽ ىو تدبير  ،وسيمة الجماعي يتخذ مف الوسائؿ العسكرية نيجا و

 2.األمـ المتحدة
 العسكريةية الدولالطبيعة القانونية لمجزاءات ب/ 

الكتاب في تحديد تجدر اإلشارة في صدد الجزاءات العسكرية الميثاقية القوؿ باختبلؼ 
بالمعنى القانوني الصطبلح  فقد رأى البعض أنيا تعد حربا ،ليذه الجزاءاتالطبيعة القانونية 

ب إلى '' ولكف الرأي الغالب في الفقو يذى '' عادية الحرب، ويرى البعض اآلخر أنيا تعد حربا
وليس االنتقاـ  ،إنما عمبل قسريا ال يستيدؼ سوى استعادة النظاـ الذي انتيؾ ،أنيا ال تعد حربا

الذي الحظ أف الميثاؽ تجاىؿ كؿ إشارة  ''ىنبرج ىانزو''أو ىزيمة المعتدي، ومف ىذا الفريؽ 
ات كما خمص مف دراستو لعبار نيائيا،  ىذه الفكرة إسقاطرغبة منو في  ،إلى كممة الحرب

                                                 
طائرة بينما  3800أف الواليات المتحدة اقترحت عدد قوات مف  1947دد القوات المقترحة التي قدمت لألمـ المتحدة عاـ يشار في ص 1

طائرة وفي مجاؿ القوات البرية اقترحت الواليات  1275اقترحت كؿ مف بريطانيا وفرنسا والصيف واالتحاد السوفيتي أال يتجاوز عدد الطائرات 
فرؽ، لتضيؼ الواليات المتحدة تقديرها                 10و  08دها عف عشريف فرقة بينما قدرتها الدوؿ األربعة األخرى بيف المتحدة أف ال يقؿ عد

مف الميثاؽ أحمد سيد  43غواصة... راجع في تفاصيؿ الخالؼ حوؿ تدابير تفعيؿ نص المادة:  12غواصة بيف الطرؼ اآلخر اقترح  90بػػ 
صالح ممكف، مؤسسة األهراـ  أحمد، ،مجمس األمف فشؿ  . 27، 26،  25، ص 2010 -1-، الطبعة -القاهرة –مزمف وا 

 .176، ص 2009محي الديف، العقوبات االقتصادية لألمـ المتحدة، دار الجامعة الجديدة،  جماؿ 2
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إلى القوؿ بأنو كقاعدة عامة ال توجد حرب بيف  ،مف الميثاؽ 50، 45، 42، 41، 40، 39:المواد
و نفس ما توصمت ػػوى 1ال بيف األخير وبقية أعضاء األمـ المتحدة.و  األمـ المتحدة والمعتدي

عسكري إليو لجنة المشاكؿ القانونية في الجمعية األمريكية لمقانوف الدولي حيث اعتبرت العمؿ ال
الذي تقـو بو المنظمة ليس حربا باعتبار األخيرة تكوف بيف الدوؿ، بينما تحتؿ األمـ المتحدة 

رغـ ذلؾ فإنو عند قياـ أي عمؿ مف أعماؿ القمع  و 2.مركزا أسمى مف الوجية القانونية واألدبية
المشاكؿ العسكرية يجب أف تراعى فييا قوانيف الحرب، وىي النتائج التي توصمت إلييا لجنة 

عد دراستيا لتجربة األزمة الكورية، فسمو مركز األمـ المتحدة ال يمنعيا القانونية السابؽ ذكرىا ب
عبلقة ليا بمركز أطراؼ  ال مف احتراـ قواعد الحرب اإلنسانية فحالة الصراع حالة موضوعية

 3.النزاع
بيعة القانونية ميما يكف مف أمر فإف ما يتفؽ مع ميثاؽ األمـ المتحدة في تحديد الط

       بأنو: 1/1:ىو أنيا عمؿ قمعي وىو ما جاء بو الميثاؽ في نص المادة ،لمجزاءات الدولية
       '' تحقيقا ليذه الغاية تتخذ الييئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تيدد السمـ

مف  2/5 :.'' كما جاء في المادةإلزالتيا وقمع أعماؿ العدواف وغيرىا مف أوجو اإلخبلؿ بالسمـ..و 
أف عمى الدوؿ أف تمتنع عف مساعدة أي دولة تتخذ األمـ المتحدة إزاءىا عمبل مف '' الميثاؽ 

لمجمعية العامة '' أف توقؼ أي عضو اتخذ مجمس  05 كما أجازت المادة:أعماؿ القمع والمنع'' 
 4''.ضوية ومزاياىااألمف قبمو عمبل مف أعماؿ المنع والقمع مف مباشرة حقوؽ الع

ليتضح مف نصوص الميثاؽ السابؽ ذكرىا أنو قد استخدـ مصطمحيف لمداللة عمى 
جزاءات الفصؿ السابع في صورة مصطمح ''المنع'' و''القمع'' ليكوف األوؿ خاص بالجزاءات 
غير العسكرية في حيف ينصرؼ مصطمح القمع لمجزاءات العسكرية باعتبار أف الجزاءات 

، بينما أيا تكوف إال بعد حدوث الفعؿ المخالؼ لقواعد حفظ السمـ واألمف الدولييفالعسكرية ال 

                                                 
 .355عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  1
 .356ص ، نفس المرجع 2
 .356، ص نفس المرجع 3
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 05مادة: راجع نص ال 4
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قبؿ حدوث أي إخبلؿ، وىو بيذا المعنى مف قبيؿ  امف الجزاءات غير العسكرية يمكف توقيعي
 المنع فيو ييدؼ إلى منع الدولة مف إتماـ قصدىا بمخالفة القاعدة القانونية الدولية. 

، باعتبارىا إجراءات قمع أصمية، أنيا ونية لمجزاءات الدولية العسكريةإذف فالطبيعة القان
وىي الجزاء المناسب والكافي لتحقيؽ  ،كباقي جزاءات الفصؿ السابع تتخذ مقصودة لذاتيا

 1.اليدؼ المنصوص عميو في الميثاؽ
وفي صدد نياية المممح المتعمؽ بنوعي الجزاءات القسرية في ميثاؽ األمـ  في األخير

لمتحدة، فإنو يثور التساؤؿ حوؿ مدى ضرورة التزاـ مجمس األمف بالتراتبية الحرفية لنص ا
مف الميثاؽ، بمعنى ىؿ يجب عمى مجمس األمف أوال البدء بالجزاءات غير  42المادة: 

ال إلزاـ في و  العسكرية، وفي حالة عدـ نجاحيا يمجأ إلى الجزاءات العسكرية؟ أـ أنو ال مرجعية
 ؟ةالتراتبي التقيد بيذه

 :مف الميثاؽ األممي 42ونص المادة: 41ج/ التدرج في فرض الجزاءات بيف نص المادة:
 االتجاع القائؿ بمراعاة التدرج في فرض الجزاءات  -

يرى ىذا االتجاه أنو يتعيف مراعاة التدرج الوارد في ميثاؽ األمـ المتحدة، بحيث تفرض 
)الجزاءات  42العسكرية، قبؿ فرض أحكاـ المادة:في صورة الجزاءات غير  41أحكاـ المادة: 

 :العسكرية( مؤسسيف لرأييـ بعدة حجج منيا
طبيعة ميمة مجمس األمف كييئة مكمفة بالسعي لتحقيؽ التسوية السممية لممنازعات الدولية  -

كما ال يجوز لمجمس األمف أف  ،يجعمو محكوما بفرض الجزاءات غير العسكرية قبؿ العسكرية
في الوصوؿ إلى اليدؼ  -قبؿ فرضيا –سيمة واحدة متذرعا بعدـ جدوى بقية الجزاءات يكتفي بو 

المراد تحقيقو باإلضافة إلى ضرورة مرور فترة زمنية معقولة لمتأكد مف عدـ جدوى الجزاءات 
 2غير العسكرية.

                                                 
 .193، 192طه محيميد، مرجع سابؽ، ص،  1
 .685إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ، ص  2
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طبيعة وتدابير فرض الجزاءات العسكرية أكثر تعقيدا وتكمفة، ال سيما مف حيث وجود  -
بات عسكرية و قانونية، خاصة في صورة إبراـ اتفاقيات بيف مجمس األمف والدوؿ المعنية ترتي

 1بتقديـ القوات العسكرية، وىي التعقيدات والتدابير األقؿ في فرض الجزاءات غير العسكرية.
تدابير حسف النية تفترض عمى مجمس األمف المجوء إلى الجزاءات غير العسكرية أوال، ما  -

لمدولة المستيدفة في التراجع عف االنتياؾ الممارس ضد أحكاـ القانوف الدولي ومف  يوفر فرصة
ثمة يحقؽ االمتثاؿ لمقانوف، ويكبح األغراض السياسية التي قد تحرؾ مجمس األمف في صدد 

 فرض الجزاءات الدولية.
 االتجاع الرافض لفكرة تدرج الجزاءات الدولية -

ألمف يتمتع بسمطة تقديرية في صدد فرض الجزاءات الدولية، يرى ىذا االتجاه أف مجمس ا      
 :وذلؾ لبلعتبارات التالية 2إذ ىو غير مقيد بتتابع المواد في الميثاؽ.

رضو عمى الدولة ب فيخوؿ صراحة لمجمس األمف سمطة تقدير الجزاء الواج 42 نص المادة: -
ىي تدابير جوازيو  41 لمادة:المستيدفة وذلؾ بحسب كؿ حالة انتياؾ، فضبل أف تدابير نص ا

ترجع بحسب الميثاؽ لتقدير مجمس األمف، ما يجعؿ مف غير المنطقي القوؿ بحتمية استنفاذ 
 3التدابير غير العسكرية قبؿ المجوء إلى التدابير العسكرية.

كذلؾ فإنو مف حاالت االنتياؾ ما يصمح معو الجزاء العسكري المباشر باعتباره األسرع  -
رة عمى التأثير في قرار الدولة المستيدفة، ال سيما إف كاف االنتياؾ مثبل في صورة واألكثر قد

 4.العدواف والغزو، ما يتطمب معو التدخؿ السريع

كذلؾ فإف الممارسة العممية لمجمس األمف قد أكدت أنو يتمتع بسمطة تقديرية في ذلؾ، فعادة  -
سكرية، فمثبل أثناء الغزو العراقي لمكويت سنة ما يمجأ إلى اتخاذ تدابير مؤقتة قبؿ التدابير الع

قاـ مجمس األمف باتخاذ تدابير مؤقتة ثـ فرض عقوبات غير عسكرية ليختتميا بعقوبات  1990

                                                 
 .685، ص إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ 1
 .345عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  2
 .686إبراهيـ الدراجي، مرجع سابؽ، ص  3
 .686، ص نفس المرجع 4



 لثاني: الجزاءات الدولية في فترة التنظيم الدولي المعاصراالفصل                                           األول الباب
 

73 

عسكرية ضد العراؽ، كما قاـ المجمس باتخاذ تدابير غير عسكرية قبؿ العسكرية ضد قادة 

 1993.1االنقبلب في ىايتي سنة 
ميمنا بإشكالية كيفية تقدير زمف االنتقاؿ مف نوع جزاء إلى نوع مجمؿ القوؿ أنو ورغـ تس

آخر)مف األقؿ شدة إلى األكثر شدة(، و في كوف األمر في البداية والنياية منوط بقرار مجمس 

  2مف عدميا.  41األمف باعتباره ىو مف يقدر في النياية جدوى تدابير المادة:
 لؾ العتبارات كثيرة منيا مثبل:، أنصار االتجاه األوؿ وذفإني أناصر كرأي

وتدابيره الوقائية دليؿ في رأينا، قوي عمى  40 إف إيراد ميثاؽ األمـ المتحدة لنص المادة: -

ة واضح في ىذا الصدد حيث تنص: في األخذ بالتدرج، ولعؿ صياغة الماد -كمبدأ -الرغبة 
 خذ التدابير المنصوص عمييامنعا لتفاقـ الموقؼ، لمجمس األمف قبؿ أف يقّدـ توصياتو أو يت''

وال  3.ؤقتةمأف يدعو المتنازعيف لؤلخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا مف تدابير  39 المادة:في 
تخؿ ىذه التدابير بحقوؽ المتنازعيف ومطالبيـ أو بمركزىـ، وعمى مجمس األمف أف يحسب لعدـ 

ف كانت يبلحظ في  و 4أخذ المتنازعيف بيذه التدابير المؤقتة حسابو.'' صدد ىذه المادة، أنيا وا 

تحت أحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ، إال أنو يفيـ مف الصياغة أنيا قد أخرجت مف التدابير 

مف الميثاؽ، إذ تنص  36 القمعية والفصؿ السابع، إلى أحكاـ الفصؿ السادس ونص المادة:
و يتخذ التدابير المنصوص إحدى فقرات المادة: أنو: '' لمجمس األمف قبؿ أف يقّدـ توصياتو أ

 5.......''39 عمييا في المادة:

                                                 
 .288، ص 2004يونس، استخداـ القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية، اإلسكندرية،  ماهر عبد المنعـ 1
 .162، ص 2005رجب عبد المنعـ متولي، األمـ المتحدة بيف واإللغاء في ضوء التطورات الدولية الراهنة، دوف دار وال سنة نشر ، 2

التي يهدؼ مف خاللها مجمس األمف إلى محاصرة المشكمة في المهد حتى ال تتطور اإلجراءات والتدابير يقصد بالتدابير المؤقتة : تمؾ  3
بحيث تهدد السمـ واألمف الدولييف، وذلؾ عبر تفاهمات ثنائية بيف مجمس األمف و أطراؼ النزاع، وهي تتخذ عدة صور مف مثؿ:إرساؿ 

نشاء لجاف المراقبة أو قوات حفظ السالـ ألجؿ المراقبة أ و الفصؿ بيف الطرفيف أو اإلشراؼ عمى انسحاب القوات المراقبيف، وا 
 ، الهند وباكستاف( 1960)لبناف/إسرائيؿ، الكونغو 

 مف الميثاؽ. 40راجع نص المادة: 
 .386صالح الديف أحمد حمدي، مرجع سابؽ، ص  4
 األمـ المتحدة ميثاؽمف  39راجع نص المادة:  5
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كذلؾ فإنو مف شأف األخذ بالرأي الثاني، أف يساىـ أكثر في إطبلؽ يد مجمس األمف في  -

اتخاذ التدابير العسكرية مف منظور تكييفو الحر لحاالت تيديد السمـ واألمف الدولييف ىذا مف 
إلى اتفاقات سريعة بخصوص القوات العسكرية  جية، ومف جية ثانية فإف صعوبة التوصؿ

المنوط بيا فرض الجزاءات العسكرية مف شأنو أف يدعـ الموقؼ األوؿ، فضبل عمى أف تدابير 
حسف النية تقتضي إعطاء فرصة لمدولة المنتيكة لمقانوف الدولي في التراجع واالمتثاؿ، وىو ما 

مطة تقدير مجمس األمف ألي أحكاـ مادة ال يحققو المجوء الفوري أو المبني ابتداءا عمى س
قبؿ ىذا وذاؾ فإف ما يدعـ االتجاه األوؿ في رأينا، ىو  و مف الميثاؽ. 42أـ  41 نطبؽ، المادة:

أف طبيعة تكويف مجمس األمف الدولي، الذي ىو في النياية ىيئة سياسية تخضع لمصالح الدوؿ 
ي اتخاذ نوع الجزاء البلـز توقيعو. فكرة التدرج ف ألصحاب يفرض ترجيحا أكثر لهالمكونة 

واتساقا مع ىذه الفكرة وواقعيا التطبيقي في محيط العبلقات الدولية، فإف مجمس األمف في صدد 
توقيعو لمجزاءات الدولية بكافة أنواعيا السابؽ ذكرىا، محكـو باحتراـ مبدأ الشرعية وبجممة مف 

وفر قدرا ميما مف االحتراـ لمقاعدة القانونية تصوف الشرعية الدولية، وتالتي الضوابط والقواعد 
 ؟  ـ أنواعياػػػالدولية. فما ىي الشرعية الدولية الضابطة لمجزاء الدولي؟ وما ىي أى

 1الدولية. شرعية الجزاءات: الثانيالمطمب 
مػف المسػمـ بػػو دوليػا وفقييػػا أف ميثػاؽ األمػػـ المتحػدة ىػػو بمثابػة الدسػػتور األسػمى والمرجعيػػة     
رى لكافة مكونات المجتمع والنظاـ الدولي، بكافػة عناصػره وأجيزتػو، مصػداقا لكونػو، التعبيػر الكب

                                                 
( ودوف أف Legality- Legimitemacyالخمط بيف مصطمح الشرعية والمشروعية ) يشار ابتداء في مفهوـ  الشرعية أف هناؾ بعض 1

ندخؿ في تفاصيؿ هذا الجدؿ حوؿ المصطمحيف، فإنا ما نتبناع في هذا الخصوص هو أف مصطمح الشرعية إنما نعني به موافقة التصرؼ 
اـ المبادئ والقيـ السائدة في المجتمع سواء كرسها ألحكاـ القواعد القانونية النصية، في حيف أف مصطمح المشروعية نقصد به احتر 

القانوف الوضعي أـ ال، لذلؾ فإنه بهذا التبني فالشرعية ليست المعيار الوحيد الذي يتـ عمى أساسه الحكـ عمى سموؾ معيف، بؿ أف جانب 
الواقعي عمى ذلؾ هو ما حدث في تدخؿ  المشروعية قد يتدخؿ ويطغى بؿ وربما يكوف مفسرا لتعارض الموقؼ مع مفهوـ الشرعية، والمثاؿ

فرغـ عدـ حيازة الواليات المتحدة لغطاء شرعي مف مجمس األمف )عدـ صدور قرار أممي يبيح التدخؿ( إلى أف  1999الناتو في كوسوفو 
مف جرائـ الصرب عمى األقؿ  فكرة المشروعية تتوافؽ مع الموقؼ المعمي لمبادئ العدالة والحؽ باعتبار التدخؿ جاء إنقاذا لممسمميف األلباف

في تصورات المتدخميف، فأي شرعية ال توافؽ الواقع الذي تعيش فيه ال يمكف أف تكوف ضابطة لسموؾ الجماعة أو معطمة التخاذ الموقؼ 
 المناسب إزاء السموؾ اإلجرامي المنافي لقواعد القانوف الدولي.

 . 226يوسؼ، مرجع سابؽ، ص أنظر: في جدلية الشرعية والمشروعية، خولة محي الديف 
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وألنػػػو المرجعيػػػة الدسػػػتورية لكافػػػة االتفاقػػػات  افقي الصػػػريح لشػػػعوب األمػػػـ المتحػػػدة،اإلرادي التػػػو 
رة والتصػػرفات القانونيػػة الدوليػػة، وجػػب أف تنسػػجـ ىػػذه التعاقػػدات والقػػرارات الدوليػػة السػػيما الصػػاد

، وفػؽ أحكػاـ وموجبػات ميثػاؽ -باعتباره السمطة التنفيذية في النظاـ الدولي -عف مجمس األمف 
    األمػػـ المتحػػدة، و إال كانػػت غيػػر شػػرعية جزاؤىػػا الػػبطبلف، لػػذلؾ تعػػرؼ الشػػرعية الدوليػػة بأنيػػا:

ات الدوليػػة '' مجموعػػة القواعػػد القانونيػػة التػػي يتكػػوف منيػػا النظػػاـ القػػانوني الػػدولي الحػػاكـ لمعبلقػػ
بوصػػػؼ أنيػػػا  ،والتػػػي ينبغػػػي أف تتضػػػمنيا كػػػؿ القػػػرارات الدوليػػػة وتعمػػػؿ عمػػػى تطبيقيػػػا وتنفيػػػذىا

القواعػد المثاليػة لمػػا ينبغػي أف تكػػوف عميػو العدالػػة الدوليػة، وتتكػػوف الشػرعية الدوليػػة ممػا ورد فػػي 
ة باإلضػافة المبػادئ التػي أقرتيػا الييئػة العالميػمػف نصوص الميثػاؽ مػف مبػادئ و أحكػاـ وكػذلؾ 

التػػزاـ كػػؿ مػػف المنشػػئ والمخاطػػب بالقاعػػدة فيػػي بمعنػػى بسػػيط   1.''إلػػى قواعػػد القػػانوف الػػدولي
فالشرعية الموضػوعية الميثاقيػة الجزائيػة ىػي  2.األمـ المتحدة ميثاؽممثمة في موجبات القانونية، 

ط منيػػا لغايػػة المقاصػػد والمبػػادئ و األحكػػاـ التػػي نػػص عمييػػا الميثػػاؽ، أو المواضػػيع التػػي تسػػتنب
إجماال تنقسـ إلى نوعيف: موضػوعية  وىي  3.حفظ سبلـ الدوؿ االجتماعي واألمف العاـ الدولي''

شػػػرعية الدوليػػػة وىػػػي النقػػػاط التػػػي وتنفيذيػػػة، وىػػػي منضػػػبطة بعػػػدة ضػػػوابط قانونيػػػة تػػػدعـ مبػػػدأ ال
 .عالجيا في ىذا المطمب تباعاسأ

    الشرعية الموضوعية لمجزاء الدولي  الفرع األوؿ:
مصدرىا مف اإلرادة الشارعة  الجزائي الشرعية الموضوعية في حكـ القانوف الدولي تستمد

مف معاىدات شارعو أو متخصصة مضافا إلييا  ،لمدوؿ في إطار النظاـ التعاىدي الدولي
، أما الوكالة أو نيابة عف إرادة الدوؿالقرارات الدولية ذات الطبيعة القاعدية والتي تصدرىا ب

الدولي ورغـ كونو األصؿ المنشئ لغالبية مواضيع الشرعية الموضوعية الجزائية، فإف العرؼ 
إما  4ة الشارعة لمدوؿ.إضفاء الشرعية الموضوعية عميو، تبقى معمقة باعتماده مف قبؿ اإلراد

                                                 
 .221ص  مرجع سابؽ،رجب عبد المنعـ متولي، األمـ المتحدة بيف اإلبقاء واإللغاء في ضوء التطورات الدولية الراهنة،  1
 .151عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  2
 . 154ص نفس المرجع،  3
ه قد ساهـ في إنشاء القواعد المتعمقة بتسميـ المجرميف التي يشار في جزئية أف العرؼ مصدر مف مصادر منظومة الجزاءات الدولية أن 4

 =إف مبدأ شرعية ممارسة أو تطبيؽ قواعد( Fransaisبدأت عرفية وتبناها المشرع الدولي وضمنها في اتفاقية دولية، كذلؾ يذهب الفقيه )
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ما بصدوره في متف القرار  بالكشؼ عف موضوع العرؼ الدولي وتدوينو في معاىدة دولية، وا 
لذلؾ تعني الشرعية الدولية "افتراض واستمزاـ وجود  1عف الشرعية الميثاقية.الدولي الصادر 

اص ػػػػػة بيف األشخػػػػػػػالنصوص القانونية الممزمة والتي تحدد شكؿ ومضموف االرتباطات القانوني
ادئ الميثاؽ ػػػػػػػػػػي ظؿ قصور النصوص إلى أىداؼ ومبػػػالدولية المختمفة...، والتي قد تحتكـ ف

فيـ مف التعريؼ السالؼ الذكر أف الشرعية الدولية تفترض ابتداء وجود النص ي إذف 2.ألممي"ا
، ما يجعؿ مف أي مخالفة ألحكاـ دأ "ال جزاء دولي دوف نص قانوني"القانوني، ما يحقؽ مب

يخالؼ أحكاـ ومبادئ ميثاؽ  رعية الدولية، وكؿ سموؾ لدولة ما،الميثاؽ مخالفة صريحة لمش
وعمى ذلؾ فإف عيد العصبة وميثاؽ األمـ  ،مخالؼ لقواعد الشرعية الدولية ،تحدةاألمـ الم

عمى العديد  16في المادة: المتحدة مف أىـ مصادر شرعية الجزاءات فمقد نص عيد العصبة 
ونفس  3مف العيد. 15، 13، 12 مف الجزاءات الدولية ضد الدولة التي تخالؼ أحكاـ المواد:

عمى أحكاـ استخداـ  51إلى  39المواد مف في ألمـ المتحدة ونصو في خصوص ميثاؽ ا األمر
فضبل عمى أحكاـ الفصؿ السادس كتدابير وقائية تسعى إلى فض النزاعات قبؿ التدابير القسرية 

 42، 41 :يحدد الحاالت التي تقتضي تطبيؽ نص المادة مثبل 39المادة: ، فنص تدابير القسر
كانت الوقائع تشكؿ إخبلال أو تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف أو  مف الميثاؽ، بعد أف يقرر إذا ما

يذه حالة عدواف، ما يجعؿ مف أي قرار يصدر مخالفا لمميثاؽ مشوب بعدـ الشرعية. وتطبيقا ل
فكرة فقد قضت محكمة العدؿ الدولية في رأي استشاري طمبتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ال

                                                 

يدي منذ القرنيف الخامس عشر والسادس عشر، كذلؾ قانوف الحرب خالؿ النزاع المسمح تجد أصولها األولى في القانوف الدولي التقم= = 
 فإف محاكمات نورمبرغ وطوكيو لـ تكف سوى وليدة عرؼ دولي استقر آنذاؾ عمى ضرورة محاكمة مجرمي الحرب.

 .313-312أنظر: السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص 
 .155-154ص عمي جميؿ حرب، المرجع السابؽ،  1

 .184ع سابؽ، صراجع أيضا: السيد أبو عيطه، مرج
مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية إلى أف مصادر القانوف الدولي العاـ هي مصادر أصمية في صورة المعاهدات  38تشير المادة: 

...وهي نفس الدولية والعرؼ الدولي وقرارات المنظمات الدولية واحتياطية هي أحكاـ المحاكـ الدولية والفقه الدولي والمبادئ العامة لمقانوف 
ع المصادر التي يفترض أف تستند إليها الجزاءات الدولية في توقيع أحكامها باعتبار منظومة الجزاء )القانوف الدولي الجزائي( فرع مف فرو 

الدولية أو القانوف الدولي العاـ لذلؾ فإف الجزاء يستمد شرعيته مف جممة المصادر المختمفة لمقانوف الدولي سواء كانت مكتوبة كالمعاهدات 
 غير مكتوبة كالعرؼ.

 .293أنظر السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص  
 .180-179ص السيد أبو عيطه، المرجع السابؽ،  2
 وما يميها مف األطروحة 62 راجع في تفاصيؿ جزاءات عهد العصبة ص 3
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اصة بعمميات السبلـ في الكونغو، مفاده أف ىذه النفقات قد جاءت بمناسبة النفقات المالية الخ
مف الميثاؽ وبالتالي فيي شرعية بخبلؼ ما ذىب إليو االتحاد  17/02 :وفؽ نطاؽ المادة

 :فقد سبؽ لمحكمة العدؿ الدولية أف أصدرت في ،السوفيتي)سابقا(، واتساقا مع ىذا الطرح
قضى بأف توصية  ،أعضاء جدد في األمـ المتحدةرأيا استشاريا بخصوص قبوؿ  03/03/1950

مجمس األمف ىي الشرط األوؿ لقرار الجمعية ...الذي بمقتضاه تتـ عممية االنضماـ...، ما 
يجعؿ مف أي قبوؿ جديد لمعضوية دوف صدور توصية مف مجمس األمف عمبل غير مشروع 

لذي يتبناىا الناظـ الدولي وىو تأكيد صريح عمى مبدأ الشرعية الموضوعية ا 1يقتضي البطبلف.
في خصوص حاالت االنضماـ لؤلمـ المتحدة أو في فرض الجزاء عمى الدولة المنتيكة لمقانوف 

بخصوص قضية معاصرة، ىي قضية الرىائف الدبموماسييف األمريكاف الدولي، ومف ذلؾ مثبل و 
تجاز الدبموماسييف في السفارة باح وفقاـ الطمبة اإليراني فاإليرانية أي ة(، إثر الثور 6541في إيراف )

األمريكية، ورغـ أف ىذا االحتجاز، ىو فعبل اعتداء عمى رعايا دولة أجنبية وفي مكاف يعد 
قانونا وفي العرؼ الدبموماسي امتداد لئلقميـ، إال أف محكمة العدؿ الدولية لـ تقر اإلنزاؿ 

تصرفا غير شرعي و يمحؽ  واعتبرتو 6541في صحراء لوط في آيار -الفاشؿ-العسكري األمريكي
كذلؾ ما قررتو محكمة العدؿ الدولية في القضية التي كانت بيف  2.الضرر بالمؤسسة الدولية

الواليات المتحدة ودولة نيكارغوا والتي عممت فييا الواليات المتحدة األمريكية عمى تسميح قوات 
تراـ حقوؽ اإلنساف، لتصؿ "الكونترس" المعارضة بحجة الخروج عف أحكاـ الديمقراطية وعدـ اح

المحكمة إلى أف الواليات المتحدة قد ارتكبت عدة تصرفات غير مشروعة منيا: شف حرب 
عدواف عمى دولة نيكارغوا في صورة زرع األلغاـ في المياه الداخمية والمياه اإلقميمية لدولة 

عمى خرؽ أحكاـ فضبل  ة المباشرة عمى إقميـ ىذه الدولة،نيكارغوا، وكذا اليجمات العسكري
الخاصة بعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية  2/7:األمـ المتحدة والمادةميثاؽ  فػػػػم 2/4 المادة:
في نياية حكميا أف الواليات المتحدة ممزمة بدفع تعويض إلى جميورية  ةلتقرر المحكم 3لمدوؿ.

                                                 
 .183ص السيد أبو عيطه، المرجع السابؽ،   1
،                       1987، 43انية في القانوف الدولي، المجمة المصرية لمقانوف الدولي، المجمد غساف الجندي، نظرية التدخؿ لصالح اإلنس 2

 .167-166ص 
 .166-165، دوف رقـ طبعة، ص،2005أحمد بمقاسـ، القضاء الدولي، دار هومة،   3
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مف جراء خرؽ نيكارغوا عف كؿ األضرار التي لحقت بيا مف جراء أعماليا غير المشروعة و 
، أشكاؿ وقيمة 1771 معاىدة الصداقة، وكاف مف المنتظر أف تفحص محكمة العدؿ الدولية سنة

التعويضات المستحقة في ىذه القضية غير أف تغيير النظاـ السياسي في نيكارغوا قد أدى إلى 
 1.تحسيف العبلقات بيف الدولتيف ومنو إخماد النزاع بينيما

لشرعية الموضوعية وضرورة وجود النص، مأموؿ أف يتحقؽ في إف نفس الطرح المتعمؽ با
خصوص المسائؿ المتعمقة بالشرعية اإلجرائية والتنفيذية رغػـ كػوف الدراسػات فػي ىػذه الجزئيػة ال 
ف  نوقشت فمػف منطمػؽ واقػع سػوابؽ القػانوف الػدولي، ال سػيما فػي خصػوص  تزاؿ في البدايات، وا 

محكمػػػة نػػورمبرغ وطوكيػػو، وصػػػوال إلػػى إنشػػاء المحكمػػػة المحاكمػػات الدوليػػة السػػػابقة فػػي صػػورة 
الجنائيػػة الدوليػػة الدائمػػة بمػػا تضػػمنتو مػػف قواعػػد إجرائيػػة وقواعػػد إثبػػات تبػػيف أصػػوؿ المحاكمػػات 
الجزائيػػة، ولػػو أنػػو يتعمػػؽ بػػالجزاءات ضػػد األشػػخاص وىػػي الجزئيػػة التػػي سػػنتناوليا بالتحميػػؿ فػػي 

 ا الباب.مف ىذ الثالث الفصؿ
 ني: الشرعية التنفيذية لمجزاء الدوليرع الثاػػػالف

وجود نص قانوني يحدد كيفية تنفيذ األحكاـ أو القرارات المتعمقة  يقصد بالشرعية التنفيذية
بالجزاءات الدولية أو المتضمنة جزاءات دولية أيا كانت صورة ىذه الجزاءات، وال يمـز أف يكوف 

وجود نص ميثاقي أو ميؿ حرب بأنيا كما يعرفيا ج 2النص مكتوبا، بؿ يكفي وجوده عرفيا.
تعاىدي دولي يؤسس لآللية أو اآلليات الجزائية التنفيذية التي ستتولى تقرير الجزاء الدولي 

  3.بالمنتيؾ أو المعتدي عمى الشرعية الجزائية الدولية الموضوعية
ومف المسمـ بو أف المجتمع الدولي ومنذ تأسيس منظمة األمـ المتحدة لـ يعرؼ حتى 

دايات التسعينات مف القرف الماضي، سوى آلية جزائية تنفيذية وحيدة، ىي مجمس األمف، ب

                                                 
 .169، 168ص  ، أحمد بمقاسـ، المرجع السابؽ 1
2

 .185لسيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص ا 
يقصد بالشرعية اإلجرائية توافر النص و  إجرائية وتنفيذيةائية أنها ثالثة أنواع: موضوعية، يشار في خصوص موضوع الشرعية الجز 

القانوني الجزائي اإلجرائي في أحد مصادر القانوف الدولي سواء كاف مكتوبا أو غير مكتوب في شكؿ عرؼ دولي وبنفس الطرح يتجه مفهـو 
 د يهدد الشرعية الموضوعية.والذي ق، وهو ما يعبر عف وجهة نظر القانوف الدولي المنشود الشرعية التنفيذية

 . 185راجع في أنواع الشرعية، السيد أبو عيطه، مرجع سابؽ، ص 

 .160عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  3
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لتضاؼ إليو بعد نياية الحرب الباردة آلية المحاكـ الدولية الجنائية المؤقتة ثـ المحكمة الجنائية 
ف ، ليصير المجتمع الدولي ومنذ أقؿ مف عقد مف الزمف يتمتع بآليتي2002 الدولية الدائمة عاـ

تنفيذيتيف لمجزاء الدولي، في صورة مجمس األمف كآلية تنفيذية ذات اختصاص جزائي شامؿ، 
عمى الدوؿ واألفراد، وآلية المحكمة الجنائية الدولية ذات االختصاص الموضوعي المكتوب، 

لذلؾ فإذا كانت آلية المحكمة الجنائية الدولية منضبطة  1والصبلحية المقيدة بموجب ميثاقيا.
يا وزمنيا وحتى شخصيا بموجب نصوص أحكاـ النظاـ األساسي لميثاؽ روما، فإف موضوع

مجمس األمف كآلية تنفيذية شاممة، كثيرا ما تجاوز ميامو الميثاقية عند إقراره لمجزاءات الدولية، 
وذلؾ بسبب عدـ تدويف صبلحياتو مف جية، وبسبب تسمط وتحكـ الدوؿ الخمس دائمة 

عيبل أو تعطيبل، مف جية ثانية. ما جعؿ مف مصداقية قراراتو محؿ العضوية بآليات عممو تف
تضعفة مف غير دائرة الدوؿ شؾ وريبة ومف ثمة أفقده وأفقد الناظـ الدولي ككؿ ثقة الدوؿ المس

ستعرض في الجزئية الموالية آللية مجمس األمف كجياز مسؤوؿ عف فرض لذلؾ سأالعظمى، 
ت المنتيكة ألحكاـ القانوف الدولي وكذا بحثا في جياز وتوقيع الجزاء ضد الدوؿ أو الكيانا

الجمعية العامة كجياز يرى فيو بعض الفقو مكنة اتخاذ قرارات جزائية كما الذي اتخذ في صورة 
 377/50 بموجب القرار 1950قرار االتحاد مف أجؿ السمـ إثر األزمة الكورية سنة 

 فرض الجزاءات الدوليةسمطة وال: مجمس األمف و أ
 أوت إلى 21لقد كاف ىناؾ تصور في مقترحات '' دمبارتوف أوكس'' المنعقد في الفترة مف     

في الحاجة إلى جياز تنفيذي محدود العضوية، يتولى المسؤولية الرئيسية في  1944أكتوبر  07
حفظ السمـ واألمف الدولييف...لذلؾ كاف مف الضروري تصميـ بنياف المجمس عمى أسس تختمؼ 

العصبة ألف الحاجة كانت تتمثؿ في جياز تنفيذي صغير يعمؿ ويتخذ القرارات عف مجمس 
بسرعة كأداة تنفيذية لفرض أحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ متى تعرض السمـ واألمف الدولييف 

فيو المسؤوؿ األوؿ في تقرير  2.لمخطر، لذلؾ جاء مجمس األمف محدود العضوية مرف األداء''
روع لحفظ السمـ واألمف الدولييف أو إعادتيما لنصابيما ضد إحدى الدوؿ كؿ تدبير إكراىي مش

                                                 
 .160ص عمي جميؿ حرب، المرجع السابؽ،  1
 .53طه محيميد جاسـ الحديدي، مرجع سابؽ، ص  2
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مف ميثاؽ األمـ التي تنص  39وىو يتصرؼ في ذلؾ تحت أحكاـ المادة:  1.أو مجموعة دوؿ
عمى أف مجمس األمف ىو مف يقرر ما إذا كاف قد وقع تيديد لمسمـ أو إخبلؿ بو أو كاف ما وقع 

حفظ السمـ واألمف الدولييف فما ىي أحكاـ وضوابط نص المادة:  عمبل مف أعماؿ العدواف، ييدد
ي تجعؿ مف والت مف الميثاؽ الناظمة لتدخؿ مجمس األمف في حفظ السمـ واألمف الدولييف 39

 ؟ لصحيح الشرعية الدولية تدخؿ مجمس األمف موافقا
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة 39. سمطات مجمس األمف في تحديد موجبات المادة:1

مف ميثاؽ األمـ المتحدة أنو ومف أجؿ أف يكوف العمؿ الذي تقـو بو  24تؤكد المادة:       
األمـ المتحدة سريعا وفّعاال، فإنو يعيد أعضاء ىيئة األمـ لمجمس األمف بالتبعات الرئيسية في 
 أمر حفظ السمـ واألمف الدولييف، ويوافقوف عمى أف يمارس مجمس األمف نائبا عنيـ في قيامو

مف الميثاؽ فإف سمطة  39وطبقا لنص المادة:  2.بواجباتو التي تفرضيا عميو ىذه التبعات
مجمس األمف التقديرية في تحديد حاالت تيديد السمـ واألمف الدولييف غير مقيدة واختصاصو 
أصيؿ في تقديرىا، ولعؿ ترؾ ىذه السمطة لمجمس األمف كاف اليدؼ مف ورائو ىو إرساء نظاـ 

 3.مف الجماعي، تكوف فيو الييمنة لمدوؿ الخمس الكبرى صاحبة امتياز حؽ النقضمركزي لؤل
مف الميثاؽ التي ينعقد فييا لمجمس األمف سمطة  39فما ىي حاالت وصور موجبات المادة: 

 فرض الجزاء؟
 صورة وحالة تهديد السمـ -

وواضحا بالرغـ مف أنو مف المقرر أف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يضع تعريفا محددا 
مر لـ يخؿ مف االجتيادات لؤلعماؿ التي مف شأنيا تيديد السمـ واألمف الدولييف، إال أف األ

مف الميثاؽ، حيث استقر الرأي عمى أف  39 لتحديد مفيـو تيديد السمـ وفقا لنص المادة: الفقيية
خؿ أو تيديد السمـ، يثور عند كؿ عمؿ صادر عف الدولة ينطوي عمى التيديد بالحرب أو التد

استخداـ إحدى صور العنؼ ضد دولة أخرى، ولو لـ يتبع ذلؾ االستخداـ الفعمي لمعنؼ 

                                                 
 .58-57جماؿ محي الديف، مرجع سابؽ، ص  1
 .51أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  2
 .54نفس المرجع، ص  3
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خطر حاؿ ينذر باإلخبلؿ  ومرجع ذلؾ إلى أف وجود تمؾ الحاالت مف شأنو إيجاد 1المسمح.
بالسبلـ، بسبب إعبلف الحرب مف دولة عمى أخرى، أو الكشؼ عف نية عدائية مف جانب إحدى 

    2خرى، أو بسبب انتشار الحرب األىمية عمى نطاؽ واسع داخؿ إحدى الدوؿ.الدوؿ ضد دولة أ
أنو إعبلف دولة مف الدوؿ عف نيتيا في القياـ بعمؿ مف أعماؿ  كما يعرؼ تيديد السمـ عمى

التدخؿ في شؤوف دولة أخرى، أو القياـ بأي عمؿ مف أعماؿ العنؼ ضد دولة أخرى، حتى لو 
 3.بصورة فعمية لـ يصحب ذلؾ القياـ بالعمؿ

كما يذىب جانب مف الفقو الدولي الغربي إلى القوؿ بأف تيديد السمـ ىو كؿ ما يقرره      
الذي عبر عف ذلؾ بقولو: ''  ''Akehrus''مجمس األمف عمى أنو تيديد لمسمـ ومف ىؤالء الفقيو 

ي يحدد الجياز فيو إذف الحالة الت 4'تيديد السمـ ىو ما يقوؿ مجمس األمف بأنو ييدد السمـ.'
ف لـ يحدد  5.المختص حدوثيا، والتي يقـو بتوقيع العقاب عمى المسؤوؿ عنيا وىو تعريؼ وا 

محددات واضحة لما يسمى بتيديد السمـ، إال أنو تعريؼ ينسجـ مع السمطات الواسعة المحددة 
 لمجمس األمف لتحديد ما يعد تيديدا مف عدمو، ما يجعؿ المسألة في كؿ األحواؿ محكومة

إلى القوؿ '' بأف  « Jean Combacau » األمر الذي دفع األستاذ: ،بتقدير واسع لمجمس األمف
نما يعد كعمبة فارغة تسمح لمجمس األمف التصرؼ فييا كما  تيديد السمـ ليس لو مفيـو معيف، وا 

''يريد
ذا عرفنا أف مفيـو حفظ السمـ واألمف آخذ في التمدد واالتساع، فكذلؾ حاالت  6 وا 
عائو آخذة في ىذا االتساع دوف ضابط واضح، لذلؾ يبلحظ أف مجمس األمف قد أكثر مف استد

التأسيس عمى حالة تيديد السمـ لجوءه إلى أحكاـ الفصؿ السابع، فقد اعتبر مجمس األمف 
انتياؾ حؽ تقرير المصير مشكبل لحالة تيديد السمـ واألمف الدولييف، وىو ما عبر عنو بموجب 

                                                 
 .216رجب عبد المنعـ متولي، األمـ المتحدة بيف اإلبقاء واإللغاء في ضوء التطورات الدولية الراهنة، مرجع سابؽ، ص  1
 . 71، ص 1994ضوء قواعد النظاـ العالمي الجديد،دار النهضة العربية، القاهرة،  حساـ أحمد هنداوي، حدود سمطات مجمس األمف في 2
 .79عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص  3
 .180خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  4

5Jean Combacau. Le pouvoir de sonction de Lo.N.U- etude theorique de la coercition non militaire- 
.paris. pedone 1974.p 100. 
6Jean Combacau. Op.cit. p 100. 
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في قضية روديسيا أيف أداف إعبلف أقمية عنصرية  12/11/1965:المؤرخ في 216 القرار رقـ:
 الستقبلليا عف روديسيا الجنوبية.

مؤسسا عمى حالة تيديد السبلـ واألمف الدولييف  688كما جاء قرار مجمس األمف رقـ:      
متعددة حيف صرح بأف:'' المجمس منزعج مما يتعرض لو المدنيوف العراقيوف مف قمع في أماكف 
ليكوف  1مف العراؽ وفي المنطقة التي يسكنيا األكراد.....مما ييدد السبلـ واألمف الدولييف.''

الفعؿ اإلرىابي في قضية لوكاربي ميددا وصورة أخرى مف صور تيديد السمـ وذلؾ بموجب 
'...أف وقؼ أعماؿ الذي جاء فيو' 31/03/1992: المؤرخ في 748قرار مجمس األمف رقـ:

 2''.ضروري لصوف السمـ واألمف الدولييف ..الدولي.. اإلرىاب
ويمكف إجماال الذىاب إلى أف المعايير التي يمكف أف توصؼ عمى أساسيا حالة ما بأنيا      

 3:تيديد لمسمـ الدولي تتمخص باآلتي
 وجود فعؿ مخالؼ ألحكاـ القانوف الدولي أو ميثاؽ األمـ المتحدة بشكؿ خاص. -
نما أال يترتب عمى ى - ذا الفعؿ االستخداـ الفعمي لمقوة بالشكؿ الذي يمثؿ إخبلؿ بالسمـ، وا 

 يقتصر األمر عمى اإليحاء بأف استخداـ القوة أمر ال بد واقع إعماال لممجرى المعتاد لؤلمور.  
مف الميثاؽ وبالتالي  39مجمؿ القوؿ في صورة تيديد السمـ كحالة موجبة ألحكاـ المادة: 

ال معايير محددة، بحيث أنو ال يكفي كوف الحالة  دوف ضوابط واضحة و لفرض الجزاء، أنيا
تشكؿ حقيقة حالة تيدد السمـ، بؿ يجب أف تحظى الحالة بوصؼ التيديد لمسمـ مف مجمس 
األمف والذي ىو في النياية جياز سياسي، ما يجعؿ مف التقدير في وجود التيديد مف عدمو، 

 المشكمة لو. الدوؿ  تمحكـو بمصالح و استراتيجيا
 
 

                                                 
 .218مرجع سابؽ، ص األمـ المتحدة بيف اإلبقاء واإللغاء، رجب عبد المنعـ متولي،   1
عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، ''قضية لوكاربي أماـ المحكمة العدؿ الدولية'' مجمة الحقوؽ، جامعة الكويت، العدد األوؿ، مارس  2

 .13، ص 1994
، المؤسسة الحديثة -دراسة وفؽ قواعد وأحكاـ الفقه والقانوف الدولي العاـ -مفتاح عمر درباش، المنازعات الدولية وطرؽ تسويتها 3

 .267-266، ص 2013لمكتاب، لبناف، الطبعة األولى 
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 صورة خرؽ السمـ أو اإلخالؿ به -
مف  39''كوينسي رايت'' أف اإلخبلؿ بالسمـ الذي ذكر في المادة:  يرى الفقيو األمريكي     

ميثاؽ األمـ المتحدة يقـو عندما '' تقع أعماؿ عنؼ بيف قوات مسمحة تابعة لحكومة شرعية أو 
ومف ثمة فميس مف المقبوؿ وصؼ  1''يا دوليا.واقعية وذلؾ عبر الحدود الدولية المعترؼ ب

أعماؿ العنؼ التي تقع بيف الجماعات المتناحرة داخؿ حدود الدولة الواحدة عمبل مف أعماؿ 
اإلخبلؿ بالسمـ، إال إذا كانت ىذه األعماؿ مناسبة لتدخؿ أطراؼ خارجية لمساعدة ىذا الطرؼ 

أف ىذا االتجاه مف الفقو يخرج الحرب ما يعني  2أو ذاؾ، بشكؿ ييدد مصالح الدوؿ األخرى.
األىمية في ذاتيا، مف دائرة اعتبارىا إخبلال بالسمـ الدولي، إال إذا كانت نتيجة تدخؿ مف دولة 

 3.خارج حدود الدولة
كما يعرؼ اإلخبلؿ بالسمـ عمى أنو يقـو عند وقوع عمؿ مف أعماؿ العنؼ ضد دولة معينة     

دولة مف شأف استمراره أف يؤدي إلى خمؽ حالة شديدة أشد مف أو وقوع صداـ مسمح داخؿ إقميـ 
حالة تيديد السمـ، كما أف الحروب األىمية التي يعترؼ فييا لمطرفيف المتصارعيف بصفة 

 4.المحاربيف، ىي إخبلؿ بالسمـ
لقد ذىب الدكتور عمر سعد اهلل إلى أف حالة اإلخبلؿ بالسمـ تشكؿ حالة وسط بيف  و

ولقد  5.وع العدواف، فيو حالة تتجاوز تيديد السمـ دوف أف تصؿ حدود العدوافتيديد السمـ و وق
بخصوص القضية  54قرر مجمس األمف وجود حاالت اإلخبلؿ بالسمـ في القرار رقـ: 

أيف اعتبر عدـ االمتثاؿ لقرار وقؼ إطبلؽ النار يمثؿ مظيرا  15/07/1948 :الفمسطينية بتاريخ

                                                 
 .376سامي محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص  1

  International law and United Nations,London,1961,p.9 :Quincy Wright : نقال عف
 .182، ص مرجع سابؽراجع أيضا خولة محي الديف يوسؼ، 

2
 .267،مرجع سابؽ، ص مفتاح عمر درباش، المنازعات الدولية وطرؽ تسويتها 

 .127طه محيميد جاسـ الحديدي، مرجع سابؽ، ص  3
 .107، ص  1985دار البشير، عماف،  -1-ـ الدولي الحديث، الطبعة عبد اهلل محمد آؿ عيوف، نظاـ األمف الجماعي في التنظي 4
 .27، ص 2005ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1-عمر سعد اهلل، معجـ في القانوف الدولي المعاصر، الطبعة 5
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ولي، كما كّيؼ حالة غزو القوات الكورية الشمالية لكوريا الجنوبية مف مظاىر اإلخبلؿ بالسمـ الد
  1.بأنو إخبلؿ بالسمـ الدولي

 :المؤرخ في 660كما أنو اتبع نفس النيج في واقعة غزو العراؽ لمكويت بنص القرار رقـ: 

حيث جاء ضمنو أف مجمس األمف يشعر باالنزعاج الشديد لغزو الكويت مف  02/08/1990
مسمحة العراقية مقررا وجود حالة انتياؾ لمسمـ واألمف الدولييف. رغـ أف الحالة القوات ال

موضوعيا تشكؿ دوف لبس حالة مف حاالت العدواف، ما يحيؿ إلى أف سمطة مجمس األمف في 
مف الميثاؽ مطمقة دوف ضابط واضح وال معيار محدد عدا  39تكيّيؼ حاالت نص المادة: 
 الدوؿ دائمة العضوية. االعتبارات السياسية ومصالح

تجمؿ اآلراء الفقيية السابؽ اإلشارة إلييا في معرض تحديد مبلمح كؿ مف تيديد السمـ     
ف في أغمب األحياف ىو درجة أو اإلخبلؿ بيما، أف ما يميز ىذيف المفيومي واألمف الدولييف

ستخداـ ينحصر في دولة استخداـ القوة المسمحة والنطاؽ اإلقميمي ليذا االستخداـ، فطالما أف اال
ما، أو يتجاوزىا لكف بصيغة التيديد فقط، فاألمر يقؼ عند اعتبار مثؿ ىذه الحالة تيديد لمسمـ 

 2.واألمف الدولييف
 صورة وحالة وقوع العدواف -

لقد جاء ميثاؽ األمـ المتحدة خاليا مف أي تعريؼ لمعدواف، رغـ اإلشارة إليو في العديد 
نصت عمى أف لمجمس األمف سمطة تقرير وقوع العدواف، ولعؿ خمو  39مف نصوصو، فالمادة: 

الميثاؽ مف التعريؼ مرده عدـ تقييد سمطات مجمس األمف، وال الحد مف مرونة األمـ المتحدة 
تضمنتا التدابير التي يمكف  41،42 فإف المادتيف: رغـ ذلؾ 3.في اتخاذ الموقؼ المناسب

لعدواف، غير أف ذلؾ لـ يكف كافيا لتحديد واضح لفعؿ اتخاذىا مف طرؼ المجمس لقمع أعماؿ ا

                                                 
 .62أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  1
 .183خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  2
 .145، ص 1978ر إبراهيـ الراوي، المنازعات الدولية، مطبعة دار السالـ، بغداد جاب 3

سيغفؿ بعض  ألنه ،يشار إلى أف مف الفقه مف اعترض عمى تعريؼ العدواف عمى اعتبار أف مف شأف تحديد تعريؼ له سيكوف خطرا
 ماؿ كممات تحتاج إلى تعريؼ..األعماؿ العدوانية، فضال عمى أف وضع تعريؼ في صيغة عامة سوؼ يؤدي إلى استع

 أنظر حوؿ اآلراء الخاصة بوضع تعريؼ لمعدواف مف عدمه: 
  .380-379سامي محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص 



 لثاني: الجزاءات الدولية في فترة التنظيم الدولي المعاصراالفصل                                           األول الباب
 

115 

العدواف يبعده عف االعتبارات السياسية ومصالح الدوؿ الكبرى، فكاف أف صدر قرار الجمعية 
منو العدواف بأنو:'' استخداـ  01 :أيف عرفت المادة 14/12/1974: بتاريخ 3314العامة رقـ: 

أخرى، أو وحدة أراضييا اإلقميمية أو استقبلليا القوة المسمحة مف قبؿ دولة ضد سيادة دولة 
 1''.السياسي أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاؽ األمـ المتحدة

 2:وىي مف القرار األعماؿ التي يمكف أف تشكؿ عدوانا 03كما حددت المادة:      
 أو بشف ىجـو عمى أراضي دولة أخرى.قياـ القوات المسمحة لدولة ما بغزو  -
قوات المسمحة إلحدى الدوؿ بقصؼ دولة أخرى، محاصرة موانئ أو سواحؿ دولة ما قياـ ال -

 طريؽ القوات المسمحة لدولة أخرى. عف
قياـ القوات المسمحة لدولة ما بشف ىجـو عمى القوات البرية أو البحرية أو الجوية لدولة  -

أراضي دولة أخرى استخداـ القوات المسمحة إلحدى الدوؿ والتي تكوف متواجدة داخؿ أخرى، 
بموجب اتفاؽ بيف الدولتيف استخداما يخالؼ الشروط المنصوص عمييا في االتفاؽ بيف 

 الدولتيف.
 قياـ دولة ما بإرساؿ جماعات مسمحة أو مرتزقة إلى دولة أخرى الرتكاب أعماؿ مسمحة.   -

القانوف  في كونو يستند عمى أساس في 3314 تبدو أىمية قرار الجمعية العامة رقـ:      
الدولي المعاصر، وىو تجريـ استخداـ القوة في العبلقات الدولية، فضبل أف القرار قد صدر 
بتوافؽ اآلراء أي باإلجماع فشرعيتو وقيمتو القانونية مستمدة مف اإلرادة الجماعية لمجماعة 

ه لمحرب الدولية. ومف أىـ اآلثار القانونية التي رتبيا تعريؼ العدواف حاؿ ثبوتو ىو اعتبار 
العدوانية بأنيا جريمة دولية ضد السمـ الدولي ترتب المسؤولية الدولية، فبل مبرر سواء كاف 

 3.سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا يبرر العدواف
فإف القرار ورغـ تحديده  3314 :ميما يكف مف أمر في قيمة قرار الجمعية العامة رقـ      

دواف في المادة الثالثة، إال أف الجمعية العامة في نفس لمحاالت التي تشكؿ عمبل مف أعماؿ الع
                                                 

 .270مفتاح عمر درباش، المنازعات الدولية وطرؽ تسويتها، مرجع سابؽ، ص  1
 .134وأنظر أيضا: طه محيميد، مرجع سابؽ، ص 

 .396 ،395، ص 1986 أفريؿ، 84ألمـ المتحدة ومفهوـ األمف الجماعي، مجمة السياسة الدولية، العدد عبد المنعـ المشاط، ا 2
 .134،135طه محيميد جاسـ الحديدي، مرجع سابؽ، ص  3
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منو منحت لمجمس األمف سمطة تحديد حاالت أخرى يراىا مجمس  04القرار وبالذات في المادة: 
عمى أف:'' األفعاؿ التي ذكرناىا فيما مر  04األمف مشكبل لفعؿ العدواف، حيث نصت المادة: 

د أية أعماؿ أخرى تشكؿ عدوانا بمقتضى نصوص ليست شاممة، وأف مجمس األمف لو أف يحد
ميا مثؿ حاالت تيديد الميثاؽ.'' ما يجعؿ مف سمطة مجمس األمف في تقدير حاالت العدواف مث

ما يجعؿ مف االعتبارات السياسية حجر  اإلخبلؿ بو دوف ضابط موضوعي محدد،السمـ أو 
 1ونوعو.ومف ثمة تقرير الجزاء  39الزاوية في تقرير حاالت المادة: 

 شرعية قرارات مجمس األمف الجزائية . شروط2  
إف القرارات التي يصدرىا مجمس األمف البد ليا مف أف تتصؼ بصفة الشرعية، فالمجمس 
ال يمكف لو أف يصدر ما يشاء مف قرارات دوف ضابط شرعي، بؿ ثمة شروط يجب مراعاتيا 

اء عمى مخالؼ القاعدة القانونية الدولية، وااللتزاـ بيا عند إصدار القرارات المتعمقة بفرض الجز 
فما ىي الشروط الموضوعية  2.يجعؿ أي خروج عف ىذه الموجبات مفقد لشرعية القرار ما

المشرعنة لقرارات مجمس األمف؟ وما ىي أىـ اآلليات الرقابية عمى قرارات مجمس األمف 
 ؟الجزائية

 أ/ الشروط الموضوعية لقرارات مجمس األمف
 ألهداؼ واالختصاصات والنصوص التي حددها الميثاؽ لمجمس األمف   التقيد با -

الجزائية بالنظر إلى يؤسس ميثاؽ األمـ المتحدة لمرجعية اتخاذ مجمس األمف لقراراتو 
ومف ثمة فكؿ  مف الميثاؽ، 24قيامو بتبعات حفظ السمـ واألمف الدولييف، استنادا لنص المادة: 

مف الدولييف يعتبر قرارا شرعيا، غير أنو وألف مفيـو قرار ينسجـ وىدؼ حفظ السمـ واأل
المحافظة عمى السمـ واألمف الدولييف غير محدد بصفة واضحة وآخذ في االتساع، فإف مجمس 
األمف قد خرج في عديد القرارات عف المفيـو الضيؽ لمسمـ واألمف الدولييف، بأف استخدـ 

ولية، ومثاؿ ذلؾ قضية لوكاربي ضمف قرار الجزاءات ضد الدوؿ كوسيمة إلدارة األزمات الد
                                                 

1
ف الخاصة بتعريؼ العدواف في حالة العدوا 3314مف قرار الجمعية العامة  03أف مجمس األمف ورغـ توافر حاالت المادة:  يشار إلى 

وصؼ الحالة عمى أنها تهديد لمسمـ واألمف الدولييف، دوف  12/08/2006المؤرخ في: 1701اإلسرائيمي عمى لبناف إال أنه في قرارع رقـ:
 أف يشير إلى أي أحكاـ تتعمؽ بموجبات أحكاـ الفصؿ السابع. 

 .88أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  2
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أيف شكؾ كثير مف الفقياء في شرعية ىذا  21/03/1992: المؤرخ في 748مجمس األمف رقـ: 
القرار مف حيث مخالفتو ابتداء ألىداؼ اختصاصات مجمس األمف بحسب الميثاؽ األممي، 

مس األمف بصددىا، ىي في أصميا مسألة قانونية يكوف مج ،وذلؾ مف حيث أف قضية لوكاربي
ف اختصاص محكمة قد تعدى اختصاصو الميثاقي وناقش مسألة قانونية ىي في األصؿ م

ما أثار التساؤؿ حينيا حوؿ طبيعة ىذه المحاكمة و أساسيا القانوني؟ بالنظر  1العدؿ الدولية.
ما يعني أف القضية  ،ختصاصيافي طور القضية الإلى أف محكمة العدؿ الدولية أعمنت 

ليضيؼ  2ومة بقواعد القانوف الدولي العاـ وال عبلقة ليا بقواعد القانوف الدولي الخاص.محك
قد جاء مخالفا  748الختصاصاتو بالقوؿ أف القرار  بعض الفقو حوؿ تعدي مجمس األمف

وذلؾ بانتياكو قاعدة احتراـ سيادة الدوؿ األعضاء في المنتظـ الدولي.  2/1 :لمميثاؽ في مادتو
فميس بيف  3.قرار قد مس بمبدأ المشروعية الدولية بعدـ جواز تسميـ مواطني الدولةفضبل أف ال

بنود ميثاؽ األمـ المتحدة أي نص يعطي مجمس األمف صبلحية التحقيؽ في حوادث وقعت قبؿ 
صدار قرار بشأنيا بعد مضي ثبلث سنوات تحت بنود الفصؿ السابع  سنوات ماضية، وا 

محمد سرحاف'' ال  :فالجزاءات الدولية كما يرى األستاذ 4.ف الدولييفباعتبارىا ميددة لمسمـ واألم
يمكف التوسع فييا أو القياس عمييا ألنيا عقوبات ال بد مف النص الصريح عمييا... وىو نفس 

رغـ ذلؾ فإف مف  5.''المنحى في القانوف الداخمي المحكـو بمبدأ ال جريمة و ال عقوبة إال بنص
س األمف واتساقا مع مدلوؿ الصبلحيات الضمنية لممنظمات الدولية، أف الفقو مف يرى بأف لمجم

يمجأ لفرض بعض الجزاءات أو يتخذ بعض التدابير غير الواردة في ميثاؽ األمـ المتحدة ابتداءا 
 :ومف ذلؾ مثبل، جزاءات نزع أسمحة الدمار الشامؿ التي فرضت عمى العراؽ بموجب القرار رقـ

والتي لـ تكف معروفة قبؿ ىذا التاريخ، وبعض دليميـ في ذلؾ أف  05/04/1991 :بتاريخ 687
الجوية والبحرية والبرية'' فإف ظير '' الميثاؽ نص عمى جميع أنواع القوات المعروفة وقت وضعو

                                                 
 مف األطروحةوما يميها  287الصفحة:أنظر في تفاصيؿ القضية الميبية  1
 .40-39أحمد بمقاسـ، القضاء الدولي، مرجع سابؽ، ص  2
 . 90أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ ، ص  3
 .92-91ص ، نفس المرجع 4
 . 256، ص 2000عمرو رضا بيومي، نزع أسمحة الدمار الشامؿ العراقية، دار النهضة العربية، القاهرة،  5
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ليكوف لجوء مجمس األمف إلى تقييد تسميح  1.نوع آخر لـ يكف موجودا فبل مانع مف استخدامو
قامة م ناطؽ آمنة ومنزوعة السبلح، مف قبيؿ ىذا المنحى ومف قبيؿ فكرة الدولة المخالفة، وا 

الصبلحيات الضمنية التي تتعدى النصوص. وىو ما عبرت عنو محكمة العدؿ الدولية بقوليا 
أف لمجمس األمف السمطة في اتخاذ التدابير المناسبة حتى ولو لـ يكف منصوصا عمييا صراحة 

 2ىذه التدابير مناسبة وتقتضييا ظروؼ النزاع... في ميثاؽ األمـ المتحدة، متى رأى أف
 توافؽ قرارات مجمس األمف مع مبادئ و قواعد القانوف الدولي -

ف  ،تدلؿ وقائع فرض الجزاءات الدولية خاصة منيا المتعمقة بالجزاءات االقتصادية أنيا وا 
ىـ مبادئ إال أنيا مست وانتيكت أ -1990حالة العراؽ  –صدرت في بعض منيا بصفة شرعية 

األمـ المتحدة المتعمقة بحماية حقوؽ اإلنساف، حيث أدت في حالة العراؽ مثبل إلى كوارث 
إنسانية مست أكثر مف مميوف طفؿ ضحية ىذه القرارات، ما يجعميا قرارات تفتقد لممشروعية مف 

ساف خبلؿ انتياكيا ألىـ مبدأ وغاية قامت عميو المنظمة األممية في صورة، حماية حقوؽ اإلن
 وتعزيز الكرامة اإلنسانية.

لذلؾ فإف أي قرار صادر مف مجمس األمف بخصوص فرض الجزاء يجب أف يتوافؽ 
سيما اإلعبلف العالمي بلنات الدولية لحقوؽ اإلنساف، الوأحكاـ القانوف الدولي اإلنساني واإلع

، 1966ية لعاـ ، واالتفاقية الدولية لمحقوؽ االقتصادية واالجتماع1948لحقوؽ اإلنساف لسنة 
. فضبل أف فرض الجزاءات ينبغي 1974واإلعبلف العالمي لمحاربة الجوع وسوء التغذية لعاـ 

ابتداء أف تسبقو محاوالت جادة إلزالة أسباب النزاع الناتج عف المخالفة الدولية باستخداـ 
ي الوسائؿ السممية، أما أف يتخذ مف سمطات مجمس األمف في فرض الجزاء مصوغا سيبل ف

 حؿ النزاعات فيو ما ال يتوافؽ دائما مع مبادئ وأىداؼ األمـ المتحدة والقانوف الدولي.
 
 

                                                 
ضا الذيب، ''دور مجمس األمف في حؿ المنازعات الدولية''، مجمة الدبموماسي، مجمة دورية عف معهد الدراسات الدبموماسية محمد ر  1

 .62، ص 1993جواف  16بوزارة خارجية المممكة العربية السعودية، العدد 
، دار المطبوعات -ة الجزاء في القانوف الدوليدراسة لنظري -محمد سعيد الدقاؽ، عدـ االعتراؼ باألوضاع اإلقميمية غير المشروعة،  2

 .119-118، ص 1991الجامعية، اإلسكندرية، 
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 رارػػػب/ الشروط والقواعد الشكمية )اإلجرائية( في إصدار الق
إف مخالفة أجيزة المنظمات الدولية ومنيا ىيئة األمـ المتحدة لمقواعد اإلجرائية الخاصة 

يمكف أف يؤدي إلى القضاء بعدـ شرعية ما تصدره مف  ،ةبممارستيا الختصاصاتيا المختمف
قرارات، ومف القواعد اإلجرائية مثبل القواعد المتعمقة بالنصاب والتصويت واستعماؿ حؽ النقض 

ليذه  -كجياز رئيسي في األمـ المتحدة -وغيرىا مف القواعد، فإذا لـ يراع مجمس األمف 
عيبا مف الناحية الشكمية وصار معرضا لحكـ اإللغاء مف الموجبات اإلجرائية والشكمية عّد قراره م

ولقد أتيحت الفرصة لمحكمة العدؿ الدولية أف تناقش مشروعية بعض  1.محكمة العدؿ الدولية
قرارات مجمس األمف مثؿ قضية وجود جنوب إفريقيا في جنوب غرب إفريقيا إذ تـ الدفع أماميا 

تأسيسا عمى صدوره مخالفا  0791در في العاـ الصا 482بعدـ شرعية قرار مجمس األمف رقـ:
 49/10: لقواعد إجرائو ومنيا أنو صدر في غيبة دولتيف دائمتي العضوية مما يعد مخالفا لممادة

غير أف المحكمة رفضت ىذا االدعاء استنادا لمممارسة العممية لمجمس األمف التي  2مف الميثاؽ
فضبل عمى  3.مف تغيب األعضاء الدائميفاستقرت عمى إمكانية صدور قراراتو عمى الرغـ 

مف الميثاؽ بحيث حسب ىاتيف المادتيف فإنو  49/0،04 تقديـ دفعيف آخريف متعمقيف بالمواد:
يكوف لكؿ دولة طرؼ في نزاع معروض عمى مجمس األمف لبحثو االشتراؾ في المناقشات 

عضو المجمس إذا كاف المتعمقة بو دوف أف يكوف ليا الحؽ في التصويت، في حيف يتعيف عمى 
طرفا في نزاع معروض عمى المجمس االمتناع عف التصويت عمى القرارات التي تتخذ بناء عمى 
أحكاـ الفصؿ السادس مف الميثاؽ، وقد رفضت محكمة العدؿ ىذا الدفع تأسيسا عمى عدـ وجود 

مف جية نزاع بيف جنوب إفريقيا وبعض الدوؿ اإلفريقية مف جية وبينيا وبيف مجمس األمف 
 482.4 أخرى، وعمى ذلؾ فقد أبقت المحكمة عمى شرعية القرار

                                                 
 .110، ص 2014لمى عبد الباقي العزاوي، الوسائؿ القانونية إلصالح مجمس األمف، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى  1
2

  .متفقة الخمسة الدائميفمنها  بموافقة أعضائه التسعة، سائؿ اإلجرائيةتصدر القرارات في المأف لميثاؽ عمى امف  27/03المادة:  تنص  

السنة  117حساـ أحمد هنداوي، مدى التزاـ مجمس األمف بقواعد الشرعية الدولية، نظرة واقعية ومستقبمية، مجمة السياسة الدولية، عدد  3
 .101، ص 1994الثالثوف، مركز األهراـ لمدراسات والبحوث االستراتيجية، القاهرة، 

 .111 ،110لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابؽ، ص  4
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ولعؿ اتجاه بعض الفقو وتسميميـ بأف غاية حفظ السمـ واألمف الدولييف ال تتطابؽ دائما 
مع القانوف وأنيا تتعدى القواعد القانونية الجامدة ىو ما يفسر قمة فاعمية التزاـ مجمس األمف في 

وعية والشكمية، ورغـ ذلؾ فإف مف الفقو مف يحاجج بوجود ىذه الرقابة قراراتو بالشروط الموض
عمى المستوى السياسي في صورة الجمعية العامة وعمى المستوى القانوني عمى مستوى محكمة 
العدؿ الدولية، فيؿ تخضع قرارات مجمس األمف لمرقابة السياسية والقانونية؟ وىؿ تتيح مواد 

 ىذه الرقابة؟ونصوص ميثاؽ األمـ المتحدة 
 ج/ الرقابة السياسية لمجمعية العامة عمى القرارات الجزائية لمجمس األمف

ال مناص مف القوؿ في صدد الجمعية العامة كجياز رئيسي لؤلمـ المتحدة أف سمطاتيا     
بحسب الميثاؽ ذات طبيعة عامة و توصياتيا بصدد صبلحياتيا ذات طبيعة غير ممزمة ال 

رغـ ذلؾ فإف مف الفقو مف يرى أف لمجمعية العامة مكنة  1.ا أي مسؤوليةيترتب عمى مخالفتي
مف الميثاؽ المتاف  15-10 الرقابة عمى أعماؿ مجمس األمف وذلؾ مف خبلؿ نصي المادتيف:

تخوالف لمجمعية العامة سمطة الرقابة عمى أعماؿ ونشاط كؿ فروع األمـ المتحدة بدراسة التقارير 
يرسميا إلييا مجمس األمف والييئات األخرى التابعة لممنظمة والتي السنوية والخاصة التي 

تتضمف بيانا عمى التدابير التي يكوف مجمس األمف قد قررىا أو اتخذىا لحفظ السمـ واألمف 
مف الميثاؽ سمطات الجمعية العامة في مناقشة أي مسألة  10فمقد أوضحت المادة:  2.الدولييف

يثاؽ، أو يتصؿ بسمطاف فرع مف الفروع المنصوص عمييا فيو أو أمر يدخؿ في نطاؽ ىذا الم
أو وظائفو، كما أف ليا أف توصي أعضاء الييئة أو مجمس األمف أو كمييما بما تراه في تمؾ 

لذلؾ يصؿ البعض في تحميميـ لمسألة الرقابة الممارسة عمى مجمس األمف  3.المسائؿ و األمور
ف الميثاؽ فإف الجمعية العامة تمارس نوعا مف الرقابة غير م 10 إلى القوؿ بأنو واستنادا لممادة:

المباشرة عمى أعماؿ مجمس األمف الدولي بصفة عامة وعمى القرارات الجزائية لو بصفة 
مف  12 لكف في المقابؿ وبالرغـ مما سبؽ فإف الواقع النصي يحيؿ إلى  نص المادة: 4.خاصة

                                                 
 .244خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  1
 .120أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  2
 .196لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابؽ، ص  3
 .121أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  4
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مجمس األمف بصدد أي نزاع أو موقؼ...فإنو ليس الميثاؽ التي تنص عمى ''...أنو عند مباشرة 
لمجمعية العامة أف تقدـ أي توصية في شأف ىذا النزاع أو الموقؼ إال إذا طمب منيا مجمس 

ما يجعؿ مف القوؿ بوجود الرقابة عمى مجمس األمف مف قبيؿ الرقابة البسيطة  1األمف ذلؾ...''.
 ذكرىا. السابؽ 12 :التي ال تصمد كثيرا أماـ نص المادة

مف الميثاؽ يعطي مرونة كبيرة لمجمس األمف في أف يرفع التقارير أو  12 :إف نص المادة     
لتنظر فييا الجمعية العامة(( رة ))كما أف عبا 2.ال يرفعيا فيو الذي يقدر اقتضاء الحاؿ وأىميتو

رفع التقارير ىي  مف الميثاؽ تشير إلى أف الغاية مف 15 والمادة: 24/3 :الوارد ذكرىا في المادة
أف تنظر الجمعية العامة فييا، فماذا يعني النظر في ىذه القرارات وما ىي القيمة القانونية لذلؾ 

وىؿ تستطيع أف تمغي ما قاـ بو ممكيا الجمعية العامة بعد النظر؟ وما ىي اإلجراءات التي ت
 3؟المجمس أو ما أصدره مف قرارات وتدابير

أف  أنيا ال تعدو ،الجمعية العامة عمى قرارات مجمس األمف مجمؿ القوؿ في مسألة رقابة
تكوف سوى رقابة الحقة عمى نفاذ ىذه القرارات والتدابير ال سيما وأف قرارات مجمس األمف 
المؤثرة تصدر بناء عمى أحكاـ الفصؿ السابع الممزمة والتي ال يمكف لتوصيات الجمعية العامة 

 4.تأثير أو فاعمية لرقابة لمجمعية العامة أف تصمد أماميا، ما يضعؼ ويعدـ أي
كذلؾ فإنو وبالرغـ مف إصدار الجمعية العامة لقرار االتحاد مف أجؿ السمـ الذي مكنيا 
مف فرض نوع مف الرقابة عمى سموؾ مجمس األمف لفترة مف الزمف، إال أف العوائؽ السياسية 

 5.والقانونية واإلدارية حالت دوف استمرار ىذه الرقابة
الجمعية العامة رفقة فواعؿ دولية أخرى مف  يما يكف مف أمر فإف ما يمكف أف تمارسوم

قدرة عمى تشكيؿ لمرأي العاـ الدولي، يمكف أف يكوف الحؿ في تعدي النص الميثاقي الكابح 
يمكف لو أف يمارس التأثير عمى قرارات مجمس األمف و لحركة الجمعية العامة، بأف يساىـ في 

                                                 
 ف ميثاؽ األمـ المتحدةم 12راجع المادة: 1
 .198لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابؽ، ص  2
 .198ص نفس المرجع،  3
 .199-198ص ، المرجع السابؽ، لمى عبد الباقي العزاوي 4
 .121أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  5
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عمى المجمس ليعيد النظر في القرارات التي اتخذىا والتي ال تتوافؽ والشرعية الضغط السياسي 
 1.الدولية

 د/ رقابة محكمة العدؿ الدولية عمى القرارات الجزائية لمجمس األمف
رقابتيا  2تبسط محكمة العدؿ الدولية كييئة قضائية دولية ممحقة بميثاؽ األمـ المتحدة.

 يف أحدىا إفتائية واألخرى قضائية.وفؽ وظيفتعمى أعماؿ و قرارات مجمس األمف 
 . الرقابة الوقائية لمحكمة العدؿ الدولية1

ىي تمؾ الرقابة السابقة عمى ما سيتخذ مف قرارات وأعماؿ في صورة رأي استشاري حوؿ 
ف الميثاؽ عمى ىذه الوظيفة بنصيا بأمف  96/01 :مسألة قانونية معينة، وقد نصت المادة

طمب إلى المحكمة إفتاءه في أي مسألة قانونية، كما خولت نفس المادة في لمجمس األمف أف ي
فقرتيا الثانية نفس المكنة لباقي أجيزة األمـ المتحدة. لكف ورغـ ذلؾ فإف مجمس األمف لـ يمجأ 
لمحكمة العدؿ الدولية إال مرة واحدة وذلؾ في خصوص اآلثار القانونية المترتبة في استمرار 

فإف مجمس األمف  ذلؾ عدا، 1971سنة  إفريقيا غير المشروع في إقميـ ناميبياوجود دولة جنوب 
لـ يطمب مف محكمة العدؿ الدولية أي استشارة قانونية، وىو ما فسر عمى أنو خوؼ مف أف تقع 
أعماؿ وقرارات المجمس تحت حكـ القانوف وتكوف في خطر اإلفتاء بعدـ الشرعية، ما قد يعرقؿ 

 3.مجاؿ حفظ السمـ واألمف الدولييفعمؿ مجمس األمف في 
 . الرقابة القضائية لمحكمة العدؿ الدولية2

االتجاه الرامي إلى ضرورة وجود رقابة قضائية عمى القرارات  ،يناصر الفقو الدولي اليـو
الصادرة عف مجمس األمف طبقا ألحكاـ الفصؿ السابع، عمى أساس قياـ محكمة العدؿ الدولية 

د جاء ميثاؽ األمـ المتحدة في فصمو السادس المتعمؽ بتسوية المنازعات بمثؿ ىذا الدور، وق
مف الميثاؽ عمى  36/3 :الدولية بالطرؽ السممية، موضحا نوع ىذه الرقابة، حيث نصت المادة

                                                 
 .  130، ص 1985لفكر العربي، دوف رقـ طبعة، سعيد سالـ جويمي، مبدأ التعسؼ في استعماؿ الحؽ في القانوف الدولي، دار ا 1
2

القضائية الرئيسية لألمـ المتحدة وتقوـ بعممها وفؽ  األداةعمى أف محكمة العدؿ الدولية هي مف ميثاؽ األمـ المتحدة  92تنص المادة:  
  ولي وجزء ال يتجزأ مف الميثاؽ.نظامها األساسي الممحؽ بهذا الميثاؽ وهو مبني عمى النظاـ األساسي لممحكمة الدائمة لمعدؿ الد

 .125 -124أبو عجيمة عامر، مرجع سابؽ، ص  3
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أف لمجمس األمف أف يراعي أف المنازعات القانونية يجب عمى أطرافيا أف يعرضوىا عمى 
 اـ النظاـ األساسي ليذه المحكمة.محكمة العدؿ الدولية وفقا ألحك

لذلؾ يرى بعض الفقياء أف سمطة محكمة العدؿ الدولية في بحث مشروعية قرارات 
األجيزة السياسية لؤلمـ المتحدة، وبخاصة قرارات مجمس األمف، يجد أساسو القانوني في 

و لممحكمة الموافقة التي يبدييا الجياز مصدر القرار، وذلؾ عندما يتضمف الطمب المقدـ من
مف الميثاؽ في ىذه الحالة سندا قانونيا  96الستفتائيا حوؿ مشروعية قرار معيف، فتقدـ المادة: 

  1.كافيا يسوغ ذلؾ لؤلجيزة المرخص ليا طمب الفتوى مف المحكمة
لكف السؤاؿ األكبر ىو في ماذا لو لـ توافؽ أو تبادر أي جية في طمب فتوى المحكمة، 

تتحرؾ مف تمقاء نفسيا، بمعنى آخر أال يعد مبدأ االختصاص االختياري فيؿ ليذه األخيرة أف 
 لممحكمة معيقا ألي رقابة مّدعاة ؟ 

ميما يكف مف أمر فإف الرقابة القضائية المباشرة مف جانب محكمة العدؿ الدولية عمى 
. مشروعية قرارات مجمس األمف ال يؤيدىا حتى اآلف وجود نص صريح في ميثاؽ األمـ المتحدة
 إال أف المأموؿ ىو وجود ىذه الرقابة في أي تعديؿ يعتـز التأسيس لو في ميثاؽ األمـ المتحدة.

ليبقى في اعتقادنا أف نفس العقبات التي واكبت التأسيس لممحكمة قببل، ال تزاؿ قائمة 
 1920وتتحكـ في دواليب حركة المجتمع الدولي، وبعض دليؿ ذلؾ مثبل أنو وكما كاف في العاـ 

أف المجنة،  أيف اقترحتصدد تحضير المشروع األساسي لممحكمة الدائمة لمعدؿ الدولي  في
يكوف اختصاص المحكمة ذو صبغة إجبارية في جميع المنازعات القانونية، غير أف ىذه 

ىو و يما إيطاليا، فرنسا بريطانيا...سالدوؿ الكبرى الالمبادرة قد لقيت معارضة شديدة مف طرؼ 
في مؤتمر  وفي نفس الموضوع )االختصاص اإلجباري لممحكمة( إيراف راحنفس ما حدث القت
السوفيتي، لتكوف االعتراض مف قبؿ الواليات المتحدة واالتحاد  في صورة 1945ساف فرانسيسكو 

أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة وأحكاـ النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية ترجمة حقيقية لموازيف 
ويكوف بذلؾ مجمؿ القوؿ في  في فترة إنشاء المواثيؽ الناظمة لمقانوف الدولي.القوى وواقع القوة 

في غياب أي تغيير في موازيف أي رقابة عمى قرارات مجمس األمف غير ذات جدوى حقيقية 
                                                 

 .126-125ص ، أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ 1
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مف ميثاؽ روما المؤسس لممحكمة  16ونص المادة:  1.القوى في محيط العبلقات الدولية
سمطة الدوؿ الكبرى مف خبلؿ مجمس األمف في إرادة التحكـ في  الجنائية الدولية دليؿ آخر عمى

 2.أي آلية يمكف أف تشكؿ خطرا عمى مصالح واستراتيجيات الدوؿ الكبرى
 فرض الجزاءات الدولية وفؽ أحكاـ الفصؿ السابع َوَمَكَنةْ ثانيا: الجمعية العامة 

امة لقرارات جزائية كالذي لقد ناقش الفقو كثيرا مسألة مكنة ومشروعية اتخاذ الجمعية الع
فيما عرؼ باسـ القرار مف أجؿ السمـ، وقد  ،بمناسبة األزمة الكورية 1950كاف في سنة 

تمحورت أغمب آراء فقياء القانوف الدولي، حوؿ مسألة شرعية أو عدـ شرعية ىذا القرار ومف 
. مف عدميا الجزاءات الدوليةثمة الوصوؿ إلى اإلجابة عف سمطة الجمعية العامة في فرض 

 معارض ومؤيد وفؽ اتجاىيف اثنيف
 االتجاع األوؿ: عدـ جواز قياـ الجمعية العامة باتخاذ تدابير جزائية   

يرى أنصار ىذا االتجاه مف خبلؿ مناقشتيـ لقرار مف أجؿ السمـ أنو ليس لمجمعية العامة 
ذلؾ لعدة و  1950.3أف تتعدى اختصاصاتيا الميثاقية وتفرض جزاءات كالتي كانت سنة 

  ومنيا: اعتبارات
القرار مف أجؿ السمـ المتخذ ىو قرار غير شرعي ألنو عّدؿ اختصاصات الجمعية العامة  -

الواردة في الميثاؽ باعتبار أف الجمعية العامة بخصوص ىذا القرار قد حّمت محؿ مجمس األمف 
 4ييف.السمطة الوحيدة المكفوؿ ليا ميثاقيا القياـ بحفظ السمـ واألمف الدول

                                                 
 .37-36أحمد بمقاسـ، مرجع سابؽ، ص  1
تحقيؽ أو مقاضاة بموجب  مف نظاـ روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية:'' ال  يجوز البدء أو المضي في 16تنص المادة:  2

هذا النظاـ األساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء عمى طمب مف مجمس األمف إلى المحكمة  بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر  عف المجمس 
 بموجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ويجوز لممجمس أف يجدد الطمب بنفس الشروط''.

نه ورغـ أنه لـ يرد لمجمعية العامة مف ذكر في الفصؿ السابع، إال أنه الحظ تمتعها بسمطة التوصية األشعؿ أاهلل يرى الدكتور عبد  3
بحظر قبوؿ إسبانيا عضوا في المنظمات الدولية  1946بجزاءات غير مسمحة في عدة مناسبات، منها التوصية في المسألة اإلسبانية عاـ 

الذي قضى بتوجيه لـو إلى بمغاريا  86عندما أصدرت القرار رقـ:  03/11/1950في التي أنشأتها األمـ المتحدة...كما مارست أيضا 
..وقد المتعمقة بتسوية الخالفات الخاصة بحقوؽ اإلنساف. 1947والمجر ورومانيا نتيجة عدـ قيامهـ بتنفيذ أحكاـ معاهدات الصمح لعاـ 

 لفصؿ السابع، لكف مجمس األمف رفض التوصية.  أوصت في شأف الحالة الجنوب إفريقية )األبارتايد( بتطبيؽ أحكاـ ا
 .328، 327أنظر عبد اهلل األشعؿ، النظرية العامة لمجزاءات في القانوف الدولي، مرجع سابؽ، ص 

 .152أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  4
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يناقض أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة وبالذات  ،سمطة منح الجمعية العامة مكنة توقيع الجزاءات -
كما أنو يتناقض مع أحكاـ الفصؿ السابع التي تمنح لمجمس  ،12و المادة:  11/02 :نص المادة

 1األمف سمطة اتخاذ تدابير تنفيذية تمتـز بيا الدوؿ المستيدفة.
لعامة مف اتخاذ سوى توصيات بالحموؿ السممية لممنازعات الدولية استنادا ال مكنة لمجمعية ا -

      2مف الميثاؽ. 11/04و 11/02 لممادة:
ليكوف بذلؾ ىذا االتجاه منسجـ في تحميمو مع حرفية النصوص وجمودىا غير المساير      

ة األمـ المتحدة، ة عمى ىيئة منظملمتحوالت والتطورات التي قد تحكـ الحالة الدولية المعروض
في تحميؿ مكنة اتخاذ الجمعية العامة  ،وال يكوف لما يسمى بالصبلحيات الضمنية مف اعتبار

 لقرارات جزائية في شكؿ أحكاـ الفصؿ السابع.
 االتجاع الثاني: جواز قياـ الجمعية العامة باتخاذ تدابير جزائية    

 رقـ: مف أجؿ السمـمعية العامة الجيرى أنصار ىذا االتجاه مف خبلؿ مناقشتيـ لقرار 
أنو لمجمعية العامة أف تتعدى اختصاصاتيا الميثاقية وتفرض جزاءات مشروعة كالتي  377/50

 ، وذلؾ لعدة اعتبارات منيا:1950كانت سنة 
إف قرار االتحاد مف أجؿ السمـ جاء مفسرا، وليس معدال، ألنو يستند إلى نصوص ميثاؽ  -

 13، 12، 11، 10:ب اختصاصات الجمعية العامة في صورة المواداألمـ المتحدة، وىو مف صم
 3.مف الميثاؽ

تضـ الجمعية العامة كافة الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة، فيي بذلؾ تمثؿ اإلرادة الدولية  -
الحقيقة، وقبوؿ أغمبية أعضاء الجمعية العامة اختصاصاتيا باتخاذ تدابير جزائية يعني إضفاء 

 4.ىذا االختصاص المشروعية عمى

                                                 
1

  .153-152 المرجع السابؽ، صأتو عجيلح عاهر سيف الٌصر،  

 .153 نفس المرجع، ص 2
 .202مى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابؽ، ص ل 3
 .92اؿ، مرجع سابؽ، ص ػػػػفاتنة عبد الع 4
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شرعي ويجعؿ مف  ،إعبلء الغاية عف النص، يجعؿ مف قرار الجمعية العامة مف أجؿ السمـ -
قرارات الجمعية العامة الجزائية مشروعة طالما توفرت ظروؼ إحجاـ مجمس األمف عف اتخاذ 

 1.الموقؼ المناسب لحفظ السمـ واألمف الدولي كالتي كانت بمناسبة األزمة الكورية
فويض الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة لمجمس األمف في اتخاذ إجراءات حفظ السمـ ت -

واألمف الدولييف ىو اختصاص أصيؿ لمدوؿ األعضاء وفي حاؿ فشؿ مجمس األمف في اتخاذ 
فممدوؿ األعضاء ممثميف في صورة الجمعية العامة إلغاء التفويض و مف  ،مثؿ اإلجراء المناسب
 2.إلجراء المناسب في صورة القرار الجزائي الحافظ لمسمـ واألمف الدولييفثمة اتخاذ الموقؼ وا

اىى مجمؿ القوؿ بصدد مكنة الجمعية العامة في اتخاذ قرارات تفرض جزاءات دولية تتم
نناصر تحميؿ االتجاه الثاني وذلؾ انسجاما مع إعبلء غاية  وقرارات مجمس األمف الجزائية. أننا

ا مع ما يسمى بالصبلحيات الضمنية لممنظمات الدولية والتي مف شأف الميثاؽ ابتداء، وتوافق
بو الوكيؿ  ّوَض إعماليا أف يتجاوز النص وجموده، فضبل عمى أف لؤلصيؿ أف يتصرؼ فيما ف

عبلقات الدوؿ وموازيف القوى لكف رغـ ذلؾ فإف واقع  ،حالة تقتضي ذلؾمتى رأى أف ظروؼ ال
كـ الضغوطات والمساومات التي  ،خاصة إذا عرفناتجاه ى صعوبة تطبيؽ آراء ىذا االيحيؿ إل

يمكف أف تمارس عمى دوؿ أعضاء األمـ المتحدة مف الدوؿ الكبرى مف أجؿ عدـ تكرار قرار 
آخر مف أجؿ السمـ، ولعؿ ما مارستو الواليات المتحدة األمريكية مع عديد الدوؿ الصغرى بشأف 

في اتفاقيات ثنائية بعدـ التسميـ...ىو دليؿ عمى ما  أحكاـ المحكمة الجنائية الدولية، أيف دخمت
 يمكف أف يعيؽ تصرؼ الجمعية العامة اتجاه اتخاذ قرارات جزائية تحفظ السمـ واألمف الدولييف.

ميما يكف مف أمر في خصوص سمطات الجمعية العامة الجزائية بموجب قرار اإلتحاد 
األعوج حقيقتيف تتمثؿ األولى في أف المجوء مف أجؿ السبلـ فإف المسألة تطرح في رأى الدكتور 

إلى الجمعية العامة مرىوف بالوفاؽ بيف الدوؿ الكبرى دائمة العضوية داخؿ مجمس األمف، فكمما 
كاف الوفاؽ أمتف كانت مجاالت المجوء إلى الجمعية العامة أكثر محدودية وىو ما انعكس في 

يف القطبيف، وتناقص وقت الوفاؽ الذي ثبت زيادة نشاط الجمعية العامة وقت ازدياد الصراع ب

                                                 
 .154أبو عجيمة عامر سيؼ النصر، مرجع سابؽ، ص  1
 .93فاتنة عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص  2
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لكف ىذه الحقيقة ىي ما يكرس أىمية قرار االتحاد لحرب الباردة، أنو قميؿ جدا السيما في فترة ا
 ،مف أجؿ السمـ، ويؤكد دور الجمعية العامة كمسؤوؿ ثانوي لحفظ السمـ واألمف الدولييف بموجبو

ت الدولية. ما يؤسس إلى العمؿ عمى تطوير طالما أف الصراع ىو الثابت في محيط العبلقا
وبمورة سمطات الجمعية العامة في اتجاه اتخاذ قرارات جزائية تحفظ نظاـ األمف الجماعي مف 

أما الحقيقة الثانية فيي تاريخية ترتسـ في أف الجمعية العامة قد عقدت بالفعؿ ما ال  1.االنييار
د مف أجؿ السبلـ، كميا كانت خبلؿ الحرب يقؿ عف عشر دورات طارئة تطبيقا لقرار االتحا

والتي لـ تكف  الباردة لتتخذ خبلليا عديد القرارات واإلجراءات حفظا لمسمـ واألمف الدولييف.
باستثناء حالة أزمة السويس التي أصدرت فييا الجمعية العامة قرارا بإنشاء  ،إجماال محبل لمنجاح

 2.لقوات الفرنسية والبريطانية واإلسرائيمية المعتديةقوات لمطوارئ الدولية لئلشراؼ عمى انسحاب ا
لف يكوف مف المنيج فإنو  في نياية الجزئية المتعمقة بسمطات الجمعية العامة الجزائية،

السميـ ختـ ىذا الفصؿ دوف التطرؽ ألىـ الحاالت التي لجأت إلييا األمـ المتحدة لفرض 
ما يمكننا مف خبلؿ استعراضيا مف  ،الحرب الباردةفي الفترة التي سبقت نياية  الجزاءات الدولية

تعرض فييا تفصيبل أسبسط تقيمييا وقياس مدى فاعميتيا تمييدا لفصوؿ الباب الثاني الذي س
ألىـ الحاالت التطبيقية لمنظومة الجزاءات الدولية وفؽ ما لحؽ ىذه المنظومة مف تحوؿ وتطور 

ما ىي أىـ النماذج التطبيقية لمجزاءات الدولية في ظؿ نظاـ دولي جديد وموازيف قوى متغيرة، ف
 قبؿ نياية فترة الحرب الباردة ؟

 ما قبؿ النظاـ الدولي الجديد.تطبيقي لجزاءات األمـ المتحدة فيالنطاؽ ال: الثالثالمطمب 
أنو وبسبب الشمؿ الذي أصاب مجمس األمف نتيجة الحرب الباردة في  ،سبؽ القوؿ معنا
الحاالت التطبيقية ليذه  فإفالجزاءات ضد منتيكي أحكاـ القانوف الدولي، اتخاذ المبادرة وفرض 

ف لـ تخمو الساحة الدولية مف مظاىر االنتياؾ -المنظومة قميؿ  وذلؾ راجع باألساس إلى  -وا 
نصوص الميثاؽ نفسو التي تتطمب لتدخؿ مجمس األمف وفرض الجزاء أف يتوافؽ عمى توصيؼ 

، وىو اإلجماع الذي لـ لخمسة الدائميفإجماع امف الميثاؽ  39 الموقؼ بحسب أحكاـ المادة:
                                                 

اع، كمية الحقوؽ جامعة القاهرة، عمي ناجي صالح األعوج، الجزاءات الدولية في الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، أطروحة دكتور  1
 .  392، ص 2004

 و ما بعدها. 119، ص 1995حسف نافعة، إصالح األمـ المتحدة، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة،  2
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يكف ميسورا في ظؿ الحرب الباردة، لذلؾ فقد أدى ىذا الوضع إلى التوسع في عمميات حفظ 
األمـ المتحدة، ولكنيا  ال وجود ليا في نصوص صريحة لميثاؽ أنو ،والتي يشار بصددىا السمـ

لمواجية عجزىا في القياـ بدورىا المنصوص عميو في  كانت وسيمة ابتدعتيا المنظمة الدولية
 1.مفصؿ السابع بسبب الحرب الباردة بيف قطبي النظاـ الدولي حينيال اػقػالميثاؽ وف

إلييا المجوء أف ىو إف أىـ ما ميز فترة الحرب الباردة بالنسبة لموضوع الجزاءات الدولية 
قبلؿ، حيث يشير الواقع التطبيقي ل ممارسة الجزاء الدولي في صورتو غير قد كاف بحذر وا 

في ثبلث حاالت بخصوصيات مختمفة، ما جعؿ مف الصعب في  العسكرية خاصة، أنو تمثؿ
الحالة ىي كانت األولى منيا  ياسة عامة لمجزاءات الدولية، وقدتمؾ الفترة الحديث عف س

اسية تمثمت في عددا مف الجزاءات الدبموم 1946اإلسبانية حيث قررت الجمعية العامة عاـ 
عاقة انضماـ اس بانيا لؤلمـ المتحدة، ما قطع العبلقات الدبموماسية وسحب البعثات مف مدريد، وا 

امتداد لمحرب العالمية الثانية، ذلؾ أف الدافع الحقيقي لفرض ىذه  البعض بأنو رأى فيو
العالمية ىو اتياـ حكومة فرانكو الدكتاتورية بمساندة ىتمر في الحرب قد كاف  ،الجزاءات

مف  تناوليا بشيءأحالة روديسيا والتي سالحاالت في حالة جنوب إفريقيا و  لتتمثؿ باقي 2.الثانية
 .التفصيؿ عند التطرؽ لفاعمية الجزاءات غير العسكرية

عرض في عجالة لمحالة الكورية كحالة وحيدة لعمؿ القمع أس أمر فإّني ميما يكف مف
قيا وتواف في الطبيعة القانونية ليا ومدى شرعيتيا باحثا 1991العسكري قبؿ أزمة الخميج لعاـ 

حث في جزئية بأنجاحيا كحالة في تحقيؽ الفاعمية، ثـ  مع نصوص ميثاؽ األمـ المتحدة ومدى
حالة  غير العسكرية في صورةالحقة في بعض الحاالت التطبيقية لفرض الجزاءات الدولية 

 .1977يقيا عاـ ، وحالة جنوب إفر 1966عاـ الجنوبية روديسيا 

                                                 
بوجه مهما يكف مف أمر في خصوص مرجعية عمميات حفظ السمـ فإنها: عمميات تهدؼ أساسا إلى الفصؿ بيف المتحاربيف أو الفرقاء  1

عممية مف هذا النوع بدءا بعممية إيرياف الغربية في أواخر األربعينات  16عاـ بواسطة القوات أو المراقبيف، وقد عرفت مرحمة الحرب الباردة 
 مرورا بالشرؽ األوسط وقبرص والكونغو وصوال إلى لبناف وغيرها مف البمداف والمناطؽ ...

، دار شمس المعرفة لمطبع  والنشر -دراسة حالة تطبيقات الجزاءات الدولية –لعالـ العربي عبد اهلل األشعؿ، األمـ المتحدة واراجع: 
 .24،  ص 1994والتوزيع، 

 .25-24ص ، المرجع السابؽ، عبد اهلل األشعؿ، األمـ المتحدة والعالـ العربي 2
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 العسكرية الفرع األوؿ: فاعمية الجزاءات الدولية 
يتطمب التطبيؽ الفّعاؿ لمجزاءات الدولية أف يكوف نظاـ األمف الجماعي محكما، وألجؿ 
ذلؾ يجب أف يكوف نظاـ الجزاءات واضحا ومحددا ومتكامبل، وأف يكوف المجتمع الدولي قد 

كوف كؿ الدوؿ أطرافا في ت روع و غير المشروع و أفتوصؿ إلى تمييز دقيؽ لصور العنؼ المش
التنظيـ الدولي، ما يجعؿ مف الجميع ممـز بالمساىمة في المحافظة عمى النظاـ وردع المخالؼ 

فيؿ كانت تطبيقات الجزاءات الدولية العسكرية في فترة الحرب الباردة فاعمة محققة  1.لو
عمية كاف ىو السمة الغالبة عمى ىذه لؤلىداؼ التي فرضت مف أجميا؟ أـ أف ضعؼ الفا

 الجزاءات؟
 في الحالة الكورية الجزاءات الدولية العسكريةأوال: 

ال خبلؼ حوؿ حقيقة أف االنتياكات لنظاـ األمف الجماعي كثيرة، ورغـ ذلؾ فإف مجمس      
خرى ريا الشمالية واألو األمف لـ يأمر بمواجيتيا بعمؿ عسكري إال في حالتيف أحدىما حالة ك

تناوؿ الحالة العراقية أ، لنعرض في ىذه الجزئية لمحالة الكورية عمى أف 1991حالة العراؽ سنة 
 في الباب الثاني مف ىذه األطروحة بأكثر تفصيؿ وتحميؿ.

 ضدهاومدى شرعية الجزاء  األزمة الكورية. 1
 لمحة عامة عف األزمة الكورية أ/

لة واحدة مستقمة حتى سقوطيا تحت سمطة مف المعروؼ تاريخيا أف دولة كوريا كانت دو 
إلى منطقتيف، تخضع تمر يالطا بيف الحمفاء أثناء مؤ و يتـ تقسيميا ، 1950الحكـ الياباني عاـ 

وحددت اتفاقية  2.األمريكيةلمواليات المتحدة الثانية وتخضع السوفيتي، األولى لنفوذ االتحاد 
 1947ة المتحدة سن األمـوقد حاولت  36يالطا الحد الفاصؿ بيف المنطقتيف عند خط عرض 

تقدمت قوات  أيف 25/06/1950 :في ذلؾ إلى غاية تاريخ تفمحلـ  أنياالتوحيد بيف الكوريتيف إال 
مجمس ليعمف شماال(  38كوريا الشمالية وتوغمت داخؿ كوريا الجنوبية عبر خط التقسيـ الدولي )

                                                 
 .678عمي ناجي صالح األعوج، مرجع سابؽ، ص 1
 .292، ص 1990قانوف الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، بوكرا إدريس، مبدأ عدـ التدخؿ في ال 2
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ودعا إلى  ،ية يعد انتياكا لمسمـ العالميأف عمؿ قوات كوريا الشمال 82عبر قراره رقـ: األمف 
كما طالب الدوؿ بمساعدة  38خط عرض  انسحاب القوات الكورية إلىوقؼ القتاؿ وطالب ب

قرر ونظرا الستمرار النزاع  1متناع عف مساعدة كوريا الشمالية.المجمس لتنفيذ ىذا القرار واال
دوؿ المساعدة لكوريا الجنوبية لصد بأف تقدـ ال 27/06/1950 :في 83المجمس عبر القرار رقـ: 

عادة السمـ إلى المنطقة، وبادرت الواليات المتحدة األمريكية باتخاذ قرار في صباح  العدواف وا 
: ليقرر مجمس األمف  2.بحري ضد القوات الكورية الشماليةبالتدخؿ الجوي وال 27/06/1950 يـو
وضعيا تحت تصرؼ قيادة  عسكرية وبدعوة الدوؿ األعضاء بتقديـ القوات ال 07/07/1950 :في

، ليستمر موحدة ترأسيا الواليات المتحدة األمريكية وعيف عمى رأسيا الجنراؿ '' ماؾ آرثر'' 
مما دفع  ،شماال( 38زحؼ القوات الدولية حتى حدود منشوريا أي أنيا عبرت خط الحدود )

قوات الدولية وألحقت بيا ودحرت ال 11/11/1950 اد في:ػػػػػػػػػبالصيف الشعبية إلى ىجـو مض
   3.ىزيمة كاممة

 ي ضوء أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدةلمعمؿ العسكري ضد كوريا فالتكييؼ القانوني  ب/
يجدر ابتداء وقبؿ تحديد الطبيعة القانونية لمعمؿ العسكري في الحالة الكورية، أف نشير 

وأف التقسيـ الذي  ،دولة واحدة وتأسيسا عمى أف الدولة الكورية منذ قروف وىيإلى أف مف الفقو 
فإف الحرب ما ىي إال حربا أىمية ال يختص  ،كاف بناء عمى مؤتمر يالطا ىو تقسيـ مؤقت

'جوزيؼ '(Joseph Modeste Sweeney) :مجمس األمف بالتدخؿ بشأنيا، حيث يقوؿ األستاذ
مية بيف مف الواضح ألي شخص ومف غير تحيز أف الحرب الكورية ىي حرب أى :أنو سويني''

التي تبيح لمجمس األمف عدواف الحالة ف 4.حرب داخميةتعدو أف تكوف سوى  الكوريتيف ال
 وىو غير القائـ في الحالة الكورية، ال تكوف إال في وجود اعتداء دولة عمى دولة أخرىبالتدخؿ 

                                                 
 . 150، ص 2012محمد المجذوب، مجمس األمف ودورع في حماية السالـ الدولي، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى  1
 .150نفس المرجع، ص  2

 .357عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  3
 . 293-292، ص ريس، المرجع السابؽوأنظر أيضا: بوكرا إد

 .684، ص مرجع سابؽعمي ناجي صالح األعوج،  4
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ورية الحدود الك تما يذىب بالتحميؿ إلى القوؿ بأف الواليات المتحدة األمريكية ىي مف اجتاح
  1.مف غير إعبلف رسمي لمحرب

ميما يكف مف أمر في تكييؼ طبيعة الحرب بيف الكوريتيف في حد ذاتو، بيف كونيا عدواف 
انقسـ بصدد الحالة الكورية مسمحا أو كونيا حربا أىمية داخمية، فإف جانب كبير مف الكتاب قد 

تندرج ى األوؿ منيما أنيا إلى فريقيف رأوبالذات في صورة طبيعة العمؿ العسكري المنتيج، 
ضمف إطار األمف الجماعي الذي تضمنو الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، وأف أحداث 
كوريا تقدـ دليبل عمى إمكانية المجوء لنظاـ األمف الجماعي ضد كؿ دولة ميما كاف حجميا 

عسكرية حقيقية  وأف ىذه األعماؿ في كوريا ىي جزاءات 2برغـ أنيا تحظى بتأييد دولة كبرى.
رأي ىذا الفريؽ وفي ظؿ عدـ توافر االتفاقات ففي  3.لكنيا لـ تتخذ مظيرا كما تصوره الميثاؽ

فإنو يمكف تأسيس القوات المشاركة في عمميات كوريا بناء عمى  43 الخاصة الواردة في المادة:
  4.منو 1/1:أو عمى نص المادة مف الميثاؽ 42 قرارات األمـ المتحدة وعمى المادة:

في حيف رأى الجانب اآلخر مف الرأي أف العمؿ العسكري الذي تـ ضد كوريا ال يعدو أف       
لتكوف قرارات مجمس األمف غطاء إلضفاء الشرعية  ،يكوف سوى عمبل عسكريا أمريكيا خالصا

 ىذا مف جية، ومف جية ثانية ي قد صدر بعد العممية العسكريةماألم رعمى ىذه العممية، فالقرا
عمؿ عسكري ال تنطبؽ عميو أحكاـ الدفاع الشرعي المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ فال

فيي ليست أكثر مف جيد جماعي اختياري قامت بو الواليات المتحدة تحت راية األمـ  5المتحدة.
    لذلؾ فرغـ أف األمـ المتحدة بيذه المناسبة غير متوافؽ مع مواد الميثاؽ، فعمؿ ،المتحدة

(Finn Seyersted) :مف الميثاؽ، إال أف ''جورتريدج''  42 يؤسس لعممية كوريا عمى أساس المادة
تنص عمى عمؿ قمع يقـو بو المجمس بقوات برية وجوية  42يرفض ذلؾ بالقوؿ أف المادة: 

                                                 
 .685ص عمي صالح األعوج، المرجع السابؽ،  1
 .294بوكرا إدريس، مرجع سابؽ، ص  2
 179محمد بف صديؽ، مرجع سابؽ، ص  3
 .360، 359، ص عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ 4
 .683، ص عمي ناجي صالح األعوج، مرجع سابؽ 5
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وبحرية تضعيا الدوؿ تحت تصرفو، وال تنص عمى عمؿ تقـو بو القيادة الموحدة لعضو معيف 
 1أو أعضاء معينيف.

مجمس األمف تصرؼ بإصدار توصية ولـ يتخذ قرارا وذلؾ بسبب عدـ إبراـ  ما أفك
مف الميثاؽ، فضبل عمى أف لجنة األركاف العامة  43 االتفاقات الخاصة التي تضمنتيا المادة:

إسناد قيادة القوات لدولة الواليات  ، كما أفالتي نص عمييا الميثاؽ لـ تكف في حالة خدمة
يجعؿ مف تدابير األمف الجماعي تحت وصاية دولة  ال لقوات األمـ المتحدة، ريكيةالمتحدة األم

وألف العممية تفتقد لشرط الترابط بيف  2.ما يعارض في األساس مبدأ األمف الجماعي ذاتو ،واحدة
        فقد تردد 106 وال تنطبؽ عمييا إجراءات األمف المؤقتة بحسب المادة: 43، 42 ،39:المواد

ما جعؿ الكثير مف الفقياء  3.فشر'' في إضفاء صفة الجزاء عمى أزمة كورياشارؿ دي ''
، بؿ أنيا حرب فعمية بيف الدوؿ المحايديف يروف في األزمة الكورية عمبل غير مشروع ميثاقيا

السبعة عشر مف ناحية وبيف كوريا الشمالية والصيف الشعبية مف ناحية ثانية، وأف العمؿ 
ند إلى أي أساس قانوني مقبوؿ، ما رآه الدكتور عبد اهلل األشعؿ غزوا العسكري الجماعي ال يست

الشعبية ضد القوات بلمتيا اإلقميمية، أما عمؿ الصيف ألراضي كوريا وانتياكا لسيادتيا وس
 4.المشتركة فيو مف قبيؿ الدفاع الشرعي عف النفس

 سكري في الحالة الكوريةعتقييـ العمؿ الثانيا: 
دؿ الفقيي السابؽ العرض لو في مسألة شرعية أو عدـ شرعية بغض النظر عف الج 

لقرارات ىو أف ىذه الحالة وجممة ا ،العمؿ العسكري في الحالة الكورية، إال أف ما ال جداؿ حولو
والتي أدانت كوريا الشمالية و دعت الدوؿ إلى مساعدة كوريا التي صدرت عف مجمس األمف 

لى إنشاء قيادة موحدة ت لوال  ما كانت لتصدر، حت إمرة الواليات المتحدة األمريكية،الجنوبية وا 
قرار االتحاد السوفيتي بمقاطعة جمسات مجمس األمف احتجاجا عمى عدـ استعداد األمـ المتحدة 

                                                 
 .359عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  1
 .294بوكرا إدريس، مرجع سابؽ، ص  2
 .360عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص  3
 .361ص ، نفس المرجع 4
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لذلؾ يرى الدكتور عمي ناجي صبلح  1.لحؿ مسألة تمثيؿ الصيف فييا لصالح حكومة بكيف
 :األعوج

تثنائية في ظرؼ دولي استثنائي لـ يتكرر وغير مرشح لذلؾ، ف الحالة الكورية ىي حالة اسأ -
ر السمبي عمى مسائؿ حفظ السمـ واألمف الدولييف، بدليؿ أف مجمس يوىي تجربة كاف ليا التأث

قد أصيب بعدىا بالشمؿ التاـ حتى بداية التسعينات مف القرف الماضي. رغـ كثرة األمف 
 مجمس األمف ليا.الصراعات الدولية التي كانت تستوجب تصدي 

في معظمو سمبيا عمى حفظ السمـ واألمف الدولييف فيدؼ كاف  ،العمؿ العسكري في كوريا أف -
نظاـ األمف الجماعي ىو إشاعة االطمئناف وردع العدواف لتأكيد الحماية لكؿ مف يتعرض لو مف 

ية عمميا وىو ما لـ ناحية، وتأكيد قاعدة تحريـ استخداـ القوة أو التيديد بيا في العبلقات الدول
 يتحقؽ بسبب تصميـ نظاـ األمف الجماعي عمى قاعدة التوافؽ بيف الدوؿ الكبرى.

عمى أنو وبالرغـ مف نجاح مجمس األمف في استصدار ثبلث قد أبانت الحالة الكورية  أف -
اء تي( إال أف ىذه القرارات لـ يكف ليا مف دور عدا إعطت أممية )في غيبة االتحاد السوفيقرارا

وحمفائيا، لتصبح الساحة الكورية مسرحا  طابع الشرعية لتصرفات الواليات المتحدة األمريكية
لمعمميات العسكرية التي تعدت أطراؼ النزاع األصميف لتصؿ إلى تدخؿ القوات الصينية، ما 
أدى إلى زعزعة السمـ واألمف الدولييف، وأنذر بتوسع دائرة الصراع إلى خطر حدوث حرب 

 2.ثالثة بتدخؿ القوى الكبرى في النزاععالمية 
أف ىو فشؿ العمؿ العسكري في كوريا و أثره السمبي عمى السمـ واألمف الدولييف، ما يؤكد إف  -

براـ اتفاؽ  38جولة الصراع المسمح انتيت بالعودة إلى نقطة البداية وىي خط عرض  درجة وا 
طراؼ لمدة سنتيف كاممتيف انتيت وقد استمرت المحادثات بيف األ ،27/07/1953 :اليدنة في

باإلعبلف عف اتفاؽ عمى عقد مؤتمر سبلـ في جنيؼ لبحث المسألة الكورية، لتبقى ىذه الحالة 

                                                 
 . 685عمي ناجي صالح األعوج، مرجع سابؽ، ص  1
 .686ص عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ،  2
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الدولييف جنوب شرؽ آسيا، ما ييدد السمـ واألمف عدـ استقرار في  مراوحة لمكانيا مشكمة لبؤرة
 1في أي لحظة.

في األمـ  األعضاءرض أكثر مف ثمثي الدوؿ لـ تكف الحالة الكورية درسا رادعا حيث تع -
ألشكاؿ مف العدواف دوف أف يواجو أي منيا بأي رد ولـ تكف الفرصة حتى  -بعد ذلؾ –المتحدة 

مواتية العتبار ذلؾ مف أعماؿ العدواف ولـ يكف لمدوؿ االستعداد أو الرغبة لئلمداد بالمعدات 
 .1950والمساعدات عمى غرار ما حدث في كوريا سنة 

ىي مبادئ  ،األعوج مف الحالة الكورية صالحإف الضحية األولى بحسب الدكتور ناجي  -
قرار ذلؾ  األمف الجماعي ذاتو، بحيث يجب أف يكوف ىناؾ قانوف عالمي لحاالت العدواف وا 

، ويجب أف يكوف ىناؾ التزاـ قانوني فعمي يجب أف يتـ الحكـ عميو مف خبلؿ سمطة قانونية
مؽ بالعمؿ ضد المعتدي، وقد حدد ميثاؽ األمـ المتحدة في الفصؿ السابع عمى الدوؿ فيما يتع

ف  كاف باسـ تطوير عمؿ األمـ المتحدة  عدة إجراءات لمقمع والقسر، وأي اجتياد بخبلؼ ذلؾ وا 
أو باسـ مواجية حالة طارئة لـ يتـ اكتماؿ االستعداد لمواجيتيا بحسب الميثاؽ، لف ُيَولَد إال 

سبلـ واالستقرار العالمي وانتياؾ سيادة القانوف وحقوؽ الدوؿ وسيادتيا الفوضى وزعزعة ال
  2.المكفولة بالميثاؽ أصبل

 ف ػػػػػػػددات األمػػػػػػػػػػػي التصدي لمسائؿ وميػػػػػػػػػػػلقد أبانت الحالة الكورية عف عجز األمـ المتحدة ف -
 الفترة التي واكبت الحرب الباردة.الجماعي في 

 الجزاءات الدولية غير العسكرية فاعمية: نيالفرع الثا
سػبؽ معنػػا عنػد التطػػرؽ لمسػػألة التػدرج فػػي فػػرض الجػزاء، بػػيف فكػػرة البػدء بػػالجزاءات غيػػر 

 قبؿ المجوء إلى الجػزاءات العسػكرية، أف تبنينػا ضػرورة البػدء بأحكػاـ نػص المػادة: ،العسكرية أوال
زاـ أو فرض عمى مجمس األمف في اتخاذ دوف أف يعني ذلؾ أف في المسألة إل 3مف الميثاؽ. 41

مػع القناعػة التػي مؤداىػا، أف طبيعػة ميمػة مجمػس األمػف كييئػة  التوافػؽالموقؼ، بقػدر مػا يعنػي 
يجعمو محكوما بفػرض الجػزاءات غيػر  ،مكمفة بالسعي لتحقيؽ التسوية السممية لممنازعات الدولية

                                                 
 .687 عمي صالح األعوج، المرجع السابؽ، 1
 .687ص نفس المرجع،  2
 مف األطروحة 95، 94راجع: ص  3
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المتعمقة بالجزاءات االقتصادية األكثر  ألف ىذه الجزاءات وخاصة منياو  ،العسكرية قبؿ العسكرية
فيػؿ حققػت فػي بعػض الحػاالت التػي شػيدتيا فػي فتػرة الحػرب  .استخداما مف قبػؿ األمػـ المتحػدة

 ؟الباردة المأموؿ منيا
 الجنوبية        حالة روديسيافاعمية الجزاءات غير العسكرية في أوال: 
 بوي(نظػػػػرة عامة عف حالة روديسيا الجنوبية )زيمبا/ 1

س'' في وداستقر'' سيسؿ ر  1889يرجع أصؿ المشكمة الروديسية إلى أنو في العاـ 
روديسيا الجنوبية وزامبيا، وقاـ بتأسيس شركة مارست اإلدارة المنطقة التي عرفت باسـ 

حيث استطاع المستوطنوف البيض أف يحصموا عمى  1923االستعمارية ليذه المنطقة حتى عاـ 
حيث منح ىذا  1923يـ الذاتي في مواجية بريطانيا بموجب دستور قدر كبير مف استقبلل

داخميا ممحوظا لتصبح بذلؾ عضوا  واستقبلال الدستور روديسيا الجنوبية سمطة تشريعية واسعة
في الدمنيوف البريطاني )الممتمكات البريطانية الحرة( وأخذ السكاف البيض يدعموف مف مظاىر 

حقيـ في ات وأماني األغمبية مف األفارقة و الحائط رغباالستقبلؿ الداخمي ضاربيف عرض 
، وىو الشرط الذي كانت تشترطو بريطانيا لمموافقة عمى منح االستقبلؿ االشتراؾ في الحكـ

حينما ترتب عمى االنتخابات انتقاؿ السمطة  1963إلى أف كاف تاريخ:  لممستعمرات البريطانية،
ة الروديسية بزعامة إياف سميث والذي أعمف مف الحزب الفدرالي الموحد إلى حزب الجبي

روديسيا  بداية انطبلؽ الجزاءات الدولية ضدوأعمف بذلؾ  1.مف جانب واحداالستقبلؿ 
      2.الجنوبية

                                                 
مف  % 06بإعالف حكومة روديسيا الجنوبية االستقالؿ مف جانب واحد، تحددت المشكمة الروديسية في شكؿ سيطرة أقمية بيضاء تمثؿ  1

 .% 94السكاف عمى بمد أفريقي غالبيته ذات األصؿ اإلفريقي تمثؿ األغمبية الساحقة بػػػ 
 األشعؿ، بعض الجوانب القانونية المتعمقة بتطبيؽ جزاءات األمـ المتحدة ضد روديسيا، المجمة المصرية لمقانوف الدولي، العدد عبد اهلل

 .65، ص 1976، سنة 32
 .253، 252جماؿ محي الديف، مرجع سابؽ، ص  2
ا الدبموماسية مع بريطانيا في حاؿ لـ تنه التمرد   إلى قطع عالقاته 1965يشار إلى أف منظمة الوحدة اإلفريقية قد دعت أعضاءها سنة   

دوؿ فقط بعد انتهاء مهمة اإلنذار، بينها عضواف في الكومنولث هما  غانا وتنزانيا، كما المنظمة قد  09واستجابت  15/12/1965حتى 
 قررت حظرا كامال ضد روديسيا يشمؿ العالقات االقتصادية، وحرماف روديسيا مف حؽ المرور الجوي

 أنظر في تفاصيؿ و خمفيات الحالة الروديسية.
عبد اهلل األشعؿ، بعض الجوانب القانونية المتعمقة بتطبيؽ جزاءات األمـ المتحدة ضد روديسيا، المجمة المصرية لمقانوف الدولي، العدد 

 .66، ص 1976، سنة 32
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فكيؼ تعامؿ مجمس األمف مع المشكمة الروديسية؟ وما مدى فاعمية جزاءات مجمس 
 ؟   المفروضة األمف في تحقيؽ المأموؿ مف حزمة الجزاءات

  232، 217 تعامؿ مجمس األمف مع حالة روديسيا الجنوبية مف خالؿ القراريف/ 2
 اتخذت األمـ المتحدة ضمف أحكاـ الفصؿ السابع و بموجب قرار مجمس األمف رقـ:       
'' إياف سميث''  ضد روديسيا الجنوبية نتيجة إعبلف حكومة 16/12/1966 :الصادر بتاريخ 232

تدرجت في صورة عدة قرارات أممية، جانب واحد، جممة مف الجزاءات العنصرية االنفصاؿ مف 
 2.إلى الجزاءات الدولية االقتصادية الشاممة 1.مف الجزاءات الدولية االنتقائيةفي فرض الجزاء 

الصادرة بشأف روديسيا  مف أميز القرارات 20/11/1965 :في الصادر 217 :عد القرار رقـفقد 
القرار كؿ  ودعاواألمف الدولييف  مسمـل اتيديد الموقؼ في روديسيااعتبر أنو ذلؾ الجنوبية، 

أنو ذلؾ فقد لوحظ عمى القرار رغـ و ، الدوؿ إلى عدـ االعتراؼ بالسمطة غير الشرعية في اإلقميـ
 3.لـ يشر إلى أي نص ميثاقي في طياتو سواء المتعمقة بالفصؿ السابع أو غيره مف الفصوؿ

 :مسػػألة تيديػد السػػمـ و األمػف فيػػو إشػارة ضػػمنية ألحكػاـ المػػادة رغـ أف إشػارة القػػرار إلػىوبػ
مػػف الميثػػاؽ، فضػػبل أف التػػدابير التػػي نػػص عمييػػا القػػرار إنمػػا ىػػي تتعمػػؽ فػػي نوعيػػا لتػػدابير  39

عموميػػة صػػياغة القػػرار وعػػدـ تحديػػده  رأى فػػيمػػف التحميػػؿ  اجانبػػإال أف مػػف الميثػػاؽ،  41المػػادة:
مػػف  36،37 :رد توصػػية غيػػر ممزمػػة وأنػػو صػػدر وفػػؽ المػػادتيفإلػػى انػػو مجػػ مممػػحلواجبػػات الػػدوؿ 

 أكثػػػر تحديػػػدا ووضػػػوحا 16/12/1966 الصػػػادر فػػػي: 232ليكػػػوف القػػػرار رقػػػـ:  .السػػػادسالفصػػػؿ 
عبلنا عمى أف أحكاـ القرار إنما ىي تحت موجبات نص المػادتيف مػف الميثػاؽ، فضػبل  39،41 :وا 

 4.ؿ باتخاذىا في مواجية روديسيا الجنوبيةعمى أنو نص عمى تدابير محددة بالذات وألـز الدو 
                                                 

الروديسية وكذا الواردات إليها واإلعانات المالية  النص عمى سبعة تدابير تضمنت صادرات البضائع والمنتجات 232تضمف القرار  1
واالقتصادية المقدمة لها... لتضـ قائمة المنتجات الممنوعة عنها: البتروؿ ومشتقاته واألسمحة وقطع الغيار والمحركات الالزمة لصنع 

 الطائرات أو أي آليات.
لجزاءات حظر كؿ العالقات التجارية والمالية وحظر االستثمار في فقرة وتوابعها  وكاف مف هذع ا 22ما ال يقؿ عف  253ضمف القرار ت 2

   في تفاصيؿ قرارات مجمس األمف ضد روديسياروديسيا و حظر المواصالت الجوية وسحب كؿ تمثيؿ قنصمي أو تجاري فيها. أنظر 
 www.un.org/documents.htm 

 .255، 254جماؿ محي الديف، مرجع سابؽ، ص  3
 25ثالث مف القرار أف مجمس األمف يذكر الدوؿ األعضاء في أف فشؿ أو رفض الدولة تنفيذ القرار سيعد انتهاكا لممادة:جاء في البند ال 4

=  25مف الميثاؽ وجاء في البند الخامس منه أف مجمس األمف يدعو جميع الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة إلى تنفيذ القرار وفقا لممادة:
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 .األمفموقؼ الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة مف قرارات مجمس  /3
ولكػػي نبسػػط كاشػػؼ الفاعميػػة  فإنػػو 232، 217:يففػػي خصػػوص القػػرار  أمػػرميمػػا يكػػف مػػف 

ىػػػذه  مػػػععمػػػى الجػػػزاءات المفروضػػػة عمػػػى روديسػػػيا الجنوبيػػػة ينبغػػػي لنػػػا دراسػػػة تجػػػاوب الػػػدوؿ 
 .ومدى تحقيؽ ىذه األخيرة ألىدافيا اتالجزاء

مجمػػس  لمتخصصػػة إلػػى االسػػتجابة إلػػى قػػراريلقػػد بػػادرت بعػػض الػػدوؿ وبعػػض الوكػػاالت ا
كانػػػت إيطاليػػػا أوؿ مػػػف حظػػػر اسػػػتيراد  و ،1965 نػػػوفمبر سػػػنة 20فػػػي  217، 216 :رقػػػـ األمػػػف

دولة  66فت تمتيا دوؿ أخرى كالمغرب ومصر، بينما اكت، 10/12/1965: السكر مف روديسيا في
غيػػػر الشػػػرعي، وأنيػػػا حظػػػرت صػػػراحة أو ضػػػمنا بإعبلنيػػػا عػػػف عػػػدـ االعتػػػراؼ بنظػػػاـ روديسػػػيا 

تصػػدير األسػػػمحة والمعػػػدات والمػػواد الحربيػػػة، ولػػػـ يمتنػػع عػػػف  تطبيػػػؽ الجػػزاءات سػػػوى البرتغػػػاؿ 
د. فيرفورد أف ببلده لف تسيـ في مقاطعػة  إفريقياوجنوب إفريقيا، حيث أعمف رئيس وزراء جنوب 

أصػػدر وزيػػػر خارجيػػة البرتغػػاؿ بيانػػا رسػػػميا أكػػد فيػػو أف بػػبلده لػػػف  25/11/1965 :وديسػػيا وفػػير 
  1.تطبؽ ىذه الجزاءات نظرا لتكامؿ اقتصادىا مع االقتصاد الروديسي

لتكوف المرحمة الثالثة والرابعة مف تعاطي األمـ المتحدة مع المسألة الروديسية والتي بػدأت 
موجبػا الحتػراـ الػدوؿ بصػورة  253،277 وُعػززت بػالقراريف: 1966ـ الصادر عا 232بالقرار رقـ: 

يذه القرارات وتقيدت بيا جزئيا دوؿ أخرى مثؿ بريطانيػا والواليػات المتحػدة وفرنسػا، األمػر لعامة 
يػػة إلػػى إضػػعاؼ فاعميػػة ىػػذه الجػػزاءات بسػػبب موقػػؼ ىػػذه الػػػدوؿ، ممالػػذي أدى مػػف الناحيػػة الع

 إفريقيػػػػاوجنػػػوب  لتػػػزاـ الكامػػػؿ بيػػػا، مثػػػؿ دولػػػة البرتغػػػاؿاال وبسػػػبب إعػػػراض بعػػػض الػػػدوؿ عػػػف
سرائيؿ العصػبة فػي فػرض الجػزاءات ضػد إيطاليػا إثػر غزوىػا  ؿ، األمر الذي أعػاد التػذكير بفشػوا 

ا، أف الػػػدوؿ لػػػـ يلمحبشػػػة، ولعػػػؿ صػػػورة عػػػدـ الجديػػػة وااللتػػػزاـ فػػػي اتخػػػاذ الجػػػزاءات ضػػػد روديسػػػ

                                                 

التزاـ جميع الدوؿ األعضاء  -القرار مجموعة مف التدابير تصب جميعها في إطار التدابير االقتصادية ومنها: مف الميثاؽ كما تضمف= = 
وبأف تمنع سكر والدخاف والنحاس والجمود،باألمـ المتحدة بأف تمتنع عف استيراد عدد مف المنتجات الروديسية كالحديد والذهب والكروـ وال

 تنع عف تزويد روديسيا بالبتروؿ. المنتجات الروديسية ومنها نقؿ أرصدتهـ إلى روديسيا، أف تم أي أنشطة تقـو بها رعاياها بصدد
 .259، 258/ جماؿ محي الديف، مرجع سابؽ، ص  232راجع في تفاصيؿ القرار رقـ:

 .615 عبد اهلل األشعؿ، النظرية العامة لمجزاءات في القانوف الدولي، مرجع سابؽ، ص 1
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تػػي اتخػػذتيا ضػػد روديسػػيا، بمػػا فييػػا دولػػة الواليػػات عمػػى موافػػاة األمػػيف العػػاـ بالتػػدابير ال تواظػػب
 1.المتحدة التي انتيكتيا صراحة

مجمؿ القوؿ في خصوص فاعمية الجزاءات غير العسكرية ضد روديسيا أنيا لـ تثبت 
نجاحا كامبل، وىذا يتضح مف أف صادراتيا ووارداتيا تزايدت منذ تطبيؽ سياسة الجزاءات 

بشكؿ ممموس حيث أعمنت السمطات الروديسية أف صادراتيا ضدىا، أو عمى األقؿ لـ تتأثر 
 01/03/1974 لتقرير لجنة الجزاءات المنشور في:بالمائة، ووفقا  40قد زادت بنسبة  1969عاـ 

 1971.2مميوف دوالر عاـ  388مقابؿ  1972مميوف دوالر عاـ  499بمغت الصادرات الروديسية 
إذ تشير جميع تقارير مجمس األمف والجمعية ه، ما يؤشر إلى فشؿ الجزاءات في ىذا االتجا

األمر الذي أدى إلى انقساـ داخؿ األمـ المتحدة  3.فشؿ الحصار في تحقيؽ أىدافو إلىالعامة 
حوؿ جدوى استمرار الجزاءات عمى روديسيا، بدليؿ أف الخبلؼ ظؿ مستمرا في األمـ المتحدة 

حيث ذىب اتجاه إلى تأييد  ،جمس األمفحوؿ األسموب األمثؿ لتحقيؽ األىداؼ التي حددىا م
تجاه االممارسة عدد مف الضغوط االقتصادية والدبموماسية واألدبية عمى روديسيا، بينما ذىب 

نياء التمرد إلى أف األسموب الممكف إل بوجو خاص، الدوؿ اإلفريقيةوالذي أصرت عميو خر اآل
انت لصالح االتجاه األوؿ بسبب في روديسيا يقتضي استخداـ القوة العسكرية لكف الغمبة ك

استخداـ بريطانيا مؤيدة مف الواليات المتحدة لحؽ الفيتو ضد محاوالت الدوؿ اإلفريقية في 
 د ػػػػػاب فشؿ الجزاءات ضػػػػػولعؿ مف أىـ أسب 4.ريةػػػػػػمجمس األمف إلى إقرار استخداـ القوة العسك
 أسباب. ةي ثبلثفوذلؾ روديسيا ما لخصو الدكتور عبد اهلل األشعؿ 

 
 
 

                                                 
 روديسيا كانت تحتفظ بمكتب إعالمي في واشنطف ومكتب طيراف في نيويورؾ... ومف ذلؾ مثال أف 1
 . 631 ،630عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص   
 .631 ص ،نفس المرجع 2
ها لقد حدد مجمس األمف لمجزاءات ضد روديسيا أهدافا سياسية أبرزها ثالثة هي: إسقاط نظاـ األقمية البيضاء غير الشرعي بأكممه، وثاني 3

 إقامة ترتيبات دستورية منصفة لألفارقة، وثالثها إزالة تهديد السمـ الذي ترتب عمى الموقؼ في روديسيا
 .621عبد اهلل األشعؿ، النظرية العامة لمجزاءات الدولية في القانوف الدولي، مرجع سابؽ، ص أنظر في ذلؾ: 

 .  607، 606 عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص 4
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 ضد روديسيا الجنوبية أسباب فشؿ الجزاءات /4
فػػي تحقيػػػؽ الجنوبيػػة فشػػػؿ الجػػزاءات ضػػد روديسػػػيا  يحػػدد الػػدكتور عبػػػد اهلل األشػػعؿ أسػػباب    

 1.أسباب ةثبلث فيأىدافيا 
سػػات بعػػض الػػدوؿ ا: عػػدـ جديػػة التطبيػػؽ وعػػدـ عالميتػػو ومظػػاىر ذلػػؾ ىػػو سيالسػػبب األوؿ -

، كما ساىـ تراخي الػدوؿ فػي تقػديـ البيانػات ريطانيا والواليات المتحدة األمريكيةالكبرى وخاصة ب
المطموبة لؤلميف العاـ وقياـ غالبية الػدوؿ بشػكؿ أو بػآخر بانتيػاؾ الجػزاءات أو عػدـ تطبيقيػا أو 

 .التيرب منيا، أو تقديـ بيانات خاطئة في فشؿ ىذه الجزاءات
 تسوانا، اقتصادية أو سياسية )ماالوي، بو  ألسبابريقية : تردد بعض الدوؿ اإلفالسبب الثاني -

رفضػػػتا تطبيػػػؽ الجػػػزاءات وقػػػدمتا  إفريقيػػػاكمػػػا أف البرتغػػػاؿ وجنػػػوب  لوزوتػػو( فػػػي تطبيػػػؽ الجػػػزاء،
 .مساعدة قوية وقامتا بتغطية محاوالت التحايؿ والتيرب مف الجزاءات

تخداـ مػػوارد االقتصػػاد : يتصػػؿ بظػػروؼ روديسػػيا نفسػػيا حيػػث أمكػػف تعظػػيـ اسػػالثالػػث السػػبب -
كمػا  الروديسي المتنوعة، وبفضؿ سياسة التقشؼ التي أعمنتيا الحكومة والتعبئة الشعبية الداخميػة

، فقػد أتػاح ليػا والتقميؿ مف آثارىا لمجزاءات التصديساىـ الموقع الجغرافي المتميز لروديسيا في 
، كمػا سػمح ليػا مػف ناحيػة أخػرى أنغػوال و موزمبيػؽ أف تتمقى معونة حمفائيا مف جنوب إفريقيػا و

 .المجاورة اإلفريقيةبالضغط عمى الدوؿ 
 إفريقيافاعمية الجزاءات غير العسكرية في حالة جنوب  ثانيا:
 رة عامة عف الحالة الجنوب إفريقيةػػػظػػن .1

نشير ابتداء إلى أف الجزاءات ضد جنوب إفريقيا قد فرضت بيدؼ منع حكومة جنوب 
 ة ػػػػػػار في انتياج سياسة التمييز العنصري ضد شعبيا، وقد نشأت ىذه السياسإفريقيا مف االستمر 

ومف المعمـو أف  2بسبب وجود اختبلفات بيف أفراد الشعب مف ناحية الموف و الديف والثقافة.
مجمس األمف قد طمب عدة مرات مف جنوب إفريقيا أف تضع حدا لسياسة األبارتايد دوف جدوى 

 17دولة في األمـ المتحدة إدراج المسألة عمى جدوؿ أعماؿ الدورة  40ت طمب 14/08/1962في ف
                                                 

 .623ص ، شعؿ، المرجع السابؽعبد اهلل األ 1
بالمائة مف  9.4بالمائة مف البيض و  17.5بالمائة مف السود وهـ السكاف األصميوف لمدولة و  70.2سكف هذا الجزء مف العالـ حوالي  2

 بالمائة مف األسيوييف 02الممونيف و 
 .239 أنظر : فاتنة عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص
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ورغـ تحفظات دوؿ كثيرة وافقت  06/11/1962 لمجمعية العامة لبحث الصراع العنصري، وفي:
يدد السمـ واألمف والذي قضى بأف سياسة األبارتايد ت 1761الجمعية العامة عمى القرار رقـ: 

فما تفصيؿ تعامؿ األمـ المتحدة مع الحالة  1لجزاءات ضدىا.فارضا جممة مف ا الدولييف،
 الجنوب إفريقية؟

 امؿ الجمعية العامة ومجمس األمف مع حالة جنوب إفريقياػػػتع .2
ألساسي بمسألة الفصؿ العنصري لؤلمـ المتحدة ىي المعني اقد كانت الجمعية العامة ل
صددىا، حيث كانت أوؿ ىذه ما يتضح مف خبلؿ عدد التوصيات التي تبنتيا في وىو 

ليا معظـ  امتثؿوقد تضمنت دعوة الدوؿ لتبني إجراءات عقابية  1962التوصيات في العاـ 
والذي لفتت فيو انتباه مجمس األمف لخطورة  1965لعاـ  2054 الدوؿ، ثـ أعقبتيا بقرارىا رقـ:

اعتمدت  1973لعاـ ، وضرورة اتخاذ قرار وفقا لمفصؿ السابع، وفي اإفريقياالموقؼ في جنوب 
الجمعية العامة االتفاقية الدولية لقمع جريمة التمييز العنصري، ثـ أنشأت الجمعية فريقا حكوميا 

واستمر موقؼ الجمعية  1986وذلؾ في العاـ  إفريقيادوليا لرصد تصدير ونقؿ النفط إلى جنوب 
ز العنصري وأجرت عف سياسة التميي إفريقياالعامة عمى ىذا النحو حتى تخمت حكومة جنوب 

لماف ويتولى حينذاؾ أسفرت عف فوز السود بأغمبية مقاعد البر  1994قراطية عاـ يمانتخابات د
 2.مانديبل حكـ الببلد الزعيـ نيمسوف

 بالمسألة الجنوب إفريقية لـ يبدأ إال سنةمجمس األمف اىتماـ ميما يكف مف أمر فإف 
حيث أشار القرار إلى أف الموقؼ في جنوب  282وذلؾ عندما أصدر القرار رقـ:  23/07/1970

إفريقيا يشير إلى خطورة عمى السمـ واألمف الدولييف ودعا جميع الدوؿ إلى االمتثاؿ إلى الحظر 
العسكري الذي يشمؿ اتفاؽ بيع وتصدير السبلح وقطع كافة أشكاؿ الصبلت العسكرية مع 

 .جنوب إفريقيا
ألزمة الجنوب افريقية إنما ىو راجع باألساس والحقيقة أف تأخر مجمس األمف في معالجة ا

مف الميثاؽ وتمسؾ جنوب إفريقيا بمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف  2/7 :إلى محاذير نص المادة

                                                 
 .341ص عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ،  1

 . 244 -239فاتنة عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص  2
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الداخمية لمدوؿ، فضبل عمى ارتباط كؿ مف فرنسا وبريطانيا مع حكومة جنوب إفريقيا بروابط 
الباردة ما منع مف الوصوؿ إلى اقتصادية واستثمارية فضبل كذلؾ عمى تجاذبات الحرب 

 1.استخداـ آليات الفصؿ السابع
 / تقييـ فاعمية الجزاءات ضد جنوب إفريقيا3

ال يرجع فقط إلى ثغرات الميثاؽ  ،تثبت عدـ فاعمية واضح إف الحالة الجنوب إفريقية
الدوؿ الدائمة العضوية في مجمس األمف مف جية  األممي ونصوصو، بؿ بسبب سياسات

يضاؼ إلى ما سبؽ فإنو  2.إفريقيااقتصاديات ومصالح بعض ىذه الدوؿ بدولة جنوب  وارتباط
الذي أعاد فيو  421في قراراه رقـ: إفريقياورغـ تطور موقؼ مجمس األمف إزاء قضية جنوب 

المجمس التأكيد عمى إدانتو لمنظاـ العنصري وعمميات العنؼ ضد السكاف السود، إال أف التطور 
والذي دعا فيو الدوؿ األعضاء إلى  569جمس األمف قد جاء في قراره رقـ: األىـ في موقؼ م

بما فييا وقؼ االستثمارات الجديدة و وقؼ  إفريقيااتخاذ التدابير االقتصادية المحددة ضد جنوب 
إمدادىا بالقروض وحظر التعاقدات الجديدة معيا، إال أف كؿ ىذه الجزاءات كانت غير إلزامية، 

الذي دعت فيو الوكاالت الدولية  1965ألىـ ىو قرار الجمعية العامة لعاـ ليكوف الموقؼ ا
لمزايا عضويتيا في  إفريقياالمتخصصة التخاذ ما يمـز مف اإلجراءات إليقاؼ استخداـ جنوب 

، األمر الذي أثر عمى اقتصاد الدولة بشكؿ أدى إلى زيادة فاعمية الجزاءات ىذه الوكاالت
في ىذا الصدد إلى أف البنؾ الدولي استجاب ليذه الدعوة وامتنع عف  الدولية عمييا، حيث يشار

 3.إقرار أي قرض لجنوب إفريقيا

                                                 
 .41،42ص فاتنة عبد العاؿ، المرجع السابؽ،  1
فقد  ه وبسبب مساندة الدوؿ الكبرى لجنوب إفريقيا، فإنها كدولة لـ تتوانى حتى في ممارسة التواجد غير المشروع في ناميبيا،يشار إلى أن 2

والذي  07/06/1975الفيتو ضد مشروع قرار الدوؿ غير المنحازة بتاريخ:  باستخداـجمترا وفرنسا دوؿ كؿ مف الواليات المتحدة وانقامت 
طالب بفرض حظر توريد األسمحة إلى جنوب إفريقيا بسبب سياستها تجاع ناميبيا، وقد فسرت موقفها بأف الموقؼ في ناميبيا ال يمثؿ تهديدا 

ية الجزاءات الدولية ضد أي دولة تكوف ذات مصالح مع القوى الكبرى، صعب التحقيؽ، ، ما يعني أف مسألة فاعملمسمـ واألمف الدولييف
 ويجعؿ مف الميثاؽ األممي بوجود حؽ الفيتو العقبة األهـ في طريؽ جعؿ الجزاءات الدولية فعالة.

  .344راجع عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص 
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رغـ المصاعب عسكرية ضد جنوب إفريقيا أنيا وبمجمؿ القوؿ بصدد الجزاءات غير ال
التي واجيتيا في التطبيؽ، استطاعت عمى المدى الطويؿ أف تحقؽ نتائجيا في مدة ساوت 

كانت ىي المدة الزمنية البلزمة لحدوث تطور كافي في موقؼ المجتمع الدولي  الثبلثيف عاـ،
لتنتقؿ المواجية مف مرحمة الجمعية العامة إلى مجمس األمف وصوال إلى الييئات والمنظمات 

بحثا في جانب منيا عف تحقيؽ فاعمية  1.ومنيا عمى الخصوص المنظمات اإلقميمية الدولية
عبلقتيا باألمـ المتحدة مف ما  مات في منظومة الجزاءات الدولية؟ وفما دور ىذه المنظأكثر، 

خبلؿ جياز مجمس األمف في اتخاذ التدابير الجزائية المناسبة ضد انتياكات أحكاـ القانوف 
الدولي؟ وىو ما سأتناولو في مبحث ثالث بعنواف دور المنظمات اإلقميمية في تطبيؽ الجزاءات 

  .الدولية
 دور المنظمات اإلقميمية في تطبيؽ الجزاءات الدوليةالمبحث الثالث: 

تعتبر التنظيمات الدولية مف المبلمح األساسية لمنظاـ الدولي المعاصر، حيث ال يوجد 
جانب مف جوانب العبلقات الدولية سواء في إطارىا العالمي أو اإلقميمي إال و قد اىتـ بو تنظيـ 

لبلمركزية الدولية المنظمة، لوال أننا في عصر ا دولي معيف، إلى الحد الذي يدفع إلى القوؿ
التي تحد مف ىذا الحكـ، وعمى رأسيا أف ىذه المنظمات  بؿ والقانونية بعض العوائؽ الواقعية

إنما ىي تمارس مياميا وصبلحياتيا ضمف شروط و أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة، الدستور 
الجزاءات  ه الصبلحيات مسألة فرضومف ىذ 2األسمى لمجمؿ العبلقات واألنشطة الدولية،

ؿ تممؾ ىذه ػػػ؟ وى الدولية، فما أساس وصور ممارسة المنظمات اإلقميمية لمجزاءات الدولية
المنظمات إرادة الحركة في فرض الجزاء بمعزؿ عف إرادة مجمس األمف، ومف ثمة تحقؽ أكثر 

 فاعمية لمجزاء؟ 
 لمجزاءات الدولية ةميميالمطمب األوؿ: أساس وصور ممارسة المنظمات اإلق

يرى الدكتور محمد طمعت الغنيمي أنو ومع عدـ توافر الردع لؤلمـ المتحدة فإف األمف 
 .أكثر منو وديعة لؤلمـ المتحدة ،الجماعي يصبح وديعة التنظيمات اإلقميمية ذات القوة الدفاعية

                                                 
 .250 -249ص  بد العاؿ، المرجع السابؽ،فاتنة ع 1
 .393عمي ناجي صالح األعوج، مرجع سابؽ، ص  2



 لثاني: الجزاءات الدولية في فترة التنظيم الدولي المعاصراالفصل                                           األول الباب
 

113 

في مسائؿ حفظ  يةاإلقميملذلؾ فقد أقر واضعو ميثاؽ األمـ المتحدة بأىمية دور المنظمات 
السمـ واألمف الدولييف وذلؾ تحسبا لعدـ مبلءمة تدخؿ مجمس األمف أو وصولو إلى طريؽ 
مسدود في سبيؿ حؿ المشكبلت الدولية، وىو ما عبر عنو بموجب الفصؿ الثامف مف الميثاؽ 

لحاالت تيديد السمـ  ،والذي خّوؿ لممنظمات اإلقميمية التصدي وفؽ ضوابط وشروط حددىا
ألمف الدولييف بتطبيؽ الجزاءات الدولية المنصوص عمييا في الفصؿ السابع مف الميثاؽ وذلؾ وا

فما أساس سمطات المنظمات اإلقميمية الجزائية؟ وما  1.في النطاؽ الجغرافي لممنظمة اإلقميمية
 ؟  صور ىذه الممارسة الجزائية

 إلقميميةالفرع األوؿ: األساس القانوني لمسمطات الجزائية لممنظمات ا
 اإلقميميةمف الميثاؽ األساس القانوني األوؿ لممارسة المنظمات  53/1 :يعتبر نص المادة
حيف ينص عمى أنو يجوز لمجمس األمف أف يستخدـ المنظمات  ،لفرض الجزاءات الدولية

كما أف مف األسس القانونية التي ينبني عمييا  2.ذلؾ مبلئماأعماؿ القمع كمما رأى اإلقميمية في 
مف الميثاؽ  49 ،48، 25:لمجزاءات الدولية نصوص المواد اإلقميميةتطبيؽ وتنفيذ المنظمات 

مف الميثاؽ قد تعيدت بقبوؿ قرارات مجمس األمف  25 حيث أف الدوؿ األعضاء بموجب المادة:
ينص عمى تعيد السالؼ الذكر  25وتنفيذىا وفؽ أحكاـ الميثاؽ، وعمى الرغـ مف أف نص المادة:

فإف ىذه األخيرة ال تفرض أو تنفذ مف  ،تنفيذ قرارات مجمس األمف ال المنظمات اإلقميميةالدوؿ ب
الجزاءات الدولية إال ما يخوليا إياه مجمس األمف ومف ثمة فإف القوة اإللزامية لمجزاءات التي 

 .تمارسيا المنظمات اإلقميمية ىي مستمدة مف قوة إلزاـ قرارات مجمس األمف ذاتو
مف الميثاؽ ينص عمى أف يقـو أعضاء األمـ المتحدة بتنفيذ  48/2 :لمادةكما أف نص ا

مباشرة وبطريؽ العمؿ في الوكاالت الدولية  48: القرارات الواردة في الفقرة األولى مف المادة
، وتشير الفقرة األولى مف المادة السالفة الذكر إلى أعضاء فييا واالمتخصصة التي يكون
، أي أنو في فالدولييذ قرارات مجمس األمف الخاصة بحفظ السمـ واألمف األعماؿ البلزمة لتنفي

                                                 
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة 43راجع نص المادة:  1
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طة تخويؿ ىذه الييئات الدولية غير حاالت حفظ السمـ واألمف الدولييف ليس لمجمس األمف سم
 1الدوؿ األعضاء فييا مباشرة جزاءات دولية. أو

ت المنظمات ميثاؽ تحوي عمى أساس قانوني ضمني لصبلحيامف ال 49كذلؾ فإف المادة: 
جيود أعضاء األمـ المتحدة عمى تقديـ  تضافرالجزائية وذلؾ مف خبلؿ نصيا عمى  اإلقميمية

أف النص لـ يقؿ  ،المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررىا مجمس األمف، والشاىد ىنا
األمف، الجيود التي قررىا مجمس  بتضافرإنما قاؿ  ،الجيود التي يباشرىا مجمس األمف بتضافر

ي يرى مجمس األمف أما التنفيذ والتطبيؽ فقد يعيد لممنظمات اإلقميمية الت مفأي أف فعؿ التقرير 
  2.مجمس األمف أنيا مناسبة لو

لكف الواقع العممي لمجمس األمف يدؿ عمى أنو بقي ممانعا أو مترددا في استعماؿ 
ؽ حتى فترة التسعينات مف القرف مف الميثا 53 الوكاالت أو المنظمات اإلقميمية بحسب المادة:

اعترافا منو باألخطار البلزمة  الماضي، وذلؾ أحيانا بسبب التيديد الجدي لمفيتو، وأحيانا أخرى
الستخداـ منظمات مستقمة، والتي قد يكوف ليا برنامجيا الخاص، ليكوف قرار مجمس األمف 

بفرض جزاءات اقتصادية ضد  ؿ لمدوؿ استخداـ الجزاءات المبلئمة إقميمياوَّ خ أيف 787رقـ:
أو قوات حمؼ ( UNPROFOR) قوات األمـ المتحدة 1995ؿ عاـ وّ ليخو صربيا والجبؿ األسود، 

شماؿ األطمسي ضماف تمؾ المياـ في قراراتو العديدة السابقة، لكنيا قرارات كانت في حرفيتيا 
ض المنظمة ؿ لمدوؿ األعضاء رسميا ولـ يفو وّ ألف المجمس خ 53 مخالفة لنص المادة:

بؿ أف المسألة قد تعدت ضرورات استصدار إذف مسبؽ مف مجمس األمف إلى حد  3.اإلقميمية
تدابير جزائية وصمت حد استخداـ القوة العسكرية ومف ثمة قياـ الدوؿ بانفرادية واضحة باتخاذ 

 ،سبتمبر وحممة الحرب عمى اإلرىاب 11أحداث وقد ساىمت  ،قرارات أممية مشرعة ليا تتبعيا
األمـ المتحدة في فرض الجزاء والذي سأتناولو عمؿ والتحوؿ في آليات  في تعزيز ىذا التغيير

فما صور الجزاءات الدولية المخولة  مف ىذا الباب. الثالثمف التفصيؿ في الفصؿ  بشيء
 لممنظمات الدولية اإلقميمية؟

                                                 
لتنفيذ قرارات مجمس مف الميثاؽ عمى أف يقوـ جميع أعضاء األمـ المتحدة أو بعض هؤالء األعضاء باألعماؿ الالزمة  48تنص المادة:  1

 األمف الخاصة بحفظ السمـ واألمف الدولييف وذلؾ حسبما يقررع المجمس.
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 49راجع نص المادة:  2
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 الفرع الثاني: صور وضوابط ممارسة الجزاءات الدولية
ات التي يمكف لممنظمات المتحدة قد تناوؿ الجزاء األمـؿ بأف ميثاؽ سبؽ معنا القو 

     بقوليا يستخدـ مجمس األمف تمؾ التنظيمات 53/1 مباشرتيا بموجب المادة: اإلقميمية
كمما رأى ذلؾ مبلئما ويكوف عمميا حينئذ تحت مراقبتو كاالت اإلقميمية في أعماؿ القمع الو و 

شرافو، ولقد ثار نقاش في م سألة طبيعة الجزاءات المخولة لممنظمات اإلقميمية مف حيث ىؿ وا 
تمارس ىذه المنظمات الجزاءات الدولية العسكرية كما غير العسكرية بإذف مجمس األمف؟ أـ أف 

 اإلذف المتعمؽ بمجمس األمف ىو فقط يتعمؽ بأعماؿ القمع المتعمؽ باألعماؿ العسكرية فقط ؟ 
 1960ممنظمات اإلقميمية قد طرح النقاش حولو عاـ إف تحديد صورة الجزاء المخوؿ ل

السادسة  ةمجمس األمف لمنظر في التوصية الصادرة عف الدور  ،عندما دعا االتحاد السوفيتي
لوزراء خارجية منظمة الدوؿ األمريكية بمناسبة دعوتيا اتخاذ جزاءات اقتصادية ضد جميورية 

إلى أف أي تدبير  تتجوجية النظر السوفيتية أيف كانت و  1965.1الدومينيكاف ودولة كوبا عاـ 
جزائي ولو مف قبيؿ األعماؿ غير العسكرية يجب أف يكوف بموجب إذف مجمس األمف، في حيف 
أف الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ المؤيدة ليا في مجمس األمف قد اتخذت موقفا آخر 

ما يمـز إعبلـ مجمس  ،القمعمضمونو أف ىذا العمؿ مف أعماؿ حفظ السمـ وليس مف أعماؿ 
وانتيى الموضوع بحؿ وسط ذي طابع سياسي مفاده  وف اشتراط اإلذف أو إقراره ليا،األمف فقط د

أخذ العمـ مف قبؿ مجمس األمف بما أقره وزراء خارجية الدوؿ األمريكية مف تدابير جزائية ذات 
العدؿ الدولية الذي قضى وىو ما أكده حكـ محكمة  2طابع اقتصادي ضد الدومينيكاف وكوبا.

باعتبار استعماؿ أعضاء منظمة إقميمية إلجراءات محددة ضد أحد أعضائيا كالعقوبات 

                                                 
اء لتسوية األوضاع في الدومينيكاف و قرار بتكويف قوة سالـ مف الدوؿ األعض 1965مارس  06اتخذ مجمس منظمة الدوؿ األمريكية في  1

 إعادة األمور إلى حالتها الطبيعية، وانضمت لمقوات األمريكية قوات هندوراس والبرازيؿ وكوستاريكا ونيكاراغوا وقامت المنظمة فيما بعد
 أنها لحفظ السالـ فقط.بإعالـ مجمس األمف بما اتخذته مف إجراءات مبررة إياها بأنها لـ تكف مف أعماؿ القمع أو اإلكراع، بؿ 

رقـ طبعة،  دوف ،1992، -الجزائر -ونظاـ األمف الجماعي، ديواف المطبوعات الجامعية، لبف عكنوف اإلقميميةبوزنادة معمر، المنظمات 
 . 81ص 
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االقتصادية، ال يعد مف ميددات السمـ واألمف الدولييف بالمعنى الذي يستمـز إذف مجمس األمف 
 1.المسبؽ

سواء كانت مف أنيا  ،مجمؿ القوؿ في طبيعة الجزاءات المخولة لممنظمات اإلقميمية
ال بد و أف تتوافؽ  (دوف استخداـ القوة العسكرية)أي أعماؿ القمع أو مف أعماؿ حفظ السمـ 

حيؿ إلى نص يي مف الميثاؽ الذ 52سيما نص المادة: صوص مواد ميثاؽ األمـ المتحدة الون
إلى مف الميثاؽ والمتاف تؤكداف عمى فحص مجمس األمف ألي نزاع قد يؤدي  35، 34: المادتيف

 ر.ه تعريض السمـ واألمف الدولييف لمخطر أي احتكاؾ مف شأف استمرا
وبعيدا عف التجاذبات السياسية التي مف شأنيا تحييد المعنى  53 :كما أف نص المادة

الصحيح لمنص تشير إلى أف أي عمؿ مف أعماؿ القمع )استخداـ القوة العسكرية( ال يمكف أف 
ينص عمى أعماؿ حفظ السمـ  54حيف أف نص المادة:  يستخدـ دوف إذف مف مجمس األمف، في

فيو يشير إلى إعبلـ مجمس األمف بالتدابير المتخذة والتي ال ترقى أف تكوف مف قبيؿ  فقط،
 استخداـ القوة العسكرية.

فرؽ كبير ومف ذلؾ  ،لكف بيف ما ىو نص وبيف ما ىو واقع عمى أرض واقع النزاعات
بدفع مف و  منظمة جامعة الدوؿ العربيةجي مدعوميف مف دوؿ مجمس التعاوف الخميمثبل أف 

موقفا باستخداـ القوة العسكرية ضد  25/03/2015 بتاريخ: قد اتخذتالمممكة العربية السعودية 
 ،دوف أف تحصؿ ابتداء عمى إذف مف مجمس األمف "الحـز"عاصفة  فيما عرؼ( الحوثييفاليمف )

وعمى غير  عغير مشرو ، 53ا لحرفية نص المادة: ما يجعؿ مف استخداـ القوة العسكرية تطبيق
 اس سميـ مف أحكاـ القانوف الدولي.أس

ضافة لما تقدـ مف أسس وأسانيد قانونية فإف مبادرة المنظمات اإلقميمية في  لذلؾ فإنو وا 
 2:فيما يمي تتمثؿفرض الجزاء ىو ينضبط بمجموعة مف الضوابط والشروط تنفيذ و 

في مجاؿ حفظ السمـ واألمف الدولييف أو إعادتو إلى نصابو  ميةاإلقميإف دور المنظمات  -
اتخاذ أي منظمة إقميمية  األساس القانوني السميـ، فميس مف اإلقميميمحصور داخؿ نطاقيا 
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 .401، 400األعوج، مرجع سابؽ، ص  عمي ناجي صالح 2



 لثاني: الجزاءات الدولية في فترة التنظيم الدولي المعاصراالفصل                                           األول الباب
 

117 

ألي تدبير جزائي ضد دولة مف خارج المجاؿ الجغرافي الذي تمارس فيو صبلحياتيا ومياميا، 
ؼ الذي رسمو المنتظـ الدولي ممثبل في األمـ المتحدة عف اليد األمر الذي مف شأنو أف يحيد

 ليذه المنظمات.
تنفيذ وتطبيؽ بال يمكف وال يتصور واقعيا أف يمجأ مجمس األمف لممنظمات اإلقميمية لمقياـ  -

الجزاءات الدولية إف كانت ىذه المنظمات غير قادرة عمى آداء مياميا وىو ما ينسجـ تماما مع 
 الميثاؽ. مف 52/01 :نص المادة

يجب أف تكوف استعانة مجمس األمف بالمنظمات اإلقميمية بما يتوافؽ ومقاصد ومبادئ األمـ  -
المتحدة، بعيدا عف أي ريبة في استخداـ اآللية اإلقميمية ألغراض غير موضوعية وغير متعمقة 

 حقا بحفظ السمـ واألمف الدولييف.
يمية في حاؿ أعماؿ القمع المتعمقة أساسا أف تتعمؽ استعانة مجمس األمف بالمنظمات اإلقم -

مف الميثاؽ، فمسألة مساىمة المنظمات اإلقميمية في الحؿ السممي  41،42 بنصي المادة:
 مضبوطة بأحكاـ المادة: لمخطرواألمف الدولييف لممنازعات التي قد تنشأ وتعرض حفظ السمـ 

 .مف الميثاؽ 36 و 33
شروط تنفيذ المنظمات اإلقميمية لمجزاءات ولعمو و في نياية الحديث عف ضوابط و 

 اإلقميميالدولية أف نتساءؿ وخاصة بالنسبة لمضابط الثاني المتعمؽ بفرض الجزاء داخؿ النطاؽ 
عف مدى شرعية عقوبات االتحاد األوربي عمى سوريا بمناسبة ما سمي بالربيع العربي  ،لممنظمة

وربية في استصدار قرار مف مجمس ، حيث أنو وبعد فشؿ مساعي بعض الدوؿ األ2011 عاـ
يفرض عقوبات عمى سوريا، سمكت ىذه الدوؿ الطريؽ األوربي لفرض عقوبات تضمنت  األمف

منع سفر مجموعة مف الشخصيات الرسمية وتجميد األصوؿ والموارد المالية العائدة ليـ، 
منع تقديـ الدعـ إضافة إلى منع تصدير بعض المواد العسكرية والتكنولوجية إلى سوريا، وكذا 

المالي لبعض النشاطات والمشاريع...ما جعؿ مف التحميؿ السميـ لموافقة ىذه الجزاءات ونص 
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لشرط وجود اإلذف مف مجمس مف الميثاؽ يتجو صوب عدـ شرعيتيا ومخالفتيا  53 :المادة
 ؟ةالدوليفما عبلقة المنظمات اإلقميمية بمجمس األمف في تطبيؽ وتنفيذ الجزاءات  1.األمف

 الجزاءات الدولية تنفيذعالقة المنظمات اإلقميمية بمجمس األمف في المطمب الثاني: 
سيما المتعمقة معالجة مختمؼ األزمات الدولية اللقد تبمور ونتيجة إخفاؽ األمـ المتحدة في 

بحفظ السمـ واألمف الدولييف مبدأ أساسي مؤداه أنو ينبغي أف تعطى الفرصة أوال لممنظمة الدولية 
كؿ  2.اإلقميمية المعنية لمنظر في النزاع باعتبارىا األقدر نظريا عمى األقؿ عمى الحركة والمبادرة

ذلؾ في إطار التنسيؽ والتعاوف مع الجياز الرئيس في األمـ المتحدة أال وىو مجمس األمف، فما 
شرة أو في مسألة مبا اإلقميميةىي االلتزامات المتبادلة بيف جياز مجمس األمف والمنظمات 

وما مدى فاعمية ىذه المنظمات في مباشرة المياـ الجزائية المنوطة بيا  فرض الجزاءات الدولية؟
 مف مجمس األمف ؟

 3:بمناسبة جزاءات القمعالتزامات المنظمات اإلقميمية تجاع مجمس األمف  الفرع األوؿ:
س األمف عمى مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى وجوب أف يكوف مجم 54تؤكد أحكاـ المادة: 

عمـ تاـ بما يجري مف األعماؿ لحفظ السمـ واألمف الدولييف بمقتضى منظمات أو بواسطة 
 وكاالت إقميمية، أو ما يزمع إجراءه منيا.

 األعضاءمف الميثاؽ يصؿ إلى أف ىناؾ التزامات تقع عمى الدوؿ  54إف نص المادة: 
 اإلقميميةعمى المنظمات والوكاالت و  إقميميةفي منظمات  افي األمـ المتحدة بوصفيا أطراف

بإخطار مجمس األمف بوصفيا أجيزة فرعية غير مباشرة تابعة لمجمس األمف في عبلقاتيا بو 
ما نصت  54 بما تتخذه أو تنوي اتخاذه مف أفعاؿ مف أجؿ السمـ واألمف، ويشبو حكـ المادة:

نطاؽ ممارسة حؽ الدفاع ر التي تتخذىا الدوؿ األعضاء في يمف أف التداب 51عميو المادة:
أوسع نطاقا مف حكـ  54الشرعي ينبغي أف تخطر بيا المجمس عمى الفور، لكف حكـ المادة:

 أنو ال يشير فقط إلى نطاؽ الدفاع الشرعي الجماعي الذي يمارسو و ثمف حي 51المادة: 

                                                 
 .117، 116خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص 1
 .356عبد الغفار عباس سميـ، مستقبؿ العقوبات الدولية باألمـ المتحدة، مرجع سابؽ، ص  2
 408، 407عمي ناجي صالح األعوج، مرجع سابؽ، ص  3
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مف أجؿ تباشره المنظمات اإلقميمية، ولكف أيضا إلى التدابير األخرى التي تعتـز اتخاذىا 
تشير إلى الدوؿ األعضاء في المنظمة  54المحافظة عمى السبلـ، فضبل عمى أف المادة:

 اإلقميمية و إلى المنظمة اإلقميمية نفسيا.
 :التزامات مجمس األمف تجاع المنظمات اإلقميمية :الفرع الثاني

عدة البلزمة إف أىـ التزاـ يقع عمى مجمس األمف تجاه المنظمات اإلقميمية ىو تقديـ المسا
بقصد القياـ بواجب حفظ السمـ واألمف ت ليا مف المجمس دليا لمقياـ بالواجبات التي أسن

الدولييف في النطاؽ اإلقميمي لممنظمة المكمفة بتطبيؽ جزاءات القمع تجاه أي طرؼ مف 
ـ بالمياـ األطراؼ فييا سواء بتوفير الغطاء القانوني ألنشطتيا أو تقديـ العوف المادي البلـز لمقيا

الموكمة إلييا بنجاح وبما يكفي لتحقيؽ اليدؼ، أو كانت المساعدة البلزمة تتمثؿ في االمتناع 
عف القياـ بأي عمؿ يكوف مف شأنو إعاقة عمؿ المنظمة اإلقميمية في تحقيؽ اليدؼ المرجو 

اشر مف الميثاؽ مف حيث أف ىذه المنظمات تب 53/1 وىو األساس الذي يستند إلى نص المادة:
مف الميثاؽ  24/1 :ىذه المسؤولية بالنيابة عف مجمس األمف الذي عيدت إليو المادة

في  اإلقميميةاالختصاص األصيؿ في حفظ السمـ واألمف الدولييف، ما يجعؿ مف آداء المنظمات 
حفظ السمـ واألمف الدولييف ىو استثناء عف القاعدة، ويضؿ بذلؾ مجمس األمف مسؤوال عف 

لممنظمات اإلقميمية بحسب  ألمف لدولييف ما يفرض عميو تقديـ المساعدة المناسبةحفظ السمـ وا
فيؿ حققت المنظمات اإلقميمية بعضا مف الفاعمية في تطبيؽ وتنفيذ  .1مف الميثاؽ 53/1 المادة:

 سيما في فترة الحرب الباردة ؟دولية الالجزاءات ال
 فترة الحرب الباردةفي  ة الجزاءات الدوليةالفرع الثالث: فاعمية المنظمات اإلقميمية في مباشر 

عرض في ىذا الفرع لجممة مف الحاالت التي تصدت ليا المنظمات اإلقميمية بأف سأ
سيما في فترة الحرب الباردة، مرجئيف دور ىذه ضت أو باشرت جممة مف الجزاءات الفر 

لي الجديد في الباب المنظمات اإلقميمية في ممارسة فعؿ الجزاء الدولي في فترة النظاـ الدو 
الثاني عند الحديث عف الحاالت التطبيقية ومدى فاعمية الجزاء بصددىا، فما ىي أىـ الحاالت 

                                                 
 .410ص ، المرجع السابؽ، عمي ناجي صالح األعوج 1
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التطبيقية التي تصدت إلييا المنظمات اإلقميمية و ما مدى تحقيقيا لمفاعمية المفقودة عف 
 المنتظـ الدولي ممثبل في ىيئة األمـ المتحدة ؟

 في إطار منظمة جامعة الدوؿ العربية 1961كويتية عاـ األزمة العراقية الأوال: 
 1961بعد إعبلف إلغاء اتفاقية الحماية المبرمة بيف الكويت وبريطانيا و ذلؾ في جواف 

عبلف الكويت دولة مستقمة، أثار نظاـ عبد الكريـ قاسـ في العراؽ مشكمة مع الكويت حيف  وا 
عمى الحدود الكويتية، أيف سارعت الجامعة طالب بضـ الكويت إلى العراؽ وقاـ بحشد قواتو 

مجمس الجامعة قرارا بتشكيؿ أوؿ قوة سبلـ عربية  بأف أصدرالعربية إلى مواجية األزمة 
مشتركة لتحؿ محؿ القوات البريطانية عند انسحابيا مف الكويت، ما اعتبره البعض أوؿ نجاح 

مة عربية وتشكيؿ قوة عسكرية في مواجية مشك 1948لمجامعة العربية منذ قياـ حرب فمسطيف 
 1.مشتركة تحت قيادة موحدة إلنجاز عمؿ قومي محدد

 في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية 1963ثانيا: النزاع الصومالي الكيني عاـ 
يشير الدكتور عبد الغفار عباس إلى النزاع الصومالي الكيني كحالة ناجحة لتدخؿ 

و حد مف المنظمة اإلقميمية كاف فّعاال مف حيث أنو ذلؾ مف خبلؿ أف دور  اإلقميميةالمنظمة 
إذ تـ حؿ الخبلؼ في إطار المنظمة ومف خبلؿ االجتماعات الجانبية وتـ  النزاع، تطورتفاقـ و 

 1967.2إنياؤه عاـ 
كما يشار في صدد دور المنظمات الدولية أف مجمس األمف و الجمعية العامة قد أحالت 

 3وذلؾ في صورة: إلقميميةاعديد النزاعات إلى المنظمات 
 .1954النزاع بيف غواتيماال وىندوراس عاـ  -
 .1960النزاع بيف كوبا والواليات المتحدة عاـ  -
 .1964الواليات المتحدة عاـ  و النزاع بيف بنما -
 .1965النزاع بيف الواليات المتحدة و الدومينيكاف عاـ  -

                                                 
 .107، ص 1995، جانفي 119واألمف القومي في نصؼ قرف، مجمة السياسة الدولية، العدد طه المجذوب، الجامعة العربية  1
 .358عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص  عبد الغفار 2
 .358ص نفس المرجع،  3
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 .1964كينيا عاـ  النزاع بيف الصوماؿ مف جانب وكؿ مف إثيوبيا -
 .1958النزاع بيف لبناف ومصر عاـ  -

 02/08/1990 :ة الخميج الثانية فيملقد شيدت فترة منتصؼ الثمانينات وحتى نشوب أز 
مجموعة مف التطورات التي أثرت بقوة عمى بنية النظاـ الدولي وطبيعة عبلقات وموازيف القوى 

ات سياسة االستمرار في انتياج الوفاؽ والتفاىـ الفاعمة، وشكمت ىذه التطور  القائمة بيف أطرافو
في  1990-1985 بيف قطبي النظاـ الدولي والتي كاف مف أىـ مظاىرىا ما شيدتو المرحمة مف

انتياج مبدأ التسوية السممية لمنزاعات الدولية اإلقميمية، ويخص بالذكر ىنا قبوؿ إيراف لمقرار 
ه وبالتالي وقؼ إطبلؽ النار عمى ساحة مجمس األمف بعد عاـ مف صدور الصادر عف  598

 1988.1الخميج في جويمية 
قد شيد تحركات ذات قيمة لحؿ أو تسوية  1988كما يشار في ىذا الصدد أيضا أف صيؼ    

في أفغانستاف، وكمبوديا  -غير الصراع العربي اإلسرائيمي -عشرة صراعات إقميمية كبرى
الوسطى، ومنطقة الخميج الغربية، وأمريكا ومنطقة القرف اإلفريقي والتشاد والصحراء 

 2.العربي/الفارسي، وجزيرة قبرص، وجنوب إفريقيا، وشبو الجزيرة الكورية
في مسألة دور المنظمات اإلقميمية وىيئة األمـ المتحدة في مسألة  ُيَحصَّؿ  إف مجمؿ ما 

حدة وفاعميتيا في الجزاءات الدولية أف ىناؾ عبلقة عكسية بيف مستوى آداء منظمة األمـ المت
معالجة المشاكؿ الدولية وخاصة تمؾ التي تتعمؽ بأمور حفظ السمـ واألمف الدولييف وبيف آداء 
المنظمات الدولية اإلقميمية وفاعميتيا في ىذا الخصوص، فطبقا لما تكشؼ عنو الممارسات 

لمنظمات اإلقميمية الدولية يبلحظ انو كمما كاف آداء األمـ المتحدة إيجابيا وفّعاال كاف آداء ا
والدليؿ عمى ذلؾ أف فترة الحرب الباردة ونتيجة شمؿ مجمس األمف قد  ،محدودا والعكس بالعكس

فرضت عمى القوى العظمى المجوء إلى المنظمات الدولية اإلقميمية كبديؿ لؤلمـ المتحدة في 
 3.تسوية النزاعات الدولية

                                                 
 ،.359، 358ص عبد الغفار عباس سميـ، المرجع السابؽ،  1
 .71، ص 1989، جانفي 95السياسة الدولية، العدد محمد السيد سعيد، تحميؿ مقارنة لتجارب التسوية اإلقميمية، مجمة  2
 .360، 359عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص  3
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المجوء إلى المنظمات اإلقميمية ليس إلى أف يكوف  ،إف التحميؿ األسمـ يتجو في رأينا
كاضطرار فرضتو تجاذبات مرحمة الحرب الباردة، بؿ األسمـ واألكثر فاعمية في مسألة فرض 
ومباشرة الجزاء مف طرؼ المنظمات اإلقميمية أف يكوف منيجا متبعا يزيؿ عف مجمس األمف 

ثر فاعمية في اآلداء وفرض يوفر في اآلف نفسو أك حرج االتياـ بعدـ العدؿ والكيؿ بمكياليف و
الجزاء بمساعدة و إشراؼ ىيئة األمـ المتحدة مع أكثر حرية في الحركة لدى المنظمات 

ما يفرض تعديبل في نصوص الميثاؽ المتعمقة بعبلقة مجمس األمف بيذه المنظمات  ،اإلقميمية
راسة لبعض وىو المنيج الذي سنفصؿ بصدده في إطار الباب الثاني مف ىذه األطروحة بعد د

 الحاالت التطبيقية لمممارسات الجزائية في فترة النظاـ الدولي الجديد.  
األمـ المتحدة وبالذات في  لعمو وفي نياية الحديث عف مكوف الجزاءات الدولية في عيد

يتبيف لنا القوؿ بأنو وبالرغـ مف أف  و ضمف إطار المنظمات اإلقميمية، الميثاؽ األممي،ثنايا 
أنو مف جية قد  مف حيثيثاقي في نظاـ األمف الجماعي قد كاف واضحا متكامبل، البناء الم

دّوف مقوماتو الموضوعية )مقاصد ومبادئ( وربط نجاحيا بتنفيذ أعضاء األمـ المتحدة لتعيداتيـ 
الميثاقية، ومف جية أخرى أنشأ الجياز التقريري والتنفيذي )مجمس األمف( لمنظاـ وزوده 

التدابير والجزاءات الممزمة التي تكفؿ لمجياز القياـ بتبعاتو الرئيسية في بمجموعة واسعة مف 
وىو ما عرضنا إليو في الجزئية  -ولييف أو إعادتيما إلى نصابيما صيانة السمـ واألمف الد

غير أف ىذا البناء الميثاقي النظري  -المتعمقة بتعريؼ األمف الجماعي وتحديد أىـ صوره
ف  نجح في تحقيؽ فمسفة المتكامؿ لمقتضيات نظا ـ األمف الجماعي الموضوعية واإلجرائية وا 

إقامتو، إال أنو لـ يرؽ إلى المستوى الموضوعي والعممي عند مواجيات تحديات الوقائع الدولية، 
ولممفارقة أف سبب ىذا التعارض بيف ما ىو نظري وما ىو تطبيقي عمى أرض الواقع عند 

وص الميثاؽ نفسو، وذلؾ مف حيث أف نصوص الميثاؽ قد التصدي لمنزاعات الدولية، ىو نص
ربطت السمطة التقريرية والتنفيذية )مجمس األمف( لنظاـ األمف الجماعي باإلرادة التوافقية 
السياسية لمدوؿ الخمس دائمة العضوية حصرا، وفوضت مجمس األمف سمطة تقديرية غير 

أو عدـ اتخاذ القرار المناسب  منضبطة بضوابط فعمية تحد مف عدـ موضوعيتو في اتخاذ
المتعمؽ بفرض التدبير الجزائي المناسب المتوافؽ وطبيعة االنتياؾ الحاصؿ ألحكاـ القانوف 
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مف  بعد نياية الحرب الباردة قد غّير الدولي. فيؿ أف التحوؿ في البيئة السياسية لممجتمع الدولي
ة لؤلمـ المتحدة في اتخاذ ية العامسموؾ الجماعة الدولية ممثمة خاصة في مجمس األمف والجمع

جراءات تسميط الجزاءات عمى منتيؾ القاعدةتدابير  ما سمي القانونية الدولية؟ أـ أف مرحمة  وا 
ف  بالنظاـ الدولي الجديد  قد في الوقت نفسو إال أنيا  ،واقعا في حاالت فرض الجزاءزادت  وا 

 وبطعـ سياسي غير مسبوؽ؟  واضحة بانتقائيةفرضت ذلؾ 
منظومة وأثرت في عد الحرب الباردة التحوالت التي جاءت في فترة ما ب فما ىي أىـلؾ لذ

بؿ ومف  الموضوعات الموجبة ليا ومف حيث آليات الفرض والحركةالجزاءات الدولية مف حيث 
  ؟ىذا الفرض وىدؼ ناحية محؿ
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 خالصة الفصؿ الثاني
ي موضوع الجزاءات الدولية، بأف جسد إقرار الدوؿ لقد ساىـ نظاـ عيد عصبة األمـ ف     

بضرورة إيجاد ىيئة مركزية تسير عمى حفظ األمف مف خبلؿ وسائؿ قسرية يكوف فيو لمتنظيـ 
رة قياـ الدوؿ فرادى بفرض الجزاء، ومف الدولي، قدرة معاقبة المخالؼ لمقانوف، بما يتعدى فك

بيف الجزاءات العبلجية والتدابير الوقائية وج قد زاالجزاءات في ظؿ عيد العصبة ذلؾ أف نظاـ 
التي تسعى إلى منع الحروب ابتداء مف مثؿ: تخفيض مستويات التسمح، اعتماد الوسائؿ 
السممية لتسوية النزاعات، واحتراـ السبلمة اإلقميمية لمدوؿ، دفعا ألي نزاعات قد تؤدي فيما بعد 

 إلى فرض الجزاءات القسرية العبلجية.
حدد نظاـ عصبة األمـ الجزاءات الدولية القسرية، في صورة الجزاءات غير العسكرية لقد      

مف مثؿ الجزاءات االقتصادية التي تتمثؿ أساسا في قطع العبلقات التجارية والمالية ولذلؾ 
أنشئت لجنة الحصار كآلية لممتابعة والتنسيؽ في فرض الجزاء و جعمو فاعبل في تحقيؽ 

صدد الجزاءات العسكرية أف تساىـ الحكومات بالقوات الجوية، البرية  كما حرص في أىدافو.
 والبحرية.

تميز نظاـ الجزاءات الدولية في ظؿ عيد العصبة بالفشؿ في فرض أحكامو عمى الدوؿ     
المنتيكة ألحكاـ القانوف الدولي سواء كاف ضد إيطاليا أو ضد الياباف أو غيرىا مف الدوؿ التي 

 د عصبة األمـ.انتيكت أحكاـ عي
لقد ساىمت عدة عوامؿ في فشؿ نظاـ الجزاءات الدولية في عيد عصبة األمـ ومنيا أف     

 آلية اتخاذ القرار في المنظمة ىي في النياية بيد الدوؿ و بموجب قاعدة اإلجماع.
فرض فاعميتو بالنظر إلى عجزه في بالرغـ مف ذلؾ، ورغـ فشؿ النظاـ الجزائي لمعصبة في     

لمسألة العجز في إيجاد اآلليات التنفيذية تصدي لحاالت االنتياؾ التي حدثت، وبالنظر ال
المناسبة لفرض الجزاءات عمى الدوؿ المنتيكة ألحكاـ عيد العصبة، السيما في ظؿ غياب قوة 

 عسكرية دولية تتحمؿ مسؤولية معاقبة المنتيكيف ألحكاـ القانوف الدولي.
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وؿ بأف عيد العصبة يعد مرحمة ميمة في التأسيس لنظاـ الجزاء إال أنو مف الحقيقة الق    
الدولي، السيما في مسألة التدويف وتحديد المفاىيـ بؿ والسعي إلى وضع تنظيـ يضبط فعؿ 

 .الجزاء بإرادة جماعية يتعدى فعؿ الجزاء الفردي مف قبؿ الدوؿ
ؽ نفس أىداؼ عصبة إلى تحقي -وريث عيد العصبة -لقد سعى ميثاؽ األمـ المتحدة     

األمـ وعمى رأسيا حفظ السمـ واألمف الدولييف، غير أنو لوحظ عمى ميثاؽ األمـ المتحدة أنو قد 
عرض لمجموعة مف الوسائؿ والتدابير التي تكفؿ تحقيؽ أىداؼ األمـ المتحدة مف خبلؿ 

عي محكـو االحتكاـ إلى جممة مف القواعد والمبادئ القانونية التي تجعؿ مف السموؾ المجتم
 بالشرعية الجزائية.

لقد حدد ميثاؽ األمـ المتحدة منظومة الجزاءات الدولية اعتبارا مف أحكاـ الفصؿ السابع     
دوف أف يغفؿ المنتظـ الدولي التأكيد عمى ضرورة المجوء ابتداء إلى أحكاـ الفصؿ السادس و 

يمنع ابتداء وقوع إجراءات  اتباع الطرؽ السممية لفض النزاعات الدولية، كمنيج وقائي ربما
 القمع.
ركز ميثاؽ األمـ المتحدة في منظومة الجزاء الدولي عمى آليات األمف الجماعي التي تقـو     

عمى فكرة التضامف الجماعي بيف أعضاء المجموعة الدولية والتي زودىا المنتظـ بكافة الوسائؿ 
في ما يعرؼ بالجزاءات التأديبية أو القسرية وغير القسرية، ىذه األخيرة التي تتمثؿ أساسا 

  .القانونية
تتحدد الجزاءات الدولية القسرية غير العسكرية في منظومة األمـ المتحدة في عدة أنواع     

عمى رأسيا الجزاءات السياسية واالقتصادية ىذه األخيرة التي تعتبر ذات فاعمية كبيرة في التأثير 
 ثار اإلنسانية الباىظة ليذا النوع مف الجزاء. في الدولة محؿ فرض الجزاء، لوال اآل

تتحدد الجزاءات الدولية القسرية العسكرية في االستخداـ المشروع لمقوة العسكرية كأثر     
النتياؾ أحد أشخاص القانوف الدولي في صورة الدوؿ ألحكاـ القانوف الدولي عف طريؽ مجمس 

لمشرعية مف الميثاؽ، لذلؾ وتحقيقا  03، 02، 09، 01، 06، 01، 95األمف وتطبيقا لممواد: 
الموضوعية وجب أف تتوافؽ قرارات مجمس األمف الجزائية بغايات و أىداؼ األمـ المتحدة ال 
سيما المتعمقة بحفظ السمـ و حماية حقوؽ اإلنساف، ما يعني أنو و إف  حققت قرارات مجمس 
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ثير مف الحاالت كانت تناقض فكرة إال أنيا في ك ،األمف في بعض األحياف الشرعية القانونية
 .خطيرةالمشروعية مف خبلؿ المبالغة في إطالة زمف فرض الجزاء، ما ولد آثار ال إنسانية 

ألف تدخؿ مجمس األمف كآلية تنفيذية جزائية إنما تحتكـ في خصوص شرعيتيا لموجبات     
السمـ وتيديده وحالة مف الميثاؽ، فإف حقيقة ىذه الموجبات في صورة اإلخبلؿ ب 93المادة: 

العدواف غير واضحة وال محددة بدقة، ما جعؿ مف صبلحيات مجمس األمف في فرض الجزاء 
عامة، غير منضبطة في كثير مف الحاالت ما يؤدي إلى التشكيؾ في مصداقيتيا، بؿ و في 

 ة القرارات الجزائية لمجمس األمف.شرعي
ة أعماؿ مجمس األمف ال سيما المتعمقة بالرغـ مف وجود نصوص ميثاقية تنص عمى رقاب    

بفرض الجزاء مف قبؿ الجمعية العامة أو محكمة العدؿ الدولية، إال أف نفس نصوص الميثاؽ ال 
منو يجعؿ مف أي رقابة عمى أعماؿ مجمس األمف مف قبيؿ الرقابة  61سيما في نص المادة: 

 عديمة الجدوى.
ميثاقية الكفيمة بفرض الجزاء إلى الدفاع عف فكرة أف ينحو االتجاه المتفائؿ بصدد اآلليات ال    

الجمعية العامة يمكف أف تشكؿ آلية لفرض الجزاء مثميا مثؿ مجمس األمف، مستنديف لقرار 
ـ الجمعية العامة لمسبلـ الخاص بالحالة الكورية، بالرغـ مف أف الواقع النصي والواقعي يثبت بعد

 ألمد المنظور.عمى األقؿ في ااستطاعة تكرار القرار 
لقد أثبت الواقع التطبيقي لحاالت فرض الجزاء في قترة ما قبؿ نياية الحرب الباردة ال سيما     

في الحالة الكورية وحالة جنوب إفريقيا وروديسيا الجنوبية، محدودية فاعمية الجزاءات ضد ىذه 
اء، بؿ رصدنا مف خبلؿ فرض الجز  تعدـ التزاـ الدوؿ بقرارا ،الحاالت، وذلؾ لعدة أسباب أقميا

أف مف الدوؿ مف تعاوف مع الدولة محؿ فرض الجزاء كالذي حدث في حالة  ةالدراسات التطبيقي
 روديسيا الجنوبية مف طرؼ الدوؿ اإلفريقية.

بالرغـ مف أف أحكاـ الفصؿ الثامف مف ميثاؽ األمـ المتحدة قد منحت لممنظمات اإلقميمية     
المخالفيف ألحكاـ القانوف الدولي، إال أف ربط أحكاـ الميثاؽ  مكنة فرض جزاءات دولية عمى

الختصاص ىذه المنظمات الجزائية بإرادة و إشراؼ مجمس األمف قد حدَّ مف قدرة ىذه 
 المنظمات في خمؽ فاعمية لمجزاء.
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 وتطور الجزاءات الدوليةالفصؿ الثالث: النظاـ الدولي الجديد 
معسكر الشرقي وتفرد الواليات المتحدة األمريكية بقيادة العالـ تعد مرحمة ما بعد انييار ال     

أيف شيدت فترة ما اصطمح عمى  ،مف أكثر الفترات الدولية، ساحة لفرض الجزاءات الدولية
تواؤما  تسميتو بفترة النظاـ الدولي الجديدػ تغيرا في حركية مجمس األمف في فرض العقوبات

يا، عمى رأسو  ة لفرض الجزاء،ظيور موجبات جديدماشيا و وموازيف القوى الجديدة مف جية، وت
موجب انتياؾ حقوؽ اإلنساف و انتشار أسمحة الدمار الشامؿ، و ظاىرة اإلرىاب الدولي، كؿ 

أعادت فترة ما بعد الحرب في مفاىيـ السمـ واألمف الدولييف، لذلؾ فقد ذلؾ في إطار التغيرات 
لجاف عقوباتو  دة ممثمة في مجمس األمف الذي فعَّػػػػؿـ المتحالحياة لآللية التنفيذية لؤلم الباردة

التي لـ تكتؼ  وزادت تدخبلتو في مناطؽ النزاعات الدولية عف طريؽ فرض العقوبات الدولية
بصددىا المجموعة الدولية، باآلليات الميثاقية، بؿ تعدتيا، إلى وسائؿ وآليات غير ميثاقية مف 

كآلية احترازية في أحد أجياليا  العقوبة، ونظاـ القوات األممية قبيؿ التدخؿ اإلنساني كنوع مف
بؿ وتتخذ مف فعؿ الجزاء التقميدي واقعا ليا في بعض  ،تسعى إلى عدـ وقوع االنتياؾ ابتداء

محؿ وشكؿ الجزاء نفسو، ذلؾ أف فترة ما بعد منظومة الجزاءات الدولية ، ليمحؽ تطور الحاالت
خبلؿ المحاكـ الجنائية الدولية المؤقتة ومف ثمة الدائمة عمى مف  أكدتقد  ،الباردةالحرب 

 فإمكانية فرض الجزاء عمى الرؤساء والقادة المنتيكي أكدالمسؤولية الجنائية الدولية لؤلفراد، ما 
اآلثار السمبية وغير الفاعمة لمعقوبات  ،لمقانوف الدولي، كسبيؿ ومنيج يتعدى قدر المستطاع

ابتدعو  جديد مف الجزاء، كشكؿ ونوع عرؼ بالعقوبات الذكيةكثر فيما أوالذي تجسد  ،الشاممة
ويحقؽ  ،القانوف الدولي منتيكييحاوؿ أف يحقؽ الردع مف جية ضد  كبديؿ ،المجتمع الدولي
عدـ المساس بكرامة وحقوؽ اإلنساف، في إطار البحث عف فاعمية أكبر لمنظومة  مف جية ثانية

ف كافالجزاءات الدولية في صورة تنظيـ ذلؾ ضد الكيانات مف غير الدوؿ واألفراد،  ، حتى وا 
    إلسبلمية في العراؽ والشاـ )داعش(.القاعدة و طالباف، أو في صورة تنظيـ الدولة ا

مباحث يتناوؿ  ةمف خبلؿ ثبلث ،لذلؾ ومف خبلؿ ما تقدـ سأحاوؿ البحث في ىذا الفصؿ     
دات المرحمة الموجبة لفرض الجزاء الدولي ضمنو األوؿ طبيعة التغير في النظاـ الدولي ومستج

، ألتناوؿ ضمف المطمب الثاني مف المبحث ليمطمباف يتعمؽ األوؿ طبيعة التغير في النظاـ الدو 
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لمموجبات المستجدة لفرض الجزاء الدولي أكاف ذلؾ في صورة انتياكات حقوؽ اإلنساف، أو 
 إلرىابية.انتشار أسمحة الدمار الشامؿ، أو مستجد األعماؿ ا

ت عنواف تأثير التحوؿ في النظاـ الدولي عمى ا بخصوص المبحث الثاني فقد جاء تحأم     
فرض  آليةمطالب، تناوؿ األوؿ: مجمس األمف و  ةآليات فرض الجزاءات الدولية، ضـ ثبلث

أما ، زينظاـ القوات األممية لحفظ السبلـ  كتدبير جزائي احترا تناوؿ المطمب الثاني لػػػليالجزاء، 
 .المطمب الثالث فيو تحت عنواف: التدخؿ اإلنساني كآلية جزائية عرفية

الفرض وشكؿ ليكوف عنواف المبحث الثالث ىو تطور الجزاءات الدولية مف حيث محؿ      
أما المطمب  .ضمنو مطمباف يتعمؽ األوؿ بػػ تطور الجزاءات الدولية مف حيث المحؿ الجزاء

 لنوع.: تطور الجزاءات الدولية مف حيث الشكؿ وافالثاني فقد جاء تحت عنوا
 مستجدات المرحمة الموجبة لفرض الجزاء الدوليطبيعة التغير في النظاـ الدولي و  المبحث األوؿ:

مف  رشع شيدت الساحة الدولية مجموعة مف التطورات اليامة مع بداية العقد التاسع
وتفرد الواليات المتحدة بالسمطة  االشتراكي القرف الماضي، كاف مف أبرز تجمياتيا انييار القطب

والقيادة، ىذا التغيير الذي حدث في النظاـ قد حدث في الحقيقة عمى عدة مستويات أكاف ذلؾ 
    عمى مستوىعمى مستوى البناء الييكمي لمنظاـ أو عمى مستوى القيـ والقضايا المستجدة أو 

الوقوؼ بعمؽ عمى النظاـ الدولي الجديد وتأثيره لذلؾ وألجؿ  1.األنماط السموكية الجديدة أفعاؿو 
    الجزاء ال سيما في خصوص الموضوعات المستجدة لفرض عمى منظومة الجزاءات الدولية
بد أوال مف اإلحاطة بمقدمات قياـ النظاـ الدولي الجديد،  ا فبلوكذا في خصوص آليات فرضي
ما ىو تأثيرىا عمى الموضوعات فما ىي ىذه المميدات و ا، فيي المدخؿ الرئيسي لدراستي

 ؟ات الدوليةالمستجدة كموجبات لفرض الجزاء
 طبيعة التغير في النظاـ الدولي المطمب األوؿ:

في تحميمو لطبيعة التغير في النظاـ الدولي إلى أف النظاـ قد يحدد األستاذ سعد حقي       
اىما األكثر ارتباطا أتناوؿ منيا في ىذا المطمب مميديف اثنيف أر  ،مميداتسبقو خمسة 

                                                 
األهمية لمنشر والتوزيع، عماف،  -دراسة في مستقبؿ العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة -سعد حقي توفيؽ، النظاـ الدولي الجديد 1

 .129، ص 1999 ،-1-األردف، الطبعة 
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بموضوع التأثير عمى منظومة الجزاءات الدولية، يتعمؽ األوؿ منيا بانييار المعسكر االشتراكي 
 1وحرب الخميج األولى  ويتعمؽ الثاني منيما بتقمص دور المنظمات الدولية في فض النزاعات.

     وحرب الخميج األولى   انهيار المعسكر الشرقي الفرع األوؿ:
نياية نظاـ، وبروز  مف أىـ مميدات ،يعد انييار المعسكر الشرقي وحرب الخميج األولى      

بأنو ال صحة لمقوؿ بنظاـ جديد، إذ أنو نفس يرى بالرغـ مف أف مف الفقو مف  ،نظاـ جديد
دوف أف ندخؿ في نقاش حوؿ أنو نفس النظاـ بمبلمح  والنظاـ لكف بمعالـ وسمات مختمفة، 

األولى، قد ظاـ دولي جديد، فإف مبلمح انييار المعسكر الشرقي وحرب الخميج مختمفة، أـ أنو ن
 دولية، ػػػػػػػػػػػميدت لمرحمة تخطت مرحمة توازف القطبية، أثرت تأثيرا كبيرا عمى منظومة الجزاءات ال

   فما تفصيؿ ىذه المميدات؟
 ـوتفرد الواليات المتحدة بقيادة العال : انهيار المعسكر الشرقيأوال

منػػذ عقػػد السػػبعينات، إذ فقػػدت معػػدالت النمػػو االتحػػاد السػػوفيتي نييػػار لقػػد بػػدأت معػػالـ ا
كانت نسبة الػدخؿ العػالمي  6541 ، فبحموؿ العاـيتقيقر و زخميا وأخذ االقتصاد السوفيتي يتراجع

و نقُػػص  %1441فػػي حػػيف زادت النسػػبة األمريكيػػة إلػػى  %6043 لئلتحػػاد السػػوفيتي قػػد تراجعػػت إلػػى
مف المنتجات الصناعية، كمػا أخػذت الفجػوة التكنولوجيػة  %01 تاج مف حيث الحجـ المادي لػاإلن

  2.تتزايد في اتساعيا عف الغرب..
أمػػاـ كػػؿ ىػػذه التراجعػػات لػػـ يجػػد غورباتشػػوؼ حينمػػا وصػػؿ إلػػى السػػمطة مػػف خيػػار سػػوى       

وجػػػد بأنػػػو بػػػدوف  وإعػػػادة النظػػػر بسياسػػػة بػػػبلده الخارجيػػػة والقيػػػاـ باإلصػػػبلحات مػػػف الػػػداخؿ...
التكنولوجيػػػا ورأس المػػػاؿ والسػػػوؽ الغربيػػػة ال يمكػػػف أف يسػػػتفيؽ االقتصػػػاد السػػػوفيتي، وأنػػػو حػػػاف 

العػالـ الثالػث التػي  الوقت لمحد مف تدفؽ مميارات الدوالرات لدعـ أنظمة سياسية في بعػض بمػداف
نعػػػػاش إل لػػػػؾبػػػػدؿ ذ وتوجيييػػػػا،اأصػػػػبحت حكوماتيػػػػا شػػػػيوعية مثػػػػؿ أنغػػػػوال وأفغانسػػػػتاف ونيكػػػػاراغو 

 3.االقتصاد المتراجع

                                                 
 .15، ص المرجع السابؽ ،عد حقي توفيؽس 1
 26، ص نفس المرجع 2
 .30نفس المرجع،  3
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واتسػػػاقا مػػػع فرصػػػة تسػػػيد العػػػالـ التػػػي الحػػػت لمواليػػػات لػػػذلؾ وأمػػػاـ ىػػػذا التراجػػػع واالنييػػػار 
بػػػالقوؿ " إننػػػا نضػػػع حجػػػر  6551 صػػػرح الػػػرئيس '' بػػػوش'' فػػػي ىمسػػػنكي سػػػنة المتحػػػدة األمريكيػػػة

نػا نعمػؿ عمػى بنػاء األساس لنظاـ دولي أكثر سمما " وصرح أيضػا أمػاـ الكػونغرس األمريكػي " أن
نظػػاـ دولػػي جديػػد لبدايػػة فجػػر لحقبػػة جديػػدة، متحػػررة مػػف التيديػػد بالرعػػب وأقػػوى فػػي البحػػث عػػف 

 1العدالة واألمف ...."
يتضمف وجػوب تسػوية المنازعػات  أف ،مف المتصور والمأموؿ مف النظاـ الجديد لذلؾ كاف

وفقػػػا لمػػػرئيس  - االحتفػػػاظو ، الدوليػػػة بالوسػػػائؿ السػػػممية، وضػػػرورة التعػػػاوف الػػػدولي ضػػػد العػػػدواف
بمخزونات منخفضة مف السبلح مع إمكانية السيطرة عمييا دوليػا، وكػذا ضػرورة المعاممػة  -بوش

وىػػي المبػػادئ واألطروحػػات التػػي استبشػػر العػػالـ بيػػا كأسػػاس  2.العادلػػة لجميػػع الشػػعوب واألمػػـ"
ع أف ُصػدـ بواقػع الحقيقػة لنظاـ ما بعد الحػرب البػاردة، فيػؿ صػدقت النبػوءة أـ أف العػالـ مػا سػار 

عمى األرض؟ ىذه الحقيقػة التػي ترجمتيػا الواليػات المتحػدة واتسػاقا مػع فرصػة المرحمػة فػي عديػد 
 3:الوسائؿ واألساليب تعزيزا لمييمنة والتفرد ومف ىذه الوسائؿ

اخػػػتبلؽ الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة لمبػػػررات متنوعػػػة لمتػػػدخؿ فػػػي منػػػاطؽ مختمفػػػة، كقضػػػايا  -
 إلنساف والديمقراطية، واحتضاف الحركات اإلرىابية وغيرىا.حقوؽ ا

مصػػالحيا  سػػبيؿ تحقيػػؽألمػػـ المتحػػدة فػػي تجػػاه اتوجيػػو الو  الواليػػات المتحػػدة لمضػػغطممارسػػة  -
ف تناقضػػت مػػع الشػػرعية الدوليػػة كالػػذي حػػدث بمناسػػبة احػػتبلؿ العػػراؽ سػػنة  االسػػتراتيجية حتػػى وا 

 .66/15/1116 والتدخؿ في أفغانستاف إثر أحداث 1119
توظيػػػؼ الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة لبنػػػود الفصػػػؿ السػػػابع مػػػف ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة لتبريػػػر  -

تػػػدخميا فػػػي عديػػػد الػػػدوؿ واألقػػػاليـ ومػػػف ذلػػػؾ اسػػػتخداـ القػػػوة العسػػػكرية ضػػػد الػػػدوؿ التػػػي تصػػػفيا 
 الصػػوماؿبالمارقػػة والمتمػػردة، بصػػفة انفراديػػة ودوف أي شػػرعية ميثاقيػػة تبػػيح ليػػا التػػدخؿ )حالػػة 

                                                 
، جواف  -عيف مميمة -دار الهدى لمطباعة  والنشر -قسنطينة -عبد الكريـ كيبش، " نحو نظاـ عالمي جديد"، مجمة العموـ اإلنسانية 1

 . 216 -215، ص 17، العدد 2002
 . 83، ص18، العدد  1996لمي الجديد، مجمة الدبموماسي، حساـ هنداوي، في ماهية النظاـ العا 2
رسالة ماجيستر في العموـ  -2008-1990حالة سوريا  –دعاء جميؿ أحمد عرابي، أثر تغير النظاـ العالمي عمى استخداـ العقوبات  3

 .39،40، ص 2011جامعة القاهرة،  السياسية،
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( في حيف تغض الطرؼ بػؿ وتحمػي دولػة إسػرائيؿ مػف أي قػرار أممػي يفػرض الجػزاء 6551-6550
 جراء انتياكات القانوف الدولي ضد الشعب الفمسطيني. 

اسػػػػتخداـ الواليػػػػات المتحػػػػدة لمجػػػػزاءات فػػػػي صػػػػورة العقوبػػػػات االقتصػػػػادية والحصػػػػار وتجميػػػػد  -
ف لمييمنػػة األمريكيػػة مػػف مثػػؿ دولػػة كوبػػا وكوريػػا األرصػػدة الماليػػة ضػػد الػػدوؿ والقػػادة المعارضػػي

يراف وسوريا والعراؽ و السوداف وغيرىا مف الدوؿ.       الشمالية وا 
ميما يكػف مػف أمػر فػإف الثابػت فػي موضػوع الجػزاءات الدوليػة فػي الفتػرة التػي تمػت انييػار 

قػػد تحػػرر مػػف   -باعتبػػاره المكنػػة التنفيذيػػة لفػػرض الجػػزاء -المعسػػكر الشػػرقي، أف مجمػػس األمػػف 
الشػػمؿ الػػذي صػػاحبو طيمػػة أربعػػيف سػػنة مػػف الوجػػود وتجمػػى ذلػػؾ فػػي أف المرحمػػة شػػيدت تعػػدد 

 6653حػػدود  1114إلػى غايػػة سػنة  11/14/6551 :حػاالت فػرض الجػػزاءات الدوليػة، لتصػؿ مػػف تػاريخ
، مػػا قػرار منيػػا مئػػات القػػرارات الجزائيػػة بينمػػا شػػيدت فتػػرة أربعػػيف سػػنة مػػف وجػػود الثنائيػػة القطبيػػة

، وضػد روديسػػيا 6511قػرار، منيػا فقػط ثػػبلث قػرارات جزائيػة ضػد كوريػػا الشػمالية سػنة  215يسػاوي 
 6534.1وضد جنوب إفريقيا عاـ  6521عاـ 
 : حػرب الخميػج األولػىثانيا

لػػـ تكػػف حػػرب الخمػػيج سػػببا لقيػػاـ النظػػاـ الػػدولي الجديػػد، بقػػدر مػػا كانػػت المحظػػة التاريخيػػة 
لقياـ، إف  مف حيث انحصار وضعؼ قوة اإلتحػاد السػوفيتي، أو مػف حيػث المناسبة إلعبلف ىذا ا

عبلنيػػػػا لمتفػػػػوؽ بغيػػػػاب معارضػػػػة القػػػػوى الكبػػػػرى ألسػػػػموب  اسػػػػتغبلؿ الواليػػػػات المتحػػػػدة لؤلزمػػػػة وا 
معالجتيػػا لؤلزمػػة واتخاذىػػا لقػػرار المبػػادأة بقػػػرار اسػػتخداـ القػػوة دوف معارضػػة تػػذكر فػػي مجمػػػس 

لعػػراؽ لمكويػػت ولثػػاني مػػرة فػػي تػػاريخ األمػػـ المتحػػدة نظػػاـ حيػػث طبػػؽ فػػي حالػػة غػػزو ا 2.األمػػف
مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة،  09/6:المقػػرر بموجػػب المػػادة -فػػي شػػقو العسػػكري -األمػػف الجمػػاعي

مف الميثاؽ كمػا لػـ يجسػد مػف قبػؿ، وذلػؾ مػف  16وجسد الدفاع الشرعي الجماعي بموجب المادة 
رأى فيػػو  ي، األمػػر الػػذ6556-6551 د العػػراؽ عػػاـخػػبلؿ التحػػالؼ الػػدولي بقيػػادة األمػػـ المتحػػدة ضػػ

البعض ...'' أنو يميد إلى إعادة الدور إلى منظمػة األمػـ المتحػدة فػي كػؿ القضػايا الدوليػة، وأنػو 

                                                 
 .504، 503، 491عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  1
 .33سعد حقي توفيؽ، النظاـ الدولي الجديد، مرجع سابؽ، ص   2
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يساىـ في تفعيؿ دور مجمس األمف الميثاقي فػي الحفػاظ عمػى السػمـ واألمػف الػدولييف...في عػالـ 
اتخػػذ  ظيػػر بمناسػػبة الغػػزو العراقػػي لمكويػػت حيػػث وىػػو مػػا 1يسػػوده القػػانوف بػػدؿ شػػريعة الغػػاب''

عشػػر قػػرارا ضػػد العػػراؽ جػػاءت كميػػا عمػػى  اثنػػا ،خػػبلؿ فتػػرة تقػػؿ عػػف أربعػػة أشػػيرمجمػػس األمػػف 
لمفصػػػؿ السػػػابع مػػػف الميثػػػاؽ  مػػػف حيػػػث اسػػػتنادىاعكػػػس الػػػنمط التقميػػػدي لقػػػرارات مجمػػػس األمػػػف 

 .وباإلشارة الصريحة إلى مواده الميثاقية
مػػف خػػبلؿ ىػػذه الفتػػرة القصػػيرة مػػرتيف عمػػى مسػػتوى وزراء الخارجيػػة اجتمػػع مجمػػس األكمػػا 

 .ما لـ يحدث خبلؿ كؿ عمر الييئة إال مرتيف فقط وىو
عشر في مواجية العراؽ و كأنيا تشكؿ تطبيقػا حرفيػا  اثنبدت قرارات مجمس األمف االكما 
عتبػاره عمػبل وامكويػت مف الجماعي كمػا ورد فػي الميثػاؽ، فبػدأت بإدانػة الغػزو العراقػي للنظاـ األ

عدوانيا صريحا ومف ثمة مطالبة العػراؽ باالنسػحاب الفػوري دوف شػروط، ثػـ إدانػة كػؿ تصػرفات 
العراؽ البلحقة لعممية الغزو وفرض العقوبات االقتصادية عميو ثـ إلحاقيا بحصػار بحػري وجػوي 

فيػػذ قػػرارات مجمػػس ثػػـ األمػػر باسػػتخداـ القػػوة العسػػكرية إجبػػارا لمعػػراؽ لبلنسػػحاب مػػف الكويػػت وتن
 2.األمف

: " لػيس قاصػرا فقػط عمػى مجػرد دولػة 15/16/6556إف األمر كما صرح بػو الػرئيس بػوش فػي
نما ىو أكبر مف ذلػؾ، إنػو نظػاـ عػالمي جديػد، أيػف تمتقػي مػف خبللػو  صغيرة تعرضت لمعدواف وا 
مختمػػػؼ دوؿ العػػػالـ حػػػوؿ قضػػػية مشػػػتركة، مػػػف أجػػػؿ السػػػعي إلػػػى تحقيػػػؽ تطمعػػػات وطموحػػػات 

 3.نسانية إلى السبلـ واألمف والحرية وسيادة القانوفاإل
لقد وصؼ الدارسوف لمنظاـ الدولي والعبلقػات الدوليػة بػأف التغيػرات التػي حػدثت فػي شػرؽ 

و التػػي تمثمػػت أساسػػا فػػي تيػػاوي أنظمػػة الحكػػـ االشػػتراكية  6545بػػدءا مػػف العػػاـ  أوروبػػاوسػػط  و
بيػػة ونيايػػة لنظػػاـ مػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة وسػػقوط حمػػؼ وارسػػو بأنيػػا بدايػػة لنظػػاـ أحػػادي القط

توسػع االتجػاه  ،األمف الجمػاعي الميثػاقينظاـ تعزيز أنو وبدؿ في الثانية، وىو ما تجمى واضحا 
                                                 

 .499عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  1
 .59،60دعاء جميؿ أحمد عرابي، مرجع سابؽ، ص  2

3 Abdennour Benantar, L'onu après la guerre froide l'impèratif de rèforme, Casbah Editions, Alger, 
2002, p 39.  
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لحمػػػؼ األطمسػػػي، وتطػػػوير واسػػػتحداث نحػػػو تطػػػوير فعاليػػػات نظػػػاـ األمػػػف التحػػػالفي مػػػف خػػػبلؿ ا
تحالفػػات األمنيػػة الثنائيػػة بػػيف الواليػػات إضػػافة إلػػى إقامػػة ال ''أوروبػػا''منظمػػة األمػػف والتعػػاوف فػػي 
مػػا قضػػى تػػدريجيا عمػػى كػػؿ أمػػؿ فػػي تعزيػػز آليػػات ومكانيزمػػات  1المتحػػدة وغالبيػػة دوؿ العػػالـ.

 .األمف الجماعي الدولي الميثاقي
ميما يكف مف أمر فإنو وتكريسا لقياـ النظاـ العالمي الجديد وبعد أف ورثت روسيا 

في اجتماع قمة المجمس ي الدائـ في مجمس األمف، فقد أصدر االتحادية مقعد االتحاد السوفيت
 لمنظاـ األساسية مقوماتالمأموؿ والبيانا يتضمف  96/16/6551: عمى مستوى رؤساء الدوؿ بتاريخ

توسيع مياـ األمـ المتحدة عموما وأطر عمؿ  الدولي الجديد موزعة عمى أربعة فئات ىي:
اللتزاـ باألمف الجماعي ا، بات واحتراـ حقوؽ اإلنسافاالنتخامجمس األمف تحديدا نحو مراقبة 

وىي إجماال  2.حفظ السبلـ، نزع السبلح والرقابة عمى التسمح وأسمحة الدمار الشامؿالميثاقي، 
الموجبات الجديدة التي اتخذ منيا مجمس األمف سندات لفرض الجزاءات الدولية في فترة ما بعد 

فإف أىـ وقبؿ ذلؾ  ،ا في المطمب الثاني مف ىذا المبحثالتي سأتطرؽ إليي و ،الحرب الباردة
ارتباطا بمنظومة الجزاءات  مف أكثر المبلمح الذي أراه بعد نياية الحرب الباردة و َجدَّ  ،مممح

الدولية ىو مممح تقمص دور المنظمات الدولية في فض النزاعات الدولية، فما التأثير الذي 
ال سيما منظمة األمـ المتحدة في فرض الجزاء والمبادرة  حدث في واقع قدرة المنظمات الدولية

 بفض النزاعات الدولية؟
 تقمص دور المنظمات الدولية الفرع الثاني: 

لمػػػا صػػػرح بػػػو الػػػرئيس بػػػوش األب فػػػي أعقػػػاب تحريػػػر  ارغػػػـ أنػػػو كػػػاف مػػػف المتوقػػػع ووفقػػػ      
رعية الدولية ممثمة في ىيئة الكويت، أفَّ حؿ المنازعات الدولية سيكوف بالطرؽ السممية ووفؽ الش

. األمػػـ المتحػػدة، وبالتػػالي السػػعي إلػػى تعزيػػز قػػدرة المنػػتظـ الػػدولي عمػػى آداء الميػػاـ المنوطػػة بػػو
خداـ خاصة ما تعمؽ منيا بمسائؿ السمـ واألمف الدولييف وتعزيػز احتػراـ حقػوؽ اإلنسػاف ونبػذ اسػت

 .أثبػت خطػأ ىػذه التصػورات واآلمػاؿ ، لكف وعكس ذلػؾ فػإف واقػع القػوةالقوة في العبلقات الدولية

                                                 
 .502-501رب، مرجع سابؽ، ص عمي جميؿ ح 1
 .500، ص نفس المرجع 2
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في اسػتبعاد األمػـ المتحػدة  الواليات المتحدة األمريكية حيث ومع انزواء االتحاد السوفيتي أخذت"
مف المشاركة في حؿ المنازعات الدولية و حالة النػزاع العربػي اإلسػرائيمي خيػر مثػاؿ عمػى ذلػؾ، 

ؿ ىػذه المنازعػات فػإف دورىػا يجػب أف وحتى في الحاالت التػي يسػمح ليػا بالمشػاركة فػي حػؿ مثػ
 1"يقتصر عمى إصدار القرارات التي تمثؿ الغطاء الدولي لتدخؿ الواليات المتحدة األمريكية

لذلؾ ظير في فترة نياية الحرب الباردة إمعاف الواليات المتحدة األمريكيػة وبصػفة انفراديػة       
عمػى الػدوؿ، حيػث يرصػد المتػابع وجػود في فرض جممة مف العقوبات ال سػيما منيػا االقتصػادية 

بالمائػػة مػػف سػػكاف العػػالـ،  12دولػػة تمثػػؿ فػػي مجموعيػػا زىػػاء  13حػػوالي سػػتيف فػػرض عقوبػػة فػػي 
ومف ذلؾ ما فرضتو الواليات المتحدة األمريكية عمى كولومبيا لحثيا عمى مكافحة المخػدرات فػي 

 14الياباف تبمػغ قيمتيػا حػوالي ، وفي الوقت نفسو إعبلنيا فرض عقوبات تأديبية ضد 1773أوائؿ 
بػػؿ أف الوضػػع بمػػغ بالواليػػات المتحػػدة حػػد المجػػوء إلػػى فػػرض العقوبػػات القسػػرية   2.مبلييػػر دوالر

قضػية إقمػيـ كوسػوفو، أيػف  دوف غطاء ميثاقي مف األمـ المتحدة وىو ما تجسد وبوضوح بمناسبة
لجػة أزمػة إنسػانية أودت بحيػاة استغمت الواليات المتحدة األمريكيػة عجػز المنػتظـ الػدولي فػي معا

اآلالؼ مػػف المسػػمميف، ليتػػدخؿ النػػاتو عسػػكريا ويوقػػؼ المجػػازر التػػي ارتكبػػت فػػي كوسػػوفو إثػػر 
، والتي كانت إيذانا ببدء اإلبادة والمجازر في حػؽ 1/13/6551 إعبلف ألباف كوسوفو االستقبلؿ في

  3المسمميف األلباف.
صورة مجمس األمف قد أصبحت في ظؿ النظاـ أف األمـ المتحدة في حاصؿ المسألة      

العالمي الجديد عاجزة عف اتخاذ الموقؼ الفّعاؿ لمعالجة األزمات الدولية، لتحؿ محميا الواليات 
المتحدة األمريكية، وصورة بعض ىذا الحموؿ، كاف مف خبلؿ سمطة فرض العقوبات الدولية 

جديدة وافقت مرحمة نياية الحرب الباردة  المختمفة والتي غالبا ما استندت في فرضيا إلى أسباب

                                                 
 . 86، ص1996، 18، مجمة الدبموماسي، العدد في ماهية النظاـ العالمي الجديدحساـ هنداوي،  1
   ليتيـ فتيحة، عقوبات األمـ المتحدة االقتصادية وأثارها عمى حقوؽ اإلنساف دراسة حالة العراؽ، رسالة ماجيستر، كمية الحقوؽ جامعة 2

 . 19، ص 2002/2003الحاج لخضر باتنة، 
 .98و 70 عماد جاد، التدخؿ الدولي بيف االعتبارات اإلنسانية واألبعاد السياسية، مرجع سابؽ، ص 3
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في صورة تحقيؽ الديمقراطية ومكافحة اإلرىاب ومنع الحصوؿ عمى أسمحة الدمار الشامؿ 
 وغيرىا، وىي الموجبات الجديدة لفرض الجزاء فما ىي ىذه الموجبات تفصيبل ؟

 الموجبات المستجدة لفرض الجزاء الدولي المطمب الثاني:
أربعػة فئػات لتػدخؿ األمػـ  11/11/1776 8س األمػف بموجػب بيانػو المػؤرخ فػيسبؽ وحػدد مجمػ     

المتحػػدة وسػػعييا فػػي تحقيقيػػا و ىػػي مراقبػػة االنتخابػػات واحتػػراـ حقػػوؽ اإلنسػػاف، االلتػػزاـ بػػاألمف 
وىػػي التػػي الجمػػاعي الميثػػاقي، حفػػظ السػػبلـ، نػػزع السػػبلح والرقابػػة عمػػى التسػػمح وأسػػمحة الػػدمار 

  فرض الجزاء في حاؿ االنتياؾ والمخالفة.صارت موجبات مستجدة ل
 مف المفهـو التقميدي إلى المفهـو الجديد  الفرع األوؿ: السمـ واألمف الدولييف

أفَّ سمـ واألمف الدولييف عندما افترض مفيوما تقميديا لم المتحدة األمـتبنى ميثاؽ 
كؿ أساسي في استخداـ التيديدات التي يمكف أف تعرض السمـ واألمف الدولييف لمخطر تكمف بش

مسائؿ االقتصادية القوة المسمحة أو التيديد بيا، وبالرغـ مف أف ميثاؽ األمـ المتحدة أىتـ بال
لكنو لـ يربط ىذه المسائؿ ربطا عضويا محكما بقضايا  ،قضايا حقوؽ اإلنسافواالجتماعية و 

التي يشكميا استخداـ  ال يمكف أف تشكؿ نفس المخاطر السمـ واألمف الدولييف بالنظر إلى أنيا
وىو ما يبدو استدالال مف خبلؿ ما خوؿ لمجمس األمف مف صبلحيات ال سيما  1.القوة المسمحة

مف الميثاؽ وما تبلىا مف مواد حوؿ إنشاء لجنة أركاف الحرب  09في نص المادة: 
 2حيف دخوؿ الميثاؽ حيز التنفيذ.لو مف تطبيؽ  ُيػػػػرَ لـ وصبلحياتيا، األمر الذي 

األمـ المتحدة كانت دائمة االستقصاء عبر أجيزتيا المختمفة عف  رغـ ذلؾ فإف كفل
مستجدات الحاالت التي تيدد السمـ واألمف الدولييف متتبعة بذلؾ تطور مفيـو األمف الجماعي 
الذي خرج عف إطاره التقميدي ذي األبعاد العسكرية نحو تصور جديد لؤلمف الجماعي ذي أبعاد 

تعقيدا وتنوعا مف حيث المخاطر والتيديدات، لذلؾ نجد التقرير المقدـ لمجمعية أكثر  إنسانية

                                                 
1Nico J. Schrijver. (The Future of the Charter of the United Nations). MaxPlanK  Yearbook of the 
United Nations Law. Vol.10.2006.p.11. 

 .185خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  2
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تحت عنواف ''عالـ أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشتركة'' يكشؼ عف وجود ست  1119العامة عاـ 
 1في: حددىا فئات مف التيديدات التي ينبغي مواجيتيا دوليا

 لفقر واألمراض المعدية وتدىور البيئة.التيديدات االقتصادية واالجتماعية بما في ذلؾ ا -
 الصراع بيف الدوؿ. -
الصراعات الداخمية، بما في ذلؾ الحروب األىمية واإلبادة الجماعية واألعماؿ الوحشية  -

 األخرى المرتكبة عمى نطاؽ واسع.
 األسمحة النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية. -
 .ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلرى -
 الجريمة المنظمة عبر الوطنية.  -

أنو ولتعزيز قدرة نظاـ األمف الجماعي عمى مواجية ىذه التحديات  قد بّيف التقرير كما أف
التقرير وبوضوح تاـ  ليشير 2ىي: الفعالية والكفاءة واإلنصاؼ. ال بد مف اتصافو بصفات ثبلث

ف إلى أف العقوبات الدولية إجماال إنما تعد وسيمة وقائية ف عالة تمنع ابتداء مف وقوع التيديد وا 
بيف  كما أف التقرير قد ربطوقع التيديد أف ال يكوف ذا آثار وخيمة عمى المجتمع اإلنساني، 
 3تحسيف واقع عمميا.فعالية العقوبات وتقي د مجمس األمف ببعض الشروط التي مف شأنيا 
الدولييف، أنو قد تغير وتحوؿ ميما يكف األمر فإف الثابت في مسألة مفيـو السمـ واألمف 

فتقميديا مفيـو تيديد السمـ واألمف الدولييف . في فترة ما بعد الحرب الباردة عما كاف عميو قبميا
                                                 

 A/565/59مف التقرير الصادر بالوثيقة رقـ:  15أنظر الصفحة  1
 عمى الموقع االلكتروني:  

www.un.org/arabic/secureworld/report_arabic.pdf 
جماعي )األجهزة المختمفة لألمـ المتحدة( في صوف بالنسبة لمفعالية لـ ينكر التقرير بعض النجاحات التي حققتها مؤسسات األمف ال 2

السمـ، في مقابؿ فشمها في نواح متعددة أخرى، وذلؾ بسبب عدـ امتثاؿ الدوؿ األطراؼ بالتزاماتها إلى جانب غياب أنظمة الرقابة عمى 
ب المساندة مف الجهات اإلقميمية حسف سير العمؿ والتحقؽ مف االمتثاؿ، بحيث أنه بحسب التقرير مف الصعب تحقيؽ االمتثاؿ عند غيا

والوطنية وهيئات المجتمع المدني، أما عف الكفاءة فقد رأى التقرير أف أكبر مصدر النعداـ الكفاءة في مؤسسات األمف الجماعي هو عدـ 
القضايا التي  استثمار الوقت والموارد في مرحمة مبكرة لمحيمولة دوف نشوب النزاعات وتصعيدها، أما بخصوص اإلنصاؼ في معالجة

 تواجهها هذع المؤسسات فإف الممارسة عمى األرض أثبتت التمييز في االستجابة لمتهديدات التي يتعرض لها األمف الدولي. راجع في ذلؾ:
 عمى الموقع االلكتروني:  A/565/59مف التقرير الصادر  بالوثيقة رقـ:  30،31، 29ص، 

www.un.org/arabic/secureworld/report_arabic.pdf 
 وما يميها عمى الموقع:  29ص  A/ 565/59راجع تقرير األمـ المتحدة ضمف الوثيقة األممية رقـ:  3

www.un.org/arabic/secureworld/report_arabic.pdf 
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يتحقؽ عندما تدخؿ دولة في حرب مع غيرىا، أو عندما تتخذ عمبل مف أعماؿ التدخؿ في 
لحاالت التي يقع فييا أو في ا شؤونيا، أو عندما تيدد باستخداـ إحدى صور العنؼ ضدىا.

صداـ داخؿ إقميـ الدولة بصورة فييا استخداـ لمقوة والعنؼ إلى الحد الذي يعرض مصالح الدوؿ 
فإف ىذا التيديد وفي زمف ما بعد الحرب الباردة، صار تفسيرا بدائيا ما  1.األخرى لمخطر

في  مجمس األمف الصادر عف بيافالاستدعى تعريفو بتعريؼ أكثر تطورا أو شموال، فمقد وصؼ 
" إف غياب الحروب والنزاعات :مفيـو السبلـ كما يمي 96/16/6551 القمة المنعقدة بتاريخ:

العسكرية بيف الدوؿ ال يعني بالضرورة استتباب األمف والسبلـ العالمييف لقد أصبحت المصادر 
في المجاالت غير العسكرية تشكؿ تيديدا فعميا لمسبلـ واألمف الدولييف وتمؾ المصادر تتمثؿ 

فما ىي التيديدات الجديدة لمسمـ الموجبة لمجزاء  2.االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والبيئػية"
 الدولي؟

 المستجدة  رع الثاني: حاالت تهديد السمـ واألمف الدولييفالف
تحت عنواف ''عالـ أكثر أمنا مسؤوليتنا  1119التقرير المقدـ لمجمعية العامة عاـ  بحسب    

المشتركة'' كشؼ التقرير عف وجود ست فئات مف التيديدات التي ينبغي مواجيتيا دوليا مف 
ضمنيا تزايد الصراعات الداخمية، وانتياؾ حقوؽ اإلنساف وانتشار التسابؽ نحو التسمح وانتشار 

  األعماؿ اإلرىابية وىي أىـ الموجبات المستجدة لفرض الجزاءات الدولية. 
 موجب لفرض الجزاءات الدوليةت الداخمية النزاعاتزايد : والأ

لقد أدى انحصار المجابية بيف القوتيف العظمييف إلى إدراؾ المجتمع الدولي أف النزاعات 
 ،التي كاف ينظر إلييا عمى أنيا بيف النظاـ الديمقراطي المبرالي والنظاـ االجتماعي الماركسي

النزاعات ىذه  جميا في إعادة بروزذلؾ ظير  وقد ،والجوىر نزاعات إثنية ىي في الحقيقة
  3.والدوؿ المكبوتة في عديد مف المناطؽ

                                                 

 .182أحمد عبد اهلل أبو العال، مرجع سابؽ، ص  1
 .152،ص 114، العدد 1993ولية، أكتوبر نبيؿ العربي،"األمـ المتحدة والنظاـ العالمي الجديد"، السياسة الد 2
 189-188، ص 2004براياف واتيت، ريتشارد ليتؿ ومايكؿ سميث، قضايا في السياسة العالمية، مركز الخميج لألبحاث،  3
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قميمية بعبارة أخرى أدى سقوط االتحاد السوفيتي إلى تحوؿ الصراعات مف بينية دولية ، وا 
إلى أنو في  تشير اإلحصاءات إذ   1ترتكز عمى أسس عرقية ولغوية.داخمية أىمية حروب إلى 

 10نزاع مسمح رئيسي في العالـ، كاف مف بينيا  13اندلع  1110 -6551سنة أي ما بيف  61خبلؿ 
نزاع مسمح داخؿ الدوؿ فقط أو داخؿ الدوؿ  19في حيف كاف ىناؾ  2.حروب فقط بيف الدوؿ

مف النزاعات المسمحة فيما بعد  %51ويشترؾ فيو أطراؼ إقميمية، وىذا يعني أف أكثر مف 
ى درجة أف أصبحت الحروب الدولية نادرة الحدوث ، إلالحرب الباردة قد كاف حربا داخمية

بمغ عدد النزاعات المسمحة سواء  1110-6551 أنو خبلؿ الفترة مف 16ويوضح الجدوؿ رقـ: 3نسبيا.
أي بعد  6556نزاع شيدىا عاـ  96 و 1110 و 6553 عامينزاعا في  65داخؿ الدوؿ أو بيف الدوؿ 

خريطة ىذه الصراعات الداخمية تشير إلى أف أغمب  لتكوف 4.عاـ واحد مف انتياء الحرب الباردة
نزاع  13يوضح ذلؾ مف حيث أف مف عدد  11ىذه الصراعات كاف في إفريقيا، والجدوؿ رقـ: 

ثيوبيا  63نزاعا مسمح في  93كاف نصيب إفريقيا منيا: مكانا بالقارة فباستثناء الحرب بيف ارتيريا وا 
 5.عرقينزاع بأنو ذا طابع  64اتسـ 

فإنو وأماـ رغبات االنفصاؿ لكثير مف القوميات كثيرا ما تمجأ الدولة المركزية في لذلؾ 
، ما يجعؿ مف النزاع يتطور إلى نزاع مسمح يتعدى ىذه الدوؿ إلى أعماؿ القمع والقتؿ واالنتياؾ

مف ثمة تمجأ األمـ المتحدة والدوؿ العظمى يشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف و  حدود الدولة و
 .تحت أحكاـ البند السابع اتخاذ جممة مف الجزاءات الدولية إلىييا ف

أف  :جاء فيو 866القرار  11/10/6556 :ففي مسألة العراؽ مثبل أصدر مجمس األمف في
المجمس منزعج مما يتعرض لو المدنيوف العراقيوف مف قمع في أماكف متعددة في العراؽ التي 

                                                 
صالح ممكف، مؤسسة األهراـ  1  .87، ص 2010 -1-، الطبعة -القاهرة –أحمد سيد أحمد، مجمس األمف فشؿ مزمف وا 
ثـ تجدد النزاع  1992-1990والنزاع بيف الهند وباكستاف خالؿ الفترة مف  2000-1998إثيوبيا وأرتيريا ما بيف  وهي الحرب بيف 2

ثـ الحرب التي قادتها الواليات المتحدة وبريطانيا واستراليا وعدد  1991، والحرب العراقية الكويتية عاـ 2003-1996بينهما خالؿ الفترة 
 . 2003مف الحمفاء ضد العراؽ عاـ 

 .88أنظر: أحمد سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص 
الطبعة  -لبناف–فتيحة ليتيـ، نحو إصالح منظمة األمـ المتحدة لحفظ السمـ واألمف الدولييف، مركز دراسات الوحدو العربية، بيروت  3

 . 67، ص 2011أفريؿ  األولى،
 .89، 88ص  مرجع سابؽ، ،أحمد سيد أحمد 4
 .89نفس المرجع، ص  5



 الجزاءات الدولية  وتطورالفصل الثالث: النظام الدولي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولالباب 
 

141 

وح مكثؼ لبلجئيف نحو الحدود...مما ييدد السبلـ واألمف يسكنيا األكراد أيضا مما أدى إلى نز 
لتتوالى قرارات مجمس األمف المستندة لتيديد السمـ واألمف الدولييف مف شاكمة قرار  ،الدولييف

أف حجـ المأساة  :والذي قرر فيو 19/11/6559 في 350 :مجمس األمف في موضوع الصوماؿ رقـ
وكذلؾ  ؿ تيديدا لمسبلـ واألمف الدولييف.ماؿ.... تشكاإلنسانية الناتجة عف النزاع في الصو 
لقد الحظ  ضد ىايتي وجاء فيو:... 63/12/6559في  406حدث مع أزمة ىايتي حيث صدر القرار 

المجمس بقمؽ تدىور األزمة اإلنسانية مما أدى إلى النزوح الجماعي لمسكاف مما يشكؿ تيديدا 
طابعيا التقميدي قد تعدت في عديد المناسبات  بؿ أف العقوبات 1.لمسبلـ واألمف الدولييف

والذي  المتعمؽ بالعقوبات االقتصادية مثبل إلى إعماؿ ما يسمى بالتدخؿ اإلنساني القسري
الذي ىو المستجد و  يضفي عميو الشرعية الدولية، األحياف دوف غطاء ميثاقي بعضاستخدـ في 

تجدة كصورة مف الصور المواكبة لتطور تناولو عند الحديث عف أىـ اآلليات والتدابير المسأس
التيديدات التي جاءت بيا مرحمة ما بعد الحرب الباردة وذلؾ في صورة آلية التدخؿ ألجؿ 

ما يسميو البعض بالتدخؿ اإلنساني، والذي صار اليـو تحت مسمى حماية حقوؽ اإلنساف أو 
 2مسؤولية الحماية.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

  .152ص  114، العدد 1993العربي "األمـ المتحدة والنظاـ العالمي الجديد"، السياسة الدولية، أكتوبر  نبيؿ 

 . 52ص ،  2001تقرير المجنة الدولية المعنية بالتدخؿ وسيادة الدوؿ، ديسمبر  ،أنظر في معطى وشروط مسؤولية الحماية 2
-www.iciss-ca/pdf /arabic-report.pdf. 

 



 الجزاءات الدولية  وتطورالفصل الثالث: النظام الدولي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولالباب 
 

146 

 (01جدوؿ رقـ: )
 2004-1990ية خالؿ الفترة ما بيف عات الرئيساعدد الصر 

 
 عدد الصراعات السنة
1990 30 
1991 31 
1992 27 
1993 29 
1994 29 
1995 27 
1996 23 
1997 19 
1998 26 
1999 25  
2000  23 
2001 22 
2002 20 
2003 20 
2004 19 
 370 اإلجمالي

  The Uppsala Conflict Data Program. SIPRI.Yerbook 2007الوصدر8

 
 (02جدوؿ رقـ: )

 2004-1990التوزيع اإلقميمي لمصراعات المسمحة خالؿ الفترة ما بيف 
 

 عدد الصراعات المنطقة
 19 إفريقيا
 15 آسيا

 10 الشرؽ األوسط
 07 أوروبا

 06 أمريكا الالتينية
 57 اإلجمالي
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 انتهاؾ قيـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية ثانيا:
 13انػػدلع  1110 -6551ما بػػيف الجزئيػػة السػػابقة إلػػى أنػو فػػي الفتػػرة الممتػػدة اإلشػػارة فػػي تسػبق

نزاع مسمح رئيسي في العالـ، ىذه الصراعات التي حسب تقرير التنمية البشرية لؤلمـ المتحدة قد 
خاصػة فػي  والجػئمميوف ضحية أغمبيـ مف المدنييف بيف قتيػؿ وجػريح ومشػرد  912خمفت حوالي 

 كػػالتي اإلثنيػػة و مجمػػؿ ىػػؤالء الضػػحايا كػػانوا نتاجػػا لجػػرائـ اإلبػػادة العرقيػػة إفريقيػػا، السػػيما وأف
 ة الصراع بيف اليوتو والتوتسي ما يقاربوفي رواندا أيف راح ضحي البوسنة واليرسؾ، في تحدث

 1األمـ المتحدة وقواتيا المرابطة في المنطقة.قتيؿ عمى مرأى ومسمع  4114111
الحػرب البػاردة،  فتػرة مػا بعػد فػي كات الكبيرة لحقػوؽ اإلنسػافأبانت حقائؽ واقع االنتياكما 

ف اشػػػتداد الصػػػراعات الداخميػػػة ذات الطبيعػػػة العرقيػػػة الموغمػػػة فػػػي انتيػػػاؾ أحكػػػاـ حقػػػوؽ أعمػػػى 
اإلنساف مف شأنيا أف تشكؿ مساسا كبيرا بالسمـ واألمف الدولييف،السيما عند امتداد الصػراع إلػى 

 فػػرضومػػف بعػػده الػػدولي، مػػا  خطػػر تيديػػد السػػمـ اإلقميمػػي الػػدوؿ المجػػاورة ومػػا يصػػحب ذلػػؾ مػػف
أف تتخذ مف التدابير ما يمـز لمحد مػف ىػذه المخػاطر تفاديا ليذا الخطر  ىيئة األمـ المتحدةعمى 

سػػػمحت التوازنػػػات الدوليػػػة  لقسػػػرية تحػػػت أحكػػػاـ الفصػػػؿ السػػػابع إف ّ فػػػي صػػػورة الجػػػزاء والتػػػدابير ا
فػي حالػة  كالػذي حػدث إّف صػعب ذلػؾ. اؽ األمػـ المتحػدةوخػارج ميثػ بذلؾ، وخػارج ىػذه األحكػاـ
ت العبلقػػات الدوليػػة، أوؿ حالػػة السػػتخداـ القػػوة المسػػمحة مػػف دولػػة ضػػد إقمػػيـ كوسػػوفو أيػػف شػػيد

  2دولة أخرى العتبارات إنسانية دوف تفويض رسمي مف مجمس األمف.
وبعػد كػؿ  1771ينػا المؤتمر العالمي لحقوؽ اإلنساف المنعقػد فػي فيليصؿ العالـ و بمناسبة 

وفػػػػي خطػػػوة معػػػززة لممنظومػػػػة   المآسػػػي اإلنسػػػانية التػػػػي شػػػيدتيا بػػػدايات نيايػػػػة الحػػػرب البػػػاردة
وافػػؽ المػػؤتمر عمػػى أف تعػػد الديمقراطيػػة  أيف،يػػة وحقػػوؽ اإلنسػػافعولمػػة الديمقراط إلػػىالحقوقيػػة، 

موجبات رج خاو الديمقراطية  مبادئ وأطرما يجعؿ مف أي نظاـ خارج  أساس شرعية نظاـ الحكـ
لفػػرض حزمػػة مػػف الجػػزاءات الدوليػػة فػػي صػػورة المقاطعػػة  المشػػرعية معرضػػ افاقػػد ،مكافحػة الفسػػاد

حػدث سػنة  وىػو مػا " و غيرىا مػف الجػزاءات ،االقتصادية ووقؼ العضوية في المنظمات الدولية

                                                 
 .105احمد، مرجع سابؽ، ص أحمد سيد  1
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 التػػي كانػػت مقػػررةحيػػث منعػػت عميػػو اإلعانػػات الماليػػة  مػػف االتحػػاد األوربػػي ضػػد السػػوداف، 6551
 1".بسبب انتياؾ السوداف لحقوؽ اإلنسافلو، 

حالػة أخػرى ومثػاؿ واضػح ، 721و قػرار مجمػس األمػف رقػـ:  1772لتكوف حالة ىايتي سػنة 
كطريػؽ لموصػوؿ  البلشػرعيةالمؤكد عمى رفض االنقبلبات المعػزز لؤلسػاليب  عمى النيج األممي

عضػػاء إنشػػاء قػػوات متعػػددة حيػػث نػػص القػػرار السػػالؼ الػػذكر عمػػى أنػػو يجيػػز لمػػدوؿ األ ،لمسػػمطة
الجنسػػيات تكػػوف تحػػت قيػػادة موحػػدة إلعطػػاء الوسػػائؿ الممكنػػة لتسػػييؿ رحيػػؿ النظػػاـ العسػػكري 
وعودة الحكومة الشرعية، وقد كانت ىذه الحالة ىي األولى التػي يقضػي فييػا المجمػس باسػتعماؿ 

 2.القوة مف أجؿ إعادة نظاـ منتخب ديمقراطيا
، 126 ةتمثػؿ ذلػؾ فػي البلئحػ عمى نفس النيج و -الحقا–قة قد ساروا ولئلشارة فإف القادة األفار  

بػالجزائر حػػوؿ رفػض االنقبلبػػات  1777التػي صػادقت عمييػػا منظمػة الوحػػدة اإلفريقيػة فػي جويميػػة 
وذلػؾ إيمانػػا ، 6111كوسػيمة العػتبلء السػمطة فػي إفريقيػا، والػذي أكػػدت عميػو قمػة لػومي فػي سػنة 

التنمويػػػة وديمقراطيػػػة الحكػػػـ، ومكافحػػػة  تالعضػػػوي بػػػيف السياسػػػا طمػػػف الػػػدوؿ اإلفريقيػػػة باالرتبػػػا
موريتانيػا فػي اإلتحػاد اإلفريقػي إثػر انقػبلب  وكتطبيؽ ليذه البلئحة فقد تـ تجميد عضػوية، الفساد

الرئيس الموريتاني الحالي'' محمد بػف عبػد العزيػز'' وفػي مصػر بعػد انقػبلب الجنػراؿ ''عبػد الفتػاح 
رعي محمد مرسي، إلػى غايػة تنظػيـ انتخابػات شػرعية جديػدة، ولنػا أف السيسي'' عمى الرئيس الش

 نسأؿ عف مدى شرعية أي انتخابات ينتخب فييا شخص المنقمب نفسو.
د بعػد الحػرب البػاردة، وفػي مسػألة حقػوؽ اإلنسػاف بالػذات، قػ غاية ما في األمر أف نظاـ ما     

ولي، ومػػف القواعػػد اآلمػػرة الموجبػػة مػػف الشػػأف الػػدبػػأف صػػارت  زاد مػػف الػػوعي العػػالمي بأىميتيػػا
لمعقوبػػات فػػي حػػاؿ انتياكيػػا، ومػػف ثمػػة يكػػوف لؤلمػػـ المتحػػدة ومػػف ورائيػػا لمػػدوؿ الكبػػرى و عمػػى 
رأسيا الواليات المتحدة األمريكية أف تمارس جممة مف اإلجراءات بؿ وتسمط جممة مػف الجػزاءات 

النػداء باختصاصػيا المسػتيدفة،  دوف أف تسػتطيع الدولػة عمى كؿ انتياؾ ليذه الحقػوؽ والحريػات

                                                 
 .98قادري عبد العزيز، حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي والعالقات الدولية، مرجع سابؽ، ص  1
 .137أحمد سيد احمد، مرجع سابؽ، ص  2
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الداخمي و بإعبلء مبدأ عدـ التدخؿ، فحؽ اإلنساف في فترة ما بعػد الحػرب البػاردة سػما عمػى أي 
 مبدأ آخر ولو كاف في صورة مبدأ السيادة.

 لمجزاء الدولي جديداف افموجبواألعماؿ اإلرهابية  النووي التسمح :ثالثا
ولوجية النووية وتعاظـ األعماؿ اإلرىابية في كثير مف عد التسابؽ نحو اكتساب التكن      

المناطؽ والدوؿ مف أىـ الموجبات التي كانت مناسبة لفرض الجزاءات الدولية، مف منطمؽ، 
 كوف الموجباف ميدداف واضحاف لمسمـ واألمف الدولييف، فما تفصيؿ ىذاف الموجباف ؟

 ت الدولية كموجب لفرض الجزاءا أسمحة الدمار الشامؿامتالؾ / 6
اختمفت الحاالت ذات الصمة بيذه األسمحة والتي فرض مجمس األمف بموجبيا عقوبات 
دولية عمى مجموعة مف الدوؿ، لكنيا اجتمعت في تكييفيا عمى أنيا تيديد لمسمـ واألمف 
الدولييف، ورغـ عدـ وجود تعريؼ محدد ألسمحة الدمار الشامؿ، إال أنو مف المتفؽ عميو عمى 

ىي السبلح النووي والكيميائي والبيولوجي، ويضيؼ بعض  ،ؿ ثبلثة أنواع رئيسيةتشم اأني
صنفا رابعا ىو األسمحة اإلشعاعية إلى جانب وسائؿ إيصاؿ ىذه األسمحة  ،الفقياء إلى ما سبؽ

في صورة القذائؼ والصواريخ والمنظومات األخرى غير المأىولة والقادرة عمى إيصاؿ ىذه 
وعمى الرغـ مف أف مسألة منع استخداـ السبلح  1.يصا ليذا االستعماؿاألسمحة والمصممة خص

فإف المجتمع الدولي بعد نياية  6511 النووي قد كاف محؿ منع بموجب برتوكوؿ جنيؼ لعاـ
الحرب الباردة ما فتئ يسعى إلى الحد مف انتشار ىذا النوع مف السبلح إدراكا منو لخطورتو 

 243وبموجب القرار  مجمس األمف ، إلى الحد الذي اعتبر فيودولييفعمى االستقرار والسمـ ال
نتاج وتخزيف  19/10/6556 الصادر في: عدـ مصادقة العراؽ عمى معاىدة حظر استحداث وا 

كؿ تيديدا أنو يش 11/10/6531 األسمحة البكترولوجية والتكسيتية وتدمير تمؾ األسمحة المؤرخة في:
ض مجمس األمف حزمة مف الجزاءات الدولية عمى دولة كذلؾ فقد فر  يف،لمسمـ واألمف الدولي

                                                 
 . 195خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  1
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( واتفاؽ NPT) 1.بموجب معاىدة عدـ انتشار السبلح النووي بالتزاماتياإيراف بداعي أنيا ال تفي 
الضمانات المنبثؽ عنيا، ورأى أف ذلؾ يستدعي استخداـ صبلحياتو فيما يتعمؽ بحفظ السمـ 

بمراقبة انتشار السبلح النووي ضمف الدوؿ  يكتؼ لـ فضبل عمى أف المجمس 2.واألمف الدولييف
 فقط، بؿ أف خطورة التحديات التي واكبت مرحمة ما بعد الحرب الباردة ال سيما بعد أحداث

والذي  11/10/1110: الصادر في 6101: ، أدت مثبل إلى صدور قرار مجمس األمف رقـ66/15/1116
ف تجد مصدرىا في األعماؿ اإلرىابية التي تتـ أكد أف التيديدات الجديدة لمسمـ واألمف الدوليي

ليفرض القرار في نص مادتو  3.عف طريؽ أسمحة الدمار الشامؿ والفاعموف مف غير الدوؿ
األولى عمى الدوؿ أف تمتنع عف تقديـ أي مساعدة لمجيات غير التابعة لمدوؿ التي تحاوؿ أف 

القرار في مادتو الثانية عمى وجوب ؤكد و يتصنع أو تستعمؿ أو تحوؿ أسمحة الدمار الشامؿ، 
نفاذ قوانيف فعالة ومناسبة تحظر عمى أي جيةاتخاذ الدوؿ وفقا إلجراءاتيا الوطنية   باعتماد وا 

 4.واستعماليا في األغراض اإلرىابيةغير تابعة لمدولة صنع أو امتبلؾ أسمحة الدمار الشامؿ 
صار يتبعو مجمس األمف في تتبعو  وىو ما يؤكد التوجو الجديد والمنيج غير المألوؼ الذي

سيما في خصوص الكيانات الجديدة التي ولي الدلممخاطر والتيديدات المشكمة لعدـ االستقرار ال
 المسمحة والتي كثيرا ما توصؼ واكبت مرحمة نياية الحرب الباردة وعمى رأسيا الجماعات

 اإلرىابية وخطورة امتبلكيا ألسمحة الدمار الشامؿ.ب
 
 

                                                 
دولة في ذلؾ الحيف،  98 بعد أف وقعت عميها 1970ودخمت حيز النفاذ عاـ  1968وية عاـ تـ إبراـ معاهدة منع انتشار األسمحة النو  1

ألغراض سممية، عمى أف ُيتََأَكَد مف أف هذع  اعمى أف المعاهدة تقـو عمى أساس حؽ الدوؿ غير الحائزة لمتكنولوجية النووية في حيازته
النووي، أي أف المعاهدة قد جاءت باألساس لمنع االنتشار األفقي لمسالح النووي الدوؿ المتمقية لمتقنية النووية ستظؿ غبر مالكة لمسالح 

 خارج الدوؿ األعضاء في النادي النووي.
محمد الطاهر، السالح النووي بيف مبادئ الشرعية الدولية وحتميات القوة، المكتب العربي لممعارؼ، دوف سنة نشر وال طبعة،   راجع: رانية

    35ص 
 .196الديف يوسؼ، مرجع سابؽ ص خولة محي  2
 . 2004الصادر عاـ   RES/S/ 1540أنظر ص، هػػػ  مف القرار رقـ:  3

http://www.un.org/disarmament/WMD/1540 
 www.un.org::عمى الموقع 1504راجع مضموف القرار  4
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 الدولية جزاءاتلفرض الاب الدولي كموجب / اإلره1
فإف مف  ،بغض النظر عف االختبلؼ في تحديد تعريؼ متفؽ عميو لمظاىرة اإلرىابية

فترة ما بعد الحرب الباردة أف  1.المتفؽ عميو لدى أغمب المبلحظيف والمشتغميف باألمف الدولي
 ار اإلرىاب الدولي يشكؿ ػػػػػػػػػػػػػصر الظاىرة اإلرىابية بحيث ػػػػػتصاعدا غير مسبوؽ لخطقد شيدت 

السيما وأنو شمؿ عديد المناطؽ ومس  ،أحد المصادر الرئيسية لتيديد السمـ واألمف الدولييف
 ،ليكوف التقدـ والتطور العممي والتكنولوجي الذي شيدتو المرحمةأكثر الدوؿ أمنا وتحصينا، 

ليذا ستغبلؿ الجماعات اإلرىابية افي ظؿ  خاصة ،في زيادة خطورة الظاىرة اإضافي عامبل
ما جعؿ األمـ المتحدة تحاوؿ  ،واإلالـ في كؿ مرة والتأثيرالتطور ومف ثمة القدرة عمى التجنيد 

بيذه  مجابية الظاىرة بعديد الوسائؿ واألساليب ومف ذلؾ وسيمة الجزاء والعقاب ضد القائميف
قد وضعت  ،مثبل أف الواليات المتحدة ومف ذلؾ؛  الدوؿ المشجعة أو الراعية لو ضداألعماؿ أو 

لقائمة تراىا راعية لؤلعماؿ اإلرىابية مف مثؿ دولة  ،باعتبار تسيدىا لمعالـ غير متوازف القوى
وعممت عمى معاقبتيا بالتدخؿ العسكري أحيانا  2السوداف، وسوريا... إيراف،، العراؽ ليبيا،

أو مستجد لمسمـ واألمف  اجديد ااره ميددوبفرض العقوبات االقتصادية أحاييف أخرى وذلؾ باعتب
  .ألمف الدوليالدولييف ومف ثمة اعتباره موجبا لفرض الجزاء الدولي عف طريؽ قرارات مجمس ا

لمعاـ  304مف أىـ قرارات مجمس األمف ذات الصمة بموضوع اإلرىاب ىو القرار رقـ: إف     
تخمييا عف اإلرىاب كنوع مف أنواع ة ير بأعماؿ ممموسُتظ  حينما وصفت فشؿ ليبيا في أف  6551

 6559لعاـ  449 تيديد السمـ واألمف الدولييف، ليعيد المجمس التأكيد عمى ىذا القرار في القرار رقـ:
اولة اغتياؿ الرئيس المصري حسني المتعمؽ بمح 6552لعاـ  6100وبنفس المعنى صدر القرار 

فييا تمؾ التي تتورط فييا الدوؿ     بما  بارؾ والذي أكد فيو أف قمع أعماؿ اإلرىاب الدوليم
 6554لعاـ  6645 ىو عنصر أساسي لمحفاظ عمى السمـ واألمف الدولييف وكذلؾ في القرار رقـ:

                                                 
ث عناصر: فعؿ العنؼ أو التهديد باستخدامه وردة " عممية إرعاب تتألؼ مف ثال مف بيف التعريفات التي تساؽ  لإلرهاب الدولي هو أنه: 1

الفعؿ العاطفية الناجمة عف أقصى درجات خوؼ الضحايا أو الضحايا لمحتمميف، والتأثيرات التي تصيب المجتمع بسبب العنؼ أو التهديد 
 :امه والخوؼ الناتج عف ذلؾ"  أنظرباستخد

Walter.E.V Teroor and. Resistance A study of politicalViolence. Cases with Studies of some 
Primitive African Communities. New York. Oxford University Press. 1969. P5.  

2
 .168ع سابؽ، ص ػػػػأحمد سيد أحمد، مرج 
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المتعمؽ باليجمات عمى سفارتي الواليات المتحدة األمريكية في دار السبلـ ونيروبي رغـ عدـ 
 6123وبناء عمى قرار مجمس األمف رقـ:  أنوكذلؾ ويشار  1.بعينياارتباط ىذه اليجمات بدولة 

تقـو برصد الجزاءات ضد  ،لجنة كأحد األجيزة الفرعية لمجمس األمف أنشئت فقد 6555لمعاـ 
حركة طالباف والقاعدة والتي ركزت عمى إيجاد قوائـ بأسماء األشخاص أو المجموعات التي 

أو مجموعة ضافة أي اسـ إمى عمى صمة بتنظيـ القاعدة أو بحكومة طالباف وموافقة المجنة ع
ريخ صدور القرار رقـ: تا 6555 ليكوف عاـ األعضاء بالمجنة، 61لمقائمة تستمـز موافقة الدوؿ 

في مواجية  وسع مف استخداـ الفصؿ السابع،و رىاب كميدد لمسمـ العالمي اف اإلالذي د 6125
ي المواجية، موجبا لفرض ما يجعؿ مف عدـ تنسيؽ الدوؿ وعدـ تعاونيا ف 2األعماؿ اإلرىابية.

 تحت الفصؿ السابع.  6125الجزاء حتى عمى ىذه الدوؿ، بموجب صدور القرار 
بأكثر حـز  66/15/1116 :لقد جابيت األمـ المتحدة الظاىرة اإلرىابية ابتداء مف تاريخ

الـ وبأكثر إجراءات عقابية انطبلقا مف استغبلؿ الواليات المتحدة لمحظة الصدمة التي شيدىا الع
حيث تعامؿ مع الظاىرة في صورة أربعة محاور  ،بعيد ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر

فرض عقوبات عمى الدوؿ المصدرة لئلرىاب، وقد ترجـ ذلؾ في القرار رقـ:  3، مف أىميا:كبرى
أيف أكد القرار عـز مجمس األمف عمى محاربة ميددات السمـ واألمف  61/15/1116 في: 6924

ليات مكافحة آالذي فّعؿ  6939 ليكوف القرار رقـ: تتسبب فييا األعماؿ اإلرىابية...الدولييف التي 
اإلرىاب مف حيث أنو دعا الدوؿ األعضاء فيو إلى منع وقمع تمويؿ اإلرىاب واالمتناع عف 
تقديـ أي شكؿ مف أشكاؿ الدعـ لمكيانات أو األشخاص الضالعيف في األعماؿ اإلرىابية وعدـ 

 4.آلمف لمف يمولوف األعماؿ اإلرىابية أو مف يدبرونيا أو يدعمونيا أو يرتكبونياتوفير المبلذ ا
ومف ثمة فكؿ خرؽ ليذه االلتزامات يكوف موجبا صحيحا لفرض الجزاء ضد المخالؼ ليذه 

 .االلتزامات
                                                 

 .119أحمد سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص  1
 .119، ص نفس المرجع 2
لمكافحة اإلرهاب، شجب األعماؿ اإلرهابية، فرض آليات ممزمة لمدوؿ في مجاؿ مواجهة مف أهـ المحاور التي رصدتها األمـ المتحدة  3

 قدرات حكومية لمتعامؿ مع اإلرهاباإلرهاب وبناء 
 .120أحمد سيد أحمد، المرجع السابؽ، ص   
 .120، ص نفس المرجع 4
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صراحة عمى حؽ الدفاع عف النفس في  6939، 6924أقر مجمس األمف في القراريف  لقد
مف الميثاؽ التي تتيح حؽ الدفاع عف النفس  16 بالتالي تفعيؿ المادة: ت ومواجية ىذه اليجما

لمواليات المتحدة في يمثؿ اإلطار المرجعي  6939بالتالي كاف القرار  و 1.ضد أي تيديد مسمح
سقاط نظامي طالباف و ستباقية في إطار حربيا عمشف الحرب اإل دولة العراؽ تحت ى اإلرىاب وا 

ستباقية دولة في إعبلف الحرب أو الحرب اإلفقد أعطى ىذا القرار حؽ ال ؛زعـ الدفاع عف النفس
التي يقررىا ميثاؽ ضد مف يعتقد أنو يمارس عمبل إرىابيا دوف الرجوع إلى المرجعية الدولية 

إلى الفصؿ السابع قد استند في أحكامو  6939، ما زاد األمر تعقيدا ىو أف القرار األمـ المتحدة
 اوبالتالي فإف حجتو القانونية يفترض مف جميع الدوؿ األعضاء االلتزاـ بي الخاص بالعقوبات

ال كاف بإمكاف مجمس األمف أف يمجأ إلى العقوبات االقتصادية وكذا المجوء إلى األساليب  وا 
  2.العسكرية

مف كؿ القرارات التي صدرت في مواجية األعماؿ اإلرىابية رغـ أنو وبال ،مجمؿ القوؿ       
فإف حقائؽ فرضا لجممة مف الجزاءات ضد الدوؿ والتنظيمات،  ،شكمت في أحد صورىاوالتي 

فشؿ الدوؿ في تحقيؽ الفاعمية البلزمة،  تشير إلى، واقع الفعؿ اإلرىابياألرض، و  الوقائع عمى
ذلؾ  ومثاؿ حتى مف خبلؿ جممة الجزاءات المفروضة، ىرة اإلرىابية،الكفيمة بالتصدي لمظا

قتيؿ ومئات  130والتي خمفت  69/66/1161 في: لدولة اإلسبلمية في فرنساتفجيرات تنظيـ ا
  3.، في غفمة مف التنسيؽ األمني و االستخبراتي الدوليالجرحى

 الجزاءات الدولية فرض  اتآليتأثير التحوؿ في النظاـ الدولي عمى الثاني:  مبحثال
آليات فرض الجزاءات  يرصد الدارس لتأثير التحوؿ في النظاـ الدولي في خصوص     

مف خبلؿ لجاف العقوبات التي صارت تفرض  ،الدولية، أف التحوؿ قد فعَّؿ دور مجمس األمف

                                                 
في سيناء مصر في:   KJL 9268: رقـ  BUS  AIR وهو نفس الموقؼ الذي تبنته روسيا إثر تفجير طائرتها مف نوع: 1

 ضحية. 224مف طرؼ تنظيـ الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ والتي راح ضحيتها  31/10/2015
 .120أحمد سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص  2
بتاريخ:  2249صادؽ مجمس األمف باإلجماع عمى القرار   13/11/2015يشار إلى أنه وعقب تفجيرات داعش في فرنسا  3

المؤرخ  2253مف أجؿ السماح بحرية الحركة في مجابهة تنظيـ الدولة اإلسالمية '' داعش'' بؿ أنه وبموجب القرار رقـ:  20/11/2015
وزيرا مالية أعضاء مجمس األمف مف أجؿ اتخاذ التدابير الالزمة  15و ألوؿ مرة في تاريخ األمـ المتحدة أف اجتمع  17/12/2015في: 

 تنظيـ.لتجفيؼ منابع تمويؿ ال
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عمى مخالفي القانوف الدولي، فضبل أف المرحمة قد تجاوزت في خصوص بات مع كؿ حزمة عقو 
فقو باآلليات آليات فرض الجزاء اآلليات الميثاقية إلى ابتداع آليات غير ميثاقية وصفيا بعض ال

العرفية في صورة ما سمي بالتدخؿ اإلنساني و صورة قوات حفظ السبلـ ال سيما في جيميا 
كآلية غير ميثاقية تختص بعقاب الرابع، إضافة إلى خمؽ آلية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

لجزئية المتعمقة األشخاص المخالفيف ألحكاـ القانوف الدولي، والتي آثرنا تناوليا بالدراسة في ا
  بتأثير التحوؿ في محؿ وشكؿ الجزاءات الدولية.

 مجمس األمف وآلية فرض الجزاء الدولي المطمب األوؿ:
لقد شيدت فترة ما بعد الحرب الباردة نشاطا ممحوظا لمجمس األمف، جعمو في حالة انعقاد 

إلى نصوص الفصؿ دائـ، ما ترتب عميو تزايد معدؿ صدور القرارات مع اإلحاالت المتكررة 
وىو ما عكس تأثير التغير في ىيكؿ النظاـ الدولي عمى دور مجمس  1السابع مف الميثاؽ.

في الوقت الذي شيدت فيو فترة الحرب الباردة حالة ما  ،األمف في حفظ السمـ واألمف الدولييف
المتحدة  لتيف العظمييف الوالياتنتيجة استخداـ الفيتو مف قبؿ الدو  النشاط،يشبو الشمؿ في 

واالتحاد السوفيتي، ما أفشؿ نظاـ األمف الجماعي في معالجة أغمب األزمات الدولية التي 
، وذلؾ  نشبت، لذلؾ فقد كانت مرحمة ما بعد الحرب الباردة استعادة لنشاط المجمس وصبلحياتو

مف  66 مف الميثاؽ والمادة: 67 مف خبلؿ إنشاء المجمس لجممة مف المجاف بحسب المادة:
فما تأثير التحوؿ في النظاـ الدولي  2يعرؼ بمجاف العقوبات. النظاـ الداخمي لمجمس األمف، فيما

عمى نشاط مجمس األمف مف حيث إصدار القرارات كما ونوعا؟ وما تأثير التحوؿ في تفعيؿ 
 المجمس لدور لجاف العقوبات ؟

 لدولينوعية قرارات مجمس األمف ااألوؿ: تأثير التحوؿ عمى نشاط و  الفرع
اندالع  6115إلى  1771لقد شيدت فترة ما بعد الحرب الباردة وبالذات الفترة الممتدة مف 

الفترة  تمؾنزاعا عرقيا أثنيا ذا طابع غير دولي، ما فرض عمى مجمس األمف في  41أكثر مف 
 1771حتى العاـ  1723إلى اتخاذ عديد القرارات، حيث تشير اإلحصاءات أنو في الفترة بيف 

                                                 
 .217عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص  1
 . 149أحمد سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص  2
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قرار أي أف  1114، 6115 -1771قرارا في حيف شيدت سنوات مف  456ر مجمس األمف أصد
أي أف متوسط ما أصدره مجمس األمف خبلؿ فترة الحرب الباردة ىو  الزيادة قد كانت بالضعؼ

 1.العاـ بعد الحرب الباردةقرار في  46قرار خبلؿ العاـ في حيف أنو وصؿ حدود  13
 (11جدوؿ رقـ: )

 مجمس األمف في فترة الحرب الباردة وما بعدهاعدد قرارات 
 عدد قرارات مجمس األمف     الفترة                    

1723 -1771 456 

1771-6115 1114 

 1572 المجموع

 المصدر: الجدوؿ مشتؽ مف قرارات مجمس األمف عمى موقع األمـ المتحدة عمى االنترنت
www.un.org/qrabic/sc/archived/scres/scres.htm 

كما أف مف أىـ مبلمح فترة ما بعد الحرب الباردة في خصوص نشاط مجمس األمف ىو  -
 16تراجع المجمس عف المجوء إلى حؽ الفيتو، حيث تشير اإلحصاءات الواردة في الجدوؿ رقـ: 

مجموع  و فيوأن ،كثر األعواـ التي شيدت صدور قرارات مف مجمس األمفكانت أ 1771أف فترة 
قرار لمجمس األمف، ما يعكس  615مرة في مقابؿ  16قد كاف فمرات المجوء إلى استخداـ الفيتو 

 2.التراجع الكبير في استخداـ الفيتو مقارنة بفترة الحرب الباردة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 152-151، ص أحمد سيد أحمد، المرجع السابؽ 1
 .153، ص نفس المرجع 2

http://www.un.org/qrabic/sc/archived/scres/scres.htm
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 (16جدوؿ رقـ: )
 رات مجمس األمف ومرات استخداـ الفيتو عدد الصراعات وعدد قرا

 6112.1و  1771خالؿ فترة ما بيف 

عدد قرارات مجمس  عدد الصراعات السنة
 األمف

 عدد مرات الفيتو

1771 11 12 6 
1771 11 11 1 
1776 65 41 1 
1771 67 63 1 
1772 67 56 1 
1773 65 37 1 
1774 61 32 1 
1775 17 32 1 
1776 64 35 1 
1777 63 46 1 
6111 61 24 1 
6111 66 31 6 
6116 61 64 6 
6111 61 43 6 
6112 17 41 1 
 16 615 35 اإلجمالي

كذلؾ فإف مف بيف أىـ ما يعبر عف ديناميكية مجمس األمف ىو استعادة ىذا األخير  -
لصبلحياتو وسمطاتو وذلؾ مف خبلؿ ىيمنة مجمس األمف في النظر والتصدي لكؿ ميددات 

ـ الدولييف وأىـ مظير لذلؾ كاف في التوسع في استخداـ أحكاـ الفصؿ السابع والذي السم
ؿ صبالمائة مقابؿ تراجع واضح في المجوء إلى أحكاـ الف 63وصمت القرارات ضمنو إلى حدود 

بالمائة، ما عكس التحوؿ الكبير في مضموف  25إلى  6116السادس لترتفع ىذه النسبة في العاـ 
 مجمس األمف ومدى تأثير التغير في ىيكؿ النظاـ الدولي. وطبيعة قرارات
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إف أىـ ما يفسر توسع مجمس األمف في المجوء إلى أحكاـ الفصؿ السابع ىو اعتماده 
الخاصة بتدابير العقوبات االقتصادية والتجارية...والتي ال  مف الميثاؽ 21عمى أحكاـ المادة:

كاف التي تحتاج إلى تكويف جيش دولي، والذي  21 تتطمب تدابير جماعية كما التي في المادة:
فشؿ نظاـ األمف الجماعي إباف الحرب الباردة، حيث أصبحت العقوبات بديبل في عدـ تكوينو، 

 1عمى القوة المسمحة واألداة الرئيسية لممجمس ولمواليات المتحدة في معاقبة الدوؿ.
ف رأى فيو مجمؿ القوؿ في تأثير نياية الحرب الباردة عمى نشاط مجم أغمب س األمف، وا 

واستعادة لمصبلحيات والسمطات، إال أف واقع  الفقو تسارعا في عدد قرارات مجمس األمف
بكثير مف االنحراؼ والتجاوز في وفي الوقت نفسو  الممارسة العممية لممجمس قد اتسـ

النظاـ  الصبلحيات، خاصة في استخداـ الفصؿ السابع بصورة تخدـ مصالح القوى المييمنة في
قاـ مجمس األمف بإعطاء التفويض باستخداـ القوة المسمحة بما  ةالدولي، ففي حاالت كثير 

الميثاقي، كالذي حدث في حالة حرب الخميج الثانية بعد يتجاوز ترتيبات نظاـ األمف الجماعي 
غزو العراؽ لمكويت، كما أعطى المجمس تفويضا لحمؼ الناتو باستخداـ القوة العسكرية ضد 

، لصرب في أزمة البمقاف، ما أثار عديد اإلشكاالت القانونية حوؿ مدى قانونية ىذه التفويضاتا
ىو أف مجمس األمف قد صارا غطاءا سياسيا لشرعنة التدخبلت  ،إف أخطر مما سبؽبؿ 

 11ؿ واقع االعتداء إلى واقع شرعي خاصة بعد وَّ األمريكية في كثير مف المناطؽ، أيف ح
والذي أعطى المشروعية لمبدأ  6111ي حالة الغزو األمريكي لمعراؽ عاـ سبتمبر كما حدث ف

طبؽ في العراؽ  الحرب اإلستباقية وذلؾ بمناسبة ما سمي بالحرب عمى اإلرىاب والذي
ما أدى إلى ضرورة وجود نوع مف الرقابة عمى أعماؿ وقرارات مجمس األمف حتى  2.أفغانستافو 

تناولو في أاألمف الدولييف عف صحيح ميامو، وىو ما س ال يحيد في إطار نشاط حفظ السمـ و
الباب الثاني مف ىذه األطروحة عند التطرؽ لما يجب أف يكوف مف نظرة مستقبمية حوؿ 

 منظومة الجزاء الدولي. 
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ما  ،حاصؿ ما في المسألة واتساقا مع بحث تأثير التحوؿ عمى عمؿ مجمس األمف الجزائي     
ما مدى التابعة لمجمس األمف؟ و  العقوباتالدولي عمى تفعيؿ دور لجاف تأثير التحوؿ في النظاـ 

 مساىمة ىذه المجاف في تحقيؽ فاعمية لمنظومة الجزاء الدولي؟ 
 الفرع الثاني: مجمس األمف وتفعيؿ دور لجاف العقوبات 

صدار القرارات في مواجية األزمات  إف ديناميكية مجمس األمف في اتخاذ المبادرات وا 
لـ يظير فقط في تسارع عدد قرارات مجمس األمف  ،ة السيما في شكؿ فرض الجزاءالدولي

الجزائية، بؿ أف األمر تعدى ذلؾ إلى تفعيؿ ىذا النشاط مف خبلؿ إنشاء ما يراه المجمس مف 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة ونص  67 بناء عمى نص المادة: ،فروع ثانوية لمساعدتو في ميمتو

 لمسألة معينة.أو مقررا في صورة تعييف أي ىيئة أو لجنة  لو،الداخمي  مف النظاـ 66 المادة:
لذلؾ وجدنا مجمس األمف غالبا ما يقرف فرضو لمعقوبات بإنشاء لجنة خاصة ضمف القرار 

فما ىي لجاف  فيما يعرؼ بمجاف العقوبات، ذاتو المتعمؽ بالعقوبة ألجؿ المتابعة واإلشراؼ
 العقوبات؟ وما ىي أىـ مياميا؟ 

 تعريؼ لجاف العقوبات وأساسها القانوني أوال:
 تعريؼ لجاف العقوبات/ 1

تعتبر المجنة جيازا فرعيا تابعا لمجمس األمف تتألؼ مف أعضاء المجمس الدائميف وغير 
 1.الدائميف يرأسيا رئيس بمعاونة نائبيف لو مع أمانة لمجنة، ممحقة باألمانة العامة لؤلمـ المتحدة

قرار مجمس األمف الفارض لمعقوبة ذاتو، وذلؾ بقصد مراقبة مدى التزاـ ىي منشأة بموجب  و
بموجب ذات القرار والذي يحدد  ،الدوؿ بتطبيؽ العقوبات المفروضة عمى دولة ما أو كياف ما

 2.صبلحياتيا ومدة واليتيا ويشار إلييا في القرار باسـ المجنة
 / األساس القانوني لمجنة العقوبات6

األمف مف تأدية ميامو المختمفة والواردة في ميثاؽ األمـ المتحدة فقد لكي يتمكف مجمس 
أقّر لو الميثاؽ الحؽ في إنشاء ما يراه مناسبا وضروريا مف الفروع الثانوية لمساعدتو والستكماؿ 

                                                 
 .317الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  خولة محي 1
-كمية الحقوؽ -عالؽ خالد، لجنة العقوبات التابعة لألمـ المتحدة، رسالة ماجيستر  فرع القانوف الدولي والعالقات الدولية، جامعة الجزائر2
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مف الميثاؽ التي تنص عمى أف '' لمجمس  67عمى نص المادة:  اوذلؾ بناء 1بنيانو العضوي.
مف  66لفروع الثانوية ما يرى لو ضرورة ألداء وظائفو'' كما أف نص المادة األمف أف ينشئ مف ا

النظاـ الداخمي لممجمس تنص أف '' لمجمس األمف أف يعيف ىيئة أو لجنة أو مقررا لمسألة 
لذلؾ فقد عمؿ مجمس األمف في إطار ىذه الصبلحيات عمى إنشاء العديد مف الفروع  محددة.''

الفريؽ العامؿ المعني باألطفاؿ والنزاعات المسمحة والفريؽ العامؿ  الثانوية كفرؽ العمؿ ومنو
غير الرسمي المعني بالوثائؽ والمسائؿ اإلجرائية األخرى، والمجاف الفرعية المتخصصة التي 

حيث يعمؿ مجمس األمف عمى إنشاء مثؿ ىذه الفروع لمعالجة  2تندرج ضمنيا لجاف العقوبات.
بأداء الميمة  جودىا بانتياء الغرض الذي مف أجميا أنشئت، أوينتيي و  (adhocمسائؿ معينة )

التي أسندت إلييا، ومف ىذه الفروع الثانوية، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسبلفيا السابقة، 
ولجنة األمـ المتحدة لمتعويضات عف األضرار الناجمة عف  3.والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

 ؟ ىي أىـ مياـ لجاف العقوبات ا فم UNCC''4''حرب الخميج 
 مهاـ لجاف العقوبات  ثانيا:

 الرئيسيةلجاف العقوبات مهاـ  /1
 أ/ متابعة تنفيذ الدوؿ لمعقوبات االقتصادية الدولية

في تفسير قرارات مجمس األمف عمى ضوء الظروؼ التي تواكب  تساىـ لجاف العقوبات
مف الدوؿ الممزمة لجممة مف االستفسارات  تطبيقيا وذلؾ يظير مف خبلؿ تمقي لجاف العقوبات

باحتراـ قرار مجمس األمف الفارض لمعقوبات، كذلؾ فقد يتطمب األمر قياـ المجنة ممثمة برئيسيا 

                                                 
رساء قواعد القانوف الدولي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، محمد السعيد الدقاؽ، النظرية العامة لقرارات المنتظمات الدولية ودورها في إ 1

 .228ص 
 .316ص ؽ، خولة محي الديف يوسؼ، مرجع ساب 2
اف وهي المحاكـ الجنائية الدولية المؤقتة التي أنشأها مجمس األمف مواجهة لتهديدات السمـ واألمف الدولييف المتعمقة بانتهاؾ حقوؽ اإلنس 3

بمحؿ الجزاءات الدولية ال سيما المتعمؽ باألفراد كموضوع لفرض الجزاءات  بشأنها عند تناوؿ التحوؿ المتعمؽ والتي سنتطرؽ إلى التفصيؿ
 .الدولية

 .316، ص نفس المرجع 4
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لرصد آثارىا سواء اإلنسانية عمى مواطني  ،عادة بزيارة إلى المنطقة المعنية بتنفيذ العقوبات
 1.الدولة المستيدفة أو عمى الدوؿ المجاورة

 / رصد انتهاكات العقوبات االقتصادية الدوليةب
تتوصؿ المجاف إلى معرفة ىذه االنتياكات مف خبلؿ ما تقدمو الدوؿ إلييا مف معمومات 
تتضمف إف أمكف تحديدا لؤلفراد والييئات المتورطيف في عمميات االنتياؾ، لتقـو بدورىا باتخاذ 

لمجنة  6111ورد في التقرير السنوي لعاـ فعمى سبيؿ المثاؿ التوصيات المبلئمة في مواجيتيا 
بشأف العقوبات عمى إيراف ما تمقتو المجنة S/RES (6114 )/1515 العقوبات المنشأة عمبل بالقرار

( مف 13مف معمومات وتقارير مف بعض الدوؿ حوؿ انتياكات ألحكاـ الفقرة )
ذلؾ في مرور  التي تضمنت فرض حظر سبلح عمى إيراف تمثؿ S/RES  (6114)/1515القرار

 2شحنة بحرية مف األسمحة مف إيراف إلى سوريا وىو ما لـ يكف محبل لئلثبات.
 ت/ النظر باالستثناءات التي قد تتضمنها قرارات العقوبات

استثناءات تطاؿ حاالت معينة كما في حالة قد تتضمف قرارات العقوبات  
صوؿ المالية والموارد االقتصادية الذي نص عمى تجميد األمواؿ واأل S/RES (6115)/1515القرار

العائدة ألشخاص ومؤسسات إيرانية محددة، واستثنى منيا نفقات معينة، وربط ذلؾ بضرورة 
الموافقة المسبقة لمجنة العقوبات حتى تستطيع الدوؿ المتواجدة ىذه الموارد عمى أراضييا إتاحة 

 استخداميا في إطار االستثناءات.
 ى مجمس األمفث/ تقديـ تقارير دورية إل

تتضمف ىذه التقارير عادة حصيمة أعماؿ المجنة ومتابعتيا لتنفيذ العقوبة وما حصمت 
السياؽ، سواء مف الدوؿ أو مف غيرىا مف المصادر ذات الصمة إلى  اعميو مف معمومات في ىذ

 3جانب ما تتوصؿ إليو مف استنتاجات واقتراحات.

                                                 
 .321خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  1
 .321نفس المرجع ، ص  2
والمتوفر  S/RES/1572( 2004حؿ العاج المنشأة عمال بالقرار )أنظر التقارير المقدمة إلى مجمس األمف مف لجنة العقوبات عمى سا 3

 /www.un.org/arabic/sc/committees/1572   عمى الرابط التالي:                                                             
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ورفع توصيات إلى مجمس األمف بما يجب  فذةدراسة األضرار التي تقع عمى الدوؿ المن/ ج
مف الميثاؽ وتنسيؽ التعاوف بيف  31القياـ بو لتعويض ىذه الدوؿ، وذلؾ طبقا لنص المادة:

 الدوؿ بيذا الشأف.
 / تحديد األفراد أو الهيئات أو المواد المشمولة بقرارات العقوباتح

ليترؾ لمجنة  نطاؽ العقوباتد معايير عامة حوؿ يمكف أف يكتفي قرار مجمس األمف بتحدي
معرفة و وذلؾ لما تتمتع بو مف قدرة عمى متابعة مستجدات كؿ حالة  ،تحديد المشموليف بيا

متطمباتيا، وتصبح ىذه الميمة أكثر صعوبة عندما تتعمؽ باألفراد والييئات، إذ يكوف مف شأنيا 
ظروؼ لتوافي مجمس أف تضع قوائـ خاضعة لمتحديث بشكؿ مستمر وفقا لما تمميو تطورات ال

 1.األمف بيا
 / إطالع الرأي العاـ عمى معمومات تسهؿ االلتزاـ بالعقوباتخ

وذلؾ عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ التي تراىا مناسبة، وبيدؼ تعزيز شفافية عمؿ ىذه 
المجاف، ثمة توجو يتنامى بإلزاـ كؿ لجنة بنشر جدوؿ أعماليا في يومية األمـ المتحدة وموقعيا 

ي عمى شبكة االنترنت باإلضافة إلى تعميميا لموثائؽ الخاصة بيا عمى الدوؿ االلكترون
 2والمنظمات الدولية المختمفة.

 )المهاـ الفرعية( ة بآلية لجاف العقوباتقالمهاـ الممح/ 6
نظرا لتزايد اعتماد مجمس األمف عمى لجاف العقوبات في تفعيؿ قراراتو الجزائية عمؿ 

ساعد لجاف العقوبات، فكانت فرؽ الخبراء التي يمثؿ تأسيسيا المجمس عمى إنشاء آليات ت
مظير مف مظاىر التجديد اليامة في آداء مجمس األمف لميامو، حيث أسيمت ىذه الفرؽ في 
الجيود الرامية إلى الكشؼ عف االنتياكات المرتكبة ضد العقوبات وفي تحقيؽ اليدؼ المتمثؿ 

ترتبط ىذه الفرؽ مباشرة بمجاف العقوبات ويتولى األميف و  3.في توطيد االمتثاؿ ألحكاـ قراراتيا
العقوبات المعنية تعييف أعضائيا والذيف ال يتجاوز العاـ لؤلمـ المتحدة بالتشاور مع لجنة 
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مف ذوي الخبرة والكفاءة البلزمة، فما أىـ مياـ فرؽ الخبراء الممحقيف  عددىـ عادة الخمسة
 بمجاف العقوبات؟

راء في مساعدة لجاف العقوبات في عمميا وعمى الرغـ مف تشابو دور مياـ فرؽ الخب تتمثؿ
أىـ مياميا تتمثؿ فيما فرؽ الخبراء أكثر تفصيبل ودقة و  ىذه اآللية مع عمؿ المجنة، إال أف عمؿ

 1يمي:
جمع المعمومات ذات الصمة بتنفيذ العقوبات وتقييميا ورفع تقارير حوليا لمجمس األمف عبر  -

وفي سبيؿ الحصوؿ عمى ىذه  ات الصمة، متضمنة توصياتيا واقتراحاتيا،لجنة العقوبات ذ
 المعمومات قد تستعيف ىذه الفرؽ بعدة أطراؼ عمى رأسيا حكومات الدوؿ ذات الصمة.

إجراء زيارات ميدانية إلى المناطؽ التي تتطمب معاينة األوضاع فييا عف قرب لمتوصؿ إلى  -
 جدوى منيا.التقييـ الدقيؽ لتنفيذ العقوبات وال

تقيـ مدى فعالية التدابير في تحقيؽ الغرض الذي فرضت مف أجمو وكذا البحث في أدلة  -
انتياؾ العقوبات التي يتـ اإلببلغ عنيا، وإلثبات واقعة ما، عادة ما يعتمد فريؽ الخبراء عمى 

 لممعمومات التي يستند إلييا. وجود مصدريف موثوقيف مستقميف
ر التغير في النظاـ الدولي بصدد آلية مجمس األمف كآلية تأثيإف مجمؿ القوؿ حوؿ 

منظور اتساع وازدياد نشاط المجمس في إصدار القرارات مف ىو القوؿ بأنو قد ظير  ،جزائية
ي حاؿ جمود وركوف الجزائية، بؿ أف التغير األىـ قد كاف في تفعيؿ آليات المجمس التي كانت ف

تطورا ممحوظا وىاما في والتي تعد  براء الممحقة بيا،لجاف العقوبات وفرؽ الخ ورةوذلؾ في ص
عرض لو بالتفصيؿ أمنظومة الجزاء الدولية، وىو ما سلآداء المجمس نحو تحقيؽ فاعمية أكثر 
السيما عند الحديث عف الحاالت التطبيقية لمجزاءات  ،في الباب الثاني مف ىذه األطروحة

ؽ آليات فرض الجزاء لممأموؿ منيا في ظؿ الدولية ومف ثمة الفحص والتدقيؽ في مدى تحقي
 تحوالت المرحمة. 
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 مف تدابير المنع إلى إجراءات القمع: نظاـ القوات األممية الثانيالمطمب 
الدكتور عمي جميؿ حرب يعتبر أف قوات األمـ  و وبالرغـ مف أفأنإلى نشير ابتداءا 
حمبل مف نظاـ األمف الجماعي الميثاقي إلييا المنتظـ الدولي ت التجأإنما  ،المتحدة لحفظ السبلـ

عجز في القياـ حكـ، ينحو إلى وصؼ المنتظـ الدولي بالفي نظرة تنـ عف  ،وتدابيره الجزائية
في أكثر أشاطر أنحو إلى أف  ،، إال أنني كطالببفرض الجزاءات الدولية في مفيوميا التقميدي

في أف مممح القوات ار عباس سميـ إليو الدكتور عبد الغف صدد ىذه القوات األممية ما ذىب
ؼ مع واقع العبلقات الدولية ال َتَكي  األممية لحفظ السبلـ إنما ىو تطوير لمنيج فرض الجزاء و 
في فترة ما قبؿ نياية الحرب  خاصةسيما في خصوص التجاذبات السياسية داخؿ مجمس األمف 

متطورة لجأ إلييا المنتظـ الدولي  أوتناوؿ ىذه الجزئية كصورة جديدة أس لذلؾ فإنني 1.الباردة
 .منتيكي أحكاـ القانوف الدوليل التصديعالج في فترة ما، قصور منظومة الجزاء في كسبيؿ 

يعوض أو يحؿ  امناسب فما مفيـو ىذه القوات؟ وما ىي طبيعتيا وشرعيتيا وىؿ ىي فعبل بديبل
اـ التقميدي لمجزاءات الدولية مف أـ أنيا نظاـ مكمؿ لمنظمحؿ النظاـ األمني الجماعي الميثاقي؟ 

ليا إلى المنع والوقاية مف حدوث النزاعات ابتداء ومف ثمة امنظور أنيا تيدؼ في أحد أجي
السعي في األساس إلى استبعاد الظروؼ الموضوعية التي تؤدي إلى فرض التدابير القسرية 

      تحت عنواف 6111لعاـ وىو ما يتوافؽ مع ما جاء في تقرير األمـ المتحدة  لؤلمـ المتحدة.
الذي يشير إلى أف العقوبات ىي وسيمة وقائية تسعى إلى منع وقوع  2.''' مسؤوليتنا المشتركة'

ف حصؿ فبل يكوف ذا آثار وخيمة.  التيديد وا 
 وتطور قوات السالـ الدولية مفهـورع األوؿ: الف

البعديف العسكري واألمني  لـ تعد الوالية الممنوحة لبعثات حفظ السبلـ تقتصر فقط عمى     
التقميديف المتمثميف في مراقبة وقؼ إطبلؽ النار وتعزيز االستقرار األمني ونزع أسمحة 
نما باتت تأخذ أشكاال جديدة ذات أبعاد غير نمطية تماشيا مع جعؿ األمـ المتحدة  المتحاربيف، وا 

حة الدولية مف متغيرات أكثر فاعمية واستجابة لمتطمبات حفظ السبلـ في ضوء ما تشيده السا
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وتحديات تتطمب مف المنظمة التأقمـ والتكي ؼ، وىو ما رأى فيو بعض الفقو تحوال في طبيعة 
نشاط القوات األممية باتجاه أف تكوف وسيمة جزائية ولو مف قبيؿ التدابير الوقائية التي يمكف ليا 

وىو  ،فرض الجزاء أصبلمنع أو تجدد النزاع ابتداء، ما يؤدي حينيا إلى  بأف تحوؿ دوف نشو 
خطتو مف أجؿ  فيما يتوافؽ و نظرة األميف العاـ األسبؽ لؤلمـ المتحدة بطرس بطرس غالي 

فما تعريؼ وما طبيعة قوات  1.الوقائية ما سمي بالدبموماسية السبلـ والتي تقـو أيضا عمى
عف مياميا التقميدية السبلـ الدولية؟ وما كونيا شكؿ مف أشكاؿ الجزاء الذي يخرج ىذه القوات 

 ؟ المعروفة
 السالـ الدوليةحفظ قوات وطبيعة أوال: تعريؼ 
أعطيت عدة تسميات لعمميات حفظ السبلـ، فقد أطمؽ عمييا قوات الطوارئ وسميت لقد 

بقوات حفظ السبلـ وكذلؾ أطمؽ عمييا بقوات األمـ المتحدة، إال أف مصطمح قوات حفظ السبلـ 
تماشيا مع التعريؼ الذي تبناه غالبية الفقياء فيـ يعرفونيا عمى الدولية ىو األكثر دقة و 

وفي  2''.أنيا:''عممية تحفظية غير قمعية تقـو بيا منظمة األمـ المتحدة بموافقة األطراؼ المعنية
العاـ األسبؽ لؤلمـ المتحدة بطرس بطرس غالي بأف  األميفتقريره المعنوف بخطة السبلـ يصرح 

محؿ عمميات األمـ المتحدة في الميداف والتي يتـ مف خبلليا صرؼ إلى مفيـو حفظ السبلـ ين
حفظ السمـ  أجؿالمتحدة مف  لؤلمـف أو شرطة أو أفراد مدنييف تابعيف ينشر أفراد عسكري

كما عرفيا الموقع الرسمي لؤلمـ المتحدة بأنيا وسيمة ، والتوسع في إمكانيات منع تجدد النزاع
 3يا الصراع، عمى خمؽ ظروؼ تحقيؽ السبلـ المستداـ...لمساعدة البمداف التي يمزق
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ذها يعرؼ األميف العاـ األسبؽ لألمـ المتحدة بطرس بطرس غالي الدبموماسية الوقائية بأنها:'' مجمؿ اإلجراءات والترتيبات التي يتعيف اتخا
لعمؿ عمى حصرع في حدود أطرافه األصمية وعدـ انتشارع إلى لمنع نشوب النزاع أصال أو منع تصاعدع و تحوله إلى صراعات مسمحة  أو ا

 أطراؼ أخرى وبهذا المفهوـ فهي آلية وقائية الستدامة العالقات الدولية.
نيويورؾ،  31/01/1992بطرس غالي، خطة السالـ، تقرير األميف العاـ المقدـ عمال بالبياف الذي اعتمدع اجتماع القمة لمجمس األمف في 

 07ص
، منشورات زيف -دراسة تحميمية تطبيقية -وفي، الوسائؿ القانونية لمجمس األمف في تدويؿ النزاعات الداخمية وتسويتهافرست س 2

 .148، ص 2013الحقوقية، بيروت، 
 .148ص نفس المرجع،  3
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وسيمة أمنية شبو عسكرية ابتدعتيا القوى الدولية تعتبر قوات السبلـ الدولية  لذلؾ فإف
  1.فيي تدابير خارج نصوص الميثاؽ الصريحة ،المسيطرة عمى النظاـ الدولي

في جوىرىا ليست ذات  ىي قوات ذات طبيعة بنيوية عسكرية وكذلؾ مظيرىا العاـ، لكنيا
فمف أىـ مياميا التي توحي بطبيعتيا العسكرية أنيا  طبيعة عسكرية بالمعنى الدقيؽ لممصطمح،

تشرؼ عمى وقؼ إطبلؽ النار بيف المتنازعيف وتشرؼ عمى انسحاب القوات العسكرية 
ة المتحاربة، كما تعمؿ عمى إعادة اليدوء إلى المناطؽ المضطربة بسبب النزاعات المسمح

الداخمية وىي كثيرا ما تكوف مسمحة تسميحا خفيفا ال يستخدـ إال في حالة الدفاع عف النفس وفي 
 2.حاؿ أجاز مجمس األمف استخداميا لمقوة العسكرية

مف ميثاؽ األمـ المتحدة  21 وىي ليست القوات الدولية التي نصت عمى تجييزىا المادة:
ىي أقرب إلى  ،، فمياـ قوات السبلـ رضائية توافقيةوما بعدىا، فالفرؽ بيف مفيـو القوتيف شاسع

فيي قوات ذات طبيعة عسكرية  ،البوليس الدولي، بينما ما ىو منصوص عميو في الميثاؽ
مياميا ردع وقمع المنتيؾ لمقانوف الدولي وتطبيؽ قرارات مجمس األمف قسرا دوف موافقة أطراؼ 

و عسكرية لقوات السبلـ الدولية ىي األعـ ولئف كانت الطبيعة الشب ورغـ ذلؾ فإنو 3.النزاع
إال أف ىناؾ استثناء ليذه الطبيعة شبو العسكرية فالقوات المدرجة بإذف مف  ،لقوات حفظ السبلـ

مجمس األمف ضمف المفيـو الموسع لقوات السبلـ الدولية العاممة في كؿ مف يوغسبلفيا السابقة 
تختمؼ مياميا كميا عف الغالبية العظمى لقوات  وأفغانستاف والعراؽ ىي قوات عسكرية بالكامؿ و

ولعؿ التطور الذي شيدتو ىذه  4.السبلـ األخرى بالنظر لتبعية قيادتيا أو لجية تمويميا وتشكيميا

                                                 
 .614عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ،  1
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لقياـ وتواجد قوات حفظ السالـ، إال أنه صار مف المتصور جدا أف يمجأ مجمس األمف إلى  عمى أنه وبالرغـ مف مسألة الرضائية المشترطة 3

بصدد القوات األممية لحفظ السالـ  02/09/2016فرض عقوبات عمى الدولة التي ترفض وجود هذع القوات، وهو ما طرح مؤخرا بتاريخ: 
هذا التواجد، ما استمـز التهديد باستخداـ العقوبات ضد جنوب السوداف في جنوب السوداف، أيف رفض رئيس جنوب  السوداف '' سمفا كير'' 

  في األخير عمى التواجد األممي.  -جبرا -ما جعؿ جنوب السوداف يوافؽ  في صورة حظر السالح.
كيف ألحكاـ القانوف ليبقى السؤاؿ في كؿ األحواؿ عف جدوى وجود هذع القوات في ظؿ عدـ استطاعتها في عديد الحاالت التدخؿ لردع المنته

الدولي خاصة المتعمقة بجرائـ اإلبادة وجرائـ الحرب و اغتصاب النساء وقتؿ األطفاؿ، والذي شواهدع في رواندا وجوبا غنية عف أي ذكر 
 وفي وجود قوات حفظ السالـ لألمـ المتحدة.

 .615عمي جميؿ حرب، المرجع السابؽ، ص  4
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القوات يفسر المنحى المتزايد التخاذ األمـ المتحدة ليذا النظاـ كرديؼ لتدابير وصور الجزاءات 
 طورات التي شيدتيا قوات األمـ المتحدة لحفظ السبلـ؟فما ىي أىـ الت .الدولية التقميدية

 السالـ الدوليةحفظ ثانيا: تطور عمميات قوات 
ي صدد قوات حفظ السبلـ الدولية، أنيا مرت بمرحمتيف في فغساف الجندي يمحظ األستاذ       

طراؼ تبدأ بعد وقؼ إطبلؽ النار بيف األكانت، مياـ ىذه القوات  بأفالتطور، تميزت األولى 
المتنازعة وكانت تنحصر في مراقبة الحدود والمناطؽ العازلة ووقؼ إطبلؽ النار، في حيف 

أف مياـ ىذه القوات تبدأ وسط الصراع المسمح بيف األطراؼ مف أجؿ  ،تميزت المرحمة الثانية
لتتطور بحسب الدكتور عمي جميؿ حرب إلى أجياؿ  1.وقؼ النزاعات وفرض وقؼ إطبلؽ النار

 :الصور التالية ددت فيأخرى تح
  . الجيؿ األوؿ لقوات السالـ الدولية1

ىو الجيؿ المؤسس لمفيـو عمميات السبلـ الدولية ولقد أطمقو مجمس األمف بموجب القرار 
عندما نص عمى إنشاء بعثة  اإلسرائيميإزاء الصراع العربي  67/13/1726 :المؤرخ في 31رقـ:

)مصر، سوريا، لبناف( راؼ عمى اليدنة بيف الدوؿ العربية دولية مؤلفة مف عسكرييف دولييف لئلش
سرائيؿ والتي بمغ تعدادىا  عنصرا، لذلؾ فإف ىذا الجيؿ مف القوات يمتاز بأف عدد قواتو  131وا 

قميؿ، ميمتو واضحة تتعمؽ بالمراقبة، تشكيؿ ىذه القوات يكوف مف العسكرييف المنتميف لمدوؿ 
 ئمة العضوية.المحايدة وغالبا مف غير الدوؿ دا

  1734. الجيؿ الثاني لقوات عمميات السالـ الدولية تشكؿ سنة 6
مياـ القوات مف المراقبة إلى  اؿوىي المرحمة التي شيدت تزايدا في عدد القوات وانتق

اإلشراؼ عمى الفصؿ بيف األطراؼ المتحاربة في النزاعات الدولية واإلقميمية أو الداخمية كذلؾ 
سحاب القوات العسكرية وكذلؾ في االنتشار في غالبية الدوؿ التي تشيد في اإلشراؼ عمى ان

عادة اليدوء والنظاـ كالذي حدث في الكونغو عاـ   1741نزاعات أىمية مسمحة لحفظ األمف وا 

(MONUC)  والتي عدلت مياميا كثير المرات إلى حد السماح ليا باستخداـ القوة العسكرية

                                                 
 . 29، ص 2000ولية، دائرة المطبوعات والنشر، الطبعة األولى غساف الجندي، عمميات حفظ السالـ الد 1
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الذي استحدث قياـ نظاـ أمني رديؼ يجاور النظاـ األمني  وىو الجيؿ 1.عنصر 14265وعددىا 
الجماعي الميثاقي ويستبعد تدابيره القسرية، وىو النظاـ الذي يجسد المنيجية المشرعة بقرارات 
الجمعية العامة )استثناء( ومجمس األمف إلقصاء التدابير الجزائية الميثاقية مف غالبية النزاعات 

 2.المسمحة مف جية ثانية
 . الجيؿ الثالث لقوات السالـ الدولية1

ىو ما يمكف تسميتو بعمميات قوات السبلـ الدولية لبناء السبلـ أو صناعة السبلـ والتي 
السابؽ لؤلمـ المتحدة بطرس بطرس غالي في خطتو لمسبلـ بناء عمى قرار قدميا األميف العاـ 

فييا قوات األمـ المتحدة سبيؿ  والتي اعتبر بطرس غالي 16/11/1776: الجمعية العامة بتاريخ
لصنع السبلـ ووسيمة لتوسيع إمكانيات منع نشوب النزاعات وقد تراوحت مياـ قوات صناعة 

بموجب قرار  الموزمبيؽالسبلـ الدولية مف نزع سبلح األطراؼ المتنازعة كالذي حدث في 
ر كمفت عنص 6111وبمغ عددىا  (ONUMOZ) 14/11/1776 :بتاريخ 575مجمس األمف رقـ: 

المساعدة عمى تنظيـ انتخابات عامة واإلشراؼ إلى ، نزع سبلح الفصائؿ المتحاربة بميمة
دارة القياـ بأعماؿ نز لقوات األممية مساعدة البلجئيف و ..كما كاف مف مياـ اعمييا. ع األلغاـ وا 
عادة بناء مؤسساتيا.الدولة و    3ا 
ألمـ المتحدة في مجاؿ صنع مقترحات بطرس بطرس غالي لزيادة فاعمية ا تممتشقد او 

 4:السبلـ عمى ما يمي
تعزيز دور محكمة العدؿ الدولية، بجعؿ واليتيا إلزامية تجاه جميع األعضاء، مع دعـ  -

صندوؽ الرعاية الذي يؤسس لدعـ الدوؿ غير القادرة عمى دفع مصروفات عرض النزاع عمى 
 المحكمة.

الميثاؽ موضع التنفيذ وتنشيط دور لجنة  مف 21الشروع فورا في بحث كيفية وضع المادة:  -
 األركاف.

                                                 
 .616عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  1
 617نفس المرجع، ص  2
 .617نفس المرجع، ص  3
 .93، 92ص  مرجع سابؽ،ف صديؽ، األمف الجماعي والتطورات الدولية المعاصرة، ػػػمحمد ب 4
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إنشاء وحدات فرض السبلـ وتكوف مسمحة تسميحا أثقؿ مف وحدات األمـ المتحدة المستخدمة  -
في حفظ السبلـ، ويكوف نشر ىذه القوات وعممياتيا بموجب ترخيص مف مجمس األمف وتحت 

إلى أف يتـ تنفيذ المادة:  21كاـ المادة: قيادة األميف العاـ، وتكوف بمثابة تدبير مؤقت تحت أح
 مف الميثاؽ. 21
 . الجيؿ الرابع لقوات السالـ الدولية 2

عف طريؽ  أف إقرارىا يتـيشترؾ ىذا الجيؿ مع األجياؿ السابقة لقوات السمـ الدولية في 
يشير بصددىا بطرس ، اتمةمجمس األمف، في حيف أنيا تمتاز عنيا بأنيا قوات عسكرية مق

غالي إلى أنيا ال تثور، إال في حاؿ فشؿ الوسائؿ السممية لحؿ الخبلفات، ما يوجب  بطرس
عمى مجمس األمف أف يستخدـ القوة لفرض السبلـ، واقترح لذلؾ تشكيؿ وحدات تسمى وحدات 
فرض السبلـ، تحدد مياميا بشكؿ مسبؽ مف قبؿ مجمس األمف، وأىـ حالة مجسدة ليذا الجيؿ 

حالة الصوماؿ، حيث بتطور الصراع في الصوماؿ إلى  الجندي، ىيفي رأي األستاذ غساف 
أيف أشار  ،1771مارس  64في  612تيديد السمـ واألمف الدولييف أصدر مجمس األمف قراره رقـ: 

القوات الدولية بما فييا القوات األممية بتجريد الميميشيات قياـ إلى  15القرار في فقرتو 
لمقوات  ،مف القرار 11فوضت الفقرة  إذ  نراؿ عيديد مف السبلح، الصومالية وعمى رأسيا قوات الج

مف  660111الدولية باستخداـ القوة، وىو ما جعؿ مف القوات األممية التي كاف تعدادىا حوالي 
شيات مميار دوالر تدخؿ في أعماؿ حربية ضد ىذه الميمي 103القبعات الزرؽ وبميزانية فاقت 
، ما أخرج ىذه القوات عف طابع مياميا التقميدي المعروؼ وتطمؽ النار حتى عمى المدنييف

ف موقؼ األمـ المتحدة مف خبلؿ حالة الصوماؿ ىي حالة أف ىناؾ مف رأى أعػمى  1عنيا.

                                                 
 . 72، 71، 70مرجع سابؽ، ص  اف الجندي، عمميات حفظ السالـ الدولية،ػغس 1

يشار إلى أف الدكتور عبد اهلل األشعؿ '' يفرؽ بيف أف تكمؼ قوات األمـ المتحدة باإلشراؼ عمى قرار وقؼ إطالؽ النار وبيف قياـ هذع 
ية فإنها ترغـ أطراؼ النزاع ''، أما في الحالة الثان Bufferالقوات بتنفيذ قرار وقؼ إطالؽ النار، ففي الحالة األولى مهمتها تقرير مانع. '' 

عمى تنفيذ قرار المنظمة بوقؼ إطالؽ النار، أو ترغـ طرفا بعينه عمى أف يسمؾ مسمكا معينا، وهذا يتحقؽ فقط عندما تنشأ الخصومة بيف 
اءات ونظاـ المنظمة العالمية والخارج عمى مقتضيات القانوف الدولي، ما يجعؿ مف عمميات حفظ السمـ في موقع وسط بيف نظاـ الجز 

 . 355الضماف الجماعي''. راجع: عبد اهلل األشعؿ، مرجع سابؽ، ص 
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صات مجمس األمف، ال سيما وأف القوات قد جاءت ضمف أحكاـ الفصؿ لتطوير اختصا
   1.السابع

قوة الحمؼ األطمسي في  ألممية إلى كذلؾ يشار في صدد ىذا الجيؿ مف قوات السبلـ ا
: في 1622( التي أذف ليا مجمس األمف بموجب القرار رقـ: KFORكوسوفو وصربيا )

الصادر تحت أحكاـ الفصؿ السابع، لمقياـ بمياـ '' ردع تجدد األعماؿ العدائية  11/14/1777
نشاء بيئة آمنة'' وىي  القوات التي بمغ تعدادىا فيالؽ، يتبع كؿ  عمى عنصر موزعيف 1610111 وا 

 2فيمؽ دولتو وتتمركز قيادة الفيمؽ في منطقة معينة مف كوسوفو أو صربيا''.
التي ( ISAF) كذلؾ يشار في نفس االتجاه إلى القوة الدولية المساعدة األمنية في أفغانستاف     

 بموجب الفصؿ السابع مف 61/16/6111: المؤرخ في 1164أنشئت بقرار مجمس األمف رقـ: 
الميثاؽ، كقوة متعددة الجنسيات مكمفة بمساعدة السمطة األفغانية في المحافظة عمى األمف، 

وىي قوات عسكرية قتالية  ''ISAF''ويتولى الحمؼ األطمسي فعميا السيطرة الكاممة عمى قوات 
يرى بصددىا الدكتور جميؿ حرب '' أنو ال عبلقة ليا بقوات األمـ المتحدة مف حيث لباسيا أو 

 كيميا أو مياميا أو تمويميا''.تش
التي تحولت بعد احتبلؿ العراؽ وبتدخؿ الواليات  القوة المتعددة الجنسيات في العراؽ -

المتحدة األمريكية وحمفائيا وبدوف تفويض مف مجمس األمف وخبلؿ ستة أشير إلى قوات سبلـ 
بموجب الفصؿ  الصادر 14/11/6111 :المؤرخ في 1311وأمف بقرار مف مجمس األمف رقـ: 

جندي يخضعوف مباشرة لمواليات المتحدة األمريكية  1260111 السابع، والتي بمغ تعداد قواتيا:
 3.وبريطانيا والدوؿ المشاركة فييا لوجستيا

                                                 
 .134ف، مرجع سابؽ، ص يجميؿ محمد حس 1

لموقؼ نزع سالح الميميشيات الصومالية، جعؿ هذع الفوات عرضة لمصداـ  814يشار إلى أف اتخاذ قوات األمـ المتحدة بناء عمى القرار 
يعمؽ فيه وقؼ عممية مطاردة الجنراؿ عيديد  16/11/1993في:  885ا جعؿ األمـ المتحدة تصدر القرار المباشر مع هذع الميميشيات، م

في  فإلى غاية انتهاء لجنة التحقيؽ الدولية المشكمة عف طريؽ األمـ المتحدة مف التحقيؽ الذي تجريه بخصوص مصرع الجنود الباكستانيي
آخريف في اشتباكات بيف القوات الدولية  56جندي باكستاني وجرح  24عدد  05/06/1993الصوماؿ....حيث يشار إلى أنه قتؿ في: 

    .403. راجع في ذلؾ: مفتاح عمر درباش، المنازعات الدولية وطرؽ تسويتها، مرجع سابؽ، ص وبعض الفصائؿ الصومالية
 .619، 618عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  2
 .619ص نفس المرجع،  3
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 األساس القانوني لقوات حفظ السالـ الفرع الثاني:
ا ذىب بعض الفقياء بصدد األساس القانوني إلنشاء قوات حفظ السبلـ بأف أساسي

القانوني يكمف في الفصؿ السادس مف الميثاؽ الذي ييدؼ إلى التسوية السممية لممنازعات 
أحكاـ الفصؿ السابع مف الدولية، في حيف رأى جانب آخر مف الفقو أف أساس ىذه القوات ىو 

مف الميثاؽ المتعمقة بسمطة المجمس  21المادة: و  67، 66، 15 وص المواد:بالذات نصالميثاؽ و 
تفاقـ الوضع أف يدعو المتنازعيف لؤلخذ بما يراه ضروريا مف تدابير مؤقتة وذلؾ قبؿ أف منعا ل

، 21:يصدر مجمس األمف توصيات أو يتخذ تدابير مف تدابير القمع المنصوص عمييا في المواد

 1مف الميثاؽ. 26
كما أف جانب مف الفقو الدولي قد ذىب إلى أنو وبالنظر إلى عدـ إنشاء قوات األمـ 

فيمكف إنشاء قوة محدودة كبديؿ عف تمؾ  23، 21:التي نصت عمييا المواد (U N) لمتحدة الدائمةا
القوة قادرة في النياية عمى إنجاز بعض المياـ التي حددت لمقوة التي لـ تنشأ. في حيف أف 

إلى ما سماه لد( األميف العاـ األسبؽ لؤلمـ المتحدة فإنو يرجع أساس ىذه القوات و ىمرشداج )
بالفصؿ السادس والنصؼ مف الميثاؽ... وذلؾ مف حيث أف ىذه التسمية تشير إلى إمكانية 
استعماؿ آلية قوات حفظ السبلـ لمنع حدوث العدواف الذي قد يقع بعد استنفاذ الوسائؿ السممية 
في الفصؿ السادس دوف جدوى، والذي بدوره قد يجنب استعماؿ القوة المسمحة أو وسائؿ القمع 

ورغـ ذلؾ فإف ىذا التحديد لـ يمنع مف المناداة بأف  2.عمييا في الفصؿ السابع المنصوص
تعمؿ ىذه القوات تحت أحكاـ الفصؿ السابع في بعض الحاالت والتي كاف آخرىا بمناسبة 

، إذ طالبت إسرائيؿ والواليات المتحدة األمريكية أف تدرج ىذه 6114العدواف عمى لبناف في عاـ 
السابع، بما يجيز ليا استخداـ القوة المسمحة ضد حزب اهلل، غير أف لبناف  القوات تحت الفصؿ

 قد رفض كؿ إدراج مف قريب أو بعيد ليذه القوات تحت بنود الفصؿ السابع.

                                                 
 .159سابؽ، ص فرست سوفي، مرجع  1
 . وراجع أيضا:160، ص نفس المرجع 2
، ص 39، المجمد 2004، يوليو 157تميـ خالؼ، تطور مفهـو عمميات األمـ المتحدة لحفظ السالـ، مجمة السياسة الدولية، العدد   

174. 
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ف كاف مف الحقيقة لقانوني لقوات حفظ السبلـ أنيا و مجمؿ القوؿ في مسألة األساس ا ا 
مييا سواء مف حيث كيفية تقرير تشكيميا أو الميثاقية القوؿ بشأنيا أف الميثاؽ لـ ينص ع

اختصاصيا بحيث أف األمر يدخؿ في دائرة اعتبارات المواءمة بضرورة مواجية ظروؼ 
أنيا القوؿ الممارسة وما تتطمبو مف اتخاذ التدابير البلزمة والمبلئمة، إلى أف مف الحقيقة أيضا 

سيما مف جياز مجمس األمف  تستمد شرعيتيا مف صبلحيات واختصاصات األمـ المتحدة ال
نياء مياميا.وتحديد أىدافيا و الذي ىو الجياز المسؤوؿ عف تشكيميا   ا 

يشار أخيرا إلى أف قوات حفظ السبلـ ليست بديبل عف نظاـ األمف الجماعي وبالذات عف 
وسائمو القسرية، بؿ ىو الصورة أو التطبيؽ الممكف لنظاـ األمف الجماعي في ظؿ الظروؼ 

لمعاصرة التي تحوؿ دوف قياـ نظاـ األمف الجماعي بحسب ما ورد في ميثاؽ األمـ الدولية ا
 مف الميثاؽ 25و  21ال سيما في خصوص أحكاـ المادة:  1المتحدة.

  لمجزاء غير ميثاقيةالمطمب الثالث: التدخؿ اإلنساني كآلية 
ب الباردة، سبؽ معنا العرض بأنو، ومف أىـ التغيرات التي حدثت في عالـ ما بعد الحر 

ىو تزايد اىتماـ المجتمع الدولي بمسائؿ حقوؽ اإلنساف وعمى الخصوص مسائؿ توفير الحماية 
والذي أخذ  2.البلزمة ليا، وىو ما تجمى في إعادة بروز ما سمي في وقت ما، بالحرب العادلة

ة أف التدخؿ لقد رأى فقو مرحمة ما بعد الحرب الباردالتسعينات تسمية التدخؿ اإلنساني، في فترة 
اإلنساني، إنما يمثؿ تطورا ايجابيا تجاه االنتقاؿ مف األمف الجماعي الذي يرتكز عمى أف أي 
عدواف عمى دولة يمثؿ تيديدا لممجتمع الدولي كمو، إلى األمف اإلنساني الذي يرتكز عمى أف أي 

ؼ الجيود مف عدواف عمى حقوؽ اإلنساف ىو اعتداء عمى البشرية كميا، األمر الذي يفرض تكات

                                                 
 .161فرست سوفي، مرجع سابؽ، ص  1
ر عصري عف فكرة قديمة أطرها فقهاء القانوف الكنسي وهي فكرة الحرب يرى بعض الفقه أف فكرة التدخؿ اإلنساني هي في الحقيقة تعبي 2

العادلة التي سادت العصور الوسطى بعد انتشار المسيحية واعتناقها كديف رسمي لمدولة، هي فكرة اعتمدها الالهوتيوف وطورها فقهاء 
ليست في مضامينها وجوهرها بغريبة عف الفقه إلنساني ، بؿ مف الفقه مف يقوؿ بأف فكرة التدخؿ ا16القانوف الكنسي اإلسباف في القرف 

 اإلسالمي، فهي تحت عنواف " استنقاذ المستضعفيف" تسعى إلى استنقاذ، هؤالء سواء كانوا مف المسمميف أو مف غيرهـ.
عمى جرائـ الحرب، دار د/ حساـ عمي عبد الخالؽ الشيخة، المسؤولية والعقاب راجع في مقاربة التدخؿ اإلنساني لفكرة الحرب العادلة: 

 . 101 -100، ص 2004الجامعة الجديدة لمنشر، 
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ومف ثمة فمف الفقو مف اعتبر التدخؿ الدولي ألجؿ حماية حقوؽ اإلنساف  1.أجؿ وقؼ االنتياؾ
شكبل مف أشكاؿ العقوبة ضد الدوؿ التي ترتكب اإلبادة واالنتياؾ الجسيـ لحقوؽ اإلنساف 

ء جزا أنولذلؾ فإني سأتناوؿ التدخؿ اإلنساني مف منظور  2.وتتخمى عف مسؤولياتيا كدولة
إذف . مف جية ثانية ويتعدى عائؽ حؽ الفيتو ،مف جيةيتعدى جمود نصوص الميثاؽ  عرفي

  ما كونو وسيمة عقابية غير ميثاقية؟طبيعة التدخؿ اإلنساني؟ و ما ما مفيـو و ف
 التدخؿ اإلنساني طبيعةالفرع األوؿ: مفهـو و 

يعود ذلؾ إلى كوف ىذا ليس مف اليسير القوؿ بتعريؼ محدد لمتدخؿ الدولي اإلنساني، و      
الموضوع مف الموضوعات التي تختمط فيو السياسة بالقانوف، وتتعارض بشأنو القواعد القانونية 
المعموؿ بيا وتمؾ التي ترنو إلى تطبيقيا الجماعة الدولية، ناىيؾ عف اختبلؼ وجيات نظر 

فإف المفيـو ال يكف مف أمر  اميم 3.األطراؼ المعنية بيذا الموضوع دوال ومنظمات دولية"
 :وضيؽ عيخرج عف معطييف واس

 المفهػـو الضيؽ لمتدخؿ اإلنسانيأوال8 
ينطمؽ أنصار ىذا االتجاه في تعريفيـ لمتدخؿ اإلنساني مف االقتناع بمزومية ىذا التدخؿ  

المسػػاعدة المصػػحوبة باسػػتخداـ " فػػي حػػاالت معينػػة ووفقػػا لػػرأييـ، يعػػرؼ التػػدخؿ اإلنسػػاني بأنػػو:
دفة إلى توفير الحماية لمػواطني دولػة مػا، إزاء المعاممػة التعسػفية وغيػر اإلنسػانية التػي القوة واليا

أف سػػيادتيا يفتػػرض أف تبنػػى  -أي ىػػذه الدولػػة -يتعرضػػوف ليػػا والمتجػػاوزة لمحػػد، والتػػي لػػـ تػػراع
: كما عرفػو الػبعض اآلخػر ومنػذ بػدايات القػرف العشػريف بأنػو  4".عمى أسس مف العدالة والحكمة

لة ما في أف تمارس سيطرة أو ضبطا دوليا عمى تصرفات دوؿ أخرى في نطاؽ سيادتيا "حؽ دو 
 5"مع قوانيف اإلنسانية.. -أي ىذه التصرفات-الداخمية، وذلؾ متى تعارضت

                                                 
 .128أحمد سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص   1
 .90سامي محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص  2
 . 42، ص 1997حساـ أحمد هنداوي، التدخؿ الدولي اإلنساني، دار النهضة العربية، القاهرة،   3
 .240، ص 2003ي العاـ، منشورات الحمبي الحقوقية، طبعة محمد المجذوب، القانوف الدول  4
 . 250، ص 2000أحمد الرشيدي، حقوؽ اإلنساف دراسة مقارنة في النظرية والتطبيؽ،مكتبة الشروؽ الدولية، الطبعة األولى،   5
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التػدخؿ اإلنسػاني " THOMAS FRANKويعػرؼ أنصػار ىػذا االتجػاه ومػنيـ" تومػاس فرانػؾ" "
يػد باسػتخداميا بواسػطة دولػة مػا أو بمعرفػة ىيئػة دوليػة بأنو " كؿ استخداـ لمقوة المسمحة أو التيد

الذي يعرفو بأنو:"المجوء إلى القوة  STWELLضد دولة أخرى بيدؼ حماية حقوؽ اإلنساف" وأيضا 
بغػػػػرض حمايػػػػة السػػػػكاف مػػػػف المعاممػػػػة التحكميػػػػة والمسػػػػيئة دومػػػػا والتػػػػي تتجػػػػاوز حػػػػدود السػػػػمطة 

 1".المفترض ممارستيا مف صاحب السيادة
 ع لمتدخؿ اإلنسانيسَّ المفهـو المو ثاًيا8 

أنػو و إضػافة السػتخداـ القػوة  ىيرى أنصار وفقياء المفيـو الواسع لمتدخؿ اإلنسػاني، عمػ 
المسػػمحة فػػإف مػػف وسػػائؿ التػػدخؿ اإلنسػػاني المجػػوء إلػػى وسػػائؿ الضػػغط االقتصػػادية والدبموماسػػية 

ؿ إحػدى الػدوؿ عمػى الكػؼ والسياسية، فكمما كػاف اليػدؼ مػف اسػتخداـ أي مػف ىػذه الوسػائؿ حمػ
عػػف انتيػػاؾ حقػػوؽ اإلنسػػاف، كممػػا أمكػػف اعتبارىػػا تػػدخبل دوليػػا إنسػػانيا، حيػػث أف ىنػػاؾ أسػػاليب 
متعػػػددة ومتدرجػػػة لمتػػػدخؿ كالمقاطعػػػة االقتصػػػادية وتوقيػػػع العقوبػػػات التجاريػػػة ووقػػػؼ اإلمػػػدادات 

بػػداء  المواقػػؼ واآلراء اإلنسػػانية وتنظػػيـ الحمػػبلت الصػػحفية وفػػرض القيػػود عمػػى بيػػع األسػػمحة وا 
مف المػدافعيف " MARIO BETTATIويعد األستاذ " 2العمنية حوؿ واقع حقوؽ اإلنساف في دولة ما..
فيػػو يػػرى أف ىػػذا األخيػػر يتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ تػػدخؿ  عػػف المفيػػـو الواسػػع لمتػػدخؿ الػػدولي اإلنسػػاني

دولػػػة الختصػػػاص الػػداخمي لدولػػة أو منظمػػة دوليػػػة حكوميػػة فػػي الشػػػؤوف التػػي تعػػػد مػػف صػػميـ ا
فالتدخؿ اإلنساني عنده ال يقتصر عمى استخداـ القوة المسمحة، بؿ يشمؿ كؿ عمػؿ مػف  معينة..
مف قبػؿ أشػخاص  حض لمدولة المعنية، شرط أف يمارساالختصاص الداخمي المب المساسشأنو 

 3.القانوف الدولي
لتػدخؿ أخيرا وميما يكف األمر، وبعد ىذا العػرض المختصػر لنظػرة بعػض الفقيػاء لمفيػـو ا

الػدولي ألغػراض إنسػانية  ؿألف أمػر التػدخ اإلنساني، لعمو يكوف مف تقرير الوقائع، القػوؿ بأنػو و
، فقػػد يكػػوف األخػػذ بػػالمفيـو اوواقعػػ 4.صػػار كمػػا يػػرى بعػػض الفقيػػاء واردا ولػػو مػػا يسػػوغو قانونػػا

                                                 
  12ص ، 1996-1-صالح عبد البديع شمبي، التدخؿ الدولي اإلنساني ومأساة البوسنة والهرسؾ القاهرة ، ط 1
شكاالته"، مجمة الحقوؽ الكويتية العدد  2  .262-261ص  12/2004، /4شاهيف عمي شاهيف، "التدخؿ الدولي مف أجؿ اإلنسانية وا 

3 MARIO BETTATI,"le droit d'ingérence" Odile Jacob, paris, 1996, p 12-13 
 = =  حاؿ جرائـ الحرب واإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية /ح مف ميثاؽ اإلتحاد اإلفريقي عمى شرعية التدخؿ في04تنص المادة:  4
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ع مف شأنو الواسع لمتدخؿ اإلنساني أصمح وأصوب العتبارات كثيرة أقميا، أف تبني المفيـو الواس
، الغػػػرض مػػػف التػػػدخؿ أي حمايػػػة حقػػػوؽ -عمػػػى األقػػػؿ أكثػػػر مػػػف التػػػدخؿ العسػػػكري-أف يحقػػػؽ 

ىذه الحقوؽ نفسػيا إف اسػتخدمت القػوة فػي فعػؿ التػدخؿ،  ىاإلنساف بشكؿ ال يكوف فيو خطر عم
بل عمػػى أف األخػػذ فضػػ .ؿ شػػنيع ومػػدمر لمحيػػاةعمػػ خاصػػة وأف اسػػتخداـ القػػوة وبكػػؿ األحػػواؿ ىػػو

يشػػمؿ أشػػكاؿ وصػػور الجػػزاءات الدوليػػة مػػف مقاطعػػة اقتصػػادية وتجاريػػة، بػػؿ ، لواسػػعبػػالمفيـو ا
ر عسػػكرية مباشػػرة، بمػػا يتوافػػؽ والصػػور الجزائيػػة الػػواردة فػػي أحكػػاـ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة وتػػدابي

 مف الميثاؽ. 14، 19مجسدة في المادة: 
 مستحدثةرع الثاني: التدخؿ اإلنساني كآلية جزائية ػػالف

التصػػور أف التػػدخؿ اإلنسػاني، إنمػػا ىػو شػػكؿ مػػف أشػكاؿ العقوبػػة عمػػى  ىػذا يػرى أصػػحاب
إقػػداـ الحكومػػات والػػدوؿ عمػػى ارتكػػاب اإلبػػادة الجماعيػػة فػػي حػػؽ مواطنييػػا، ويػػروف فػػي اتفاقيػػة 

تػػرى مؤسسػػة  حيػػث ،قصػػورا وعػػدـ كفايػػة 6504األمػػـ المتحػػدة الخاصػػة بجريمػػة اإلبػػادة الجماعيػػة 
حقػػوؽ اإلنسػػاف عالميػػة ألنيػػا تخػػص كػػؿ النػػاس فػػي  أف ''HARFF BARBARA'' النظريػة األسػػتاذة:

يعػػد الحػػؽ فػػي الحيػػاة حػػؽ أخبلقػػي و وضػػعي عمػػى  كػػؿ األزمػػاف، وىػػي حقػػوؽ معنويػػة وأدبيػػة، و
السػػواء ألف حمايػػة الحيػػاة صػػفة أساسػػية دنيػػا ألي نظػػاـ قػػانوني ويعػػد تػػدمير الحيػػاة، قضػػاء عمػػى 

خبلقيا أف يترؾ األشخاص يموتوف مػف أجػؿ الحفػاظ أسس النظاـ القانوني، ومف ثـ فمف الخطأ أ
ال يجػػب أخبلقيػػا اإلبقػػاء عمػػى الطغػػاة و  ''JIMES DICK''عمػػى حيػػاة قػػاتمييـ، كػػذلؾ وكمػػا يعبػػر

 1.المستبديف والتضحية باألبرياء
وتقػػػرر صػػػاحبة ىػػػذه النظريػػػة أنػػػو إذا كانػػػت كػػػؿ الػػػنظـ القانونيػػػة قػػػد اىتمػػػت بالمعاقبػػػة عمػػػى     

النظػػاـ القػػانوني الػػدولي الحيػػاة كحػػؽ فػػردي، فإنػػو و مػػف بػػاب أولػػى أف يػػولي انتيػػاؾ الحػػؽ فػػي 
دوف تفرقة بيف ىذيف الحقػيف  -كحؽ جماعي-عمى انتياؾ الحؽ في الوجود لمجماعات المعاقبة 

خاصػػػػة أنيمػػػػا يمػػػػثبلف اعتػػػػداء عمػػػػى األرواح البشػػػػرية الفرديػػػػة و الجماعيػػػػة، وبالتػػػػالي فالتػػػػدخؿ 

                                                 

 /ي قد منحت الحؽ لمدوؿ األعضاء في طمب التدخؿ مف اإلتحاد إلعادة السمـ واألمف. 4كما يشار إلى أف المادة:  = = 
 .349-348، ص 2004، التدخؿ اإلنساني في القانوف الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرةحساـ حسف حساف،  1
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وسػػيؤدي حتمػػا إلػػى عػػدـ تكػػرار  1القصػػاص و الػػردع ألنػػو عقوبػػة. ي إلػػىاإلنسػػاني يمكػػف أف يػػؤد
حدوث اإلبادة الجماعية ألف كؿ الدوؿ ستعمـ أنيػا سػوؼ تتعػرض لمعقػاب فػي حػاؿ ارتكػاب ىػذه 
الجريمة، وتؤكد ىذه النظرية عمى أف العقاب يجب أف يكوف مف اختصاص األمـ المتحػدة، لكػف 

يػػذ قوانينيػػا ومبادئيػػا بسػػبب حػػؽ الػػنقض الػػذي شػػؿ تمامػػا عمػػى تنف ةالحقيقػػة أنيػػا أصػػبحت عػػاجز 
عمػػؿ مجمػػس األمػػف، ومػػف ثمػػة وكمػػا يػػرى العديػػد مػػف المفكػػريف الغػػربييف يصػػبح مػػف حػػؽ الػػدوؿ 
فػػرادى أو جماعػػػات أف تتػػػدخؿ وبػػػأي وسػػػيمة بمػػػا فييػػا اسػػػتخداـ القػػػوة العسػػػكرية مػػػف أجػػػؿ نصػػػرة 

عػػد آليػػػة لتنفيػػذ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف أي أف التػػدخؿ اإلنسػػػاني الفػػردي أو الجمػػػاعي ي ،حقػػوؽ اإلنسػػػاف
وبصفة خاصػة حػؽ الجماعػات فػي الوجػود، بعػد أف ثبػت عمميػا فشػؿ المنظمػة الدوليػة فػي جعػؿ 

ولعؿ ىذا ما ترجمتو الواليػات المتحػدة فػي عديػد الحػاالت بصػفة  .2حقوؽ اإلنساف موضع التنفيذ
 انفرادية وخارج أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة.

 إذف وال سند قانونيدوف بأوال:  التدخؿ اإلنساني 
تحتؿ الواليات المتحػدة الصػدارة فػي اسػتخداـ التػدخؿ اإلنسػاني بمفيومػو الواسػع بمسػوغات 
إنسػػػانية دوف أي إذف أممػػػي مػػػف مجمػػػس األمػػػف أو الجمعيػػػة العامػػػة، سػػػواء كػػػاف ذلػػػؾ قبػػػؿ فتػػػرة 

خؿ فػػي دولػػة أقػػدمت الواليػػات المتحػػدة عمػػى التػػد 6521التسػػعينات أو بعػػد ىػػذه الفتػػرة، ففػػي عػػاـ 
الدومينيكاف العتبارات إنسانية حسب تصريحاتيا األولية، ليعمف بعػدىا بيػوميف الػرئيس األمريكػي 
جونسوف بأف التدخؿ ىو لحماية األمف القومي األمريكي مػف التمػدد الشػيوعي، وتػدخمت عسػكريا 

 6545نمػػا عػػاـ تحػػت ذريعػػة '' األسػػباب اإلنسػػانية'' وغػػزت ب 11/61/6549 فػػي دولػػة غرينػػادا بتػػاريخ:
غػػارات جويػػة وبحريػػة  6555واعتقمػػت رئيسػػيا نورييغػػا ليحػػاكـ أمػػاـ القضػػاء األمريكػػي، لتنفػػذ سػػنة 

يػػـو بقيػػادة أمريكيػػة لقػػوات الحمػػؼ األطمسػػي  35ولمػػدة:  6555مكثفػػة ضػػد يوغسػػبلفيا السػػابقة عػػاـ 

                                                 
ذهب جانب مف الفقه إلى اعتبار التدخؿ اإلنساني مف قبيؿ التدابير المضادة، التي تقوـ ابتداء عمى مبدأ المحافظة عمى النفس أو حؽ  1

ة حقوقها، ومف مساعدة النفس وفقا لمقانوف الدولي التقميدي، في إحالة إلطالؽ يد الدوؿ في اتخاذ ما تراع مناسبا مف تدابير مضادة لحماي
، وهو ما ال نراع كذلؾ ال سيما إف كاف التدخؿ بناء عمى في رحاب القانوف الدولي المعاصر ثمة الذهاب لمقوؿ بعدـ شرعية التدخؿ اإلنساني

 قرارات مجمس األمف.
  .89-88المضادة وموقع التدخؿ منها: سامي محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص  رأنظر في تعريؼ التدابي

 .349-348، ص، ، المرجع السابؽاـ حسف حسافحس 2
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ف كػػاف مػػف الناحيػػة ا 1بحجػػة األسػػباب اإلنسػػانية. لقانونيػػة غيػػر مػػا عػػد فػػي ىػػذه الحالػػة بالػػذات، وا 
شرعي إال أنو مف ناحية المشروعية، فقد كاف موافقا لمبادئ األمـ المتحدة ال سيما المتعمقة منيا 

 بحماية حقوؽ اإلنساف.
 مسؤولية الحماية وبعنواف بإذف األمـ المتحدةثانيا: التدخؿ اإلنساني 

حقػوؽ اإلنسػاف  فقا ومتطمبات السيادة مف جيػة وموجبػات حمايػةااتجيت األمـ المتحدة وتو 
مػػػف جيػػػة ثانيػػػة، إلػػػى تركيػػػز االىتمػػػاـ لػػػيس عمػػػى حصػػػانات الحكومػػػات ذات السػػػيادة، بػػػؿ عمػػػى 
مسػػؤولياتيا تجػػاه مواطنييػػا أو تجػػاه المجتمػػع الػػدولي، ومػػف ثمػػة فالمسػػألة ليسػػت متعمقػػة بالتػػدخؿ 

تؽ ؿ دولػػة وعمػػى عػػابقػػدر مػػا ىػػي ذات صػػمة بػػػػػ '' مسػػؤولية الحمايػػة '' التػػي تقػػع عمػػى عػػاتؽ كػػ
ومف ثمة فممجمس األمف واتساقا مع ىذه المسؤولية أف يتخذ الجزاءات البلزمة  2.المجتمع الدولي

ولػػو فػػي صػػورة جػػزاءات قسػػرية ضػػد منتيكػػي مبػػادئ وحقػػوؽ اإلنسػػاف، طالمػػا أنيػػا تشػػكؿ تيديػػدا 
وعمػػى رأسػػيا حالػػة العػػراؽ وصػػدور  3.لمسػػمـ واألمػػف الػػدولييف، وىػػو مػػا حػػدث فػػي عديػػد الحػػاالت

المتعمػؽ بانتياكػات حقػوؽ أكػراد العػراؽ والػذي رأى فيػو مجمػس األمػف  11/10/6556: في 244ر القرا
وحالػة  بمناسػبة أزمػة دارفػور السػودافحالة  كذلؾ الشأف في صدد 4.تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف

 ،كػاف منيػا ،بمناسبة االنقبلب عمى مبػادئ الديمقراطيػة، أيػف فرضػت حزمػة مػف العقوبػات ىايتي
، فػػي أكتػػوبر 431، 439القػػرار  ليتموىػػاعقوبػػات عسػػكرية،  6559فػػي أوت  406القػػرار رقػػـ: جػػب بمو 
الػػػذي أذف بتشػػػكيؿ قػػػوة دوليػػػة  96/13/6550 فػػػي: 501، بفػػػرض حصػػػار بحري...ليػػػأتي القػػػرار 9339

إعػػادة الحكومػػة الشػػرعية  أف تسػػاىـ فػػيجنػػدي، اسػػتطاعت  2111تابعػػة لؤلمػػـ المتحػػدة مكونػػة مػػف 
لؾ طبعا بساىمة كبيرة مف قبؿ الواليات المتحدة األمريكية، التي بدونيا تبقى ىيئة في ىايتي، وذ

 الفعؿ.مـ المتحدة دوف قدرة عمى الحركة و األ

                                                 
 .513، 512عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  1
 .2004لسنة  59في دورتها  59/565مف تقرير الجمعية العامة رقـ:  76راجع الصفحة:  2

www.un.org/arabic/secureworld/report_arabic.pdf 
 الفريؽ الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير، المقدـ  لمجمعية رير تق أنظر '' عالـ أكثر أمنا'' ..مسؤوليتنا المشتركة، 3

 .76ص  201، الفقرة 59/565رقـ:   2004لسنة  59في دورتها  العامة
www.un.org/arabic/secureworld/report_arabic.pdf 

  .134أحمد سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص  4
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وعمػى إثػر  63/11/1166 :بػالثورة فػي ليبيػا فػي توكذلؾ فإنو وبمناسبة مػا اصػطمح عمػى تسػمي
مجمس الالميبي ضد شعبو أصدر  يرتكبيا النظاـ جرائـ ضد اإلنسانيةتخوؼ المجتمع الدولي مف 

والذي فرض جممة مف العقوبات ضػد النظػاـ الميبػي منيػا الحظػر  6539القرار  63/19/1166بتاريخ: 
تطبيقػػا لمقػػرار  65/19/1166 الجػػوي عمػػى ليبيػػا، بػػؿ وصػػؿ األمػػر إلػػى اسػػتخداـ القػػوة العسػػكرية فػػي

، كؿ ذلؾ انطبلقا مما سماه لمتحدةوبمساىمة دوؿ عربية منيا السعودية واألمارات العربية ا 6539
  1.فالمجمس بمسؤولية السمطات الميبية في حماية السكاف الميبيي

غير جزائية كآلية  أو مسؤولية الحماية، مجمؿ القوؿ في خصوص التدخؿ اإلنساني     
ف لـ يكف منصوص، ميثاقية مقصد  تحقؽ يشكؿ آلية يو ميثاقيا، فإنو بمفيومو الواسع،عم اأنو وا 

ممجأ أخيرا لحماية حقوؽ اإلنساف، في ظؿ عجز وقصور دع المخالؼ لمقانوف الدولي، وتحقؽ ر 
عمى أف نأخذ في االعتبار في ىذه النتيجة  2ىذه الحماية.التدابير الجزائية الميثاقية عمى تحقيؽ 

أف كثيرا مف الحاالت قد كانت تستمـز تدخبل ألجؿ حماية حقوؽ اإلنساف إال أف غياب مصالح 
ف تدخمت فبعد فوات األواف تحجـ عف ىذه التدخبلت لدوؿ الكبرى قد جعمتياا فضبل عمى  3.وا 

 .أف تجارب التدخبلت التي تمت قد كانت في مجمميا ذات آثار سمبية تفتقد لمفاعمية المأمولة

                                                 
1
شامؿ  جويعمى جممة مف العقوبات الدولية ومنها: فرض منطقة حظر وتحت أحكاـ الفصؿ السابع نص  أنه قد 1973عمى القرار  يالحظ 

لمنع تحميؽ وتحرؾ قوات القذافي في أجوائها ومنعها مف قصؼ المدنييف، أما الطائرات  فوؽ أراضي ليبيا تشمؿ الطائرات التجارية والعسكرية
، مع العمؿ عمى حظر السفر وتجميد األمواؿ الخاصة بمؤسسات أو أشخاص بأس بمرورهاالتي تحمؿ الُمساعدات اإلنسانية لمسكاف فال 

ظر مقربيف مف القذافي، كذلؾ العمؿ عمى تجميد كافة أصوؿ المؤسسات الوطنية لمنفط والبنؾ المركزي الميبي نظرا لتبعيتها لمقذافي، وكذلؾ ح
ي أعماؿ التفتيش والبحث في الطائرات والبواخر عف أي شحنات أسمحة متجهة األسمحة  مع التأكيد عمى وجوب تعاوف الدوؿ في اإلقميـ ف

 إلى ليبيا أو القادمة منها.
 عمى الموقع  17/03/2011الصادر بتاريخ:  1973مضموف القرار مف  07، 06، 05، 04، 01: ص، أنظر 

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml 
2

قد أشار إلى أف فاعمية مجمس األمف بخصوص جممة االنتهاكات الكبيرة لمبادئ وحقوؽ اإلنساف  الفريؽ رفيع المستوىر يالحظ أف تقري 
ضعيفة مف حيث أف تصرفاته تكوف بعد فوات األواف أو بتردد يفوؽ الحد، أو دوف أي تصرؼ...عمى أف التقرير يالحظ أف مجمس األمف 

استخداـ القوة العسكرية تجاع بإلى تجسيد مبدأ مسؤولية الحماية تحت أحكاـ الفصؿ السابع و  اشيئا فشيئ في مسعىوالمجتمع الدولي 
ما يجعؿ مف القوؿ بكونه آلية جزائية عرفية في إطار التجسيد ولو أف حاالت  أخطاء داخمية في صورة االنتهاكات الفظيعة لحقوؽ اإلنساف.

 بخصوص ليبيا هو في هذا اإلطار. 1973مف رقـ: تأكيد هذا العرؼ ما تزاؿ قميمة، وقرار مجمس األ
  .76ص  202أنظر في خصوص تقرير رفع المستوى '' عالـ أكثر أمنا'' ..مسؤوليتنا المشتركة، مرجع سابؽ، الفقرة 

إال أنه وبعد  ،1993جندي في نوفمبر  2500وبالرغـ مف تواجد قوات حفظ السالـ بعدد  في األزمة الرواندية يشار إلى أف األمـ المتحدة 3
جندي، بؿ أف عدد مف الدوؿ قد أحجمت حتى عمى تسمية  270تخفيض عدد قوات حفظ السالـ إلى األمـ المتحدة  تبدأ المجازر قرر 

 أما الواليات المتحدة، خاصة مف قبؿ فرنسا، ية بيف الهوتو والتوتسيشباإلبادة الجماعية وساوت في توصيفها لألعماؿ الوح االنتهاؾأعماؿ 
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فرض الجزاء عمى  تعدت أفقد وصمت إلى  ،ميما يكف مف أمر فإف مقاربة تفعيؿ الجزاء     
فما تأثير التحوؿ في النظاـ الدولي  د والكيانات مف غير الدوؿ.فرضو عمى األفراب لؾ، وذالدوؿ

؟ وما دور القضاء الكيانات مف غير الدوؿلجزاءات الدولية في صورة الفرد و عمى محؿ فرض ا
الجنائي الدولي في تحديد المسؤوليات وتسميط العقوبة عمى منتيؾ أحكاـ القانوف الدولي ومف 

 عمى أكثر فاعمية لمجزاءات الدولية؟ثمة العمؿ 
 شكػػػؿ الجزاءو  محؿ الفرض مف حيثالدولية  الجزاءاتتطور المبحث الثالث: 

ىو ذلؾ المتعمؽ بمحؿ فرض  ،مف أىـ التطورات التي لحقت منظومة الجزاءات الدولية     
 تطبيقيا، إلى الجزاء، حيث صار تطبيؽ الجزاءات الدولية يتعدى فرضيا عمى الدولة ككياف

        عمى األفراد المسؤوليف عف االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي ميما كانت مسؤولياتيـ 
وذلؾ مف خبلؿ إنشاء المحاكـ الجنائية المؤقتة، في البداية عف طريؽ مجمس األمف  ،صفاتيـو 

مسؤولية وصوال إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عف طريؽ معاىدة دولية تقر ال
 ةالمرتبط تمؾ التي شيدتيا الجزاءات الدولية، كذلؾ مف أىـ التطورات 1.الجنائية الدولية الفردية

فما مضموف تطور الجزاءات كية. بشكؿ ونوع الجزاءات ال سيما فيما عرؼ بالعقوبات الذ
 كؿ؟الدولية مف حيث المحؿ والش

 
 

                                                 

األمريكية فإف فشؿ تدخمها في الصوماؿ، جعمها تحجـ عف التدخؿ، ما خمؼ حوالي مميوف ضحية، ودفع إلى حممة استنكار كبيرة ضد == 
  األمـ المتحدة نتيجة إحجامها وترددها في التدخؿ، والسبب الدافع إلى عدـ التدخؿ، هو غياب مصالح الدوؿ الكبرى في المنطقة.... 

  .268بد الرحمف زيداف قاسـ، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلؾ: مسعد ع
 http://www.haythammanna.net/articles%20arabic/rawanda.htmوأنظر أيضا: 

ف كاف القانوف الدولي التقميدي ال يعترؼ إال بالدولة كشخص مف أشخاص القانوف  1 يشار في صدد الفرد كمحؿ لمجزاءات الدولية، أنه وا 
ال يعدو أف يكوف إال موضوعا لمقانوف الدولي، إال أف تطورات ما بعد الحرب العالمية األولى  ،بمغ مف درجة وتطور بأف الفرد مهماو الدولي، 

عبر مختمؼ  الفرد وبالنظر إلى الحماية التي كفمتها له االتفاقات والمعاهدات الدوليةمركز أوال وتطورات ما بعد الحرب الباردة ثانيا جعؿ مف 
مسؤولية  مسؤوؿإلى أنه  لمقانوف الدولي، وهدؼ موضوع في القانوف الدولي يتعدى مسألة أنه ،الجزاءات الدوليةومنها  اآلليات القانونية،

نشاء المحكمة الجنائية الدولية هو في إطار مباشرة عمى االنتهاكات التي يتسبب بها في حؽ الشعب الذي يحكمه أو يسير شأنهدولية  ، وا 
وتحت أحكاـ الفصؿ السابع، إال تأكيدا لهذا  1593إحالة مجمس األمف لقضية دارفور بناء عمى قرارع رقـ:تأكيد هذع المسؤولية. وما 

 التطور، ما جعؿ مف منظومة الجزاءات الدولية تتعدى في مداها الدوؿ ككيانات إلى أف تشمؿ األفراد المسؤوليف عف االنتهاؾ. أنظر:
   .416، 414، ص 2009، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية، فرج عمواني هميؿ، المحكمة الجنائية الدولية
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 لفرضا محؿحيث مف  الجزاءات الدوليةتطور المطمب األوؿ: 
سبؽ معنا عند التطرؽ ألىـ الجيود الدولية التي ساىمت في وضع األسس األولى      

الذي كاف مف أىـ مبلمح مشروعو ىو  pellaأف تناولنا مشروع الفقيو  ،لمنظومة الجزاء الدولي
إنشاء قضاء جنائي دولي يختص بتسميط العقوبة الجزائية عمى منتيؾ أحكاـ القانوف الدولي 

ذلؾ في صورة كياف الدولة أو في صورة الفرد ترجمة لمضموف المسؤولية الدولية  سواء كاف
فكيؼ ساىـ تطور إقرار المسؤولية الجنائية الدولية عمى األفراد في جعؿ العقوبات  1.المزدوجة

 وما ىي أىـ اآلليات القضائية الجنائية الكفيمة بتوقيع ىذه الجزاءات؟الدولية أكثر فاعمية؟ 
 فقها وواقع ممارسة الجنائية لمفردالدولية وؿ: المسؤولية الفرع األ 

ألىـ الشواىد الواقعية و  سأتناوؿ في الفرع ألىـ الجيود الفقيية لمسؤولية الفرد الجنائية     
 إلقرار ىذه المسؤولية.

 أوال: الجهود الفقهية المؤسسة لمسؤولية الفرد الجنائية
وثيقا بااللتزامات التي يفرضيا القانوف الدولي عمى  قواعد المسؤولية الدولية ارتباطا ترتبط

أشخاصو، فيي األثر المترتب عمى خرؽ أحكاـ القانوف الدولي، لذلؾ فإف قواعد المسؤولية 
لكف  2دولي، وباألساس عمى الدولة فقط.الدولية ال يمكف تطبيقيا إال عمى أشخاص القانوف ال

       بحرب الثبلثيف أَ بد ،لتي عانتيا الشعوبتطورات المجتمع الدولي والمآسي اإلنسانية ا
بعدـ نادي وصوال لمآسي الحرب العالميتيف األولى والثانية، جعمت مف الفقو ي (،6264-6204)

اقتصار الجزاء عمى الدوؿ فقط بؿ ال بد أف يطاؿ الجزاء األفراد وتحديدا الحكاـ واألمراء 
 المساىميف في تأكيد ىذه الفكرة، الفقياء وعمى رأس 3واألشخاص المنتيكيف لمقانوف الدولي.

الذي نصح في كتابو قانوف الحرب والسمـ بإنزاؿ  (6201-6149) "غرسيوسالفقيو اليولندي "
الجزاء المزدوج بالدولة واألفراد في حالة عدـ مشروعية الحرب محددا طبيعة العقاب عمى األفراد 

الطبيعي ىو  شخصاليقة واقعية ولما كاف وصفاتيـ الرسمية بقولو: '' يعتبر مجتمع الدوؿ حق

                                                 
 مف هذع األطروحة، في الجزئية المتعمقة بالجهود الفقهية لتعريؼ الجزاء الدولي. 38راجع ص  1
 .414ص ، المرجع السابؽ، فرج عمواني هميؿ 2

 .374عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  3
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الذي يقـو بانتياؾ قوانيف المجتمع ميددا سبلمة أفراده، وأف الدولة المعتدية التي تنتيؾ قانوف 
الطبيعة والحرب تيدـ السور الذي يحافظ عمى سبلمة الدولة المعتدى عمييا وألف االنتياؾ ييدد 

عمى الدولة المعتدية ورئيسيا أو حكاميا وتكوف الجزاء  مبدأ الوفاء بالعيد فمذلؾ يجب تطبيؽ
 1.لمف يخالؼ أحكاـ قانوف الشعوب ىي الجزاء المناسب اإلعداـعقوبة 

وفي القرف التاسع عشر بدا المجتمع الدولي أكثر وضوحا ونضوجا في عبلقاتو الدولية 
ف في الحروب وكذلؾ كتابات الفقو التي راحت تبيف االنتياكات واألفعاؿ المرتكبة ضد اإلنسا

الحرب المستيدفة لئلنساف المدني جرائـ دولية، مثؿ جريمة العدواف وجرائـ  اووصفيا عمى أني
واعتبار تجارة الرؽ والمخدرات وأعماؿ القرصنة مف قبيؿ الجرائـ الدولية تقتضي  غير المقاتؿ

 Moynier''يسجؿ في ىذا الخصوص لمفقيو السويسريو  2.العقاب أماـ القضاء الوطني أو الدولي
ب إنشاء محكمة دولية جزائية لمعاقبة الجرائـ المرتكبة ضد قانوف الشعو  اقتراحمشروع  6431عاـ 

 6513.3الحقا في اتفاقية الىاي الثانية لعاـ  و ىو االقتراح الذي سيمقى صداه
ويشار في صدد الجيود الفقيية المؤكدة لممسؤولية الجنائية لمفرد إلى أف عديد الفقياء قد 

ومف ثمة عمموا الحقا  ''Caloyuni- Ferry-Bellot-Pella:''اركوا في إعداد معاىدة فرصاي مف مثؿش
عداد مشروع إنشاء محكمة  تحت رعاية عصبة األمـ في تطوير المبادئ الجزائية لممعاىدة وا 

ـ واالحتجاج بعد ''غيمـو الثاني''ألمانيا  إمبراطوردولية جنائية دائمة، خاصة بعد فشؿ محاكمة 
 4.وجود المحكمة

مجمؿ القوؿ في مسألة الجيود الفقيية المؤسسة لممسؤولية الجنائية لمفرد أف فقياء فترة     
مفيـو المسؤولية الحصرية لمدولة عف أسقطوا  القرف السابع عشر والقرف التاسع عشر، قد

ـ الدولة أو ألف الحرب يقررىا وينفذىا أفراد باس مضيفيف مسؤولية األشخاص الطبيعيف ،الحرب

                                                 
جريمة الدولية والعقاب عميها في ظؿ القانوف الدولي، مجمة الدراسات القانونية، كمية الحقوؽ، العدد عبد الواحد محمد الفار، تطور فكرة ال 1

 .09، ص 1992يونيو  15
 وما يميها. 44، ص 1984عبد الواحد الفار، المصمحة القومية المشتركة، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
 .376عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  3
 .376 جع، صنفس المر  4
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أو الدولي إف   وجوب معاقبتيـ أماـ القضاء الوطنيؤدي إلى ياألمر الذي يعمموف لحسابيا 
 1وجد.

 ثانيا: واقع تثبيت المسؤولية الشخصية لمفرد
أف التاريخ يشيد أف الجزاء الدولي  ،غني البياف القوؿ بشأف المسؤولية الجزائية لمفرد

ة عمى الدوؿ دوف األفراد وذلؾ الرتباط الجزاء الدولي تقميديا التقميدي قد استقر بأنماطو المختمف
بالمفيـو السيادي لقرار الحرب وفوضى جزاءات حؽ المنتصر القائـ عمى نظاـ الفتح )سمخ 

ورغـ ذلؾ  2.األقاليـ وضميا أو احتبلؿ أرض أو فرض نظاـ الغرامات عمى الدولة الميزومة(
 بعض الوقائعأف حدثت زاءاتيا حياؿ بعضيا البعض فإنو قد صادؼ وخبلؿ تطبيقات الدوؿ لج
أمراء، حكاما ميزوميف في الحروب حيث  ،فت أفراداذات الطبيعة الجزائية الدولية التي استيد

قبؿ الميبلد ويعيدىا آخروف إلى  6142يعيد بعض الفقياء المسؤولية الجزائية الدولية لمفرد لعاـ 
 Pierre'' عندما تمت محاكمة األمير  6030إلى العاـ  القرف الخامس قبؿ الميبلد في صقمية أو

Hagenbach'' كما يرجع  3.أحد أمراء الرايف أماـ محكمة ذات صبغة دولية حكمت عميو باإلعداـ
لؤلفراد في  العديد مف الفقياء الدولييف والجنائييف تاريخ االعتراؼ بالمسؤولية الدولية الجنائية

    بونابارت إلى جزيرة تاريخ نفي نابميوف 11/14/6461: ي إلى تاريخالقانوف الدولي العرفي االتفاق
ىيبلنة'' بقرار صادر عف القوى المتحالفة والمنتصرة عميو استنادا إلى تصريحيـ الذي جاء ''

فيو: '' أف نابميوف بونابارت محرـو مف حماية القانوف عمى أساس أنو رفض العيش في سبلـ 
ج عف العبلقات المدنية واالجتماعية، بؿ أنو عدو لمعالـ وسيعيد بو وطمأنينة وبالتالي فيو خار 

لحاقو الضرر البالغ ب  أوروبالمقصاص العاـ لمعاقبتو عمى جريمتو ضد المجتمع الدولي وا 
لذلؾ عدت حادثة نفي نابميوف مف أىـ السوابؽ التي أسست لممسؤولية الجزائية لمفرد  4'كميا.'

ضائية تسند شرعيتيا، ق، رغـ أنو لوحظ عمييا أنيا تفتقد ألحكاـ ممثمة في صورة حكامو وأمرائو
وىو النقص الذي تداركو مسار تطور منظومة الجزاء الدولي بإنشائو لمجياز القضائي الكفيؿ 

                                                 
 .377، ص عمي جميؿ حرب، المرجع السابؽ 1
 .377ص نفس المرجع،  2
 .169، ص 2001عمي عبد القادر القهوجي، القضاء الدولي الجنائي، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت  3
 .318، ص 1998ة، بيروت عاـ محمد محي الديف عوض، دراسات في القانوف الدولي الجنائي، جمع ونشر الدار الجامعي 4
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 10/19/1115بتاريخ:  بتحديد الجزاء ضد األفراد، ولعؿ مطالبة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
لويس مورينو  '' المدعي العاـ مذكرة بموجب البشير''حسف ''عمر  باعتقاؿ الرئيس السوداني

رئيس  إلى حد المطالبة باعتقاؿآخر مرحمة في تطور المسؤولية الجزائية لؤلشخاص  أوكمبو''
عبلء لمعدالة الدولية و لمنظومة حقوؽ اإلنساف، ولو في دولة وىو في سمطة الحكـ ، تحقيقا وا 

 الجياز القضائي الدولي الكفيؿ بتحديد الجزاء ضد األشخاص تطورمسار فما  .جانبيا النظري
عسكرييف؟ وما تأثير ذلؾ عمى جعؿ الجزاء الدولي قادة  وأمراء أكانوا في صورة حكاـ و ولو 

 أكثر فاعمية ؟  
 رع الثاني: المحاكـ الجنائية الدولية كمحدد لفرض الجزاء الدوليػػػالف

ؤولية الجنائية الدولية لمفرد دوف وجود آليات تحقؽ ىذه ال فاعمية ألي إقرار بوجود المس     
المسؤولية وتقرىا، وىو ما تمثؿ أساسا في اآلليات القضائية التي أنشأىا المجتمع الدولي، بدءا 
بالمحاكـ الجنائية المؤقتة، وصوال لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة وىو ما سأعرض إليو عمى 

 :التوالي
  نائية الدولية المؤقتةأوال: المحاكـ الج

المحاكمات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تعتبر سابقة تاريخية ذات أىمية  أفال شؾ 
بمبدأ المسؤولية الجنائية بالغة في مجاؿ القضاء الجنائي الدولي، فقد أدت إلى االعتراؼ 

ؿ السابع ال سيما في لتتموىا فيما بعد محاكـ جنائية أخرى أنشئت بموجب أحكاـ الفص 1.الفردية
إلى عدـ إفبلت الجناة مف فترة ما بعد الحرب الباردة، كآليات غير ميثاقية تيدؼ في النياية 

المحاكـ مات الحرب العالمية الثانية في صورة محاك، لعرض في ىذه الجزئيةأس العقوبة، لذلؾ
بعد نياية جمس األمف ػ نورمبرغ وطوكيو وفي صورة المحاكـ الجنائية التي أنشأىا مالعسكرية ل

 ستغرؽ كثيرا في تشكيؿأدوف أف ورواندا،  السابقة، الحرب الباردة في صورة محكمة يوغسبلفيا
إال بالقدر الذي يخدـ ىدؼ الفرع والذي يتحدد أساسا في  ،ىذه المحاكـ و طريقة سيرىا وىيئات

                                                 
محفوظ سيد عبد الحميد محمد، دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة في تطوير القانوف الدولي اإلنساني، دار النهضة  1

 .11، ص 2009العربية، القاهرة، 
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وبالرغـ مف  ،ظيماتتبياف دور ىذه المحاكـ كآليات محددة لمجزاء ضد األشخاص وكذا ضد التن
 .ذلؾ فإف منيجية التحميؿ تفرض ابتداء تناوؿ خمفية ىذه المحاكـ و اختصاصاتيا

 ػ نورمبرغ و طوكيوالمحاكـ العسكرية ل/ 1

بدأت إرىاصات اإلعداد لمحاكمة مرتكبي جرائـ الحرب العالمية الثانية مف خبلؿ صدور 
ومات المؤقتة لمدوؿ المشتركة في الحكمف إلعبلنات المشتركة مف الحمفاء أو جممة مف ا

الحرب، مفادىا ضرورة محاكمة المتسببيف في الحرب والمنتيكيف ألعرافيا وقوانينيا، وكذا 
طموح قد كاف مف لمجرائـ الدولية خبلليا، ولعؿ أوؿ تصريح مجسد ليذا اليدؼ وال المرتكبيف

مة المممكة المتحدة مف جانب حكو  69/16/6501 :جيمس باالس'' بتاريخ خبلؿ تصريح ''ساف
وحكومات الدوؿ المؤقتة في المنفى، أيف أكد التصريح عمى ضرورة محاكمة مجرمي الحرب مف 

وأكد  1.ا اقترفوه مف جرائـ حرب وجرائـ ضد اإلنسانية و جرائـ ضد السبلـاأللماف عم
اركوا فييا، كما الذيف أمروا بيا أو ش ،المؤتمروف عمى ضرورة معاقبة الذيف اقترفوا تمؾ الجرائـ

أوؿ وثيقة دولية تعتبر الجرائـ ضد اإلنسانية المرتكبة ضد المدنييف  ،لذلؾ عد إعبلف المؤتمر
الذي ضـ  91/61/6509: مؤتمر موسكو فيكذلؾ تميز  لقدو  2.جريمة دولية يسأؿ مرتكبوىا عنيا

ومف أىـ نتائج  يةدولة مف دوؿ الحمفاء بأنو محطة بارزة في إقرار المسؤولية الجنائية الفرد 91
 3ىذا المؤتمر:

جمع  مف أجؿضمنو تـ إعبلف إنشاء '' لجنة األمـ المتحدة لمتحقيؽ في جرائـ الحرب''  أف -
الحقائؽ والمعمومات عف الجرائـ المرتكبة مف قبؿ أفراد دوؿ المحور في دوؿ الحمفاء تمييدا 

 .شاؤه ليذه الغايةلي الذي سيتـ إنلمحاكمتيـ أماـ القضاء الجنائي الوطني أو الدو 
ؤلفراد )مف دوؿ المحور( عف جرائميـ ومحاكمتيـ وفقا لإقرار مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية  -

 إلجراء جماعي تتخذه حكومات الدوؿ الحميفة بمعنى إنشاء محاكـ دولية.
                                                 

  50، ص 2008توزيع، الطبعة األولى، عماف ليندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها، دار الثقافة لمنشر وال 1
حضر مؤتمر'' ساف جيمس باالس'' ممثمو حكومات الدوؿ المحتمة التالية: فرنسا، تشيكوسموفاكيا، بمجيكا، اليوناف، هولندا، لكسمبورغ،  2

بريطانيا، الهند، اتحاد جنوب إفريقيا، النروج، يوغسالفيا، بولندا، باإلضافة إلى مدعويف مندوبيف عف الدوؿ  الواليات المتحدة األمريكية، 
 االتحاد السوفيتي، الصيف، استراليا، كندا، نيوزيمندا

 .394، 393قهوجي، مرجع سابؽ، ص عبد القادر راجع: عمي  
 .394، ص نفس المرجع 3
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يفري ف 66، 19 أياـليكوف تأكيد القادة الثبلثة تشرشؿ، روزفمت و ستاليف في مؤتمر يالطا      
عمى عزميـ في محاكمة مجرمي الحرب إعبلنا رسميا بالمحاكمات الدولية لممسؤوليف عف  6501

جرائـ الحرب أماـ القضاء الدولي، ومف ثمة يجتمع مندوبو الدوؿ الثبلث في لندف لنقؿ 
 مضاميف المؤتمريف مف صيغة اإلعبلف إلى صيغة التنفيذ، وفي لندف تـ اإلعبلف في

فاقيتيف متبلزمتيف، األولى لمحاكمة مجرمي الحرب التابعيف لدوؿ المحور، عف ات 14/14/6501
والثانية إلقرار نظاـ المحكمة الجنائية الدولية التي ستضطمع بالمحاكمات، وقد وضعت 

 و استمرت حتى 11/66/6501االتفاقيتاف حيز التنفيذ بقياـ محكمة نورمبرغ التي باشرت عمميا في:
واستمرت حتى  65/16/6502 طوكيو التي باشرت عمميا في:و ة وقياـ محكم 96/14/6502
61/66/6504.1 
 العسكرية الجنائية الدولية المحاكـ ونتائج  اختصاصأ/ 
 14/14/6501بالنسبة لمحكمة نورمبرغ  -

مف نظاـ محكمة نورمبرغ فإف اختصاصيا يشمؿ محاكمة كبار  12 بحسب نص المادة:     
لحساب دوؿ المحور بصفتيـ الشخصية أو بصفتيـ أعضاء في مجرمي الحرب الذيف ارتكبوا 

كؿ تدبير  بأنياإحدى المنظمات الجرائـ الموصوفة بأنيا: جرائـ ضد السبلـ والتي يحدد تعريفيا 
بالمخالفة ألحكاـ المعاىدات والمواثيؽ أو تحضير أو مباشرة لحرب عدوانية أو لحرب ترتكب 

    2.ة في خطة عامة أو مؤامرة الرتكاب أحد األفعاؿ السابقةواالتفاقات الدولية، وكذلؾ كؿ مساىم
ويبلحظ في شأف تعريؼ الجرائـ ضد السبلـ حسب الئحة نورمبرغ أنيا خمت مف تعريؼ      

جريمة العدواف بداعي أف اختصاص ىذه الجريمة ىو مف والية مجمس األمف باعتبار صاحب 
أما عف جرائـ الحرب فيي األفعاؿ المخالفة  ،وتقديرهالتقديرية والتقريرية لتكييؼ الموقؼ  ةالسمط

السابؽ  12لممواثيؽ و العيود الدولية كاتفاقيات جنيؼ، لذلؾ فقد أوردت الفقرة )ب( مف المادة: 

                                                 
الدولية، فقد ذهب األستاذ  المحكمتيف صفة هتيفأف مف الفقه مف أنكر عمى  ،يشار في صدد المحاكـ العسكرية لػػػػ نورمبرغ وطوكيو 1
''Roling إلى أف محاكـ نورمبرغ وطوكيو هي محاكـ وطنية مختمفة بيف عدة دوؿ، ونفس الرأي ذهب إليه األستاذ ''شفارزنبرغر'' بأنها ''

 ...أنظر في الطبيعة القانونية لمحكمة نورمبرغ وطوكيومشتركة بيف دوؿ أنشأتها لغرض خاصمحاكـ 
 .459جع سابؽ، ص فرج عمواني هميؿ، مر 

2
 293عمي عبد القادر القهوجي، القانوف الدولي الجنائي، مرجع سابؽ، ص  



 الجزاءات الدولية  وتطورالفصل الثالث: النظام الدولي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولالباب 
 

611 

ألعماؿ التي تشكؿ انتياكا لقوانيف وأعراؼ الحرب لذلؾ ااإلشارة إلييا عمى أف جرائـ الحرب ىي 
و إلى األعراؼ  6505واتفاقيات جنيؼ لعاـ  6513ات الىاي لعاـ فقد تـ إسنادىا قانونيا التفاقي

فقرة )ج( كذلؾ فإف مف اختصاصات محكمة نورمبرغ بحسب المادة السادسة  1.والتقاليد الحربية
وىي القتؿ واإلبادة واالسترقاؽ واإلبعاد وغيرىا مف األفعاؿ البلإنسانية  الجرائـ ضد اإلنسانية

واالضطيادات ألسباب سياسية أو  دنييف، قبؿ الحرب أو أثناءىاالتي ترتكب ضد السكاف الم
، قد ارتكبت بالتبعية إلحدى الجرائـ الداخمة في تاالضطياداعرقية أو دينية، عندما تكوف ىذه 

المادة السادسة حكما مؤداه،  مة بيا، لتضيؼ الفقرة األخيرة مفاختصاص المحكمة أو ليا ص
والشركاء الذيف ساىموا في الجرائـ  والمحرضيفنظميف مسؤولية الرؤساء والمخططيف والم

لذلؾ فإنو يشار في صدد األحكاـ العقابية التي نطقت بيا محكمة نورمبرغ أنيا  2.السابقة
  3تراوحت بيف اإلعداـ والسجف المؤبد والمؤقت والبراءة.

 .65/16/6502بالنسبة لمحكمة طوكيو  -
مى إثر إلقاء القنبمتيف الذريتيف عمى نكازاكي ع استسممت الياباف دوف قيد أو شرط     

لسمطة القيادة العميا التي أنشأتيا القوات المتحالفة،  لتخضع بذلؾ، 6501وىيروشيما في سبتمبر 
 بتاريخ: ، الذي أصدرالجنراؿ ماؾ آرثر القائد العاـ لقوات الحمفاء في الشرؽ األقصى تحت إمرة

، عسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب الكبار في الياباف إعبلنا خاصا بإنشاء محكمة 65/16/6502
بموجب قرار صادر عف القائد األعمى لقوات الحمفاء في قد كاف محكمة طوكيو أي أف إنشاء 

عمى خبلؼ محكمة نورمبرغ التي أنشئت كما سبقت اإلشارة الشرؽ األقصى الجنراؿ األمريكي 
إلى مضاميف معاىدتي لندف السالفتيف  وقد استندت المحكمة في إنشائيا 4بناء عمى معاىدة.

                                                 
 .657، ص 2007محمد عبد المنعـ عبد الغني، الجرائـ الدولية في القانوف الدولي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،  1
 .14محفوظ سيد عبد الحميد محمد، مرجع سابؽ، ص  2
متهميف، وحكمت عمى متهمْيف بالسجف لمدة  ثالثةمتهما، وحكمت بالسجف المؤبد عمى  12ة نورمبرغ باإلعداـ شنقا عمى حكمت محكم 3

 سنة، وحكمت بالبراءة عمى ثالثة متهميف، وانتحر أحد المتهميف و هو في السجف، سجف هؤالء 15سنة، وعمى متهـ واحد بمدة  20
البريطاني منها، كما أدانت المحكمة ثالث منظمات باعتبارها منظمات إجرامية هي: جهاز حماية  بسجف سبا نداو ببرليف الغربية بالقطاع

 الحزب النازي، الجستابو، وهيئة زعماء الحزب النازي.
 .23محفوظ سيد عبد الحميد محمد، مرجع سابؽ، ص 

الدولي العاـ، دار الجامعة الجديدة،الطبعة األولى،  حناف محب حسف حبيب، العدالة الجنائية الدولية ومسؤولية األفراد وفقا لمقانوف 4
 .188، ص 2016
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كسند قانوني إلنشائيا و في مجمؿ اختصاص المحكمة فيي تتحد في نفس اختصاص محكمة 
نورمبرغ مف حيث تحديد نوع الجرائـ )جرائـ ضد السبلـ، جرائـ الحرب، الجرائـ ضد اإلنسانية( 

 إلى الجرائـ ضد اإلنسانية أمريف أضافتلكف الئحة طوكيو 
سياسية أو عنصرية مف الجرائـ ضد اإلنسانية،  طياد القائـ عمى اعتباراتر االضاعتبا -

لتي ترتكب ضد أي مف السكاف المدنييف( الواردة وحذؼ عبارة )تجريـ األفعاؿ غير اإلنسانية ا
في الئحة محكمة نورمبرغ واستبداليا بصياغة تنص عمى معاقبة القتؿ عمى نطاؽ واسع 

 1.انونيةلمعسكرييف في حرب غير ق
كذلؾ اعتبر نظاـ محكمة طوكيو أف المركز الرسمي لممتيميف ظرؼ مف ظروؼ التخفيؼ،  -

 لـ تعتبر رسمية مركز المتيـ ظرفا مخففا. ا،مني 13:بينما الئحة نورمبرغ في المادة
لـ ينص نظاـ محكمة طوكيو عمى المسؤولية الجزائية لمييئات والتنظيمات كما فعمت الئحة  -

 2.منو 15 مبرغ في المادة:محكمة نور 
مف ميثاؽ طوكيو عمى أف  13عمى عكس الوضع في ميثاؽ محكمة نورمبرغ، نصت المادة:  -

الصفة الرسمية يمكف اعتبارىا ضرفا مخففا، بينما في ميثاؽ نورمبرغ ليس لتمؾ الصفة مف أثر 
بالرغـ مف وجود  ،جرائـ ضد اإلنسانيةالفي العقوبة، فضبل عمى أف عرائض االتياـ قد أغفمت 

وبالرغـ مف اختصاص  ىذه الجرائـ في واقع الحرب العالمية الثانية في منطقة الشرؽ األقصى
    3.المحكمة بيذه الجرائـ

أنيا كانت تخضع كميا بإجراءاتيا  ،في مجمؿ العرض لمحكمة طوكيو يرى الباحثوف     
قضاة  إلى حد أف ثبلث 4.األمريكية وأحكاميا لمزاجية الجنراؿ ماؾ آرثر تنفيذا ألىداؼ السياسة

                                                 
 .399عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  1
 .25محفوظ سيد عبد الحميد محمد، مرجع سابؽ، ص  2
 .26، 25، ص نفس المرجع 3
هدية العفو'' عمى مجرمي الحرب اليابانييف  حيث عممت الواليات المتحدة عمى إبعاد االتحاد السوفيتي عف الياباف، ويدلموف عمى ذلؾ بػػ '' 4

متهما صدر بحقهـ  25وتقميص األحكاـ عمى البعض و إعادة البعض منهـ إلى السمطة والمثاؿ عمى ذلؾ أنه قد أصدر أمرا باإلفراج عف 
 Tojo''جية اليابانيؾ بأف وزير الخار أحكاـ بالسجف بؿ أف أيا مف المتهميف لـ يقض فترة العقوبة كاممة. كذلؾ يدلموف عمى ذل

Shigemitsa'' Mamora''  سنوات  عاد بعد إعالف العفو إلى نفس منصبه كوزير لمخارجية اليابانية  07والذي حكـ عميه بالسجف لمدة
 '' الذي تولى أيضا رئاسة الوزراء في اليابافKishi Nobusakوكذلؾ األمر بالنسبة إلى ''

 .400و عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  39راجع: عمي يوسؼ الشكري، مرجع سابؽ، ص 
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انتقدوا وىـ الفرنسي '' برنارد'' واليولندي '' رولينغ'' واليندي ''باؿ''  مف قضاة المحكمة العشرة 
مف قبؿ  ،بشدة إجراءاتيا وانتياكيا لممبادئ والقواعد الجنائية بقوليـ:'' إنيا محكمة منكسر

قضائي أعمى لتـ إبطاليا بسبب ما عرضت ىذه الدعوى عمى مرجع لو منتصر عميو... و 
 1ارتكب فييا مف مخالفات قانونية.

 تقييـ المحاكـ الجنائية الدولية العسكرية/ ب
 النتائج اإليجابية -
إقرار مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية لؤلشخاص الطبيعيف في القانوف الدولي وفقا لممادة  -

  2.نتياؾ أو مأموريف بوالسادسة مف الئحة نورمبرغ مسؤوليف آمريف باال
تطبيؽ مبدأ مساءلة األشخاص ومعاقبتيـ دوليا عمى أساس الجرائـ الموصوفة دوليا)الجرائـ  -

ضد السبلـ، جرائـ الحرب، جرائـ ضد اإلنسانية( أي تطبيؽ قاعدة ال جريمة وال عقوبة دوف 
 نص.

بموجب الدساتير موظفيف إسقاط مبدأ الحصانة التي يتمتع بيا الرئيس أو الحاكـ أو كبار ال -
 والقوانيف الوطنية التي تعفييـ مف المساءلة الجزائية.

إقرار مبدأ عدـ اإلعفاء مف المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجرائـ الدولية تنفيذا لؤلوامر العميا،  -
مف الئحة نورمبرغ لـ تأخذ بكوف تطبيؽ أمر الرئيس مف أسباب اإلباحة، عمى أنو  14فالمادة: 

 ف اعتبارىا سببا مخففا لمعقوبة باعتبار وقوع إكراه معنوي عمى إرادة المرؤوس.يمك
 النتائج السمبية -
جسدت محاكمات طوكيو و نورمبرغ عدالة المنتصر في الحرب الخاضعة لبلنتقائية في  -

أيا المحاكمات المدعمة بنزعة االنتقاـ المنافية لمعدالة الدولية الواجبة، ومف ذلؾ أنو لـ يحاكـ 
                                                 

 .264عمي عبد القادر القهوجي، مرجع سابؽ، ص  1
 عمر محمود المخزومي، القانوف الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عماف، 2

 .143، ص 2008
:) لقد قيؿ أو ُأكَد بأف القانوف الدولي يهتـ فقط قد أكد عمى المسؤولية الدولية لمفرد بقوله رغحيثيات حكـ محكمة نورمبيشار إلى أف  

بأعماؿ الدوؿ ذات السيادة، وبالنتيجة فإنه ال يفرض عقوبات عمى األفراد خاصة لما تكوف تمؾ األعماؿ مف أعماؿ السيادة، ومف ثمة فإف 
ـ وذلؾ باحتمائهـ تحت ستائر نظرية سيادة الدولة، لكف المحكمة ترفض ذلؾ األساس عمى لتهءأولئؾ الذيف يتولوف تنفيذع ال يمكف مسا

  .460أنظر: فرج عمواني هميؿ، مرجع سابؽ، ص  اعتبار أف القانوف الدولي يفرض التزامات ومسؤوليات عمى عاتؽ األفراد كما الدوؿ.
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مف مسؤولي دوؿ الحمفاء عمى ما ارتكبوه مف جرائـ و أفضع ىذه الجرائـ ما حدث في ناكازاكي 
 .مف إبادة جماعية بواسطة القنبمة النووية وىيروشيما اليابانيتيف

عدـ احتراـ مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات وعدـ شرعية المصدر المقرر ليا، فضبل عمى  -
باختصار كانت المحاكمات كما  1.قانونا وىو ما ال يجوز رجعيتطبيؽ قواعد التجريـ بأثر 

وصفيا األميف العاـ األسبؽ لؤلمـ المتحدة بطرس بطرس غالي '' تعبير عف حؽ القوى 
، ومف ثـ فإف ميثاؽ لندف فضبل عمى محاكمات  المنتصرة في الوالية عمى أراضي العدو المنيـز

ني فوؽ وطني، جمعت الدوؿ المنتصرة بمقتضاه نورمبرغ، إنما تمثؿ حالة فريدة لنظاـ قانو 
 2والياتيا القضائية وقامت معا بما كاف لكؿ منيما أف يقـو بو منفردا ''.

ميما يكف مف نقاش حوؿ تجربة المحاكـ الجنائية الدولية العسكرية عقب نياية الحرب     
تأسيس لممسؤولية الجنائية العالمية الثانية فإنيا في كؿ األحواؿ أرست قواعد ومبادئ ميمة في ال

الجزاء عمى القادة والمسؤوليف ما لؤلشخاص وعمى رأسيـ المسؤوليف والحكاـ، بما يفرض تسميط 
يحقؽ بتوالي التجارب والتطبيقات الدولية لممساءالت الجزائية ضد األشخاص نوعا مف الفاعمية 

لدولية المؤقتة في صورة يوغسبلفيا لمجزاء نطرقو في الجزئية التالية المتعمقة بالمحاكـ الجنائية ا
 .ورواندا

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا ورواندا/ 6
أنشأ مجمس األمف وبموجب أحكاـ الفصؿ السابع ونتيجة االنتياكات الجسيمة التي 

وبالتحديد في يوغسبلفيا السابقة عاـ  أوروباتعرض ليا عدد كبير مف األشخاص سواء في 
محكمتيف دوليتيف جزائيتيف ذات طبيعة  6550يقيا وبالضبط في رواندا عاـ ، أو في إفر 6559

 حصرية ومؤقتة وذلؾ مف أجؿ مقاضاة األفراد المرتكبيف لمجرائـ التي حددىا نظاـ كؿ منيما. 
ا في إرساء وتثبيت دعائـ قضاء جزائي مفما اختصاصات ىاتيف المحكمتيف؟ وما دورى

 .اء الدوليدولي يسيـ في تطوير منظومة الجز 
 

                                                 
 .35، ص 2008ر الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عماف، عمي يوسؼ الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالـ متغير، دا 1
 .407، 406عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  2
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 .المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أ/
بتشكيؿ لجنة مف  1كمة الجنائية الدولية ليوغسبلفيا.ميد مجمس األمف قبؿ إنشاء المح

مف أجؿ دراسة و تقييـ وتحميؿ المعمومات المتعمقة بأحداث يوغسبلفيا فكاف ذلؾ بموجب  الخبراء
والذي خمصت نتائجو إلى ضرورة إنشاء المحكمة  12/61/6551 الصادر بتاريخ: 341القرار رقـ: 

الجنائية ليوغسبلفيا نظرا لما الحظتو وسجمتو المجنة مف انتياكات وجرائـ وصمت إلى حد 
 :الصادر في 414بموجب قرار مجمس األمف رقـ:لذلؾ فقد أنشئت المحكمة  2التطيير العرقي.

 بتاريخ: 413 ، فصدر القرار رقـ:ا األساسيوكمؼ األميف العاـ بإعداد نظامي 11/11/6559
بإقرار نظاـ المحكمة المقدـ مف األميف العاـ دوف أي تعديؿ عميو لتكتسب المحكمة  11/11/6559

مف طرؼ  اإلحدى عشر قضاة المحكمة 61/15/6559 ينتخب بتاريخ:و  .بذلؾ وجودىا القانوني
 10لوالية قدرىا  ،ة مف قبؿ مجمس األمفالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة استنادا إلى قائمة معد

قضاة وقد  11مكونة مف و دائرة استئنافي إحداىاسنوات قابمة لمتجديد، بثبلث دوائر قضائية 
مجمس األمف باليوغسبلفية  األزمة ولقد أدت مآسي 3حددت مدينة الىاي بيولندا مقرا لممحكمة.

 تحادية )صربيا والجبؿ األسود( مفإلى اتخاذ عدة جزاءات وعقوبات ضد دولة يوغسبلفيا اال
الصادر بموجب الفصؿ السابع والذي أقر فرض  11/15/6556 بتاريخ: 369 أىميا القرار رقـ:

 4سمحة أو معدات عسكرية ليوغسبلفيا.حظر عاـ وكامؿ عمى تسميـ أية أ

                                                 
1

البوسنة  إلى االستقالؿ، وقد بدأ هذا االنهيار بإعالف 1991سعت جمهوريات االتحاد اليوغسالفي السابؽ بعد انهيار االتحاد وتفككه عاـ  
وأصبحت  06/04/1992دوؿ اإلتحاد األوربي والواليات المتحدة بهذا االستقالؿ في: واعترفت  29/02/1991والهرسؾ لالستقالؿ في 
موافقة الجمعية العامة لألمـ المتحدة بالقرار  و 20/05/1992بتاريخ:  755بناء عمى توصية مجمس األمف رقـ: عضوا باألمـ المتحدة 

وأيدتهـ في ذلؾ  1991ب البوسنة االستقالؿ عنها في أفريؿ ، ولكف الصراع اشتعؿ بعد إعالف صر 22/05/1992في: 46/237
بالمائة مف مساحة  70جمهورية صربيا والجبؿ األسود، حيث أمدتهـ باألسمحة والجنود ما أدى إلى استيالء صرب البوسنة عمى ما يزيد 

 الجانب اآلخر سيطر الكروات عمىيف، وفي دولة البوسنة والهرسؾ، وعمموا عمى إجراء عمميات التطهير العرقي بصورة كبيرة ضد المسمم
بالمائة مف مساحة البوسنة والهرسؾ، وأصبحت األغمبية المسممة في وضع التعرض لجرائـ إبادة، نتج عنها إنشاء المحكمة الجنائية  20

 ليوغسالفيا.
بع الدولي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، ندخؿ األمـ المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات الطا راجع: مسعد عبد الرحمف زيداف قاسـ،

 .    272، 271ص ، 2003
 .387-386وأيضا: مفتاح عمر درباش، المنازعات الدولية وطرؽ تسويتها، مرجع سابؽ، ص 

 107، 106محفوظ سيد عبد الحميد محمد، مرجع سابؽ، ص  2
 37، 36ص نفس المرجع،  3
4

 .272مسعد عبد الرحمف زيداف قاسـ، مرجع سابؽ، ص  
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 إرساؿ قوات لحماية األقميات 16/11/6551بتاريخ:  309بموجب القرار رقـ: كما أقر 
(UNPROFOR)  كترتيب مؤقت ألجؿ تييئة ظروؼ السمـ واألمف البلزميف لمتفاوض عمى تسوية

فارضا لحظر اقتصادي  91/11/6551: المؤرخ في 313عامة لؤلزمة اليوغسبلفية، ليكوف القرار رقـ:
وتجاري وجوي بؿ ورياضي عمى جميورية يوغسبلفيا االتحادية، ليعيد المجمس التأكيد عمى ىذا 

 63/10/6559.1 المؤرخ في: 411ب قراره رقـ:الحظر بموج
 السابقة اختصاص ونتائج المحكمة الجنائية ليوغسالفيا -

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلممحكمف النظاـ األساسي ليا بقوليا: ''م 16نصت عمى اختصاص المحكمة المادة:
 الدولي اإلنساني الدولية سمطة مقاضاة األشخاص المسؤوليف عمى االنتياكات الجسيمة لمقانوف 

''و حددت األساسي وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ 6556المرتكبة في إقميـ يوغسبلفيا السابقة منذ العاـ 
 :جميع أنواع االختصاص وذلؾ كما يمي 14إلى  11المواد: مف 

 االختصاص الموضوعي -
رائـ ضد ويتناوؿ االنتياكات الجسيمة باإلضافة إلى جرائـ الحرب واإلبادة الجماعية والج

 11.2،  10،  19، 11اإلنسانية استنادا ألحكاـ النظاـ األساسي المنصوص عمييا في المواد 
 االختصاص الشخصي -

مساءلة األشخاص الطبيعييف دوف السادسة،  يشمؿ اختصاص المحكمة بحسب المادة
بغض النظر عف صفات ومسؤوليات ىؤالء األشخاص رؤساء كانوا أـ  ،األشخاص االعتبارية

وىو تأكيد وترسيخ  3/1:قادة عسكرييف أو سياسييف، فالحصانة الوطنية زالت عنيـ بموجب المادة
 3.لمبادئ نورمبرغ وطوكيو السابؽ اإلشارة إلييا

 زمانيػػال االختصاص المكاني و -
مف النظاـ األساسي لممحكمة فإف جغرافيا اختصاص المحكمة يتحدد  14بموجب المادة: 

 19بحسب المادة: السابقة الجوي البحري و البري، في حيف أنيا مختصة  في إقميـ يوغسبلفيا

                                                 
 .103، 102ص ، مرجع سابؽ، محفوظ سيد عبد الحميد محمد 1
 .199، ص مرجع سابؽ حناف محب حسف حبيب، العدالة الجنائية الدولية ومسؤولية األفراد وفقا لمقانوف الدولي العاـ، 2
 .131ص محفوظ سيد عبد الحميد، مرجع سابؽ،  3
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يؽ لسرياف دوف تحديد دق 9339سنة الجرائـ التي ارتكبت ابتداء مف مف النظاـ األساسي ب
: حدد ىذا التاريخ في بأفقد تدارؾ ذلؾ  14عمى أف نص المادة:  1اختصاص المحكمة زمانيا.

 بلحظ بصدد اختصاصيا الزمني أف تاريخ إقرار المحكمة قد كافلكف الم 2.وما بعده 16/16/6556
ما جعؿ مف المحكمة تخرؽ مبادئ وقواعد القانوف  ،414 بموجب القرار رقـ: 11/11/6559 في:

إلى كما يشار في مسألة االختصاص ي صورة عدـ سرياف أثره بأثر رجعي، الجنائي ال سيما ف
المشترؾ بيف المحكمة الدولية والمحاكـ الوطنية ى باالختصاص مأف المحكمة قد تبنت ما يس

أف تطمب  15/11 أف ليا بحسب المادة: ،الدولية إلى حد مع إعطاء األولوية لممحكمة الجنائية
  .مف المحكمة الوطنية التنازؿ ليا عف االختصاص

ف إف تبني المحكمة الجناية الدولية ليوغسبلفيا لفكرة االختصاص المشترؾ يرجعو القانونيو 
 3إلى عدة اعتبارات مف أىميا:

 العدد الكبير لبلنتياكات و الجرائـ المرتكبة و األشخاص المرتكبيف ليا. -
محاولة أف تتفرغ المحكمة الجنائية الدولية لكبار المسؤوليف والقادة، ويترؾ لممحاكـ الوطنية  -

 التصدي لجرائـ المرؤوسيف مف العسكر والسياسييف
 -كما في حالة رواندا -دولي بأف المحاكـ الوطنية الجنائية إذا لـ تنير رار المجتمع الػػػإق -

 4يمكنيا أف تكوف مكممة الختصاص المحاكـ الجنائية الدولية.
 

                                                 
إلى ضرورة عمؿ المحكمة عمى اتخاذ جميع التدابير الممكنة مف   14/09/2011الصادر بتاريخ:   2007أشار قرار مجمس األمف رقـ:  1

وقد أعاد القرار تعييف  31/12/2014في موعد ال يتعدى  1966أجؿ استكماؿ جميع أعمالها المتبقية عمى نحو ما نص عميه القرار 
 2193ولمجموعة مف القضاة اآلخريف بموجب القرار رقـ: ، ليعاد تمديد الخدمة لممدعي العاـ يرؾ براميرتز مدعيا عاما لممحكمةالسيد/ س

، أو لحيف االنتهاء مف القضايا التي كمفوا بها 31/12/2015إلى  01/01/2015عمى أف تبدأ مف تاريخ:  18/12/2014المؤرخ في: 
 .29/02/2016الصادر بتاريخ:  2269بموجب القرار رقـ:  30/06/2018وقد مددت مف جديد إلى غاية 

  عمى الموقع التالي: 2007قرار مجمس األمف رقـ: راجع 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml 
 .132ص ، مرجع سابؽ، محفوظ سيد عبد الحميد محمد 2

 .432عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  3
ونسيالس مونييشياكا، وجاف  لوراف بوسيباروتا، و)قد أحالت قضايا كؿ مف: ( 2015) 2256وبموجب القرار يالحظ أف محكمة رواندا  4

مكرر مف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات لممحكمة  11، إلى الهيئات القضائية الوطنية وفقا لممادة: (أوينكيدي، وبرنار مونياغيشاوي
 عمى الموقع التالي:  22/12/2015المؤرخ في:  2256أنظر مضموف القرار  ولية لروانداالجنائية الد

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml
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 ليوغسالفيا الدولية المحكمة الجنائية ضمفالحاالت العممية لممحاكمات الجزائية  -
أف تنطؽ بيا في صورة حدد النظاـ األساسي لممحكمة العقوبات التي يمكف لممحكمة 

سي مف العقوبة السجف فقط دوف عقوبة اإلعداـ، عمى أساس أف األخيرة ال تحقؽ اليدؼ األسا
ف حققت أحيانا ىدؼ الردعأال وىو اإلصبلح و  ابير ، كما حدد جممة مف األحكاـ والتدا 

أو سواء كاف ذلؾ في صورة عمنية الجمسات  ،والضوابط التي تحكـ المحاكمات عمى مستواىا
في صورة درجات التقاضي وشروط االستئناؼ أو في صورة مكاف قضاء العقوبة أو أحكاـ 

  1.تخفيفيا أو العفو
 فما ىي أىـ حاالت المحاكمات التي تصدت ليا المحكمة الجنائية الدولية ليوغسبلفيا؟

 مف محاكمة تاديتش إلى محاكمة الرئيس ''سموبداف ميموزوفيتش'' -
 أيف أصدرت حكميا بتاريخ: ،المحكمة قضية تنظرىاش أوؿ تاديت قضيةشكمت لقد 

كما بدأت  2.اكمة ببلكيتش ومحاكمة أرديموفيتشلتتوالى األحكاـ مف مثؿ مح 13/11/6553
المحاكمة المشتركة '' لزينيؿ ديبلديتش وزردافكو ومتستشوىاريـ دليميتش وأساد لوندجو'' عمى 

الحتجاز المدنييف في ظروؼ ال إنسانية وبصورة شتى الجرائـ التي ارتكبت في معسكر شيميشي 
ىو أوؿ حكـ يشمؿ عدة متيميف تصدره و  62/66/6554 :غير قانونية، وصدر الحكـ في

 3المحكمة.
كاف عنصر مؤثرا في إيجاد مناخ مف الرعب  ''هاريـ ديالبيتش''المحكمة بأف وقد قضت

 عاما. 66لسجف تيمة وحكمت عميو با 66نتيجة ألفعالو واعتبرتو مسؤوال عف 

                                                 
بأغمبية األصوات بعد التيقف مف أف التهـ، ويجب أف يكوف الحكـ مكتوبا مسببا، وهي  تصدر دائرة الدرجة األولى األحكاـ في جمسة عمنية 1

مف النظاـ األساسي لممحكمة،وعف  25األحكاـ القابمة لالستئناؼ عمى مستوى دائرة االستئناؼ بحسب مجموعة مف الضوابط حددتها المادة:
ية بذلؾ مف ضمف الدوؿ التي أبدت لمجمس األمف استعدادها لقبوؿ مسألة مكاف قضاء العقوبة فإف لممحكمة أف تعيف الدولة المعن

مف النظاـ األساسي  27في تمؾ الدولة وخاضعا إلشراؼ المحكمة بحسب المادة: األشخاص المحكـو عميهـ كؿ ذلؾ وفؽ القانوف الساري 
 .52، 51راجع: عمي يوسؼ الشكري، مرجع سابؽ، ص  لها.

  مف النظاـ األساسي لممحكمة. 28 ، 27، 26، 25راجع نصوص المواد: 
 .169عمر محمود المخزومي، مرجع سابؽ، ص  2
 .174ص ، 2012القضاء الدولي الجنائي وحقوؽ اإلنساف، دار الخمدونية، الجزائر، الطبعة األولى، فريجة محمد هشاـ،  3
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أماـ المحكمة  10/12/6553 :فيتيهومير بالزكيتش'' ''  كما بدأت محاكمة الجنراؿ
جرائـ  ارتكابوو  6505االبتدائية ووجيت لو تيما بارتكابو انتياكات جسيمة التفاقيات جنيؼ لسنة 

عة لمجمس ضد اإلنسانية بناء عمى مسؤوليتو الرئيسة التي ارتكبيا أفراد القوات المسمحة التاب
 6550.1إلى جانفي  6551خبلؿ الفترة مف ماي  الدفاع الكرواتي ضد المسمميف البوسنة

أماـ المحكمة في:  ''سموبداف ميموزوفيتش''ليكوف مثوؿ الرئيس اليوغسبلفي األسبؽ 
تجسيد حقيقي لممسؤولية الجنائية لمفرد، مف حيث أنيا شكمت أوؿ سابقة لمحاكمة  19/13/1116

أماـ محكمة جنائية دولية بتيـ ارتكابو جرائـ دولية منيا انتياؾ قوانيف وأعراؼ رئيس دولة 
 1112، رغـ أف العدالة اإلليية كانت إليو أسرع بوفاتو عاـ الحرب و ارتكابو جرائـ ضد اإلنسانية

: بتاريخ ليوغسبلفيا، كما يشار في صدد المحاكمات إلى قضاء المحكمة الجنائية
سنة سجف نتيجة ما ارتكبو مف جرائـ  01ػػعقوبة ب يتش''ز كراد فرادوفا''  عمى شخص 10/19/1162

 البوسنة.في حرب وجرائـ ضد اإلنسانية 
  6550لرواندا  الدولية المحكمة الجنائيةب/ 

شيدت رواندا إثر التقاتؿ والحرب األىمية بيف اليوتو والتوتسي انتياكات فضيعة لحقوؽ 
بالرغـ مف تحت مرأى ومسمع األمـ المتحدة، و  2.ؿػػػػػقتي 641114111 اإلنساف وصمت حدود

لحؿ النزاع وبالرغـ مف التوصؿ إلى إبراـ  اإلفريقيةالتي بذلتيا منظمة الوحدة  اإلقميميةالجيود 
لكف االتفاقية لـ تعمر طويبل ووصمت األوضاع إلى  14/14/6559بتنزانيا بتاريخ:  أروشا'''' اتفاقية

مجمس األمف يتصدى لمحالة الرواندية باستصدار العديد مف القرارات ، ما جعؿ أعماؿ اإلبادة
الذي طالب بحظر توريد األسمحة إلى أّي مف أطراؼ النزاع  9331لسنة  396ومف بينيا القرار 

وطمب مف السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة تقديـ تقرير لتحديد اإلجراءات البلزمة لوقؼ النزاع، 
لعاـ إلى ضرورة إعماؿ أحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ لتأميف أيف توصؿ تقرير األميف ا

خاصة البلجئيف منيـ وتأميف العمميات اإلنسانية ليـ، و  الحماية اإلنسانية لممدنييف الرواندييف

                                                 
 .79ليندة معمر يشوي، مرجع سابؽ، ص  1
 .265ص  مرجع سابؽ،مسعد عبد الرحمف زيداف قاسـ،  2
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إقرار المحكمة مجمس األمف إلى األمر الذي دفع  1أّيَا مف ىذه االقتراحات لـ يتـ تنفيذه.لكف 
الذي تضمف النظاـ األساسي لممحكمة  511/50 تي أنشئت بموجب القرار رقـ:الجنائية الدولية، ال

سنوات  10 لوالية مدتيا ،مف الجمعية العامة وفمنتخب، 66، بعدد قضاة مادة 91والمؤلؼ مف 
قضاة لكؿ  19بػػ  االبتدائيةالدائرتيف األخرييف قضاة و  11بعدد  استئنافيوبثبلث دوائر منيا واحدة 

 تصاص ىذه المحكمة؟دائرة. فما اخ
 الموضوعي االختصاص -

د اإلنسانية و انتياكات المادة الثالثة تختص المحكمة بجرائـ اإلبادة الجماعية، والجرائـ ض
 9311.2المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ وانتياكات البرتوكوؿ اإلضافي الثاني لعاـ  (19)
 االختصاص الشخصي -

يعيف بغض النظر عف مسؤولياتيـ ووضعية تختص المحكمة في مقاضاة األشخاص الطب
، كما قرر النظاـ األساسي أف ارتكاب المرؤوس ممارستيـ لمجريمة )تخطيط، إعداد، تشجيع..(

 لمجريمة ال ينفي المسؤولية عف الرئيس األعمى إذا كاف يعمـ أو كاف بإمكانو أف يعمـ بالجريمة
 3..ولـ يتخذ التدابير الضرورية لمنع ارتكابيا

 زمانيػػػػال ختصاص المكاني واال -
يشمؿ اختصاص المحكمة إقميـ رواندا والدوؿ المجاورة فيما يتعمؽ بالجرائـ التي ارتكبيا 

 مف النظاـ األساسي  13الروانديوف في األقاليـ الجارة، وذلؾ بحسب المادة: 
دد فيتح ،ليا يمف النظاـ األساس 14كما أف االختصاص الزمني لممحكمة وبحسب المادة: 

وقد طمب مجمس األمف بموجب  96/61/6550.4 إلى 16/16/6550 حصرا في الفترة التي تبدأ مف

                                                 
1

قرارا لـ تكف ذات  16قد أصدر  27/02/1995إلى  12/03/1993يشار في الحالة الرواندية أف مجمس األمف في الفترة الممتدة بيف  
بإعماؿ الفصؿ السابع دوف تفعيؿ، ما أدى إلى مآسي إنسانية كانت تقرير األميف العاـ أثر في وقؼ الصراع أو الحد منه، وكانت توصية 

 ؿ. ػػػػػتحدة بصددها في موقؼ المتفرج والمتردد  في الفعاألمـ الم
  .262أنظر مسعد عبد الرحمف زيداف قاسـ، المرجع السابؽ، ص 

  .207-206 حناف محب حسف حبيب، مرجع سابؽ، ص 2
 .206نفس المرجع، ص  3
4

عمى اتخاذ جميع التدابير الممكنة مف  إلى ضرورة عمؿ المحكمة 14/09/2011الصادر بتاريخ:   2006أشار قرار مجمس األمف رقـ:  
=  وقد أعاد القرار تعييف 31/12/2014في موعد ال يتعدى  1966أجؿ استكماؿ جميع أعمالها المتبقية عمى نحو ما نص عميه القرار 
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رَّ عدد كبير مف السياسييف ػػػػػمف الدوؿ تفعيؿ تعاونيا مع المحكمة بعد أف ف 534/51: قراره رقـ
 1والعسكرييف المشتبو فييـ إلى دوؿ الجوار.

 الرواند المحكمة الجنائية الدوليةالحاالت العممية لممحاكمات الجزائية في  -
كانت قد يشار في صدد المحاكمات التي تصدت إلييا محكمة رواندا أف أوؿ األحكاـ 

ضد رئيس وزراء رواندا األسبؽ، حيث حكـ عميو بالسجف المؤبد بتيمة اإلبادة الجماعية وكاف 
 2.ت في رواندابسبب مشاركتو في العديد مف المجازر التي وقع 6554ذلؾ في شير سبتمبر 

كما صدر حكـ آخر في حؽ محافظ رواندا األسبؽ ''جوف كامبندا'' بعقوبة السجف وحكـ 
التيامو بارتكاب جرائـ دولية،  أوكايسو'''' المدعو ''  تابارئيس بمدية '' بالسجف أيضا عمى 

 3.ومنو ارتكابو جريمة اإلبادة الجماعية
المتيـ بالمشاركة في أعماؿ اإلبادة  ''سيس رنيزاىوتار '' كما أف المحكمة قد مثؿ أماميا       

ألؼ مف  011التي قتؿ فييا اليوتو حوالي  ''كيغالي''عندما كاف حاكما لمدينة  6550الجماعية عاـ 
 4.التوتسي

مجرمي الحرب و اإلبادة و جرائـ ضد اإلنسانية ، مجمؿ القوؿ في خصوص محاكمات
و ورغـ أف اتجاه مف التحميؿ، ،أنالمحكمة الجنائية لرواندو  مف قبؿ المحكمة الجنائية ليوغسبلفيا

ىو وقؼ المجازر واالنتياكات،  و يافشمت في تحقيؽ أىـ مأموؿ منقد رأى أف المحاكمات قد 

                                                 

رخ المؤ  2194، وقد مددت بموجب قرار مجمس األمف رقـ:الجنائية الدولية مدعيا عاما لممحكمة حسف بوبكر جالو السيد=
 أو إلى غاية االنتهاء مف القضايا محؿ التكميؼ 31/07/2015الخدمة لممدعي العاـ ولبعض القضاة حتى تاريخ:  18/12/2014في:

  عمى الموقع التالي: 2006راجع قرار مجمس األمف رقـ: 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml 
  18/12/2014المؤرخ في:  2194وقرار مجمس األمف رقـ: 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2014.shtml  
عمى  08/12/2015( إلى أنه يرحب بإلقاء القبض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2015) 2265يشير قرار مجمس األمف رقـ: 1
، والذي صدر بحقه قرار اتهاـ مف المحكمة الجنائية لرواندا، مع مالحظة بقاء مجموعة مف المتهميف في حالة فرار ''الديسالس نتاغنزوا''

 ، راجع القرار عمى الموقع التالي:21/12/2015ر قرار قضائي كاف بتاريخ:وقد رحب القرار بانتهاء العمؿ القضائي لممحكمة بعد آخ
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml 

 .84ليندة معمر يشوي، مرجع سابؽ، ص  2
، ص 2007لعدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرائـ ضد اإلنسانية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد القادر البقيرات، ا3

197 ،198. 
 .198، 197راجع بأكثر تفصيؿ في خصوص محاكمات رواندا:  عبد القادر البقيرات، مرجع سابؽ، ص  4

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2014.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2014.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml
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ف لـ توقؼ كمية المجازر  لكني أرى خبلؼ ىذا التحميؿ مف خبلؿ أف ىذه المحاكمات وا 
 ـمسؤولياتيلة القادة والمسؤوليف ميما كانت واالنتياكات، فإنيا عمى األقؿ أسست لواقع مساء

ىذا مف جية، ومف جية ثانية فإف ىذه المحاكمات ساىمت في تحقيؽ الردع العاـ والذي يمثؿ 
موضوعيا فإنو يجب األخذ في  ـالتقييجؿ أف يكوف أوجو أىداؼ العقوبة، كما أنو وألأحد 

ء دوره وحركتو، فمحيط العبلقات االعتبار المجاؿ والمحيط السياسي الذي يمارس فيو الجزا
الدولية وتشابؾ مصالح الدوؿ، مف شأنو أف يؤخر أي نجاح سريع لمنظومة الجزاء الدولية، 
ليكوف بذلؾ في اعتقادي ما أسست لو المحكمة الجنائية الدولية ليوغسبلفيا ومف بعده رواندا 

و لو  أكثر فاعمية لمجزاء وصوال إلى المحكمة الجنائية الدائمة خطوة عمبلقة في إطار تحقيؽ
 فما دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في تحقيؽ أكثر فاعمية لمجزاء؟ .في صورة الردع العاـ

 المحكمة الجنائية الدولية  ثانيا:
 غوص في صدد آلية المحكمة كمحدد لمجزاء الدولي إال مف ناحية مناقشة و تحديدألف 

 اختصاصاتيا باعتبار عمى أساسيا تنطؽ األحكاـ و تتابع االنتياكات، وكذا في نظرة عامة عف 
عبلقة المحكمة بمجمس األمف أوؿ آلية تفرض الجزاء وتوصي بتدابير تطبيقو. فما ىي 

؟ و ىؿ ساىمت أو تساىـ في  بالمحكمة سمطة آلية مجمس األمفاختصاصات المحكمة ؟ وما 
 زاء؟تحقيؽ فاعمية الج

 تصاص المحكمة الجنائية الدولية ػػاخ/ 1
األولى  إلى أف المحكمة بحسب المادة نشير ابتداء وقبؿ الخوض في اختصاص المحكمة،

قاضيا منتخبا مف جمعية  64تتكوف مف  ،مف نظاميا األساسي، ىي ىيئة قضائية مستقمة دائمة
سنوات غير قابمة  15الية قدرىا مف نظاميا األساسي وذلؾ لو  92الدوؿ األطراؼ بحسب المادة: 

تختص بمقاضاة ومحاكمة األشخاص الذيف يرتكبوف الجرائـ الدولية ال سيما لمتجديد، وىي 
الحرب جرائـ و  ( 13)المادة:  والجرائـ ضد اإلنسانية ( 12اإلبادة )المادة: المتعمقة بجرائـ 

مة بعد مفاوضات عديدة و بعد ، وقد تأسست المحك(11)المادة:  و جريمة العدواف (14)المادة: 
أف توصؿ المؤتمر الدبموماسي إلى اعتماد نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والذي 

( دوؿ ىي الواليات المتحدة األمريكية، إسرائيؿ، 13دولة، في حيف رفضتو سبع ) 611وافقت عميو 
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ومف أىـ خصائص  1.تصويتدولة عف ال 16، العراؽ، ليبيا و قطر وامتنعت اليمفالصيف، 
 المحكمة أنيا:

 الديباجةىيئة قضائية دائمة مستقمة عضويا عف ىيئة األمـ المتحدة و اختصاصيا بحسب  -
مكمؿ الختصاص القضاء ( مف النظاـ، 63( والمادة: )16األولى ) المادةو  الفقرة العاشرة

 2.الوطني
نظاميا األساسي أعماليا بمعية ىيئة  ىي نتاج معاىدة دولية تنسؽ بحسب المادة الثانية مف -

 62.3و نص المادة: /ب69 :األمـ المتحدة ال سيما جياز مجمس األمف بحسب المادة
ىيئة الرئاسة و شعبة  :مف 11إلى  90بحسب المواد مف: وتتحدد صبلحياتيا تتشكؿ المحكمة  -

فما  4.اـ و قمـ المحكمةاالستئناؼ و الشعبة االبتدائية و الشعبة التمييدية ومكتب المدعي الع
 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة؟

 لممحكمة االختصاص الموضوعي أ/
جريمة  :جرائـ دولية ىي أربعة الدولية اختصاص النظر في يتشمؿ والية المحكمة الجنائ

 عضالعدواف و إف رأى الب اإلبادة الجماعية والجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ الحرب، وكذا جريمة
بل واقع عممي يؤكد اختصاص المحكمة بنظرىا ف فقط، أنيا جاءت تعدادا في جريمة العدواف،

 ؟فما تعريؼ كؿ جريمة حسب المحكمة 5.نظرا لعدـ االتفاؽ بعد عمى تعريؼ لمعدواف

                                                 
 .13، 12، 11، ص مرجع سابؽفرج عموانى هميؿ،  1
، ص 2007د العميمات، جريمة العدواف في ظؿ نظاـ المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، نايؼ حام 2

264،265 . 
 .287حناف محب حسف حبيب، مرجع سابؽ، ص  3
 اص بتكويف المحكمة و إدارتها.مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة ضمف الباب الرابع منه الخ 34راجع المادة:  4
ترتبط جريمة العدواف بالمنازعات الدولية المسمحة فحسب، بخالؼ الجرائـ األخرى التي ترتكب في المنازعات المسمحة وغير المسمحة وقد  5

حديد العدواف ترتكب دوف أي منازعة أساسا  وهي الجريمة الوحيدة التي تخضع لسمطة دولية مختصة وهي مجمس األمف الذي يختص بت
 3314/1974قـ: ويتخذ اإلجراءات الالزمة لمنعه بوسائؿ المنع و القمع، وقد تمكنت الجمعية العامة بعد طوؿ نقاش أف تصدر القرار ر 

، وهو ما تبناع المؤتمر االستعراضي في كمباال في السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة وحدد حاالته طبقا لمفصؿ الذي عرؼ العدواف
 .01/01/2017في خصوص التعريؼ والذي قرر بسريانه في اختصاص المحكمة بدءا  11/06/2010

جرائـ الحرب وجرائـ العدواف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، الطبعة  02راجع: سهيؿ حسيف الفتالوي، موسوعة القانوف الدولي الجنائي 
 .197، ص 2011األولى، 
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لقد جاء تعريؼ جريمة اإلبادة موافقا لمضموف اتفاقية  :(12جريمة اإلبادة الجماعية )المادة  *
ما جعؿ نظاـ المحكمة ال يجد صعوبة كبيرة في تحديد تعريؼ ليا،  6504جماعية لعاـ اإلبادة ال

ليوغسبلفيا ورواندا بموجب  فوقد جاء التعريؼ متوافقا مع ما نصت عميو المحكمتيف الجنائيتي
نص المادتيف الرابعة والثانية عمى التوالي، ما جعؿ مف النص عمى تعريؼ الجريمة وفؽ نظاـ 

 1.لمبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنصروما تأسيس 
: عدت اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة أوؿ (13* الجرائـ ضد اإلنسانية )المادة 

اتفاقية تحدد تعريؼ الجريمة وتعتمدىا أغمبية الدوؿ المنظمة إلييا، وقد عرفت المادة السابعة 
ار ىجـو واسع النطاؽ أو منيجي موجو ضد أية في إط التي ترتكبالجريمة بقوليا:'' األفعاؿ 

'' وىذه األفعاؿ ىي عمى سبيؿ المثاؿ ال  مجموعة مف السكاف المدنييف وعف عمـ باليجـو
بعاد السكاف و االغتصاب واإلخفاء  الحصر مف مثؿ: القتؿ العمد، واإلبادة واالسترقاؽ وا 

نسانية ذات الطابع المماثؿ التي والفصؿ العنصري، التعذيب، االغتصاب، األفعاؿ األخرى البلإ
 ذى خطير يمحؽ بالجسـ أو بالصحة العقمية أو البدنية.أتسببت عمدا في معاناة شديدة أو أي 

 (14* جرائـ الحرب )المادة: 
جاء في المادة الثامنة مف النظاـ األساسي لممحكمة في فقرتيا األولى يكوف لممحكمة    
سيما عندما ترتكب في إطار خطة سياسية عامة أو في تصاص فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب الاخ

النتياكات الجسيمة إطار عممية ارتكاب واسعة النطاؽ ليذه الجرائـ، كما تعني جرائـ الحرب ا
أي األفعاؿ المرتكبة ضد األشخاص أو الممتمكات الذيف تحمييـ  6505ؼ لعاـ التفاقيات جني

الخطيرة األخرى لمقوانيف واألعراؼ  نتياكاتذات الصمة و أيضا ''اال أحكاـ اتفاقيات جنيؼ
السارية عمى المنازعات الدولية المسمحة في النطاؽ الثابت لمقانوف الدولي ومف بيف االنتياكات 
'' قياـ دولة االحتبلؿ عمى نحو مباشر أو غير مباشر بنقؿ أجزاء مف سكانيا المدنييف إلى 

                                                 
ما: أيا مف األفعاؿ اآلتية متى ارتكبت بقصد إهالؾ جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية مف نظاـ رو  06تعني اإلبادة بحسب المادة  1

بصفتها هذع إهالكا كميا أو جزئيا: قتؿ أفراد الجماعة، إلحاؽ ضرر جسدي أو عقمي جسيـ بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا ألحواؿ 
دابير تستهدؼ منع اإلنجاب داخؿ الجماعة، نقؿ أطفاؿ الجماعة عنوة إلى جماعة معيشية بقصد إهالكها الفعمي كميا أو جزئيا، فرض ت

 أخرى.
 راجع المادة السادسة مف نظاـ روما األساسي
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محتمة أو نقميـ أو أجزاء منيـ داخؿ ىذه األرض التي تحتميا أو إبعاد كؿ سكاف األرض ال
األرض أو خارجيا. ما يجعؿ كؿ ممارسات قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي في فمسطيف ترجمة 

 حقيقية لمفيـو ارتكاب جريمة حرب، دوف أف يكوف مف جزاء ضدىا.
 * جريمة العدواف

ف مف بيف بالرغـ مف أف نظاـ روما األساسي قد حدد في مادتو الخامسة جريمة العدوا
الجرائـ التي تختص بنظرىا المحكمة، إال أف نظاميا لـ يحدد مفيوما لمعدواف ولـ يحدد الحاالت 
: التي تعد عدوانا بخبلؼ الجرائـ الثبلث األخرى، كما أف نظاـ روما لـ يقر القرار رقـ

 مسألة قد أرجعت بعض اآلراء القانونية  و 1.الذي عرؼ العدواف وأورد أمثمة عميو 9960/6530
 2صعوبة تعريؼ جريمة العدواف ضمف نظاـ روما إلى ما يمي:

'' ييدؼ لمعالجة العدواف مف جانب  9960 قرار تعريؼ جريمة العدواف بحسب القرار رقـ: -
الدوؿ وال يعالج الجرائـ العدوانية المرتكبة مف األفراد وىو بمثابة توجيو لمجمس األمف عند 

مف تعريؼ قرار  11/11يفا تستخدمو المحاكـ.'' ونص المادة:دراستو لحالة عدواف، وليس تعر 
الجمعية العامة ينص عمى أف: '' الحرب العدوانية جريمة ضد السمـ واألمف الدولييف والعدواف 

 ''.يرتب مسؤولية عمى الدولة
يتطمب قدرات كبيرة غير قضائية ألنو جريمة العدواف وتحديد أفعاليا والتأكد مف حصوليا  -

 فييا عناصر مختمفة وقدرات المحكمة مينية متخصصة. تتداخؿ
أف المجنة الدولية  ةيويشار في صدد محاوالت تعريؼ العدواف ضمف المحكمة الجنائ

قد  1111جويمية  61إلى  16التحضيرية التابعة لممحكمة و في دورتيا التي انعقدت ما بيف 
اـ األساسي يرتكب شخص ما جريمة اقترحت اقتراحا حوؿ التعريؼ مفاده: '' ألغراض ىذا النظ

العدواف عندما يكوف في وضع يتيح لو التحكـ في العمؿ السياسي أو العسكري لمدولة أو توجييو 
ويأمر أو يشارؾ مشاركة فعمية عمدا وعف عمـ في التخطيط لعمؿ عدواني أو اإلعداد لو أو 

طورتو ونطاقو انتياكا الشروع فيو أو شنو عمى أف يشكؿ العمؿ العدواني بحكـ خصائصو وخ

                                                 
 .199جرائـ الحرب و جرائـ العدواف، مرجع سابؽ، ص  02سهيؿ حسيف الفتالوي، موسوعة القانوف الدولي الجنائي  1
 .462عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  2
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التقرير في فقرة الحقة إلى أف المقصود مف عبارة العمؿ  صارخا لميثاؽ األمـ المتحدة، ويشير
 9960.1العدواني ىو العمؿ المشار إليو في قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

 (11) المادة: االختصاص الشخصي لممحكمة الجنائية الدولية ب/
اة ومحاكمة األشخاص الذيف يرتكبوف الجرائـ الواردة في تختص المحكمة بمقاض

اختصاصيا الموضوعي، دوف أف تمتد واليتيا إلى معاقبة األشخاص االعتبارية في صورة 
المنظمات والييئات األخرى مف غير األفراد، وتكريسا الختصاصيا الشخصي فقد أكدت المادة: 

د بالحصانة الوطنية لؤلشخاص ميما كانت مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى عدـ االعتدا 13
  2.مسؤولياتيـ وصفاتيـ وقت ارتكاب الجريمة

محاكمة كؿ شخص يثبت ارتكابو جريمة مف الجرائـ الواردة في لقد أقر النظاـ األساسي 
بغض النظر عف صفتو الرسمية و ال اعتبار ألي حصانة دبموماسية و لو كانت  11 :المادة

وزير خارجية أو مبعوث دبموماسي، كما أضاؼ النظاـ حكما خاصا متعمقة برئيس دولة أو 
بمسؤولية القادة والرؤساء عف الجرائـ التي يقترفيا مف يكوف تحت أمرتيـ أو رئاستيـ حيث 

مف النظاـ مسؤولية القائد العسكري أو الشخص القائـ بأعماؿ القائد العسكري،  14قررت المادة:
ي تدخؿ في اختصاص المحكمة والتي ارتكبتيا قوات تخضع نائية عف الجرائـ التجمسؤولية 

 3مف النظاـ. 14 إلمرتو وسمطتو بحسب شروط عددتيا المادة:
 
 

                                                 
ومنها: استعماؿ القوة المسمحة بخالؼ ما جاء في ميثاؽ األمـ المتحدة، الغزو  3314راجع في تعداد حاالت العدواف حسب القرار  1

ة بواسطة القوات المسمحة لدولة ما ضد إقميـ دولة أخرى أو الهجوـ عميه..، إلقاء القنابؿ بواسطة القوات المسمحة لدولة ما ضد إقميـ دول
 أخرى... 

 .211 -210، ص مرجع سابؽ -جرائـ الحرب وجرائـ العدواف –موسوعة القانوف الدولي الجنائي هيؿ حسيف الفتالوي، س  
مف النظاـ يكفي لمدولة أف تتجنب اختصاص المحكمة بأف تعقد عديد االتفاقات الدولية التي تنص عمى عدـ السماح  98بموجب المادة:  2

سرائيؿ تجنبا لمحاكمة مواطنيها عمى ما اقترفوا مف جرائـ بتقديـ مواطني الدولة إلى المحكمة  وهو ما تفعمه الواليات المتحدة األمريكية وا 
 دولية، كما يكفي الدوؿ غير األطراؼ إبراـ معاهدة دولية مع إحدى الدوؿ دائمة العضوية لحماية مواطنيها مف المثوؿ أماـ المحكمة بموجب

 دائمة العضوية ستمارس حؽ الفيتو لمنع اإلحالة.اإّلحالة مف مجمس األمف ألف الدولة 
 .478عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص 

 مف النظاـ األساسي لممحكمة. 28راجع نص المادة:  3
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 (66االختصاص الزمني لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة )المادة:ج/ 
عروؼ والذي يقضي بعدـ تطبيؽ القانوف متبنى نظاـ روما األساسي المبدأ الجنائي ال

ثر رجعي، ما يعني أف اختصاص المحكمة ينطبؽ فقط عمى الوقائع البلحقة لتاريخ الجنائي بأ
يتعمؽ بالدوؿ التي تنظـ إلى المحكمة بعد دخوؿ  ا، أما فيم16/13/1111: نفاذه أي بعد تاريخ

نظاميا حيز النفاذ فإف المحكمة غير مختصة بنظر الوقائع والجرائـ التي ترتكب مف قبؿ 
مؾ الدولة إال مف تاريخ نفاذ النظاـ بالنسبة لتمؾ الدولة، حيث حددت األشخاص التابعيف لت

الوقت الفعمي لممارسة االختصاص  بقوليا:'' في اليـو األوؿ مف الشير الذي  612/11 المادة:
'' .صؾ تصديقيا أو قبوليا أو موافقتيا أو انضماميايعقب اليـو الستيف مف تاريخ إيداع الدولة 

د االختصاص الزمني أف المحكمة تصير مختصة بنظر الجرائـ السابؽ غير أنو يشار في صد
مف نظاميا  /ب69ذكرىا متى تولت ذلؾ بناء عمى إحالة مف مجمس األمف بحسب المادة:

 6159األساسي، ومثاؿ ذلؾ أف مجمس األمف قد أصدر بموجب أحكاـ الفصؿ السابع القرار رقـ:
المرتكبة في إقميـ دارفور إلى المحكمة الجنائية يحيؿ فيو الجرائـ  16/10/1111 المؤرخ في:

الدولية، رغـ أف السوداف ليست طرفا منظما لنظاـ المحكمة وال ىي مودعة إلعبلف قبوؿ 
و  66/16،11:اختصاص المحكمة، ما يعني أف القرار السابؽ ذكره ىو مخالؼ لنصوص المواد

 رعية ميثاؽ األمـ المتحدة.دوف أف يعني أنو مخالؼ لش 1.مف النظاـ 10و  61 المادة:
 (61لممحكمة الجنائية الدولية )المادة:  االختصاص المكانيد/ 

الدولة التي مارس المحكمة اختصاصيا المكاني عمى الجرائـ التي ترتكب في إقميـ ت
تصبح طرفا في نظاميا، وأيضا في إقميـ الدولة التي تقبؿ اختصاص المحكمة بموجب 

لمدعي عاـ المحكمة أف يتخذ ما  ،دى مسجؿ المحكمة، وقد أجاز النظاـ''اإلعبلف'' الذي يودع ل
يمـز مف ترتيبات أو يعقد مف اتفاقيات ال تتعارض مع النظاـ األساسي تيسيرا لتعاوف إحدى 
الدوؿ أو إحدى المنظمات الحكومية الدولية أو أحد األشخاص، ألجؿ ضبط المتيميف وتسييؿ 

 2.تسميميـ ألجؿ المحاكمة

                                                 
 .471-470جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص عمي  1
 .472، 471ص  نفس المرجع، 2
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في صدد المحكمة الجنائية الدولية أنو قد عرضت عمييا عديد القضايا مف طرؼ  ويشار
الدوؿ األطراؼ في نظاميا األساسي ومف ذلؾ المحالة إلييا مف قبؿ حكومة الكونغو الديمقراطية 

بؿ جميورية أوغندا و قومف  1ورية الكونغو الديمقراطية.رئيس جميبرسالة مف  1110في مارس 
ورية إفريقيا الوسطى، ليصدر المدعي العاـ لممحكمة قرارا بمباشرة التحقيؽ كذلؾ مف قبؿ جمي

  2في كؿ قضية، جراء ما حدث مف انتياكات كبيرة لحقوؽ اإلنساف في كؿ دولة.
 لوراف غباغبو'' تاريخ لبدأ محاكمة رئيس ساحؿ العاج السابؽ'' 14/16/1162 ليكوف تاريخ:

 9111اإلنسانية بعد اندالع الحرب األىمية التي خمفت  المتيـ بارتكاب جرائـ حرب وجرائـ ضد
االعتراؼ بنتائج االنتخابات الرئاسية و فوز الرئيس الحالي  ''غباغبو''قتيؿ نتيجة رفض الرئيس 

ليكوف ىذا التاريخ، تاريخ آخر يثبت سعي المجتمع الدولي  ،1161أواخر عاـ ' ' الحسف واتار''
  3ز خارج منتظـ ىيئة األمـ المتحدة.الجزاء و لو بجيا إلى تحقيؽ أكثر فاعمية في تحقيؽ

 تجاع المحكمة مجمس األمفسمطات / 6
تعتبر عبلقة المحكمة الجنائية الدولية بمجمس األمف ذات عبلقة مزدوجة في اتجاىيف، 
ىما النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الذي يمنح األولوية لمجمس األمف، فيما يتعمؽ بطمب 

إجراء مف أجؿ حفظ السمـ، كما لو حؽ تحريؾ الدعوى أو طمب تأجيؿ أو توقيؼ المحكمة ك
، أما االتجاه الثاني فيتعمؽ بميثاؽ األمـ المتحدة الذي يمنح شيرا 61 :التحقيؽ أو المحاكمة لمدة

 4.مجمس األمف سمطات تنفيذية وسياسية واسعة وذات قيمة إلزامية عمى الجميع

                                                 
1

بخروج القوات الرواندية، ما جعؿ تمردا يحدث في  1998أوت  يشار إلى أف الحالة الكونغولية بدأت بعد أف أمر الرئيس الكونغولي في 
الجيش الكونغولي ويتطور التمرد إلى صراع إقميمي، ذا نزعة قبمية تدخمت بصددع الدوؿ المجاورة بحجة حماية حدودها في صورة رواندا 

ال وتشاد وزيمبابوي ويتواصؿ الصراع رغـ إقرار وأوغندا التي دعمت جماعة المتمرديف، في مقابؿ تدعيـ الجيش النظامي مف قبؿ دولة أنغو 
تصؿ الجرائـ المرتكبة إلى ارتكاب آالؼ جرائـ االغتصاب وجرائـ التعذيب واالحتجاز دوف محاكمة...األمر  وهدنة بيف األطراؼ المتصارعة... 

س الكونغو الديمقراطية التي هي طرؼ في بعد رسالة رئي 22/06/2004الذي أدى إلى مباشر المحكمة الجنائية الدولية التحقيؽ بتاريخ: 
ضد كؿ مف )جيرماف كاتنغا، ماتيو  باالتهاـقرارا  26/09/2008النظاـ األساسي لممحكمة، لتتخذ الدائرة التمهيدية في المحكمة بتاريخ: 

 ..نقيد جوؿ شوي( واعتمدته الدائرة االبتدائية مف حيث وجود أدلة كافية عمى ارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية.
  353 -350-349، ص مرجع سابؽراجع: حناف محب حسف حبيب، 

 .359إلى  353، المرجع السابؽ، ص راجع في تفاصيؿ حالة الكونغو الديمقراطية، و حالة أوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى 2
ا'' ما يحيؿ إلى الطعف في شرعية يذكر في قضية ساحؿ العاج أف فرنسا قد تدخمت عسكريا مف أجؿ تنصيب الرئيس الجديد '' حسف وتار  3

 الرئيس الحالي لساحؿ العاج.
 .224فرست سوفي، مرجع سابؽ، ص  4
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 ومية بطمب مجمس األمفتحريؾ الدعوى العمسمطة  /أ
عمى ىذه الصبلحية عند تعداد األطراؼ  69أكد النظاـ األساسي لممحكمة بموجب المادة: 

التي ليا سمطة تحريؾ الدعوى العمومية ومنيا مجمس األمف الذي لو أف يحيؿ لممحكمة أي 
اط جوىرية وىنا ينبغي التأكيد عمى عدة نق ،حالة يراىا تشكؿ تيديدا لمسمـ و األمف الدولييف

 1تتمثؿ فيما يمي:
إذا أحيمت الحالة مف مجمس األمف، فإف المحكمة الجنائية الدولية ال تتقيد بالشروط المسبقة  -

ذكرىا في نظاـ روما األساسي بمعنى أنو ال يشترط أف تكوف  ردلممارسة االختصاصات الوا
طرؼ، فالمحكمة  الجريمة قد ارتكبت في إقميـ دولة طرؼ أو مف شخص يحمؿ جنسية دولة

ينعقد ليا االختصاص في ىذا الغرض أيا ما كاف مكاف وقوع الجريمة وبغض النظر عف 
 جنسية مرتكبييا.

إف تقديـ الشكوى مف مجمس األمف ال يمـز المدعي العاـ بمباشرة التحقيؽ دائما بؿ بإمكانو  -
صحيحة أو أدلة غير أال يباشر التحقيقات إذا اقتنع أف اإلحالة استندت إلى معمومات غير 

 مؤكدة أو أنيا مبنية عمى أىواء سياسية أو اقتراحات غير واقعية.
ينبغي أف يكوف موضوع اإلحالة واحد أو أكثر مف الجرائـ التي ورد عمييا النص في نظاـ  -

روما وبالتالي ال يحؽ لمجمس األمف أف يحيؿ عمى سبيؿ المثاؿ حالة تتعمؽ بجرائـ اإلرىاب أو 
ألنيا تخرج عف اختصاص  عمى ما فييا مف خطورة، السبلح أو غسؿ األمواؿاالتجار ب
 2المحكمة.

وفؽ شروط اإلحالة عمى أنو إذا تـ تحريؾ الدعوى مف قبؿ مجمس األمف فإف ذلؾ يجب أف يتـ 
 الضابطة لممسألة والتي تتحدد أىـ شروطيا في:

                                                 
 .368-367حناف محب حسف حبيب، مرجع سابؽ، ص  1
كالذي  في الجرائـ الخطيرة التي تخرج عف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،لمجمس األمف أف ينشئ محكمة جنائية دولية خاصة تنظر  2
وتحت أحكاـ  30/05/2007المؤرخ في: 1757رار مجمس األمف رقـ:قي رفيؽ الحريري بموجب نث بمناسبة مقتؿ رئيس الوزراء المبناحد

ومحاوالت الضغط والتأثير  طابع سياسي واضح في إنشاء المحكمةعمى أساس أنها جريمة إرهابية، عمى ما في ذلؾ مف الفصؿ السابع، 
 عمى حزب اهلل المبناني.

  . 231-230حناف محب حسف حبيب، مرجع سابؽ، ص  :في مناسبة وخمفيات وتفاصيؿ المحكمة المختمطة بمبناف عراج
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ا المجمس والمنصوص عمييا التي يعمؿ بي لئلجراءاتتكوف اإلحالة مف مجمس األمف وفقا  -
أعضاء مف المجمس مف بينيـ الخمسة  15ف يصدر القرار بموافقة أمف الميثاؽ ب 13في المادة:

ببلغ األميف العاـ  1.الدائميف متفقة وبعدىا يقـو رئيس المجمس باتخاذ اإلجراءات البلزمة وا 
 نائية. لؤلمـ المتحدة ليقـو بإخطار اإلحالة عمى المدعي العاـ لممحكمة الج

أف ترتبط الحالة بما ىو منصوص عميو في مواد الفصؿ السابع مف الميثاؽ، تماشيا وتطبيقا  -
 مف الميثاؽ. 16إلى  95لممواد مف 

أف يبدو لمجمس األمف ارتكاب جريمة أو أكثر ويجب أف تشكؿ الجريمة محؿ اإلحالة ما  -
النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية،  مف 11يتوافؽ و الجرائـ المنصوص عمييا في أحكاـ المادة: 

لتبقى مسألة التحقيؽ و إسناد الجريمة لمفاعؿ أو الفاعميف مف االختصاص األصيؿ لممحكمة 
 2.فقط
 إجراءات التحقيؽ أو المحاكمةوقؼ / سمطة مجمس األمف في ب

لمجمس األمف بحسب النظاـ األساسي لممحكمة أف يتخذ قرارا يوصي مف خبللو بعدـ 
مف النظاـ األساسي  62التحقيؽ أو المقاضاة، أو بوقؼ التحقيؽ، حيث تنص المادة: البدء ب

بموجب ىذا النظاـ األساسي لمدة  ،''ال يجوز البدء أو المضي في تحقيؽ أو مقاضاة عمى انو:
عشر شيرا بناء عمى طمب مف مجمس األمف إلى المحكمة بيذا المعنى، يتضمنو قرار  اثني

ب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ويجوز لممجمس تجديد ىذا يصدر عف المجمس بموج
إف سمطة مجمس األمف في اإليقاؼ أو وقد ذىب جانب مف الفقو إلى  3''الطمب بالشروط ذاتيا.

يرتبط بالمياـ المنوطة بالمجمس، مف نظاـ المحكمة إنما يستند و  62بموجب المادة: التأجيؿ 
المسؤولية الرئيسية لحفظ السمـ واألمف الدولييف الممنوحة حيث يتوجب ربط عمؿ المحكمة ب

                                                 
 .443سامي محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص  1
 .440-439نفس المرجع، ص  2
 .228، 227فرست سوفي، مرجع سابؽ، ص  3
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ذىب إلى أف ىذا الربط ىو قيد وضرب مف الفقو قد رغـ أف جانب آخر  1لمجمس األمف.
 2الستقبللية المحكمة كجياز قضائي يفترض بو االستقبللية في اإلدعاء والمباشرة والتنفيذ.

ى إيجاد ىيئة قضائية دولية دائمة يتحدد وصوؿ المجتمع الدولي إل ميما يكف مف أمر فإف
ضمنيا مسؤوليات األشخاص الطبيعيف عف الجرائـ األشد خطورة في المجتمع الدولي ال شؾ 
أنو قد أسيـ في تثبيت دعائـ منظومة الجزاء الدولي في الشؽ المتعمؽ بمسؤوليات األفراد رؤساء 

ا وجود المحكمة الجنائية الدولية في ولعؿ مف بيف أىـ النتائج التي حققي كانوا أو مرؤوسيف،
 3:موضوع الجزاء الدولي ما يمي

إيجاد جياز دائـ متخصص ومستقؿ يخاطب ة الدولية الدائمة في يساىمت المحكمة الجنائ -
 األفراد باعتبارىـ مسؤولوف عف الجرائـ الدولية بغض النظر عف صفاتيـ ومسؤولياتيـ.

ة ميثاقا دوليا جزائيا يتمتع بالشرعية الدولية ويؤسس أرسى نظاـ المحكمة الجنائية الدولي -
 لمرجعية قانونية جزائية دولية 

إقامة مرجعية لمقواعد الجزائية المدونة بحيث أضحت الدستور الدولي الجزائي الذي تقتبس  -
 عنو القواعد الجزائية الوطنية.

المعاصر المستيدؼ خمؽ إنشاء المحكمة صدمة إيجابية في إطار تطوير الجزاء الدولي  -
لؤلشخاص الطبيعييف ومف ذلؾ أنو خمؽ حالة مف االرتباؾ والقمؽ لدى عديد الدوؿ ومنيا الدوؿ 

                                                 
 .228ص فرست سوفي، المرجع السابؽ،   1
أف وقؼ اإلجراءات قد يعطي فرصة لتسوية  16المناقشات التحضيرية لمؤتمر روما كاف التعميؿ بشأف المادة: يشار إلى أنه وأثناء  2

بحيث يكوف المجوء إلى المحكمة كحؿ أخير وليس حؿ أولي خاصة وأف الفصؿ في المسائؿ السياسية  ،المسألة المطروحة بالطرؽ السممية
، ولكف مف ناحية أخرى استخداـ صالحية الوقؼ مف مجمس األمف قد يؤدي إلى ع القانونييختمؼ كمية عف الفصؿ في القضايا ذات الطاب

حجاـ الشهود عف اإلدالء بشهاداتهـ...  إهدار األدلة وضياع آثار الجريمة وا 
  .372راجع: حناف محب محسف حبيب، مرجع سابؽ، ص 

 .474، 473عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  3
نائية الدولية أنه و بالرغـ مف جهد المحكمة في هدؼ تحقيؽ عدـ اإلفالت مف العقاب، إال أف ذلؾ لف يكوف يشار في خصوص المحكمة الج

رادة اإلسهاـ في تحقيؽ فاعمية جنائية دولية ولو ضد األشخاص المسؤوليف، ومف ذلؾ مثال أف دولة  ذا فاعمية في غياب تعاوف الدوؿ وا 
أيف  2015بسبب خالؼ سابؽ مع المحكمة سنة  21/10/2016مف المحكمة بتاريخ:  جنوب إفريقيا المنظمة لممحكمة قد انسحبت

لويس رفضت جنوب إفريقيا القبض عمى الرئيس السوداني عمر البشير، الصادرة بشأنه مذكرة اعتقاؿ مف المدعي العاـ السابؽ لممحكمة )
ف كانت خطوة مهمة في ( بسبب جرائـ يدعى أنه مسؤوؿ عنها في إقميـ درافور بالسأوكمبومورينو  وداف. ما يجعؿ مف آلية المحكمة وا 

رائـ إطار تحقيؽ فاعمية الجزاء إال أنها تبقى تعاني بعض المعوقات، ومنها أنها تتهـ بأنها تتصدى فقط لمقادة األفارقة المتهميف بارتكاب ج
  ؽ ميثاقها التأسيسي.األمف وفمجمس حرب أو جرائـ ضد اإلنسانية أو جرائـ إبادة، فضال عمى ارتهانها ل
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دائمة العضوية في مجمس األمف وىو ما تجمى في دخوؿ عديد الدوؿ ومنيا الواليات المتحدة 
لة ودىا محؿ مساءحكمة في حالة كاف جنفي إبراـ اتفاقيات دولية ثنائية لتبلفي سمطاف والية الم

 جزائية دولية.
 6159بموجب القرار رقـ:اعترؼ بالمحكمة الجنائية كسمطة جنائية عالمية بإقرار مجمس األمف  -

سوداف ليست طرفا في المتضمف إحالة حالة دارفور عمى المحكمة رغـ أف ال 1111في أفريؿ 
ائية الدولية، إلى قرار كما يشار في صدد رغبة اإلحالة إلى المحكمة الجن 1نظاـ المحكمة.
المقدـ مف طرؼ الياباف واإلتحاد  1160نوفمبر  64 في المؤرخلؤلمـ المتحدة الجمعية العامة 

حيث  كاب جرائـ ضد اإلنسانية في كوريا،األوربي في خصوص دولة كوريا الشمالية بتيـ ارت
الممؼ الكوري إلى  يحيؿمف مجمس األمف أف  ،نسافار تعبيرا عف رغبة لجنة حقوؽ اإلجاء القر 
، وىو الطمب الذي يدخؿ في إطار مساعي الضغط التي تيدؼ إلى جعؿ كوريا المحكمة
تمتثؿ لموجبات قرارات مجمس األمف المختمفة المتعمقة بالبرنامج النووي الكوري، والذي الشمالية 

ذه سيتـ التطرؽ إليو تفصيبل عند التطرؽ لحالة كوريا الشمالية في الباب الثاني مف ى
  األطروحة.

 النوعشكؿ و ال الدولية مف حيث الجزاءاتتطور المطمب الثاني: 
إف الحديث عف تطور الجزاءات الدولية مف حيث نوع ىذه الجزاءات وشكميا، يؤدي بنا 

سمي بنظاـ العقوبات الذكية ومحاولة  فيماتتمثؿ الصورة األولى إلى دراسة صورتيف مف التطور 
ظاـ عقوباتو عمى فئة معينة بعينيا ىي ما يسمى بالفئة المستيدفة في تركيز المجتمع الدولي لن

                                                 
بخصوص قضية ليبيا، فقد تأكد هذا االعتراؼ بعالمية  26/02/2011الصادر بتاريخ:  1970بموجب قرار مجمس األمف رقـ: كما أنه و  1

ية وقرر المحكمة الجنائية الدولية وبعممها بالتنسيؽ مع مجمس األمف، فقد أحاؿ مجمس األمف الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدول
أف تتعاوف السمطات الميبية تعاونا كامال مع المحكمة ومع المدعي العاـ لها، وكذلؾ حث الدوؿ غير األطراؼ في اتفاقية روما عمى ضرورة 

 1970قد منح حصانة لممسؤولييف واألفراد المشاركيف مف خارج ليبيا بموجب قرار مجمس األمف  1970التعاوف. كما يشار إلى أف القرار 
المتابعة القضائية لممحكمة الجنائية الدولية في حاؿ أي تصرفات أو أعماؿ تقصير تقع في ليبيا وذلؾ العتبار أف هذع دوؿ ليست  مف

 أطراؼ في اتفاقية روما، ومف ثمة فسمطة المتابعة هي لقضاء هدع الدوؿ فقط، ما لـ تتخؿ عف هذع الوالية طوعا.
اص جنائيا في حاؿ ارتكاب جرائـ حرب أو إبادة أو جرائـ ضد اإلنسانية في ليبيا بمناسبة ما يفسر عمى أنه تهرب مف مساءلة األشخ

التدخؿ، وهو مف جهة ثانية قد يكوف ألجؿ تحفيز الدوؿ غير المنظمة التفاقية روما عمى التدخؿ دوف الخوؼ مف تبعات المالحقة الجزائية 
 لجنودها و مسؤوليها مف المحكمة.

 عمى الموقع التالي  26/02/2011الصادر بتاريخ: 1970 مف القرار 03راجع ص 
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml 
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أقؿ عشوائية و  ''... في إيجاد أداة '' كوفي آناف'' محاولة كما أكد األميف العاـ لؤلمـ المتحدة
ف ثمة تخفض ترمي كما صرح إلى الضغط عمى األنظمة بدال مف الشعوب وم أكثر فاعمية...''

وتتمثؿ الصورة الثانية فيما عرؼ ببرنامج النفط مقابؿ الغذاء بناء  مف الخسائر اإلنسانية.
كمحاولة لتخفيؼ المعاناة وىو البرنامج الذي جاء  542وتأسيسا عمى قرار مجمس األمف رقـ: 

 ،اإلنسانية لمشعب العراقي مف جراء العقوبات االقتصادية الشاممة ومف ثمة تحقيؽ معادلة
الستمرار في العقوبات دوف المساس بالحقوؽ األساسية لمشعب وا مف جية، الضغط عمى النظاـ

      حقؽ الفاعمية المأمولة.ومف ثمة تتمف جية ثانية، 
تناوؿ في ىذا المطمب صورة التطور األولى والمتعمقة بالعقوبات الذكية، أس لذلؾ فإني

مقابؿ الغذاء عند رجئ تناوؿ الصورة الثانية المتعمقة ببرنامج النفط أتعريفا وصورا، عمى أف 
فما تعريؼ وما صور العقوبات الذكية وما . 542الحديث عمى حالة العراؽ و تطبيؽ القرار رقـ: 

 جدواىا في مسار تطور منظومة الجزاء الدولي؟  
 -و الصور التعريؼ -العقوبات الذكية  الفرع األوؿ:

نى مف خبلليا أسسا لقد أحدثت فكرة العقوبات الذكية ثورة في واقع عمؿ مجمس األمف تب
اإلبقاء عمى ىذه جديدة لفرض عقوباتو، عمى أمؿ أف تشكؿ حبل توفيقيا يستطيع مف خبللو 

الشاممة مع تخطي االنتقادات التي واجيتيا العقوبات  ،العقوبات كوسيمة في يد مجمس األمف
ذا ويمكف وصؼ العقوبات بأنيا ذكية إ 1.نتيجة انعكاساتيا السمبية عمى حقوؽ اإلنساف

تتجنب اآلثار السمبية عمى شعب الدولة المستيدفة و أف استطاعت أف تحقؽ ىدفيف أوليما: 
ات، وثاني ىدؼ ىو مدى مساىمة العقوبات في دفع عممية عمى الدوؿ الممتزمة بتنفيذ العقوب

 ؟ فما تعريؼ وما صور ىذه العقوبات 2.التفاوض مع اليدؼ
 

                                                 
 .453، 452خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  1
جويمية  14المؤرخ في: )الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، الصيف، بريطانيا، فرنسا( 1+5االتفاؽ األخير بيف دولة إيراف ومجموعة  2

حوؿ الممؼ النووي اإليراني هو في طريؽ تحقيؽ الهدؼ مف العقوبات الذكية، حيث يأمؿ مف االتفاؽ وضع حد لمعقوبات الدولية  2015
ة التي ضد إيراف أو التقميؿ منها عمى األقؿ خطوة في تحقيؽ الفاعمية المفقودة سابقا عمى منظومة الجزاء الدولي، وهو االتفاؽ والحال

 سنعرض لها بالتفصيؿ عند دراسة حالة العقوبات عمى إيراف في الباب الثاني مف هذع األطروحة.
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 أوال: تعريؼ العقوبات الذكية
نتيجة ما واجيتو  ،ظير مصطمح العقوبات الذكية في الممارسة الدولية لمجزاءقد برز و ل

األمـ المتحدة مف مآسي وما خمفتو العقوبات في مفيوميا التقميدي مف استيداؼ لحقوؽ 
 أكثر مف ذلؾ، فبدؿ أف تحقؽ العقوبة ىدؼ الردع تجاه منتيؾ القاعدة الدولية ألحقت ،اإلنساف

فقد بذلت  يو األمـ المتحدة، أال وىو حفظ اإلنساف وكرامتو، لذلؾالضرر بأقدس ما قامت عم
عمى المستوى الدولي عديد الجيود الفقيية ألجؿ دراسة النتائج الناتجة عف العقوبات في 
مفيوميا التقميدي، ومف ثمة محاولة إيجاد البديؿ األكثر فاعمية واألكثر احتراما لحقوؽ اإلنساف 

 ياأوؿ مف استخدموالتي يشار بصددىا إلى أف  1قوبات الذكية.وذلؾ في صورة ما سمي بالع
بمناسبة إصدار القرار  6555كوفي عناف'' عاـ '' 2.متحدةىو األميف العاـ لؤلمـ ال ،مصطمحك

القاضي بتعميؽ العقوبات عمى العراؽ شرط قبوؿ التعاوف مع لجاف  63/61/6555: المؤرخ في 6140
 ية العراقية.التفتيش األممية لممنشآت العسكر 

ميما يكف مف أمر فإف العقوبات الذكية تعني في المفيـو البسيط: '' توجيو العقوبات نحو      
ؿ.'' وقد عرفيا ''ديفيد ّعافئات معينة داخؿ الدولة المستيدفة بنظاـ الجزاءات بشكؿ موجو وف

                                                 
المبادر بها مف قبؿ  (Interlaken Processeمف أهـ الجهود الدولية التي أسست لفكرة العقوبات الذكية ما سمي بعممية انترالكف ) 1

ت األميف العاـ لألمـ المتحدة كوفي عناف و قد تضمنت عقد مؤتمريف األوؿ في آذار الحكومة السويسرية والتي جاءت استجابة لنداءا
وقد ركز المؤتمراف عمى الجوانب المالية لمعقوبات مع التحديد الواضح لألهداؼ ما مف  1999، والثاني في: نفس الشهر مف العاـ 1998

  برليف -ذلؾ مف أهـ المبادرات والجهود، ما عرؼ بعممية بوفشأنه أف يعزز قدرة مجمس األمف في التحكـ في األصوؿ المالية، ك
(Bonn- Berlin Process وهي المبادرة التي انطمؽ في العاـ )برعاية الحكومة األلمانية واألمـ المتحدة و مركز بوف الدولي  1999

ت الصمة بمنع السفر والقيود  عمى حركة المالحة لمتغيير في ألمانيا وتناولت ثالثة محاور مف العقوبات الذكية تمثمت  بتمؾ العقوبات ذا
( التي كانت مف مبادرة الحكومة السويدية عاـ Stokholm Processكذلؾ مف أهـ المبادرات، عممية استوكهولـ )، الجوية وحظر السالح

'' وقد تناولت هذع المبادرة مسألة بالتعاوف مع األمانة العامة لألمـ المتحدة و قسـ أبحاث السالـ والنزاعات في جامعة ''أوبساال 2002
تنفيذ العقوبات الذكية والتي رأت أف ذلؾ يتطمب العمؿ عمى المستويات كافة بما في ذلؾ مجمس األمف ولجاف العقوبات التابعة له والدوؿ 

ود الفقهية حوؿ تطوير األعضاء والمنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية ذات الصمة وهيئات القطاع الخاص..... راجع في الجه
 العقوبات الذكية

 .468إلى ص   465خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، مف ص راجع: 
يشار إلى أف العقوبات الذكية هي مف األفكار التي تـ استخدامها في القرف الخامس قبؿ الميالد مف قبؿ الصينييف مف منطمؽ إدارؾ  2

 ؿ مهارة التفكير أف يحقؽ األهداؼ المرجوة دوف المجوء إلى الحروب المدمرة.صناع قرار الحرب آنذاؾ بأنه يمكف ومف خال 
بيروت         ،الحقوقية منشورات الحمبيإسماعيؿ عبد اهلل بندياف، دور العقوبات الذكية في إدارة األزمات الدولية،  سورافراجع في ذلؾ: 

 .70ص   ،2013الطبعة األولى  -لبناف -
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بأنيا: ''فرض ضغوط  .''العقوبات الذكية''ػ في كتابيما المعنوف ب 1''كورترايت'' و''جورج لوبيز
نفسية عمى أفراد وكيانات وتقييد المنتجات أو األنشطة المقصودة منيا وتقميؿ اآلثار االقتصادية 

فالعقوبات الذكية تعد ذكية في استيدافيا فئة مف  2.''واالجتماعية لمسكاف الضعفاء واألبرياء
ؼ الفئات المسؤولة في تستيد، إنيا الفئات في الوقت الذي تفرض عقوبات شاممة عمى الدوؿ

الدوؿ وتتجنب المدنييف، فالوسيمة بيف العقوبات الذكية والعقوبات الشاممة واحدة واالختبلؼ في 
بيف الحاكـ والمحكـو بينما توجو العقوبات الذكية العقوبات الشاممة ال تفرؽ ف ،غاية توجيييا

أف استيداؼ الفئات  وال شؾ 3.استيدافيا تجاه المسؤوليف عف انتياج السموؾ المستيجف
 المسؤولة يكوف أفضؿ و أكثر فاعمية و أقؿ إضرارا مف استيداؼ الشعب والمدنييف األبرياء.

 ة عشرشممت أربع ''جورج لوبيز''و ''ديفيد كورترايت''فقد كشفت دراسة مقارنة أجراىا 
بات قد عف أف ىذه العقو  (1116-6551) حالة مف العقوبات التي فرضيا مجمس األمف بيف عامي

عشرة حالة ىي العراؽ وليبيا  ةحققت اليدؼ منيا في خمس حاالت فقط مف أصؿ أربع
في حيف كاف ىدفيا معدوما أو يكاد ال  4.و أنغوال كمبوديا و (6551-6551) ويوغسبلفيا االتحادية

أال وىي ىايتي والسوداف وسيراليوف  ،يذكر في الحاالت الباقية التي شممتيا ىذه الدراسة
وأىـ ما ، (1116-6554) نستاف و إثيوبيا و أرتيريا وليبريا والصوماؿ ورواندا ويوغسبلفياوأفغا

أوضحتو ىذه الدراسة أنو في حالتيف مف الحاالت التي صنفت فييا العقوبات عمى أنيا فّعالة، 
-6551)ولو جزئيا كانت ذات طبيعة شاممة، أال وىي حالة العراؽ وحالة يوغسبلفيا االتحادية 

                                                 
'' في جامعة نوترداـ األمريكية والمذاف لهما مساهمات واسعة في  Kork Instituteكروؾ لدراسات السالـ '' هما أستاذاف في معهد 1

 دراسة الجدوى نمف العقوبات...راجع الموقع االلكتروني:
 www.sonctionsandsecurity.org 

2
 .71، ص ندياف، مرجع سابؽإسماعيؿ عبد اهلل ب سوراف 

 .72، 71، ص نفس المرجع 3
4

إلى أف مجمس األمف في الحالة األونغولية قد استهدؼ بالعقوبات أفراد االتحاد الوطني في أنغوال )يونيتا( وفرض تدابير تجمد الموارد  يشار 
أف مردودها يقؼ وراء انتشار السالح غير  المالية لهـ، كما فرض تدابير تضع قيودا عمى التجارة غير المشروعة لمماس مف منطمؽ

 المشروع، ويعد أحد عوامؿ تأجيج النزاع المسمح غير الدولي.
: خولة محي الديف يوسؼ، دور مجمس األمف الدولي في مواجهة النزاعات المسمحة غير الدولية، مجمة الحقوؽ، العدد األوؿ السنة راجع

   .   342، 341، ص 2014الثامنة والثالثوف، الكويت، مارس 

http://www.sonctionsandsecurity.org/
http://www.sonctionsandsecurity.org/
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وىي الحاالت التي سجمت أعمى معدالت مف اآلثار السمبية عمى الجوانب اإلنسانية  (6551
 1.لمشعب في الدولة المستيدفة، بؿ وحتى عمى اقتصاديات الدوؿ األخرى ال سيما المجاورة منيا

ما أدى إلى تعزيز الحاجة إلى وجود نوع مستحدث مف الجزاء لعمو يساىـ في تحقيؽ اليدؼ مف 
ساىـ في نفس الوقت في التقميؿ مف اآلثار اإلنسانية السمبية لمعقوبات الدولية ما العقوبة و ي

لذلؾ يرصد يجعؿ مف اختيار اليدؼ مف العقوبة محؿ اعتبار في تحقيؽ اليدؼ منيا، 
 2المتحمسوف لمعقوبات الذكية مجموعة مف المزايا ومنيا:

سية ىي التي تتمقى الضربات وليس إمكانية اعتبارىا أداة مناسبة أخبلقيا، فالسمطة السيا -
 الشعب.

تقميؿ حجـ المعاناة اإلنسانية ومف ثـ التقميؿ مف االتيامات التي ال تسمـ األمـ المتحدة منيا  -
إلىماليا وشموليا عمى االلتزامات اإلنسانية التي تمحؽ األذى بالمواطنيف األبرياء لخدمة 

 األىداؼ السياسية.
الفرصة عمى النظاـ  ُيَضّيع   -التي تنتج عف فرض العقوبات –سانية تقميؿ حجـ المعاناة اإلن -

الحاكـ في طمب مساعدات خارجية و داخمية لمتصدي ومواجية ظمـ العقوبات كما فعمت العراؽ 
 مثبل.

تقمص العقوبات الذكية مف حجـ النفقات التي قد يتحمميا طرؼ ثالث، ألنيا ال تمنع إال  -
َـّ   تسمح بتطبيؽ ىذه العقوبات لفترة أطوؿ مف الزمف.تجارة األسمحة، ومف ث

أماـ ازدىار السوؽ السوداء، التي تزدىر في ظؿ العقوبات  ،تغمؽ العقوبات الذكية الباب -
 فما صور وأشكاؿ العقوبات الذكية؟ الشاممة.

 العقوبات الذكية وأشكاؿثانيا: صور 
ت التي تقيد حركة األفراد أي لمعقوبات الذكية أشكاال مختمفة تتمثؿ أوليا في العقوبا

العقوبات المالية التي  يا فيوأما الشكؿ الثاني من ،عقوبات السفر وتقييد الرحبلت الجوية
تتضمف تجميد األصوؿ واألمواؿ التي تعود لصناع القرار واألفراد والجماعات التي تساند النظاـ 

                                                 
 .455خولة محي الديف يوسؼ، العقوبات االقتصادية الدولية المتخذة مف مجمس األمف مرجع سابؽ، ص  1
 .201، 200نفس المرجع، ص  2
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ع وحظر األسمحة والتمييز بيف في الدولة المستيدفة والشكؿ الثالث يتمثؿ في مقاطعة البضائ
المواد والسمع المدنية والثنائية االستخداـ وذلؾ لحرماف دوؿ اليدؼ مف حصوليا عمى أدوات 

 فما تفصيؿ ىذه األشكاؿ و تأثيرىا في فاعمية الجزاء؟ 1.الحرب والقمع
 رػػػػ/ عقوبات السف16

مجموعات الدائمة لمنظاـ وىي عقوبات وقيود تفرض عمى حركة تنقؿ األفراد أو الييئات وال
شخصية قريبة مف  211المستيدؼ ومف أمثمة ىذه العقوبات ما فرضو اإلتحاد األوربي عمى 

إثر  أوروباالرئيس اليوغسبلفي ''ميموسوفيتش'' أيف قيدت حركتيـ وحرمتيـ مف السفر والتنقؿ في 
األمريكية بشكؿ (، كذلؾ ما فرضتو الواليات المتحدة 1111-6554)أزمة كوسوفو بيف سنوات 

عمى ''جيري آدمز'' رئيس جياز ''شيف فيف'' الجناح السياسي لمجيش  6559إنفرادي في العاـ 
مف إعطائو تأشيرة الدخوؿ لمواليات المتحدة األمريكية، رغـ أنو فيما بعد  االيرلنديالجميوري 

  2.ساعة ال غير 04منح تأشيرة الدخوؿ لمدة محدودة بػ 
السفر تمؾ العقوبات التي تفرض عمى حركة الطيراف ومنيا التي كذلؾ مف ضمف عقوبات 

والتي طالبت مف  6551سنة  304فرضت عمى دولة ليبيا بموجب قرار مجمس األمف الدولي رقـ: 
الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة بعدـ السماح لمطيراف الميبي باليبوط أو اإلقبلع مف مطاراتيا 

 3لصيانة اليندسية ليا أو تزويدىا بقطع الغيار..أو تقديـ مساعدات تشتمؿ عمى ا
والذي  6551سنة  226كذلؾ ما فرض عمى الطيراف العراقي بموجب قرار مجمس األمف رقـ:

لى العراؽ إال إذا كانت الشحنة تحمؿ المواد  بموجبو منع إقبلع أو ىبوط أي طائرة مف وا 
ت الطيراف األنغولي بموجب القرار الطبية، وىو نفس اإلجراء الذي اتخذ في صورة تقييد رحبل

 6552.4في العاـ  420رقـ: 
 
 

                                                 
 .85، 84ص إسماعيؿ عبد اهلل بندياف، مرجع سابؽ،  سوراف 1
 .  86، 85 صنفس المرجع،  2
 86المرجع، ص  نفس 3

 .87ص نفس المرجع،  4
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 / العقوبات المالية11
وتشمؿ ىذه العقوبات تجميد األرصدة المالية لمنخب واألفراد المسؤوليف في الدولة 

بما  أنفسيـ، المستيدفة، وىو ما يعد نيجا متطورا باتجاه فرض التجميد عمى أمواؿ المسؤوليف
 الدولة كشخص اعتباري مستقؿ عف األفراد الحكاـ، وىو ما ألمواؿتجميد  يتعدى ما كاف مف

مف  ةإلى المساس بفئات كبير  حينذاؾ يؤدي وفي المداخيؿ العامة لمدولة  اضطرابا كاف يشكؿ
مميار دوالر مف  19فقد قامت األمـ المتحدة مثبل بتجميد ما يقارب وكمثاؿ عمى ذلؾ  1.الشعب

فية، في حيف أنو في حالة العراؽ فقد أسفرت العممية عمى ضبط ما أرصدة الحكومة اليوغسبل
 .مميار دوالر مف األصوؿ العراقية 11إلى  10يقرب مف 

 / مقاطعة البضائع19
تشمؿ مقاطعة البضائع كشكؿ مف أشكاؿ العقوبات الذكية باألساس تمؾ البضائع ثنائية 

بات العقو ة، وال شؾ أف ىذا النوع مف االستخداـ والتي يمكف أف تستخدـ في الصناعة التسميحي
بدولة اليدؼ ومدى تعاوف الشركات  مد في نجاحو عمى مدى تعاوف الدوؿ المحيطةيعت

سيما في خصوص تزويد المنظمة بقائمة المشتريات المطموبة مف منيا ىذه السمع ال المطموب
 دولة اليدؼ.

 / حظر األسمحة10
لعقوبات الذكية ويتمثؿ في منع وصوؿ أو الشكؿ األخير مف أشكاؿ ا ىوحظر األسمحة 

حصوؿ الدوؿ المستيدفة عمى األسمحة السيما األسمحة غير التقميدية، والتي مف شأف الحصوؿ 
أنو ومع نياية الحرب الباردة  عمييا أف يساىـ في تأزيـ األوضاع أكثر، ويشار في ىذا الصدد

 2.حالة 61أعمنت األمـ المتحدة الحظر عمى األسمحة وجددتو في 

                                                 
 .87ص  إسماعيؿ عبد اهلل بندياف، المرجع السابؽ، فسورا 1
الخاص بالصوماؿ،  733/1992الخاص بالحالة اليوغسالفية، القرار رقـ: 713/1992تتمثؿ هذع الحاالت الخمسة عشر في القرار رقـ: 2

في  ''يونيتا''الخاص بحركة''  864/1993الخاص بهايتي، القرار رقـ:  788/1993الخاص بميبيا، القرار رقـ:  748/1992القرار رقـ: 
الخاص  1298/2000الخاص بسيراليوف، القرار رقـ:  1132/1997الخاص برواندا، القرار رقـ:  918/1994أنغوال، القرار رقـ: 

القرار الخاص بكوت ديفوار،  1493/2003الخاص بجمهورية الكونغو الديمقراطية، القرار رقـ:  1333/2000بأرتيريا/إثيوبيا، القرار رقـ: 
الخاص بكوريا الشمالية، القرار رقـ:  1718/2006، القرار رقـ: 701/2006الشرؽ األوسط، القرار رقـ:  1572/2004رقـ: 
  الخاص بدولة إيراف. 1737/2006
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 310، 369مجمس األمف رقـ: يقرار  صدورإلى أف الحالة اليوغسبلفية يشار في خصوص و 
ف كاف اليدؼ منيما ىو منع انتقاؿ النزاع إلى دوؿ و الخاصيف بحظر األسمحة  6556سنة  ا 

الجوار، إال أنيما في المقابؿ شكبل خطرا كبيرا عمى دولة البوسنة واليرسؾ، مف حيث أف 
والجبؿ األسود(، في  قد كاف في كميتو بيد دولة يوغسبلفيا االتحادية )صربيامخزوف األسمحة 
البوسنة واليرسؾ صاروا مجرديف مف أي قطعة سبلح ولو ألجؿ الدفاع عف  حيف أف مسممي

 1.ضد البوسنييف النفس ما أدى إلى مذابح و مآسي إنسانية وصمت حدود الجرائـ ضد اإلنسانية
 91/11/6551في:  الصادر 151بلف مجمس األمف بموجب القرار رقـ: ما أدى في النياية إلى إع

عف فرضو لعقوبات اقتصادية، رياضية، عممية، تقنية ثقافية ودبموماسية عمى يوغسبلفيا 
  2االتحادية والتي أضحت تمثميا صربيا والجبؿ األسود.

 9311رار رقـ: وبموجب الق 1166وبمناسبة أحداث ليبيا سنة كما يشار إلى أف مجمس األمف 
عتاد إلى الجماىيرية الميبية وكذا منع  قد قرر منع توريد جميع أنواع األسمحة وما يتصؿ بيا مف

   3بيعيا أو نقميا إلييا بشكؿ مباشر أو غير مباشر.
 رع الثاني: مجاؿ تطبيؽ العقوبات الذكية عمى الكيانات مف غير الدوؿ واألفرادػػالف

اؽ األمـ المتحدة أف العضوية في المنظمة األممية مف المعمـو بحسب مضاميف ميث
وؿ أف تتمتع بيذه العضوية، ومف قاصرة عمى الدوؿ فقط وال يجوز لمكيانات األخرى مف غير الد

َـّ  فالدوؿ األعضاء وحدىا ىي المخاطبة بالمبادئ واألىداؼ الميثاقية وليا الحقوؽ وعمييا  َث
ف أف تكوف محبل لمجزاءات في حاؿ خرؽ أحكاـ و االلتزامات، ومف ثمة فيي وحدىا التي يمك

مبادئ المجتمع الدولي، ما يجعؿ كما يرى بعض التحميؿ مف فرض الجزاء عمى غير الدوؿ 
فصؿ مف فصوؿ عدـ الشرعية، لعدـ وجود األساس القانوني الذي يمكف أف تشرعف عمى أساسو 

اإلرىابي مف مثؿ تنظيـ القاعدة الجزاءات ضد ىذه الكيانات ومف ضمنيا الكيانات ذات الطابع 
                                                 

 .463مرجع سابؽ، ص العقوبات االقتصادية الدولية، خولة محي الديف يوسؼ،  1
 .339،مرجع سابؽ، ص ولي في مواجهة النزاعات المسمحة غير الدوليةخولة محي الديف يوسؼ، دور مجمس األمف الد 2
3

 األسمحة والذخيرة والمعدات العسكرية والمعدات شبع العسكرية وقطع الغيار.. ،شمؿ الحظر 
   04، ص 26/02/2011المؤرخ في: 1970لقرار و المستثنى منها: ا راجع في تدابير حظر األسمحة

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml 
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لكف ىذا التحميؿ في وجبية النصرة '' داعش''  والشاـ العراؽأو تنظيـ الدولة اإلسبلمية في 
اعتقادنا يسقط عند االستناد إلى ما يسمى في الفقو بالصبلحيات الضمنية لممنظمات الدولية 

ما يتوافؽ والحالة الواقعية المستجدة  والتي تبيح لممنظمة الدولية أف تتخذ مف اإلجراءات والتدابير
والتي خبل ميثاؽ المنظمة مف النص عمييا صراحة، فيي مف قبيؿ صميـ مياميا، وبدوف 

الجمود وعدـ القدرة عمى  تفاعميا مع واقع الممارسة تصبح المنظمة بغير فاعمية، نيايتيا
ض الجزاء عمى الكيانات ومف جية ثانية فإف أغمب التحميؿ الفقيي لمسألة شرعية فر الحركة، 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة الذي  06نص المادة:  مف غير الدوؿ يستند في القوؿ بالشرعية إلى
جاء حسبيـ عاما في تحديده لمتدابير الواجب اتخاذىا ضد منتيؾ أحكاـ القانوف الدولي، ما 

انات مف غير يجعؿ مف التحميؿ السميـ يتجو نحو شرعية التدابير التي تتخذ ضد ىذه الكي
فما  1.وىو ما يضفي عمى المنظمة العالمية حيوية وتكي ؼ مع واقع المتغيرات الدولية الدوؿ،

وتنظيـ الدولة اإلسبلمية في ىي تطبيقات العقوبات الدولية عمى تنظيـ القاعدة وحركة طالباف 
نظومة الجزاء كنماذج ليذه التنظيمات والكيانات؟ وما ىي جدواىا في مالعراؽ والشاـ )داعش( 

 الدولي؟
 :القاعدة وحركة طالباف تنظيـ: تطبيؽ العقوبات عمى أوال
فرض مجموعة مف العقوبات ألجؿ  6999 قرار رقـ:ال 65/61/1111 :فيأصدر مجمس األمف     

العقوبات  بالمائة مف الدولة وقد حظيت 51مف عمى أكثر  تسيطر التي  2.ة طالبافعمى حرك

                                                 
 15، مجمة الرافديف لمحقوؽ، المجمد -دراسة مقارنة -بو، جزاءات مجمس األمف ضد األفراد والكيانات مف غير الدوؿػػعبد اهلل عمي ع 1

 .199، 198، 197، ص 17السنة  55العدد 
2

ادرة االستعمار البريطاني ألفغانستاف أطيح بالنظاـ الممكي الذي في صدد حالة حركة طالباف أف منشأ الحركة يعود إلى أنه وفور مغ يشار 
ومف هذا الحيف بدأ التدخؿ  1974إلى 1934تال االستعمار البريطاني حيث سقط إثر االنقالب عمى الممؾ ظاهر شاع الذي حكـ البالد منذ 

عندما وقع الغزو  1979السوفيتي إلى أف جاء عاـ  السوفيتي في الشأف األفغاني حيث توالت االنقالبات والحكومات العميمة لإلتحاد
  السوفيتي لمبالد وتمت السيطرة عمى كؿ الدولة، مع تشكيؿ حكومات عميمة إلدارة شؤوف البالد في ظؿ االحتالؿ، عمى أف الشعب األفغاني

، وبانتهاء االحتالؿ تطمع العالـ اإلسالمي إلى أعمف الجهاد وتمقى الدعـ والنصرة مف كافة الدوؿ اإلسالمية ومف الواليات المتحدة األمريكية
استقرار أفغانستاف، ولكف الخالؼ بيف فصائؿ المجاهديف والقبائؿ األفغانية مزؽ أفغانستاف و أدخمها في حرب أهمية طاحنة، ما خمؽ 

دف الذي رأى فيه األفغاف بطال قوميا الظرؼ المناسب لوجود حركة طالباف وتطورت قوتها بمساندة باكستاف والواليات المتحدة و أسامة بف ال
ساهـ في تحرير أفغانستاف، وتمت السيطرة لطالباف عمى كافة البالد بدعـ متواصؿ مف الواليات المتحدة األمريكية، باعتبارها المدخؿ 

 دب الخالؼ بينهما بسبب لجوء  االستراتيجي لمجمهوريات اإلسالمية في آسيا الوسطى الستغالؿ منابعها ومواردها النفطية والغازية، إلى أف
 = =الدف ''إلى أفغانستاف قادما مف السوداف، و الذي كاف قد أعمف الجهاد عمى الواليات المتحدة األمريكية، خاصة بعد تفجيرف ''أسامة ب
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واليات المتحدة وروسيا بدعـ واضح مف أعضاء مجمس األمف، والتي الجديدة التي تبنتيا ال
تضمنت إغبلؽ مكاتب حركة طالباف في أرجاء العالـ وفرض حظر تصدير األسمحة إلييا 
لى أفغانستاف وتجميد كؿ ممتمكات طالباف وحمفائيا  وفرض حظر عمى الرحبلت الجوية مف وا 

وقد رأى بعض المراقبيف أف ىذه  ،أسامة بف الدفرج الببلد بما فييـ تنظيـ القاعدة بقيادة اخ
مف قواعد في آسيا الوسطى بيدؼ  انطبلقاالعقوبات كانت تمييدا ليجـو عسكري عمى طالباف 

عموما فقد عممت العقوبات المفروضة عمى حركة و  1.اإلطاحة بنظاـ حركة طالباف بأكممو
ـ القاعدة وما يرتبط بيـ مف جماعات أو تنظي ،حركةالعمى استيداؼ األفراد المرتبطيف ب طالباف

 2:ومؤسسات عف طريؽ ثبلث محاور
 / تجميد األصوؿ المالية والموارد االقتصادية األخرى16

الغرض مف ىذه التدابير ىو حرماف الفئات المشمولة بالعقوبات مف أشخاص طبيعييف أو 
تخداـ أو النقؿ أو اعتباريف مف وسائؿ دعـ نشاطاتيـ وينصرؼ مصطمح التجميد إلى منع االس
  3.تغيير الوجية أو التحويؿ أو الوصوؿ إلى األمواؿ أو األصوؿ المالية األخرى

حيث تشير التقارير مثبل أف الواليات المتحدة قد نجحت في تمرير إجراءات قاسية ضد 
 أفغانستاف تتضمف مطالبة األمـ المتحدة عددا مف الدوؿ بتجميد أرصدة في مصارفيا تعود إلى

قائدا مف حركة طالباف وشخصيات مف تنظيـ القاعدة وفؽ الئحة أعدتيا لجنة العقوبات  10

                                                 

بفرض حصار شديد عميها و سفارتي الواليات المتحدة في كينيا وتنزانيا، األمر الذي دفعها إلى قصؼ أفغانستاف بالصواريخ كما قامت = = 
 لـ تعترؼ بحكومة الحركة ما حرمها مف شغؿ مقعدها في األمـ المتحدة .

  .287، 286راجع في جذور النزاع في أفغانستاف ونشأة حركة طالباف: عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص 

 . 156، ص 2001، أفريؿ 144السياسة الدولية العدد أحمد دياب، العقوبات الدولية عمى طالباف: التداعيات واالحتماالت، مجمة  1
 .474، 473خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  2
3

الحواالت والسندات...، الودائع لدى المؤسسات المالية أو أرصدة  يقصد باألمواؿ واألصوؿ المالية، المبالغ النقدية والشيكات والفواتير و 
 االلتزامات بالديوف واألوراؽ المالية المستحقة وأدوات الديف المتداولة...الحسابات ، كذلؾ يقصد بها الديوف و 

ر أما الموارد االقتصادية األخرى فيقصد بها: األصوؿ عمى اختالؼ أنواعها أكانت منقولة أو غير منقولة فعمية أو محتممة أو ممموسة أو غي
مات كاألراضي أو المباني أو غيرها مف العقارات والمعدات كالحواسيب ممموسة، وكؿ ما يمكف استخدامه لمحصوؿ عمى أمواؿ أو سمع أو خد

 واألثاث والمركبات واألعماؿ الفنية
 S/RES/1267راجع في تفسير األمواؿ واألصوؿ المالية وكذا الموارد االقتصادية األخرى: تفسير لجنة العقوبات المنشأة عمال بالقرار 

 لرابط التالي:المتوفر عمى ا 2423209( الوثيقة 1999)
www.un.org/arabic/sc/committees/1267/pdf/Eot20asset  20freeze  20Arabic.Pdf 
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 مبل محمد عمر'' وزعيـ تنظيـ الدولية، لكف أغرب ما في البلئحة أنيا استثنت زعيـ طالباف ''
القاعدة ''بف الدف'' مف قرار التجميد، األمر الذي أثار الشكوؾ حوؿ المعاني غير السياسية مف 

القرار والذي استيدؼ أيضا زرع الشكوؾ بيف زعيـ طالباف و قادة حركتو وابف الدف وراء 
أما بالنسبة لمموارد االقتصادية فيشير التجميد إلى منع استخداميا لمحصوؿ عمى  1وأنصاره.

 أمواؿ أو سمع أو خدمات بأي شكؿ مف األشكاؿ، بيعا كانا أو نقبل أو إعارة أو رىنا....
 رػػػػػ/ حظر السف19

الغرض مف ىذه التدابير ىو الحد مف تنقؿ األفراد الموجية إلييـ العقوبات بما يخدـ تنفيذ  
نشاطاتيـ وتشمؿ منع دخوؿ أو عبور األفراد مف أراضي الدوؿ بغض النظر عف طبيعة المرور 
ونقطة الحدود المستخدمة وال يتطمب تنفيذ ىذه العقوبات مف الدوؿ اعتقاؿ األفراد بؿ يقتصر 

ضييا وفي ىذا السياؽ شجعت لجنة العقوبات الدوؿ امر عمى منعيـ مف الدخوؿ إلى أر األ
األعضاء عمى إنشاء قوائـ لمتحقؽ مف تأشيرات السفر والمراقبة الوطنية ضمانا لتنفيذ ىذه 

 2التدابير.
 ر السالحػ/ حظ10

رر افترض مجمس األمف أف السبلح سيتـ استخدامو مف أجؿ تنفيذ ىجمات إرىابية وق
فرض حظر شامؿ يتضمف منع التوريد أو البيع أو النقؿ المباشر أو غير المباشر لؤلسمحة 

 3والعتاد ذي الصمة بجميع أنواعو مف مثؿ:
 .المركبات والمعدات العسكرية وشبو العسكرية ،األسمحة والذخائر -
 .قطع الغيار لما سبؽ ذكره -
 ؿ باألنشطة العسكريةمنع تقديـ مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتص -

                                                 
 .157أحمد دياب، العقوبات الدولية عمى طالباف: التداعيات واالحتماالت، مرجع سابؽ، ص  1
2

 .476خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  
ممنوعة مف السفر ومنهـ:  شخصية مف عائمة القذافي ومقربيه 12فقد ضـ القرار  1970ار إلى أنه بموجب قرار مجمس األمف رقـ:ػػيش

 البغدادي عبد القادر محمد، القذافي المعتصـ، دوردة أبو زيد عمر، القذافي عائشة معمر....
 .11-10ص  1970راجع في قائمة األشخاص المشموليف بعقوبة حظر السفر المرفؽ األوؿ مف القرار 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml 
 .477، 476، ص خولة محي الديف يوسؼ، المرجع السابؽ3
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 ثانيا: تطبيؽ العقوبات عمى تنظيـ الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ
ميمػػا يكػػف مػػف تػػدابير و آليػػات تتعمػػؽ بصػػور الجػػزاءات ضػػد القاعػػدة وحركػػة طالبػػاف فػػإف 

'' بتنظػيـ  يسػمىالصورة لف تكتمؿ إال بدراسة جممة العقوبػات التػي تبناىػا مجمػس األمػف ضػد مػا 
سبلمية في العراؽ و الشاـ'' ككياف صنع ويصنع المشيد الدولي حاليػا، كػأثر لمػا سػمي الدولة اإل

 أو كػػأثر لنيايػػة تنظػيـ القاعػػدة بمػوت زعيمػػو أسػػامة بػف الدف، ومػػف ثمػػة  1.بثػورات الربيػػع العربػي
جػػاء تنظػػيـ الدولػػة اإلسػػبلمية فػػي العػػراؽ والشػػاـ كفزاعػػة جديػػدة  -كمػػا يػػذىب بعػػض التحميػػؿ -

ى ػػػػػيجيات أخرى تتوافؽ كما العادة مع المصالح الغربيػة وتسػعى كمػا العػادة أيضػا إللصنع استرات
 خراب األوطاف العربية.

مجمؿ القوؿ، فإني سػأتناوؿ التنظػيـ باختصػار مػف حيػث خمفيػات وبيئػة الوجػود مػف جيػة، 
 ومف حيث جممة الجزاءات الدولية التػي أعمنػت ضػد التنظػيـ ومسػؤوليو كحمقػة أخػرى مػف حمقػات
فػػرض الجػػزاء ضػػد التنظيمػػات مػػف غيػػر الػػدوؿ، فمػػا خمفيػػة تنظػػيـ الدولػػة اإلسػػبلمية فػػي العػػراؽ 
والشاـ؟ وما أىـ الجزاءات الدوليػة المفروضػة عميػو مػف األمػـ المتحػدة كتنظػيـ دولػي ومػف طػرؼ 

  ؟بعض الدوؿ الكبرى بصفة انفرادية، كالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا
 يئة نشأة تنظيـ الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ/ خمفية وب1

القاعػدة فػي العػراؽ الػذي  تنظػيـ مػفقػد انبثػؽ تنظػيـ داعػش أف  ،كيبيػديايموسػوعة  و  يرتش
، عنػدما كػاف مشػاركا فػي قػوات المقاومػة العراقيػة 2004فػي العػاـ  أسسو )أبو مصػعب الزرقػاوي(

وذلػػؾ جنًبػػا إلػػى جنػػب مػػع  2003عػػراؽ سػػنة غػػزو ال فػػي أعقػػابضػػد الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة 

                                                 
قد أصدر بشأنها مجمس األمف ضد مجموعة الحوثييف ككياف مف   كأحد هذع الثورات، يشار في صدد الثورات العربية أف الحالة اليمنية 1

تحت أحكاـ الفصؿ السابع مجموعة مف الجزاءات الدولية تتمثؿ في:  14/04/2015در في: الصا 2216غير الدوؿ بموجب القرار رقـ: 
تجميد أرصدة و حظر السفر لمخارج ضد زعيـ الحوثييف عبد المالؾ الحوثي، و ضد أحمد عمي عبد اهلل صالح نجؿ الرئيس اليمني السابؽ 

 المتهميف بػػ ''تقويض السالـ واألمف واالستقرار'' في اليمف، كما أدرجعمي عبد اهلل صالح، و القائد السابؽ لمحرس الجمهوري اليمني، 
 مجمس األمف عمي عبد اهلل صالح واثنيف مف قادة الحوثييف  هما: عبد الخالؽ الحوثي، وعبد اهلل يحي الحكيـ عمى قائمة العقوبات الدولية

سائؿ النقؿ العسكرية لػػػػ عمي عبد صالح، و عبد المالؾ الحوثي، وقد شممت الجزاءات، حظر توريد األسمحة والعتاد وو  .2014في نوفمبر 
الدوؿ المجاورة لميمف بتفتيش الشحنات المتجهة لميمف في حاؿ االشتباع  2216وعبد الخالؽ الحوثي. كما طالب قرار مجمس األمف رقـ: 

 بوجود أسمحة. 
 عمى الموقع التالي: 2216 راجع في جممة الجزاءات ضد جماعة الحوثييف قرار مجمس األمف رقـ:

https://www.un.org/sc/suborg/ar/search/content/2216 
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مجمػػس شػػورى المجاىػديف والتػػي ميػػدت أكثػػر لدولػػة  غيرىػا مػػف الجماعػػات السػػنية المسػمحة، مثػػؿ
العػػراؽ اإلسػػبلمية التػػي تواجػػدت أكثػػر فػػي محافظػػة األنبػػار ونينػػوى وكركػػوؾ، وقػػد انتشػػر التنظػػيـ 

لػػػدعـ فػػػي العػػػراؽ، أيػػػف تحػػػت زعامػػػة أبػػػو بكػػػر البغػػػدادي أيػػػف حصػػػمت عمػػػى ا 2014أكثػػػر سػػػنة 
لمتنظػيـ أكثػر فػي سػوريا  ّكػفَ مُ زيز التنظيـ وتقوية دعمػو، وقػد عساعدت البيئة الطائفية فيو عمى ت
عمػػى الخػػط بقيػػادة أبػػو  2.دخػػوؿ تنظػػيـ جبيػػة النصػػرة و 2011.1إثػػر مػػا سػػمي بربيػػع سػػوريا سػػنة 

عبلمية والصػحفية تتحػدث واإل االستخباراتيةبدأت التقارير  أيف 2011محمد الجوالني أواخر سنة 
 2013عػػاـ  أفريػػؿالتاسػػع مػػف ليكػػوف تػػاريخ: عػػف عبلقػػة النصػػرة بالدولػػة اإلسػػبلمية فػػي العػػراؽ، 

دمج فػرع تنظػيـ جبيػة النصػرة مػع دولػة العػراؽ بػ إعػبلف مف ''أبو بكر البغدادي'' وبرسالة صوتية
لتنظػػيـ أكثػػر مػػف ذلػػؾ يصػػير ال 3''.الدولػػة اإلسػػبلمية فػػي العػػراؽ والشػػاـ"اإلسػػبلمية تحػػت مسػػمى 

مدعوما مف عدة أطراؼ دولية في إطار تغذية الصراعات  ،متمددا في كثير مف المناطؽ العربية
المذىبيػػة ومحاربػػة النظػػاـ السػػوري، لينقمػػب السػػحر عمػػى السػػاحر و يصػػير التنظػػيـ خطػػر عمػػى 

سػيا مػف خػبلؿ تجديػد نفخالقيو أنفسيـ، وكأف بالتاريخ يعيد نفسو، وتعيػد حركػة القاعػدة تأسػيس و 
ف اشتركا في ىدؼ إقامة الدولػة  ىذا التنظيـ، ولو أف مف التحميؿ مف يذىب إلى أف التنظيميف وا 

اإلسبلمية، إال أف عقيدة الفعؿ، وبيئة الوجود تختمؼ مف تنظػيـ آلخػر، ليكػوف التصػنيؼ الجػامع 
ات الكبػػرى خػػداما بينيمػػا قانونػػا أنيمػػا بػػاعتراؼ دولػػي تنظيمػػاف إرىابيػػاف وفػػي أجنػػدة االسػػتراتيجي

فمػا أىػـ قػرارات مجمػس األمػف  إلى ما يتعدى دولػة العػراؽ وسػوريا،ألبعاد تتعدى جغرافية المكاف 
 ؟ التي تعرضت إلجراـ تنظيـ الدولة اإلسبلمية في العراؽ والشاـ وجبية النصرة

 آليات قرارات مجمس األمف ضد تنظيـ داعشمضموف و / 6
 6113فػي العػاـ  صػدرا قػراريفاألمف ضد الدولة اإلسػبلمية سنناقش في جزئية قرارات مجمس     

ىػو مػف أىػـ القػرارات المتعمقػة بػالتنظيـ ال  6112الػذي صػدر بتػاريخ:  6151بالرغـ مف أف القػرار 

                                                 
  08:45عمى الساعة:  04/09/2015نبذة تعريفية بتنظيـ الدولة اإلسالمية في الشاـ والعراؽ، أطمع عميه بتاريخ:  1

https://ar.wikipedia.org/wiki 
 .2016جويمية  28يشار في صدد تنظيـ جبهة النصرة أنها قد غيرت مف اسمها إلى جبهة فتح الشاـ وذلؾ بتاريخ: 2
  22:00عمى الساعة:  04/09/2015حسيف طميس، مف هي داعش وما هي أهدافها، الموقع: أطمع عميه بتاريخ:  3

http://www.alalam.ir/news/1552479 

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.alalam.ir/news/1552479
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ا بعػد فػي القػرارات البلحقػة وتسػميح التنظػيـ، وىػو مػا تأكػد فيمػ سيما و أنو يؤكػد عمػى منػع تمويػؿ
 :الػػػػذي جػػػػاء بعػػػػد ىجومػػػػات التنظػػػػيـ ضػػػػد فرنسػػػػا فػػػػي 6627 :و القػػػػرار 6177 :مػػػػف قبيػػػػؿ القػػػػرار

 فما مضموف ىذيف القراريف و ما آليات تطبيقيما؟ 11/11/6113
 16/16/6113 المؤرخ في: 6177قرار مجمس األمف رقـ: مضموف  / 11

 12/02/2015 بتػاريخ: باإلجمػاع وتحػت أحكػاـ الفصػؿ السػابع، الػدولي األمػفتبنى مجمس 

لذي يديف أي تعامؿ تجاري مباشر أو غير مباشر السػيما فيمػا يتعمػؽ بػالنفط ا 2199 :القرار رقـ
، وقػد نػص "اإلرىابية)داعش( وغيره مف الجماعات " اإلسبلميةوغيره مف المواد مع تنظيـ الدولة 
 أصػوالمف أف مواطنييا والموجػوديف عمػى أراضػييا ال يػديروف القرار عمى أف تتولى الدوؿ التأكد 

دية بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر أو غيػػػػػر مباشػػػػر متاحػػػػػة لتنظػػػػػيـ )داعػػػػػش( وجميػػػػػع األفػػػػػراد أو مػػػػوارد اقتصػػػػػا
 1.والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيـ القاعدة

بتجميػػػػد األمػػػػواؿ  (2014) 2161: كمػػػا ذكػػػػر القػػػػرار أف الػػػػدوؿ ممزمػػػػة وبموجػػػب القػػػػرار رقػػػػـ
بمػػا فػػي ذلػػؾ  ،يػػة المػػذكورةواألصػػوؿ الماليػػة األخػػرى أو المػػوارد االقتصػػادية لممجموعػػات اإلرىاب

 ر ػػػػػػػػػػػػػاألمواؿ المستمدة مف الممتمكات أو التي تسيطر عمييا ىذه الجماعات بصورة مباشرة أو غي
 .مباشرة عف طريؽ أشخاص يعمموف نيابة عنيا أو بتوجيو منيا

ف يرىػػػػابياإلو  اإلرىػػػػابتمويػػػػؿ  عمػػػػى ضػػػػرورة اتخػػػػاذ تػػػػدابير لمنػػػػع وحظػػػػروقػػػػد شػػػػدد القػػػػرار 
غيػر المشػروع وتيريػب  واإلنتػاجبما في ذلؾ مف عائػدات الجريمػة المنظمػة  اإلرىابيةمات والمنظ

 .الغايةمواصمة التعاوف الدولي لتحقيؽ ىذه  إلىداعيا وأمواؿ الفدية، المخدرات والمواد الكيميائية 
عمػػى جميػػع الػػدوؿ أف تضػػمف محاسػػبة أي شػػخص يشػػارؾ فػػي  و يقتضػػيأنػػ وقػػد أضػػاؼ القػػرار

 إلػػىالعدالػػة داعيػػا  إلػػىوتقديمػػو  إرىابيػػةدعػػـ أعمػػاؿ  أوأو ارتكػػاب  واإلعػػدادتخطػػيط التمويػػؿ وال
جرائـ جنائية جسيمة وتعكس عقوباتيا خطورة  اإلرىابيةتبني قوانيف ولوائح محمية تعتبر األعماؿ 

 2.ىذه األعماؿ

                                                 
  12/02/2015المؤرخ في:  2199راجع الصفحة الثالثة وما يميها مف  قرار مجمس األمف رقـ:  1
 عمى الموقع التالي: 2015فيفري   12الصادر بتاريخ:  2199القرار  مف 4، 3، 2راجع الصفحة:  2

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml 
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رطة فػي كما أكد القرار عمى تشجيع الدوؿ عمى تقديـ قائمة بأسماء األفراد والكيانات المنخ
األنشػػطة المتصػػمة بتجػػارة الػػنفط مػػع تنظػػيـ داعػػش وجبيػػة النصػػرة إلػػى المجنػػة المعنيػػة بػػالجزاءات 

والقػػػرار:  ،1999 الصػػػادر بتػػػاريخ: 1267المفروضػػة عمػػػى تنظػػػيـ القاعػػدة المنشػػػأة عمػػػبل بػػػالقرار 
اد والتي عمييا أف تنظر عمػى الفػور فػي تحديػد أسػماء األفػر  17/06/2011 :الصادر بتاريخ 1989

والكيانات المنخرطيف في األنشطة المتصمة بتجارة النفط مع تنظيـ داعش وجبية النصػرة وسػائر 
  1.ما يرتبط بتنظيـ القاعدة مف أفراد و جماعات ومؤسسات وكيانات

ضػػد تنظػػيـ الدولػػة اإلسػػبلمية فػػي العػػراؽ والشػػاـ مجموعػػة مػػف  وقػػد شػػممت قائمػػة العقوبػػات
 2:األشخاص منيـ

بػػػرز أسػػػوريا ويعتبػػػر مػػػف  ىإلػػػتنظػػػيـ القاعػػػدة  مبعػػػوث: مػػػد ظػػػافر الجهػػػانيالػػػرحمف مح عبػػػد -
. 2013عػاـ  أواسػطسػوريا  إلػىالمطموبيف مف قبؿ السمطات السعودية. وكػاف الجيػاني قػد وصػؿ 

إنػػو كػػاف مكمفػػا بممػػؼ المصػػالحة بػػيف جبيػػة النصػػرة  تشػػير التقػػارير المخابراتيػػة األمريكيػػة إلػػىو 
اسمو في قائمة العقوبات لمشاركتو فػي التمويػؿ والتخطػيط  أدرج". و الدولة اإلسبلمية في العراؽو"

 ات.نشاط أووالتحضير والتسييؿ والتنفيذ ليجمات 
يوصػؼ بأنػو  أمريكيػة،بعقوبػات  أصػبلكػويتي الجنسػية مشػموؿ : وىػو حجاج بف فهد العجمي -

 إليصػاؿالكويت يقاؿ إنو يتنقؿ باستمرار بيف سوريا و  مف كبار ممولي جبية النصرة في سوريا و
 .، كما عيف كويتييف في مواقع قيادية بجبية النصرةاألمواؿ

بوصػفو النػاطؽ  29/06/2014 :فػية'' دولػة الخبلفػ''العػدناني قيػاـ  : أعمػفمحمػد العػدناني أبػو -
اسمو الحقيقػي ىػو طػو  أفالزحؼ عمى بغداد. ويعتقد  إلىالتنظيـ  إتباعكما دعا  "داعش"، باسـ

 .اليد قرية بنش القريبة مف حمبصبحي فبلحو، مف مو 
لمقتػاؿ  األجانبجزائري الجنسية يعتبر مف كبار المسؤوليف عف تجنيد المقاتميف : سعيد عارؼ -

عمػؽ تفرنسػا حيػث كػاف يواجػو تيمػا ت إلػىورحػؿ  2003اعتقؿ في دمشؽ عػاـ  ،في سوريا والعراؽ
                                                 

 2199مف القرار  7جع الصفحة: را 1
2http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/08/140816_iraq_unsc_resolution_welcome 

 12:20عمى الساعة:  05/09/2015أطمع عميه بتاريخ: 
 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/08/140816_iraq_unsc_resolution_welcome
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فػي  وقػد أدرج .2012 تػوبرأكلكنو تمكف مػف اليػرب فػي  ، و2007في عاـ قد أديف  . وباإلرىاب
 .القائمة لعبلقتو بجبية النصرة

سػػعودي الجنسػػية يعتقػػد انػػو قائػػد عمميػػا تنظػػيـ القاعػػدة فػػي : إبػػراهيـ عبػػد اهللالمحسػػف  دػػػػعب -
 .اسمو في القائمة لعبلقتو بجبية النصرة أدرج ،لو عبلقات بباكستاف، سوريا
النصػرة فػي الكويػت وتسػييؿ ميمػة سػفر متيـ بجمع التبرعات لجبية  :حميد حمد حميد العمي -

 1ا.سوري إلى األجانبالمقاتميف 
 2199رقـ:  الدولي آليات عمؿ قرار مجمس األمف/ 02

عف منيجو الجديد في فرض العقوبات ضد الكيانات مف غير  األمفلـ يخرج قرار مجمس 
أف ىذا الدوؿ مف حيث أنو ركز عمى منيج العقوبات الذكية في فرض الجزاء، بالرغـ مف 

البلإنسانية التي خمفتيا العقوبات الدولية ضد شعوب الحكومات  المنيج إنما ابتدع تفاديا لآلثار
العقوبات، لكف ال بأس مف استعماؿ ىذا النيج ضد الكيانات مف غير الدوؿ  عميياالمفروضة 

أمر ميما يكف مف  .عمييا ما داـ أف فرض العقوبات الشاممة ال يمكف أف يكوف محبل لمفرض
 2:قد تراوحت بيف ما يمي 2199فإف تدابير القرار رقـ: 

 تدابير وأحكاـ الفصؿ السابع  -
يمحظ أف القرار قد جاء تحت أحكاـ الفصؿ السابع وما يوفره ىذا الفصؿ مف وسائؿ غير 

تنظيـ داعش ألحكاـ القانوف  انتياكاتعسكرية وعسكرية كفيمة بوضع التدابير البلزمة لمحد مف 
 .الدولي

 تعزيز عمؿ لجنة العقوبات الدولية -
 يمحظ عمى القرار أنو قد ركز عمى تعزيز عمؿ لجنة العقوبات المنشأة بناء عمى القراريف:

وذلؾ مف خبلؿ إيفاد الدوؿ لمتقارير حوؿ مجموع التدابير المتخذة بشأف القرارات  1989، 1267
، كما أكد القرار عمى آلي 120الجزائية وذلؾ في غضوف  رصد صد التحميمي و ة فرؽ الر يـو

                                                 
 عمى الموقع التالي:  10في الصفحة:  2170اجع في تفاصيؿ قائمة األشخاص الواردة أسماؤهـ في الئحة العقوبات ممحؽ القرار ر  1

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2170(2014) 

 2199الواردة في القرار الذي يؤسس عميه مجمس األمف جممة الجزاءات  2161راجع قرار مجمس األمف رقـ:  2
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2014.shtml 
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األمـ المتحدة المعنية بمكافحة اإلرىاب مف أجؿ تقييـ التدابير  أجيزةالجزاءات بالتعاوف مع 
الجديدة في تقاريرىا إلى المجنة مف أجؿ تتبع التقدـ المحرز في تنفيذىا، وتحديد العقوبات غير 

 قيؽ لمفاعمية المأمولة.المقصودة والتحديات غير المتوقعة، مف أجؿ أكثر تحسيف وتح
 تجفيؼ مصادر تمويؿ اإلرهاب -

يمحظ عمى القرار أنو جاء مف أجؿ السعي لتجفيؼ منابع تمويؿ اإلرىاب، وذلؾ مف خبلؿ 
الحث عمى تعطيؿ التجارة النفطية لتنظيـ داعش والنصرة باعتبار ىذه التجارة مف أىـ مصادر 

تجميد  (2014) 2161: بيقا لمقرار رقـوتطالتمويؿ، ومف أجؿ ذلؾ أيضا وجب عمى الدوؿ 
ية أو األرصدة واألصوؿ المالية والموارد االقتصادية لؤلشخاص الذيف يرتكبوف أعماؿ إرىاب

لػ )داعش( والنصرة أو أي تنظيـ آخر مرتبط بيذه  يحاولوف ذلؾ أو يسيموف ذلؾ ممف ينتموف
 1الكيانات والتنظيمات.

 )أ( 01الفقرة/ 2161 قرار مجمس األمف رقـ:ضرورة االلتزاـ ب كما حث القرار عمى
 واالمتناع عف تقديـ الفديات التي تشكؿ مصدرا ىاما مف مصادر التمويؿ.

 ر اإلنذار المبكر وضرورة التعاوف الدوليػػتدابي -
يمحظ عمى القرار أنو لجأ إلى الحث عمى التعاوف الدولي بيف الدوؿ والمنظمات الدولية 

رىابية وعزليا وشؿ حركتيا، وصورة ذلؾ كما جاء في القرار ىو قرار ألجؿ منع التيديدات اإل
وبياف باريس المؤرخ في:  07/09/2014 :المؤرخ في 7804جامعة الدوؿ العربية رقـ: 

تنظيـ داعش وبياف فرقة العمؿ المعنية باإلجراءات المالية بشأف مكافحة تمويؿ  15/09/2014
عبلف المنامة بشأف مكافحة تمويؿ اإل  09/11/2014.2 :المؤرخ في رىابوا 

 ضرورة تفعيؿ اآلليات الداخمية لمكافحة األعماؿ اإلرهابية -
مف بيف اآلليات الميمة ىو ضػرورة السػعي مػف عمى أف  ،يمحظ عمى القرار أنو ركز أيضا

، مػػا بمػػا يتوافػػؽ ومكافحػػة األعمػػاؿ اإلرىابيػػةالػػدوؿ ألجػػؿ تضػػميف وتطػػوير تشػػريعاتيا الداخميػػة 

                                                 
 ا 2199مف قرار مجمس األمف رقـ:  03، 02راجع ص  1

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml 
 .2199مف القرار  02راجع الصفحة:  2
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 تحقيؽ المأموؿ مف المكافحة في رصد الظػاىرة ابتػداء وفػي رصػد الجػزاء المناسػب ليػايمكف مف 
 في حاؿ االقتراؼ واالرتكاب.

 61/11/6113:1: المؤرخ في 6627قرار مجمس األمف رقـ:  /03
قػػدرة أثبتػػت قػػد  ،ضػػحية 133فػػي فرنسػػا التػػي خمفػػت  13/11/2015 أحػػداثفضػػبل عمػػى أف 

 أكثر الدوؿ تحصػينا و أمنػا، عراؽ والشاـ عمى الضرب واإليبلـ في تنظيـ الدولة اإلسبلمية في ال
أف يمػػارس أدوار تخػػدـ  ،الػػذي أريػػد لػػو فػػي بػػدء الخمػػؽ تنظػػيـ ''داعػػش''أف  أيضػػا فإنيػػا قػػد أكػػدت

بصػدد أف يمثػػؿ فػػي راىػف الحػػاؿ،  ىػواالسػتراتيجيات العالميػة لصػػالح طػرؼ عمػػى حسػاب آخػػر، 
يف تعػػدى محيطػػو الجغرافػػي الػػذي أريػػد لػػو أف يػػتمكف منػػو فػػي تيديػػدا حقيقيػػا لمسػػمـ واألمػػف الػػدولي

بتػػػػػػاريخ:  2249العػػػػػػراؽ وسػػػػػػوريا، مػػػػػػا أدى إلػػػػػػى إسػػػػػػراع مجمػػػػػػس األمػػػػػػف ليصػػػػػػدر القػػػػػػرار رقػػػػػػـ: 
 وباإلجماع فما مضموف ىذا القرار و ما ىي أىـ آليات إنفاذه؟ 20/11/2015
 2249رقـ:  قرار مجمس األمفمضموف  أ/

بعػػد أف أكػػد عمػػى جممػػة القػػرارات بأنػػو و  2249 رقػػـ: عمػػى نػػص قػػرار مجمػػس األمػػفيمحػػظ 
قػد أعػاد  وفإنػ 2015لعػاـ  2214( وانتيػاء بػالقرار 1999) 1267السابقة ذات الصمة بػدءا بػالقرار 

التأكيد عمػى خطػورة األعمػاؿ اإلرىابيػة بجميػع أشػكاليا واصػفا العمػؿ اإلرىػابي بالعمػؿ اإلجرامػي 
رة التػػػي يشػػػكميا تنظػػػيـ داعػػػش عمػػػى السػػػمـ واألمػػػف غيػػػر المبػػػرر، كمػػػا أكػػػد القػػػرار عمػػػى الخطػػػو 

الدولييف، مف خبلؿ عقيدتو الدينية المتطرفة وسعيو لتجنيد و تدريب المقاتميف الخطريف عمى كؿ 
إشػػارة إلػػى أحػػداث الػػدوؿ بمػػا فييػػا الػػدوؿ البعيػػدة عػػف منػػاطؽ النػػزاع، وفػػي ىػػذه اإلشػػارة األخيػػرة، 

كما أف القرار قد أشار في صدد األعماؿ اإلرىابية التي  ،فرنسا الدافع الرئيسي الستصدار القرار
يقـو بيا التنظيـ أف مف بػيف أسػاليب المكافحػة ىػو إيجػاد حػؿ سياسػي لمنػزاع السػوري متخػذا مػف 

 2.األزمة السورية حجر الزاوية في مكافحة التنظيـ
                                                 

 20/11/2015المؤرخ في:  2249لقرار رقـ: راجع ا 1
 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml 

  21:25عمى الساعة:  08/01/2016أطمع عميه بتاريخ:   
 عمى الموقع اإللكتروني السابؽ 2249مف القرار  03، 02راجع الصفحة:  2
ف كاف الدافع الرئيسي لصدورع هوو  2249حظ أف القرار الي إال أنه عقب عمى جممة الجرائـ اإلرهابية  13/11/2015أحداث فرنسا قي  ا 

 المسؤوؿ عنها تنظيـ داعش في كؿ مف سوسة وأنقرة و وسيناء، ما يجعؿ مف خطر التنظيـ خطر عالمي، يقتضي المجابهة الجماعية وفؽ
 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml
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يؽ كمػا أف القػػرار قػػد أشػػار إلػى ضػػرورة إعمػػاؿ الػػدوؿ فػػي صػدد مكافحػػة التنظػػيـ عمػػى تنسػػ
 أساليب المكافحة وذلؾ في صورة التدابير التالية:

  2249آليات عمؿ قرار مجمس األمف رقـ:  ب/
رآىػػا باعػػث عمػػى خمػػؽ أكػػد القػػرار عمػػى ضػػرورة إيجػػاد حػػؿ سياسػػي لؤلزمػػة السػػورية التػػي  -    

 التنظيـ ودعمو.
 فابيياإلرىػػػحػػػث الػػػدوؿ األعضػػػاء عمػػػى تكثيػػػؼ جيودىػػػا مػػػف أجػػػؿ وقػػػؼ تػػػدفؽ المقػػػاتميف  -    

 .األجانب إلى العراؽ وسوريا
     .حث عمى منع و قمع تمويؿ اإلرىاب -     
 1267الممحقػة بػالقرار  1267يعتـز المجمس عمى اإلسراع باستكماؿ قائمة جزاءات لجنة  -     

تنظػػػيـ طالبػػػاف فإنيػػػا فػػػي النيايػػػة خاصػػػة تخػػػص  والتػػػي و إف كانػػػت 15/10/1999 :الصػػػادر فػػػي
أسس حكمو وموجباتػو عمػى القػرار  2249ية ومنيا تنظيـ داعش، والقرار رقـ: بالتنظيمات اإلرىاب

وغيره مف القرارات ذات الصمة، لذلؾ فإف الراصد ليػذه التػدابير يمكػف أف يحػدد جممػة مػف  2267
 اال في:ثاإلجراءات تتحدد م

 .تجميد األمواؿ واألرصدة -     
  .لممجمس عمى التدابير المتخذة حث الدوؿ عمى التعاوف في تقديـ المعمومات -     

 فيؿ حققت الجزاءات الدولية عمى الكيانات مف غير الدوؿ المأموؿ منيا؟ 
 الكيانات مف غير الدوؿ: تقييـ أولي لتطبيؽ الجزاءات الدولية ضد ثالثا

 فإني ،العراؽ والشاـ وجبية النصرة لجدة العقوبات ضد تنظيـ الدولة اإلسبلمية في
ة التقييـ األولي، تمؾ العقوبات التي فرضت عمى القاعدة وطالباف، رغـ أننا تناوؿ في جزئيأس

متعمقة نعتقد مف بوادر الفرض األولى لمجزاءات ضد داعش مف جية وألف لجنة العقوبات ال
عتقد أف التقييـ األولي يصمح في كميتو أف يسقط عمى تنظيـ بالتنظيميف ىي واحدة، فإني أ

                                                 

عي، لكف الواقع عمى األرض يقوؿ بغياب التنسيؽ، بؿ وبتشجيع التنظيـ مف بعض الدوؿ في إطار استراتيجيات أحكاـ األمف الجما= = 
 كبرى تتعدي مجموعة مف الضحايا ولو كانوا مف جنسيات أوربية.



 الجزاءات الدولية  وتطورالفصل الثالث: النظام الدولي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولالباب 
 

621 

تحديات تنفيذ العقوبات ضد القاعدة وحركة طالباف؟ وما مدى  و جبية النصرة، فما داعش
 ؟ نجاحيا في تحقيؽ اليدؼ

 / تحديات تنفيذ العقوبات ضد القاعدة و حركة طالباف1
ت ىو مسألة تحديد ىدفيا مف إف مف أىـ التحديات التي واجيت تطبيؽ ىذه العقوبا

العقوبات إلعداد قائمة  مؤسسات، ما جعؿ مجمس األمف يذىب إلى تكميؼ لجنة وأشخاص 
موحدة تتضمف كافة أسماء المشموليف بيذه العقوبات ثـ تقسيميا إلى أربعة أقساـ أوليا خاص 
باألفراد المرتبطيف بحركة طالباف و الثاني بالكيانات المرتبطة بيا والثالث خاص باألفراد 

 6111وفي العاـ  1.لتنظيـلمكيانات المرتبطة بيذا ا المرتبطيف بالقاعدة، في حيف أف الرابع ىو
 يفالصادر  1767،  1988:يفأدخؿ مجمس األمف تعديبل عمى تقسيـ ىذه القائمة بموجب القرار 

لكيانات لتصبح مقتصرة عمى أسماء األفراد والجماعات والمؤسسات وا 15/14/6111 بتاريخ:
 3ما يمي:إعداد القائمة ولعؿ مف أبرز محاور  2.المرتبطة بتنظيـ القاعدة

 إدراج األسماء عمى القائمة الموحدة  /أ
يتقاسـ األدوار في عممية إدراج األسماء عمى القائمة الموحدة كؿ مف الجية التي    

 :تطمب إدراج اسـ معيف، ولجنة العقوبات التي تعالج ىذا الطمب وذلؾ عمى النحو التالي
 آلية إدراج األسماء -

تتقدـ بطمب  4.لموحدة بمبادرة مف أية دولةيتـ إدراج اسـ فرد أو كياف عمى القائمة ا   
إدراج ىذا االسـ وعمى الدولة التي تتقدـ بالطمب أف ترفؽ بطمبيا المعمومات التي استندت إلييا 
في طمبيا ومدى استيفاء معايير االرتباط بيف ىذا الفرد أو الكياف وحركة طالباف أو القاعدة وفقا 

                                                 
لعقوبات المنشأة عمال عمى الموقع االلكتروني لألمـ المتحدة عمى الرابط التالي الخاص بمجنة امحؿ العقوبات، انظر مضموف القائمة  1

 www.un.org/arabic/sc/committees/1257/ consolist.shtml"1867/S/RES (1999:) 1867بالقرار رقـ: 
 .17/06/2011بتاريخ:  يف( الصادر 2011) 1989والقرار ( 2011) 1988أنظر القرار  2

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1988(2011) 
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1989(2011) 

 و ما يميها. 479، 478خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  3
 08/09/2015يشار في صدد طمب الدوؿ لإلدراج، أف الواليات المتحدة لها قائمتها الخاصة بهذع األسماء، حيث أنها أدرجت بتاريخ:  4

القنطار الناشط في حزب اهلل المبناني، وكؿ مف محمد ضيؼ، روحي مشتهي، يحي سنوار،  قادة في حركة حماس وبالضبط  كؿ مف سمير
 في كتائب القّساـ عمى الئحة اإلرهاب الدولية.
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وتتمثؿ ىذه المعايير بالنسبة لؤلفراد عمى سبيؿ المثاؿ  6117لسنة  1715: لما ورد في القرار رقـ
 في:

تنظيـ  ؿ ارتكاب أي عمؿ أو نشاط يقـو بوالتمويؿ أو التخطيط أو ارتكاب أو تسيي -
 القاعدة أو حركة طالباف.

 .توريد السبلح -

 تجنيد أفراد لحساب القاعدة أو حركة طالباف -
يار االرتباط يتمثؿ بممكية ىذه المؤسسة أو الكياف مف أما بالنسبة لممؤسسات أو الكيانات فمع   

 قبؿ تنظيـ القاعدة أو حركة طالباف أو التحكـ المباشر أو غير المباشر بيا أو دعميا.

 دور لجنة العقوبات في إدراج األسماء -
أياـ عمؿ كاممة  11تتولى النظر في الطمب المقدـ مف أحد الدوؿ بإدراج االسـ خبلؿ مدة  -

تقـو األمانة العامة بإخطار البعثة الدائمة لبمد اإلقامة أو الجنسية مرفقا بو  اؿ الموافقةوفي ح
موجز عف الحالة ونسخة مف اآلثار المترتبة عمى اإلدراج، أما في حاؿ الرفض فيتـ إعبلـ 

 1.الدولة التي قدمتو باألسباب مف قبؿ لجنة العقوبات
وتنشرىا عمى موقعيا االلكتروني تقريرا لشفافية عمميا  تتابع دقة القائمة الموحدة بصفة دورية -

 ولمساعدة الدوؿ عمى اإلطبلع عمى المشموليف بالعقوبات 
 2.تنشر موجزات سردية حوؿ المدرجيف عمى القائمة عمى الموقع االلكتروني الخاص بيا -

السردي بمساعدة فريؽ الرصد وبالتنسيؽ مع الدوؿ المعنية وعمى سبيؿ المثاؿ في الموجز 
 63/11/6111 :المجنة تاريخ إدراجو عمى القائمة وىو في بينتػ ''أسامة بف الدف'' لخاص با

وأرفقت  6111لسنة  1111مف قرار مجمس األمف رقـ:)ج(  6واألساس الذي بني عميو وىو الفقرة 
 3.ذلؾ بممحة عنو وبموجز عف االتيامات الموجية إليو وبعض األشخاص المرتبطيف بو

 

                                                 
 .480خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  1
 ياف محؿ قائمة العقوبات، وبياف أسباب إدراجه.  يشار إلى أف الموجز السردي هو عبارة عف لمحة موجزة عف الشخص أو الك 2
 .481، ص خولة محي الديف يوسؼ، المرجع السابؽ 3
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 (Interpolعاوف مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية )الت ب/
نتيجة الطبيعة الخاصة  ،طرحت فكرة التعاوف مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية

عف طريؽ االستفادة مف آليات  1777لعاـ   1645لمعقوبات التي تضمنيا قرار مجمس األمف رقـ:
لدولية، حيث طالب مجمس األمف في اإلخطار الخاصة التي تممكيا منظمة الشرطة الجنائية ا

األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باتخاذ اإلجراءات البلزمة لزيادة  67/14/6113 :في 1415 :القرار رقـ
 1ى عممية تنفيذ العقوبات.رفع مستو  بغية نتربوؿاال التعاوف بيف األمـ المتحدة و

عمى ضرورة العمؿ عمى  AJN-2005-RES/5نتربوؿ رقـ:كما أكد قرار الجمعية العامة لؤل 
باط وسائؿ لمتعاوف بيف المنظمتيف في مجاؿ العقوبات التي استيدفت حركة الطالباف ناست

، وأسفر ذلؾ عف إطبلؽ مبادرة ىامة لمساعدة الدوؿ في تعرؼ األفراد والكيانات وتنظيـ القاعدة
نتربوؿ ومجمس المدرجيف عمى القائمة الموحدة مف خبلؿ اإلخطارات الخاصة المشتركة بيف اإل

 2.األمف
 / شطب األسماء مف القائمة الموحدةج
 يمي: يتـ شطب األسماء مف القائمة الموحدة بناء عمى ما     
التماس مف الشخص أو الكياف المدرج بشكؿ مباشر، أو مف دولة جنسيتو أو إقامتو أو مقره،  -

ليحؿ بذلؾ محؿ  6117 ةلسن 1904 القرار يف المظالـ والذي تـ تأسيسو بموجبإلى مكتب أم
لسنة   1730قرارموجب ال)مركز التنسيؽ وتمقي الطمبات( الذي كاف قد أوجده مجمس األمف ب

تعمؿ ىذه الييئة عمى مرحمتيف في األولى يتـ جمع المعمومات حوؿ الطمب ومقدمو، أما . 6114
مة بو، وما يراه الثانية فتتضمف حوارا مع عدة أطراؼ كمقدـ الطمب والدولة أو الدوؿ ذات الص

لتتوصؿ إلى وضع تقرير شامؿ لمجنة العقوبات حوؿ  ،أميف المظالـ مف ىيئات دولية ذات صمة
ذلؾ، ليتولى أميف المظالـ إببلغ مقدـ الطمب بالقرار  شطب االسـ وبدورىا قد توافؽ أو ترفض

 النيائي لمجنة.
 طمب مف أي مف الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة -
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لى لجنة العقوبات مباشرة بعد أف انطمقت مشاورات ثنائية بيف الدولة التي يقدـ الطمب إ
المقر أو اإلقامة إدراجو، إلى جانب دولة الجنسية و طمبت شطب االسـ وتمؾ التي كانت وراء 

أياـ عمؿ يمكف اختصارىا إلى  11تحت إشراؼ األميف العاـ، لتنظر المجنة في الطمب خبلؿ 
يس المجنة، وفي حاؿ رفض طمب الشطب تبمغ األمانة العامة البعثة يوميف بناء عمى تقدير رئ

 الدائمة لمدولة مقدمة الطمب، لتقـو بإببلغ الجية المعنية فردا أو مؤسسة.
إلى أنو في حالة وفاة أحد األفراد المدرجيف في القائمة الموحدة يجب أف يقدـ طمب يشار 

مف الدولة المعنية )دولة الجنسية أو اإلقامة( إلى المجنة بشكؿ مباشر أو مف ورثتو الشرعييف 
، غير أنو وبالرغـ مف ترحيب لجنة العقوبات المنشأة بناء عمى قرار إلى مكتب أميف المظالـ

الدف'' إال أنيا أعمنت عمى أف اسمو سيظؿ مدرجا ف بمقتؿ ''أسامة ب 1645:مف رقـمجمس األ
عمى ىذه القائمة دوف أف توضح سبب ذلؾ، ما يحيؿ إلى أف المسألة تعكس مواقؼ إيديولوجية 

 1تخرج المجنة عف إطار عمميا.
مف غير  عمى الكياناتعمى الدوؿ و  ،في مسألة فرض العقوبات الذكية مجمؿ القوؿ

نقمة النوعية التي حققيا مجمس األمف ال شكمتأنيا  ،تنظيـ القاعدةفي نموذج طالباف و  ،الدوؿ
كف في تصميـ عقوباتو وآلية إعمالو ليا، مقارنة مع ما كاف الحاؿ عميو في بدايات تجربتو، ل

 .د نجاحا في تجاوز سمبيات ما سبقوإلى أي مدى حقؽ ىذا النمط الجدي
 عقوبات الذكية إيجابيات وسمبيات ال/ 6
 / إيجابيات العقوبات الذكيةأ 

سػيما فػي ال استطاعت العقوبات الذكية أف تتجنب المشكبلت الناجمة عف العقوبات التقميديػة    
اسػػػتطاعت أف تجنػػػب فئػػػات كبيػػػرة مػػػف الشػػػعب اآلثػػػار  اصػػػورة العقوبػػػات االقتصػػػادية، حيػػػث أنيػػػ

فػػي ورقػة عمػػؿ أعػػدىا بنػاء عمػػى طمػػب  2''مػػارؾ بوسػػويت'' السػمبية لمعقوبػػات ولقػد وضػػع الخبيػػر
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 متحدة، الرابط التالي الخاص بمجنة العقوبات المشار إليها أعالعوانظر البياف المنشور عمى الموقع اإللكتروني لألمـ ال   
http.www.un.org/arabic/sc/committees/1267/index.shtml 

كاف السيد مارؾ بوسويت مقررا خاصا لألمـ المتحدة مكمفا بصياغة نص البروتوكوؿ الثاني االختياري الممحؽ بالعهد الدولي الخاص  2
 .اسية. كما ترأس المحكمة الدستورية في بمجيكابالحقوؽ المدنية والسي



 الجزاءات الدولية  وتطورالفصل الثالث: النظام الدولي الجديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولالباب 
 

623 

اختبػار سداسػي األركػاف يمكػف  64/16/1777 :المجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف بتاريخ
تطبيقو فػي كػؿ مػرة ينػوي فييػا مجمػس األمػف المجػوء إلػى فػرض عقوبػات ويتضػمف طػرح األسػئمة 

 1ذا االختبار األسئمة التالية:ويتضمف ى العقوباتوفعالية التالية في سياؽ تقييـ مدى شرعية 
 ىؿ فرضت العقوبات ألسباب وجيية؟ -
 ىؿ تستيدؼ الجيات المناسبة؟ -
 ىؿ تستيدؼ البضائع أو المواد المحددة المناسبة؟ -
 ىؿ المدة التي تفرض فييا العقوبات محددة ومعقولة؟ -
 ىؿ لمعقوبات مفعوؿ؟ -
 مبادئ اإلنسانية وما يمميو الضمير العاـ؟ ىؿ يثير إعماؿ العقوبات احتجاجات بسبب انتياؾ -

يػوفر إمكانيػة تقػدير  ،إف طرح التساؤالت السػابقة الػذكر فػي كػؿ مػرة تفػرض فييػا العقوبػات
لػػذلؾ اعتبػػر  2.مػػف عدمػػو وقيػػاس مػػدى فاعميتيػػا مػػدى توافقيػػا مػػع االعتبػػارات القانونيػػة والعمميػػة

يػػػة التيديػػػدات التػػػي تنشػػػأ بفعػػػؿ أفػػػراد أو العقوبػػػات الذكيػػػة أداة مناسػػػبة لمواج كثيػػػر مػػػف الفقػػػو أف
جماعػػػات ضػػػمف إطػػػار دولػػػة معينػػػة كالنزاعػػػات المسػػػمحة غيػػػر الدوليػػػة، أو بشػػػكؿ عػػػابر لمحػػػدود 
كاإلرىاب والجريمة المنظمػة، فػديناميكيتيا تكسػبيا القػدرة عمػى تقييػد حركػة ىػؤالء النشػطاء والحػد 

بالرغـ مف  بعتو مف ماؿ أو سبلح ودرة عمى متامف وصوليـ إلى ما يدعـ نشاطيـ، ويكسبيـ الق
 جممة مف السمبيات التي تعوؽ فاعميتيا. يياتجاب ،ككؿ نوع عقوبة ذلؾ فإف العقوبات الذكية

 / سمبيات العقوبات الذكيةب
بػالنظر لغيػاب آليػة واضػحة محػددة  ،تتمحور أىـ سػمبيات العقوبػات الذكيػة فػي أنيػا تشػكؿ

ع في القائمػة الموحػدة التػي سػبؽ يف بإجراءات الوضالضمانات، مساسا بحقوؽ األشخاص المعني
كمػػا أنيػػا قػػد تمثػػؿ مساسػػا  ،دور لجنػػة العقوبػػات فػػي إدراج األسػػماءدرسػػناىا عنػػد الحػػديث عػػف و 

                                                 
رودريؾ إيميا أبي خميؿ ، العقوبات االقتصادية الدولية في القانوف الدولي بيف الفاعمية وحقوؽ اإلنساف، منشورات الحمبي الحقوقية،  1

  .119، ص 2009الطبعة األولى، 
، ص 2011األمف الدولييف، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى فتيحة ليتيـ، نحو إصالح منظمة األمـ المتحدة لحفظ السمـ و   2

183 ،184. 
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السػمبيات  ليػذه بسيادة الدولة مف حيث أنيا تخمؽ شػرخا بػيف حكومػة دولػة مػا وشػعبيا و تفصػيبل
 نجمميا فيما يمي:

 :وشطبهـ منها ي مسألة إدراج األسماء في القائمة الموحدةغياب الضمانات القانونية ف -
يشار في صدد ىذه السمبية أف مسألة اإلدراج ضمف القائمة الموحدة، إنما ىو يستند إلى 

تقػػد إلػػى كثيػػرا مػػا تكػػوف مغموطػػة تف معمومػػات مسػػتقاة مػػف وسػػائؿ اإلعػػبلـ ومصػػادر اسػػتخباراتية
درجة أسماءىـ ضمف القوائـ الموحدة قد أتػى إدراجيػـ سيما وأف أغمب المالمصداقية والشفافية، ال

نتيجة اقتراح مف الواليات المتحدة التي تممؾ قائمة خاصة بيا، والتي عممػت فيمػا بعػد فػي قػوائـ 
األمـ المتحدة، ما يجعؿ مف آلية إدراج واختيار األسماء بيذه الطريقة، تفتقد لمضمانات القانونيػة 

 ات األشخاص األساسية.المناسبة، الضامنة لحقوؽ وحري
أنو قد عيب عمى العقوبات الذكية في مسألة رفع أو شطب األسماء عػدـ وجػود آليػة  كما

قانونيػة لممراجعػػة، وذلػػؾ مػف حيػػث أف مػػف يػػدرج اسػمو عمػػى القائمػػة الموحػدة يجػػد نفسػػو دوف أيػػة 
سياسػػية  آليػػة متاحػػة لمراجعػػة قػػرار المجنػػة، فضػػبل عمػػى أف الػػدوؿ األعضػػاء فػػي المجنػػة وبػػدوافع

كثيرا ما تعرقؿ شطب األسماء السيما إف عرفنا أف اتخاذ القرار يتـ بػالتوافؽ بػيف أعضػاء المجنػة 
وال يغيب عف المسألة في ىذا الصدد تحكـ الدوؿ الدائمة العضوية في آليػة العمػؿ واتخػاذ القػرار 

زت ىػذه المشػكمة الػدوؿ الكبػرى. وبػر  هفي مجمس األمف لتصبح ىػذه القػوائـ بػدورىا رىنػا بمػا تقػرر 
 1:ىماالمتعمقة بشطب األسماء في حالتيف 

، المواطنػػاف السػػويدياف المػػذيف تػػـ إدراجيمػػا عمػػى قضػػية عبػػد الػػرزاؽ عػػدف وعبػػد العزيػػز عمػػي -
، حيث اسػتنتجت الواليػات المتحػدة وجػود صػمة بينيمػا وبػيف أمريكيالقائمة الموحدة نتيجة اقتراح 

عنػػدما تقػػدمت السػػويد بطمػػب ىا عمػػى القائمػػة الموحػػدة، و ة بػػدور دوليػػة المدرجػػمؤسسػػة البركػػات ال
دراج، كػػاف عيػػا بمػػا قػػدماه مػػف أدلػػة تخػػالؼ اإللشػػطب االسػػميف مػػف القائمػػة الموحػػدة نتيجػػة اقتنا

عمييا أوال أف تقنع الواليات المتحدة األمريكية بػذلؾ وعنػد اقتنػاع األخيػرة بػذلؾ بػدأ األمػر بشػطب 
 ـ ذلؾ عمى صعيد األمـ المتحدة.االسميف مف لوائحيا الداخمية ثـ ت
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عمػى  ُأد رَجػاطنػاف سويسػرياف مػف أصػوؿ مصػرية المػذاف ىمػا موا محمد منصورقضية زينب و  -
القائمػػػػة الموحػػػػدة بػػػػاقتراح مػػػػف الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة وقػػػػد رفػػػػض طمػػػػب سويسػػػػرا المتكػػػػرر 

 لشطبيما مف القائمة الموحدة وبالتالي تـ تعطيؿ عممية الشطب.   
ف لمجنػػة العقوبػػات أف فػػي نيايػػة الحػػديث عػػف مسػػألة شػػطب األسػػماء مػػف القائمػػة أيشػػار 

رغػـ أف المبػادئ التوجيييػة لمجنػة  ،ترفض شطب األسػماء دوف توضػيح مبػررات وأسػباب الػرفض
تػػدعو إلػػى بػػذؿ الجيػػود لبيػػاف سػػبب االعتػػراض عمػػى  1645العقوبػػات المنشػػأة عمػػبل بػػالقرار رقػػـ:

يحيػػؿ إلػػػى غيػػاب الضػػػمانات الكفيمػػػة بضػػماف حقػػػوؽ وحريػػػات  شػػطب األسػػػماء مػػف القائمػػػة، مػػػا
 األفراد.

 المساس بجانب مف سيادة الدولة -
رأى جانػػب مػػف الفقػػو أف عقوبػػات مجمػػس األمػػف التػػي ينػػتج عنيػػا تجميػػد األصػػوؿ الماليػػة 
ألفراد محدديف أو فرض قيود عمى تحركاتيـ تتعارض مع سػيادة الػدوؿ مػف حيػث مساسػيا بػأفراد 

فػػي اعتقػادي قػػد تجاوزتػػو تطػػورات  ىػػو رأيو  1تخضػػع لواليتيػػا الشخصػية أو اإلقميميػػة.وممتمكػات 
العبلقات الدولية مف حيث أف ظيور المنظمات الدولية وانخراط الػدوؿ ضػمنيا قػد قمػص مػف أي 

 مفيـو جامد لمسيادة.
 ميمػػػا يكػػػف مػػػف تحميػػػؿ وطػػػرح حػػػوؿ العقوبػػػات الذكيػػػة، فإنيػػػا وفػػػي وجػػػود سػػػمبياتيا السػػػابؽ      

ربمػا أكثػر  اف مف منظومة العقوبات الشاممة والعرض ليا، ىي أقؿ ضررا ومساسا بحقوؽ اإلنس
عرض لػػػو بالتحميػػػؿ أكثػػػر عنػػػد التطػػػرؽ لمحػػػاالت التطبيقيػػػة أوىػػػو األمػػػر الػػػذي سػػػ ،فاعميػػػة منيػػػا

 لمجزاءات الدولية في الباب الثاني مف األطروحة.
 
 
 
 
 

                                                 
 .490خولة محي الديف يوسؼ، مرجع سابؽ، ص  1
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 الثالثخالصة الفصؿ 
الحػػػرب البػػػاردة ونتيجػػػة التغيػػػرات الييكميػػػة التػػػي مسػػػت طبيعػػػة النظػػػاـ شػػػيدت فتػػػرة نيايػػػة       

فػػػي ظيػػػور  امػػػف نظػػػاـ الثنائيػػػة القطبيػػػة إلػػػى نظػػػاـ الييمنػػػة األمريكيػػػة، تسػػػارعواالنتقػػػاؿ الػػػدولي، 
، فػي ظػؿ فشػؿ وعجػز ذات الطابع العرقي التي شيدت انتياكات كبيرة لحقػوؽ اإلنسػافالنزاعات 

 عمى تحقيؽ السمـ في ىذه المناطؽ والدوؿ. واضح في قدرة المنتظـ الدولي
الحرب الباردة تغيرا في مفاىيـ السمـ واألمف الدولييف مف المفاىيـ  لقد شيدت فترة ما بعد 

بالصراعات التقميدية التي تتعمؽ أساسا بالحروب كتيديد لمسمـ إلى موجبات أخرى تتعمؽ 
األسمحة النووية باإلرىاب و تتعمؽ  وسانية، ولمجرائـ ضد اإلنبادة الجماعية المنتجة لئل الداخمية

موجبات إضافة إلى انتياكات حقوؽ اإلنساف و عدـ احتراـ الممارسات الديمقراطية والتي شكمت 
 .مستجدة لفرض الجزاءات الدولية

لقد شيدت فترة ما بعد الحرب الباردة تفعيؿ مجمس األمف آلليات لجاف العقوبات بالنظر  
ىي مف أىـ اآلليات  لمقرارات الجزائية في ىذه الفترة، ىذه المجاف التيف لتعدد فرض مجمس األم

تساىـ في تنفيذ  ياالميثاقية التي يستخدميا مجمس األمف في إطار فرض العقوبات ال سيما و أن
ورصد تطبيؽ العقوبات االقتصادية، فضبل عما تساىـ فيو مف خبلؿ التقارير التي ترفع إلييا 

 ىلمدولة محؿ فرض العقوبات مف تدابير تساعد عمى تخفيؼ األضرار عم مف الدوؿ المجاورة
ىذه الدوؿ، دوف أف نغفؿ الدور البارز الذي تقـو بو ىذه المجاف في مسألة إعداد القوائـ بأسماء 

 مف القوائـ. ىذه األسماء األشخاص محؿ فرض العقوبات أو استبعاد
استخداـ األمـ المتحدة لقوات حفظ السبلـ شيدت فترة ما بعد الحرب الباردة ازديادا في  

كوسيمة مكممة لنظاـ الجزاءات الدولية التقميدية مف منظور أنيا تيدؼ في اعتقادنا إلى المنع 
وؼ والوقاية مف حدوث النزاعات أو تفاقـ الوضع ومف ثمة ىي تسعى إلى استبعاد الظر 

حترازية جاء التأكيد عمييا في إطار التي قد تؤدي إلى فرض الجزاءات، إنيا تدابير اوعية الموض
 سمي بالدبموماسية الوقائية.لما  إضافة، خطة بطرس بطرس غالي

لقد شكؿ التدخؿ اإلنساني كمفيـو يتضمف استخداـ القوة العسكرية ضد الدوؿ التي  
 ا ػػػالتي كثيرا متنتيؾ حقوؽ اإلنساف آلية جزائية عرفية تعدت وتتعدى أحكاـ ونصوص الميثاؽ 
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 ال سيما في وجود حؽ النقض. ،اتخاذ القرار بفرض الجزاءت عقبات في سبيؿ شكم
منظومة الجزاءات الدولية، ىو ذلؾ المتعمؽ بمحؿ  ياإف مف أىـ التطورات التي شيدت       

لحقوؽ  ةالكبير  االنتياكاتفرض الجزاء، ونقصد بذلؾ فرضو عمى األفراد المسؤوليف عمى 
لدولية الجنائية الفردية، حيث بدأ مجمس األمف في خمؽ المحاكـ اإلنساف تحقيقا لممسؤولية ا

الجنائية الدولية المؤقتة الخاصة بيوغسبلفيا ورواندا وغيرىا مف المحاكـ، وصوال إلى إنشاء 
ساىمت في إيجاد آلية  المجتمع الدولي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة في إطار اتفاقية دولية

مس األمف مف شأف وجودىا أف يسعى بمنظومة الجزاءات الدولية إلى جزائية ثانية تضاؼ لمج
 أكثر فاعمية ضد األفراد المسؤوليف عف الجرائـ الدولية األكثر خطورة.

لقد ساىـ فشؿ العقوبات الدولية الشاممة في ظؿ اآلثار البلإنسانية ليا في الحالة العراقية        
ية كتطور لمنظاـ الجزائي يسعى إلى تحقيؽ الموازنة ظيور ما يسمى بالعقوبات الذك إلى ،خاصة

بيف فرض العقوبة ضد منتيكي القانوف الدولي دوف تعريض جممة الحقوؽ األساسية لئلنساف 
 لبلنتياؾ وذاؾ مف خبلؿ التركيز عمى ما يسمى بالفئات المستيدفة.

وؿ الكبرى إلى أف تتعدى لقد أدت ديناميكية العبلقات الدولية والسياسات االستراتيجية لمد      
بأف تصؿ إلى فرضو عمى الكيانات مف  ،الدوؿ واألفراد العقوبةمنظومة الجزاء الدولي في فرض 

غير الدوؿ واألفراد في صورة التنظيمات اإلرىابية والجماعات المسمحة في شكؿ حركة طالباف 
والشاـ في مرحمة الحقة،  وتنظيـ القاعدة في أوؿ مرحمة وضد تنظيـ الدولة اإلسبلمية في العراؽ

أثبتت أنيا قادرة عمى ما زاد مف تحديات جعؿ العقوبات فاعمة ال سيما ضد ىذه الكيانات التي 
إصدار عديد القرارات  أدى بالمجتمع الدولي إلىالضرب واإليبلـ في أكثر الدوؿ تحصينا ما 

مع حث  ،ه التنظيماتالجزائية التي تتعمؽ أساسا بتجميد األرصدة المالية لبعض منتسبي ىذ
دوف أف يغفؿ المجتمع الدولي عف  الدوؿ عف طريؽ ىذه القرارات إلى تجفيؼ منابع تمويميا.

استخداـ القوة العسكرية ضد قواعد التنظيمات اإلرىابية ال سيما ضد داعش عف طريؽ 
  الدولية. العسكرية التحالفات
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إف قياس مدى فاعمية الجزاءات الدولية بالنظر لتطور منظومة الجزاء، ال يمكف أف         
َصد   في أوؿ تطبيؽ الجزاء الدراسة مف خبلليا، تعايف التي ، إال مف خبلؿ جممة مف الحاالت، ُير 
 في مرحمة ثانية وتقترح في مرحمة ثالثة أىـ الرؤىوتحكـ عمى مدى فاعمية ىذا التطبيؽ  مرحمة

 الكفيمة بجعؿ الفاعمية أكثر تأثيرا ونجاحا.
لذلؾ فإف أىـ مقياس لمبحث فػي مػدى فاعميػة الجػزاءات الدوليػة ىػو الحػاالت التطبيقيػة          

 ىػاالتي اختارت الدراسة بصددىا أربعػة حػاالت محوريػة تتعمػؽ األولػى منيػا بحالػة العػراؽ باعتبار 
أدت إلػى ب نصػوص الميثػاؽ وباعتبارىػا زائيػة بحسػالنموذج األمثؿ الختبػار نجػاح المنظومػة الج

تطػػػوير منظومػػػة الجػػػزاء بابتػػػداع مػػػا سػػػمي بالعقوبػػػات الذكيػػػة وأنشػػػأت مػػػا سػػػمي باختبػػػار مػػػارؾ 
وقبػػؿ ذلػػؾ واكبػػت تطػػورات مػػا بعػػد  .بوسػػويت كقيػػاس لمقػػوؿ بفاعميػػة ونجػػاح العقوبػػات مػػف عدمػػو

 الحرب الباردة.
ؿ الحػػاالت التػػي أسػػس عمييػػا المجتمػػع الػػدولي فػػرض كمػػا أف الحالػػة الميبيػػة ىػػي مػػف أو          

شيدت محاكمة قضائية نتج عنيا امتثاؿ  ،جزاءاتو بالنظر لموجب اإلرىاب الدولي، وألنيا كحالة
 ألحكاـ القضاء الدولي.

مػف أىػـ الحػاالت المعاصػرة لفػرض الجػزاء ال سػيما  لتكوف حالػة كوريػا والحالػة اإليرانيػة         
التػػي شػػيدت تطػػورات فػػي مسػػار فػػرض الجػػزاءات أدت بػػبعض التحميػػؿ القػػانوني  الحالػػة اإليرانيػػة

 لمقوؿ بفاعمية المنظومة الجزائية.
 لذلؾ سأتناوؿ فاعمية الجزاءات ضمف الممارسات التطبيقية مف منظور          
 فصوؿ: ثالثة 

 ياالجزاءات الدولية في واقع الممارسة التطبيقية حالة العراؽ وليبالفصؿ األوؿ: 
يرافالفصؿ الثاني:   الجزاءات الدولية في واقع الممارسة التطبيقية حالة كوريا الشمالية وا 
 جزاءات الدوليةمعوقات ومستقبؿ الالفصؿ الثالث: 
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 الفصؿ األوؿ: الجزاءات الدولية في واقع الممارسة التطبيقية حالة العراؽ وليبيا
عػراؽ مػف أىػـ الحػاالت النموذجيػة التػي يمكػف مػف تعتبر حالة تطبيؽ الجزاءات الدولية ضد ال   

خبلليا قياس مدى فاعمية الجزاءات الدولية، ليس فقط مف خبلؿ أنيػا أوؿ حالػة فػرض جػزاء لمػا 
بعػػػد الحػػػرب البػػػاردة، ولكػػػف أيضػػػا ألنيػػػا الحالػػػة التػػػي و إف كانػػػت شػػػرعية استصػػػدار الجػػػزاءات 

بب أف ىػػػذه الشػػػرعية القانونيػػػة قػػػد ولكػػػف بسػػػ ،نتيجػػػة الغػػػزو العراقػػػي لمكويػػػت ،بصػػػددىا واضػػػحة
 االنتياكػاتمفيـو المشروعية الدولية مف خبلؿ جممػة  ،طوؿ مدة فرض الجزاءات نتيجةناقضت 
شػػكؿ الجػػزاءات الدوليػػة ة لحقػػوؽ اإلنسػػاف، مػػا شػػكؿ فيمػػا بعػػد مرحمػػة ميمػػة فػػي تطػػوير ياألساسػػ

جزاءات الذكيػػة المسػػتيدفة واالنتقػاؿ بصػػددىا مػػف نػػوع الجػزاءات الشػػاممة إلػػى ابتػػداع مػا سػػمي بػػال
 .لفئات معينة

كػػػذلؾ تعتبػػػر حالػػػة تطبيػػػؽ الجػػػزاءات الدوليػػػة ضػػػد ليبيػػػا حالػػػة نموذجيػػػة لقيػػػاس مػػػدى فاعميػػػة    
اقتحمػػو مجمػػس األمػػف ال سػػيما و أف الحالػػة قػػد شػػيدت نقاشػػا قانونيػػا  ،منظومػػة الجػػزاءات الدوليػػة

 في مواجية محكمة العدؿ الدولية. 
الجزاءات الدولية مف منظومة تعد حالة نموذجية لقياس مدى فاعمية لميبية كذلؾ فإف الحالة ا    

خػػبلؿ أف نتػػائج فػػرض الجػػزاءات قػػد وصػػمت إلػػى تحقيػػؽ اليػػدؼ منيػػا، بآثػػار تتعػػدى مػػا اشػػترطو 
ىػػو مػػا سأصػػؿ إليػػو فػػي نيايػػة نتػػائج أو بآثػػار ال تتعػػدى ىػػذا االختبػػار. اختبػػار مػػارؾ بوسػػويت، 

فػي  مبحػث أوؿ تحػت عنػواف: وذلؾ مف خبلؿ تناوؿ الحالػة العراقيػة  ىاتيف الحالتيف التطبيقيتيف
أسػػباب الحالػػة العراقيػػة والقػػرارات يتعمػػؽ األوؿ بػػػػ  مطمبػػافضػػمنو  ،الجػػزاءات الدوليػػة ضػػد العػػراؽ

 الجزائية ضدىا، ويتعمؽ الثاني بػػ آثار وفاعمية الجزاءات الدولية عمى العراؽ.
ليبيػا  ضػدالجػزاءات الدوليػة  :ف المبحػث الثػاني تحػت عنػوافكوف دراسة الحالة الميبيػة ضػمتل    

المطمػػب  يتنػػاوؿالقػػرارات الجزائيػػة ضػػدىا، يتعمػػؽ األوؿ بػػػػ أسػػباب الحالػػة الميبيػػة و مطمبػػاف ضػػمنو 
  فمػػػا تفصػػػيؿ ىػػػذه المحػػػاور ومػػػا النتػػػائج  .ليبيػػػا عمػػػىفاعميػػػة الجػػػزاءات الدوليػػػة آثػػػار و ػػػػػ لػػػ الثػػػاني

 المترتبة عنيا؟
 
 



 في واقع الممارسة التطبيقية حالة العراق وليبيااألول: الجزاءات الدولية الفصل                       الثاني الباب 

631 

  العراؽ ضدالجزاءات الدولية األوؿ: المبحث 
حالة مثالية لدراسة واقع تطبيؽ العقوبات الدولية، إف مف حيث دراسة  تجسد حالة العراؽ، 

مسألة شرعيتيا وكونيا كما يرى بعض الفقو المرة الثانية التي تطبؽ فييا أحكػاـ األمػف الجمػاعي 
يػػػػة فحػػػػص مػػػػدى نجاعػػػػة ىػػػػذه دوف كثيػػػػر مناقشػػػػات وبمسػػػػوغات قانونيػػػػة واضػػػػحة، أو مػػػػف ناح

فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا المعمػػف عنيػػا ضػػمف قػػرارات مجمػػس األمػػف، وكػػذا مػػف ناحيػػة تقيػػيـ  ،العقوبػػات
وصوال إلػى تحديػد مػدى نجػاح  مدى تأثير ىذه العقوبات عمى منظومة حقوؽ اإلنساف في العراؽ

ديد مػدى إلى تح ''مارؾ بوسويت'' ومف ثمة الوصوؿىذه العقوبات بالنظر لمعايير اختبار الخبير
 ضد العراؽ؟فاعميتيا كنموذج لمدراسة، فما أسباب وما القرارات الجزائية 

 أسباب الحالة العراقية والقرارات الجزائية ضدهاالمطمب األوؿ:  
سبؽ معنا في صدد الحالة العراقية أف وصمنا إلى أف الحالة العراقية وبالذات حرب الخميج       

جميػػات نيايػػة الحػػرب البػػاردة و بأنيػػا كانػػت الفرصػػة المواتيػػة لمواليػػات األولػػى قػػد كانػػت مػػف أىػػـ ت
العػراؽ  ىػو ،المتحدة لتبياف فرصة تسي د العالـ، لكف مػف دفػع ثمػف ىػذه الرغبػة وىػذه االسػتراتيجية

األسػػباب السياسػػية واالقتصػػادية التػػي أخػػذا فػػي االعتبػػار  1.إلػػى غػػزو الكويػػت ومػػف خػػبلؿ دفعػػ
السياسػية  مغزو والتي أسس العراؽ غزوه لمكويت عمييػا، فمػا ىػي األسػبابدفعت النظاـ العراقي ل

ومػػا جممػػة واالقتصػػادية المعمنػػة لمغػػزو؟ ومػػا دور االسػػتراتيجيات الكبػػرى فػػي دفػػع العػػراؽ لمغػػزو؟ 
       ؟القرارات الجزائية ضده

 أسباب الحالة العراقيةرع األوؿ: ػػػالف
تشػير إلػى أف العػراؽ قػد كػاف  ،صػوص العػراؽ والكويػتبالرغـ مف أف الحقائؽ التاريخيػة بخ     

، عنػػدما استصػػدر والػػي بغػػداد مػػدحت باشػػا )فرمانػػا سػػمطانيا( 1651يطالػػب بالكويػػت منػػذ تػػاريخ: 
كنتيجػػة لمغػػزو العراقػػي لمكويػػت قػػد  ،كف أسػػباب الحالػػة العراقيػػةػػػػل 2لمعػػراؽ. باعتبػػار الكويػػت تابعػػا

                                                 
اطأت أو عمى األقؿ اتخذت رغبة يشار في صدد حالة غزو العراؽ لمكويت أف مف اآلراء ما يذهب إلى أف الواليات المتحدة األمريكية قد تو  1

قي العراؽ في الغزو مطية ومظمة لتحقيؽ أهدافها، وذلؾ إشارة إلى االجتماع الذي عقدته سفيرة الواليات المتحدة في بغداد مع الرئيس العرا
مي لهذا االجتماع في ، خاصة بعد أف أذاع العراؽ التسجيؿ الرسوأنهما تداوال في مشكمة الحدود العراقية الكويتية 25/07/1990في 
 وتعقيب وزارة الخارجية األمريكية عميه...ما أوحى لمعراؽ بغير حقيقة استراتيجيات الواليات المتحدة األمريكية 13/09/1990

   .  271-270أنظر في خمفية دفع الواليات المتحدة لمعراؽ إلى الغزو: عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص 
 . 81، ص 2008ت االقتصادية في القانوف الدولي المعاصر، ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوف الجزائر، خمؼ بوبكر، العقوبا 2
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األسػػباب المعمنػػة، فمػػا ىػػي ىػػذه يتعػػدى  وبػػيف مػػا ،ةتراوحػػت بػػيف األسػػباب السياسػػية واالقتصػػادي
 أسباب الحالة العراقية؟

 لمغزو المعمنة األسباب السياسية واالقتصاديةأوال: 
إلػى زمػف ترسػيـ الحػدود بػيف البمػديف مػف  تعود جذور واقعػة االحػتبلؿ فػي تاريخيػا الحػديث
 ناحيػػة حسػػف الجػػوار حتػػىسػػف مػػا يػػراـ مػػف قبػػؿ االنتػػداب البريطػػاني، لكػػف األمػػور بقيػػت عمػػى أح

أف  1741مػػف عػػاـ  جػػواف 63 :حػػيف أعمػػف الػػرئيس العراقػػي عبػػد الكػػريـ قاسػػـ فػػي ،زمػػف السػػتينات
ولكف ما لبػث البمػداف بعػد مقتػؿ  مف العراؽ وتابعة إداريا لمبصرة، دولة الكويت المستقمة ىي جزء

 1741 أكتػػوبر 12بتػػاريخ:  لترسػػيـ الحػػدود فػػي بغػػداد اعػػا محضػػر قَّ أف و  ''عبػػد الكػػريـ قاسػػـ''الػػرئيس 
بممكيػػة جزيػػرة ''وربػػة'' و ''بوبيػػاف''  أساسػػا تعمػػؽتغيػػر أف ىػػذا التوقيػػع لػػـ يحػػؿ دوف بػػروز مشػػاكؿ 

 1.التي يعتبرىا العراؽ أنيا تابعة لو
أف الكويػت جػزء مػف  16/16/1771 :فعاد العراؽ لػيعمف عػف طريػؽ رئيسػو صػداـ حسػيف فػي

 ؿ لمكويت.دولة العراؽ واستتبع ذلؾ احتبلؿ كام
تشػير إلػى أف المسػألة لكف التحميؿ األكثر عمقا لمسألة الحالة العراقية وواقعة ضـ الكويت 

األزمػػة قػػد بػػرزت بعػػد انتيػػاء الحػػرب العراقيػػة اإليرانيػػة التػػي تتعػػدى الخػػبلؼ الحػػدودي، ذلػػؾ أف 
، مػا جعػؿ مميار دوالر 51دامت أكثر مف ثمانية سنوات كمفت العراؽ ديونا كبيرة بمغت أكثر مف 

لكف قياـ الكويت واإلمارات المتحدة حسب العراؽ حث عف موارد إضافية لتسديد ديونو، العراؽ يب
دوالر لمبرميػػؿ، مػػا  11و 11التػػي تراوحػػت بػػيف  هأثػػر عمػػى أسػػعار  ،بػػإغراؽ السػػوؽ النفطيػػة بػػالنفط

الر خػبلؿ وصمت إلى حدود خسارة العراؽ سػنويا ألكثػر مػف مميػار دو  ألحؽ بالعراؽ خسائر كبيرة
 62مػػا قيمتػػو  -دوف وجػػو حػػؽ – كمػػا اتيػػـ العػػراؽ الكويػػت بأنيػػا سػػحبت ،1771-1765 الفتػػرة مػػف

 2مميار دوالر مف نفط حقؿ ''الرممية''الذي يدعي العراؽ ممكيتو.

                                                 
 .134رودريؾ إيميا أبي خميؿ، مرجع سابؽ، ص  1
 .135، 134نفس المرجع، ص  2
 .233وأنظر أيضا: أحمد عبد اهلل عمي أبو العال، مرجع سابؽ، ص  
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ػػحلقػػد  باعتبػػار أف الحػػرب  –ولػػدوؿ الخمػػيج عامػػة  مباشػػرة لمكويػػت ؿ العػػراؽ كػػؿ مشػػاكمومَّ
لتكوف  -دفعا لممد الشيعي س كانت بدعـ وتمويؿ مف الدوؿ الخميجيةالعراقية اإليرانية ىي باألسا

 .لكويت في ظرؼ سبع ساعاتاحتؿ العراؽ ا ،احة لمعراؽ وفي فجأة وسرعةتالفرصة م
 النظاـ العراقي وسوء تقديراالستدراج لمغزو  ثانيا:

ؿ مجموعػػػة مػػػف المؤشػػػرات أقميػػػا قصػػػؼ إسػػػرائيبػػػالنظر ليعتقػػػد  ،لقػػػد كػػػاف النظػػػاـ العراقػػػي
، وضعؼ االتحاد السوفيتي وفشمو في اتخاذ المبادرة، أف دوؿ 1761لممفاعؿ النووي العراقي سنة 

فكػاف أف اعتقػد أنػو قػادر  ،مػف الواليػات المتحػدة تسػعى لتػدميرهالجوار وعمى رأسيا إسرائيؿ بدعـ 
قػػػػاـ صػػػػداـ حسػػػػيف بعػػػػدة خطػػػػوات الختبػػػػار الموقػػػػؼ فعمػػػػى المجابيػػػػة بػػػػدؿ االتحػػػػاد السػػػػوفيتي، 

مريكي، الذي كاف يساير النظاـ العراقي خمقا منو لمتوازف في المنطقة مع إيراف، غير أف عدـ األ
جعمػػو يقػػع فيمػػا ىػػو محظػػور ويكػػوف  ،اتسػػاؽ السياسػػة األمريكيػػة فػػي جوىرىػػا مػػع خطػػط صػػداـ

اختبػػار الموقػػؼ األمريكػػي مػػف حادثػػة الغػػزو عكػػس مػػا ذىبػػت إليػػو قػػراءات النظػػاـ العراقػػي، وتبػػدأ 
جممػػػة الجػػػزاءات الدوليػػػة التػػػي أتػػػت عمػػػى  11/16/1771.1 :فػػػي ادثػػػة الغػػػزو العراقػػػيبعػػػد ذلػػػؾ بح

 ؟ مقدرات العراؽ البشرية والمادية، فما ىي أىـ القرارات الجزائية الخاصة بالحالة العراقية
 الكويتالثاني: القرارات الجزائية األممية ما قبؿ وما بعد تحرير  الفرع

فرضػػت عمػػى العػػراؽ أف مجمػػس األمػػف قػػد تػػدرج فػػي  يشػػار ابتػػداء بصػػدد الجػػزاءات التػػي
والتػي  441،446،441 فرضيا عمى العراؽ، مف حيث أنػو بػدأ بالتػدابير المؤقتػة فػي صػورة القػرارات

طالػػب مػػف خبلليػػا العػػراؽ باالنسػػحاب مػػف الكويػػت ثػػـ اتخػػذ التػػدابير غيػػر العسػػكرية مػػف الحظػػر 
 وصػػوال إلػػى ،451، 443، 441 فػػي القػػراراتالتجػػاري والمػػالي والحصػػار البػػري و البحػػري و الجػػوي 

التػػػي وصػػػؿ  و 2.ومػػػا تػػػبله مػػػف قػػػرارات جزائيػػػة 465الجػػػزاءات العسػػػكرية بمقتضػػػى القػػػرار رقػػػـ: 
 3.تعدادىا اإلجمالي إلى حدود خمسة عشر قرارا جزائيا

                                                 
 .198، 197 جماؿ محي الديف، مرجع سابؽ، ص 1
دارة أزمة الخميج، مجمة السياسة الدولية، العدد  2  .103 -100، ص 1991، سنة 103أحمد يوسؼ الفرعي، مجمس األمف وا 
والذي  06/08/1990في  661أداف فيه المجمس عممية غزو العراؽ لمكويت، القرار رقـ:  1990أوت  02في  660أوال: القرار رقـ: 3

في:  662ات و مف خالله شكمت لجنة لمقياـ بمهاـ معينة فيما يتعمؽ بتنفيذ القرار، القرار رقـ: ضمنه فرضه جممة مف الجزاء
يتصؿ بالرعايا  18/08/1990في:  664والذي صدر باإلجماع وقضى ببطالف ضـ العراؽ لمكويت، القرار رقـ:  09/08/1990

= =  25/08/1990في:  665لكويت وقد اعتمد باإلجماع، القرار رقـ: الموجوديف بالعراؽ والكويت وبالبعثات الدبموماسية والقنصمية في ا
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 ما قبؿ تحرير الكويتأوال: القرارات الجزائية في
صدرت عف مجمس األمف نراىا األكثػر قرارات  خمسةسنقتصر في ىذا الفرع عمى مناقشة 
 .456، 451، 443، 441، 441:تأثيرا وارتباطا بالموضوع وىي القرارات أرقاـ

 المتعمؽ بإدانة الغزو العراقي لمكويت 16/16/1771الصادر في:  441القرار رقـ: / 1
بعػػػد سػػػاعات قميمػػػة مػػػف الغػػػزو العراقػػػي باإلجمػػػاع و  441اتخػػػذ مجمػػػس األمػػػف القػػػرار رقػػػـ: 

حيث أكد القرار أف السموؾ العراقي يعتبر عدوانا سافرا يشػكؿ ، 16/16/1771:كويت وذلؾ بتاريخلم
كما أنو يعتبر تيديدا لمسمـ واألمف الػدولييف  ،انتياكا خطيرا لمقانوف الدولي ولميثاؽ األمـ المتحدة

خػػبلال رط إلػػى بيمػػا، كمػػا طالػػب القػػرار العػػراؽ بضػػرورة أف يسػػحب قواتػػو فػػورا دوف قيػػد أو شػػ وا 
المواقع التي كاف عمييا في أوؿ أغسطس، كما طالب األطراؼ المعنية بالبدء في مفاوضات مف 
أجػػػؿ تسػػػوية الخبلفػػػات، وقػػػد أشػػػار القػػػرار إلػػػى تقػػػديره لمجيػػػود المبذولػػػة الحتػػػواء معالجػػػة األزمػػػة 

يػػذ وقػػد حػػاوؿ العػػراؽ الػػتخمص مػػف تنف 1السػػيما جيػػود جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة السػػابقة عمػػى الغػػزو.
القرار بتبني تفسػير خػاص بػو ال يػربط بػيف المفاوضػات واالنسػحاب مػف الكويػت، رغػـ أف القػرار 

دوف قيػد أو شػرط، كمػا  االنسػحابواضػحا فػي دعوتػو لمعػراؽ فػي  ،قد كاف واضحا في مضػامينو

                                                 

وقد اعتمد بثالثة عشر صوتا وامتناع كؿ مف اليمف وكوبا عف التصويت، القرار رقـ:  661الخاص بالتدابير الالزمة لكفالة تنفيذ القرار  = 
أغمبية ثالثة عشر صوت عدا كوبا واليمف، القرار رقـ: ويتصؿ بتقرير ما إذا قد نشأت  ظروؼ إنسانية واعتمد ب 13/09/1990في  666
ويتصؿ بالموظفيف الدبموماسييف و القنصمييف والمباني الدبموماسية والقنصمية واعتمد باإلجماع، القرار رقـ:   16/09/1990في: 667
في:  670جماع، القرار رقـ: مف الميثاؽ واعتمد باإل 50ويتصؿ بطمبات المساعدة بموجب أحكاـ المادة:  24/09/1990في:  669
 ويتعمؽ 29/10/1990في:  674ـ: ويتعمؽ بانطباؽ الجزاءات عمى جميع وسائؿ النقؿ بما فيها الطائرات، القرار رق 25/09/1990

امتثاؿ العراؽ  برعايا الكويت والدوؿ الثالثة )بريطانيا، فرنسا، الواليات المتحدة األمريكية( في الكويت والعراؽ وبتدابير أخرى في حاؿ عدـ
في:  677صوت وامتناع اليمف وكوبا القرار رقـ:  13لقرارات مجمس األمف ولممساعي الحميدة لألميف العاـ واعتمد القرار بأغمبية 

ويتعمؽ  29/11/1990في:  687لسكاف الكويت، القرار رقـ:  الديموغرافيويتصؿ بمحاوالت العراؽ تغيير التكويف  28/11/1990
وجميع القرارات الالحقة ذات الصمة و إعادة السمـ واألمف الدولييف  660/1990ع الوسائؿ الالزمة لدعـ و تنفيذ القرار رقـ: باستخداـ جمي

في:  686صوت مقابؿ صوت واحد )كوبا( وامتناع اليمف و الصيف والهند.، القرار رقـ:  11إلى نصابهما بالمنطقة واعتمد بػػأغمبية 
ميات القتاؿ الهجومية وبأهمية اتخاذ العراؽ لمتدابير الضرورية التي مف شأنها وضع نهاية حاسمة ويتصؿ بوقؼ عم02/03/1991

ويتصؿ برجوع السيادة واالستقالؿ والسالمة اإلقميمية لمكويت وعودة حكومتها  03/04/1991في:  687ألعماؿ القتاؿ، القرار رقـ: 
صوت ضد واحد )كوبا( وامتناع الكوديفوار  12ؽ النار رسميا. واعتمد بأغمبية الشرعية وبحالة الجزاءات ووضع شروط محددة لوقؼ إطال 

ويتصؿ بإنشاء بعثة األمـ المتحدة لممراقبة في العراؽ والكويت وقد اعتمد  09/04/1991في:  689واليمف عف التصويت، القرار رقـ: 
 .236، 235، 234باإلجماع راجع أحمد عبد اهلل عمي أبو العال، مرجع سابؽ، ص

 عمى الموقع االلكتروني: 660راجع مضموف القرار رقـ:  1
www.un.org 
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ضػػـ العػػراؽ لمكويػػت  446أف القػػرار قػػد رتػػب المسػػؤولية الدوليػػة عمػػى العػػراؽ، فقػػد اعتبػػر القػػرار 
 .قرارا باطبل ال أثر لو 17رىا محافظة عراقية تحت رقـ واعتبا

 المتعمؽ بفرض الجزاءات الشاممة عمى العراؽ 441القرار رقـ:  /6
صػدر أانػو وألف العػراؽ لػـ يمتػـز بػالفقرة األولػى مػف القػرار  441يشار في صدد القرار رقػـ: 

جػػػزاءات االقتصػػػادية تضػػػمف جممػػػة مػػػف ال 14/16/1771 بتػػػاريخ: 441قػػػـ: ر  القػػػرارمجمػػػس األمػػػف 
اإللزامية عمى العراؽ والكويت، فيما عدا اإلمدادات الطبية و المواد الغذائيػة المقدمػة فػي ظػروؼ 

الػدوؿ مػف اسػتيراد أي مػف السػمع  ترصد ىذه الجزاءات وتمنع جميععقوبات إنسانية، وأنشأ لجنة 
ع الػػدوؿ مػػػف تػػػوفير المنتجػػات التػػػي يكػػوف مصػػػدرىا العػػراؽ والكويػػػت، باإلضػػافة إلػػػى منػػع جميػػػو 

األمػػػواؿ والمػػػوارد الماليػػػة االقتصػػػادية لحكومػػػة العػػػراؽ أو أليػػػة مشػػػاريع تجاريػػػة أو صػػػناعية أو 
 1.لممرافؽ العامة في العراؽ أو الكويت

قد ىدؼ كما جاء فػي مضػمونو إلػى ضػماف امتثػاؿ العػراؽ لطمػب  441 كما أف القرار رقـ:
لػػػى عػػػد ـ االعتػػػراؼ بػػػأي نظػػػاـ تقيمػػػو سػػػمطة االحػػػتبلؿ االنسػػحاب واسػػػتعادة الحكومػػػة الشػػػرعية وا 

يتصػرؼ وفقػا ألحكػاـ الفصػؿ السػابع العراقية، وقد استند مجمس األمف عند إقػراره لمقػرار إلػى أنػو 
. وجػػدير بالمبلحظػػة أف القػػرار قػػد أكػػد عمػػى حػػؽ الػػدفاع 441و إلػػى أحكػػاـ القػػرار السػػابؽ رقػػـ: 

مػف الميثػاؽ، كمػا  31قػي وفػؽ نػص المػادة: الشرعي الفػردي والجمػاعي ضػد اليجػـو والغػزو العرا
التي تعتبر األساس القانوني لمجزاءات واإلجراءات العقابية  21أف ىذا القرار لـ يشر إلى المادة: 

بميثاؽ األمـ المتحدة، ألف استناد ىذه الجزاءات لمدفاع الشرعي يعني إطبلؽ يد الدوؿ المتحالفػة 
اإلجػػراءات وحشػػد القػػوات دوف الرجػػوع لمجمػػس  مػػع حكومػػة دولػػة الكويػػت فػػي التصػػرؼ وتطػػوير

 3:وقد تضمف القرار جممة مف الجزاءات تحددت في 2.األمف
 وقؼ جميع الواردات مف العراؽ أو الكويت )تحت االحتبلؿ( -

                                                 
 .136رودريؾ إيميا أبي خميؿ، مرجع سابؽ، ص  1
 .126 -125محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  2
 .210فاتنة احمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص  3
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وقؼ جميع شحنات البضائع المرسمة إلى العراؽ أو الكويت بأية وسيمة برية أو بحرية  -
 أو جوية.

 لى العراؽ بما فييا المواد العسكرية.حظر جميع الصادرات إ -

 تجميد األرصدة العراقية بالخارج. -

 االستثناء الوحيد ىو استثناء اإلمدادات الطبية بشرط موافقة مجمس األمف.  -
قػػد طالػػب فضػػبل عمػػى  441ولقػػد خمقػػت الحالػػة العراقيػػة مسػػألة جديػػدة ىػػو أف القػػرار رقػػـ: 

رة احتػػراـ و عػػوف األمػػـ المتحػػدة مػػف أجػػؿ تطبيػػؽ الػػدوؿ األعضػػاء، الػػدوؿ غيػػر األعضػػاء بضػػرو 
 (14/16/1771) وذلؾ بغض النظر عف أي عقد تـ إبرامو قبػؿ تػاريخ القػرار 441أحكاـ القرار رقـ:

فالمعاىػػدات الدوليػػة ومنيػػا ميثػػاؽ  ،ابتػػداء مػػع مبػػدأ أف العقػػد شػػريعة المتعاقػػديف يتعػػارضوىػو مػػا 
الغيػػر، وبالتػػالي فػػإف الدولػػة غيػػر العضػػو ال تمتػػـز عػػاتؽ  مػػـ المتحػػدة ال ترتػػب التزامػػات عمػػىاأل

مػػف  6/4 :، رغػػـ أف نػػص المػػادةوقػػرارات المنػػتظـ الػػذي ال تنتمػػي إليػػو بالعضػػوية بأحكػػاـ الميثػػاؽ
الميثاؽ يرتب استثناء عمى ىذه القاعدة طالمػا أف المسػألة تخػص أحكػاـ وموجبػات السػمـ واألمػف 

لػػة العراقيػػة خيػػر مثػػاؿ عمػػى تجنيػػد الػػدوؿ األعضػػاء ولعػػؿ مثػػاؿ سويسػػرا بمناسػػبة الحا 1.الػػدولييف
وغير األعضاء في االلتزاـ بفرض وتنفيذ الجزاء ضػد العػراؽ، حيػث أنػو ورغػـ أف سويسػرا ليسػت 

بأف تشارؾ  15/16/1771:عضوا في األمـ المتحدة بموجب الحياد الذي تنتيجو، إال أنيا قبمت في
ومػا ينطػوي جتيا أف خطورة ما أقدـ عميػو العػراؽ في توقيع الجزاءات االقتصادية عمى العراؽ وح

يبػػرر عػػدـ التقيػػد بشػػكؿ مطمػػؽ بالقواعػػد القانونيػػة التػػي عميػػو مػػف تيديػػد لمسػػمـ  واألمػػف الػػدولييف 
تحكـ الوضع القانوني لمدولػة المحايػدة، ومػع ذلػؾ فقػد حرصػت الحكومػة السويسػرية عمػى التأكيػد 

اؽ اقتصاديا إنما يستند إلى إرادتيا الفردية المستقمة في الوقت ذاتو بأف اشتراكيا في مقاطعة العر 
 441.2وليس بحكـ التزاـ قانوني فرضو عمييا قرار مجمس األمف رقـ: 

 

                                                 
1

، مجمة 665،670، 661 ءات والتدابير التي اتخذها مجمس األمف ضد العراؽ بعد احتالله لمكويت في القراراتمد أبو الوفا محمد، الجزاحأ 
 108ال عدد،  ص  الدراسات الدبموماسية، دوف سنة نشر و

 .129 -128ممتـ، مرجع سابؽ، ص  إبراهيـمحمد  2



 في واقع الممارسة التطبيقية حالة العراق وليبيااألول: الجزاءات الدولية الفصل                       الثاني الباب 

637 

 وفرض الحصار البحري عمى العراؽ 63/16/1771في:  443القرار رقـ: / 1
الػػذي فػػرض  441ليكمػػؿ القػػرار رقػػـ:  63/16/1771 الصػػادر فػػي: 443لقػػد جػػاء القػػرار رقػػـ: 

 :ما يمي 443 حصارا شامبل عمى العراؽ دوف أف يرسـ الطريؽ لتنفيذه، لذلؾ فقد تضمف القرار
طمػػب المجمػػس مػػف الػػدوؿ ذات األسػػاطيؿ البحريػػة فػػي المنطقػػة إيقػػاؼ جميػػع عمميػػات الشػػحف  -

العػػراؽ بغيػػة تفتػػيش حمولتيػػا والتحقػػؽ منيػػا لضػػماف التطبيػػؽ  إلػػىالبحػػري القادمػػة مػػف والصػػادرة 
 1.حكاـ المتعمقة بيذا الشأفالصاـر لؤل

دعػػػػا مجمػػػػس األمػػػػف بقيػػػػة الػػػػدوؿ غيػػػػر ذات األسػػػػاطيؿ البحريػػػػة أف تتخػػػػذ التػػػػدابير السياسػػػػية  -
والدبموماسػػية لضػػماف تنفيػػذ الحظػػر المقػػرر عمػػى العػػراؽ، كمػػا دعػػا أيضػػا إلػػى أف تقػػدـ المسػػاعدة 

 2.المشار إلييا في الفقرة السابقةلتمؾ الدوؿ 
حػػػث فييػػػا مجمػػػس األمػػػف الػػػدوؿ المعنيػػػة أف تنسػػػؽ  443مػػػف القػػػرار كمػػػا أف الفقػػػرة الرابعػػػة 

أحكاـ القػرار وأف تسػتخدـ بالشػكؿ المناسػب آليػة لجنػة األركػاف العسػكرية،  أعماليا في شأف تنفيذ
، فيػػذه المجنػػة لػػـ تشػػكؿ ولػػـ تعمػػؿ كمػػا أف السػػماح إذ تعػػد اإلشػػارة إلػػى لجنػػة األركػػاف أمػػرا جديػػدا

عـ تنفيػػذ التػػدابير غيػػر العسػػكرية قػػد سػػبب خمطػػا فػػي تحديػػد األسػػاس باسػػتخداـ القػػوة المحػػدودة لػػد
 3.مػف الميثػاؽ 26أو ألحكػاـ المػادة:  21القانوني لمثػؿ ىػذا اإلجػراء عمػا إذا كػاف تطبيقػا لممػادة: 

 يرأجانػػب مػػف الفقػػو أف مجمػػس األمػػف قػػد جمػػع المػػادتيف فػػي قػػرار واحػػد، فػػي حػػيف أف  رأىفقػػد 
كما أف القرار ال يشػير إلػى عمػؿ كأساس لمقرار  26إشارة لممادة: خر اعتبر القرار خاؿ مف أي آ

 اّكف بعض الدوؿ مف اتخاذ تدابير يمكف أف تتطمب في بعض األحياف استخدامُيمَ إنما  ،عسكري
 –ىػي عمػى نطػاؽ أوسػع ويػرتبط  26محدودا لمقوة، كما أف التدابير المنصوص عمييا في المػادة:

ثار جدؿ قانوني حػوؿ  كما 4.المأموؿ منيا 21حقؽ تدابير المادة:بأف ال ت -كما يرى ىذا االتجاه
الذي أشار إليو القرار رقػـ:  -الذي ىو مف أعماؿ الحرب –مدى شرعية فرض الحصار البحري 

                                                 
 .129، ص محمد إبراهيـ ممتـ، المرجع السابؽ 1
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 .109ص  ، مرجع سابؽ،، الجزاءات والتدابير التي اتخذها مجمس األمف ضد العراؽمد أبو الوفا محمدحأ 
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مشار إليو في القرار رقـ: عمؿ غير عسكري  لضماف فاعمية الحصار االقتصادي الذي ىو 443
 وفيما يمي وجية نظر كؿ فريؽ 441
 :لرأي الفقهي األوؿ بزعامة فرنسا ودعـ االتحاد السوفيتي والصيف وكنداا/ أ

إلػػى أف القػػراريف  443 ،441 األوؿ حػػوؿ مسػػألة مضػاميف القػػراريف رقػػـ: فقيػػيال الػػرأيذىػب 
مف الميثاؽ التي تنص عمى اتخاذ المجمس ما يراه  21يجداف أساسيما القانوني في نص المادة: 

 استخداـ القوة المسمحة لتنفيذ قراراتو...'' ووالتي ال تتطمب راىا مناسبة التي يتدابير مناسبا مف ال
اعتمادا عمى صريح العبارات التي جػاءت فػي الػنص المػذكور، خمػص أنصػار االتجػاه األوؿ أف 

لفػػرض الحصػػار  ال يسػػمحاف مػػف الناحيػػة القانونيػػة باسػػتخداـ القػػوة المسػػمحة ( 443 ،441) القػػراريف
 1مف الميثاؽ. 26 ما لـ يكف ذلؾ إعماال لنص المادة: البحري عمى العراؽ،

بصػدد المقاطعػة االقتصػادية والحصػار  441ولقد أدى خمط الػدوؿ بعػد صػدور القػرار رقػـ: 
بتػاريخ:  الفرنسػية ' إعبلنػا مػف الرئاسػة'ميتػراف' فرانسػوا الػرئيس الفرنسػي ' أصدرالبحري إلى أف 

لحصػػػار البحػػػري عمػػػى العػػػراؽ ألنػػػو عمػػػؿ مػػػف أف فرنسػػػا تعػػػارض فػػػرض ا'' مفػػػاده  11/16/1771
 441مػف مجمػس األمػف، فػي حػيف أف القػرار رقػـ: بػذلؾ أعماؿ الحرب التي تتطمػب قػرارا صػريحا 

اقتصػػر عمػػى جػػزاء المقاطعػػة غيػػر العسػػكرية ومػػف ثمػػة ال يجػػوز فػػرض الحصػػار البحػػري عمػػى 
، ..''ألمػػف الػػدولييفالعػػراؽ كعمػػؿ مػػف أعمػػاؿ الحػػرب إال مػػف الجيػػاز المخػػوؿ لػػو بحفػػظ السػػمـ وا

صػػيف وكنػػدا مػػف مؤيػػدي ىػػذا المفيػػـو الصػػحيح لمقػػانوف الػػدولي عامػػة وكػػاف االتحػػاد السػػوفيتي وال
وألحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة خاصة، وعارضػو المفيػـو األمريكػي البريطػاني الػداعي إلػى حقيمػا 

 2.في القياـ بعمميات عسكرية دوف الرجوع إلى مجمس األمف
 مف الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا المتبنىالثاني  الفقهي الرأي/  ب

رأى الفريػػؽ الثػػػاني مػػػف الفقػػػو إلػػػى القػػػوؿ بمشػػػروعية اسػػػتخداـ القػػػوة التػػػي سػػػمح بيػػػا القػػػرار 
 441لضػػماف إحكػػاـ المقاطعػػة االقتصػػادية المفروضػػة عمػػى العػػراؽ بموجػػب القػػرار رقػػـ:  443رقػػـ:

عراقػي ومنػع التحايػؿ عمػى تطبيػؽ الحظػر االقتصػادي وىو منع التيرب المستندا إلى اليدؼ منو 

                                                 
 .239 -238مي أبو العال، مرجع سابؽ، ص أحمد عبد اهلل ع 1
 .239نفس المرجع، ص،  2
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رغـ أف الحصار االقتصادي مف أعماؿ الحػرب إال أنػو عنػدما يػرخص بػو مػف مجمػس  الشامؿ و
األمف لمدوؿ األعضػاء أو دوؿ بعينيػا تنتفػي عنػو صػفة الحػرب باعتبػاره عمػبل مػف أعمػاؿ القمػع 

 1.الجماعي
 العراؽوفرض الحصار الجوي ضد  451القرار رقـ:  /2

حكامػػ  االقتصػػادي لمحصػػار ااسػػتكماال مػػف مجمػػس األمػػف لتػػدابير العقوبػػات ضػػد العػػراؽ وا 
لى  63/17/1771 :بتاريخ 451: البري والبحري عميو صدر القرار رقـ بحظر رحبلت الطيراف مف وا 

العراؽ والكويت وحظر استقباؿ الطائرات مف أي مػف الػدولتيف فػي مطػارات العػالـ، وبيػذا الشػكؿ 
 الجوانب التالية: 451مت حمقة شموؿ الجزاءات الدولية برا وبحرا وجوا وقد تناوؿ القرار رقـ: اكتم
بصرؼ النظر عف وجود أية حقوؽ يمنحيا أي اتفاؽ دولي أو عقػد مبػـر  –عمى جميع الدوؿ  -

امػات يفرضػيا مثػػؿ ىػذا االتفػاؽ أو العقػػد أو قبػؿ تػػاريخ ىػذا القػرار أو أيػػة التز أو تػرخيص ممنػوح 
أال تسػمح أيػة دولػة ألي طػػائرة بػأف تقمػع مػف إقميميػا إذا كانػت الطػػائرة  –لتػرخيص أو التصػريح ا

تحمػػؿ أي شػػحنة إلػػى العػػراؽ أو الكويػػت أو منيمػػا عػػدا األغذيػػة فػػي الظػػروؼ االسػػتثنائية رىنػػا 
 2.العقوبات التابعة لو بصدور قرار مف مجمس األمف ولجنة

ميػػع الػػدوؿ أليػػة طػػائرة مػػف المقػػرر أف تيػػبط فػػي ج يقػػرر مجمػػس األمػػف أيضػػا بػػأف ال تسػػمح -
 3:العراؽ أو الكويت أيا كانت الدولة المسجمة فييا بالمرور فوؽ إقميميا ما لـ

تيػػػبط ىػػػذه الطػػػائرة فػػػي مطػػػار تحػػػدده تمػػػؾ الدولػػػة خػػػارج العػػػراؽ أو الكويػػػت ليتسػػػنى تفتيشػػػيا  -أ
أو ىػذا القػرار ويجػوز  441/1771 :ضمانا لعدـ وجود أية شػحنات عمػى متنيػا تمثػؿ انتياكػا لمقػرار

 4ليذا الغرض احتجاز الطائرة ألية فترة يقتضييا األمر.
 .توافؽ لجنة العقوبات عمى الرحمة المعنية -ب

                                                 

 .  240ص،  ، مرجع سابؽ،أحمد عبد اهلل عمي أبو العال1 
2

 .110ص  ، مرجع سابؽ،مد أبو الوفا محمد، الجزاءات والتدابير التي اتخذها مجمس األمف ضد العراؽحأ 

 عمى الموقع اإللكتروني: 25/09/1990الصادر في:  670راجع نص القرار رقـ:  3
www.un.org    

 .111، مرجع سابؽ، ص مد أبو الوفا محمدحأ وأنظر كذلؾ:  
 .ثالث طائرات كانت متجهة لمعراؽأعمنت تفتيش قد  ،تركياأف  670 لقرار مجمس األمف رقـ:أوؿ تطبيؽ يشار في خصوص  4

http://www.un.org/
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المتحػػدة بيػػذه الرحمػػة بوصػػفيا مخصصػػة عمػػى وجػػو الحصػػر ألغػػراض مراقبػػي  تػػأذف األمػػـ -ج
 األمـ المتحدة العسكرييف إليراف والعراؽ.

 والسماح باستخداـ القوة 67/11/1771الصادر في:  456 رقـ: القرار /3
ذىا مجمػػس األمػػف إزاء العػػدواف العراقػػي ضػػد الخطػػوة الحاسػػمة التػػي اتخػػ 456يعتبػػر القػػرار 

الكويت حيػث سػمح المجمػس بموجبػو لمػدوؿ المتعاونػة مػع الكويػت باسػتخداـ القػوة إلجبػار العػراؽ 
عػػػػادة السػػػػمـ واألمػػػػف الػػػػدولييف  عمػػػػى االنسػػػػحاب وضػػػػماف تنفيػػػػذ كافػػػػة القػػػػرارات المتعمقػػػػة بػػػػذلؾ وا 

دولػػػة بتنفيػػػذ حممتيػػػا العسػػػكرية الجويػػػة عمػػػى  65البػػػالغ عػػػددىا لػػػتعمف دوؿ التحػػػالؼ  1بالمنطقػػػة.
القػػوات العراقيػػة فػػي الكويػػت والعػػراؽ بعنػػواف '' عاصػػفة الصػػحراء'' التػػي أدت إلػػى حسػػـ المعركػػة 

 2الحربية وانيزاـ الجيش العراقي.
ثػار التسػاؤؿ ىػؿ صػدر القػرار بنػاء عمػى المػادة: أقػد أنػو  456رقـ: ويشار في صدد القرار 

شػػراؼ 26) ( مػػف الميثػػاؽ وبالتػػالي يكػػوف القػػرار أحػػد تػػدابير األمػػف الجمػػاعي التػػي تتخػػذ بمعرفػػة وا 
مجمػػس األمػػف ذاتػػو، أـ أنػػو مجػػرد قػػرار كاشػػؼ لحػػؽ الػػدفاع الشػػرعي الفػػردي والجمػػاعي والػػذي 

 3.مف الميثاؽ 31تؤكده المادة:
 أحكاـ الدفاع الشرعي هو 456رقـ: أساس القرار  /أ

اتجػػاه مػػف الفقػػو إلػػى أف القػػرار يضػػفي الصػػفة القانونيػػة عمػػى اإلجػػراءات التػػي لجػػأت  بذىػػ
شػػػتراؾ مػػػع الػػػدوؿ المتعاونػػػة معيػػػا بوصػػػفيا مػػػف قبيػػػؿ أعمػػػاؿ الػػػدفاع إلييػػػا حكومػػػة الكويػػػت باال

مػػػػػف حيػػػػػث الصػػػػػياغة أو  الشػػػػرعي، فيػػػػػو ال يػػػػػدخؿ فػػػػػي إطػػػػار أعمػػػػػاؿ األمػػػػػف الجمػػػػػاعي سػػػػواء
اإلجراءات، فمف حيث الصػياغة أشػار القػرار إلػى اإلذف لحكومػة الكويػت والػدوؿ المتعاونػة معيػا 

( والقػرارات البلحقػة ذات الصػمة بػردع 441باستخداـ كافة الوسائؿ الضرورية لدعـ وتنفيذ القػرار )
إلشػراؼ والتنفيػذ لكػؿ عمػى ذكػر أف مجمػس األمػف يقػـو با عدواف العراقي، فيػي صػياغة لػـ تػأتال

عادة السمـ واألمف الدولييف، ومف حيث اإلجراءات فقػد أعفػى  اإلجراءات المتعمقة بردع العدواف وا 

                                                 
 .242، 241أحمد عبد اهلل عمي أبو العال، مرجع سابؽ، ص  1
 .139، 138رودريؾ إيميا أبي خميؿ، مرجع سابؽ، ص  2
 .242 ال، مرجع سابؽ، صهلل عمي أبو الععبد ا أحمد 3
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القػػرار مجمػػس األمػػف مػػف عػػبء تػػدبير القػػوات العسػػكرية البلزمػػة لمػػدفاع عػػف اسػػتقبلؿ الكويػػت، 
فاع الشػرعي الفػردي وترؾ مسؤولية ذلؾ عمى عػاتؽ دولػة الكويػت والػدوؿ المتعاونػة معيػا فػي الػد

 1.، فيو قرار كاشؼ عف ذلؾ الحؽ وليس منشئا لووالجماعي
 مف الميثاؽ 21هو أحكاـ المادة: 456أساس القرار رقـ: / ب

( مػف الميثػاؽ 21اجتيد جانب آخػر مػف الفقػو إلػى محاولػة إسػناد القػرار إلػى أحكػاـ المػادة )
يسػػتمـز  26 معتبػػرا أف االنتقػػاؿ لممػػادة: 26 دوف أف ينتقػػؿ إلػػى إجػػراءات القمػػع الػػواردة فػػي المػػادة:

أصػػحاب ىػػذا االتجػػاه أف عبػػارات القػػرار  وىػػو مػػا لػػـ يحػػدث فمػػف رأي 21اسػػتنفاذ تػػدابير المػػادة:
جػػػاءت عامػػػة، غامضػػػة وغيػػػر واضػػػحة الداللػػػة بالنسػػػبة السػػػتخداـ تػػػدابير القمػػػع والقسػػػر الػػػواردة 

ا إال فػػي حػػاالت محػػدودة وبقػػرار صػػريح والتػػي تعتبػػر اسػػتثنائية وال يجػػوز المجػػوء إلييػػ 26بالمػػادة:
 .قاطع الداللة مف مجمس األمف

لكف المبلحظ لمقرار يمحظ أف القرار قد صػدر تحػت أحكػاـ الفصػؿ السػابع ولػيس إلػى حػؽ 
كمػا  وىي آخر مواد الفصؿ السابع، 31الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي الذي تضمنتو المادة:

جػػػراءات اسػػػتثنائية أف التػػػدابير واإّلجػػػراءات المتخػػػذة ت طبيقػػػا لحػػػؽ الػػػدفاع الشػػػرعي ىػػػي تػػػدابير وا 
ضرورة توافر شروط الػدفاع الشػرعي وال يشػترط إذف أو تصػريح أو تفػويض مػف مجمػس ومقترنة ب

نما يتـ المجوء إليو بتػوافر شػرطي الضػرورة والتناسػب وتتوقػؼ ىػذه التػدابير بمجػرد قيػاـ  األمف، وا 
لمتعامػػؿ مػػع الموقػػؼ، حيػػػث ينتفػػي عندئػػذ شػػرطا الػػػدفاع  مجمػػس األمػػف باتخػػاذ التػػدابير البلزمػػػة

 2.الشرعي، وتصبح تدابير األمف الجماعي التي يتخذىا المجمس ىي الواجبة التنفيذ
ال يعتبػػر السػػابقة األولػػى التػػي يػػأذف فييػػا المجمػػس لمػػدوؿ  456ويشػػار ىنػػا أف القػػرار رقػػـ: 

سػػمحة عمػػى نطػػاؽ واسػػع فينػػاؾ ثػػبلث باتخػػاذ تػػدابير عسػػكرية تشػػمؿ القيػػاـ باسػػتخداـ القػػوات الم
بمناسػػبة األزمػػة الكوريػػة، والثانيػػة فػػي القػػرار  1731سػػوابؽ أخػػرى فػػي ىػػذا اإلطػػار، األولػػى عػػاـ 

                                                 
 .243، 242 ص، المرجع السابؽ، عبد اهلل عمي أبو العال أحمد 1
 .245، ص نفس المرجع 2
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والػػػذي أذف فيػػػو المجمػػػس لمممكػػػة المتحػػػدة بػػػاعتراض النػػػاقبلت التػػػي تحمػػػؿ الػػػنفط إلػػػى  661/1744
 1.عمقة بالعراؽالمت 443/1771 :روديسيا الجنوبية، والثالثة ىي بمناسبة القرار

ويشير الدكتور أحمد عبػد اهلل عمػي أبػو العػبل إلػى أف السػوابؽ المشػار إلييػا ربمػا تكػوف قػد 
كونػػت عرفػػا دوليػػا يجيػػز لمجمػػس األمػػف اتخػػاذ أو التػػرخيص باتخػػاذ التػػدابير واإلجػػراءات السػػريعة 

مػػػف المتخػػػذة والفعالػػػة والضػػػرورية والمناسػػػبة لػػػرد عػػػدواف أو قمعػػػو، أو لتنفيػػػذ قػػػرارات مجمػػػس األ
واقػػػع عمػػػى  دولػػػة عضػػػو فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة دوف الحاجػػػة إلتبػػػاع  لمتعػػػاوف ضػػػد عػػػدواف مسػػػمح

 واد ػػػػػػػػػػػػػػاذ أحكاـ المػػػػػػػػػػمف الميثاؽ بالنظر إلى أف انتظار استنف (25، 24، 23، 21) :إجراءات المواد
 2.السابقة قد يؤدي إلى زواؿ دوؿ مف خريطة العالـ نتيجة العدواف

ورغػػػـ بعػػػض  456أف القػػػرار رقػػػـ: ''أحمػػػد عبػػػد اهلل عمػػػي أبػػػو العػػػبل'' لػػػذلؾ يػػػرى الػػػدكتور 
مخالفاتػػو الشػػكمية أو اإلجرائيػػة لػػبعض أحكػػاـ الميثػػاؽ إال أنػػو قػػد رسػػخ عرفػػا دوليػػا كػػاف موجػػود 
ومعدال لميثػاؽ األمػـ المتحػدة، عرفػا يخػوؿ لمجمػس األمػف التػرخيص باتخػاذ التػدابير واإلجػراءات 

مػػة لمتعامػػؿ مػػع عػػدواف وقػػع عمػػى دولػػة عضػػو فػػي األمػػـ المتحػػدة وتمكػػيف تمػػؾ الدولػػة مػػف البلز 
تطبيؽ أحكاـ الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي باالستعانة بالقوة المسمحة والمساعدات األخػرى 

 3.مف الميثاؽ 25، 21، دوف استمزاـ استنفاذ التدابير واإلجراءات الواردة بالمواد:التي تقدميا الدوؿ
 ما بعد تحرير الكويتثانيا: القرارات الجزائية في

'' أف كاف مف بيف أىـ أسػئمة االختبػار مارؾ بوسويتسبؽ معنا عند تناوؿ اختبار الخبير ''
بحيػث أف العقوبػات التػي يسػتمر تطبيقيػػا  لقيػاس فاعميػة العقوبػات ىػو ىػؿ مػدة العقوبػات معقولػة

 اا بعد انتياء الفعؿ غير المشروع بفترة طويمة فيميمكف أف تخمؼ أثرا سمبي ،مدة أطوؿ مف البلـز
 عقوبػػات فػػي وجػػود طػػوؿ المػػدة غيػػر ذاسػػمي ''العػػبء اآلجػػؿ الػػذي ال مبػػرر لػػو'' مػػا يجعػػؿ مػػف ال

فاعميػػػة، فيػػػؿ كانػػػت العقوبػػػات ضػػػد العػػػراؽ بعػػػد تحقػػػؽ اليػػػدؼ منيػػػا عقوبػػػات غيػػػر ذات فاعميػػػة 
دايػػػة األمػػػر باعتبػػػار تحقػػػؽ ىػػػدفيا بػػػالنظر لطػػػوؿ مػػػدة فرضػػػيا بعػػػد أف كانػػػت ذات فاعميػػػة فػػػي ب

                                                 
 246، 245، ص أحمد عبد اهلل عمي أبو العال، المرجع السابؽ 1
 .246، ص نفس المرجع 2
 .247، 246نفس المرجع، ص  3
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فمػا  أـ ىي ذات فاعمية برغـ استمرار فػرض العقوبػات؟  األساسي وىو استعادة الكويت لسيادتو،
نعتقػد  سػيما وأنَّػاال ىي أىـ القرارات الجزائية التي تمػت تحريػر الكويػت ومػا مػدى شػرعية فرضػيا؟

سياسػي، اليػدؼ منػو ىػو تػدمير  أف اليدؼ مف مواصمة العقوبات عمى العراؽ قد صػار ذا طػابع
 يمكف أف يشكؿ خطرا عمى دولة إسرائيؿ. ،المقدرات العراقية وتدمير الدولة العراقية ككياف

 11/12/1771الصادر في:  465القرار رقـ: /1
بعػػػد انسػػػحاب العػػػراؽ مػػػف خارطػػػة طريػػػؽ لمرحمػػػة مػػػا بعػػػد الحػػػرب  465يعػػػد القػػػرار رقػػػـ: 

الػػػذي يػػػنص عمػػػى اسػػػتعادة الكويػػػت لسػػػيادتيا  465ـ: مجمػػػس األمػػػف القػػػرار رقػػػ الكويػػػت، أصػػػدر
واستقبلليا و حكومتيا الشرعية، كما تقرر رفع الحظر عمى الكويت وتحديػد شػروط وقػؼ إطػبلؽ 
النار بشكؿ رسمي، كما يحػدد األسػس الخاصػة بعمميػة التعػويض، وطالػب القػرار بترسػيـ الحػدود 

 1.بيف العراؽ والكويت مف خبلؿ لجنة خاصة بذلؾ
نػػػص القػػػرار عمػػػى االسػػتمرار فػػػي فػػػرض العقوبػػػات االقتصػػادية حتػػػى ينفػػػذ العػػػراؽ كػػػؿ لقػػد 

التزاماتػػػو تجػػػاه تػػػدمير األسػػػمحة وتجػػػاه ترسػػػيـ الحػػػدود وتجػػػاه قضػػػية التعويضػػػات، لتتشػػػكؿ بعػػػد 
بناء عمى موافقة  UNSCOM لجنة األمـ المتحدة الخاصة ،الموافقة عمى القرار مف طرؼ العراؽ

تقريػػر قدمػػو األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ  بنػػاء عمػػى  17/12/1771:تشػػكيميا فػػيمجمػػس األمػػف رسػػميا عمػػى 
البنػػود غيػػر النوويػػة فػػي عمميػػة إزالػػة أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ العراقيػػة أي المتحػػدة مػػف أجػػؿ تنفيػػذ 

فػػػي حػػػيف تولػػػت الوكالػػػة  2.البنػػػود المتعمقػػػة باألسػػػمحة الكيمائيػػػة والبيولوجيػػػة والصػػػواريخ البالسػػػتية
ريػػة ميمػػة إزالػػة وتػػدمير وتحييػػد مكونػػات البرنػػامج النػػووي العراقػػي، ولقػػد مػػرت الدوليػػة لمطاقػػة الذ

 3:عممية تدمير أسمحة الدمار الشامؿ العراقية بمراحؿ ثبلث ىي
والتػي ترتكػز عمػى جمػع المعمومػات الضػرورية إلعػداد تقػويـ بشػأف  مرحمة التفتػيش والمسػح: -

 لوجية والصاروخية.القدرات العراقية في المجاالت الكيميائية و البيو 
 وىي المرحمة التي تجعؿ األسمحة عديمة األثر. مرحمة اإلزالة: -

                                                 
 .139رودريؾ إيميا أبي خميؿ، مرجع سابؽ، ص  1
 .146، 145براهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص محمد إ 2
 .146نفس المرجع، ص  3
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وىػػي المرحمػػة التػػي تعنػػي بالتأكػػد مػػف امتثػػاؿ العػػراؽ لبللتزامػػات  مرحمػػة الرصػػد طويػػؿ األمػػد: -
والمتعمقة بعدـ امتبلكو مستقببل لؤلسػمحة  465مف القرار رقـ: (11المفروضة عميو بموجب الفقرة )

ورة وذلػػؾ طبقػػا لمخطػػة التػػي أعػػدتيا المجنػػة الخاصػػة والتػػي أقرىػػا مجمػػس األمػػف بموجػػب المحظػػ
 .1771 لعاـ 513القرار رقـ: 

ويشػػػار بشػػػأف أسػػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿ أف العػػػراؽ ومػػػف جانػػػب واحػػػد وبعػػػد موافقتػػػو عمػػػى         
خ باليسػػتية قػػاـ بتػػدمير مػػا لديػػو مػػف أسػػمحة وصػػواري، قػػد 465عمميػػات التفتػػيش وعمػػى القػػرار رقػػـ: 

وتػدمير كافػة مكونػات البػرامج الكيميائيػة والبيولوجيػػة المحظػورة، كبػادرة مػف العػراؽ إلثبػات حسػػف 
الػػذي يػػنص  465الخطػػوة العراقيػػة انتيػػاؾ لمقػػرار رقػػـ:  تاعتبػػر  ''UNSCOMالنيػػة، لكػػف لجنػػة '' 

ناصػػػر وأف الخطػػػوة العراقيػػػة كانػػػت بيػػػدؼ إخفػػػاء ع عمػػػى اإلشػػػراؼ الػػػدولي عمػػػى عمميػػػة التػػػدمير
 محظورة تتعمؽ بالصواريخ.

ليكػػػوف العػػػراؽ فػػػي قمػػػب اإلعصػػػار وينتقػػػؿ إلػػػى مرحمػػػة تعػػػدت مسػػػألة تحريػػػر الكويػػػت إلػػػى 
يبلمػػا بمقػػدرات الدولػػة العراقيػػة تتعمػػؽ أساسػػا بالبحػػث عػػف أسػػمحة الػػدمار  مرحمػػة أكثػػر خطػػورة وا 

بػػات وانتيػػت الشػػامؿ التػػي ثبػػت فيمػػا بعػػد عػػدـ وجودىػػا، بعػػد أف اسػػتمر الحصػػار واسػػتمرت العقو 
أيػػف اتضػػح لكػػؿ مبلحػػظ أف  6111المسػػألة بػػاحتبلؿ العػػراؽ مػػف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة سػػنة 

قد كانت تيدؼ إلى أىداؼ تخطت كػؿ شػرعية دوليػة،  ،مسألة الجزاءات فيما بعد تحرير الكويت
 وصارت حينذاؾ منظومة الجزاء الػدولي وسػيمة مػف وسػائؿ التػدمير الشػامؿ فرضػت عمػى العػراؽ
ولـ تتخؿ عنو حتى قضت عمى مقدراتو كدولة محورية في منطقػة الشػرؽ األوسػط و عمػى جػوار 

 دولة إسرائيؿ.
ولعؿ تصريح رئيس لجنة التفتػيش الدوليػة السويسػري ''ريتشػارد بتمػر'' الػذي قػاؿ فيػو: '' أف 

محكػـ العراؽ يمتمؾ مف األسمحة البيولوجية ما يكفػي لمقضػاء عمػى سػكاف تػؿ أبيػب'' خيػر مػدعـ ل
الحػد الػذي إلػى  1.السابؽ وخير مثػاؿ عمػى نوايػا القػوى الدوليػة مػف خػبلؿ لجػاف التفتػيش األمميػة

طمب تفتيش القصور الرئاسية و بناء عمى ذلؾ صدر مف  إلى بتمر'' وصمت فيو لجنة '' ريتشارد
ة. يطمب مف العراؽ التعاوف مع مفتشي األسمح 61/11/1775 :في 1112مجمس األمف القرار رقـ: 

                                                 
 .251، ص، 1998، أفريؿ 132عماد جاد، األزمة العراقية والتحرؾ داخؿ مجمس األمف، مجمة السياسة الدولية، العدد  1
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متنعػػػت عػػػف اوالػػػذي كػػػاف منقػػػوص المصػػػداقية مػػػف حيػػػث أف كػػػؿ مػػػف روسػػػيا والصػػػيف وفرنسػػػا 
 .التصويت

اسػتمرار العقوبػات ضػد العػراؽ بعػد تحريػر الكويػت وابتػداع مسػألة البحػث  في مجمؿ القوؿ
عػػف أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ التػػي ثبػػت عػػدـ امػػتبلؾ العػػراؽ ليػػا، أف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة 

ة أشػد الحػػرص عمػى اسػػتمرار العقوبػات عمػػى العػراؽ وىػػو مػا أوضػػحو وزيػر الػػدفاع كانػت حريصػػ
األمريكي '' ديؾ تشيني'' في شيادتو أماـ لجنة الشؤوف الخارجية في مجمس النواب حيث قاؿ: " 

أكثػر مػف ثمثػي  -نتيجة العمؿ العسػكري الػذي قمنػا بػو مػع قػوات التحػالؼ فػي الخمػيج -لقد دمرنا
، ولقػػد جردنػػاه مػػف قدرتػػو اليجوميػػة ومػػف طاقاتػػو عمػػى منػػو لػػيس صػػالحا جػػيش صػػداـ ومػػا تبقػػى

تشكيؿ تيديد لجيرانو.'' ولقد اعتبر ديؾ تشيني أف إبقاء العراؽ "منزوع المخمػب" يتطمػب اسػتمرار 
العقوبات المفروضة عميو بشدة وأف أي تحرؾ لرفع ىذه العقوبات يجب أف يبلقي معارضة ميما 

ج النفط مقابؿ الغذاء برنامجػا حػاوؿ مػف خبللػو المجتمػع الػدولي مػدفوعا ليكوف برنام 1.بمغ الثمف
اعػػات مػػا ألحقتػػػو العقوبػػات بػػػالعراؽ ظمػػف قبػػؿ الواليػػػات المتحػػدة األمريكيػػة إلػػػى تغطيػػة بعػػػض ف

كدولة وكشعب. فما مضموف برنامج النفط مقابؿ الغذاء؟ وىؿ ساعد في تفعيؿ العقوبػات؟ أـ أف 
 .61/11/6111 بتاريخ:عميو المسألة باحتبلؿ العراؽ بعد إعبلف الحرب  األمر ازداد تعقيدا وانتيت

 وبرنامج النفط مقابؿ الغذاء 764، 514القرار رقـ:  /6
نتيجػػػػة مػػػػا ألحقتػػػػو العقوبػػػػات الدوليػػػػة بػػػػالعراؽ مػػػػف مآسػػػػي إنسػػػػانية تعػػػػدت أي مسػػػػوغ يحيػػػػؿ     

عكسػية ألحقػت بحقػوؽ اإلنسػاف أدت إلى نتائج  ، إلى وصفيا بغير الشرعية ما داـ أنيابقانونيتيا
آثار تدميرية، ما ألجأ المنتظـ الدولي إلى ابتداع ما سمي ببرنامج النفط مقابؿ الغذاء كنظرة رأى 

مػػف شػػأنو أف يحقػػؽ المعادلػػة الصػػعبة التػػي  ،را فػػي حزمػػة الجػػزاءات الدوليػػةيفييػػا مبتػػدعوىا تطػػو 
وفػػي  ،ى تغيػػر سػػموكو المخػػالؼتتحػػدد فػػي الضػػغط عمػػى مخػػالؼ القاعػػدة الدوليػػة مػػا يػػؤدي بػػو إلػػ

االنتياكػػات التػػي  ،الوقػػت ذاتػػو ال يمحػػؽ بحقػػوؽ اإلنسػػاف التػػي ىػػي مػػف أىػػداؼ المجتمػػع الػػدولي
ىػػي تزيػػؿ عػػف العقوبػػات أي مشػػروعية مػػدعاة، فمػػا مضػػموف برنػػامج الػػنفط مقابػػؿ الغػػذاء؟ و مػػا 

 معوقات البرنامج؟
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 13/16/1771في: المؤرخ  514القرار رقـ: أ/ 
 1.4تحديػػد شػػروط بيػػع كميػػات محػػددة مػػف الػػنفط ال تتعػػدى 514ـ بموجػػب القػػرار رقػػـ: لقػػد تػػ     

أشػػير، باإلضػػافة إلػػى تحديػػد المنتجػػات النفطيػػة العراقيػػة مػػف أجػػؿ الوفػػاء  14مميػػار دوالر خػػبلؿ 
باالحتياجػػػات الضػػػرورية لمسػػػكاف المػػػدنييف تحػػػت إشػػػراؼ ومراقبػػػة األمػػػـ المتحػػػدة وفػػػتح حسػػػاب 

أميف عاـ األمـ المتحدة. وقد رفض العػراؽ مػدة طويمػة تنفيػذ ىػذا القػرار ضماف معمؽ تحت إدارة 
                    نظػػػػػرا لمػػػػػا ينطػػػػػػوي عميػػػػػو مػػػػػف حرمػػػػػػاف مػػػػػف ممارسػػػػػػة السػػػػػيادة الكاممػػػػػة عمػػػػػػى ثرواتػػػػػو القوميػػػػػػة 

القرار ؿ الغذاء بموجب ػػػػػػػػػر أف العراؽ عاد ووافؽ عمى برنامج النفط مقابػػػػػػػػػػوالتحكـ في نفطو، غي
 ؟فما مضموف القرار 12/12/1773.1: الصادر في 764رقـ: 
 12/12/1773:2في: المؤرخ  764القرار رقـ: ب/ 

الخػاص  676/1776 :سبؽ أف باع العراؽ جزء مػف نفطػو بنػاء عمػى قػرار مجمػس األمػف رقػـ
يػؽ بإنشاء صندوؽ األمػـ المتحػدة لمتعويضػات ولجنػة األمػـ المتحػدة لمتعويضػات والػذي قػرر تطب

الشروط المتعمقة بالمساىمات العراقية فيما يتعمػؽ بػالنفط العراقػي ومنتجاتػو والمصػدرة مػف العػراؽ 
أو يػػدفع ثمنيػػا  لكنيػػا لػػـ تسػػمـوالمنتجػػات النفطيػػة المصػػدرة قبػػؿ ىػػذا التػػاريخ  .11/12/1771:بعػػد

 .441/1771 رقـ: بسبب إجراءات الحظر وفؽ القرار

ومػػا لحقػػو مػػف  441القػػرار رقػػـ:  أحكػػاـالنظػػر عػػف  لمػػدوؿ بصػػرؼ 764ويػػأذف القػػرار رقػػـ: 
قرارات ذات الصمة، لمدوؿ باستيراد النفط والمنتجات النفطية العراقيػة، كمػا يسػمح لتركيػا باسػتيراد 

عمػى النحػو المشػار  بومارتاليؾ في تركيا -النفط ومنتجاتو مع استئناؼ عمؿ خط أنابيب كركوؾ
 ومف ميناء البكر العراقي عمى الخميج العربي.  إليو في القرارات والموائح ذات الصمة 

 

                                                 
 .140رودريؾ إيميا أبي خميؿ، مرجع سابؽ، ص  1
لتتوالى القرارات وتتابع وتمدد   986قرار بدأت بالقرار  17دد برنامج النفط مقابؿ الغذاء أف مجمس األمف قد اتخذ بصددع،  يشار في ص 2

، 1275، 1266، 1242، 1210، 1175، 1158، 1153، 1143، 1129، 1111، 1051أشهػػػر و هي كالتالي:  06فترته كؿ 
و الذي مدد برنامج النفط مقابؿ الغذاء لفترة جديدة  08/06/2000المؤرخ في:  1302والقرار رقـ:  1293، 1284، 1281، 1280
 . 05/12/2000إلى  09/06/2000يـو يبدأ مف  180مدتها 
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 ولقد أشار البعض إلى جممة الػذرائع والحجػج التػي تػذرع بيػا الجانػب األمريكػي والبريطػاني
 1:ومنيا لعرقمة وتأخير الموافقة عمى عقود الشراء

 طمب معمومات عف المستخدـ النيائي لمبضائع -
 طمب معمومات عف وسيمة النقؿ المستخدمة -
 طمب تفاصيؿ المواصفات الفنية -
 اإلدعاء أف بعض البضائع المدرجة لـ تدرج ضمف خطة التوزيع -

وبػػالرغـ مػػف كػػؿ ذلػػؾ فقػػد قبػػؿ العػػراؽ التفػػاىـ حػػوؿ البرنػػامج مػػدفوعا بجممػػة مػػف األسػػباب لعػػؿ 
 2:أىميا

 المعانػػاة الشػػديدة لمشػػعب العراقػػي مػػف جػػراء الجػػزاءات المفروضػػة عميػػو والتػػي حػػددت منظمػػة -
 :قد بمغ األغذية والزراعة تقريرا بشأنيا يفيد أف معدؿ وفيات األطفاؿ العراقييف دوف سف الخامسة

 طفؿ كؿ شير، وقد أكدت اليونسيؼ ىذا الرقـ تقريبا. 3111
اعتبر العراؽ أف االتفاؽ حوؿ برنامج النفط مقابؿ الغذاء ربما يكوف خطة نحو رفع الجػزاءات  -

 ىو خطوة في طريؽ العودة إلى المجتمع الدولي. الدولية، وأف ىذا االتفاؽ
ويشار في صدد عائدات برنامج النفط مقابؿ الغذاء أف جزء مف العائدات المالية يصرؼ فػي    

أعبػػاء ومصػػاريؼ فػػرض الجػػزاء، أي أف العػػراؽ كػػاف يمػػوؿ ويضػػمف بأموالػػو اسػػتمرار الجػػزاءات 
 3:الدولية ضده ومف تمؾ التصريفات نذكر ما يمي

ودىػػػوؾ  بالمائػػػة مػػػف العائػػػدات تػػػؤوؿ إلػػػى محافظػػػات الشػػػماؿ العراقيػػػة الػػػثبلث )أربيػػػؿ 11% -
 .(والسميمانية

 بالمائة مف العائدات تؤوؿ إلى لجنة التعويضات في جنيؼ. 63% -
 مصاريؼ إدارية لؤلمـ المتحدة. % 6.6 -
 مصاريؼ لجنة التفتيش عمى األسمحة بالعراؽ. 106% -

                                                 
 170محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  1
، 147، ص 1996، يوليو 125مجمة السياسة الدولية، العدد  -اتفاؽ النفط مقابؿ الغذاء -صالح سالـ زرنوقة، العراؽ واألمـ المتحدة 2

148. 
 .147نفس المرجع، ص  3
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اض المطموبػػػة وحسػػػب الشػػػروط العػػػراؽ أف يسػػػتخدمو فػػػي األغػػػر ىػػػي قيمػػػة مػػػا يسػػػتطيع  37% -
منػػذ بدايػػػة  فقػػػط% 31 الػػواردة، بعػػد أف كانػػػت النسػػبة التػػػي يسػػتطيع العػػراؽ أف يسػػػتخدميا تسػػاوي

 .6111 حتى ديسمبر )كانوف األوؿ( العاـ 1774البرنامج في نياية عاـ 
 اء/ بعض معوقات برنامج النفط مقابؿ الغذ1
' وىػػي تمػػؾ العقػػود التػػي تعتػػرض عمييػػا ػ ''العقػػود المعمقػػة'ؿ بمػػا عػػرؼ بػػيتعمػػؽ المعػػوؽ األو -
مبلييػػػر  16حيػػث بمغػػت قيمػػػة العقػػود المعمقػػة  1تحػػدة وبريطانيػػػا فػػي لجنػػة العقوبػػػات.واليػػات المال

حسػػب أرقػػاـ األمػػـ  6116إلػػى مػػاي  1774مميػػار فػػي الفتػػرة الممتػػدة مػػف سػػنة  67دوالر مػػف أصػػؿ 
مػػػا أف الشػػػركات التػػػي توقػػػع عقػػػود مػػػع العػػػراؽ كانػػػت غيػػػر ممزمػػػة المتحػػػدة والنسػػػب المتقطعػػػة. ك

بتنفيذىا إذا تغيرت األسعار، وقد زاد رفض لجنة العقوبات وضع شروط إلزاـ التسميـ بعػد التعاقػد 
مف كثرة حدوث ذلؾ، فضبل عمػى رفػض كثيػر مػف الشػركات إبػراـ العقػود بسػبب اآلليػات المعقػدة 

يما بعد اكتشافيا أنيا ال تستمـ حقوقيا إال بعد مضػي أكثػر مػف لبرنامج النفط مقابؿ الغذاء، ال س
مف شير إلى سػتة أشػير بعػد شير عمى وصوؿ البضائع والسمع إلى العراؽ وأف كؿ عقد يحتاج 

 2.التوقيع عميو حتى تفتح لو األمـ المتحدة رسالة اعتماد في البنؾ
رراف ذلؾ بحالة الشؾ في أف يات المتحدة وبريطانيا تبأف الوال ،ويشار حوؿ سبب التعطيؿ

لتمػؾ السػمع محػؿ العقػود اسػتخدامات عسػكرية، وعميػو يمكػف النظػر إلػى أي سػمعة بأنػو يمكػػف أف 
 3يكوف ليا استخداـ مزدوج فعمى سبيؿ المثاؿ:

أقػػػبلـ الرصػػػاص بحجػػػة أف الجرافيػػػت يسػػػتخدـ فػػػي صػػػناعة  اسػػػتيرادحػػػـر العػػػراؽ مػػػف  -
 القنبمة النووية.

                                                 
فقد ذكر أنه: ''...بمغ عدد العقود '' المحجوزة''  2001ديسمبر  18حسب التقرير األسبوعي لمكتب األمـ المتحدة لبرنامج العراؽ في  1

يار دوالر لالحتياجات  اإلنسانية و مم 3.85عقد بقيمة  1072عقد مف أجؿ شراء االحتياجات اإلنسانية والمعدات ومف ضمنها  1610
مميار دوالر  19.8عقدا محجوزا بقيمة  14مميوف دوالر لمعدات الصناعة واستطاعت المجنة خالؿ أسبوع تحرير  527عقد بقيمة  538

 مميوف دوالر '' 140.6عقدا جديدا بقيمة  57لمنها حجزت 
 .169راجع رودريؾ إيميا أبي خميؿ، مرجع سابؽ، ص 

 .172براهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص محمد إ 2
 .173نفس المرجع، ص  3
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األقنعػػة الخاصػػة بعمػػاؿ الصػػرؼ الصػػحي بسػػبب أف األقنعػػة  يراداسػػتحػػـر العػػراؽ مػػف  -
 ذات استخداـ مزدوج.

 إف فكرة القوؿ باالستخداـ المزدوج لمبضػائع والسػمع ىػو فػي الحقيقػة مػف أجػؿ التضػييؽ والتعجيػز 
 اإلرباؾ والتعطيؿ لعقود النفط مقابؿ الغذاء.و 
 وظ فػػي تحويػػؿ المبػػالغ الماليػػةأمػػا بالنسػػبة لممعػػوؽ الثػػاني فقػػد تمثػػؿ فػػي التػػأخر الممحػػ -

ذلؾ مف الدائرة الماليػة التابعػة لؤلمانػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة ومػف البنػؾ المخصصة لممشتريات و 
الػػذي يتػػولى الحسػػاب المػػالي لمعػػراؽ فػػي نيويػػورؾ، ولنػػا أف نتصػػور جممػػة التعقيػػدات التػػي تمحػػؽ 

 جممة العقوبات الدولية عمى العراؽ. الحسابات المالية في بنؾ أمريكي تقود فيو الواليات المتحدة
. '' إلػػى أف ينتقػػدىانػػافأكػػوفي ت األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة ''ولقػػد دفعػػت تمػػؾ العراقيػػؿ والمعوقػػا

وذكر بعد ذلؾ '' أنو عمى مجمس األمف أف يبحث عف فرصة لمتخفيؼ مف معاناة الشعب، الذي 
.''وقػػػد أدت ىػػػذه العقوبػػػات إلػػػى ال يمثػػػؿ فػػػي آخػػػر المطػػػاؼ األىػػػداؼ المقصػػػودة مػػػف الجزاءات

مسػػاعد األمػػيف العػػاـ ومنسػػؽ  ''دنػػيس ىاليػػدي''فػػي األمػػـ المتحػػدة وىػػـ:  مسػػؤوليفاسػػتقالة ثبلثػػة 
معمنػا '' إننػا فػي طريقنػا إلػى  1776الشؤوف اإلنسػانية فػي العػراؽ سػابقا الػذي اسػتقاؿ فػي سػبتمبر 

كمػػا اسػػتقاؿ  ع وال أخبلقػػي'' إف األمػػر بكػػؿ بسػػاطة مػػروع وىػػو غيػػر مشػػرو  ،تػػدمير مجتمػػع بأسػػره
 6111 فيفػري 11''ىانز سبونيؾ'' الذي خمؼ ''ىاليدي'' كمنسػؽ لمشػؤوف اإلنسػانية فػي العػراؽ فػي 

شػػارحا أنػػو'' لػػـ يعػػد فػػي وسػػعو أف يػػنظـ إلػػى برنػػامج يطيػػؿ أمػػد معانػػاة الشػػعب وال يمكػػف أف يفػػي 
ت أيضػػا ''جوتػػا بورغيػػاردت'' حتػػى باالحتياجػػات األساسػػية لممػػدنييف'' و بعػػد ذلػػؾ بيػػوميف اسػػتقال

 1.''رئيسة برنامج األغذية العالمي في العراؽ قائمة: '' أؤيد ما قالو السيد ''سبونيؾ'' بالكامؿ
ف  764القػػوؿ فػػي برنػػامج الػػنفط مقابػػؿ الغػػذاء المؤسػػس بموجػػب القػػرار رقػػـ:  حاصػػؿ أنػػو وا 

الدولية التي تجاوزت آثارىا  نسانية لمعقوباتإو محاولة التخفيؼ مف اآلثار البلكاف اليدؼ منو ى
إلػػػى فئػػػات الشػػػعب بكافػػػة شػػػرائحو ومكوناتػػػو، إال أف ىػػػذا البرنػػػامج وىػػػذه  ،الكيػػػاف العراقػػػي كدولػػػة

ب العراقيػػؿ السػػابؽ ذكرىػػا، المػػأموؿ منيػػا بسػػبالنظػػرة المتطػػورة لحزمػػة العقوبػػات الدوليػػة لػػـ تحقػػؽ 
ظػاـ العقوبػػات المفروضػة عمػػى وبسػبب أف البرنػامج فػػي حػد ذاتػو لػػـ يكػف إال تغطيػة عمػػى فشػؿ ن

                                                 
 .176رودريؾ إيميا أبو خميؿ، مرجع سابؽ، ص  1
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، ومحاولػػة إلنقػػاذ منظومػػة العقوبػػات الدوليػػة و التػػي بانػػت فػػي صػػورة مػػا سػػمي 1771العػػراؽ منػػذ 
بالعقوبات الذكية في إطار تطوير منظومة الجزاءات الدولية ومحاولة تحقيؽ نفس ىدؼ ما فشؿ 

 فيو برنامج النفط مقابؿ الغذاء.
 ؟ وما جدواىا؟في الحالة العراقيةالعقوبات الذكية تطبيؽ فما مضموف 

 عمى الحالة العراقية لعقوبات الذكيةاتطبيؽ المتعمؽ ب 1217: القرار رقـ/ 2
بعد أكثر مف عشر سنوات مف الجدؿ واجو نظاـ العقوبات ضد العػراؽ أزمػة لػـ يسػبؽ ليػا 

ـ العقوبػات مثيؿ، فنتيجة ما عاينو العالـ مف آثار مدمرة لمحصار عمى الشػعب العراقػي، بػدأ نظػا
عمى العػراؽ يفقػد أي مشػروعية لػو، وبػدأ يفقػد أي مسػوغ أخبلقػي يجعمػو يسػتمر، مػا أدى إلػى أف 

 1.قد بدأ يتياوى ويسقطالتحالؼ الدولي الذي دعـ نظاـ العقوبات عمى العراؽ 
وفػػي ىػػذا السػػياؽ المتعمػػؽ بفشػػؿ نظػػاـ العقوبػػات المفػػروض عمػػى العػػراؽ لمػػدواعي السػػابقة، 

 '' جػػػػواف كػػػػروؾ'' مػػػػع معيػػػػد  باالشػػػػتراؾ FourthFreedom.Org الحريػػػػة الرابػػػػع فقػػػػد قػػػػاـ منتػػػػدى
لدراسات السبلـ لمحاولة إيجاد بديؿ عػف العقوبػات الشػاممة فػي صػورة عقوبػات أكثػر تحديػد فيمػا 

و قػػد ركػػزت الدراسػػة عمػػى األسػػمحة و السػػمع ذات الصػػبغة  2.عػػرؼ الحقػػا '' بالعقوبػػات الذكيػػة''
 3:ترحاتالعسكرية ومف تمؾ المق

 .حظر تصدير األسمحة لمعراؽ والمواد ذات االستعماؿ المزدوج -

 .اإلبقاء عمى السيطرة عمى نفط العراؽ -

 .لتقديـ المساعدات االقتصادية لمدوؿ المجاورةتأسيس آلية تعويض جديدة  -

 إقامة نظاـ إلكتروني لمواردات ذات االستعماؿ المزدوج التي يوافؽ عمييا. -

مػػى رحػػبلت طػػائرات الشػػحف المتجيػػة إلػػى العػػراؽ الخضػػوع لتفتػػيش تجريػػو األمػػـ االشػػتراط ع -
 المتحدة.

                                                 
ما أدى إلى أف حطت به أكثر مف ثمانيف طائرة، زيادة حجـ التجارة مع العراؽ استيرادا   2000أعيد فتح مطار بغداد الدولي في أوت  1

عادة فتح خط أنابيب البتروؿ المعمؽ مع العراؽ، انتهاء مراقبة الشحنات وتصديرا، موافقة سوريا عمى إقامة منطقة ت جارة حرة جديدة وا 
 عندما أنهت الحكومة األردنية عقدها مع شركة لويدز.  2000المرسمة إلى العراؽ عف طريؽ ميناء العقبة األردني في ديسمبر  

 روحة في الفرع المتعمؽ بتطورات الجزاءات الدولية مف حيث شكمها.مف األط 227راجع في تعريؼ العقوبات الذكية وصورها: الصفحة  2
 .178محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  3
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ولمحقيقػػة يمكػػف القػػوؿ أف نظػػاـ العقوبػػات الذكيػػة قػػد بػػدأ منػػذ أف قػػاـ مجمػػس األمػػف بفػػرض      
وذلػػػؾ  16/11/1775: الصػػػادر فػػػي 1115الجػػػزاءات الموجيػػػة ضػػػد القػػػادة العػػػراقييف بػػػالقرار رقػػػـ: 

الدولي، حيف وضع قائمة بأسماء القادة العػراقييف الممنػوعيف مػف دخػوؿ الػببلد  بمنعيـ مف السفر
لحيف االلتزاـ بقرارات األمـ المتحدة ذات الصػمة فيمػا يخػتص بمجنػة التفتػيش عمػى األسػمحة، وقػد 

 أدى ىذا القرار إلى نجاح ممموس فيما يخص ىدفو، إال أنو لـ تتـ متابعتو.
إلػى أف األمػر يحتػاج إلػى نظػاـ  ،الشػاممة تـ أزمة العقوباوقد أشار ''كولف باوؿ'' في خض

 عقوبات جديدة عمى العراؽ وصفيا بالذكية حتى ال ينيار نظاـ العقوبات بشكؿ كامؿ.
 ؼبإجمػاع اآلراء فػي مجمػس األمػف الػذي عػر   12/13/6116 :فػي 1217ليصدر القػرار رقػـ: 

ئػػو الواليػػات المتحػػدة أف يظيػػر بأنػػو بقػػرار العقوبػػات الذكيػػة والػػذي حػػاوؿ مجمػػس األمػػف ومػػف ورا
سعى إلى فرض العقوبات ذات اليدؼ المحدد، وىو في الحقيقػة سػعى إلػى منػع االنييػار الفعمػي 

، وىػػدؼ أساسػػا إلػػى إبقػػاء عائػػدات الػػنفط العراقيػػة تحػػت سػػيطرة األمػػـ المتحػػدة، لنظػػاـ العقوبػػات
والتػي سػبؽ وتناولنػاه فػي الجزئيػة ودليؿ ذلؾ ىو جممة العراقيؿ والمعوقات التي واجيػت البرنػامج 

إلػػػى حػػػػد أف حرمػػػت المستشػػػفيات والمػػػػدارس  1.المتعمقػػػة بمعوقػػػات برنػػػامج الػػػػنفط مقابػػػؿ الغػػػذاء
ومعامػػؿ تنقيػػة الميػػاه مػػف أبسػػط مسػػتمزمات تسػػيير ىػػذه المرافػػؽ، مػػا جعػػؿ مػػف مشػػروع العقوبػػات 

يػة التػي كانػت مأمولػة الذكية ال ينجح في الوصوؿ إلى اليػدؼ المنشػود ويفشػؿ فػي تحقيػؽ الفاعم
منو، وىو التقييـ الػذي سػنتناولو بالدراسػة بعػد التطػرؽ ألىػـ آثػار الجػزاءات الدوليػة عمػى العػراؽ، 

 فما ىي ىذه اآلثار عمى الدولة والشعب العراقي؟
 الجزاءات الدولية عمى العراؽوفاعمية : آثار الثانيالمطمب 

مػػة مػػف اآلثػػار السػػمبية فػػي مختمػػؼ مجػػاالت مفػػت جممػػة القػػرارات الجزائيػػة ضػػد العػػراؽ جمخ     
الحياة لمدولة العراقيػة، فيػؿ أدت ىػذه اآلثػار إلػى فاعميػة تحقيػؽ أىػداؼ العقوبػات؟ أـ أنيػا كانػت 

 ؟دوف أثر في خصوص تغيير سياسة النظاـ العراقي
 

                                                 
 مف هذع األطروحة. 272  -271 أنظر: ص 1
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  الفرع األوؿ: آثار الجزاءات الدولية عمى العراؽ
بالمقارنػة مػع ر منظػورة )متوقعػة( ربمػا تتضػاءؿ إف ما تمحقو أسمحة الدمار الشامؿ مف آثػا

 يناجازاكالدمار والخراب الذي تسببو العقوبات االقتصادية، فإذا كاف القصؼ الذري لييروشيما و 
فػي الحػرب العالميػة  الكيماويػةأف ثمانيف ألؼ قد قتمػوا باألسػمحة قد قتؿ حوالي مائة ألؼ إنساف و 

 الواقعػػة فعػػبل عمػػى األرض، ضػػرار اإلنسػػانية فػػي العػػراؽاألولػػى، فػػإف تقػػديرات األمػػـ المتحػػدة لؤل
تذكر أف العقوبات االقتصػادية كانػت السػبب األساسػي فػي مػوت أعػداد مػف العػراقييف يفػوؽ عػدد 

 ى ػػػػػػػد أدت ىذه العقوبات إلػػػػػػػػػػػػالذيف قتموا عبر التاريخ نتيجة ما يسمى بأسمحة الدمار الشامؿ، فق
  1مف العراقييف. موت أكثر مف مميونيف

عمى طوؿ مسػار ليس فقط عمى كياف الدولة، بؿ تعدى التأثير لقد أثرت العقوبات االقتصادية   
كمػا وصػفو تقريػر بعثػة  إلػى النسػيج االجتمػاعي لمشػعب العراقػي الػذي صػارالعقوبات وما بعػده، 

ف محاصػػرو األمػػـ المتحػػدة لحقػػوؽ اإلنسػػاف:'' بمػػد يعػػيش فػػي الفوضػػى وفيػػو مواطنػػوف مػػذعوروف 
وتيـ ىربػا مػف طاحونػة قتػؿ آخروف يرحموف بمئات اآلالؼ مػف بيػداخؿ أحيائيـ المقسمة طائفيا و 

 ،لػػػذلؾ فإجمػػػاال سنفصػػػؿ فػػػي اآلثػػػار التػػػي خمفتيػػػا الجػػػزاءات الدوليػػػة عمػػػى مسػػػتوييف 2.''ال تيػػػدأ
 .مجتمعي يتعمؽ بواقع الناساقتصادي متعمؽ بكياف الدولة و 

 مبية عمى كياف الدولة العراقية: اآلثار االقتصادية السأوال
فػي  441لقد انعكست اآلثار األولى لمحصار االقتصػادي عمػى العػراؽ بموجػب القػرار رقػـ: 

صورة النقص الشديد لمسمع االستيبلكية، السيما األطعمة واألدوية مع ارتفاع أسعارىا إلى سػبعة 
لمصػػانع أخػػرى كمػػا أضػػعاؼ أو أكثػػر مػػع إغػػبلؽ مصػػانع األسػػمدة و خفػػض الطاقػػة اإلنتاجيػػة 

 3انعكس أثر ذلؾ أيضا في النقص الشديد في الموارد واآلالت البلزمة لتكرير البتروؿ.

                                                 
1 Mueller. John ,And Karl , Sanctions of Mass Destruction, Foreign Affairs , Vol.78. No.3 (May-
June 1999). P 51.  

 .579جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  عمي 2
 .52، ص 1991، يناير 103أحمد إبراهيـ محمود، محددات وأهداؼ السموؾ العراقي، مجمة السياسة الدولية، العدد  3
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كما أف معدالت التضخـ قد شيدت مستويات قياسية ليا مع تدني شػديد فػي األجػور جعػؿ 
مػػف قبػػؿ مػػف شػػراء السػػمع االسػػتيبلكية أمػػر مسػػتحيؿ دوف أف يحصػػموا عمػػى األسػػعار المدعومػػة 

فقػػد أغمقػت معظػػـ المصػانع نتيجػػة  %21فقػد انيػػار االقتصػاد العراقػػي بنسػبة ال تقػػؿ عػف  الدولػة،
ى الحصػػػػار نقػػػػص المػػػػواد الخػػػػاـ و قطػػػػع الغيػػػػار المسػػػػتخدمة فػػػػي عمميػػػػة اإلنتػػػػاج، باختصػػػػار أد

 االقتصادي عمى العراؽ إلى النتائج التالية:
 تدهور الناتج المحمي اإلجمالي/ 1

وثيقة صادرة منيا بعد أف أجرت مقارنة بػيف النػاتج المحمػي  أبانت األمـ المتحدة بناء عمى
بعد فرض الجزاءات بحوالي تسع  1777قبؿ فرض الجزاءات و عاـ  1767اإلجمالي العراقي عاـ 

مميػار دوالر  5303 مسػاويا لمػا قيمتػوكػاف  1767، أف الناتج المحمي اإلجمالي العراقي عػاـ سنوات
نتيجػة الجػزاءات الدوليػة، وذلػؾ كنتيجػة  مباشػرة لبلنخفػاض  1777ليصير ال يتجاوز الثمثيف عػاـ 

مميػػػار دوالر لتيػػػبط تمػػػؾ  701 مػػػا قيمتػػو 1771الكبيػػر لصػػػادرات العػػػراؽ النفطيػػػة التػػي بمغػػػت عػػػاـ 
مػػا يجعػػؿ مػػف العػػراؽ فػػي حالػػة عجػػز كبيػػر عمػػى تمبيػػة  1771 مميػػار دوالر عػػاـ 603 القيمػػة إلػػى
تػوفير فػي سػيما المتعمقػة بػالتعميـ و الصػحة بػؿ و ت الشعب العراقػي فػي كافػة المجػاالمتطمبات ال
لقد أدى التدىور في الناتج المحمػي اإلجمػالي لمعػراؽ إلػى تػدىور حػاد فػي نصػيب  1.الغذاء نفسو

دوالر سنويا، صػار  6311 ما يعادؿ 1767مف ذلؾ الناتج، ففي حيف بمغ ذلؾ النصيب عاـ  الفرد
 2ا.دوالر سنوي 651ما يعادؿ  1772عاـ 

 تدهور قيمة الدينار العراقي /6
لقد أدت الجزاءات الدولية ضد العراؽ إلى انييار قيمػة العممػة العراقيػة بحيػث تجػاوز سػعر 

ولػػػـ تػػػنجح كػػػؿ  1776-1771 الػػػدوالر األمريكػػػي ثبلثػػػة آالؼ دينػػػار عراقػػػي فػػػي الفتػػػرة الممتػػػدة مػػػف
مثػؿ سػحب الورقػة النقديػة  اإلجراءات االقتصادية التي انتيجيػا العػراؽ فػي رفػع قيمػة الػدينار مػف

                                                 
 .158، 157تـ، مرجع سابؽ، ص ػػػػمحمد إبراهيـ مم 1
 .158نفس المرجع، ص  2
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تمػؾ دينػار حيػث لػـ تػؤد  631دينار مف التداوؿ وتعويضيا بورقػة نقديػة أكبػر فػي صػورة  63ذات 
  1.الخطوة إلى تخفيؼ حدة التضخـ

جمػػػاال يمكػػػف  القػػػوؿ أف الجػػػزاءات الدوليػػػة المفروضػػػة عمػػػى العػػػراؽ قػػػد أدت فػػػي المجػػػاؿ وا 
 :االقتصادي إلى اآلثار التالية

 .اتب الشيري لمموظؼ إلى متوسط يعادؿ دوالريفانخفاض الر  -

 .مف القوى العاممة% 31ازدياد عدد العاطميف عف العمؿ إلى نسبة  -

تزايػػػد معػػػدالت الفقػػػر وذلػػػؾ مػػػع عجػػػز الحكومػػػة عػػػف دفػػػع األجػػػور والرواتػػػب لمػػػوظفي  -
 مف الركود االقتصادي الحاد. خمؽ حالةالدولة، األمر الذي 

 2تموينية ودعـ السمع األساسية.العمؿ بنظاـ البطاقات ال -
 : آثار الجزاءات الدولية عمى مناحي حياة اإلنساف العراقيثانيا

مصػرؼ،  46مزرعػة  161مخػزف وسػوؽ تجػاري و  131لقد دمر القصؼ المتواصؿ لمعراؽ 
مستشػفى عػاـ  66مدرسػة  424مركز لخدمات الماء والكيربػاء،  135ألؼ بيت ووحدة سكنية  161
ضػػافة لممنشػػآت االقتصػػادية واالجتماعيػػة األخػػرى التػػي ال تحصػػى. لقػػد كػػاف مركػػز صػػحي، إ 23

القصؼ العسكري ضػد العػراؽ ضػخما عشػوائيا تجػاوز األىػداؼ العسػكرية التػي شػرع مػف أجميػا، 
 3.فقد شمؿ كؿ عنصر في البنى التحتية واالجتماعية والتراثية في الببلد

تزيػػػد مػػػف حمقػػػات التػػػدمير والتنكيػػػؿ لقػػػد جػػػاءت الجػػػزاءات الدوليػػػة الصػػػارمة ضػػػد العػػػراؽ ل
بالشعب العراقي و لعؿ مف أىـ المجاالت التي لحقيا التػدمير و كبيػر األثػر مػف جػراء الجػزاءات 
الدولية، قطاع التعميـ وقطاع الصحة والقطاع البيئي وىي القطاعات التػي سػنورد ألىػـ األضػرار 

 في ثبلث جزئيات:وذلؾ التي تعرضت ليا مف جراء العقوبات 
 

                                                 
 ، نقال عف:  158ص  ، المرجع السابؽ،محمد إبراهيـ ممتـ 1
اتح عبد الكريـ الشيخمي، دراسة ميدانية عف أسباب التضخـ في ظؿ الحصار االقتصادي المفروض عمى العراؽ، مجمة أـ المعارؾ، السنة ف

  .192، 189، ص 1992، أبريؿ، 02األولى، العدد 

 .159محمد إبراهيـ ممتـ، المرجع السابؽ، ص  2
 .244، 243، ص 1996الدراسات السياسية واإلستراتيجية، مؤسسة األهراـ،  ، مركز1995راجع التقرير االستراتيجي العربي لعاـ  3
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 ر الجزاءات الدولية عمى العراؽ في مجاؿ التعميـػػػأث /1
أف السياسػػػة التعميميػػػة  ، إلػػػىالتػػػي واكبػػػت مرحمػػػة فػػػرض العقوبػػػات اليونسػػػكو ترصػػػد تقػػػارير     

 1767ففي عاـ  ،لمطمبةتضمنت توفير المنح الدراسية وتسييبلت البحث والدعـ الطبي قد لمعراؽ 
ؿ الناميػة أعمى قميبًل مف معػدؿ الػدو  %53وسطة والثانوية وصؿ معدؿ المسجميف بالمرحمتيف المت

فػػي  انخفػػض معػػدؿ األميػػة 1771، ووفقػػًا لتقريػػر التنميػػة البشػػرية لعػػاـ %51مجتمعػػة والتػػي تبمػػغ 
إلػػػى  لكػػػف جممػػػة الجػػػزاءات التػػػي فرضػػػت عمػػػى العػػػراؽ قػػػد أدت 1765.1عػػػاـ % 61إلػػػى  العػػػراؽ

حسػػػب % 31بنسػػػبة  (سػػػنة 16 إلػػػى 14مػػػف ) ةاألطفػػػاؿ بالمػػػدارس لمفئػػػة العمريػػ انخفػػاض التحػػػاؽ
مصػػػػادر اليونسػػػػكو حيػػػػث اعتمػػػػدت معظػػػػـ األسػػػػر العراقيػػػػة عمػػػػى األطفػػػػاؿ فػػػػي تػػػػأميف المػػػػوارد 

وزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ العراقػػي أف الػػوزارة أبرمػػت خػػبلؿ العػػاـ  وأشػػار فػػي نفػػس الصػػدد 2.المعيشػػية
دوالر السػػتخداميا فػػي طبػػع مميػػوف  11صػػفقة السػػتيراد شػػحنة مػػف الػػورؽ بقيمػػة  72-71 :الدراسػػي

 الكتب المدرسية، إال أف الشحنة لـ تصؿ إلى العراؽ بسبب تجميد األرصدة العراقية في الخارج.
كمػػػػػا أف المػػػػػدارس افتقػػػػػدت إلػػػػػى مسػػػػػتمزمات العمميػػػػػة التربويػػػػػة كػػػػػأجيزة المعامػػػػػؿ ووسػػػػػائؿ 

 160136 :نقص، حيػػث بمػػغ الػػعػػانى قطػػاع التربيػػة العراقػػي مػػف نقػص الكػػوادر التربويػػة 3.اإليضػاح
 4. 71-76 :معمـ ومعممة حسب إحصاءات العاـ الدراسي

 أوائػػؿلقػػد أدت العقوبػػات الدوليػػة إلػػى جعػػؿ العػػراؽ دولػػة متخمفػػة تعميميػػا بعػػد أف كانػػت مػػف 
 بيف أوساط الشعب. أو تكاد الدوؿ العربية التي تنعدـ فييا األمية 

 البيئيالصحي و مجاؿ الأثر الجزاءات الدولية عمى العراؽ في / 6
الضػػرورية لتنقيػػة  ،سػػيما مػػادة الكمػػورال الكيماويػػةلقػػد أدى منػػع العػػراؽ مػػف اسػػتيراد المػػواد 

المياه بحجة أف ىذه المادة تستخدـ في إنتاج األسمحة الكيميائيػة ذات الػدمار الشػامؿ، إلػى جعػؿ 
األمراض دؿ اإلصػابة بػمػف معػ زادالمياه العراقية غير آمنة و ال صالحة لبلسػتعماؿ البشػري، مػا 
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سػػػيما أمػػػراض اإلسػػػياؿ وأمػػػراض الكبػػػد والتيفويػػػد، فقػػػد أشػػػارت الدراسػػػات ذات الصػػػمة واألوبئػػػة ال
فقػػػػط مػػػػف الميػػػػاه العراقيػػػػة صػػػػالحة لمشػػػػرب واالسػػػػتخداـ % 13أف الخاصػػػػة بمنظمػػػػة اليونسػػػػيؼ 

فػػي مقػػر  66/11/1774 فػػي:كمػػا صػػرحت الناطقػػة الرسػػمية لميونيسػػيؼ ''كػػاراؿ ببلمػػي''  1.اآلدمػػي
لتكػوف   2.طفؿ عراقي يموتوف في كػؿ شػير بسػبب المجاعػة واألمػراض 2311لمتحدة بأف األمـ ا

 3111المحصمة أف أكثر مف مميوف طفؿ عراقي قد لقػوا حػتفيـ بسػبب الميػاه غيػر النقيػة وبمعػدؿ 
 طفؿ شيريا حتى منتصؼ التسعينات.

دت إلػػى الوفيػػات لقػػد أدى التػػدىور الكبيػػر فػػي البيئػػة العراقيػػة إلػػى انتشػػار األمػػراض التػػي أ
شخص مػف الفئػات العمريػة المختمفػة فػي الفتػرة  621.456 :المرتفعة حيث أدت العقوبات إلى وفاة

 اشػػخص سػػنويا فػػي حػػيف أف الػػذيف مػػاتو  1610111 :أي بمعػػدؿ 1775حتػػى مػػارس  1771مػػف أوت 
مسػت لقػد  3.شخص فقط أي بمعدؿ زيادة تفوؽ األربعػة أضػعاؼ 660111 :كاف حوالي 1767 عاـ
أشػػارت منظمػػة األغذيػػة والزراعػػة أنيػػا قػػد لعقوبػػات الدوليػػة حتػػى الثػػروة الحيوانيػػة بػػالعراؽ، فقػػد ا

الحظػػػت انتشػػػار األمػػػراض بػػػيف الحيوانػػػات بشػػػكؿ يصػػػعب السػػػيطرة عميػػػو ممػػػا أدى إلػػػى نفػػػوؽ 
جماال يمكف تمخيص اآلثار المجتمعية 4.الحيوانات  5:لمعقوبات الشاممة عمى العراؽ في وا 

لكػػؿ  115 إلػػى 1767لكػػؿ مائػػة ألػػؼ حالػػة والدة عػػاـ  31الوفيػػات أثنػػاء الػػوالدة مػػف تزايػػد معػػدؿ  -
 .1775مائة ألؼ حالة والدة عاـ 

خػبلؿ  7506الدة إلػى لكػؿ ألػؼ حالػة و  1106زادت نسبة وفيات األطفاؿ دوف سف الخامسة مػف  -
ى حػػوالي ربػػع إلػػ 1771% عػػاـ 2كػػغ( مػػف  603وارتفػػع نقػػص وزف المواليػػد )أقػػؿ مػػف  الفتػرة نفسػػيا،

مػػف نسػػاء  %70، بسػػبب سػػوء التغذيػػة عنػػد الػػوالدة. وىنػػاؾ حػػوالي 1775المواليػػد المسػػجميف عػػاـ 
 العراؽ يعانيف مف فقر الدـ.
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فقػػط مػػف سػػكاف المػػدف يمكػػنيـ % 50 إلػػى أف 1990تقريػػر لبرنػػامج الغػػذاء العػػالمي عػػاـ  أشػػار -
 1.في المناطؽ الريفية% 33 الحصوؿ عمى المياه الصالحة لمشرب، في حيف تصؿ النسبة إلى

الػذي دفػع مػف أجميػا؟ وىػؿ كانػت محققػة ىػذه الجػزاءات الدوليػة تسػتحؽ الػثمف  حزمػةفيؿ كانػت 
ومف ثمة يأتي السؤاؿ األىـ: ىؿ كانػت ذات فاعميػة فػي منظػور ؟ لمغرض الذي شرعت مف أجمو

 ؟ اختبار الخبير '' مارؾ بوسويت''
 ة عمى العراؽالجزاءات الدولي فاعمية: الفرع الثاني

ت مجمػس األمػف الػدولي الجزائيػة ضػد العػراؽ تمثػؿ فػي تخريجيػا ابالرغـ مف أف حقيقة قرار 
، فقػػد رأينػػا أف نقسػػميا إلػػى جممػة واحػػدة مػػف القػػرارات، لكننػػا وفػػؽ منيجنػػا فػػي تقيػػيـ ىػػذه العقوبػػات

منسػجمة حزمتيف بالنظر إلى ىدؼ كؿ حزمة، إذ قدرنا أف ىػدؼ القػرارات األمميػة األولػى كانػت 
مػع حالػػة عػػدواف العػػراؽ عمػػى الكويػػت، فكانػت قػػرارات مجمػػس األمػػف موضػػوعية غيػػر ذات طػػابع 

األمػػػر الػػػذي فػػػي  ،16/16/1771 :سياسػػػي تيػػػدؼ أساسػػػا إلػػػى إرجػػػاع الوضػػػع إلػػػى مػػػا قبػػػؿ تػػػاريخ
ىػػػدؼ باألسػػػاس إلػػػى القضػػػاء عمػػػى كيػػػاف الدولػػػة  ا،سياسػػػي ااعتقادنػػػا قػػػد تغيػػػر وأخػػػذ أكثػػػر طابعػػػ

عػػؿ مػػف الجػػزاءات الدوليػػة فػػي حزمتيػػا الثانيػػة وسػػيمة فػػي يػػد الػػدوؿ الكبػػرى لخمػػؽ العراقيػػة، مػػا ج
مػػوازيف قػػوى لصػػالح طػػرؼ دوف طػػرؼ فػػي نظػػرة إسػػتراتيجية تتعػػدى واقػػع الحالػػة العراقيػػة، فمػػا 

'' مػػارؾ د تحريػػر الكويػػت بمنظػػور اختبػػارفاعميػػة الجػػزاءات الدوليػػة ضػػد العػػراؽ فيمػػا قبػػؿ ومػػا بعػػ
 بوسويت''؟  

 لنسبة لحزمة الجزاءات الدولية لما قبؿ تحرير الكويت: باأوال
إف تنػػاوؿ مسػػألة فاعميػػة الجػػزاءات الدوليػػة عمػػى العػػراؽ فػػي شػػقيا األوؿ المتعمػػؽ بالحزمػػة 

والتػػػي كػػػاف اليػػػدؼ  456وتنتيػػػي بػػػالقرار رقػػػـ  441األولػػػى مػػػف الجػػػزاءات والتػػػي تبػػػدأ بػػػالقرار رقػػػـ
رجػػاع الحػػاؿ إلػػى مػػػا الوصػػوؿ إلػػػى تحريػػر الكويػػت و  وىػػ ،األساسػػي منيػػا رد العػػدواف العراقػػػي وا 

وبغض النظػر عػف الجػدؿ القػانوني والفقيػي حػوؿ مسػألة كػوف التػدابير الجزائيػة  16/16/1771:قبؿ
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المفروضة عمى العراؽ ىي في صورة تدابير القمع وأحكػاـ األمػف الجمػاعي أو فػي صػورة أحكػاـ 
ف توصػػؼ إال أنيػػػا شػػػرعية وقانونيػػػة وحالػػة الػػػدفاع الشػػػرعي، فإنيػػػا وفػػي كػػػؿ األحػػػواؿ ال يمكػػػف أ

تيػدؼ إلػى رد العػػدواف عمػى دولػػة عضػو فػػي األمػـ المتحػدة تعرضػػت النتيػاؾ سػػيادتيا مػف دولػػة 
عضو في نفس المنتظـ، وبحثا فػي مسػألة فاعميػة ىػذه العقوبػات فػي حزمتيػا األولػى قبػؿ تحريػر 

 الكويت وبالنظر إلى االختبار السداسي لمخبير ''مارؾ بوسويت'' 
يكػوف  -؟ هؿ فرضت العقوبات ألسباب وجيهػة –لبلختبػارالجواب عف السؤاؿ األوؿ  فإف

بالنظر إلى أف اليػدؼ المعمػف والػواقعي ىػو تحريػر الكويػت تأسيسػا عمػى األقػؿ عمػى مبػدأ  بػ نعـ
 التضامف الدولي بيف أعضاء المجتمع الدولي، ما يجعؿ العقوبات في ىذا الصدد ذات فاعمية.

سؤاؿ الثاني مف االختبار المتعمؽ بػ '' هؿ تستهدؼ العقوبات الجهػات أما الجواب عف ال
فػي حزمتيػا األولػى قبػؿ تحريػر الكويػت أنيػا قػد فإف المبلحظ عػف الجػزاءات الدوليػة  المناسبة؟''

وواقعػة التحريػر بعػد  16/16/1771: كانت متسارعة ولـ تستغرؽ وقتا طػويبل فبػيف واقعػة الغػزو فػي
وقػػػت قصػػػير، اسػػػتيدفت  67/11/1771 :فػػػي 465ء''بموجب القػػػرار رقػػػـ: معركػػػة ''عاصػػػفة الصػػػحرا

دواليػػػػب االقتصػػػػاد واألنشػػػػطة الحيويػػػػة فػػػػي الدولػػػػة فػػػػي صػػػػورة النشػػػػاطات الماليػػػػة والتجاريػػػػة و 
الخدمات، غير أف سرعة تحرير الكويت جعؿ مف تأثير ىذه الصور الجزائية غير ذا تأثير كبير 

إلنساف بالقدر الذي يدفع إلػى القػوؿ أف العقوبػات أثػرت عمى أفراد الشعب وعمى منظومة حقوؽ ا
يجعمنا نقوؿ أف مجمؿ الجزاءات الدولية قد استيدفت الجيات  عمى الجيات المناسبة لمفرض، ما

 المناسبة في دولة العراؽ، وتكوف بذلؾ العقوبات قد كانت في ىذه الجزئية ذات فاعمية.
' مػػػارؾ بوسػػػويت'' والمتعمػػػؽ بػػػػ ''هػػػؿ أمػػػا عػػػف السػػػؤاؿ الثالػػػث ودائمػػػا ضػػػمف اختبػػػار '

بػالنظر إلػى أف  (نعػـ)ػ تستهدؼ العقوبات البضائع المناسبة؟'' فإننا نجيػب عػف هػذا السػؤاؿ بػ
واسػػتثنى مػػف ذلػػؾ المػػواد قػػد نػػص عمػػى العقوبػػات الشػػاممة التجاريػػة والماليػػة، ( 441)القػػرار رقػػـ: 

اؽ لػػػـ يمتثػػػؿ لمشػػػرعية الدوليػػػة إال بعػػػد عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف العػػػر الغذائيػػػة والطبيػػػة ولػػػواـز التعمػػػيـ، 
الجػػزاءات الدوليػػة  ، مػػا يجعمنػػا نػػذىب إلػػى فاعميػػة(456)اسػػتخداـ القػػوة العسػػكرية بموجػػب القػػرار

 (نعـػ )جوابنا عمى السؤاؿ الثالث بلبالنظر 
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فإنػا واتسػاقا  عمى السؤاؿ الرابع المتعمؽ بػ '' هؿ مدة العقوبػات معقولػة'' اكما أنه وجواب
بػالنظر  (نعػـ)ػبػ العقوبات الدوليػة إلػى حػزمتيف فإنػا نجيػب عمػى السػؤاؿ ا في تقسيـمع منهجن

 :إلػػػػى أنػػػػو وتماشػػػػيا مػػػػع اليػػػػدؼ المعمػػػػف مػػػػف العقوبػػػػات وىػػػػو تحريػػػػر الكويػػػػت فػػػػإف بػػػػيف تػػػػاريخ

 ى الجواب عف ػػػػػػػا يحيؿ إلػػػػػػػػػػم مدة معقولة 67/11/1771 وتاريخ تحرير الكويت بعد 16/16/1771
َـّ إلى تقييـ الجزاءات إلى أنيا ذات فاعمية.السؤاؿ ب  ػ )نعـ( ويحيؿ مف ث

ػ '' هؿ لمعقوبات مفعوؿ؟'' فإننػا نجيػب بػ ػبػ با عمى السؤاؿ الخامس المتعمؽوجوا كما أنو
وىػو تحريػر الكويػت واسػتعادتو لكامػؿ سػيادتو  ،مػف جممػة الجػزاءاتبالنظر لتحقؽ الهدؼ  (نعـ)

المػػؤرخ  441 :نطػػؽ ومطمػػب مػػا جػػاء فػػي مضػػموف القػػرار رقػػـعمػػى إقمػػيـ الدولػػة تأسيسػػا عمػػى م
والعودة إلى ما قبؿ ىذا التاريخ أي إلػى مػا قبػؿ  باالنسحابوالذي طالب العراؽ  16/16/1771:في

 واقعة الغزو، ما يجعمنا نذىب إلى القوؿ بفاعمية الجزاءات الدولية
عقوبػػات االحتجػػاج بسػػبب ػ '' أال تثيػػر التبػػارا لمسػػؤاؿ السػػادس والمتعمػػؽ بػػواخكمػػا أنػػو 

يتقػاطع مػع  فػإف الجػواب عػف ىػذا السػؤاؿ انتهاؾ مبػادئ اإلنسػانية ومػا يمميػه الضػمير العػاـ؟''
الجػػػواب عمػػػػى السػػػؤاؿ الرابػػػػع المتعمػػػؽ بمػػػػدة العقوبػػػات، بحيػػػػث أف قصػػػر مػػػػدة فػػػرض العقوبػػػػات 

اؾ مبادئ الخاصة بالحزمة األولى جعؿ مف السؤاؿ السادس غير واضح التأثير عمى مسألة انتي
 إلنسانية وما يمميو الضمير العاـ.ا

ليكػػوف تقيمنػػا النيػػائي فػػي مسػػألة فاعميػػة الجػػزاءات الدوليػػة ضػػد العػػراؽ فػػي الحزمػػة األولػػى 
مػػف العقوبػػات أنيػػا ذات فاعميػػة حققػػت اليػػدؼ منيػػا، دوف أف تصػػؿ ابتػػداءا إلػػى انتيػػاؾ مبػػادئ 

 اإلنسانية ومنظومة حقوؽ اإلنساف. 
 مة الجزاءات الدولية لما بعد تحرير الكويت: بالنسبة لحز ثانيا

 11/12/1771تبدأ دراسة فاعمية الجزاءات الدولية ضد العراؽ في حزمتيا الثانية مف تاريخ: 
أىػػداؼ القػػرارات المتتاليػػة لمػػا  بػػاإلطبلع عمػػى حيػػث، 465تػػاريخ إقػػرار مجمػػس األمػػف لمقػػرار رقػػـ: 

ىدفػو  ركػزمف الواليات المتحدة األمريكية قػد  بعد تحرير الكويت نجد أف المجتمع الدولي مدفوعا
ف جػاء الػنص عميػو وتجريد العػراؽ مػف أسػمحة الػدمار نزع السبلح العراقي عمى  الشػامؿ والػذي وا 

أف وصػوؿ ىػدؼ الواليػات األمريكيػة إلػى حػد السػعي إلػى إسػقاط النظػاـ إال  465فػي القػرار رقػـ: 
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ة يمكػػف أف تكػػوف مبػػررا لمػػا عانػػاه الشػػعب العراقػػي أذىػػب عػػف حزمػػة العقوبػػات الثانيػػة أي شػػرعي
 يجة تواصؿ العقوبات الدولية عميو.العراقي مف مآسي نت

المػػنيج الػػذي اخترنػػاه لفحػػص مػػدى فاعميػػة الجػػزاءات ميمػػا يكػػف مػػف أمػػر فإنػػو واتسػػاقا مػػع 
مػػارؾ بوسػػويت'' فػػػإف '' الدوليػػة ضػػد العػػراؽ لمػػا بعػػد تحريػػر الكويػػت. وبحثػػا فػػي اختبػػار الخبيػػر

، يكػوف بػالنفي -هػؿ فرضػت العقوبػات ألسػباب وجيهػة؟ –مػى السػؤاؿ األوؿ المتعمػؽ الجواب ع
نػزع  أف ىػدؼ أغمبيػا قػد كػافذلؾ أنو تبػيف مػف خػبلؿ جممػة القػرارات التػي اتخػذت بشػأف العػراؽ 

 وجعمو خارج دائرة الصراع في منطقة الشرؽ األوسط. سبلح العراؽ
و بأنػػو ألجػػؿ ذلػػؾ يجػػب وع المخمػػب" "منػػز ديػػؾ تشػػيني" بضػػرورة جعػػؿ العػػراؽ "إف تصػػريح 

يدحض أي سبب وجيػو  1.العقوبات ومعارضة أي تحرؾ لرفع فروضة عميواستمرار العقوبات الم
بو في فرض واستمرار العقوبات الدولية عمى العراؽ، بؿ أف األمػر قػد وصػؿ إلػى أنػو  ُيَحاَججُ قد 

العػراؽ لممفتشػتيف الػدولييف  وبموجبػ و الػذي سػمح 16/11/6116: في 1221وبعد صدور القرار رقـ:
أصػػرتا عمػػى ، إال أف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وبريطانيػػا قيػػد أو شػػرطبممارسػػة عمميػػـ بػػدوف 

، ورغػـ أف مفتشػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة قػد قػدموا تقريػرىـ في التزاـ العراؽ بػالقرارالتشكيؾ 
 نيايػةف أسػمحة الػدمار الشػامؿ، إال أف يتضمف خمو العراؽ مػ 65/11/6111: لؤلمـ المتحدة بتاريخ

العقوبات الدولية عؿ العراؽ قد خمص إلى إعبلف الحرب عمػى العػراؽ مػف قبػؿ الواليػات المتحػدة 
يتحقػػؽ حينػػذاؾ اليػػدؼ الحقيقػػي مػػف حزمػػة  و 2.الدوليػػة األمريكيػػة بقػػرار انفػػرادي خػػارج الشػػرعية

حمبة الصراع لصالح إسرائيؿ، ما يجعؿ  العقوبات الثانية عمى العراؽ وىو احتبللو و إخراجو مف
 العقوبات الدولية في ىذه الجزئية غير ذات فاعمية.مف 

هػػؿ تسػػتهدؼ العقوبػػات الجهػػات  - مػػف االختبػػار والمتعمػػؽ بػػػ أمػػا الجػػواب عػػف السػػؤاؿ الثػػاني
ف كػاف مسػتيدفا مباشػرة بالعقوبػات ىػو الشػعب العراقػي مػا ألحػؽ حظ أف مػفإف المبل -المناسبة؟

                                                 
 .153محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  1
بالبيت األبيض: أف أمريكا ال تحتاج إلى  13/03/2003ذهب الرئيس األمريكي جورج بوش في المؤتمر الصحفي الذي عقدع بتاريخ:  2

 األمـ المتحدة وال تنتظر موافقة مف أحد عندما يتعمؽ األمر بأمف شعبها.
 وتعاطؼ بعض العالـ معها  11/09/2001 وال شؾ أف الواليات المتحدة قد استندت في التعبير عف هذع الالقانونية الدولية الواضحة ألحداث

 .332مد عبد اهلل عمي أبو العال، مرجع سابؽ، ص أنظر في ذلؾ: أح  
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مميػوف طفػؿ عمػى  وفػاة إلػى مػثبل  واسعة منو مآسي وصمت في خصوص وفيات األطفاؿبفئات 
مدار العقوبات الدولية عمى العػراؽ، ناىيػؾ عمػا لحػؽ مجػاالت التعمػيـ والصػحة والبيئػة مػف آثػار 
ال إنسانية جاءت عمى مقدرات الشعب العراقي، و لممفارقة أف ىذه العقوبات لـ تسقط النظػاـ بػؿ 

ف شوكتو عمى حساب الشعب العراقي، ما أدى إلى ابتداع مػا سػمي ببرنػامج الػنفط قوتو وزادت م
لكػػف دوف أف يحقػػؽ المػػأموؿ منػػو لكثػػرة العراقيػػؿ التػػي صػػادفت  764مقابػػؿ الغػػذاء بموجػػب القػػرار 

و يجعػػؿ مػػف العقوبػػات فػػي ىػػذه  -ال –تطبيقػػو، مػػا يجعػػؿ مػػف الجػػواب عػػف سػػؤاؿ االختبػػار ىػػو 
 الجزئية بدوف فاعمية.

الحظػػت  -هػػؿ تسػػتهدؼ العقوبػات البضػػائع المناسػػبة؟ -ػ ا عػػف السػػؤاؿ الثالػػث والمتعمػؽ بػػمػأ
الدراسػػة أف جممػػة البضػػائع التػػي كانػػت محػػبل لمعقوبػػات قػػد كانػػت مػػف البضػػائع التػػي تػػدخؿ فػػي 
، أساسيات معاش المواطف العراقي سػواء كػاف ذلػؾ فػي ميػداف التعمػيـ أو الصػحة أو حتػى الغػذاء

سػتعماؿ المػزدوج لمبضػائع وأف تمػؾ البضػاعة يمكػف أف تكػوف محػبل لصػناعة بحجة ما سػمي باال
 األسمحة وما شابو.

ىػػو مػػا عبػػر عنػػو إف أبمػػغ تعبيػػر عػػف أف العقوبػػات الدوليػػة لػػـ تسػػتيدؼ البضػػائع المناسػػبة 
األمـ المتحدة: ''دنيس ىاليدي'' مساعد األميف العاـ ومنسؽ الشؤوف اإلنسانية في العراؽ  موظؼ
بمناسبة االستقالة: '' إننا في طريقنا إلى تدمير مجتمع بأسره، إف األمر بكػؿ بسػاطة  صرح الذي

مروع وىو غير مشروع وال أخبلقي''  كما أف ما صرح بو ''ىانز سبونيؾ'' الػذي خمػؼ ''ىاليػدي'' 
كمنسػؽ لمشػؤوف اإلنسػػانية صػرح بمناسػبة اسػػتقالتو ىػو اآلخػر بأنػػو:'' لػـ يعػد فػػي وسػعو أف َيػػن ظَّـَ 

 1لى برنػامج يطيػؿ أمػد معانػاة الشػعب وال يمكػف أف يفػي حتػى باالحتياجػات األساسػية لممػدنييف''إ
و يجعػػػؿ مػػػف العقوبػػػات الدوليػػػة ضػػػد العػػػراؽ قػػػد  -ال –مػػػا يجعػػػؿ مػػػف الجػػػواب عػػػف السػػػؤاؿ ىػػػو 

 استيدفت البضائع غير المناسبة ويجعميا حينذاؾ بدوف فاعمية.
فػإف مسػار حزمػة  -هػؿ مػدة العقوبػة معقولػة؟ - عمؽ بػػا عمى السؤاؿ الرابع المتوجواب هكما أن

قانونيػا وانتيػي  465بموجػب القػرار رقػـ: 11/12/1771:العقوبات فػي شػقيا الثػاني قػد بػدأ منػذ تػاريخ

                                                 
1

 راجع في خصوص هولف هساعد األهيي العام لألهن الوتحدج وهٌسك الشؤوى اإلًساًيح في العراق '' دًيس هاليدي'' و ''هاًز سثوًيك''  

  1540رودريك أيليا أتو خليل، هرجع ساتك، ص 
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أيػف تػـ ترحيػؿ حالػة  ،بأغمبيػة أصػوات مجمػس األمػف 65/14/6111: فػي 6115بموجب القرار رقػـ: 
بعػػػػد أف دفػػػع العػػػػراؽ جممػػػػة  الفصػػػػؿ السػػػادس العػػػراؽ مػػػػف أحكػػػاـ الفصػػػػؿ السػػػابع إلػػػػى موجبػػػات

أخرى فػي نيايػة  رمميار دوال 11مميار دوالر في انتظار استكماؿ  26تعويضات لمكويت قدرت بػ 
مػػدة غيػػر  ،سػػنة وعشػػروفمػػا يجعػػؿ مػػف امتػػداد العقوبػػات عمػػى مػػدار تقريبػػا ثبلثػػة ، 6113سػػنة 

عقوبػات ضػعفت فعاليتيػا، فػػبل فكممػا طالػت مػدة ال ،معقولػة فػي تحقيػؽ اليػدؼ مػف فػرض العقوبػػة
النظػػػػاـ العراقػػػػي سػػػػقط و ال أسػػػػمحة الػػػػدمار الشػػػػامؿ وجػػػػدت، وال الشػػػػعب العراقػػػػي ىنػػػػأ بػػػػالعيش 
والكرامػػة، مػػا يجعػػؿ مػػف العقوبػػات ضػػد العػػراؽ فػػي الحزمػػة الثانيػػة منيػػا عديمػػة الفاعميػػة بػػالنظر 

  -ال -بػ  لمجواب عمى السؤاؿ
فإننػا نجيػب أف المفعػوؿ الوحيػد  -لمعقوبات مفعوؿ؟هؿ  -ػ ما عف السؤاؿ الخامس والمتعمؽ بأ

الػػذي حققتػػػو العقوبػػػات ىػػػو تػػدمير العػػػراؽ كدولػػػة وتػػػدمير العػػراؽ كشػػػعب ولعػػػؿ التمػػػزؽ الطػػػائفي 
، فقػػد ىػػو أحػػد نتػػائج العقوبػػات الدوليػػة عمػػى العػػراؽ ،اليػػـوواالقتتػػاؿ الػػداخمي الحػػادث فػػي العػػراؽ 

ذعوروف محاصػػروف داخػػؿ أحيػػائيـ المقسػػمة صػػار العػػراؽ بمػػدا يعػػيش فػػي الفوضػػى، مواطنػػوه مػػ
ما يجعؿ مف الجواب عمى السؤاؿ ىو أف العقوبات قد كانت ببل مفعوؿ ما يجعميا دوف  1طائفيا.
 فاعمية.

أال تثيػػر العقوبػػات االحتجػػاج بسػػبب  - بػػارا لمسػػؤاؿ السػػادس والمتعمػػؽ بػػػكمػػا أنػػه واخت
ف الجػواب عػف السػؤاؿ يكػوف بػنعـ، ذلػؾ فػإ -انتهاؾ مبادئ اإلنسانية وما يمميه الضمير العػاـ؟

الشػأف والػرأي العػاـ أف كثير مف منظمات حقوؽ اإلنساف الحكومية وغير الحكومية و الميتمػيف ب
سيما في ظؿ ما كانت وسائؿ اإلعػبلـ تبثػو مػف مآسػي إنسػانية ومػف مػوت لؤلطفػاؿ، الدولييف، ال

 كثػر إنسػانية، فػي صػورة مػا سػمياستنكرت العقوبات وطالبت بضرورة إيجاد بدائؿ أخرى تكوف أ
، لكػف نتػائج الصػورتيف لػـ تنجحػا فػي بالعقوبات الذكيػة أو ببرنػامج الػنفط مقابػؿ الغػذاء فيما بعد،

تقػػديرنا فػػي تحقيػػؽ معادلػػة العقػػاب مػػف جيػػة و عػػدـ انتيػػاؾ حقػػوؽ اإلنسػػاف مػػف جيػػة ثانيػػة، مػػا 
 جعؿ مف الجزاءات في ىذه الجزئية بدوف فاعمية.

                                                 
 وما يميها. 274ولية عمى العراؽ مف هذع األطروحة، ص راجع المطمب الثالث المتعمؽ بآثار الجزاءات الد 1
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منا النيائي في مسألة فاعمية الجزاءات الدولية ضد العراؽ فػي الحزمػة الثانيػة مػف ليكوف تقي     
ا الطػػابع السياسػػي وأدت إلػػى مييػػالعقوبػػات أنيػػا غيػػر ذات فاعميػػة لػػـ تحقػػؽ اليػػدؼ منيػػا غمػػب ع

فيػؿ نفػس  انتياؾ أحد القواعد اآلمػرة فػي القػانوف الػدولي أال وىػو حمايػة كرامػة وحقػوؽ اإلنسػاف.
 ؟ الميبية الحالةيصدؽ عمى العقوبات المفروضة عمى  ىذا التقييـ

 المبحث الثاني: الجزاءات الدولية ضد ليبيا
أف تناولنػػػا موجػػػب  ،سػػػبؽ معنػػػا عنػػػد تنػػػاوؿ الموجبػػػات المسػػػتجدة لفػػػرض الجػػػزاءات الدوليػػػة     

كػأثر نػاتج عػف التحػوؿ فػي النظػاـ الػدولي الجديػد،  ىػذه الجػزاءاتاإلرىاب الدولي كمبرر لفرض 
ذلؾ فإف الحالة الميبية تمثؿ أحد مظاىر ىذا الموجب في فرض الجزاء، إذ أف مجمس األمػف قػد ل

اتخػػذ جممػػة مػػف القػػرارات الجزائيػػػة تحػػت أحكػػاـ الفصػػؿ السػػػابع بػػداعي أف عمػػؿ تفجيػػر الطػػػائرة 
مػف النقاشػات القانونيػة التػي كثيػرا عمى مدينة لوكاربي مف األعماؿ اإلرىابيػة، رغػـ أف األمريكية 

ذي رأت أف المسػػألة فػي كػؿ األحػػواؿ ىػي مسػػألة عمػؿ مػف األعمػػاؿ اإلجراميػة الػػ ،ناولػت الحالػةت
يتطمػػب متابعػػة قانونيػػة بموجػػب أحكػػاـ االتفاقػػات الدوليػػة وعمػػى الخصػػوص اتفاقيػػة مػػونت  لعػػاـ 

موضػوع، فمػا تفصػيؿ الحالػة ، وىو ما ذىبت إليو محكمة العدؿ الدولية في صدد مناقشػة ال1751
 منيا؟ ه الجزاءات في تحقيؽ اليدؼ المرجو ؟ وما مدى فاعمية ىذةالميبي

 القرارات الجزائية ضدهاو  الميبيةأسباب الحالة المطمب األوؿ: 
تعػػد الحالػػة الميبيػػة مػػف أىػػـ الحػػاالت التػػي اتخػػذت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ومػػف بعػػدىا      

تأسيسػػا عمػػى أف حالػػة تفجيػػر طػػائرة  األمػػـ المتحػػدة موجبػػا لفػػرض جممػػة مػػف الجػػزاءات الدوليػػة،
عمػػبل مػػف األعمػػاؿ اإلرىابيػػة الػػذي يتطمػػب تطبيػػؽ أحكػػاـ الفصػػؿ  61/16/1766 لوكػػاربي بتػػاريخ:

السابع واستخداـ القوة العسكرية، بالرغـ مف أف النقاش القانوني الكبير قد دار حوؿ مسألة تحديد 
أو فػػػي صػػػورة محكمػػػة العػػػدؿ اختصػػاص الجيػػػة المكفػػػوؿ ليػػػا التػػدخؿ فػػػي صػػػورة مجمػػػس األمػػف 

نونية ال عبلقة لمجمس األمف ىي في النياية حالة قا -كما رأى البعض –الدولية باعتبار الحالة 
  فما أسباب الحالة الميبية؟ وما تكيّيفيا القانوني السميـ؟بيا. 
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  وتكييفها القانوني فرع األوؿ: أسباب الحالة الميبيةػػػال
بػيف مػا ىػو يرجػع إلػى تػاريخ سػابؽ عمػى حادثػة  ،زاءات ضد ليبياتراوحت أسباب فرض الج     

الميبية في عيد الرئيس  ةوبيف ما ىو ربما واقعي يعود إلى سياسة الدول 525تفجير طائرة البوينغ 
      ذافي.القمعمر 

 أوال: أسباب الحالة الميبية
لػى األزمػة الميبيػة ممػتـ( عنػد التطػرؽ إ إبػراىيـيشير بعض المػؤلفيف ومػنيـ األسػتاذ )محمػد 

جاح في تػدمير مقػدرات الدولػة العراقيػة إثػر حػرب الخمػيج ية إلى أف األزمة قد حدثت بعد النالغرب
مع إيراف، وبعد بداية تعثر مفاوضات السبلـ في الشػرؽ األوسػط، مػف حيػث أف الحالػة قػد كانػت 

ف التػػأثير فػػي الموقػػؼ عػػ 1.ذات األبعػػاد الراديكاليػػة فػػي نظػػر ىػػؤالء الكتػػاب مػػف أجػػؿ إبعػػاد ليبيػػا 
مػع الكيػاف الصػييوني، فضػبل عمػى أف األزمػة الميبيػة الغربيػة قػد العربي تجػاه مفاوضػات السػبلـ 

والدوؿ الغربية عمػى أعتػاب أزمػة اقتصػادية، مػا جعػؿ مػف األزمػة الميبيػة شػاغؿ  -آنذاؾ –ثارت 
يتي وتبقػػػي حمػػػؼ لمسياسػػة الغربيػػػة ومسػػػعى إليجػػػاد بػػػدائؿ مناسػػػبة تعػػػوض انييػػػار االتحػػػاد السػػػوف

 2.شماؿ األطمسي محبل لمحركة والتأثير
ميما يكف مف أمر فإف الحقيقة في األزمة الميبية الغربية أف مناسبة الحالة قد كانت بواقعة 

والتابعػػػػة لشػػػػركة )بػػػػاف  61/16/1766 :بتػػػػاريخ (525بوينػػػػغ )انفجػػػػار الطػػػػائرة األمريكيػػػػة مػػػػف نػػػػوع 
لوكػاربي االسػكتمندية فػي بريطانيػا بعػد  فػوؽ بمػدة 111: أمريكاف( لمطيػراف المػدني فػي رحمتيػا رقػـ

إقبلعيػػا مػػف لنػػدف بأقػػؿ مػػف سػػاعة، مػػا أدى إلػػى مصػػرع جميػػع ركابيػػا وطاقميػػا والبػػالغ عػػددىـ 

                                                 
1

إلى أف العالقات الميبية الغربية وباألساس مع الواليات المتحدة األمريكية لـ تشهد أي تحسف منذ قياـ الثورة الميبية في الفاتح مف  يشار 
مية ووطنية رائدة والتي اتخذتها الثورة الميبية بداية مف ، ونتيجة لممواقؼ التي ينظر إليها في دوائر إعالمية بأنها مواقؼ قو 1969سبتمبر 
، وتأميـ شركات البتروؿ 1970بجالؿ القوات األمريكية عف القواعد العسكرية المتمركزة بها والذي استكمؿ بالفعؿ في جواف  مطالبتها

تهت بجزاءات اقتصادية مختمفة وقطع العالقات األمريكية والبريطانية، والتحرشات المستمرة بيف القوات األمريكية والميبية والتي ان
 1977سية األمريكية مع ليبيا سنة الدبموما

 راجع في خمقية التوتر بيف الواليات المتحدة ودولة ليبيا
ف جميؿ محمد حسيف، تطور ممارسات األمف الجماعي الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة في ضوء أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة، مأخوذ م

-1-مؤلؼ جماعي بعنواف: األمـ المتحدة في ظؿ التحوالت الراهنة في النظاـ الدولي، منشورات مركز البحوث والدراسات السياسية، الطبعة
  .104، 103ص 1994، 
  .222، 221محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  2
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لتقػػود التحقيقػػات  1.عمػػى األرض مػػف سػػكاف بمػػدة لوكػػاربي مػػواطف 11( فضػػبل عمػػى مصػػرع 637)
الكترونيػػػػة وضػػػػعت ضػػػػمف جيػػػػاز إلػػػػى أف سػػػػبب االنفجػػػػار ىػػػػو عمػػػػؿ إرىػػػػابي بواسػػػػطة قنبمػػػػة 

''كاسيت''في حقيبة مبلبس موجودة في الجزء المخصص لشحف األمتعػة، ومػا زاد مػف تأكيػد ىػذا 
الفرض ىو انقطاع االتصاؿ البلسمكي وسرعة ارتطاـ الطائرة باألرض وأقواؿ شيود العياف الذيف 

 2الطائرة أثناء تحميقيا في الجو. انفجارأكدوا 
يراف إلعبلـ إلى الفصائؿ الفمسطينية و البداية عف طريؽ وسائؿ اوقد وجو االتياـ في  ا 

وسوريا وليبيا، ولكف بعد مرور ثبلث سنوات عمى الحادثة تقريبا وجيت الواليات المتحدة 
عندما أرسمت كؿ مف حكومتي الواليات  65/11/1771:بتاريخوبريطانيا االتياـ رسميا إلى ليبيا 

يف ليبييف قد قاما بتفجير نبية تبمغانيا بأف مواطة إلى الحكومة الميا مذكرة مشتركالمتحدة وبريطاني
الطائرة األمريكية، وىو االتياـ الذي جاء بناء عمى تقرير أصدره كبير المحمفيف في محكمة 

وبناء عمى ىذا الحكـ طمبت الحكومة األمريكية مف  12/11/1771 :األمريكية في اكولومبي
عبد الباسط المقرحي واألميف خميفة فحيمة ألجؿ استكماؿ  السمطات الميبية تسميـ السيد

إلى  61/11/1771: وقد انضمت فرنسا بتاريخ 3.التحقيقات والحكـ في القضية بشكؿ نيائي
( في UTAالتابعة لشركة )تولي آي  (DC10)موضوع الطائرة الفرنسية  حيف أثارت الدولتيف

لتحمؿ فرنسا المسؤولية  17/17/1767 :تاريخالتي سقطت في صحراء النيجر بو  556رحمتيا رقـ: 
وقد أصدرت  4لنفس المتيميف في قضية لوكاربي )عبد الباسط المقرحي و األميف خميفة فحيمة(.

البمداف الثبلث بيانا مشتركا جاء فيو أف الدوؿ الثبلث قدمت مطالب عدة لمسمطات الميبية 
 5ومنيا:

                                                 
1

 .311، ص لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابؽ 

 .312ص ، نفس المرجع 2
  205محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  3

تضمنت المذكرة المشتركة عمى أنه يتعيف عمى الحكومة الميبية أف تقدـ لممحاكمة كؿ المتهميف في الجريمة و أف تقبؿ المسؤولية عف 
اح بكؿ حرية لموصوؿ تصرفات الموظفيف الميبييف، أف تكشؼ عما تعرفه عف هذع الجريمة بما في ذلؾ أسماء كؿ المسؤوليف عنها والسم

 إلى الشهود والوثائؽ....أف تقع تعويضا مناسب، عمى ليبيا أف تمتثؿ لذلؾ فورا وبشكؿ كامؿ.
 . 170راجع في تفاصيؿ المذكرة المشتركة: عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص 

 .313، 312لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابؽ، ص  4
 .207، 206ؽ، ص محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع ساب 5
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يقػات بخصػػوص تفجيػر الطػائرتيف األمريكيػػة أف تقبػؿ ليبيػا اإلجػػراءات القضػائية والتحق -
 والفرنسية

أف تمتـز ليبيا عمى نحو مممػوس وقطعػي بوقػؼ جميػع أشػكاؿ األعمػاؿ اإلرىابيػة، كمػا  -
 توقؼ جميع أشكاؿ المساعدة لمجماعات اإلرىابية.

 أف تبرىف ليبيا عف طريؽ إجراءات ممموسة عف تخمييا عف اإلرىاب.  -
عبلقػػػة ليػػػا  بيػػػة القائمػػػة عمػػػى تحقيقػػػات مشػػػكوؾ فييػػػا وأكػػػدت أف الرفضػػػت ليبيػػػا االتيامػػػات الغر 

ورفضت تسميـ مواطنييا إلى جيات أجنبية نظرا ألف القانوف الميبي صاحب اختصػاص بالحادثة 
حػػػدى الػػػدوؿ  أصػػػيؿ فػػػي ىػػػذه المحاكمػػػة وأنػػػو لػػػيس ىنػػػاؾ أي اتفاقيػػػة ألجػػػؿ التسػػػميـ بػػػيف ليبيػػػا وا 

لية في حاؿ ثبوت االتيػاـ مػف جيػة دوليػة محايػدة عمػى الثبلث، عمى أنيا مستعدة لتحمؿ المسؤو 
مستوى التحقيػؽ أو المحاكمػة. لكػف الموقػؼ الغربػي وبالػذات الػدوؿ الػثبلث قػد كػاف عمػى خػبلؼ 
النظرة الميبية ما جعؿ مف النقاش الميبي يثور حوؿ التكييؼ الصحيح لمحالة الميبية بػيف مػف رأى 

لمخػػتص بنظػػره مجمػػس األمػػف الػػدولي فػػي مسػػعى حفػػظ فػػي الحالػػة عمػػبل مػػف األعمػػاؿ اإلرىابيػػة ا
السػػػمـ واألمػػػف الػػػدولييف، وبػػػيف نػػػاظرا لممسػػػألة بأنيػػػا حالػػػة إجراميػػػة خاصػػػة بقمػػػع األعمػػػاؿ غيػػػر 
المشػػروعة التػػي تضػػر بػػأمف وسػػبلمة الطيػػراف المػػدني تأسيسػػا عمػػى أحكػػاـ اتفاقيػػة مػػونت  لعػػاـ 

في ظؿ النقاش القانوني وظؿ التجاذبات  لغربيلمنزاع الميبي افما ىو التكييؼ القانوني   1751.1
 السياسية؟  

 لمنزاع الميبي الغربييؼ القانوني يّ : التكثانيا
 فػي أفتمحور األوؿ  :في مسألة التكييؼ القانوني رأياف 2.لقد تجاذب النزاع الميبي الغربي

نظػػر المسػػألة تطػػرح فكػػرة اإلرىػػاب الػػدولي ومػػف ثمػػة لمجمػػس األمػػف االختصػػاص األصػػيؿ فػػي 
المسألة واتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ السمـ واألمف الدولييف وىو موقؼ الواليات المتحدة األمريكية 

                                                 
 .314لمى عبد الباقي العزاوي، مرجع سابؽ، ص  1
كؿ  هو ف المقصود بالنزاعفإبشأف '' جنوب غرب إفريقيا ''  1962موجب الرأي االستشاري الصادر عف محكمة العدؿ الدولية سنة ػػب 2

القانونية أو في المصالح المتعمقة بشخص أو اختالؼ عمى مسألة تتعمؽ بالقانوف أو الواقع أو أي تعارض أو تصادـ في وجهات النظر 
اإلدعاء مف دولة تجاع  -اتفاؽ الدوؿ األطراؼ عمى أف القضية تشكؿ نزاعا، -...وبأف النزاع يمكف أف يتوافر في الحاالت التالية: ثرػػػػػأك

 األخرى بخرؽ التزامات دولية وبإنكار الدولة محؿ االتهاـ بذلؾ... 
 .315زاوي، المرجع السابؽ، ص راجع لمى عبد الباقي الع
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أف المسػػألة فػػي البدايػػة والنيايػػة، ىػػي مسػػألة  فػػي حػػيف أف الػػرأي الثػػاني يػػرىوبريطانيػػا وفرنسػػا، 
تفصيؿ فما  1ار.تفاقيات الدولية في ىذا اإلطقانونية تتعمؽ بموضوع تسميـ المجرميف وتطبيؽ اال

 مف المسألة ؟ والغربي الموقؼ الميبي
 في النزاعرأي ليبيا القانوني  /1

خػػاص  والمؤيػػدوف ليػػا أف النػػزاع يتعمػػؽ بمسػػألة قانونيػػة موضػػوعيا نػػزاع قػػانوني رأت ليبيػػا
بتسميـ المجرميف، وىو نزاع يبحث في إطار القواعد القانونية العادية بوصفيا القواعػد  المرجعيػة 

 1751.2ا الشأف وبالذات قواعد اتفاقية مونت  لعاـ في ىذ
وتحػػػػػاجج ليبيػػػػػا بأنيػػػػػا وحػػػػػدىا المختصػػػػػة لمحاكمػػػػػة المتيمػػػػػيف فػػػػػي القضػػػػػية اسػػػػػتنادا إلػػػػػى 
االختصاص الشخصي لمدولة واسػتنادا إلػى نػص المػادة السادسػة مػف القػانوف الميبػي الػذي يػنص 

ايػة أو جنحػة فػي ىػذا القػانوف، يعاقػب عمى أف:'' كؿ ليبي ارتكب وىو خارج ليبيا فعبل يعتبػر جن
بمقتضى أحكامو إذا عاد إلى ليبيا..'' وقد اسػتند الموقػؼ الميبػي لػدعـ موقفػو إلػى اتفاقيػة مػونت  

 .1751لعاـ 
 اإلقميمػيمػف االختصػاص  1741لقد اتخذت اتفاقية مونت  ومف قبميا اتفاقيػة طوكيػو لعػاـ 

الخامسػة  المػادة ية الناظرة في النػزاع، وذلػؾ بموجػبمبدأ ليا في تحديد اختصاص الجية القضائ
منيػػا التػػي تػػنص عمػػى أنػػو لكػػؿ دولػػة متعاقػػدة أف تتخػػذ اإلجػػراءات البلزمػػة لفػػرض اختصاصػػيا 

  3:القضائي بنظر الجرائـ في الحاالت التالية
 عندما ترتكب الجريمة بإقميـ تمؾ الدولة  -

 ؾ الدولةعندما ترتكب ضد أو عمى متف طائرة مسجمة في تم -

 في حالة ىبوط الطائرة في إقميـ تمؾ الدولة وعمى متنيا المتيـ -

                                                 
 .252أحمد عبد اهلل عمي أبو العال، مرجع سابؽ، ص  1
 .252، ص نفس المرجع 2
 عمى الموقع التالي:28/05/1999المعدلة بتاريخ:  1971مف اتفاقية مونتلاير لعاـ  05راجع المادة:  3

www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles 
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أي أف المبػػدأ ىػػو اإلقميميػػة أو تطبيػػؽ قػػانوف عمػػـ الطػػائرة أو تطبيػػؽ قػػانوف دولػػة اليبػػوط، 
 ولكف ما ىو الحكـ في حاؿ ىروب المتيـ وعودتو إلى ببلده؟

لحالػة '' عمػى كػؿ دولػة متعاقػدة تنفيػذ أنو فػي ىػذه ا 13/16 قررت اتفاقية مونت  في المادة:
اإلجراءات البلزمة لفرض اختصاصيا القضائي لمنظر في الجرائـ المذكورة وذلؾ في حالة وجود 

 13/11.1 المتيـ عمى إقميميا ولـ يتـ تسميمو إلى أي دولة مف الدولة المشار إلييا في المادة:
اكمتيـ يا التزاما بتسميـ رعاياىػا لمحػتفرض عمى ليب مجمؿ القوؿ أف أحكاـ ىذه االتفاقية ال

 2:سيما وأنوفي بريطانيا أو غيرىا، ال
 ال توجد اتفاقية لمتسميـ بيف ليبيا وىذه الدوؿ الغربية. -

 ال توجد قاعدة دولية مستقرة تمـز ليبيا بتسميـ رعاياىا لمحاكمتيـ في دولة أجنبية. -

 ليبيا تمزميا بتسميـ رعاياىا. ال يوجد أي نص في أي اتفاقية دولية نافذة في حؽ -
إف مجمػػػؿ مػػػا يقػػػع عمػػػى ليبيػػػا مػػػف التػػػزاـ بموجػػػب اتفاقيػػػة مػػػونت ، ىػػػو أف تقػػػـو بمحاكمػػػة      

المتيميف وفؽ ألحكاـ تشريعيا الوطني والمبلحظ أف ليبيا قد التزمت بما جاء في االتفاقيػة حيػث 
مبلحظػػػػيف دوليػػػػيف لمتابعػػػػة قامػػػػت بتشػػػػكيؿ لجنػػػػة قضػػػػائية لمحاكمػػػػة المتيمػػػػيف وطالبػػػػت بإيفػػػػاد 

المحاكمػػة، لكػػف الواليػػات المتحػػدة وبريطانيػػا وفرنسػػا ومعيػػا مجمػػس األمػػف قػػد رأت غيػػر مػػا ذىػػب 
 إليو الموقؼ الميبي.

 لمنزاع بالنسبة لمدوؿ الثالث )الواليات المتحدة، بريطانيا، فرنسا(يؼ القانوني يّ التك/ 6
، بجريمة ىي خاصة باإلرىاب الدولي رأت الدوؿ الثبلث ومعيا مجمس األمف أف المنازعة

تمس وتيدد السمـ واألمف الدولييف، األمر الذي يجب أف يستنيض جميع الدوؿ لمكافحتو ولذلؾ 
وأف لجوء ليبيا إلى  3.صاص األصيؿ في نظر النزاع الميبيفإف مجمس األمف ىو صاحب االخت

مة، ليصدر مجمس األمف محكمة العدؿ الدولية ىو مف أجؿ تعطيؿ تسميـ المتيميف والمحاك
والذي أضفى شرعية عمى موقؼ الدوؿ الثبلث، وقد عبر القرار عف قناعتو  511قراره رقـ: 

                                                 
 .216، 215ممتـ، مرجع سابؽ، ص  محمد إبراهيـ 1
 .219، ص نفس المرجع 2
 . 252أحمد عبد اهلل عمي أبو العال، مرجع سابؽ، ص  3
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الكاممة بصحة ما ورد بالمذكرة المشتركة التي أعدتيا الدوؿ الثبلث، ليصدر مجمس األمف بعد 
لمدراسة في ليفرض عدة جزاءات دولية ستكوف محبل  و 11/11/1776: في 562ذلؾ قراره رقـ: 

المطمب الثاني مف ىذا المبحث، لكف ما موقؼ محكمة العدؿ الدولية كجية قضائية تابعة لؤلمـ 
 ؟ المتحدة مف النزاع

  محكمة العدؿ الدولية والتكّييؼ القانوني لمنزاع/ 1
إف رفض كؿ مف الواليات المتحدة وبريطانيا التعاوف مػع السػمطات القضػائية الميبيػة بشػأف       
يـ أدلػة االتيػاـ المباشػرة والقػرائف الدالػة عمػى االتيػاـ لشػخص المقرحػي واألمػيف خميفػة فحيمػػة تسػم

زاء التيديػػد باسػػتخداـ القػػوة ضػػد ليبيػػا واإلصػػرار عمػػى تسػػميـ المتيمػػيف، جعػػؿ ليبيػػا تمتجػػئ إلػػى  وا 
كػػؿ مػػف الواليػػات  ىماألجػػؿ إقامػػة دعػػوى قضػػائية ضػػد 11/11/1776: محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة فػػي

وقػد اسػتندت ليبيػا فػي ىػذا  1751حدة وبريطانيا لمفصؿ في النزاع حوؿ تفسير اتفاقية مونت  المت
لمحكمػػة العػػدؿ  اإللزامػػيالعػػرض إلػػى أف الواليػػات المتحػػدة قػػد سػػبؽ ليػػا أف قبمػػت االختصػػاص 

كما أف المممكة المتحػدة سػبؽ ليػا أيضػا أف أصػدرت  ،12/16/1724: بمقتضى تصريح صادر في
كانػػا ومػػا  اإللزامػػيوأف ىػػذيف التصػػريحيف بقبػػوؿ االختصػػاص  11/11/1747 : فػػيتصػػريحا ممػػثبل

يغطيػػػاف النػػػزاع المعػػػروض أمػػػاـ المحكمػػػة، كمػػػا أف ىػػػذا النػػػزاع ينػػػدرج ضػػػمف  زاال قػػػائميف وىمػػػا
مػػف النظػػاـ األساسػػي لمحكمػػة العػػدؿ الدوليػػة الخاصػػة  14/6 الحػػاالت المحػػددة فػػي نػػص المػػادة:

فما طمبات ليبيػا القانونيػة؟ ومػا  1.مف اتفاقية مونت  12ونص المادة: بتفسير المعاىدات الدولية 
 رد محكمة العدؿ الدولية عنيا؟ 

 / طمبات ليبيا القانونية أماـ محكمة العدؿ الدوليةأ
نوف الواجػػػب التطبيػػػؽ عمػػػى النػػػزاع إضػػػافة إلػػػى طمػػػب ليبيػػػا األصػػػمي المتعمػػػؽ بتحديػػػد القػػػا

 3:ىيو  2.طمبات عارضةاالختصاص، فقد أضافت ليبيا ثبلث و 
                                                 

مف اتفاقية مونتلاير عمى أف: '' أي نزاع يقـو بيف اثنيف أو أكثر مف الدوؿ األطراؼ فيما يتعمؽ بتفسير أو تطبيؽ  14تنص المادة:  1
ذا لـ تتوصؿ األطراؼ إلى اتفاؽ خالؿ ستة أشهر مف تاريخ  االتفاقية .....وبناء عمى طمب أحد األطراؼ ينبغي أف يحاؿ إلى التحكيـ وا 

 تقديـ طمب التحكيـ...فألي مف هذع األطراؼ الحؽ في أف يحيؿ النزاع إلى محكمة العدؿ الدولية...''
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=3816#.VeWasFLviSo 

 الطمبات العارضة هي الطمبات التي يتقدـ بها المدعي إضافة لطمبه األصمي والتي تظهر أثناء سير الدعوى. 2
 .253أحمد عبد اهلل عمي أبو العال، مرجع سابؽ، ص  3
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دوؿ الغربيػػػة الػػػثبلث بػػػالكؼ عػػػف ممارسػػػة الضػػػغط عمييػػػا لتسػػػميـ الػػػالمحكمػػػة أف تػػػأمر  -
 المشتبو فييما.

أف تػػأمر المحكمػػة الواليػػػات المتحػػدة األمريكيػػػة بػػالكؼ فػػورا واالمتنػػػاع عػػف اسػػػتخداـ أي  -
 شكؿ مف أشكاؿ القوة أو التيديد بيا ضد ليبيا.

 نيا بالكؼ عف تيديد ليبيا أو اتخاذ أي إجراء ضدىا.أف تأمر المحكمة بريطا -

أف تػػأمر المحكمػػة باتخػػاذ التػػدابير التحفظيػػة لحفػػظ حقػػوؽ ليبيػػا مػػف مثػػؿ الحيمولػػة دوف  -
صػػدور قػػرار مػػف مجمػػس األمػػف يقضػػي بفػػرض الجػػزاءات عمييػػا لحػػيف الفصػػؿ فػػي دعػػوى 

 الموضوع المنظورة أماـ المحكمة.
 12صػػوت ضػػد  11بأغمبيػػة  12/12/1776 :ليػػة قػػد قالػػت بتػػاريخبػػالرغـ مػػف أف محكمػػة العػػدؿ الدو 

فػػي حكػػـ  1751أصػػوات باختصاصػػيا فػػي نظػػر النػػزاع الميبػػي الغربػػي وبمرجعيػػة اتفاقيػػة مػػونت  
النػزاع، إال أنيػػا قػد بػػررت، رفػػض التأشػير عمػػى اإلجػراءات والتػػدابير التحفظيػػة التػي طمبتيػػا ليبيػػا 

 1:رات منيافي معرض طمباتيا العارضة بعدة تبري
بما لمواليات المتحػدة األمريكيػة مػف  سيضرإف األمر بالتأشير عمى طمبات ليبيا )لو تـ(  -

 .11/11/1776: المؤرخ في 526حقوؽ قررىا ليا مجمس األمف بموجب قراره رقـ: 

تسميـ المتيميف يجعؿ األمر بالتػدابير التحفظيػة بالذي طالب ليبيا  526إف صدور القرار  -
 يا غير ذي موضوع وغير قابؿ لمتنفيذ.لصالح ليب

أشػػير مػػف عجػػز  14ليبيػػا لجػػأت إلػػى محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة وأقامػػت الػػدعوى قبػػؿ مضػػي  -
مػف اتفاقيػة  12/11 :الطرفيف عمى التوصػؿ إلػى اتفػاؽ تحكػيـ فػي النػزاع القػائـ تطبيقػا لممػادة

 2.مونت 

                                                 

 .158، 157وراجع أيضا: عبد اهلل األشعؿ، األمـ المتحدة والعالـ العربي، مرجع سابؽ، ص   
 .252في نفس الطمبات العارضة: محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص وراجع أيضا   
 .261محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  1
مف اتفاقية مونتلاير مف بريطانيا بتاريخ:  14يحاجج بشأف هذا الدفع: بأنه دفع مردود، ذلؾ أف ليبيا قد طمبت بحسب المادة:  2

يوـ مف طمب ليبيا، وأماـ كوف األطرؼ لـ يتمكنوا مف  45ف بريطانيا رفضت ذلؾ، وأنه بعد بإحالة النزاع عمى التحكيـ لك 18/01/1992
االتفاؽ عمى هيئة التحكيـ، فإف ليبيا تكوف قد أوفت بالمقصود مف مدة الستة أشهر ويكوف لجوءها لممحكمة صحيح اإلجراءات، فضال عمى 
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األعضػاء فػي ار ممـز لجميػع ظروؼ القضية وىو قر قد غّير  526إف صدور القرار رقـ:  -
مػػػف ميثػػػاؽ األمػػػـ، وأف التزامػػػات األعضػػػاء فػػػي ىػػػذا  111 ،63 األمػػػـ المتحػػػدة طبقػػػا لممػػػادة:

  أو تتسػػمو عمػى التزامػػاتيـ وفػؽ اتفاقيػػة مػػونبمػػا فػييـ الواليػػات المتحػدة وليبيػػا الخصػوص 
 1.أي اتفاؽ آخر

 ب ليبيا/ تقييـ تأسيس المحكمة لرفض اإلجراءات التحفظية محؿ طمب
إف شػػروط التأشػػير بػػاإلجراءات المؤقتػػة متػػوافرة، حيػػث أف االسػػتناد فػػي قػػرار الػػرفض عمػػى 

جراءاتيػا، فضػبل عمػى أف مجمػس  ىػو اسػتناد 526ر القرار رقػـ: و صد إلػى خػارج إطػار الػدعوى وا 
سيما لما تكوف ىػذه التصرؼ في المسائؿ القانونية، الاألمف كجياز سياسي ليس مف صبلحياتو 

 2ؿ منظورة فعبل أماـ المحكمة.المسائ
لقػػػػػد سػػػػػبؽ لممحكمػػػػػة أف قػػػػػررت األمػػػػػر بػػػػػاإلجراءات التحفظيػػػػػة بػػػػػالرغـ مػػػػػف عػػػػػرض ذات 

دة )مجمػػس األمػػف( ففػػي قضػػية احتجػػاز حػػموضػػوعات الػػدعوى عمػػى األجيػػزة السياسػػية لؤلمػػـ المت
مريكية التأشير ، طمبت الواليات المتحدة األاإلسبلميةبطيراف أثناء قياـ الثورة  فاألمريكييالرىائف 
التحفظيػػة ومػػف بينيػػا إطػػبلؽ سػػراح الرىػػائف األمػػريكييف والسػػماح ليػػـ بمغػػادرة  اإلجػػراءاتبػػبعض 

 235إيػػراف وقبػػؿ ذلػػؾ انعقػػد مجمػػس األمػػف لبحػػث نفػػس المشػػكمة وانتيػػى إلػػى إصػػدار قػػراره رقػػـ: 
 والذي يدعو الحكومة اإليرانية إلى التحرير الفوري لمرىائف.

مػؿ مػف أجػؿ حفػظ السػمـ بطريقػة قضػائية كػاف ينبغػي عمييػا أف تسػتجيب أف المحكمة وىي تع -
نمػػا تػػدعو األطػػراؼ المتنازعػػة إلػػ ضػػرورة حفػػظ  ىلفػػرض إجػػراء تحفظػػي لػػيس كمػػا طمبػػت ليبيػػا، وا 

                                                 

خالؿ المدة وليس بعد مضي الستة أشهر، ما يجعؿ لجوء ليبيا إلى المحكمة أشهر هو يتعمؽ بالمجوء إلى التحكيـ  06أف شرط مدة = = 
 موافؽ لهذع الشروط وهو ما أقرته محكمة العدؿ الدولية بأف نظرت وفصمت في دعوى ليبيا

 .255راجع محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص 
 .174عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص  1
 .452عات الدولية وطرؽ تسويتها، مرجع سابؽ، ص مفتاح عمر درباش، المناز  2

، 748رأى القاضي محمد بجاوي في رأيه الممحؽ بقرار المحكمة أف المحكمة استندت في األمر الصادر عنها إلى واقعة خارجية وهي القرار 
...خاصة وأنه صدر بعد إغالؽ باب لقرارلكي تبرر رفضها التأشير باإلجراءات التحفظية ورأى أنه كاف ينبغي عمى المحكمة أف تتجاهؿ هذا ا

   .452المرافعات. أنظر: مفتاح عمر درباش، المرجع السابؽ، ص 
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لمفصػػؿ فػػي جػػوىر النػػزاع بحيػػث ال تتخػػذ  الػػنفس وعػػدـ تصػػعيد األزمػػة إلقامػػة الفرصػػة لممحكمػػة
 1.مة سير العدالةاألطراؼ المعنية أي إجراء مف شأنو عرق

 65/16/1776في:  مجمؿ القوؿ في مسألة التكّييؼ القانوني لمنزاع أف محكمة العدؿ الدولية

قد قبمت بنظر الدعوى وصػرحت بػأف السػند القػانوني الػذي يحكػـ النػزاع ىػو اتفاقيػة مػونت  لعػاـ 
 2ـ.رأي ليبيا الموقؼ القانوني السمي ، وفي ىذه الجزئية وافؽ1751

وعمػػى  -وبكػػؿ تجػػرد مػػف االعتبػػارات السياسػػية التػػي تحػػيط بالموضػػوع – وفػػي رأيّ  كمػا أنػػو
عكػػس مػػا ذىػػب إليػػو األسػػتاذ محمػػد إبػػراىيـ ممػػتـ فػػإف محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة فػػي رفضػػيا لطمبػػات 

قػػد أصػػابت صػػحيح القػػانوف مػػف حيػػث أف المحكمػػة قػػد قػػدرت أف صػػدور قػػراري  العارضػػة،ليبيػػا 
أمر واقع ال يغّير تأييد الطمبػات العارضػة لميبيػا مػف واقػع ىػذه  مجمس األمف بفرض الجزاء يكوف

وفي الوقػت ذاتػو فػإف إصػدار مجمػس األمػف الػدولي كجيػاز مسػؤوؿ عػف حفػظ السػمـ و القرارات، 
مػػف  111و  63 تطبيقػػا لػػنص المػػادة:ىػػو إصػػدار ممػػـز لمكافػػة  562، 511 لمقػػراريفالػػدولييف  األمػػف

مصػػػادرة الختصػػػاص  -ممػػػتـ إبػػػراىيـذىػػػب األسػػػتاذ محمػػػد كمػػػا  -دوف أف يعنػػػي ذلػػػؾ 3الميثػػػاؽ.
محكمة العدؿ الدولية باعتبار أف المحكمػة أصػدرت حكميػا فػي القضػية فػي وجػود قػراري مجمػس 

يختمػؼ عنػو فػي الطمبػات  العارضػةما يجعؿ مف تصرؼ المحكمة في الطمبات  562، 511 األمف
أنػو لػو  ية تنفيػذ المطمػوب مػف عدمػو، إذ  األصمية وفؽ نظرة المحكمة لواقع المطموب ولواقع إمكان

افترضنا أف وافقت المحكمة عمى طمبات ليبيا العارضة لصرنا أماـ تعارض واضح بيف ما أمرت 
بو المحكمة ومػا قػرره مجمػس األمػف، لتكػوف فػي النيايػة الغمبػة لقػرار مجمػس األمػف باعتبػار واقػع 

اقيػػػة التػػػي تجعػػػؿ مػػػف قػػػرارات مجمػػػس التطبيػػػؽ عمػػػى األرض وتجػػػاوب الػػػدوؿ مػػػع التزامػػػاتيـ الميث

                                                 
 .264محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  1
2

 .461مفتاح عمر درباش، المنازعات الدولية وطرؽ تسويتها، مرجع سابؽ، ص   

مف الميثاؽ، ذلؾ أف هذع المادة تقرر أنه: '' إذا تعارضت  103المادة:  عمى أف مف الفقه مف يرى بأنه ال مجاؿ لالستناد إلى نص 3
ى هذا االلتزامات التي يرتبط بها أعضاء األمـ المتحدة وفقا ألحكاـ الميثاؽ مع أي التزاـ آخر يرتبطوف به فالعبرة بالتزاماتهـ المترتبة عم

حكميف متناظريف يعالجاف نفس الموضوع ويتعمقاف به بأحكاـ متعارضة إنما تكوف بيف  103الميثاؽ'' فالمفاضمة التي تنظمها المادة: 
المثارة تتعمؽ بمسألتي االختصاص القضائي وتسميـ  1971والحاؿ ليس كذلؾ في موضوع الحالة الميبية، فأحكاـ اتفاقية مونتلاير لعاـ 

 المجرميف...وال تعارض بيف هذع األحكاـ وميثاؽ األمـ المتحدة...
 .455مفتاح عمر درباش، المنازعات الدولية وطرؽ تسويتها، مرجع سابؽ، ص  راجع في ذلؾ:
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كمػا  يكػوف 526، 511: لعؿ ىذا التخريج  في وجود قراري مجمس األمف رقـ .األمف ممزمة لمجميع
قاعػدة عرفيػة مفادىػا إمكانيػة تسػميـ المتيمػيف فػي ل يؤسػس ألستاذ: أحمد عبد اهلل أبو العػبل،رأى ا

ضائية منظورة أماـ محكمة العدؿ قضايا إرىابية بناء عمى طمب مجمس األمف في وجود دعوى ق
وما شرعيتيما ؟ وىؿ ىي تؤسس فعبل لقواعد  فما مضموف القرارات الجزائية ضد ليبيا؟ 1.الدولية

 عرفية تعدؿ ميثاؽ األمـ المتحدة؟
 ليبياالثاني: القرارات الجزائية ضد  الفرع

، 511ت أرقػاـ: تصدى مجمس األمف لمحالة الميبية مف خبلؿ ثبلث قرارات في صورة القرارا

وىػي القػػرارات التػي تراوحػػت بػيف الحػػث عمػػى التعػاوف وتسػػميـ المشػتبو فييمػػا، والتعبيػػر  661، 526
عػػف القمػػؽ إزاء ظػػاىرة اإلرىػػاب، إلػػى فػػرض جممػػة مػػف الجػػزاءات، إلػػى التشػػديد فػػي فػػرض ىػػذه 

 الجزاءات، فما تفصيؿ ىذه القرارات وما مدى شرعيتيا؟
 511قرار مجمس األمف رقـ: مضموف وتعامؿ ليبيا مع : أوال
أوؿ قػػرار أممػػي ضػػد ليبيػػا والػػذي ميػػد فيمػػا بعػػد لجممػػة مػػف القػػرارات  511يعػػد القػػرار رقػػـ:      

األمميػػة تحػػت أحكػػاـ الفصػػؿ السػػػابع والتػػي فرضػػت جممػػة مػػف الجػػػزاءات عمػػى دولػػة ليبيػػا، فمػػػا 
 ؟ و ما الموقؼ القانوني الميبي منو؟ 511 رقـ: مضموف القرار

 61/11/1776الصادر بتاريخ:  511 :رار مجمس األمف رقـمضموف ق/ 1
 511القػػرار رقػػػـ:  61/11/1776: بتػػاريخخػػارج أحكػػاـ الفصػػؿ السػػابع أصػػدر مجمػػس األمػػف 

وقد عبر القرار في ديباجتو عف قمقػو العميػؽ مػف تصػاعد ظػاىرة اإلرىػاب الػدولي بمػا  ،باإلجماع
 2.ر أو غير مباشرفي ذلؾ، اإلرىاب الذي تتورط فيو الدوؿ بشكؿ مباش
غيػر القانونيػة الموجيػة ضػد الطيػراف  األنشطةوقد عبر القرار عف بالغ القمؽ بسبب جميع 

المػػدني الػػدولي ويؤكػػد حػػؽ جميػػع الػػدوؿ وفقػػا لميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ومبػػادئ القػػانوف الػػدولي ذات 
 3.مف الدولييفالصمة في حماية رعاياىا مف أعماؿ اإلرىاب الدولي التي تشكؿ تيديدا لمسمـ واأل

                                                 
 .259أحمد عبد اهلل عمي أبو العال، مرجع سابؽ، ص  1
 عمى الموقع اإللكتروني  731راجع ديباجة قرار مجمس األمف رقـ:  2

www.un.org   

 السابؽ.  االلكترونيلمرجع ا 731قـ:ر  مجمس األمف مف قرار 85راجع ص  3

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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ف في تػدمير الطػائرة األمريكيػة يالميبي ئج التحقيقات التي تتيـ المواطنيفأشار القرار إلى نتا
، 1767الفرنسػػية فػوؽ النيجػر سػػنة  UTA واالعتػداء الػػذي تعرضػت لػو طػائرة 1766فػوؽ لوكػاربي 

مػاؿ اإلرىػاب وقد عبر القرار عف أسفو إلى عػدـ تعػاوف ليبيػا الكامػؿ فػي تحديػد المسػؤوؿ عػف أع
فػرادى وجماعػات بتشػجيع  واالموجية إلى الطائرتيف و قػد حػث القػرار جميػع الػدوؿ عمػى أف يقومػ
 1.ليبيا عمى االستجابة بشكؿ كامؿ وفّعاؿ لطمبات الدوؿ الغربية الثبلث

 511رقـ:  قرار مجمس األمفالموقؼ الميبي مف  /6
لؤلمػـ المتحػدة بطػرس بطػرس غػالي  اجتمع ممثؿ ليبيا في األمػـ المتحػدة مػع األمػيف العػاـ

وقدـ لو جممة مف المقترحات بشػأف األزمػة وتصػور ليبيػا لمحػؿ، مػف حيػث اسػتعداد ليبيػا لمتعػاوف 
مع مجمس األمف واألميف العاـ لتنفيذ القرار عمى نحو ال يمس بسيادة ليبيا، بؿ أف ليبيا قد أبدت 

العربية بشرط عدـ إعػادة تسػميميما إلػى  استعدادىا لتسميـ المشتبو فييما عف طريؽ جامعة الدوؿ
بتشػكيؿ لجنػة قانونيػة تضػـ قضػاة معروفػي النزاىػة  ليبيا اقترحتكما وبريطانيا، الواليات المتحدة 

جراء تحقيؽ شامؿ حوؿ وقائع وحيثيات النزاع، وليبيا عمػى  والحياد لمتأكد مف صحة االتيامات وا 
لكف رغـ ذلؾ فإف الدوؿ الغربية ، جدية أو صحيحة استعداد لمتسميـ إذا تبيف لمجنة أف االتيامات

الفػػارض لجممػػة مػػف  526الػػثبلث لػػـ تقتنػػع باقتراحػػات ليبيػػا وسػػارعت إلػػى استصػػدار القػػرار رقػػـ: 
 2.الجزاءات الدولية نوردىا في الجزئية الموالية

 11/11/1776في:  وبدء فرض الجزاءات الدولية 526: قرار مجمس األمف رقـ: ثانيا
أوؿ قػرار جزائػي أممػي تحػت أحكػاـ الفصػؿ السػابع ضػد ليبيػا  526القػرار األممػي رقػـ:  يعد     

وتسػميـ المتيمػيف فػي  511والذي فرض جممة مف الجزاءات في سبيؿ تطبيؽ وامتثػاؿ ليبيػا لمقػرار 
 فما مضموف القرار وما ىي أىـ الجزاءات المفروضة بموجبو؟ (  525) رقـ طائرة البوينغتفجير 

 
 

                                                 
 .131عبد اهلل األشعؿ، األمـ المتحدة والعالـ العربي، مرجع سابؽ، ص  1
  www.un.orgعمى الموقع االلكتروني:   731أنظر نص القرار رقـ:   
 08:45عمى الساعة:  02/09/2015تاريخ اإلطالع:   
 .236ممتـ، مرجع سابؽ، ص محمد إبراهيـ  2

http://www.un.org/
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 526ف قرار مجمس األمف رقـ: مضمو /1
تحػت أحكػاـ الفصػؿ السػابع والػذي  526أصدر مجمس األمف القػرار رقػـ:  11/11/1776 :في

 ى ػػػػػػػػالسابؽ اإلشارة إليو، وقد قض 511 رقـ: لمقرار يافرض جزاءات ضد ليبيا بدعوى عدـ امتثال
 1ما يمي:دوؿ عف التصويت ب 13دوؿ وامتناع  11الصادر بموافقة  526القرار 
 دوف إبطاء. 511 مطالبة ليبيا بالموافقة عمى القرار رقـ: -

 إلزاـ ليبيا بعدـ مساندة اإلرىاب بأي شكؿ كاف. -

 بتنفيذ الجزاءات التالية ضد ليبيا 13/12/1776 :عمى جميع الدوؿ االلتزاـ اعتبارا مف -
اء فػػػي األمػػػـ مػػػف جميػػػع الػػػدوؿ بمػػػا فػػػييـ الػػػدوؿ غيػػػر األعضػػػ 526وقػػػد طمػػػب القػػػرار رقػػػـ: 

المتحػػدة أف تمتػػـز بأحكامػػو بدقػػة بغػػض النظػػر عػػف وجػػود التزامػػات أو حقػػوؽ ترتػػب اتفاقيػػات أو 
 تاريخ سرياف القرار. 13/12/1776 :عقود تـ إبراميا أو سريانيا قبؿ

 526جممة الجزاءات المفروضة بموجب القرار رقـ: / 6
 جزاءات المتعمقة بالطيراف المدني ضد ليبيا وتشمؿ/ الأ

عػػدـ السػػماح ألي طػػائرة بػػاإلقبلع أو اليبػػوط أو بػػالعبور فػػوؽ أراضػػي الػػدوؿ إذا كانػػت  -
 إال العتبارات إنسانية توافؽ عمييا لجنة األمـ المتحدة. متجية إلى ليبيا أو قادمة منيا

 منع وصوؿ معدات ومكونات الطائرات وقطع غيارىا لميبيا -

2أعماؿ الصيانة لمطائرات الميبية.و ـ الخدمات اليندسية واإلصبلحات ديقعدـ ت -
 

 3إغبلؽ جميع مكاتب شركة الطيراف الميبية. -
 / الجزاءات ذات الطابع العسكري وتشمؿ ما يمي:ب

حظػػر إمػػداد ليبيػػا باألسػػمحة والمعػػدات والمسػػاعدات والخبػػرة العسػػكرية وقطػػع الغيػػار أو أيػػة 
 .ب الخبراء في ىذا المجاؿأجيزة أو أجزاء الزمة لصناعة ىذه المعدات أو صيانتيا وسح
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 / الجزاءات الدبموماسية وتتضمف ما يمي:ج
تخفػػيض عػػدد ومسػػتوى البعثػػات الدبموماسػػية والقنصػػمية الميبيػػة وتضػػييؽ نطػػاؽ حركػػة مػػف 
يبقػػػى فػػػي ىػػػذه البعثػػػات ويػػػتـ تنفيػػػذ ىػػػذا اإلجػػػراء بشػػػأف البعثػػػات الميبيػػػة لػػػدى المنظمػػػات الدوليػػػة 

 لمنظمة المعنية.بالتفاىـ بيف الدولة المضيفة وا
الػذيف سػبؽ أف منعػوا أو طػردوا  ف/ جزاءات أو إجراءات طرد أو منع دخوؿ المواطنيف الميبييد

 مف دوؿ أخرى بسبب تورطهـ في أنشطة ذات طابع إرهابي.
القرار قد أبقى  أف 526يشار في صدد جممة الجزاءات المفروضة عمى ليبيا بموجب القرار 

 المتمثؿ في سعي السكرتير العػاـ، 511لعاـ الذي نص عميو القرار عمى الدور األساسي لؤلميف ا
تجػػاه  526إلػػى تقػػديـ كافػػة المسػػاعدات الضػػرورية لمجنػػة العقوبػػات المشػػكمة بموجػػب القػػرار رقػػـ: 

، وبػػذلؾ فػػإف مجمػػس األمػػف قػػد أضػػاؼ إلػػى آليػػات بإقناعيػػا لمتجػػاوب مػػع الطمبػػات الغربيػػة ،ليبيػػا
لجنػة العقوبػات، األمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة كآليػة مسػاعدة لتنفيػذ  تنفيذ القرار المتمثؿ أساسا فػي

فيػؿ حققػت  1تحقيقا ليػدؼ االمتثػاؿ. القرار مف خبلؿ زيادة الضغط عمى الدولة المخالفة لمقانوف
 ىذه الجزاءات اليدؼ منيا؟ 

 وتشديد الجزاءات الدولية 11/11/1771المؤرخ في:  661: قرار مجمس األمف رقـ: ثالثا
حمقػػة أخػػرى مػػف حمقػػات القػػرارات الموضػػوعة تحػػت أحكػػاـ الفصػػؿ  661اعتبػػر القػػرار رقػػـ:      

التػػي أكػد فييػػا مجمػس األمػػف عمػى ضػػرورة االلتػزاـ بمكافحػػة اإلرىػاب و بػػأف ليبيػا بعػػدـ  السػابع و
تسػػميميا لرعاياىػػا المتيمػػيف بػػالتفجير ىػػو فػػي حػػد ذاتػػو موجبػػا شػػرعيا لفػػرض وتشػػديد الجػػزاءات 

 ىي العقوبات المفروضة بموجبو؟وما  ؟ 661قرار مجمس األمف رقـ:  مضموفما الدولية، ف
 661:2مضموف قرار مجمس األمف رقـ:  /1

اسػػتمرت الػػدوؿ الغربيػػة فػػي ممارسػػة الضػػغط عمػػى ليبيػػا مػػف أجػػؿ االمتثػػاؿ وتنفيػػذ قػػراري 
قي رافضػػة كػػؿ المحػػاوالت التػػي سػػعت إلػػى الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ تػػواف ،526، 511:مجمػػس األمػػف رقػػـ

                                                 
 .134سابؽ، ص المرجع ال ،والعالـ العربيعبد اهلل األشعؿ، األمـ المتحدة  1
 عمى الموقع التالي: 883رقـ: أنظر قرار مجمس األمف  2

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml 



 في واقع الممارسة التطبيقية حالة العراق وليبيااألول: الجزاءات الدولية الفصل                       الثاني الباب 

677 

يحقؽ العدالة في البحث عف الحقيقة دوف المساس بسيادة دولة ليبيا، لكف ذلؾ لـ يحدث لتستمر 
الدوؿ الغربية في عزميا عمى تشديد العقوبات مف خبلؿ استصدار قرار جزائي ثالػث تحػت رقػـ: 

وتحػػت أحكػػاـ الفصػػؿ السػػابع، والػػذي بموجبػػو منحػػت ليبيػػا ميمػػة حتػػى  11/11/1771: بتػػاريخ 661
وؿ مػف ديسػمبر مػػف نفػس العػػاـ لتنفيػذ القػػرار، الػذي صػار نافػػذا فػي حػػؽ ليبيػا وفػػي حػؽ بػػاقي األ

 الدوؿ الممتزمة بموجب تعيداتيا الميثاقية بتنفيذ القرار.
، 511 لقػػد أكػػد القػػرار فػػي ديباجتػػو عمػػى القمػػؽ مػػف عػػدـ امتثػػاؿ ليبيػػا لقػػراري مجمػػس األمػػف

ىػػاب الػػدولي وتقػػديـ المسػػؤوليف عنػػو لمعدالػػة فػػي القضػػاء عمػػى اإلر كمػػا أكػػد عمػػى تصػػميمو  ،526
 الدولية.

كما أشار القرار إلى أف عدـ قياـ ليبيا بإظيار رفضيا لئلرىاب بإجراءات ممموسة، السيما 
مػػا يشػػكؿ حسػػب مجمػػس  526، 511 فػػي عػػدـ امتثاليػػا لمطالػػب مجمػػس األمػػف فػػي صػػورة قراريػػو

تشػديد العقوبػات عمػى ليبيػا قػد أخػذت عػدة  األمف تيديدا لمسمـ واألمف الػدولييف، لػذلؾ فػإف صػورة
 1:أوجو ومنيا

 661جممة الجزاءات المفروضة بموجب القرار رقـ:  /6
تجميػػػػد األمػػػػواؿ والمػػػػوارد الماليػػػػة التػػػػي تممكيػػػػا ليبيػػػػا بشػػػػكؿ مباشػػػػر أو غيػػػػر مباشػػػػر، وكػػػػذا  -

حيا أو نيابػة المشروعات الميبية أو التعامؿ فييا عف طريؽ رعاياىا مع السمطات الميبية أو لصال
 عنيا.

حظػر تزويػػد ليبيػػا مػػف جانػػب جميػػع الػػدوؿ ورعاياىػا وأقاليميػػا بػػأي نػػوع مػػف أنػػواع المعػػدات أو  -
 اإلمدادات أو منح الترتيبات والتراخيص لصناعتيا.

إغػػبلؽ مكاتػػب الخطػػوط الميبيػػة فػػي جميػػع الػػدوؿ إغبلقػػا فوريػػا وكػػامبل، وحظػػر أيػػة معػػامبلت  -
فػػي ىػػذه الػػدوؿ مػػف قبػػؿ رعاياىػػا أو التعامػػؿ بػػأي شػػكؿ مػػع وثػػائؽ تجاريػػة مػػع الخطػػوط الميبيػػة 

 الشركة الميبية
حظر قياـ رعايا الدوؿ أو ترتيب العمؿ مف أقاليميا ألي ترتيبات خاصة بإدخػاؿ الطػائرات أو  -

 أجزاء منيا وتشغيميا في ليبيا.
                                                 

 883قرار مجمس األمف  رقـ: راجع الصفحة الثالثة والرابعة مف  1
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لمشػػروعات الميبيػػة حظػػر االسػػتجابة لمػػنح الحقػػوؽ المػػدعاة لمسػػمطات الميبيػػة أو المػػواطنيف أو ا -
 فيما يتصؿ بأي عقد أو عممية تجارية يتأثر تنفيذىا بسبب التدابير المفروضة بيذا القرار.  

 حظر تقديـ المشورة أو المساعدة أو التدريب لمطياريف أو ميندسي الطيراف الميبي. -
 حظر تجديد التأميف المباشر لمطائرات الميبية. -

أنػػو قػػد  661بميبيػػا وبالخصػػوص المتعمقػػة بػػالقرار رقػػـ:  يشػػار فػػي صػػدد الجػػزاءات المتعمقػػة
ركز عمى األمواؿ الميبية فػي الخػارج بمػا فييػا الشػركات والمشػروعات وىػو أمػر تجنبتػو ليبيػا إلػى 

، كما أف القرار تضمف جػانبيف متػوازييف ىمػا: الضػغط مػف 661حد كبير قبؿ صدور القرار رقـ: 
ى التشػجيع عػف طريػؽ وقػؼ ىػذه التػدابير ثػـ إلغائيػا ومف ناحيػة أخػر  ناحية عف طريؽ الجزاءات

  1.إذا نفذت ليبيا متطمبات القراريف السابقيف
طريقػػة فػػي جعػػؿ امتثػػاؿ  –وبعيػػدا عػػف سياسػػة العصػػا والجػػزرة  –وىػػو مػػا يعػػد فػػي نظرنػػا 

الػػدوؿ لقػػرارات األمػػـ المتحػػدة ممكنػػا مػػف حيػػث إيجػػاد المخػػرج لمدولػػة محػػؿ فػػرض الجػػزاء، بحيػػث 
لقرارات مجمس األمػف مػع حفاظيػا عمػى ىػامش لممنػاورة وحفػظ الكرامػة، ولعػؿ أسػموب  أنيا تمتثؿ

األمـ المتحدة مع إيراف في فػرض الجػزاء مػف جيػة وعػدـ قطػع قنػوات الحػوار والمفاوضػات حػوؿ 
 المشروع النووي صورة أوضح ليذا المنيج والذي سنتناولو في الفصؿ الثػاني مػف ىػذه األطروحػة

فمػػػا ىػػػي ىػػػذه اآلثػػار ومػػػا مػػػدى فاعميػػػة  .مػػدى فاعميػػػة الجػػػزاءات ضػػػد ليبيػػاثػػػار و آلبعػػد التطػػػرؽ 
 الجزاءات ضد ليبيا؟

 ليبياالجزاءات الدولية عمى وفاعمية : آثار الثانيالمطمب 
برغـ مف مقاومة دولة ليبيا لجممػة الجػزاءات التػي فرضػت عمييػا، نتيجػة عػدة عوامػؿ أقميػا 

فيػؼ وقػع الجػزاءات إال أف ىػذا الفػرض لػـ يكػف قميػؿ الموقع الجغرافي لمدولة، الذي سػاىـ فػي تخ
و مسػتوى الطبػي أو التعميمػي أالالتأثير عمى كثير مف منػاحي حيػاة المػواطف الميبػي، سػواء عمػى 

أمولػػػة، فمػػػا ىػػػي ىػػػذه اآلثػػػار      االجتمػػػاعي، مػػػا أدى ربمػػػا إلػػػى تحقيػػػؽ ىػػػذه الجػػػزاءات لمفاعميػػػة الم
  ما فاعميتيا في القرار الميبي؟و 
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  آثار الجزاءات الدولية عمى ليبيا ع األوؿ:الفر 
خمفت جممة الجزاءات الدولية ضد ليبيا جممة مف اآلثار مست قطاعات الصػحة وقطاعػات      

 الفبلحة والطاقة والصناعة فما تفصيؿ ىذه اآلثار؟  
 آثار العقوبات الدولية عمى قطاع الصحةأوال: 

إلحػػاؽ أضػػرار بالغػػة فػػي  661/71و  526/76 :ترتػػب عمػػى تطبيػػؽ قػػراري مجمػػس األمػػف رقػػـ
ة اإلنسػػػانية واالجتماعيػػػة خاصػػة فػػػي قطػػػاع الصػػحة والضػػػماف االجتمػػػاعي، امختمػػؼ أوجػػػو الحيػػ

والذي أثر في اإلمدادات الطبية والخدمات العبلجيػة وجميػع أوجػو اقتصػاديات الصػحة والضػماف 
الخطيػػػرة التػػػي االجتمػػػاعي وخػػػدمات اإلسػػػعاؼ خصوصػػػا نقػػػؿ كثيػػػر مػػػف الحػػػاالت المستعصػػػية و 

الراميػة  وقػد أثػر الحظػر الجػوي سػمبا عمػى بػرامج  القطػاع الصػحي 1تحتاج إلى العػبلج بالخػارج.
لمنيوض صحيا واجتماعيا بشرائح المجتمع الميبي، حيػث قػدرت الخسػائر الماليػة المتعمقػة بقطػاع 

مػػى الصػػحة والضػػماف االجتمػػاعي، بحػػوالي مميػػار ونصػػؼ دوالر، ويمكػػف تمخػػيص ىػػذه اآلثػػار ع
 النحو التالي:

 تأثير الحظر عمى صحة األـ والطفؿ /1
عػػانى برنػػامج التطعػػيـ الشػػامؿ لؤلطفػػاؿ مػػف تعثػػر كبيػػر فػػي تنفيػػذه فػػي أثنػػاء فتػػرة فػػرض 
الجزاءات االقتصادية وذلؾ لعدـ توفر أدوية تطعيـ األطفػاؿ، وكػذلؾ المحافظػة عمييػا مػف ناحيػة 

تصػػؿ إلػػى مطػػارات الػػدوؿ المجػػاورة كتػػونس ومصػػر التبريػػد وكفػػاءة اسػػتعماليا فقػػد كانػػت األدويػػة 
لتصؿ برا إلى دولة ليبيا، ممػا تعػذر معػو إيصػاؿ العّينػات فػي وقػت مناسػب. كمػا أدت العقوبػات 
إلػػى ارتفػػاع نسػػبة وفيػػات األطفػػاؿ حػػديثي الػػوالدة، إذ كانػػت نسػػبة الوفيػػات قبػػؿ فػػرض الجػػزاءات 

 2.في األلؼ 11لتزيد إلى  1111في  64االقتصادية 
 تأثير الحظر عمى اإلمداد الطبي /6

لقػػػد أثػػػرت الجػػػزاءات االقتصػػػادية ضػػػد ليبيػػػا عمػػػى برنػػػامج توريػػػد المػػػواد والبنػػػود الخاصػػػة 
باإلمداد الطبي، مف أدويػة ومسػتمزمات ومعػدات طبيػة، وأدى ذلػؾ إلػى صػعوبات كبيػرة انعكسػت 
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أصػبح لزامػا أف  ءاتعمى إجراءات التوريػد وتػوفير ىػذه السػمع بشػكؿ مػنظـ، وفػي ظػؿ ىػذه الجػزا
إلػػى القيػػاـ بػػإجراءات  ،األمػػر الػػذي أدى يػػتـ التوريػػد عػػف طريػػؽ الػػدوؿ المجػػاورة )تػػونس، مالطػػا(

إضػػػػافية متعػػػػددة لضػػػػماف اسػػػػتيبلـ ىػػػػذه السػػػػمع، كمػػػػا امتنعػػػػت العديػػػػد مػػػػف الشػػػػركات عػػػػف تقػػػػديـ 
ومػف بػالرغـ مػف الحاجػة الماسػة والممحػة لعػبلج كثيػر مػف األمػراض  عروضيا والتعاوف مػع ليبيػا

 1األمثمة عمى ذلؾ:
االمتنػػاع عػػف تزويػػد ليبيػػا بػػبعض المػػواد الميمػػة التػػي تػػدخؿ فػػي جراحػػة وعػػبلج أمػػراض  -

 القمب والشراييف.

 األدوية التي تحتاج إلى نقؿ وتخزيف خاص مثؿ: -

 مواد التخدير التي يسمح ليا بالشحف الجزئي. -

 األمصاؿ والمقاحات الخاصة باألطفاؿ. -

 الببلزما.مشتقات الدـ و  -
 الدولية عمى مجاالت القطاع االقتصادي الجزاءاتآثار  :ثانيا

فػػػػي إلحػػػػاؽ أضػػػػرار بالغػػػػة بالقطػػػػاع  661، 526 أرقػػػػاـ: راري مجمػػػػس األمػػػػفقػػػػتسػػػػبب تنفيػػػػذ 
االقتصػػادي الميبػػي خػػبلؿ السػػنوات السػػبع التػػي فرضػػت فييػػا الجػػزاءات االقتصػػادية، إذ أثػػرت فػػي 

ومػف ىػذا التػأثير مػا لحػؽ القطػاع الزراعػي، وقطػاع الخػدمات، البرامج والخطط اإلنمائية لمدولػة، 
 ، فما تفصيؿ ىذا التأثير؟وقطاع الصناعة والمعادف

 تأثير الحظر عمى القطاع الزراعي في ليبيا /1
تضرر القطاع الزراعي في ليبيا بأف تدنى اإلنتػاج الزراعػي بصػورة ممحوظػة، حيػث قػدرت 

 وحتػػى تػػاريخ تعميقيػػا فػػي: 13/12/1776 الفتػػرة الممتػػدة مػػف الخسػػائر الماليػػة المتعمقػػة بالقطػػاع مػػف
إلى ما يقارب مميار ونصؼ دوالر، وفضبل عمػى األضػرار النباتيػة فقػد مػس التػأثير  13/12/1777

 ة ػػتأخر اإلمدادات الطبيالقطاع الحيواني مف حيث 
 2.البيطرية وبخاصة األمصاؿ والمقاحات، ما أثر عمى اإلنتاج الحيواني في ليبيا

                                                 
1
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 تأثير الحظر عمى قطاعات الخدمات /6
تكبػػد قطػػاع المواصػػبلت والنقػػؿ فػػي ليبيػػا نتيجػػة الحصػػار االقتصػػادي خسػػائر كبيػػرة، مػػف 
حيػػػػث تعطيػػػػؿ خطػػػػط التنميػػػػة المتعمقػػػػة باألسػػػػطوؿ الجػػػػوي بشػػػػكؿ كامػػػػؿ وتوقػػػػؼ برنػػػػامج إنشػػػػاء 

شػركات نتيجػة المطارات وتطويرىا وتعثػر بػرامج الصػيانة، كمػا أثػرت الجػزاءات فػي حػؿ بعػض ال
كمػا أثػر رامج التدريبيػة الخاصػة بالطيػاريف، عدـ قدرتيا في االسػتمرار فػي نشػاطيا، مػع تعثػر البػ

 1.ذلؾ في برامج تطوير األسطوؿ الخاص بنقؿ البضائع والنفط
 تأثير العقوبات عمى قطاع الصناعة والمعادف/ 1

اعة، ما أدى إلى أدى الحظر الجوي إلى تعطيؿ وصوؿ قطع الغيار المطموبة في الصن
توقؼ المصانع وأدى إلى انخفاض اإلنتاج الصناعي في دولة ىي في طور النمو. كما أدت 
العقوبات إلى تأخر إتماـ عمميات االستيراد وفتح اإلعتمادات نتيجة لمعراقيؿ اإلجرائية التي 

 ا عمييا.جدت نتيجة لمجزاءات المفروضة، األمر الذي أدى إلى إرباؾ حركة اإلنتاج وأثر سمب
مميارات وأربعمائة  05فقدت لحقت بقطاع الصناعة والمعادف خسائر وصمت إلى حوالي 

وسبعة وأربعوف مميوف وأربعمائة وسبعة وستوف ألؼ ومائة وأربعة وخمسوف دوالر أمريكي وذلؾ 
 11/16/1775.2إلى  11/11/1775 في الفترة الممتدة مف

 تّأثير العقوبات عمى قطاع الطاقة /2
اسػػتمرار العقوبػػات ضػػد ليبيػػا إلػػى أضػػرار بميغػػة بقطػػاع الػػنفط تػػتمخص أىػػـ آثػػاره فيمػػا أدى 

 3:يمي
/ نقػػص فػػي اإلنتػػاج بسػػبب انخفػػاض كفػػاءة معػػدات اإلنتػػاج ونقػػص قطػػاع الغيػػار البلزمػػة ليػػذه أ

المعػػدات وكػػذلؾ عػػدـ الحصػػوؿ عمػػى التقنيػػة المتطػػورة لتنفيػػذ بعػػض المشػػاريع التكميميػػة وارتفػػاع 
 لمعدات.أسعار ىذه ا
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/ فقداف العوائد المالية نتيجة التأخر في تطوير المصافي والصناعات البتروكيمياويػة ومشػروع ب
 خط الغاز الساحمي.

/ ارتفػاع تكػػاليؼ النقػػؿ البػػري والجػوي بسػػبب ارتفػػاع قيمػػة العقػود الموقعػػة مػػع الشػػركات القائمػػة ج
 بأعماؿ النقؿ الجوي وارتفاع تكاليؼ صيانة الطائرات.

 : فاعمية الجزاءات الدولية ضد ليبياالثاني الفرع
مػػف حيػػث أف مسػػألة  ،حالػػة خاصػػة تعتبػػر الحالػػة الميبيػػة فػػي تقػػدير فاعميػػة الجػػزاءات الدوليػػة    

االمتثاؿ ألحكاـ وقرارات األمـ المتحدة قد جاء بعد محاكمة قضائية لممشتبو في تفجيرىما لطائرة 
محكمػة العػدؿ  عػفبعػد فتػوى قضػائية دوليػة صػادرة  ومف حيػث أنيػا جػاءت ،األمريكية ''البيونغ''

الدولية مفادىا، بأف الحالة الميبية ىي حالة قانونية بحتة، ما جعػؿ موقػؼ الػدوؿ الغربيػة المحيمػة 
 موقؼ الضعؼ عمى األقؿ بالنظر إلى صراحة فتوى المحكمة.لمقضية إلى مجمس األمف في 

بػػػؿ ذلػػػؾ مػػػا الصػػػعوبات التػػػي واجيػػػت مػػػا قبػػػؿ فمػػػا فاعميػػػة الجػػػزاءات الدوليػػػة ضػػػد ليبيػػػا؟ وق    
 المحاكمة؟  وما شرعية فرض الجزاءات ضدىا بالنظر الختبار مارؾ بوسويت؟ 

 األمـ المتحدة مف خالؿ المحاكمة ودفع التعويضات  تامتثاؿ ليبيا لقراراأوال: 
لمطموبيف أف أقيمت محاكمة لؤلشخاص اسبؽ امتثاؿ ليبيا لقرارات األمـ المتحدة الجزائية     

بعد أف حّينت تشريعات القضاء اليولندي وبعد جممة مف التفاىمات الدولية  مف الدوؿ الغربية
  حوؿ مسألة و إجراءات التسميـ، فما صعوبات ما قبؿ المحاكمة؟ وما نتائجيا؟ 

 صعوبات ما قبؿ المحاكمة /1
في محاكمة المتيمػيف  1751ما إف صدر حكـ محكمة العدؿ الدولية بمرجعية اتفاقية مونت      

، حتػػػػى اتضػػػػحت صػػػػعوبة الموقػػػػؼ الػػػػذي تواجيػػػػو كػػػػؿ مػػػػف الواليػػػػات المتحػػػػدة والمممكػػػػة فالميبيػػػػي
المتحػػػدة، حيػػػث أف صػػػدور الحكػػػـ بيػػػذا المنطػػػوؽ يجعػػػؿ مػػػف قػػػرارات مجمػػػس األمػػػف ضػػػد ليبيػػػا 
مشكوؾ في شػرعيتيا وقيمتيػا القانونيػة، فضػبل عمػى أف الحالػة قػد فرضػت جممػة مػف الصػعوبات 

 1ذكر منيا:ن
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تسػػمح بإمكانيػػة محاكمػػة متيمػػيف غيػػر ىولنػػدييف  ال تشػػمؿ مػػواد القػػانوف اليولنػػدي مػػوادا -
 وفقا لقانوف دولة أخرى عمى األراضي اليولندية.

حيػػػػث أنيػػػػا ليسػػػػت مختصػػػػة  ال يمكػػػػف محاكمػػػػة المتيمػػػػيف أمػػػػاـ محكمػػػػة العػػػػدؿ الدوليػػػػة -
 بمحاكمة األفراد

تشػكيؿ محكمػة مؤقتػة تخػتص بنظػر القضػية وتكػوف وقد كػاف المخػرج القػانوني الوحيػد ىػو 
ميمتيػػا محاكمػػة المشػػتبو بيمػػا فػػي تفجيػػر الطػػائرة عمػػى أف يػػتـ فػػض تمػػؾ المحكمػػة فػػور االنتيػػاء 

 مف تمؾ الميمة.
ىو الحؿ الذي واجو ضرورة تعديؿ القانوف اليولندي، وضرورة وجػود اتفاقيػة توافػؽ عمييػا و 

ممكػػة المتحػػدة والواليػػات المتحػػدة مػػف جانػػب واسػػكتمندا مػػف األطػػراؼ الثبلثػػة المعنيػػة بالقضػػية )الم
جانب ثاني وليبيا مف جانب ثالث(، كما أف ليبيا طالبت بأف تكوف ىناؾ ضمانات كافية إلجػراء 
محاكمػػة عادلػػة، مػػف خػػبلؿ وجػػود مػػراقبيف دوليػػيف أو مػػف جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ومنظمػػة الوحػػدة 

مػػػف برفػػػع الجػػػزاءات ورة صػػػدور قػػػرار مػػػف مجمػػػس األاإلفريقيػػػة )آنػػػذاؾ( كمػػػا اشػػػترطت ليبيػػػا ضػػػر 
 تيميف إلى األراضي اليولنديةبمجرد وصوؿ الم

سػػػيما مػػػف طػػػرؼ المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، وجنػػػوب وقػػػد اسػػػتطاعت الجيػػػود الدوليػػػة، ال
إفريقيػػا مػػف التوصػػؿ إلػػى حػػؿ لكػػؿ ىػػذه الصػػعوبات، تجسػػدت فػػي إعػػبلف رئػػيس جنػػوب إفريقيػػا 

فػػػي خطػػػاب لػػو أمػػػاـ فعاليػػػات الشػػعب الميبػػػي وبحضػػػور  17/11/1777 :خ)نيمسػػوف مانػػػديبل( بتػػاري
أنػو قػد تػـ ب ،العقيد القذافي واألمير بندر بف سمطاف سفير المممكة العربيػة السػعودية فػي واشػنطف

التوصؿ إلى خطػة لتسػميـ المشػتبو بيمػا إلػى األمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة وأف ىػذه الخطػة تتكػوف 
 1:مف ست نقاط ىي

 .14/12/1777 المشتبو بيما في موعد ال يتجاوز تسميـ -

تعميؽ العقوبات المفروضة عمى ليبيا فور وصوؿ المشتبو بيما إلى ىولندا تمييدا لرفعيا  -
 نيائيا في خبلؿ ثبلثة أشير.
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تكػػػػوف المحاكمػػػػة فػػػػي ىولنػػػػدا أمػػػػاـ ىيئػػػػة قضػػػػائية اسػػػػكتمندية وبموجػػػػب أحكػػػػاـ القػػػػانوف  -
 االسكتمندي

حضور مراقبيف دولييف يعينيـ األميف العاـ لؤلمـ المتحػدة بالتشػاور مػع تكوف المحاكمة ب -
 جنوب إفريقيا والمممكة العربية السعودية.

يكوف مكاف قضاء العقوبة في حالة اإلدانة اسكتمندا تحت إشراؼ األمـ المتحػدة وبرعايػة  -
 قنصمية ليبيا.

 تمتـز ليبيا بالتعويض في حالة ثبوت اإلدانة. -

 إلى ىولندا وتبدأ فصوؿ المحاكمة. 13/12/1777 :متيماف فيليصؿ ال -
 1المحاكمة ودفع التعويضات ورفع الجزاءات عمى ليبيا: /6

بعػػد موافقػػة ليبيػػا عمػػى تسػػميـ المشػػتبو فييمػػا، صػػدر حكػػـ المحكمػػة التػػي تشػػكمت مػػف ثبلثػػة 
بعػػد مػػداوالت  61/11/6111 :قضػػاة ىػػـ: المػػورد سػػندرالند، والمػػورد كولسػػفيمد، والمػػورد مػػاكميف، فػػي

استمرت حوالي عاـ ونصؼ، وأصػدرت حكميػا بإدانػة عبػد الباسػط عمػي المقرحػي بالسػجف مػدى 
الحياة وبرأت األميف خميفػة فحيمػة، كمػا قضػت بمسػؤولية ليبيػا الكاممػة عػف اليجػـو عمػى الطػائرة 

 2.وأوجبت عمييا دفع التعويضات ألسر الضحايا
واليػات المتحػدة وليبيػا فػي مفاوضػات حػوؿ قيمػة لقد ترتب عمى حكـ المحكمػة أف دخمػت ال

مميػار دوالر  605:التعويضات وصيغو، بحيث أسفرت المفاوضػات عمػى أف تػدفع ليبيػا مبمػغ وقػدره
مبلييف دوالر لكؿ ضحية يتـ سدادىا عمى ثبلث دفعات خػبلؿ ثمانيػة  11ألقارب الضحايا بواقع 

وقػػد قسػػمت قيمػػة التعويضػػات إلػػى  1776 أشػػير ترفػػع بعػػدىا الجػػزاءات المفروضػػة عمػػى ليبيػػا منػػذ
 3:ثبلث دفعات ىي

مبليػػػيف دوالر تػػػدفع ألسػػرة كػػػؿ ضػػػحية عنػػػد إعػػػبلف ليبيػػػا عػػػف  12وقيمتيػػػا  الدفعػػػة األولػػػى
 مسؤوليتيا عف الحادث.

                                                 
 .276، 275ص  محمد إبراهيـ ممتـ، 1
 .178عبد الغفار عباس، مرجع سابؽ، ص  2
 .276محمد إبراهيـ ممتـ، مرجع سابؽ، ص  3
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مبلييف دوالر أخرى تدفع حاؿ موافقة الواليات المتحدة عمى رفع  12وقيمتيا  الدفعة الثانية
 ضة عمى ليبيا.العقوبات التجارية المفرو 

وىي التي تبمغ مميونيف تدفع بعد أف ترفع وزارة الخارجية األمريكية اسـ ليبيا  الدفعة الثالثة
 مف قائمة الدوؿ الراعية والداعمة لئلرىاب. 

وقد أقرت ليبيا بمسػؤوليتيا المدنيػة عػف أعمػاؿ موظفييػا وفقػا لبلتفػاؽ المبػـر بػيف مسػؤوليف 
الػػذي كػػاف أساسػػا لمرسػػالة الميبيػػة إلػػى مجمػػس األمػػف  ىػػو االتفػػاؽليبػػيف وأمػػريكييف وبريطػػانييف و 

: 13/16/6111:فػػػي  والتػػػي أقػػػرت فييػػػا ليبيػػػا بمسػػػؤوليتيا المدنيػػػة عػػػف تفجيػػػر الطػػػائرة. ليكػػػوف يػػػـو

تاريخ إعبلف الواليػات المتحػدة عػدـ ممانعتيػا فػي رفػع مجمػس األمػف لمعقوبػات ضػد  14/16/6111
، فػي حػيف أف فرنسػا ت االنفرادية المفروضة مف قبميا ضد ليبياأبقت عمى العقوبا أنياليبيا، رغـ 

قد أبدت عدـ رضاىا عمى قيمة التعويضات المرصودة لصالح ضحايا الطائرة الفرنسية، وىػددت 
باستخداـ حؽ النقض ضد رفع العقوبات، إف لـ تسوى مسػألة التفاىمػات حػوؿ قيمػة التعويضػات 

 1314تاريخ إصدار مجمس األمف لمقرار رقػـ:  16/17/6111 :وىو الذي حدث. ويكوف بذلؾ تاريخ
وتحقػػؽ الػػذي قضػػى برفػػع الجػػزاءات الدوليػػة ضػػد ليبيػػا وتعػػود بػػذلؾ إلػػى سػػاحة المجتمػػع الػػدولي، 

بػذلؾ جممػػة الجػػزاءات الدوليػػة اليػػدؼ األساسػػي الػػذي مػػف أجميػػا فرضػػت بمسػػاىمة و إرادة الدولػػة 
ي المػػدعـو بالمػػاؿ، الممكػػف لػػو بالجغرافيػػا والجػػوار الميبيػػة فػػي المنػػاورة والتحػػرؾ الدبموماسػػي الميبػػ

 1.اإلفريقي خاصة، ما ساعد ليبيا في تخطي آثار العقوبات الدولية
مػػف خػػبلؿ ذات فاعميػػة كانػػت ناجحػػة مجمػػؿ القػػوؿ بخصػػوص الجػػزاءات ضػػد ليبيػػا أنيػػا،       

يؿ كانت ىػذه ف 2.المتيميف ومف ثمة دفع التعويضات تحقيؽ اليدؼ المتمثؿ في تسميـ ومحاكمة
 الجزاءات ناجحة مف خبلؿ اختبار مارؾ بوسويت؟

 
  

                                                 
 .277، 276ص محمد إبراهيـ ممتـ، المرجع السابؽ،   1
 لمشتركة لكؿ مف بريطانيا والواليات المتحدة األمريكيةراجع ما ورد في المذكرة ا  2

 .170عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص    
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 اختبار مارؾ بوسويت في الحالة الميبية  :ثانيا
فيػؿ  انتيينا إلى أف العقوبػات ضػد ليبيػا مػف منظػور تحقيػؽ اليػدؼ قػد كانػت ذات فاعميػة،

 ضد ليبيا ذات فاعمية مف منظور اختبار مارؾ بوسويت؟ ىذه العقوباتكانت 
  يهة؟هؿ فرضت العقوبات ألسباب وج :الجواب عف السؤاؿ األوؿ لالختبارف إ       
عػػد مػػف األعمػػاؿ يػ نعػػـ بػػالنظر إلػػى أف االعتػػداء عمػػى الطيػػراف المػػدني بػػ مػػف حيػػث المبػػدأ يكػػوف

فػي حػيف أف تفصػيؿ  اإلرىابية الواجب مجابيتيا ما يجعؿ العقوبات في ىذا الصدد ذات فاعميػة.
ي كمػػا سػػبؽ معنػػا فػػي تحميػػؿ أسػػباب الحالػػة الميبيػػة أف موقػػؼ الػػدوؿ أسػػباب فػػرض العقوبػػات يػػؤد

الغربية قد أداف قبؿ أي محاكمة بمسؤولية ليبيا عف تفجير الطائرة األمريكية ما جعؿ مف أسػباب 
فػػرض العقوبػػات فػػي حقيقتيػػا ىػػي أسػػباب سياسػػية وصػػمت حػػد االبتػػزاز عمػػى حسػػاب دولػػة ليبيػػا. 

ي لممسػألة ىػػو حػػؿ سياسػي فػػي ثػػوب قضػائي، آثػػرت ليبيػػا ويجعػؿ حينػػذاؾ حتػػى مػف الحػػؿ النيػػائ
 مرغمة غير مختارة االحتكاـ إليو ودفع التعويضات درأ لخطر أكبر. 

تهدؼ العقوبػات الجهػات هػؿ تسػ ػثاني مػف االختبػار المتعمػؽ بػأما الجواب عف السؤاؿ ال
  المناسبة؟

ة تتعمػػػؽ ابتػػػداء ضػػػد ليبيػػػا قػػػد مسػػػت قطاعػػػات تقنيػػػفػػػإف المبلحػػػظ عػػػف الجػػػزاءات الدوليػػػة 
بالمجػػاؿ الجػػوي وقطػػاع الغيػػار المتعمػػؽ بصػػناعة الطيػػراف واسػػتخراج الػػنفط، دوف أف تمحػػؽ ىػػذه 
الجزاءات مثبل في خصوص تجميد األرصدة المالية الميبية تمؾ العوائد واألمواؿ الناتجة عف بيػع 

عمػػى الجوانػػب  وتوريػػد الػػنفط ومشػػتقاتو والغػػاز الطبيعػػي ومنتجاتػػو، مػػا جعػػؿ مػػف تػػأثير العقوبػػات
الماليػػة ضػػعيؼ بػػالنظر إلػػى القػػدرات الماليػػة الكبيػػرة لميبيػػا، األمػػر الػػذي كػػاف تػػأثيره عمػػى الشػػعب 

 الميبي أقؿ.  
ػ هػؿ 'مػارؾ بوسػويت'' والمتعمػؽ بػأما الجواب عػف السػؤاؿ الثالػث ودائمػا ضػمف اختبػار '

 دؼ العقوبات البضائع المناسبة؟تسته
قػػد نػػص  (661، 526) ( بػػالنظر إلػػى أف القػػرار رقػػـ:عػػـن) فإننػػا نجيػػب عػػف ىػػذا السػػؤاؿ بػػػ

خاصػػة المتعمقػػة بحظػػر توريػػد المعػػدات )المضػػخات واألفػػراف( التػػي تسػػتخدـ فػػي  ،عمػػى العقوبػػات
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تطوير استخراج النفط و صناعات الييدروكربونات، وتجميد األرصدة الماليػة فػي الخػارج العائػدة 
 بيا ذات فاعمية في ىذا الخصوص.لمحكومة الميبية، ما يجعؿ مف العقوبات ضد لي

 : هؿ مدة العقوبات معقولة؟ى السؤاؿ الرابع المتعمؽ بػعمكما أنو وجوابا 
ولقػػوة الموقػػؼ  1.لقػػد امتػػدت العقوبػػات لفتػػرة سػػبع سػػنوات، ونظػػرا ألف جػػوار ليبيػػا مػػف جيػػة

، 1751 الميبػػي فػػي األزمػػة مػػف حيػػث صػػدور قػػرار محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة بمرجعيػػة اتفاقيػػة مػػونت 
الحالة مف مفاوضػات  لما واكب بالنظر ،المؤيد لموقؼ ليبيا، يجعؿ مف مدة العقوبة طويمة نسبيا

 ومناورات مف أطراؼ الدعوى، ويجعؿ مف الجزاءات في ىذه الجزئية فعالة وناجحة. 
 ػ: هؿ لمعقوبات مفعوؿ؟خامس المتعمؽ بعمى السؤاؿ ال كما أنو وجوابا
ظر لتحقػػؽ اليػػدؼ مػػف جممػػة الجػػزاءات، وىػػو المحاكمػػة وتسػػميـ ػ )نعػػـ( بػػالنفإننػػا نجيػػب بػػ

مػا يجعػؿ مػف العقوبػات ذات فاعميػة فػي حالػة  المشتبو فييما ودفع التعويضات لصالح الضحايا.
 ليبيا. 
أال تثيػر العقوبػات االحتجػاج بسػبب انتهػاؾ  ػ:لمسؤاؿ السادس والمتعمؽ با كما أنو واختبػار      

  ه الضمير العاـ؟نسانية وما يمميمبادئ اإل 
فإف الجواب عف ىذا السؤاؿ يتقاطع مع الجواب عمى السؤاؿ الرابع المتعمؽ بمدة العقوبات،      

جعػػؿ مػػف السػػؤاؿ  الطػػوؿ النسػػبي لمعقوبػػات وقػػدرة النظػػاـ الميبػػي عمػػى تجػػاوز األزمػػة بحيػػث أف
  مير العاـ.السادس غير واضح التأثير عمى مسألة انتياؾ مبادئ اإلنسانية وما يمميو الض

بػالرغـ مػف أف االسػتنكار األكبػر كػػاف حػوؿ عػدـ قانونيػة الموقػػؼ الغربػي مػف األزمػة والػػذي      
 أكدتو محكمة العدؿ الدولية، ما أدى إلى إضعاؼ مصداقية قرارات مجمس األمف رغـ شرعيتيا.

، أنيػا فػي يػاليبمسػألة فاعميػة الجػزاءات الدوليػة ضػد لالنيػائي  مجمؿ القوؿ في صػدد التقيػيـ     
التعويضػات، وبخسػائر إنسػانية أقػؿ، سػاىـ  النياية كانت فاعمػة بموجػب التسػميـ والمحاكمػة ودفػع

ة ليبيػا، بػؿ جممػة مػف العوامػؿ ى دولػفػي ذلػؾ لػيس فقػط جممػة القػرارات الجزائيػة التػي فرضػت عمػ

                                                 
يذكر في هذا الصدد أف تسعة مف القادة األفارقة قاموا بخرؽ الحصار الجوي المفروض عمى ليبيا ووصموا بطائراتهـ إلى طرابمس مشاركة  1

 .  1998ذلؾ تطبيقا لقرارات قمة واغادوغو بػػػػ بوركينافاسو عاـ لميبيا في احتفاالت الفاتح مف سبتمبر و 
 .177، 176عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص   
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 حسمت ،مف أىميا الموقؼ الغربي الضعيؼ أماـ شرعية تدخؿ مجمس األمف في نقاش موضوع
بأنو قانوني بحت، فضبل عمى مكنة التفاوض التي مارسيا النظاـ  ،محكمة العدؿ الدولية بصدده

الميبي، مع وجود مكنة مالية تسػيـ فػي إرضػاء الػدوؿ محػؿ فػرض الجػزاء، قبػؿ ضػحايا تفجيػرات 
 الطائرة األمريكية والفرنسية. 

شمالية وحالة إيراف؟ وىو ما فيؿ نفس النجاح وبنفس الفاعمية قد تحقؽ في حالة كوريا ال     
 سأتناولو بالدراسة في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب. 
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 األوؿخالصة الفصؿ 
عدت حالة فرض الجزاءات الدولية عمى العراؽ حالة شرعية وتطبيؽ واضح لتدابير األمف     

مف  الجماعي مف منظور رد العدواف عمى السيادة اإلقميمية لدولة الكويت، ما رأى فيو كثير
 التحميؿ القانوني الدولي في فترة التسعينات أنو بمثابة تفعيؿ لقواعد الميثاؽ الجزائية.

إف إطالة األمـ المتحدة ومف ورائيا الواليات المتحدة األمريكية ألمد فرض الجزاءات أثر    
بشكؿ سمبي كبير عمى حقوؽ اإلنساف في كافة مناحي الحياة في المجتمع العراقي صحية 

ية و بيئية، ما انتح استنكارا كبيرا مف القوى الحية في المجتمع الدولي، ال سيما في صورة تعميم
المنظمات غير الحكومية، وىو ما أدى أيضا إلى إيجاد نمط جديد مف العقوبات سمي 
بالعقوبات الذكية، التي تستيدؼ فئات معينة مف األشخاص والمؤسسات وتستيدؼ نوعا معينا 

ع، بؿ وجد ما سمي ببرنامج النفط مقابؿ الغذاء كسبيؿ لتخفيؼ أعباء مف البضائع والسم
العقوبات، لكف آثار العقوبات الدولية كانت قد استحكمت في طبقات المجتمع مع عمؿ الواليات 
المتحدة األمريكية عف طريؽ لجنة العقوبات، عمى تعطيؿ كثير مف برامج النفط مقابؿ الغذاء، 

 عمية.ما جعؿ البرنامج بدوف فا
بالنظر الختبار مارؾ بوسويت فإف العقوبات ضد العراؽ في الحزمة األولى ليا قد نجحت    

في لكنيا  11/16/1771: في تحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ العودة بالنظاـ العراقي إلى ما بعد تاريخ
كانت فاشمة بكؿ المقاييس وكانت بموجب اختبار مارؾ بوسويت ذات آثار الحزمة الثانية 

 ية.سمب
بالرغـ مف أف محكمة العدؿ الدولية قد أفتت بأف الحالة الميبية ىي حالة قانونية بمعنى        

مجمس األمف وضعيا تحت أحكاـ الفصؿ السابع وكحالة أف ال عبلقة لمجمس األمف بيا، إال 
ميددة لمسمـ واألمف الدولييف، مف جية أف تفجير الطائرة األمريكية ىو عمؿ مف األعماؿ 

 رىابية الموجبة لفرض الجزاء.اإل
بموجب قرارات مجمس األمف الجزائية خضعت ليبيا لئلرادة الدولية وسممت مواطنييا    

لممحاكمة في دولة ىولندا، ودفعت التعويضات لعائبلت ضحايا الطائرة األمريكية والفرنسية، ما 
 عد نجاحا وفاعمية لمنظومة الجزاءات الدولية.
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 اءات الدولية ضد كوريا الشمالية والجمهورية اإلسالمية اإليرانيةالجز  :الفصؿ الثاني
سبؽ معنا في جزئية رصد تغيرات نظاـ ما بعد الحرب الباردة، في خصوص موجبات 
فرض الجزاءات الدولية، أف توصمنا إلى أف مف أىـ ىذه الموجبات المستجدة، ىو موجب 

يحصؿ عمى ىذا السبلح أطراؼ غير  انتشار أسمحة الدمار الشامؿ، مف مدرؾ إمكانية أف
مسؤولة أو جماعات إرىابية تسعى إلى الدمار ونشر الفوضى، ولعؿ أىـ حالتيف فرض فييما 
مجمس األمف جممة مف الجزاءات بقصد حظر ىذا المسعى، ىما حالتي، كوريا الشمالية، 

دراسة والتحميؿ السيما حالة والجميورية اإلسبلمية اإليرانية، وىما الحالتاف المَّتاف سأتناوليما بال
إيراف باعتبارىا الحالة النموذج، أيف توصؿ المجتمع الدولي بعد عقوبات كثيرة ومفاوضات 
طويمة إلى اتفاؽ، رأى فيو بعض التحميؿ أنو ثمرة وجدوى لجممة الجزاءات الدولية التي فرضت 

الة كوريا الشمالية و عمى إيراف ومف ثمة يحاججوف بفاعميتيا وجدواىا، فما أسباب وجذور ح
 إيراف؟ وما آثار وجدوى العقوبات الدولية ضدىما؟ 

وىو ما سأحاوؿ اإلجابة عميو مف خبلؿ مبحث أوؿ حوؿ الحالة الكورية بعنواف الجزاءات 
الدولية ضد كوريا الشمالية ومسألة امتبلؾ السبلح النووي، يتضمف مطمبيف يتعمؽ األوؿ بػػػ 

موف القرارات الجزائية ضدىا، ويتضمف الثاني لػػ آثار وفاعمية حزمة جذور األزمة الكورية و مض
 الجزاءات الدولية ضد كوريا الشمالية.

ألتناوؿ وفي المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ لػػػ الحالة اإليرانية مف خبلؿ مبحث بعنواف: 
ور و أسباب الجزاءات الدولية ضد إيراف والمسألة النووية، ضمنو مطمباف يتعمؽ األوؿ بػػ جذ

الحالة اإليرانية ومضموف القرارات الجزائية ضدىا ويتعمؽ الثاني بػػػ آثار وفاعمية حزمة الجزاءات 
 الدولية ضد إيراف، فما تفصيؿ ىذه المحاور؟
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 المبحث األوؿ: الجزاءات الدولية ضد كوريا الشمالية ومسألة امتالؾ السالح النووي
زمػػة الكوريػػة الشػػمالية، أنيػػا تعػػود إلػػى تػػاريخ يرجػػع إلػػى مػػا قبػػؿ مػػف الحقيقػػة القػػوؿ بشػػأف األ    

لجممػػة مػػف الجػػزاءات الدوليػػة عمييػػا، كمػػا أف مػػف الحقيقػػة القػػوؿ  6114فػػرض األمػػـ المتحػػدة سػػنة 
أيضػػا بػػأف األزمػػة الكوريػػة قػػد شػػيدت تعاظمػػا أكبػػر بعػػد أف أعمنػػت كوريػػا الشػػمالية انسػػحابيا مػػف 

، سػعيا منيػػا إلػى التكنولوجيػػة النوويػػة دوف  6112ويػة بتػػاريخ: معاىػدة حظػػر انتشػار األسػػمحة النو 
أي رقابػػة دوليػػة تحػػد مػػف طمػػوح التسػػمح النػػػووي فػػي شػػبو الجزيػػرة الكوريػػة، ليكػػوف فػػرض األمػػػـ 

جممػة مػف القػرارات الجزائيػة التػي و إف كانػت مػف نػوع العقوبػات  6114المتحدة ابتداء مف تاريخ: 
ة جعػؿ دولػة كوريػا الشػمالية تمتثػؿ ليػذه القػرارات بػأف تتخمػى غير الشاممة فإنيا سعت إلى محاول

عمػػى األنشػػطة النوويػػة ليػػا، فكػػاف صػػدور جممػػة مػػف القػػرارات تحػػت أحكػػاـ الفصػػؿ السػػابع، فمػػا 
 أسباب الحالة الكورية وما مضموف القرارات الجزائية ضدىا؟ و ىؿ حققت الفاعمية المأمولة منيا؟

 ة الكورية و مضموف القرارات الجزائية ضدها    المطمب األوؿ: جذور وأسباب الحال
 6112لقد كػاف انسػحاب كوريػا الشػمالية مػف معاىػدة حظػر انتشػار األسػمحة النوويػة بتػاريخ:      

 إيذانا بفرض الجزاءات الدولية مف األمـ المتحدة، فما تفصيؿ الحالة الكورية؟ 
 الفػػػػػػرع األوؿ:  جذور وأسباب الحالة الكورية

أيف كػاف العػداء ( 1731 -1731)حالة كوريا الشمالية بجذورىا إلى سنوات الخمسينات ترجع 
تاريخ انضماـ كوريا  15/17/1771 بينيا وبيف الواليات المتحدة األمريكية مستحكما، ليكوف تاريخ:

الشمالية لؤلمـ المتحدة، تاريخا لعيد جديد لكوريا فػي ظػؿ االنخػراط فػي المجتمػع الػدولي والقبػوؿ 
قواعػػده و أسسػػو التػػي قػػاـ عمييػػا، ومنيػػا حظػػر انتشػػار األسػػمحة النوويػػة. ويكػػوف إبػػراـ الواليػػات ب

اتفاقا إطارا لتمييد تطبيع العبلقات بينيما ضػمف  11/11/1772 :المتحدة مع كوريا الشمالية بتاريخ
ريكيػة القائمػة إنياء السياسة العدوانية لمواليػات المتحػدة تجػاه كوريػا الشػمالية، ورفػع العقوبػات األم

وتزويد كوريا الشمالية بشحنات '' زيت، وقود ثقيػؿ و كيربػاء'' وتسػييؿ حصػوليا ، 1731منذ عاـ 
تتويجػػػا ليػػػذا  1.عمػػػى دعػػػـ اقتصػػػادي مقابػػػؿ تخمييػػػا عػػػف جميػػػع أنشػػػطتيا النوويػػػة والصػػػاروخية

 االنخراط و تغييرا في السياسات. 
                                                 

 .602، 601عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  1
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بعػد تبػادؿ االتيامػات بخػرؽ  6111اـ لكف سرعاف مػا انيػارت أطػر التفػاىـ بػيف الػدولتيف عػ
االلتزامات السابقة، ليعقب سقوط التفاىمات السابقة إعبلف كوريا الشمالية االنسحاب مف معاىدة 

ومقاطعػة المحادثػات السداسػية التػي  11/12/6112: بتػاريخ( NPT) حظر انتشػار األسػمحة النوويػة
ات المتحػػدة األمريكيػػة بفػػرض قيػػودا جديػػدة لتقػػـو بالمقابػػؿ الواليػػ 1ترمػػي إلػػى حػػؿ األزمػػة الكوريػػة.
إف مػػا زاد الموقػػؼ تأزمػػا بػػيف لماليػػة إضػػافة إلػػى تشػػديد العقوبػػات، عمػػى تجػػارة كوريػػا وحركتيػػا ا

طػبلؽ كوريػا  يػراف وا  أمريكا وكوريا الشمالية ىو نقؿ كوريا لصواريخ باليسػتية إلػى الػيمف وسػوريا وا 
جػػػراء تفجيػػػر نػػػووي اختبػػػاري  13/15/6114يخ: الشػػػمالية لسػػػبع صػػػواريخ باليسػػػتية إختباريػػػة بتػػػار  وا 

الممػػؼ الكػوري الشػػمالي إلػى مجمػػس  6114ليرحػػؿ بعػد ذلػػؾ وبتػاريخ:  13/11/6114 :كػوري بتػاريخ
وكػاف أوليػا القػرار  1321األمف وتصدر بشأنو جممة مف الجزاءات، المسػندة فػي مرجعيتيػا لمقػرار 

فػػػػما ىػي أىػـ  2أخرى مف القرارات الجزائيػة.تحت أحكاـ الفصؿ السابع ولتواليو جممة  1516: رقـ
 القرارات الجزائية ضد كوريا الشمالية؟ وما ىي مضامينيا؟ 
 الفرع الثاني: القرارات الجزائية الدولية ضد كوريا الشمالية

سأعرض في ىذا الفرع ألربعة قرارات جزائيػة فرضػيا مجمػس األمػف كميػا بموجػب أحكػاـ         
والتػػي تضػػمف بعضػػنيا جػػزاءات  6172، 6165، 1652، 1516 :مػػى التػػواليالفصػػؿ السػػابع، وىػػي ع

 ضد األفراد المسؤوليف وبعض الكيانات، فما مضموف ىذه القرارات؟
 14/10/2006: المؤرخ في 1718قرار مجمس األمف رقـ:  أوال:

بموجػػب الفصػػؿ السػػابع  14/10/2006: بتػػاريخ 1718لقػػد صػػدر قػػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ: 
نػػػت كوريػػػا الشػػػمالية أف جيشػػػيا قػػػد أجػػػرى تجربػػػة نوويػػػة ناجحػػػة تحػػػت األرض وفػػػي بعػػػد أف أعم

ظػػروؼ مأمونػػة، وأف الغػػرض مػػف التجربػػة ىػػو دفػػاعي لحمايػػة سػػيادة الدولػػة وحقيػػا فػػي الوجػػود 
بسبب خطر الحرب المتزايد عمييا مف جانب الواليػات المتحػدة. وقػد اسػتند ىػذا القػرار فػي فػرض 

                                                 
، ويشار إلى أف يةالصيف، الياباف، كوريا الجنوب ضمت المفاوضات ألجؿ التسوية السياسية كؿ مف: الواليات المتحدة، روسيا االتحادية، 1

اولة االتفاؽ الذي كاف مف المقرر االلتزاـ به كاف يقتضي إغالؽ مجمع يونجيبيو النووي وعودة مراقبي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إلى مز 
طب الواليات أعماؿ الرقابة عمى المنشآت النووية الكورية الشمالية مقابؿ حصوؿ كوريا الشمالية عمى مساعدات في مجاؿ الطاقة، مع ش

 .. المتحدة األمريكية لكوريا الشمالية مف قائمة الدوؿ الراعية لإلرهاب، فضال عمى لإلفراج عف األمواؿ المجمدة ببنؾ دلتا آسيا في ماكاو
 .435محمد بف صديؽ، األمف الجماعي والتطورات الدولية المعاصرة، مرجع سابؽ، ص 

 .602عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  2
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الذي يمنع انتشار األسمحة النووية والكيميائية والبيولوجية ألف ذلؾ  1540الجزاء إلى القرار رقـ: 
 يشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف.

 1:الجزاءات عمى كوريا الشمالية عمى ثبلثة أنواع 1718وقد وزع القرار 
حظر بيع أو نقؿ أو تصدير معدات أو آليات عسكرية أو أنظمة عسكرية دفاعية إلى  -

 لشماليةحكومة كوريا ا
تجميد األمواؿ واألصوؿ المالية والموارد االقتصادية العائدة لكوريا الشػمالية فػي جميػع  -

الدوؿ األعضاء بالمنظمة األممية، ومنع عبور أو دخػوؿ األشػخاص مػف كوريػا الشػمالية 
 .1718ألراضي الدوؿ األعضاء طبقا لبلئحة لجنة الجزاءات المناط بيا تنفيذ القرار 

مػػػف الميثػػػاؽ يقضػػػي بفػػػرض عمميػػػات  42لتػػػدبير عسػػػكري مػػػف المػػػادة: فػػػرض جزئػػػي  -
 تفتيش الشحف القادمة مف كوريا الشمالية أو المتوجية إلييا. 

 16/14/6117المؤرخ في: 1652ثانيا: قرار مجمس األمف رقـ:
وتحت أحكاـ الفصؿ السابع،  1516، 1321 مستندا في مرجعيتو لمقراريف 1652جاء القرار 

اره إعبلف جميورية كوريا الشمالية االنسحاب مف معاىدة عدـ االنتشار وسعييا إلى معمنا استنك
التسمح النووي، وقد أكد القرار عمى أف جممة التدابير المتخذة بموجب القرار، ال يقصد أف تترتب 

 عمييا آثار ضارة مف الناحية اإلنسانية عمى السكاف المدنييف لكوريا الشمالية.
كوريا الشمالية بعدـ إجراء أي تجربة نووية أخرى أو أي إطبلؽ وقد طالب القرار 

، وبأف تتراجع عف 1516القرار رقـ:  بموجباتباستخداـ تكنولوجيا القذائؼ التسيارية، وأف تمتـز 
 قرارىا االنسحاب مف معاىدة عدـ االنتشار.

ي ىي في وقد شدد القرار عمى جممة مف االلتزامات التي تقع عمى الدوؿ األعضاء والت
 2الوقت نفسو صور لمجزاءات ضد كوريا الشمالية ومنيا:

                                                 
 .606، 605ميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص عمي ج 1
 عمى الموقع: 1874راجع مضموف القرار رقـ:  2

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2009.shtml 
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عمى الدوؿ األعضاء أف تحظر تقديـ الخدمات المتصمة بوقود السفف مف جانب رعاياىا  -
أو انطبلقا مف أراضييا، مف قبيؿ توفير الوقود أو اإلمدادات أو غير ذلؾ مف الخدمات التي 

ذا كاف لدييا معمومات تتيح أساسا معقوال لبلعتقاد تقدـ لمسفف إلى سفف كوريا الشمالية، إ
1بأف تمؾ السفف تحمؿ أصنافا محظور توريدىا أو بيعيا أو نقميا.

 

عمى الدوؿ أف تمتنع عف تقديـ الخدمات المالية التي يمكف أف تسيـ في برامج كوريا  -
الشامؿ، أو  المتصمة بالنشاط النووي أو بالقذائؼ التسيارية أو غيرىا مف أسمحة الدمار

2تحويؿ أي أصوؿ أو موارد مالية يمكف أف تسيـ في تمؾ البرامج.
 

عمى جميع الدوؿ األعضاء والمؤسسات المالية واالئتمانية الدولية عدـ الدخوؿ في  -
 التزامات جديدة بتقديـ منح أو مساعدات مالية أو قروض تسييمية إلى كوريا الشمالية. 

عمى المعامبلت المالية أو التدريب  يشمؿ أيضا حظراً  حظر عمى األسمحةفرض القرار  -
باستثناء ما تقدمو الدوؿ لجميورية ة التقني أو الخدمات أو المساعدة المتصمة بتمؾ األسمح

كوريا الشعبية الديمقراطية مف أسمحة صغيرة وأسمحة خفيفة وما يتصؿ بيا مف مواد، يتعيف 
 .عمى الدوؿ أف تخطر المجنة بيا مسبقا

 .ر البرامج النووية وبرامج القذائؼ التسيارية وغيرىا مف برامج أسمحة الدمار الشامؿحظ -
مجمؿ القوؿ أف القرار أرد بجممة االلتزامات الواقعة عمى الدوؿ األعضاء تشديد الحصار     

عدـ االنتشار رغـ   والعقوبات عمى كوريا الشمالية بما يتيح جبرىا عمى االلتزاـ بمعاىدة
 .منيا انسحابيا

 66/11/6111: المؤرخ في 6165ثالثا: قرار مجمس األمف رقـ: 

 1321فػػػي مرجعيػػػة فرضػػػو لمجػػػزاء ضػػػد كوريػػػا الشػػػمالية إلػػػى القػػػرارات  6165اسػػػتند القػػػرار 
وبعػػػػػػد أف أعػػػػػػاد التأكيػػػػػػد عمػػػػػػى ( 6117) 1665(، 6117) 1652(، 6114)1516(، 6114)1473(، 6112)

، وأف 1652و القػػرار  1516ف ذات الصػمة السػيما القػرار ضػرورة التػزاـ كوريػا بقػرارات مجمػػس األمػ

                                                 
  السابؽ اإللكترونيعمى الموقع  1874مف القرار  05راجع الصفحة:  1

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2009.shtml 
 1874مف القرار  05ر الصفحة: أنظ 2
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تتخمػػػى عمػػػى جميػػػع األسػػػمحة والبػػػرامج النوويػػػة، وأف تمتنػػػع عػػػف إجػػػراء عمميػػػات إطػػػبلؽ أخػػػرى 
)د( و  16باستخداـ تكنولوجيا القذائؼ التسيارية أو أي تجارب نوويػة. أكػد عمػى أف أحكػاـ الفقػرة 

ة قػػد ضػػبطيا وحػػدد األفػػراد والكيانػػات والمؤسسػػات التػػي جػػاءت عامػػ 1516)ىػػػػ( مػػف القػػرار رقػػـ: 
تسػري فػي حػؽ األفػراد  1.المشمولة بيا والتي تتػراوح بػيف حظػر السػفر وتجميػد األمػواؿ واألصػوؿ

 :والكيانات التالية
 / بالنسبة لحظر سفر وتجميد أصوؿ بعض األشخاص المسؤوليف:1

األشػػػػخاص اآلتيػػػػة حظػػػػر وتجميػػػػد أصػػػػوؿ  6165تضػػػػمف المرفػػػػؽ األوؿ مػػػػف القػػػػرار رقػػػػـ: 
 2:أسماؤىـ

 : وىو رئيس مركز المراقبة في المجنة الكورية لتكنولوجيا الفضاء.هو -بايؾ تشانغ -
وىػػو المػػدير العػػاـ لمحطػػة صػػوىاي إلطػػبلؽ السػػواتؿ ورئػػيس مركػػز تشػػيف:  -تشػػانغ ميونػػغ -

 .6116ديسمبر  16و /11/12 :اإلطبلؽ الذي تمت فيو عمميتا اإلطبلؽ في
و ىػػػو مسػػػؤوؿ فػػػي مصػػػرؼ تانتشػػػوف ويّسػػػر بصػػػفتو ىػػػذه معػػػامبلت  سػػػو: – راي كػػػي أونػػػغ -

باعتبػػاره الكيػػاف المػػالي الرئيسػػي فػػي كوريػػا الشػػمالية، المسػػؤوؿ عػػف  6117المصػػرؼ فػػي أفريػػؿ 
 مبيعات األسمحة التقميدية والقذائؼ التسيارية والسمع المرتبطة بتجميع تمؾ األسمحة وصنعيا.

 

                                                 
( عمى جميع الدوؿ األعضاء أف تجمد عمى الفور، وفقا لإلجراءات القانونية المتبعة في 2006)1718)د( مف القرار  8جاء في الفقرة  1

أو في أي وقت الحؽ،  كؿ منها األمواؿ واألصوؿ المالية األخرى والموارد االقتصادية التي توجد عمى أراضيها في تاريخ اعتماد هذا القرار
ـ يشاركوف في برامج  نهوالتي يممكها أو يراقبها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، األشخاص والكيانات الذيف تقرر المجنة أو مجمس األمف أ

يقدموف الدعـ لهذا  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو برامجها األخرى ألسمحة الدمار الشمؿ أو برامج قذائفها التسيارية، أو
ـ، وضماف منع إتاحة تهالبرامج، بما في ذلؾ بسب ألخرى غير مشروعة ،أو مف جانب أشخاص أو كيانات تعمؿ نيابة عنهـ أو وفًقا لتعميما

 لكيانػػػػػاتأمواؿ أو أصوؿ مالية أو موارد اقتصادية مف جانب مواطنيها أو أي أشخاص أو كيانات داخؿ أراضيها،لفائدة هؤالء األشخاص أو ا
 :الموقع التاليعمى  1718راجع نص القرار  

http://www.un.org/ar/sc/committees/1718 
2

 2087ممحؽ القرار: مف  05الصفحة راجع  
 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2013.shtml 
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ي مصػػرؼ تانتشػػوف التجػػاري ويّسػػر بصػػفتو ىػػذه معػػامبلت وىػػو مسػػؤوؿ فػػإيػػؿ: -كػػيـ كوانػػغ -
لممصػػرؼ ولمؤسسػػة كوريػػا التجاريػػػة لتطػػوير التعػػديف )مؤسسػػة كوميػػػد( وحػػددت لجنػػة العقوبػػػات 

 1باعتباره الكياف المالي الرئيسي في كوريا الشمالية. 6117المصرؼ في أفريؿ 
 ميد أصوؿ بعض الكيانات والمؤسسات/ بالنسبة لتج6

 2تجميد أصوؿ الكيانات اآلتية: 6165الثاني مف القرار رقـ: تضمف المرفؽ 
 و 11/12/6116 :وىػي المجنػة المسػؤولة عػف اإلطػبلؽ فػي المجنة الكورية لتكنولوجيا الفضػاء: -

 عبر مركز المراقبة بواسطة السوائؿ وساحة اإلطبلؽ في صوىاي 11/16/6116
اليػػػة لجميوريػػػة كوريػػػا الشػػػعبية وىػػػو المصػػػرؼ الػػػذي يعػػػد المؤسسػػػة الم مصػػػرؼ إيسػػػت النػػػد: -

الديمقراطيػػة، وقػػد يّسػػر المصػػرؼ تعػػامبلت ماليػػة كػػاف أحػػد أطرافيػػا المصػػرؼ الػػوطني اإليرانػػي 
 )بنؾ ممي(.

وىي المؤسسة المسؤولة عف تطوير التعديف وكانػت لجنػة  شركة كومريونغ التجارية الكورية: -
سػػػات تجػػػارة األسػػػمحة والجيػػػة وىػػػي مػػػف أىػػػـ مؤس 6117العقوبػػػات قػػػد حػػػددت الشػػػركة فػػػي أفريػػػؿ 

المصػػػدرة الرئيسػػػية لمسػػػمع والمعػػػدات المرتبطػػػة بالقػػػذائؼ التسػػػيارية واألسػػػمحة التقميديػػػة فػػػي كوريػػػا 
 الشمالية.

وىػػي مؤسسػػة اندماجيػػة متخصصػػة فػػي اقتنػػاء مؤسسػػة ريونهػػا الكوريػػة المشػػتركة لػػ الت:  -
وضػػػػعتيا المجنػػػػة فػػػػي قائمػػػػة  الصػػػػناعات الدفاعيػػػػة لجميوريػػػػة كوريػػػػا الشػػػػعبية الديمقراطيػػػػة، وقػػػػد

 .6117العقوبات بتاريخ: أفريؿ 
: وىي مؤسسة تسػّير الشػحنات باسػـ مؤسسػة المؤسسة التجارية الرائدة الدولية )هونغ كونغ( -

كوريا التجارية لتطوير التعػديف )مؤسسػة كوميػد( وكانػت المجنػة قػد حػددت مؤسسػة كوميػد ضػمف 

                                                 
الدوؿ األعضاء أف تتخذ التدابير الالزمة لتمنع مف دخوؿ )هػ( عمى أف تتخذ عمى جميع  08في الفقرة: 1718وقد أشار القرار رقـ:  1

ـ مسؤولوف، بما في ذلؾ بالدعـ والدعاية، عف سياسات نهأراضيها أو المرور عبرها األشخاص الذيف تقرر المجنة أو مجمس األمف أ
رامجها األخرى ألسمحة الدمار الشامؿ، إلى جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعمقة ببرامجها النووية وبرامج قذائفها التسيارية وب

 ـ، شريطة أال يكوف في هذع الفقرة ما يرغـ دولة ما عمى منع مواطنيها مف دخوؿ أراضيها.تهأفراد عائال
 .2087: الممحؽ الثاني مف القرار رقـمف  9-8-7الصفحة: راجع   2

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2013.shtml 
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ؤسسػػات تجػػارة األسػػمحة والجيػػة المصػػدرة الرئيسػػية ، وىػػي أىػػـ م6117قائمػػة العقوبػػات فػػي أفريػػؿ 
 لمسمع والمعدات المرتبطة بالقذائؼ التسيارية واألسمحة التقميدية في كوريا الشمالية.

 15/11/6111: المؤرخ في 6172قرار مجمس األمف رقـ: / رابعا

 1321 في مرجعية تشديد فرضو لمجزاء ضد كوريا الشمالية إلى القرارات 6172استند القرار 

لػػػػػػػػػػى أحكػػػػػػػػػػاـ  (،6111) 6165 (،6117) 1665(، 6117) 1652(، 6114)1516(، 6114)1473(، 6112) وا 
القػرار الػذي مجمس األمف الػدولي باإلجمػاع مف الميثاؽ وقد أقر  21الفصؿ السابع وبنود المادة: 

ييئػات وحػدََّد قائمػة بأسػماء األشػخاص وال بتشديد العقوبػات عمػى كوريػا الشػمالية وتوسػيعيا قضى
التي تكوف محبل لفرض الجزاءات كتطبيؽ لمفيـو العقوبات الذكية ومف ثمػة السػعي إلػى تجنيػب 

 وذلؾ ردًا عمى التجربة النووية الثالثة  لفئات مجتمعية واسعة تداعيات وآثار العقوبات الشاممة.
بتػاريخ:  نغالتي أجرتيا بيونغ ياالقرار الذي جاء ردا عمى التجربة النووية الثالثة ىدؼ  وقد

 1:إلى 12/02/2013
إعاقػػة قػػدرة كوريػػا الشػػمالية عمػػى تطػػوير برامجيػػا المحظػػورة لمصػػواريخ النوويػػة والبالسػػتية  -

 .وأنشطة االنتشار النووي خصوصًا عبر سد مصادر التمويؿ
الدوؿ األعضػاء فػي األمػـ المتحػدة بمنػع إيصػاؿ أيػة خػدمات ماليػة عبػر أراضػييا أو  إلزاـ -

بينيػا مبػالغ نقديػة كبيػرة إلػى كوريػا  ،شركاتيا، أو نقؿ أية أرصدة ماليػة أو مػواردمواطنييا أو 
 الشمالية يمكف أف تساىـ في برامجيا النووية أو الصاروخية

الدوؿ األعضػاء باتخػاذ إجػراءات مناسػبة لمنػع افتتػاح فػروع أو مكاتػب تمثيميػة لبنػوؾ  إلزاـ -
نػػع مصػػارؼ كوريػػة شػػمالية مػػف إقامػػة مشػػاريع كوريػػة شػػمالية عمػػى أراضػػييا ويمزميػػا أيضػػًا بم

 .مشتركة مع بنوؾ عمى أراضي الدوؿ األعضاء أو االستحواذ عمى حصص فييا
األعضاء بمنع المؤسسػات الماليػة لػدييا مػف افتتػاح مكاتػب تمثيميػة أو فػروع وطالب القرار 

لشػمالية بمػا فػي ذلػؾ بعدـ تقديـ أي دعـ مالي لمتجارة مػع كوريػا ا ألزميافي كوريا الشمالية، كما 
 .خدمات التأميف ألف ذلؾ قد يساىـ في برامج بيونغ يانغ النووية أو الصاروخية

                                                 
1http://sdarabia.com/print.php?id=29205 

 .11:50عمى الساعة: 11/09/2015أطمع عميه بتاريخ: 

http://sdarabia.com/print.php?id=29205
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لػػـز القػػرار الػػدوؿ األعضػػاء بتجميػػد أو حجػػز أي خػػدمات ماليػػة أو تعػػامبلت ماليػػة يمكػػف أو 
أكػد القػرار مػف جديػد عمػى ضػرورة  كمػا، أف تساىـ في برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية

لفحػص الشػحنات  ''بيونػغ يػانغػ ''السػفف والطػائرات التػي ليػا صػمة بػقياـ الدوؿ األعضػاء بتفتػيش 
واحتجازىا إذا وجدت معمومات موثوقػة تػدفع إلػى االعتقػاد بػأف الحمولػة تتضػمف مػواد يمنػع نقميػا 

 1.إلى كوريا الشمالية، بموجب قرارات سابقة
ثػػة مسػػؤوليف بيػػنيـ الممثػػؿ الرئيسػػي صػػوؿ عمػػى ثبلاألفػػرض القػػرار منػػع سػػفر وتجميػػد كمػػا 

ويفػػرض  ''يبكػػو تشػػوؿ تشػػا''ونائبػػو  نػػاـ'' يػػوف تشػػونغ''لمشػػركة الكوريػػة لتطػػوير التعػػديف والتجػػارة 
تجميد أصوؿ عمى مؤسستيف كوريتيف شماليتيف جديػدتيف ىمػا األكاديميػة الثانيػة لمعمػـو الطبيعيػة 

 2.والمجمع الكوري لتوريد المعدات
فػػي قػػرارات مجمػػس األمػػف المتعمقػػة بكوريػػا الشػػمالية أنيػػا جػػاءت مؤكػػدة عمػػى  مجمػػؿ القػػوؿ      

حظر انتشار أسمحة الػدمار الشػامؿ، مؤكػدة عمػى ضػرورة اتخػاذ قػوانيف وطنيػة تحػوؿ دوف حيػازة 
الجماعات اإلرىابية ليػذه األسػمحة، معػززة التأكيػد عمػى التزامػات الػدوؿ تجػاه كوريػا الشػمالية مػف 

كمػػػػػػػا أف تأكيػػػػػػػد  ،1652، 1516 :ات القػػػػػػػرارات الجزائيػػػػػػػة السػػػػػػػيما القػػػػػػػرارحيػػػػػػػث االلتػػػػػػػزاـ بموجبػػػػػػػ
عمى فرض الجػزاءات ضػد األفػراد والكيانػات والمؤسسػات يؤيػد االتجػاه الػذي  6165،6172:القراريف

راحػػت األمػػـ المتحػػدة تتبنػػاه كػػؿ مػػرة فػػي صػػورة مػػا صػػار يعػػرؼ بالعقوبػػات الذكيػػة أو المسػػتيدفة 
اليػػة البحػػث فػػي مػػدى فاعميتيػػا بعػػد التطػػرؽ إلػػى آثػػار جممػػة ىػػذه والتػػي سػػأحاوؿ فػػي الجزئيػػة الت

 .الجزاءات عمى الشعب الكوري الشمالي
 
 
 

                                                 
 . 2094وما يميها مف القرار  06راجع الصفحة:  1

2
القرار رقـ:  مف مالحؽ 12-11-10الصفحات: مصادرة راجع في خصوص الهيئات واألشخاص والبضائع، محػػػػؿ العقوبات بالحظر وال 

2094. 
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2013.shtml 
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 المطمب الثاني: آثار وفاعمية الجزاءات الدولية ضد كوريا الشمالية 
لقػػد أدت جممػػة القػػرارات الجزائيػػة الفرديػػة واألمميػػة التػػي سػػمطت عمػػى كوريػػا الشػػمالية إلػػى       

ال إنسػػانية بػػالمجتمع الكػػوري، تعمقػػت أساسػػا بالقطػػاع االقتصػػادي و الصػػحي، فمػػا إلحػػاؽ آثػػار 
 تفصيؿ ىذه اآلثار وما فاعميتيا في تغيير السموؾ الكوري الشمالي؟ 

 الفرع األوؿ: آثار الجزاءات الدولية ضد كوريا الشمالية 
ات بالنسػبة لكوريػا أشارت دراسة حوؿ العقوبات الذكية بالنسبة لمحالة الكورية إلى أف البيانػ
 6116إلػػى  1771 تشػػير إلػػى أف معػػدالت وفيػػات الرضػػع واألميػػات قػػد قفػػز فػػي الفتػػرة الممتػػدة مػػف

بالمائة وانخفض متوسط العمػر المتوقػع مػف قبػؿ بػثبلث سػنوات خػبلؿ نفػس الفتػرة،  11إلى أكثر 
ي كوريا الشمالية كما أكد برنامج األمـ المتحدة لمغذاء العالمي أف واحدا مف أصؿ ثبلثة أطفاؿ ف

تحػػت سػػف الخامسػػة يعػػانوف مػػف سػػوء التغذيػػة، كمػػا أف الحالػػة االقتصػػادية تسػػير مػػف سػػيئ إلػػى 
كمنطقػة اقتصػادية خاصػة بعمػاؿ كػورييف  Kaesong''1''أسوء، ما دفع الكورييف إلى إبقاء منطقػة 

 2شمالييف وبرأسماؿ كوري جنوبي.
 ا الشماليةالفرع الثاني: فاعمية الجزاءات الدولية ضد كوري

بػػالرغـ مػػف جممػػة العقوبػػات التػػي فرضػػت عمػػى كوريػػا الشػػمالية، إال أف تأثيرىػػا مػػف حيػػث       
جعػػؿ المخػػالؼ لمقاعػػدة الدوليػػة يكػػؼ عػػف انتيػػاؾ قواعػػد القػػانوف الػػدولي قػػد بػػدت أنيػػا ضػػعيفة، 

جربػػة وىػػي الت 14/11/6114 :بػػدليؿ أف كوريػػا الشػػمالية قػػد أعػػادت تجربػػة تفجيػػر نػػووي رابػػع بتػػاريخ
التػػي أثػػارت احتجػػاج األمػػـ المتحػػدة و اليابػػاف والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة التػػي ىػػددت بتشػػديد 

مػػػا يػػػؤدي إلػػػى أف فػػػرض الجػػػزاءات الدوليػػػة دوف وجػػػود سػػػبيؿ  3.يػػػا الشػػػماليةالعقوبػػػات ضػػػد كور 

                                                 
وكوريا هي مدينة كورية شمالية تتبع لمقاطعة شماؿ هوانغي، والتي تقع بالقرب مف الحدود الدولية المتنازعة بيف كوريا الشمالية  1

 .التي تعمؿ بها شركات مف كوريا الجنوبية منطقة كايسونغ الصناعيةتضـ المدينة  الجنوبية
https://ar.wikipedia.org 

حقوؽ اإلنساف، رسالة ماجيستر ، تخصص قردوح رضا، العقوبات الذكية مدى اعتبارها بديال لمعقوبات االقتصادية التقميدية في عالقتها ب 2
 .174، ص 2010/2011، -باتنة -قانوف دولي لحقوؽ اإلنساف، جامعة العقيد الحاج لخضر

والذي جاء تحت أحكاـ الفصؿ السابع  02/03/2016في:  2270أصدر مجمس بمناسبة التجربة النووية الكورية األخيرة القرار رقـ:  3
باليستية تجربة صاروخية  05/09/2016ت الدولية، لكف دوف جدوى بدليؿ إجراء كوريا الشمالية بتاريخ:وشدد فيه مجمس األمف العقوبا

مكانية تشديد العقوبات أكثر وتطبيؽ القرار   .2270جديدة عقد بمناسبتها مجمس األمف اجتماعا ألجؿ النظر في الحالة الكورية وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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تفاوضي آخر يػزاوج فيػو المنػتظـ الػدولي بػيف فػرض الجػزاء مػف جيػة و إبقػاء التفػاوض فػي واقػع 
دة اكتساب المخالؼ لمتكنولوجية النوويػة فػي الحالػة الكوريػة، يجعػؿ مػف فاعميػو ىػذه الجػزاءات إرا

قميمػػػة التػػػأثير، ال سػػػيما إف عرفنػػػا مػػػا تسػػػاىـ فيػػػو دوؿ الجػػػوار خاصػػػة دولػػػة الصػػػيف مػػػف تخفيػػػؼ 
لمضغط عمى كوريا الشمالية. فيؿ حققت العقوبػات الدوليػة ضػد إيػراف فاعميػة أكبػر ممػا كػاف فػي 

الكورية، وفؽ منيج مغاير أكثر مرونة و أكثر واقعية؟ أـ أف الحالة اإليرانية ىػي األخػرى  الحالة
 دوف الفاعمية المأمولة؟ 

 المبحث الثاني: الجزاءات الدولية ضد إيراف والمسألة النووية
لقػػػد شػػػممت تطبيقػػػات السياسػػػة الدوليػػػة الجزائيػػػة الجديػػػدة باإلضػػػافة إلػػػى مسػػػائؿ التػػػدخبلت 

عسػػكرية ومسػػائؿ مكافحػػة اإلرىػػاب، موضػػوع منػػع انتشػػار أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ، وال اإلنسػػانية ال
خػبلؼ حػػوؿ مشػػروعية نػػزع السػػبلح أو منػػع انتشػػار أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ كمبػػرر إلنػػزاؿ الجػػزاء 

 باعتبار ما يمكف أف يمثمو ىذا االمتبلؾ مف دواعي تيديد لمسمـ و األمف الدولييف. 1.الدولي
إرادة بعض الدوؿ الكبرى في حرماف دوؿ أخرى مف حقيا في التحكـ  لكف كؿ الخبلؼ في

بالطاقة النووية ألغراض سممية بداعي وجػود ىػذا الخطػر وعػدـ مسػؤولية ىػذه الػدوؿ فػي امػتبلؾ 
 التكنولوجيا النووية. وىو جوىر الخبلؼ اإليراني الغربي حوؿ المسألة النووية.

لمجػزاءات في الواليات المتحدة األمريكية مف ينظر أكثر مف ذلؾ مف كتاب وصناع القرار       
فػػػي الحالػػػة اإليرانيػػػة مػػػف منظػػػور أنيػػػا وسػػػيمة لحمػػػؿ إيػػػراف عمػػػى الجمػػػوس لممفاوضػػػات، وكورقػػػة 
مسػػػػاومة فػػػػي التفػػػػاوض وتكتيػػػػؾ إلبطػػػػاء التقػػػػدـ النػػػػووي اإليرانػػػػي، و كتػػػػدبير لمكافحػػػػة اإلرىػػػػاب 

لمتحػدة تنظيمػات إرىابيػة، مثػؿ حػزب اهلل مصممة إليقاؼ دعـ إيراف لمجموعػات تراىػا الواليػات ا
وحمػػاس، بػػؿ أف الجػػزاءات فػػي الحالػػة اإليرانيػػة ىػػي طريقػػة إلجبػػار إيػػراف عمػػى تغييػػر سياسػػاتيا 
الداخميػػة التػػي تنتيػػؾ حقػػوؽ مواطنييػػا أي أنيػػا وسػػيمة لتغييػػر النظػػاـ ونشػػر الديمقراطيػػة كموجػػب 

 .مستجد لمجزاءات الدولية
عف األىداؼ المرتبطة بالعقوبات ضد إيراف مػف منظػور ميما يكف مف أمر وبغض النظر 

الجػػزاءات الدوليػػة  جممػػةالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، فيػػؿ اسػػتطاعت األمػػـ المتحػػدة بػػالنظر إلػػى 
                                                 

 .601عمي جميؿ حرب، مرجػػػػع سابؽ، ص  1
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المفروضػػة عمػػى الجميوريػػة اإلسػػبلمية اإليرانيػػة، أف تحقػػؽ تغييػػرا فػػي سػػموؾ األخيػػرة تجػػاه مسػػألة 
لؼ لمقػانوف وجػره لممفاوضػات حػوؿ البرنػامج النػووي معيػار االنتشار النووي؟ أـ أف احتػواء المخػا

 لنجاح العقوبات الدولية؟ 
 المطمب األوؿ: جذور وأسباب الحالة اإليرانية و مضموف القرارات الجزائية ضدها

لقػػد أدى إصػػرار دولػػة إيػػراف عمػػى حقيػػا فػػي امػػتبلؾ التكنولوجيػػا النوويػػة السػػممية و رفػػض       
متبلؾ، مف منظور أف حقيقة سعي إيراف الكتساب التكنولوجيا النوويػة إنمػا الدوؿ الغربية ليذا اال

ىػػػػو ألجػػػػؿ امػػػػتبلؾ السػػػػبلح النػػػػووي الميػػػػدد لمسػػػػمـ واألمػػػػف الػػػػدولييف، موجبػػػػا لفػػػػرض جممػػػػة مػػػػف 
فمػػػػا خمفيػػػػة و أسػػػػباب الحالػػػػة اإليرانيػػػػة الموجبػػػػة الفرديػػػػة واألمميػػػػة ضػػػػد دولػػػػة إيػػػػراف.  الجػػػػزاءات

 رات الجزائية ضدىا؟لمجزاءات؟ وما مضموف القرا
 الفرع األوؿ: خمفية البرنامج النووي اإليراني كسبب لمحالة 

ار النػػووي و ىػػي ممتزمػػة بالمعاىػػدة وبمادتيػػا شػػإيػػراف دولػػة طػػرؼ فػػي معاىػػدة حظػػر االنت
" أف لجميػػع األطػػراؼ حقػػا، غيػػر قابػػؿ لمتصػػرؼ، فػػي الطاقػػة النوويػػة،  :الرابعػػة التػػي تػػنص عمػػى
نتاجػػا واسػػتعماال بنػػاء  6534وقػػد باشػػرت إيػػراف فػػي العػػاـ  1.، ألغػػراض سػػممية دوف تمييػػز"بحثػػا وا 

مفاعػػؿ نػػووي سػػممي لتوليػػد الكيربػػاء بمسػػاعدة مػػف ألمانيػػا الغربيػػة وفرنسػػا، غيػػر أف تبػػدؿ النظػػاـ 
اإليرانػػي أدى إلػػى انسػػحاب الشػػركات األوربيػػة مػػف المشػػروع، ليتوقػػؼ البرنػػامج النػػووي اإليرانػػي 

(، لتػدخؿ إيػراف فػي مطمػع التسػعينات مرحمػة 6544-6541رانيػة العراقيػة )السممي بسػبب الحػرب اإلي
جديػػػدة مػػػف برنامجيػػػػا النػػػووي بعقػػػد عديػػػػد االتفاقػػػات مػػػػع روسػػػيا االتحاديػػػة لبنػػػػاء مفاعػػػؿ نػػػػووي 

وقػػػد طػػػورت إيػػػراف قػػػدراتيا البحثيػػػة النوويػػػة فػػػي محاولػػػة  2.سػػػممي)مفاعؿ بوشػػػير( لتوليػػػد الطاقػػػة
يؿ محطػة ''بوشػػير'' بػدؿ اسػتيراده مػػف روسػيا االتحاديػة أو مػػف لمحصػوؿ عمػى المػاء الثقيػػؿ لتشػغ

السػػوؽ الدوليػػة، وقػػد كانػػت أغمبيػػة األنشػػطة النوويػػة اإليرانيػػة تحػػت رقابػػة الوكالػػة الدوليػػة لمطاقػػة 
الوكالػػة الدوليػػة عػػف خططيػػا خػػبلؿ العشػػريف سػػنة  65/15/1111 الذريػػة، وقػػد أعممػػت إيػػراف بتػػاريخ:

                                                 
 عمى الموقع التالي: حظر االنتشار النووي تفاقيةامف  04المادة  راجع نص 1

www.un.org/arabic/events/npt2005/...NR02451.pdf 
 .607عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  2
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ميغػػػاواط كجػػػزء مػػػف سياسػػػة  2111معامػػػؿ طاقػػػة نوويػػػة بقػػػدرة إجماليػػػة  القادمػػػة الراميػػػة إلػػػى إنشػػػاء
 1.طاقوية طويمة األجؿ لمتعويض عف االستنفاذ المتوقع لبلحتياط اإليراني مف الوقود

وقد سعت إيراف في برنامجيػا النػووي دوف كثيػر ضػغوط مػف المجتمػع الػدولي ال سػيما مػف 
الح االسػتراتيجية الػذي كػاف بػيف الػدولتيف، أكػاف الواليات المتحدة األمريكية في ظؿ تقػاطع المصػ

سبتمبر  66مف خبلؿ مساعدة إيراف لمواليات المتحدة "لوجستيا" في احتبلؿ أفغانستاف بعد أحداث 
غيػػر أف فتػػرة الػػود بػػيف . أو مػػف خػػبلؿ اسػػتفادة دولػػة إيػػراف مػػف سػػقوط نظػػاـ صػػداـ حسػػيف 1116

             تحػػػدة األمريكيػػػة فػػػي الضػػػغط عمػػػى الوكالػػػة الػػػدولتيف سػػػرعاف مػػػا انقضػػػت، لتسػػػعى الواليػػػات الم
الدوليػػة لمطاقػػة الذريػػة مػػف أجػػؿ إحالػػة الممػػؼ النػػووي اإليرانػػي عمػػى مجمػػس األمػػف وىػػو مػػا حػػدث 

 .14/19/1112 في:
 الفرع الثاني: الجزاءات االنفرادية واألممية ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

إيراف يؤدي ابتداء إلى القوؿ، بػأف ىػذه العقوبػات لػـ  إف الحديث عف العقوبات الدولية ضد
إذ  قبػػؿ ىػػذا التػػاريخ كانػػت العقوبػػات عمػػى إيػػراف ىػػي ، 6114تصػػبح ذات طػػابع أممػػي إال بتػػاريخ 

عقوبػػات أمريكيػػة وأوربيػػة، لػػذلؾ فػػإني سػػأعرض باختصػػار لجممػػة العقوبػػات األمريكيػػة واألوربيػػة 
 ة القرارات الجزائية الصادرة عف مجمس األمف.عمى إيراف ثـ نفصؿ في السرد والتحميؿ لجمم

 أوال: الجزاءات األمريكية األوربية ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
بعػػد أزمػػة الرىػػائف  1757يعػػود تػػاريخ بػػدء العقوبػػات األمريكيػػة عمػػى دولػػة إيػػراف إلػػى تػػاريخ: 
وؿ اإليرانيػػة والتػػي بمغػػت واقتحػػاـ السػػفارة األمريكيػػة، حيػػث قامػػت الواليػػات المتحػػدة بتجميػػد األصػػ

إلى حػد معاقبػة مػف سػاعد طيػراف مػف أشػخاص  1776مميار دوالر، ووصمت في العاـ  16آنذاؾ 
 1773أو شركات في تطوير برنامجيا التسمحي، وقد أصدر الرئيس األمريكي ''بيؿ كمنتوف'' عػاـ 

يػرانييف و االتجػار مػع أوامر تنفيذية تمنع الشركات األمريكيػة مػف االسػتثمار فػي الػنفط والغػاز اإل
 6116عقوبات عمى ثػبلث بنػوؾ إيرانيػة، ومنعػت عػاـ  6115إيراف، لتفرض الواليات المتحدة عاـ 

لػػى إيػػراف،  عمػػى البنػػوؾ األمريكيػػة مػػف أف تكػػوف وسػػيطا كمػػا اسػػتيدؼ فػػي تحويػػؿ األمػػواؿ مػػف وا 
وقػػد ، نتجػػات المكػػررةإمػػدادات الوقػػود اإليرانػػي التػػي تعتمػػد عمػػى الم 6111القػػانوف األمريكػػي لعػػاـ 

                                                 
 .607، ص عمي جميؿ حرب، المرجع السابؽ 1
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عقوباتيػػػا عمػػػى األشػػػخاص الػػػذيف يقػػػدموف دعمػػػًا لتطػػػوير القطػػػاع  2011شػػػددت واشػػػنطف عػػػاـ 
أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيـ عبلقات تجاريػة  2012وجمدت في ديسمبر  ،النفطي اإليراني

يرانػػػي بػػػػؿ أف الخارجيػػػة األمريكيػػة قػػػد صػػنفت الحػػػرس الثػػوري اإل 1.مػػع البنػػػؾ المركػػزي اإليرانػػػي
 2.ضػػمف التنظيمػػات اإلرىابيػػة لكونػػو شػػارؾ أو حػػاوؿ التعػػاطي بنشػػاطات متصػػمة بنشػػر األسػػمحة

غػػير أف تسارع المفاوضات بشأف برنػامج إيػراف النػووي واالقتػراب مػف التوصػؿ إلػى حػؿ لؤلزمػة، 
يعنػػي ذلػػؾ  فدوف أ جعػػؿ مػػف الواليػػات المتحػػدة تتريػػث فػػي فػػرض مزيػػد مػػف العقوبػػات االنفراديػػة

 3.قؼ عف فرض العقوباتالتو 
كمػػػا أنػػػو وعمػػػى نفػػػس الػػػنيج األمريكػػػي سػػػارت المجموعػػػة األوربيػػػة فػػػي فػػػرض جممػػػة مػػػف 

، أسػموبًا تسمسػميًا فػي فػرض تمػؾ العقوبػات ة، معتمػد2010وذلػؾ  منػذ عػاـ الجزاءات ضػد إيػراف، 
قػػرر اإلتحػػاد األوربػػي حظػػر إقامػػة أعمػػاؿ مشػػتركة مػػع شػػركات إيرانيػػة  2010 /12/08حيػػث فػػي:

مػػػػؿ فػػػػي مجػػػػاؿ صػػػػناعتي الػػػػنفط والغػػػػاز الطبيعػػػػي وأي فػػػػرع أو منشػػػػأة تقػػػػع تحػػػػت إدارة ىػػػػذه تع
 ،الشركات، وعمى جميع دوؿ اإلتحاد االمتناع عف تقديـ التػأميف أو إعػادة التػأميف لحكومػة إيػراف

فػػػي  واردات وصػػػادرات األسػػػمحة والمعػػػدات التػػػي يمكػػػف أف تسػػػيـ كمػػػا يحظػػػر االتحػػػاد األوربػػػي
أو يمكف أف يكوف ليا استخداـ مزدوج، وتمنػع العقوبػات بيػع أو توريػد أو نقػؿ  تخصيب اليورانيـو

                                                 
 العقوبات الدولية ضد إيراف منذ سنوات، مقاؿ منشور عمى الموقع اإللكتروني 1

http://www.almayadeen.net/news  
  .12:11عمى الساعة:  16/10/2015أطمع عميه بتاريخ: 

اإلسرائيمي وازدواج المعايير الدولية، دار النهضة العربية، القػػػاهرة، -عمرو رضا بيومي، القدرات النووية اإليرانية بيف اإلرهاب األمريكي 2
 .295، ص 2011

 األمريكية قد صنفت تسعة كيانات وخمسة أشخاص ذوي ارتباطات بالحرس الثوري في قائمة العقوبات   يشار أيضا إلى أف وزارة المالية 
 عمي إبراهيـ مطر، ما هي العقوبات عمى إيراف، مقاؿ منشور عمى الموقع إلكتروني: 3

http://www.alahednews.com.lb 
 .10:11عمى الساعة:  11/09/2015أطمع عميه بتاريخ: 

نحف وفي إطار تشديد العقوبات عمى إيراف أف الرئيس أوباما قد صرح بمناسبة توقيعه عمى حزمة جديدة مف العقوبات ''  يشار إلى أنه
تداعيات  إلعمالها أف اإليرانيةنظهر لمحكومة  أننا" وأضاؼعمى تمويؿ ومواصمة برامجها النووية".  اإليرانيةنضرب في الصميـ قدرة الحكومة 

الواليات المتحدة  أفيكوف هناؾ شؾ في  أالالنووية( فاف الضغوط ستتصاعد وكذلؾ عزلتها". وتابع "يجب  شطتهاأنواصمت ) إذا وأنها
 ."نووية أسمحةمف حيازة  إيرافوالمجتمع الدولي مصمماف عمى منع 

  .79ابؽ، ص ، مرجع سسياسة العقوبات االقتصادية الدولية ونتائج التطبيؽ في الحالة اإليرانية راجع: قاسـ أبو دست،
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معػػػدات الطاقػػػة والتكنولوجيػػػا المسػػػتخدمة مػػػف قبػػػؿ إيػػػراف لتكريػػػر الغػػػاز الطبيعػػػي والتنقيػػػب عنػػػو 
نتاجو.  1وا 

كما أف اإلتحاد األوربي وابتعادا منػو عمػى العقوبػات الشػاممة، فقػد أضػاؼ ووسػع فػي شػير 
ة األفػػراد والشػػركات الموضػػوعيف محػػبل لمعقوبػػات بػػأف أضػػاؼ مائػػة جيػػة جديػػدة قائمػػ 2011مػػاي 

 إلى قائمة الشركات واألفراد، بما فييا جيات تممكيا وتديرىا الخطوط البحرية اإليرانية.
شخصػػػا فػػػي توسػػػيع جديػػػد لمقائمػػػة  29فػػػرض االتحػػػاد عقوبػػػات عمػػػى  2011 فػػػي أكتػػػوبر و

، شخصػػػا 61ؽ اإلنسػػػاف ليصػػؿ العػػدد اإلجمػػػالي إلػػى مسػػتيدفا أفػػرادا ذوي صػػػمة بانتياكػػات حقػػو 
فػػرد وجيػػة مػػف إيػػراف لقائمػػة المشػػموليف  (180)، 2011 ليضػػيؼ االتحػػاد األوربػػي بتػػاريخ: ديسػػمبر

فػػػرض االتحػػػاد  23/01/2012 :كػػػذلؾ وبتػػػاريخوذلػػػؾ بتجميػػػد األصػػػوؿ وحظػػػر السػػػفر،  بالعقوبػػات
وشػػػراء ونقػػػؿ البتػػروؿ اإليرانػػػي الخػػػاـ  األوربػػي حظػػػرا فوريػػا عمػػػى جميػػػع العقػػود الجديػػػدة السػػتيراد

ومنتجػػات البتػػروؿ مػػع السػػماح لمػػدوؿ األعضػػاء التػػي ليػػا عقػػود سػػارية لشػػراء البتػػروؿ و منتجاتػػو 
 2012.2إلى جويمية 
 433أرصػػدة أيضػػا جمػػد و أنشػػطة بعػػض المصػػارؼ اإليرانيػػة  األوربػػي جمػػد االتحػػادكمػػا 

 لحصوؿ عمى تأشيرات دخوؿ.شخصًا إضافيًا منعوا مف ا 113كيانًا إيرانيًا و 
الماليػة  اتفاقًا مبدئيًا يمنع قسمًا مف التعامبلت 2012جانفي االتحاد األوروبي في كما أبـر 

وقػاـ االتحػاد بفػرض حظػر نفطػي بشػكؿ تػدريجي، تبعػو حظػر كامػؿ مع البنؾ المركػزي اإليرانػي 
وروبيػػػػة الحظػػػػر الكثيػػػػر مػػػػف الػػػػدوؿ األ ت، وعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف ذلػػػػؾ خرقػػػػ2012منػػػػذ بدايػػػػة يوليػػػػو 

 3.لتتعامؿ مع إيراف في المجاؿ النفطي ،المفروض
 
 

                                                 
1

 العقوبات الدولية ضد إيراف منذ سنوات، مقاؿ منشور عمى الموقع اإللكتروني 
http://www.almayadeen.net/news 

 راجع في جممة العقوبات األوربية عمى إيراف الموقع اإللكتروني: 2
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 

 . 10:50عمى الساعة:  11/09/2015أطمع عميه بتاريخ:   
 عمي إبراهيـ مطر، المرجع إلكتروني السابؽ. 3

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
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 ثانيا: الجزاءات األممية ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
عممت الواليات المتحػدة بعػد إحالػة الممػؼ النػووي اإليرانػي إلػى مجمػس األمػف الػدولي عمػى 

راف، ونجحػػػت فػػػي استصػػػدار قػػػرارات دوليػػػة مػػػف مجمػػػس األمػػػف لفػػػرض عقوبػػػات دوليػػػة عمػػػى إيػػػ
عديد القرارات بغية وقؼ إيراف لبرنامجيا النووي، فكاف صدور قرار مجمػس األمػف رقػـ  استصدار

بموجػػػػػب الفصػػػػػؿ السػػػػػابع مقػػػػػررا ضػػػػػرورة تعميػػػػػؽ إيػػػػػراف لجميػػػػػع عمميػػػػػات  96/13/1112فػػػػػي:  6252
ميػػؽ والػػذي أعػػاد المطالبػػة بضػػرورات تع 19/61/1112فػػي  6393التخصػػيب، ليميػػو فيمػػا بعػػد القػػرار: 

جميػػع عمميػػات التخصػػيب، وحظػػر توريػػد جميػػع األصػػناؼ والمعػػدات والتكنولوجيػػات ذات الصػػمة 
بالبرنػػامج النػػووي إلػػى إيػػراف، وتجميػػد األمػػواؿ واألصػػوؿ الماليػػة والمػػوارد االقتصػػادية لؤلشػػخاص 

ذي والػ 10/19/1113فػي:  6303ليكوف بعد ذلؾ القرار:  1المرتبطيف باألنشطة النووية في إيراف.....
إضػػافة إلػػى مجموعػػة جديػػدة  6393صػدر بموجػػب الفصػػؿ السػػابع ويكػرر أىػػـ مػػا جػػاء فػػي القػرار: 

مف األشخاص الطبيعييف والمعنوييف المستيدفيف بعقوبة تجميد األمواؿ ومنع التداوؿ االقتصادي 
ليفرض أكثر إجػراءات عقابيػة ضػد  19/19/1114 في: 6419والتجاري معيـ، وبعد ذلؾ جاء القرار: 

 6515راف ودائما بموجب الفصؿ السابع، ولتأتي الحزمة الرابعػة مػف العقوبػات ممثمػة فػي القػرار: إي
صػػوتا ويوسػػع القػػرار الجديػػد  61بأغمبيػػة  1161 مػػاي 64 :الػػذي تقػػدمت بػػو الواليػػات المتحػػدة فػػي و

صحيح أف كػؿ ىػذه القػرارات مشػروعة بحكػـ . مجاؿ العقوبات التي سبؽ وأف أقرىا مجمس األمف
ا صػػػادرة مػػف مجمػػػس األمػػف، لكػػػف السػػػؤاؿ ىػػو، ىػػػؿ أدت أو أنيػػا سػػػتؤدي إلػػى التػػػأثير عمػػػى أنيػػ

السػػموؾ اإليرانػػي وتػػنجح فػػي توقيػػؼ البرنػػامج النػػووي اإليرانػػي؟ و قبػػؿ الجػػواب عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ 
 فػػػػإني سأتناوؿ بنوع مف التفصيؿ ألىـ القرارات الجزائية ضد إيراف وذلؾ كما يمي:

 10/19/1113الصادر بتاريخ:  6303ف رقـ: / قرار مجمس األم6
نشػػير ابتػػداء إلػػى أف القػػرار قػػد تػػراوح فػػي فرضػػو لمجػػزاء بػػيف التأكيػػد عمػػى عقوبػػات سػػابقة 

مػػع جممػػة مػػف  6303و إضػػافة عقوبػػات جديػػدة بموجػػب القػػرار  6393مفروضػػة بموجػػب القػػرار رقػػـ: 
ف تمتثػؿ لموجبػات منػع االنتشػار التدابير التحفيزية التي رأى فييا مجمس األمف موجبػا لجعػؿ إيػرا

 :النووي وتفصيؿ ىذه المحددات يكوف كاألتي
                                                 

 .610، 609عمي جميؿ حرب، مرجع سابؽ، ص  1



 ضد كوريا الشمالية و الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الثاني: الجزاءات الدولية الفصل                       الثاني الباب 

166 

مػف الميثػاؽ والػذي  06بموجب أحكاـ الفصؿ السابع وأحكػاـ المػادة:  6303لقد صدر القرار: 
إيراف إلػى وقػؼ تخصػيب اليورانيػـو معطيػا  -ممثبل في مجمس األمف –دعا فيو المجتمع الدولي 
تاريخ صدور القرار لتنفيذه، مشيرا إلى رزمتيف مف العقوبات والحوافز،  إياىا ميمة ستيف يوما مف

مؤكػػػدا عمػػػى أف حػػػؿ المسػػػألة اإليرانيػػػة مػػػف شػػػأنو أف يسػػػاىـ فػػػي جيػػػود منػػػع انتشػػػار األسػػػػمحة 
المحظػػورة عالميػػا وأف يحقػػػؽ أىػػداؼ قيػػاـ منطقػػػة خاليػػة مػػػف أسػػمحة الػػدمار الشػػػامؿ فػػي منطقػػػة 

إيصػاؿ ىػذه األسػمحة وىػو التعػديؿ الػذي طمبتػو أندونيسػيا و الشرؽ األوسط، بما في ذلؾ وسػائؿ 
كما أىاب قرار مجمس األمف بالدوؿ " أف تتوخى الحيطة والتشػدد حيػاؿ تزويػد أو بيػع أو  1قطر.

نقؿ األسمحة والطائرات والسفف الحربية أو تزويد إيراف بػأي مسػاعدة تقنيػة أو تػدريب أو مسػاعدة 
تعزيػػػػز قػػػػدرات عسػػػػكرية منعػػػػا لحػػػػدوث تػػػػراكـ أسػػػػمحة يزعػػػػزع ماليػػػػة أو اسػػػػتثمارات ذات عبلقػػػػة ب

وقد قرر مجمس األمف أف ال تقـو إيراف بتوريد أو بيػع أو نقػؿ أي أسػمحة أو عتػاد ذي  "االستقرار
صمة بشكؿ مباشر أو غير مباشر مف أراضييا عمى أيدي رعاياىػا، وأف تحظػر كػؿ الػدوؿ شػراء 

 مة مف العقوبات الجديدة نذكر منيا ما يمي:وحدد نص القرار جم 2ىذه األصناؼ مف إيراف.
 حظر شراء األسمحة مف إيراف. -
قيود طوعية مف قبؿ الدوؿ عمى تزويػد إيػراف باألسػمحة التقميديػة )دبابػات ومروحيػات ىجوميػة  -

 وطائرات قتالية(
قيود طوعية مف قبؿ الدوؿ عمى دخوؿ أو عبور أراضييا مف أشخاص متورطيف في البرنامج  -

 ي أو الباليستي في إيراف.النوو 
كيانػػػا إيرانيػػػا متورطػػػا فػػػي األنشػػػطة  61تجميػػػد موجػػػودات األشػػػخاص فػػػي الخػػػارج إضػػػافة إلػػػى  -

 3.النووية أو عمى عبلقة بالحرس الثوري بما في ذلؾ بنؾ "سبو الحكومي"
الصػػادر  6393 كمػػا ذكَّػػَر القػػرار بجممػػة العقوبػػات القديمػػة التػػي فرضػػيا بموجػػب القػػرار رقػػـ:

 والتي منيا: 11/61/1112 في:
                                                 

1
  1747قرار مجمس األمف رقـ: مف  04و  02الصفحة: راجع  

www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2007.shtml 
 السابؽ. عمى نفس الموقع اإللكتروني 1747مف القرار  03راجع الصفحة  2

 7، 6، 5الصفحات:  1747الممحؽ األوؿ بالقرار رقـ: راجع  3
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حظػػػر بيػػػع إيػػػراف معػػػدات أو تجييػػػزات محػػػددة فػػػي لػػػوائح بشػػػكؿ دقيػػػؽ يمكػػػف أف تسػػػاىـ فػػػي  -
 برامجيا النووية.

حظر تقديـ كؿ مساعدة فنية في مجاؿ التدريب، وكذلؾ حظر تقديـ أي مساعدة مالية أو في  -
 تي.مجاؿ االستثمار لكؿ ما لو عبلقة بالبرنامجيف النووي و الباليس

 تجميد أصوؿ األشخاص والكيانات المتورطة في األنشطة النووية.  -
دعوة الدوؿ إلى منع تعميـ أو تدريب مواطنيف إيرانييف عمى أراضييا أو مف قبؿ مواطنييا في  -

 مجاالت يمكف أف تساىـ في برامج حساسة تقـو بيا إيراف.

 6303اإلجراءات التحفيزية الواردة في القرار 
رار إضافة إلى فرض الجزاء اتباع سياسة التحفيزات إثباتا لحسف النية لعؿ إيراف انتيج الق

بمجموعة  1747تستجيب لطمبات وموجبات القرارات الجزائية ذات الصمة، لذلؾ فقد جاء القرار: 
 1مف التحفيزات نذكر منيا:

قا التأكيد مف جديد عمى حؽ إيراف في تطوير الطاقة النووية لؤلغراض السممية وف -
 . النووية األسمحة انتشار عدـ معاىدةاللتزاماتيا بموجب 

االلتزاـ بالدعـ النشط لبناء مفاعبلت جديدة تعمؿ بالمياه الخفيفة في إيراف مف خبلؿ  -
مشاريع دولية مشتركة وفقا لمنظاـ األساسي لموكالة الدولية لمطاقة الذرية ومعاىدة عدـ 

 االنتشار.
رنامج إيراف النووي في مجمس األمف عند استئناؼ الموافقة عمى تعميؽ مناقشة ب -

 المفاوضات. 
 05إقامة تعاوف تجاري إلنشاء احتياطي استراتيجي مف الوقود النووي يكفي إيراف لمدة:  -

 سنوات.
تحسيف دخوؿ إيراف إلى األسواؽ الدولية عبر دعـ انضماميا إلى منظمة التجارة  -

نشاء إطار لزيادة االستثمار وا  لتجارة مع إيراف.العالمية وا 

                                                 
 .1747مف القرار  12. 11، 10، 09راجع الصفحة:  1

 www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2007.shtml 
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 إقامة تعاوف في مجاؿ التكنولوجيا المتقدمة. -
 دعـ عقد مؤتمر جديد لتعزيز الحوار والتعاوف حوؿ المسائؿ اإلقميمية. -

 وفي المقابؿ عمى إيراف أف تقـو بػ:
االلتزاـ بمعالجة جميع الشواغؿ المعمقة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية مف خبلؿ التعاوف  -

 الة.الكامؿ مع الوك
وقؼ جميع األنشطة ذات الصمة بالتخصيب و إخضاع أنشطة إعادة المعالجة لمتحقؽ  -

مف جانب الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مثمما طمب ذلؾ مجمس محافظي الوكالة ومجمس 
 األمف وااللتزاـ بمواصمة ذلؾ أثناء المفاوضات.

 يراف.إقامة تعاوف نووي بيف المجموعة األوربية لمطاقة الذرية و إ -
دعـ التنمية الزراعية في إيراف بما في ذلؾ إمكانية الوصوؿ إلى المنتجات  -

 والتكنولوجيات والمعدات الزراعية األمريكية واألوربية.
 19/19/1114الصادر في: 6419/ قرار مجمس األمف رقـ: 1

بموجػب أحكػاـ الفصػؿ السػابع مؤكػدا عمػى مػا جػاء فػي  6303كمػا القػرار  6419صدر القػرار 
و بعد أف رصد جممة المبلحظات المتعمقة بعدـ االلتزاـ اإليراني وبشكؿ تاـ  6303، 6393لقراريف: ا

عػادة المعالجػة واألعمػاؿ ذات الصػمة بالمػاء الثقيػؿ عمػى نحػو مػا ورد  بوقؼ أعمػاؿ التخصػيب وا 
را مػنح اإلذف لجميػع الػدوؿ بتفتػيش جميػع الشػحنات المتجيػة إليػراف جػوا أو بحػ، 6252في القرار: 

أو القادمػػة منيػػا والمحمولػػة عمػػى طػػائرات أو سػػفف إيرانيػػة حصػػرا ووسػػع القػػرار الئحػػة األشػػخاص 
 المعنوييف والطبيعييف المشموليف بتجميد أمواليـ وأصوليـ المالية واالقتصادية.  

كما أكد القرار عمى االلتزامات الواقعة عمى الدوؿ، في االلتزاـ بجممة الجزاءات المفروضػة 
 1:ف ومف ذلؾ مثبل أف جاء في القرار بأفعمى إيرا

                                                 
  .1803ف القرار: م 7، 6راجع الصفحة : 1

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2008.shtml 
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 6393مػف القػرار:  64عمى جميػع الػدوؿ أف تخطػر لجنػة العقوبػات المنشػأة بموجػب الفقػرة:  -
أو المرفػػؽ األوؿ مػػف القػػرار:  6393بػػدخوؿ األشػػخاص الػػواردة أسػػماؤىـ فػػي مرفػػؽ القػػرار: 

 .6419أو المرفؽ األوؿ مف القرار رقـ:  6303
التػدابير مػا يمػـز دوف دخػوؿ األفػراد الػواردة أسػماؤىـ فػي المرفػؽ  عمى الدوؿ أف تتخذ مف -

وكػػػذلؾ األشػػػخاص الػػػذيف يضػػػيفيـ أو يسػػػمييـ مجمػػػس األمػػػف  6419الثػػػاني مػػػف القػػػرار: 
 بوصفيـ مشتركيف في أنشطة إيراف النووية.

فػػػي التزامػػػات جديػػػدة تتعمػػػؽ عمػػػى جميػػػع الػػػدوؿ أف تتػػػوخى الحػػػذر واليقظػػػة عنػػػد الػػػدخوؿ  -
 ي العاـ المقدـ لمتجارة مع إيراف.بالدعـ المال

وقد استمر مجمس األمف في منهج تحديدع لمجموعة األشخاص والكيانات التي تكوف محال  
 1لمعقوبات ومف هؤالء نذكر:

 / بالنسبة لمراقبة وحظر سفر بعض األشخاص المسؤوليف:1
 المركزي الطرد أجيزة وىندسة تجميع إدارة في: خبير عمي مؤيد أمير -
ناتانز  مجمع إدارة ألمونيومو يورانيبل كربونات إنتاج في: خبير آشياني فدائي مدمح -

 لمتخصيب.
لمنظمة  التابع والتعديف االستكشاؼ شؤوف مكتب في كبير مسؤوؿ: آشتياني رضائي عباس -

 الطاقة الذرية اإليرانية.
 .المركزي الطرد أجيزة مكونات صنع في: خبير زادبه مرتضى -
 .الدفاعية لمصناعات والبحث التدريب معيد رئيس: يإسالم محمد -
مفاعؿ  مشروع في ضالع اإليرانية الذرية الطاقة منظمة في مسؤوؿ: حسيني حسيف سيد -

 منطقة أراؾ. في الثقيؿ بالماء يعمؿ الذيالبحوث 
 1747القرار في اسميا حدد التي لمطاقة نوفيف شركة رئيس: يميثابت جوادكر السيد -

                                                 
 .1803راجع القائمة الكاممة بأسماء المشموليف بالعقوبات الممحؽ األوؿ بالقرار رقـ:  1

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2008.shtml 
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 أصفياف في اليورانيـو تحويؿ منشأة في اإلنتاج إدارة فيخبير :مهاجراني رضا حميد -
الموجستيات  لشؤوف المسمحة القوات أركاف لرئيس السابؽ النائب ي:نقد رضا محمد العميد-

 إلى ترميمشترؾ في جيود  وىو التيريب، لمكافحة الحكومي الجياز رئيس، الصناعية والبحوث
  1748، 1747 القراريف بموجب فروضةالم الجزاءات عمى االلتفاؼ

 .لمتخصيب ناتانز مجمع إدارة في : خبيرننوباري هوشا -
 .ناتانز في التخصيب أعماؿ في :خبيررشيد عباس-
 .صفند منطقة في اليورانيـو منجـ في اليورانيـو تعديف عمميات مدير: سميماني قاسـ-
 1/ بالنسبة لبعض الكيانات والمؤسسات:2
 برنامج في ضالعة الجوية الفضائية الصناعات لمؤسسة واجية :ئللكترونياتل سناـ شركة -

 التسيارية. القذائؼ
برنامج  في خبيرة الجوية الفضائية الصناعات لمؤسسة واجية شركة :التقنية االتحاد مجموعة-

 القذائؼ التسيارية.
لفضائية الجوية ا الصناعات مؤسسة استخدمتيا القياس أدوات الدقيقة مصانع اآلالت مصانع-
 .الشراء محاوالت بعض في
 دورة الوقػود. أنشطة في خبير انيةاإلير  الذرية الطاقة لمنظمة تابع حياف مختبر بف جابر -
 رنامجبفي  خبيرة الجوية الفضائية الصناعات لمؤسسة واجية '''Joza Industrial Co''شركة:  -

 التسيارية. القذائؼ
 09/06/2010: الصادر في 1929/ قرار مجمس األمف رقـ: 3

جممة طويمة مف التقارير التي رفعيا المدير العاـ  أشار قرار مجمس األمف إلى أنو وبعد
 ، فإف ىذه التقارير تؤكد عمى:لموكالة الدولية لمطاقة الذرية خبلؿ خمسة أعواـ

أف إيراف لـ توقؼ بشكؿ كامؿ ودائـ جميع األنشطة ذات الصمة بتخصيب اليورانيـو 
عا عمى نحو ما طالبت بو جممة القرارات  ،والمشاريع ذات الصمة بالماء الثقيؿ دة المعالجةوا 

                                                 
  .11، ص 1803راجع الممحؽ الثالث مف القرار  1

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2008.shtml 
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لـ تستأنؼ تعاونيا مع الوكالة، ولـ  أنياو  1803وانتياء بالقرار:  1696السابقة بدءا بالقرار: 
تمتثؿ ألحكاـ قرارات مجمس األمف. بؿ قامت بتعميؽ تعاونيا عدة مرات، كما قامت بإنشاء 

مف  %20مستوى إلى وصمت  و، لتخصيب اليورانيـو وبشكؿ سري ''قـ: ''جديد في مرفؽ
 .التخصيب

مف الفصؿ السابع، موسعًا بشكؿ كبير  41 :المادةأحكاـ تحت لقد أشار القرار إلى أنو       
 1:وذلؾ كما يمي جممة العقوبات المفروضة عمى إيرافمف 

تجاري في دولة أخرى ينطوي عمى حظر القرار عمى إيراف المشاركة في أي نشاط  -
 .استخراج اليورانيـو أو إنتاج أو استخداـ المواد التكنولوجية النووية

ووسع القرار الحظر عمى ، الدوؿ قبوؿ مثؿ تمؾ االستثمارات عمى أراضييا  حظر عمى -
األسمحة التقميدية ليشمؿ قطع الغيار وكؿ أشكاؿ التدريب عمييا، كما وحّدث قوائـ المواد 

 محظورة ذات العبلقة بالنشاط النووي ال
كما سمح القرار لكافة الدوؿ بتفتيش السفف اإليرانية أو المرتبطة بجيات إيرانية خارج  -

مياىيا اإلقميمية وفي أعالي البحار، بموافقة دوؿ العالـ، في حاؿ الشؾ بنقميا مواد 
 .محظورة، ومصادرة تمؾ المواد والتخمص منيا

ًا عمى تقديـ الخدمات المتصمة بوقود السفف إلى الجيات حظر  القرار أيضا فرضو  -
كما حظر تقديـ خدمات التأميف أو تمويؿ أية أصوؿ  ،محظورة مواداإليرانية التي تحمؿ 

 .أو موارد مالية إلى أراضييا أو عبرىا أو منيا، إذا كانت تسيـ في أنشطة إيراف النووية
لممصارؼ اإليرانية، وحظر عمى كما حظر القرار افتتاح فروع أو مكاتب تابعة  -

المصارؼ اإليرانية إنشاء أية مشاريع مشتركة جديدة خارج إيراف، ومنع تزودىا 
  .بالخدمات المالية

                                                 
  1929وما يميها مف القرار رقـ:  06راجع الصفحة  1

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2010.shtml 
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وقد أضاؼ القرار إلى  ،عمى الدوؿ القياـ بأنشطة مصرفية في إيرافالقرار كما حظر  -
إليراني، إضافة إلى كيانًا جديدًا، كثير منيا مرتبط بالحرس الثوري ا 40قائمة الحظر 

 1.فرد واحد
المفروضة عمى الجميورية اإلسبلمية اإليرانية أنيا  مجمؿ القوؿ في مسألة جممة الجزاءات   

كانت تحاوؿ االبتعاد قدر اإلمكاف عف منطؽ العقوبات الشاممة تحقيقا لمموازنة، بيف فرض 
نية، لذلؾ كانت طبيعة العقوبة مف جية و الحفاظ عمى الحقوؽ األساسية لمشعب مف جية ثا

الجزاءات، أنيا مف طبيعة العقوبات الذكية التي تستيدؼ بالفرض مجموعة مف األشخاص 
فما آثار ىذه العقوبات عمى الدولة اإليرانية؟ وىؿ حققت  والمسؤوليف والمؤسسات والشركات.

 جدواىا. 
 سالمية اإليرانيةالجمهورية اإلالجزاءات الدولية ضد المطمب الثاني: آثار وفاعمية 

ولَّػػػدت حزمػػػة القػػػرارات الجزائيػػػة الفرديػػػة واألمميػػػة ضػػػد إيػػػراف جممػػػة مػػػف اآلثػػػار االقتصػػػادية     
والصػػحية التػػي سػػاىمت بجانػػب عوامػػؿ أخػػرى فػػي تحقيػػؽ بعػػض فاعميػػة الجػػزاءات فمػػا ىػػي آثػػار 

 نية؟   الجزاءات الدولية ضد إيراف؟ وما تػػػػأثير ىذه القرارات في سموؾ الدولة اإليرا
 ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةالفرع األوؿ: آثار الجزاءات الدولية 

 

سأكتفي في صدد آثػار الجػزاءات ضػد إيػراف، بالبحػث فقػط فػي التػأثير عمػى القطػاع النفطػي     
اإليراني باعتباره شرياف االقتصاد اإليراني، و بالبحث في التػأثير عمػى القطػاع الصػحي باعتبػاره 

 رتباطا بالشعب اإليراني.األكثر ا
 أوال: بالنسبة لقطاع النفط اإليراني

 تشػػير اإلحصػػائيات إلػػى أف العقوبػػات ضػػد إيػػراف ال سػػيما المفروضػػة انفراديػػا مػػف االتحػػاد
تراجػػػع حػػػاد فػػػي صػػػادرات الػػػنفط اإليرانػػػي والواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة، قػػػد أدت إلػػػى األوروبػػػي 

 الصػادراتمميػوف برميػؿ يومًيػا سػجمتيا  2.2 مقابػؿ 2013 ألؼ برميؿ يومًيا فػي مػاي 700 :بواقع

                                                 
 اإللكتروني السابؽ.الموقع نفس عمى  1929وما يميها مف القرار  19راجع الصفحة  1
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بػػػأف  2011، فقػػػد اعتػػػرؼ وزيػػػر الػػػنفط اإليرانػػػي فػػػي جػػػانفي عػػػاـ 2011اإليرانيػػػة مػػػف الػػػنفط فػػػي 
إجمػػالي التراجػػع فػػي صػػادرات الػػنفط يكمػػؼ بػػبلده مػػا بػػيف أربعػػة مميػػارات وثمانيػػة مميػػارات دوالر 

فػي  2012مميػار دوالر مػف عائػدات الػنفط فػي  26بػ  روُيعتقد أف إيراف تكبدت خسارة ُتقدا، شيريً 
، مػػا أدى إلػػى ارتفػػاع اإلنفػػاؽ 2011مميػػار دوالر فػػي عػػاـ  95حػػيف بمػػغ إجمػػالي تمػػؾ العائػػدات 

   1.الحكومي عمى قطاع النفط رفعا لمقدرة اإلنتاجية التي تأثرت كثيرا جراء الحصار

إليراني، الػ ، بواقػع الثمثػيف مقابػؿ انخفاض قيمة العممة ا مصرفيا إلىعزؿ إيراف لقد أدى 
مػػع ارتفػػاع حػػاد فػػي  ،ئػػةاالمب 40الػػدوالر األمريكػػي فػػي حػػيف ارتفػػع معػػدؿ التضػػخـ إلػػى مػػا يربػػو 

المحمػي اإليرانػي  لمنػاتججمػالي اإلنمػو فػي ال اتراجعػ ،2013عػاـ  ، فقػد شػيدأسعار الغذاء والوقػود
  2.ئةافي الم 1.9 التي سجمت 2012 :، مقابؿ قراءة عاـ2013 :ئة في عاـافي الم 1.3 إلى

 ثانيا: بالنسبة لقطاع الصحة اإليراني
أشار خبراء وبػاحثوف فػي شػأف العقوبػات ضػد إيػراف أف ىػذه العقوبػات وفضػبل عمػى تأثيرىػا      

عمػػى كػػؿ القطاعػػات الحيويػػة فػػي إيػػراف، فإنيػػا قػػد أثػػرت بشػػكؿ كبيػػر عمػػى الصػػحة العامػػة فػػػي 
بعػػػض شػػػحنات األدويػػػة و المػػػواد الخػػػاـ الموجيػػػة لمصػػػناعة  الدولػػػة، مػػػف خػػػبلؿ توقػػػؼ وتعطػػػؿ

الصػػػيدالنية، فضػػػبل عمػػػا أصػػػاب القطػػػاع الصػػػحي مػػػف أضػػػرار تتعمػػػؽ أساسػػػا بنػػػدرة األمصػػػاؿ 
واألدوية ما أثر عمى الصحة العامة في إيراف، ال سيما وأف تأثير العقوبات قد شمؿ أنواع معينػة 

كمػػػى و األمػػػراض المزمنػػػة، ولػػػو أف طػػػوؿ مػػػف األمػػػراض ومنيػػػا المتعمقػػػة بمرضػػػى السػػػرطاف وال
العقوبػات قػػد جعمػت الدولػػة اإليرانيػة تتكيػػؼ مػع ىػػذه العقوبػات وتػػدخؿ فػي اتفاقػػات مػع كثيػػر مػػف 
الػػػدوؿ غيػػػر المشػػػمولة بحظػػػر اسػػػتيراد الػػػنفط اإليرانػػػي. فيػػػؿ أثػػػرت ىػػػذه الجػػػزاءات عمػػػى السػػػموؾ 

 اإليراني ومف ثمة حققت المأموؿ منيا؟
 
 

                                                 
1

  08:20عمى الساعة:  26/09/2015أطمع عميه بتاريخ:  12/04/2014ف العقوبات ضد إيراف، مقاؿ منشور بتاريخ: سؤاؿ وجواب ع 
 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014 

 المرجع اإللكتروني السابؽ.سؤاؿ وجواب عف العقوبات ضد إيراف،  2
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 ة الجزاءات الدولية ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةالفرع الثاني: فاعمي
اسػػػتطاعت إيػػػراف فػػػي مواجيػػػة العقوبػػػات الدوليػػػة ال سػػػيما التػػػي كانػػػت مػػػف قبػػػؿ الواليػػػات 
المتحدة األمريكية، أف تثبت قدرتيا عمى الصمود، إذ أعادت توجيو صادراتيا النفطية التػي تقػدر 

 20لمطاقػػة وال تخضػػع لمنفػػوذ األمريكػػي ليصػػير  مميػػوف برميػػؿ يوميػػا إلػػى دوؿ متعطشػػة 241 بنحػػو
بالمائة مف إنتاجيا يتجو لدوؿ أسيوية كالياباف والصيف واليند وكوريػا الجنوبيػة، كمػا قامػت إيػراف 

التػي  1..بتبادؿ وتنمية الخبرات والتقنيات الحديثة بالتعاوف مع دوؿ مثؿ روسيا والصيف وفنػزويبل
ارة الػرئيس الفنزويمػي شػافيز إليػراف ،اتفاقػا عمػى التعػاوف بػيف وأثناء زي 10/10/1115عقدت بتاريخ: 

مميػػارات  14الػػدولتيف فػػي مجػػاؿ الطاقػػة، بػػدءا بإقامػػة أوؿ معمػػؿ إلسػػالة الغػػاز فػػي فنػػزويبل بتكمفػػة 
دوالر...فضػػػبل عمػػػا شػػػيدتو فتػػػرة العقوبػػػات مػػػف تعػػػاوف بػػػيف إيػػػراف وروسػػػيا خاصػػػة قبػػػؿ فػػػرض 

 عؿ مف آثار العقوبات ضد إيراف قميمة التأثير والفاعمية.ما ج 1112.2العقوبات األممية العاـ 
فػي مسػألة  الخبػرة التاريخيػة مجمؿ القوؿ في مسألة فاعمية الجزاءات الدولية ضػد إيػراف أف

          تتمثػػػؿ ،لتحقيقيػػػا إلػػػى ضػػػرورة تػػػوافر عػػػدد مػػػف الشػػػروطتشػػػير  ،اسػػػتخداـ آليػػػة العقوبػػػاتنجػػػاح 
 :أساسا في

اسعة النطاؽ، تستمر لفتػرة زمنيػة كافيػة، تقػدرىا بعػض الكتابػات ف تكوف عقوبات شاممة و أ
( %140)بحوالي ثبلث سنوات متواصمة، وأاّل تقػؿ نسػبة الخسػائر الناتجػة عػف تمػؾ العقوبػات عػف 

وىػي العقوبػات أو التػأقمـ معيػا،  مف الناتج المحمي اإلجمالي، وعػدـ قػدرة النظػاـ عمػى خػرؽ تمػؾ
النظػػاـ االقتصػػادي اإليرانػػي مغمػػؽ،  أفإلػػى  بػػالنظريرانيػػة، شػػروط صػػعب تحققيػػا فػػي الحالػػة اإل

 3.مستوى انفتاحو عمى االقتصاد العالميمف حيث  ؼيوضع
مف تحّمؿ مثؿ ىذه العقوبػات،  مكنتوما أف ىناؾ بعض نقاط القوة في االقتصاد اإليراني ك

معػدالت مرتفعػة، وجود  ، و1112الثبلث األولى بعد  سنواتال تحقيقو معدالت نمو مرتفعة خبلؿك
وتراكـ لرأس الماؿ والثروة، إلى جانب عدـ معاناتو مف معػدؿ ديػوف مرتفػع، وتمتعػو بنسػبة عاليػة 

                                                 
 .300اإلسرائيمي وازدواج المعايير الدولية ، مرجع سابؽ، ص -اب األمريكيعمرو رضا بيومي، القدرات النووية اإليرانية بيف اإلره 1
 .304ص نفس المرجع،  2
3

 . 401  صمرجع سابؽ،  وحتميات القوة، الدوليةمحمد الطاهر، السالح النووي بيف مبادئ الشرعية رانية  
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مػػػف مػػػف االحتياطيػػػات النقديػػػة، والجيػػػود اإليرانيػػػة المبذولػػػة لتقمػػػيص أثػػػر العقوبػػػات االقتصػػػادية، 
فريقيػػ شػػاكمة ة، وتحويػػؿ أرصػػدتيا إبػػراـ اتفاقػػات مػػع بعػػض دوؿ أمريكػػا البلتينيػػة، ودوؿ آسػػيوية وا 

إلى بنوؾ أخرى بداًل مف البنوؾ الغربية، واعتماد اليورو بداًل مف الدوالر األمريكي في تعامبلتيػا 
االقتصػػػػادية، وطػػػػرح عػػػػدد مػػػػف المشػػػػروعات النفطيػػػػة الُمغريػػػػة عمػػػػى الشػػػػركات العالميػػػػة، وتقميػػػػؿ 

ذلػػػؾ، أف العقوبػػػات ( وُيضػػػاؼ إلػػػى 1114 -1113االعتمػػػاد عمػػػى عوائػػػد الػػػنفط فػػػي موازنػػػة العػػػاـ )
 .يسيؿ تحّمميامف ثمة  ليست عقوبات شاممة و ،المفروضة

األمػػر يعنػػي فػػي التحميػػؿ األخيػػر تراجػػع نسػػبة الخسػػائر االقتصػػادية المتوقعػػة لمعقوبػػات إف      
باإلضػػػافة إلػػػى ىػػػذه العوامػػػؿ ال يمكػػػف إغفػػػاؿ خبػػػرة تحّمػػػؿ  والتجاريػػػة ضػػػد إيػػػراف، و االقتصػػػادية

ة العقوبػػػات خػػػبلؿ السػػػنوات األخيػػػرة، والتػػػي أثبتػػػت قػػػدرة النظػػػاـ عمػػػى أقممػػػة النظػػػاـ اإليرانػػػي آلليػػػ
 .المجتمع مع تمؾ العقوبات

العقوبػػػات الدوليػػػة التػػػي فرضػػػت عمػػػى إيػػػراف  أفلػػػذلؾ يمكػػػف القػػػوؿ فػػػي ضػػػوء مػػػا سػػػبؽ، 
السػػػموؾ  فػػػيأىميتيػػػا فػػػي داللتيػػػا الرمزيػػػة والنفسػػػية أكثػػػر مػػػف كونيػػػا عقوبػػػات مػػػؤثرة تمظيػػػرت 

دور كبيػػر فػػي تغييػػر  اـ أف فػػرض العقوبػػات الدوليػػة الشػػاممة طويمػػة المػػدى كػػاف ليػػاإليرانػػي، ورغػػ
الحالػػػة كمػػػا كػػػاف الحػػػاؿ مػػػثبل فػػػي المػػػتبلؾ أسػػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿ،  سػػػعتسػػػموؾ أنظمػػػة أخػػػرى 

يتكػػرر ذلػػؾ مػػع إيػػراف قػػد ثبػػت فشػػمو، وذلػػؾ لعػػدة أسػػباب مػػف أىميػػا، إمكانيػػة أف ، إال أف الميبيػػة
رغػػػـ التغيػػػر فػػػي  اع دولػػػي لفػػػرض ىػػػذا النػػػوع مػػػف العقوبػػػات الشػػػاممةؿ إلػػػى إجمػػػُصػػػصػػػعوبة التو 

لقدرة النظاـ اإليرانػي عمػى التػأقمـ  ، و6515الموقؼ الروسي والصيني الذي رصدناه بمناسبة القرار
 .1166رغـ محاوالت الزعزعة مف الداخؿ التي شيدىا النظاـ اإليراني سنة  مع ىذه العقوبات

االتفػاؽ اإليرانػي الغربػي حػوؿ المشػروع النػووي  وحات و صدقيا ىوإف ما يثبت ىذه األطر       
اإليراني، فقد كػاف ىػذا االتفػاؽ دليػؿ عمػى قػدرة النظػاـ اإليرانػي عمػى اسػتيعاب األزمػة مػف جيػة، 
ودليػػػؿ آخػػػر عمػػػى االقتنػػػاع بضػػػرورة التغييػػػر فػػػي منيجيػػػة وىػػػدؼ فػػػرض الجػػػزاءات مػػػف المنػػػتظـ 

كمػػا كػػاف  –ليػػدؼ مػػف الجػػزاء لػػيس العقػػاب فػػي حػػد ذاتػػو الػػدولي ومػػف القػػوى الكبػػرى بػػأف صػػار ا
بػػؿ ىػػو القػػدرة عمػػى جمػػب الدولػػة المخالفػػة لطاولػػة  -يػػوحي بػػو فػػرض العقوبػػات عمػػى العػػراؽ مػػثبل

الحػػػوار مػػػف أجػػػؿ الوصػػػوؿ إلػػػى حػػػؿ يكػػػوف متوافقػػػا و إرادة المجتمػػػع الػػػدولي فػػػي تغييػػػر سػػػموؾ 
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لممجتمػػع الػػدولي مػػف جيػػة أخػػرى و المخػػالؼ مػػف جيػػة و إلػػى عػػدـ اإلضػػرار بالمصػػالح الكبػػرى 
عمى رأسيا عدـ المساس بالحقوؽ األساسية لشعب الدولػة محػؿ ''المخالفػة الدوليػة'' فمػا مضػموف 
 االتفاؽ اإليراني الغربي؟ وما كونو دليؿ عمى فاعمية المنيج الجديد في فرض الجزاءات الدولية؟ 

 أوال: اتفاؽ فيينا و برنامج إيراف النووي 
ابؽ ما أنتجتو تجارب فرض الجزاءات عمى الدوؿ السيما المتعمقة بالعقوبات اعتقد أف سو 

الشاممة جعؿ المجتمع الدولي ممثبل في ىيئة األمـ المتحدة ومف ورائيا الدوؿ الكبرى إلى 
الوصوؿ إلى قناعة جديدة حوؿ الجزاءات الدولية تزاوج فييا بيف أحكاـ الفصؿ السادس وبالذات 

آليات لمتسوية ترتكز أساسا عمى مسألة التفاوض وبيف أحكاـ الفصؿ السابع ما يوفره الفصؿ مف 
وفرض الجزاءات القسرية وتحديدا غير التقميدية منيا المتعمقة باألفراد والشخصيات، و لعؿ 
اتفاؽ جنيؼ حوؿ البرنامج اإليراني النووي ىو في صميـ ىذه الفكرة والمنيج، دوف أف يغيب 

ما استطاعت إيراف أف تفرضو مف وقائع عمى األرض سواء مف خبلؿ عف النظرة التحميمية، 
كما  –تحالفاتيا مع الكيانات مف غير الدوؿ وعمى رأسيا حزب اهلل في لبناف أو مف خبلؿ 

تغذية الحروب والنزاعات في المنطقة، ما أتاح ىامشا كبيرا مف  -ليو بعض التحميؿ‘يذىب 
 لتأثير في استراتيجيات المنطقة. المناورة والتفاوض أوحى بقدرتيا عمى ا

في كؿ األحواؿ فإف االتفاؽ اإليراني الغربي ىو نتاج منيج جديد أكثر مرونة في فرض 
الجزاء، فما مضاميف ىذا االتفاؽ؟ و ما مصير العقوبات التي فرضت عمى إيراف ؟ و ىؿ ساىـ 

اـ القانوف الدولي ومف المنيج الجديد إف صدؽ التحميؿ في تغيير سموؾ الدولة المخالفة ألحك
 ثػػػػمة حقؽ فاعمية لمجزاء افتقدت نسبيا في حاالت تطبيقية أخرى ؟

 مضموف االتفاؽ النووي اإليراني الغربي/ 1
و إيراف في جنيؼ بسويسرا  1+5 توقيع اتفاؽ نووي بيف مجموعة 24/11/2013 :لقد تـ في      

تي تقع عمى الطرفيف ومف ىذه االتفاقات نص االتفاؽ عمى مجموعة مف البنود و االلتزامات ال
 1:نذكر

                                                 
  35: 14عمى الساعة:  31/10/2015اريخ: أطمع عميه بت 1+5مقاؿ بعنواف: تفاصيؿ االتفاؽ النووي بيف إيراف ومجموعة  1

http://www.alarabiya.net/ar/iran/2013/11/24 
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 أ/ في خصوص الجانب الغربي ما يمي
اإليقاؼ المؤقت لمعقوبات األوربية واألمريكية المفروضة عمى: صادرات النفط البتروكيمياوية  -

 وكذلؾ العقوبات عمى الخدمات المرتبة بيا والخدمات المرتبطة بيا.
غيار المتعمقة باألماف لمطيراف المدني اإليراني والخدمات الترخيص بتزويد وتركيب قطع ال -

  المرتبطة بيا.
 أي عقوبات جديدة ضد إيراف خبلؿ األشير السػػتة المقبمة اتتجنب الدوؿ الغربية إصدار  -
تأسيس قناة مالية لتسييؿ التجارة المتعمقة باألمور اإلنسانية المعرفة بكونيا تحويبلت تتضمف  -

نتجات الزراعية، الدواء، األجيزة الطبية، والمصاريؼ الطبية لمعمميات التي تحدث المأكوالت والم
 في الخارج. 

 الحرص عمى عدـ وصوؿ نسبة صادرات نفط إيراف إلى ما ىو أقػػؿ مف النسبة الحالية  -
 إزالة الحظر عمى شراء وبيع الذىب والمعادف الثمينة. -
 ات وكذلؾ المنتجات البتروكيمياوية.إزالة الحظر المفروض عمى صناعة السيار  -
مميوف دوالر مف أمواؿ إيراف في الخارج لتسديد تكاليؼ دراسة الطمبة اإليرانييف  400تحريػػػر  -

 في الخارج.
القدر مميارات دوالر مف احتياطاتيا المالية المجمدة في الخارج، لكف  07تستفيد إيراف بنحو  -

مميار دوالر( ستظؿ مقيدة بالعقوبات، وستبقى  100و األكبر مف احتياطاتيا األجنبية )نح
العقوبات مفروضة عمى مبيعات الطاقة اإليرانية )ولف يسمح بزيادة الصادرات( وكذلؾ عمى 

 1.وعدد مف البنوؾ والمؤسسات المالية البنؾ المركزي
 ب/ في خصوص التزامات الجانب اإليراني خالؿ األشهر الستة الالحقة لالتفاؽ 

بطاؿ ذخائر  %،5 أعمى مف تخصيب اليورانيـو بنسبةإيراف بوقؼ عمميات  تتعهد - وا 
وعدـ إضافة أي جياز لمطرد المركزي في  % 20% إلى  05اليورانيـو المخصب بنسبة 

 ة.المنشآت النووي

                                                 
 05/11/2015رياض عيد، االتفاؽ النووي مع الدوؿ الست وانعكاساته اإلقميمية، مقاؿ الكتروني ًأطمع عميه بتاريخ:  1

 http://www.tahawolat.net/MagazineArticleDetails.aspx?Id=522 
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- .  ال يمكف إليراف أف تبني مواقع جديدة لتخصيب اليورانيـو
مف ىذه %،  75ركزي في منشأة ''ناطنز'' و تتعيد إيراف بوقؼ عمؿ نصؼ أجيزة الطرد الم -

وتكتفي إيراف باستبداؿ أجيزة الطرد المركزي التي األجيزة في منشأة ''فػػػردو'' )جنوب طيراف(، 
 .يطرأ عمييا عطؿ وتتجنب إنتاج أجيزة أخرى، وتتجنب إنشاء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيـو

خبلؿ األشير الستة % 3.5 ـ التي تبمغ نسبتياتحتفظ إيراف فقط بتمؾ الذخائر مف اليورانيو  -
الماضية، وتتجنب التخصيب بأعمى مف ىذه النسبة، وتقـو بتحويؿ الذخائر التي تتعدى ىذه 
"، ووقؼ النشاط في منشأة أراؾ، خاصة إنتاج الوقود لممنشأة  النسبة إلى "أوكسيد اليورانيـو

نتاج الماء الثقيؿ  .وا 
عاما، وذلؾ في  15خبلؿ % 3.67 ليورانيـو بنسبة أكثر مفلف تتمكف طيراف مف تخصيب ا -

موقع نطنز فقط، ولف يكوف بإمكانيا تخصيب اليورانيـو في مفاعؿ فوردو تحت األرض 
والمحصف ضد اليجمات الذي سيتـ تحويمو إلى مفاعؿ لمبحث العممي، عمى أف تتـ التجارب 

كالة الدولية لمطاقة الذرية بالتفتيش لمفتشي الو ، وتسمح داخمو بالتنسيؽ مع المجتمع الدولي
نز وفردو وكذلؾ مراكز إنتاج قطعات أجيزة الطرد المركزي ومستودعات تااليومي لمنشآت نا

وضع المعمومات التي يطمبيا مفتشو ، مع التزاميا بتخزينيا وكذلؾ تفتيش المناجـ في إيراف
خبلؿ  كما تقرر، ي ليذه المنشأةبحوزتيـ، وتسييؿ التفتيش اليوم ''أراؾ''الوكالة حوؿ منشأة 

لتسييؿ عممية تفتيش  1+5 المفاوضات في جنيؼ تشكيؿ لجنة مشتركة بيف إيراف ومجموعة
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية لتتمكف مف التحقؽ مف عدـ انحراؼ نشاط إيراف نحو إنتاج قنبمة 

 1. نووية
 
 
 
 
 

                                                 
1

 نفس الموقع االلكتروني السابؽ.عيد، االتفاؽ النووي مع الدوؿ الست وانعكاساته اإلقميمية، رياض  
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 و بداية نهاية العقوبات ضد إيراف  20/07/2015 :المؤرخ في 2231قرار مجمس األمف: ثانيا: 
 2231:1أهـ مضاميف قرار مجمس األمف / 1  
أنو جاء ابتداء  1+5 إف أىـ ما يبلحظ عمى مصادقة مجمس األمف عمى اتفاؽ إيراف ودوؿ   

كتتويج لمسار طويؿ مف المفاوضات حوؿ برنامج إيراف النووي و تتويجا أيضا لمجموعة مف 
بموجب  2015و إلى غاية عاـ  2006لتي فرضت عمى إيراف ابتداء مف سنة القرارات الجزائية ا

و التي جاءت في كميتيا تحت أحكاـ الفصؿ السابع  09/06/2015: المؤرخ في 2224القرار 
 2سبؽ وتطرقنا إلى أىميا. وفرضت جممة مف الجزاءات

اتفاؽ فيينا فإنا لذلؾ إذا أردنا أف نرصد أىـ مضاميف قرار مجمس األمف المصادؽ عمى     
 نبلحظ بعضا مف ىذه المبلمح فيما يمي:

ييدؼ االتفاؽ اإليراني الغربي المصادؽ عميو مف مجمس األمف إلى رفع العقوبات الغربية  -
كما ييدؼ في النياية إلى تحقيؽ تخمي دولة إيراف عف برنامجيا النووي في شقيا  3.عمى إيراف

، وىو التخمي الذي مف شأف التوصؿ إليو أف يجعؿ مف المتعمؽ بامتبلؾ أسمحة الدمار الشامؿ
منيج األمـ المتحدة في معالجة األزمة النووية اإليرانية ذا فاعمية، تعدت فيو األمـ المتحدة 
المفيـو التقميدي لفرض الجزاء المرتكز فقط عمى وجود الجزاء فقط إلى االعتماد فضبل عمى 

 ر الدبموماسية في حؿ النزاعات. ذلؾ عمى أحكاـ الفصؿ السادس و تفعيؿ دو 
تحت أحكاـ  2231ال تندرج مطالبات األمـ المتحدة مف خبلؿ قرار مجمس األمف رقـ:  -

الفصؿ السابع، كما باقي القرارات السابقة، ما يجعؿ مف القرار منسجـ مع الرغبة في الوصوؿ 
 ية في إيراف.إلى حموؿ تتعدى مسألة فرض الجزاء كطريؽ وحيد لتسوية المشكمة النوو 

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بعمميات المراقبة  2231يكمؼ مجمس األمف بموجب القرار  -
 والتحقؽ مف التزاـ إيراف بتعيدات بموجب اتفاؽ فيينا وذلؾ في أجؿ محدد قدره ستة أشير.

                                                 
  :عمى الموقع اإللكتروني 2231راجع قرار مجمس األمف رقـ:  1

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml 
 مف األطروحةوما يميها  328 راجع الصفحة: 2
 .2231مف القرار: ( 03)  لثالثةراجع الصفحة ا 3

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2231(2015 
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الذرية لمجمس  ال تمغى العقوبات الدولية ضد إيراف إال بعد تقرير ترفعو الوكالة الدولية لمطاقة -
 األمف تقر فيو الوكالة بالتزاـ إيراف باشتراطات اتفاؽ فيينا.

أكد القرار تعيد إيراف بعدـ إنتاج أو حيازة سبلح نووي في أي وقت مف األوقات، وكذلؾ  -
االستعداد إلخضاع برنامجيا النووي لمشفافية البلزمة، مؤكدا عمى منع االنتشار النووي و الحؿ 

   1.موماسيالسياسي والدب
سينيي اإلتحاد األوربي العمؿ بجميع أحكاـ الئحة االتحاد األوربي التي تنفذ بموجبيا جميع  -

جزاءات االتحاد األوربي المتصمة باالنتشار، بما يشمؿ األسماء المدرجة في القائمة ذات 
قة الذرية سنوات عمى يـو االعتماد أو عندما تتوصؿ الوكالة الدولية لمطا 08الصمة، بعد مضي 

 إلى االستنتاج العاـ بأف جميع المواد النووية في إيراف ال تزاؿ تستخدـ في األنشطة السممية.
 2231آلية تطبيؽ اتفاؽ فيينا بموجب قرار مجمس األمف رقـ: / 2

عمى إطار قانوني معقد لموساطة حيف االشتباه  2231لقد نص قرار مجمس األمف رقـ:      
و  1+5 ت بو إيراف، وذلؾ عبر لجنة متابعة مشتركة تتكوف مف مجموعةبأي انتياؾ لما التزم

إيراف، تقـو بمراجعة نظاـ العقوبات الصادر سابقا مف مجمس األمف لمتثبت مف االلتزاـ اإليراني 
عادة فرضو في حاؿ التأكد مف انتياكو جديا. لذلؾ فإنو سيعاد تفعيؿ القرارات الجزائية السابقة  وا 

  2.مباشرة حاؿ وصوؿ العممية السياسية والوساطة إلى طريؽ مسدود 2231عمى القرار 
فإف مف أىـ ما أكد عميو قرار مجمس األمف ىو الدور المحوري لموكالة الدولية لمطاقة  لذلؾ

الذرية مف حيث عمميا في المراقبة والتحقؽ مف سممية و التزاـ إيراف بتعيدات اتفاؽ فيينا، حيث 
الة الدولية بتقديـ تقارير منظمة ومفصمة إلى محافظي الوكالة الذرية ألـز القرار مدير الوك

ومجمس األمف حوؿ تنفيذ القرار، و أف يقدـ تقريرا عف وجود مبررات معقولة عف وجود شواغؿ 
 تؤثر في تطبيؽ االتفاؽ.

                                                 
 .2231راجع الصفحة األولى مف القرار رقـ:  1
 منشور عمى الموقع  12:00عمى الساعة:  03/11/2015وتداعياته، مقاؿ أطمع عميه بتاريخ:  2231خميؿ حسف، خمفيات القرار  2

  http://middle-east-online.com/?id=204820             كتروني :     اإلل

http://middle-east-online.com/?id=204820
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استنتاجاتيا بعد التحقؽ مف سممية لمجمس األمف الوكالة أف ترفع القرار مف يطمب كما     
حدد القرار بدقة اإلجراءات التنفيذية لمتقرير الذي سيكوف متوازيا فقد وبذلؾ  اإليراني، برنامجال

ومترافقا مع عمؿ كؿ مف مجمس األمف والوكالة، أي تـ ربط الجانب التقني بالسياسي، بيدؼ 
تسريع اتخاذ القرار المناسب وفقا لمجنة مجمس األمف، وبيدؼ عدـ كسب الوقت ألي طرؼ 

 .االتفاؽب تـزغير مم
مف ميثاؽ األمـ المتحدة، أنو إذا  41 :وبيدؼ التأكيد عمى اآللية نص القرار استنادا لممادة    

يستأنؼ العمؿ بقرارات مجمس فإنو ، 2231القرار مف  11لـ يتبّف مجمس األمف قرارًا، وفؽ الفقرة 
لقرارات السابقة في ىذه وال يجري تطبيؽ ا ،األمف السابقة، ما لـ يقّرر مجمس األمف غير ذلؾ

بأي أكد قرار مجمس األمف عمى وجوب أف تمتـز الدوؿ بإخطاره، كما ، الحالة بأثر رجعي
ربط أي مساعدة بموافقة مسبقة مف  أيمساعدة ستقدميا لطيراف في غضوف عشرة أياـ فقط، 

 1.لبلعتراض وبالتالي التوقيؼ ةرصفبالتالي إتاحة ال مجمس األمف و
فإف  2231مف جدؿ في مسألة االستناد القانوني أو السياسي الذي أحاط بالقرار ميما يكف     

الثابت في صدده، أنو كاف في اعتقادنا خطوة في اتجاه جعؿ الجزاء أكثر فاعمية، وىو األمر 
في اتفاؽ مكتوب، بأنيا لف تسعى   الذي يكفي لمقوؿ بو في الحالة اإليرانية، أف  التزمت إيراف

سمحة الدمار الشامؿ مف جية، و أف  أقػػػػر في نفس االتفاؽ المجتمع الدولي ممثبل إلى امتبلؾ أ
في مجمس األمف بعد مصادقتو عمى االتفاؽ، بأحقية إيراف في اكتساب تكنولوجية الطاقة النووية 
السممية، بؿ وحث القرار الدوؿ والمنظمات الدولية عمى تمتيف أواصر التعاوف االقتصادي 

 إيراف. والتجاري مع
إف توصؿ المجتمع الدولي إلى اتفاؽ يسعى إلى إلغاء ورفع جممة العقوبات المفروضة عمى     

إيراف ىو أكبر انتصار لمنيج األمـ المتحدة في معالجة األزمات الدولية مف خبلؿ المزاوجة بيف 
ة الدولة قدر  -أخذا في االعتبار في ىذا الحكـ –أحكاـ الفصؿ السادس والسابع في نفس الوقت 

                                                 
 وني السابؽخميؿ حسف، المرجع االلكتر  1

       http://middle-east-online.com/?id=204820  
 

http://middle-east-online.com/?id=204820
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محؿ فرض الجزاء عمى المناورة والتفاوض بما تممكو مف أدوات ضغط ومساومة، في ظؿ ما 
ىو معروؼ عف مجمس األمف مف ارتياف لمقوى الكبرى التي ال ييميا في النياية إال تحقيؽ 

 مصالحيا االستراتيجية ولو عمى حساب حقوؽ وحريات باقي شعوب العالـ.
تاريخ فارؽ في تاريخ العقوبات ضد إيراف وفي تاريخ العقوبات  16/01/2016 :ليكوف تاريخ     

عموما، حيث أثبتت الحالة اإليرانية نجاح وفاعمية منظومة الجزاءات في حؿ األزمات الدولية 
بمنيج يزاوج بيف الدبموماسية و استخداـ العقوبات االقتصادية ضد الدولة المستيدفة و دليؿ ذلؾ 

ذج، ىو إلغاء الواليات المتحدة واإلتحاد األوربي لمعقوبات المفروضة عمى الماثؿ في نجاح النمو 
إيراف ما يعني في أوؿ أثػػر ىو استرجاع إيراف لػػػمميارات الدوالرات المجمدة في بنوؾ الدوؿ 
الغربية، و استرجاع إيراف لحصتيا الطاقوية في السوؽ النفطية فضبل عف إلغاء جممة العقوبات 

عديد السمع و عمى رأسيا استيراد قطع الغيار و استيراد الطائرات المدنية، وكذا المفروضة عمى 
رفع كؿ العقوبات المتعمقة بالبنوؾ والتأمينات، كما أف واشنطف قد شطبت مف لوائحيا السوداء 

واعتبارييف كانوا ضمف قوائـ العقوبات األمريكية، و في الحيف  فأسـ ألشخاص طبيعيي 400
لممجتمع الدولي في فرضو لرقابة منظمة الطاقة الذرية لمنشاط النووي اإليراني  نفسو فقد انتصر

تخصيب فضبل عمى القيود الكثيرة التي فرضت عمى ىذا النشاط مف مثؿ وقؼ عمميات 
بطاؿ ذخائر اليورانيـو المخصب بنسبة 5 أعمى مف اليورانيـو بنسبة  % 20إلى  % 05%، وا 

 ة.كزي في المنشآت النوويوعدـ إضافة أي جياز لمطرد المر 
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 الثاني خالصة الفصؿ
 الدولية ضد كوريا الشمالية و الجميورية اإلسبلمية اإليرانية الجزاءاتيرصد الدارس لتطبيؽ    

ىو مسألة امتبلؾ التكنولوجية النووية التي  ،الدولتيف إلى أف موجب فرض الجزاء عمى كمتي
الدوؿ الغربية  ة حظر االنتشار النووي، ورأت فيوجب معاىدحقا مكفوال بمو  ،الدولتاف ارأت فيي

ومف ثمة األمـ المتحدة ميددا لمسمـ واألمف الدولييف باعتبار خطر أف تسيـ التكنولوجيا النووية 
 في امتبلؾ السبلح النووي ومف ثمة تيديد النطاؽ و الجوار اإلقميمي لمدولتيف.

جممة  فرضل موجبا ،ىدة انتشار األسمحة النوويةمف معا كوريا الشمالية انسحاب شكؿلقد    
، 1516: مف أىميا القرارات أرقاـ ،تحت أحكاـ الفصؿ السابعضدىا،  مف الجزاءات الدولية

ؿ أو تصدير المعدات العسكرية، ػػقد تضمنت في اإلجماؿ حظرا لبيع أو نقو  6172، 6165، 1652
مات عمى الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة، تجميد األمواؿ واألرصدة البنكية، كما تضمنت التزا

تمتنع عف تقديـ الخدمات المتصمة بوقود السفف، وأف تمتنع عمى تقديـ الخدمات المالية  كأف
قرار مع حظر األسمحة والتدريب التقني، ليكوف  التي يمكف أف تساىـ في برنامج كوريا النووي،

ضد األشخاص والكيانات مف حيث أنو حظر عقوبات الذكية بل لمعّ ُمفَ  6165مجمس األمف رقـ: 
السفر وجمَّد أصوؿ األشخاص المسؤوليف، بؿ و جمَّد أصوؿ بعض الكيانات والمؤسسات 

لـ تصؿ إلى أف تحقؽ المأموؿ كورية لتكنولوجيا الفضاء الكورية، إال أف ىذه العقوبات كالمجنة ال
النووية و آخرىا التجربة النووية منيا بدليؿ أف كوريا الشمالية واصمت التفجيرات والتجارب 

وىي التجربة التي أثارت احتجاج األمـ المتحدة و الياباف والواليات  14/11/6114: الرابعة بتاريخ
 المتحدة األمريكية.

يرصد الدارس لحالة الجزاءات ضد إيراف أف تاريخ العقوبات ضدىا يعود إلى تاريخ قياـ    
إلى طابع أممي إال  تمؾ الفترة بصورة فردية، لـ ترتؽانت في و إف ك 1757الثورة اإليرانية عاـ 

 بموجب أحكاـ الفصؿ السابع،جممة مف القرارات الجزائية و  ضد إيراف فرض، أيف 6114بتاريخ: 
مف نوع الجزاءات الذكية المستيدفة لفئات وكيانات بعينيا وضد مجموعة مف  والتي كانت

وجيا النووية، كما جمدت األصوؿ المالية والموارد البضائع والسمع ذات االرتباط بالتكنول
 .االقتصادية لؤلشخاص المرتبطيف باألنشطة النووية
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و بالرغـ مف تأثيرىا عمى االقتصاد اإليراني وعمى  فترة فرض الجزاءات ضد إيرافإف طوؿ    
دولة  ، إال أف تأثيرىا في خصوص تغيير سموؾلشعب اإليراني التعميمية والصحيةمناحي حياة ا

مأموؿ مف قبؿ الدوؿ الغربية خاصة، وبالرغـ مف ذلؾ إيراف مف برنامجيا النووي قد كاف دوف ال
الدولي ممثبل في لدراسة ديناميكية تعامؿ المجتمع  ،حالة نموذجيةقد شكمت حالة اإليرانية الفإف 

الجزاءات  الدوؿ الكبرى مع موضوع الجزاءات الدولية، مف حيث أف منطؽ نجاحاألمـ المتحدة و 
الدولية صار يتعدى التطبيؽ الجامد لمجزاء الذي كاف الغرض منو فيما سبؽ ينحو لمعقوبة في 
حد ذاتيا، ليتغير النيج إلى ضرورة المزاوجة بيف أحكاـ الفصؿ السادس والسابع في اآلف ذاتو، 

والتكي ؼ مع  أخذا في االعتبار في تغيير ىذا النيج لقدرة الدولة محؿ فرض الجزاء في المناورة
آثار الجزاءات الدولية ال سيما في المحيط اإلقميمي الذي تنتمي إليو ومع ما تمتمكو الدولة محؿ 
فرض الجزاء مف أوراؽ لمضغط والمناورة وىو الذي مف شأنو أف يجبر المنتظـ الدولي ومف 

ة إلى إيجاد ورائو الدوؿ الكبرى عمى التفاوض وتغيير أىداؼ الجزاءات مف العقاب إلى الدعو 
الحموؿ فيما ىو متاح في محيط العبلقات الدولية، وىو ما تجسده الحالة اإليرانية بامتياز مف 

ورفع العقوبات عمى إيراف ابتداء مف   6611خبلؿ اتفاؽ فيينا األخير وصدور القرار رقـ: 
 .16/01/2016 خ:ػػتاري
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  معوقات ومستقبؿ الجزاءات الدولية :الفصؿ الثالث
مػف تػاريخ عيػد العصػبة إلػى تػاريخ ميثػاؽ األمػـ  ،الدوليػة الجزاءات تطبيؽحاالت د أثبتت لق    

المتحدة، إلى واقع تطبيػؽ الجػزاءات فػي فتػرة مػا بعػد الحػرب البػاردة، أف تطبيػؽ حزمػة الجػزاءات 
 بسػببالتػي حػّدت مػف فاعميتػو وجػدواه، أكػاف ذلػؾ  ،الدولية قػد واجيػو عديػد المعوقػات والصػعاب

القػػانوني لمقواعػػد القانونيػػة الضػػابطة لممنظومػػة الجزائيػػة، أو كػػاف متعمقػػا بالبنػػاء المؤسسػػي البنػػاء 
ليػػذه المنظومػػة والػػذي عػػازه فػػي تفعيػػؿ أحكامػػو ومػػواده عديػػد األجيػػزة واآلليػػات، لػػذلؾ فػػإف نظػػرة 
مستقبمية لمجزاءات الدولية، ينحو الدارسػوف بصػددىا إلػى ضػرورات إصػبلح المرجعيػة الدسػتورية 

ابطة لممنظومػػة الجزائيػػة حاليػػا، متمثمػػة فػػي ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة و ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إعػػادة الضػػ
ـ الفصؿ السابع، صياغة بعض النصوص واألحكاـ القانونية ذات الصمة ال سيما المتعمقة بأحكا

عطػاء الجمعيػة العامػة دورا أكثػر والثامف لمميثاؽ،  لى ضرورات إصبلح جيػاز مجمػس األمػف وا  وا 
المنظومة الجزائيػة باعتبارىػا المعبػر الرئيسػي عػف إرادات المجتمػع الػدولي ومنػو يكػوف تدخبل في 

ليػػا حػػؽ اإلشػػراؼ والتوجيػػو ويكػػوف لممجمػػس سػػمطة اتخػػاذ القػػرار والتنفيػػذ، منعػػا ألي تضػػارب قػػد 
يحدث بيف الجيازيف. مع تدعيـ الجياز القضائي في األمـ المتحدة بجعؿ، إجبارية التداعي أماـ 

  .احتراـ مجمس األمف الختصاصات وصبلحيات المحكمةو  عدؿ الدولية،محكمة ال
كػػػػذلؾ وجػػػػب أف يكػػػػوف فػػػػرض الجػػػػزاءات الدوليػػػػة ذا طػػػػابع غيػػػػر مركػػػػزي بحيػػػػث تسػػػػتطيع     

المنظمػػات اإلقميميػػة أف تتخػػذ قػػرار فػػرض الجػػزاءات عمػػى الدولػػة المخالفػػة فػػي اإلقمػػيـ، عمػػى أف 
ط دوف سػػػمطة التنفيػػػذ ابتػػػداءا فػػػي ظػػػؿ عػػػدـ يكػػػوف لمجمػػػس األمػػػف حػػػؽ اإلخبػػػار واإلخطػػػار فقػػػ

 المصداقية والثقة المتاف تبلحقاف  أعماؿ مجمس األمف.
لذلؾ سأحاوؿ دراسة ىذه المحاور اإلصبلحية لمنظومة الجزاءات الدولية مػف خػبلؿ مبحثػيف     

ة ضػػػمف اثنػػػيف يتعمػػػؽ األوؿ منيمػػػا بػػػػػػ المعوقػػػات القانونيػػػة، التنظيميػػػة والواقعيػػػة لمجػػػزاءات الدوليػػػ
مطمبيف اثنيف يتعمؽ األوؿ بػػػػػ المعوقػات القانونيػة، التنظيميػة لمجػزاءات الدوليػة و يتعمػؽ المطمػب 
الثاني بػػػ المعوقات الواقعية لمجزاءات الدولية، ليتناوؿ المبحث الثاني لػػػ رؤية مسػتقبمية لمجػزاءات 

وتوسػػػيع الػػػدور الجزائػػػي الدوليػػػة ضػػػمف مطمبػػػيف اثنػػػيف يتعمػػػؽ األوؿ بػػػػػػ إصػػػبلح مجمػػػس األمػػػف 
لمجمعية العامة و يتعمؽ الثاني بػػ المنظمات اإلقميمية وتعزيز دورىا في فرض الجزاء الدولي مػف 

 منظور تنشيط الدور الجزائي ليذه المنظمات فيما قبؿ القمع وما بعد القمع. 
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 المبحث األوؿ: المعوقات القانونية، التنظيمية والواقعية لمجزاءات الدولية
سبؽ معنا عند تناوؿ مسػألة االخػتبلؼ بػيف أحكػاـ عصػبة األمػـ وميثػاؽ األمػـ المتحػدة فػي      

خصوص منظومة الجزاءات الدولية أف أشرنا إلى أف ىذه المنظومة في ميثاؽ األمػـ المتحػدة قػد 
وصمت إلى أف أسست  لنصوص وضوابط و آليات أكثر تحديػدا مقارنػة بعيػد العصػبة، وبػالرغـ 

الػػدارس لمسػػارات تطبيػػؽ ىػػذه الجػػزاءات وبالػػذات لمسػػارات تطبيقيػػا عمػػى الحػػاالت  مػػف ذلػػؾ فػػإف
محػػؿ الدراسػػة فػػي صػػورة العػػراؽ وليبيػػا و إيػػراف وكوريػػا الشػػمالية يجػػد أف ىػػذا التطبيػػؽ قػػد جابيػػو 
كثير مف العوائؽ، حالت دوف تحقيؽ الجزاءات الدولية لمبتغاىا كما تصوره واضعوا ميثاؽ األمػـ 

ا تحث عميو تدابير األمف الجماعي في جوىرىا، وىي العوائؽ التي تتعدى العوائػؽ المتحدة و كم
الواقعية و المرتبطة أساسا بمػوازيف القػوى ومصػالح الػدوؿ الكبػرى، إلػى عوائػؽ تتحػدد أساسػا فػي 
جػػوىر منظومػػة الجػػزاءات الدوليػػة نفسػػيا وبالػػذات فػػي ثنايػػا الميثػػاؽ األممػػي المشػػرع و الضػػابط 

 مة الجزاءات الدولية. األساسي لمنظو 
فما ىي المعوقات التػي حالػت وتحػوؿ دوف فاعميػة أكبػر لمجػزاءات الدوليػة ؟ ومػا ىػي أىػـ       

 الحموؿ والتدابير الكفيمة بالحد مف ىذه المعوقات؟      
 المطمب األوؿ: المعوقات القانونية و التنظيمية لمجزاءات الدولية 

جة عف ميثاؽ األمـ المتحدة والتي ترتكز أساسا في عدـ بغض النظر عف المعوقات الخار       
التػػزاـ الػػدوؿ بػػاحتراـ موجبػػات فػػرض الجػػزاءات مػػا يحػػوؿ دوف الفاعميػػة المأمولػػة لقػػرارات مجمػػس 
األمػػػف الجزائيػػػة، وبغػػػض النظػػػر عػػػف قػػػدرة الػػػدوؿ محػػػؿ فػػػرض الجػػػزاء فػػػي التحايػػػؿ عمػػػى حزمػػػة 

الػػدخوؿ فػػي اتفاقيػػات ثنائيػػة مػػع دوؿ ال  الجػػزاءات مػػف خػػبلؿ الجػػوار الجغرافػػي ليػػا ومػػف خػػبلؿ
تمتػـز بيػذه الجػزاءات، فػإف الػػدارس يرصػد إلػى أف أىػـ المعوقػػات القانونيػة المتعمقػة بميثػاؽ األمػػـ 
المتحدة، ىي ترتكز أساسػا فػي مسػألة غمػوض وعموميػة النصػوص المتعمقػة بػالجزاءات ال سػيما 

لة ارتكػاز اتخػاذ القػرار بصػفة مطمقػة وغيرىا، وكذلؾ في مسػأ 21، 21، 17، 62/11:نصوص المواد
بيد جياز سياسي ال يخضع وفؽ نصوص الميثاؽ ألي رقابة سياسية أو قضائية، وىو مػا شػكؿ 
معوقػػػات حقيقيػػػة لفاعميػػػة الجػػػزاءات الدوليػػػة، فمػػػا أىػػػـ المعوقػػػات القانونيػػػة والتنظيميػػػة لمجػػػزاءات 

 الدولية؟      
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 الدوليةالفرع األوؿ: المعوقات القانونية لمجزاءات 
إف مف أىػـ المعوقػات المواجيػة لمجػزاءات الدوليػة ىػو نصػوص الميثػاؽ األممػي ذاتػو وذلػؾ      

في صورة عمومية النصوص الضابطة لمجزاءات الدولية وغموضيا و جممة االسػتثناءات الػواردة 
عمػػى مكنػػة اسػػتخداـ القػػوة العسػػكرية، فضػػبل عمػػى سػػمطات مجمػػس األمػػف المطمقػػة فػػي التصػػرؼ 

 الحالة، فما تفصيؿ ىذه المعوقات القانونية؟ وتكييؼ
 أوال: عمومية النصوص الميثاقية الضابطة لمجزاءات الدولية  

منػو إلػى أنػو أنػاط مسػؤولية  62يمحظ الدارس لنصوص الميثاؽ و بالذات إلى نػص المػادة:      
أي حفػػظ السػػػمـ واألمػػف الػػػدولييف بجيػػػاز مجمػػس األمػػػف دوف أف تتضػػػمف نصػػوص ميثػػػاؽ األمػػػـ 

مػػا يجعػػؿ مػػف المفيػػـو مطاطػػا أمكػػف أف  1تعريػػؼ واضػػح ومحػػدد لمفيػػـو السػػمـ واألمػػف الػػدولييف.
يستوعب عديد المفاىيـ والتصورات كانت محبل وموجبا لفرض الجزاءات الدولية مف مثؿ موجب 
انتيػػػاؾ الحقػػػوؽ الديمقراطيػػػة لمشػػػعوب و انتياكػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف واألعمػػػاؿ اإلرىابيػػػة و التػػػي 

واألمف الدولييف، وغني كميا بحسب قرارات مجمس األمف المتعمقة بيا بأنيا ميددة لمسمـ اشتركت 
الػػدارس أف كػػؿ ىػػذه الموجبػػات ىػػي فػػي النيايػػة محكومػػة بػػآراء الخمسػػة الكبػػار فػػي البيػػاف عػػف 

 مجمس األمف المستفيديف مف عمومية النصوص المتعمقة بمسألة تعريؼ السمـ واألمف الدولييف. 
مػػػف الميثػػػاؽ و فػػػي الجزئيػػػة المتعمقػػػة بالتقػػػارير التػػػي يجػػػب أف  62/11 :ف نػػػص المػػػادةكمػػػا أ     

يرفعيا مجمس األمف لمجمعية العامة، فقد ربطيػا الميثػاؽ بالسػمطة التقديريػة لمجمػس األمػف حيػث 
نػػص بػػالقوؿ '' إذا اقتضػػت الحػػاؿ'' مػػا يجعػػؿ المسػػألة مرتبطػػة فػػي البدايػػة والنيايػػة بقػػرار مجمػػس 

ّيػػػد أي دور لمجمعيػػػة العامػػػة فػػػي خصػػػوص مسػػػألة السػػػمـ واألمػػػف الػػػدولييف ويحيػػػؿ األمػػػف مػػػا يح
 2.بالتالي إلى إقصاء جياز أساسي مف أجيزة األمـ المتحدة

ؿ لمجمػػس األمػػف  17كػػذلؾ فإنػػو وبػػالرجوع إلػػى نػػص المػػادة:       مػػف الميثػػاؽ فػػإف الػػنص قػػد خػػوَّ
لػػة مػػف حػػاالت العػػدواف ومػػف ثمػػة تقريػػر وحػػده تقػػدير مػػا إذا وقػػع تيديػػد لمسػػمـ أو إخػػبلؿ بػػو أو حا

الموقػؼ الواجػب اتخػػاذه فػي صػػورة قػرار أو توصػػية وتقريػر فضػبل عمػػى ذلػؾ نػػوع الجػزاء الواجػػب 

                                                 
 .280طه محيميد جاسـ الحديدي، الجزاءات الدولية في ميثاؽ األمـ المتحدة، مرجع سابؽ، ص   1
 .793عمي ناجي صالح األعوج، مرجع سابؽ، ص  2
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 26أي دوف اسػتخداـ القػوة العسػكرية أو بموجػب نػص المػادة:  21الفرض بموجػب أحكػاـ المػادة: 
سػػيرات متباينػػة بػػؿ ومتعارضػػة مػػف الميثػػاؽ واسػػتخداـ القػػوة العسػػكرية، ممػػا يتػػيح المجػػاؿ أمػػاـ تف

لمػػػواد الميثػػػاؽ أكػػػاف ذلػػػؾ مػػػف قبػػػؿ الػػػدوؿ أو مػػػف األجيػػػزة الدوليػػػة المعنيػػػة فػػػي النظػػػاـ والقػػػانوف 
الدولييف، ال سيما مف طرؼ مجمس األمف أيف تطغى عمى قراراتو صفة ازدواجية المعػايير سػواء 

د إىػػػدار قواعػػػد الشػػػرعية بالتشػػػديد فػػػي الجػػػزاءات بمػػػا ال يقتضػػػيو الحػػػاؿ أو التسػػػيب فييػػػا إلػػػى حػػػ
الدولية وقواعد العدالة والمساواة ال سيما في الحاالت التي فييا لمدوؿ الكبرى دائمة العضوية في 

  1.مجمس األمف مواقؼ مسبقة مف النزاع
كػػذلؾ فػػإف مػػف أىػػـ المؤاخػػذات عمػػى ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة أنػػو لػػـ يتضػػمف معيػػارا لمحػػاالت      

يجػب أف يتصػدى ليػا مجمػس األمػف وفقػا ألحكػاـ الفصػؿ السػادس و تمػؾ والنزاعات الدولية التي 
التػي يتصػدى ليػا بموجػب أحكػػاـ الفصػؿ السػابع، وتمػؾ التػي يتػػرؾ أمػر التصػدي ليػا لمتنظيمػػات 
اإلقميميػػة، ليكػػوف التقػػدير فػػي ذلػػؾ متػػروؾ كميػػة لمجمػػس األمػػف، مػػا خمػػؽ ويخمػػؽ شػػرعية دوليػػة 

   2.سب المصالح واألطماعمطاطية، تضيؽ وتتسع، تظير وتختفي، بح
أف عموميػػة النصػػوص القانونيػػة الضػػابطة لمنظومػػة الجػػزاءات الدوليػػة يتػػرؾ مجمػػؿ القػػوؿ      

مجػػػاال واسػػػعا لمجمػػػس األمػػػف كجيػػػاز سياسػػػي أف يقػػػّدر دوف رقيػػػب مػػػف الػػػنص و ال رقيػػػب مػػػف 
ة األجيػزة مػا يخػدـ أجنػدات ومصػالح الػدوؿ الكبػرى ومػف ثمػة يحقػؽ مخػاطر عمػى حقػوؽ وسػػبلم

واسػػتقرار الػػدوؿ، ومػػف ثمػػة فػػي النيايػػة يعيػػؽ فاعميػػة لمجػػزاءات الدوليػػة مػػف حيػػث افتقادىػػا ألحػػد 
       شروط الفاعمية وىو مسألة شرط أف تكوف ىذه الجزاءات مشروعة.

 ثانيا: استثناءات استخداـ القوة العسكرية
أىػػـ مػػادة  6/2 :المػػادةأف  ''جيمينػػز دي أرتشػػاقا'' يػػرى كثيػػر مػػف الفقػػو الػػدولي وعمػػى رأسػػيـ     

قانونيػة فػػي ميثػػاؽ األمػـ المتحػػدة، لػػيس فقػػط مػف ناحيػػة تحقيػػؽ ىػػدؼ األمػف الجمػػاعي، بػػؿ ومػػف 
يعتقػد أف المجتمػع الػدولي أنجػز و  فػػػ ''جيمينز دي أرتشاقا''ناحية القانوف الدولي العاـ عموما، 

إلػى حػد أنيػا صػارت  الدوليػةألوؿ مرة مفيـو المركزية في استخداـ القوة العسػكرية فػي العبلقػات 

                                                 
 .281طه محيميد جاسـ الحديدي، مرجع سابؽ، ص   1
 .794عمي ناجي صالح األعوج، مرجع سابؽ، ص  2
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تخضع لنفس النظاـ كما فػي القػانوف الػداخمي )جػـر و جػزاء(، لكنػو وفػي نفػس الوقػت فإنػو وعنػد 
موضع التنفيذ يتبيف عجز القواعد التي تحـر المجوء إلى القػوة فػي  6/2 الحاجة إلى وضع المادة:

و ىػػو األمػػر الواضػػح مػػف  1العبلقػػات الدوليػػة عػػف تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي رآىػػا واضػػعوا الميثػػاؽ.
 6/2 :خبلؿ لجوء الدوؿ القوية بؿ واألقؿ قوة إلػى اسػتغبلؿ االسػتثناءات الػواردة عمػى نػص المػادة

السػػػػتخداـ القػػػػوة، عػػػػف طريػػػػؽ المنظمػػػػات اإلقميميػػػػة أو فػػػػي صػػػػورة إجػػػػراءات المسػػػػاعدة الذاتيػػػػة 
بعػػد بػػػالحرب )اإلجػػراءات المضػػادة( بحجػػػة الػػدفاع الشػػرعي حينػػػا و بحجػػة حتػػػى مػػا سػػمي فيمػػػا 

اإلستباقية، وىي اإلجراءات التي ما كانت لتحػدث لػو أف تػدابير منظومػة األمػف الجمػاعي وعمػى 
لػػذلؾ فػػإني سػػأتناوؿ جممػػة  2.رأسػػيا تػػدابير منظومػػة الجػػزاءات الدوليػػة قائمػػة وفػػؽ أحكػػاـ الميثػػاؽ

ات كبيػػرة فػػي والتػػي يػػرى فييػػا كثيػػر مػػف الفقػػو معوقػػ 6/2 االسػػتثناءات الػػواردة عمػػى أحكػػاـ المػػادة:
صػػػدد قيػػػاـ منظومػػػة الجػػػزاءات الدوليػػػة بػػػدورىا فػػػي حفػػػظ السػػػمـ واألمػػػف الػػػدولييف، فمػػػا ىػػػي ىػػػذه 

 االستثناءات؟ و ما تأثيرىا عمى فاعمية الجزاءات الدولية؟
    3/ حالة الدفاع الشرعي كمعوؽ لمجزاءات الدولية:1

فػي ىػذا الميثػاؽ مػا يضػعؼ أو مف الميثاؽ األممي أنو '' لػيس  31لقد جاء في نص المادة:     
يػػنقص الحػػؽ الطبيعػػي لمػػدوؿ فػػرادى أو جماعػػات فػػي الػػدفاع عػػف النفس...إلػػى أف يتخػػذ مجمػػس 

 31لكػف الممارسػة الواقعيػة لػنص المػادة:  4األمف التدابير البلزمػة لحفػظ السػمـ واألمػف الػدولييف.''
قػػوة العسػػكرية مػػف أجػػؿ بينػػت أف كثيػػرا مػػف الػػدوؿ تمتجػػئ إلػػى حػػؽ الػػدفاع الشػػرعي اسػػتخداما لم

إضفاء الشرعية عمى طمب المساعدة مف الخارج لدعـ أنظمة الحكـ المنيارة أو لترجيح كفػة أحػد 
الفئات المتصارعة عمى الحكـ عمى حساب األخرى، بؿ ولقمع حركات التحرر في الػدوؿ كالػذي 

 5.احدث في فيتناـ و فنزويبل و بوليفيا و كولومبي

                                                 
 .814سابؽ، ص  عمي ناجي صالح األعوج، مرجع 1
 .814نفس المرجع، ص  2
ال يقصد بإيراد حؽ الدفاع الشرعي كمعوؽ لمجزاءات الدولية، إنكار المبدأ فهو مف الناحية النظرية حؽ مشروع تفرضه ابتداء أحكاـ  3

كاـ ميثاؽ األمـ المتحدة و التضامف الدولي، لكف مناط النقاش هو أف الدوؿ تتخذ مف هذا الحؽ ذريعة وتبريرا لفعؿ االعتداء متجاهمة أح
 إعماؿ تدابير األمف الجماعي الواردة ضمنه وعمى رأسها منظومة الجزاءات الدولية.

  مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 51راجع نص المادة:  4
 .815عمي ناجي صالح األعوج، مرجع سابؽ، ص  5
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 31: اسػػػتخداـ حػػػؽ الػػػدفاع الشػػػرعي إلػػػى أف اختمطػػػت أحكػػػاـ المػػػادةلقػػػد وصػػػؿ المجػػػوء إلػػػى     
فػي حكػـ الممغػاة، كػذلؾ فإنػو وألف نػص  6/2: إلى حد أف اعتبار أحكاـ المادة 6/2 بأحكاـ المادة:

مف الميثاؽ ينص عمى أف حؽ الدفاع الشرعي مكفوؿ لمدولة محؿ االعتػداء فػرادى و  31المادة: 
ى إنشػػػاء األحػػػبلؼ العسػػػكرية تطبيقػػػا لحػػػؽ الػػػدفاع الشػػػرعي جماعػػػات، فػػػإف الػػػدوؿ قػػػد لجػػػأت إلػػػ

الجمػاعي، مػا سػيؿ عمػى الػدوؿ الكبػرى القػػادرة عمػى إنشػاء ىػذه األحػبلؼ مػف أف تسػتخدـ األمػػـ 
أكثػر مػف  1.المتحدة نفسيا كأداة فػي الصػراع مػف خػبلؿ إضػفاء الشػرعية األمميػة عمػى تػدخبلتيا

بينو وبيف أعماؿ القمع العسكري المنصوص عمييا  قػػػد أدى إلى الخمط 31 ذلؾ فإف نص المادة:
مف الميثػاؽ إلػى حػد اعتبارىمػا مفيومػا واحػدا وىػو مػا ظيػر مػف خػبلؿ قػرار  26في نص المادة: 

الخاص بػالعراؽ والػذي جػاء فػي فقرتػو األخيػرة مػف الديباجػة قولػو:'' و إذ  441مجمس األمف رقـ: 
أو جماعيا ردا عمى اليجـو المسمح الذي قاـ بو يؤكد الحؽ الطبيعي في الدفاع عف النفس فرديا 

مف الميثاؽ. لذلؾ يرى الدكتور األعػوج أف ىػذا الخمػط  31العراؽ ضد الكويت وفقا لنص المادة: 
يحمؿ كؿ معطى  26بيف أحكاـ الدفاع الشرعي و أحكاـ فرض الجزاءات الدولية بموجب المادة: 

الح مفيػػـو آخػػر رغػػـ اخػػتبلؼ أحكػػاـ كػػؿ أكثػػر ممػػا يحتمػػؿ وربمػػا يفػػرض شػػرعية مفيػػـو مػػا لصػػ
مفيػػػـو وموجباتػػػو، ففػػػي حػػػيف أف معطػػػى الجػػػزاءات الدوليػػػة ذا بعػػػد عػػػالمي عمػػػى عكػػػس الػػػدفاع 
الشرعي ذا البعد الذاتي فإف تضميف قرارات األمـ المتحدة ليذه األحكاـ في صمب نفس القرار ال 

شػػرعف تحػػت ذريعػػة الػػدفاع يستسػػاغ قانونػػا و ييػػدؼ فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف إلػػى شػػرعنة مػػا ال ي
         2الشرعي.

ومػا  (6/2) فػي صػورة تحػريـ اسػتخداـ القػوة فإف الخمػط بػيف مػا ىػو قاعػدة عامػة مجمؿ القوؿ    
مػػف الميثػػاؽ، جعػػؿ مػػف الػػدفاع الشػػرعي الػػذي ىػػو ذا طػػابع  31ىػػو اسػػتثناء فػػي صػػورة المػػادة: 

تكػويف العضػوي لمجمػس األمػف، مؤقت، ذاتي اليدؼ، محكـو بشروط  و إجراءات، دافع بحكػـ ال
إلى إثارة النزاعات و الحروب الميددة لمسمـ واألمف الدولييف اليدؼ األساسي لمنظومة الجزاءات 

 الدولية، ومف ثمة إفشاؿ أي تأثير و فاعمية ليذه الجزاءات.

                                                 
 .817عمي ناجي صالح األعوج، مرجع سابؽ، ص  1
 .817نفس المرجع، ص  2
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 مف الميثاؽ 36/ المنظمات اإلقميمية كمعوؽ لمنظومة الجزاءات الدولية بموجب المادة: 6
سػػبؽ وتطرقنػػا فػػي البػػاب األوؿ مػػف ىػػذه األطروحػػة إلػػى دور المنظمػػات الدوليػػة فػػي توقيػػع     

 الجػػزاءات بػػؿ و فػػي كونيػػا خيػػار يكػػوف أكثػػر فاعميػػة فػػي توقيػػع الجػػزاء عمػػى األقػػؿ فػػي النطػػاؽ
لكػف مػف اآلراء مػا يتعػدى ىػذا النظػرة التفاؤليػة إلػى القػوؿ بػأف  الجغرافي التي تنتمي لو المنظمة،

أحكػػػاـ ممارسػػػة ىػػػذه المنظمػػػات لوظيفػػػة الجػػػزاء تفتقػػػد لموضػػػوح ضػػػمف ميثػػػاؽ األمػػػـ ضػػػوابط و 
المتحػػدة و بػػأف صػػبلحيتيا فػػي تحقيػػؽ ىػػدؼ حفػػظ السػػمـ واألمػػف الػػدولييف تفتقػػد لمعيػػار واضػػح، 
األمر الذي يحدث نتيجتو منازعة فػي الصػبلحية و رفػض لبلختصػاص مػف داخػؿ التنظػيـ نفسػو 

ف المنظمات اإلقميمية إنما تمارس تحت إشراؼ ورقابػة مجمػس ومف جية مجمس األمف باعتبار أ
األمػػػف، فضػػػبل عمػػػى أف مػػػف المعوقػػػات اليامػػػة لقيػػػاـ ىػػػذه المنظمػػػات بػػػدور حفػػػظ السػػػمـ واألمػػػف 
الدولييف أنو قد يتصور حدوث تنػازع سػمبي فػي اإلختصػاص بػيف مجمػس األمػف وىػذه المنظمػات 

ة انتيػػاؾ قواعػػد السػػمـ واألمػػف الػػدولييف ال اإلقميميػػة، كػػأف تتنصػػؿ كػػؿ جيػػة مػػف مسػػؤولية مواجيػػ
  1.سيما أف ما يدفع مجمس األمف لمفعؿ ىي اعتبارات سياسية أكثر منيا قانونية

فػػإف افتقػػاد ىػػذه المنظمػػات لمقػػدرات الماديػػة وخاصػػة منيػػا العسػػكرية يحػػوؿ دوف نجػػاح  كػػذلؾ    
صػعوبة التػأثير إذا تصػورنا  تحقيؽ حفظ السػمـ واألمػف الػدولييف فػي إطارىػا الجغرافػي، ويزيػد مػف

 2.أف الدولة المستيدفة بالعمؿ اإلقميمي الجماعي دولة محورية ليا أنصار ومؤيدوف
أف حػػاالت اسػػتخداـ القػػوة  6/2 :فػػي خصػػوص معوقػػات اسػػتثناءات نػػص المػػادةمجمػػؿ القػػوؿ     

ضػػػػع يتػػػػأرجح بػػػػيف االسػػػػتثناءات وعػػػػدـ الوضػػػػوح مػػػػا يتػػػػرؾ المفػػػػاىيـ المتعمقػػػػة بيػػػػذه المسػػػػائؿ مو 
اجتيادات وتفسيرات شديدة التبايف، ما أدى ببعض الفقو إلػى أف يغػالي فػي التفسػير ويػذىب إلػى 
حػػد اعتبػػار الحػػرب الوقائيػػة عمػػبل شػػرعيا ومػػا حادثػػة احػػتبلؿ الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لمعػػراؽ 

ات بداعي امتبلؾ األخير ألسمحة الػدمار الشػامؿ إال ضػمف ىػذا اإلطػار وىػذه التفسػير  6111عاـ 
غير المنضبطة المحكومة في النياية بموازيف القػوة، مػا يػؤدي إلػى ضػرورة إصػبلح ميثػاؽ األمػـ 
المتحػػدة بمػػا يتوافػػؽ ومسػػتجدات المرحمػػة و بمػػا يتوافػػؽ وسػػد ثغػػرات ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة. وعمػػى 
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  رأسيا التعديؿ و جعؿ التوازف في صبلحيات مجمس األمػف توافقػا مػع بػاقي أجيػزة األمػـ المتحػدة
 و عمى رأسيا جياز الجمعية العامة. 

 ثالثا: سمطات مجمس األمف شبه المطمقة
إف نصوص ميثاؽ األمـ المتحدة الخاصة بسمطات مجمس األمف األساسية فػي حفػظ السػمـ      

واألمػػف الػػدولييف تتسػػـ بخموىػػا مػػف الضػػوابط والمعػػايير الضػػابطة ليػػذه السػػمطات،  وىػػي بالمقابػػؿ 
ات واسػػعة شػػبو مطمقػػة فػػي قيامػػو بواجبػػات مسػػؤولياتو فػػي حفػػظ السػػمـ تمػػنح مجمػػس األمػػف سػػمط

واألمػف الػػدولييف، إلػى حػػد أف الػػبعض ذىػب إلػػى القػػوؿ أنيػا تمنحػػو سػػمطات ضػمنية التػػي تمنحػػو 
سمطات إصدار قػرارات ممزمػة، وىػي وفػػػػػػؽ ىػذه السػمطات شػرعية بغػض النظػر عػف مواضػيعيا، 

مجمػػس األمػػف المنصػػوص عمييػػا صػػراحة أو ضػػمنا فػػي وتوافقيػػا مػػع الضػػوابط البلزمػػة لقػػرارات 
  1.ميثاؽ األمـ المتحدة

مػػف الميثػػاؽ نجػػد أنيػػا تعطػػي لمجمػػس األمػػف سػػمطة  17لػػػػذلؾ فإنػػو وبػػالرجوع لػػنص المػػادة:      
مطمقػػة فػػي تقػػدير مػػا إذا كػػاف قػػد وقػػع تيديػػد لمسػػمـ واألمػػف الػػدولييف أو انتياكػػا ليمػػا أو أف عمػػبل 

جعػػػؿ مػػف تحديػػػد ىػػذه الحػػاالت فػػػي نصػػوص الميثػػػاؽ دوف ضػػابط محػػػدد عػػدوانيا قػػد وقػػػع، مػػا ي
واضػػػح، كػػػذلؾ فإنػػػو ال محػػػدد واحػػػد يبػػػيف بدقػػػة موجبػػػات المجػػػوء إلػػػى أحكػػػاـ الفصػػػؿ السػػػادس أو 
السابع، ما يترؾ التقدير في البدايػة والنيايػة خاضػع كميػة لسػمطات مجمػس األمػف المطمقػة، الػذي 

ح واسػتراتيجيات الػدوؿ الكبػرى صػاحبة حػؽ الفيتػو. ىو في النياية جيػاز سياسػي محكػـو بمصػال
مػػا يجعػػؿ مػػف مصػػداقية منظومػػة الجػػزاءات الدوليػػة محػػؿ نظػػر وريبػػة فػػي كػػؿ مػػرة لػػوح بيػػا أو 
 2فرضت عمى مخالؼ القاعدة القانونية الدوليػة ولػو كػاف المسػتيدؼ مخػالؼ فعػبل ليػذه األحكػاـ.

يكػوف إال عػف طريػؽ تكييػؼ السياسػة  األمر الذي يجعؿ مف تصحيح مسار الجزاءات الدولية لف
الدوليػػػة مػػػع القػػػانوف الػػػدولي المعاصػػػر أخػػػذا فػػػي االعتبػػػار جممػػػة المتغيػػػرات التػػػي حصػػػمت فػػػي 
السياسة الدولية والتي وجب عمى نصوص الميثاؽ أف تتوافػؽ معيػا، و إال عػد الميثػاؽ نصوصػا 

سػاحة الدوليػة، غيػر أف غير واقعية ال تصمح ألف تكوف ضابطا و لو عاما لموجبات كثيرة فػي ال
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أىػػػـ معػػػوؽ فػػػي طريػػػؽ ىػػػذا التكيػػػؼ و فػػػي طريػػػؽ إصػػػبلح األمػػػـ المتحػػػدة وبالػػػذات فػػػي المسػػػألة 
مف الميثاؽ والمتاف تحوالف  117، 116: المتعمقة بسمطات مجمس األمف، يرجع إلى نصي المادتيف

لبحػػػث عنػػػد دوف أي تغييػػػر أو إصػػػبلح لمنظمػػػة األمػػػـ المتحػػػدة، وىػػػي الرؤيػػػة التػػػي سػػػأتناوليا با
التطرؽ لجزئية مستقبؿ الجزاءات الدولية في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ، و قبؿ ذلؾ ما ىػي 

 المعوقات التنظيمية لمجزاءات الدولية؟
 الفرع الثاني: المعوقات التنظيمية لمجزاءات الدولية

ة قػػػد سػػػبؽ معنػػػا فػػػي الجزئيػػػة السػػػابقة أف أشػػػرنا إلػػػى أف كػػػؿ نصػػػوص ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػد     
أوكمت ميمة حفظ السمـ واألمف الدولييف لسمطة و اختصاص مجمس األمف الذي يمتجئ في ىذا 
السػػبيؿ إلػػى فػػرض الجػػزاءات عمػػى منتيكػػي أحكػػاـ القػػانوف الػػدولي، لكػػف الراصػػد لحػػاالت فػػرض 
الجػػزاءات، يمحػػظ أف التحميػػؿ بشػػأف كثيػػر مػػف حػػاالت الفػػرض، يسػػتنتج أف جيػػاز مجمػػس األمػػف 

عائؽ في سبيؿ تحقيؽ فاعمية الجزاءات الدولية، وذلؾ مف منظور البنػاء الييكمػي نفسو ىو أكبر 
لو، كأداة تنفيذية لفرض الجزاء أكاف ذلؾ مػف جيػة تشػكيؿ مجمػس األمػف وحػؽ الػنقض، أو كػاف 

رارات جزائيػػة، فمػا ىػػي قػب أعمػاؿ مجمػػس األمػف عنػػد اتخػاذه قػمػف خػبلؿ غيػػاب أجيػزة رقابيػػة ترا
 ية ؟ وما تأثيرىا عمى فاعمية الجزاءات الدولية؟ىذه المعوقات التنظيم

 أوال: مف حيث تشكيؿ مجمس األمف وحؽ الفيتو
عضػػػو خمسػػػة مػػػنيـ  13مػػػف الميثػػػاؽ فػػػإف مجمػػػس األمػػػف يتكػػػوف مػػػف  61بحسػػػب المػػػادة:      

باالسـ وىـ األعضاء الدائموف و عشرة تنتخبيـ الجمعيػة العامػة وفػؽ اعتبػارات محػددة،  يفمحدد
ية داخؿ الجياز المسؤوؿ عف فرض الجزاءات الدولية ىي دائمة ومؤقتة، ما جعؿ أي أف العضو 

مكػػرس حقيقػػي لعػػدـ المسػػاواة بػػيف الػػدوؿ المؤكػػد  61/11: مػػف التحميػػؿ يػػذىب إلػػى أف نػػص المػػادة
أكثػر مػف ذلػؾ فإنػو وتكريسػا لعػدـ المسػاواة ىػذه، فػإف  1مػف الميثػاؽ. 16/11 عميو بموجب المػادة:
ز بحؽ الفيتو الذي يعني في النياية تعطيؿ أي قرار ولو كػاف عػادال ضػد أي الدوؿ الخمسة تمتا

                                                 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنه ''يتألؼ مجمس األمف مف خمسة عشر عضوا مف األمـ المتحدة، وتكوف جمهورية  23نصت المادة  1

السوفيتية )اإلتحاد الروسي حاليا( والمممكة المتحدة لبريطانيا العظمى والواليات  االشتراكيةة، وفرنسا واتحاد الجمهوريات الصيف الشعبي
 المتحدة األمريكية أعضاء دائميف فيه....'' 
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دولة دائمة العضوية أو ضد دولة حميفة ليذه األخيػرة، مػا يضػرب فػي الصػميـ مصػداقية مجمػس 
األمف ومف ثمة يزيؿ عف فكرة الجزاء أي مشروعية يمكػف أف يحػاجج بيػا، مػا يجعػؿ مػف مجمػس 

الػػدوؿ العظمػػى أصػػحاب حػػؽ  عتبػػارات السػػابقة محقػػؽ لمصػػالحاألمػػف فػػي المحصػػمة وبػػالنظر لبل
 1حمفائيما بغض النظر عف اتفاؽ ىذه المصالح وقواعد الشرعية الدولية مف عدمو.الفيتو و 

ولقد ترتب عمى طبيعة البنية الييكمية لمجمس األمف وطبيعة العضوية ضمنو و بسبب تأثير     
إنشػػاء اآلليػػات البلزمػػة لقيػػاـ مجمػػس األمػػف بأعمػػاؿ  العبلقػػة بػػيف األعضػػاء الػػدائميف بػػو إلػػى عػػدـ

وقػػد أدى ىػػذا الغيػػاب ليػػذه  2.مػػف الميثػػاؽ حبػػرا عمػػى ورؽ 21قمػػع العػػدواف وظػػؿ نػػص المػػادة: 
اآللية العسكرية إلى لجوء الدوؿ إلى ما يسمى بالتحالفات ألجؿ مواجية حػاالت العػدواف والخػرؽ 

ف قػرارات مجمػس األمػف، مػا جعػؿ كثيػرا مػف ألحكاـ القػانوف الػدولي مسػتخدمة فػي ذلػؾ رخػص مػ
الفقيػػاء ال يوافقػػػوف عمػػػى اعتبػػػار ىػػػذه األعمػػػاؿ، أعمػػاؿ قمػػػع عسػػػكري وفػػػؽ أحكػػػاـ ميثػػػاؽ األمػػػـ 
المتحػػدة ألف تصػػرؼ المجمػػس فػػي ىػػذه الحالػػة قػػد اقتصػػر عمػػى مجػػرد مػػنح التػػرخيص باسػػتخداـ 

ت وقيػػادة قواتيػػا، وىػػو مػػا ال القػػوة، متخميػػا عػػف دوره فػػي الرقابػػة و اإلشػػراؼ عمػػى مباشػػرة الجػػزاءا
يخدـ السمـ و األمف الدولييف وال يتوافؽ والشرعية الدولية، ما يجعؿ مف فاعميػة الجػزاءات الدوليػة 
فػػي النيايػػة مرتبطػػة بمصػػالح الػػدوؿ المتحالفػػة بمػػا تقدمػػو مػػف إمكانػػات وقػػدرات عسػػكرية لمواجيػػة 

ت الدوليػػة عػػف طابعيػػا الموضػػوعي خػػرؽ أحكػػاـ القػػانوف الػػدولي وىػػو األمػػر الػػذي يحيػػد بػػالجزاءا
  3.مف الميثاؽ 21الذي ربما كاف يستقر لو جسدت أحكاـ المادة: 

 ثانيا: مف حيث غياب األجهزة الرقابية تجاع قرارات مجمس األمف الجزائية
لػػـ يغػػب عػػف فكػػر مؤسسػػي األمػػـ المتحػػدة، فكػػرة أف وجػػود قػػدر مػػف الرقابػػة واإلشػػراؼ عمػػى      

نوعػػػػا مػػػػف الضػػػػماف لسػػػػير عمميػػػػا وفػػػػؽ القواعػػػػد القانونيػػػػة التػػػػي تحػػػػدد  أعمػػػػاؿ السػػػػمطات يعتبػػػػر
اختصػػاص ىػػذه السػػمطات وحػػدودىا و أسػػاليب ممارسػػتيا وغاياتيػػا، مػػا جعػػؿ كثيػػر مػػف نصػػوص 
ميثاؽ األمـ المتحدة تسػعى إلػى تجسػيد ىػذه الفكػرة، مػف خػبلؿ آليػات الرقابػة الػواردة فػي الميثػاؽ 
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سػػػدة فػػػي محكمػػػة العػػػدؿ الدوليػػػة، أو فػػػي صػػػورة الرقابػػػة سػػػواء فػػػي صػػػورة الرقابػػػة القضػػػائية المج
السياسية المجسدة في جياز الجمعية العامة، لكف الدارس الدقيؽ ليذه النصػوص يسػتنتج بأنػو و 
فػػي خصػػوص جيػػاز محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة كييئػػة قضػػائية رقابيػػة منػػاط بيػػا إمكانيػػة تقػػدير مػػدى 

خػػبلؿ فحػػص القػػرارات الصػػادرة عػػف مجمػػس شػػرعية التػػدابير المتخػػذة بشػػأف فػػرض الجػػزاءات مػػف 
األمف تداعيا مف قبؿ الػدوؿ طبعػا، إال أف كػوف اختصاصػيا، اختصاصػا اختياريػا وكػوف قراراتيػا 
في المبدأ ىي استشارية غير ممزمة جعميا كجياز رقابي، ضعيؼ الفاعمية و اإللػزاـ عمػى الػدوؿ 

ر الػػذي جعػػؿ مػػف غيػػاب األجيػػزة األقػػؿ قػػوة فمػػا بالػػؾ بالػػدوؿ الكبػػرى صػػاحبة حػػؽ الػػنقض، األمػػ
الرقابيػػػة الضػػػابطة لقػػػرارات مجمػػػس األمػػػف الجزائيػػػة نقطػػػة ضػػػعؼ كبيػػػرة فػػػي منظومػػػة الجػػػزاءات 
الدوليػػة، إذ  كثيػػرا مػػف قػػرارات مجمػػس األمػػف كػػاف يمكػػف أف تكػػوف محػػبل لئللغػػاء والتصػػريح بعػػدـ 

التػػي فرضػت عمػػى  المشػروعية لػو عرضػػت عمػى محكمػة العػػدؿ الدوليػة، وحالػػة القػرارات الجزائيػة
العراؽ بعد تحرير الكويػت و اسػتمرار العقوبػات بعػد التحريػر ومػا خمفتػو مػف مآسػي إنسػانية خيػر 
دليؿ عمى ذلؾ، األكثر مف ذلؾ فإف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كجياز رقابي بحسػب المػادة: 

واجيػػة لقػػرارات مجمػػس مػػف الميثػػاؽ ىػػو فػػي النيايػػة جيػػاز تفتقػػد قراراتػػو لمقػػوة اإللزاميػػة الم 13، 11
األمػػف خاصػػة الصػػادرة بموجػػب أحكػػاـ الفصػػؿ السػػابع والمسػػتمدة أساسػػا قوتيػػا مػػف سػػمطة وقػػوة 

مػػا يحيػػؿ إلػػى أنػػو فػػي الحقيقػػة ال وجػػود لرقابػػة فاعمػػة عمػػى  1.الػػدوؿ صػػاحبة القػػرار فػػي المجمػػس
أف تكػوف الصعيد العممي، أي أف موجبػات الرقابػة الػواردة فػي نصػوص الميثػاؽ األممػي ال تعػدو 

إال مػػف قبيػػؿ الرقابػػة الشػػكمية، لتكػػوف أعمػػاؿ وقػػرارات المجمػػس دوف قيػػد أو ضػػابط، األمػػر الػػذي 
يخؿ بمصداقية األمـ المتحدة في مسائؿ حفظ السػمـ واألمػف الػدولييف ويخػؿ بمبػدأ المسػاواة الػذي 

رضػػتيا وىػػو اإلخػػبلؿ الػػذي فػػي الحقيقػػة يرجػػع إلػػى أسػػباب واقعيػػة ف 2قامػػت عميػػو األمػػـ المتحػػدة.
حقيقػػػة أف مػػػف وضػػػع ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة و آلياتػػػو التنفيذيػػػة ىػػػي القػػػوة المنتصػػػرة فػػػي الحػػػرب 
العالميػػة الثانيػػة، دوف أف تكػػوف كثيػػر مػػف دوؿ واقػػع المجتمػػع الػػدولي الحػػالي مسػػاىمة فػػي ىػػػذا 
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الوضػػػع، مػػػا جعػػػؿ مػػػف نظػػػاـ الجػػػزاءات الدوليػػػة أقػػػؿ فاعميػػػة ممػػػا يفتػػػرض أف يحقػػػؽ، فمػػػا ىػػػي 
       الواقعية لمجزاءات الدولية؟المعوقات 

 المطمب الثاني: المعوقات الواقعية لمجزاءات الدولية
لقػد جػػاء ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة معبػرا حقيقيػػا فػػي نصوصػػو وفحػػواه عمػى واقػػع مرحمػػة مػػا بعػػد      

ف كػػاف يعبػػر فػػي جػػزء منػػو عمػػى طموحػػات األجيػػاؿ فػػي السػػمـ و  الحػػرب العالميػػة الثانيػػة، واقػػع وا 
ػرفاه و التضػػامف، إال أف جػػزءه األىػػـ كػػاف معبػػرا عػػف إرادة المنتصػػر فػػي الحػػرب مػػف خػػبلؿ الػػػػػػ

تمكينػػػو مػػػف آليػػػات ومفػػػاتيح نظػػػاـ األمػػػـ المتحػػػدة، إلػػػى حػػػد ارتيػػػاف إرادة المجتمػػػع الػػػدولي بػػػإرادة 
الخمسػة الكبػػار فػػي مجمػػس األمػػف، مػػا جعػػؿ مػػف نظػاـ الجػػزاءات الدوليػػة الػػذي ىػػو جػػزء مػػف ىػػذا 

ء مف منظومة األمف الجماعي المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة يتأثر بيذا التنظيـ وجز 
الواقػػع، و يكػػوف بػػذلؾ معيبػػا يصػػطدـ فػػي محػػاوالت تطبيقاتػػو بواقػػع القػػوى عمػػى السػػاحة الدوليػػة 
وبالػػذات عنػػػد مواجيػػػة القػػػوى الكبػػػرى المشػػػكمة لمجمػػػس األمػػػف، فمػػػا ىػػػي أىػػػـ المعوقػػػات الواقعيػػػة 

 ؟ وما تأثيرىا عمى فاعمية الجزاءات الدولية؟لمجزاءات الدولية 
 الفرع األوؿ: المنتصر يضع آليات األمف الجماعي

إف كوف نظػاـ األمػف الجمػاعي ضػمف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة، ىػو مػف خمػؽ القػوى المنتصػرة      
فػػػي الحػػػرب، فػػػػػػقد وفّػػػر لمجماعػػػة المنتصػػػرة كػػػؿ الضػػػمانات الكفيمػػػة بحفػػػظ واقػػػع مػػػا بعػػػد الحػػػرب 

مية الثانية، فكاف تتويج ذلؾ كمو ىو استئثارىا بحؽ الفيتو، الذي كاف لو أكبر األثر في شؿ العال
حركة مجمس األمف عف ممارسة سمطاتو الخاصة بحفظ السمـ واألمف الػدولييف، ووقػؼ أي دعػوة 

منو، وذلؾ بقصد الحفاظ عمى تميزىا تجاه بػاقي  117، 116: لتعديؿ الميثاؽ بموجب نصي المواد
ء المجتمػػع الػػدولي، وبقصػػد ضػػماف عػػدـ التضػػاد والتضػػارب بػػيف الػػدوؿ الكبػػرى، أعضػػاء أعضػػا

  1مجمس األمف أصحاب الفيتو.
لػػذلؾ فقػػد كػػاف تفعيػػؿ نظػػاـ األمػػف الجمػػاعي مرىػػوف بػػإرادة الػػدوؿ الكبػػرى دائمػػة العضػػوية      

فػػرض  مجتمعػػة، مػػا يعنػػي فػػي المحصػػمة وفػػي واقػػع التطبيػػؽ بػػأف مجمػػس األمػػف ال يسػػتطيع أبػػدا
جػػزاءات دوليػػة ضػػد دولػػة دائمػػة العضػػوية فيػػو، لػػيس فقػػط مػػف منظػػور أف الدولػػة العضػػو ليػػا أف 
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تخػػرج المسػػألة مػػف اختصػػاص مجمػػس األمػػف بحػػؽ الفيتػػو، بػػؿ و ألف الواقػػع يحيػػؿ إلػػى أف ىػػذه 
الػػدوؿ ال يمكنيػػا أف تجمػػع مػػف القػػوات مػػا ييػػـز الدولػػة العضػػو، ال سػػيما و أف ليػػا مػػف الحمفػػاء 

يمكنيػػػػػا مػػػػػف إحبػػػػػاط أي محاولػػػػػة لفػػػػػرض الجػػػػػزاءات ال سػػػػػيما فػػػػػي صػػػػػورة الجػػػػػزاءات  والقػػػػػوة مػػػػػا
األمػػر الػػذي أثبػػت الواقػػع العممػػي بصػػدده بػػأف الػػدوؿ وتجػػاوزا ليػػذه العقبػػات كثيػػرا مػػا  1.العسػػكرية

تمتجػػئ إلػػى فػػرض العقوبػػات بشػػكؿ إنفػػرادي، أو فػػي صػػورة تحالفػػات دوليػػة، كمػػا الػػذي حػػدث فػػي 
            حاديػػػػػػة إثػػػػػػر األزمػػػػػػة األوكرانيػػػػػػة مػػػػػػف طػػػػػػرؼ منظمػػػػػػة اإلتحػػػػػػاد ضػػػػػػد روسػػػػػػيا االت  6112مػػػػػػارس 

األوربي ومف طرؼ الواليات المتحدة األمريكية، ما يحيؿ فػي النيايػة إلػى إضػعاؼ تػدابير األمػف 
  2.الجماعي الميثاقية

محصػػمة القػػوؿ أف عجػػز األمػػـ المتحػػدة مػػف خػػبلؿ آليػػات الميثػػاؽ فػػي فػػرض الجػػزاء عمػػى      
رى يعتبػػػر عائقػػػا واقعيػػػا مػػػف شػػػأنو أف يحػػػد مػػػف تػػػأثير أي فاعميػػػة مأمولػػػة لمنظومػػػة الػػػدوؿ الكبػػػ

الجزاءات الدولية، ال سػيما و أف التكػويف البنيػوي لممجتمػع الػدولي غيػر المتجػانس قاعػديا يسػاىـ 
 في تأكيد ىذا العجز ومف شأف استمراره أف يحوؿ دوف فاعمية أكبر لمجزاءات الدولية.

 
 

                                                 
 .299، ص ابؽطه محيميد جاسـ الحديدي، مرجع س 1
التي أطاحت بالرئيس األوكراني ''فيكتور  2014 يشار في صدد األزمة الروسية األوكرانية، أنه وعمى إثر الثورة األوكرانية سنة 2

 واستقالال لشبه جزيرة القـرينتموف لمقومية الروسية طمبا لمتكامؿ مع روسيا وطمبا لحكـ ذاتي موسع  أوكراف يانوكوفيتش'' تظاهر محتجوف
مسمحوف بالزي العسكري الروسي البرلماف القرمي ومطاريف، بؿ وصؿ األمر إلى أف وافؽ مجمس  27/04/2014عف أوكرانيا، ليحتؿ في 

 18/03/2014بؿ وتضـ روسيا شبه الجزيرة إليها بتاريخ: في أوكرانيا الروسية اإلتحاد الروسي باإلجماع عمى استخداـ القوة العسكرية
جينادي تيمشينكو  مف بينها حظر السفر وتجميد األرصدة لعدة شخصيات مف بينهـ ممة مف الجزاءات الغربية ضد روسيا...وتبدأ بعد ذلؾ ج

االستثمارية التي لها حصص في قطاع الطاقة والنقؿ ” فولغا غروب“التجارية، والذي يمتمؾ أيضا مجموعة ” غونروؼ“مؤسس شركة 
الذي هو ” غازبرـو بنؾ“مف بينها روزنفت ونوفاتيؾ باإلضافة إلى مصرؼ عمى عدة شركات وكذلؾ فرض الغرب عقوبات والبنية التحتية 

الحكومي الذي يعود تاريخه إلى الحقبة ”” فنيش أكونوـ بنؾ“”جزء مف تكتؿ غازبروـ العمالؽ الممموؾ لمدولة وتشمؿ القائمة أيضا مصرؼ 
 هيرة لتصنيع األسمحةالش” كالشينكوؼ“السوفيتية، وأدرج عمى القائمة أيضا شركة 

 راجع في أهـ العقوبات التي فرضت ضد روسيا
الغربية، مقاؿ إلكتروني منشور في موقع المركز العربي  -أنس الطراونة، قراءات وتحميالت: تداعيات األزمة األوكرانية في العالقات الروسية

 الديمقراطي عمى الموقع التالي:
http://democraticac.de/?p=28438 
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 عوقات السياسية لمجزاءات الدوليةالفرع الثاني: الم
مف أىـ المعوقات السياسية لمجزاءات الدولية ىو اعتبػار ىػذه األخيػرة سػبلحا سياسػيا لمػدوؿ      

الكبرى سواء مارستيا أو منعتيا مف خبلؿ مجمس األمف، وذلؾ بقصد فرض إرادتيػا عمػى الدولػة 
الجػزاءات التػي فرضػت عمػى دولػة  وحالػة 1.المستيدفة بما يتوافؽ ومصالح وسياسات ىػذه الػدوؿ

 ليبيا إثر أزمة لوكاربي خير دليؿ عمى ذلؾ.
كذلؾ فإف مف أىـ المعوقات السياسية لمجزاءات الدولية ىو أنو، لما ال تكوف مصالح الدوؿ      

الكبػػرى محػػبل لمخطػػر أو التيديػػد فإنػػو ال تفعػػؿ أحكػػاـ الجػػزاءات وفػػؽ نظػػاـ األمػػف الجمػػاعي، مػػا 
الخػػروج عػػف ىػػذه األحكػػاـ بموجػػب ترتيبػػات االعتمػػاد عمػػى الػػنفس والحفػػاظ عمػػى دفػػع الػػدوؿ إلػػى 

سبلمتيا اإلقميمية سواء بشكؿ فردي أو جمػاعي، وىػو مػا يحيػؿ إلػى تأكيػد عجػز منظومػة األمػف 
الجماعي الميثاقية في معالجة األزمات الدولية، ويحيؿ إلى إضعاؼ أي فاعمية مأمولة لمنظومػة 

 الجزاءات الدولية.
إف تحييػػد مػػوازييف القػػوى فػػي المجتمػػع الػػدولي وبخاصػػة الػػدوؿ الكبػػرى صػػاحبة الفيتػػو فػػي      

مجمػس األمػف، لصػحيح موجبػات اسػػتخداـ آليػات األمػف الجمػاعي فػػي صػورة آليػة الجػزاء الػػدولي 
الضػػغط باتجػػاه تحقيػػؽ مصػػالح دارة األزمػػات وتوجيػػو السياسػػات و إلػػى اسػػتخداـ الجػػزاء كوسػػيمة إل

احبة القرار، جعؿ مف منظومة الجػزاء الػدولي وسػيمة لتحقيػؽ أىػداؼ تخػرج عػف الدوؿ الكبرى ص
عمى األقػػؿ فيما ىو منصوص عميو في ميثاؽ األمـ المتحدة، ما  ،اليدؼ المأموؿ مف المنظومة

أزاؿ عنيا الموضوعية البلزمة في كؿ وسػيمة ردع داقية منظومة الجزاءات الدولية و أثر عمى مص
 ية.داخمية كانت أو دول

ظومة الجزاءات الدوليػة بالرغـ مف كؿ المعوقات السابقة الذكر، فإف منميما يكف مف أمر و      
فػػي  رال شػؾ مراحػػؿ جػد ىامػة فػي سػػبيؿ جعػؿ وسػائميا أكثػر قػػدرة عمػى الفعػؿ والتػأثيقػد قطعػت و 

تنحػو  نظرة متفائمػة لمنظومػة الجػزاءات الدوليػةجعؿ ما  سموؾ المخالؼ لمقاعدة القانونية الدولية،
إلػػػى إمكانيػػػة جعػػػؿ الجػػػزاءات الدوليػػػة أكثػػػر فاعميػػػة مػػػف خػػػبلؿ التمكػػػيف لجممػػػة مػػػف اإلجػػػراءات 
واإلصبلحات المتعمقة ابتداء بميثاؽ األمـ المتحدة و ضرورات إصبلح ىيئػة األمػـ بػدءا بمجمػس 

                                                 
 .865ي صالح األعوج، مرجع سابؽ، ص عم 1
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األمف مف خبلؿ التعديؿ في حؽ الفيتو مف جية وجعػؿ مجمػس األمػف نفسػو تحػت سػمطة الرقابػة 
سية والقضائية لباقي أجيزة األمـ المتحدة مف جية ثانية، ومف خبلؿ تفعيػؿ دور المنظمػات السيا

رادة مجمػػس األمػػف فػػي توجيػػو الجػػزاء، قػػرار فػػرض الجػػزاء بعيػػدا عػػف سػػمطة و اإلقميميػػة فػػي اتخػػاذ  ا 
ومف خبلؿ تفعيؿ إجراءات الدبموماسية الوقائية التي مف شػأنيا اكتشػاؼ بػؤر النزاعػات فػي وقػت 

عمػػى ومػػف ثمػػة محاولػػة القضػػاء عمييػػا فػػي الميػػد، مػػا يمنػػع ابتػػداء مػػف فػػرض أي جػػزاءات مبكػػر 
ىػػو مػػا يعػػد كمػػا فػػي القػػانوف الػػداخمي تػػدابير تمنػػع الجريمػػة ابتػػداءا المخػػالفيف لمقػػانوف الػػدولي، و 

 وتحقؽ حينذاؾ االمتثاؿ المأموؿ.
وقػػات العديػػدة تجػػاوز المعإف رؤيػػة مسػػتقبمية لمنظومػػة الجػػزاءات الدوليػػة تشػػير إلػػى إمكانيػػة     

مػف ثمػػة تجعميػا أكثػػر فاعميػػة مػف خػػبلؿ جممػة التػػدابير السػابؽ اإلشػػارة إلييػػا، لمجػزاءات الدوليػػة و 
 فما ىي معالـ الرؤية المستقبمية لمجزاءات الدولية؟ 

 المبحث الثاني: نحو رؤية مستقبمية لمجزاءات الدولية 
لقانونية، التنظيمية والواقعية فإف مػف مف خبلؿ ما سبؽ مف عرض في خصوص المعوقات ا    

شأف القضاء والحد مػف ىػذه المعوقػات أف يحقػؽ المػأموؿ مػف منظومػة الجػزاءات الدوليػة بجعميػا 
أكثر فاعمية، وذلؾ في البداية باإلصبلحات الييكمية الواجب تضمينيا في دواليب و أجيزة األمـ 

ميثػػػاؽ األممػػػي، فمػػػا ىػػػي أىػػػـ الػػػرؤى المتحػػػدة نفسػػػيا، وبالػػػذات تغييػػػرا فػػػي نصػػػوص و أحكػػػاـ ال
 المستقبمية لجعؿ الجزاءات أكثر فاعمية مف خبلؿ مشاريع إصبلح ىيئة األمـ المتحدة؟

المطمب األوؿ: إصالح مجمس األمف وتوسيع الدور الجزائي لمجمعية العامة مع رقابػة محكمػة 
 العدؿ الدولية 

   وحيػػدة القػػادرة عمػػى فػػرض الجػػزاءات الدوليػػةيعتبػػر مجمػػس األمػػف اآلليػػة التنفيذيػػة الميثاقيػػة ال    
التػي تتميػز قراراتيػا باإللزاميػة البلزمػة التػي تجعػؿ مػف قراراتيػا محػبل لبللتػزاـ مػف الػدوؿ كافػػة ال و 

سػػػيما إذا كانػػػت قػػػرارات مجمػػػس األمػػػف بموجػػػب الفصػػػؿ السػػػابع مػػػف الميثػػػاؽ، وألف تشػػػكيمة ىػػػذا 
فػػرض  ود حػػؽ الفيتػػو مػػف جيػػة، و لقصػػرالمجمػػس مجسػػد حقيقػػي لعػػدـ المسػػاواة، خاصػػة فػػي وجػػ

، فقػػد دعػػا كثيػػر مػػف مػػف جيػػة ثانيػػة الجػػزاءات عمػػى مجمػػس األمػػف وحػػده، دوف الجمعيػػة العامػػة
الفقيػػػاء و الكتػػػاب إلػػػى ضػػػرورة تعػػػديؿ أحكػػػاـ ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة وبالػػػذات تعػػػديؿ و إصػػػبلح 
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أكبػػػر  مجمػػػس األمػػػف فػػػي خصػػػوص حػػػؽ الفيتػػػو و توسػػػعة األعضػػػاء و كػػػذا إعطػػػاء صػػػبلحيات
لمجمعية العامة في خصوص فرض العقوبات. فما محددات إصبلحات مجمس األمف و الجمعية 

 العامة؟ 
 الفرع األوؿ: إصالح مجمس األمف    

كثػػر تػػأثيرا فػػي اإلصػػبلح فػػي جزئيػػة إصػػبلح مجمػػس األمػػف عمػػى مسػػألتيف أراىمػػا األ زػػػػسأرك    
توسػػعة عػػدد أعضػػاء مجمػػس ، و راضتعػػديؿ نظػػاـ التصػػويت مػػف خػػبلؿ حػػؽ االعتػػىمػػا: المػػراد و 
 فما ىي أىـ مقترحات التعديؿ عمى نظاـ التصويت وما ىي أىـ مقترحات التوسعة؟ .األمف

 أوال: تعديؿ نظاـ التصويت في مجمس األمف
يعػػد نظػػاـ التصػػويت فػػي مجمػػس األمػػف مػػف أىػػـ المسػػائؿ القانونيػػة مثػػارا لمنقػػاش واالقتػػراح،      

لفيتػو وحػؽ الػدوؿ الخمسػة، فػي االعتػراض عمػى أي قػرار يمكػف وعمى رأس مسائؿ النقػاش حػؽ ا
فقػػػد ترجمػػػت إرادات  لػػػذلؾ 1.مػػػا جعػػػؿ مػػػف سػػػمطة القػػػرار مرتينػػػة بػػػإرادة القػػػوى الكبػػػرى ،أف يتخػػػذ

حػؽ االعتػراض واالتفػػاؽ عمػى أغمبيػة جديػدة لصػػدور مسػألة بحػػث فػي  ،إصػبلح نظػاـ التصػويت
 .القرارات وفؽ مقترحات عديدة

  وػػػالفيتحؽ / االعتراض عمى 1
فػإف قػرارات مجمػس األمػف تصػدر بموافقػة تسػعة  مف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة 65بحسب المادة:     

ومػف ثمػة فيسػتحيؿ صػػدور أي  مػف أعضػائو يكػوف مػف بينيػا أصػوات األعضػػاء الػدائميف متفقػة،
التػػػي ال تحصػػػؿ عمػػػى أغمبيػػػة تسػػػعة مػػػف  2قػػػرار عػػػف مجمػػػس األمػػػف فػػػي المسػػػائؿ الموضػػػوعية.

وىي المادة التي يرى فييا كثير مػف  جمس األمف مف بينيا أصوات األعضاء الدائميف،أعضاء م
الفقو أنيا جاءت ثمنا لقبوؿ الدوؿ الكبػرى ألحكػاـ األمػف الجمػاعي واالنضػماـ إلػى منظمػة األمػـ 

                                                 
 .330عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص  1
لـ يضع ميثاؽ األمـ المتحدة أي معيار لمتفرقة بيف المسائؿ الموضوعية و اإلجرائية، عمى أف التصريح المشترؾ الذي أصدرته الدوؿ  2

مف الميثاؽ )وهي المتعمقة بتنظيـ العمؿ داخؿ  32إلى  28دة بالمواد الكبرى في مؤتمر ساف فرانسيسكو يحدد صراحة أف المسائؿ الوار 
قرار الئحته الداخمية واشتراؾ غير األعضاء في المجمس في المناقشات...( ت نشاء الفروع الثانونية وا  عد المجمس، وكيفية عقد اجتماعاته، وا 

ذ جرى العمؿ عمى أف سمطة مجمس في تقرير ما هو إجرائي مف عدمه مسائؿ إجرائية، ولكف هذا التحديد ال يعد حصرا لممسائؿ اإلجرائية، إ
 ...فضال عمى عدـ وضع معيار لمتفرقة بيف ما هو موقؼ وما هو نزاع، متروؾ لسمطة المجمس نفسه

 .359 ، ص1997، ، القاهرةة دكتوراع، كمية الحقوؽياسيف سيؼ عبد اهلل الشيباني، التضامف الدولي في مواجهة العدواف، أطروح راجع:
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وقد قيؿ فػي تبريػر حصػوؿ الػدوؿ الكبػرى عمػى ىػذه الميػزة الحاسػمة أف ذلػؾ أمػر الـز  1المتحدة.
كمػػػا أف تبريػػػر حػػػؽ   2.بتحمػػػؿ مسػػػؤولياتيا الكبػػػرى فػػػي حفػػػظ السػػػبلـ العػػػالميالػػػدوؿ  لقيػػػاـ ىػػػذه
ال يعتبر خروجا عػف قاعػدة المسػاواة أمػاـ القػانوف، بقػدر  -خبلفا لما يراه معارضوه –االعتراض 

بيف الدوؿ نتيجة تفػاوت إمكاناتيػا  -في الواقع –ما ىو معبر عف عدـ المساواة السياسية القائمة 
  3.وبالتالي تفاوت مراكزىا السياسية واالقتصادية والعسكرية ومواردىا

ميما يكف مف أمر في مسألة تقدير األحقية بحؽ الفيتو مف عدمو فػإف عديػد المحػاوالت قػد      
أيػػف تػػـ التقػػدـ بمشػػروعات قػػوانيف ألجػػؿ إلغػػاء  1724بتػػاريخ: بػػذلت مػػف أجػػؿ إلغائػػو وتجسػػد ذلػػؾ 
رسػميا موضػوع إلغػاء حػؽ  فػي فتػرات الحقػة  وية، لتتبنػى ليبيػاقاعدة إجماع الدوؿ الدائمػة العضػ

االعتػػراض وركػػزت جيودىػػا عمػػى كافػػة المسػػتويات الثنائيػػة والجماعيػػة وفػػي المنظمػػات اإلقميميػػة، 
حػػػؽ  ءطالبػػػت منظمػػػة دوؿ عػػػدـ االنحيػػػاز فػػػي مؤتمرىػػػا الخػػػامس والسػػػادس بإلغػػػا أفومػػػف ذلػػػؾ 

كػذلؾ و  1743.4عػاـ  65اإلفريقيػة فػي دورتيػا  االعتراض وىو نفس ما طالبت بو منظمة الوحػدة
ضػػمف ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة نفسػػيا فقػػد تقػػدمت دولػػة ليبيػػا إلػػى المجنػػة السادسػػة المعنيػػة بالمسػػائؿ 

لتواجػو كػؿ ىػذه  ،1754لمجمعيػة العامػة عػاـ  11القانونية بطمب إلغػاء حػؽ االعتػراض فػي الػدورة 
عيػؽ أي ت 117، 116و نصػوص المػواد:  ،لفيتػوالطمبات وغيرىا برفض الدوؿ المستفيدة مف حػؽ ا

 إصبلح لؤلمـ المتحدة، لتكوف محاوالت اإلصبلح تتحدد في ثبلث مقترحات ىي:
 

                                                 
  .359-358، ص 1997 القاهرة ياسيف سيؼ عبد اهلل الشيباني، التضامف الدولي في مواجهة العدواف، أطروحة دكتوراع، كمية الحقوؽ، 1

2
وهو نفس ما ذهب إليه و أيدع ''بطرس بطرس غالي'' األميف العاـ السابؽ لألمـ المتحدة حيف قاؿ أنه ال يستطيع أف يمغي حؽ الفيتو ألف  
  لدوؿ الكبرى هي التي تتحمؿ أعباء تنفيذ القرارات.. والتي تتطمب تنفيذا ونفقات إضافية...ا

 333ص  ، مرجع سابؽ،عبد الغفار عباس سميـراجع في ذلؾ: 
ات هي سبب و فاعؿ رئيسي في خمؽ التوترات واألزم ال سيما أصحاب حؽ الفيتو، إلى أف الدوؿ الكبرىتشير حقائؽ األزمات الدولية لكف 

ما يحيؿ إلى أف حقيقة، حؽ االعتراض الدولية، ما يجعؿ مف القوؿ بأف هذع الدوؿ تساهـ في حؿ األزمات هو مناقض لمواقع عمى األرض. 
  ، ليس إال.في البداية والنهاية خادـ الستراتيجيات هذع الدوؿأنه 

3
 .360-359، مرجع سابؽ، ص ياسيف سيؼ عبد اهلل الشيباني 

قرر ''كمسف'' أف امتياز حؽ االعتراض ال يهدر المساواة القانونية بيف الدوؿ إنما عدـ المساواة الوظيفية داخؿ المنظمة في نفس االتجاع ي
 الدولية و اختالؼ مقدرة و أهمية كؿ دولة في مجاؿ تخصص المنظمة يحيؿ إلى وجود هذا االمتياز.

 . 111باس، مرجع سابؽ، ص نفس الفكرة: عباس عبد الغفار ع راجع في

 . 331، 330نفس المرجع، ص  4
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 التجاع األوؿ: إلغاء حؽ االعتراض والبحث عف نظاـ بديؿا -
االتجػػاه إلػػى نفػػس الحجػػج التقميديػػة المتعمقػػة بمناقضػػة حػػؽ الفيتػػو لمبػػدأ يسػػتند أنصػػار ىػػذا     

ة، وأف منح ىذا الحؽ لدوؿ بعينيا ليس لو ما يبره قانونيا وأخبلقيا ألنو يؤدي إلى تكػريس المساوا
الممارسات غير الديمقراطية في المجتمع الدولي، فضبل عمى أف واقع الممارسة الدولية قد أثبتت 

تسػخيره لخدمػة مصػالح الػدوؿ الكبػرى، لػذلؾ يػرى ىػذا االتجػاه ضػرورة سوء اسػتخداـ ىػذا الحػؽ و 
غػػاء حػػؽ االعتػػراض والبحػػث عػػف نظػػاـ جديػػد لمتصػػويت فػػي مجمػػس األمػػف يعكػػس المتغيػػرات إل

   1.ويعكس موازيف القوى الحاليةالدولية 
 االتجاع الثاني: اإلبقاء عمى حؽ االعتراض مع تقييد حاالت استخدامه -
أحكػػػاـ يسػػػتند ىػػػذا االتجػػػاه إلػػػى اعتبػػػارات واقعيػػػة تتعمػػػؽ بحقيقػػػة أنػػػو ال يمكػػػف التعػػػديؿ فػػػي     

السياسػية أف يقبػؿ  الواقعيػةومف ثمة فػإف مػف  2.بموافقة األعضاء الخمسة الدائميفالتصويت إال 
بحؽ االعتراض مع العمؿ عمى تقّييد استخدامو وفؽ ضوابط معينػة لعػؿ أقميػا ىػو تبيػاف حػاالت 

فػؽ االستخداـ مػف عدمػو ال سػيما فػي المسػائؿ المتعمقػة بالسػمـ واألمػف الػدولي وضػرورة ضػبطو و 
  3معايير محددة.

 االتجاع الثالث: اشتراط نفاذ حؽ االعتراض باعتراض أكثر مف دولة -
حػؽ االعتػراض مػف قبػؿ إحػدى  يػرى ىػذا االتجػاه أنػو يمكػف الحػد مػف ظػاىرة إسػاءة اسػتخداـ    

الػػدوؿ الدائمػػة مػػف خػػبلؿ وضػػع شػػرط بصػػدور حػػؽ االعتػػراض مػػف دولتػػيف أو أكثػػر لكػػي ينػػتج 
    4.مثؿ في منع صدور القرار عف مجمس األمفاالعتراض أثره المت

                                                 
1

 .363-362، مرجع سابؽ، ص ياسيف سيؼ عبد اهلل الشيباني 

2
يشار إلى أف الدوؿ المنتصرة في الحرب العامية الثانية في مؤتمر ساف فرانسيسكو قد تمسكت بحؽ االعتراض عمى أساس ما يوفرع القرار  

لمجمس...وهو ما أكدته بأف تمسكت بوضع قيود عمى تعديؿ ومراجعة الميثاؽ بوجود اإلجماعي لمدوؿ الخمسة مف فاعمية في آداء وظيفة ا
 مف الميثاؽ. 109، 108نص المادتيف: 

 .171أنظر: أحمد سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص 

3
 .363، مرجع سابؽ، ص ياسيف سيؼ عبد اهلل الشيباني 

ْف كاف يبدو  4 بريئا فإف الهدؼ منه هو حرماف الصيف وروسيا مف إمكانية االعتراض يرى بعض التحميؿ أف االقتراح المقدـ مف هولندا وا 
 المنفرد في مواجهة التحالؼ القائـ بيف الدوؿ الغربية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية.
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ميمػػا يكػػف مػػف نقػػاش فػػي خصػػوص اإللغػػاء أو اإلبقػػاء أو التقييػػد لحػػؽ الفيتػػو، فػػإف الحقيقػػة     
الماثمػػػة تشػػػير إلػػػى أف ىػػػذه المطالبػػػات مػػػف قبيػػػؿ الرغبػػػات التػػػي ال تسػػػتند حاليػػػا إلػػػى أي أدوات 

وبػػػالرغـ مػػػف ذلػػػؾ فػػػإف مػػػف مقترحػػػات  ،إحػػػداث التغييػػػر و التعػػػديؿ المػػػأموؿووسػػػائؿ قػػػادرة عمػػػى 
 توسعة أعضاء مجمس األمف وذلؾ كما يمي:ىو العمؿ عمى  اإلصبلح،

 ثانيا: توسيع عضوية مجمس األمف
تعػد السػػرعة والفعاليػػة العػػامبلف المػػذاف يتحكمػػاف فػػي شػػكؿ أي جيػػاز تنفيػػذي، ولػػذلؾ روعػػي      

أف يكػػػػوف محػػػػدود  ،ة لؤلمػػػػـ المتحػػػػدةفػػػػي تشػػػػكيؿ مجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدولي باعتبػػػػاره األداة التنفيذيػػػػ
العضوية حتى يستطيع القياـ نيابػة عػف أعضػاء األمػـ المتحػدة بالتبعػات الرئيسػية فػي أمػر حفػظ 
ف السػػمـ واألمػػف الػػدولييف، لكػػف التحػػدي ىػػو فػػي جعػػؿ آداء مجمػػس األمػػف فػػي حفػػظ السػػمـ واألمػػ

عمػػى التصػػرؼ فػػي مواجيػػة ، واألىػػـ مػػف ذلػػؾ كمػػو تعزيػػز قدرتػػو الػػدولييف أكثػػر فاعميػػة ومصػػداقية
األمػػر الػػذي يتطمػػب مسػػاىمة أكبػػر مػػف الػػذيف يشػػاركوف فػػي اتخػػاذ  1التيديػػدات واسػػتعداده لػػذلؾ.

ولػف يتػأتى ذلػؾ إال مػف خػػبلؿ القػرارات وليػـ القػدرة عمػى المحافظػة عمػى السػمـ واألمػف الػدولييف، 
يتػػو. وىػػو مػػا الف حػػؽالعمػػؿ عمػػى توسػػعة أعضػػاء مجمػػس األمػػف بػػؿ وربمػػا مػػنح األعضػػاء الجػػدد 

إنشػاء فئػات جديػدة مػف العضػوية ومنيػا: عضػوية دائمػة ترجـ في عديد  االقتراحات عمى شاكمة 
عضػػوية بالتنػػاوب  –سػػنوات(  5عضػػوية شػػبو دائمػػة)تمنح دوؿ مقاعػػد لمػػدة  –بػػدوف حػػؽ الفيتػػو 

فػػي )بحيػػث يتنػػاوب عػػدد محػػدد مػػف الػػدوؿ فيمػػا بينيػػا عمػػى المقعػػد أو المقاعػػد المخصصػػة ليػػا 
قػد حػدد تقريػر الفريػؽ رفيػع المسػتوى مجموعػة مػف  و 2عضوية ممتدة. -مس كؿ فترة زمنية(المج

 3:المبادئ التي ينبغي أف يفي بيا إصبلح مجمس األمف ومنيا
 .أال يؤدي اإلصبلح إلى إضعاؼ فعالية مجمس األمف -

                                                 
1

  .454، 453ع سابؽ، ص ػػمحمد بف صديؽ، مرج 

 .228-227حسف نافعة، إصالح األمـ المتحدة، مرجع سابؽ، ص  2
 .91ص  249الفقرة ...مسؤوليتنا المشتركة، مرجع سابؽ، ‘‘.عالـ أكثر أمنا  أنظر: '' 3
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ت فػػي أف يترتػػب عمػػى ىػػذا اإلصػػبلح أف يشػػارؾ فػػي اتخػػاذ القػػرار مػػف يقػػدموف أكبػػر المسػػاىما -
األمـ المتحدة ماليا وعسكريا ودبموماسيا، وخصوصا مف حيث المساىمات في الميزانيات المقػررة 

 لؤلمـ المتحدة، والمشاركة في عمميات حفظ السبلـ...
أف يؤدي إلى مشاركة البمداف األكثر تمثيبل لمقاعػدة األوسػع مػف األعضػاء وخاصػة مػف العػالـ  -

 النامي، في عممية اتخاذ القرار.
 أف يزيد مف الطابع الديمقراطي لممجمس وأف يجعمو أكثر خضوعا لممساءلة. -

وقد اقترح الفريؽ رفيع المستوى نموذجيف يقضي كبلىما بتوزيع المقاعد بيف أربع منػاطؽ إقميميػة 
 1النموذجاف ىما: فرئيسية وىي: إفريقيا، آسيا ومنطقة المحيط اليادي، أوربا، واألمريكيتاف وىذا

أ: يقضي ىذا النموذج بإنشاء سػتة مقاعػد دائمػة جديػدة لػيس ليػا حػؽ الفيتػو، وثبلثػة  النموذج -
مقاعػػد غيػػر دائمػػة جديػػدة لمػػدة سػػنتيف، مػػع تقسػػيـ تمػػؾ المقاعػػد عمػػى المنػػاطؽ اإلقميميػػة الرئيسػػية 

  2كما يمي:
المقاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عدد الدوؿ المنطقة اإلقميمية

 الدائمة)المستمرة(
المقاعػػػػػػد الدائمػػػػػػة 

 رحةالجديدة المقت
المقاعػػػد المقترحػػػة 

)غيػر  لمدة سنتيف
 قابمة لمتجديد(

 المجموع

 4 2 6 صفر 31 إفريقيا

آسػػػػػػػػػػػيا ومنطقػػػػػػػػػػػة 
 المحيط اليادي

34 1 6 1 4 

 4 6 1 1 25 أوربا

 4 2 1 1 13 األمريكيتاف

 62 11 4 3 171 مجاميع النموذج

لكػف بإنشػاء فئػة جديػدة يقضي ىذا النموذج بعدـ إنشاء أي مقاعد دائمػة جديػدة و  النموذج ب: -
سػنوات ومقعػد جديػد غيػر دائػـ مدتػو سػنتاف )وغيػر قابمػة  4مف ثمانية مقاعد قابمة لمتجديد مػدتيا 

  3:لمتجديد( مع تقسيـ ىذه المقاعد عمى المناطؽ الرئيسية كما يمي

                                                 
 .456محمد بف صديؽ، مرجع سابؽ، ص  1
 92ص  252مسؤوليتنا المشتركة، مرجع سابؽ، الفقرة ‘‘....أنظر '' عالـ أكثر أمنا  2
3

 = = 92ص  252الفقرة ، المرجع السابؽ، مسؤوليتنا المشتركة‘‘....'' عالـ أكثر أمنا  
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المنطقة 
 اإلقميمية

المقاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  عدد الدوؿ
 الدائمة)المستمرة(

المقاعد الدائمة 
القابمة لمتجديد 
 2التي مدتها 
 سنوات

المقاعػػد الجديػػدة 
لمػػػػػػػػدة سػػػػػػػػنتيف 
)غيػػػػػػػػػر قابمػػػػػػػػػة 

 لمتجديد(

 المجموع

 4 2 6 صفر 31 إفريقيا

آسػػػػػػيا ومنطقػػػػػػة 
 المحيط الهادي

34 1 6 1 4 

 4 1 6 1 25 أوربا

 4 1 6 1 13 األمريكيتاف

 62 11 6 3 171 مجاميع النموذج     

، وفشػػمت محاولػػة األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة المبلحػػظ أف أيػػا مػػف النمػػوذجيف لػػـ يؤخػػذ بػػو      
ـ ممموس عمى مستوى إصبلح مجمس األمف وتوسػعة يكوفي عناف في الدفع بقمة األلفية إلى تقد

ف اعترفػت فػي ترشػيح الػدوؿ التػي سػتنظـ لمػدوؿ عضويتو ، فضبل عمػى أف االقتراحػات نفسػيا، وا 
إال أف  لمجمػػس لكػػف دوف حػػؽ الفيتػػو،األعضػػاء بألمانيػػا واليابػػاف كمرشػػحيف لمقاعػػد دائمػػة فػػي ا

أف اإلصػبلح جعػؿ  1.معارضة الدولة الدائمة العضوية في مػنح األعضػاء المقتػرحيف حػؽ الفيتػو
المزمػػع، ىػػو دوف دور وظيفػػي و بػػبل فائػػدة مػػا دامػػت أف الػػدوؿ الخمسػػة، سػػتظؿ وحػػدىا، مييمنػػة 

 2.عمى القرار في مجمس األمف الدولي
 الجمعية العامة كآلية جزائية   الفػػػرع الثاني: توسيع دور 

إلى أف ما قاـ عميو نظاـ  ،يستند االتجاه الموسع لدور الجمعية العامة في مجاؿ الجزاءات      
قػػد صػار غيػر موافػؽ لواقػع األمػـ المتحػدة مػػف  ،ميثػاؽغيػر العسػكرية والعسػكرية فػي الالجػزاءات 

اة بتوسػػعة سػػمطة الجمعيػػة العامػػة فػػي مػػا جعػػؿ مػػف المنػػاد ،مػػف جيػػة ثانيػػة مػػوازيف القػػوةال لو  جيػة
                                                 

 .314أحمد سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص  ر أيضا في خيارات تعديؿ مجمس األمف:ػػو أنظ= = 

 19بأف الواليات المتحدة تؤيد مجمس أمف مكوف مف  16/06/2005أعمف مساعد وزير الخارجية األمريكية '' نيكوالس بيرنز'' بتاريخ:  1
قط، وبدوف حؽ فيتو، كما تؤيد فكرة انضماـ عضويف أو ثالثة كأعضاء غير ف الثنيفعضوا فقط وأف تكوف العضوية الدائمة  25إلى 

معيار احتراـ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، وترى الواليات المتحدة أف توسيعا أكبر  فر المرشحيدائميف، وأف يضاؼ إلى معايير اختيا
 لعضوية مجمس األمف يفقد المجمس فاعميته.

 .457ص  أنظر: محمد بف صديؽ، مرجع سابؽ،
2

  .176، 175فتيحة ليتيـ، نحو إصالح األمـ المتحدة، مرجع سابؽ، ص  
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فػػرض الجػػزاء موافػػؽ ليػػذه التغيػػرات وموافػػؽ لمبػػادئ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ال سػػيما نػػص المػػادة 
التي تضع مػف مقاصػد األمػـ المتحػدة حفػظ  مف الميثاؽ 11األولى منو التي تنص عمى  المادة: 

يث عف إعطاء دور أكبر لمجمعيػة ال يمكف الحد ميما يكف مف أمر فإنو 1السمـ واألمف الدولييف.
مػف الميثػاؽ التػي  11/16 العامة في مجاؿ تطبيؽ العقوبات الدولية دوف التغيير فػي نػص المػادة:

تمـز الجمعية العامة بأف تحيػؿ إلػى مجمػس األمػف المسػائؿ التػي يكػوف فييػا مػف الضػروري القيػاـ 
بقػرار مجمػس األمػف، الػذي ىػو بعمؿ ما، ما يجعؿ مف سػمطة الجمعيػة العامػة بيػذا الػنص مقيػدة 

مػػرتيف بػػإرادة القػػوى الكبػػرى ىػػذه األخيػػرة التػػي كثيػػرا مػػا تتعػػارض مصػػالحيا، مػػا يػػؤدي إلػػى شػػمؿ 
مجمس األمف في اتخاذ القرار ما يؤدي إلى عجػز المنػتظـ الػدولي فػي اتخػاذ القػرار المناسػب، ال 

ة الجمعيػػة العامػػة، وىػػو مػػا يزيػػؿ عػػف المنػػتظـ أي ػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػػة مجمػػس األمػػف وال مػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػػم
كذلؾ وتوافقا مع منيج التغيير في نصوص الميثاؽ فإنو يجػب  2.فاعمية دولية في اتخاذ الموقؼ

مف الميثاؽ التي تمنع الجمعية العامة مػف تقػديـ توصػياتيا بشػأف  16/11التغيير في نص المادة: 
 ىو ما يتعارض في اعتقادي مع نصوص المواد: نزاع أو موقؼ ما يتولى مجمس األمف بحثو و

مف الميثاؽ التي تنص جميعيا عمى أف لمجمعيػة العامػة أف تنػاقش أي مسػألة أو  12 ،11/11، 11
أمػػر يػػدخؿ فػػي نطػػاؽ الميثػػاؽ...أو أيػػة مسػػألة تكػػوف ليػػا صػػمة بحفػػظ السػػبلـ واألمػػف الػػدولييف، 

 3س األمف.يرفعيا إلييا أي عضو مف أعضاء األمـ المتحدة أو مجم
إف إرادة إعطاء دور أكبر لمجمعية العامة فػي اتخػاذ الموقػؼ المناسػب واألمػر بػاإلجراءات       

الضرورية تصديا لمموقؼ الميدد لمسمـ واألمف الدولييف يجد مرجعيتػو فػي قػرار اإلتحػاد مػف أجػؿ 
ا أخفػػؽ حيػػث نػػص القػػرار عمػػى أنػػو إذ 11/11/1731 :السػػبلـ الػػذي أصػػدرتو الجمعيػػة العامػػة فػػي

مجمس األمػف بسػبب عػدـ تػوافر اإلجمػاع بػيف أعضػائو الػدائميف فػي القيػاـ بمسػؤولياتو األساسػية 
الخاصة بحفظ األمف والسمـ الدولييف فػي الحػاالت التػي يكػوف فييػا التيديػد لمسػمـ أو اإلخػبلؿ بػو 

زمػة، و أو عمؿ مف أعماؿ العدواف تبحث الجمعية العامة الموضوع فورا بإصدار التوصيات البل
                                                 

 .372ياسيف سيؼ عبد اهلل الشيباني، مرجع سابؽ، ص  1
  .339راجع أيضا: عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص   
 .340سابؽ، ص المرجع العبد الغفار عباس سميـ،  2
 .340نفس المرجع ، ص  3
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لؤلعضاء اتخاذ التدابير الجماعية المناسبة بما في ذلؾ استخداـ القوات المسمحة لممحافظة عمى 
 السمـ أو إعادتو إلى نصابو. وقد أنشأ القرار لجنتيف:

عضوا لتختص بإجراءات المحافظة عمى السػمـ بمػا  12مشكمة مف  لجنة اإلجراءات الجماعية -
 25مف لجنة أركاف حػرب مجمػس األمػف الػواردة فػي نػص المػادة:  فييا اإلجراءات العسكرية، بدال

 مف الميثاؽ.
عضػػو لتراقػػب تطػػور النػػزاع فػػي المنػػاطؽ  12المشػػكمة أيضػػا مػػف  لجنػػة مراقبػػة السػػمـ الػػدولي -

كما قضى القرار بتعديؿ إجراءات دعوة الجمعيػة العامػة بحيػث التي تيدد السمـ واألمف الدولييف، 
سػػاعة ورغػػـ أف القػػرار قػػد وصػػؼ مػػا تصػػدره  62اسػػتثنائية عاجمػػة خػػبلؿ يجػػوز دعوتيػػا إلػػى دورة 

الجمعيػة العامػة بالتوصػػيات إال أنػو جػاء صػػريحا مػف حيػػث تخويػؿ الجمعيػة العامػػة سػمطة تقريػػر 
وجود حاالت تيديد السمـ واألمف الدولي ومف حيث سمطة التوصية بما ينبغي اتخػاذه حياليػا بمػا 

      1ة.في ذلؾ استخداـ القوات المسمح
يشير الدكتور عبد الغفار عباس في مسألة تطوير صبلحيات الجمعية العامػة الجزائيػة، أف      

الخػاص بإصػبلح األمػـ  6113تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة كػوفي عنػاف الصػادر فػي مػارس 
يػذ المتحدة لـ يتطرؽ إلى إبراز مدى أىمية تنشيط دور الجمعية العامة في خصوص تطبيػؽ وتنف

العقوبات وىو التنشيط الذي ترى فيو الدوؿ الكبرى حػادا مػف سػمطاتيا فػي فػرض الجػزاء بموجػب 
مكانتيا في مجمػس األمػف، مػا يعنػي أف ىػذا التجاىػؿ مػف تقريػر األمػيف العػاـ ىػو انعكػاس لواقػع 

         2.وحاؿ المنظمة الدولية في ارتيانيا لمدوؿ الكبرى وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية
  الفػػػرع الثالث: الدور الرقابي لمحكمة العدؿ الدولية كضابط لسمطات مجمس األمف الجزائية       

واجباتو التي ألقاىا  مف الميثاؽ، فإف مجمس األمف يقـو بأداء 62/16 :طبقا لنص المادة     
متحدة وفقا لمقاصد األمـ ال -نيابة عف أعضاء األمـ المتحدة -عمى عاتقو الميثاؽ

ومبادئيا...وىو ما أشار إليو الميثاؽ في نص المادة األولى ما يعني بوضوح أف مجمس األمف 
ال يمتـز في عممو بنصوص الميثاؽ فقط، بؿ وبمراعاة مبادئ العدؿ والقانوف الدولي. لذلؾ فإنو 

                                                 
 .340، ص سابؽالمرجع العباس سميـ، عبد الغفار  1
 .344ص نفس المرجع،  2
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نوف وبعد أف اتسعت اليوة بيف قرارات مجمس األمف وبيف أحكاـ الميثاؽ ومبادئ العدؿ والقا
الدولي، صار التساؤؿ ممحا في مسألة ضرورة إخضاع قرارات مجمس األمف إلى الرقابة 

ذلؾ فإف الدارس لميثاؽ األمـ المتحدة يجد  وقبؿلكف القضائية مف جياز محكمة العدؿ الدولية، 
 أنو وألجؿ وجود الرقابة القضائية عمى أعماؿ وقرارات مجمس األمف يجب إحداث عديد

والخاص بتنظيـ الطرؽ  ،مف الفصؿ السادس 14نص المادة: ف ذلؾ مثبل أف وم 1.التغيرات
قد نصت في فقرتيا الثالثة عمى أف:'' عمى مجمس األمف وىو يقدـ  ،السممية لتسوية المنازعات

 –عمى أطراؼ النزاع  يجبتوصياتو وفقا ليذه المادة أف يراعي أيضا أف المنازعات القانونية 
عمى محكمة العدؿ الدولية وفقا ألحكاـ النظاـ األساسي ليذه  أف يعرضوىا -بصفة عامة
  ولية ىو ممـز لؤلطراؼ المتنازعة؟فيؿ ىذا العرض عمى محكمة العدؿ الد 2المحكمة.''

مف الميثاؽ، لؤلطراؼ لعرض نزاعيـ  14يرى أغمب الفقو الدولي أنو ال إلزاـ لنص المادة      
ف مجمس األمف في حؿ مف رأي محكمة العدؿ الدولية عمى محكمة العدؿ الدولية ومف ثمة يكو 

،ويتصرؼ دوف أف ينتظر رأييا الذي يبقى في ال لذلؾ فإنو وفي  نياية رأيا استشاريا غير ممػػػـز
مف الميثاؽ تعالج العبلقة بيف مجمس األمف ومحكمة العدؿ الدولية  16غياب مادة مثؿ المادة: 

يجعؿ مف محكمة العدؿ الدولية تعمؿ  3.ة ومجمس األمفكالذي ينظـ العبلقة بيف الجمعية العام
في معزؿ عف مجمس األمف، مف حيث أنيا يمكف أف تتصدى لمسألة قانونية معينة بالبحث في 
شرعيتيا، دوف أف يعني ذلؾ توقؼ مجمس األمف عف اتخاذ الموقؼ في الحالة المعروضة عميو 

لة الميبية التي تناولناىا بالدراسة أثبتت ذلؾ، الحاوقؼ تنفيذ القرار الصادر عنو، و  وال أف يعني
بؿ أف الموقؼ رجح في النياية لصالح مجمس األمف رغـ أف المسألة المعروضة ىي مسألة 

أو عمى األقؿ السعي إلى وجودىا قانونية بحتة. ما يجعؿ القوؿ ابتداءا بوجود الرقابة القانونية 

                                                 
 .374ياسيف سيؼ عبد اهلل الشيباني، مرجع سابؽ، ص  1
ف جاءت الفقرة بعبارة المزـو بقولها '' يجب'' إال أف الفقرة األولى والثانية مف المادة قد  مف الميثاؽ 36/03يمحظ عمى نص المادة:  2 أنه وا 

  لممجمس في اتخاذ الموقؼ المناسب، ما يحيؿ إلى تأكيد السمطة التقديرية الواسعة لمجمس األمف. منحت السمطة التقديرية
مف الميثاؽ عمى أنه: '' ليس لمجمعية العامة أف تقدـ أية توصية في شأف أو موقؼ يتناوله مجمس األمف إال بطمب  12تنص المادة:  3

  منه''
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لميثاؽ مف قبيؿ الرغبة ال القدرة، لذلؾ فإف مف عمى قرارات مجمس األمف في غياب تعديؿ مواد ا
 : االتجاه ما يميا أىـ التعديبلت المراد إلحاقيا بنصوص ميثاؽ األمـ المتحدة في ىذ

مف الميثاؽ وذلؾ بجعؿ إمكانية المجوء إلى فتوى محكمة  74ضرورة التعديؿ في نص المادة:  -
ة عمػى سػبيؿ اإللػزاـ، ال سػيما فػي المسػائؿ العدؿ الدولية مف قبؿ مجمس األمف أو الجمعية العام

القانونية التي ربما تنجر عنيا قرارات تتعمؽ بفرض جزاءات دوليػة، مػا يعنػي عػدـ تحػرؾ مجمػس 
األمف في تجاه فرض الجزاءات مثبل إال بعد عرض المنازعػة عمػى ىيئػة المحكمػة، مػا مػف شػأنو 

، وحالػة ليبيػا أثبتػت أف يقمص مف سطوة مجمس األمػف كجيػاز سياسػي فػي تقريػر الم وقػؼ الػبلـز
            عػػػػدـ شػػػػرعية موقػػػػؼ مجمػػػػس األمػػػػف بػػػػالرغـ مػػػػف أف الحالػػػػة حسػػػػب المحكمػػػػة ذاتيػػػػا ىػػػػي مسػػػػألة 

 قانونية بحتة.
ضػػرورة إنشػػاء دوائػػر خاصػػة باإلفتػػاء فػػي المحكمػػة وتبسػػيط إجػػراءات طمػػب الػػرأي االستشػػاري  -

عػػػد الػػػرأي القضػػػائي لممحكمػػػة وىػػػو مػػػا تقصػػػيرا لموقػػػت و تسػػػريعا فػػػي اتخػػػاذ الموقػػػؼ المناسػػػب ب
يػػدحض أي رأي ينحػػو إلػػى اعتبػػار المجػػوء إلػػى محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة معطػػبل لمجمػػس األمػػف فػػي 

 1.اتخاذ الموقؼ واإلجراءات المناسبة مجابية لمنزاع القائـ
ضػرورة جعػػؿ اختصػػاص محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة اختصاصػػا إلزاميػػا ال اختياريػػا كمػػا ىػػو الحػػاؿ  -

بحيػػث ال تسػػتطيع الػػدوؿ اتخػػاذ  ، 14،15: ظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة اليػػـو بموجػػب المػػوادبحسػػب الن
إجراءات تجاه الدولة الخصـ إال بعد استنفاذ إجػراءات التػداعي أمػاـ محكمػة العػدؿ الدوليػة، دوف 
أف يعنػػػي ذلػػػؾ مساسػػػا بمبػػػدأ السػػػيادة باعتبػػػار أف إرادة المجتمػػػع الػػػدولي عامػػػة تػػػذىب فػػػي ىػػػذا 

 ف الخمسة ػػػػػػػو دولة واحدة مػػػػػػػػػتناسينا عدـ إمكانية أي تعديؿ في وجود معارضة و لإذا  ،المنحى
 الكبار في مجمس األمف.

مػػف النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة كػػي تػػتمكف الػػدوؿ مػػف  12ضػػرورة التعػػديؿ فػػي نػػص المػػادة:  -
لتفػادي االنحرافػات  المجوء إلى المحكمة في منازعاتيا مع المنظمة، إذ تبدو ىذه الرقابة ضػرورية

المحتممة لسمطة تنفيذية غيػر مراقبػة متمثمػة فػي مجمػس األمػف، فمػا داـ النظػر فػي شػرعية القػرار 
الصادر عف مجمس األمف الحؽ عمى صدوره، فإف ىػذه الرقابػة تتػيح لػدى تقريػر عػدـ مشػروعية 

                                                 
 .214ونية إلصالح مجمس األمف، مرجع سابؽ، ص لمى عبد الباقي العزاوي، الوسائؿ القان 1



 ةـــــــــالجزاءات الدوليات ومستقبل ــــــــــمعوقالثالث: الفصل                                    الثاني الباب 

156 

نظمػػة الدوليػػة القػػرار إمكانيػػة سػػحبو أو وقػػؼ آثػػاره، وفػػي حػػاؿ تنفيػػذه قػػد يػػؤدي إلػػى مسػػاءلة الم
  1.ومطالبتيا بالتعويض عف األضرار الناجمة عف ىذا التنفيذ

إف مف شأف التمكيف لمرقابة القضائية عمى قرارات مجمس األمف أف يبسػط فتػواه عمػى صػحة     
إجراءات المجوء إلى أحكاـ الفصؿ السابع مف عدمو، و مػف شػأنو بسػطيا أيضػا عمػى شػرعية أو 

تحقػؽ غايػات و أىػداؼ القػرار الػدولي لبات الدولية مػف عػدميا بػالنظر عدـ شرعية استمرار العقو 
الفارض لمجزاء مف عدمو، ومف شأنو كذلؾ اإلفتاء حتى فػي خصػوص كػوف محػؿ فػرض الجػزاء 
المتعمؽ بالسػمع أو المتعمػؽ باألشػخاص محػؿ الفػرض متوافقػة و أحكػاـ وغايػات المجتمػع الػدولي 

عدمػػو، باختصػػار مػػف شػػأف ىػػذه الرقابػػة القضػػائية أف السػػامية وعمػػى رأسػػيا حقػػوؽ اإلنسػػاف مػػف 
تجعػػؿ مػػف أعمػػاؿ مجمػػس األمػػف أكثػػر مصػػداقية و أكثػػر تعبيػػرا عػػف طموحػػات و غايػػات شػػعوب 
األمػػـ المتحػػدة، ومػػف ثمػػة تجعػػؿ مػػف مسػػألة امتثػػاؿ المخػػاطبيف بأحكػػاـ القػػانوف الػػدولي واقعػػا ذا 

وجػػػػب فػػػػي اعتقػػػػادي جعػػػػؿ فػػػػرض  فاعميػػػػة. و ألجػػػػؿ أكثػػػػر فاعميػػػػة لمنظومػػػػة الجػػػػزاءات الدوليػػػػة
الجػػػزاءات ال مركزيػػػا منػػػوط فػػػي إجراءاتػػػو وتػػػدابيره العمميػػػة بالمنظمػػػات اإلقميميػػػة تحػػػت رقابػػػة و 
إشػػػراؼ مجمػػػس األمػػػف والجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ المتحػػػدة، فمػػػا السػػػبيؿ كنظػػػرة مسػػػتقبمية لمنظومػػػة 

 لية ؟  الجزاء لدور المنظمات اإلقميمية في تحقيؽ فاعمية أكبر لمجزاءات الدو 
 المطمب الثاني: المنظمات اإلقميمية وتعزيز دورها في فرض الجزاء الدولي

حػػرص واضػػعو ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة عمػػى توظيػػؼ الوكػػاالت والتنظيمػػات الدوليػػة اإلقميميػػة     
بالطريقػػة التػػي تفيػػد فػػي تػػدعيـ السػػمـ واألمػػف الػػدولييف و تعزيزىمػػا و مػػف وسػػائؿ ذلػػؾ تمكػػيف ىػػذه 

ممارسة أعماؿ القمػع بػالتكميؼ أحيانػا وبػدوف تكميػؼ فػي أحيػاف أخػرى، بػؿ ووفػؽ المنظمات مف 
تمكينيػػا مػػف آداء أدوار وقائيػػة قبػػؿ  1776خطػػة السػػبلـ لؤلمػػيف العػػاـ بطػػرس بطػػرس غػػالي لعػػاـ 

وقوع االنتياكات مف منظور ما يسمى بإجراءات اإلنذار المبكر فما دور المنظمات اإلقميمية في 
 مع ؟ وما الدور المأموؿ ليذه المنظمات في تدابير القمع؟    تدابير ما قبؿ الق

 
 

                                                 
 .217، 216ص لمى عبد الباقي العزاوي، المرجع السابؽ،  1
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 الفػػػرع األوؿ: تنشيط دور المنظمات اإلقميمية في تدابير ما قبؿ القمع 
يشػػار فػػي صػػدد تنشػػيط دور المنظمػػات اإلقميميػػة إلػػى مػػا قدمػػو األمػػيف العػػاـ السػػابؽ لؤلمػػـ     

طمػؽ فػي خصػوص دور ىػذه التػي تن 1776المتحدة بطػرس بطػرس غػالي فػي خطتػو لمسػبلـ عػاـ 
 :المنظمات مف

ضرورة المجوء إلى البلمركزية وتفويض السمطة لتخفيؼ العبء عمى األمـ المتحػدة واسػتغبلؿ  -
 .كؿ الطاقات و اإلمكانات المتاحة التي يمكف أف تسيـ في عممية السبلـ

يـ فػػػػي الشػػػػعور ضػػػػرورة إضػػػػفاء الطػػػػابع الػػػػديمقراطي عمػػػػى أعمػػػػاؿ المنظمػػػػة الدوليػػػػة مػػػػا يسػػػػ -
 1بالمشاركة في صنع القرار الدولي.

 1772وقد صدر بنفس مػنيج تنشػيط دور المنظمػات اإلقميميػة قػرارا مػف الجمعيػة العامػة عػاـ     
نػص عمػى أف دور تمػؾ الوكػاالت والترتيبػات فػي مجػاؿ حفػظ السػمـ واألمػف الػدولييف  27/35 رقـ:

 2:ؿ في اآلتيمف منظور تطبيؽ الفصؿ السابع مف الميثاؽ يتمث
قيػػػاـ أعضػػػاء تمػػػؾ الوكػػػاالت والترتيبػػػات اإلقميميػػػة بحػػػؿ المنازعػػػات المحميػػػة عػػػف طريقيػػػا قبػػػؿ  -

 عرضيا عمى مجمس األمف.
يشػػجع مجمػػس األمػػف الحػػؿ السػػممي لممنازعػػات المحميػػة عػػف طريػػؽ تمػػؾ الوكػػاالت والترتيبػػات  -

 3ألمف.سواء بمبادرة مف الدوؿ المعنية، أو باإلحالة إلييا مف مجمس ا
 تبادؿ المعمومات و إجراء المشاورات عمى كافة المستويات. -
 المشاركة في أعماؿ أجيزة األمـ المتحدة طبقا لقواعد اإلجراءات و الممارسات المطبقة. -
 توفير األشخاص والموارد و المساعدات األخرى كمما كاف ذلؾ مبلئما.  -

ألعماؿ القمع لكف بصورة مخالفة لمتدابير كما أف مف أىـ مبلمح ممارسة ىذه المنظمات     
المعروفة في منيج فرض الجزاء، وذلؾ وفؽ نظرة متطورة لفاعمية أكبر لمجزاءات مف منظور 

 4:سعي ىذه المنظمات مف خبلؿ الدبموماسية الوقائية إلى
                                                 

 .266، 265حسف نافعة، مرجع سابؽ، ص  1
 .364، 363عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص  2
 إلى تدابير التسوية السممية.  مف الميثاؽ عمى تشجيع مجمس األمف لممنظمات اإلقميمية المجوء 03/ 52تنص المادة:  3
 .363عبد الغفار عباس سميـ، مرجع سابؽ، ص  4
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 منع نشوء منازعات بيف األطراؼ اإلقميمية. -
 صراعات. منع تصاعد المنازعات القائمة وتحوليا إلى  -
وقؼ انتشار الصراعات بيف دوؿ اإلقميـ عند وقوعيا، باعتبار ىذه المنظمات ىي األدرى  -

بظروؼ وواقع ىذه الدوؿ، فضبل أف مف شأف تدخؿ ىذه المنظمات أف يخفؼ عمى منظمة 
كرا ومف ػػاألمـ المتحدة مف عبء المسؤوليات، ما يتيح فاعمية أكبر في صورة منع النزاعات مب

وبالرغـ مف ذلؾ فإنو وفي حالة فشؿ  1قيؽ جدوى أحسف في حفظ السمـ واألمف الدولييف.ثمة تح
كؿ التدابير الوقائية ما قبؿ وقوع العقوبات و أعماؿ القمع، فإف مف المأموؿ أف تتحرر ىذه 
المنظمات مف سمطة مجمس األمف في فرض الجزاء بحيث ال يقرر إال بناء عمى استشارة 

ية الموالية المتعمقة بتنشيط ئية وبمساىمة مباشرة منيا وىو ما سنطرقو في الجز التنظيمات اإلقميم
 دور المنظمات اإلقميمية في تدابير القمع.

    الفػػػرع الثاني: تنشيط دور المنظمات اإلقميمية في تدابير القمع

ات الدوليػة سبقت اإلشارة فػي الجزئيػة المتعمقػة بػدور المنظمػات اإلقميميػة فػي تطبيػؽ الجػزاء     
فػػي الفصػػؿ األوؿ مػػف البػػاب األوؿ أف خمصػػنا إلػػى أنػػو وبػػالنظر إلػػى سػػمطات مجمػػس األمػػف فػػي 
عبلقتػػو بيػػذه المنظمػػات فػػإف ىػػذه األخيػػرة محكومػػة فػػي إجػػراءات القمػػع بػػإذف أو بتكميػػؼ مجمػػس 
األمف، ما يجعؿ مف المنظمات اإلقميمية في اتخاذ الجػزاء محكومػة بػإرادة مجمػس األمػف تصػديقا 

دوف معنػػػى فػػػي إطػػػار  16 ،36/11 :مػػػف الميثػػػاؽ، ويجعػػػؿ مػػػف نػػػص المػػػادة 32، 31 لػػنص المػػػادة:
ومػػػف زاويػػػة عػػػدـ المصػػػداقية التػػػي يتسػػػـ بيػػػا مجمػػػس  ،32، 31 التقييػػػد المفػػػروض بموجػػػب المػػػادة:

األمػف حاليػا، مػا يجعػؿ ىػذه التنظيمػات اإلقميميػة ال تػتحمس ألداء دور فعمػي فػي فػرض الجػػزاء، 
 جؿ تنشيط دور المنظمات اإلقميمية في تدابير القمع يجب ما يمي:لذلؾ فإنو وأل

                                                 
مدى توافر عدة عوامؿ منها: يتوقؼ عمى أنه يشار في صدد قدرة وفاعمية النظـ اإلقميمية في المساهمة في حفظ السمـ واألمف الدولييف  1

 وقدرته في التأثير أوال ي القدرة لهذا النظاـ عمى أف يحافظ عمى بقائهعوامؿ ذاتية ممثمة في التاريخ والجغرافيا والقومية...والتي تعط
، مما يجعمه عمى توافر القائد اإلقميمي الفاعؿ في كؿ نظاـ إقميمي  مف عدمهفضال ، والمساهمة في المحافظة عمى السمـ واألمف الدولييف

 اإلقميمي عمى المناورة مف عدمه... في مواجهة تغيرات النظاـ العالمي.قادرا عمى اتخاذ المبادرة في مهمة حفظ السمـ، كذلؾ في قدرة النظاـ 
 .  365عبد الغفار عباس، مرجع سابؽ، ص 
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مػػػف الميثػػػاؽ بػػػأف يتػػػاح لممنظمػػػات اإلقميميػػػة دوف إذف  31ضػػػرورة التعػػػديؿ فػػػي نػػػص المػػػادة:  -
مجمػػس األمػػف أف تتخػػذ مػػف التػػدابير القمعيػػة مػػا تػػراه مناسػػبا لمعاقبػػة المخػػالؼ لمقاعػػدة القانونيػػة 

ورة إعبلـ مجمس األمف بالتدابير المزمع القياـ بيا، ما يجعػؿ مػف الدولية، أخذا في االعتبار ضر 
 بيذا التعديؿ. 31يدمج في أحكاـ المادة:  32نص المادة: 

مػػف الميثػػاؽ بحيػػث ال يتػػدخؿ مجمػػس األمػػف فػػي نػػزاع  12ضػػرورة التعػػديؿ فػػي نػػص المػػادة:  -
و ترفػع تقريرىػا إلػى  معروض عمى منظمة إقميمية ما، إال بعد أف تصدر ىػذه المنظمػة رأييػا فيػو

مجمس األمف التخاذ القرار المناسب، أي إعطاء الوقت الكافي لممنظمػة اإلقميميػة لمعالجػة خػرؽ 
الدولػػػة ألحكػػػاـ القػػػانوف الػػػدولي، ال سػػػيما فػػػي وجػػػود أجيػػػزة كمجمػػػس السػػػمـ واألمػػػف اإلفريقػػػي فػػػي 

والتػػي قػػد تسػػتدعي فػػرض االتحػػاد اإلفريقػػي أنشػػئت ابتػػداء لمعالجػػة النزاعػػات فػػي القػػارة اإلفريقيػػة 
 1.جزاءات دولية

ضػػرورة تكػػويف جػػيش إقميمػػي فػػي إطػػار المنظمػػات اإلقميميػػة بحيػػث تكػػوف األولويػػة فػػي فػػرض  -
 مف الميثاؽ مف االختصاص المباشر ليذا الجيش. 26الجزاء العسكري تطبيقا لنص المادة: 

مػى الػدارس أف جممػة في محصمة دارسػة سػبؿ تنشػيط دور المنظمػات اإلقميميػة، فإنػو ال يخفػى ع
التػػػػدابير المشػػػػار إلييػػػػا سػػػػابقا ال يمكػػػػف أف تحقػػػػؽ الفاعميػػػػة المأمولػػػػة دوف أف تتسػػػػؽ ومتطمبػػػػات 
اإلصبلح الخاصة بأجيزة األمـ المتحدة السابؽ اإلشارة إلييا سواء تعمقت بسمطات مجمس األمف 

يػػة، وفػػي إطػػار أو المتعمقػػة بتوسػػيع صػػبلحيات الجمعيػػة العامػػة تحػػت رقابػػة محكمػػة العػػدؿ الدول
 محيط عبلقات دولية متوازف القوى، مف شأف تقوية المنظمات اإلقميمية أف يحققو.

إف عوامؿ الجغرافيا والتاريخ وتيديد الخطر القريب مػف الػدوؿ المنتميػة لمتنظيمػات اإلقميميػة      
ظػػؿ  مػػف شػػأنو أف يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ فاعميػػة أكبػػر لمجػػزاءات الدوليػػة التػػي سػػتكوف بػػبل فاعميػػة فػػي

 عدـ احتراـ دوؿ الجوار لحزمة العقوبات المفروضة. 
 

                                                 
مف الميثاؽ عمى أف لمجمس األمف أف يفحص أي نزاع أو أي موقؼ قد يؤدي إلى احتكاؾ دولي أو قد يثير نزاعا لكي  34تنص المادة: 1

 ؼ مف شأنه أف يعرض لمخطر حفظ السمـ واألمف الدولييف.يقرر ما إذا كاف هذا النزاع أو الموق
 ما يجعؿ التعديؿ المأموؿ يتعمؽ بأف األولوية تعطى في معالجة ونظر النزاع إلى الهيئة اإلقميمية، بحيث يكوف دور مجمس األمف الحؽ عمى

 فعؿ المنظمة اإلقميمية وبعد رفع تقريرها له.  
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 خالصة الفصؿ الثالث
شكمت نتائج الحرب العالمية الثانية وانتصار الخمسة الكبار، معوقات حقيقية في سبيؿ لقد     

تحقيؽ فاعمية الجزاءات الدولية، ذلؾ أف ىذه الدوؿ قد تعمدت جعؿ نصوص ميثاؽ األمـ 
ومية والغموض بؿ وتجعميا، محبل لبلستئثار واالمتياز ومنيا نص المادة: المتحدة تمتاز بالعم

مف الميثاؽ التي تعطي لمجمس األمف وحده سمطة تكّيّيؼ التيديد ومف ثمة اإلقرار بوجود  17
 تيديد السمـ واألمف الدولييف ومف ثمة تقرر فرض الجزاء مف عدمو.

يثاقية في فرض الجزاء عمى الدوؿ الكبرى إف عجز األمـ المتحدة مف خبلؿ آلياتيا الم    
 صاحبة حؽ النقض عائؽ كبير في تحقيؽ فاعمية الجزاء واحتراـ قواعد القانوف الدولي.

إف ارتكاز سمطة فرض الجزاء بجياز سياسي غير خاضع ألي رقابة قانونية أو سياسية     
 ف الدولي.جعؿ مف فاعمية الجزاءات قميمة التأثير في مسار المخالفيف لمقانو 

إف نظرة تفاؤلية لممعوقات السابؽ ذكرىا ينحو إلى ضرورة إصبلح األمـ المتحدة وبالذات     
مجمس األمف مف خبلؿ توسعة أعضاء المجمس أو الحد مف استخداـ حؽ الفيتو، مع تعزيز 
دور الرقابة القضائية عمى أعمالو واختصاصاتو، مع إعطاء دور أكبر لممنظمات اإلقميمية 

ث يكوف ليا قدرة ممارسة أعماؿ القمع مثميا مثؿ األمـ المتحدة وىو ما مف شأنو أف يحقؽ بحي
 فاعمية أكبر لمجزاءات الدولية. 
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 الخاتػػػػػمة
يرصد الباحث في موضوع تطور الجزاءات الدولية وتأثيره عمى فاعميتيا، أف ىذا التطور قد     

احؿ أساسية، تمثمت األولى في فترة ما قبؿ التنظيـ واكب مف خبلؿ دراسة األطروحة لثبلث مر 
الدولي مف خبلؿ الحضارات القديمة والعصر الوسيط، لتتمثؿ المرحمة الثانية في فترة التنظيـ 
الدولي وبالذات في عيد العصبة وميثاؽ األمـ المتحدة، ليصؿ التطور إلى فترة ما بعد الحرب 

 ظومة الجزاء الدولي.الباردة كفترة شيدت أىـ تجميات تطور من
، فقد َرصد ُت لمدى فاعمية الجزاءات ةلذلؾ وبحثا في تحقيؽ ىذا التطور، لمفاعمية المأمول    

الدولية مف خبلؿ الحاالت التطبيقية المتعمقة بكؿ مرحمة، باعتبار أف القياس المحقؽ ليذه 
 إلى النتائج التالية: توصمناالفاعمية مف عدمو، ىو الحاالت التطبيقية لمجزاء الدولي، ولذلؾ فقد 

/ مرت منظومة الجزاءات الدولية في مسارىا، بعدة تطورات جعمتيا تنتقؿ مف الممارسات 11
الجزائية الفردية المتعمقة بالثأر وعدـ االنضباط بقواعد قانونية واضحة في فترة الحضارات 

حقة بأف تكوف جزاءا والحقب التاريخية السابقة لمتنظيـ الدولي، إلى أف تصؿ في فترات ال
جماعيا وعاما تيدؼ إلى تحقيؽ العقوبة عمى المخالؼ لمقانوف الدولي مف خبلؿ االحتكاـ إلى 
، تحقيقا لمبدأ شرعية  مدونات قانونية تبيف الجـر وتحدد العقوبة المتناسبة وخطورة ىذا الجـر

 الجزاء. وىو أوؿ مظاىر الفاعمية لمنظومة الجزاءات. 
ركنا في القاعدة القانونية الدولية وال شرطا مف شروط تكوينيا، فيو بحسب / ليس الجزاء 16

الفقو الدولي الراجح أثر ونتيجة لخرؽ القاعدة القانونية الدولية، وتطبيقو بمعايير مزدوجة في 
محيط العبلقات الدولية ال يعود لعدـ الفاعمية أو لغياب الجزاء الدولي، بؿ لغياب العدالة الدولية 

 بيؽ الجزاء. في تط
/ شكمت فترة التنظيـ الدولي وبالذات فترة عصبة األمـ لبنة أساسية في صرح تطوير 11

منظومة الجزاء الدولي، مف خبلؿ تبني دوؿ تمؾ الفترة، لييئة دولية يعيد إلييا ميمة حفظ السمـ 
سميط واألمف الدولييف مف خبلؿ تدابير األمف الجماعي الذي يتعدى فعؿ الدوؿ فرادى في ت

 العقاب عمى المخالؼ لمقانوف الدولي.
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/ سعى ميثاؽ األمـ المتحدة وريث عيد العصبة إلى تأكيد تدابير األمف الجماعي مف خبلؿ 12
تزويد المنظومة بكافة الوسائؿ القسرية وغير القسرية تحقيقا لمسمـ واألمف الدولييف، محرما أي 

ؤكدا عمى ضرورات المجوء إلى الوسائؿ استخداـ لمقوة في سبيؿ فض النزاعات الدولية، م
السممية لفض ىذه النزاعات محددا لجممة مف اآلليات التنفيذية التي أناط بيا سمطة فرض 

 الجزاء وعمى رأسيا مجمس األمف.
/ لـ يغفؿ الميثاؽ األممي في تحديده لآلليات التنفيذية الجزائية النص عمى ضرورة إيجاد قوة 13

اـ القوة العسكرية ضد منتيكي القانوف الدولي، والتي لـ يوفؽ المجتمع عسكرية يناط بيا استخد
 الدولي إلى إيجادىا ألسباب مختمفة، ما شكؿ عجزا في إيجاد آليات تطبيؽ الجزاءات الدولية.

/ كذلؾ فإف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يغفؿ عف الدور الكبير الذي يمكف أف تمعبو المنظمات 14
لجزاءات الدولية وتدابير القمع، غير أف ربط الميثاؽ لتحرؾ ىذه اإلقميمية في موضوع ا

 المنظمات بإرادة و إشراؼ مجمس األمف قد حدَّ مف فاعمية المنظمات اإلقميمية في فعؿ الجزاء.
/ إف موضوع الشرعية الجزائية بحسب الميثاؽ األممي، تعني أف تتوافؽ قرارات مجمس األمف 15

دة، لكف واقع التطبيؽ ليذه الجزاءات عمى األرض قد أثبت أف ىذه بغايات وأىداؼ األمـ المتح
القرارات و إف كانت في بعض منيا شرعية كحالة تطبيؽ العقوبات ضد العراؽ، إال أنيا مف 
منظور الشرعية الموضوعية كانت تفتقد لممشروعية مف حيث أنيا أضرت بحقوؽ وكرامة 

ضد العراؽ بأنيا وسيمة عشوائية عادت بنظاـ اإلنساف العراقي إلى حد أف وصفت الجزاءات 
 الجزاءات إلى عيد االنتقاـ والثأر فيما قبؿ التنظيـ الدولي. 

التي  17/ إف غموض أحكاـ الميثاؽ المتعمقة بمنظومة الجزاءات الدولية ال سيما في مادتو 16
اء محكـو تحدد موجبات فرض الجزاء، ىي غير واضحة وال محددة بدقة، ما جعؿ مف فعؿ الجز 

بإرادة سياسية ال قانونية، تحتكـ لمصالح الدوؿ الكبرى وفؽ استراتيجيات ىذه األخيرة في محيط 
 العبلقات الدولية.

أف ىذه المادة وغيرىا مف  16/ يرصد الباحث لمواد ميثاؽ األمـ المتحدة ال سيما في مادتو 17
ائية، ما يؤكد السمطة المطمقة المواد، تعيؽ أي رقابة قانونية عمى أعماؿ مجمس األمف الجز 
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لمجمس األمف في فرض الجزاء دوف رقابة تذكر عمى أعمالو، ال مف ناحية الجمعية العامة وال 
 مف ناحية محكمة العدؿ الدولية، ما يضر بمصداقية الجزاء واحترامو.

حدودية / أثبت الواقع التطبيقي لمنظومة الجزاءات الدولية فيما قبؿ نياية الحرب الباردة م11
وعدـ فاعمية المنظومة الجزائية في اتخاذ موقؼ الردع عمى المخالفيف لمقانوف الدولي سواء 
بالنسبة لحالة كوريا أو لحالة جنوب إفريقيا أو روديسيا الجنوبية، أكاف ذلؾ بسبب عدـ التزاـ 

ذ الجزاء دوؿ الجوار بحزمة الجزاءات أو كاف بسبب تقصير الييئات التنفيذية لممنتظـ في اتخا
 المناسب.

يرصد الباحث في صدد تطور الجزاءات الدولية في فترة نياية الحرب الباردة أنيا أىـ / 11
 مرحمة لتطور الجزاءات وذلؾ مف خبلؿ أربعة تطورات.

َوَضَح تطور الجزاءات الدولية مف ناحية الموجبات المستجدة لفرض الجزاء مف مثؿ  -
رادة  االنتياكات الكبرى لحقوؽ اإلنساف و األصوؿ الديمقراطية أو المتعمقة بالتيديدات اإلرىابية وا 

 امتبلؾ األسمحة النووية.
َوَضَح تطور الجزاءات الدولية مف حيث موضوع ومحؿ فرضيا، فقد تعدى الدوؿ ليكوف  -

األفراد محبل جديدا لفرض الجزاءات الدولية في إطار التطور الذي شيده المركز القانوني لمفرد 
ثبَّت المسؤولية المزدوجة في خصوص الدولة واألفراد، بؿ أف رصد التطور في خصوص  والذي

محؿ فرض الجزاء قد أباف أنو قد مس الكيانات مف غير الدوؿ واألفراد في صورة التنظيمات 
اإلرىابية و آخرىا ضد تنظيـ داعش اإلرىابي و صورة فاعمية الجزاء ضده ىو في تجميد أمواؿ 

التنظيمات اإلرىابية و حث الدوؿ عمى تجفيؼ منابع تمويؿ ىذه التنظيمات  ومنع سفر نشطاء
 ما يحد مف نشاطيا و يعرقؿ مف سيولة حركتيا.

َوَضَح تطور الجزاءات مف خبلؿ آليات فرض الجزاء في صورة اآلليات غير الميثاقية خاصة  -
مة الجنائية الدولية الدائمة المتعمقة بالمحاكـ الجنائية المؤقتة في أوؿ مرحمة و في صورة المحك

في مرحمة ثانية، كآلية قضائية تسعى إلى فرض الجزاء عمى المخالفيف لمقانوف الدولي في 
صورة األفراد والمسؤوليف والذي ثبت في واقع التطبيؽ تحقيقيا لمفاعمية مف منظور معاقبة 

محافظ '' "تاديتش" و مسؤوليف سابقيف عف انتياؾ أحكاـ القانوف الدولي ومنيـ ''ميموزوفيتش
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رواندا األسبؽ ''جوف كامبندا'' وصوال إلى محاكمة المحكمة الجنائية الدولية لرئيس ساحؿ العاج 
    14/16/1162السابؽ ''لوراف غباغبو'' بتاريخ: 

وكذا يَّ بالتدخؿ اإلنساني كذلؾ تطورت آليات فرض الجزاء الدولي غير الميثاقية فيما سم   
نظاـ مكمؿ لمنظاـ التقميدي ، والتي خمصنا إلى أنيا الرابعبلـ في جيميا آلية قوات حفظ الس

لمجزاءات الدولية مف منظور أنيا تيدؼ في أحد أجياليا إلى المنع والوقاية مف حدوث النزاعات 
ومف ثمة تسعى في األساس إلى استبعاد الظروؼ الموضوعية التي تؤدي إلى فرض التدابير 

ؽ حينيا االمتثاؿ لمقانوف الدولي، بؿ أنيا مف قبيؿ الجزاء التقميدي وتحقالقسرية لؤلمـ المتحدة 
 في بعض الحاالت.

لقد تعدى شكؿ الجزاءات الدولية النمط الشامؿ ليا، والذي أثبت محدوديتو وعدـ فاعميتو بؿ  -
وجرمو في حؽ الحقوؽ األساسية لئلنساف، ليصؿ التطور في خصوص المنظومة الجزائية إلى 

ما يسمى بالعقوبات الذكية التي حاوؿ مف خبلليا المجتمع الدولي، أف يوجد الموازنة  ابتداع
التي تحقؽ مف جية، العقوبة عمى المخالؼ لمقانوف الدولي وتحقؽ في الوقت ذاتو لعدـ المساس 
ف تحقؽ في  بحقوؽ اإلنساف الكبرى ومف ثمة تحقؽ فاعمية أفضؿ لمجزاء الدولي، وىو الذي وا 

ال يمحؽ أضرارا كبيرة بحقوؽ شعب الدولة محؿ فرض الجزاء، إال أنو ضعيؼ جزئية أنو 
 الفاعمية في التأثير في سموؾ الدولة محؿ المخالفة الدولية.

/ لقد أبانت األطروحة مف خبلؿ الحاالت التطبيقية، سواء في فترة ما قبؿ التنظيـ الدولي أو 16
 الدولية في تحقيؽ الفاعمية المأمولة منيا. في فترة عيد التنظيـ، محدودية منظومة الجزاءات

لقد أبانت األطروحة مف خبلؿ الحاالت التطبيقية ليا في فترة ما بعد الحرب الباردة فاعمية  -
ىذه المنظومة في تحقيؽ أىدافيا في الحالة العراقية بالنسبة لمحزمة األولى لمجزاءات الدولية مف 

 لعراؽ عمى العودة إلى ما قبؿ تاريخ الغزو لمكويتخبلؿ وصوؿ المنتظـ الدولي إلى إجبار ا

لكف المنظومة الجزائية وعف طريؽ مجمس األمف قد فشمت في اختبار مارؾ  ،11/16/1771
َنيا قد انتيكت الحقوؽ  بوسويت السداسي مف حيث أف استمرار العقوبات لفترة طويمة جدا، وَكو 

ف كانت  األساسية لئلنساف، جعؿ مف فاعمية الحزمة الثانية لمجزاءات الدولية ضد العراؽ وا 
شرعية بموجب صدورىا عف مجمس األمف إال أنيا تفتقد لممشروعية مف جية مساسيا بالحقوؽ 
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األساسية لئلنساف، ومف ثمة وصمنا إلى نتيجة أف الحزمة الثانية مف العقوبات قد كانت دوف 
 فاعمية.

س األمف كجياز سياسي أف يتعدى / أبانت حالة تطبيؽ الجزاءات ضد ليبيا قدرة مجم11
األصوؿ القانونية وينظر في قضية معينة، عمى أنيا مف اختصاصو بحكـ مساسيا بالسمـ 
واألمف الدولييف، بالرغـ مف فتوى محكمة العدؿ الدولية بأف القضية الميبية ىي حالة قانونية 

 تتعمؽ بتفسير وتطبيؽ اتفاقية دولية.
ة الجزاءات الدولية، مف خبلؿ تحقؽ ىدؼ الجزاءات في صورة أبانت الحالة الميبية فاعمي -

تسميـ ليبيا لممشتبو في قياميما بتفجيرات الطائرة األمريكية، لكف ذلؾ قد أباف أيضا أف تمؾ 
 الفاعمية قد ساىـ في تحققيا التضامف اإلقميمي مع ليبيا.

ىي حالة قانونية في  لقد ساىـ موقؼ محكمة العدؿ الدولية القاضي بأف الحالة الميبية -
إضعاؼ موقؼ الدوؿ الكبرى، و ساىـ حينذاؾ بتعجيؿ تحقيؽ ىدؼ الجزاءات الدولية ومف ثمة 

 القوؿ بفاعمية الجزاءات ضد ليبيا.
/ أبانت حالة تطبيؽ الجزاءات ضد كوريا الشمالية عدـ فاعمية منظومة الجزاءات الدولية، 12

ترة فرض العقوبات، إال أنيا استمرت في التجارب ذلؾ أف كوريا الشمالية وبالرغـ مف طوؿ ف
في ظؿ تيديد مستمر مف  6114النووية، بؿ و أجرت تجربة تفجير نووي رابع بتاريخ: جانفي 
 المتبنى باإلجماع بتاريخ: 6651األمـ المتحدة بحزمة جزاءات أخرى كاف آخرىا القرار 

16/11/6114. 
اءات ضد كوريا الشمالية يرجع لعدة عوامؿ، أقميا أبانت األطروحة إلى أف عدـ فاعمية الجز  -

المساندة التي تتمقاىا مف دولة الصيف وروسيا، فضبل عف كونيا ال تمثؿ االنشغاؿ األساسي 
ىذه الدوؿ كالممؼ  تلمدوؿ الكبرى بالنظر لممفات دوؿ أخرى تدخؿ أكثر في استراتيجيا

عمى دولة كوريا قد كاف قميؿ التأثير في اإليراني، زيادة عمى كوف أف تأثير العقوبات الذكية 
 االقتصاد الكوري المنغمؽ أساسا عمى منطقة التواجد. 

أبانت حالة تطبيؽ الجزاءات ضد إيراف، قدرة النظاـ اإليراني عمى التكي ؼ مع حزمة / 13
الجزاءات الدولية وقدرتو عمى الدخوؿ في اتفاقات مع دوؿ الجوار خففت مف شدة تأثير 
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، فضبل أف كوف الجزاءات مف نوع الجزاءات الذكية قد جعؿ النظاـ اإليراني يصمد في الجزاءات
 مواجية العقوبات.

كما أبانت الحالة اإليرانية اقتناع األمـ المتحدة ومف ورائيا الدوؿ الكبرى عمى ضرورة التغييػر  -
اليػدؼ مػف  في منيجية وىدؼ فرض الجزاءات مف المنتظـ الدولي ومف القوى الكبرى بأف صار

الجزاء ليس العقاب فػي حػد ذاتػو،  بػؿ ىػو القػدرة عمػى جمػب الدولػة المخالفػة لطاولػة الحػوار مػف 
أجؿ الوصوؿ إلى حؿ يكوف متوافقا و إرادة المجتمع الدولي في تغيير سػموؾ المخػالؼ مػف جيػة 
و إلػػػى عػػػدـ اإلضػػػرار بالمصػػػالح الكبػػػرى لممجتمػػػع الػػػدولي مػػػف جيػػػة أخػػػرى و عمػػػى رأسػػػيا عػػػدـ 

لمسػػاس بػػالحقوؽ األساسػػية لشػػعب الدولػػة محػػؿ ''المخالفػػة الدوليػػة'' وىػػو مػػا نجحػػت فيػػو األمػػـ ا
المتحدة في الحالة اإليرانية مػف خػبلؿ الوصػوؿ إلػى رفػع العقوبػات عمػى إيػراف مػع اشػتراط جممػة 

 مف التدابير المتعمقة بمراقبة النشاط النووي اإليراني.
األرض ال تػزاؿ تعتريػو بعػض الصػعوبات الناتجػة عػف  إف واقع تطبيؽ الجزاءات الدوليػة عمػى -

كثيرا مف الدوؿ الكبػرى قػد المعوقات الموضوعية التي تجابو منظومة الجزاءات الدولية، أقميا أف 
ارتكبت جرائـ حرب و جرائـ إبادة بؿ واحتبلؿ لػبعض الػدوؿ كحالػة الواليػات المتحػدة فػي غزوىػا 

مجمػس األمػف لػـ يتحػرؾ لمناقشػة الفعػؿ وال لفػرض الجػزاء إال أف  ،6111ألفغانستاف والعراؽ عاـ 
الػبلـز لمثػؿ ىػػذه الخروقػات، مػا جعػػؿ مػف آليػة الجػػزاء الميثاقيػة بػدوف فاعميػػة، ىػي تحػت الطمػػب 

عػػدـ التجػػانس القاعػػدي السػػائد فػػي المجتمػػع ووفػػؽ مػػوازيف القػػوة و إرادة الػػدوؿ الكبػػرى. بػػداعي 
 الدولي

في أحد معانيو، إنمػا يعنػي أف يطبػؽ عمػى جميػع أشػخاص  إف مضموف فاعمية الجزاء الدولي -
القانوف الدولي بغض النظر عػف قػوة ومركػز الػدوؿ، مػف أجػؿ ذلػؾ فإنػو ال يمكػف أف يتحقػؽ ىػذا 

بشػأنيا بمجموعػة مػف  نقتػرحالطموح في وجػود الصػعاب والمعوقػات التػي سػبؽ وتناولناىػا، والتػي 
عبلجػػي، لعميػػا تحقػػؽ فاعميػػة أكبػػر لمجػػزاءات وقػػائي واآلخػػر  عمػػى محػػوريف أحػػدىما االقتراحػػات

 الدولية في حدود ما تسمح بو موازيف القوى في محيط العبلقات الدولية.
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 االقتراحات
والتي ىي في الحقيقة  االقتراحاتالدراسة إلى جممة مف  اقتراحاتسأجمؿ في خصوص     

 باب الثاني.إجابات عف المعوقات التي سبؽ وتناولناىا في الفصؿ الثالث مف ال
قد سبؽ لعديد الدراسات أف تناولتيا بالتحميؿ  االقتراحاتولكف قبؿ ذلؾ فإف مجمؿ ىذه     

واالقتراح، أكاف ذلؾ في صدد ضرورات تعديؿ أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة، أو في صدد ضرورة 
أو تعديؿ أجيزة األمـ المتحدة في صورة مجمس األمف وتوسعة عدد أعضائو ومنع حؽ النقض 

تقييده بشروط تمنع تطرؼ مجمس األمف في اتخاذ القرار أومف جية تقييده بمنح صبلحيات 
أكبر لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة وفرض رقابة قضائية عمى أعماؿ مجمس األمف، أو مف 

مف  25أو تشكيؿ لجنة أركاف الحرب بموجب المادة:  21جية تفعيؿ تطبيؽ اتفاقيات المادة: 
في اعتبار الواقع الدولي وموازيف القوى، ىي مف  االقتراحاتاعتقد أف كؿ ىذه  فػػػػلكالميثاؽ، 

قبيؿ النظرة التفاؤلية التي ال تجد ليا مف سبيؿ لمتحقيؽ، عمى األقؿ في األمد المنظور، وكيؼ 
دخاؿ كؿ ىذه التعديبلت في وجود أحكاـ المادة:  يمكف تعديؿ أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة وا 

مف الميثاؽ، التي تشترط ابتداء موافقة الدوؿ الخمسة الكبرى صاحبة حؽ الفيتو،  117، 116
وفي وجود إصرار الدوؿ الكبرى في عدـ التخمي عمى االمتيازات التي يخوليا إياىا ميثاؽ األمـ 

 :تتحدد عمى النحو التالي ياألكثر واقعية في اعتقاد اإلقتراحاتلتكوف المتحدة، 
ميمية األخذ بزماـ الشأف اإلقميمي ومف ثمة تكوف األقدر أوال عمى نظر عمى المنظمات اإلق -

النزاع ومحاولة إيجاد الحؿ السممي لو قبؿ اتخاذ الموقؼ المتعمؽ بفرض الجزاءات، التي إف تـ 
فرضيا وجب أف يكوف ذلؾ بيد وآليات المنظمات اإلقميمية تطبيقا لبلمركزية فرض الجزاء، مع 

عبلـ واإلخطار، وىو ما ال يمكف أف يتحقؽ إال بتضميف المنظمات حؽ مجمس األمف في اإل
اإلقميمية في قوانينيا األساسية إلمكانية اتخاذ تدابير القمع في اإلقميـ، أخذا في االعتبار أف 
الدوؿ سيدة في إنشاء ما تراه مناسبا، وأف منظمة األمـ المتحدة في النياية، ىي ىيئة ال تتعدى 

لدوؿ، وفي ىذا اإلطار يشار إلى أف منظمة االتحاد اإلفريقي قد أنشأت سمطاتيا سيادات ا
مجمس السمـ واألمف اإلفريقي كييئة تيتـ بتعزيز السمـ واألمف في إفريقيا ومف تدابير ذلؾ وضع 
سياسة دفاعية مشتركة، والقياـ بتدابير األمف الجماعي التي تفترض استخداـ العقوبات ووسائؿ 
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وىي  ،ألحكاـ منظمة اإلتحاد اإلفريقي ومف قبمو أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة القمع عمى المخالؼ
ف كانت في بداياتيا إال أنيا وال شؾ ستكوف أكثر  ،وموجودة عمى المستوى النظري ،خطوة وا 

ارتقت ىذه الدوؿ في التنمية وانتيجت أساليب ديمقراطية تقوي  تأثيرا في واقع ىذه الدوؿ متى
تمع الدولي، ولعؿ تعاظـ األخطار المحيطة بأي إقميـ يبعث عـز ىذه مف شوكتيا في المج

  .مقاومة منتيكي القانوف الدولي المنظمات في اتخاذ المبادرة مف أجؿ
وجب عمى المجتمع الدولي انطبلقا مف اإليماف بضرورات التضامف بيف دولو أف يمجأ إلى  -

الكفيمة، أوال بمنع نشوب النزاعات وثانيا  تنشيط الدبموماسية الوقائية مف خبلؿ إيجاد اآلليات
بمنع تحوؿ النزاعات إلى صراعات، والحد مف انتشار ىذه النزاعات عند وقوعيا، ومف ثمة 

ئية في منع إيقاع الجزاء ابتداءا، وىو صورة الفاعمية المثمى مف تسيـ أحكاـ الدبموماسية الوقا
 خبلؿ االمتثاؿ لمقانوف الدولي.

في التداعي أماـ محكمة العدؿ الدولية إجباريا بحيث يمتنع مجمس األمف  جعؿ لجوء الدوؿ -
 اتخاذ أي قرار بفرض الجزاء إال بعد فتوى مف محكمة العدؿ الدولية.

إنشاء وحدات فرض السبلـ تكوف مسمحة تسميحا أثقؿ مف وحدات األمـ المتحدة لحفظ السبلـ  -
تفاقـ الموقؼ كما تنص عميو أحكاـ المادة:  مشكمة مف متطوعيف مف الدوؿ األعضاء تيتـ بعدـ

 مف الميثاؽ. 21
التركيز عمى أف تكوف طبيعة الجزاءات محؿ الفرض مف نوع الجزاءات الذكية التي تستيدؼ  -

نوعا مف السمع والبضائع، التي ال تتعمؽ بالغذاء والدواء والمستمزمات الضرورية لمحياة والتعميـ، 
مف األفراد والمؤسسات ما يجنب السكاف المدنييف وفئات الشعب  بؿ وتركز وتستيدؼ فئة معينة

 اليشة اآلثار السمبية ليذه العقوبات.
التركيز عمى المراجعة الدورية لسمة العقوبات المفروضة عمى الدولة، ومف ثمة الوصوؿ إلى  -

أو فشميا  تقييـ مدى فاعمية العقوبات وتحقيقيا ألىدافيا، ومف ثمة في حاؿ تبياف تحقيؽ ىدفيا
 أو تأثيرىا عمى حقوؽ اإلنساف، العمؿ عمى استبداليا أو رفعيا.
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يجب في إطار إصدار القرارات الجزائية أف تحدد في فترة زمنية معينة حتى ال تكوف مف  -
سنة ولـ تنتو إال  11دوف نياية كالذي حدث في حالة العراؽ التي دامت العقوبات بصدده 

   6111باحتبللو العاـ 
ورة توفير إطار قانوني لتعويض ضحايا نظاـ العقوبات ومنيا الدوؿ المجاورة لمدوؿ محؿ ضر  -

 الفرض، ما سيسيـ في التزاـ ىذه الدوؿ بقرارات مجمس األمف الجزائية ويجعميا أكثر فاعمية.
يجب تعديؿ آلية اتخاذ القرارات مف اإلجماع إلى األغمبية البسيطة حتى ال يعرقؿ فيتو إحدى  -

ؿ األعضاء برامج األمـ المتحدة المكيفة مع مسار فرض العقوبات الدولية كالذي حدث الدو 
بخصوص برنامج النفط مقابؿ الغذاء والذي أفشؿ عنوة بسبب اعتراض الواليات المتحدة 
األمريكية عمى كثير مف العقود، ما جعؿ البرنامج بدوف فاعمية وزاد مف معاناة الشعب العراقي 

 بسبب العقوبات.
ضرورة تحقيؽ العدالة والمساواة في فرض الجزاء عمى جميع الدوؿ المخالفة ألحكاـ القانوف  -

ا وضعيفيا أف يفرض ييَ و قَ الدولي، إذ  مف شأف وجود العدالة في تطبيؽ الجزاء عمى الدوؿ 
احتراـ القانوف الدولي ومف ثمة يحقؽ االمتثاؿ إلحكامو، ما يزيد في فاعمية وجدوى الجزاء في 

 ؿ فرضو.حا
ضرورة المزاوجة بيف أحكاـ الفصؿ السادس والسابع لميثاؽ األمـ المتحدة في اآلف نفسو،  -

وىو األمر الذي يسمح، ببقاء قنوات الحوار مع الدولة محؿ االنتياؾ مفتوحة، مع توافر وسائؿ 
 لمضغط ترىؽ الدولة في مقدراتيا ولو عمى األمد البعيد.

ة الدولية مف خبلؿ حث الدوؿ عمى االنضماـ إلييا ولف يكوف تفعيؿ دور المحكمة الجنائي -
ذلؾ ممكنا، ما دامت المحكمة مرتبطة في إمكانية تحريؾ الدعوى أو عدميا بمجمس األمف فاقد 
المصداقية، ما يحتـ عمى المحكمة أف تعدؿ في نظاميا األساسي بأف تمغي بعض المواد كنص 

حاكمة منتيكي أحكاـ القانوف الدولي بإرادة مجمس مثبل التي ترىف دورىا في م 14المادة: 
األمف، ومف ثمة سيبقى قادة ومسؤولي الدوؿ الكبرى المرتكبيف لجرائـ الحرب وجرائـ اإلبادة 

 والجرائـ ضد اإلنسانية والعدواف بعيديف عف الجزاء.
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ة في ( خاصInterpolتعزيز التعاوف بيف مجمس األمف ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية ) -
 متابعة وتعقب األشخاص محؿ اإلدراج عمى قائمة األشخاص محؿ العقوبات مف مجمس األمف.

تبني الدوؿ لبلختصاص العالمي في تشريعاتيا الداخمية ومف ثمة تستطيع ىذه الدوؿ أف  -
تبسط اختصاصيا عمى األفراد المرتكبيف لمجرائـ الدولية الكبرى ما سيسيـ في ردع المسؤوليف 

 المرتكبيف ليذه الجرائـ ويحقؽ الفاعمية المأمولة مف الجزاء ضد األفراد والمسؤوليف. والقادة
مف الحقيقة في نهاية األطروحة القوؿ، بأف بحث مدى فاعمية الجزاء الدولي بالنظر      

لتطور مسارع، يجب أف يراعى عند إصدارنا لمحكـ بصددع، تعقيد المجتمع الدولي وتشابؾ 
ـ مساواتها واقعيا، مف حيث القوة والقدرة، ما يجعؿ مف تحقيؽ الفاعمية مصالح الدوؿ وعد

هو تحقيؽ نسبي، بالنظر لعدـ التوازف الطاغي عمى الساحة الدولية وهو االختالؿ الذي ليس 
  محال لمتغيير في األمد المنظور....

 تمت بتوفيؽ مف اهلل وفضمه
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  الممخص
لقد تطمب الخوض في موضوع تطور الجزاءات الدولية وتأثيره عمى فاعميتيا، التطرؽ إلى      

ال سيما فرع القانوف الدولي الجنائي عند تناوؿ المحاكـ الجنائية  عدد مف فروع القانوف الدولي،
ال سيما عند التطرؽ آلثار  الدولية المؤقتة والدائمة، وفرع القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف،

لى جممة مف المفاىيـ واألطروحات النظرية ال سيما  العقوبات الدولية عمى حقوؽ اإلنساف، وا 
لجماعي والتدخؿ اإلنساني واإلرىاب كموجبات جديدة لفرض الجزاءات المتعمقة بمفاىيـ األمف ا

 الدولية، كؿ ذلؾ في إطار التغير في النظاـ الدولي ال سيما بعد نياية الحرب الباردة. 
إلى أف موضوع الجزاءات الدولية قد انتقؿ في مسار تطوره مف أساليب  وقد بينت الدراسة،     

ية في عيد ما قبؿ التنظيـ الدولي إلى أف يكوف محكوما في عيد االنتقاـ والحرب كوسيمة جزائ
وردت في أوؿ مرحمة في عيد العصبة ثـ في وآليات تنفيذية التنظيـ الدولي بنصوص تشريعية 
فترة فارقة في مسار ىذا التطور، أكاف ذلؾ في  التسعينات،ميثاؽ األمـ المتحدة، لتكوف فترة 

تسيـ في تعضيد قية، د استحداث آليات غير ميثاصدد موجبات فرض الجزاء أو في صد
ليشمؿ تطور منظومة الجزاءات الدولية محؿ فرض الجزاء في صورة  منظومة الجزاءات الدولية،

األشخاص واألفراد وفي صورة الكيانات مف غير الدوؿ واألفراد، تبعا كذلؾ لتطور طبيعة 
أف تكوف أكثر تحديدا ودقة في صورة  إلى ليا،الجزاءات مف حيث انتقاليا مف الطابع الشامؿ 

 ، بيدؼ أف يواكب ىذا التطور، فاعمية أكبر لمجزاءات الدولية.ما سمي بالعقوبات الذكية
لقد أبانت األطروحة إلى أف تحكـ مجمس األمف كجياز تنفيذي، في وسائؿ تفعيؿ آليات      

قية واحتراـ الجزاء مف قبؿ األمف الجماعي ال سيما القسرية منيا، أكبر عائؽ في تحقيؽ مصدا
المخاطبيف بأحكامو، ما جعؿ مف فاعمية الجزاء محؿ ضعؼ، وعدـ قدرة في تحقيؽ األىداؼ 

 والغايات المرجوة منو.
بأف حؿ معضمة فاعمية الجزاء في اإلطار الدولي، ينبغي ليا أف تتجاوز  ارس،عتقد الدي     

بمصالح الدوؿ العظمى صاحبة الفيتو، بأف تأخذ أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة الجامدة والمحكومة 
المنظمات الدولية اإلقميمية المبادرة، باتخاذ الموقؼ المناسب ولو كاف ذلؾ في صورة تدابير 
دراؾ  قسرية، ضد الدولة أو الكياف أو األشخاص محؿ انتياؾ القانوف الدولي، بالنظر لمعرفة وا 
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واالجتماعي لؤلشخاص والكيانات، محؿ فرض ىذه التنظيمات لمواقع الجغرافي واالقتصادي 
 الجزاء. 
ميما يكف مف أمر فإف الدراسة تسمـ، بأف تعقيد المشيد السياسي الدولي مف جية، وجممة      

المعوقات الييكمية في بناء المنظومة الجزائية مف جية ثانية، تكاد تكوف محؿ اعتبار، في تبرير 
ينفي ذلؾ وجود فاعمية نسبية، ساىـ في تحقيقيا مسار  قمة فاعمية الجزاءات الدولية، دوف أف

تطور الجزاءات الدولية، مف عيد ما قبؿ التنظيـ الدولي إلى تاريخ راىف فرض الجزاءات زمف 
ف كاف ذلؾ بتسارع بطيء.  الكيانات مف غير الدوؿ واألفراد، وا 
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: Résumé 

L’étude de l’évolution des sanctions internationales et son impact sur leur 

efficacité a suscité l’incrimination de certaines branches du droit international, 

notamment le droit pénal international  dans  les tribunaux pénaux internationaux 

temporaires et permanents, le droit international des droits de l’homme dans 

l’examen de l’impact des sanctions internationales sur les droits de l'homme, et 

d’autres concepts et théories relatifs à la notion de sécurité collective, l'intervention 

humanitaire et le terrorisme en tant que nouveaux faits suscitant l'imposition de 

sanctions internationales, dans le contexte du nouvel ordre mondial, et 

particulièrement après la fin de la guerre froide. 

L'étude a montré que la question des sanctions internationales avait dans son 

évolution surpassé les méthode de vengeance et de guerre comme moyen de 

sanction pratiqué à l'époque d’avant l'organisation internationale, elles sont 

désormais soumis dans l'ère de l'organisation internationale à des textes législatifs et 

des dispositifs exécutifs conçus en premier lieu sous la coupe de la Société des 

Nations, puis dans la Charte des Nations Unies. Mais la période des années quatre 

vingt dix a été déterminante dans le cadre de ce développement, que ce soit dans les 

faits suscitant l'imposition de la sanction ou dans la création de nouveaux dispositifs 

non inclus dans la charte, contribuant à la consolidation du système des sanctions 

internationales et le développement de ce système en charge d’imposer les sanctions 

à des personnes, des individus et des entités non étatique entre autre. 

Cette transition a aussi touché la nature des sanctions allant d’un caractère 

global vers la précision prenant ainsi la forme de ce qu’on appelle les sanctions 

intelligentes, afin que ce développement puisse garantir une meilleure efficacité des 

sanctions internationales. 

La présente étude a montré que le contrôle par le Conseil de Sécurité en sa 

qualité de dispositif exécutif, des moyens de mise en œuvre des mécanismes de 

sécurité collective, ceux coercitifs particulièrement, représente le plus grand 

obstacle à donner de la crédibilité et du respect à la sanction par les personnes 

condamnés, ce qui a affaibli son efficacité et l’a empêchée d’atteindre les buts et les 

objectifs souhaités. 
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L'étude estime que la solution au dilemme de l'efficacité de la sanction dans 

le cadre international devrait aller au-delà des dispositions de la Charte des Nations 

Unies jugées inertes et régies par les intérêts des grandes puissances en possession 

du droit de veto, que les organisations régionales et internationales devrait prendre 

l'initiative par la prise de  position appropriée,  même sous la forme de mesures 

coercitives contre l'Etat, l’entité ou les personnes ayant transgressé le droit 

international, compte tenu de la connaissance et la conscience de ces organisations 

de la réalité géographique économique et sociales de ceux  qui rejettent les 

sanctions.  

Quoi qu’il en soit, l'étude suppose que la complexité de la scène politique 

internationale d'une part, et l’ensemble des obstacles structurels contrariant la 

construction du système pénal d'autre part, sont d’une grande importance pour 

justifier le manque d'efficacité des sanctions internationales, sans toutefois nier la 

présence d’une efficacité relativement existante ayant  contribué à l'évolution des 

sanctions internationale de l'époque précédant l’organisation international en 

arrivant à la réalité de nos jours marqué par l'imposition de sanctions aux entités 

non étatiques, même à une vitesse assez lente.  

 
 


