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: مقدمة

إف ظاىرة التدخؿ العسكرم قديمة قدـ األمـ، كيرد إستخداـ ىذا المفظ في أبحاث       
العالقات الدكلية إلى دكؿ المدينة في عيد اليكناف القديـ، خاصة في كؿ مف سبارطة كأثينا، 
إذ كاف التدخؿ بصفة عامة كالتدخؿ العسكرم بصفة خاصة شأف ىتيف الدكلتيف القطبيتيف، 
فعف طريؽ التحالؼ بيف أحد ىذه األقطاب كالدكؿ الضعيفة بمساندة أثينا الديمقراطييف في 

حيف طمب الشمكلييف مساندة سبارطة، كعميو تغير اإلطار التفاعمي بيف ىذه الدكؿ مف إطار 
كمف ىذه الحقيقة التاريخية َعِمؿ . إستقطابي منفعي إلى إطار قمعي يغمره التدخؿ كالعدكاف

thucydides عمى دراسة الظاىرة مف خالؿ تحميؿ الحرب البيمكبكنيزيو حينما حاكلت 
 .1ككرسيرا إعادة تنصيب الممؾ إبيدامنكس فتدخمت ككربينثا

      كىك ما يبرر إستغالؿ ظركؼ عدـ اإلستقرار الداخمي لبعض الدكؿ لتحقيؽ المصالح 
اآلنية لمدكؿ األكثر قكة كتجانس، كرغـ ذلؾ لـ يقتصر التدخؿ العسكرم في العصكر القديمة 
عمى اليكناف كحدىا، بؿ كاف مستخدما بكثرة  مف قبؿ اإلمبراطرية الركمانية التي تحتؿ مكقعا 

إستراتجيا مييمنا عمى ضفتي البحر المتكسط، حيث تدخمت عسكريا مرارا في نكميديا في 
 .2شماؿ إفريقيا

 كمنيا مبدأ 1648كبالرغـ مف تبني أعراؼ السمكؾ الحميدة إباف مؤتمر كستالفيا عاـ 
عدـ التدخؿ بصفة عامة، إال أف ىذه السمككيات العدكانية المنتيكة لمعايير األنظمة المكجية 
لمقانكف الدكلي مازالت آخذة في اإلستمرار كالتي تعد بمثابة نتاج لإلتجاىات التنافسية سكاءا 
كانت تعاكنا تنافسيا أك أعماؿ عدكانية في إطار نظاـ دكلي محدكد المصادر، فتحاكؿ كؿ 

دكلة جاىدة لمحصكؿ عمى أكبر نسبة مف األرباح بأقؿ تكمفة، كمف األمثمة عمى ذلؾ صراع 
 مع الكزير األكؿ البريطاني كاستمريو، حكؿ ما إذا كاف 19القكل األكركبية في بداية القرف 
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التدخؿ العسكرم مشركعا في حالة الحفاظ عمى الممكية في أكركبا التي كانت تعاني مف 
الثكرات الجميكرية، حيث كاف كاستمريو يصر عمى أف مثؿ ىذه األمكر تعني الشعكب قبؿ 
األنظمة لككنيا أمكرا داخمية ال تعني أم طرؼ أجنبي، ككجية نظره ىذه أثارة اإلختالؼ 

 .1كالجدؿ معيـ

لذلؾ فإف المفاىيـ الطبيعية حكؿ التدخؿ العسكرم كاستخدامو خضعت لتطكرات 
متالحقة عبر العصكر كالمراحؿ التي مرت بيا اإلنسانية، حيث كاف مف المقرر في القانكف 
الدكلي العرفي أنو يعترؼ لألعضاء في المجتمع الدكلي بالحؽ في اإللتجاء إلى الحرب، 
بكصفو حقا مف حقكؽ السيادة الثابتة ليا، بحيث كانت الدكؿ تستطيع استخداـ التدخؿ 

العسكرم في أم كقت، كمف أجؿ أم سبب، كقد أدت التطبيقات الدكلية لنظرية الحرب خالؿ 
القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر إلى قياـ أصؿ عاـ يقضي بتحريـ استخداـ القكة في 

 .2العالقات الدكلية

كقد كردة عمى ىذا األصؿ العاـ عدة إستثناءات في القانكف الدكلي التقميدم تتمثؿ في 
حؽ المحافظة عف النفس، حالة الظركرة، حؽ مساعدة النفس، كممارسة الحقكؽ القانكنية 

 .بالقكة، كالتدخؿ المشركع

فطبقا لمتفسير الشائع لحؽ المحافظة عمى النفس فإنو يمكف لمدكلة اإللتجاء إلى التدخؿ 
بالقكة العسكرية متى شاءت مف أجؿ الحفاظ عمى تكازف القكة أك إعادتو إلى نصابو، كال 

يشترط أف تككف الدكلة االخرل التي اتخذ العمؿ ضدىا قد أخمت بحقكؽ الدكلة األكلى أك 
 .قامت بعمؿ محـر بمقتضى القانكف الدكلي

كمف ىنا كانت الدكلة القكية تمجأ الى التدخؿ عسكريا عمى أساس الحؽ في المحافظة 
عمى النفس عمى أكسع نطاؽ، األمر الذم كاف ينطكم عمى مخاطر جمى، كعميو فبظيكر 
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ك االتجاه نحك تنظيـ استخداـ القكة في العالقات " برايف كميكج"عصبة األمـ كابراـ ميثاؽ 
الدكلية تنظيما قانكنيا مف خالؿ ميثاؽ األمـ المتحدة فقد تالشى حؽ المحافظة عمى النفس 

 .بكصفو حقا مقررا بالقانكف الدكلي كبالتالي لـ يعد لو كجكد في الكقت الحالي

أما حالة الضركرة فيي الحالة التي تككف فييا الدكلة ميددة بخطر جسيـ يمكف أف 
كال يككف - كتيديد السالمة االقميمية أك اإلستقالؿ السياسي لمدكلة- يعرض بقاءىا لمخطر

إلرادتيا دخؿ في نشكؤىا، كال يمكف دفعو إال بإىدار مصالح أك حقكؽ دكلة أجنبية، كلعؿ 
تطبيقات حالة الظركرة كمبرر إلستخداـ القكة سكاءا قبؿ أك بعد الحربيف العالميتيف األكلى 

 .1كالثانية كحادثة كاركليف كغيرىا

ذا كاف الفقياء ينكركف حؽ المحافظة عمى النفس، كما يترددكف في اإلعتراؼ بحالة  كا 
الضركرة كمبرر لمتدخؿ العسكرم بإعتبار أنيما ال يستنداف عمى كقكع مخالفة قانكنية دكلية 
سابقة مف طرؼ الدكلة التي يتـ التدخؿ العسكرم ضدىا، فإف حؽ مساعدة النفس يختمؼ 
عما سبؽ ككنو يستند عمى كقكع مخالفة قانكنية دكلية مف جانب الدكلة التي يتـ التدخؿ 

العسكرم ضدىا، بمعنى أنو لقياـ حؽ مساعدة النفس يشترط أف يصدر مف الدكلة األخرل 
عمؿ ينطكم عمى اإلخالؿ بالحقكؽ القانكنية المعترؼ بيا لمدكلة األكلى كمف أمثمة ذلؾ عدـ 
الكفاء باإللتزامات المستمدة مف المعاىدات أك اإلخالؿ بسيادة الدكلة اإلقميمية أك أية أفعاؿ 

، كيشتمؿ حؽ مساعدة النفس عمى الدفاع الشرعي 2أخرل غير مشركعة كفقا لمقانكف الدكلي
كأعماؿ اإلنتفاـ ككالىما يستند عمى كقكع خطأ قانكني دكلي سابؽ، أم أنيما يتخذاف كرد 
فعؿ لإلخالؿ بالحقكؽ القانكنية المقررة لمدكلة، فإذا كاف حؽ الدفاع عف النفس يستخدـ 

لحماية الحقكؽ األساسية مف األضرار التي يتعذر تداركيا عندما يتعذر اإللتجاء إلى كسائؿ 
الحماية األخرل في ظؿ الظركؼ المحيطة، أم أف كظيفة الدفاع الشرعي ىك المحافظة عمى 

الكضع القانكني القائـ، فإف أعماؿ اإلنتقاـ تعنى حمؿ الدكلة المعتدية عمى العكدة إلى 
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الشرعية عف طريؽ ردعيا بتكقيع العقاب عمييا أك حمميا عمى تقديـ التعكيضات جراء 
 .أفعاليا غير المشركعة

كبالرغـ مف صدكر عيد عصبة األمـ كمثاؽ برايف كاليكج فإف األمر لـ يحسـ بشأف 
مشركعية أعماؿ اإلنتقاـ المسمح، فقد استمر كثير مف الفقياء في القكؿ بمشركعية أعماؿ 

العنؼ عمى أساس مقابمة الشر بمثمو كلـ يماثمكا بيف أعماؿ اإلنتقاـ المسمحة كالحرب 
بالمعنى القانكني مف حيث التجريـ، كلقد تطكر تقييد حؽ الدكؿ في مقابمة الشر بمثمو 

، كما ينص 19251عاـ " لككارنك" تدريجيا بإبراـ مجمكعة متزايدة مف المعاىدات مثؿ ميثاؽ 
عميو مف تحريـ الغزك كاليجـك كأعماؿ العدكاف كما نصت بعض الكثائؽ الدكلية المتعمقة 
بإتباع الطرؽ السممية لتسكية المنازعات الدكلية كتحريـ أعماؿ اإلنتقاـ، لكف ىذا التحريـ 
يدخؿ في إطار العالقات الدكلية الثنائية لمدكؿ المتعاقدة، ك ال يدخؿ في نطاؽ القانكف 

 .الدكلي العاـ

كاف القانكف الدكلي في القرف التاسع عشر يشتمؿ فضال عف الصكر السابقة لمتدخؿ 
كىذا األخير ينصرؼ إلى التدخؿ " التدخؿ المشركع" العسكرم عمى صكر أخرل تتمؿ في 

العسكرم اإلنساني إضافة إلى التدخؿ لمنع اإلخالؿ بالنظاـ القائـ في األراضي المجاكرة، 
كعمى غرار الفقياء التقمديكف لمقانكف الدكلي، فإف أعمب فقياء القانكف الدكلي في نياية القرف 
التاسع عشر كانكا يعترفكف بالحؽ بالتدخؿ اإلنساني مستنديف في ذلؾ عمى أف الدكلة التي 
تسيئ إستخداـ حقكؽ سيادتيا عف طريؽ معاممة األفراد الخاضعيف لسمطاتيا سكاء كانكا 

 .مكاطنيف أـ أجانب معاممة كحشية، إنما تكفر المبرر القانكني لمتدخؿ العسكرم ضدىا

 .1898كعمى ذلؾ استندت الكاليات المتحدة األمريكية في تبرير تدخميا في ككبا عاـ 

بالرغـ مف مساندة عدد مف الفقياء ليذا األمر مستنديف في تبريرىـ لذلؾ إلى أف الدكلة 
ال تتمتع بالسيادة إال إذا تمتعت بمستكل معيف مف الكفاءة في إدارة شؤكنيا الداخمية، لكف 
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مف خالؿ التطبيقمت الدكلية المتعددة فمقد تعرض ىذا الحؽ إلساءة إستخدامو عمميا كعمى 
ذلؾ ينكر كثير مف فقياء القانكف الدكلي في الكقت الحاضر كجكد مثؿ ىذا الحؽ في التدخؿ 

 .العسكرم مف جانب الدكؿ بصفتيا الفردية ضد الدكؿ األخرل

كبالنظر إلى ميثاؽ األمـ المتحدة فإنو أنشأ مكفقا قاطعا بتحريـ التدخؿ العسكرم ككافة 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة ماعدا  (2/4المادة )أشكاؿ استخداـ القكة في العالقات الدكلية في 

( 51المادة )ما تعمؽ منيا بحفظ االمف كالسمـ الدكلييف أك بحالة الدفاع الشرعي مف خالؿ 
 .                  مف نفس الميثاؽ

قدـ الدكافع التي ساعدت عمى قياـ التنظيـ الدكلي أىـ كأيعد دافع األمف مف كعميو 
ككاف لتكافر األمف الدكلي فضؿ ظيكر الحاجة لمتعاكف بيف الدكؿ . نشاء منظمات دكليةإك

ف المصمحة المشتركة لمدكؿ في إكبالمقابؿ ؼ. 1شباع المصالح الدكلية المختمفةإبقصد 
المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف كالتضامف فيما بينيا لمكاجية العدكاف، كانت كراء 

ساسي ليذا التنظيـ أظيكر الفكرة األمف الجماعي كقيامو كنظاـ لمتنظيـ الدكلي ككيدؼ 

ف يطرأ تحكؿ عمى مفيـك السيادة أ كقد كاف لزاما، لكي تتبمكر فكرة األمف الجماعي، 
بحيث تتخمى الدكؿ عف التمسؾ بسيادتيا المطمقة كتقبؿ بسيادة مقيدة بقكاعد القانكف الدكلي، 

يضا التخمي بشكؿ تدريجي عف استعماؿ القكة في العالقات الدكلية، كحث أكما استمـز األمر 
لى الكسائؿ السممية لحؿ خالفاتيا الدكلية، مع االحتفاظ بحؽ الدكؿ االدكؿ عمى المجكء 

ذا تعرضت لمعدكاف كفي حالة انتياؾ السمـ كاالمف أالفردم كالجماعي في الدفاع عف النفس 
ف تتضامف فيما بينيا أنو يجب عمى الدكؿ إ ؼ،عماؿ العدكافأك كقكع عمؿ مف االدكلييف 

 .لى نصابيما كصد الدكلة المتعديةإإلعادة السمـ كاألمف الدكلييف 

لقد جعؿ ميثاؽ االمـ المتحدة مف األمف الجماعي نظاما كىدفا لتحقيؽ األمف الدكلي،  ك
حظر استخداـ القكة في العالقات الدكلية في : ساسيتيف ىما أكقاـ ىذا النظاـ عمى ركيزتيف 
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غير حاالت الدفاع عف النفس، كرد الفعؿ الجماعي مف جانب األمـ المتحدة مف خالؿ 
ك خرؽ السمـ كاألمف ألتي يراىا مجمس األمف في حاالت تيديد امجمكعة مف التدابير 

. 1الدكلييف

عف حفظ  ك مجمس األمف جياز تنفيذم لممنظمة كالمناط بو تحمؿ المسؤلية الرئيسية
السمـ كاألمف الدكلي كقمع أعماؿ العدكاف، كقد محنو الميثاؽ أكلكية كاضحة في معالجة 

الشؤكف السياسية، كخكلو سمطة تقرير ما يراه مف اإلجراءات في مكاجية المكاقؼ التي يمكف 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي تنص  (24)، كذلؾ بمقتضى المادة 2أف تيدد األمف الدكلي

رغبة في أف يككف العمؿ الذم تقـك بو األمـ المتحدة سريعا كفعاؿ، يعيد أعضاء " عمى أنو 
تمؾ الييئة إلى مجمس األمف بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السمـ كاالمف الدكلييف كيكافقكف 

 ".عمى أف ىذا المجمس يعمؿ نائبا عنيـ في قيامو بكاجباتو التي تفرضيا عميو ىذه التبعات

كبمقتضى ىذا الحؽ منحو الميثاؽ سمطات خطيرة تمكينا لو مف تحقيؽ ىذا اليدؼ، 
كىذه السمطات كالصالحيات التي منحيا الميثاؽ لممجمس بمكجب أحكاـ الفصؿ السابع 

عادتو إلى  تجعمو يتعامؿ مع تمؾ التيديدات بصفتو سمطة ردع ميمتيا حفظ األمف الدكلي كا 
نصابو، كيالحظ ىنا أف لممجمس سمطة تقديرية كاسعة،  فيك الذم يقرر ما إذا كاف ىناؾ 

مف ميثاؽ األمـ  (39)تيديد لمسمـ كاألمف الدكلي أك اخالؿ بو كىك ما يفيـ مف سياؽ المادة
يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ أك اخالؿ " المتحدة التي تنص عمى أنو 

بو أك ما إذا كاف ما كقع عمال مف أعماؿ العدكاف، كيقدـ في ذلؾ تكصياتو كيقرر ما يجب 
مف الميثاؽ لحقظ السمـ كاألمف  (42)ك (41)اتخاذه مف التدابير طبقا األحكاـ المادتيف 

 ".الدكلي كاعادتو إلى نصابو
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ال تفي بالغرض أك  (41)اذا رأل مجمس األمف أف التدابير المنصكص عمييا في المادة
ثبت أنيا لـ تؼ بو، جاز لو أف يستعمؿ القكة العسكرية المباشرة كالالزمة لصيانة األمف 

 ( "       42)الدكلي المادة

كقد حرصت األمـ المتحدة منذ نشأتيا عمى الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف مف 
غير . خالؿ العمؿ عمى تنفيذ بنكد الميثاؽ، كدعـ مشاركة المنظمات اإلقميمية في ىذا الشأف

صطدـ إمر حفظ األمف كالسمـ الدكلييف، أف مجمس األمف الدكلي، كىك الجياز المنكط بو أ
ستخدامو الدكؿ الكبرل مما حد مف سمطات المجمس طكاؿ إلى إبحؽ الفيتك الذم لجأت 

. األربعيف عاما األكلى مف نشأة األمـ المتحدة

نفردت الدكلة الكحيدة بقيادة العالـ إكمع نياية الحرب الباردة، كتفكؾ المعسكر الشرقي 
 مما 1990حتالؿ العراؽ لمككيت سنة إكىي الكاليات المتحدة االمريكية، كتزامف ذلؾ مع 

عطى مثاال نمكذجيا لتفعيؿ سمطات مجمس األمف بمكجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ كصد أ
كقد فتح ذلؾ الباب . خرلأالعدكاف عمى دكلة عضك في األمـ المتحدة مف قبؿ دكلة عضك 

ماـ مجمس األمف إلتخاذ العديد مف القرارات أكاسعا، في ضكء التطكرات الدكلية الالحقة، 
ستخداـ القكة العسكرية، كما شيدت إخطرىا أكفقا لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ك

ك لتنظيمات دكلية أسمطات المجمس تطكرا نكعيا في ىذا الشأف مف خالؿ تفكيض لمدكؿ 
ما بدعكل إكذلؾ . لى نصابيماإعادتيما إك أالتدخؿ عسكريا لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف، 

ك حماية الرعايا بالخارج، أك حماية الديمقراطية أرىاب، إلك التصدم ؿأحؽ التدخؿ اإلنساني، 
. العسكرم في مناطؽ عدة مف العالـ- مجمس األمف-كذلؾ  لتبرير تدخمو

، كما 2001 سبتمبر 11حداث أبزرىا ألمتطكرات الدكلية المعاصرة كلعؿ ك في ظؿ 
تالىا مف تدعيات كخاصة قياـ الكاليات المتحدة األمريكية كحمفاءىا بشف الحرب عمى 

فريؿ أ، ثـ غزك العراؽ في 2001ككتكبر أفغانستاف في أاإلرىاب بدءا بالتدخؿ العسكرم في 
2003 . 
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كجريمة اإلرىاب التي اتخذت ذريعة لمتدخؿ العسكرم في كثير مف مناطؽ العالـ 
كخاصة االسالمي، كأف كانت ليست بالجريمة الطارئة كال بالظاىرة الحديثة عمى الجماعة 

الدكلية، إال أف المجتمع الدكلي لـ ينتبو إلى خطكرتيا إال في العقد الثالث مف القرف 
 كتعرض ليا مؤتمر 1934العشريف، حيث أدرجت عمى قائمة اإلىتمامات الدكلية عاـ 

 كأحد أخطر الجرائـ التي يمكف أف تيدد 1935لتكحيد القانكف الجنائي عاـ " ككبنياجف"
االمف الدكلي، ثـ أخذت عصبة األمـ بزماـ المبادرة مف أجؿ كضع إتفاقية دكلية لمكافحة 

كمنذ ذلؾ الحيف لـ تتكقؼ الجيكد الدكلية عف . 19371جريمة اإلرىاب كالمعاقبة عمييا عاـ 
محاكالت كضع صيغة متفؽ عمييا تحدد ماىية تمؾ الجريمة كتبيف عناصرىا كمظاىرىا 
األساسية، إال أنيا كبالرغـ مف ذلؾ لـ تنجح تمؾ الجيكد في التكصؿ إلى تحديد كصؼ 
معيف كمتفؽ عميو لمسمكؾ اإلرىابي، كيرجع ذلؾ اإلخفاؽ كفي المقاـ األكؿ إلى محاكالت 
تسيس مفيـك اإلرىاب مف جانب األطر السياسية المختمفة ككضعو في صبغة سياسية ال 

 .تخدـ إال مصالحيا كمف ثـ الخركج بتعريؼ يفتقد لممكضكعية القانكنية

كمف األسباب الرئيسية أيضا ليذا اإلخفاؽ ىك تركيز أغمب تمؾ الجيكد عمى الجانب 
ىماؿ الجانب الشخصي أم تعييف الجية الفاعمة لو، كباتت كممة  الكصفي لمسمكؾ اإلرىابي كا 

اإلرىاب تنحصر في ذىف الكثير في إرىاب األفراد أك الجماعات كبالتالي إغفاؿ أخطر 
صكره عمى اإلطالؽ أال كىك اإلرىاب الذم ترتكبو الدكلة أك الكيانات التابعة ليا كالذم 

 .أصبح يحتؿ المركز األكؿ كبيدؿ لمحركب التقميدية بيف الدكؿ

 عمى الكاليات 2001 سيتمبر 11كمع بداية القرف الكاحد كالعشريف، كبعد ىجـك 
المتحدة األمريكية  كالذم يعد نقطة فاصمة في التاريح العالقات الدكلية، ال لفداحة الحدث 
نما لما ترتب عميو مف نتائج خطيرة عمى المستكل الدكلي، أخذ إرىاب الدكلة  في حد ذاتو كا 

منحى جديدا لـ يعيده العالـ مف قبؿ، فأصبح أكثر كضكحا كأكسع إنتشارا، حيث قسمت 
األيدكلكجية األمريكية العالـ إلى قسميف قسـ األخيار كقسـ األشرار، كفرضت في تحدم 
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سافر عمى أعضاء المجتمع الدكلي أحد خياريف إما أف يككنكا معيا أك عمييا، كيظير ذلؾ 
–بكضكح في الخطاب السياسي لإلدارة األمريكية إباف تمؾ الفترة، إذ صرح الرئيس األمريكي 

 نكفمبر 06في خطابو أماـ المؤتمر الدكلي لمحرب ضد اإلرىاب بكارسك بتاريخ - أنذاؾ
  .1 صرح بأنو ال يمكف ألم أمة أف تككف محايدة في ىذا الصراع2001

 دع الرئيس األمريكي 2002 جانفي29كفي خطاب حالة اإلتحاد أماـ الككنجرس في 
إلى مكاجية الدكؿ التي ترعى اإلرىاب كالقضاء عمييا، كأشار إلى ما يسميو بدكؿ  محكر 

، كأعمف صراحة في شكؿ مف (إيراف، سكريا، ككريا الشمالية، كباإلضافة إلى العراؽ )الشر 
أشكاؿ الضغط كالترىيب أنو عمى جميع األمـ أف تعمـ أف الكاليات المتحدة األمريكية ستقـك 

بكؿ ما ىك الـز لضماف أمنيا، كىك األمر الذم يدلؿ عمى طغياف النزعة العسكرية األمريكية 
 . 2كمحاكلتيا خمؽ مناخ مف اإلرىاب لدل أعضاء الجماعة الدكلية

أبعد مف ذلؾ فقد أكدت الكاليات المتحدة األمريكية عمى لساف رئيسيا جكرج بكش اإلبف 
 أف الكاليات المتحدة األمريكية 2002في خطاب حكؿ عقيدة األمف األمريكي في سبتمبر 

سكؼ تعمؿ مع أصدقائيا مف أجؿ إدخاؿ مبادئ الديمقراطية كالتطكر اإلقتصادم، كأكد أف 
في العالـ، كىذه القكة تترتب عمييا - كال مثيؿ ليما- أمريكا تممؾ قكة كنفكذ ال سابؽ ليما

عادة تأىيؿ الشرؽ األكسط  مسؤكليات ككاجبات تتمثؿ في إقامة تكازف قكل مساند لمحرية كا 
طالؽ قدرات شعكبيا كتأميف رخائيا في المستقبؿ  .3لترسيخ مبادئ الديمقراطية كا 

كبيذا قد تـ إدخاؿ صكر جديدة ضمف منظكمة التدخؿ الدكلي تحت مظمة األمـ 
المتحدة، كىك التدخؿ الدكلي مف أجؿ الديمقراطية، كالذم أكدت األكساط أف منطقة الشرؽ 

 .األكسط تـ تيييئتيا ألف تككف مسرحا لتطبيؽ فعميات التدخؿ مف أجؿ الديمقراطية
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كبيذا تحكلت الكاليات المتحدة األمريكية في ظؿ األحادية القطبية مف إستراتجية األمف 
الجماعي إلى إستغالؿ مجمس األمف في خدمة األمف القكمي األمريكي كتحقيقو كذلؾ طبعا 

 .       عمى حساب مبادئ القانكف الدكلي كميثاؽ األمـ المتحدة

كمف ىنا يتضح أف السمطات بالتدخؿ العسكرم الدكلي في الفصؿ السابع مف ميثاؽ 
ال - بحسب الميثاؽ- األمـ المتحدة ال تعتبر ميزة لمجمس األمف بؿ ىي إلتزاـ قانكني عميو

يعتبر قائما بكاجبات مسؤكلياتو إال متى تحقؽ السمـ كاألمف الدكلييف لكؿ الدكؿ بدكف 
إستثناء، كعمى قدـ المساكاة فيما بينيا، سكاءا كانت متعدية أك ضحية، كىذا يعني أف إلتزاـ 
مجمس األمف بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف ىك اإللتزاـ بتحقيؽ نتيجة كليس مجرد إلتزاـ ببذؿ 

 .عناية

كعميو فإف إلتزاـ مجمس األمف في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ عميو التقيد بأىداؼ األمـ المتحدة 
كما نص عميو ميثاقيا، باإلضافة إلى ذلؾ أف يمتـز مجمس األمف بتطبيؽ قكاعد القانكف 

الدكلي حيف إقرار التدخؿ العسكرم ضد دكلة أك أم كياف في المجتمع الدكلي، بعيدا عف 
ال كسـ ذلؾ التدخؿ بعدـ  اإلعتبارات السياسية كميكؿ الدكؿ الكبرل كالفاعمة في المجمس، كا 

 .المشركعية ك حذل بمجمس األمف عف الغاية التي مف أجميا انشأ

مف خالؿ ىذا العرض الكجير لتطكر التدخؿ العسكرم في العالقات الدكلية كتشعب 
األسباب كالدكاعي التي تستدعي إتيانو كتطكرىا كما أصبح يحيطو مف تقييد إتجاه الدكؿ 
قترانو باألمف الجماعي لمتنظيـ الدكلي كحصر ميمة القياـ بو بأحد أجيزة ىذا التنظيـ  كا 

الدكلي أال كىك مجمس األمف، كعميو سكؼ أركز دراسة التدخؿ العسكرم مف قبؿ مجمس 
 .  األمف كما يحيط بو مف إشكاالت

 :أىمية الدراسة

     تأتي أىمية دراسة التدخؿ العسكرم الدكلي مف كاقع أف مجمس األمف في الفترة 
األخيرة التي أعقبت إنتياء الحرب الباردة لجأ كثيرا إلى إصدار قرارات كفقا لسمطاتو في 
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الفصؿ السابع مف الميثاؽ، كتضمف جزاءات دكلية بالتدخؿ العسكرم أثار العديد مف 
اإلنتقادات، كالتساؤالت حكؿ طبيعة الدكر الذم يقـك بو في مجاؿ سمطاتو الخاصة بحفظ 

السمـ كاألمف الدكلييف، كحكؿ الضكابط كاألسس كالمعايير التي يمارس عمى ضكءىا سمطاتو 
 .في ىذا الشأف، كمدل تكافقيا مع القكاعد القانكنية الناظمة ليذه السمطات

يضاؼ إلى ذلؾ أف مكضكع التدخؿ العسكرم بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ 
المتحدة مف المكاضيع القانكنية التي لـ تيتـ بالدراسات، كلـ تنؿ نصيبا كافيا مف الباحثيف 
القانكنييف بنفس القدر الذم نالتو مف الساسة كاإلعالمييف كأصحاب اإلىتمامات اإلنسانية، 

كىؤالء تناكلكىا كأحداث كاقعة، ككمادة إعالمية إخبارية، ككأثار سياسية، أك كنتائج مرفكضة 
مف جانبيا  اإلنساني كاألخالقي، األمر الذم كّكف لدل الرال العاـ إنطباعا خالصتو أف 
التدخؿ العسكرم ىك ممارسة معاشة لمجمس األمف، دكف أف يجدكا بيف أيدييـ دراسات 

قانكنية متخصصة لمكضكع التدخؿ العسكرم الدكلي، تتناكؿ أحكامو المجردة كما ىي في 
 .ميثاؽ األمـ المتحدة ك حسبما تقضي بو ىذه األحكاـ كغايتيا

 كذلؾ تاتي أىمية دراسة التدخؿ العسكرم الدكلي دراسة قانكنية مف منطمؽ أف السياسة 
كالقكة في كاقع الممارسات العممية ليا قدر معتبر، كتأثر في مضمكف قرارات مجمس األمف 

يحسب - كفي مساره إلى الحد الذم أصبح مف المألكؼ أف يتدخؿ في قضايا ال تندرج
 .في نطاؽ سمطاتو المنصكص عمييا في الفصؿ السابع مف الميثاؽ- الميثاؽ

فيي ىامة . كما مف شؾ أف التصدم لدراسة التدخؿ العسكرم مسألة ىامة كحساسة
ألنيا تقصد إيضاح التدخؿ العسكرم عمى ضكء األحكاـ القانكنية الناظمة ليا، كعمى ضكء 
أىدافيا المجردة، كمف ثـ تحديدىا تحديدا مكضكعيا، يميزىا عف ما عداىا مف اإلجراءات 

 .كالممارسات التي ال تمت لمتدخؿ العسكرم الدكلي المشركع بصمة

 

 



 

 ل
 

 :مشكمة الدراسة

تتمثؿ مشكمة الدراسة في أنو أصبح مف المسمـ بو عند الكثير أنو يكفي لمقكؿ بشرعية 
التدخؿ العسكرم الدكلي مجرد صدكر قرار بو مف مجمس األمف، دكف اإللتفات إلى حقيقة ك 
ركح األحكاـ القانكنية الناظمة لو، كالحاكمة لسمطات مجمس األمف في ممارسة سمطاتو كفقا 

لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، األمر الذم أحدث خمطا بيف مفيـك الشرعية 
السياسية كالشرعية القانكنية، كالتي تعني بالنسبة لألكلى مجمكعة المبادئ اإللزامية بالنظر 

تطابؽ التصرؼ أك - في مفيكميا الضيؽ-إلى مصدرىا فقط، بينما تعني الشرعية القانكنية 
الفعؿ أك القرار لحكـ القاعدة القانكنية، كقبكليا إجتماعيا بإعتبارىا عادلة، عمما أف المعكؿ 
عميو في إعماؿ التدخؿ العسكرم الدكلي ىك الشرعية القانكنية كليس السياسية، بإعتبار 

 . القكاعد الحاكمة ليا ىي قكاعد قانكنية

 :فروض الدراسة

لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية، ظير مف الضركرم التعرض بالبحث حكؿ تساؤالت 
 :محددة نكجزىا فيما يمي

ماىي الطبيعة القانكنية لمتدخؿ العسكرم الدكلي بقرار مف مجمس  -
 األمف؟

ماىي الحاالت التي أصبحت تكيؼ عمى أنيا تكجب تطبيؽ الفصؿ  -
السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة؟ بعبارة أخرل، ما ىك نكع تيديد السمـ كاألمف 

الدكلييف أك اإلخالؿ بيما أك العدكاف، الذم يبرر، مف كجية نظر مجمس األمف 
 التدخؿ عسكريا بردعو؟

فيؿ يجب أف يككف ىناؾ عدكاف عسكرم مف دكلة ذات سيادة عمى دكلة أخرل ذات 
سيادة؟ أـ يكفي، لكي يتقرر كجكد إخالؿ بالسمـ اك تيديد لو أك عدكاف، أف ينحصر ذلؾ 

أك أف يمس بإلتزامات . داخؿ إقميـ دكلة كاحدة فقط، مف دكف إمتدادىا إلى المجاؿ الدكلي



 

 م
 

كاإلعتداء عمى حقكؽ اإلنساف أك قكاعد . دكلية آمرة أك متعمقة بالنظاـ العاـ لمقانكف الدكلي
 القانكف الدكلي اإلنساني أك ممارسة اإلرىاب الدكلي أك دعمو؟

ما ىي األدكات المتاحة لمجمس األمف، لتنفيذ قراراتو بالتدخؿ  -
العسكرم؟ فيؿ ىذه األدكات تنحصر في قكات عسكرية تابعة مباشره لمنظمة 

مف ميثاؽ  (42)األمـ المتحدة كخاضعة لتكجيياتيا كقيادتيا، طبقا لنص المادة 
مف نفس الميثاؽ، التي تنص  (43)األمـ المتحدة؟ أـ بسبب عدـ تنفيذ المادة 

عمى ضركرة كجكد إتفاقات خاصة بشأف القكة الخاصة التابعة لألمـ المتحدة، 
يمكف لمجمس األمف أف يكمؼ مف يراه األصمح، القياـ بالتدخؿ العسكرم؟ كعندئذ 

 ىؿ يمكف لمجمس األمف أف يكمؼ غيره لمقياـ بتنفيذ قراره بالتدخؿ العسكرم؟

كفي االخير ىؿ تقيد مجمس األمف بالضكابط القانكنية كاإلجرائية في  -
إستصدار القرارات التي تخكؿ لو التدخؿ عسكريا لصيانة السمـ كاألمف الدكلييف 

عادتيما إلى نصابيما؟  كا 

 :منيج البحث

    كتحقيقا لذلؾ فقد إعتمدت عمى المنيج التاريخي الذم يسيؿ تتبع الممارسات 
السابقة لمتدخؿ العسكرم الدكلي، باإلضافة إلى المنيج السمككي الذم يمكف مف إستقراء 

غير أف الجانب األعظـ مف الدراسة إعتمد المنيج االستقرائي . السمككيات المختمقة  بشأنيا
كالتحميمي، حيث يكفر األكؿ لمباحث مجاال أكسع في الدراسة، عمى إعتبار أف ىذا المنيج 
نيا نسبية  يقـك عمى نظرية نسبية األشياء كالتي مؤداىا عدـ كجكد حقائؽ عامة كثابتة، كا 

 .1كمتغيرة بتغير عكامميا في الزماف كفي المكاف

   أما إعتماد المنيج التحميمي  ألنو يساعد عمى إستقراء الحكمة مف النصكص 
القانكنية الناظمة لمتدخؿ العسكرم بقرار مف مجمس األمف، كما أنو يسمح بإستخداـ المناىج 
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األخرل المعركفة في تحميؿ الظكاىر اإلجتماعية كالسياسية كالقانكنية، كيسمح بتحميؿ 
التفاعالت بيف العناصر المؤثرة في مكضكع الدراسة بعضيا بعضا، ككؿ ذلؾ بقصد 

اإلحاطة بكؿ ظاىرة التدخؿ العسكرم الدكلي مف أجؿ تحديدىا تحديدا مكضكعيا، يجعميا في 
إطارىا القانكني  السميـ، الذم يتفؽ مع األحكاـ القانكنية التي تنظميا، كصكال إلى معرفة ما 
ىك مشركع كماىك عير مشركع، كتحديد أسباب كعكامؿ الجنكح بيا عف غايتيا في كثير مف 

 .الممارسات

 : الصعوبات البحث

بالرغـ مف اإلعتماد عمى المناىج المشار إلييا لتذليؿ الصعكبات، إال أف الكثير      
 :منيا قد إعترضت سبيؿ ىذه الدراسة منيا

طغياف اإلعتبارات السياسية عمى اإلعتبارات القانكنية إلى الحد الذم  -
أصبح معو مف المسممات أف شرعية التدخؿ العسكرم الدكلي محصكرة في 

 .صدكر قرار بيا مف مجمس األمف

إختالؼ الفقو الدكلي حكؿ مضمكف بعض المفاىيـ القانكنية كمف ذلؾ  -
 حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، المجاؿ المحفكظ، اإلرىاب،

عدـ كجكد معيار يمكف اإلىتداء بو عند تكييؼ مجمس األمف لممسائؿ  -
التي  تعرض عميو، كعما إذا كانت تندرج تحت إحدل الحاالت المنصكص عمييا 

مف عدمو، ككذلؾ جعؿ مرجع ىذا -  ميثاؽ األمـ المتحدة– 39في المادة 
 .   التكييؼ بصفة مطمقة إلى مجمس األمف

شح المراجع القانكنية المتخصصة، حيث أف معظـ الكتابات حكؿ  -
التدخؿ العسكرم الدكلي ىي كتابات سياسية تتناكؿ في جكانبيا الظاىرة، ككاقع 

 .ممارساتيا، دكف أف تكلي اإلعتبارات القانكنية إىتماما كافيا

إختالؼ المكاقؼ الفقيية ككجيات النظر بيف الفقو الغربي كالفقو  -
العربي، حيث نجد أف معظـ الكتابات الغربية تعطي تبريرات لألعماؿ التدخؿ 



 

 س
 

العسكرم حتى أنيا ترل فيو مسألة أمف قكمي، في حيف أف الكتابات العربية ترل 
في تبريرات ك قرارات مجمس األمف  بالتدخؿ العسكرم مجرد كسيمة إلضفاء 

 .الشرعية عمى تنفيذ سياسة الدكلة الكبرل إتجاه العالـ

 :خطة البحث

  سأحاكؿ معالجة ىذه اإلشكالية مف خالؿ تقسيـ مكضكع الرسالة إلى بابيف، أعالج 
في األكؿ األحكاـ القانكنية لمتدخؿ العسكرم، ك ذلؾ مف خالؿ فصميف في الفصؿ األكؿ 

نتطرؽ لمطبيعة القانكنية لمتدخؿ العسكرم، أما في الفصؿ الثاني نتطرؽ فيو لمحدكد القانكنية 
 .لمشركعية التدخؿ العسكرم

مشركعية مبرارت التدخؿ العسكرم في الممارسة الدكلية،  كفي الباب الثاني نتعرض ؿ
التدخؿ العسكرم لمكافحة اإلرىاب كذلؾ مف خالؿ فصميف، بحيث أبحث في الفصؿ األكؿ  

 التدخؿ العسكرم بدافع اإلنسانية كحماية كحماية الرعايا بالخارج، ك في الفصؿ الثاني
 .الديمقراطية
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        ليس مف السيؿ التمييز بيف الضحية كالمعتدم في العالقات الدكلية، كذلؾ أف   
جالءىا كذلؾ . كاقع النزاعات الدكلية غالبا ما يكتنفيا الغمكض لذا كاف ميما سد النقائص، كا 

بتحديد العناصر التي يمكف أف نعتمد عمييا في األفعاؿ المجرمة المكجبة لتدخؿ مجمس 
األمف بالقكة العسكرية، رغـ الصعكبة التي يضعيا المجمس نفسو بسبب سمطتو التقديرية في 

عندما يطمؽ عمى المكقؼ كصؼ معيف، كيطمؽ عميو في مناسبة أخرل كصؼ - التكييؼ 
 .ال تساعد عمى ذلؾ- مغاير، رغـ إتفاؽ التصرفيف في خصائصيما كمالمحيما العامة 

ذا عدنا إلى ماضي مجمس األمف في ميداف حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، فإننا نالحظ        كا 
تجعمنا ال نستطيع أف نحدد أيف نقؼ األف في ىذا - أك لـ يتصدل ليا- نماذج تصدل ليا

في ميداف حفظ السمـ كاألمف - الشأف، كال ما ىي المشاكؿ التي تكاجو المجمس اليـك
األمر الذم يتعذر عمينا بسببو تحديد تكجيات مجمس األمف كمقاصده، كمعرفة - الدكلييف

 .كىذا ما يفسر لنا ما يحدث اليـك عمى الساحة الدكلية. أكقات تدخمو

      إال أف المبدأ العاـ ىك تحريـ إستخداـ القكة في العالقات الدكلية، بحسب نص المادة 
مف ميثاؽ االمـ المتحدة، كالتي جاءت عمى درجة كبيرة مف اإلحكاـ كالدقة في منع  (2/4)

 . بجكاز ما كاف مشركع مف إستخداـ القكة- نظريا- إستخداـ القكة، بحيث لـ يعد ممكنا

مف ميثاؽ األمـ المتحدة، لتبيِّف الحاالت التي يجكز  (39)     كمع ذلؾ فقد جاءت المادة 
فييا لمجمس األمف التدخؿ عسكريا كفقا لمفصؿ السابع، كلـ تترؾ ذلؾ األمر إلجتياد الفقو، 

ف كاف الميثاؽ قد ترؾ أمر إعماليا لتقدير المجمس كذلؾ بالنص عمى أف - أك إجتياده-كا 
مجمس األمف يقرر ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ الدكلي أك اإلخالؿ بو، أك كاف ذلؾ عمال 
مف أعماؿ العدكاف، كما حدد الميثاؽ ك القانكف الدكلي عمى حد سكاء اإلطار القانكني الذم 

 .يضفي المشركعية عمى التدخؿ العسكرم مف قبؿ مجمس األمف
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  كما أف الطبيعة القانكنية لمتدخؿ العسكرم الدكلي كثيرا ما تتداخؿ مع بعض المفاىيـ 
األجرل المتعمقة باستعماؿ القكة العسكرية عمى المستكل الدكلي، عمى غرار الجزاءات الدكلية 
كالدفاع الشرعي ككذا استخداـ القكة في اطار األمف الجماعي باإلضافة الى عمميات حفظ 

 .   السالـ كما قد يصاحبيا استعماؿ لمقكة لعسكرية

كعميو سنتطرؽ في الفصؿ األكؿ مف ىذا الباب لدراسة الطبيعة القانكنية لمتدخؿ 
العسكرم الدكلي، أما الفصؿ الثاني مف ىذا الباب نحديد الحاالت التي تستدعي تدخؿ 
 . مجمس األمف عسكريا كاألساس القانكني الذم يرتكز عميو في سبيؿ إتخاذ ذلؾ اإلجراء

        

 
 
 
 



 

 

 
 

 الفصل االول
الطبيعة القانونية لمتدخل 

 العسكري
 

 

    

  



 

3 
 

إف الطبيعة القانكنية لمتدخؿ العسكرم الدكلي تثير أكثر مف قضية، فيي أكال تثير 
نظرية الجزاء في القانكف الدكلي بإعتبار أف ميثاؽ األمـ المتحدة قد أكلى مسؤلية حفظ السمـ 

كاألمف الدكلييف بمجمس األمف، كخكلو سمطة فرض الجزاءات الدكلية، كتماشيا مع النظاـ 
الدكلي الذم أرساه ميثاؽ األمـ المتحدة بعامة، كنظاـ األمف الجماعي بخاصة، قضى 

الميثاؽ بنكعيف رئيسيف مف الجزاءات الدكلية، ىما قئة الجزاءات الدكلية التي ال يمـز ليا 
استخداـ القكة العسكرية، كفئة الجزاءات الدكلية العسكرية، كىك مايثير المبس فيما إذا كاف 

يندرج التدخؿ العسكرم في اطار الجزاءات الدكلية، أـ أف التدخؿ العسكرم باعتباره صادر 
 .يعتبر مجرد إجراء سياسي كليس بجزاء- الذم يعتبر ىيئة سياسية- عف مجمس األمف

كمف ناحية ثانية فإف التدخؿ العسكرم الدكلي يثير فكرة نظاـ األمف الجماعي الذم 
يتمثؿ في ذلؾ النظاـ الذم يرتكز عمى مصمحة الدكؿ الُمشَتركة في حفظ السمـ كاألمف 

، إذ تشكؿ قكاعده 1الكلييف مف جية، كعمى تضامف ىذه الدكؿ لدفع العدكاف مف جية ثانية
مجمكعة متداخمة مف قكاعد التمثيؿ الجماعي كالعمؿ المشترؾ كمبادئ القانكف الدكلي 

الكضعي، كتتمخص في مبدأ العمؿ الجماعي لممحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلي، كىك مبدأ 
 :ذك شقيف

التحضير الجماعي كالذم يظير في صكرة اتخاذ اجراءات كقائية تسبؽ العدكاف - 
 .كقد تككف سببا في منعو

كما قد يظير التدخؿ الجماعي في صكرة اإلجراءات العالجية التي تمحؽ -  
 . 2بالعدكاف كقد تككف سببا في ايقافو كعقاب لمقائـ بو

كبما أف التدخؿ العسكرم الدكلي مف بيف تمؾ االجرارت المتخذة في اطار التدخؿ 
ىؿ يعتبر : الجماعي في حالة االخالؿ بالسمـ كاألمف الدكلي، فإنو يطرح التساؤؿ التالي
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التدخؿ العسكرم الدكلي مظير مف مظاىر األمف الجماعي يصطبع بطبيعتو أـ أنو يمكف أف 
 يتجمى في مظاىر أخرل؟

كمف ناحية ثالثة فاف التدخؿ العسكرم الدكلي مف شأنو أف يثير حؽ الدفاع الشرعي  
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة كمدل إرتباطو بو 51الذم قننو ميثاؽ األمـ المتحدة بمكجب المادة 
 .مف عدمو كخاصة الدفاع الشرعي الجماعي

كأخيرا فإف دراسة الطبيعة القانكنية لمتدخؿ العسكرم الدكلي مف شأنو أف يثير عمميات 
حفظ السالـ الدكلية كمدل عالقتو بو نظرا لمتحكؿ الذم شيدتو ىذه العمميات في األكنة 
األخيرة مف أستعماؿ القكة العسكرية إما إلصاؿ المساعدات أك الكقكؼ عمى كفؽ إطالؽ 

 .النار 

كال شؾ أف ىذه القضايا المرتبطة بعممية التدخؿ العسكرم الدكلي بمكاف إذ بتناكليا 
تفصيال يتضح لنا الطبيعة القانكنية لعممية التدخؿ العسكرم الدكلي كفقا لما جاء بو ميثاؽ 

 .األمـ المتحدة، كما تزكؿ كثير مف المالبسات المتعمقة بو كتحدد ماىيتو

 :       كعمى ذلؾ فإننا سكؼ نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف كاآلتي

التدخؿ العسكرم الدكلي في إطار كؿ مف نظريي الجزاء كاألمف الجماعي          : المبحث االكؿ
 .في القانكف الدكلي العاـ

التدخؿ العسكرم الدكلي في إطار عمميات حفظ السالـ كحؽ الدفاع : المبحث الثاني
 .الشرعي
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 المبحث األول

 التدخل العسكري الدولي في إطار 

 .كل من نظريي الجزاء واألمن الجماعي في القانون الدولي العام

تعد فكرة األمف الجماعي فكرة قديمة، لكف أكؿ محاكلة حقيقية باتجاه إقامة نظاـ 
لألمف الجماعي  كانت مع نشأة عصبة األمـ عقب إنتياء الحرب العالمية األكلى، إال أنيا 
فشمت لعدة أسباب كاف مف أىميا غياب اإلرادة السياسية لدل الدكؿ الكبرل، ثـ أعيد إحياء 

كىكذا فإف نظاـ األمف الجماعي يرتبط . 19451الفكرة مرة أخرل مع نشأة األمـ المتحدة 
ارتباطا كثيقا بفكرة إقامة تنظيـ دكلي بؿ إنو يعتبر ىدفا أكليا كأساسيا لنشأة مثؿ ىذا 

 .2التنظيـ

 كيقـك نظاـ األمـ المتحدة لألمف الجماعي عمى أساس أنو إذا فشمت الكسائؿ الكقائية 
في إيجاد حؿ سممي لمنزاع كفقا لما نص عميو ميثاؽ األمـ المتحدة، فإف المنظمة الدكلية 
تمجأ إلى اتخاذ التدابير الالزمة بما في ذلؾ استخداـ القكة العسكرية مف أجؿ صيانة السمـ 

عادتيما إلى نصابيما ككقؼ أعماؿ العدكاف كقد نص ميثاؽ األمـ . 3كاألمف الدكلييف كا 
المتحدة عمى ىذه التدابير في الفصؿ السابع منو، كأككؿ لمجمس األمف سمطات كاسعة 
تخاذ ما يراه مناسبا مف  لمتعامؿ مع ما يتعرض لو السمـ كاألمف الدكلياف مف تيديدات، كا 

 . 4أعماؿ لمكاجية العدكاف

                                                           
 . 7، ص2012محمد بف صديؽ، األمف الجماعي كالتطكرات الدكلية المعاصرة، دار النيضة العربية، مصر، -  1
إبراىيـ العناني، حرب الشرؽ األكسط كنظاـ األمف الجماعي، مجمة العمـك القانكنية ك اإلقتصادية، جامعة عيف شمس، -  2

 .2، ص 1974العدد الثاني، جكاف 
 .157، ص 2002صالح الديف عامر، قانكف التنظيـ الدكلي، دار النيصة العربية، القاىرة، -  3
 .133محمد بف صديؽ، نفس المرجع، ص -  4
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 كعميو كاف لزاما مف خالؿ ىذه الدراسة تحديد عالقة ما يقرره مجمس األمف مف تدخؿ 
عسكرية بنظاـ االمف الجماعي كىؿ يمكف أف تعد تمؾ االعماؿ العسكرية مف قبيؿ الجزاءات 

 .الدكلية أـ  أنيا تبقى مجرد تدابير تتخذ مف قبؿ التنظيـ الدكلي بمفيكمو الحديث

 المطمب األول

 ولي  التدخل العسكري الد

 في إطار نظام األمن الجماعي

لقد جذبت فكرة تحقيؽ األمف مف خالؿ الجماعة إىتماـ المجتمع الدكلي منذ بداية 
التنظيـ الدكلي، فذىبت كؿ دكلة تبحث عف أمنيا في إطار التجمعات اإلقميمية ثـ في إطار 
المنظمات الدكلية التي كضعت تنظيما قانكنيا معترفا بو لمسألة تحقيؽ األمف لكافة الدكؿ 

بحيث ييدؼ األمف الجماعي إلى حماية الدكؿ المعتدل . األعضاء في المنظمة الدكلية
عمييا بالقكة بكسائؿ جماعية تستغؿ اإلمكانات اليائمة لممجتمع الدكلي جميعيا مف خالؿ 

 .1اإلجراءات كالتدابير التي يقررىا مجمس األمف الدكلي طبقا لمكاد الميثاؽ

كنظاـ األمف الجماعي ىك النظاـ الذم تتحمؿ فيو الجماعة الدكلية المنظمة مسؤكلية 
 .2حماية كؿ عضك مف أعضائيا كالسير عمى أمنو مف االعتداء

كلما كاف نظاـ األمف الجماعي ييدؼ إلى حماية أمف الدكلة كأعضاء الجماعة 
بسياسة "الدكلية مف االعتداء فإنو يذكرنا بنظاـ أخر سابؽ عميو تاريخيا كىك النظاـ المعركؼ 

حيث أف ىذه السياسة كانت تيدؼ في صكرتيا المجردة إلى حفظ أمف كؿ دكلة " تكازف القكل

                                                           
، المؤسسة "دراسة كفؽ قكاعد كاحكاـ الفقو كالقانكف الدكلي العاـ" مفتاح عمر درباش، المنازعات الدكلية كطرؽ تسكيتيا- 1

  . 367، ص2013الجامعية الحديثة، لبناف، 
 .91، ص1974محمد طمعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيـ الدكلي، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، -  2
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مف الدكؿ أعضاء الجماعة الدكلية، كذلؾ بمنع أية دكلة مف أف تزيد مف قكتيا إلى حد تيدد 
 .1أمف الدكؿ األخرل

كلكف  لكؿ مف النظاميف مقكماتو كأسسو التي قاـ بناء عمييا كلو كسائمو كأساليبو التي 
ينتيجيا في سبيؿ تحقيؽ أىدافو، بؿ إف اليدؼ ذاتو يختمؼ مف نظاـ إلى آخر، فنظاـ األمف 
الجماعي ييدؼ بصكرة أساسية إلى حماية أمف الدكؿ مف االعتداء، بينما ىذا اليدؼ ليس 
ىك اليدؼ األصمي لسياسة تكازف القكل حيث أف ىذه السياسة كانت ليا أىداؼ شخصية 
تتعمؽ بالدكؿ لمسيطرة حينذاؾ عمى مجريات األحداث، مما يجعؿ ىذاف النظاماف يختمفاف 

 .في كثير مف النكاحي

كمف ىنا كاف ال بد أف نتكمـ عف سياسة تكازف القكل مف خالؿ تحديد مفيكميا 
 .كتطكرىا كمقكماتيا مف خالؿ فرع أكؿ ثـ نتناكؿ نظاـ األمف الجماعي في فرع ثاف

 :الفرع األول

 سياسة توازن القوى

ذكرنا أف سياسة تكازف القكل ىي السياسية التي تيدؼ في صكرتيا المجردة إلى حفظ 
أمف كؿ دكلة مف أعضاء الجماعية الدكلية، كذلؾ بمنع أية دكلة مف تزيد مف قكتيا إلى حد 

 .ييدد أمف الدكؿ األخرل

كترجع ىذه السياسة التي عرفتيا أكربا في القرف السادس عشر إلى حقيقة مف الحقائؽ 
الدكلية مؤداىا أف ىناؾ اختالفات في القكل النسبية لمدكلة تبعا لما ىك متاح لكؿ دكلة مف 

المككنات المادية كغير المادية التي تدخؿ في تركيب ىذه القكة، كأف زيادة قكة أية دكلة تعني 
 .في نفس الكقت إضعافا لغيرىا مف الدكؿ، ألف قكة الدكلة تقاس بقكة غيرىا مف الدكؿ

                                                           
 .92محمد طمعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيـ الدكلي، المرجع سابؽ، ص- 1
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كلما كاف الطابع المميز لمعالقات الدكلية ىك الصراع فإنو يترتب عمى زيادة قكة دكلة 
لدرجة تفكؽ غيرىا مف الدكؿ تستخدميا لتيديد حرية الدكؿ األخرل، كىذا يمثؿ تحديا لمدكؿ 
األخرل مما يدفعيا ىي األخرل إلى أف تتكتؿ كتمقي بثقميا ضد الدكلة القكية الميددة ليـ 

كذلؾ حتى ال تتمكف الدكلة القكية مف تيديد حريات الدكؿ األخرل أك تيديد إستقالليا، كمف 
ثـ فإف ىذه السياسة مف شأنيا أف تحقؽ أمريف ىاميف أكليما يتعمؽ بحفظ السمـ الدكلي، 
كالثاني يتعمؽ بحماية إستقالؿ الدكؿ أعضاء الجماعة الدكلية مف تيديد الدكلة أك الدكؿ 

  .1القكية

 :كمف ىنا يمكف القكؿ بأف سياسة تكازف القكل تقـك عمى ركيزتيف أساسيتسف

أف الدكؿ األطراؼ في تجمعات أك محاكر القكل المضادة يجمعيا ىدؼ كاحد : األكلى
كىك اإلبقاء عمى اإلستقرار السائد في عالقات القكة بأال تسمح ألية دكلة مف أف تزيد مف 

 .قكتيا بأم كسيمة مف كسائؿ زيادة القكة كما تعمؿ ىذه الدكؿ عمى ردع العدكاف

أنو في أم مكقؼ دكلي فإف التكازف يتحقؽ عف طريؽ قدرة ىذا النظاـ أم : الثانية
نظاـ  تكازف القكل عمى تكليد ضغكط متعاممة كمتعاكسة، كبذلؾ يمكف تفادم أم إختالؼ 

 .في عالقات القكل كتكازنيا القائمة

 :كتنقسـ تكازنات القكل إلى نكعيف

تكازنات القكل البسيطة كىي التي تتككف إما مف دكلتيف متعادلتيف في القكة أك  -
 .مجمكعتيف مف القكل المضادة تككناف في حالة مف التعادؿ أك التكافؤ النسبي

كمف أمثمة ىذه التكازنات التحالؼ الفرنسي الركسي ضد التحالؼ الثالثي الذم كاف مككنا 
 .1893مف ألمانيا كاإلمبراطكرية النمساكية المجرية كايطاليا سنة 

                                                           
 .87 الغنيمي في التنظيـ الدكلي، مرجع سابؽ، صمحمد طمعت الغنيمي،-  1
، 1991اسماعيؿ صبرم مقمد، العالقات السياسية الدكلية، دراسة في األصكؿ كالنظريات، المكتبة األكاديمية، سنة  -

 .265ص
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تكازنات القكل المعقدة كالمتعددة كىي التي تتككف مف مجمكعات قكل كبيرة كتعمؿ  -
ىذه المجمكعات عمى مكازنة  بعضيا البعض كأمثمة ذلؾ التكازنات التي حدثت في 

 .أكربا في القرف الثامف عشر

ففي غرب أكربا كاف أطراؼ التكازف ىـ بريطانيا مف جية كفرنسا كاسبانيا مف جية 
أخرل، كفي كسط كشرؽ أكربا كاف أطراؼ التكازف ىـ النمسا كبركسيا مف ناحية كركسيا 

 .1كتركيا مف ناحية أخرل

 التطور التاريخي لسياسة توازن القوى: اوال

عرفت سياسة تكازف القكل طريقيا إلى العالقات الدكلية ألكؿ مرة بمكجب التحالؼ 
 بيف الياباف كممكؾ اسبانيا كانجمترا كالبندقية، حيث عقد 1516المقدس الذم عقد في أكتكبر 

ىذا التحالؼ لتحقيؽ تكازف القكل في أركبا عف طريؽ الدفاع المشترؾ ضد فرنسا إذا قامت 
بأم عمؿ ىجكمي ضد إحداىا، كبعد انتياء حركب الثالثيف عاـ في أكربا كضعت أسس 

 بنظاـ تكازف القكل كعامؿ 1648جديدة لمعالقات الدكلية، ثـ أخذت معاىدة كاستفاليا عاـ 
أساسي لصيانة السالـ في أكربا كذلؾ بمعنى أنو إذا حاكلت أم دكلة أكربية أف تتكسع عمى 

حساب غيرىا مف الدكلة، فإف لباقي الدكؿ الحؽ في أف تتكاتؼ ضدىا لتحكؿ دكف ىذا 
 .2التكسع حماية لمتكازف الدكلي كصيانة السمـ العاـ

كأصبحت السمة الجديدة لمعالقات الدكلية بيف الدكؿ األكركبية قائمة عمى أساس 
تكازف القكل الذم إعتنقتو معاىدة كستفاليا كمبدأ أك كعامؿ مف عكامؿ صيانة السمـ في 

أكربا، كلكف األمكر لـ تستمر عمى ىذا النيج إذ أثبت مبدأ تكازف القكل فشمو في صيانة سمـ 
أكركبا بعد معاىدة كستفاليا إذ سرعاف ما ثار االضطراب بيف القكل األكربية كسعت كؿ دكلة 

 .إلى تحقيؽ مكاسب عمى حساب غيرىا مما أخؿ بنظاـ تكازف القكل

                                                           
 .267 المرجع سابؽ، صالعالقات السياسية الدكلية، دراسة في األصكؿ كالنظريات،إسماعيؿ صبرم مقمد، -  1
  .732، ص 1988ف، القاىرة، الطبعة األكلى، .د.سمير عبد المنعـ، البعد األخالقي لقانكف العالقات الدكلية، د-  2



 

10 
 

كمع تجدد المنازعات كالحركب نتيجة اإلخالؿ بسياسة تكازف القكل كاف يعـ كؿ 
الشعكب األكركبية االضطراب كالقمؽ كمف شدة اآلالـ كالخسائر الجسيمة إلى أف تيدأ 
االكضاع مرة أخرل بعد إجراء المفاكضات كالكساطة بيف األطراؼ المتنازعة، ثـ تعقد 
معاىدة صمح بينيـ يتقرر فييا سياسة تكازف جديدة، كقد استمر ىذا الكضع بيف الحيف 

 كمعاىدة عاـ 1668 كمعاىدة اكس الشايؿ 1659كاآلخر حيث عقد معاىدة البرانس عاـ 
 .1 مف أجؿ ىذه األغراض1678

ثـ ما لبث أف ظير لكيس الرابع عشر ممؾ فرنسا عمى الساحة األكركبية كانطمؽ في 
ممتمكاتو عمى حساب جيرانو مف الدكؿ األخرل مخال بذلؾ بسياسة تكازف القكل، حيث إعتقد 
أف فرنسا لدييا القدرة عمى إكتساح كؿ دكؿ أكركبا، كنتيجة ألطماعو كخرقو لسياسة تكازف 
القكة تكاتفت ضده الدكؿ األكركبية كاستعمت الحركب لفترات طكيمة شاع خالليا الدمار 
كالفكضى كؿ أنحاء أكركبا عمى مدل اثنتي عشر سنة كانتيى األمر بيزيمة فرنسا نتيجة 
لتكاتؼ الدكؿ األكركبية ضدىا ثـ انتيت ىذه الحرب بعد عقد معاىدات أكتركبخت عاـ 

 بيف فرنسا مف جانب كانجمترا كأسبانيا كالنمسا مف جانب آخر كتـ رسـ سي اسة 1713
جديدة لتكازف القكل في أكربا بمكجب ىذه المعاىدة كالتزمت فرنسا بمكجبيا بإحتراـ ىذه 
السياسة إضافة إلى ما تضمنتو ىذه المعاىدات مف بنكد تتعمؽ جميعيا بتكريس سياسة 

 .2تكازت القكل في أركبا

كرغـ تأكد معاىدات أكتركبخت عمى انتياج سياسة تكازف القكل بمكجب تكريسيا ليذا 
المبدأ كما تضمنتو مف أحكاـ حيث أنيا عممت عمى تساكم الدكؿ الكبرل بقدر اإلمكاف حتى 

ال تطغى إحداىما عمى األخرل، إال أف الدكؿ األكركبية لـ تنعـ باألمف كاالستقرار إذ 

                                                           

 .742سمير عبد المنعـ، البعد األخالقي لقانكف العالقات الدكلية، المرجع السابؽ، ص -  1

بكدربالة صالح الديف، استخداـ القكة المسمحة في اطار أحكاـ ميثاؽ االمـ المتحدة، دكتكراه في القانكف العاـ، كمية  -  2
. 29، ص 2010 بف يكسؼ بف حدة، –الحقكؽ، جامعة الجزائر   



 

11 
 

استمرت الحركب كالمنازعات كالتغيرات المتعاقبة عمى خريطة أكربا خاصة في نياية القرف 
 .الثامف عشر

حيث سعت الدكؿ الكبرل إلى التكاتؼ ضد الدكؿ الصغرل البتالعيا كتقسيميا فيما 
بينيا مثمما حدث لبكلندا التي أزيمت تماما مف الكجكد مف عمى خريطة أكربا ثالث مرات 

 1793 حيث قسمت بالكامؿ بيف ركسيا كالنمسا كبركسيا، كالثانية عاـ 1772المرة األكلى 
حيث قسمت بيف ركسيا كبركسيا، كالمرة الثالثة قسمت بيف ركسيا كالنمسا كبركسيا بمكجب 

 .17951اتفاؽ بينيـ كقع عاـ 

كىكذا فشمت سياسة تكازف القكل مرة أخرل في حفظ سمـ أكربا كتأكد انييار سياسة 
 كتيديدىا لعركش أكربا كنظـ الحكـ الطاغية 1789تكازف القكل بعد قياـ الثكرة الفرنسية 

 .فييا

ثـ جاء نابميكف كتكلى حكـ فرنسا كككف جيشا كبيرا كقاـ بشف حركب طاحنة عمى 
الدكؿ الكبرل في أركبا مما تسبب في تغيير خريطة أكربا كالقضاء عمى كؿ ما بذؿ مف قبؿ 
في سبيؿ إقرار تكازف القكل، حيث أخذ يياجـ بقكة كذكاء الدكؿ األكربية فحقؽ نصرا عظيما 

، ثـ 1806في شماؿ إيطاليا كقير النمسا كقاـ بغزك ألمانيا بعد أف حطـ أسطكليا في عاـ 
أصبحت أكركبا تديف لو بالكالء فيما عدا انجمترا، إال أف الدكؿ األكركبية لـ تقؼ مكتكفة 
األيدم أماـ الطكفاف الكاسح المتمثؿ نتيجت سياسة التكازف الدكلي لممحافظة عمى سالـ 

 .2أكربا بعد حركب نابميكف

كلكف حتى في ىذه المرة لـ تنجح سياسة تكازف القكل في حفظ السمـ األكربي، حيث 
مالبث أف قامت المنازعات كالحركب بيف الدكؿ األكركبية خالؿ القرف التاسع عشر، كلعؿ 

ستمرت لمدة عاـ 1870أشير ىذه الحركب الطاحنة تمؾ التي قامت بيف فرنسا كألمانيا   كا 
كامؿ حيث شاعت فييا الفكضى كأخمت بسياسة التكازف الدكلي في أكركبا، كلعؿ اشتعاؿ 

                                                           
  .267اسماعيؿ صبرم مقمد، العالقات السياسية الدكلية، دراسة في األصكؿ كالنظريات، المرجع السابؽ، ص -  1
 .756-751ص -األخالقي لقانكف العالقات الدكلية، المرجع السابؽ، ص سمير عبد المنعـ، البعد-  2
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 ليست إال دليال عمى فشؿ سياسة تكازف القكل في 1914الحرب العالمية األكلى سنة 
 .1العالقات الدكلية في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف

 .ىذه نبذه عف التطكر  التاريخي لسياسة تكازف القكل

 الوسائل المتبعة في تحقيق سياسة التوازن القوى :ثانيا

 :عرفت سياسة تكازف القكل عدة كسائؿ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا كأىـ ىذه الكسائؿ ما يمي

 : سياسة فرق تسد -1

تقـك ىذه السياسة في مضمكنيا عمى محاكلة اإلبقاء عمى الدكؿ المتنافسة مع الدكلة في 
حالة مف التفكؾ كاإلنقساـ إلضعاؼ قكاىا كخمؽ الثغرات التي يمكف النفاذ منيا ضمانا لعدـ 
حدكث إختالؿ قكل فيغير صالح ىذه الدكؿ، كمف األمثمة عمى ىذا األسمكب سياسة فرنسا 

 .تجاه ألمانيا التي اعتبرتيا القكة الرئيسية المناكئة في أكربا

 : سياسة التعويضات اإلقميمية -2

 كالتي 1713كقد كرد ذكر ىذا األسمكب صراحة في معاىدة أكتريخت التي عقدت عاـ 
أنيت الحرب بسبب مشكمة الخالفة االسبانية، إذا اعتبرت التعكيضات اإلقميمية كسيمة مقبكلة 
كمشركعة لالبقاء عمى تكازف القكل دكف تغيير، كطبقا لذلؾ قسمت كؿ الممتمكات اإلسبانية 

، كقد طبؽ ىذا األسمكب 2في أكربا كمستعمرات إسبانيا بيف عائمتيف اليابسبكرج كالبكربكف
أيضا في أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف عمى شكؿ تكزيع مناطؽ النفكذ 

االستعمارم بيف الدكؿ األكركبية الكبرل، ككانت إفريقيا بالذات الكجية الرئيسية ليذا التقسيـ 
 بيف بريطانيا كفرنسا  1906االستعمارم كمف قبيؿ ىذه المعاىدة التي أبرمت في عاـ 

                                                           
. 56، ص2003، القانكف الدكلي العاـ، دار كائؿ لمنشر، ؼعمكاف محمد يكس- 1
بودربالةصالحالدٌن،استخدامالقوةالمسلحةفًاطارأحكاممٌثاقاالممالمتحدة،دكتوراهفًالقانونالعام،كلٌة-2

.29،ص2010بنٌوسفبنحدة،–الحقوق،جامعةالجزائر



 

13 
 

يطاليا كبمكجبيا تـ تقسيـ إثيكبيا إلى ثالث مناطؽ نفكذ عمى نفس النمط الذم اتبع في  كا 
 .1تقسيـ بكلندا في القرف الثامف عشر

 التسمح -3

التسمح أيضا مف األساليب كاألدكات الشائعة التي استخدمتيا الدكؿ إما في اإلبقاء عمى 
 .تكازف القكل القائـ، أك في تغييره عمى نحك مختمؼ

كقد أدل سباؽ التسمح إلى اإلخالؿ في تكازف القكل حيث كانت الدكؿ التي يعنييا التكازف 
الدكلي لمقكل تتنافس فيما بينيا في مجاؿ التسمح حتى ال تعطي الفرصة لغيرىا مف الدكؿ  

لكي تفكقيا في مجاؿ التسمح، كمف أمثمة سباؽ التسمح المنافسة البحرية بيف كؿ مف البحرية 
االنجميزية كالبحرية األلمانية قبؿ الحرب العالمية األكلى، ككذلؾ المنافسة بيف القكة البحرية 

 .الفرنسية كالقكة البحرية األلمانية في نفس الفترة

ككما كاف سباؽ التسمح كسيمة لحفظ تكازف القكل، فيناؾ الكسيمة العكسية كىي فرض 
الرقابة عمى التسمح أك تنظيمو كفقا لمعدالت يتفؽ عمييا بيف األطراؼ المعينة، كمف األمثمة 

 كفييا اتفقت كؿ مف الكاليات  المتحدة 1922عمى ىذه الكسيمة معاىدة كاشنطكف سنة 
كبريطانيا كالياباف كفرنسا كايطاليا عمى التقيد بمراعاة نسب معينة في تسميحيا البحرم ككاف 
اليدؼ مف ىذه المعاىدة ىك إيجاد نكع مف التكازف كاالستقرار في عالقات الدكؿ التي ليا 

 .2مصالح في منطقة الباسفيؾ

 

 

                                                           
 ، المغرب، عمى 58، مجمة دعكة الحؽ، العدد 1907- 1901عبد الحؽ بنيس، السياسة الدكلية بيف - تر- 1

 .13/09/2017:االطالعبتارٌخ، www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1323:    المكقع الرسمي
 كتاب منشكر عمى . 281ثامر كامؿ الخزرجي، العالقات السياسية كاستراتجية إدارة األزمات، ص - 2

 .13/09/2017،االطالعبتارٌخhttps://books.google.dz/books?isbn:      المكقع

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1323
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1323
https://books.google.dz/books?isbn
https://books.google.dz/books?isbn
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 : التحالفات -4

في النظاـ السياسي الدكلي القائـ عمى مبدأ تعدد الدكؿ، تقـك التحالفات الدكلية بالدكر 
الرئيسي كاألكبر في اإلبقاء عمى عالقات تكازف القكل ضمف اإلطار الذم يحؼ ىذا التعدد 

 .1كيبقى عميو

كعادة ما يككف التحالؼ قائـ بيف دكؿ تجمع بينيا ركابط كمصالح معينة، كقد تفضؿ 
بعض الدكؿ أف تدخؿ في محالفة قائمة كذلؾ مف أجؿ مكاجية دكلة أك محالفة أخرل بحيث 

 بتكازف القكل الدكلية لصالح دكلة أك حمؼ              تككف منافسة ليا أك ردا عمييا بيدؼ منع اإلخالؿ
 .قائـ، كمف قبيؿ ذلؾ قياـ حمؼ كارسك ردا عمى األطمنطي

 -المناطق العازلة: 

مف الكسائؿ المتبعة في تحقيؽ سياسة تكازف القكة بيف إثنتيف مف الدكؿ القكية الكبرل  
العمؿ عمى كضع دكلة محايدة كمنطقة فاصمة بينيما، كعادة ما تككف الدكؿ المحايدة دكلة 

ضعيفة كال تمثؿ خطرا عمى أم مف الدكلتيف، كتقتصر عمى تمقي مخاطر الصداـ بيف 
الدكلتيف، كمف أمثمة ذلؾ بكلندا كحاجز بيف ركسيا كألمانيا في الماضي، كبمجيكا كىكلندا بيف 

فرنسا كألمانيا كسكيسرا حيث كضعت حاجزا قبؿ الحرب العالية األكلى بيف ألمانيا كايطاليا 
 .2كفرنسا كالنمسا

 -التدخل: 

 :التدخؿ كأداة لحفظ التكازف  الدكلي يأخذ أحد مسمكيف

أكليا أف القكل في صكرتيا القائمة كىك ما يعرؼ بالتدخؿ الدفاعي كمضمكنو إصرار 
دكلة عمى عدـ تغيير تكازف القكل في اتجاه ال يالئـ مصالحيا إذا أحدث تغيير في النظاـ 

                                                           
 .40، ص2004حسف نافعة، محمد شكقي عبد العاؿ، التنظيـ الدكلي، مكتبة الشركؽ الدكلية،  - 1
 كتاب منشكر عمى . 283ثامر كامؿ الخزرجي، العالقات السياسية كاستراتجية إدارة األزمات، ص - 2

  .17/09/2017:،االطالعبتارٌخhttps://books.google.dz/books?isbn:      المكقع

https://books.google.dz/books?isbn
https://books.google.dz/books?isbn
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عادة الكضع إلى الحاؿ  السياسي الداخمي لمدكلة، كلذلؾ فيي ال تتدخؿ إلحباط ىذا التغيير كا 
 -التي كاف عميو، كمف أمثمة ذلؾ تدخؿ الحمفاء في ركسيا 

، كتدخؿ بريطانيا 1
 لرد ثكرة رشيد الكيالني كاستيعاده حككمة السعدم، كتدخؿ االتحاد في العراؽ 

السكفيتي في المجر عاـ 
2. 

كالصكرة األخرل لمتدخؿ ىك التدخؿ بيدؼ تغيير تكازف القكل في اتجاه أك أخر كىك 
ما يعرؼ بالتدخؿ اليجكمي، كمضمكنو ىك العمؿ عمى اسقاط نظاـ حكـ معيف كتغييره كأداة 

 .لتبديؿ  تكازف القكل القائـ في اتجاه أكثر تناسبا ـ مصالح الدكلة التي تمارس ىذا لتدخؿ

كمف أمثمة ذلؾ تدخؿ ألمانيا كايطاليا لقمب نظاـ الحكـ في اسبانيا أثناء الحرب 
 كتدخؿ ألمانيا النازية بالطابكر الخامس في الشؤكف الداخمية -األىمية االسبانية 

 .3لبعض الدكؿ ألكركبية

 تقيم سياسة توازن القوى وأثارىا في العالقات الدولية: ثالثا

 أك مدل قدرة سياسية تكازف القكل عمى حفظ السمـ الدكلي

إف المتتبع ألثر سياسة تكازف القكل منذ أف عرفتيا أكربا في القرف السادس العشر 
يرل أنيا لـ تمنع الحركب كلـ تحفظ سمـ أكركبا كما كاف متكقعا منيا، حيث قامت الحركب 
في ظؿ ىذه السياسة كمع نياية كؿ حرب تنشأ المعاىدات كترسى مبدأ  تكازف القكل مرة 
أخرل ثـ ما تمبث أف تستقر حتى تتفشي الحرب مرة اخرل، فسياسة تكازف القكل لـ يمنع 

                                                           
بعيكف اخرل، بحث منشكر بمكقع مجمة الحكار ...رفيؽ عبد الكريـ الخطابي، الحرب السرية ضد ركسيا السكفياتية- 1

 .17/09/2017االطالع عمى البحث في . 3/3/2015: المتمدف بتاريخ
، مجمة الجامعة االسالمية غزة، المجمد السادس، 1941نظاـ عزت عباسي، محصمة الصراع عمى الحكـ في العراؽ - 2

 . 21  ص1998العدد الثاني، 

-267ص -إسماعيؿ صبرم مقمد، العالقات السياسية الدكلية، دراسة في األصكؿ كالنظريات، المرجع السابؽ، ص-  3
277. 
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الحركب كلـ يكف ليا أم دكر في ارساء السالـ، كلـ يكف ىك النظاـ القادر عمى حماية السمـ 
 :الدكلي  كذلؾ لألسباب التالية

 - أف سياسة تكازف القكل كانت تؤدم إلى سباؽ التسمح مف جانب الدكؿ المتنافسة ككمما
زادت قكة دكلة أرادت أف تحقؽ مكاسب عف طريؽ ىذه القكة فمـ تتردد في شف الحركب عمى 

 .غيرىا ـ الدكؿ

   - انو في ظؿ ىذه السياسة اتبعت بعض الدكؿ سياسة العزلة في السياسة الدكلية بالتالي
فقدت ىذه الدكلة أىميتيا كاممة مما يجعميا مف عكامؿ االخالؿ في تكازف القكل كالتي 

 .ساعدت عمى األزمات

- أف الدكؿ المتصارعة كانت تنظر إلى األزمات الدكلية مف خالؿ كجية نظر مصالحيا
 .الشخصية كليس مف زاكية التكازف الدكلي لمقكل كما يرتبط مف مصالح لمجتمع الدكلي ككؿ

 - أف سياسة تكازف القكل كانت تعتدـ عمى القكة فقط بطريؽ مباشر كغير مباشر كلذلؾ
كانت مكاجية االخالؿ تتـ في إطار الحركب كالفكضى ، كلذلؾ فإف سياسة تكازف القكل لـ 

يكف ليا دكرا يذكر في صيانة السمـ بؿ عمى العكس كانت عامؿ مف عكامؿ تيديده في كثير 
 .مف األحكاؿ

مف ىنا فكؿ ما يمكف أف يحسب ليذه السياسة أنيا أبقت عمى استقالؿ كثير مف 
 1الدكؿ، كمف ناحية أخرل منعت دكلة كاحدة مف االنفراد بالسيطرة العالمية

لذلؾ فإنو يمكف القكؿ بأف اليدؼ المجرد مف سياسة تكازف القكل لـ يتحقؽ مف خالؿ 
تطبيؽ ىذه السياسة في المجتمع الدكلي، حيث أف االفتراضات التي قامت عمييا السياسة 

 .انيارت عند تطبيقيا عمى مسرح الكاقع

                                                           
-277ص -إسماعيؿ صبرم مقمد، العالقات السياسية الدكلية، دراسة في األصكؿ كالنظريات، المرجع السابؽ، ص-  1

280. 
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كالذم كاف مف أعالـ الدبمكماسييف في أكركبا " ساف بيير"كقد ىاجـ القس الفرنسي 
سياسة تكازف القكل كاستنكرىا كأثبت أنيا ال يمكف أف تؤدم إلى استباب األمف كالسالـ ألف 
الدكؿ األكربية غير متساكية في القكة األمر الذم يجعؿ كؿ التكازف عرضو لالخالؿ بسبب 

مطامع بعض ممكؾ كأمراء الدكؿ القكية في الدكؿ الصغرل، أك بسبب حدكث انقالبات 
داخمية إلحدل الدكؿ المرتبطة مع دكؿ أخرل، كأشار إلى أف السالـ في رأيو ال يمكف أف 

نما عؿ لعكس يتكلد مف عدـ التكازف  1.يككف كليد تكازف القكل كا 

بذلؾ نككف قد انتيينا مف تناكؿ سياسة تكازف القكل باعتبارىا اإلرىاصات األكلى 
.لنظاـ األف الجماعي كلذم نتناكلو في الفرع القادـ

 :الفرع الثاني

 نظام األمن الجماعي 

لفكرة تحقيؽ األمف مف خالؿ الجماعة الدكلية اىتماـ لدل البشرية منذ المراحؿ  كاف
األكلى لتطكرىا فاإلنساف دائب إلى محاكلة نقؿ تبعية مسؤكلية أمنو الخاص إلى الجماعة 

 ليا مف القكة بما يسمح ليا تحمؿ العب كالقياـ بكاجبيا عمى النحك التي ينتمي إلييا إذا كانت
 2.الذم يرجكه

فعمى المستكل الفردم كاف الشخص يحاكؿ اإلعتماد عمى أسرتو أك قبيمتو في حماية 
أمنو الشخصي، كبعد ظيكر الدكلة بدأت ىذه الفكرة تتبمكر في شكميا النيائي حيث اعتمد 
 .المكاطف عمى الدكلة بإمكانياتيا كقدرتيا عمى ردع العدكاف في سبيؿ حماية أمنو الشخصي

كفي إطار الجماعة الدكلية راحت كؿ دكلة تبحث عف أمنيا  مف خالؿ كسائؿ معينة 
 .فكانت تمجأ إلى التحالؼ أحيانا كفي أخرل تمجأ إلى شف الحركب

                                                           
 .765األخالقي لقانكف العالقات الدكلية، المرجع السابؽ، ص  سمير عبد المنعـ، البعد-  1
 .91محمد طمعت الغنيمي، التنظيـ الدكلي، المرجع السابؽ، ص -  2
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كمف ىنا كاف القانكف الدكلي التقميدم يقر حؽ الدكلة في شف الحركب، كراحت الدكؿ 
تمارس ىذا الحؽ بما يتفؽ كأمنيا ككفقا لما تمميو عمييا مصالحيا الخاصة دكف إعتبار  

 .1ألمف كمصالح غيرىا مف الدكؿ

كلما كانت حرية الدكؿ في شف الحركب تتعارض مع الرغبة في تحقيؽ األمف 
المشترؾ ظيرت الحاجة إلى ضركرة كضع تنظيـ قانكني ليذه المشكمة، كبدأت بالتفرقة بيف 
الحرب العادلة كالحرب غير العادلة كمحاكلة تحريـ استخداـ بعض األسمحة كحماية المدنييف 

 .2كقت الحركب

كفي عصر التنظيـ الدكلي بدأ التفكير في تحريـ الحركب كمحاكلة نقؿ مسؤكلية 
تحقيؽ األمف إلى المجتمع الدكلي ككؿ كبدأت ىذه المحاكالت مع عصر عصبة كذلؾ ما 

، ثـ ما لبثت أف تبمكرت الفكرة بشكميا 683، 67، 16، 11: يتصح في كثير مف مكادىا منيا
النيائي في عصر األمـ المتحدة بأف أخذت بفكرة األمف الجماعي بصكرة متكاممة كمتطكرة 

 .عما كاف عميو األمر في عيد عصبة األمـ

 عمى أساس أف األمف ال يتجزأ، كيقصد باألمف ىنا أمف كتقـك فكرة األمف الجماعي
الدكؿ مجتمعة كليس محصمة مجمكع األمف الفردم لكؿ دكلة، لذلؾ يجب عمى كؿ دكلة عند 
سعييا لتحقيؽ أمنيا أف تأخذ في اإلعتبار أمف غيرىا مف الدكؿ، كمف المفركض أف تتضافر 
جيكد الدكؿ جميعا لتحقيؽ األمف المشترؾ، أك يقـك  األمف الجماعي  عمى الرغبة الجماعية 
في المشاركة لتحقيؽ األمف، كال يعني نظاـ األمف الجماعي تركيز القكة في يد دكلة كاحدة 
تتكلى بمفردىا شئكف المجتمع الدكلي، كما ال يعني أف ىناؾ حككمة عالمية تعمك الدكؿ 

                                                           
 .24، ص 2012محمد بف صديؽ، االمف الجماعي كالتطكرات الدكلية المعاصرة، دار النيضة العربية، مصر، - 1
إبراىيـ العناني، حرب الشرؽ االكسط كنظاـ االمف الجماعي، مجمة العمـك القانكنية كاالقتصادية، كمية الحقكؽ، جامعة - 2

 .3، ص 1974عيف شمس، العدد الثاني، 
العباسي كيينة، المفيـك الحديث لمحرب العادلة، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة ممكد معمرم، - 3

 68-67ص -، ص2012تيزم كزك، 
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فتخمي ليا تمؾ الدكؿ عف مسؤكليتيا، بؿ تتطمب نكعا مف تكازف القكل مما يسمح بقياـ ىذا 
 1.النظاـ كتستخدـ لما فيو خير الجماعة

 مفيوم األمن الجماعي: اوال

بالرجكع إلى ميثاؽ األمـ المتحدة نجده خاليا مف تعريؼ ىذا المصطمح بؿ مف 
النظاـ الذم ييدؼ إلى "اإلشارة إليو كمف ىنا فقد كثرت تعريفات األمف الجماعي فقيؿ أنو 

 2".تحقيؽ األمف بكسائؿ جماعية مف خالؿ أجيزة تعمؿ عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ

النظاـ التي تتحمؿ فيو الجماعة الدكلية المنظمة مسئكلية حماية كؿ عضك " كقيؿ أنو 
 .3"فييا كالسير عمى أمنو مف االعتداء 

النظاـ الذم ييدؼ إلى حفظ السمـ مف خالؿ منظمة تضـ مجمكعة مف الدكؿ ذات " كقيؿ أنو
 4"السيادة، يتعيد كؿ منيا بالدفاع عف بعضيا في حالة تعرض أحدىا لميجـك

فكرة تتمخص في مبدأ العمؿ مف أجؿ المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلي " كقيؿ أنو 
كىك فكرة تتككف مف شقيف شؽ كقائي يتمثؿ في إجراءات كقائية تحكؿ دكف كقكع العدكاف، 

 5".كشؽ عالجي يتمثؿ في إجراءات الحقة لكقكع العدكاف مثؿ ايقافو كعقاب المعتدم 

كيمكف القكؿ بأف األمف الجماعي ىك النظاـ الذم يؤدم مف خالؿ األمـ المتحدة إلى 
المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف باتباع كسائؿ مف شأنيا أف تمنع اإلخالؿ بالسمـ الدكلي 

أك تيديده، كفي نفس الكقت يؤدم إلى عكدة السمـ الدكلي إلى نصابة حاؿ انتياكو باتباع 

                                                           
 .407ممدكح شكقي، األمف القكمي كاألمف الجماعي الدكلي، المرجع سابؽ، ص - 1
شابك كسيمة، أبعاد االمف الجماعي في ظؿ القانكف الدكلي العاـ، أطركحة دكتكراه في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ، -  2

 .23-22ص -جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر، ص
 .910محمد طمعت الغنيمي، التنظيـ الدكلي، المرجع سابؽ، ص -  3
 .409ممدكح شكقي، األمف القكمي كاألمف الجماعي الدكلي، المرجع سابؽ، ص -  4
، 64محمكد شياب، األمـ المتحدة بيف االنييار كالتدعيـ، بحث منشكر في المجمة المصرية لمقانكف الدكلي، العدد -   5

 .  448، ص 1968عاـ 



 

20 
 

كسائؿ رادعة حياؿ مف ينتيؾ السمـ كاألمف الدكلييف أك ييددىما أك يرتكب  عمال مف أعماؿ 
 .العدكاف

كىذا التعريؼ جامع مانع إذ أنو يشتمؿ عمى تحديد الجية التي مف خالليا يتـ تطبيؽ 
نظاـ األمف الجماعي، كما أنو يتبيف اليدؼ فيو ككسائؿ تطبيقو، فيذا التعريؼ يربط بيف 
األمف الجماعي كيدؼ لممنظمة األكلية كبيف اإلجراءات كالكسائؿ المتبعة مف أجؿ ىذا 

 .اليدؼ حيث ال يمكف الفصؿ بيف اليدؼ كالكسائؿ التي تؤدم إلى ىذا اليدؼ

كبالرجكع إلى أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة نجد أف األمف الجماعي يقـك عمى 
مجمكعتيف مف الكسائؿ، المجمكعة األكلى كىي الكسائؿ الكقائية التي تحكؿ دكف اإلخالؿ 
بالسمـ كاألمف الدكلييف أك تيديدىما، كالمجمكعة الثانية فيي تشمؿ اإلجراءات العالجية أك 

الرادعة كىي تمؾ التي مف شأنيا أف تزيؿ اآلثار المترتبة عمى اإلخالؿ بالسمـ كاألمف 
الدكلييف كتعيد السمـ كاألمف الدكلييف إلى نصابيما، كسكؼ نتناكؿ ىذه الكسائؿ بإيجاز فيما 

 :يمي

كتتمثؿ الكسائؿ الكقائية في حظر استخداـ القكة في العالقات : الوسائل الوقائية- أ
الدكلية اك التيديد بإستخداميا، كحؿ المنازعات الدكلية بالطرؽ السميمة، كنزع السالح، 

 .باالضافة الى العمؿ عمى منع انتياكات حقكؽ اإلنساف

  حظر استخدام القوة في العالقات الدولية أو التيديد باستخداميا -1

ذكرنا فيما سبؽ أف حؽ الدكؿ في شف الحركب كاف مشركعا ال ترد عميو أية قيكد، حيث 
أنيا كانت كسيمة الدكلة لفرض كجية نظرىا كالكصكؿ إلى أىدافيا السياسية تجاه الدكؿ 

، كظؿ 1األخرل ككانت القكة مظيرا أساسيا مف مظاىر السيادة الكاممة التي تتمتع الدكؿ بيا
 كالتي حظرت استخداـ القكة القتضاء الديكف 1907الكضع ىكذا حتى اتفاقية الىام المكقعة 

                                                           
ف، طبعة .د.ركنزيتي، استعماؿ القكة في إطار األمـ المتحدة كمكضكعات أخرل، ترجمة محمد السعيد الدقاؽ، د- 1

 .18، ص 1992
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التعاقدية بعد أف كاف لمدكؿ الحؽ في اف تحاصر الدكلة المدينة كتستكلي عمى سفنيا 
 .1كتقصؼ مكانييا لعدـ تمكينيا مف سداد ديكنيا التعاقدية

 لعدـ 1902مف قبيؿ ذلؾ محاصرة كؿ مف ألمانيا كايطاليا كانجمترا لفنزكيال سنة 
ف كاف قيدا  سدادىا لديكنيا، ككاف ىذا أكؿ قيد يرد عمى حرية الدكؿ في استخداـ القكة كا 
محدكدا إلى حد كبير، ثـ جاء عيد عصبة األمـ كخطا خطكات أكثر تقدما نحك حظر 

ف كاف لـ يحظرىا حظرا مطمقا، حيث كضع بعض  استخداـ القكة في العالقات الدكلية، كا 
 .القيكد فقط عمى حؽ الدكلة في استخداـ القكة العسكرية

 كبركتكككؿ 1923ثـ لحقت بالعصبة معاىدتاف كىما معاىدة المساعدة المتبادلة سنة 
، حيث انتيى مشركع معاىدة المساعدة المتبادلة إلى اعتبار الحرب العدكانية 1924جنيؼ 

، أما بركتكككؿ جينيؼ فقد نص عمى تحريـ عاـ لمحرب فيما عدا حاالت 2جريمة عدكانية
معينة، كمف الجدير بالذكر أف المعاىدتيف المذككرتيف ظمتا حبيستي كثائقيما حيث لـ تدخؿ 

 .3أم منيا حيز التنفيذ

كىي سمسمة معاىدات ثنائية بيف كؿ مف " لككارنك"  كقعت معاىدات 1925كفي عاـ 
ألماني كبمجيكا كبريطانيا كفرنسا كايطاليا كبكلكنيا كتشيكسمكفاكيا، كقد عرفت ىذه المعاىدات 

  4.بمعاىدات لككارنك في شأف تحريـ استخداـ القكة في العالقات الدكلية

الذم قضى فيو عمى تحريـ " برياف كيمكج"  تـ تكقيع ميثاؽ 1928 أكت سنة 27كفي 
عمى أف "المجكء لمحرب ككسيمة لمسياسة الدكلية، حيث نصت المادة األكلى مف ىذا الميثاؽ  

                                                           
 .15، ص1997عبد السالـ صالح عرفة، التنظيـ الدكلي، الطبعة الثانية، منشكرات الجامعة المفتكحة، مصر، - 1
سامي جاد عبد الرحماف كاصؿ، إرىاب الدكلة في اطار قكاعد القانكف الدكلي العاـ، الدار الجامعة الجديدة، مصر، - 2

 . 177، ص 2007
ص -، ص1990بككرا إدريس، مبدأ عدـ التدخؿ في القانكف الدكلي المعاصر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، - 3

118-119. 
 .480، ص 1983محمكد سامي جينيو، القانكف الدكلي العاـ، القاىر، طبعة - 4
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يعمف الفرقاء السامكف المتعاقدكف باسـ شعكبيـ أنيـ يدينكف المجكء إلى الحرب لحؿ 
 1.المنازعات الدكلية كيتبرؤف منيا كأداة لمسياسة الكطنية في عالقاتيـ

 .مع ذلؾ فإنو يمكف القكؿ بأف ميثاؽ كيمكج لـ يؤد إلى تحريـ الحرب تحريما مطمقا

  حظر استخدام القوة في ظل األمم المتحدة -1-1

نما  بالرجكع إلى ميثاؽ األمـ المتحدة نرل أنو لـ يحـر المجكء إلى حرب فحسب، كا 
حـر كؿ استخداـ لمقكة أك التيديد باستخداميا في إطار العالقات الدكلية، كلعؿ كاضعكا 

الميثاؽ قد أرادكا مف كراء ذلؾ سد كافة الثغرات التي شابت كؿ مف عصبة األمـ كميثاؽ  
باريس فيما يتعمؽ بإباحتيا الستخداـ القكة التي ال تصؿ إلى حد إعالف الحركب مثؿ 
األعماؿ اإلنتقامية، فيذه األعماؿ كانت ال تدخؿ إلى دائرة الحظر قبؿ ميثاؽ األمـ 

 2.المتحدة

كقد صدرت كثير مف اإلعالنات عف أجيزة األمـ المتحدة كالتي تتمتع بأىمية كبيرة 
 .فيما يتعمؽ بتحريـ استخداـ القكة أك التيديد باستخداميا في مجاالت العالقات الدكلية

، 19703كمف ىذه اإلعالنات اإلعالف الخاص بالعالقات الكدية بيف الدكؿ سنة 
، كاالعالف الخاص بتدعيـ االلتزاـ 1974كالتكصية الخاصة بتعريؼ العدكاف الصادرة عاـ 

بعدـ المجكء إلى القكة في إطار العالقات الدكلية، حيث أكدت ىذه اإلعالنات كالتكصيات 
 4.تحريـ استخداـ القكة أك التيديد باستخداـ في العالقات الدكلية

                                                           
 9منشكرات دار األفاؽ الجديدة، بيركت، ص- مدخؿ إلى القانكف الدكلي العاـ- جيرىارد فاف غالف، القاىكف بيف األمـ-  1
 .الجزء الثالث ترجمة إيمي كريؿ- الجزء الثاني ترجمة رفيؽ كىدم- الجزء األكؿ ترجمة عباس المقمر.
أحمد سكيمـ الغمرم، العالقات السياسية الدكلية في ضكء القانكف الدكلي العاـ، مكتبة األنجمك المصرية، طبعة -   2

 .419، ص 1951
 A/RES/2625 (1970) du 26 Decembre 1970: الكثيقة رقـ- 3
، ص 1992طبعة - ترجمة محمد السعيد الدقاؽ- ركنزتي، استجداـ القكة في اطار االمـ المتحدة كمكضكعات اخرل-  4
 .6-5ص –
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بذلؾ يمكف القكؿ أف ميثاؽ األمـ المتحدة قد جاء قاطعا فيما يتعمؽ بتحريـ إستخداـ 
القكة أك التيديد باستخداميا في العالقات الدكلية كلـ يستثني مف ذلؾ سكل الدفاع  الشرعي 

مف ميثاؽ االمـ المتحدة، ك استخداميا في اطار  (51)الفردم كالجماعي طبقا لنص المادة 
االمف الجماغي، كأما االستثناء الخاص بجكاز استخداميا ضد الدكؿ األعداء بمكجب 

 فقد أصبح في ذمة التاريخ كذلؾ بعد دخكؿ كافة دكؿ المحكر عضكية 52-1-7المادتيف 
 .األمـ المتحدة

 المحظور استخداميا" القوة"المقصود باصطالح - 1-2

ىؿ المقصكد باصطالح القكة الكاردة بصدد الحظر القكة المسمحة فقط ؟ أـ أف الحظر 
 .يشمؿ استخداـ الضغكط االقتصادية

مف الجدير بالذكر أف التحريـ فيما قبؿ ميثاؽ األمـ المتحدة كاف يتعمؽ بالحرب أم 
ككذلؾ استخدـ ميثاؽ باريس نفس " الحرب"القكة العسكرية حيث استخدـ عيد العصبة عبارة 

العبارة، كالحرب ليا معنى محدد في القانكف الدكلي العاـ كيقصد بيا ما يجرم مف أعماؿ 
عدكانية بيف الدكؿ سكاء أكانت محدكدة النطاؽ أك أكسع، كلكننا نجد أف ميثاؽ األمـ المتحدة 

 .1مف الميثاؽ (2/4)قد استخدـ عبارة القكة فيما يتعمؽ بالحظر الكاردة بالمادة 

 كمف الجدير بالذكر أيضا أف عبارة استخداـ القكة أك التيديد باستخداميا ال تحمؿ 
نفس معنى الحرب إذ أنو قد يحدث استخداـ لمقكة بيف دكلتيف دكف أف يصؿ ذلؾ إلى مرحمة 

الحرب، كىذا ما يدعكا إلى التساؤؿ عف ماىية القكة التي يحـر ميثاؽ األمـ المتحدة 
استخداميا أك التيديد باستخداميا، كعما إذا كانت تنصرؼ إلى القكة المسمحة فقط أـ أنيا 

 .تمتد لتشمؿ الضغكط االقتصادية كالسياسة أيضا

                                                           
بكعقبة نعيمة، حؽ الدفاع الشؤعي بيف أحكاـ القانكف الدكلي كالممارسة الدكلية، مجمة الفقو كالقانكف، جامعة سكيكدة، - 1

 .1، ص 2006
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مف الميثاؽ ال يتضمف تكضيح مفيـك القكة المحظكرة فقد  (2/4)كلما كاف نص المادة 
 .إختمؼ الفقو حكؿ ىذا المفيـك

 مف الميثاؽ قد جاء في صكرة 2/4فذىب رأل إلى أف عبارة القكة الكاردة في المادة 
عامة كمطمقة بحيث تنصرؼ ليس فقط إلى القكة المسمحة إنما أيضا إلى كافة أنكاع 

 1الضغكط االقتصادية كالسياسية إذا ما كصمت إلى درجة مف الجسامة تعادليا بالقكة المسمحة

مف الميثاؽ تختمؼ عف  (2/4)كاستند ىذا الفريؽ إلى أف عبارة القكة الكاردة في المادة 
ذا كاف في نية كاضعي  القكة المسمحة المنصكص عمييا في المادة الكاحدة كالخمسيف، كا 

الميثاؽ اف يقتصر معناىا عمى النكاحي العسكرية لكانكا أقرنكىا بكممة المسمحة، كمف ناحية 
أخرل فإف الميثاؽ لـ يفرؽ في أحكاـ الفصؿ السابع بيف االجراءات التي تنطكم عمى 

استخداـ القكة المسمحة كبيف تمؾ التي ال تنطكم عمى مثؿ ذلؾ، كمف ثـ فإف القكة ىنا ال 
تعني القكة المسمحة فقط بؿ تشمؿ أيضا صكر استخداـ القكة أك العنؼ اك الضغط كبالذات 

 .2ما يعرؼ بالعدكاف االقتصادم أك العدكاف اإليديكلكجي

كيستند البعض إلى تأييد كجية النظر ىذه إلى اإلعالف الصادر عف الجمعية العامة 
 كالذم يقرر أنو كاجب الدكؿ في عالقاتيا الدكلية أف تمتنع عف 1970لألمـ المتحدة سنة 

ممارسة الضغكط العسكرية كالسياسية كاالقتصادية أك غير ذلؾ مف الضغكط ضد االستقالؿ 
 .3السياسي أك السالمة اإلقميمية ألية دكلة

                                                           
 .107إبراىيـ العناني، المنظمات الدكلية،  المرجع سابؽ، ص -  1
 419ممدكح شكقي، األمف القكمي كاألمف الجماعي الدكلي، المرجع سابؽ، ص-  2
 .107، ص1990ابراىيـ العناني، المنظمات الدكلية، دار الثقافة العربية، طبعة - 3
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كذىب الفريؽ اآلخر إلى أف المقصكد بالقكة المحظكر استخداميا أك التيديد 
مف الميثاؽ ىك القكة المسمحة فقط كال ينصرؼ معناىا  (2/4)باستخداميا الكارد في المادة 

 .1إلى العدكاف االقتصادم األيديكلكجي

كىذا ما يستفاد مف التفسير المنطقي لمنص، كما يستفاد مف األعماؿ التحضيرية 
لمنص، فاستقراء الميثاؽ يكحي بأف المقصكد باصطالح القكة ىك القكة المسمحة فحسب، 
فالفقرة السادسة مف الديباجة تقرر ذلؾ، حيث أشارت ىذه الفقرة أف االلتزاـ بعدـ استخداـ 
القكة المسمحة في غير المصمحة المشتركة، ككذلؾ فإنو حيث ال تكصؼ القكة بانيا قكة 

 .مسمحة فإف سياؽ النص يستبعد أف تككف المقصكد بيا الضغكط االقتصادية

كمف ناحية أخرل فإف األعماؿ التحضيرية تثبت أف المقصكد باصطالح القكة ىك 
القكة المسمحة فقط، فمقد أرادت البرازيؿ أثناء إعداد النص المذككر أف تدرج الضغكط 

االقتصادية ضمف صكر القكة المحـر استخداميا أك التيديد باستخداميا كلكف ىدا اإلقتراح قد 
 .2تـ رفضو

كذلؾ في الكثائؽ التي قيؿ فييا بتحريـ الضغكط االقتصادية مثؿ اإلعالف الخاص 
بالعالقات الكدية بيف الدكؿ نجد أف حظر ىذه الضغكط قد كرد في إطار تكريس مبدأ عدـ 

 .التدخؿ كليس في إطار مبدأ حظر استخداـ القكة

كذلؾ فإف المادة الثالثة مف اإلعالف الخاص بتعريؼ العدكاف الصادر عف الجمعية 
 قد عددت صكر العدكاف كلـ تنص عمى الضغكط االقتصادية 1974العامة لألمـ المتحدة 

 .باعتبارىا احدل ىذه الصكر
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كذلؾ فإف االعالف الخاص بتدعيـ مبدأ حظر استخداـ القكة اك التيديد باستخداميا 
في إطار العالقات الدكلية نجد انو قد نص عمى حظر استخداـ الضغكط االقتصادية كلكنيا 

 .باعتبارىا أفعاال متميزة عف استخداـ القكة

كذلؾ مف المالحظ أـ الدكؿ تذىب إلى ضركرة التمييز بيف الضغكط االقتصادية كبيف 
 .1استخداـ القكة باعتبارىا أمريف مختمفيف

كعميو يمكف القكؿ أف الرأم الثاني كالذم يرل أف المقصكد بالقكة ىك القكة المسمحة 
 .فحسب نظرا لقكة األسانيد التي استند إلييا في تأييد كجية نظره

 :ما يعد استخداما القوة في العالقات الدولية -1-3

استخداـ القكة أك التيديد باستخداميا في إطار العالقات الدكلية يككف محظكرا كفؽ 
 مف ميثاؽ االمـ المتحدة، فإذا مكرس ضد السالمة االقميمية كاالستغالؿ 2/4لنص المادة 

 .السياسي لدكلة عضك في األمـ المتحدة أك إذا جاء مناقضا لمقاصد األمـ المتحدة

كقد ذىب البعض إلى محاكلة تفسير ىذه المادة بمفيـك المخالفة، حيث تذىب ىذه 
المحاكالت إلى عدـ تحريـ استخداـ القكة في العالقات الدكلية أك التيديد باستخداميا كمما 

 .كاف ذلؾ ال يمس السالمة اإلقميمية أك االستقالؿ السياسي لدكلة ما

فمثال إذا لـ يكف اليدؼ مف استخداـ القكة أك التيديد بيا اقتطاع جزء مف إقميـ دكلة 
أخرل أك المساس باستقالليا السياسي مثؿ قمب النظاـ الحكـ فيما يصبح غير كاقع في 

 . مف الميثاؽ2/4نطاؽ الحظر كالذم تقرره المادة 

إال أف ىذا التفسير خاطئ ألف السالمة اإلقميمية كاالستقالؿ السياسي ال يعني أكثر 
مف حؽ الدكلة في السيادة اإلقميمية أك أم مساس بيذه األخيرة يعتبر بالضركرة ماسا في 
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األساس بالسالمة اإلقميمية كاالستقالؿ السياسي كىذا المعنى ىك الذم يفيـ مف نص المادة 
 .األكلى مف اإلعالف المتعمؽ بتعريؼ العنكاف

كمف ناحية أخرل فإف استخداـ القكة أك التيديد بيا حتى لك لـ يكف ماسا بالسالمة 
اإلقميمية أك االستقالؿ السياسي فيما يظالف داخميف في إطار الحظر نظرا ألنيما يتعارضاف 

 .1مع مقاصد منظمة األمـ المتحدة

ككذلؾ أيضا فإف التحريـ يرد عمى استخداـ القكة أك التيديد باستخداميا ضد دكلة 
غير عضك في األمـ المتحدة نظرا ألنو يتعارض مع مقاصد األمـ المتحدة كبالذات 

المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف، ألف استخداـ القكة ضد دكلة غير عضك يعد اخالؿ 
بالسمـ الدكلي كعمؿ مف أعماؿ العدكاف كأكدت ىذا التفسير التكصية الصادرة عف الجمعية 

 .العامة بخصكص تعريؼ العدكاف

ككذلؾ فإف الحظر يشمؿ استخداـ القكة المباشرة كغير المباشرة، كذلؾ كأف تقؼ دكلة 
ما مكقفا سمبيا تجاه مجمكعات متمردة تقـك بالتدريب عمى إقميميا لمعمؿ ضد دكلة أخرل، أك 

  .2أف تسيؿ لممعتدل الحصكؿ عمى العكف كالعتاد الالـز الستمرار عدكانو عمى دكلة أخرل

 .االستثناءات عمى مبدأ حظر استخدام القوة أو التيديد باستخداميا-1-4

 :الدفاع الشرعي- 1-4-1

يعتبر الدفاع الشرعي الفردم كالجماعي مف االستثناءات الكاردة مع حظر استخداـ 
 عمى النحك الذم 51القكة أك التيديد باستخداميا في العالقات الدكلية كذلؾ كفقا لنص المادة 

 .يرد تفصيال في المبحث القادـ
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 استخدام القوة ضد الدول األعداء في الحرب العالمية الثانية-1-4-2

يجكز اتخاذ تدابير ضد الدكؿ األعداء أثناء الحرب العالمية الثانية، سكاء تـ ذلؾ 
 مف الميثاؽ، أك عف طريؽ المنظمات اإلقميمية 107بكاسطة الدكؿ فرادل طبقا لنص المادة 

يطاليا كالياباف، كيقصد 53طبقا لنص المادة   مف الميثاؽ، كالمقصكد بالدكؿ األعداء ألمانيا كا 
بيذيف النصيف حماية الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة مف أف تستأنؼ دكؿ المحكر 

 .لنشاطيا العدائي ضد أعضاء األمـ المتحدة

كمف الجدير بالذكر أف ىذيف النصيف لـ يجدا طريقيما إلى التطبيؽ، كأصبحا اآلف 
في ذمة التاريخ كذلؾ بعد دخكؿ ىذه الدكؿ كافة في عضكية األمـ المتحدة، كبالتالي ال يعد 
ىذاف النصاف إستثناءا عمى حظر استخداـ القكة أك التيديد باستخداميا في إطار العالقات 

 .1الدكلية

كيمكف القكؿ أف استخداـ القكة مف قبؿ األمـ المتحدة ال يعد إستثناءا عمى حظر 
، حيث أنو نظاـ مقرر إلعادة السمـ كاألمف 2/4استخداـ القكة المنصكص عميو في المادة 

الدكلييف في حالة اإلخالؿ بيما أك كقع عمؿ مف أعماؿ العدكاف، حيث أنو المحظكر ىك 
استخداـ القكة مف جانب الدكؿ كليست مف جانب الجماعية الدكلية في إطار نظاـ األمف 

  .2الجماعي

 حل المنازعات الدولية بالطرق السميمة- 2

تعد التسكية السميمة لممنازعات الدكلية مف أىـ الدعامات األساسية لنظاـ األمف 
الجماعي، كمف ىذا المنطمؽ فقد حرص كاضعكا عيد عصبة األمـ كمف بعدىـ كاضعكا 
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األمـ المتحدة عمى جعؿ التسكية السميمة لممنازعات الدكلية مبدأ أساسي تمتـز بو المنظمة 
 .1الدكلية، كما تمتـز الدكؿ األعضاء باحترامو كالعمؿ بمقتضاه

 كقد جاء 1907، 1899كقد تـ إقرار الدكؿ لمنيج التسكية السميمة في مؤتمر الىام 
النص عمييا في عيد عصبة األمـ كفي ميثاؽ باريس ثـ تأكد ىذا المبدأ في ميثاؽ األمـ 

 .المتحدة

 عمى عدة كسائؿ لحؿ المنازعات الدكلية 1907، 1899فقد نصت اتفاقية الىام 
 .2بالطرؽ السميمة كمف بينيا الكساطة كالمساعي الحميدة

ثـ جاء عيد عصبة األمـ حيث ألـز الدكؿ التي تقـك بينيا منازعات إلى االستعانة 
بالغير في حميا سميما، فقد ألزميا باالتجاه إلى التحكيـ أك التسكية القضائية أك عرض األمر 

 .عمى مجمي العصبة

كالتي احتكت عمى نماذج  ألربعة اتفاقيات تتصؿ " لككارنك" ككذلؾ جاءت إتفاقيات 
بالتكفيؽ كالتحكيـ، ككافقت عمييا بعض الدكؿ كأكصت العصبة األعضاء باختيار أحداىما 

 .3لتسكية ما يقـك بينيا مف منازعات

 لتسير في نفس اإلتجاه، حيث 1928كجاءت المادة الثانية مف ميثاؽ باريس عاـ 
قررت أف كافة المنازعات الدكلية يجب حميا بالطرؽ السميمة، كىذا الميثاؽ لو أىمية خاصة 

 .4نظرا النضماـ أكثر مف ستيف دكلة إليو حتى قبؿ الحرب العالمية الثانية
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ثـ جاء ميثاؽ األمـ المتحدة ليتخذ مكقفا حاسما تجاه مسألة حؿ المنازعات الدكلية 
بالطرؽ السميمة، كجعمو التزاما عمى الدكؿ األعضاء، كأصبح أحد أىداؼ المنظمة الدكلية 

 .كأحد مبادئيا كىذا ما يتضح مف خالؿ نصكص الميثاؽ المتعمقة بيذا المكضكع

تتذرع الييئة بالكسائؿ السميمة كفقا لمبادئ العدؿ :"  عمى أنو 1/1فقد نصت المادة 
 ":كالقانكف الدكلي لحؿ المنازعات الدكلية التي قد تؤدم إلى اإلخالؿ بالسمـ كلتسكيتيا

جميع أعضاء الييئة يفضكف منازعاتيـ بالطرؽ "  عمى أف 2/3كقد نصت المادة 
كيقضي ىذا النص " السممية عمى كجو ال يجعؿ السمـ كاألمف كالعدؿ الدكلي عرضة لمخطر

بالتزاـ الدكؿ بانتياج الطرؽ السميمة لحؿ منازعاتيا الدكلية كبالتالي تحريـ المجكء إلى غير 
 .الكسائؿ السميمة لحؿ ىذه المنازعات

كىذا كقد احتكل الميثاؽ عمى فصؿ كامؿ يتعمؽ بحؿ المنازعات الدكلية بالطرؽ 
 .السميمة كىك الفصؿ السادس منو

يمتـز أطراؼ أم نزاع يككف مف النزاع الذم يؤدم  " 33/1فطبقا لنص المادة 
استمراره إلى تعرض حفظ السمـ كاألمف الدكلييف لمحظر أف يمتمسكا حمو بطريؽ المفاكضة 
كالتحقؽ كالكساطة كالتحكيـ كالتسكية القضائية، أك أف يمجأك إلى الككاالت أك المنظمات 

 .اإلقميمية أك غير ذلؾ مف الكسائؿ التي تختارىا الدكؿ أطراؼ النزاع

كمف المالحظ أف ىذا النص لـ يمـز أطراؼ النزاع بأف يمجأكا إلى كسيمة بعينيا، بؿ 
عدد ليـ بعض الكسائؿ التي يمكف ليـ المجكء إلييا، كىي المفاكضة كالتحقيؽ كالكساطة 

كالتحكيـ كالتسكية القضائية أك المجكء إلى المنظمات اإلقميمية، ثـ ترؾ ليـ الحرية في نفس 
 .الفقرة في أف يمجأكا إلى غير ذلؾ مف الكسائؿ حسبما تراه الدكلة المتنازعة

ذا أخفقت الدكؿ في حؿ النزاع طبقا لنص المادة   كجب عمييـ أف يعرضكا 33/1كا 
 .37/1األمر عمى مجمس األمف كفقا لممادة 
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 يدعكا أطراؼ النزاع إذا كاف مف النكع المشار إليو 33/2كلمجمس األمف كفقا لممادة 
 إلى أف يسككا ما بينيـ مف منازعات بتمؾ الطرؽ المشار إليو في الفقرة األكلى مف 33/1في 

 فمو أف يدعك الدكؿ إلى التفاكض أك المجكء إلى التحكيـ أك إحالة النزاع إلى 33المادة 
 .33التحقيؽ أك إلى غير ذلؾ مف الكسائؿ المكضحة بالفقرة األكلى مف الماد 

 يككف لمجمس األمف في أية مرحمة مف مراحؿ النزاع 36/1كطبقا لنص المادة 
 أف يكصي بما يراه مالئما مف اإلجراءات، أم أف لو أف يكصي 33المكصكؼ في المادة 

 يجب عمى  مجمس األمف أف يراعي في 36/3بحؿ مكضكعي لمنزاع، إال أنو كفقا لممادة 
تقديـ تكصياتو أف المنازعات القانكنية يجب عمى أطراؼ النزاع أف يعرضاىا عمى محكمة 
العدؿ الدكلية كفقا ألحكاـ النظاـ األساسي ليذه المحكمة، مف أمثمة ذلؾ التكصية الصادرة 

مف مجمس األمف بعرض النزاع البريطاني األلباني عمى محكمة العدؿ الدكلية، كقد تـ 
 .عرضو فعال كتسكيتو قضائيا

 فإف دكلة ليست عضكا باألمـ المتحدة أف تنبو مجمس األمف أك 35/1ككفقا لممادة 
الجمعية العامة إلى نزاع تككف طرفا فيو إذا كانت تقبؿ مقدما في خصكص ىذا النزاع 

 .التزامات الحؿ السممي المنصكص عميو في الميثاؽ

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة أف تكصي 14كذلؾ فإنو لمجمعية العامة كفقا لنص المادة 
باتخاذ التدابير الالزمة لتسكية أم مكقؼ ميما يكف منشأه تسكية سميمة متى رأت أف ىذا 

 .المكقؼ مف شأنو أف يضر بالرفاىية العامة أك يعكر صفك العالقات الكدية بيف األمـ

كقد أكد اإلعالف الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة كالخاص باعالف مبادئ 
 التزاـ 1970القانكف الدكلي المتعمقة بعالقات الصداقة كالتعاكف بيف الدكؿ الصادر في عاـ 

كؿ دكلة بأف تفض منازعاتيا الدكلية بتسكية مبكرة كعادلة كبطريؽ المفاكضة أك التحقيؽ أك 
التحكيـ أك التسكية القضائية أك المجكء إلى الككاالت كالمنظمات الدكلية أك غير ذلؾ مف 
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الكسائؿ التي ترل األطراؼ المتنازعة مالءمتيا، كعمى األطراؼ في إلتماسيـ مثؿ ىذه 
 .1الكسائؿ أف تتفؽ عمى الكسائؿ السميمة التي تتالءـ كظركؼ النزاع

كىكذا يمكف القكؿ أف حؿ المنازعات بالكسائؿ السميمة يعد أحد الدعائـ الرئيسية 
لنظاـ األمف الجماعي، كلعمى ذلؾ ما يفسر إعتناؽ المكاثيؽ لممنظمات اإلقميمية ىذا المبدأ 

مثؿ منظمة الكحدة اإلفريقية كجامعة الدكؿ العربية كمنظمة الدكؿ األمريكية كحمؼ األطمنطي 
 .2كحمؼ كارسك

 نزع السالح -3

يستخدـ تعبير نزع السالح استخداما كاسعا فيشمؿ تحديد كمراقبة األدكات البشرية 
 .كالمادية لمحرب ليصؿ إلى ىدؼ نيائي كىك إلغاء ىذه األدكات بشكؿ نيائي

كنزع السالح ييدؼ إلى حرماف الدكؿ مف أم شيء يحاربكف بو كبالتالي فإنو يؤدم 
إلى إلغاء الحركب بأقـك طريقة مستقيمة أال كىي إلغاء الكسائؿ التي تجعؿ شف الحرب 

 .3ممكنا

كذلؾ أف قياـ الحركب كالنزاعات المسمحة ترتبط ارتباطا كبيرا بكجكد السالح في أيدم 
الدكؿ، فأية دكلة تزيد مف قكة جيكشيا قد ترل أنو مف الضركرة االستفادة مف ىذا الجيش مما 
يدفعيا إلى الدخكؿ في حركب، كمف ىنا فإف نزع السالح يؤدم إلى إلغاء الحركب أك التقميؿ 
منيا كبالتالي فإف نزع السالح يرتبط ارتباطا كثيقا بمسألة حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كبالتالي 
بنظاـ األمف الجماعي الذم ييدؼ إلى المحافظة عمى السالـ كاألمف الدكلييف كمف ىنا فإف 

 .نزع السالح يعد دعامة مف دعائـ نظاـ األمف الجماعي
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إذ أف األفكار المتعمقة بنزع السالح ظيرة منذ كقت بعيد، كمف أكلى المحاكالت التي 
في مشركعة لمسالـ الدائـ بيف الدكؿ " كانت"بذلت مف أجؿ ىذا الغرض تمؾ التي كضعيا 

حيث كاف المشركع يتضمف فكرة إلغاء الجيكش، كلعؿ أكؿ تطبيؽ لفكرة نزع السالح في 
الكاقع العممي ما كرد باالتفاقية التي أبرمت بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالمممكة المتحدة 
 .1كالتي تنص فييا عمى تجريد الحدكد الفاصمة بيف كندا كالكاليات المتحدة مف القكة العسكرية

 تدعك الدكؿ كالحككمات إلى البحث 1899ثـ صدرت تكصية عف مؤتمر الىام األكؿ سنة 
في إمكانية عقد اتفاؽ قكاتيا البحرية كالبرية ككذلؾ ضغط ميزانيات التسميح فييا، غير أف 

 .ىذه التكصية لـ يتبعيا اتخاذ أم إجراءات تنفيذية عممية

 بقميؿ مف االىتماـ 1907ثـ أعيد مناقشة المكضكع في مؤتمر الىام الثاني سنة 
 .2كجمد بعد المؤتمر

 "نزع السالح في عيد عصبة األمم- 3-1

بدأ االىتماـ الحقيقي بمشكمة نزع السالح في عيد عصبة األمـ حيث جاء نص المادة 
 .الثامنة مف العيد متعمقا بيذه المشكمة

فالفقرة األكلى مف المادة الثامنة تربط بيف حفظ السمـ كتخفيض األسمحة، حيث أنيا 
تقرر أف حفظ السالـ يتطمب خفض األسمحة الكطنية إلى أقؿ مستكل يتفؽ مع األمف القكمي 

 .كالتنفيذ الجبرم لاللتزامات الدكلية عف طريؽ العمؿ المشترؾ

ثـ جاءت الفقرة الثانية لتقرر أف مجمس العصبة يقـك باعداد المشركعات الخاصة 
 .بتخفيض السالح كبعرضيا عمى الحككمات لمنظر فييا كاتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذىا

كجاءت الفقرة الرابعة مف نفس المادة لتحظر عمى الدكؿ تجاكز نسبة األسمحة التي 
 .حددت كفقا لممشركعات التي أقرتيا الحككمات إال بمكافقة المجمس
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كما جاءت الفقرة الخامسة لتحـر تجارة األسمحة كاعتبار قياـ األشخاص بصناعة 
األسمحة مف الشركر الدكلية التي يجب عمى الدكؿ أف تعمؿ عمى تجنبيا كألزمت الدكؿ 
األعضاء بمكجب الفقرة السادسة بتبادؿ البيانات الكاممة كالصريحة عف نسب أسمحتيـ 

 .1كبرامجيـ الحربية كالبحرية كالجكية كحالة صناعتيـ القابمة لمتحكؿ لألغراض الحربية

كلكف ىذا النص قد ظؿ حبيس العيد كلـ يخرج إلى النكر حيث لـ تقـ العصبة 
بإجراءات أك خطكات إيجابية مف شانيا أف تؤدم إلى تطبيؽ فعاؿ ليذا النص، لذلؾ نرل أف 
التقدـ الذم حدث في عيد العصبة لـ يتجاكز النص عمى المبادئ المتعمقة بنزع السالح دكف 

 .التطبيؽ الفعمي الكامؿ

كلكف إذا كانت العصبة لـ تتخذ أم إجراءات مف شأنيا كضع نص المادة الثامنة مف 
العيد مكضع التنفيذ، إال أنو قد حدثت بعض اإلنجازات في مجاؿ خفض التسميح كمنيا 

 :نذكر

ما فرضو المجمس عمى ألمانيا كحمفائيا مف تخفيض في تسميحيا البرم كالبحرم إلى درجة - 
تكاد تصؿ إلى حد التجريد، كتحريـ ممكية الغكاصات عمييا كتحريـ ممكيتيا لمطائرات 

الحربية، ككذلؾ كضع أسمحتيا تحت رقابة الحمفاء كذلؾ كفقا لمجزء الخامس مف معاىدة 
 حيث أعمنت التجنيد 1935فرسام كمع ذلؾ فقد خرجت ألمانيا عمى التزاماتيا في أكائؿ 

 قرارا أعمف فيو خركج ألمانيا عمى 1935اإلجبارم كقد أصدر مجمس العصبة في أبريؿ 
كاجباتيا كتفكيره في إتخاذ األجراءات اإلقتصادية كالمالية ضدىا، كلكف ىذا لـ يمنع ألمانيا 
مف التحميؿ مف جميع القيكد التي كضعت عمى تسميحيا، كقد دخمت معيا في سباؽ في 

 كفي ذلؾ يحمؿ معنى تسميميا بخركج ألمانيا عمى التزاماتيا في 1935التسميح البحرم سنة 
 .2التسمح البحرم
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انجمترا فرنسا كالياباف كايطاليا )ككذلؾ ما تكصمت إليو الدكؿ البحرية العظمى كىي - 
 حيث تـ اإلتفاؽ بينيـ عمى عدد ما يمكف أف تممكو 1932في مؤتمر كاشنتكف سنة  (كأمريكا

كؿ مف ىذه الدكؿ مف المراكب العظمى كمف المراكب حاممة الطائرات، كقد أدخمت تعديالت 
 مف أجؿ كضع تخفيض أكثر عمى القكات البحرية 1933عمى ىذه اإلتفاقية في لكندر سنة 

الخاصة بالدكؿ الخمس المتعاقدة في كاشنتكف كذلؾ بالنص عمى إلغاء بعض الكحدات 
ببناء " بريطانيا كأمريكا كالياباف"المكجكدة كتـ االتفاؽ عمى عدـ قياـ ثالث دكؿ منيا ىي 

كحدات جديدة بغرض التحالؼ بينيا، ككذلؾ تناكلت االتفاقيات بكضع حد أقصى لحمكلة 
 .1الغكاصات كلقطر ما تحممو مف مدافع

كتـ إنشاء المجنة االستشارية الدائمة الخاصة بالتسمح، ثـ شكمت إلى جانبيا لجنة 
عرفت بالمجنة المختمطة المؤقتة تجمع بيف أعضائيا خبراء إقتصادييف كمالييف كرجاؿ 

سياسة، كدارت مناقشات طكيمة حكؿ مسألة التسمح انتيت إلى قرار صادر عف الجمعية 
 أقرت فيو الفكرة القائمة بارتباط عممية تخفيض التسمح باألمف الدكلي 1922العمكمية سنة 

ىدا األمف الذم تـ تكريسو في معاىدة ضماف عامة تتعيد فيو كؿ دكلة مكقعة عمييا بتقديـ 
 .19232المساعدة ألية دكؿ يقع عمييا اليجـك كتـ إقرار ىذا المشركع سنة 

كمع ذلؾ فإف العصبة لـ تستطع أف تضع برامج لتخفيض السالح أك الرقابة عميو 
عف طريؽ تبادؿ المعمكمات بيف الدكؿ األعضاء عف أسمحتيـ، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى أف 
العيد لـ يحـر المجكء إلى الحرب تحريما قاطعا، كمف ثـ فإنو لـ يكف ىناؾ أساسا قانكنيا 

 .لتنفيذ تدابير نزع السالح
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 :نزع السالح في األمم المتحدة- 3-2

ميثاؽ األمـ المتحدة كمسألة نزع السالح، خطا الميثاؽ خطكات كاسعة نحك مسألة 
نزع السالح، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى أف الميثاؽ قد حـر المجكء إلى استخداـ القكة أك التيديد 
 .1بإستخداميا في العالقات الدكلية، فقد تالـز ذلؾ الحظر مع كجكب العمؿ عمى نزع السالح

 مف الميثاؽ، فالمادة 26 كالمادة 11كمف أىـ المكاد التي تناكلت ىذه المسألة المادة 
لمجمعية العامة أف تنظر في المبادئ العامة لمقانكف في حفظ السمـ " تنص عمى أنو 11

 .كاألمف الدكلييف كتدخؿ في ذلؾ المبادئ المتعمقة بنزع السالح كتنظيـ التسميح

رغبة في إقامة السمـ كاألمف الدكلييف كتكطيدىا بأقؿ : " تنص عمى أنو26كالمادة 
تحكيؿ لمكارد العالـ اإلنسانية كاالقتصادية إلى ناحية التسمح، يككف مجمس األمف مسؤكال 

 عف كضع خطط تعرض عمى أعضاء 47بمساعدة لجنة أركاف الحرب المشار إليو بالمادة 
 .األمـ المتحدة لكضع منياج لتنظيـ التسمح

مف المالحظ أف ميثاؽ األمـ المتحدة قد إىتـ بمسألة تخفيض التسمح أكثر منو  
بمسألة نزع السالح كلعمى ذلؾ يرجع إلى أف كاضعي الميثاؽ نظركا إلى قضية السالح نظرة 

 .كاقعية تتفؽ مع ما ىك ممكف تنفيذه عمى أرض الكاقع

كقد اىتمت األمـ المتحدة بيذه المسألة اىتماما كبيرا فقد بدأت الجمعية العامة لألمـ 
 1946 يناير 24المتحدة تيتـ بالمشكمة منذ أكؿ دكرات إنعقادىا فقد أصدرت قرارا في 

اعترفت فيو بالحاجة إلى كضع مبادئ عامة لتنظيـ التسمح كاستمرار العمؿ في ىذا المجاؿ 
 .2لخدمة أىداؼ األمـ المتحدة

كقد أنشأت الجمعية العامة أكؿ ىيئتيف لدراسة المشكمة كىما لجنة الطاقة الذرية كلجنة 
 لجنة كاحدة ىي لجنة نزع السالح كتتبع مجمس 1956األسمحة التقميدية، كاستبدلت بيما عاـ 
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األمف كعيدت إلييا الجمعية العامة إعداد مقترحات تتضمنيا معاىدة أك معاىدات دكلية 
 :لتحقيؽ األغراض اآلتية

تخفيض القكات المسمحة عامة كجمع أنكاع األسمحة كالعمؿ عمى الحد منيا كجعميا  -
 .خفضا متكازيا

 .تدمير كافة األسمحة اليامة التي تؤدم إلى تخريب كاسع النطاؽ -
إقامة رقابة دكلية فعالة عمى استخداـ الطاقة لمنع استعماؿ األسمحة الذرية كاستخداـ  -

 .1الطاقة الذرية إال في األغراض السميمة

 يتعمؽ بمنيج نزع السالح، 1961كقد صدر قرار مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 
ككفقا ليذا القرار فإنو ال بد مف نزع السالح نزعا كامال كذلؾ بتسريح القكات المسمحة كحؿ 

المؤسسات العسكرية بما فييا القكاعد، كاالمتناع عف إنتاج األسمحة، كاالستغناء عف 
المخزكف مف كافة أنكاعيا مع استبعاد كؿ كسائؿ إنتاج األسمحة الذرية كالنككية، حيث يمكف 

اإلحتفاظ بالقكات كاألسمحة الالزمة لحفظ األمف الداخمي كتمبية أحتياجات األمـ المتحدة، 
كلتحقيؽ ذلؾ يتـ نزع السالح عمى مراحؿ مع تخفيض القكات المسمحة بالنسبة لجميع الدكؿ 

 .2كيككف ذلؾ تحت إشراؼ األمـ المتحدة

 أىم إنجازات األمم المتحدة في مجال نزع السالح- 3-3

 :مف أىـ االنجازات التي تمت في مجاؿ نزع السالح نذكر ما يمي

 : معاىدة تحريم التجارب الذرية3-3-1

 أعمف أف الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي كبريطانيا كافقت عمى 1963في عاـ 
 تـ التكصؿ إلى اتفاقية 1963إجراء محادثات بيذا الشأف في مكسكك، كفي يكليك سنة 

مكسكك لحظر إجراء التجارب النككية، كقد صادقت أغمبية الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة 
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عدا فرنسا كالصيف كاسرائيؿ عمى ىذه االتفاقية، كتحظر ىذه االتفاقية عمى األطراؼ أف يقـك 
 :أم منيا بأم تجارب ذرية أك تفجيرات ذرية في أم مكاف يقع تحت رقابتو أك اختصاصو

في الجك فيما كراء حدكده بما في ذلؾ الفضاء الجكم أك تحت المياه متضمنا األقاليـ -
 .المائي أك البحار العالية

في أم جزء آخر مف البيئة إذا كاف مف شأف التفجير أف يسبب إشعاعات ذرية خارج حدكد -
 .1إقميـ الدكلة الذم يخضع لسيادتيا أك يقع تحت رقابتيا

كلعؿ العيب الرئيسي الذم يؤخذ عمى ىذه المعاىدة أنيا لـ تحظر بشكؿ مطمؽ إجراء 
ف كانت االتفاقية ال تمنع الدكؿ مستقبال مف إبراـ معاىدة تحـر  التجارب في باطف األرض، كا 

 .كؿ صكر التجارب الذرية في كؿ أنحاء اإلقميـ بما في ذلؾ باطف األرض

 :معاىدة منع انتشار األسمحة الذرية- 3-3-2

تمكنت لجنة نزع السالح مف التكصؿ إلى إبراـ إتفاؽ بخصكص نزع السالح النككم 
، كتعد ىذه االتفاقية أىـ إتفاؽ دكلي في ميداف نزع السالح منذ العصر 1961كذلؾ عاـ 

 .النككم كليذا فإنيا تمثؿ نصرا كبيرا لقضية السمـ

 :كقد تضمنت ىذه االتفاقية المبادئ اآلتية

 .منع انتشار األسمحة النككية بيف البمداف التي ال تمتمكيا -

 .إنشاء نظاـ لمرقابة لضماف تنفيذ منع االنتشار -

 .تسييؿ استخداـ الطاقة الذرية في األغراض السميمة -

 .مكاصمة الجيكد لنزع السالح الذرم كغير الذرم -
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 كقد امتنعت 1995 تـ تمديدىا في سنة 1970كقد دخمت االتفاقية في حيز التنفيذ عاـ 
 .1اسرائيؿ عف التكقيع عمى ىذه االتفاقية

ىذا كقد أصدرت الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي كبريطانيا تصريحا ذكرت فيو أنو 
ستقدـ المساعدة المباشرة أك تدعـ تقديميا كفقا لميثاؽ االمـ المتحدة إلى أية دكلة غير ذرية 
طرؼ في المعاىدة تتعرض لعمؿ مف أعماؿ العدكاف تستخدـ فيو األسمحة النككية أك التيديد 

 مبدأ حماية الدكؿ 1968 سنة 255بمثؿ ىذا العدكاف، كما أكد مجمس األمف في قراره رقـ 
 .2غير الذرية

 اتفاقيات إنشاء مناطق خالية من األسمحة النووية- 3-3-3

كتيدؼ فكرة المناطؽ المنزكعة السالح بشكؿ عاـ إلى تحقيؽ ىدؼ معيف كىك خمؽ 
مناطؽ أمف جزئية بناء عمى مكافقة كتراضي الدكلة المعنية لتحقيؽ مصالحيا، كذلؾ لمنع 
نشاء  األعماؿ العسكرية عمى إقميـ معيف، سكاء أكانت ىذه األعماؿ ىجكمية أك دفاعية، كا 

مثؿ ىذه المناطؽ يساعد كثيرا عمى منع زيادة إنتشار األسمحة النككية كيقمؿ مف خطر 
 :الحرب النككية، كمف ىذا القبيؿ

إتفاقية جعؿ أمريكا الالتينية منطقة منزكعة السالح النككم بمكجب اتفاقية مكسيكك  -
، كقد تـ تكقيع ىذه االتفاقية بعد مجيكدات (تالتمككك ) 1967 فبراير 14المكقعة في 

كثيرة بذلت مف قبؿ الجمعية العامة كلجنة نزع السالح، قد أنشأت االتفاقية منظمة 
كميمتيا القياـ بميمة الرقابة " ككالة منع األسمحة النككية في أمريكا الالتينية"أسمتيا 

 .3لتطبيؽ أحكاـ االتفاقية كقد صدقت األعضاء عمى ىذه االتفاقية
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 . المتعمقة بنزع أسمحة القطب الجنكبي1959ككذلؾ إتفاقية  -

 .1965إتفاقية منع كضع األسمحة النككية في الجك كالقضاء المكقعة في عاـ  -

إتفاقية منع كضع األسمحة النككية كأسمحة الدمار الشامؿ في قاع البحر كالمحيطات  -
 .19711 أبريؿ سنة 11المكقعة في 

 :معاىدة منع األسمحة الكيماوية والبيولوجية- 3-3-4

 طمبت الجمعية العامة مف السكرتير العاـ لألمـ المتحدة أف يعد تقريرا 1965في عاـ 
عف ىذه األسمحة كعف اآلثار التي ترتبت عمى استخداميا في الحركب، كأعد التقرير 

، كأصدرت الجمعية العامة قرارا في 1969مجمكعة مف الخبراء كأقرتو الجمعية العامة سنة 
 1964 يكنيك 17 دعت فيو الدكؿ األعضاء إلى إحتراـ بركتكككؿ جنيؼ الصادر في 1966

كالذم يقضي بتحريـ كؿ أنكاع األسمحة السامة بكافة أنكاعيا الكيماكية كالبيكلكجية، كبذلت 
نتيت بتبني الجمعية العامة  بعد ذلؾ جيكد كبيرة لمتكصؿ إلى اتفاقية تحـر ىذه األسمحة كا 

نتاج كتخزيف األسمحة الكيماكية كالبيكلكجية سنة   .19722التفاقية منع كا 

 العمل عمى منع انتياكات حقوق اإلنسان- 4

لقد إىتـ ميثاؽ األمـ المتحدة بحقكؽ اإلنساف اىتماما ممحكظا، فالفقرة الثالثة مف 
تعزيز إحتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات )المادة األكلى منو تكرد بيف مقاصد األمـ المتحدة 

األساسية لمناس جميعا كالتشجيع عمى ذلؾ إطالقا بال تميز بسبب الجنس أك المغة أك الديف، 
 .(كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء

                                                           
1   - Kemp.geaffrey, dilemmas of the arms traffic, new york, 1970, p274.279 

نتاج كتخزيف األسمحة الكيماكية كالبيكلكجية سنة -  2  :  عمى الرابط1972اتفاقية منع كا 
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sekw.htm. 
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أف تشيع ) مف ميثاؽ األمـ المتحدة أف األمـ المتحدة تعمؿ عمى 55كجاء في المادة 
في العالـ احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمجميع بال تمييز بسبب الجنس أك المغة 

 .(أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء كمراعاة تمؾ الحقكؽ كالحريات فعال

 اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف 1948كسيران في نفس اإلتجاه فقد صدر في عاـ 
 .1متضمنا كافة أنكاع الحقكؽ كالحريات األساسية

 تـ إقرار إتفاقيتيف ىامتيف في ىذا المجؿ في إطار األمـ المتحدة 1966كفي عاـ 
كىما ميثاؽ الحقكؽ المدنية كالسياسية كميثاؽ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية، كقد دخمتا 

 تـ إقرار إتفاقية تقضي بإعتبار التفرقة 1973، كفي عاـ 19762حيز التنفيذ اعتبارا مف عاـ 
 .العنصرية جريمة ضد اإلنسانية

كىكذا نرل مدل إىتماـ األمـ المتحدة بحقكؽ اإلنساف كالذم مف شأنو أف يحفظ 
 3اإلنساف كرامتو كيمنع انتياؾ حقكقو كحرياتو األساسية

 :العمل عمى تكريس حق تقرير المصير لكل الشعوب -5

لقد إىتـ ميثاؽ األمـ المتحدة كذلؾ بحؽ تقرير المصير، حيث تشير المكاد األكلى 
 منو 76، 73كالخامسة مف الميثاؽ إلى حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا، كما تتناكؿ المكاد 

 .الحكـ الذاتي كاالستقالؿ

 1514 قراراىا الشيير رقـ 1960كقد أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 
، كقد أنشأت لجنة لتصفية االستعمار 1كالذم أكدت فيو عمى حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا

 .1961عاـ 

                                                           

. 1948  لسنةاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف-  1  
  الخاصة بالعيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسيةA/RES/2200 (XXI): الكثيقة رقـ- 2
  الخاصة بالعيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافيةA/RES/2200 (XXI):  ك الكثيقة رقـ 

 205-202ص -مصطفى حسيف، المنظمات الدكلية، المرجع سابؽ، ص-  3 
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كقد طالبت الجمعية العامة في كثير مف قراراتيا بشجب الحكـ االستعمارم باعتباره 
عترفت بمشركعية كفاح الشعكب الخاضعة لمحكـ االستعمارم  تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف كا 

في سبيؿ ممارسة حقيا في تقرير المصير كاالستقالؿ، كطالبت كؿ الدكؿ بتقديـ كؿ 
 2المساعدات المادية كالمعنكية لحركات التحرير الكطني في األقاليـ المستعمرة

 ىذا عف الكسائؿ الكقائية التي عرفيا نظاـ األمف الجماعي فماذا عف الكسائؿ العالج

 الوسائل العالجية- ب

كىي الكسائؿ التي تكاجو بيا األمـ المتحدة األعماؿ التي تعد تيديدا لمسمـ كاألمف 
الدكلييف أك إخالال بيما أك تعد مف قبيؿ أعماؿ العدكاف، فقد أخذ عيد عصبة األمـ بيذه 

-13-15الكسائؿ كذلؾ لردع كؿ مف يمجأ مف أعضاء العصبة إلى الحرب بالمخالفة لممكاد 
  حيث أنو بذلؾ يعد مرتكبا لفعؿ مف أفعاؿ الحرب ضد جميع أعضاء العصبة كفقا لممادة 2

 . مف الميثاؽ12

حيث أنو كاف يجكز لمعصبة إصدار قرارات تستطيع الدكؿ بمقتضاىا اتخاذ جزاءات 
اقتصادية كعسكرية ضد الدكلة المعتدية مثؿ قطع العالقات التجارية كالمالية كتحريـ أم 
اتصاؿ بيف رعاياىـ كرعايا الدكلة المخالفة كمنع أم اتصاؿ مالي أك تجارم أك شخصي 

 .بينيـ، كتككيف قكات بحرية كبرية كجكية فعالة لحماية تعيدات العصبة

غير أف ىذه الكسائؿ كانت ضعيفة في عيد عصبة األمـ حيث أف كؿ دكلة كانت 
ليا حؽ في تحديد ما إذا كانت دكلة ما قد لجأت إلى الحركب بالمخالفة ألحكاـ العيد أـ ال 
كبالتالي ترؾ ليا حرية تقدير ما إذا كانت ستعمؿ كفقا لمتكصية الصادرة مف مجمس العصبة 
بشأف ما يطبؽ مف جزاء أـ ال ىذا مف ناحية أخرل فإف نطاؽ الحظر كاف يتعمؽ بالحرب 

فقط أما غير ذلؾ مف األعماؿ التي ال تصؿ إلى درجة الحرب مثؿ أعماؿ االنتقاـ أك 
                                                                                                                                                                                     

إعالف االمـ المتحدة حكؿ تصفية االستعمار كحؽ    "  بشأف 14/12/1960 بتاريخ 1514قرار الجمعية العامة رقـ - 1
  A/RES/1514(XV): الكثيقة رقـ". الشعكب في تقرير مصيرىا السياسي

 .344-340ص -حامد سمطاف كآخركف، القانكف الدكلي العاـ، المرجع سابؽ، ص- 2
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الحصر البحرم، أك غير ذلؾ مف األعماؿ التي تخؿ بالسمـ الدكلي فمـ تكف ىناؾ جزاءات 
 1.ضدىا

إال أف كضع قد اختمؼ في ميثاؽ األمـ المتحدة حيث جاء الفصؿ السابع مف الميثاؽ 
ليحدد سمطات مجمس األمف حياؿ الدكؿ التي تيدد أك تخؿ بالسمـ أك ترتكب عمؿ مف 

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة لتحدد سمطات مجمس 94أعماؿ العدكاف ككذلؾ جاءت المادة 
 .األمف اتجاه الدكلة التي تمتنع عف تنفيذ األحكاـ الصادرة مف محكمة العدؿ الدكلية

-41-40فيمكف لمجمس األمف أف يتخذ أحد التدابير المنصكص عمييا في المكاد أرقاـ 
 : عمى النحك التالي42

 التدابير المؤقتة- 1
 مف الميثاؽ يجكز لمجمس األمف أف يتخذ مف التدابير المؤقتة ما ىك 40كفقا  لممادة 

مناسب مف تدابير منيا كقؼ إطالؽ النار كالفصؿ بيف المتنازعيف، كلـ يحدد الميثاؽ أنكاع 
التدابير المؤقتة التي يمكف اتخاذىا مف قبؿ مجمس األمف، كلكف ىذه التدابير يجب أال تخؿ 

 .بحقكؽ المتنازعيف كمطالبيـ كمراكزىـ
 التدابير غير العسكرية- 2

 مف الميثاؽ التي تنص عمى أف المجمس األمف أف 41كىذه التدابير تتخذ طبقا لممادة 
يقرر حسب الظركؼ ما يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ القكة المسمحة 

كقؼ الصالت االقتصادية المكصالت الحديدية "كيجكز أف تشمؿ ىذه التدابير بصفة خاصة 
 .كالبحرية كالجكية، ككذلؾ قطع العالقات الدبمكماسية كالقنصمية جزئيا أك كميا

كمف المالحظ أف ىذه المادة لـ تحدد التدابير غير العكسية عمى سبيؿ الحصر إنما تركت 
لمجمس األمف السمطة الكاممة في تقرير ما يراه مف تدابير ال تستدعي استخداـ القكة 

 .المسمحة
 التدابير العسكرية- 3

                                                           
 .116المنظمات الدكلية، المرجع سابؽ، ص –إبراىيـ العناني -  1
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 مف الميثاؽ التي تقضي بأنو إذا رأل مجمس األمف أف 42كتتخذ طبقا لنص المادة 
التدابير غير العسكرية غير فعالة في تحقيؽ الغرض منيا ىك المحافظة عمى السمـ كاألمف 
الدكلي أك إعادتو إلى نصابة جاز أف يتخذ بطريؽ القكات الجكية كالبحرية مف األعماؿ ما 

عادتيما إلى نصابيما  .يمـز لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف كا 
ىذا ىك نظاـ األمف الجماعي كالدعائـ التي يقـك عمييا في ظؿ األمـ المتحدة كالذم 
يتضح منو أف استخداـ القكة العسكرية لفرض الشرعية الدكلية يعتبر أىـ الدعائـ التي يقـك 

 . مف الميثاؽ42عمييا نظاـ األمف الجماعي حيث أنو يأتي تطبيقا لنص المادة 

 المطمب الثاني

 التدخل العسكري الدولي في إطار

 نظرية الجزاء في القانون الدولي العام

ثار الجدؿ حكؿ طبيعة التدخؿ العسكرم في إطار نظاـ األمف الجماعي كعما إذا 
كاف يعد مف قبيؿ الجزاءات اـ أنو مجمكعة مف االجراءات، كيرجع ىذا الخالؼ إلى أف نظاـ 

األمف الجماعي تتنازعو مدرستاف ىما مدرسة العقاب، كمدرسة الدبمكماسية كبمعنى آخر 
ارتبط نظاـ األمف الجماعي بالنظريتيف القانكنية كالسياسية، حيث أف الغرض مف نظاـ االمف 

الجماعي طبقا لمدرسة العقاب ىك تحديد المسؤكلية القانكنية عف العمؿ العدكاني، أما 
الغرض األساسي منو طبقا لممدرية الدبمكماسية ىك إعادة العالقات السميمة بيف الدكؿ 

 .1بصرؼ النظر عف تكقيع الجزاء

أـ أنو مجرد مجمكعة . فما ىي الحقيقة؟ ىؿ التدخؿ العسكرم يعد مف قبيؿ الجزاءات
 مف اإلجراءات؟

                                                           
محمد طمعت الغنيمي، الكسيط في قانكف السالـ، القانكف الدكلي العاـ اك قانكف األمـ كقت السمـ، منشاة المعارؼ، -  1

 .63، ص1993االسكندرية، طبعة 
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حتى يمكف تحديد طبيعة التدخؿ العسكرم في إطار نظاـ األمف الجماعي كعما إذا 
كاف يعد مف قبيؿ الجزاءات أـ أنو مجرد إجراء سياسي، يمكف تقسيـ ىذا المطمب إلى 

فرعيف، في األكؿ نبيف نظرية الجزاء في القانكني الدكلي العاـ، كفي الثاني نتعرض الى مدل 
 .اعتبار التدخؿ العسكرم في فرض الشرعية الدكلية مف قبيؿ الجزاءات الدكلية

 :الفرع األول

 نظرية الجزاء في القانوني الدولي العام

تعد فكرة الجزاء في القانكف الدكلي العاـ مف أكثر األمكر إثارة لمجدؿ، كما أنيا تعتبر 
ميداف لمصداـ الفكرم الذم ينازؿ فيو فقياء القانكف الدكلي أقرانيـ مف فقياء القانكف الكطني 

 .1كعمى رأسيـ المنتميف إلى القانكف الخاص

فقد شكؾ اتجاه في الفقو  كجكد الجزاء في القانكف الدكلي، كقد كاف ليذا االتجاه 
تبريره، في حيف اكد اتجاه اخر كجكد ىذا االجزاء كلكف بشكؿ كطبيعة تختمؼ عف نظيره في 

 .القكانيف الداخمية

كترجع أىمية ىذا الخالؼ الى أف كجكد الجزاء أك تخمفو ىك محكر التشكيؾ في 
النظاـ القانكني الدكلي، كىك الدافع كراء الباحثيف لمكصكؿ إلى أساس القانكف الدكلي ك تحديد 

 .2طبيعتو

 : كعميو سنكجز فيما يمي ىذا الخالؼ الفقيي

 .  االتجاه الذي ينكر وجود الجزاء في القانون الدولي : أوال

فقد ذىب بعض فقياء القانكف الخاص إلى أف القاعدة الدكلية ليست قاعدة قانكنية 
بالمفيـك الدقيؽ لممصطمح، كذلؾ النتفاء الجزاء الذم يحمي القاعدة عند مخالفتيا، فالقانكف 

                                                           
 . 690، بدكف دار نشر، ص1987محمد السعيد الدقاؽ، دراسات في القانكف الدكلي العاـ، طبعة -  1

دراسة لنظرية الجزاء في القانكف الدكلي، دار " عدـ االعتراؼ باألكضاع االقميمية غير المشركعة"محمد سعيد الدقاؽ، -  2
 .  75-65ص -، ص1984المطبكعات الجامعية، االسكندرية، 



 

46 
 

ما زاؿ حتى اآلف في مرحمة القكاعد االجتماعية األخالقية كالتي يترتب -  عندىـ–الدكلي 
عمى مخالفاتيا رد فعؿ معيف كىك استنكار الدكلة المعتدل عمييا، أك استنكار المجتمع 

 .1الدكلي

كترجع جذكر ىذا االتجاه إلى القرف التاسع عشر حيث غمب عميو التمسؾ 
بالخصائص التقميدية لمقانكف، فقد عرؼ بأنو يطمب صالحا معينا كيفرض جزاءات أللزاـ 

الذم انتيى إلى أف " اكستف"األفراد بيذا الصالح، كمف أنصار ىذا االتجاه المشرع اإلنجميزم 
 .2القانكف الدكلي ال يعدك أف يككف مف قبيؿ القكاعد األخالقية الكضعية

إذف ينكر ىذا االتجاه عمى القانكف الدكلي تكافر القاعدة الممزمة، كمف ثـ انكر عميو 
 .كصؼ القانكف، فالجزاء ىك الذم يمنح القاعدك القانكنية فعاليتيا

كيذىب البعض إلى أف قكاعد القانكف الدكلي العاـ في الكقت الحاضر يصدؽ عمييا 
اصطالح القانكف الناقص، حيث أف الطبيعة القانكنية لقكاعده ليست كاممة ال مف حيث 

كجكدىا كال مف حيث الجزاء المقترف بيا، ذلؾ أف ما يقاؿ عف كجكد أنكاع مف الجزاء في 
القانكف الدكلي تتمثؿ في استنكار الرأم العاـ العالمي أك المعاممة بالمثؿ، أك العقكبات، أك 

الحرب عند المزـك ال تعتبر جزاء قيرم بالمعنى المتفؽ عميو، كىك الجزاء الذم تباشره 
 .3السمطة العامة السائدة في مجتمع منظـ

 .االتجاه الذي يقر بوجود الجزاء في القانون الدولي:ثانيا

إزاء ىذا المكقؼ الذم ينطكم في عمكمو عمى إنكار الطبيعة القانكنية لمقاعدة الدكلية 
مف غالبية فقياء القانكف الخاص، فقد أنبرل كثير مف فقياء القانكف الدكلي العاـ لمرد عمى 

زمالئيـ مف فقياء القانكف الخاص كذلؾ مف خالؿ سردىـ لمحجج التي مف شأنيا تأكيد 
 .الطبيعة القانكنية لمقاعدة الدكلية

                                                           
 .27، ص1996عمار الشربيني، نبيمة رسالـ، المدخؿ لمعمـك القانكنية، بدكف دار نشر، -  1
 .272، ص1988ف، الطبعة األكلى، عاـ .د.سمير عبد المنعـ، البعد األخالقي لقانكف العالقات الدكلية، القاىرة، د-   2
 .83-82ص-، ص1986سمير عيد السيد نتاغك، النظرية العامة لمقانكف، منشاة المعارؼ، االسكندرية، طبعة -  3
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فقد ذىب البعض مف أنصار ىذا اإلتجاه كىـ بصدد تأكيده لمطبيعة القانكنية لمقاعدة 
الدكلية ردا عمى بعض فقياء القانكف الخاص الذيف ينكركف عمى القاعدة الدكلية كصؼ 
القاعدة القانكنية، كذلؾ لعدـ اقترانيا بالجزاء، ذىب إلى أف القاعدة الدكلية قاعدة قانكنية 

بالمفيـك الدقيؽ مستندا في ذلؾ إلى أف العناصر الجكىرية لمقاعدة القانكنية ليس مف بينيا 
 .الجزاء

فالجزاء عندىـ ليس عنصرا مف العناصر الجكىرية لمقاعدة القانكنية، بؿ أنو مجرد 
شرط لحسف تطبيقيا بعد أف تتككف كتنشأ القاعدة القانكنية، حيث أف تقكيـ القانكف شيء 

 .1كتككيف القانكف شيء آخر

كيقكلكف أف ىناؾ عناصر ال بد أف تتكافر لتككيف القاعدة القانكنية، كىناؾ شركط 
أخرل ال بد كأف تتكافر لحسف تطبيؽ تمؾ القاعدة بعد أف تتككف كتنشأ مثؿ تكفير القضاء 

مما يعني أف جكىر القاعدة القانكنية يحتكم عمى عناصر معينة إذا . الصالح كالجزاء الناجع
تكافرت كاف ذلؾ كافيا لكصؼ الظاىرة بأنيا قاعدة قانكنية في معناىا الشامؿ كىذه 

 :  ىي-  عند ىذا االتجاه– 2العناصر

 .أف تككف القاعدة القانكنية تنظيمية أم تتخذ شكؿ نامكس لمسمكؾ- 

 .كأف يمقى ىذا النامكس احتراما مف المخاطب بأحكامو يدفعو إلى مراعاتو كتطبيقو- 

 بيد أف االحتراـ الظاىرم لمقانكف ال يكفي، بؿ ال بد مف أف تتكافر معو العقيدة 
 .القانكنية أم الشعكر بااللتزاـ كاإللزاـ، كىذا يعني إضفاء قكة آمرة عمى القاعدة القانكنية

كااللتزاـ عندىـ يختمؼ عف الفاعمية ألف الفاعمية تعني تطبيؽ القاعدة تطبيقا فعاال 
كيقكلكف أف الذم يتصكر أف االلتزاـ ىك الفاعمية يجب أف يساير منطقو إلى نيايتو فيقكؿ أف 
مخالفة أحد أشخاص القانكف لمقاعدة القانكنية يحررىا مف الفاعمية كمف االلتزاـ، أم أنو يجرد 

                                                           
1-H.L. Hart, the concept of law, London, 1969. P. 212. 

 .42-41ص -، صت.، دار منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، د"األحكاـ العامة في قانكف األمـ"محمد طمعت الغنيمي،  2-
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القانكف مف كصفو كقانكف، كىذا معناه أف األشرار يممككف بتصرفاتيـ أف يضفكا صفة 
القانكف عمى القاعدة إف ىـ احترمكىا، كأف يسمبكىا إياىا إف ىـ غمبت عمييـ شقكتيـ، مع أف 

 .ىك مف صنع األخيار كليس منحة مف األشرار- بال مراء- القانكف

كالعنصر الثالث مف عناصر القاعدة القانكنية ىك أف تستيدؼ ىذه القاعدة غاية، كال يمـز - 
أف تككف ىذه الغاية رشيدة، إذ مف الجائز أف ينحرؼ كاضع القاعدة القانكنية فيتخيؿ ليا 

 .غاية غير سميمة ال يقبميا الناس ألنيا ضد مصالحيـ أك تعارض مناىجيـ

ىذه ىي العناصر الثالثة التي إذا ما تكاممت كلدت معيا القاعدة القانكنية، فالقاعدة 
القانكنية في معناىا العاـ ىي قاعدة سمكؾ تستيدؼ غاية تمقي احتراما مف المخاطبيف 

بحكميا كيستند إلى الشعكر بالقكة الممزمة لتمؾ القاعدة، كينتيكف إلى أف القاعدة الدكلية كفقا 
ليذا التصكر تعد قاعدة قانكنية حيث أنيا قاعدة سمككية تنظـ حريات أشخاص القانكف 

الدكلي كغيره مف المتمتعيف بالذاتية الدكلية، كىي ذات قكة ممزمة حيث أننا لـ نسمع عف أم 
شخص مف أشخاص القانكف الدكلي تحديو ألحكاـ ىذا القانكف أك إنكاره اللتزامو بأحكامو، 

بؿ العكس ىك الصحيح حيث أف الدكؿ عادة ما تؤكد في كؿ مناسبة احتراميا ألحكاـ 
 .1القانكف الدكلي العاـ كالتزاميا بو

لكف يمكف القكؿ أف القكاعد الدكلية قكاعد قانكنية بالمفيـك الدقيؽ، كلكنو ليس الف 
الجزاء ليس عنصرا مف العناصر الجكىرية الداخمية في تككيف القاعدة القانكنية كما ذىب إلى 

ذلؾ البعض، بؿ أف القكاعد الدكلية قكاعد قانكنية بالمعنى الدقيؽ، مع أف الجزاء عنصر 
 .جكىرم مف عناصر القاعدة القانكنية

ذلؾ ألف تكافر عنصر الجزاء في القانكف ييدـ فكرتو كالغرض األساسي مف كجكده 
ألنو في تنظيـ السمكؾ الظاىر المعبر عف األخالؽ الكامنة في النفس ال بد أف يككف 

كمسطرة عادلة بيف الحؽ كالباطؿ أك بيف النظاـ كالفكضى، كلكي يقـك بيذه الكظيفة ال بد أف 
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تككف لو فاعمية كفاعمية تتطمب عنصر الجزاء، كعمى ذلؾ ففي قبكؿ الرأم الذم يفصؿ بيف 
القاعدة القانكنية كبيف تطبيقيا كيجعؿ الجزاء شرط لحسف التطبيؽ، كليس عنصر مف 

عناصر القاعدة القانكنية مف شأنو أف يؤدم إلى تجريد القاعدة القانكنية مف كصؼ السرياف 
 .1الفعمي، كمف جكىرىا كقاعدة قانكنية ممزمة

كمف ناحية أخرل فإف فكرة الجزاء بمعنى القير العاـ ىي التي تفرؽ بيف القاعدة 
القانكنية كبيف غيرىا مف قكاعد السمكؾ االجتماعية األخرل، مثؿ قكاعد المجامالت كقكاعد 
األخالؽ كالعادات كالتقاليد، حيث أف الجزاء ىك الفيصؿ بيف القاعدة القانكنية كىذه القكاعد، 
كمف ىنا يمكف القكؿ أف الجزاء ىك أحد العناصر الجكىرية المككنة لمقاعدة القانكنية، كأف 

تجريد القاعدة مف الجزاء يؤدم إلى تجريدىا مف كصفيا القانكني كلعؿ ما ذىب اليو صاحب 
القكؿ السابؽ في تحميؿ العناصر الجكىرية المككنة لمقاعدة القانكنية كالذم انتيى إلى أف 

الجزاء ليس  مف بينيا لـ يستطعكا التخمص مف ىذه الحقيقة حيث أننا نجد أنو عند تعدادىـ 
لمعناصر الجكىرية المككنة لمقاعدة القانكنية قد ذكركا أف مف بينيا أف يضفي عمى القاعدة 

القانكنية احتراـ مف المخاطب بأحكاميا يدفعو إلى مراعاتيا كتطبيقيا، كلعؿ ىذا العنصر ىك 
في التحميؿ األخير مككف لفكرة الجزاء إذ كيؼ تمقي القاعدة القانكنية احتراما مف المخاطب 

بأحكاميا بدكف تصكر كجكد جزاء يكقع عند مخمفتيا، إذ أف تكقيع الجزاء عند مخالفة القاعدة 
ىك الدافع الحقيقي إلى احتراـ ىذه القاعدة حيث أف المخاطب بالقانكف يحترمو ليس حبا فيو 

 .بؿ تجنبا لتكقيع الجزاء عند مخالفتو

عمى ذلؾ فإنو يمكف أف ننتيي إلى أف عنصر الجزاء ىك أحد العناصر الجكىرية 
المككنة لمقاعدة القانكنية، كبذلؾ فإنو ال يمكف إستبعاده مف العناصر الجكىرية المككنة 

لمقاعدة القانكنية ردا عمى المنكريف عمى القاعدة الدكلية كصؼ القاعدة القانكنية بسبب ما 
يزعمكف مف أف القاعدة الدكلية مجردة مف الجزاء، فإذا كاف األمر كذلؾ فنبحث عف حجج 

 أخرل لمرد عمى ىؤالء، فماذا قاؿ الفقياء في ىذا الصدد؟ 
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ف كانت ليست دائما مف قبيؿ  ذىب الفقو أف القانكف الدكلي العاـ يعرؼ الجزاءات كا 
الجزاءات التي يعرفيا القانكف الداخمي، حيث أنو ال يشترط أف يقـك بتكقيع الجزاءات سمطة 
معينة بالذات بؿ يمكف أف يعيد بميمة تكقيع الجزاء إلى أجيزة أخرل ال يشترط فييا التمتع 
بالسيادة كىذه الجزاءات تتفؽ مع طبيعة المجتمع الدكلي كمف قبيميا ما تنص عميو دساتير 

 .المنظمات الدكلية العامة كالمتخصصة مف جزاءات

ىذا كقد سبؽ كأف طبقت الجزاءات الجماعية مف جانب الجماعة الدكلية ضد الدكلة 
التي تنتيؾ أك تخؿ بأم قاعدة مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ، كلعؿ مف أىـ الجزاءات التي 

كقعت في المجتمع الدكلي تمؾ التي كقعت ضد جنكب إفريقيا بسبب ممارستيا لمتفرقة 
العنصرية، كانتياكيا لحؽ شعب نامبيا في تقرير مصيره، ككذلؾ ما اتخذ مف تدابير عسكرية 

 .كغير عسكرية ضد العراؽ كضد ليبيا كضد يكغكسالفيا

إذف فالقانكف الدكلي يعرؼ الجزاءات كلكنيا جزاءات تتفؽ مع طبيعة المجتمع الدكلي 
 .كالذم يختمؼ عف المجتمع الداخمي

كمف ىنا فإف الفقو الغالب يرل أف الجزاء عنصر جكىرم مف العناصر المككنة 
لمقاعدة القانكنية، كأف القاعدة الدكلية بدكف الجزاء ال تكصؼ بأنيا قاعدة قانكنية، كأف الجزاء 

كعنصر مف العناصر المككنة لمقاعدة القانكنية يعرفو القانكف الدكلي كما تعرفو القكانيف 
الداخمية، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة، سكاء في مكاثيؽ كدساتير المنظمات الدكلية العامة أك 

 .المتخصصة، أك في التطبيؽ الفعمي ليذه الجزاءات في الكاقع الدكلي

باعتبارىا المخاطب الرئيسي بأحكاـ القانكف –كما يؤكد ذلؾ أنو ال يكجد مف الدكؿ 
تنكر كضعية القانكف الدكلي أك تجاىر بمخالفتيا لقكاعده، بؿ تعمف الدكؿ دائما بأنيا - الدكلي

ممتزمة بأحكاـ القانكف الدكلي العاـ، كحينما تخالؼ دكلة مف الدكؿ قاعدة مف قكاعد القانكف 
الدكلي العاـ فإنيا تحاكؿ جاىدة تأكيؿ أحكاـ ىذا القانكف مف أجؿ إلباس تصرفيا بمباس 

الشرعية، كتجاىد في سبيؿ إثبات أف تصرفيا ىذا ليس تحديا ألحكاـ القانكف الدكلي بؿ إنو 
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يتفؽ كأحكامو، كىذا دليؿ قاطع عمى أف القاعدة الدكلية قاعدة قانكنية بالمفيـك الدقيؽ يحمييا 
 .1الجزاء الذم يكقع عند مخالفتيا

كمف أىـ الجزاءات المعركفة في القانكف الدكلي ىي الجزاءات الجماعية كىي 
الجزاءات التي تطبؽ حياؿ الدكؿ التي تأتي عمال مف أعماؿ العدكاف، أك عمال مف األعماؿ 

 .التي تيدد السمـ الدكلي، أك تخؿ بو

كيعرؼ القانكف الدكلي نكعيف مف الجزاءات الجماعية تتمثؿ االكلى في الجزاءات 
غير العسكرية كىي بدكرىا تتمثؿ في المقاطعة االقتصادية، كقطع العالقات الدبمكماسية 
كالقنصمية، كغيرىا مف التدابير التي ال تتضمف أعماؿ عسكرية، كتنص عمى ىذا الجزاء 

 . مف ميثاؽ األمـ المتحدة41المادة 

قد تـ تطبيؽ ىذا النكع مف الجزاءات الجماعية ضد حككمة األقمية في ركسيا الجنكبية 
كضد جنكب إفريقيا، كضد العراؽ كضد ليبيا، كضد الصرب، كضد حككمة االنقالب في 

 .ىايتي

أما الثانية فتتمثؿ في الجزاءات العسكرية، كىذا النكع مف الجزاءات مقرر بمكجب 
 مف الميثاؽ، كيعتبر أشد أنكاع الجزاءات التي يعرفيا القانكف الدكلي العاـ، كقد تـ 42المادة 

 1992، كضد يكغكسالفيا 1991 كضد العراؽ عاـ 1950تطبيقيا ضد ككريا الشمالية عاـ 
 .2011، كضد ليبيا عاـ 1994كضد ىايتي عاـ 

بذلؾ نككف قد أنيينا دراسة نظرية الجزاء في القانكف الدكلي في إيجاز كبقي لنا أف 
التدخؿ العسكرم في إطار نظاـ األمف الجماعي يعد مف قبيؿ الجزاءات  نحدد ما إذا كاف

 .الدكلية مف عدمو كذلؾ في الفرع القادـ
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 الفرع الثاني

 مدى اعتبار التدخل العسكري الدولي من قبيل الجزاءات الدولية

بعد أف تناكلت مسألة الجزاء في القانكف الدكلي بالدراسة في الفرع السابؽ كالذم 
انتييت فيو إلى أنو يكجد في القانكف الدكلي العاـ نظرية متكاممة لمجزاء ال تقؿ عما ىك 
معركؼ في النظـ الداخمية، جدير بنا أف نحدد مف خالؿ ىذا الفرع ما إذا كاف التدخؿ  
العسكرم في فرض الشرعية الدكلية يعد مف قبيؿ الجزاء، أـ أنو مجرد اجراء يتخذ حياؿ 

الدكلة التي يكجو إلييا تيمة اإلخالؿ بالسمـ كاألمف الدكلييف أك تيديدىما أك ارتكاب عمؿ مف 
 .أعماؿ العدكاف

     إنقسـ الفقو حكؿ ىذه المسألة إلى فريقيف، حيث ذىب الفريؽ األكؿ إلى أف التدابير 
الجماعية كمف بينيا بطبيعة الحاؿ التدخؿ العسكرم تعد مف قبيؿ االجراءات، بينما ذىب 

 .الفريؽ الثاني إلى أنيا تعد مف قبيؿ الجزاءات

يرجع ىذا الخالؼ إلى أف نظاـ األمف الجماعي كالذم تندرج تحت لكائحو عممية 
 .استخداـ القكة العسكرية تحكمو مدرستاف، ىما مدرسة العقاب كمدرسة الدبمكماسية

أك بمعنى آخر فقد ارتبط نظاـ األمف الجماعي بالنظريتيف القانكنية كالسياسية فإذا 
كاف الغرض مف نظاـ األمف الجماعي طبقا لمدرسة العقاب ىك تحديد المعتدم كتحديد 

المسؤكلية القانكنية عف العمؿ العدكاني، فإف الغرض مف نظاـ األمف الجماعي كفقا لمدرسة 
 . الدبمكماسية ىك إعادة العالقات السميمة بيف الدكؿ بصرؼ النظر عف تكقيع الجزاء

قد انعكس ىذا الخالؼ عمى تحديد طبيعة التدابير التي يتخذىا مجمس األمف في 
حاالت تيديد السمـ كاألمف الدكلييف، أك اإلخالؿ بيما، أك في حالة العدكاف زعما إذا كانت 

 .مف قبيؿ الجزاءات أـ أنيا مجمكعة مف االجراءات
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بداية نشير إلى أف مجمس األمف يستطيع اتخاذ مجمكعة مف التدابير المتدرجة مف 
 مف ميثاؽ االمـ المتحدة كالتدابير غير العسكرية بمكجب 40التدابير الكقتية بمكجب المادة 

 .42، كالتدابير العسكرية بمكجب المادة 41المادة 

 تعد مف قبيؿ االجراءات حيث 40كال خالؼ عمى أف التدابير المتخذة كفؽ المادة 
أنيا ال تدخؿ ضمف الجزاءات الدكلية، حيث أنيا تيدؼ إلى كقؼ األعماؿ العدكانية فقط ال 

 كالذم انقسـ 42، كالمادة 41غير، أما الخالؼ فيرجع إلى التدابير المتخذة كفقا لنص المادة 
الفقو فيما يتعمؽ بيا إلى فريقيف كما ذكرنا، حيث استند الفريؽ األكؿ الذم يرل أف أعماؿ 

 : المنع كالقمع ال تعد مف قبيؿ الجزاءات إلى مجمكعة مف االعتبارات كىي

لإلشارة إلى التدابير الجماعية بؿ استخدـ لفظ "أف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يستخدـ لفظ -1
كذلؾ لإليحاء بأف ما يصدر عف المجمس مف إجراءات ال يتضمف معنى التجريـ " إجراءات"

الصريح لألفعاؿ التي أدت إلى اتخاذ ذلؾ، إذ أف االعتبارات السياسية كالعممية قد تدعك إلى 
تجنب لفظ الجزاء، أك العقكبة لكصؼ ما يتخذه المجمس مف تدابير ضمانا لتنفيذ ما يتخذه 

 .المجمس مف إجراءات

يكحي بمعاني إجرائية " إجراءات" مف ميثاؽ االمـ المتحدة لمفظ 46أف استخداـ المادة -2
 .بغض النظر عف اتخاذىا" الجزاء"سكاء كانت كقائية أـ عالجية أكثر مف إيحائو بمعنى 

أف المادة التاسعة كالثالثيف مف ميثاؽ االمـ المتحدة تعطي لمجمس األمف سمطة تحديد -3
 .العمؿ العدكاني كلكنيا ال تمزمو بتحديد المعتدم

لذلؾ فإنيـ يركا أف التدابير التي كردت في الفصؿ السابع مف الميثاؽ أبعد ما تككف 
عف صكر المجمكعات الجنائية، كما ىي في كاقع األمر محاكلة لصبغ النظريات الدبمكماسية 

جراءات تكازف القكل األكربية القديمة بالصبغة القانكنية  .1كا 

                                                           
 .94-93ص-، ص1968عائشة رابت، النظرية المعاصرة لمحياد، دار النيضة العربية، طبعة -  1
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أما الفريؽ الثاني كالذم يرل أف التدابير الجماعية تعد مف قبيؿ العقكبات فيستند في 
ذلؾ إلى أف مجمس األمف قد اتخذ إجراءات عسكرية ذات طبيعة مختمفة، فقد كانت طبيعتيا 
في حكـ العقاب في مكاجية دكؿ خرجت عمى قراراتو مثؿ االجراءات العسكرية التي قاـ بيا 

 إلجبار قكات ككريا الشمالية عمى االنسحاب مف ككريا الجنكبية، كتمؾ 1950في ككريا عاـ 
 لمساعدة الحككمة المركزية ضد تدخؿ القكات البمجيكية 1961التي قاـ بيا الككنغك عاـ 

 .1كغيرىا

يقكؿ مؤيدكا االتجاه الذم يرل أف االجراءات الجماعية التي تتخذ حياؿ الدكؿ التي 
تخالؼ أحكاـ ميثاؽ االمـ المتحدة كمف بينيا استخداـ القكة العسكرية تعد مف قبيؿ الجزاءات 

 : التي تكقع ضد الدكلة التي تخالؼ احكاـ ىذا الميثاؽ، كذلؾ انطالقا مف االعتبارات اآلتية

أف استخداـ القكة العسكرية يعد بال شؾ إجراء مف إجراءات اإلكراه المنصكص عمييا في -1
 .الفصؿ السابع مف الميثاؽ، كاإلكراه بال شؾ يعد عقابا ضد مف يكجو إليو

أف استخداـ القكة العسكرية تتكافر فييا كافة خصائص الجزاءات مف حيث ككنو شرعيا -2
 .كمشركعا كفعميا، كفعاال

أما مف حيث ككنو شرعيا فذلؾ ألنو يصدر كفؽ نظاـ قانكني محدد كىك النظاـ الذم 
أتى بو ميثاؽ األمـ المتحدة، كما أنو يكقع مف جانب جياز مختص بتكقيعو بمكجب أحكاـ 
الميثاؽ كىك مجمس األمف، أما عف ككنو مشركعا فذلؾ ألنو يتفؽ مع المبادئ كالقيـ السائدة 

 .في المجتمع الدكلي التي تتعمؽ بالمحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف

                                                           
محمد سامي عبد الحميد، أصكؿ، القانكف الدكلي العامة، الجزء األكؿ، الجامعة الدكلية، دار المطبكعات الجامعية، -  1

 .612، ص 1989طبعة 
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كأما عف ككنو جزاءا فعاال، فذلؾ ألنو كفيؿ بردع كؿ دكلة تفكر في مخالفة ميثاؽ 
األمـ المتحدة، كأما عف ككنو جزاءا فعميا فذلؾ ألنو مف الممكف تطبيقو عمى كؿ حالة 

 .تستكجب ذلؾ

بؿ يستخدـ " جزاءات"بالنسبة لما يتعمؿ بو الفريؽ األكؿ مف أف الميثاؽ لـ يستخدـ لفظ -2
فإف ذلؾ ال يعد دليال عمى عدـ اعتبار ما يتخذه مف تدابير طبقا ألحكاـ " إجراءات"لفظ 

الفصؿ السابع مف الميثاؽ مف قبيؿ الجزاءات، حيث أنو ال يشترط أف يكصؼ اإلجراءات 
بكصؼ الجزاءات في صمب النظاـ القانكني الذم قرره، بؿ أف طبيعتو تتحدد كفقا لما يتكافر 
فيو مف خصائص كمعاني، فالعبرة بطبيعة اإلجراءات المنصكص عمييا في الميثاؽ، كليست 
العبرة بالمفظ المذككر في النص، فعمى سبيؿ المثاؿ لـ نجد االصطالح األمف الجماعي أم 
كجكد بمفظو في الميثاؽ، بؿ ىك مف اطالقات كمع ذلؾ فمـ يشكؾ أحد في أف نظاـ األمف 

 .الجماعي مف أىـ ما جاء بو ميثاؽ األمـ المتحدة

إف القكؿ بأف ما يصدر عف مجمس األمف مف إجراءات ال يتضمف معنى التجريـ الصريح -4
، فعندما يقرر مجمس األمف استخداـ القكة حياؿ  لألفعاؿ التي أدت إلى ذلؾ قكؿ غير مفيـك
ذ لـ تكف أعماؿ العدكاف أك تمؾ  ، كا  دكلة ارتكبت العدكاف فإف ذلؾ يكحي بأف العدكاف مجـر

التي تيدد السمـ كاألمف الدكلييف، أك تخؿ بيما مف األفعاؿ المجرمة فما ىي األفعاؿ المجرمة 
ف التدابير التي  إذا؟ ألف ىذه األعماؿ ىي أشد الجرائـ التي ترتكب في الجماعة الدكلية، كا 

 .تكجو ضد ىذه األعماؿ ىي مف قبيؿ الجزاءات الدكلية

كما يمكف استخالصو مف ىذا الطرح ىك أف استخداـ القكة العسكرية في فرض 
الشرعية الدكلية يعد مف قبيؿ الجزاءات بؿ أنيا تعد الدليؿ القاطع عمى أف النظاـ الدكلي 

 .يعرؼ فكرة الجزاءات

كما يمكف القكؿ أف ىذا االتجاه ال يجعمنا نختمؼ مع القكؿ بأف نظاـ األمف الجماعي 
يحكمو نظاماف ىما مدرسة الدبمكماسية، كمدرسة العقاب، كلكف لكؿ منيما مرحمة معينة 
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تعمؿ فييا، حيث أف األكلى تعمؿ حينما يتعمؽ األمر بالحؿ السممي لممنازعات الدكلية كفقا 
ألحكاـ الفصؿ السادس مف الميثاؽ، أما الثانية كىي مدرسة العقاب تحكـ نظاـ األمف 

الجماعي حيف يمجأ المجتمع الدكلي إلى اتخاذ اإلجراءات الجماعية طبقا ألحكاـ الفصؿ 
 .السابع مف الميثاؽ

 المبحث الثاني
 التدخل العسكري الدولي في إطار 

 . عمميات حفظ السالم وحق الدفع الشرعي

كالدفاع  (في صكرة التدخؿ الجماعي ضد العدكاف) يعد كؿ مف األمف الجماعي 
الجماعي عف النفس بمثابة رد فعؿ جماعي تمجأ إليو الدكؿ تضامنا مع الدكلة أك الدكؿ 
ضحية العدكاف، فإذا كاف مف حؽ الدكلة أف تدفع عف نفسيا العدكاف سكاءا بمفردىا أك 

بالتعاكف مع غيرىا، فإف عمييا إلتزاـ بالمساىمة في إجرارات األمف الجماعي سكاء القياـ 
 .بعمؿ أك باإلمتناع عف القياـ بعمؿ

 في الدفاع الشرعي الجماعي ال يمكف لدكلة أف تتدخؿ لرد العدكاف عف دكلة أخرل إال 
في حيف أف إعماؿ األمف الجماعي بتفكيض مف مجمس األمف مف . 1بطمب مف تمؾ الدكلة

شأنو أف يسمح بإستخداـ القكة العسكرية بطريقة تتجاكز بعض معايير الدفاع الشرعي 
المزـك كالتناسب كطمب مف الدكلة ضحية : الجماعي الذم يعمؿ تحت عدد مف القيكد كىي

العدكاف، أما إستخداـ القكة العسكرية في إطار األمف الجماعي فيستعمؿ لصد العدكاف كلحفظ 
عادتيما إلى نصابيما  .          2السمـ كاألمف الدكلييف كا 

                                                           
دراسة مقارنة، دار عمار لمنشر كالتكزيع، - عبد المطيؼ اليميـ، العالقات الدكلية في الشريعة كالقانكف في السمـ كالحرب- 1

 . 41، الجزء الثاني، ص 2006عماف، 
2
دكتكراه، جامعة القاىرة، كمية  بعض الجكانب القانكنية، رسالة- ممدكح شكقي كامؿ، األمف القكمي كاألمف الجماعي-  

. 375، ص1985دار النيضة العربية، - الحقكؽ، منشكرة
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كما أنو ىناؾ حاالت ال تتطمب تككيف قكة مف أجؿ الدفاع الشرعي الجماعي أك  
نما تتطمب ىذه الحاالت تشكيؿ قكة شبو عسكرية تتمثؿ في قكات  إلعماؿ األمف الجماعي، كا 

حفظ السالـ، إف كانت في غالبيتيا قكات ذات طبيعة بنيكية عسكرية، إال أنيا ليست 
عسكرية بالمعنى الدقيؽ، كالطبيعة شبو العسكرية ليذه القكات تممييا طبيعة مياميا مثؿ 

االشراؼ عمى كقؼ إطالؽ النار بيف المتنازعيف، كاإلشراؼ عمى انسحاب قكات عسكرية 
متحاربة، أك العمؿ عمى إعادة اليدكء الى المناطؽ المضطربة بسبب النزاعات الداخمية 

 .1المسمحة

 مف السماة المميزة لسمكؾ مجمس االمف كلنشاطو في فترة ما بعد الحرب الباردة 
 عددا يفكؽ 2000-1988اعتماده الكبير عمى قكات حفظ السالـ، فقد أنشأ المجمس  ما بيف 

 قكة 25ما أنشأه خالؿ أربعيف عاما مف عممو، ففي ىذه الفترة أنشأ المجمس ما يزيد عمى 
 .2لحفظ السالـ

 فمياـ قكات حفظ السالـ مياـ رضائية تكافقية كىي أقرب الى البكليس الدكلي، بينما 
القكات الدكلية المنصكص عمييا في الـ يثاؽ ىي قكات ذات طبيعة عسكرية كمياميا ردع 

 . 3كقمع المنتيؾ كتطبيؽ قرارات مجمس األمف قسرا دكف مكافقة اطراؼ النزاع

 

 

 

 
                                                           

، 1عمى جميؿ حرب، نظاـ الجزاء الدكلي، العقكبات الدكلية ضد الدكؿ كاألفراد، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط- 1
 .614ص 2010

مرزؽ عبد القادر، استجداـ القكة في اطار القانكف الدكلي االنساني، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ بف عكنكف، جامعة - 2
 . 48، ص2012، 1الجزائر 

 . 614عمى جميؿ حرب، نفس المرجع، ص- 3
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 المطمب االول

  التدخل العسكري الدولي

 وحق الدفاع الشرعي

الدفاع الشرعي فكرة عرفتيا كافة األنظمة القانكنية، كنجد ليذه الفكرة مبررىا القكم إذا 
ال يمكف أف يترؾ المعتدم عميو ضحية لمعدكاف حتى تتحرؾ السمطات  المسئكلة  إلنقاذه، 
ذا ما ظؿ المعتدم عميو مكتكؼ األيدم حتى تتحرؾ  حيث أف تحرؾ السمطات قد يتأخر كا 

 .1السمطات إلنقاذه ريثما يتمكف مف دفع االعتداء الكاقع عميو

ككما ُعِرفت ىذه الفكرة لدل األنظمة القانكنية الداخمية كحؽ طبيعي، فقد عرفيا 
القانكف الدكلي أيضا كحؽ طبيعي تتمتع بو كافة الدكلة لدفع العدكاف الكاقع عمييا، كاستقرت 
الفكرة كمبدأ أساسي في القانكف الدكلي، كقد أشار إلى ذلؾ مكنتيسكك في كتابو ركح القكانيف 

أف حياة الدكؿ مثؿ حياة الناس، فكما أف لمناس حؽ القتؿ في حالة الدفاع الطبيعي، "بقكلو 
 2فإف لمدكؿ حؽ الحرب لحفظ بقائيا

كىذا الحؽ يعد مف الحقكؽ الطبيعية التي ال يقبؿ التنازؿ عنيا سكاء مف جانب الفرد 
أك الجماعة كىك نتيجة حتمية لمحؽ في البقاء كالمحافظة عمى النفس، لذلؾ كاف مف 

الطبيعي أف يككف استخداـ القكة دفاعا عف النفس مشركع في ظؿ القكانيف كالتشريعات 
 3.الداخمية كالدكلية

كحؽ الدفاع الشرعي في إطار القانكف الدكلي يعد استثناءا جكىريا عمى قاعدة حظر 
استخداـ القكة في العالقات الدكلية، بؿ إنو االستثناء الكحيد عمى ىذه القاعدة اآلف بعد أف 

 مف 107 ك 53أصبح االستثناء الخاص بممارستو في مكاجية الدكؿ األعداء كفقا لممادتيف 

                                                           
 .191محمد طمعت الغنيمي، األحكاـ العامة في قانكف األمـ، المرجع سابؽ، ص -  1
 .13إبراىيـ العناني، المنظمات الدكلية، المرجع سابؽ، ص -  2
 .426 المرجع سابؽ، ص ،األمف القكمي كاألمف الجماعيممدكح شكقي، -  3
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ميثاؽ األمـ المتحدة في ذمة التاريخ بعد دخكؿ الدكؿ األعداء في الحرب العالمية الثانية 
 .عضكية األمـ المتحدة

كلما كاف حؽ الدفاع الشرعي يمثؿ إستثناء عمى قاعدة حظر استخداـ القكة في 
العالقات الدكلية فقد تبمكر ىذا الحؽ في شكؿ قانكني في ظؿ تحريـ استخداـ القكة في 

العالقات الدكلية، كلعؿ ظيكر ىذا الحؽ عمى ىذا النحك ال يِخؿ بككنو مف الحقكؽ الطبيعية 
التي ال تحتاج إلى إقراراىا في معاىدة دكلية أك ميثاؽ منظمة دكلية، كلكف النص عمى ىذا 

الحؽ في معاىدة أك في ميثاؽ منظمة دكلية مف شأنو أف يضع الضكابط المنظمة 
 .مف ميثاؽ األمـ المتحدة51 الستخدامو، كىذا ما حدث بالنسبة لنص المادة 

ذا كاف العيد لـ يتعرض لمدفاع  كقد ُعرؼ ىذا الحؽ في عيد عصبة األمـ، كا 
الشرعي بصكرة صريحة إال أنو يفيـ منو أنو  ال يحظر استخداـ القكة دفاعا عف النفس حيث 

ف كاف العيد لـ يتعرض لو بالتنظيـ كاكتفى بالنص عمى اإلجراءات  أنو حقا طبيعيا كا 
 مف العيد كبالتالي فإف الحؽ يبقى طبيعيان لمدكؿ كما ىك 16الجماعية بمكجب نص المادة 

 1مقرر كبالتالي يجكز لكؿ دكلة أف تمجأ إلى استخداـ القكة دفاعان عف نفسيا

 يدعك فيو الدكؿ إلى تقديـ المعكنة 1922كقد أصدر مجمس العصبة قرارا سنة 
الالزمة بكافة صكرىا إلى الدكؿ المعتدم عمييا، كيعد ىذا القرار تكريسا لحؽ دفاع الشرعي 

 .2حيث أنو يدعك إلى  مساعدة الدكلة  المعتدم عمييا لصد العدكاف

 الذم حـر حرب االعتداء كاعتبرىا 1923ثـ يأتي مشركع المساعدة المتبادلة سنة 
ف كاف ىذا المشركع قد سقط إال أنو مع ذلؾ لـ يحـر سكل حرب االعتداء  جريمة دكلية، كا 

 .مما يدؿ بمفيـك المخالفة أف استخداـ القكة دفاعا عف النفس تظؿ مشركعة

                                                           
مف الدفاع الشرعي الى الدفاع الشرعي : حامؿ صميحة، تطكر مفيـك الدفاع الشرعي في ظؿ المتغيرات الدكلية الراىنة-  1

 .17، ص 2011الكقائي، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
 . 57 المرجع السابؽ،ص  استخداـ القكة في اطار القانكف الدكلي االنساني،مرزؽ عبد القادر،- 2
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كجاء بركتككؿ جينيؼ مقرران ليذا الحؽ صراحة حيث أنو حـر الحرب العدكانية كأباح 
الحرب التي تدخميا الدكلة دفاعان عف النفس إال أف ىذا البركتككؿ لـ يدخؿ حيز النفاذ لعدـ 

 .1تصديؽ العدد الالـز عميو مف الدكؿ

ثـ جاءت اتفاقيات لككارنك لتحـر المجكء إلى الحرب إال في حاالت ثالثة مف بينيا 
 .2حالة الدفاع الشرعي عف النفس

 في نفس االتجاه 1928ثـ جاء القرار الصادر مف االتحاد البرلماني الدكلي سنة 
حيث خكلت المادة السابعة مف القرار الدكؿ المعتدم عمييا الحؽ في ردع ما يقع عمييا مف 

 .3عدكاف عمى أساس حؽ الدفاع الشرعي

 ليحـر الحرب تحريما قاطعا كلكنو لـ يحـر سكل 1928كجاء ميثاؽ باريس سنة 
 4حرب االعتداء مما يفيـ منو أنو يجيز المجكء إلى الحرب دفاعا عف النفس

ثـ جاء أخيرا ميثاؽ األمـ المتحدة ليككف أكثر تحديدان لحؽ الدفاع الشرعي كفقا لنص 
 منو سكاء كاف ىذا الحؽ فرديا أك جماعيا كبصفتو حؽ طبيعي َكضعت لو ىذه 51المادة 

المادة الضكابط الخاصة بو، إذ ُيعد حّقان استثنائيا بالّنسبة لممنع العاـ الستخداـ القكة الكارد في 
 مف الميثاؽ، كىك الحالة التي َتُرّد فييا دكلة ضحّية لعدكاف مسّمح عمى ىذا 2/4نص المادة 

-  مجمس األمف–العدكاف دفاعا عف كجكدىا كاستقالليا، إلى أف يباشر الجياز المختص 
 .سمطاتو كصالحياتو في حفظ السمـ ك األمف الدكلييف

الحؽ الذم يقرره القانكف الدكلي لدكلة أك لمجمكعة مف الدكؿ " كما ُيعرؼ بأنو 
باستحداـ القكة لصد عدكاف مسمح حاؿ، ُيرتكب ضد سالمة إقميميا أك استقالليا السياسي، 

                                                           
 .72، ص2008محمد سعادم، مفيـك القانكف الدكلي العاـ، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الطبعة االكلى، الجزائر، - 1
إدريس بككرا، مبدأ عدـ التدخؿ في القانكف الدكلي المعاصر، مذكرة ماجستير، معيد الحقكؽ كالعمـك االدارية، جامعة - 2

 . 43، ص 1983الجزائر، 
 . 56مرزؽ عبد القادر، استجداـ القكة في اطار القانكف الدكلي االنساني، المرجع السابؽ، ص- 3
 .638-606ص - ،  ص1927ف، القاىرة، طبعة.د.محمكد سامي جنينة، القانكف الدكلي العاـ، د-  4
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شريطة أف يككف استخداـ القكة الكسيمة الكحيدة لدرئ ذلؾ العدكاف، كأف يككف متناسبا معو، 
         1"كيتكقؼ حيف يتخذ مجمس األمف التدابير الالزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكليف

كلما كاف استخداـ القكة دفاعا عف النفس ييدؼ إلى دفع العدكاف فإنو قد يتالقى مع 
استخداـ القكة في فرض الشرعية الدكلية في ردع الدكلة المعتدية إذا ما كانت الدكلة 

 مف 51الممارسة ليذا الحؽ مف القكة بمكاف، أك إذا مكرس جماعيا كفقا لنص المادة 
الميثاؽ، كعمى ذلؾ  فإنو يختمط لبعض الشيء مع استخداـ القكة في فرض الشرعية الدكلية، 
كمف ىنا كجب عمينا أف نتناكؿ حؽ الدفاع الشرعي كالضكابط الخاصة بو حتى نحدد ما إذا 
كاف حؽ الدفاع الشرعي يعد مف قبيؿ إجراءات فرض الشرعية الدكلية مف عدمو، كعمى ذلؾ 

 :فإننا سكؼ نقسـ ىذا المبحث إلى فرعيف كالتالي

 الفرع األول

  حق الدفاع الشرعي

 يقسـ الدفاع الشرعي إلى انكاع تختمؼ باختالؼ األساس المعتمد عميو، لكف التقسيـ 
الغالب في القانكف الدكلي، ىك ذلؾ الذم يعتمد عمى عدد الدكؿ المشاركة في عممية الدفاع 

ليس في ىذا الميثاؽ "  مف الميثاؽ التي تقضي بأنو 51عف النفس، كىك ما اعتمدتو المادة 
، ..." ما يضعؼ أك ينقص الحؽ الطبيعي لمدكؿ فرادل أك جماعات في الّدفاع عف أنفسيـ

كمف ذلؾ يستنتج أنو إذا قامت الدكلة المعتدل عمييا بالتصدم لمعدكاف، نككف أماـ صكرة 
الدفاع الشرعي الفردم، اما إذا اشتركت معيا دكؿ اجرل في رد العدكانف نككف بصدد الدفاع 

 .الشرعي الجماعي

 تجدر اإلشارة، إلى أف ىناؾ جانب مف الفقو يقسـ الّدفاع بحسب التكقيت، إلى شرعي 
، كىذا التقسيـ االخير مازاؿ محؿ خالؼ، كىك ما سنحاكؿ تعرض لو 1كدفاع شرعي كقائي

 .مف خالؿ تبياف الدفاع الشرعي الفردم
                                                           

 .196، ص2005عبد الفتاح بيكمي حجازم، المحكمة الجنائية الدكلية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، - 1
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 مف ميثاؽ األمـ المتحدة حؽ الدفاع الشرعي 51كرست المادة : الدفاع الشرعي الفردي: اوال
 .كاعتبرتو استثناءا عمى قاعدة حظر استخداـ القكة في العالقات الدكلية

كيرجع تبرير ىذا الحؽ إلى أنو ال يمكف أف تترؾ الدكلة ضحية اليجـك المسمح دكف 
 .2إنقاذ حتى تتمكف األمـ المتحدة مف العمؿ عمى نجدتيا

كيعد حؽ الدفاع الشرعي مف الحقكؽ الطبيعية التي تتمتع بيا الدكؿ كافة كنتيجة 
 مف الميثاؽ 51حتمية لمحؽ في البقاء كالمحافظة عمى النفس، كجاء النص عميو في المادة 

لكضع الضكابط المتعمقة بشركط ككيفية ممارستو، حتى ال تشطط الدكؿ في استعماؿ ىذا 
 .الحؽ كتتعسؼ فيو

 مف الميثاؽ يككف لمدكؿ الحؽ في استخداـ القكة العسكرية 51ككفقا لنص المادة 
دفاعان عف النفس مباشرة دكف تفكيض أك إذف مف مجمس األمف، فتخرج بذلؾ إجراءات الدفاع 
عف النفس في ىذه الحالة عف تأثر حؽ االعتراض الذم تممكو الدكؿ الكبرل داخؿ مجمس 

 3األمف

كحؽ الدفاع الشرعي كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة ليس مطمقا بدكف قيكد، فيك مف ناحية 
مقيد بتعرض الدكلة المعتدم عمييا لعدكاف مسمح، كمف ناحية ثانية مقيد بأف تمارسو الدكلة 

المعتدم عمييا مؤقتا حتى يتحمؿ مجمس األمف مسؤكليتو في اتخاذ التدابير الفعالة ضد 
الدكلة المعتدية، كمف ناحية ثالثة فيك يخضع لرقابة مجمس األمف كبالتالي تمتـز الدكلة التي 

                                                                                                                                                                                     
،  2006السيد مصطفى احمد ابك الخير، المبادئ العامة في القانكف الدكلس المعاصر، إيتراؾ لمنشر كالتكزيع، القاىرة، - 1

 .275ص
 .899محمد طمعت الغنيمي، األحكاـ العامة في قانكف األمـ، المرجع سابؽ، ص -  2
، منشكرات الحمبي الحقكقية، سكريا، 1إبراىيـ الدراجي، جريمة العدكاف كمدل المسؤكلية القانكنية الدكلية عنيا، ط-  3

 .226، ص 2005
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تمارسو بإبالغ مجمس األمف فكرا بالتدابير التي اتخذىا لممارسة حؽ الدفاع الشرعي، كسكؼ 
 .1نتناكؿ ىذه القيكد تفصيال الكاحد تمك اآلخر

 وقوع العدوان المسمح عمى أحد أعضاء األمم المتحدة: الشرط األول

 مف الميثاؽ صراحة كقكع ىجـك مسمح عمى أحد أعضاء األمـ 51اشترطت المادة 
المتحدة لممارسة حؽ الدفاع عف النفس، كىذا يعني أف استخداـ القكة دفاعا عف النفس ال 

، سكاء كاف في صكرة ىجـك جكم أك 2يجكز إال إذا كاف في مكاجية ىجـك مسمح فعمي
بحرم أك برم، أم أف تعبير االعتداء المسمح ينصرؼ إلى كؿ استعماؿ ضد المجاؿ 
 .3اإلقميمي كاالستقالؿ السياسي لمدكلة أك عمى نحك آخر ال يتفؽ مع ميثاؽ األمـ المتحدة

كمف المالحظ أف اليجـك العسكرم ال يشترط فيو أف يقع مف قكات نظامية تابعة لدكلة 
نما يمكف أف يقع أيضا مف عصابات تعمؿ تحت إمرة دكلة معينة كبناء عمى  معينة، كا 
تعميمات منيا كىك ما يعرؼ باسـ العدكاف المسمح غير المباشر كالذم يعتبر مف قبيؿ 

العدكاف كفقا لمفقرة السادسة مف المادة الثالثة مف اإلعالف الخاص بتعريؼ العدكاف الصادر 
، كالذم كصفتو  محكمة العدؿ الدكلية بأنو 19744عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة سنة 

ينتمي إلى القانكف الدكلي العرفي، كلكف يشترط كفقا لنص المادة المشار إليو أف تككف ىذه 
 .5األعماؿ مف الخطكرة بحيث تتساكل مع األعماؿ اليجكمية التي تقع مف القكات النظامية

                                                           
عشرية مف - تحديات التظاـ الدكلي الجديد- محمد بكسمطاف، حماية األمف كالسمـ مف خالؿ نظاـ األمـ المتحدة- 1

، كتاب جماعي تحت إشراؼ عبد العزيز جراد، المدرسة الكطنية لإلدارة، منشكرات التكثيؽ 2000-1990العالقات الدكلية 
 .181، ص 2001كالبحكث اإلدارية، الجزائر، 

ف، القاىرة، .د.حساـ أحمد محمد ىنداكم، حدكد سمطات مجمس األمف في ضكء قكاعد النظاـ العالمي الجديد، د- 2
 .  76، ص 1994

 420ممدكح شكقي، األمف القكمي ك األمف الجماعي الدكلي، المرجع سابؽ، ص -. 3
 (.A/RES/3314 )1974 ديسمبر 14:  المؤرخ في3314:قرار الجمعية العامة رقـ- 4
 .8ركنزيني المرجع سابؽ، ص -  5
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كعمى ذلؾ ال يعتبر مف قبيؿ األعماؿ اليجكمية مجرد التسمؿ عبر الحدكد الذم يقع 
مف مجمكعات صغيرة مف المقاتميف كحدكث بعض الحكادث عنيا، كذلؾ ال يعد مف قبيؿ 

 تزكيد الثكار مف جانب دكلة أخرل بمعكنات عسكرية أك 51اليجـك المسمح كفقا لنص المادة 
 .مالية

كقد اختمؼ الرأم حكؿ العدكاف غير المباشر مثؿ العدكاف االقتصادم كااليدلكجي 
حيث ذىب البعض إلى أف حؽ الدفاع الشرعي يسرم في مكاجية العدكاف غير المباشر مثؿ 

العدكاف االيدلكجي كاالقتصادم، إال أف األغمبية ترل أف حؽ الدفاع الشرعي يقتصر عمى 
العدكاف المسمح فحسب عمى أساس أف االعتداء المسمح فيو تيديد لالستقالؿ السياسي 

كالمجاؿ االقميمي لمدكلة، فال يككف أماميا مف خيارات سكل استعماؿ القكة المسمحة، أما 
العدكاف االقتصادم كااليدلكجي فال يتكافر فيو عنصر االستعجاؿ، كبالتالي يمكف كالتصدم 
ليا في اطار القنكات الشرعية المنصكص عمييا في الميثاؽ بالطرؽ السممية، كمف ناحية 

أخرل فإنو يجب النظر إلى حؽ الدفاع  الشرعي عمى أنو استثناء مف القيد الكارد عمى حظر 
 .استخداـ القكة في العالقات الدكلية الذم يجب عدـ تكسع في تفسيره

 مف الميثاؽ التي اشترطت 51ىذا الرأم ىك الراجح انطالقا مف نص المادة الكاحدة 
في االعتداء بأف يككف مسمحا، فيشترط لكي تمارس الدكلة حؽ الدفاع عف النفس أف يككف 

 .العدكاف مسمحا

كلعؿ شرط العدكاف المسمح مف شأنو يثير شرعية استخداـ القكة دفاعا عف النفس في 
 :الحالة التالية

 .ممارسة حق الدفاع الشرعي الوقائي- أ

 مف ميثاؽ األمـ 51بالرغـ مف أف إعماؿ الدفاع الشرعي طبقا لصريح نص المادة 
حسب  )المتحدة، مرتبط بتعرض الدكلة القائمة بفعؿ الدفاع الشرعي ليجـك أك اعتداء مسمح 



 

65 
 

إال أف ىناؾ مف يقكؿ بجكاز لجكء الدكلة الى . (صياعة النص الفرنسي أك االنجميزم لمميثاؽ
 .1استعماؿ القكة العسكرية كإجراء كقائي لمدفاع عف النفس

 أم المبادرة إلى اليجـك تكقيا لعدكاف كشيؾ الكقكع، إذ يرل البعض أف الدفاع 
الشرعي عف النفس يشمؿ أيضا ما يسمى بالدفاع الشرعي الكقائي أم المبادرة إلى اليجـك 

 تكقيا لعدكاف كشيؾ الكقكع، 

كيستند أصحاب ىذا الرأم إلى أف الميثاؽ لـ يفعؿ أكثر مف أنو قد قنف القكاعد 
، إذ يرل القائمكف 2المستقرة قبؿ صدكر الميثاؽ التي كانت تسمح بالدفاع الشرعي الكقائي

 مف الميثاؽ، تعني اإلحالة إلى حؽ  51الكاردة في المادة" حؽ طبيعي" بيذا الرأل أف عبارة 
ثابت في القانكف الدكلي العاـ، بمعنى أف نية كاضعكا الميثاؽ لـ تتجو إلى تقييد أك انتقاص 

ليس في " ... ، كىك ما جاء في نص تمؾ المادة أنو 3ذلؾ الحؽ الطبيقي المصيؽ بكؿ دكلة
 ..."   ىذا الميثاؽ ما يضعؼ أك ينقص

كمف ناحية أخرل يدعـ أصحاب ىذا االتجاه رأييـ بحجة مؤدىا أف التفسير الضيؽ 
لمدلكؿ االعتداء المسمح فيو إضعاؼ كبير مف فعالية كفائدة الدفاع الشرعي، كلذلؾ يركف 

 مف الميثاؽ تفسيرا كاسعا، حتى يتمكف لمميثاؽ مف مسايرة التطكر 51ضركرة تفسير المادة 
الحاصؿ في المحتمع الدكلي، ألف المنظمة كجدت في كعصر لـ تعرؼ فيو بعد صناعة 

 .   4االسمحة كؿ ىذا التطكر اليائؿ

                                                           
بكدربالة صالح الديف، استخداـ القكة المسمحة في اطار أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة، رسالة دكتكراه في القانكف العاـ، - 1

 .85، ص2010كمية الحقكؽ، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر، 
2  - -Teeker W.robert, reprised and self defence; the coustumory law (8.j.i.i) vol (66) 1972, p 

58. 
 .285السيد مصطفي أحمد ابك الخير، المبادئ العامة في القانكف الدكلي المعاصر، المرجع سايؽ، ص - 3
مف الدفاع الشرعي إلى الدفاع الشرعي - حامؿ صميحة، تطكر مفيـك الدفاع الشرعي في ظؿ المتغيرات الدكلية الراىنة- 4

 .83، ص 2011مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، - الكقائي
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 كمف جية ثالثة فإف الدفاع الشرعي الكقائي مف شأنو حماية المعتدم عميو كذلؾ 
، إذ يعتبر في نظر العسكرييف أف الضربة   بإعطائو ميزة ىامة لو كىي المبادرة باليجـك

األكلى نصؼ اإلنتصار، فيؿ مف المقبكؿ أك المعقكؿ بعد تطكر اجيزة اإلستخبارات 
كاألقمار الصناعية التي تصكر كؿ ما يجرم عمى األرض مف تحركات، أف تنتظر أية دكلة 

حتى تتمقى الضربة األكلى لتقـك بعد ذلؾ بالدفاع الشرعي؟ كربما تككف الضربة األكلى 
 .1ساحقة بحيث ال تستطيع الدكلة بعدىا أف ترد، خاصة مع اتنشار اسمحة الدمار الشامؿ

كىذا ىكالمكقؼ الذم يستفاد مف عمؿ الكاليات المتحدة االمريكية عندما تدخمت عسكريا 
، 2001 سبتمبر 11إذ ثبت لدييا أف الجماعة اإلرىابية التي نفذت ىجمات . في أفغانستاف

كمف باب حماية االقميـ االمريكي مستقبال مف أعماؿ . تجد في اقميـ ىذه الدكلة مستقرا ليا
مف ذات النكع، قررت السمطات االمريكية، تطبيقا لنظرية الدفاع عف النفس الكقائي، مياجمة 

 .2قكات تمؾ الجامعة عمى إقميـ دكلة ذات سيادة

 إال أف الرأم الراجح ىك أنو ال يجكز استخداـ القكة تكقيا لعدكاف كشيؾ الكقكع أم ما 
 :يعرؼ بالدفاع الشرعي الكقائي كذلؾ تأسيسا عمى ما يمي

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة أف يككف فيو إعتداء، كذلؾ يشمؿ 51قد اشترطت المادة  -1
االعتداء المسمح المباشر كاالعتداء المسمح غير المباشر كىذا فيو حسـ قاطع 

لممشكمة، كما أف محررم ميثاؽ األمـ المتحدة عند صياغتيـ ليذه المادة، حصركا 
، أك قياـ ( ARMED ATTACKبالمغة االنجميزية  )اإلستثناء في قياـ اليجـك المسمح 

، كلـ يشيركا الى التيديد (AGRISSION ARMEEبالمغة الفرنسية  )االعتداء المسمح 
 . بو، كما في الفقرة الرابعة مف المادة الثانية مف الميثاؽ

                                                           
1- Careau Dominique « Droit international ». Paris : pedone, 1994. p.529.  

 .86بكدربالة صالح الديف، استخداـ القكة المسمحة في اطار أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة، المرجع سابؽ، ص- 2
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 كما يقاؿ أف القانكف الدكلي التقميدم كاف يجيز استخداـ القكة في حالة الدفاع الشرعي 
الكقائي مردكد، حيث أنو قد أصبح غير جائز في ظؿ أحكاـ المادة الخاصة بالشركط 

 .كبأحكاـ الدفاع الشرعي

إف السماح بالتدخؿ العسكرم بحجة الدفاع الشرعي الكقائي مف شأنو أف يفتح الباب  -2
أماـ أعماؿ االنتقاـ كاألعماؿ العدكانية تحت دعكل الدفاع الشرعي، كلعؿ ذلؾ فيو 

مف المخاطر ما يؤثر عمى االستقرار الدكلي، أما ما يقاؿ أف التطكر اليائؿ في 
أسمحة اليجـك كبالذات فيما يتعمؽ باألسمحة الذرية كالنكيية فإنو عمى الجانب اآلخر 

يكجد أجيزة اإلنذار المبكر كغيرىا مما يجعؿ الدكؿ المستيدفة قادرة عمى اتخاذ 
 .التدابير الالزمة لمكاجية اليجـك إذا ما كقع

إف استخداـ القكة في حالة الدفاع الشرعي يعد استثناء عمى قاعدة حظر استخداـ القكة  -3
 1.في العالقات الدكلية، كاالستثناء ال يجكز التكسع في تفسيره

بيف -  مادمنا أماـ حالة الدفاع الشرعي–كيكفي الدراؾ عدـ الجدية ليذا المكقؼ، أف نقارف 
محتكل فكرة الدفاع عف النفس الكقائي مف جية، كبيف الدفاع الشرعي المعترؼ بو فقيا 

 .كقانكنا

  فيجب أف يككف الدفاع الشرعي رد فعؿ إلعتداء مسمح، طبقا لتكصية الجمعية العامة
، كىذا ما ال نجده في حالة الدفاع عف النفس الكقائي، ماداـ 3314لألمـ المتحدة رقـ 

 .أنو مبني عمى الكقاية، أم سبؽ اإلعتداء ال انتظار كقكعو

 كىذا ما . كما أنو يجب عمى فعؿ الدفاع الشرعي أف يككف متناسبا مع فعؿ اإلعتداء
ال يمكف التحقؽ منو في حالة الدفاع عف النفس الكقائي، ماداـ أف فعؿ اإلعتداء لـ 

 .2يقع
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كىذا ما يدفعنا إلى رفض فكرة ممارسة الدفاع الشرعي الكقائي، المرتيطة يكجكد احتمالي أك 
 .  مستقبمي، غير حاؿ أك قائـ بالفعؿ، ميما اختمفت المبررات  النظرية لو

 تقيد ممارسة حق الدفاع الشرعي من حيث المدة: الشرط الثاني

تمارس الدكلة المعتدم عمييا حقيا في الدفاع الشرعي إلى أف يتخذ مجمس األمف 
التدابير الالزمة لحفظ األمف كالسمـ الدكلييف، كيرجع ذلؾ القيد إلى حرص الميثاؽ عمى جعؿ 

استخداـ القكة العسكرية بغرض الدفاع الشرعي أمرنا مؤقتا كأال يككف بديال عف إجراءات 
 .1األمف الجماعي التي يتخذىا مجمس األمف إلعادة السمـ إلى نصابو

فحؽ الدفاع الشرعي ينتيي في المحظة التي يبدأ منيا مجمس األمف اتخاذ التدابير 
 .الالزمة باعتباره صاحب االختصاص األصيؿ في ىذا الشأف

كلكف ما ىي طبيعة التدابير التي تنتيي عندىا حؽ الدكلة في االستمرار في استخداـ 
 القكة دفاعا عف نفسيا؟

بداية نقكؿ أف تكصؿ مجمس األمف إلى إصدار قرار لمكاجية العدكاف المستكجب 
الستعماؿ حؽ الدفاع الشرعي ال يؤثر عمى حؽ الدكلة في استمرارىا في استخداـ القكة 

العسكرية، بؿ الذم ينتيي عنده حؽ الدكلة المعتدم عمييا في استخداـ  القكة لمدفاع الشرعي 
 .ىك اتخاذ التدابير الالزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف

كال يمـز أف تككف التدابير المتخذة مف قبؿ مجمس األمف تدابير قسرية، حيث أف 
 مف الميثاؽ لـ تحدد نكع التدابير التي يتخذىا مجمس األمف، فيجكز أف تككف 51المادة 

 أك تدابير غير عسكرية أك تدابير عسكرية، الميـ أف 40تدابير مؤقتة طبقا لمكجب المادة 
 .2تككف التدابير المتخذة مف قبؿ مجمس األمف كفيمة بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف
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كلكف ماذا لك أف مجمس األمف اتخذ تدابير كقتية كاألمر بكقؼ إطالؽ النار كلـ 
تستجيب لو الدكلة المعتدية، كلـ يتمكف مجمس األمف مف اتخاذ تدابير قسر ضد الدكلة 

 المعتدية لسبب ما ؟

يمكف القكؿ أف التدابير المتخذة مف قبؿ مجمس األمف كالتي ينتيي عندىا حؽ الدكلة 
المعتدم عمييا في استخداـ القكة ىي التدابير الالزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف، أم تمؾ 
التي تكقؼ العدكاف أك مف شأنيا أف تكقؼ العدكاف حاال، بمعنى أف تككف فعالة في حفظ 
السـ كاألمف الدكلييف، أما إذا لـ تكف فعالة كأف تككف تدابير زمنية كلـ تستجب ليا الدكلة 

المعتدية كاستمرت في عدكانيا فإنو يجكز لمدكلة المعتدم عمييا االستمرار في استخداـ القكة 
 1دفاعا عف نفسيا طالما أف التدابير المتخذة مف قبؿ الدكلة المستخدمة لمقكة لمدفاع الشرعي

 خضوع أعمال الدفاع الشرعي لرقابة مجمس األمن: الشرط الثالث

يخضع حؽ الدكلة المعتدم عمييا في الدفاع الشرعي لرقابة مجمس األمف كذلؾ منعا 
لمتعسؼ في استعماؿ ىذا الحؽ، ففي األنظمة الداخمية تختص بيذه الرقابة السمطة القضائية 
بينما في النظاـ  الدكلي كفي إطار منظمة األمـ المتحدة فيختص بيذه الرقابة مجمس األمف، 

التدابير التي اتخذىا األعضاء استعماال لحؽ الدفاع عف " عمى أنو 51فقد نصت المادة 
 2النفس تبمغ فكرا إلى المجمس

كاليدؼ مف إحاطة مجمس األمف بما اتخذ مف تدابير تتعمؽ بممارسة الدفاع الشرعي 
ىك كضع المجمس أماـ مسؤكلياتو بالعمؿ أكال عمى عدـ تجريد مبدأ حظر استخداـ القكة مف 

مضمكنو، كذلؾ عف طريؽ مراجعة الكقائع كبحثيا، كعما إذا كاف مف حؽ الدكلة التي 
تمارسو استخداـ القكة في الدفاع الشرعي مف عدمو، كذلؾ يرجع إلى أف الدكلة ىي التي 
تقرر مبدئيا ما إذا كانت قد تعرضت لعدكاف مسمح، األمر الذم يعطييا الحؽ في الدفاع 
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الشرعي، كحتى ال تتعسؼ الدكلة في التقدير فإف ذلؾ يخضع لرقابة مجمس األمف، ككذلؾ 
فإف لمجمس األمف أف يراقب مدل تناسب بيف اليجـك كالدفاع، كالتناسب ىنا يعني أف 

تستخدـ الدكلة القكة بالشكؿ الذم يؤدم إلى صد العدكاف كمجمس األمف يستطيع مف خاللو 
رقابتو أف يقرر ماذا كاف ما قامت بو دكلة ما يعد مف قبيؿ الدفاع الشرعي أك يعد عمال مف 

 .أعماؿ العدكاف

أىم الحاالت التي استخدمت فييا القوة عمى رغم أنيا لم تأتي استنادا إلى :ثانيا 
 حق الدفاع عن النفس

  العدوان االسرائيمي عمى المفاعل النووي العراقي -1

 1981 يكنيك  17قامت القكات االسرائيمية بعدكانيا عمى المفاعؿ الذرم العراقي في 
كبررت عدكانيا ىذا بأنو مف قبيؿ الدفاع الشرعي عف النفس، كقد أداف مجمس األمف في 

 . العدكاف كاعتبره انتياكا كاضحا لميثاؽ األمـ المتحدة1981 يكنيك 19قراره الصادر في 

كال يمكف أف يقبؿ تبرير إسرائيؿ بأف استخداميا لمقكة ضد المفاعؿ النككم العراقي كاف 
مف قبيؿ الدفاع عف النفس حيث أف إسرائيؿ لـ تكف محال لعدكاف مف قبؿ العراؽ كما نصت 

 1. كمف ىنا فقد أدف مجمس األمف ىذا العدكاف51عمى ذلؾ المادة 

 اليجوم االسرائيمي عمى مطار عنتيبي في أوغندا- 2

 قامت إسرائيؿ بيجـك عمى مطار عنتيبي بأكغندا كذلؾ لتحرير 1972في عاـ 
 .الركاب اإلسرائمييف الذيف احتجزىـ الفدائييف الفمسيطينييف

كقد برر مندكب اسرائيؿ في مجمس األمف الغارة عمى مطار عنتيبي بأنيا مف قبيؿ 
الدفاع الشرعي كذلؾ لحماية رعاياىا إذا ما أحاط بيـ خطر محدؽ طالما ال يتكافر كسيمة 
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أخرل لحمايتيـ كانقاذىـ، كقد أيد مندكب الكاليات المتحدة األمريكية المكقؼ االسرائيمي في 
 .1مداكالت مجمس األمف كاعتبر ما قامت بو إسرائيؿ مف قبيؿ الدفاع الشرعي

 حيث اف إسرائيؿ لـ تكف ىدفا 51كلكف ىذا التبرير ال يتفؽ مع صريح نص المادة 
لعدكاف مسمح، كأف األمر كاف يتعمؽ بحماية الرعايا بمخارج كىك ما ال يجكز استخداـ القكة 

 .2لحمايتيـ حيث أنو ال يعد استخداـ القكة لحمايتيـ مف قبيؿ الدفاع الشرعي

 .1980العممية العسكرية األمريمية إلنقاذ الرىائن األمريكيين في طيران في سنة -3

 استكلت جماعة مف االيرانييف لنصكص عمى مبنى السفارة 1979 نكفمبر سنة 4في 
 فرد أغمبيـ مف مكظفي السفارة كالقميؿ منيـ مف 42األمريكية في طيراف كاعتقمكا عمى 

 .جنسيات مختمفة

 كقد تقدمت الكاليات المتحدة األمريكية إلى محكمة العدؿ الدكلية 

 الدفاع الشرعي الجماعي:ثالثا

كما يمكف أف يمارس الدفاع الشرعي بطبيعة الحاؿ فإف القيكد المتعمقة بالدفاع 
الشرعي الفردم ىي ذاتيا القيكد بالدفاع الشرعي الجماعي مف اشتراط كقكع اعتداء مسمح 

عمى دكلة ما، كتأقيت ممارسة حؽ الدفاع الشرعي كراقبة مجمس األمف عمى التدابير المتخذة 
 .لحؽ الدفاع الشرعي في الحدكد السالفة الذكر

كتكمف الحكمة مف النص عمى حؽ الدفاع الشرعي الجماعي إلى جانب حؽ الدفاع 
الشرعي الفردم عف النفس إلى أنو ليس مف المعقكؿ أف تنتظر الدكؿ المشتركة في عضكية  
إحدل المنظمات اإلقميمية تفكيض مجمس األمف أك إذنو في اتخاذ ما تراه مناسبا مف عمؿ 

عمى مستكل اإلقميمي لرد عدكاف كاقع عمى أحد الدكؿ الداخمة في عضكية المنظمة المعينة، 

                                                           
1
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كمف ىنا جاء النص عمى حؽ الدفاع الشرعي الجماعي كىك ما يزاؿ مخاكؼ بعض الدكؿ 
مف السمطات الكاسعة التي منحت لمجمس األمف لمرقابة عمى أعماؿ القمع عمى المستكل 

 1اإلقميمي

ذا كاف حؽ الدفاع الشرعي الفردم عف النفس يعد مف الحقكؽ الطبيعية الثابتة  كا 
لمدكؿ كفقا لقكاعد القانكف الدكلي، فاألمر مختمؼ بالنسبة لحؽ الدفاع الشرعي الجماعي 

حيث أنو ليس حقا دائما عندما يمارس جماعيا، إذا أف الدفاع عف النفس حؽ الدكؿ المعتدم 
 .عمييا فحسب، كقيؿ أيضا  أنو يعتبر حقا لمدفاع عف دكلة أخرل

كنحف نراه حقا لمدكؿ المعتدم بأف تيب الدكؿ الداخمة معيا في منظمات أمف إقميمية 
أك معاىدات دفاع مشترؾ لمدفاع عنيا، كىك في نفس الكقت التزاـ عمى الدكؿ الداخمة في 
التنظيمات االقميمية أك في معاىدات الدفاع المشترؾ بأف تدافع عف الدكؿ الداخمة في ىذه 

التنظيمات أك المعاىدات الدفاعية كفقا  لما ىك منصكص عميو في المكاثيؽ المنشأة 
لممنظمات أك المعاىدات فيك مف ناحية حؽ لمدكؿ المعتدم عمييا، كمف ناحية أخرل فيك 
 2التزاـ يقع عمى باقي الدكؿ الداخمة مع الدكلة المعتدم عمييا في منظمات إقميمية أك دفاعية

كلكف إذا كانت الضكابط التي كضعيا الميثاؽ األمـ المتحدة بالنسبة لممارسة الحؽ 
الفردم لمدفاع عف النفس تسرم أيضا عمى حؽ الدفاع الجماعي عف النفس، إال أف الصبغة 

الجماعية التي ينفرد بيا الدفاع الجماعي عف النفس تطرح سؤاال ىاما، كىك ما إذا كاف 
استعماؿ ىذا الحؽ  يتكقؼ عمى كجكد اتفاؽ مسبؽ بيف الدكؿ التي ستمارس ىذا الحؽ ؟ أـ 

 إنو يجكز لمدكؿ أف تمارس ىذا لحؽ كلك في غيبة مثؿ ىذه االتفاقيات ؟

 :لإلجابة عف ىذا التساؤؿ يستمـز األمر البحث في الفركض الثالثة اآلتية 
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كفي ىذه الحالة تككف الدكلة  (ب)عمى دكلة  (أ)حالة اعتداء دكلة : الفرض األول
األكلى قد خرقت التزاما دكليا باالعتداء عمى الدكلة الثانية، كىنا يحؽ لمدكلة المعتدم عمييا 
استخداـ  القكة لرد العدكاف مف خالؿ ممارستيا لحؽ الدفاع الشرعي كال يثكر ىنا مشكالت 

 .إال ما يتعمؽ بتجاكز حدكد ىذا الحؽ

كفي ىذه الحالة يترتب لكؿ  (ب ج)عمى دكلة  (أ)حالة اعتداء دكلة : الفرض الثاني
منيما منفرد الحؽ في استخداـ القكة دفاعا عف نفسيا لرد ىذا االعتداء، كيككف ىذا الكضع 
مشابيو لمفرض األكؿ، غير أف المكقؼ يختمؼ إذا ما فضمت الدكلتاف المعتدم عمييا رد 

 برد عدكاف 1973العدكاف  مف خالؿ العمؿ المشترؾ مثاؿ ذلؾ قياـ مصر كسكريا في 
 كجكز ذلؾ سكاء كانت ىناؾ اتفاقية بينيما أـ 1967 يكنيك 5االسرائيمي الكاقع عمييما في 

ال، كيطبؽ عمى ىذه الحالة قكاعد الدفاع الجماعي عف النفس، حتى لك كاف المعتدم عمييـ 
 1أكثر مف دكلتيف

كقامت األخيرة باستخداـ القكة  (ب)عمى دكلة  (أ)حالة اعتداء دكلة : الفرض الثالث
لكجكد مصالح مشتركة بينيما، كمف  (ج)دفاعا عف النفس ثـ انضمت إلييا فيما بعد دكلة 

تبرير تدخميا استنادا إلى الحؽ في الدفاع عف مصالحيا إلى جانب  (ج)ىنا ال تستطيع دكلة 
الدكلة المعتدم عمييا حيث أنيا لـ تكف محؿ العتداء مسمح مف  جانب الدكلة المعتدية، 

ككذلؾ ال يمكف أف تبرر تدخميا دفاعا عمى الدكؿ المعتدم عمييا عمى أساس المفيـك الكسع 
لممحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف إذ يككف اشتراكيا في ىذه الحالة أقرب إلى مفيـك 
الجزاء كليس كحؽ، كمف ىنا فإنو ال يمكف القكؿ بأنو يكجد حؽ ألعضاء األمـ المتحدة 

جميعا في أف تساعد بعضيا البعض حاؿ ككف  إحداىا ضحية ىجـك مسمح ألف األخذ بيذا 
الرأم ييبط بمجمس األمف إلى مرتبو دنيا مف حيث القدرة عمى حفظ السمـ كاألمف الدكلييف 

 2.كىك ما ال يتفؽ مع الدكر الذم رسمو الميثاؽ لو
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حيث أنو لك قمنا أنو يحؽ لمدكؿ جميعا الدفاع عف الدكلة المعتدم عمييا بصرؼ 
النظر عف كجكد اتفاؽ سابؽ عمى االعتداء يتعمؽ بالدفاع مف عدمو  يجعؿ الدفاع الشرعي 

 حيث أنيا 51بديال عف األمف الجماعي كىذا ما لـ يقؿ بو أحد كال يتفؽ مف حكـ المادة 
جاءت بتعبير لمدفاع عف أنفسيـ كىذا يعني أف تككف كؿ الدكؿ صاحبة الحؽ أم محؿ 
اعتداء، أك ليا مصمحة في ردع االعتداء كحتى تقكؿ أف ىناؾ مصمحة فالبد كأف تكرس 
 1.بمكجب اتفاؽ يمـز الدكؿ بدفاع عف بعضيا البعض إذا ما تعرضت إحداىا لمعدكاف المسمح

كمف ىنا يشترط لمدفاع الجماعي عف النفس عالكة عمى الشركط التي يتطمبيا الدفاع الشرعي 
 :الفردم ما يمي

أف يككف ىناؾ مف الدكلتيف المعتدم عمييما الحؽ الطبيعي في الدفاع عف النفس كبذلؾ -1
 .بأف يككف كؿ منيما محال لعدكاف مسمح

أف يككف ىناؾ اتفاؽ بيف الدكلتيف أك الدكؿ التي تمارس ىذا حؽ جماعيا كأف يككف ىذا -2
االتفاؽ سابؽ عمى كقكع العدكاف، فال يجكز لمدكلة أف تتدخؿ مف تمقاء ألف ىذا الحؽ 

ينصرؼ إلى الدكلة المعتدم عمييا كحدىا، كما تقدمو الدكلة األخرل مف مساعدة ال يككف إال 
 .بناء عمى طمب مف الدكلة المعتدم عمييا كحدىا كطبقا التفاؽ سابؽ عمى العدكاف

كيستثني مف الشرط الثاني ما إذا كانت مصالح الدكؿ المعتدم عمييا مرتبطة ارتباطا 
كثيقا بالسيادة االقميمية كاالستقالؿ السياسي بدكلة أخرل فال يشترط في ىذه الحالة كجكد 
اتفاؽ مسبؽ بينيما، كمف الجدير بالذكر أف ىذا االرتباط مف األمكر التي تخضع لرقابة 

مجمس األمف فيك الذم يبحث مدل االرتباط  كما إذا كاف مف شأنو أف يجيز لمدكلة األخرل 
 .2االشتراؾ في الدفاع الشرعي عف الدكلة المعتدم عمييا مف عدمو
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 الفرع الثاني

 مدى اعتبار الدفاع الشرعي من قبيل إجراءات فرض الشرعية الدولية

ذكرنا في الفرع السابؽ أف الدفاع الشرعي يعد االستثناء عمى مبدأ حظر استخداـ القكة 
العسكرية في العالقات الدكلية، كذلؾ لحرص الدكؿ حرصا شديدا عمى تضميف ميثاؽ األمـ 
المتحدة نصا يعالج الدفاع عف النفس إذا تكلدت لدييا تخكفات كبيرة مف أف يعاني مجمس 
األمف الجمكد كالشمؿ جراء حؽ النقض مف طرؼ الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف، 
فقد تتعرض احدل الدكؿ ليجـك أك عدكاف مسمح كال يتمكف مجمس األمف مف مباشرة سمطتو 
المسندة إليو بمقتضى الفصؿ السابع مف الميثاؽ، فيغدكا حؽ الدفاع عف النفس أمرا الزما 

 .1كضركريا كي تدفع العدكاف لضماف أمنيا كسالمة إقميميا كاستقالليا السياسي

 كيرجع تبرير ىذا الحؽ إلى أنو ال يمكف أف تترؾ الدكلة ضحية اليجـك المسمح دكف 
 .2إنقاض حتى تتدخؿ األمـ المتحدة مف العمؿ عمى نجدتيا

كىذا الحؽ في نفس الكقت مقيد كليس مطمؽ، حيث أنو مقيد بتعرض الدكلة لعدكاف 
مسمح، كمف ناحية أخرل فإنو مقيد مف حيث المدة ألف حؽ الدكؿ في استخداـ القكة 

العسكرية في الدفاع الشرعي يتكقؼ بمجرد اتخاذ مجمس األمف التدابير الالزمة لحفظ السمـ 
عادتو إلى نصابو طبقا لنص المادة   مف الميثاؽ، كمف ناحية ثالثة فإف 51كاألمف الدكلييف كا 

 .التدابير المتخذة لمدفاع الشرعي  تخضع لرقابة مجمس األمف

كعمى ىذا يعتبر الّدفاع الّشرعي في مفيكمو القانكني، استخداـ لمقكة مف أجؿ صد 
اعتداء مسمح غير مشركع كاقع ابتداءن، كىك يمتاز بذاتية ككياف مستقؿ عف غيره مف المفاىيـ 

 .     3كالصكر المشابية لو
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مف ىنا يمكف القكؿ أف استخداـ القكة العسكرية مف أجؿ الدفاع الشرعي عف النفس 
 :تختمؼ عف التدخؿ العسكرم لفرض الشرعية الدكلية مف أكثر مف ناحية عمى النحك التالي

نجد أف الطبيعة القانكنية لمدفاع الشرعي تختمؼ عف الطبيعة : من ناحية أولى
القانكنية القانكنية لمتدخؿ العسكرم في فرض شرعية الدكلية، حيث في األكلى  يعد استخداـ 

 مف الميثاؽ، 2/4القكة استثناء عمى قاعدة حظر استخداـ القكة في العالقات الدكلية بمكجب 
بينما الثانية ال تعد استثناء عمى قاعدة حظر استخداـ القكة بؿ أنيا تعد الضمانة الفعالة 

لحسف تطبيؽ قاعدة حظر استخداـ القكة في العالقات الدكلية، إذ أف استخداـ القكة في اطار 
 1.نظاـ األمف الجماعي تعد الجزاء عمى مخالفة ىذه القاعدة

نجد أف حؽ الدفاع الشرعي مخكؿ لمدكؿ فرادم كجماعات عمى : ومن ناحية ثانية
النحك المبيف في الفرع السابؽ، كال يحتاج األمر إلى تفكيض أك إذف مسبؽ مف قبؿ مجمس 
األمف، بؿ أنو حؽ يتقرر لمدكلة أك لمدكؿ صاحبة الشأف بمجرد كقكع العدكاف المسمح، بينما 
نجد أف التدخؿ العسكرم في فرض الشرعية الدكلية مف اختصاص منظمة األمـ المتحدة أك 

باألحرل مجمس األمف، كال يجكز ألم منظمة إقميمية أف تمارسو إال بتفكيض مف مجمس 
 .األمف أك بإذف سابؽ منو

نجد أف األساس القانكني الستخداـ القكة العسكرية دفاعا عف : ومن ناحية ثالثة
النفس يختمؼ عف األساس القانكني لمتدخؿ العسكرم في فرض الشرعية الدكلية، فاألساس 
القانكني الستخداـ القكة دفاعا عف النفس يكمف في ككنو مف الحقكؽ الطبيعية لمدكؿ كنتيجة 

حتمية لحؽ الدكؿ في البقاء كصيانة الذات، أم أف حؽ الدفاع الشرعي مقرر لمدكؿ قبؿ 
نشأة األمـ المتحدة بؿ قبؿ عصر التنظيـ الدكلي أصال، كما جاء بو ميثاؽ األمـ المتحدة ال 
يعني أف الميثاؽ ىك مصدر ىذا الحؽ بؿ ىك تأكيد لو مع كضع الضكابط الالزمة لممارسة 

 2ىذا الحؽ
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بينما نجد أف أساس القانكني لمتدخؿ العسكرم في فرض الشرعية الدكلية يكمف فيما 
ينص عميو ميثاؽ األمـ المتحدة مف أحكاـ تتعمؽ بنظاـ األمف الجماعي الذم َيُعد استخداـ 

 .القكة العسكرية في فرض الشرعية أحد ركائزه

تتكقؼ ممارستو عمى طمب الدكلة نجد أف الدفاع الشرعي الجماعي : من ناحية رابعة
المعتدم عمييا أك باألحرل دكف معارضتيا، بينما نجد التدخؿ العسكرم لفرض الشرعية 

الدكلية ىك نظاـ إجبارم تشترؾ فيو الدكؿ التي يدعكىا مجمس األمف ليذا الغرض بصرؼ 
النظر عف طمب أك مكافقة الدكؿ المعتدم عمييا، حيث أف التدخؿ العسكرم لفرض الشرعية 

الدكلية أمر يتعمؽ بالمصالح العميا لمجماعة الدكلية ككؿ كالتي تتعمؽ بحفظ السمـ كاألمف 
 .الدكلييف

 نجد أف اليدؼ مف استخداـ القكة العسكرية دفاعا عف النفس : ومن ناحية خامسة
ىك صد العدكاف الذم تتعرض لو الدكلة فقط، كال عالقة لو بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف 
كتنتيي ميمتو بمجرد تكقؼ العدكاف أك تحمؿ مجمس األمف لمسؤكلياتو في حفظ السمـ 

 أف حؽ الدفاع الشرعي مقرر لمصمحة الدكلة محؿ كاألمف الدكلييف، كذلؾ يرجع إلى
العدكاف، بينما نجد أنو في حالة التدخؿ العسكرم لفرض الشرعية الدكلية أف اليدؼ ىك حفظ 

السمـ كاألمف الدكلييف أك إعادتو إلى نصابو مف خالؿ قمع العدكاف كردع المعتدم فيك 
ييدؼ في المحصمة النيائية إلى فرض الشرعية الدكلية األمر الذم ييـ الجماعة الدكلية 

 .ككؿ

 نجد أف استخداـ القكة دفاعا  عف النفس جائز في حالة كاحدة : من ناحية سادسة
فقط كىي حالة تعرض  إحدل الدكؿ لعدكاف مسمح، بينما نجد أف التدخؿ العسكرم لفرض 

الشرعية الدكلية قد يحدث لمكاجية انتياكات قد ال تصؿ إلى حد العدكاف المسمح مثؿ 
االخالؿ بحؽ تقرير المصير أك التفرقة العنصرية أك االمتناع عف تنفيذ أحكاـ محكمة العدؿ 
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الدكلية، فاستخداـ القكة العسكرية في فرض شرعية الدكلية تتعمؽ بأحكاؿ أكثر اتساعا مف 
 1.العدكاف المسمح

كعمى ذلؾ فإنو ال يمكف القكؿ بأف استخداـ القكة دفاعا عف النفس تعد مف قبيؿ 
إجراءات فرض الشرعية الدكلية، حيث أنيا مف إجراءات صد العدكاف فقط إلى أف يتخذ 

مجمس األمف التدابير الالزمة لفرض الشرعية الدكلية، فالدفاع الشرعي ليس بديال عف نظاـ 
 .األمف الجماعي بؿ يختمؼ  عنو كال يختمط بو

 :المطمب الثاني

 عمميات حفظ السالم والتدخل العسكري 

 لفرض الشرعية الدولية

جاء ميثاؽ األمـ المتحدة بنظاـ األمف الجماعي مف شأنو أف يؤدم إلى حفظ السمـ 
 .كاألمف الدكلييف، كقد تعرض ىذا النظاـ أيضا لسبؿ حؿ المنازعات الدكلية بالطرؽ السممية

فبالنسبة لممنازعات الدكلية التي ال تصؿ خطكرتيا إلى حد تيديد السمـ كاألمف 
الدكلييف فإنو يجب أف تحؿ بالطرؽ السممية كفقا لما جاء بو الفصؿ السادس مف ميثاؽ األمـ 
المتحدة، أما المنازعات التي تصؿ إلى حد تيديد السمـ كاألمف الدكلييف أك اإلخالؿ بيما أك 
تعد مف أعماؿ العدكاف فإنيا تقضي تطبيؽ أحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ المتعمؽ باتخاذ 

 أك التدابير 41التدابير العقابية كذلؾ مف خالؿ اتخاذ التدابير غير العسكرية بمكجب المادة 
 . مف الميثاؽ42العسكرية بمكجب المادة 

لكنو في كثير مف االزمات الدكلية ظيرت حالة فشؿ مجمس األمف في حفظ السمـ 
االعتراض مف قبؿ الدكؿ دائمة - فيتك- كالألمف الدكلييف، سكاءن بفعؿ استخداـ حؽ

 مف الميثاؽ المتعمقة بإنشاء قكة دكلية 43العضكية، أك بسبب عدـ التمكف مف إعماؿ المادة 
 . تعمؿ إمرة مجمس األمف
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كؿ ىذا أدل باألمـ المتحدة إلى تبني سياسة لـ تكف ماثمة في ذىف كاضعي الميثاؽ 
الذيف أحسنكا الظف بالدكؿ الكبرل كالتي تتحكـ في صنع القرار الدكلي بما ليا مف ثقؿ 

قانكني كسياسي في المنظمة الدكلية، ىذه السياسة التي ىدفت في المقاـ األكؿ إلى تكاجد 
كحضكر المنظمة الدكلية في ساحة األحداث الدكلية كمياديف الصراعات المختمفة، كالتي 

 .1تبمكرت فيما يعرؼ باسـ قكات حفظ السالـ الدكلية أك قكات الطكارئ الدكلية

 الفرع األول

  عمميات حفظ السالم و مراحل تطورىا

    تعريف عمميات حفظ السالم : أوال

إف عدـ النص صراحة في ميثاؽ األمـ المتحدة عمى عمميات حفظ السالـ أدل إلى 
أكرد جانب مف الباحثيف في القانكف الدكلي إختالؼ في اراء فقياء القانكف الدكلي، بحيث 

إف "بقكلو  (فرست سكفي)عدة تعريفات لعمميات حفظ السالـ الدكلية، لعؿ مف أىميا تعريؼ 
عمميات حفظ السالـ ىي عبارة عف شراكة فريدة مف نكعيا بيف الجمعية العامة كمجمس 

األمف كاألمانة العامة كالمساىميف بقكات كأفراد شرطة الحككمات المضيفة، في سبيؿ تحقيؽ 
ىدؼ مشترؾ لصكف السمـ كاألمف الدكلييف، كتستمد تمؾ العمميات شرعيتيا مف ميثاؽ األمـ 

.  2"المتحدة كفي الطائفة الكاسعة النطاؽ مف البمداف المساىمة التي تشارؾ في ىذه العمميات

سكل آليات سممية : " في حيف ذىب األستاذ شارؿ شـك إلى أف قكات حفظ السالـ
 ".  مف الميثاؽ36 ك14لتسكية المنازعات، كأنيا تتـ بإعماؿ المادتيف 

                                                           
 .498ممدكح شكقي، األمف القكمي كاألمف الجماعي الدكلي، المرجع سابؽ، ص -   1
فرست سكفي، الكسائؿ القانكنية لمجمس األمف في تدكيؿ النزاعات المسمحة الداخمية كتسكيتيا، منشكرات زيف الحقكقية، -  2
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تمؾ العمميات التي تقـك عمى نشر "بأنيا " عبد الصمد ناجي مال ياس"عّرفيا األستاذ 
قكات تابعة لألمـ المتحدة في الميداف بمكافقة األطراؼ المعنية، كتستند إلى ثالثة مبادئ 
. 1"رئيسية ىي مكافقة األطراؼ المعنية كعدـ التحيز كعدـ استخداـ القكة إال لمدفاع عف النفس

استخداـ :" كما يذىب األستاذ برياف إيد كيارت إلى أف عمميات حفظ السالـ ىي
قكات األمـ المتحدة كعازؿ بيف األطراؼ المتنازعة لكقؼ النزاع بينما، ككآلية لحفظ كقؼ 

 ".اطالؽ النار، كليست كقكات عسكرية ذات دكر قتالي

مجمكعة مف المكظفيف "كعّرفيا المكقع الرسمي لعمميات حفظ السالـ الدكلية بأنيا 
المدنييف كأفراد الشرطة كالعسكرييف تابعيف لألمـ المتحدة، تساعد عمى حفظ السالـ في 

  ."البمداف التي مزقيا الصراع كتييئة الظركؼ إلقامة سالـ دائـ

 الذم التقميدم الدكر مف ينطمقكف حتما أصاحبيا فإف السابقة اآلراء ىذه خالؿ مف
 السالـ حفظ قكات مياـ تكسعت أف كبعد أنو إال السالـ، حفظ عمميات بو تقـك كانت

 بيذا االكتفاء يمكف ال الصراعات بعض في عسكرية قتالية عمميات في منخرطة كأصبحت
 أجؿ كمف اآلخر، ىك يتكسع أف يجب الدكلية السالـ حفظ قكات تعريؼ فإف التعريؼ،كعميو

 ينقصو الميثاؽ بأف القكؿ إلى المتحدة لألمـ الثاني العاـ األميف شكلد ىمر داؽ ذىب ذلؾ
 حيث خاللو، مف السالـ حفظ عمميات تأتي ، السابع ك السادس الفصؿ بيف يأتي آخر فصؿ
 حيكية األكثر اإلجراءات كبيف السادس الفصؿ في إلييا المشار السممية الطرؽ بيف تقع أنيا

 .2السابع الفصؿ في الكارد العسكرم التدخؿ أك كالحصار
 القابضة الدكلية القكل أنشأتيا عسكرية شبو أمنية كسيمة إنياكبالتالي يمكف القكؿ 

 في كىي الصريحة، الميثاؽ نصكص خارج مف تدبير فيي الدكلي، النظاـ مفاصؿ عمى
                                                           

عبد الصمد ناجي مال ياسف، األمـ المتحدة كالتدخؿ الدكلي اإلنساني في اطار الكاقع الدكلي كاثره في حماية حقكؽ - 1
 .234، ص 2010، 23اإلنساف، مجمة كمية بغداد لمعمـك األقتصادية الجامعة، جامعة بغداد، العدد 

 ، 2005 عكنكف، بف الحقكؽ كمية الجزائر جامعة ماجستير، مذكرة السالـ، لحفظ المتحدة األمـ قكات بالحاج، العربي- 2
 .20 ص
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 عسكرية ليست أنيا إال العاـ، مظيرىا ككذلؾ عسكرية بنيكية طبيعة ذات قكات غالبيتيا
 اإلشراؼ مثؿ مياميا طبيعة تممييا القكات ليذه العسكرية شبو كالطبيعية الدقيؽ، بالمعنى

 أك متحاربة، عسكرية قكات انسحاب عمى كاإلشراؼ المتنازعيف، بيف النار إطالؽ كقؼ عمى
 .1الداخمية المسمحة النزاعات بسبب المضطربة المناطؽ إلى اليدكء إعادة عمى العمؿ
 في إال ميا يستخد ال، خفيفة بأسمحة مسمحة عادة تككف الدكلية السالـ حفظ كقكات

 القكة استخداـ فييا األمف مجمس يجيز التي الحالة تمؾ كفي النفس عف الدفاع حالة
 كىذه عاتقيا، عمى الممقاة الميمة مع تتناسب بأسمحة القكات تجييز يتـ عادة كىنا العسكرية،

 فيناؾ الميثاؽ مف بعدىا كما 43 المادة عمييا نصت التي الدكلية القكات ىي ليست القكات
 إلي أقرب كىي تكافقية رضائية مياـ السالـ حفظ قكات فمياـ القكتيف، مفيـك بيف شاسع فرؽ

 طبيعة  ذاتقكات ىي الميثاؽ في عمييا المنصكص الدكلية القكات بينما الدكلي، البكليس
 مكافقة قسرا دكف األمف مجمس قرارات تطبيؽ ك المنتيؾ قمع ك ردع كمياميا عسكرية
 .2النزاع أطراؼ

 تطور قوات عمميات حفظ السالم: ثانيا

 مف يمكننا  مما3مياميا في مضطردا نكعيا تطكرا الدكلية السالـ قكات عرفت  لقد
  . أجياؿ أربعة إلى تصنيفيا

 ككاف قد الدكلية، السالـ حفظ عمميات لمفيـك المؤسس ىك الجيؿ ىذا يعتبر : ؿ األك الجيؿ

 بعثة عمى إنشاء نص حيث 1948.05.29 بتاريخ 50 رقـ القرار بمكجب األمف مجمس أطمقو

 . إسرائيؿ ك الدكؿ العربية بيف اليدنة عمى لألشراؼ دكلييف عسكرييف مجمكعة مف مؤلفة دكلية
                                                           

 614 ص سابؽ،اؿ مرجعاؿ نظاـ الجزاء الدكلي، العقكبات الدكلية ضد الدكؿ كاألفراد، حرب، جميؿ عمي- 1
مرزؽ عبد القادر، استخداـ القكة في اطار القانكف الدكلي اإلنساني، مذكرة ماجستير في القانكف الدكلي كالعالقات - 2

 .49، ص2012، سنة 1الدكلية، كمية الحقكؽ بف عكنكف، جامعة الجزائر
 3168العدد  المتمدف الحكار " العممياتي ك المفاىيمي التطكر : المتحدة التابعة لألمـ السالـ حفظ عمميات" نظير، مركة- 3

 .22/102017  االطالع بتاريخ http://www.AHEWAR.org:  عمى المكقع 

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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 عمى سبيؿ منيا متعددة التدابير تنفيذ إطار ضمف التقميدية السالـ حفظ قكات مياـ تأتي

 بنكد اتفاقية تنفيذ مراقبة ككذا ، العدائية العمميات ككقؼ النار إطالؽ بكقؼ األمر : المثاؿ

 .1اليدنة
 ىذه القكات كحياد ، الكاضحة بالميمة ك األفراد مف المحدكد بالعدد األكؿ الجيؿ يمتاز

 . العضكية دائمة غير الدكؿ مف تككف ما غالبا كانت التي

 عمى  لألشراؼ1956 سنة العامة الجمعية أنشأتيا التي الدكلية الطكارئ قكات إف : الثاني الجيل

 الجيؿ النطالؽ تعد األساس ( إسرائيؿ فرنسا، بريطانيا، )مصر عمى المعتدية القكات انسحاب

 ك الدكلية السالـ قكات تكسيع مياـ ك تطكير في العممية البداية بمثابة الجيؿ ىذا كاف ك الثاني
 تدابيره ك الميثاؽ في المنصكص عميو الجماعي األمف نظاـ حساب عمى عددىا تضخيـ

 .القسرية

 الدكلية أك النزاعات في المتحاربة األطراؼ بيف الفصؿ بميمة الثاني الجيؿ أنيط كقد

  في ميمة االنتشار ك العسكرية، القكات انسحاب عمى األشراؼ كميمة الداخمية، أك اإلقميمية
عادة األمف لحفظ ة مسمح أىمية نزاعات تشيد التي الدكؿ غالبية  .2اليدكء كالنظاـ كا 

 أكصناعة السالـ لبناء الدكلية السالـ قكات عمميات " أخرل تسميات عميو تطمؽ : الثالث الجيل

 شيدت التي بناء الدكؿ إعادة عمى المساعدة ك السالـ، لحفظ بعمميات الثالث الجيؿ قاـ ،"السالـ

 األطراؼ سالح نزع الدكلية بيف السالـ صناعة قكات مياـ كتراكحت أىمية، دمكية نزاعات

دارة نزع بأعماؿ القياـ أك الالجئيف كمساعدة المتخاصمة، عادة الدكلة األلغاـ، كا   بناء كا 

 كقد ، كاالجتماعي ك االقتصادم السياسي البناء إعادة ك اإلنسانية القكافؿ كحماية مؤسساتيا

                                                           
 . 33 ص سابؽ، مرجعاؿ ،السالـ لحفظ المتحدة األمـ بالحاج، قكات العربي- 1
 . 615 المرجع السابؽ، ص نظاـ الجزاء الدكلي، العقكبات الدكلية ضد الدكؿ كاألفراد،عمى جميؿ حرب، - 2



 

83 
 

 سمفادكر، انغكال، ناميبيا، منيا نزاعات داخمية عاشت التي الدكؿ مف العديد األنماط ىذه شممت

 .1الشرقية تيمكر ىايتي، ليبيريا،
 يشترؾ ال فيك الدكلية، السالـ قكات مفيـك مف االستثناء الجيؿ ىذا يمثؿ : الرابع الجيل
 مقاتمة عسكرية قكات ىي الجيؿ ىذا فقكات (األمف مجمس) األممية إقرارىا بآلية إال معيا

 . حاليا العاممة ك السابقة الدكلية السالـ قكات جميع بخالؼ

 ضمف بإدراجيا " اإلذف " حيث مف إال المتحدة األمـ إلى بصمة تمت ال فيي إذف
 إلدارة كميا تخضع كتمكيميا كعمميا تعدادىا ك تشكيمتيا ألف كذلؾ الدكلية، السالـ قكات إطار
 كبدكف الدكلية، المنظمة في أعضاء دكؿ ضد العسكرية القكة تستخدـ كىي ليا التابعة الدكؿ

 : القكات ىذه أمثمة كمف األمف، مجمس مف تفكيض

 أفغانستان في األمنية لممساعدة الدولية القوة  -
 كقكة الميثاؽ،  مفالسابع الفصؿ بمكجب21386 رقـ األمف مجمس بقرار أنشأت

 الحمؼ كيتكلى األمف، عمى المحافظة في األفغانية السمطة بمساعدة مكمفة الجنسيات متعددة
 بصمة تمت ال قتالية، عسكرية قكات كىي القكات، ىذه عمى الكاممة السيطرة فعميا األطمسي

 .أكالتمكيؿ المياـ أك التشكيؿ أك المباس حيث مف كأجيزتيا المتحدة لألمـ

 كانت دكؿ في الكبرل الدكؿ بيا تقـك التي العمميات الرابع الجيؿ مفيـك ضمف تندرجك
 كمف الدكلية، السالـ قكات صبغة مدة بعد األمف مجمس عمييا يضفي ثـ سابقا تستعمرىا

 .3سيراليكف في البريطانية القكات كعممية العاج، ساحؿ في الفرنسية القكات عمميات أىميا
 

 

                                                           

.617 المرجع السابؽ، ص نظاـ الجزاء الدكلي، العقكبات الدكلية ضد الدكؿ كاألفراد،عمى جميؿ حرب، -  1 
 S/RES/1386.( 2001): قرار مجمس األمف رقـ- 2
 .619عمى جميؿ حرب، نفس المرجع، ص - 3
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 :الفرع الثاني

 مدى إعتبار قوات حفظ السالم تدخل عسكري دولي

قد عكست ىذه السياسة الجديدة لممنظمة الدكلية خالفات كاسعة بيف الدكؿ، حيث 
رفض االتحاد السكفيتي كمعو دكؿ الكتمة الشرقية كفرنسا المساىمة في نفقات ىذه القكات، 

حيث اعتبر أنيا تعد مف قبيؿ قكات القمع كالتي يختص بيا مجمس األمف، كأف صدكر قرار 
مف الجمعية العامة بتشكيميا يعد باطال حيث أنيا ال تختص بأحكاـ الميثاؽ بأعماؿ القمع، 
كقد اثمر ىذا الخالؼ عف فتكل لمحكمة العدؿ الدكلية فيما يتعمؽ بطبيعة ىذه القكات كالتي 

 .سكؼ نتناكليا تفصيال في حينو

كلـ يقتصر الخالؼ عمى مكاقؼ الدكؿ بؿ أيضا امتد الخالؼ الخاص بيذه القكات 
إلى الفقو الدكلي فبينما اعتبرىا جانب منو أنيا تعد مف قبيؿ الحؿ السممي لممنازعات الدكلية، 
ذىب جانب أخر إلى أنيا ال تعد مف قبيؿ الحؿ السممي لممنازعات الدكلية بؿ إنيا تعد مف 

قبيؿ أعماؿ القمع، كذىب جانب أخر مف الفقو إلى أنيا ال تعد مف قبيؿ تطبيؽ الفصؿ 
السادس أك السابع مف الميثاؽ بؿ أنيا مرحمة كسط بيف الفصميف السادس كالسابع كال تنتمي 

 .إلى أم منيما

تجدر اإلشارة ىنا إلى أنو يستبعد مف نطاؽ ىذه الدراسة ما جرت عادة  األمـ المتحدة 
عمى إرسالو مف مراقبيف مدنييف أك عسكرييف أك ممثميف لألميف العاـ لألمـ المتحدة إلى 
مناطؽ النزاع حيث أف ىذه الصكر إذا كانت تتعمؽ أيضا بيدؼ األمـ المتحدة الخاص 
بحفظ السمـ الدكلي إال أنيا ال تثير إشكاال حيث أنيا تعد مف قبيؿ المساىمة في حؿ 

 .المنازعات الدكلية حال سميما حيث أنيا ال تعتبر بحاؿ مف األحكاؿ مف قبيؿ أعماؿ القمع

كلكف ما يمكف أف يثار فيما يتعمؽ بقكات حفظ السالـ الدكلية، أف أرسمت األمـ 
المتحدة في أكثر مف مناسبة مراقبيف عسكرييف لمراقبة كقؼ إطالؽ النار بيف األطراؼ  
رساؿ تقرير عنيا إلى األمـ المتحدة، كمف أمثمة ذلؾ مراقبيف خط اليدنة بيف  المتنازعة كا 
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 كغيرىا مف الحاالت، فيذه ال 1948، كبيف اليند كباكستاف سنة 1949مصر كاسرائيؿ سنة 
يتطرؽ إلييا الشؾ في ككنيا ال تعد مف قبيؿ إجراءات فرض الشرعية الدكلية كلذلؾ فإننا 

 . سكؼ نستبعدىا مف ىذه الدراسة

كلتحديد مدل اعتبار عمميات السالـ تدخال عسكريا دكليا عمينا استجالء في المقاـ 
 .االكؿ رام الفقو كالقضاء الدكلي حكؿ الطبيعة القانكنية لعمميات حفظ السالـ

 عمميات حفظ السالم في نظر الفقو والقضاء الدولي: أوال

تعد مسألة تحديد طبيعة القانكنية لقكات حفظ السالـ مف أكثر األمكر إثارة لمجدؿ في 
الفقو الدكلي بؿ حدث خالفا بشأنيا بيف الدكؿ ذاتيا، حيث اختمفت الدكؿ حكؿ تحديد 

الطبيعة القانكنيى لعمميات حفظ السالـ الدكلية، كقد حدث ىذا الخالؼ مف أكؿ مناسبة تـ 
إنشاء فييا قكات حفظ السالـ كىي القكات التي تككنت بمكجب قرار الجمعية العامة بمناسبة 

، فقد ذىبت بعض الدكؿ االفريقية كاالسيكية 11956العدكاف الثالثي عمى مصر عاـ 
كالالتينية إلى القكؿ بأف عمميات حفظ السالـ تعد مف قبيؿ حؿ المنازعات الدكلية بالكسائؿ 

 مف الميثاؽ باعتبارىا مف الكسائؿ التي يقع عمييا 33السميمة كالتي تندرج تحت نص المادة 
 .االختيار لفض المنازعات بالطرؽ السميمة صيانة لمسمـ كاألمف الدكلييف

بينما ذىبت كؿ مف فرنسا كاالتحاد السكفيتي كدكؿ الكتمة الشرقية إلى أف قكات حفظ 
 مف الميثاؽ كىك ما احتجت بو 42السالـ تعد مف إجراءات القمع التي تتـ طبقا لنص المادة 

ىذه الدكؿ عندما دفعت ببطالف تككيف قكات حفظ السالـ الدكلية األكلى التي كانت كالتي 
 حيث اعتبرتيا 1956تككنت بقرارا مف الجمعية العامة بمناسبة العدكاف الثالثي عمى مصر 

                                                           
" تفاعالت المنظمة الدكلية كالصراعات اإلقميمية في نصؼ قرف، في : حسف ابك طالب، األمـ المتحدة كحفظ السالـ- 1

 104، ص 1996مركز الدراسات السياسية كاالستراتجية باالىراـ، " الألمـ المتحدة في جمسيف عاـ
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مف قبيؿ أعماؿ القمع التي يقتصر االختصاص بيا عمى مجمس األمف دكف الجمعية العامة، 
 1.ككاف ىذا األمر مكضكع لفتكل مف محكمة العدؿ الدكلية سكؼ نتعرض ليا األف

 موقف محكمة العدل الدولية- أ

حفظ  ما كاف مف االتحاد السكفيتي كفرنسا بنتيجة لمكقفيا السابؽ عرضو مف قكات
 .السالـ أف رفضتا دفع الحصة المقررة عؿ كؿ منيما بخصكص تكمفة ىذه القكات

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة إلى عرض األمر 92فمجأت الجمعية العامة بمكجب المادة 
 30 الصادر في 1731عمى محكمة العدؿ الدكلية لالفتاء بشأنو كذلؾ بمكجب قراراىا رقـ 

 كعرفت ىذه القضية بقضية النفقات، فما ىك كجية نظر المحكمة فيما يتعمؽ 1961ديسمبر 
 بالطبيعة القانكنية لعمميات حفظ السالـ الدكلية ؟

بدأت محكمة العدؿ الدكلية كىي بصدد تحديد الطبيعة القانكنية لقكات حفظ السالـ 
الدكلية بالشرؽ األكسط بالتعرؼ عمى ماىية الكظائؼ المنكطة بيذه القكات مف كاقع القرارات 

 كالقرارا 1965 نكفمبر 2 في 998الصادرة مف الجمعية العامة بإنشائيا كىي القرارات رقـ 
 فطبقا ليذه القرارات خمصت المحكمة إلى أف الجمعية 1965 في نكفمبر عاـ 1001رقـ 

العامة قد قضت بإنشاء ىذه القكات لضماف كاإلشراؼ عمى كقؼ األعماؿ العدكانية، 
 6كأكضحت المحكمة كذلؾ أنو طبقا لمتقرير المقدـ مف جانب األميف العاـ لألمـ المتحدة في 

 يكجد فرؽ كاضح بيف إنشاء ىذه 998 امتثاال لقرارا الجمعية العامة رقـ 1965نكفمبر 
القكات مف أجؿ ضماف كقؼ األعماؿ العدكانية كانسحاب القكات المتحاربة كبيف انشاء ىذه 

 .القكات مف أجؿ فرض االنسحاب

                                                           
أحمد  الرشيدم، الكظيفة االفتائية لمحكمة العدؿ الدكلية كدكرىا في تفسير كتطكير سمطات كاختصاصات األجيزة -  1

 .375-360ص -، ص1993السياسية لألمـ المتحدة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، طبعة 
أحمد تكفيؽ خميؿ، قكات األمـ المتحدة كدكرىا في حفظ  السالـ، بحث منشكر في المجمة الصادرة عف الجمعية المصرية - 

 .29-27ص -، المجمد الثالث، ص1971لمقانكف الدكلي، عاـ 
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 مف التقرير  الذم قدمو األميف 12كذلؾ فقد اعتبرت المحكمة أف ما كرد في الفقرة 
 ينطكم عمى قدر كبير مف 1001العاـ الذم كافقت عميو الجمعية العامة في قرارىا رقـ 

كأف كظائؼ قكات األمـ المتحدة تتمثؿ في الدخكؿ "األىمية، فقد جاء في الفقرة المشار إلييا 
إلى األراضي المصرية بعد التكصؿ إلى كقؼ إطالؽ النار بمكافقة الحككمة المصرية لكي 
تساعد في حفظ اليدكء أثناء كبعد االنسحاب كضماف االمتثاؿ لمشركط األخرل التي حددىا 

 فيذه القكات لـ يكف ليا أية حقكؽ بخالؼ تمؾ التي تعتبر ضركرية 998قرار الجمعية رقـ 
ف أمكف اعتبار دكرىا أكبر  لمقياـ بكظائفيا مف خالؿ التعاكف مع الحككمة المصرية، فيي كا 

مف دكر أجيزة المراقبة إال أنيا ال تعتبر بحاؿ مف األحكاؿ قكة عسكرية تجاكز تمؾ التي 
كانت الزمة لضماف تحقيؽ الظركؼ السميمة، كانتيت المحكمة إلى أف قكات األمـ المتحدة 

انطالقا مف ىذا التحميؿ ليست قكات ردع، كذىبت إلى أنيا ال تدخؿ في إطار أحكاـ الفصؿ 
 1.السابع

 : موقف الفقو–ب 

ثار جدؿ كاسع النطاؽ بيف فقياء القانكف الدكلي حكؿ الطبيعة القانكنية لعمميات حفظ 
 :السالـ الدكلية عمى النحك التالي

ذىب فريؽ إلى أف األساس القانكني لقكات حفظ السالـ الدكلية يمكف في أحكاـ 
الفصؿ السادس مف الميثاؽ المتعمؽ بالحؿ السممي لممنازعات الدكلية، فيي مف ىذا المنطمؽ 

ال تعدك أف تككف كسيمة مف كسائؿ الحؿ السممي لممنازعات الدكلية كال تندرج تحت أحكاـ 
 .الفصؿ السابع مف الميثاؽ

                                                           
أحمد حسف الرشيدم، الكظيفة االفتائية لمحكمة العدؿ الدكلية كدكرىا في تفسير كتطكير سمطات كاختصاصات األجيزة -  1

 .384-371ص -السياسية لألمـ المتحدة، المرجع سابؽ، ص
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كذىب فريؽ آخر إلى أنيا تستند إلى بعض أحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ بشأف 
ما يتخذ مف األعماؿ الالزمة في حاالت تيديد السمـ كاالخالؿ بو ككقكع العدكاف كخاصة أف 

 1.المادة الكاحدة كاألربعيف تشير إلى التدابير التي ال تنطكم عمى استخداـ القكة

كذىب فريؽ ثالث إلى أف قكات حفظ السالـ ال تنتمي إلى كؿ مف الفصميف السادس 
المتعمؽ بالحؿ السممي لممنازعات الدكلية أك الفصؿ السابع بالتدابير الجماعية في حاالت 
تيديد السمـ أك اإلخالؿ بو كأعماؿ العدكاف، بؿ أف قكة حفظ السالـ تأتي في الحدكد بيف 
الفصميف، حيث أف ىذه القكات تتميز عف عمميات القمع بأنيا َتدُخؿ اقميـ الدكلة المعينة 
برضاىا أك أنيا تعمؿ كقكات فاصمة بيف المتنازعيف في حركب دكلية أك أىمية أك تساعد 

 2.الحككمة الّشرعية عمى حفظ األمف النظاـ

 مف الميثاؽ 43كذىب فريؽ رابع إلى أف قكات حفظ السالـ يرجع أساسيا إلى المادة 
حسبما أشار إلى ذلؾ المستشار القانكني لألمـ المتحدة كىذه المادة تحث الدكؿ األعضاء في 
المنظمة عمى إبراـ اتفاقيات مع مجمس األمف لكضع كحدات مف قكاتيا تحت تصرؼ مجمس 
األمف حتى يتسنى لو التدخؿ عسكريا لمكاجية حاالت العدكاف، فتـ تطكيع كظيفة ىذه المادة 

 3.التي تجمدت إباف الحرب الباردة بحيث صارت المسكغ القانكني لعمميات حفظ السالـ

كقد أكد األميف العاـ األمـ المتحدة بمناسبة قكات األمـ المتحدة في لبناف أف عمميات 
 4.حفظ السالـ تتميز عف تدابير القمع كالكاردة في الفصؿ السابع مف الميثاؽ

كذىب فريؽ خامس إلى أف قكات حفظ السالـ التابعة لألمـ المتحدة تعد جياز ثانكم 
 مف الميثاؽ كالتي تخكؿ 29يساعد مجمس األمف في أداء ميامو حسبما خكلو نص المادة 

 1.لمجمس األمف أف ينشئ مف الفركع الثانكية ما يرل ضركرتو ألداء كظائفو

                                                           
1 -bowett D.W.the united nations peace keeping, LONDON, 1970, p 759-762. 

 .51ركنزتي، استجداـ القكة في اطار االمـ المتحدة ز مكضكعات اخرل، المرجع السابؽ، ص - 2
 .51 ص 117عبد اهلل األشعؿ، عمميات حفظ السالـ في األمـ المتحدة، مجمة السياسة الدكلية،  العدد -   3
 .507ممدكح شكقي، األمف القكمي كاألمف الجماعي الدكلي، المرجع السابؽ، ص -  4
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 .فيكذا نرل مدل الخالؼ حكؿ الطبيعة القانكنية لقكات حفظ السالـ الدكلية

 تحديد طبيعة عمميات حفظ السالم:  ثانيا

حتى نتمكف مف تحديد الطبيعة القانكنية لعمميات حفظ السالـ الدكلية البد كأف نحمؿ 
القرارات الصادرة بتشكيؿ ىذه القكات كالمياـ المكككؿ إلييا، كىذا ىك المنيج الذم اتبعو 
محكمة العدؿ الدكلية عندما تعرضت ليذا المكضكع، فإذا كانت محكمة العدؿ الدكلية قد 

انتيت إلى أف قكات حفظ قكات  السالـ في الشرؽ األكسط ليست مف قبيؿ أعماؿ القمع فيذا 
ال يشمؿ كؿ قكات حفظ السالـ، بؿ إنو يخص قكات حفظ السالـ في الشرؽ األكسط فقط 

حيث أنيا كانت مكضكع الفتكل كقد تكصمت المحكمة إلى أف ىذا الرأم بعدما حممت 
القرارات الصادرة بتشكيؿ ىذه القكات كدراسة المياـ المكككلة إلييا بمكجب القرارات الصادرة 
بتشكيميا مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة، فإذا كانت القكات قد تحددت مياميا بالفصؿ 
بيف القكات أك اإلشراؼ عمى االنسحاب كما ىك الحاؿ في الشرؽ األكسط فإف األمر ال 

يمكف أف يككف تدخال عسكريا في إطار نظاـ األمف الجماعي، أما إذا كانت القكات ليا مياـ 
تتصؿ بردع العدكاف أك فرض انسحاب القكات المعتدية أك إعادة السمـ كاألمف الدكلييف إلى 

 )نصابيما أك استخداـ لمقكة ضد الطرؼ المعتدم مثؿ قكة الحمؼ االطمسي في ككسكفك
KFOR)  لمقياـ بمياـ ردع تجدد األعماؿ 1244التي أذف ليا مجمس األمف بالقرار رقـ 

 . العدائية ك انشاء بيئة آمنة، فإنيا تعتبر حينئذ تدخؿ عسكرم لفرض الشرعية الدكلية

كما أنو مف الممكف أف تبدأ مياـ قكات حفظ السالـ الدكلية بأعماؿ ليست قمعية ثـ 
 2.تتحكؿ فيما بعد حسب الظركؼ إلى قكات ردع كما حدث في سابقة الككنغك

 :كمف ىنا ننتيي إلى اآلتي

                                                                                                                                                                                     
مصطفى فؤاد، دكلية الصراع المبناني، التدخالت األجنبية، جيكد المنظمات الدكلية، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، -  1

 .142، ص 1980طبعة 
 .54، ص 117عبد اهلل األشعؿ، عمميات حفظ السالـ في األمـ المتحدة، مجمة السياسة الدكلية، العدد -  2



 

90 
 

حالة )قكات حفظ السالـ قكات دكلية يتـ تشكيميا إما بمكجب قرار مف مجمس األمف - 
مثؿ حالة الشرؽ األكسط )أك الجمعية العامة لألمـ المتحدة  (الككنغك، يكغسالفيا، الصكماؿ

1965) 

القرار الصادر بتشكيؿ قكات حفظ السالـ الدكلية ىك الذم يحدد المياـ المكككلة إلييا، كىذا -
 .كاضح مف جميع القرارات الصادرة بتشكيؿ ىذه القكات كتحديد المياـ الخاصة بيا

تحديد الطبيعة القانكنية ليذه القكات تكمف في المياـ المكككلة إلييا بمكجب القرارات -
الصادرة بتشكيميا، سكاء كانت صادرة مف الجمعية العامة أك مف مجمس األمف، فقد تحدد 
مياـ ىذه القكات بمياـ تتعمؽ بالفصؿ بيف القكات المحاربة، أك اإلشراؼ عمى انسحاب 
القكات المقاتمة إلى الحدكد أك مراقبة كقؼ األعماؿ العدكانية مثمما حدت بالنسبة لمقرار 

، أك تيدؼ إلى عدـ عكدة 1965الصادر مف الجمعية العامة بخصكص  أزمة السكيس 
القتاؿ كالمحافظة عمى النظاـ كالقانكف كعكدة األحكاؿ الطبيعية إلى منطقة القتاؿ مثمما حدث 
عادة السمـ كاألمف  في قبرص، أك تأكيد انسحاب القكات المعتدية مف المناطؽ التي أحتمتيا كا 

الدكلييف إلى المنطقة كمساعدة الحككمة الشرعية في تأكيد سيادتيا عمى المناطؽ التي 
، ففي مثؿ ىذه 4251تنسحب منيا القكات المعتدية مثمما حدث في لبناف تطبيقا لمقرار رقـ 

 مف الميثاؽ، التي تتعمؽ 42األحكاؿ ال يمكف القكؿ بأف ميمة ىذه القكات تعد تطبيقا لممادة 
باستخداـ القكة حياؿ تيديد السمـ أك اإلخالؿ بو أك أعماؿ العدكاف، فرغـ أف ىذه القرارات 
السابؽ اإلشارة إلييا قد صدرت بمناسبة أعماؿ ينطبؽ عمييا أحد األكصاؼ المنصكص 

 مف الميثاؽ إال أف القرار الصادر بتشكيؿ القكات في كؿ حالة مف ىذه 39عمييا بالمادة 
الحاالت لـ ينص عمى استخداـ القكة مف أجؿ إعادة السمـ كردع العدكاف، كلكنيا تيدؼ 

جميعيا إلى تيدئة األكضاع كالعمؿ السابؽ لألمـ المتحدة في خصكص القكات الدكلية في 

                                                           
 /425S/sr( 1978):قرار مجمس األمف رقـ- 1
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لبناف حيث ذكرنا أنيا ال تعتبر مف قبؿ قكات القمع المنصكص عمييا بالفصؿ السابع مف 
 1.الميثاؽ

كلكف قد تتغير الميمة التي أككمت إلى قكات حفظ السالـ مف مجرد االشراؼ أك 
 1960 يكليك عاـ 14المراقبة كما حدث في الككنغك حيث صدر قرار مجمس األمف في 

بإرساؿ قكات دكلية إلى الككنغك مف أجؿ معاكنة الحككمة الشرعية في إقرار النظاـ كالقانكف 
 كالذم تضمف 1921 فبراير 21ثـ تغيرت ميمة ىذه القكات بمكجب القرار الصادر في 

استخداـ القكة لكقؼ الحرب األىمية في الككنغك كطرد جميع تالقكات األجنبية، كمف ىنا 
تغيرت ميمة القكات الدكلية في الككنغك إلى قكات مقاتمة بمكجب قرار مجمس األمف الصادر 

، كقد يصدر القرار المتعمؽ بتشكيؿ القكات الدكلية متضمنا مياـ مف 1961 فبراير 21في 
قبؿ األعماؿ العسكرية مثمما حدث في البكسنة، حيث كمفت ىذه القكات بحماية قكافؿ 

المساعدة اإلنسانية إلى البكسنة، كجمع أسمحة الفصائؿ المتحاربة في البكسنة، إلى جانب 
قياميا بتدمير بعض مخازف األسمحة في البكسنة مما يضفي عمى ىذه القكات طابع القكات 

 2المقاتمة كنفس األمر يطبؽ عمى القكات الدكلية في الصكماؿ

مف ىنا نخمص إلى طبيعة قكات حفظ السالـ الدكلية  تتحدد مف خالؿ تحميؿ القرار 
الصادر بتشكيؿ ىذه القكات كالمياـ المكككلة إلييا كىذا ىك المنيج الذم سمكتو محكمة 

 .العدؿ الدكلية في فتكاىا المشار إلييا سابقا بطبيعة النفقات

كعميو يمكف القكؿ أف قكات حفظ السالـ الدكلية ال تندرج كميا تحت طبيعة كاحدة، بؿ 
ذا  لكؿ حالة  طبيعتيا الخاصة التي يمكف تحديدىا مف خالؿ القرارا الصادر بخصكصيا، كا 
كانت السمة الغالبة لقكات حفظ السالـ بعد انتياء  الحرب الباردة أنيا قكات مقاتمة حيث أنو 

                                                           
سميـ حداد، قكات األمـ المتحدة المؤقتة العاممة في لبناف، ظركؼ إنشائيا كتنظيميا كالمياـ المكككلة  إلييا، المؤسة -  1

 .143، ص 1981الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، طبعة 
 .ايضا ما ذكرناه عف األزمة الصكمالية في الباب الثاني مف ىذه الرسالة-  2
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قد عيد إلييا بمياـ ذات طبيعة عسكرية مثمما حدث في الصكماؿ كبركندم كركندا كالبكسنة 
 .كاليرسؾ

كذلؾ عمى عكس الكضع السائد في أثناء حرب الباردة حيث كانت السمة الغالبة 
 مف المثياؽ بؿ كانت ال تعدكا 42لطبيعة ىذه القكات أبعد عف أف تككف تطبيقا لحكـ المادة 

أف تككف إحدل الكسائؿ التي قررتيا األمـ المتحدة لمجرد تكاجدىا في مناطؽ الصراع كالنزاع 
 1.في العالـ
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يثار التساؤؿ عف مدل تعمؽ فعؿ التدخؿ باالختصاص الكطني فيما يصدر عف 
مجمس األمف مف قرارات عف أدائو لميماـ كاجباتو، كخمص الى إنو يتحقؽ إذا صدرت تمؾ 

القرارات مخالفة لقكاعد الشرعية الدكلية حيث يترتب عمييا إىدار لسيادة الدكلة المعنية بالقرار 
مف ميثاؽ األمـ  (2/7ـ)المشكب بعدـ المشركعية كتمثؿ انتياكا لمبدأ عدـ جكاز التدخؿ 

 .المتحدة

حيث أنو كثر لجكء مجمس األمف في السنكات األخيرة إلى إصدار القرارات المتعمقة 
بالمحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف، كخاصة تمؾ التي يستند في إصدارىا عمى أحكاـ  
الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كيمثؿ ىذا الكضع تطكرا كبيرا في مسيرة عمؿ 

 لـ يمجأ المجمس إلى إصدار قرارات استناد ليذا الفصؿ، إال 1990مجمس األمف، فحتى عاـ 
في حاالت جد نادرة، فقد كجد مجمس األمف فرصة سانحة إلصدار العديد مف القرارات منذ 

 استنادا ألحكاـ الفصؿ السابع مف 1990احتياج القكات العراقية لألراضي الككيتية عاـ 
الميثاؽ، ثـ تتابعت قرارات المجمس استنادا لذات الفصؿ في العديد مف المنازعات الدكلية 
كالنزاع في يكغسالفيا السابقة، كالنزاع بيف الجماىيرية الميبية مف ناحية كبيف الدكؿ الغربية 
مف ناحية أخرل، كالنزاع بيف الطكائؼ الصكمالية، كتدخؿ المجمس لنزع األسمحة الدمار 

 .الشامؿ مف ككريا الشمالية كايراف كصكال الى قرارتو فيما يخص الربيع العربي

ذا كانت عناصر التدخؿ غير المشركع يمكف تحققيا فيما يصدر عف مجمس األمف  كا 
مف قرارات حيث تكافر عنصر اإلكراه، لما تتمتع بو قرارات مجمس األمف بقيمة قانكنية 

ممزمة، كامكانية تحقؽ عنصر تعمؽ فعؿ التدخؿ بالشؤكف الداخمية لمدكلة أك الدكؿ المعنية 
بالقرار، فإنو يككف أمرا محتمال عند مخالفة المجمس لقكاعد كأحكاـ الشرعية الدكلية، اذ يثار 
التساؤؿ حكؿ مدل اعتبار مخالفتو لقكاعد الشرعية الدكلية تمثؿ تدخال غير مشركع اـ أف 
 .سمطتو التقديرية كأدائو لمياـ كاجباتو تحكؿ دكف اعتبار ىذه المخالفة تدخال غير مشركع؟

كإلمكانية حسـ ىذا األمر فإننا نفرد ىذا الفصؿ لدراسة الحدكد القانكنية لمشركعية تدخؿ 
: مجمس االمف بفرض تدابير عسكرية، كذلؾ مف خالؿ تقسيمو إلى مبحثيف نتناكؿ في االكؿ

: ، كفي الثاني كفقا لمفصؿ السابعالتدابير العسكريةالحاالت التي يكقع فييا مجمس األمف 
 . نتعرض لألساس القانكني لمشركعية قرارات مجمس األمف
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 المبحث االول

الحاالت التي يوقع فييا مجمس األمن  

 وفقا لمفصل السابع التدابير العسكرية

    تعرضنا في الفصؿ السابؽ الى الطبيعة القانكنية لمتدخؿ العسكرم الدكلي ، كمف بيف ما 
ذكرناه أنو يعد مف قبؿ العقكبات التي تكقع بمعرفة المجتمع الدكلي عمى الدكلة أك الكياف 

 .الذم يرتكب مخالفة أك انتياؾ ما

  كفي ظؿ خمك الميثاؽ مف تعريؼ لألعماؿ التي يمكف إدخاليا في اطار تيديد السمـ 
أك اإلخالؿ بو أك العدكاف، حتى يتمكف مجمس األمف مف اإلسترشاد بيا عند تكييفو لمكقائع 
المعركضة عميو، كما أف المجمس تجنب كضع ظكابط تَُتبع في التكييؼ كلعؿ ذلؾ مرده 

في الغبقاء عمى سمطتو -  المتمع بسمطة تقديرية كاسعة في ىذا المجاؿ–رغبة مجمس األمف 
 .1ىذه، عند النظر إلى الحاالت المعركضة عميو حالة بحالة، كنفكره مف فكرة تقييدىا

       كىذا ما يجعمنا نتساءؿ عف ماىي المخالفات كاالنتياكات التي تستكجب تكقيع 
ىذه العقكبة؟ أك بمعنى أخر ما ىي الحاالت التي تستدعي استخداـ القكة العسكرية في اطار 

 نظاـ األمف الجماعي، ذلؾ ما سكؼ نبحثو مف خالؿ ىذا المبحث  

المطمب األول 

  و االخالل بوتيديد السمم الدولي

 فاف أكلى الحاالت  االمـ المتحدةمف ميثاؽ (39)ككما ىك كاضح مف نص المادة 
 أك االخالؿ التي يجكز فييا لمجمس األمف تكقيع جزاءات دكلية ىي حالة تيديد السمـ الدكلي

تقديـ تكصياتو باإلجراءات  - اك االخالؿإذا قدر حدكث ذلؾ التيديد- حيث يمكنو ،بو
كما يمكنو اتخاذ ما يراه مف التدابير الجزائية المنصكص عمييا في مكاد الفصؿ  .الالزمة

أك لـ تكف  سكاء كانت جزاءات مما يمـز لتنفيذىا استخداـ القكة العسكرية، السابع مف الميثاؽ،
 ، كاالخالؿ بومكضكع تيديد السمـ الدكلي -فرعيففي  -كىنا يحسف بنا أف نستعرض .كذلؾ

                                                           
 .113، ص 1987ف، .د.محمد سعيد الدقاؽ، دراسات في القانكف الدكلي العاـ، د- 1
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كفقا لمفصؿ السابع مف  كأحد األسباب التي تخكؿ مجمس األمف تكقيع جزاءات دكلية
. كتمييزه عما قد يشتبو بو مف الحاالت مف حيث المقصكد بتيديد السمـ الدكلي، الميثاؽ،

الفرع األول  

تيديد السمم الدولي 

لمقصود بتيديد السمم الدولي ا: اوال

ككما يقكؿ الرئيس األمريكي فرانكمف ركزفمت  السمـ كاألمف مطمب أنساني منذ األزؿ،
كيجب أف يككف لو مكاف في اإليماف  ف السالـ الدكلي يأتي مف داخؿ النفس البشرية،أ

لذا كاف أحد أىـ أىداؼ الدكؿ الكبرل المنتصرة في الحرب  .(1)المستقر في ىذه النفس
لممساعدة عمى  ىك إنشاء قانكف دكلي فعاؿ، -أثناء كبعد نياية ىذه الحرب- العالمية الثانية

، ككاف مف نتائج ذلؾ اعتبار تيديد السمـ الدكلي أحد أسباب تعريض (2)حفظ السالـ الدكلي
 إلى حد مكاجيتيا بأعماؿ القمع العسكرم، التي قد تصؿ في مداىا الدكلية، الدكلة لمجزاءات

كىذا ما يتطمب التعرؼ عمى  مف خالؿ مجمس األمف، الذم يقـك بو المجتمع الدكلي كامال،
. تيديد السمـ الدكلي كتحديد ضكابطو 

 :التعرف عمى تيديد السمم الدولي - أ-

مف الميثاؽ قد أعطت لمجمس األمف سمطة تقدير حدكث  (39)كما رأينا فاف المادة 
دكف أف تضع ضابطا  كمف ثـ تقدير اإلجراء الالـز لمكاجيتو، تيديد لمسمـ كاألمف الدكلي،

كلعؿ السبب يرجع في المقاـ األكؿ  .يمتـز أك ييتدم بو المجمس في تحديد كجكد ذلؾ التيديد
يمكف حصرىا  إلى عدـ انضباط تيديد السمـ في أمكر محددة بذاتيا، -بخصكص التعريؼ–

يختمؼ باختالؼ الدكلة المكجو إلييا  ألف شأف ذلؾ أمر نسبي، أك كضع أكصاؼ ليا،
.  لذا كاف مف المتعذر كضع تعريؼ جامع مانع لتيديد السمـ الدكلي كالظرؼ الدكلي، التيديد

                                                           
)1(-Frankline Roosevelt and the United Nations, On the Internet Site:, 
http://WWW.sans.beek.org/Wp21-united Nations.htm     15/06/2017.  

(2-)Ferencz, Benjamin B , Can aggression be detrred by Las, peace international law 
review,fail. 1999., On the Internet site: http://members .Aol.com/beneferen/pacearti.htm. 

http://www.sans.beek.org/Wp21-united%20Nations.htm
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حصكؿ أحداث كقالقؿ ضد دكلة قكية تممؾ قدرة عمى المكاجية كمقكمات         إذ أف 
عمى استمرارىا كتتفكؽ عمى مصدر التيديد، ال يجعؿ مف تمؾ األحداث كالقالقؿ سببا كافيا 

لمقكؿ بحدكث تيديد لمسالـ الدكلي، فقد تككف تمؾ القالقؿ كاألحداث منغصات الستقرار 
مصدر تيديد لمسالـ الدكلي، ألف تيديد السالـ الدكلي يقاس بالنتائج ال  الدكلة، لكنيا ليست
 فمتى كانت األحداث ال ترقى إلى تيديد استقرار كضع ىذه الدكلة ،باألسباب كالمقدمات

السياسي كال إلى زعزعة سالمة كحدة أراضييا كال إلى مستكل تكسيع دائرة األحداث جغرافيا 
باستقطاب أطياؼ أخرل، فاف األمر ال يثير اىتماـ مجمس األمف الدكلي كفقا ألحكاـ الفصؿ 

. ف كاف يمكف أف يتصدل لألمر كفقا ألحكاـ الفصؿ السادسإالسابع، ك
 

مف ميثاؽ األمـ  (39)لكف يمكف القكؿ أف التيديد لمسمـ بالمعنى الكارد في المادة 
كذلؾ أما بسبب  ينذر باإلخالؿ بالسمـ، (حاؿ)يحدث عندما يكجد خطر داىـ  ،المتحدة

أك الكشؼ عف نية عدائية مف جانب حككمة إحدل  إعالف الحرب مف دكلة عمى أخرل،
أك لسبب انتشار الحرب األىمية عمى نطاؽ كاسع داخؿ إحدل  الدكؿ ضد دكلة أخرل،

. الدكؿ

يختمؼ عف المكاقؼ التي  كىذا يعني أف الخطر الداىـ الذم يعد تيديدا لمسمـ الدكلي،
مف المحتمؿ لك استمرت أف تعرض لمخطر حفظ السمـ كاألمف الدكلي المشار إلييا في المادة 

ككذلؾ يختمؼ عف المكاقؼ التي مف المحتمؿ أف تضر  ، االمـ المتحدةيثاؽـمف (34)
كما  ، االمـ المتحدةمف ميثاؽ (14)بالعالقات الكدية بيف الشعكب المشار إلييا في المادة 

. (1)سكؼ نالحظ الحقا

لكف استجالء نية العدكاف ال يمكف تحقيقو بأية كسيمة فنية تقنية كجياز كشؼ النكايا 
كبالتالي فاف الكشؼ عف النية ال يككف إال  (ككسائؿ اإلثبات)أك قانكنية  عمى فرض كجكده،

كىنا نككف إما بصدد حالة إخالؿ  ،(الدكلة ىنا)يقـك بو صاحبو  جراء مادم ما،إمف خالؿ 
الذم يكجب عمى مجمس األمف التدخؿ التخاذ  أك بصدد جريمة تيديد لو، بالسمـ الدكلي،

                                                           

الجكانب االساسية الستخداـ القكة المسمحة في العالقات الدكلية، : العدكاف المسمح في القانكف الدكلي،  كيصا صالح (-1)
 ..588ص، 1975رسالة دكتكراه مقدمة لكمية الحقكؽ ، جامعة القاىرة، 
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أم أننا نككف بصدد جريمة ناجزة لتيديد  اإلجراء الالـز لكقؼ ىذا التيديد لمسمـ الدكلي،
. بغض النظر عف تطكر األحداث الالحقة السمـ،

يشبو إلى حد كبير الجريمة السياسية  كىكذا نالحظ أف تيديد السمـ في القانكف الدكلي،
 كركف الـز الكتماؿ الجريمة، (القصد)مف حيث عدـ التعكيؿ عمى النية  في القكانيف الكطنية،

. دكف التعكيؿ عمى القصد حيث يكتفي فييا بالمظاىر المادية لألفعاؿ،

مثمو مثؿ الجريمة السياسية في القكانيف -أف تيديد السمـ الدكلي  بعبارة أخرل،
كمف ثـ يتعذر  ال يستدؿ عميو إال مف مظاىر مادية خارجية تدؿ عمى حدكثو، -الكطنية

إما أف تككف ناجزة بحدكث  ألف مثؿ ىذا النكع مف الجرائـ، القكؿ بكجكد ما يعرؼ بالشركع،
ما ال تككف، ركنيا المادم كمف ثـ خركجيا كاممة إلى حيز الكجكد، طالما لـ تحدث ىناؾ  كا 

. أفعاؿ مادية دالة عمى حدكث الفعؿ المجـر قانكنا

-  االمـ المتحدةمف ميثاؽ (39)مف خالؿ ما سبؽ كمف خالؿ نص المادة -لكف 
يعترؼ بكجكد درجات مختمفة مف الخطر الذم يمكف  يمكف القكؿ بأف ميثاؽ األمـ المتحدة،

أما الخطر المحتمؿ،  فالخطر الحاؿ ىك ما يعتبر كذلؾ، .أف يعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي
مع –كبالتالي فانو يجب عمى مجمس األمف  ،(1)فميس إال مجرد تيديد محتمؿ لمسالـ الدكلي

كفقا لمفصؿ  التدخؿ في الحالة األكلى في غإماؿ األخذ في عيف االعتبار سمطتو التقديرية
أك  سكاء بفرض جزاءات دكلية، كاتخاذ إجراءات محددة لمكاجية الخطر الحاؿ، السابع

. إعطاء تكجييات تحدد الكسائؿ الالـز عمى األطراؼ إتباعيا لحؿ المسألة

ف مجمس األمف قد يرل المجكء إؼ (حالة كجكد الخطر المحتمؿ) أما في الحالة الثانية
لكف تجب اإلشارة ىنا،إلى أنو ال  .إلى أحكاـ الفصؿ السادس مف الميثاؽ لمتصدم لممكقؼ

كىي  فالسمطة التقديرية لممجمس ىي ما يحكـ األمر، تكجد قاعدة ثابتة لعممو في ىذا الشأف،
مف كجية  -أك رسـ حد فاصؿ بيف ما يعتبر بالتالي تجعؿ مف المتعذر كضع أم ضابط،

                                                           

3-Wright Quincy,the legal personality of international organizations, 
B.Y.B.I.L.,(22),10045.P95. 
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كما  كما يدخؿ في إطار اختصاصو كفقا لمفصؿ السابع،  تيديدا لمسمـ، كماال يعتبر، -نظره
. يعتبر في نطاؽ سمطاتو كفقا لمفصؿ السادس مف الميثاؽ

فانو لـ يضع تعريفا لألعماؿ التي تعتبر تيددا لمسمـ الدكلي  أما ميثاؽ األمـ المتحدة،
ليحدد بالتالي اإلجراء الالـز  لكي يسترشد بو المجمس في تكييفو لمكقائع المعركضة عميو،

 أف استمرار 1948يكليك سنة 15لكف مجمس األمف اعتبر في قراره الصادر في  .الالحؽ
القتاؿ بيف القكات العربية كاإلسرائيمية في فمسطيف يعتبر تيديدا لمسمـ كفؽ المعنى المعطى لو 

. (1 )مف الميثاؽ(39)بالمادة 

كىكذا نخمص إلى القكا أنو ال يكجد تعريؼ مقبكؿ لما يعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي 
لعدـ انضباط المسألة  مف الميثاؽ،كما أنو يتعذر كضع تعريؼ لو، (39)حسب المادة 

كما نالحظ مف كاقع عمؿ مجمس األمف أنو ىك األخر لـ .كصعكبة إحاطتيا باألكصاؼ 
كأف الغالب في عممو ىك طبع كؿ مسألة تعرض عميو  يسر في ىذا الشأف كفؽ منيج محدد،

لذا  .كفي مجمس األمف بخاصة بالطابع السياسي لمدكؿ الفاعمة في النظاـ الدكلي بعامة،
كمكجو  كضع الضكابط لما يعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي، -عمى األقؿ- يحسف بالفقو الدكلي

 مف أجؿ العمؿ في المحافؿ الدكلية بقصد كضع تعريؼ لو، لمدكؿ المحبة لمسالـ كالعدؿ،
كذلؾ بقصد كضع ضكابط  كخصكصا مجمس األمف، كأحد أىداؼ إصالح األمـ المتحدة،

. تكجو عممو

ضوابط تيديد السمم الدولي - ب-

كمف خالؿ استقراء مباشرة مجمس األمف لسمطاتو كفقا لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ 
المتحدة كالتي تثير العديد مف التساؤالت تتعمؽ بشأف كجكد ضكابط تحكـ ممارستو لتمؾ 

كطبيعة اإلجراء  كتتعمؽ بالكيفية التي يحدد بيا ما يعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي، السمطات،
فاف اإلجابة األكلية تبدك  كمدل تعبير ذلؾ عف اإلرادة كالشرعية الدكليتيف، الالـز لمكاجيتو،

. كذلؾ قانكنا -دائما-ف ف لـ تؾإك سمبية كاقعيا،

                                                           

مبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية، رسالة دكتكىاه مقدمة الى كمية الحقكؽ، جامعة حيى الشيمي عمي، م -(1)
 .465-462 ص - ص، 1986القاىرة، 
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ف كمما كرد في إؼ أما عف الكيفية التي يمكف بيا تحديد ما يعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي،
كىذا النص ال يتجاكز في مدلكلو اإلشارة إلى  منو، (39)الميثاؽ بيذا الشأف ىك نص المادة 

كمف ثـ فاف تحديد ذلؾ  إعطاء مجمس األمف سمطة  تقدير كجكد تيديد لمسمـ كاألمف الدكلي،
. مف ناحية ميثاؽ األمـ المتحدة محصكر في تقدير مجمس األمف 

مف الميثاؽ تضع ضابطا لما يعتبر تيديدا لمسمـ  (2/4)لكف يمكف القكؿ أف المادة 
بأسمكب ال -أك باستخداميا  التيديد باستعماؿ القكة، -مف الناحية النظرية- قكامو الدكلي،

ضد سالمة األراضي أك االستقالؿ السياسي ألم دكلة طالما كاف  -يرقى إلى مستكل العدكاف
لكف مجمس األمف ال يتقيد  .ىذا التيديد أك االستعماؿ يتـ بما يخالؼ مقاصد األمـ المتحدة

حسبما  أك يضيؽ فيو بؿ يتكسع في مضمكف تيديد السمـ الدكلي، بيذه الضكابط دائما،
باالستعمار  -بحؽ- أك كما يحمك لمبعض تسميتو) يتكافؽ مع مكاقؼ كمصالح الدكؿ الكبرل

ذا كانت بعض الدكؿ قادرة عمى السيطرة عمى النتائج، .أك قياداتيا المتطرفة ،(الجديد بحكـ  كا 
حتى كبما ال يتفؽ  ما تتمتع بو مف قدرات عمى فرض إرادتيا عمى غيرىا في الكقت الحالي،

ألف  إال أف األمر لف يستمر عمى ىذا المنكاؿ إلى ما ال نياية، مع قناعات ىذه األخيرة،
 كالتاريخ عبارة عف سمسمة متكررة مف ، نحك تغيير األسبابـاإلحساس بالضيـ يشحذ اليـ

. كما يمكف فرضو أك التحكـ في مساره اليـك ليس ممكنا غدا األحداث،

عدـ تعامؿ مجمس األمف مع كؿ القضايا  كذلؾ يعتبر مف حاالت تيديد السمـ الدكلي،
األمر الذم يترتب عميو لجكء  كالنزاعات الدكلية المتماثمة بنفس القدر مف الجدية كاالىتماـ،

كىذا يؤدم إلى زيادة حدة  بعض الدكؿ إلى االعتماد عمى القكة لمدفاع عف ذاتيا كمصالحيا،
كىك ما  كمف ثـ ىدر الشرعية الدكلية في كثير مف الحاالت، التكترات الدكلية كاتساع نطاقيا،

كيؤكد عدـ تمثيؿ مجمس األمف لإلرادة الدكلية  يعتبر إخالال بمبدأ المساكاة أماـ القانكف
. 1كاممة

أف مجمس األمف ال يعبر عف إرادة المجتمع الدكلي، ال مف - كبحؽ- يرل الكثير
حيث يمكف الجـز بأف ال تركيبو مجمس األمف، كال . حيث تركيبتو كال نظاـ صنع القرار فيو

                                                           

االمـ المتحدة بيف التجريد القانكني كاالىداؼ السياسية، رسالة ماجستير مقدمة الى كمية  عمي ناجي األعكج ، - 1
 ،103-91ص - ص1999 الجامعة االردنية، ،الدراسات العميا
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نظاـ صنع القرار فيو، يمكف أف يككف معبرا عف إرادة المجتمع الدكلي، ذلؾ أف العمؿ أثبت 
أف اآلماؿ التي كانت منعقدة عمى المثالية المجردة، التي كانت مفترضة في الدكؿ المميزة 
في مجمس األمف، قد تبددت مف األياـ األكلى لممارسة مجمس األمف لسمطاتو، كبالتالي 

أثبتت األحداث أنو لـ يكف في أم يـك مضى معبرا عف إرادة المجتمع الدكلي، إال في الحدكد 
التي يككف فيو األمر متكافقا مع مكاقؼ كمصالح الدكؿ الفاعمة فيو، كىك بالتالي ال يعتبر 

، (ككياف قانكني)أف مجمس األمف لـ يكف معبرا ؼ  كبذلؾ ،معبرا أمنيا عف الشرعية الدكلية
عف اإلرادة الدكلية، كلـ تكف كؿ قراراتو متكافقة مع أحكاـ الميثاؽ، بؿ غالبا ما كانت تعبيرا 

عف إرادة كمصالح كقيـ الدكؿ الكبرل دائمة العضكية فيو، كأف بنية المجمس كنظاـ التصكيت 
. لمتعبير بحيدة كتجرد عف اإلرادة العالمية فيو غير صالحيف

في ندكة عف اإلرىاب كنزع السالح  (1)مع آخريف-كيرل البركفسكر بكؿ كيمكنسف
 بعنكاف السمـ كاألمف مف 2001 أكتكبر 25انعقدت في مقر األمـ المتحدة في نيكيكرؾ في 

كالتسمح مف المسائؿ التي  -كما يصنفو-ف اإلرىاب الفردم كالجماعي ـخالؿ نزع السالح 
كيناشد بالتعامؿ مع قضايا اإلرىاب كنزع السالح كمسائؿ تتعمؽ  تعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي،

 .لـ كاألمف الدكلييفسباؿ

كاستطرد المشارككف في سرد مفاىيـ لعالقة المحاكر التي تناكلكىا بتيديد السمـ الدكلي 
 كيركف التعامؿ معو كأىـ قضية مف قضايا تيديد السالـ العالمي، ممثال في األمـ المتحدة،

. كفقا ألحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة

دكف أف –حيث يرل ىك األخر في اإلرىاب  ك نفس المنحى نحاه مجمس األمف،
كقاؿ في بيانو الصحفي  أحد أىـ أسباب تيديد السمـ الدكلي، -يعرفو أك يضع لو معيارا مميزا

الذم مدد فيو العمؿ لقكات األمـ  ،4651عف اجتماعو رقـ  ،27/11/2002الصادر بتاريخ 
كعقد  أف الكضع فييا ميددا لمسمـ الدكلي، المتحدة العاممة في أفغانستاف لمدة سنة جديدة،

كخمص فييا إلى اعتباره  ناقش فييا أثر اإلرىاب عمى السمـ الدكلي، لذلؾ ندكة خاصة،

                                                           

عمى ناجي صالح االعكج، الجزاءات الدكلية في الفصؿ السابع مف ميثاؽ االمـ المتحدة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، - 1
  .221، ص2004جامعة القاىرة، 
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بتاريخ  ،4618كىك ما أشار لو أيضا في بيانو الصحفي الصادر عف جمستو رقـ  كذلؾ،
. (1) الذم اعتبر فيو أف اإلرىاب ىجـك عمى المبادئ األساسية لمقانكف الدكلي4/10/2002

 فيو جانب  تيديدا لمسمـ الدكليق ىذا التكجو الذم يعتبر اإلرىاب بكؿ صكرافف ؾإك
حيث يفيميا معظـ الفكر الغربي   في فيـ الظاىرة،ليس عمى اطالقو قإال أف ،مف الصكاب

لذا يتعامؿ مع الظاىرة  كبؿ كأخالقي، عمى أنيا جزء مف صراع حضارم كقيمي كمفاىيمي،
كدكف أف يميز بيف الدكافع المختمفة لمجكء   عمى أسباب كؿ منيا،ضكءكحالة دكف إلقاء اؿ
كدكف أف ، كال إلى سنده القانكني أك األخالقي أك الكاقعي أك اإلنساني إلى العنؼ المسمح،

لذا يحاكؿ ىذا الفكر اإلبقاء  أك تحديدا لما يعتبر إرىابا كما يخرج عف نطاقو، يضع معيارا
لكنو ال يقبؿ أف تككف ظاىرة ليا  عمى ظاىرة اإلرىاب كمسألة سياسية إنسانية أخالقية،

كمف الناحية األخرل يصر ىذا الفكر عمى أف اإلرىاب  ىذا مف ناحية مفيـك قانكني محدد،
كىك - تدافع عف القيـ الحضارية اإلنسانية فيو قكل خير متطمعة جزء مف صراع حضارم،

كمف ثـ تعمد إلى  تكره ىذه القيـ كتأبى قبكليا، كفيو قكل أخرل شريرة متخمفة ،-يمثميا
. حربيا

 أف التمييز بيف اإلرىاب كما عداه مف أعماؿ العنؼ المبرر قانكناالقكؿ   يمكفلذا
المحدد "ال بد منو لمتسميـ بأف اإلرىابي  أمر كمقاكمة االحتالؿ كالييمنة كفكر إلغاء األخر

 كقبؿ أف يستفحؿ التبايف في الرؤل مما يعد تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف، " قانكنادكالماطر
لذا نرل  ،-بما فييا الديني-إلى صراع مفاىيمي كقيمي كحضارم (اإلرىاب)كتتحكؿ الظاىرة 

أك -أف الفكر المتطرؼ الذم ال يقبؿ األخر كال يقبؿ الحكار إال عمى قاعدة اإلمالء كال يقبؿ
أك  أيا كاف الثكب الذم ترتديو، كال يرل المسائؿ الدكلية إال مف كجية نظره بالتمايز، -يؤمف

أك القيـ التي تنادم بيا ىك عينو اإلرىاب كىك تحديدا اإلرىاب الدكلي  الشعار الذم ترفعو
. الذم يعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي

كأما فيما يتعمؽ بمدل كجكب تعامؿ مجمس األمف مع كؿ ما ييدد السمـ الدكلي كفقا 
كمف  نصكصو في ىذا الفصؿ، فاف األمر مف ناحية ألحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ،

. تجعؿ مف اإلجابة باإليجاب أمرا غير دقيؽ كال صادؽ الناحية الكاقعية أيضا،
                                                           

 .222عمى ناجي صالح االعكج، المرجع السابؽ، ص -(1)
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تخكؿ مجمس األمف سمطة تقديرية شبو مطمقة في  فكؿ نصكص مكاد الفصؿ السابع ،
كما أف ىذه  .أك إخراجو مف ىذه الدائرة كاعتباره مما ييدد السمـ الدكلي، تكييؼ المكقؼ،

كؿ ذلؾ دكف أف يتضمف ىذا  .النصكص نفسيا تخكؿ المجمس اتخاذ اإلجراء الذم يراه
أم معيار أك ضابط ييتدم بو المجمس في قراراتو  -كال نصكص الميثاؽ عمكما -الفصؿ

جراءاتو، ذلؾ أف اعتبارات كعكامؿ عدة تتدخؿ في تحديد صفة الفعؿ المعركض عمى  كا 
كمف ثـ يمكف القكؿ أف التعامؿ مع قضايا السمـ  كاعتبارات أكثر تحكـ ردة فعمو، المجمس،

. كاألمف الدكلي بيذا األسمكب ىك مف العكامؿ التي تؤدم إلى تيديدىما

كالحقيقة أف التحميؿ الدقيؽ لكؿ االعتبارات كاألبعاد المتعمقة بعمؿ مجمس األمف تشير 
، عما كانت عميو منذ إنشاء  إلى أف اإلجابة األمنية عمى التساؤالت السابقة لـ تتغير في اليـك

حيث يتكقؼ األمر في نياية المطاؼ عمى ظركؼ كؿ حالة عمى حدة،  األمـ المتحدة،
 عمى مصدر التيديد كأثاره، -في حالة تيديد السمـ الدكلي- كبالتالي يتحدد رد فعؿ المجمس

كصكال إلى فرض  حيث سكؼ يتراكح رد فعؿ المجمس بيف اإلدانة الشفيية أك التحذير،
. (1)الجزاءات االقتصادية أك العسكرية

لكف عمى أم دكلة تدعي أماـ مجمس األمف أف أمنيا أك سالمة أراضييا أك استقالليا 
كذلؾ قبؿ قياـ مجمس األمف باتخاذ  إثبات ذلؾ االدعاء بأم كسيمة، السياسي عرضة لمخطر،

ثباتو .(2)أم إجراء كالكصؼ الذم  -مف كجية نظر الدكلة المدعية- لكف ىذا االدعاء كا 
عطائو  فمو كحدة تقييـ ىذا االدعاء كؿ ذلؾ ال يمـز مجمس األمف، تعطيو ىذه الدكلة لمفعؿ، كا 

كبالتالي  كما أف لو كحدة تحديد رد فعمو تجاىو، التي يراىا، -أك السياسية- الصفة القانكنية
. أك اعتباره إخالال بو اعتباره تيديدا لمسمـ

صور تيديد السمم الدولي : ا ثاني

مف الميثاؽ تثكر  (39)حسب مفيـك المادة  قد رأينا أف حالة تيديد السمـ الدكلي،
 كعند تيديدىا بالقياـ بعمؿ مف أعماؿ التدخؿ، عندما تيدد دكلة باستخداـ القكة ضد غيرىا،

                                                           

 .285، ص  ط. ف، ب. د.تطكير االمـ المتحدة ك افاؽ المستقؿ بنبيؿ العربي، 1-
(2)- Kirgis, Frederic L, Jr. : the security councils first fifty years, A.J.I.L., Vol.89,No. 3, July. 
1995 P.516. 
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حتى كلك لـ يتبع ذلؾ أيا مما  أك عندما تيدد باستخداـ أحد صكر العنؼ ضد دكلة أخرل،
ال يقتصر عمى العالقة غير الكدية بيف  كبناءا عمى ذلؾ فاف تيديد السمـ الدكلي .أشير إليو

بؿ قد يتكافر في حاالت أخرل ال تمثؿ بذاتيا عالقات تصادمية  الدكلة كغيرىا مباشرة،
. بصكرة مباشرة بيف الدكؿ كاممة السيادة

إذا اتسـ  تحدث حاؿ كقكع صداـ داخؿ إقميـ الدكلة نفسيا، فحالة تيديد السمـ الدكلي،
أك  إلى الدرجة التي تتعرض معو مصالح الدكؿ األخرل لمخطر، ىذا الصداـ بالعنؼ كالقسكة

مف مجمكعة كبيرة مف  في حالة االعتراؼ بصفة المحاربيف ألحد طرفي النزاع الداخمي
. (1)الدكؿ

كىذه الحالة ليست ىي حالة الحرب األىمية التي تنشأ بيف فرقاء منتميف إلى نفس 
 كالمشتغميف بو رغـ أف الفقو القانكني الدكلي -بغض النظر إلى عف انتمائيـ العرقي- الدكلة

كاعترفت  مجمعكف عمى أف الحرب األىمية متى ما كصمت إلى درجة معينة مف الخطكرة،
 فإنيا تصبح تيديدا لمسمـ الدكلي، الدكؿ بأنيا أصبحت تمثؿ تيديدا الستقرار السمـ الدكلي،

كفقا ألحكاـ الفصؿ ، التصدم ليا -بسحب األصؿ العاـ- كيتكجب عمى مجمس األمف
. السابع مف الميثاؽ

يقصد بو النضاؿ المسمح لحركات  المشار إليو أنفا، لكف الصداـ داخؿ إقميـ الدكلة
كقد يدخؿ في ذلؾ نضاؿ )أك ضد قكل االحتالؿ  ضد القكل االستعمارية، التحرر الكطني

 ذلؾ أف أعماؿ القتاؿ بيف القكات العسكرية النظامية (الشعكب ضد الحكـ الكطني المستبد
إذا كصمت إلى درجة تعريض أمف كمصالح  كجماعات الثكار تعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي،

أك عندما تككف في كضع يؤدم إلى زيادة انقساـ أعضاء  كرعايا الدكؿ األخرل لمخطر,
 إلى أطرافو، -حسب قناعتيا أك مصالحيا- كانحيازىا حكؿ الصراع الدائر المجتمع الدكلي

أما بصكرة مباشرة أك غير مباشرة مف خالؿ  األمر الذم ينذر بتدخؿ أطراؼ خارجة عنو،
ففي مثؿ ىذه  كبالتالي اتساع دائرتو الدعـ المادم أك العسكرم أك المعنكم أك السياسي،

 التدخؿ لكضع حد لالحتالؿ، -بحسب األصؿ–الحاالت فانو يتكجب عمى مجمس األمف 
. ة لمسمـدككضع األسباب الميد كبالتالي كقؼ تدىكر المكقؼ

                                                           

1 -Wright, Quincy the prevention of aggression, A.J.I.L., Vol.50, No. 1956. P.95.    
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ذا كاف الصراع الداخمي الذم مف شأنو تيديد السمـ الدكلي، يجب أف يككف عمى  كا 
إال  درجة مف الجسامة كالعنؼ إلى الحد الذم يعرض تجارة كمصالح الدكؿ األخرل لمخطر،

ينشأ عف مجرد  يقكؿ بأف تيديد السمـ الدكلي -ال يمثؿ إجماعا أك أغمبية-أف ىناؾ رأم 
. (1)اإلساءة إلى ما يتطمبو حسف الجكار

مف قبيؿ دكلة  كما يعتبر تككيف كتشكيؿ الجماعات المسمحة داخؿ حدكد الدكلة،
أك فتح الدكلة داخؿ حدكدىا معسكرات لتدريب  أك إعداد معسكرات التدريب لككادرىا أخرل

 مف صكر تيديد السمـ الدكلي، بقصد غزك إقميـ دكلة أخرل الجماعات المسمحة المعارضة
كنفس الشيء يصدؽ إذا ما رفضت الدكلة التي يكجد عمى إقميميا  مثؿ ىذه الجماعات 

لكقؼ أنشطة ىذه  بمزـك اتخاذ اإلجراءات األمنية المناسبة االستجابة لطمب الدكلة الميددة
. (2)الجماعات

لكف تجدر اإلشارة إلى أف مجمس األمف ال يسير عمى نمط كاحد في اعتبار ما يعد 
لكنو عندما يتكافؽ األمر مع  أك في اإلجراءات الالزمة لمكاجيتو، تيديدا لمسمـ الدكلي

كمع اعتباراتيا االجتماعية كالسياسية يعمد إلى التكسع في مفيـك  متطمبات الدكؿ الكبرل
. -كالعكس صحيح ايضا_  السمـ الدكلي

 الجمسة االستثنائية التي عقدىا مجمس األمف عمى مستكل رؤساء الدكؿ مفؼ
كانت المممكة المغربية  - عبر ممؾ المغرب ـ1992 يناير 31في  كالحككمات األعضاء فيو

عف اعتقاده في أف حالة التخمؼ  الحسف الثاني  -في ىذا التاريخ عضك في مجمس األمف
كذكر مف بيف أسباب تيديد السمـ التيار الجارؼ مف الالجئيف عقب  تشكؿ تيديدا لمسمـ،

كما اعتبر رئيس  كىذا ما تضمنو رأم رئيس كزراء الرأس األخضر، اندالع الحركب األىمية،
ككجكد أكضاع غير مقبكلة إنسانيا تشكؿ تيديدا لمسمـ  كزراء بمجيكا أف انتياؾ حقكؽ اإلنساف

                                                           

، مشار إليو 163، الجزء الثاني، ص(Oppenliem) في شرحو البنياييـ (Lauter Phacht)ىذا الرأم لمكتر باخت -1
 .471ص  مرجع سابؽ،مبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية، اؿيحيى الشيمي عمي، : في

)2(-Wright , Quincy, Op. Cit.,P.95. 
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كاعتبره أحد  ركز عمى اإلرىاب الدكلي -جكرج بكش األب–لكف الرئيس األمريكي  الدكلي،
. (1)األسباب المؤدية إلى تيديد السمـ الدكلي

ىنا نالحظ المفارقة بيف الساسة فيما يعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي مف كجية نظر مف 
إلى التركيز  –كمعيا الدكؿ التي ال أطماع ليا- فعمى حيف ذىبت الدكؿ الصغرل كؿ منيـ،

باعتبار  عمى النكاحي االجتماعية كاإلنسانية كالتنمكية الدكلية كأسباب لتيديد السمـ الدكلي
ذىبت  كغيرىا مما ييدد السمـ الدكلي، التبايف في الحياة كالتنمية بيف الدكؿ الكبرل الغنية،

  الدكؿ ذات المصالح كاألطماع في السيطرة إلى اعتبار اإلرىاب مما ييدد السمـ الدكلي،
 بدليؿ أف أمريكا باطؿإال إال أنو لـ ُيراد بيذا الحؽ  كىذا الرأم األخير كاف كاف قكؿ حؽ،

كيخرج ما ليس منو مف  يحدده ضد كضع تعريؼ لو –بالدرجة األكلى -ىي مف يقؼ 
لكنيا كبسبب قناعتيا أف سياستيا سكؼ تقاـك بشتى الكسائؿ كرغبة منيا في السيطرة  .دائرتو

 تصر عمى أف تبقي اإلرىاب الدكلي معنى سياسيا فضفاضا، كالتدخؿ في شؤكف غيرىا،
يحد مف أىدافيا كمطامعيا كردكد أفعاليا اتجاه مقاكمة  كتأبى أف يككف مدلكال قانكنيا محددا

ألف  لذا يمكف القكؿ أف االستعمار الدكلي الجديد أحد أسباب تيديد السمـ الدكلي .سياساتيا
يقفاف عمى  كنزعة الدفاع عف الحقكؽ كالمصالح نزعة الييمنة عند بعض الدكؿ الكبرل القكية

تحاكؿ فيو  ما يعيشو العالـ مف أحداث كخير شاىد كيصعب التكفيؽ بينيما طرفي نقيض،
بؿ  كتحاكؿ بالمقابؿ الشعكب كالدكؿ فرض ىيمنتيا -خصكصا أمريكا-الدكؿ الكبرل

كؿ بطريقتو ككسائمو  الكقكؼ في كجو حممة الييمنة ىذه أك مناىضتيا كالجماعات كاألفراد
. المتاحة

كعدـ كضع - أخيرا تجدر اإلشارة إلى أف كضع التسميح في منطقة الشرؽ األكسط
يعتبر مما يعد تيديدا لمسمـ الدكلي في ىذه المنطقة الحساسة مف - ضكابط لمتسمح عمكما

تيب لمدفاع عف  كذلؾ أف أم صراع فييا يستقطب أطراؼ دكلية أخرل عديدة العالـ
فعمى حيف نجد إسرائيؿ تممؾ كؿ أسمحة الدمار الشامؿ  أك لممشاركة في المغانـ مصالحيا
نجد في الكقت ذاتو أمريكا مستمرة  تممؾ السالح النككم الفتاؾ، -كفي الغالب -بؿ كأعتاىا،

                                                           

 مشركعية قرارات مجمس االمف في ظؿ القانكف الدكلي المعاصر، رسالة ماجستير، كمية منيع،محمد مدكح عمي ـ -(1)
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كتدخؿ معيا في برامج مشتركة  بإمدادىا بأحدث األسمحة كالتكنكلكجيا العسكرية المتطكرة،
كبالمقابؿ نجد أنو  .كخصكصا ذات الطابع اليجكمي العدائي لتطكير أسمحة ىذه الدكلة،

محظكرا عمى بقية دكؿ المنطقة امتالؾ أم قدر مف التسميح المؤثر في مكازيف القكل 
بؿ كنجد أف ىناؾ مف ال يزاؿ ينكر عمى شعب فمسطيف حقو في  ،(1)العسكرية في المنطقة

قامة دكلتو المستقمة الخاصة بو تقرير مصيره، بقدر ما تعتبر تيديدا لمسمـ  كىذه األمكر، .كا 
الدكلي، كمدعاة لمتطرؼ في العالقات الدكلية، فإنيا في ذات الكقت تمثؿ تيديدا الستقرار 

كفي كؿ مناسبة تعبير الحككمات العميمة،  أمف دكؿ المنطقة الداخمي، حيث أصبحنا نسمع
. أك الحكاـ التابعيف أك المفركضيف، مما يعني االنفصاـ كسعة الشقة بيف الحككمات كشعكبيا

كىكذا نالحظ أف صكر تيدم السمـ الدكلي ليست مف طبيعة كاحدة، كما أنيا ليست 
محددة، عمى سبيؿ الحصر، كليس ليا معايير دقيقة مميزة األمر الذم تصبح معو متداخمة 

لتمييزىا عما قد يشتبو بيا مف صكر  مع غيرىا، كتحتاج إلى قدر مف الدقة كالتحديد 
. العالقات الدكلية ذات الصمة بالسمـ كاألمف الدكلي

السمم الدولي عما قد يشتبو بو تمييز : اثالث

ف إك قد كردت عبارات ذات داللة متشابية في أكثر مف نص في ميثاؽ األمـ المتحدة،
األمر الذم قد يترؾ شيئا مف المبس بيف ىذه  نفس القصد، -بالطبع- كانت ال تعني 

. النصكص كالمعاني التي قصدتيا، كما يترتب عمى ذلؾ مف أثار كنتائج

مف الميثاؽ، أعطت لمجمعية العامة لألمـ المتحدة حؽ التكصية باتخاذ  (14)فالمادة 
تسكية سممية، متى رأت أف ىذا المكقؼ  التدابير لتسكية أم مكقؼ أك نزاع ميما يكف منشأه

قد يضر بالرفاىية العامة، أك يعكر صفك العالقات الكدية بيف األمـ، بما في ذلؾ المكاقؼ 
الناشئة عف انتياؾ أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة الخاصة بأىدافيا كمبادئيا، كما أعطت المادة 

مف الميثاؽ نفسو، لمجمس األمف حؽ فحص أم نزاع أك مكقؼ يؤدم إلى احتكاؾ  (34)
دكلي أك قد يثير نزاعا، كذلؾ لكي يقرر ما إذا كاف استمرار ىذا المكقؼ مف شأنو أف 

                                                           

األكثر أننا نجد بعض دكؿ المنطقة أصبح محرما عميو امتالؾ ناصية العمـ العسكرم، كبعضيا أصبح في حكـ الدكلة  -1
كتـ احتالليا دكف أف  الخاضعة لنظاـ الكصاية، كلكف مف غير الخضكع إلشراؼ مجمس الكصاية، كخضعت أخيرا لعدكاف،

 .يحرؾ المجتمع الدكلي كمؤسساتو ساكنا، كألنكى أننا نرل المحاكالت إلضفاء الشرعية عمى ذلؾ
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التي تخكؿ  (39)يعرض لمخطر حفظ السمـ كاألمف الدكلي، ىذا عالكة عمى نص المادة 
مجمس األمف تقرير ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ أك إخالؿ بو أك كاف ما كقع عمال مف 

. يقصد أ ف يتخذ المجمس ما يراه مف التدابير المالئمة- أيضا–أعماؿ العدكاف، كذلؾ 

يتمثؿ أكالىا بأنيا تيدؼ جميعا إلى إزالة  كىنا نالحظ عدة جكامع بيف ىذه النصكص،
زالة أسبابو، ىذا مف  أسباب تعكير صفك العالقات الدكلية، كمنع تيديد السمـ الدكلي، كا 

الجمعية العامة )كيأتي الجمع بينيما مف الناحية األخرل، في منح األمـ المتحدة  ناحية،
السمطة التقديرية في تكييؼ المكقؼ، كتقدير خطكرتو عمى استقرار األكضاع  (كمجمس األمف

الدكلية، أك تيديد السمـ الدكلي، ككذا تقدير طبيعة رد الفعؿ المناسب كنكعو كمداه كزمانو 
. كمكانو

مف الميثاؽ يختمؼ عف المكقؼ أك  (39)لكف خطر تيديد السمـ المقصكد في المادة 
منو، ككذلؾ يختمؼ عف المكاقؼ التي مف المحتمؿ أف  (34) النزاع المشار إليو في المادة

مف الميثاؽ، كالمعركفة  (14) المشار إلييا في المادة تضر بالعالقات الكدية بيف الشعكب،
مف  (14)فالمكقؼ المشار إليو في المادة  .في فقو القانكف الدكلي بالتيديدات المحتممة لمسمـ

( 10)الميثاؽ يدخؿ في نطاؽ السمطة العامة لمجمعية العامة المنصكص عمييا في المادة 
مف الميثاؽ، كسمطتيا في مجاؿ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف المنصكص عمييا في المادة 

،  (1)مف الميثاؽ (12)مف الميثاؽ جاء لتأكيد حكـ المادة  (14)إال أف نص المادة . (11)
. زيد ال مبرر لوـبصكرة غير مباشرة، كىذا 

فيقصد بو النزاعات  مف الميثاؽ، (34)أما المكقؼ أك النزاع المشار إليو في المادة 
الدكلية، األقؿ حدة، كالتي قد يترتب عمى إىماليا تطكر النزاع أك المكقؼ بما يؤدم إلى 

                                                           

مف الميثاؽ، يعطي لمجمعية العامة حؽ مناقشة أم مسألة أك أمر يدخؿ في نطاؽ ميثاؽ األمـ  (10)نص المادة -  (1)
مف الميثاؽ، أك كظائؼ أم منيا، كما  (7/1)المتحدة، أك يتصؿ بسمطات فرع مف فركعيا المنصكص عمييا في المادة 

 أعضاء األمـ المتحدة، أك كمييما بما تراه مف المسائؿ أك األمكر ذات الصمة، يمنحيا حؽ التكصية إلى مجمس األمف ، أك
كالمتمثؿ بعدـ أحقية الجمعية العامة بالتكصية بصدد نزاع أك  مف الميثاؽ، (12)باستثناء القيد المنصكص عميو في المادة

:                    في. مكقؼ باشر مجمس األمف فيو ممارستو لسمطاتو، إال بناءا عمى طمب مف المجمس
Wright ,Quincy ,Op. Cit.,P.45                
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تعريض السمـ كاألمف الدكلييف لمخطر، كىذا مما يدخؿ في نطاؽ سمطات مجمس األمف 
. الكقائية

حسبما ىك مقصكد في  كىكذا يمكف القكؿ أف الفارؽ األكؿ بيف تيديد السمـ الدكلي،
 لمجمس األمف تكقيع جزاءات دكلية، يختمؼ عف غيره زكالذم يجي مف الميثاؽ، (39)المادة 

مف  (34)ك  (14)مف نص المادة  مف المكاقؼ كالنزاعات الدكلية، المشار إلييا في كؿ
مف الميثاؽ، ىك مما يأتي في المرتبة  (14)الميثاؽ، في أف النزاع أك المكقؼ في المادة 

 الدنيا مف حيث احتماؿ أف يصبح ميددا لمسمـ الدكلي، لكنو مف المحتمؿ أف يصبح كذلؾ،
كبالتالي فاف الكقكؼ عمى أسبابو، كمعرفة المضاعفات المحتممة لو، أمر يقتضيو استقرار 

. األكضاع الدكلية

مف الميثاؽ، فيك مف نكع  (34)أما المكقؼ أك النزاع المشار إليو  في المادة 
لذا كاف لمجمس ، النزاعات األكثر احتماال في أف يعرض لمخطر حفظ السمـ كاألمف الدكلي

. األمف أف يتصدل ليذا المكقؼ أك النزاع، كفقا لسمطاتو في الفصؿ السادس مف الميثاؽ

بيف تيديد  السمـ المقصكد - كاألىـ-كعمى ىدم ما سبؽ يمكف القكؿ أف الفارؽ الثاني
كما يشتبو بو يكمف في اآلثار المترتبة عمى كؿ منيا، حيث أف النزاع أك  (39)في المادة 

ال يتجاكز ردا الفعؿ إزاءىا، سكاء مف مجمس األمف أك  (34)ك  (14)المكقؼ في المادتيف 
الجمعية العامة، مجرد اإلجراءات الكقائية، كالتكصية بالحمكؿ المناسبة ليا، في حيف أف 

إقرار -حاؿ تقدير المجمس لحدكثو-، يستمـز(39)المكقؼ أك النزاع المشار إليو في المادة 
كىذا ما  مف الميثاؽ، (42- 41)أم مف جزاءات  القسر المنصكص عمييا في المادتيف

. يعطي أىمية ليذا التمييز كيكجبو

فكثيرا ما يثكر الخالؼ حكؿ ، لكف العمؿ الدكلي ال يسير عمى ىذا النحك مف التبسيط
ما إذا كاف المكقؼ مف ىذه الفئة أك تمؾ، فعمى  سبيؿ المثاؿ نجد مندكب الكاليات المتحدة 

 ،(1)يرل أف االضطرابات كالغارات المسمحة في فمسطيف تعتبر تيديدا لمسمـ الدكلي األمريكية،
                                                           

مف الميثاؽ الى أم  (39)ال يمجا مجمس األمف في كؿ الحاالت التي يكيؼ فييا النزاع أك المكاقؼ كفقا ألحكاـ المادة -(1)
-رغـ تكييفو لممكقؼ أنو مما ييدد السمـ-مف الميثاؽ، بؿ كقد يدعك (42أك41)مف أعماؿ القسر المشار إلييا في المادة 

 (.مف الميثاؽ الدكلي (40)نص المادة )األطراؼ المتنازعة لألخذ بما يراه ضركريا أك مستحسنا مف التدابير المؤقتة 
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تراؽ القكات المسمحة خفي حيف نجد مندكب فرنسا في مجمس األمف يرل أف تيديد السمـ ىك ا
. دكد دكلية أخرلحالنظامية 

 الثاني فرعال

اإلخالل بالسمم الدولي 

السمـ الُمْجمع عمى قبكلو دكليا، كمنذ العصر القديـ، في كؿ قرية كمدينة كدكلة، 
فالجسر إلى السمـ ىي ىذه . يتطمب أمكر ثالثة، ىي قكانيف كمحاكـ كنظاـ فعاؿ لمتطبيؽ

فال يمكف حدكث سالـ بدكف قانكف يرسـ معالمو، كمحاكـ تسير . الثالثة مككنات المترابطة
عمى المحافظة عمى أصكلو كأىدافو، كالقانكف كالمحاكـ بغير تنفيذ صادؽ كأميف يبقى دكف 

 فكؿ عنصر يتكقؼ كيعتمد عمى األخر، كىكذا يمكف أف يصبح ،تأثير إذا لـ يتكافر التنفيذ
. (1)القانكف الدكلي أكثر فاعمية

لكف الكاقع في العمؿ الدكلي ليس بيذه المكضكعية، أك إف شئت قؿ المثالية، فاألنانية 
القطرية الزالت ىي الدافع كالمحرؾ لمكاقؼ الدكؿ، كمف ثـ فاف تحقيؽ القانكف الدكلي 

المأمكؿ ال يزاؿ عزيز المناؿ، كعمينا التكيؼ مع ما ىك مكجكد، كالعمؿ بكؿ جيد بالتدرج 
. نحك األفضؿ

فانو ال يكجد مف حيث  -اإلخالؿ بالسمـ الدكلي- كفيما بتعمؽ بمكضكعنا محؿ البحث
النصكص كالمعايير الرسمية فارؽ بيف تيديد السمـ الدكلي، كخرقو، ذلؾ أف اإلشارة العامة 

تنطبؽ كبنفس القدر مف العمكمية عمى خرؽ  (39) إلى تيديد السمـ المقصكد في المادة
مثؿ في الكاقع تماثال في م لكف ىذا التماثؿ في معالجة النص لممسألتيف ال ،السمـ الدكلي

المعنى كالمبدأ لكمييما، لذا فانو مف المفيد تناكؿ اإلخالؿ بالسمـ مف خالؿ التعرؼ عمى 
. المقصكد منو، كحاالتو، كالضابط المميز لو

 

 
                                                           

 .465مرجع سابؽ، صمبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية، اؿيحيى الشيمي عمي، -1
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ماىية اإلخالل بالسمم الدولي : أوال

عمى خالؼ تيديد السمـ الذم لـ يحاكؿ أم مف الفقياء التصدم لتعريفو، عمد الفقيو 
إلى تعريؼ مصطمح اإلخالؿ بالسمـ الدكلي  (Quincy wright)األمريكي ككنسي رايت 
عف أعماؿ العنؼ التي تقع بيف "مف الميثاؽ، بقكلو أنو عبارة  (39)المقصكد بنص المادة 

 .(1)"كراء حدكد معترؼ بيا دكليا قكات مسمحة تابعة لحككمة شرعية أك كاقعية

- منيما كانت طكرتيا- كبإمعاف النظر في ىذا التعريؼ نجده يخرج الحرب األىمية
مف دائرة احتماؿ اعتبارىا إخالال بالسمـ الدكلي، رغـ عدـ اشتراطو بأف تككف أعماؿ العنؼ 

، مما يعني أف أم "أك كاقعية"بيف قكات لحككمات شرعية، كذلؾ بإضافتو في التعريؼ عبارة 
ليا قيادة مطاعة، يعتبر مما قد يعد إخالال  أعماؿ عنؼ مف جانب أم قكات عسكرية منظمة

. بالسمـ الدكلي

كيظير استبعاد التعريؼ لمحرب األىمية مف دائرة اعتبارىا تيديدا لمسمـ الدكلي 
أف تككف أعماؿ العنؼ مف كراء حدكد معترؼ بيا، مما يعني أف يككف مصدر  باشتراطو،

اإلخالؿ بالسمـ جاء مف خارج حدكد الدكلة، حتى كلك لـ يكف مصدره قكات مسمحة لحككمة 
. شرعية، طالما استيدفت ىذه القكات لمحككمة الكاقعية تحقيؽ أىداؼ سياسية

كذلؾ إخراج ىذا التعريؼ مف دائرة األعماؿ المخمة بالسمـ الدكلي نضاؿ الشعكب مف 
أجؿ تقرير مصيرىا، أك بقصد التحرر مف قكة استعمارية أك محتمة، أك حتى نضاؿ الشعكب 

كالقكؿ بإخراج ىذه األعماؿ مف دائرة ما قد يعد . ضد حكـ مستبد  فييا، يحكميا قيرا عنيا
أف تككف  -كما سبؽ القكؿ- إخالال بالسمـ الدكلي أك خرقا لو، يرجع إلى اشتراط التعريؼ

أعماؿ العنؼ مف كراء جدكد معترؼ بيا دكليا، كىذا يعني أف النشاط الذم لو طابع عنؼ ال 
يعتبر إخالؿ بالسمـ الدكلي، طالما كانت ممارستو مف داخؿ جدكد الدكلة المستيدفة بو، أك 

. حاؿ أف ال يككف معترؼ ليا بحدكد معينة

                                                           

1 - Wright Quincy K Op.Cit.,P45. 
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لى أحجاـ بقية الفقو إك -كتاريخ التعريؼ- لكف بالعكدة إلى شخص صاحب التعريؼ
عف تعريؼ اإلخالؿ بالسمـ الدكلي، كؿ ذلؾ يفسر لنا حقيقة ىذا  -حسب عممنا-الدكلي

التعريؼ كمراميو، فالتعريؼ ال يعدك أف يككف سياسي المنطمؽ كالغاية، كال يمكف قبكلو بأم 
حاؿ كتعريؼ قانكني لإلخالؿ بالسمـ الدكلي، ذلؾ أف المطاعف عمى أم مف تعريؼ، الناتجة 
عف خمؿ قانكني في الصياغة أك اإلحاطة بالمسألة مكضكع التعريؼ، تككف غالبا مطاعف 

أما ىذا التعريؼ فاف المطاعف التي يمكف تكجيييا إليو ىي مطاعف  جكىرية تتصؿ . فنية
عمى اعتبار الحرب األىمية، كالنضاؿ الكطني مف  بالقصد منو، بدليؿ أف اإلجماع شبو منعقد

أجؿ نبؿ الحقكؽ المعترؼ بيا، مما يمكف أف يعتبر إخالال بالسمـ الدكلي، يستكجب تصدم 
زالة أسبابو . مجمس األمف لو، لكقفو كا 

كما ىك شأنو في كؿ  المصطمحات القانكنية التي - تجدر  اإلشارة إلى أف الميثاؽ
لـ يتصد لتعريؼ اإلخالؿ بالسمـ الدكلي، كـ الـ يضع لو أم ضابط أك  -تضمنتيا نصكصو

حسب -كاألمر نفسو يصدؽ. معيار مميز، كترؾ األمر لمطمؽ سمطة تقدير مجمس األمف
. عمى القضاء الدكلي، الذم يبدك أنو لـ يتسف لو بعد  التصدم ليذا الشأف -حدكد إطالعنا

كلكف يمكف القكؿ بأف الكصؼ الذم ينطبؽ عمى حقيقة المكقؼ أك النزاع الذم يعتبر 
مف الميثاؽ، ىك كؿ أعماؿ العنؼ التي قد  (39)إخالال بالسمـ كاألمف الدكلي، حسب المادة 

تصؿ إلى درجة مف الجسامة كالخطكرة، بحيث يخشى معيا أف تتعدل أثارىا نطاقيا 
رغـ عدـ ) كىكذا يتضح أف اإلخالؿ بالسمـ الدكلي، مرحمة أخطر مف تيديده .(1)اإلقميمي

لذا يمكف القكؿ أف خرؽ السمـ مرحمة تتعدل مرحمة تيديده إلى  .(كجكد معيار مميز لكمييما
أك تككف في أدنى صكرىا ممارسات جدية ال تحتمؿ  أعماؿ مادية، تعتبر بذاتيا إخالال بو،

تماثؿ في فقو القانكف  بعبارة أخرل أف أدنى صكر اإلخالؿ بالسمـ الدكلي، .أم معنى أخر
لك - الجنائي الكطني، الشركع الذم يتـ مف خالؿ ممارسة بعض األعماؿ المادية المؤدية

. إلى تنفيذ القصد الجنائي -استمرت

                                                           

مجرد اآلثار التدميرية كالعسكرية أك التخريبية، بؿ يقصد بيا مطمؽ اآلثار مف  -المقصكدة ىنا- ال يقصد  باآلثار-1
 .سياسية كاقتصادية كاجتماعية
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يشبو الجريمة  -كما سبؽ القكؿ- إذ األكؿ كىنا يختمؼ تيديد السمـ عف اإلخالؿ بو،
فأما أف نككف بصدد جريمة سياسية ناجزة، أك ال  ،(1)السياسية التي ال مكاف لمشركع فييا

نككف، أما اإلخالؿ بالسمـ فيتصكر فيو الشركع، كذلؾ مف خالؿ مباشرة األعماؿ المادية 
ال يصدؽ في كؿ األحكاؿ، إال عمى الممارسات الصادرة  -بالطبع- كىذا. التحضيرية لذلؾ

. (2)مف دكلة ضد أخرل

كبما أننا قد خمصنا، مف خالؿ التحميؿ كالتدقيؽ إلى أف التعريؼ الذم ساقو الفقيو 
ال يعتبر تعريفا قانكنيا لإلخالؿ بالسمـ الدكلي،  (Quincy Wright)األمريكي ككنسيرايت 

كانو يمثؿ مكقفا كبعدا سياسيا أكثر منو عمؿ قانكني تحميمي لمظاىرة محؿ البحث، فاف األمر 
. يبدك ممحا لمتعرؼ عمى أىـ حاالت كصكر اإلخالؿ بالسمـ الدكلي

حاالت وصور اإلخالل بالسمم الدولي : اثاني

يقع عندما تحدث األعماؿ  (39)كاإلخالؿ بالسمـ الدكلي بالمعنى الكارد في المادة 
، أك بينيا كبيف (3)العدائية بيف القكات المسمحة التابعة لمحككمات الكاقعية أك القانكنية

أك في حاالت الحرب األىمية ذات الخطكرة كالجسامة المعتبرة، كعميو يمكف  جماعات الثكار،
. أف نرل حاالت اإلخالؿ بالسمـ في عدة صكر

فيعتبر مف أعماؿ اإلخالؿ بالسمـ الدكلي، األعماؿ التي يقـك بيا ثكار مف داخؿ إقميـ 
كتعتبر كذلؾ أيضا أعماليـ ذات  ،(4)دكلة أخرل، كتيدؼ إلى تحقيؽ مصالح سياسية

                                                           

فكرة الشركع في الجريمة السياسية محؿ جدؿ في الفقو الجنائي، حيث يتصكر البعض الشركع في ىذا النكع مف الجرائـ، -1
يذىب إلى القكؿ بعدـ كجكد شركع فييا عمى اعتبار أف الشركع يمثؿ   لكف الرأم الغالب ،اكاالجتماعات، كالتحضير لو

أفعاال مادية تفضي إلى مظاىر مممكسة، تدؿ عمى الفعؿ كغايتو كنتائجو، كأنيا لك تركت دكف حدكث ما يمنع تسمسؿ 
 .مجراىا ألفضت بذاتيا إلى النتيجة الجرمية حتما

مف اعتبارىا مما يعد  -مثال- ىذا الحكـ الغالب في األمر، لكف ىذا ال يعني استبعاد بعض ممارسات قكات االحتالؿ-2
إخالؿ بالسمـ الدكلي المشركع فيو، مثاؿ ذلؾ تيجير المدنييف مف جراء ممارسات العنؼ بحيث تؤدم أعماليا إلى مكجات 

كبيرة مف الالجئيف، أك نفي المكاطنيف الى خارج حدكد البالد، أك عدـ مراعاة قكاعد حماية المدنييف أثناء الصراعات 
 .تعتبر إخالال بالسمـ الدكلي -في ظركؼ كأكضاع كبشدة معينة- العسكرية، فيذه كميا أعماؿ

 .592سابؽ، صاؿمرجع  مبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية، اؿ صالح،اكيص-3
 .466مرجع سابؽ، صمبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية اؿيحيى الشيمي عمي،  -4
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كقد سبؽ  ف كانت نابعة مف داخؿ حدكد الدكلة المستيدفة،إالجسامة كالخطكرة المعتبرة، ك
لمجمس األمف اعتبار بعض حاالت نضاؿ الشعكب، كحاالت ممارسات السمطات الحاكمة 

مف الميثاؽ، كمف ذلؾ نضاؿ  (39)مما يعتبر إخالال بالسمـ الدكلي المقصكد في المادة 
شعب جنكب إفريقيا ضد نظاـ الحكـ العنصرم، كأحداث البمقاف بيف الجميكريات السابقة 

. لالتحاد اليكغسالفي

كما يعتبر مف صكر اإلخالؿ بالسمـ الدكلي، الحركب األىمية كالمصادمات المسمحة 
الداخمية، التي تبمغ حد الخطكرة، كتتأثر فييا مصالح دكؿ أخرل، كالتي يعترؼ فييا 

نو إأما قبؿ اإلعتراؼ ليـ بصفة المحاربيف، ؼ. (صفة المحاربيف)لممحاربيف بيذه الصفة 
. (1)يمكف أف نككف بصدد تيديد لمسمـ، كلكننا ال نككف بصدد إخالؿ بو

 (39)كعمى ىدم مف ىذا يمكف القكؿ أف الفارؽ بيف تيديد السمـ المقصكد في المادة 
كخرقو مف حيث رد فعؿ مجمس األمف يتمثؿ في إمكاف اكتفاء المجمس في الحالة األكلى 

باألعماؿ الكقائية إلزامية إلى الحد مف تطكر المكقؼ كالتكجو نحك الحمكؿ المناسبة لو، أما 
اتخاذ أم مف  -قانكنا-حاؿ اإلخالؿ بالسمـ فانو يصبح مف الكاجب عمى مجمس األمف  في

أم أف حالة تيديد السمـ قد تككف حالة  .اإلجراءات المنصكص عمييا في الفصؿ السابع
أما خرؽ السمـ  .كسط مما يمكف معو أف يطبؽ بشأنيا أحكاـ الفصؿ السادس أك السابع

ف كاف يمكف أف نتصكر أنو يمكف الجمع إفالراجح بشأنو المجكء إلى أحكاـ الفصؿ السابع، ك
بينيما مف حيث رد فعؿ المجمس المجكء في كمييما إلى أم مف اإلجراءات المؤقتة 

. مف الميثاؽ (40)المنصكص عمييا في المادة 

كيعتبر إخالال بالسمـ الدكلي كذلؾ كؿ صكر العدكاف غير المباشر، كالعدكاف 
في قرار تعريؼ العدكاف - قانكنا- االقتصادم كالعقائدم، خصكصا بعد رفض االعتراؼ بو

. ، كىذا ما سكؼ نشير إليو الحقا(2)الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة

                                                           

 .588سابؽ صاؿمرجع  مبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية، اؿكيصا صالح،- 1
 .21ص سابؽ،اؿمرجع مشركعية قرارات مجمس االمف في ظؿ القانكف الدكلي المعاصر، اؿ ممدكح عمي محمد منيع، - 2
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ددة حنو لـ يتبع ضكابط ـ أتجدر اإلشارة إلى أف السكابؽ الدكلية لمجمس األمف تظير
كفقا  بؿ تعامؿ مع كؿ حالة عمى حدة، في شأف تكييفو لما يعتبر إخالال بالسمـ الدكلي،

كىذا المسمؾ يتفؽ مع رغبة كمصالح الدكؿ دائمة  .كتبعا لمظركؼ السياسية لطبيعة الحالة،
العضكية في مجمس األمف، كالتي تبرره بأنيا تميؿ في ىذا التفضيؿ المحافظة عمى السمـ 

بصرؼ النظر عف تعارض ذلؾ أحيانا مع اعتبارات العدالة، أك  الدكلي، مف اإلخالؿ بو،
 .(1)مبادئ القانكف الدكلي

كغني عف البياف أف مثؿ ىذا التبرير غير مقبكؿ، ألف القانكف ما كضع إال ليتبع، 
كىك ال يكضع اعتباطا، بؿ يكضع مف قبؿ متخصصيف، كعف دراية، بحيث يمبي احتياجات 
َكسِطو اإلجتماعي، كال يتعارض أك يتقاطع معيا، كمثؿ ىذا التبرير كاف يمكف قبكلو لك أنو 

كلكف العكس ىك األقرب إلى  مف المستحيؿ التكفيؽ بيف منع اإلخالؿ بالسمـ كمبادئ القانكف،
حيث يسيؿ التكفيؽ بيف الكاقع كمقاصد القانكف، بينما يصعب التكفيؽ بيف مقاصد  اإلْعماؿ،

القائمة بأف الدكؿ تفضؿ )لكف يسيؿ إعماؿ كجية النظر ىذه  .القانكف كالخركج عمى أحكامو
اإلفتقار إلى  -قسرا-كيبررىا (القانكف  عمى حساب مبادئ كافمنع اإلخالؿ بالسمـ ك إف

مف الميثاؽ  (39)معايير ضابطة تمييز المصطمحات القانكنية المنصكص عمييا في المادة 
كىذا ما يقتضي ، ككف عمى قدر مف الكضكح يمنع االجتياد المخؿت ، بحيثعف بعضيا

. كضع ضكابط حاكمة لممسألة

ضابط ما يعتبر إخالال بالسمم الدولي : اثالث

فقد رأينا أف ميثاؽ األمـ المتحدة يخمك مف أم معيار أك ضابط يميز الحاالت التي 
. يجكز لمجمس األمف الدكلي تكقيع جزاءات دكلية كفقا لمفصؿ السابع مف الميثاؽ بمناسبتيا

بؿ كاف مقصكدا كمبرر نظريا بعدة مبررات، أىميا تمكيف مجمس  كىذا لـ يكف أمرا عرضيا،
. مكاقؼ كالنزاعات الدكلية بمركنة كافيةؿاألمف مف سرعة تصديو ؿ

                                                           

، (دراسة في مدل فاعمية االمف الجماعي  )التضامف الدكلي في مكاجية العدكاف ياسيف سيؼ عبد اهلل الشيباني، - (1)
 .122، ص 1975رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 
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إذا كانت مقبكلة كاقعيا، بحكـ أف نصكص الميثاؽ  لكف ىذه التبريرات التي سيقت
كما  تخِكؿ مجمس األمف سمطة تقديرية شبو مطمقة، إاّل أنيا ال تقنع الفقو القانكني الدكلي،

أنيا ال تمتقي في أم نقطة مع مقاصد األمـ المتحدة، حيث َكلْت ىذه السمطات التقديرية 
الكاسعة لمجمس األمف، الدكؿ الكبرل مجاال أكسع في تكجيو مكاقؼ المجمس كقراراتو صكب 

. رغباتيا، أكثر مف تمكينيا لممجمس مف التصدم لمسؤكلياتو بسرعة كمركنة

رغـ أف التطبيؽ العممي لنصكص عيد عصبة األمـ أثبت أف كقائع المنازعات 
أف يكتنفيا الغمكض عمى نحك يصعب  -بؿ الغالب-كالمكاقؼ الدكلية بعامة يمكف المسمحة

، إاّل أف كاضعي الميثاؽ لـ يستفيدكا (1)معو التمّييز بيف المكاقؼ، كتحديد المعتدم كالضحية
إذ كاف يجدر بيـ أف يككنكا أكثر  مف ىذه التجربة، بقصد سد النقائص، كالتقميؿ مف الثغرات،

. مكضكعية كحيادية لصالح السمـ الدكلي

لكنو يصعب في الكاقع عمى أم شخص أف يفكر أف األمـ المتحدة عمكما، كمجمس 
كقد أصبح معمكما اآلف أف عدة عكامؿ  .(2)األمف خصكصا، قد نشأ عمى أسس كأفكار مثالية

تتدخؿ في تحديد نكع النزاع المعركض عمى المجمس، كمدل ردة فعمو، حيث نجد أف بعض 
ىذه المؤثرات تحكميا عكامؿ مكضكعية كجسامة التيديد لمسمـ كاإلخالؿ بو، بينما يحكـ 
بعضيا عكامؿ سياسية مرتبطة بمصالح كمكاقؼ الدكؿ الكبرل، ذلؾ أف مجمس األمف ال 
يستطيع أف يتخذ أم خطكة تجاه ما قد يعتبر إخالال بالسمـ الدكلي، دكف مكافقة كمباركة 

. الكاليات المتحدة األمريكية -في الكقت الراىف-الدكؿ الكبرل، كخصكصا

بالسمـ الدكلي، ال يأتي مف خارج  ضابط لما يعتبر إخالالèلكف يمكف القكؿ أف اؿ
نطاؽ مكقؼ مجمس األمف تجاه المكقؼ أك النزاع المعركض عميو بمكجب سمطاتو في المادة 

دد سمفا، كلكف يمكف الحكـ حنو يصعب القكؿ بمعيار مكحد ـكإمف الميثاؽ، كبالتالي ؼ (39)
عمى األمر، كمكاقؼ األطراؼ الفاعمة منو، مف خالؿ اتفاؽ تكييؼ مجمس األمف لممسألة، 

كردة فعمو تجاىيا مع قكاعد الشرعية الدكلية، كالتي يمكف الحكـ عمى كجكدىا أك انتفائيا، أك 
أركانيا، مف خالؿ تكافؽ ىذه اإلجراءات مع مقاصد كركح ميثاؽ  تخمؼ بعض شركطيا أك

                                                           

 .8سابؽ،صاؿمرجع التضامف الدكلي في مكاجية العدكاف، اؿياسيف سيؼ عبد اهلل الشيباني، -  1
)2(- Kigris, frederic L.jr,Op,P.509 
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األمـ المتحدة، مف الناحية المكضكعية، كاستيفاء الشركط الالزمة لمقرار كالتنفيذ مف النكاحي 
 قرارت مجمس الخكض فيو إلى أف نناقش شركط كضكابط الشرعية  كىذا ما نؤجؿ،اإلجرائية

. األمف

ىك التسمسؿ التصاعدم في الحاالت الكاردة في نص  لكف ما تجدر اإلشارة إليو،
مف الميثاؽ، كالتي تخكؿ مجمس األمف اتخاذ إجراءات كتكقيع جزاءات كفقا  (39)المادة 

حيث عمد كاضعك النصكص إلى التدرج مف األقؿ إلى األشد،  لمفصؿ السابع مف الميثاؽ،
. بو،كصكال إلى كقكع عدكاف اإلخالؿ السمـ، ثـ فأتت ىذه الحاالت ابتداء بتيديد

 نيالمطمب الثا

وقوع عدوان  

بعد معالجة حالتي تيديد السمـ الدكلي كاإلخالؿ بو، تأتي الحاجة لمتصدم لمعدكاف 
مف الميثاؽ بالدراسة كالتحميؿ، لنقؼ عمى  تفاصيؿ أىـ كأخطر  (39)المقصكد في المادة 

الحاالت التي تيدد استقرار السمـ الدكلي مف ناحية الفعؿ، كأىـ كأكسع سمطات مجمس األمف 
مف ناحية رد الفعؿ المقابؿ، كإلجالء األمر حكؿ ىذا المكضكع، فإننا سكؼ نقتصر عمى 

تعريفو، صكره،  -عمى التكالي-تناكؿ أىـ العناصر المتعمقة بالعدكاف، لذا سكؼ نتناك
 .كحاالتو

الفرع األول 

تعريف العدوان تطور 

ف إؼ مف الميثاؽ، (39)فيما يتعمؽ بتعريؼ العدكاف المنصكص عميو في المادة      
محاكالت تعريفو قد بدأت في مؤتمر ساف فرانسيسكك، إال أف تمؾ المحاكالت لـ يقدر ليا 

يرجع السبب في عدـ كضع تعريؼ لمعدكاف، في مؤتمر ساف فرانسيسكك، إلى  ،(1)النجاح
القكؿ أف كضع تعريؼ لو سكؼ يؤدم إلى تقييد سمطات مجمس األمف، كالى الحد مف مركنة 

                                                           

1-Goodrich ,L.M  and Hambreo. E, and Simons, charter of the United Nations commentary 
and Documents,  Columbia Universitypress,Third Edition,1996,P298. 
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 كما استمرت المحاكالت منذ ظيكر الحاجة إلى تحديد معنى العدكاف في ،األمـ المتحدة
. 1، كتزايدت الحاجة إلى ذلؾ التعريؼ مع مركر الكقت1950األزمة الككرية في العاـ 

كقد حاكلت الجمعية العامة لألمـ المتحدة تعريؼ العدكاف، ككمفت بذلؾ لجنة القانكف 
كمّر التعريؼ كالمجنة بمراحؿ مختمفة مف النجاحات كاإلحباطات، إلى أف تمكنت ، الدكلي

   .(2) مف اعتماد قرار تعريؼ العدكاف، بتكافؽ اآلراء1974 ديسمبر 14الجمعية العامة في 
ألىمية تعريؼ العدكاف، كاختالؼ كجيات النظر بشأنو نتناكؿ ىنا، المذاىب في تعريفو، 

: كالتعريؼ نفسو، كاآلثار المترتبة عمى ثبكت حدكثو كذلؾ فيما يمي

لعدوان ل تعريف  وضع في المتعددةالمذاىب: أوال

ككأم ظاىرة إنسانية فقد انقسـ الرأم حكؿ تعريؼ العدكاف إلى اتجاىيف، ذىب األكؿ 
إلى معارضة فكرة كضع تعريؼ لو، كيستند ىذا الرأم فيما ذىب إليو، إلى عدـ إمكاف كضع 

تعريؼ مرٍض لمعدكاف، كأف أم تعريؼ سكؼ يككف خطرا، ألنو حتما سكؼ ُيْغِفؿ بعض 
األفعاؿ التي مف الكاجب أف يتضمنيا، األمر الذم يجعؿ المعتديف يرتكبكف أعماال دكف 

إمكاف إدانتيـ باالعتداء، نظرا لعدـ النص عمى مثؿ تمؾ األعماؿ ضمف أعماؿ االعتداء، 
كأف كضع التعريؼ في صيغة عامة يؤدم إلى استعماؿ كممات تحتاج بدكرىا إلى تعريؼ، 

يضاؼ إلى ذلؾ أف ، كتككف مف االتساع كالغمكض بحيث ال يككف ليذا التعريؼ فائدة
كما أنو ، التعريؼ سيقمؿ مف شأف دكر مجمس األمف بالنسبة لألعماؿ التي يشمميا التعريؼ

في بعض األحكاؿ يككف مف األفضؿ عدـ كصؼ األعماؿ المرتكبة بالعدكاف، إذا ظير أنو 
 .(3)مف األكفؽ عمؿ تسكية عادلة، األمر الذم يتعذر اتخاذه عند كجكد تعريؼ لمعدكاف

 قمف حيث فكرة صعكبة كضع تعريؼ لمعدكاف، إال أفاألنسب  ىذا الرأم كاف فإ ك
لكف يبدك أف ىذا   أف الصعكبة ال تعني بحاؿ اإلستحالة، فشتاف بيف األمريف،يمكف القكؿ

مكجكدا، يرفض التحديد كالتقييد مف حيث المبدأ، - كمازاؿ–الرأم يعكس تكجيا سياسيا كاف 
                                                           

حسيف فريجة، جريمة العدكاف في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي الجنائي، مجمة العمـك القانكنية كالسياسية، المركز - 1
 .143، ص 2011، جكاف 3الجامعي بالكادم، العدد 

 .173ص ، 2004 عاـ المصرية، المكتبة الدكلية، الشرعية فرض في القكة استخداـ يكنس، أبك المنعـ عبد ماىر -(2)

3-Wright, Quincy, the Prevention of aggression ,A.J.I.L ;Vol50, 1956, PP.517-518. 
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كيفضؿ اإلبقاء عمى كؿ الخيارات متاحة، كىذا ما أكضحو الرأم في تبريراتو، مف إشارتو إلى 
أف أم تعريؼ لمعدكاف سكؼ يقمؿ مف سمطة مجمس األمف التقديرية، كىذا التكجو ال يرغب 

. في مجرد تقييد ىذه السمطة، كيريد الحفاظ عمى بقاء إطالقيا

أما الحجة التي ال تدكر في فمؾ التكجو العاـ ليذا الرأم، فتتمثؿ في القكؿ أف تعريؼ 
   كما يمكف الرد بو ىك أنو ليسالعدكاف، سكؼ يجعؿ مف المتعذر عمؿ تسكية عادلة لمنزاع،

 بعبارة أخرل ليس ىناؾ ،ىناؾ تنافرا بيف تسمية األشياء بأسمائيا كالتسكية عمى أسس عادلة
كال  تالـز بيف حدكث حالة العدكاف كلزـك التصدم لو بالجزاءات القسرية، ال في الكاقع العممي

الميثاؽ، ذلؾ أف تعريؼ العدكاف إذا قدر لو التقميؿ مف سمطة مجمس األمف  في نصكص
التقديرية نسبيا في التكييؼ، فانو لف يؤثر في ىذه السمطة التقديرية مف حيث ردكد فعمو بما 

. عمؿ تسكية عادلة لممكقؼ -بطبيعة الحاؿ-يراه مناسبا، كالتي مف بينيا

لكف ىناؾ رأم أخر، يرل عكس الرأم السابؽ، إذ يرل كجكد أىمية لكضع تعريؼ 
لمعدكاف، مبررا ىذا الرأم بأف تعريؼ العدكاف سكؼ يككف مرشدا لمدكؿ األعضاء، كلألمـ 

عند التصدم لممسألة، إلى جانب أف ذلؾ يعتبر خطكة ىامة لتقدـ  (مجمس األمف)المتحدة 
القانكف الدكلي، أف مف مزاياه أنو سكؼ يككف بمثابة رادع لمدكؿ التي قد تفكر في االعتداء، 

 خير مف ألنو يعبئ الرأم العاـ عالمي ضدىا، مضيفيف أف كجكد تعريؼ ناقص لمعدكاف،
     (1) اإلطالؽ، ألنو مف الممكف تعديؿ أم عيكب عند اكتشافياعدمو عمى

لكف ميما كانت المبررات لمقكؿ بعدـ استقامة كجكد تعريؼ لمعدكاف كمكضكعيتيا، إال 
أف تعريفو يؤدم إلى زيادة استقرار األكضاع الدكلية، مف خالؿ التخمص مف التفسيرات 

في - رغما عف طبيعتيا- السياسية لممكاقؼ التي تخرج المسألة عف طبيعتيا، أك تدخميا
طبيعة مغايرة بتكمؼ كاضح، يتنافى مع كضعيا الطبيعي الصحيح سكاء كاف مصدر ىذه 

 .ألمفاالتفسيرات الكاسعة الدكؿ، أك مجمس 

 

 
                                                           

 .470، 469ص -سابؽ، صاؿمرجع اؿ مبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية،يحيى الشيمي عمي،  -1
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تعريف العدوان  :ثانيا

في رأم  -معمـك أف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يضع تعريفا لمعدكاف، كيرجع السبب
إلى أف أم تعريؼ لمعدكاف، ينطكم عمى التحكـ ألنو مف جية قد تعكزىا الدقة،  -البعض

كمف جية أخرل قد يضيؽ عف تناكؿ جميع أعماؿ العدكاف مما قد يفيد المعتدم، إضافة إلى 
أف اصطالح العدكاف مرتبط بقكاعد المنطؽ كالعمـك السياسية كالقانكف كاألمكر العسكرية، 

 .(1)األمر الذم سبب االرتباؾ عند كضع تعريؼ جامع لو

لكف األمـ المتحدة لـ تقؼ مكتكفة األيدم إزاء األىمية المتزايدة لكضع تعريؼ 
لكف أىمية عمؿ تعريؼ لمعدكاف ظير أكال في محاكمات مجرل الحرب العالمية   ،(2)لمعدكاف

ال جريمة كال ) الثانية في نكرمبرج، كذلؾ بالحاجة إلى إيجاد أساس لمشركعية المحاكمة
، لذا سعت الجمعية العامة إلى كضع تعريؼ لمعدكاف، خصكصا بعد أف (عقكبة إال بنص

كشفت األزمة الككرية قدر االضطراب الذم يمكف أف يصيب األمـ المتحدة بسبب غياب 
بأكؿ اقتراح رسمي لتعريؼ  تعريؼ العدكاف، لذا تقدـ االتحاد السكفيتي بعد األزمة الككرية

 كذلؾ إلى الجمعية العامة الذم أحالتو بدكرىا إلى لجنة القانكف الدكلي، كتمى ،العدكاف
كمرت  مشركع االتحاد السكفييتي، عدة مقترحات تقدمت بيا الدكؿ إلى لجنة القانكف الدكلي،

ككاجيت بعض الصعكبات كالتطكرات، إلى أف صدر قرار  ىذه المقترحات بعدة مراحؿ،
 إذ، (3314)، كالذم يحمؿ رقـ 1974 ديسمبر 14تعريؼ العدكاف عف الجمعية العامة في 

عرؼ العدكاف في مادتو األكلى بأنو استخداـ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة ضد سيادة دكلة 
أخرل، أك كحدة أراضييا اإلقميمية، أك استقالليا السياسي، أك بأية صكرة أخرل تتنافى مع 

 (3)ميثاؽ األمـ المتحدة

 كالذم يحـر  مف الميثاؽ(2/4)ك بإمعاف النظر في ىذا التعريؼ نجده تجسيدا لنص المادة 
حـر مطمؽ مف الميثاؽ ( 2/4)استخداـ القكة في العالقات الدكلية، إال أف نص المادة 

                                                           

 . 467، صالسابؽالمرجع ، يحيى الشيمي عمي-1
 .25-18ص-صسابؽ، اؿمرجع التضامف الدكلي في مكاجية العدكاف، اؿ ياسيف سيؼ عبد اهلل الشيباني، -2

)3(-Rebecca M.M Wallace, M. A., LL B., PhD., International law, London ; Seet & Maxweel, 
third edition ;1997 ,P. 263.  
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استخداـ القكة في العالقات الدكلية، بينما نجد التعريؼ حصر أعماؿ العدكاف، في العدكاف 
، لكنو يعتبر  مف الميثاؽ(2/4)العسكرم، كىذا ال يعتبر تخصيصا لحكـ عاـ كارد في المادة 

. (1)تضييقا لمحكـ، كيمثؿ تراجعا عف القاعدة العامة

كما أف التعريؼ حصر العدكاف في عالقات الدكؿ فيما بينيا، إال أنو أدخؿ صكرة 
أخرل مف صكر العدكاف غير صكرة العدكاف العسكرم، كىي العدكاف غير المباشر، كالذم 
رساؿ المرتزقة كالقكات غير النظامية لممارسة أعماؿ عدائية ضد دكلة  يتـ مف خالؿ دعـ كا 

. أخرل

إضافة إلى ما سبؽ، فاف التعريؼ قد حصر العدكاف في االستخداـ الفعمي لمقكات 
المسمحة، كبقصد تحقيؽ مكاسب غير مشركعة، كىك بيذا يتفؽ مع اإلستثناءات التي جاءت 
في ميثاؽ األمـ المتحدة التي تجيز استخداـ القكة العسكرية، كما في حالة الدفاع الشرعي، 

بحصره لمعدكاف في االستخداـ الفعمي لمقكات المسمحة يككف قد تناقض مع  (التعريؼ)إال أنو 
نفسو إلى حد ما، حيث اعترؼ بصكرة ضمنية بحالة العدكاف غير المباشر، في الكقت الذم 
يشترط أف يككف العدكاف عبارة عف االستخداـ الفعمي لمقكات المسمحة في العالقة المباشرة 

. بيف الدكلتيف المعتدية كالضحية

تجدر اإلشارة إلى أف التعريؼ اختط منيجا غير متبع في كضع التعاريؼ القانكنية، 
حيث جمع بيف أسمكب كضع التعريؼ العاـ، كاألسمكب الحصرم، كىذا قد يحدث قدرا مف 

كذلؾ بيف التعريؼ العاـ، كبيف الحاالت المحددة حصرا، عندما ال نككف  اإلرباؾ في العمؿ،
بصدد حالة مف الحاالت الحصرية، كيحدث الخالؼ حكؿ انطباؽ التعريؼ العاـ عمى 

الحالة، كىذا يؤدم إلى زيادة مشكمة سمطة مجمس األمف التقديرية، التي تتحكـ فييا الدكؿ 
يتضح ذلؾ إذا ما عرفنا أف أحكاـ الميثاؽ تبقى  .األعضاء فيو، خصكصا دائمة العضكية

. ىي األعمى كاألكلى بالتطبيؽ

                                                           

ىذا يعني أف نص التعريؼ اقتصر عمى صكرة كاحدة مف صكر العدكاف، كىي العدكاف المسمح، كاستبعد صكر العدكاف -1
. األخرل
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إسياما ىاما في قياـ  -رغـ قصكره- كمع ذلؾ يعتبر تعريؼ الجمعية العامة لمعدكاف
-إلى حد ما- مجمس األمف كالجمعية العامة بكاجباتيما في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كيحد

إساءة استخداـ السمطة التقديرية المخكلة ليا في ميثاؽ األمـ المتحدة، لإلسياـ الذم مف 
يحدثو التعريؼ في تككيف الرأم العاـ العالمي، مف خالؿ تككيف رؤية لديو ترشده إلى حاالت 

العدكاف، ذلؾ أف المصالح اإلنسانية كالسياسية كالقانكنية لممجتمع الدكلي، تتطمب تحديد 
المفاىيـ القانكنية مثار المبس، خصكصا العدكاف، لما يمثمو مف خطر عمى السمـ كاألمف 

 (.1)الدكلي

كمما ىك جدير بالذكر أف تعريؼ العدكاف الذم جاءت بو الجمعية العامة، في قرارىا 
المشار إليو، مقتبس أك مستكحى في األصؿ مف مشركع الجرائـ ضد سالـ كأمف اإلنسانية، 

 لمحكمة مجرمي الحرب في ،Ben Ferencz(2)))"بف فرنكز"الذم أعده المحامي 
 (3)نكرمبرج

كقرار تعريؼ العدكاف رغـ صدكره عف الجمعية العامة، كاعتباره تكصية مف 
تكصياتيا، إال أف لو قيمة قانكنية يستمدىا مف استناده إلى مفيـك أساسي في القانكف الدكلي 

 أك ضد ،المعاصر، كىك تحريـ استخداـ القكة في العالقات الدكلية ضد سيادة دكلة أخرل
 إضافة إلى أف ىذا القرار صدر بتكافؽ اآلراء أم ،سالمتيا اإلقميمية أك استقالليا السياسي

باإلجماع، مما يعني أف شرعيتو كما تستمد مف أصؿ عاـ في القانكف الدكلي، فإنيا تستمد 
. أيضا في ككنو يمثؿ اإلرادة الجامعية لمجماعة الدكلية

يؤيد ىذا أف التعريؼ نفسو، جاء فيو أنو يجب عمى مجمس األمف مراعاة ىذا التعريؼ 
كيؤيد القكؿ بالحاجة إلى االعتراؼ لقرار تعريؼ . (4)عند تصديو لمسائؿ حفظ السمـ الدكلي

                                                           

 .500،501. ص-صسابؽ،اؿمرجع مبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية، اؿيحيى الشيمي عمي،  -1
 .كاف المدعي أماـ ىذه المحكمة (Ben Ferencz) المحامي بف فرنكز -2

)3(- Proposal for definition of the war Crime aggression « clic »July ,16 ,2001.  On the 
internet Site :- 
http://www.globalpolicy.org/intlisutice/icc/2001/0716cice.htm+theunited+nation+or+agyressio
n&hl=ar 

4-Rebecca M.M wallaceK M. A, LL B., phD, Op. cit, P263  

http://www.globalpolicy.org/intlisutice/icc/2001/0716cice.htm+theunited+nation+or+agyression&hl=ar
http://www.globalpolicy.org/intlisutice/icc/2001/0716cice.htm+theunited+nation+or+agyression&hl=ar
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الجمعية العامة لمعدكاف بقدر مف قكة اإللزاـ القانكنية، إذا ما عرفنا أف العدكاف ىك استعماؿ 
السياسييف لمقكة التي يتمتعكف بيا، لمياجمة أسس سالـ كأمف العالـ، بارتكابيـ العدكاف ضد 

، لذا فاف األمر يحتاج إلى معرفة اآلثار القانكنية، المترتبة عمى ثبكت قياـ حالة (1)جيرانيـ
. العدكاف

اآلثار القانونية المترتبة عمى ثبوت العدوان : ثالثا

كتجدر اإلشارة بداية إلى أف األحكاـ الكاردة في تعريؼ العدكاف، رغـ إتباعيا ألسمكبي 
التعريؼ العاـ كالحصر العادم، ال تعتبر جامعة مانعة، كذلؾ ألف ِلمجمس األمف أف ُيقرر 

، كما أف ىذا التعريؼ ال (2)باعتبار أعماؿ أخرل تشكؿ عدكانا طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة
يتضمف ما يجكز تأكيمو عمى أنو تكسيع أك تضييؽ لنطاؽ الميثاؽ، بما في ذلؾ الحاالت 

، كاألىـ أنو ال يكجد في ىذا التعريؼ عامة، كال في (3)التي يعتبر فييا استعماؿ القكة قانكنيا
ما تضمنو الميثاؽ مف حؽ الشعكب -عمى أم نحك-مادتو الثالثة خاصة، ما يمكف أف يمس

في تقرير مصيرىا، كحقيا في الحرية كاالستقالؿ، كباستخداـ القكة المشار إلييا في إعالف 
مبادئ القانكف الدكلي بشأف العالقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة، 
كبالذات الشعكب الخاضعة لنظـ استعمارية أك عنصرية، أك ألم  أشكاؿ أخرل مف أشكاؿ 
السيطرة األجنبية، أك بحؽ ىذه الشعكب في الكفاح المسمح مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ اليدؼ، 

. (4)كفي حقيا في التماس الدعـ كتمقيو كفقا لمبادئ الميثاؽ، كأحكاـ اإلعالف المشار إليو

أما أىـ اآلثار القانكنية التي رتبيا تعريؼ العدكاف، حاؿ ثبكت حدكثو، ىك اعتباره 
، ألنو ال (5)لمحرب العدكانية بأنيا جريمة دكلية ضد السمـ الدكلي ترتب المسؤكلية الدكلية

                                                           

(1)-  Ferencz, Benjamin B., Deterring aggression by Law-A compromise proposal, January. 
11. On the internet, site : http://www.members /aol.com/befern.defind/htm 

 .مف قرار تعريؼ العدكاف (4)لمادة ا-(-2
 .مف قرار تعريؼ العدكاف (6)لمادة ا-(-3

 .مف قرار تعريؼ العدكاف (7)لمادة ا-(-4
 .مف قرار تعريؼ العدكاف (5/2)المادة -(5
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يكجد ىنا أم اعتبار، ميما كانت طبيعتو، سكاء كاف سياسيا، أك اقتصاديا، أك عسكريا، يبرر 
 .(1)العدكاف

كىذا الحكـ يتكافؽ مع المبادئ العامة المسمـ بيا في القانكف الدكلي، ذلؾ أف أم 
عمؿ غير مشركع، أك امتناعا عف عمؿ مشركع، بنسب إلى شخص قانكني دكلي، يكلد 

أف ينسب : التزاما آخر، ىك االلتزاـ بالمسؤكلية الدكلية، التي تقـك بتكافر عنصريف، األكؿ
أف يككف ىذا التصرؼ قد : كالثاني محددة، -أك دكؿ- إلى دكلة (فعؿ أك امتناع)التصرؼ 

. (2)تـ بالمخالفة لما تقضي بو القاعدة القانكنية

كال شؾ أف العدكاف ىك أخطر صكر اإلخالؿ بالقكاعد القانكنية الدكلية، كليذا كاف 
مف قرار تعريؼ العدكاف متسقا مع القكاعد العامة ألحكاـ المسؤكلية في  (5/2)حكـ المادة 

القانكف الدكلي العاـ، كمع مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة التي تمنع استخداـ القكة في العالقات 
تجدر اإلشارة ىنا إلى أف قرار تعريؼ العدكاف لـ يأخذ بمبدأ المسؤكلية الجنائية ، الدكلية

كمحاكمة  لألفراد المسؤكليف عف أعماؿ العدكاف، رغـ العمؿ عمى قياـ ىذه المسؤكلية،
كمعاقبة المسؤكليف عنيا، كلعؿ كاضعي التعريؼ كاف في تصكرىـ ىذه المسؤكلية 

كاالختصاص سكؼ يككف مناطا بالمحكمة الجنائية الدكلية التي كاف العمؿ عمى إنشائيا 
. مستمرا، كأفكارىا تتبمكر

أما ثاني أىـ اآلثار القانكنية لثبكت العدكاف، فيك عدـ جكاز أم كسب إقميمي، أك أم 
 كىذا الحكـ يتفؽ مع قاعدة رئيسية في التنظيـ .(3)نفع خاص جراء ارتكاب أعماؿ العدكاف

القانكني الدكلي المعاصر، كىي حظر استخداـ القكة في العالقات الدكلية في غير األحكاؿ 
. التي حددىا ميثاؽ األمـ المتحدة، كما بني عمى باطؿ فيك باطؿ

كطالما أف العدكاف غير مشركع كيثير المسؤكلية، فاف عدـ مشركعية أم تكسع 
إقميمي، أك تحقيؽ أم كسب مف أم نكع يككف متسقا مع القاعدة العامة في القانكف الدكلي 
المنصكص عمييا في الميثاؽ، القاضية بحظر استخداـ القكة في العالقات الدكلية، كال شؾ 

                                                           

  .تعريؼ العدكافقرار مف (5/1)المادة -(1)
 .767-726ص-صسابؽ، اؿمرجع  ؿ، قانكف التنظيـ الدكليا صالح الديف عامر، -(2)

 .مف قرار تعريؼ العدكاف( 5/3)المادة  -(3)
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أف  العدكاف أىـ كأخطر صكر استخداـ ىذه القكة المحظكر المجكء إليو في غير الحاالت 
. المحددة في الميثاؽ

تجدر اإلشارة أخيرا إلى أف أحكاـ قرار التعريؼ السابؽ اإلشارة إلييا تعتبر كحدة 
مترابطة، كيكمؿ كؿ منيا األخر بحيث يفيـ كؿ منيا في سياؽ األحكاـ األخرل، كال يجكز 

  .( 1)أخذ أم منيا بمعزؿ عف بقية النصكص

لكف بما أف قرار تعريؼ العدكاف ال يعتبر جامعا مانعا لكؿ صكر العدكاف حسبما 
، فاف ىذا ال يعني أف ىناؾ صكرا أخرل لمعدكاف  يقر بيا قمف (4)تقضي بذلؾ المادة 

. القانكف الدكلي بعامة، كأحكاـ قرار تعريؼ العدكاف بخاصة

الفرع الثاني 

 صور وأشكال العدوان 

لسنة  (3314)فإذا أخذنا بمنطكؽ تعريؼ العدكاف الكارد في قرار الجمعية العامة رقـ 
مف الميثاؽ، ىك  (39)ـ، فإننا نخمص إلى القكؿ أف العدكاف المقصكد في المادة 1974

لكننا إذا أخذنا بمضمكف مكاد كفقرات القرار كمدلكالت أحكامو، . العدكاف المسمح، دكف سكاه
أمكننا القكؿ أف لمعدكاف صكر كأشكاؿ عدة، يمكف سكؽ أمثمة عمييا كال يسيؿ حصرىا، 

. ألنيا متجددة بتجدد كسائؿ الحياة، كأنماط العالقات الدكلية

المباشر، كذلؾ في نص المادة  غيرالعسكرم فالتعريؼ أقر ضمنا بما يعرؼ بالعدكاف 
(3/G)  مف خالؿ اعتباره أف إرساؿ عصابات أك جماعات مسمحة أك قكات غير نظامية أك

مرتزقة مف قبؿ دكلة، لمقياـ بأعماؿ مف أعماؿ القكات العسكرية، ضد دكلة أخرل يعتبر 
. عدكانا

كالحقيقة أف الفقو يرل أف العدكاف ال يقتصر عمى العدكاف الذم يستخدـ القكة 
سيأتي في أشكاؿ سياسية كاقتصادية أك غير ذلؾ  ف لمعدكاف صكرا أخرل،أالعسكرية، بؿ 

                                                           

 .مف القرار تعريؼ العدكاف (8)المادة -1
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، كيأخذ أشكاال عدة مف الصكر التي يظير بيا عمى كاقع العالقات الدكلية (1)مف الصكر
. كالقانكف الدكلي

كيضيؼ ىذا الفقو أف المقصكد بمفظ القكة الكارد في ميثاؽ األمـ المتحدة، ال يقتصر عمى 
ضغط سياسي، اقتصادم، ) القكة المسمحة فقط، كأنو يتسع كافة صكر القكة األخرل

مستنديف في ذلؾ إلى أف ليس في المناقشات التي دارت في مؤتمر ساف  (الخ....إعالمي
، مردفيف أف لمعدكاف أشكاؿ أخرل مف شأنيا المساس بالدكؿ، (2)فرانسيسكك ما يشير إلى ذلؾ

مثؿ تدخؿ دكلة في السياسة الداخمية أك الخارجية لدكلة أخرل، كالتشجيع المباشر كغير 
المباشر عمى الحرب الحديثة، كتيديدات األمف الداخمي بالتشجيع كالتحريض عمى التمرد 

. (3)بتقديـ األسمحة لممرتزقة، كما شاكؿ ذلؾ مف ألكاف التدخؿ

كيؤيد كيؤكد رأم ىذا االتجاه أف نص تعريؼ العدكاف، بعد أف أشار إلى أف العدكاف 
ىك استخداـ القكة المسمحة ضد سيادة دكلة أخرل أك كحدتيا اإلقميمية أك استقالليا السياسي، 

أك بأية صكرة أخرل تتنافى مع ميثاؽ األمـ المتحدة، لذا فإننا سكؼ "أضاؼ في عجزه عبارة 
. نتناكؿ بالنقاش بعض صكر العدكاف المباشر كغير المباشر

 العدوان المباشر :أوال

ف العدكاف المباشر ىك استخداـ القكة العسكرية إكبحسب تعريؼ الجمعية لمعدكاف، ؼ
مف قبؿ دكلة ما ضد سيادة دكلة أخرل أك كحدتيا اإلقميمية أك استقالليا السياسي، لذا فاف 

. العدكاف المسمح ىك الصكرة الكحيدة لمعدكاف المباشر

كيرل بعض الفقو أف العدكاف المسمح يككف حاصال متى ما كجدت اإلرادة المقنعة 
عمى اليجـك الذم تحرؾ بالفعؿ، كىنا يمكف القكؿ بأف اليجـك المسمح قد بدأ كقكعو كلك لـ 

                                                           

 .211ص سابؽ،اؿمرجع التنظيـ الدكلي،اؿإبراىيـ أحمد شمبي،  -1
دراسة في عالقة القكل الكبرل باألمـ المتحدة في : بيف التأكيؿ كالتسخير-محمد عاشر ميدم، ميثاؽ األمـ المتحدة-2

، ربيع (6)ضكء الممارسات األمريكية في ليبيا، مستقبؿ العالـ اإلسالمي، مركز دراسات العالـ اإلسالمي ، مالطا، العدد 
 .183، ص1992

 .210مرجع،ص نفس اؿإبراىيـ أحمد شمبي، -(3
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، كحتى لك لـ يحدث التصادـ بيف قكات البمديف، كيؤيد ىذا الرأم أف المادة (1)يتخط الحدكد
مف قرار تعريؼ العدكاف استخدمت عبارة قرينة أك بينة عمى المبادأة باستعماؿ القكة،  (2)

ف إف أضافت أف لمجمس األمف تقدير خالؼ الظاىر، كعمى ىذا ؼإكاعتبرت ذلؾ عدكانا، ك
. التيديد الجدم باستخداـ القكة العسكرية يعتبر عدكانا مباشرا

كالتيديد باستخداـ القكة، ىك عبارة عف فعؿ تأتيو الدكلة، بقصد خمؽ حالة مف الخشية 
كالقمؽ كالخكؼ في نفسية الطرؼ المستيدؼ، بقصد تشكيؿ سمككو كردة فعمو، بالضغط في 

 .(2)اتجاه حماية القاعدة القانكنية أك المصمحة

كفي ميداف القانكف الدكلي، فاف التيديد باستخداـ القكة ىك عبارة عف رسالة صريحة 
مصاغة بإرادة صناع القرار، كمكجية إلى جميكر الدكلة اليدؼ، لإليحاء بأف القكة  أكضمنية

فقد تكجو مفصمة ،  ىذه الرسالة تكجو في أشكاؿ عدة،سكؼ تستخدـ إذا لـ يتحقؽ الطمب
كتكضح النتائج المترتبة عمى اإلخفاؽ   مف خالؿ كثيقة رسمية مكتكب فييا الطمبكشفكيا أ

كقد يتـ تكجيو ىذه الرسالة بكضكح مف خالؿ صكرة عامة لمتيديد بما في ذلؾ ، في تمبيتو
عقد معاىدات دفاع مشتركة أك اتفاقيات ثنائية لممساعدة العسكرية حاؿ حدكث إعالف عدكاف 

كالعمؿ باألحكاـ ) عمى أحد طرفي االتفاؽ، كحتى يمكف أف تتـ في شكؿ قكانيف كطنية
كما قد تكجو رسالة التيديد مف خالؿ سمسمة مف ، (العرفية أك اإلعالف عف حالة الطكارئ

االتصاالت المتضمنة رسائؿ متتابعة، أك مف خالؿ اإلقداـ عمى أعماؿ محددة كتحريؾ 
القكات العسكرية كعمؿ مناكرات عسكرية  أيضا، أك حتى مف خالؿ حرماف اليدؼ مف القدرة 

جراءات تتـ بالككالة، مكجية مف طرؼ ، عمى اتخاذ إجراءات كقد يتـ ذلؾ بكاسطة أعماؿ كا 
 .(3)معاٍد لممستيدؼ

في مفيـك ميثاؽ األمـ المتحدة، ىك الذم تبدأ بو الدكلة  (المباشر) كالعدكاف المسمح
مستعممة القكة المسمحة ضد الكحدة اإلقميمية أك االستقالؿ السياسي لدكلة أخرل، كىك بيذا 

                                                           

 .418سابؽ، صاؿمرجع مبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية، اؿكيصا صالح، - 1
2--Sadurska, Romana, Threat of force, A.J.I.L., Vol. 82,N. 2, April. 1988,P. 241  
3-- Sadurska, Roman,Op. Cit. ? PP. 242-243. 
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كبما أننا قد أثرنا اإلشارة إلى صكر .(1)قد يككف مف قبيؿ العدكاف المباشر أك غير المباشر
العدكاف غير المباشر في مكضع آخر، فإننا نكتفي بيذا القدر عف العدكاف المسمح المباشر، 

. لنجمؿ أيضا العدكاف غير المباشر

العدوان غير المباشر : ثانيا

ليس مف السيؿ حصر صكر كأشكاؿ العدكاف غير المباشر، ألنيا أمكر نسبية، 
. تختمؼ باختالؼ الزماف كالمكاف كطرفي العالقة

تمؾ الحالة التي ال يمارس فييا المعتدم  -في الغالب-كالعدكاف غير المباشر ىك
أك مف - نشاطو بنفسو مباشرة، كلكف يمكف أف يككف عدكانا غير مباشر عندما تقـك دكلة

في المشاركة لمتخطيط لمعدكاف، أك حاؿ أف تكمؼ غيرىا بالتخطيط لشف  -يمثميا رسميا
عدكاف، ذلؾ أف العدكاف ىك ما يتـ تنفيذه بكاسطة الدكؿ، كيظير بكضكح خرقيا لمقانكف، 

، سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر، حيث يكفي (الخرؽ لمقانكف)كينسب إلييا مسؤكليتو 
ف القانكف يخكؿ إ كفي ىذه الحالة ؼ،لنسبة المسؤكلية إلى الدكلة االشتراؾ في جريمة االعتداء

 .( 2)مف الميثاؽ، تحديد حدكث العدكاف (39)مجمس األمف كحده، كفقا لممادة 

تعريؼ العدكاف عمى النحك السالؼ االشارة إليو قد جاء متكافقا مع أحكاـ كمبادئ ك
ميثاؽ األمـ المتحدة حبث حـر استخداـ القكة حفاظا عمى حرية كسيادة الدكؿ، كمفيـك القكة 
ىنا محصكر في استخداـ القكة المسمحة سكاءن كاف استخدامان مباشران كما في المادة األكلى، 

 . أك استخدامان غير مباشر كما جاء بالمادة الثالثة

كقد تسبب التقدـ العممي في ظيكر أنكاع جديدة مف العدكاف غير المباشر، حيث أدل 
ىكر أسس غير مألكفة في كاقع العمؿ كالعالقات الدكلية، ذلؾ أف ظإلى ( 3)عصر المعمكمات

انتشار استخداـ الكمبيكتر كاالنترنت أدل إلى خرؽ عمؿ الحككمات كالمجتمعات في معظـ 
                                                           

 .219سابؽ، اؿمرجع التنظيـ الدكلي، اؿإبراىيـ أحمد شمبي،  -1

2- Allain, Jean, and Jone, John R.W.D, A patch work of norms : A commentary on the 
1996 Draft code of crimes against the peace and Security of mankind,E.J.I.L., Vol. 8,N. 1, 
on the internet site :- Gttp://www.Ejil.Org/journal/vol18/no1/art-01.htm #p31-7750 

 .يكزع تاريخ العالـ إلى ثالثة عصكر، ىي العصر الزراعي، العصر الصناعي، كعصر المعمكمات -3
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كمف ىذا يتضح أف العمؿ الذم يعتبر عمال قانكنيا أصبح يشكؿ بالنسبة لمدكؿ . (1)المجاالت
شكؿ مف أشكاؿ العدكاف غير المباشر، متى ما تمت ممارستو لمقياـ بعمؿ عدائي ما تجاه 

. دكلة مف الدكؿ

بسبب التقدـ  فمف المعمـك أف لمدكؿ مف المعمكمات ما يعتبر سريا، كأصبح كاقعيا
التكنكلكجي، الذم يصطمح عمى تسميتو في األعماؿ العدائية بحرب المعمكمات مخترقا مف 

كتتعاظـ الخطكرة ألف العديد مف الدكؿ أدخمت في مبادئيا العسكرية برامج حرب  قبؿ الدكؿ،
المعمكمات، كالية ىذه الحرب، البحث عف منفذ إلى مكاقع المعمكمات مف خالؿ التضميؿ 

الذم يخكؿ المستخدـ الحصكؿ عمى كممة السر مف أجؿ الكصكؿ إلى المعمكمات المختمفة، 
كاألسرار اإلستراتيجية إضافة إلى نصب شبكات التجسس عف بعد عمى مراكز التحكـ في 

تداكؿ المعمكمات بما يخكؿ المتدخؿ الخارجي مف التحكـ في شبكات الخطكط، كالتأثير في 
عمميا، كمف ثـ التأثير في المعمكمات المنقكلة، مما يتسبب في نقؿ معمكمات إلى األجيزة 

الكطنية غير دقيقة، كما تستخدـ ىذه المعمكمات لمحصكؿ عمى مدخؿ غير شرعي يتـ 
مما يمكف أف يحدث -خصكصا العسكرية-التحكـ مف خاللو عمى حركة المالحة الجكية

. (2)فكضاء في األجكاء، ككذا في كؿ المرافؽ المستيدفة

ىنا تجدر اإلشارة إلى أنو مف المعمـك في العمـك العسكرية أف العدك إذا تمكف مف 
التدخؿ في شبكة االتصاالت الجكية العسكرية، كتمكف مف السيطرة عمييا بحيث يحؿ ىك 

المقاتالت إلى ما يعرؼ  محؿ قيادة اتصاالت القكات الجكية الصديقة، انو يمكنو بذلؾ جر
بالمصائد الجكية التي فييا يتمكف مف تدمير المقاتالت بسيكلة كيسر، كفي ىذه الحالة يعتبر 
ذلؾ عدكانا مباشرا، إذا تـ ذلؾ مف قبؿ الدكلة نفسيا التي اخترقت الشفرة السرية لالتصاالت، 

. كيعتبر عدكانا غير مباشر إذا كظفت ىذه المعمكمات ألحد طرفي الصراع

                                                           

1- For Details ,See : Joyner, christopher C. and Lotrionte, Catherine, International Warfare 
as coecion ; Elements of legal  Frame work,ejil, Vol. 12, No. 5, on the internet site :-
http://ejil.org/journal/vol12/no5/art1-05htm#topofpage. 
2- Ibid. , on the same internet site (كالمكضكع كاسعا نسبيا ككثير التفاصيؿ). 
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كالعدكاف غير المباشر يخؿ بالمبادئ التي أرساىا ميثاؽ األمـ المتحدة، كتحريـ 
استخداـ كؿ صكر القكة أك التيديد بيا في العالقات الدكلية، كمبدأ منع التدخؿ في الشؤكف 

عداء ما تقتضيو ضركرات تنفيذ أك تطبيؽ الجزاءات -الداخمية لمدكؿ األخرل تحت أم مبرر
كمبدأ فض النزاعات بالطرؽ السممية، كبما ال يجعؿ السمـ كاألمف كالعدؿ الدكلي -الدكلية

. عرضة لمخطر، ىذا عالكة عمى إخاللو بيدؼ األمـ المتحدة

السابؽ اإلشارة -كقد ساؽ قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة الخاص بتعريؼ العدكاف
أمثمة عمى العدكاف غير المباشر التي يمكف أف تخضع ألحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ -إليو

منو مف  (39)األمـ المتحدة مف حيث رد فعؿ المجتمع الدكلي، كتدخؿ في نطاؽ المادة 
حيث التكييؼ، كمف ذلؾ قياـ القكات المسمحة لدكلة بمياجمة قكات دكلة أخرل، كلكف 

أعماؿ انتقامية، ككما في حالة  -في الغالب-اليجـك ال يستيدؼ إقميـ دكلة، حيث يككف الرد 
سماح دكلة أخرل باستخداـ أراضييا لمعدكاف عمى غيرىا انطالقا منيا ، ككما في حالة إعداد 

كتدريب قكات غير نظامية، كالمرتزقة كالمتمرديف، لمعمؿ عمى أرض الدكلة المستيدفة 
كضدىا، كما سكؼ نرل بتفصيؿ أكفى في الفرع الثالث مف ىذا المطمب، كالمخصص 

. 1لدراسة حاالت العدكاف

الفرع الثالث 

 حاالت العدوان 

مف ميثاؽ  (39) كقد شاؿ المبس كالغمكض عف نص المادة  قرار تعريؼ العدكاف  جاء
في  نصحيث عمى حاالتو  األمـ المتحدة، بحيث كضع تعريؼ لمعدكاف مما يسمح بالكقكؼ

إيراد تعداد لبعض الحاالت التي تعتبر فييا الدكلية معتدية، كذلؾ في عمى منو  (3) المادة
: فقراتيا السبع، عمى النحك التالي

                                                           
1- Sadurska, Roman,Op. Cit. ? PP. 246.  



 

 130  
 

-قياـ دكلة بغزك أخرل، أك شف ىجـك عمى أراضييا، أك أم احتالؿ عسكرم :أوال
ينجـ عف مثؿ ىذا الغزك أك اليجـك ضـ ألرض دكلة أخرل أك جزء منيا  -ميما كاف مؤقتا

(. 3ـ)يتـ عف طريؽ استخداـ القكة 

كغنى عف البياف، أف ىذه الصكرة مف صكر العدكاف، ىي الصكرة األكثر كضكحا، 
كىي حالة العدكاف المباشر، ذلؾ أف العدكاف في ىذه الحالة يتـ بقكة عسكرية، لدكلة ذات 

سيادة، عمى دكلة أخرل ذات سيادة، كيتـ ىذا العدكاف في عالقة تصادمية مباشرة بيف 
الدكلتيف، سكاء تـ ذلؾ العدكاف مف خالؿ الغزك، أك باحتالؿ أرض الغير جزئيا أك كميا، 

. كلمدة محددة أك غير محددة، كبقصد اكتساب حقكؽ عمى ىذه األرض، أك بأم غرض آخر

قصؼ القكات المسمحة ألقاليـ دكلية أخرل، أك استعماؿ أم أسمحة ضد إقميميا  :ثانيا
لمباشر، االعدكاف  ، كىذه الصكرة مف صكر العدكاف ىي األخرل مف ضمف حاالت(ب/3ـ (

إال أنيا أقؿ خطكرة كحدة مف الحاالت السابقة، إذ ال يتعدل العدكاف في ىذه الحالة مجرد 
. ( 1)القصؼ باألسمحة

لكف القكؿ بأف ىذه الحالة مف حاالت العدكاف ىي أقؿ خطكرة مف الحالة المشار إلييا 
، ىك قكؿ ال يصدؽ في كؿ الحاالت خصكصا إذا ما عرفنا التطكر اليائؿ الذم (أ)في الفقرة 

لحؽ باألسمحة سكاء مف حيث قدرتيا التدميرية أك دقة إصابتيا كمسافة استخداميا، كحتى 
يكفي ىنا اإلشارة إلى  .عمى كؿ كائف حي كتأثيرىا عمى البيئة قكة اإلماتة التي تتمتع بيا

أسمحة الدمار الشامؿ الكيماكية كالبيكلكجية، كما يكفي لمتدليؿ عمى خطكرة ىذه الصكرة مف 
- الحجـ كقميمتا األثرالبدائيتاف صغيرتاصكر العدكاف، األثر الذم خمفتو القنبمتاف النكبيتاف 
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لمدينتي ىيركشيما كناجازاكي أثر استخداـ ىاتيف  -بمفيـك ما كصؿ إليو ىذا السالح
. 1القنبمتيف مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية

، (ج/3ـ( حصار مكانئ أك سكاحؿ دكلية مف قبؿ قكات مسمحة لدكلة أخرل :ثالثا
كىذه الصكرة مف صكر العدكاف قد تتـ بمجرد التكاجد قرب مكانئ كسكاحؿ الدكلة المستيدفة، 
 دكف أف يتطكر األمر إلى مكاجيات عسكرية، كقد ينتج عف ىذا الحصار مكاجيات عسكرية،

خصكصا في الحاالت التي يكجد فييا قدر مف التناسب مف حيث اإلمكانيات كالقكة بيف 
القكات المحاِصرة كالمحاَصرة، لكف غالبا ما يتـ ىذا الشكؿ مف أشكاؿ العدكاف عندما تككف 

. متفكقة كما كنكعا عمى الطرؼ اآلخر، بحيث تضمف شؿ قدراتو الدكلة المحاِصرة

قياـ القكات المسمحة لدكلة بمياجمة القكات البرية أك البحرية أك الجكية أك  :رابعا
كىذه الصكرة مف صكر العدكاف، رغـ أنيا ، (د/3ـ)األسطكؿ البحرم أك الجكم لدكلة أخرل 

مف قرار تعريؼ  (3)مف المادة  (أ)مف صكر العدكاف المباشر المشار إليو في الفقرة 
يككف  (أ)العدكاف، إال أنيا صكرة مختمفة عف تمؾ الصكرة في أف اليجـك المقصكد في الفقرة 

عمى الدكلة ممثمة في اقميميا كأراضييا كحدكدىا ككيانيا السياسي، أما المياجمة المشار ليا 
كالتي ال تككف  كىك مياجمة قكات الدكلة المستيدفة بيا أمر آخر فالمقصكد (د)في الفقرة 

لكطني ألنو لك كاف القصد ىك مياجمة قكات الدكلة امتكاجدة بالضركرة عمى إقميميا 
زيدا ال حاجة لو لكف مف ـلكاف نص الفقرة  المتكاجدة عمى أراضي كمياه كأجكاء إقميـ

خارج حدكد  المعركؼ أف قكات الدكؿ أصبحت تتكاجد في الكقت الحاضر في قكاعد ليا
كما ىك الشأف بالنسبة لألساطيؿ البحرية  كما أصبحت تتكاجد في أعالي البحار إقميميا،

بؿ كينطبؽ حكـ ىذه الفقرة عمى حاالت العدكاف التي قد تأخذ  العسكرية كحامالت الطائرات،
أك عمالءىا  تكجو قكاتيا الخاصة كذلؾ عندما طباع الحرب المكجية مف الدكؿ المعتدية،

. المتكاجدة في مكانئ كمطارات دكؿ أخرل لمقياـ بأعماؿ ضد طائرات كبكاخر الدكؿ اليدؼ

 قياـ الدكلة باستعماؿ قكاتيا المسمحة المكجكدة داخؿ إقميـ دكؿ أخرل بمكافقة :خامسا
عمى كجو يتعارض مع الشركط التي ينص عمييا االتفاؽ أم تمديد لكجكدىا  الدكؿ المضيفة

. في اإلقميـ المذككر إلى ما بعد نياية االتفاؽ
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كىذه الصكرة مف صكر العدكاف تجمع بيف صكرتي العدكاف العسكرم إذا كاف مف 
سكاء ضد الدكلة  ضمف ىذا االستعماؿ غير المشركع ليذه القكات ىك استخداـ حربي،

أك ضد دكلة ثالثة لكف العدكاف في الحالة األخيرة يصبح عدكانا سياسيا ال عسكريا  المضيفة
. أك رغـ إرادتيا كذلؾ إذا تـ استخداـ ىذه القكات بغير إذف منيا، عمى الدكلة المضيفة،

كذلؾ في الحاالت التي تقرر  ككف عدكانا سياسيا،ت العدكاف ة مفكما أف ىذه صكر
تمديد بقاء ىذه القكات بإرادتيا المنفردة إلى ما  فييا الدكلة المتكاجدة قكاتيا عمى أرض غيرىا،

ألرض - جزيئا-ألنيا في ىذه الحاالت تككف في حكـ الدكلة المحتمة  بعد نياية االتفاؽ
كىذه الصكر  حيث تعتبر محتمة احتالال عسكريا لألراضي التي تتكاجد عمييا قكاتيا، غيرىا،

ف لـ تستخدـ فيو األسمحة األخيرة تصبح مف صكر العدكاف العسكرم المباشر، . 1كا 

 سماح الدكلة باستخداـ أراضييا التي كضعت تحت تصرؼ دكلة أخرل مف :سادسا
. قبؿ ىذه الدكؿ األخرل الرتكاب عمؿ عدكاني ضد دكلة ثالثة

كىذه الصكرة مف صكر العدكاف ىي األخرل مف صكر العدكاف المسمح المباشر، 
كلكف بقكات دكؿ أخرل، بعبارة أخرل أف ىذه الصكرة مف صكر العدكاف يككف فييا دكلتيف 

كالدكلة الضيؼ  معتديتيف عمى دكلة ثالثة ىما الدكلة المضيفة لقكات عسكرية لدكلة أخرل
. عمى أرض األكلى

ذلؾ  كالشؾ أف ىذه الصكرة مف صكر العدكاف تعتبر مف أىـ كأخطر صكر العدكاف،
كىذا التحالؼ يناقض ىدؼ  يمثؿ تحالفا عدكانيا عمى دكلة أخرل، أف ىذا النكع مف العدكاف

 ألف الدكؿ المتحالفة يقكم كؿ منيا األخر، تحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف كالحفاظ عمييما،
تصكرنا عدـ  كلكال ىذا التحالؼ لربما األمر الذم يمكنيا مف شف عدكاف عمى طرؼ ثالث،

إما بسبب البعد في التماس بيف حدكد الدكلة المعتدية مف عمى أرض  العدكاف، حدكث ىذا
. إما لعدـ قدرة الدكلة المعتدية بمفردىا عمى شف اليجـك العدكاني غيرىا كالدكلة الضحية،

قد يقاؿ أف نظرية تماس الحدكد بيف الدكؿ المتحاربة قد أسقطتو عمميا تكنكلكجيا 
كىذا صحيح إلى حد ما لكف  الصكاريخ العابرة لمقارات كالطائرات اإلستراتجية طكيمة المدل،
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ذلؾ أف القدرة عمى امتالؾ ىذا النكع مف األسمحة ليس ميسكرا  ىذه الصحة ليست مطمقة،
. أك بسبب عدـ القدرة التكنكلكجية ما بسبب عدـ القدرة االقتصادية إلكؿ الدكؿ

أك  أك قكات غير نظامية  قياـ دكلة بإرساؿ عصابات أك جماعات مسمحة:سابعا
لمقياـ بأعماؿ عسكرية عدائية تككف مف الخطكرة بحيث تماثؿ األعماؿ المذككرة  مرتزقة،
. أك مشاركة تمؾ الدكلة الفعمية في ىذه األعماؿ أعاله،

ىي مف صكر العدكاف غير - في حالتيا األكلى–كىذه الصكرة مف صكر العدكاف 
كيتكلى ىذه  ال تمارس أم مف أعماؿ العدكاف،- فعال–حيث تككف الدكلة المعتدية  المباشر،

أك  أك القكات غير النظامية أك الجماعات المسمحة األعماؿ نيابة عنيا مجاميع العصابات
 -أحيانا–المرتزقة التي تتكلى الدكلة المعتدية دعميا كتمكيميا كتسميحيا كتدريبيا كالتخطيط 

ذلؾ أف ىذه القكة تحتاج إلى أرض تأكم إلييا عند  كتكفير العمؽ االستراتيجي ليا، ألعماليا،
ىربا مف مطارات الدكلة المعتدل عميياأك إلعادة االستعداد لكرات أخرل مف  الضركرة

. 1األعماؿ العدائية

فيي المشاركة الفعمية لقكات الدكلة  أما الصكرة األخرل ليذا النكع مف العدكاف
  العصابات كالقكات الغير النظامية كالمرتزقة في األعماؿ العسكرية العدكانية،عـ المعتدية

إذا كانت طبيعية ىذه المشاركة ىي القياـ بعمميات  كىنا نككف بصدد عدكاف عسكرم مباشر،
. عسكرية ضد الدكلة المستيدفة

إلى أف ىذه الصكرة مف صكر العدكاف معمقة عمى شرط كاقؼ  تجدر اإلشارة ىنا،
قكامو أف تصبح ىذه األعماؿ العدائية عمى درجة مف الخطكرة كالشدة بحيث تماثؿ في ذلؾ 

أما إذا كانت ىذه  أم مف حاالت العدكاف المنصكص عمييا في الفقرات الست السابقة ليؿ،
فإننا ال نككف بمناسبة عدكاف ينتيؾ السمـ كاألمف  العماؿ مجرد عمميات صغيرة كمتفرقة،

نككف بصدد حالة مف الحاالت التي ينطبؽ  الدكلي في كؿ ىذه الصكرة مف صكر العدكاف،
التدخؿ باتخاذ  مف الميثاؽ كالتي تخكؿ مجمس األمف الدكلي (39)عمييا نص المادة 

. إجراءات كجزاءات كفقا لمفصؿ السابع
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فمجمس األمف يجب أف يككف قادرا عمى كقؼ العدكاف في أم حاؿ، عندما ال يقبؿ 
أحد طرفي النزاع الحمكؿ السميمة لممسألة، كىذه ىي الفكرة المثالية األساسية لنظاـ األمف 

. 1الجماعي

ض عمى رف انطباؽ تعريؼ العدكاف عمى أم مف الحاالت التي تعإلكف كمع ذلؾ، ؼ
مجمس األمف ال يعني بالضركرة أف المجمس سكؼ يكيؼ األمر عمى النحك الظاىر، ذلؾ أف 

سمطتو التقديرية تخكلو تكييؼ المسألة عمى النحك الذم يراه، أيا كانت األسباب كراء ىذا 
. التكييؼ

كحتى في الحاالت التي يرل فييا أعضاء مجمس األمف أف الحالة ىي مف حاالت 
إال أف الفيتك الذم يؤثر عمى سياسية مجمس األمف  كيجب تكييفيا عمى ىذا األساس، العدكاف

ذلؾ أف  مف ناحيتيف، قد يككف ىك السبب الكافي لعدـ إتماـ مجمس األمف لتكييؼ المسألة،
الفيتك يزيد مف سيطرة الدكلة دائمة العضكية فيو كيجعمو يتبنى كجيات نظرىا كمكاقفيا 

كمف الناحية األخرل فإف ىذا التأثير ، كىذا يمغي أىمية القرار الجماعي مف ناحية المسبقة،
 مف قدرة المجمس في العمؿ، ينعكس عمى األىمية الكبرل لمقرارات، ألف االبتزاز المسبؽ يحد
كىذه مسائؿ تمس  ،(2)سكاء عف طريؽ المجمس أك بدكنو ألنيا المسألة مكضكع النقاش

. مباشرة شرعية قرارات مجمس األمف

 

 

 

 

                                                           

(1)  -klark M Eichel Berger , UN the first fifteen year , harper & Brother, New York ( no 
publishing day ) , P19 

(2) -Coron, David D, the legitimacy of the collective authority of the Security Council, AJIL 
vol 87 No, October 1993, PP582-583 
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 المبحث الثاني

 األساس القانوني و شروط مشروعية قرارات مجمس االمن

 باتخاذ التدابير العسكرية

إف الطبيعة السياسية لتككيف مجمس األمف كالمياـ المنكطة بو، تجعؿ مف الصعكبة 
بمكاف، تحديد األساس القانكني الذم تخضع لو قراراتو التي يصدرىا في ىذا الشأف، فشركط 

شرعية ىذه القرارات كمدل تمتعيا بالقكة القانكنية الممزمة، ال يمكف أف نستخرجيا إاّل مف 
-  بما فييا مجمس األمف–إذ أف الممارسة العممية لألجيزة الدكلية . عمؿ مجمس األمف نفسو

ىي التي تحدد الشركط التي إلتزمت بيا في كصؼ قراراتيا بالشرعية، كالخركج عف ىذه 
 .1الشركط يؤدم بالضركرة، الى نعت ىذه األعماؿ كالقرارت بعير الشرعية

كعميو سنتعرض مف خالؿ ىذا المبحث الى األساس القانكني لمشركعية قرارات 
مجمس األمف في إتخاذه التدابير العسكرية كذلؾ في المطمب األكؿ، أما المطمب الثاني 
 . فسنبحث فيو الشركط التي يجب أف تستكفييا قرارت مجمس األمف حتى تكسـ بالشرعية

 المطمب االول 

 االساس القانوني لمشروعية قرارات مجمس األمن

 باتخاذ التدابير العسكرية

لقد استخدـ مصطمح الشرعية لتبرير تصرفات معينة أك إلدانة تصرفات أخرل كيعبر 
عنيا عمى المستكل الدكلي بالشرعية الدكلية أك الشرعية القانكنية الدكلية، كىي صفة تطمؽ 

 .(2)عمى حاجة المكافقة أك المطابقة عمى الحكـ الشرعي أك اإلنضكاء تحت لكائو

                                                           
 .127 ص 1994 القاىرة، ،ف.د.د،  في ضكء قكاعد النظاـ العالمي الجديدحساـ ىنداكم، حدكد سمطات مجمس األمف- 1
ثره في تطكير القانكف الدكلي العاـ، رسالة  -2 محمكد إبراىيـ حامد سكر، التصرؼ القانكني الصادر باإلدارة المنفردة كا 

 .329، ص 2006دكتكراه مقدمة لكمية الحقكؽ، جامعة عيف شمس، 
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بذلؾ تعني الشرعية الدكلية مجمكعة القكاعد كالمبادئ المستقر عمييا في القانكف 
الدكلي، كالتي يتككف منيا النظاـ العاـ الدكلي، كىي بيذا تختمؼ عف الشرعية السياسية التي 

 .تقـك عمى مصالح كأىكاء الدكؿ

فإف القكؿ بمشركعية أك عدـ مشركعية قرارات مجمس األمف يعتمد بصفة  أساسية 
عمى مدل إتساؽ ىذه القرارات كبعض القكاعد القانكنية، كالتي تعد األساس القانكني 

لمشركعية قرارات مجمس األمف، كتتمثؿ تمؾ القكاعد في النصكص التي يتضمنيا ميثاؽ 
األمـ المتحدة كمبادئ العدؿ كالقانكف الدكلي، حيث تساىـ تمؾ القكاعد في تشكيؿ األساس 
القانكني لمشركعية قرارات مجمس األمف التي يجب أف تككف متكافقة مع تمؾ النصكص 

 .1كالمبادئ

 :الفرع األول

 ميثاق األمم المتحدة ومشروعية قرارات مجمس االمن

تحتؿ الكثيقة التي تنشأ بمقتضاىا المنظمة الدكلية أىمية كبرل في نطاؽ القانكني 
لممنظمة الدكلية، حيث تعتبر المصدر الرئيسي لذلؾ النظاـ، فيي تتضمف كافة القكاعد 

المتعمقة ببياف المنظمة كقكاعد تسيير نشاطيا كحدكد ذلؾ النشاط، كمف ثـ فإف ىذه الكثيقة 
 .(2)تككف قمة اليـر في تدرج القكاعد القانكنية الخاصة بالمنظمة

كىذه الكثيقة في الغالب يتـ إعدادىا كصياغة نصكصيا، مف خالؿ مؤتمر دكلي يعقد 
ليذا الغرض، يضـ الدكؿ الراغبة في تأسيس المنظمة، باإلضافة إلى ذلؾ فإف الميثاؽ يأخذ 

صكرة المعاىدة الدكلية الجماعية بالمعنى الدقيؽ، فال يصبح ساريا نافذ المفعكؿ إال بعد 
التصديؽ عميو كفقا لمقكاعد المقررة لمقانكف الدكلي كالتي قننتيا إتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات 

 .19693عاـ 
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كبالرغـ مف إجماع غالبية الفقو عمى أف ميثاؽ األمـ المتحدة يأخذ شكؿ المعاىدة 
، كبالتالي يسرم عميو القكاعد العامة التي تسرم عمى المعاىدات  الدكلية (1)الدكلية الجماعية

، إال أف الميثاؽ لو مف الخصائص ما 1969الكاردة في اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات عاـ 
يميزه عمى غيره مف المعاىدات كمف تمؾ الخصائص عدـ جكاز التحفظ عمى أحكاـ الميثاؽ، 

 .(2)كطبيعتو الدستكرية

 في الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية، 1948عاـ " الفاريز"كقد أشار القاضي 
بشأف قبكؿ عضك جديد في االمـ المتحدة، إلى طبيعة الدستكرية لمميثاؽ، مما أدل إلى تشبع 
جانب مف الفقو ليذه األفكار، لمحد الذم يمكف معو القكؿ بأف ىناؾ شبو إجماع بيف ىؤالء 

الفقياء حكؿ اعتبار الكثائؽ المنشئة لممنظمات الدكلية بمثابة دساتير ليا، تحدد أىدافيا 
كتضع المبادئ التي تمتـز بيا عند سعييا لتحقيؽ أىدافيا كتحدد أجيزتيا ككيفية أدائيا 

 .(3)لمياميا، كتبيف القكاعد التي تحكـ العالقة المتبادلة بيف ىذه األجيزة

كلعؿ التسميـ بالطبيعة الدستكرية لمكاثيؽ المنظمات الدكلية يرجع في األساس إلى 
كجكد قاعدة دكلية أساسية مؤداىا أف أم تنظيـ لممجتمع الدكلي حتى كلك كاف جزئيا يخمؽ 

نكعا مف التدرج بيف القكاعد القانكنية، كتككف القكاعد التي تتضمنيا المكاثيؽ المنشئة 
لممنظمات الدكلية، أعمى قيمة مف القكاعد القانكنية التي تنظـ العالقات التي  تتضمنيا 

اإلتفاقيات الدكلية التي تبـر بيف عدد مف الدكؿ سكاء كانت ىذه الدكؿ أعضاء في المنظمة  
 .(4)أـ غير أعضاء

كىذا يعني تقريرا لمبدأ سمك القكاعد القانكنية التي تتضمنيا مكاثيؽ المنظمات الدكلية 
 .عمى سائر االتفاقيات الدكلية األخرل، أيا كاف مكضكعيا، كأيا كاف أطرافيا

                                                           
 .207، ص المرجع السابؽصالح الديف عامر، قانكف التنظيـ الدكلي،  -1
 .9، ص 1997أحمد أبك الكفا، منظمة األمـ المتحدة كالمنظمات المتخصصة كاالقميمية، دار النيضة العربية،  -2
 .130حساـ ىنداكم، حدكد سمطات مجمس األمف، مرجع سابؽ، ص  -3

 .346، ص نفسومرجع اؿ ،صالح الديف عامر - 4
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 كيترتب (1)كعمى ذلؾ، فإف ميثاؽ االمـ المتحدة يعد بمثابة الدستكر ليذه المنظمة
قرارات )عمى اإلعتراؼ لمميثاؽ بالطبيعة الدستكرية، أف العالقة بينو كبيف األعماؿ القانكنية 

التي تصدرىا  أجيزة األمـ المتحدة مف بينيا بطبيعة الحاؿ مجمس األمف  (إلخ...تكصيات –
يتـ تحديدىا بذات الطريقة التي تنظـ بيا العالقة بيف دساتير الدكؿ المختمفة كالقكاعد 

، فكما يعترؼ لدساتير الدكؿ بنكع مف العمك كالسمك تجاه باقي 2القانكنية األخرل السارية بيا
القكانيف، فإف ميثاؽ األمـ المتحدة لو نكع مف السمك عمى ما تصدره أجيزة األمـ المتحدة مف 
أعماؿ قانكنية، كعمى ذلؾ فإف مجمس األمف ال يستطيع أف يصدر مف األعماؿ القانكنية ما 
يخالؼ األحكاـ الكاردة بالميثاؽ، كال يجكز لألمـ المتحدة أف تخالؼ قكاعد القانكف الدكلي 

 .(3)اإلنساني

مف الميثاؽ قد أكضحت بأف أعضاء  (32)كاذا كانت الفقرة االكلى مف المادة رقـ 
األمـ المتحدة يعيدكف لمجمس األمف بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، 
فقد أبانت الفقرة الثانية مف ذات المادة أف المجمس يعمؿ في أداء ىذه الكاجبات كفقا لمقاصد 

كمبادئ األمـ المتحدة، كىكذا أصبح مف الكاجب عمى مجمس األمف مراعاة ىذه المقاصد 
كتمؾ المبادئ عند التصدم لممارسة إختصاصو في مجاؿ المحافظة عمى السمـ كاألمف 

ال كصـ قراره بعدـ المشركعية  .الدكلييف، مف خالؿ ما يصدره مف قرارات كتكصيات كا 

كال يعني ذلؾ اقتصار إلتزاـ مجمس األمف كىك يمارس اختصاصو عمى مراعاة ما 
نما يمتد ىذا اإللتزاـ ليطكؿ سائر  تعمؽ مف نصكص الميثاؽ بمبادئ كأىداؼ األمـ المتحدة كا 
نصكص الميثاؽ بغض النظر عما تقضي بو مف أحكاـ، كيستفاد ىذا اإلستنتاج مف الطبيعة 

 .4الدستكرية لميثاؽ األمـ المتحدة

                                                           
 النظرية العامة لقرارات المنظمات الدكلية كدكرىا في إرساء قكاعد القانكف الدكلي، منشاة المعارؼ  ،محمد السعيد الدقاؽ -1

 .363، ص 1973االسكندرية 
بكبكر عبد القادر، مفيـك االمف الدكلي كفقا لمنظاـ العالمي الجديد، رسالة دكتكراه، كميو الحقكؽ، جامعة بف يكسؼ بف - 2

 .327، ص 2008خدة، الجزائر، 
المؤتمرات العممية لجامعة بيركت، الجزء الثالث، منشكرات " أفاؽ البحث"سعيد سالـ جكيمي، القانكف الدكلي االنساني  -3

 .270، ص 2005الحمبي الحقكقية، 
.134سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، ...حساـ ىنداكم، حدكد سمطات مجمس األمف-  4 
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 مف الميثاؽ تقرر أف صدكر قرارات مجمس األمف في 27/3كمف ذلؾ نجد أف المادة 
المسائؿ المكضكعية يككف بأغمبية تسعة مف أعضائو يككف مف بينيـ األعضاء الدائميف 

 مف 3متفقة، كأيضا يشترط بأنو في القرارات المتخذة كفقا ألحكاـ الفصؿ السادس أك الفقرة 
 امتناع مف كاف طرفا في النزاع عف التكصيت، كعمى ذلؾ فمك أصدر مجمس 52المادة 

األمف قرار في نزاع كفقا ألحكاـ الفصؿ السادس ككانت إحدل الدكؿ األعضاء طرفا في 
النزاع كشاركت في عممية التصكيت، فإف ىذا القرار يعد غير شرعي لمخالفتو إحدل قكاعد 

 .(1)الميثاؽ كينعت القرار بعدـ المشركعية

كفي األراء اإلستشارية الصادرة عف محكمة العدؿ الدكلية ما يؤيد فكرة الطبيعة 
 مجمس األمف كالجمعية –الدستكرية لمميثاؽ في مكاجية ما يصدر عف أجيزة المنظمة 

 .2مف قرارات أك تكصيات- العامة

كقد تعرضت محكمة العدؿ الدكلية لتقدير مدل مشركعية قرارات الجمعية العامة عمى 
ضكء مدل إتساقيا أك تعارضيا مع نصكص ميثاؽ األمـ المتحدة، حيث قررت المحكمة مف 

 كبشأف قبكؿ أعضاء جدد دكف (3)1950 مارس عاـ 3خالؿ رأييا اإلستشارم الصادر في 
مف الميثاؽ، بأف تكصية مجمس  (4/2)صدكر تكصية مجمس األمف إعماال لنص المادة 

 .األمف ىي الشرط األكؿ لقرار الجمعية، كالذم بمقتضاه تتـ عممية اإلنضماـ

كىذا يعني إعتراؼ محكمة العدؿ الدكلية بالقيمة القانكنية لتكصية مجمس األمف، 
بحيث ال تككف لمجمعية العامة أف تصدر قرارا في ىذا الشأف، دكف صدكر تكصية مف 

ف ىي فعمت ذلؾ، فإف قرارىا يعد باطال  .4مجمس األمف، كا 

كلعؿ التركيز عمى ما يصدر عف محكمة العدؿ الدكلية مف أراء كأحكاـ في تحديد 
: مدل مشركعية القرارات الصادرة عف مجمس األمف يرجع إلى نقطتيف أساسيتيف أكليما
اإلعتماد عمى الممارسة العممية التي تحدد مدل اإللتزاـ أك الخركج عف قكاعد الشرعية 

                                                           
 ،175، ص 1989  مصر،عائشة راتب، التنظيـ الدكلي، دار النيضة العربية،- 1

.307، ص 1988  مصر،اب، المنظمات الدكلية، دار النيضة العربية،قمفيد محمكد ش-  2 
3 -L.I.C.J. Rep, 1950, pp 7-8. 

 .132ص سابؽ، اؿمرجع اؿحساـ ىنداكم، حدكد سمطات مجمس األمف، - 4
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  92أف محكمة العدؿ الدكلية مف خالؿ أرائيا كأحكاميا تعد كفقا لممادة رقـ : الدكلية، ثانييما
 .مف الميثاؽ الجياز القضائي الرئيسي ألمـ المتحدة

ف كاف ذلؾ ال يمنع مف اإلعتراؼ بأف األحكاـ كاآلراء اإلستشارية التي أصدرتيا  كا 
محكمة العدؿ الدكلية بشأف العديد مف تحديد مدل مشركعية قرارات  مجمس األمف تقؿ كثيرا 
عف تمؾ التي أصدرتيا المحكمة بشأف مشركعية القرارات الصادرة عف الجمعية العامة، كلكف 
ذلؾ ال يحكؿ بيننا كبيف اإلستفادة مف ىذه الطائفة اإلخيرة  في تحديد شرعية قرارات مجمس 
األمف إنطالقا مف أنيا تساىـ في تشييد النظرية العامة لشرعية القرارات الصادرة عف ألجيزة 

 .1الدكلية

عير أنو مف عير المنطقي إذا قمنا أف مشركعية قرارات مجمس األمف المتعمقة 
بالحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف تقتصر عمى مطابقتيا مع الميثاؽ، ألنيا في بعض 
األحياف تتكقؼ مشركعية ىذه القرارات عمى بعض القكاعد التي ال يتضمنيا ميثاؽ ىيئة 

 .األمـ المتحد

 الفرع الثاني

 القواعد القانونية الخارجية عن الميثاق

   ومشروعية قرارات مجمس األمن

إذا كاف األساس في تحقيؽ مشركعية قرارات مجمس األمف المتعمقة بحفظ السمـ 
كاألمف الدكلييف، ىك كجكب تكافؽ تمؾ القرارات مع قكاعد أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة بإعتباره 

كثيقة دستكرية في مكاجية كافة أجيزة المنظمة، فإف ىناؾ قكاعد قانكنية أخرل يجب أف 
تصدر قرارات مجمس األمف متفقة معيا كتعد أساسا لشرعيتيا كىي قكاعد القانكف الدكلي 

 .كالقكاعد التي تتضمنيا كثائؽ قانكنية خاصة- التي تطبؽ عمى الدكؿ كالمنظمات–،2العاـ

                                                           
1- Bedjaoui, Mohamed « Nouvel ordre mondia… » Op cit.  P 47.                             

 .68، ص 2007  ، هصر ، القاهرة العربيت، الٌهضت ، دار العاـ الدكلي قانكف لدراسة مقدمة ، عاهر الذيي صالح- 2
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كلعؿ السند القانكني في ذلؾ يتمثؿ في ميثاؽ األمـ المتحدة ذاتو حيث أنو تنص 
الفقرة األكلى مف المادة األكلى مف الميثاؽ كفي إطار تحديدىا لمقاصد األمـ المتحدة في 

كتحقيقا ليذه الغاية تتخذ الييئة التدابير "....حفظ السمـ كاالمف الدكلييف ثـ تضيؼ القكؿ 
المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تيدد السمـ، كتتذرع بالكسائؿ السممية، كفقا لمبادئ العدؿ 

 ".كالقانكف الدكلي، لحؿ المنازعات الدكلية التي قد تؤدم إلى اإلخالؿ بالسمـ أك لتسكيتيا

كبالرغـ مف كضكح كصراحة نص المادة األكلى مف الميثاؽ في فقرتيا األكلى عمى 
 باعتباره أنو الجياز المنكط (1)كجكب تكافؽ قرارات المجمس مع مبادئ العدؿ كالقانكف الدكلي

 .بو حفظ السمـ كاألمف الدكلي

إال أف إمكانية الدكؿ في حؿ المنازعات الدكلية بكاسطة مجمس األمف قد أثارت جدال 
، أف القانكف الدكلي يمعب دكرا ضئيال في "كمسف"كاسعا، فيرل العديد مف الفقياء كعمى رأسيـ 

عمؿ المجمس باعتباره ىيئة سياسية في المقاـ األكؿ، خاصة فيما تتخذ مف إجراءات جماعية 
في حيف يذىب اتجاه فقيي آخر ىك اإلتجاه الغالب . (2)لحفظ كعكدة السمـ كاالمف الدكلييف

 كيستندكف في ذلؾ إلى عدة نقاط (3)إلى أف القانكف الدكلي يجد أثره في عمؿ مجمس األمف
 :دعما لرأييـ كنقدا لإلتجاه اآلخر تتمثؿ في اآلتي

إنو إذا كاف مجمس األمف ىيئة سياسية، إال أف دكره محدد بكاسطة ميثاؽ األمـ -1
 24/2المتحدة الذم يعد أداة قانكنية كمعاىدة دكلية بيف الدكؿ، حيث أكضحت المادة رقـ 

يعمؿ مجمس األمف في أداء ىذه الكاجبات كفقا لمقاصد "مف الميثاؽ ذلؾ فنصت عمى أف 
كىك ما أكدتو الفقرة االكلى مف المادة األكلى حيث نصت عمى ..." األمـ المتحدة كمبادئيا

حؿ المنازعات الدكلية التي قد تؤدم إلى اإلخالؿ بالسمـ كاألمف الدكلي بالكسائؿ السميمة 
كفقا لمبادئ العدؿ كالقانكف الدكلي كىك ما يعني أف مجمس األمف ال يمتـز في عممو 

                                                           
 .38-37 ص-سابؽ، صاؿمرجع اؿحافظ غانـ، المنظمات الدكلية،  - 1
 .103، ص 1983محمد المجذكب، محاضرات في المنظمات الدكلية االقميمية، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، بيركت - 

2 -kelsen hansn the law of the united nation, op cit p 294. 
3 -oscar schachter « the quasi –judical role of the security conncil and the general 
assembly » vol 58, ajil, 1964, pp 960-965. 
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نما يمتـز فكؽ ذلؾ بمراعاة مبادئ العدؿ كالقانكف  بنصكص ميثاؽ األمـ المتحدة فحسب، كا 
 .الدكلي

لـ تتخمى عف إختصاصاتيا - األمـ المتحدة–إف الدكؿ المؤسسة لممنظمة الدكلية -2
نشائو كما أنيـ لـ يقمدكا أجيزتيا دكر المشرعيف  التشريعية، كأنيا تقـك بإقرار العرؼ الدكلي كا 

الدكلييف كال القدرة عمى إنشاء قكاعد جديدة، تضعيا فكؽ القانكف الدكلي فمـ تخكؿ الدكؿ 
الجمعية العامة صالحية التشريع إال في مسائؿ فنية بحتة مثؿ الطيراف المدني أك العمؿ أك 

 .الصحة أك اإلتصاالت كنحكىا

أنو إذا كانت الدكؿ قد أنشأت المنظمات الدكلية كخكلتيا صالحية إقرار قكاعد -3
 .(1)قانكنية دكلية، فإف ىذه القكاعد يجب في جميع الحاالت أف تخضع لمقانكف الدكلي

كعمى افتراض كجكد قاعدة قانكنية في أحد النظاميف كال تكجد في النظاـ اآلخر، ففي 
ىذه الحالة ال تثار أية إشكالية، فمك طبؽ مجمس األمف قاعدة نص عمييا الميثاؽ كلـ 
يتضمنيا القانكف الدكلي، فال يالـ مجمس األمف عمى ذلؾ، أنو تجاىؿ القانكف الدكلي، 

ككذلؾ لك طبؽ المجمس قاعدة مف قكاعد القانكف الدكلي غير كاردة في الميثاؽ، فإف مجمس 
 .بذلؾ يككف قد خضع لقانكف الدكلي كنفذ ما طمب منو

أما إذا كاف مجمس األمف ينتيج طرقا جديدة لمتسكية لسيت كاردة في الميثاؽ كال في 
القانكف الدكلي العاـ، فينا ينبغي أف نقكؿ بأف اإللتزاـ المفركض عمى المجمس بإحتراـ 

الميثاؽ كمراعاة القانكف الدكلي قد نفذ كأنتيى مف تمقاء نفسو في ىذه الحالة مادامت الييئة 
قد اصطدمت بيذه الفجكة في القانكف، ألنو مف الطبيعي أف اإللتزاـ بإحتراـ المشركعية 

 .الدكلية يعني كجكب تنفيذ تكصيتيا كقراراتيا كيعني أيضا عدـ التصرؼ ضد القانكف الدكلي

كيمكف القكؿ أف مجمس األمف يجب أف تصدر تكصياتو كقراراتو كفقا لمقانكف الدكلي 
 :كذلؾ كفقا لمرأم الفقيي في الغالب كيرجع تأييدنا ليذا االتجاه إلى نقطتيف أساسيتيف

                                                           
1 -dupuy pierre marie droit international public, paris, edition dalloz seiry collection peeis 
dalloz, 1992, p 127. 
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أف الميثاؽ يعد معاىدة دكلية كال يمكف أف تتناقض ىذه األخيرة أك تتعارض : أوليما
مع قكاعد القانكف الدكلي، الذم يعتبر أىـ مصادر المشركعية إذ تتميز قكاعده بالسمك عمى 
نتيائيا كممارسة  القكاعد التي تحكـ المنظمات الدكلية، ألف ىذه األخيرة تخضع في نشأتيا كا 

 1.اختصاصاتيا ألحكاـ القانكف الدكلي بإعتبارىا شحص مف أشخاصو

كعميو فإف المعاىدات المنشأة لممنظمات الدكلية كالتي مف بينيا ميثاؽ األمـ المتحدة 
 تظؿ إتفاقية دكلية محككمة بالقانكف الدكلي، بؿ ىي جزء ال يتجزأ منو  

أننا ال نستطيع أف نفرؽ بيف تحقيؽ السالـ كالقانكف، إذا أف اإلعتقاد بإمكانية : ثانييما
إعادة السالـ دكف تطبيؽ القانكف الدكلي ما ىك إال كىـ، فغالبا ما يستند مجمس األمف عمى 
 .بعض مبادئ القانكف الدكلي كأساس لتصرفو، فكيؼ إذف أف نستمر في إعفائو مف إحتراميا

ذا كانت المادة رقـ  مف الميثاؽ تقيـ عالقة كثيقة بيف التدابير الجماعية التي  (1/1)كا 
تتخذىا األمـ المتحدة كبيف كجكب تكافؽ ىذه التدابير مع مبادئ العدؿ كالقانكف الدكلي، 

بحيث إذ أتت ىذه التدابير عمى غير ما تقضى بو ىذه المبادئ مف أحكاـ، َتعيَف اعتبارىا 
تدابير غير شرعية، كبالرغـ مف أف ىذه المادة لـ تشر صراحة إلى مجمس األمف، فإنو ال 

يخفي عمى فطنة القارئ أف ىذا الجياز ىك المعنى بضركرة مراعاة العالقة بيف ىذه التدابير 
 .كتمؾ المبادئ بإعتباره المسؤكؿ األساسي عف المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف

كقد يثار التساؤؿ حكؿ تحديد المقصكد بيذه المبادئ كبياف ما إذا كاف ىناؾ اختالؼ 
 .بينيا كبيف قكاعد القانكف الدكلي

مف  (1/1)كيمكف القكؿ أف مبادئ العدؿ كالقانكف الدكلي التي تشير إلييا المادة رقـ 
االتفاقات : الميثاؽ ىي بذاتيا قكاعد القانكف الدكلي العاـ التي تجد مصادرىا الرئيسية في

ذا كاف األمر ىكذا، فما العمة مف (2)الدكلية، العرؼ الدكلي، المبادئ العامة لمقانكف ،  كا 
 تفضيؿ كاضعي الميثاؽ لتعبير مبادئ العدؿ كالقانكف الدكلي، دكف تعبير القانكف الدكلي ؟

                                                           
 .63ص، 1994 هصر،  ، اإلسكٌذريت ، الوعارف هٌشأةة، الدكلي المنظمات لقرارات العامة النظرية ،الذقاق سعيذ هحوذ- 1
 . مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية38المادة -2
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لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ يتعيف اإلشارة إلى أف ثمة قكاعد دكلية يجرم تطبيقيا عمى 
صعيد األسرة الدكلية جمعاء، كىي ما يعبر عنيا بقكاعد القانكف الدكلي العاـ، تميزا ليا عف 
القكاعد الدكلية التي يقتصر تطبيقيا عمى جماعات إقميمية معينة، كىي ما نعني بيا القكاعد 
القانكف الدكلي االقميمي كتمؾ التي تنحصر تطبيقيا عمى الدكؿ األكركبية دكف غيرىا مف 

 .(1)؟ (القانكف الدكلي األكركبي)الدكؿ األخرل 

أم أف مبادئ القانكف الدكلي التي كرد النص عمييا بالميثاؽ تعني فقط قكاعد القانكف 
الدكلي العاـ، دكف تمؾ التي تربط نطاؽ تطبيقيا بجماعة اقميمية معينة، إذ أف تعبير مبادئ 
القانكف الدكلي يتسع كثيرا عف اصطالح قكاعد القانكف الدكلي، فمبادئ القانكف الدكلي تطبؽ 

عمى سائر أعضاء الجماعة الدكلية، كلكف قد يقتصر تطبيقيا عمى منطقة جغرافية دكف 
 .غيرىا مف المناطؽ

لقد أكضحت محكمة العدؿ الدكلية عف رأييا في ىذا المكضكع، أثناء نظر مكضكع 
 .(ناميبيا باصطالح اليـك)جنكب غرب افريقيا 

ف كاف ما أصدرتو المحكمة مف آراء استشارية كأحكاـ قضائية يتعمؽ بالجمعية  كا 
العامة، فإف ما انتيت  إليو المحكمة في ىذا الشأف يفيد بالتأكيد في استخالص القاعدة محؿ 

 .(2)البحث، أم ضركرة التكافؽ بيف قرارات مجمس األمف كقكاعد القانكف الدكلي العاـ

 بشأف 1950 يكليك عاـ 11لعؿ مف أىـ ىذه اآلراء، الرأم اإلستشارم الصادر في 
الكضع الدكلي لجنكب غرب إفريقيا كالذم أعقبتو بالعديد مف األراء اإلستشارية كاألحكاـ 

القضائية، حيث تـ التسميـ لمجمعية العامة لألمـ المتحدة بمية اإلشراؼ عمى إدارة االنتداب 
الذم عيدت بو عصبة األمـ لجنكب إفريقيا عمى ىذه المستعمرة األلمانية، كىكذا أصبحت 
الجمعية العامة كالتي تعمؿ كفؽ مبادئ كأحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة، مطالبة بتطبيؽ قكاعد 

                                                           
 .124-130ص - ص، 1985صالح الديف عامر، مقدمة القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 1
 .138سابؽ، ص ص اؿمرجع اؿحساـ ىنداكم حدكد سمطات مجمس االمف، -  2
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تفاؽ اإلنتداب الذم تـ 22سابقة عمى ىذا الميثاؽ، أم المادة رقـ   مف عيد عصبة األمـ كا 
 ..(1)إبرامو كفقا ليذه المادة

 يكنيك عاـ 21مف ناحية أخرل، قررت المحكمة في رأييا اإلستشارم الصادر في 
 أف الجمعية العامة، بإعتبارىا جياز إشراؼ الحؽ في تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي 1971

 .(2)التي تجسدىا اتفاقية فيينا بشأف قانكف المعاىدات

كعمى ذلؾ فإف أجيزة المنظمات الدكلية عندما تستند في إصدار قراراتيا عمى قكاعد 
أخرل غير تمؾ الكاردة في مكاثيقيا المنشئة، فاف تقدير مدل مشركعية ىذه القرارات يتكقؼ 

عمى مدل تكافؽ ىذه القرارات مع تمؾ القكاعد مع نصكص المكاثيؽ المنشئة لممنظمات 
 .الدكلية األساس القانكني لمشركعية ىذه القرارات

لكنو في بعض الحاالت قد يحدث تعارض بيف نصكص الميثاؽ كبيف قكاعد القانكف 
الدكلي العاـ، فعندما يثكر التساؤؿ حكؿ النص المتعيف إعطاؤه األكلكية نص الميثاؽ أـ 

 القكاعد الدكلية الخارجية؟

 1955 يكنيك عاـ 7 حسمت محكمة العدؿ الدكلية في رأييا االستشارم الصادر في 
عممية التعارض بإعطاء األكلكية لنصكص الميثاؽ أثناء نظرىا مكضكع إجراءات التصكيت 

 .المطبقة عمى المسائؿ بالقرارات كالشكاكل الخاصة بإقميـ جنكب غرب إفريقيا

ككاف مكضكع المعركض عمى المحكمة ىك تحديد إجراءات التصكيت التي يتعيف 
عمى الجمعية العامة اتباعيا أثناء قياميا باإلشراؼ عمى ادارة انتداب ىذا االقميـ، بمعنى ىؿ 

يتعيف عمى الجمعية اتخاذ القرارات باإلجماع إعماال لنصكص العيد كالممارسة العممية 
لمجمس العصبة ؟ أـ عمى العكس فإنيا تستطيع اتخاذ ىذه القرارات بأغمبية الثمثيف كفقا 

 .ألحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة كممارستيا العممية

                                                           
. 140، ص  السابؽ لمرجعا ، حدكد سمطات مجمس االمف،حساـ ىنداكم-  1
مفتاح عمر حمد درباش، العالقة بيف محكمة العدؿ الدكلية كمجمس األمف في التسكية السممية لممنازعات السمـ كاألمف -  2

، د  .198ت، ص .الدكلييف، رسالة دكتكراه، كمية القانكف، جامعة الخرطـك
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نتيتت المحكمة إلى كجكب اتباع الجمعية العامة لنظاـ التصكيت كفقا لقكاعد ميثاؽ  كا 
األمـ المتحدة كىي األغمبية المطمقة أك أغمبية الثمثيف دكف التعكيؿ عمى قاعدة اإلجماع التي 

تميز بيا عيد عصبة األمـ َفَنقُؿ قاعدة اإلجماع مف مجمس العصبة إلى الجمعية العامة 
 .1يمثؿ اعتداء عمى أحد الخصائص المميزة ليذا الجياز األخير

ف كانت محكمة العدؿ الدكلية قد أقرت بأكلكية نصكص الميثاؽ عمى غيره مف  ىذا كا 
القكاعد الدكلية األخرل في شأف الجمعية العامة لألمـ المتحدة، فإف تمؾ األكلكية أيضا تمتد 
إلى ما يصدر عف مجمس األمف كقرارات، كتتحدد مشركعية قرارات مجمس األمف عمى ضكء 

 .مدل إتفاقيا أك تعارضيا مع ىذه النصكص كتمؾ القكاعد

ىؿ طغياف العامؿ السياسي في المنازعات التي تثار أماـ : كىناؾ تساؤؿ يطرح نفسو
 مجمس األمف يحكؿ دكف التسكية كفقا لمقانكف ؟

 :كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ البد مف ذكر نقطتيف أساسيتيف

أف ىناؾ - عمى الرغـ مف شيكع ذلؾ– أنو مف الخطأ أف نفترض :النقطة االولى
منازعات سياسية المنشأ مما يبعدىا بشكؿ نيائي عف منظكر التفكير القانكني، ففي الكقت 
الذم يرل فيو البعض أف التساؤالت السياسية يجب أال يككف ليا إجابات قانكنية، نجد أف 

التفرقة المكضكعية بيف ما يعد مسألة سياسية كما يعد مسألة  قانكنية يعد أمرا مستحيال مما 
يجعؿ المرء يعزؼ عف التعرض ليا، فما يعتبره البعض مسألة سياسة يراه البعض اآلخر 

 .مسألة قانكنية

أف ىناؾ إختالفا جكىريا بيف كؿ مف مجمس األمف كمحكمة العدؿ : النقطة الثانية
 .الدكلية في إستخداـ كتكظيؼ قكاعد القانكف الدكلي

إذ يقـك مجمس األمف بتسكية المنازعات عف طريؽ تشجيع األطراؼ عمى اإلتفاؽ فيما 
بينيـ أك التكصية بحمكؿ أخرل، كلمجمس األمف في ىذا اإلطار سمطة تقديرية كاسعة، ككؿ 
المطمكب منو ىك أف تتكافؽ حمكلو مع مبادئ القانكف الدكلي، كتسمح ىذه العممية السياسية 

                                                           
 .199المرجع السابؽ، ص ... " مفتاح عمر حمد درباش، العالقة بيف محكمة العدؿ الدكلية كمجمس األمف- 1
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لممجمس أف يتعرض لممشكالت المتعددة الجكانب، حيث يككف أفضؿ إستعدادا ليا مف ىيئة 
قضائية محضة فإذا كاف ىناؾ عشركف حال ممكنا أك خمسكف فإف سياستة تككف أفضؿ 

 .(1)استعداد كقدرة عمى تكفير اإلجابة داخؿ إطار كبير مف الحمكؿ المقبكلة

ذا كاف مجمس األمف يعمؿ في ظؿ شبكة مف الصعكبات عندما يسعى لتسكية  كا 
بإعتباره ىيئة –منازعات بما يتكافؽ مع قكاعد القانكف الدكلي، كالقكؿ بأف مجمس األمف 

يتجاىؿ القانكف الدكلي، ىك قكؿ فيو مبالغة كعدـ تكجيو سميـ، كالمؤكد أف - سياسية
استخدامو لمقانكف يختمؼ كثيرا عف استخدامو بكاسطة محكمة العدؿ الدكلية، كىك دائما ما 

يجد نفسو في مكاجية مع اإلختيار بيف ترتيب الحمكؿ الكسط أك التصرؼ بشكؿ شبو 
 .قضائي

كنخمص مف كؿ ذلؾ بأف مجمس األمف ليس ممزما فقط باحتراـ نصكص الميثاؽ 
–فحسب بؿ ممزما أيضا باحتراـ قكاعد القانكف الدكلي بأف تأتي قراراتو بالتدخؿ العسكرم 

متكافقة مع نصكص الميثاؽ  - بفرض تدابير عسكرية في شأف حفظ السمـ كاالمف الدكلييف
ال ُكِصَمْت بعدـ المشركعية  .كقكاعد القانكف الدكلي كا 

 المطمب الثاني

 شروط مشروعية قرارات مجمس األمن

 باتخاد التدابير العسكرية

إذا كاف مف الميـ تحديد األساس القانكني لشرعية قرارات مجمس األمف فإنو يعد مف 
الضركرم أيضا أف نتناكؿ بااليضاح تحديد شركط شرعية ىذه القرارات، كيقصد بيا الشركط 
التي يتعيف عمى مجمس األمف أخذىا في الحسباف عند إصداره لقراراتو المتعمقة بحفظ السمـ 

كاألمف الدكلييف، إلمكاف القكؿ بتكافؽ تمؾ القرارات كاألسس القانكنية التي تعد أساسا 
لشرعيتيا، فقد حدد ميثاؽ األمـ المتحدة األىداؼ التي مف أجميا أنشئت المنظمة كبيف 

                                                           
1  -milton katz, the relevance a djusication writes interstingly of (pltical desisions with a 
sence of law) 1968, pp 145-160. 
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اإلختصاصات المنكطة بأجيزتيا الداخمية ككيفية ممارسة ىذه األخيرة لتمؾ اإلختصاصات 
باعتبارىا الشركط التي يتعيف أف تأخذىا ىذه األجيزة في الحسباف عند إصدار قراراتيا 

 .1المختمفة لكي تنعت بالمشركعية

كبناء عمى ذلؾ يككف مف الضركرم عمى مجمس األمف كىك يتخذ قراراتو المتعمقة 
بالمحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف الحرص عمى أف تأتي قراراتو متفقة مع أىدافو 

كاختصاصاتو الخاصة، إضافة إلى ضركرة مراعاة اإلجرارات المنصكص عمييا في الميثاؽ 
لممارسة ىذه االختصاصات كؿ ذلؾ لكي تنعت ىذه القرارات بالمشركعية، أما إذا صدرت 

 .2قرارات المجمس بالمخالفة ليذه الشركط فإنو يصبح مف الكاجب  نعتيا بعدـ المشركعية

ذا كانت ىذه الشركط ضركرية لنعت قرارات المجمس بالمشركعية، فإنيا ال تعتبر  كا 
خضكع تطبيقيا - باإلضافة إلى لذلؾ–كافية الستمرار تمتعيا بيذا الكصؼ إذ يتعيف 

إلشراؼ كرقابة  األمـ المتحدة، أما إذا تخمت ىذه األخيرة عف إشرافيا كرقابتيا إلحدل الدكؿ، 
ألصبح في اإلمكاف إنحراؼ ىذه األخيرة بالقرارات عف األىداؼ التي صدرت مف أجميا، 

 .3األمر الذم يناؿ بالضركرة مف مشركعيتيا

كمف الطبيعي أف إعماؿ قكاعد الشرعية الدكلية يتكافؽ إلى حد كبير مع كيفية تفسير 
نصكص الكثائؽ المنشئة لممنظمات الدكلية خاصة ماتعمؽ منيا بتحديد أىدافيا  
ختصاصات األجيزة الداخمية كبياف اإلجراءات الكاجب اتباعيا في ممارسة ىذه  كا 

االختصاصات، كعميو كاف مف المناسب أف نميد لدراسة ىذه الشركط ببياف كيفية تفسير 
 .المكاثيؽ المنشئة لممنظمات الدكلية
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 الفرع االول

 .(1)قواعد تفسير المواثيق المنشئة لمنظمات دولية

يأتي االتفاؽ المنشئ لممنظمة الدكلية، ترجمة حقيقية إلرادات الدكؿ المكقعة عمييػا، 
كقد يحدث أف تختمؼ في ذلؾ الدكؿ حكؿ تفسير كتطبيؽ بعض النصكص الكاردة فيو، 
كخاصة فيما كرد مف نصكص غامضة أكمبيمة فيصبح مف الالـز الكصكؿ إلى طريقة 
مقبكلة بخصكص التفسير، بما يرضي الدكؿ األعضاء مف ناحية، كال يؤدم إلى إعاقة 
المنظمة كيجعميا عاجزة عف القياـ بكظائفيا تحت ضغط الشكميات كغمكض النص مف 

 .(2)ناحية أخرل 

التفسير : كلقد جرل العمؿ عمى كجكد أسمكبيف في تفسير مكاثيؽ المنظمات الدكلية
 .الضيؼ كالتفسير المكسع

 :التفسير الضيق-1

مؤدل ىذا األسمكب التعكيؿ عمى إرادة الدكؿ التي ساىمت في إعداد الكثيقة المنشئة 
لممنظمة الدكلية، كيمثؿ الرجكع لألعماؿ التحضيرية لنصكص تمؾ الكثيقة الكسيمة المناسبة 

 .(3)لمتعرؼ عمى المحتكل الحقيقي ليذه النصكص

                                                           
تجدر اإلشارة إلى اف ميثاؽ األمـ المتحجدة ككذلؾ األعماؿ التحضيرية لمؤتمر ساف فرانسيسكك لـ يرد بيا نص صريح - 1

اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات في   ذكرىابخصكص تفسير نصكص الميثاؽ، إذا فإف القكاعد المعركفة في التفسير كالتي تـ
م المتبعة، مع األخذ بأسمكب التفسير المكسع لتمكيف المنظمة مف القياـ ق( 32-31) في المكاد 1986، 1969عامي 

   (عمى نحك ما سنكضح)بكظائفيا 
-Siman « D » lintepretation judicaie de troites d’organizations internationals, paris, pedone, 
1981, p 167-182. 

، ص 1994عبد العزيز مخيمر قانكف المنظمات الدكلية، النظرية العامة، األمـ المتحدة كالمنظمات المتخصصة،  - 2
89-95 .
 .144سابؽ، ص اؿمرجع اؿحساـ ىنداكم، حدكد سمطات مجمس األمف، -  3
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ييدؼ ىذا األسمكب إلى الحد مف سمطة أجيزة المنظمة الدكلية، كتفادم إساءة 
استعماؿ السمطة مف جانبيا مع المحافظة عمى سيادة الدكؿ األعضاء بالمنظمة، كبالتالي 
 .(1)التكسع في الحاالت التي يمكف فييا التقرير بعدـ مشركعية القرارات الصادرة عف المنظمة

كىذا األسمكب لمتفسير يعيبو ما يؤدم إليو مف الجمكد في القكاعد القانكنية كعدـ 
مركنتيا مما يعكقيا عف مكجة تطكرات الحياة الدكلية كالمتغيرات كالمستجدات التي تحدث 
فييا مف ناحية، كيفقدىا مف ناحية أخرل القدرة الذاتية عمى تفسير كثائقيا المنشئة بما يتفؽ 

 .(2)كالظركؼ التي تجتازىا ككاف مف المسير التنبؤ بيا عند كضع ىذه الكثائؽ

 :التفسير الموسع-2

ىذا األسمكب تقـك بو أجيزة المنظمة دكف تقييد أك ارتباط األطراؼ إال في حدكد 
معينة، كيعطي قدرا كبيرا مف اإلىتماـ لكيفية ممارسة األجيزة إلختصاصاتيا المختمفة عند 

 .مكاجيتيا لممشاكؿ الجديدة تحقيقا لألىداؼ التي تسعى إلييا

كييدؼ ىذا التفسير إلى تكسيع سمطات كاختصاصات المنظمة، كىك تفسير لو ما 
يبرره في ظؿ التطكرات اليائمة التي تعيشيا الحياة الدكلية المعاصرة، لذا كاف مف الضركرم 
تفسير مكاثيؽ المنظمات الدكلية بطريقة مباشرة لما كاف عميو الحاؿ في ظؿ القانكف الدكلي 
التقميدم، حيث كانت الحياة بطيئة الَكقع ثقيمة الحركة، لذا فإف قرارات المنظمة في ظؿ ىذا 

ال  التفسير تكصؼ بإساءة استعماؿ السمطة، كال تعد باطمة، ألف العبرة بالجكىر كالمكضكع، كا 
تحكلت المنظمة لجياز عقيـ غير قادر عمى مالحقة التطكرات السريعة كظركؼ العصر 

 .(3)المتجددة

كىذا األسمكب تراه كاضحا في أحكاـ القضاء الدكلي، فقد استندت محكمة العدؿ  
الدكلية في تفسير ميثاؽ األمـ المتحدة في الحاالت التي تصدت ليا إلى نظرية 

                                                           
،  ص 1995عمي ابراىيـ قانكف المنظمات الدكلية، النظرية العامة األمـ المتحدة، دار النيضة العربية، القاىرة، -  1

115-116. 
 .144، ص  السابؽ مرجعاؿحساـ ىنداكم، -  2
 .117سابؽ، ص اؿمرجع اؿعمي إبراىيـ، قانكف المنظمات الدكلية، -  3
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، لألخذ باألسمكب المكسع، كبمقتضى ىذه النظرية فيككف الجياز (1)"االختصاصات الضمنية"
القائـ عمى إدارة  المنظمة ممارسة ما نص عميو دستكرىا مف سمطات، كما تفترضو نصكص 

 .(2)ذلؾ الدستكر مف سمطات تبعية كضمنية

كبمعنى آخر فإنو في إطار ىذه النظرية يتعيف تفسير مكاثيؽ المنظمات الدكلية  
نما أيضا بكافة  بالطريقة التي تخكليا التمتع ليس فقط باالختصاصات المقررة ليا صراحة، كا 
ف لـ يرد النص عمييا بصراحة في ميثاؽ المنظمة إال أنيا  االختصاصات الضمنية التي كا 
تعد ضركرية لممارسة المنظمة لنشاطيا كتحقيؽ أىدافيا، كعدـ تقاعسيا عف مكاكبة ركب 

، كفي عبارة أخرل فإنيا (3)التطكر كالتغيير الذم يحدث في مجاؿ العالقات الدكلية
اختصاصات لـ ينص عمييا بصراحة كلكف تقتضييا بالضركرة كحكـ الالـز طبيعة العمؿ 

 .المنظمة بغرض تمكينيا مف تحقيؽ أىدافيا

بناء – مف محكمة العدؿ الدكلية 1949ففي الرأم االستشارم الصادر في أبريؿ عاـ 
بشأف تعكيض األضرار التي تصيب مكظفي االمـ المتحدة أثناء  - عمى طمب الجمعية العامة
إلى أف - رغـ أنيا كانت بصدد مسألة لـ يتعرض ليا الميثاؽ- خدمتيـ انتيت المحكمة

أعضاء األمـ  المتحدة بما أقركا مف حقكؽ ككاجبات قد خكليا االختصاص الالزمة ألعماؿ 
كظائفيا بطريقة فعالة، كأنو يجب اإلعتراؼ لألمـ المتحدة باالختصاصات الالزمة لكي تؤدم 
كاجبيا كلك لـ يكف منصكصا عمييا صراحة كقررت تبعا لذلؾ أنو يجب طبقا لمقكاعد القانكف 
الدكلي اإلعتراؼ لممنظمة باالختصاصات غير المنصكص عمييا بصراحة في الميثاؽ متى 

 .(4)كانت ضركرية مف أجؿ ممارسة كظائفيا

تمتع ب الجدير بالذكر أف ليذا الرأم أىمية قانكنية كبرل حيث اعترؼ كألكؿ مرة،        
المنظمة الدكلية بالشخصية القانكنية الدكلية حاسما بذلؾ خالفا فقييا كبيرا في ىذا 

. الخصكص

                                                           
  126، ص 1973-1972عبد العزيز سرحاف، التنظيـ الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 1
 .282، ص 1977 اإلسكندرية، ،محمد طمعت الغنيمي، الكجيز في التنظيـ الدكلي، منشاة المعارؼ-  2
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ىذا كقد أعطت المحكمة الدكلية اختصاصا جديدا لمجمعية العامة لـ يرد بو نص في 
 (ناميبيا حاليا)الميثاؽ، كذلؾ في رأييا االستشارم الخاص بكضع إقميـ جنكب غرب إفريقيا 

عندما انتيت عف طريؽ فكرة االختصاص الضمني إلى أف الجمعية العامة ليما حؽ 
مف الميثاؽ كالذم يعطييا الحؽ في  (10)اإلشراؼ عمى إقميـ ناميبيا طبقا لنص المادة رقـ 

مناقشة جميع المسائؿ أك القضايا التي تدخؿ في نطاؽ الميثاؽ، كتصدر تكصياتيا بشأنيا 
ف كاف قد أعطى لمجمعية العامة اختصاصا لـ  إلى أعضاء األمـ المتحدة، كىذا التفسير كا 
يرد بو النص في الميثاؽ، إال أف أىداؼ كمبادئ األمـ المتحدة تجعؿ مف الضركرم إسناد 

ىذا االختصاص إلييا أنو مستفاد مف طبيعة عمؿ المنظمة الذم يجب أال يكافئ اإلستعمار 
 .(1)كيساعد الدكؿ الصغيرة عمى الحصكؿ عمى استقالليا كالسيادة عمى مكاردىا الطبيعية

كيميؿ القضاء الدكلي إلى األخذ بالتفسير الكاسع لممكاثيؽ المنشئة لممنظمات الدكلية 
كذلؾ كي تتمكف المنظمة مف مكاجية العالقات كاألحداث التي تحدث أثناء حياة المنظمة، 

فالمنظمة الدكلية أنشأت لتحقيؽ أىداؼ كأغراض معينة كبيذا ينبغي أف تخكؿ السمطات التي 
 2تمكنيا ممف تحقيؽ ىذه األىداؼ كتمؾ األغراض

كيمكف القكؿ، أنو لما كاف تطبيؽ النص يتكقؼ في النياية عمى التفسير الذم ُيعطى 
لو كبإعتبار أف ميثاؽ األمـ المتحدة ىك معاىدة دكلية جماعية فيك يخضع لمقكاعد العامة 

 .في تفسير المعاىدات مع مارعاة الطبيعة الخاصة ليذه المعاىدة

كلما كانت طبيعة المنظمات الدكلية سريعة التطكر، فال ينبغي الرجكع إلى األعماؿ  
التحضيرية إال في أضيؽ الحدكد كبمنتيى الحذر، نظرا لما ترتب عمى اتباعيا مف إخراج 

إلى صكرة - كقت الإلتفاؽ عمييا- النصكص عف الصكرة التي كانت في أذىاف كاضعييا
 .أخرل يتمثؿ في ما جرل عميو العرؼ الدكلي كالممارسة العممية

كمف ناحية أخرل، إذا كانت مف طبيعة المعاىدات المنشئة لمنظمات دكلية، أف تقييد 
مف حرية الدكؿ األعضاء في ممارسة سيادتيا فإنو ينبغي تفسير النصكص المحددة لنطاؽ 

                                                           
  .111-110 ص-سابؽ، صاؿمرجع اؿ قانكف المنظمات الدكلية، ،عمي إبراىيـ-  1
 .95سابؽ، ص اؿمرجع اؿعبد العزيز مخيمر عبد اليادم، قانكف المنظمات الدكلية، -  2
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، كيسرم ذلؾ بطبيعة (1)اختصاص أجيزة المنظمة في مكاجية الدكؿ األعضاء تفسيرا ضيقا
الحاؿ عمى اختصاص مجمس األمف كفقا ألحكاـ الفصؿ السابع كالتي قد يترتب عمى التكسع 
في تفسيرىا، إىدار لمبدأ عدـ جكاز التدخؿ في شؤكف الداخمية لمدكؿ كاألنحراؼ بالسمطات 

 .المخكلة لو عف اليدؼ مف إنشائو

كىذا ال يعني الكقكؼ عند حرفية النصكص، بؿ يجب إعماؿ ىذه النصكص كفيميا 
المرف المتماشي مع اليدؼ الذم ترمي النصكص إلى تحقيقو كذلؾ إعماال لقاعدة إعماؿ 

 .النصكص

إذف ال ينبغي أف يتسع التفسير فيعطي المنظمة اختصاصات جديدة لـ ينص عمييا 
صراحة، كال أف يضيؽ فيحرميا مف الكسائؿ الالزمة لممارسة اختصاصاتيا، كمف ثـ فال 
يتعارض مبدأ التفسير الضيؽ مع ما انتيت إليو محكمة العدؿ الدكلية في بعض أرائيا 

االستشارية مف إمكانية تمتع المنظمة الدكلية باختصاصات ضمنية، عمى أنو ليس مف بيف 
االختصاصات الضمنية ما يسمح لمجمس األمف بالتدخؿ بفرض جزاءات دكلية خارج إطار 
الفصؿ السابع ككفقا لمشركط كالحاالت المحددة، فميس لنظرية االختصاصات الضمنية ما 

يبررىا فيما يتعمؽ بفرض جزاءات دكلية خارج إطار الفصؿ السابع، حيث أف النصكص مف 
الكضكح كالصراحة التي تسمح لمجمس األمف بممارسة كافة ميامو المتعمقة بحفظ السمـ 

 .كاألمف بممارسة كافة ميامو كاجباتو

كال ريب في أف التمسؾ بأسمكب التفسير الضيؽ لنصكص الميثاؽ يمثؿ األسمكب 
المناسب لمدكؿ التي تسعى إلى تقرير عدـ مشركعية قرارات مجمس األمف التي تخرج عف 
نطاؽ كحدكد سمطاتو المحدد بنصكص صريحة في ميثاؽ األمـ المتحدة، فإذا كاف الخركج 
عمى أسس الشرعية الدكلية في تزايد مستمر في ظؿ ما يسمى بالنظاـ الدكلي الجديد، فإف 
األسمكب المناسب ىك التفسير الضيؽ في النصكص المحددة الختصاص األجيزة الداخمية 

 .في األمـ المتحدة كمنيا مجمس األمف
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 في ىذا الشأف أنو عند اإلختالؼ (1)كنؤيد ما ذىب إليو بعض الرجاؿ الفقو الدكلي
حكؿ تفسير نص معيف يككف مف المستحسف أف تمجأ الدكؿ إلى القضاء الدكلي كأف تمتـز 

 .مقدما باحتراـ ما قد ينتيي إليو

 الفرع الثاني

 الشروط الموضوعية لمشروعية قرارات مجمس األمن

 بالتدخل العسكري

 الضكابط يجعؿ األمر كىذا ،دستكرية طبيعة المتحدة األمـ لميثاؽ أف سبؽ فيما رأينا
 لمنظمة تنفيذم كجياز األمف مجمس فإؼ، دستكرية قيكد انوكك إلى ترقى عمييا نص التي
 ىدؼ مكه أال، العالمية المنظمة أىداؼ تحقيؽ عف الرئيسي فيك المسؤكؿ المتحدة األمـ
 باإلختصاصات باإللتزاـ المنظمة أجيزة مف المطالبيف أكؿ نوأك، الدكلييف كاألمف السمـ حفظ
 .2الميثاؽ لو منحيا التي

 باعتباره األمف مجمس تفكيض النيابة ىذه عمى ترتب ثـ كمف ،النائب ىك لسمجؿفا
 حتى نيابتو بحدكد يتقيد كالنائب ،المتحدة األمـ أعضاء كىـ األصيؿ الطرؼ قبؿ مف النائب
 .3مشركعا تصرفو يككف

كلذلؾ تعتبر سمطة إصدار التكصيات كاتخاذ القرارات أىـ السمطات التي يزكد بيا 
التنظـ الدكلي كتتقيد ىذه السمطة مف ناحيتيف، فمف الناحية األكلى يقتصر حؽ ممارسة ىذه 

، كمف -التقيد باالختصاصات-السمطات عمى الحاالت التي ينص عمييا ميثاؽ المنظمة 
الناحية الثانية يجب أف تككف ىذه التكصيات كالقرارات متفقو مع أىداؼ كمبادئ المنظمة 

 .(4 )-التقييد باألىداؼ-الدكلية 
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كيعد شرطان لتقّيد باألىداؼ كاالختصاصات المحددة بالميثاؽ كأحكاـ القانكف الدكلي 
مف الشركط المكضكعية التي يتعيف عمى مجمس األمف أف تأتي قراراتو متفقة معيا حتى 

 :تتسـ بالمشركعية، كفيما يمي نكضح مضمكف كؿ شرط في نقطة مستقمة

 التقييد باألىداف الخاصة بمجمس األمن: أوال

يتعيف عمى مجمس األمف فيما يصدر عنو مف قرارات أف يستيدؼ تحقيؽ األىداؼ 
التي ُأْنِشأ مف أجميا، كعمى ذلؾ فإنفصاـ العالقة بيف ما يصدر مف قرارات كتمؾ األىداؼ ما 

 .يستكجب القضاء بعدـ مشركعيتيا

مف الميثاؽ قد عيدت إلى مجمس األمف بالتبعات  (24)كلما كانت المادة رقـ 
الرئيسية في أمر حفظ السمـ كاالمف الدكلييف، فإف عمى مجمس األمف َتكخي تحقيؽ ىذا 

اليدؼ فيما يصدره مف قرارات حتى يمكف نعتيا بكصؼ الشرعية، أما إذا استيدؼ المجمس 
تحقيؽ أىداؼ أخرل غير المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف، فإنو يمكف كصؼ القرار 
بعدـ الشرعية لما يشكمو ذلؾ مف انحراؼ بالسمطة التي خكلو إياىا ميثاؽ األمـ المتحدة، 

حيث إف كضع ىذه القكاعد مكضع تطبيؽ ينبغي أف يتـ كفقا لنظرية اإلختصاصات 
 .(1)الضمنية

كلعؿ ىذا الشرط يمكف أف يستفاد مف قضاء محكمة العدؿ الدكلية، ففي رأييا 
 مف يستخمص حيث، (2) بشأف نفقات األمـ المتحدة1962اإلستشارم الصادر في عاـ 

 مف يشاء ما إصدار في حرا ليس األمف مجمس خاصة كبصفة المنظمة أجيزة أف قضائيا
 أنشئت الذم اليدؼ تحقيؽ منيا الغرض كاف إذا مشركعة تعد القرارات فإف كبالتالي , قرارات

 ةالمشركعي بعدـ تكصـ نيافإ ذلؾ عف القرارات ىاتو خركج حاؿ في أما المنظمة اجمو مف

كىناؾ بعض الشركط المتعمقة بأىداؼ قرارات مجمس األمف بالتدخؿ العسكرم كالتي 
 :يجب مراعاتيا في ىذه قرارات فإنيا تتمثؿ في اآلتي

                                                           
1  -l.Cavare, les sanctions dans le cadre de l’o.u.n rcadi, 1952, p 223. 
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 يجب أف يراعي مجمس األمف في قراراتو بالتدخؿ العسكرم أف تككف مكضكعية -أ
كخالية مف التعنت كتعمد تعجيز الدكلة محؿ القرار، ألف الغاية عند فرض تمؾ العقكبات ىك 

كمف قرارات مجمس األمف ذات الصفة التعجزية، قرار . (1)الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف
 (ب)، كالذم أكجبت الفقرة (2)1990 أبريؿ عاـ 14بتاريخ   (986)النفط مقابؿ الغذاء رقـ 

منو كضع المبالغ المتحصمة مف النفط في حساب خاص يؤسسو العالـ لألمـ المتحدة، عمى 
مف القرار،  (8)أف يكزع منو بعض التكاليؼ كالنفقات التي حددتيا ككضعت شركطيا الفقرة 

أف يتـ تكزيع المكاد المستكردة بناء عمى خطة يكافؽ عمييا  (A/2/8)حيث استمـز البند 
 .األميف العاـ

كيتضح أف الحصة المقررة لمظركؼ اإلنسانية لمشعب العراقي ليست إال الجزء اليسير 
جبت ىذه الفقرة مف القرار في بنكدىا اقتطاع المبالغ الالزمة لمتعكيضات  كأ مف العائدات،

كخصـ تكاليؼ لجاف التفتيش   ( مف عائدات العراؽ النفطية%30كىي حسب القرار )
، مكنفقات أنشطتيا، كاقتطاع المبالغ الالزمة ألعماؿ المجنة الخاصة بنزع السالح العراؽ

كاقتطاع تكاليؼ المجنة الخاصة المشكمة لتنفيذ القرار النفط مقابؿ الغذاء، كاحتجاز مبمغ 
 لمزـك (escrow)عشر مالييف دكالر أمريكي كؿ تسعيف يكما، تكدع في الحساب الخاص 

، باإلضافة إلى أف شرائيا مرىكف بمكافقة 1992لعاـ (778)مف القرار رقـ  (6)تنفيذ الفقرة 
كالتي أثبتت . (3)1990 عاـ 661مف القرار  (6)المجنة الخاصة المؤسسة بمكجب الفقرة 

ممارستيا لمعمؿ أنيا أحيانا تعرقؿ عقكد اإلستيراد التي تمت المكافقة عمييا، فقد منع استيراد 
 .أقالـ الرصاص لمطالب بحجة أف مادة الرصاص تستخدـ  في صناعات عسكرية

                                                           
فصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، رسالة دكتكراه مقدمة لكمية ؿعمي ناجي صالح  األعكج، الجزاءات الدكلية في ا-  1

 .297، ص 2004 جامعة القاىرة، ،الحقكؽ
يجاد حؿ يحفظ عميو سيادتو بشأف إبعدما أعيتو الحيمة في )كقع العراؽ عمى مذكرة التفاىـ بشأف تنفيبذ ىذا القرار - 2
ستيراد السمع كالمكاد إ ستيراد السمع المسمكح بيا كتكزيع كاالستفادة  مف عائدات النفط أك عمى األقؿ تقدير تحسيف شركط إ

أكؿ شحنة  (عمى أثر ذلؾ) 1996، كبناء عمى ذلؾ تـ تصدير أكؿ شحنة نفط في ديسمبر 1996في مايك   (المسمكح بيا
:  اإلطالع بتاريخ.http//www.un.org/pepts/oip االنترنيت  مكقع عمى.1997أغذية في مارس مف العاـ 

07/04/2017 
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كيمكف القكؿ أف الصفة التعجيزية لمقرار لـ يقصد بيا استحالة أك صعكبة تنفيذه، بؿ 
ىدار حقيا في فرض  يدخؿ في ذلؾ تعمد اإلنتقاص مف سيادة الدكلة المعنية بالقرار كا 

سيادتيا عمى ثركاتيا الطبيعية أك حقيا في اختيار أسمكب الحكـ الذم تراه مالئما لكاقعيا 
االجتماعي كالسياسي كالديني كالتاريخي، كحقيا في تممؾ األسمحة الالزمة لمدفاع عف 

 .حدكدىا

 يجب عمى مجمس األمف في قراراتو المتعمقة بالتدخؿ العسكرم أال يسيئ استخداـ -ب
سمطتو التقديرية المخكلة لو كفقا ألحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كتتجمى 

صكرة إساءة مجمس األمف في استخداـ السمطة التقديرية في تكييؼ المكقؼ بخالؼ االكاقع 
، كقد تتـ أساءه  أك فرض جزاءات ال تتناسب مع المكقؼ أك النزاع أك زادت عف الحد الالـز

استخداـ السمطة التقديرية بالتدخؿ في أمكر ال تتعمؽ بالسمـ كاألمف الدكلييف، أك عدـ 
التصدم كاتخاذ المكقؼ السياسي في مسائؿ تيدد السمـ كاألمف الدكلييف أك تمثؿ إخالال بيما 

 .1أك في حالة مف حاالت العدكاف

" لككاربي" كمف األمثمة الصارخة عمى استخداـ ىذا السمطة، يظير جميا في القضية 
 مارس 31إذ شكؾ بعض فقياء القانكف الدكلي في شرعية قرار مجمس األمف الصادر في 

قتصادية ضد ليبيا بتيمة تكرط لميبييف في تفجير 1992  الذم فرض عقكبات عسكرية كا 
كأسس ىذا الفريؽ رأيو ىذا عمى . 19882طائرة البانـ األمريكية فكؽ قرية لككاربي عاـ 

إنفصاـ العالقة بيف المطالبة بتسميـ المكاطنيف المبييف كبيف المحافظة عمى السمـ كاألمف 
الدكلييف، كذلؾ نظرا لمبعد الزمني بيف كاقعتي التفجير كالمطالبة بالتسميـ، األمر الذم يندر 
معو تأـز العالقات بيف الدكؿ الغربية كالجماىرية العظمى عمى النحك الذم يمكف أف ييدد 

 .السمـ كاألمف الدكلييف بالخطر

كيرل ىذا الفريؽ مف الفقياء أنو كاف باألحرل البحث عف حؿ ليذه المشكمة عف 
طريؽ المباحثات الدبمكماسية المباشرة بيف األطراؼ المعنية اك المجكء لمتحكيـ أك القضاء 

                                                           
  305 المرجع السابؽ، ص فصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة،ؿعمي ناجي صالح  األعكج، الجزاءات الدكلية في ا- 1
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الدكلي، كليس عف طريؽ إقحاـ مجمس األمف الدكلي فيمثؿ ىذه المشكمة التي تبعد كثيرا عف 
 .   1نطاؽ أىدافو

كتجدر اإلشارة إلى أف إنتياء الحرب الباردة كما ترتب عمييا مف زكاؿ اإلعتبارات 
الدكلية كالمصالح التي كانت تعكؽ ممارسة مجمس األمف لدكره في حفظ السالـ كاألمف 

 .الدكلييف، مما يقتضي مف مجمس األمف أف يتصدل كيحسـ ىذه القضية التي طالما أمدىا

 يجب أف يككف مبدأ حسف النية ىك الرائد لمجمس األمف عند صناعتو ألم قرار -ج
بالتدخؿ العسكرم كفي أم شأف مف الشؤكف الداخمية لمدكؿ األعضاء أم تغميب ركح 

النصكص عمى حرفيتيا، كأف يعمد إلى منع محاكلة اإللتفاؼ عمى مقاصدىا أك تطكيع 
 .مضامينيا

" السير ىمفرم كالدؾ" كىذا ما أشار إليو المقرر الخاص لمكضكع المعاىدات الدكلية 
لـ تدخؿ فكرة حسف النية لمجرد زخرفة النص، "أماـ لجنة القانكف الدكلي عندما قاؿ بأنو 

نما لكي يبيف أف ىناؾ مبدأ مرتبطا بجميع النظـ القانكنية، كال يتصكر كجكد نظاـ قانكني  كا 
كمما يؤكد ىذا أف النص عمى مبدأ حسف " قائـ عمى العكس، أم مؤسس عمى سكء النية

لكي " ىذه المادة إذ تنص  مف ميثاؽ األمـ المتحدة، (2/2)النية لـ يرد فقط في المادة رقـ 
يكفؿ أعضاء األمـ المتحدة ألنفسيـ جميعا الحقكؽ كالمزايا المترتبة عمى صفة العضكية 

كككف النص  لـ "يقكمكف في حسف النية بااللتزامات التي أخذكىا عمى عاتقيـ بيذا الميثاؽ 
يذكر مجمس األمف، فإف ىذا ال يعني انو في حؿ مف أمر حسف النية، بؿ ىك اكلى بالتقييد 
بيا، العتباره يعمؿ لصالح الدكؿ في عالقتيا تجاه بعضيا بعضا كبالتالي فإف التزاـ حسف 

النية كرد ضمنا باعتبار عمؿ مجمس االمف يتصؿ بعالقات  الدكؿ في عالقتيا تجاه بعضيا 
 .2بعضا

 حسف النية مف المبادئ الرساخة في القانكف الدكلي، بعامة ميثاؽ األمـ كما أف
مف اتفاقية فيينا لقانكف  (26.31)، بؿ كررتو كأكدتو أيضا المادتيف رقمي .المتحدة بخاصة

                                                           
 .202المرجع السابؽ، ص ... " مفتاح عمر حمد درباش، العالقة بيف محكمة العدؿ الدكلية كمجمس األمف- 1
 .292سابؽ، ص اؿمرجع اؿعمي ابراىيـ، الحقكؽ كالكاجبات في عالـ متغير، - 2
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المعاىدات، لذا فإف مبدأ حسف النية أصبح أحد القكاعد المعكؿ عمييا في شرعية ممارسة 
االختصاص، أم أػف محتكل المبدأ ىك محتكل مكضكعي كليس ذاتيا ألنو يقدر كفقا 

 .(1)لضركرات مادية

 االلتزام باالختصاصات الخاصة بمجمس االمن: ثانيا

إذا كانت محكمة العدؿ الدكلية قد أكلت اىتماما كبيبرا لضركرة تقيد األجيزة الدكلية 
فيما يصدر عنيا مف قرارات باألىداؼ التي أنشئت مف أجميا، فإنيا حرصت عمى ضركرة 

احتراـ ىذه األجيزة الختصاصاتيا الخاصة، كىي بصدد إصدار ما تشاء مف قرارات، لما في 
ذلؾ مف تأثير عمى مشركعية  ىذه القرارات، إذ يستفاد مف قضاء المحكمة في ىذا المجاؿ 

أف قرارات أجيزة المنظمات الدكلية ُتعُد غير مشركعة، إذا ما صدرت بالمخالفة 
 .(2)لالختصاصات الممنكحة ليا صراحة أك ضمنا مف قبؿ المكاثيؽ لمنشئة ليذه المنظمات

 بشأف 1950 مارس عاـ 3ففي رأم اإلستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية الصادر في 
مدل إختصاص الجمعية العامة بقبكؿ عضك في األمـ المتحدة، طمب مف المحكمة اإلجابة 
عمى ما إذا كاف لمجمعية العامة أف تنفرد بقرار قبكؿ عضكية مثؿ ىذه الدكلة، بالرغـ مف أف 

مف الميثاؽ تقرر كجكب صدكر قرار اإلنضماـ مف الجمعية العامة بناء  (4/2)المادة رقـ 
 .(3)عمى تكصية مف مجمس األمف

ككانت إجابة المحكمة كفقا لممعنى الطبيعي كالمعتاد لمنص ىي النفي مقررة أنو ليس 
في إمكاف الجمعية أف تمارس اختصاصا لـ يعترؼ ليا بو صراحة ميثاؽ األمـ المتحدة، 

كعميو القكؿ بأف صدكر قرارا مف جمعية العامة بقبكؿ عضك جديد دكف صدكر تكصية مف 
 .(4)مجمس األمف يعد قرارا باطال لتجاكزه حدكد السمطات التي يمنحيا الميثاؽ لمجمعية العامة

                                                           
 .293، ص السابؽ  عمى ابراىيـ، المرجع-  1
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كفي مكضكع نفقات األمـ المتحدة، فقد أكدت محكمة العدؿ الدكلية أف قكة الطكارئ 
التابعة لألمـ المتحدة في الشرؽ األكسط كالككنغك ال تعد مف قبيؿ األعماؿ القمعية التي 

تخص مجمس األمف كحده بسمطة تقريرىا، كيضيؼ الرأم االستشارم الذم أصدرتو المحكمة 
لتعيف اعتبار " أم عمؿ قمعي"في ىذا الشأف القكؿ بأنو لك كاف ليذه القكات ىذا الكصؼ 

ف أكالحؽ ، (1)قرارات الجمعية العامة الصادرة بشأف تشكيؿ ىذه القكات قرارات غير مشركعة
مسألة مدل شرعية قرارات الجمعية العامة كانت مجرد ستار تسترت تحتو بعض الدكؿ عمى 

يفسر في ضكء معارضتيا لمعمميات التي  رأسيا فرنسا كاإلتحاد السكفيتي لتبرير مكقفيا الذم
كفي ىذا الرأم يتأكد اتجاه ، قامت بيا قكات األمـ المتحدة في الشرؽ األكسط كالككنغك

المحكمة نحك ضركرة التزاـ أجيزة األمـ المتحدة بحدكد سمطتيا المقررة في ميثاؽ المنظمة، 
 .لكي يمكف إصباغ كصؼ الشرعية عمى تمؾ القرارات

 حيث أصدرت 1971عاـ  (ناميبيا حاليا)أما في مكضكع إقميـ جنكب غرب إفريقيا 
 كالذم أعمنت فيو مف جانبيا إنياء 21د (2145)الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرارىا رقـ 

إنتداب حككمة جنكب إفريقيا عمى ىذا اإلقميـ، فإف محكمة العدؿ الدكلية في إطار تقديـ 
مدل مشركعية قرار الجمعية العامة، سعت نحك إظيار اختصاص مجمس العصبة بإنياء 
اإلنتداب في حالة كقكع خطأ جسيـ مف ِقبؿ السمطات القائمة باإلنتداب، كعمى ذلؾ فإف 

الجمعية العامة بإعتبارىا الكريث الشرعي ليذا المجمس َتِصير مختصة بممارسة ىذا 
 .(2)العمؿ

كىذا يعني أنو لك لـ يكف مجمس العصبة مختصا بإنياء اإلنتداب، لترتب عمى ذلؾ 
 الصادر في ىذه 21د (2145)ضركرة التقرير بعدـ مشركعية قرارا الجمعية العامة رقـ 

الحالة مف جياز دكلي غير مختص، كبالرغـ مف استقالؿ المحكمة الجنائية الدكلية، حيث ال 
 أف يتدخؿ مف أجؿ إرجاء النظر  تعد مف أجيزة األمـ المتحدة، فإف مجمس األمف يستطيع

 .(3)في دعكة منظكرة أماميا مغمبا الطابع السياسي مما يؤثر عمى استقالؿ المحكمة

                                                           
1 -I.C.J Reports, 1962, p 152. 
2  -I.C.J Reports, 1962, p 152. 
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كبناء عمى ما تقدـ ال يجب أف يغتصب مجمس األمف في قراراتو بالتدخؿ بتدابير 
إختصاصات ىيئة دكلية أخرل أك أم جياز مف - عمى رأسيا التدخؿ العسكرم-عقابية 

أجيزة األمـ المتحدة، كذلؾ إعماال لمبدأ تكزيع االختصاصات بيف أجيزة األمـ المتحدة، 
كمنع التحكـ أحادم الجانب مف قبؿ مجمس األمف كلعدـ صالحية المجمس لمتصدم لممسائؿ 

 .محكمة العدؿ الدكلية- بحسب األصؿ-القانكنية كالتي تختص بيا، 

كمف األمثمة عمى قرارات مجمس األمف بالجزاءات الدكلية، التي إغتصب فييا مجمس 
، 1992لسنة  (833)األمف إختصاص جياز مف أجيزة األمـ المتحدة األخرل، القرارا رقـ 

، بغض النظر عف األسانيد التي أعتمدىا (1)كالخاص بترسيـ الحدكد بيف العراؽ كالككيت
المجمس في تبنيو ليذا القرار، ذلؾ أنو مسألة ترسيـ الحدكد كالخالؼ بشأنيا، ليست مسألة 

سياسية مما يدخؿ في نطاؽ اختصاصات مجمس األمف، بؿ ىي مسالة قانكنية تستكجب أف 
تاحة الفرصة  يقدـ كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع كثائقة كمستنداتو كخرائطو التي تدعـ إدعائو كا 
لكؿ طرؼ في إبداء رأيو في كثائؽ الطرؼ اآلخر كتفنيد حججو كمبرراتو، كىذه تعد مسائؿ 
قانكنية بحتة، يتـ الفصؿ فييا مف قبؿ محكمة العدؿ الدكلية أك ىيئة تحكيـ دكلية، ال أف 

 .يصدر قرار سياسي ممـز مف مجمس األمف بذلؾ

في جانبو الخاص بترسيـ الحدكد لـ يتعد  (687)كتجدر اإلشارة إلى اف القرار رقـ 
عمى إختصاصات محكمة العدؿ الدكلية فحسب، بؿ إنو يعد تراجعا عف ما كرد مف أحكاـ 

 كالمتصؿ بنفس القضية، حيث يدعك الككيت 1990لسنة  (660)في قرار مجمس األمف رقـ 
كالعراؽ لحؿ خالفاتيما، بما فييا الحدكدية بالتفاكض بينيما، كتعد أكؿ سابقة يتـ فييا ترسيـ 

 .الحدكد بالقرار مف مجمس األمف

كفي ذلؾ فأف مجمس األمف قد أحؿ نفسو محؿ المحاكـ الدكلية، أك محاكـ التحكيـ 
بالنسبة لمشكمة ترسيـ الحدكد بيف العراؽ كالككيت، كأف إنتزاع مجمس األمف بقرار منو 

ليذا االختصاص ىك في الكاقع تسييس مف المجمس  (687)كحسب ما كرد في القرار رقـ 
                                                           

نجازات لجاف - 1 بعد تاكيد القرار عمى العمؿ تحت أحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ في آخر ديباجتو كترحيبو كتقديره كا 
الترسيـ عمى األرض في فقراتو الثالث االكلى، جاءت الفقرة الرابعة مف القرار لتؤكد أف ترسيـ المجنة لمحدكد النيائي كذلؾ 

   S/RES/833 (1993) : في الكثيقة



 

 162  
 

لممسألة ىي بطبيعتيا مسألة قانكنية، كاف يمكف لممجمس أف يكصي بإحالتيا إلى محكمة 
 .(1)دكلية

كمف األمثمة التي كضح فييا أيضا إغتصاب مجمس األمف الختصاصات محكمة 
ختصاص محكمة العدؿ الدكلية  العدؿ الدكلية كخمطو المعتمد بيف إختصاصو السياسي، كا 

، كالمتعمؽ بقضية لككربي، كالذم 19922 يناير 12الصادر في  (731)القضائي لمقرار رقـ 
أحدىما مكضكعي يتمثؿ في الطمب إلى ليبيا بالتعاكف مع سمطات : احتكل عؿ طمبيف

التحقيؽ لتحديد المسؤكلية، كاألخر تعد فيو عمى محكمة العدؿ الدكلية، يعتبر في ذات الكقت 
انتياكا لمنطاؽ الزماني لمقانكف الميبي، كيتمثؿ في الطمب إلى ليبيا تسميـ اثنيف مف مكاطنيا، 

بناء عمى قرار صادر عف إحدل المحاكـ األمريكية، في حيف أف ىذا المكضكع، يحكمو 
 . بشأف سالمة الطيراف المدني1971اتفاقية مكنتريا ؿ لعاـ 

كتجدر اإلشارة إلى أف محكمة العدؿ الدكلية تقكؿ بكضكح أف ميثاؽ األمـ المتحدة 
كنظاميا األساسي، قد أقاـ فصال بينيا كبيف مجمس األمف، كفي ىذا السياؽ يؤكد القاضي 

 كالقاضي البجاكم، أف مف بيف جممة الفركؽ بيف مجمس األمف كمحكمة العدؿ (NI)ني 
، فيجب (3)الدكلية، أف بينيما إختالفات تنعكس عمى مسؤكلية كطريقة عمؿ قكة كؿ منيما

عمى مجمس األمف أف يفصؿ بينيما ما يخصو مف المسائؿ السياسية كبيف ما ال يخصو كىي 
 .المسائؿ القانكنية

ذا كانت ىذه ىي الشركط المكضكعية كالتي تضع بعض الضكابط حتى تصدر  كا 
قرارات مجمس األمف متفقة معيا كحتى يمكف أف تتسـ قراراتو بالمشركعية، إال أف ىناؾ 

 :بعض الضكابط األخرل التي نعتقد بأنو يتعيف عمى مجمس األمف مراعاتيا في قراراتو كىي

                                                           
النظاـ الدكلي )جميؿ محمد حسيف، دراسات في قانكف المنظمات الدكلية العالمية في إطار النظاـ الدكؿ المعاصر  -1

 . 233، ص 1997-1966مكتبة الجالء الجديدة منصكرة،  (الجديد
 المتعمؽ يقضية لككاربي /S/RES  731(1992) :الكثيقة- 2

3  - vera gowlland –debbas « the relation between the international court of justic andthe 
security concil in the light of lockerbie case A.J.I.L.Vol 88 no 4 october 1994, p 653. 
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يجب أف يراعي مجمس األمف في قراراتو بالتدخؿ العسكرم، أف ال يستيدؼ منيا  -2-1
العقاب أك اإلنتقاـ مف الدكلة التي يكاجييا بجزاءاتو، ذلؾ أف اإلنتقاـ سمة مف سمات 
عالقة الدكؿ الكاحدة تجاه األخرل، كأف المجمس ىك الجياز الدكلي المعني بالسير 

 .عمى تحقيؽ غايات محددة لصالح المجتمع الدكلي في مجممو
يجب أف ال تككف قرارات مجمس األمف بالتدابير العقابية مبررا لمتدخؿ في الشؤكف  -2-2

الداخمية  لمدكؿ بما يتجاكز القدر الالـز لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف، سكاء كاف ىذا 
التدخؿ مف قبؿ مجمس األمف نفسو أك مف خالؿ إتاحة المجاؿ لدكؿ أخرل  لمتدخؿ 

في شؤكف الدكؿ التي تكجو إلييا التدابير العقابية، ذلؾ أف تحريـ التدخؿ  في الشؤكف 
الداخمية لمدكؿ يحكمو مبدأ مف مبادئ القانكف الدكلي، نص عميو ميثاؽ األمـ المتحدة 

كأجازه إستثناء ألغراض حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كفي حدكد  (2/7)في المادة رقـ 
اليدؼ المحدد كقرارات مجمس األمف ال تراعي ىذا األمر إذ في الغالب ما تمنح لدكؿ 
فرض التدخؿ العسكرم في لدكؿ أخرل، خصكصا مف جانب الدكؿ الفاعمة في النظاـ 

، كالذم 19941عاـ  (940)الدكلي، كمف أشير ىذه القرارات قرار مجمس األمف رقـ 
كالمقصكد الكاليات المتحدة االمريكية –خكؿ لمدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة 

تشكيؿ قكات متعددة الجنسيات تحت قيادة مكحدة إلستخداـ كؿ الكسائؿ - خصكصا
عادة رئيسيا، الذم كاف قد أطيح  الالزمة إلخراج القيادة العسكرية مف جزر ىاييتي، كا 
بو في إنقالب عسكرم، مع إف إختيار نظاـ الحكـ مف الشؤكف الداخمية التي ال يجكز 

كال يحؽ لألمـ المتحدة التدخؿ فييا، كالديمقراطية كالحفاظ عمييا ليست مف قضايا 
حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، كعمى ذلؾ فإف مجمس األمف يمتـز عند إصداره لقراراتو 
نما كذلؾ  ليس فقط باألىداؼ التي يضطمع بيا كفقا ألحكاـ الميثاؽ األمـ المتحدة، كا 
بحدكد اإلختصاصات التي يتمتع بيا صراحة إعماال لنصكص ىذا الميثاؽ كقكاعد 

 .القانكف الدكلي العاـ األخرل المعترؼ بيا

 

 
                                                           

 .S/RES/944(1994): الكثيقة-  1
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 الفرع الثالث

 الشروط اإلجرائية والتنفيذية لمشروعية قرارات مجمس األمن

باإلضافة إلى الشركط المكضكعية الالزمة لتحقيؽ مشركعية قرارات مجمس األمف، 
يجب أف تصدر التكصيات أك القرارات التي تتخذ طبقا لإلجراءات المنصكص عمييا في 

 أم أف ىناؾ شركطا إجرائية ينبغي عمى مجمس األمف مراعاتيا عند ،(1)دستكر المنظمة
ال كقعت باطمة كغير مشركعة، كمف ناحية أخرل يجب أف يمتـز مجمس  إصداره  لقراراتو كا 

األمف باإلطار الذم رسمو الميثاؽ إلمكانية تنفيذ قراراتو المتعمقة بحفظ السمـ كاألمف 
الدكلييف، كعميو يتضمف ىذا الفرع، ضركرة تقيد مجمس األمف بالقكاعد اإلجرائية إلتخاذ 

شراؼ األمـ المتحدة  .2مختمؼ قراراتو، فضال عف خضكع كتنفيذ ىذه القرارات لرقابة كا 

 االلتزام بالقواعد اإلجرائية المتعمقة بممارسة المجمس إلختصاصاتو:أوال

    تشكؿ القكاعد اإلجرائية المتعمقة بكيفية إصدار مجمس األمف لقراراتو المختمفة 
أساسا متينا لمتحقؽ مف مدل مشركعية ىذه القرارات، بحيث يتعيف القضاء بعدـ مشركعية 

تمؾ القرارات إذا ما جاءت مخالفة لتمؾ اإلجراءات، في حيف تتحقؽ مشركعيتيا إذا ما جاءت 
 .3إعماال لتمؾ القكاعد كاإلجراءات

كلقد رفضت محكمة العدؿ الدكلية عند تصدييا لبحث مكضكع جنكب غرب إفريقيا 
 لمخالفتو العديد مف القكاعد 4(284/1970)اإلدعاء بعدـ شرعية قرار مجمس األمف رقـ 

 :اإلجرائية كالتي تـ الدفع بيا كالمتمثمة في

                                                           
 .429سابؽ، ص اؿرجع الـمحمد طمعت الغنيمي، األحكاـ العامة في قانكف األمـ، التنظيـ الدكلي، - 1
 تخصص ماجستير مذكرةة، الميداني الممارسات ك األممية القرارات بيف العاـ الدكلي القانكف نتياكات، إالسعيد حراكم- 2

 .82ص، 2011، بسكرة- رخيض محمد جامعة، عاـ دكلي قانكف
، دار الجامعة الجديدة، الدكلييف كاألمف السمـ عمى الحفاظ في األمف مجمس دكر تطكرأحمد عبد اهلل ابك العال،  - 3

 .71 ص2008مصر، 
 .S/RES/284(1970): الكثيقة- 4
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مف الميثاؽ كالتي تطمب صدكر قرارات  مجمس األمف بمكافقة  (27/3ـ)مخالفة نص  -
تسعة أعضاءه، يككف مف بينيـ بالضركرة كؿ األعضاء الدائميف، إذ أف القرار 

 .المشار إليو الذم صدر بالرغـ مف تغييب دكلتي دائمتي العضكية
مف الميثاؽ، يككف لكؿ دكلة طرفا  (32/3-27)مخمفة القرار لنص المادتيف رقمي  -

في نزاع معركض عمى مجمس األمف لبحثو اإلشتراؾ في المناقشات المتعمقة بو دكف 
أف يككف ليا الحؽ في التصكيت، في حيف يتعيف عمى عضك المجمس إذا كاف طرفا 

في نزاع معركض عمى المجمس اإلمتناع عف التصكيت عمى القرارات التي تتخذ 
 .1تطبيقا ألحكاـ الفصؿ السادس

 العممية الممارسة أف عمي :األكؿ لدفع ؿبالنسبة رفضيا في المحكمة استندت كقد
 .الدائميف األعضاء تغييب مف بالرغـ قراراتو صدكر إمكانية عمى استقرت قد األمف لمجمس
 كبعض أفريقيا جنكب بيف نزاع كجكد عدـ عمى الثاني لمدفع بالنسبة رفضيا أسست بينما
 ؾ أف ذؿ كمعني، أخرل ناحية مف المتحدة األمـ كبيف بينيا أك ناحية، مف اإلفريقية الدكؿ

 كىك المقدمة، الشكمية بالدفكع التسميـ لعدـ إليو المشار القرار مشركعية عمى قتبأ المحكمة
 الدفكع بتمؾ التسميـ حالة في القرار مشركعية بعدـء القضا األخػػر، الجانب عمى يعني ما

 .(2)الشكمية

 يجب دكلية جزاءات لفرض بالتدخؿ األمف مجمس قرارات أف تقدـ ما كؿ مف كنخمص
 أساسا لقكاعد اتمؾ ُتمثؿ إذ، القرارات ىذه لمثؿ إصداره كيفية في اإلجرائية القكاعد يتبع أف

 لمقكاعد مراعية القرارات ىذه صدرت فإذا مشركعيتيا، عدـ أك بمشركعيتيا القكؿ إلمكاف متينا
 تعيف القكؿ بمشركعيتيا أما إذا صدرت كالمكضكعية العامة الشركط عمى عالكة اإلجرائية

 .3بالمخالفة ليذه القكاعد كالشركط كاف مف الكاجب القضاء بعدـ مشركعيتيا

بناءن عمى ما تقدـ فإنو عمى مجمس األمف في إصدار قرارتو التقيد بالشركط اإلجرائية 
 :التالية

                                                           
 .64، المرجع السابؽ، ص ...يازيد بالبؿ، مشركعية القرارات الصادرة عف مجمس األمف- 1
 .152سابؽ، ص اؿمرجع اؿحساـ ىنداكم، حدكد سمطات  مجمس األمف، - 2
 .158 المرجع، ص نفس- 3
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ال يجكز لمجمس األمف أف يصدر قرارا بالتدخؿ بالتدابير العقابية إال بعد تكافر ثالثة -  أ 
 :شركط إجرائية مسبقة، األمر الذم يستمـز ىنا تحديد ىذه الشركط كىي

أف يككف  أطراؼ النزاع قد فشمك في حمو بالطرؽ السميمة، كذلؾ عف طريؽ المفاكضات -1
أك الكساطة أك التحكيـ أك أف يمجأ إلى الككاالت كالمنظمات االقميمية أك المنظمات 

المتخصصة إف كاف أصؿ النزاع يتطمب المجكء إلى التدخؿ العسكرم أك فرض عقكبات 
 .اقتصادية ىك الحؿ األخير

مف  (33/1) السند القانكني في ىذا الشرط اإلجرائي ُيستشؼ مف نص المادة  كلعؿ
يجب عمى أطراؼ أم نزاع مف شأف استمراره أف يعرض حفظ "الميثاؽ، التي تقضي بأنو 

السمـ كاألمف الدكلي لمخطر أف يتممسكا حمو بادئ ذم بدء بطريؽ المفاكضات كالتحقيؽ 
كالكساطة كالتكفيؽ كالتحكيـ كالتسكية القضائية، أك أف يحاؿ إلى الككاالت كالتنظيمات 

كال يستثني مف ذلؾ إال "اإلقميمية أك غيرىا مف الكسائؿ السميمة التي يقع عمييا اختيارىـ 
 .(1)حالة العدكاف الحاؿ كالمستمر كالذم يتسبب في انتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف

 أف يحاؿ النزاع عمى مجمس األمف بإحدل الطرؽ المشار إلييا في الميثاؽ، سكاء كانت  -2
مف الميثاؽ، أـ خالؿ استرجاء  (37/1)اإلحالة مف أطراؼ النزاع أنفسيـ كفقا لممادة 

الجمعية العامة نظر مجمس األمف إلى األحكاؿ التي يحتمؿ أف تعرض السمـ كاألمف الدكلييف 
مف الميثاؽ أك بتنبيو مف قبؿ أم عضك في األمـ  (11/3)لمخطر، حسبما تنص المادة رقـ 

 .المتحدة

أك مف – مف الميثاؽ (1. 35/2)كفقا لنص المادة –أك مف أعضاء الجماعة الدكلية 
خالؿ تنبيو األميف العاـ لمجمس األمف إلى أية مسألة يرل أنيا قد تيدد حفظ السمـ كاالمف 

 لكف ىذا ال يعني أف المجمس ال يتصدل –مف الميثاؽ  (99)الدكلي كفقا لنص المادة رقـ 
( 35)لممسألة بعممو، لكف بنظرة فاحصة يتضح أف ىذه الحالة تدخؿ في نطاؽ حكـ المادة 

 .مف الميثاؽ، إذ أف تنبيو المجمس سكؼ يتـ مف خالؿ أم مف الدكؿ األعضاء فيو

                                                           
. 88سابؽ، ص اؿمرجع اؿلمي، التكفيؽ ككسيمة سميمة لحؿ المنازعات الدكلية، حنبيؿ أحمد - 1
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 أف يجد المجمس نفسو أماـ نزاع مف شأنو أف يعرض السمـ كاألمف الدكلي لمخطر، كىذا  -3
الشرط يأتي مف إرادة كاضعي ميثاؽ أنو قد ال يقـك أم مف األعضاء بإبالغ المجمس، ألف 

ىذا اإلبالغ إختيارم ليـ، لذا منح الميثاؽ لممجمس حؽ التصدم لمنزاع مف تمقاء نفسو 
 .(1)بمكجب سمطاتو العامة في حفظ اسممـ كاألمف الدكلييف

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو ال يقدح في ىذه الشركط المبدئية إلعماؿ مجمس األمف 
 إلي منيا أم ينتمي كالالميثاؽ،   مف قةرؼمت مكاد في جاء عميياسمطاتو العقابية، أف النص 

 بمعزؿ عف نص حكـ يؤخذ فال ،أحكامو ال تتجزأ كاحدة كحدة الميثاؽ أف ذلؾ السابع، الفصؿ
 بشركط مرىكف الجزاء تكقيع إلى المجكء كألف دستكريةبقية ذات الصمة، ألنو لو طبيعة 

، ال إعمالو جكاز فإف مجتمعة، الشركطتتكافر  ـؿ فإذا إعمالو  يككف قد الجزاء فإف كأخيرا يقـك
 .العسكرية القكةاـ باستخد

فقا لحكـ  ك المعاصر الدكلي قانكف أحكاـ ظؿ في محظكرا أصبح ذلؾ إلي كالمجكء
 مف المجكء إلييا يجعؿ كالشركط القيكد ىذه مف أم كتخمؼ الميثاؽ، مف ( 2/4) رقـ المادة

 .الدكلية المسئكلية يكجب مشركع، غير عمال( القكة استخداـ)

 لممسألة التكييؼ بإجراء سبؽ ما عقكبات بفرض بالتدخؿ األمف مجمس قرار يككف أف -ب 
 المادة في عمييا المنصكص الثالث الحاالت إحدم ىك كقع ما أف إلي المجمس فيو كخمص

 .(2)الميثاؽ مف (39)

ذا  دكف األمف مجمس بو يختص متيازا إيعتبر الحاالت ىذه إحدل كجكد تقدير كاف كا 
 ستناداإ بالتجريـ اإلدانة ىك التكييؼ فقرار عميو، كقيدا التزاما يعد آخر جانب مف فإنو سكاه

                                                           
( 39)كالمادة  (37/2)كالمادة  (36/1)كالمادة  (34)مف النصكص التي تمنح مجمس األمف ىذه السمطة صراحة المادة - 1

 أما اإلشارت الضمنية ليذه السمطة لمجمس األمف  االمـ المتحدة مف ميثاؽ (42)كالمادة  (41)كالمادة  (40)كالمادة 
كالمادة  (24/1/2)كالمادة  (22/1)كالمادة  (15/1)كالمادة  (12/1)كالمادة  (2/7)كالمادة  (1/1)فنجدىا مثال في المادة 

 .(33/2)كالمادة  (29)كالمادة  (28/1)كالمادة  (26)
مف الميثاؽ، ىي اف يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ اك  (39)الحاالت الثالث الكاردة بالنص المادة - 2

 .اإلخالؿ بو أك كاف ما كقع عمال مف أعماؿ العدكاف
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 بالتدبير األمف مجمس لتدخؿة المكجػباألفعاؿ  كقكع بإثبات ذلؾ الشرعي، الركف إلى
 .(1)المناسب

 – جزاء  م أبفرض -الدكلي بالتدخؿ ققرار إصدار قبؿ األمف مجمس عاتؽ عمى كيقع
 الكاردة العبارة ،لذلؾ القانكنيد كالسف الثالث، الحاالت تمؾ إحدل بكجكد قرار إصدار مسئكلية

 مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديد يقرر : " تقكؿالتى الميثاؽ مف( 39 )رقـ المادة في
ذا كاف ما كقع عمال مف أعماؿ الع  في ذلؾ تأكيد كرد كقد"  ...دكافلمسمـ كاإلخالؿ بو كا 

 عرضعند  ذلؾ السكفيتي اإلتحاد مندكب أكد فقدف، األـ مجمس أماـ الدكؿ مندكبي أقكاؿ
  : بقكلو 1947 سنة األمف مجمس عمى اليكنانية المسألة

 ىيئة تكجد ال بأنو األمف، مضيفا مجمس عاتؽ عمي تقع األمف تكييؼ  مسؤكلية أف
، كيجب أف يككف ىذا األمف مجمس بو كتمـز القرار ىذا مثؿ تخاذإ صالحية ليا أخرم

 الكاليات مندكب كدمء أالش نفس ناسبتوبـك ،لنزاع بحث ابصدد كىكبمعرفة مجمس األمف 
 لممادة كفقا ممـز األمف مجمس أف الفمسطينية المسألة نظر اءفث قرر أكالذم األمريكية المتحدة

 أعماؿ مػػف عمؿ أك بو إخالؿ أك لمسمـ تيديد ىناؾ كاف إذا ما بتحديد لميثاؽ امف( 39 )
 بالتدخؿ قرار أك إجراء اتخاذه عند التحديد ىذا تبرر الكقائع كانت إذا ذلؾ كحده كلو ،العدكاف

 .(2)جزاءات يةأ ضكفر

 األمف لمجمس الممنكحة التقديرية السمطة أف الميثاؽ مف( 39 )المادة نص مف كيتبيف
 طبيعة تقدير سمطة المجمسء إعطا قبؿ عميو النص جاء حيث التكييؼ، قرار عمى تنطبؽ ال

                                                           
زىير الحسيني، التدابير المضادة في القانكف الدكلي العاـ، دراسة في العكاقب القانكنية الناشئة عف المخالفات الدكلية -  1

. 12، ص 1988كالتي تحكؿ دكف قياـ المسؤكلية دمشؽ، 
يحي الشيمي، مبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية رسالة دكتكراه مقدمة إلى كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، -  2

 .559، ص 1976
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 التي بالنتيجة يتعمؽ التقديرية لسمطتو المجمس عماؿإ أف أم عميو، المعركض المكقؼ
 .(1)"ذاتو التكيؼ بمبدأ كليس إلييا يخمص

 يفيـ أك مستقؿ قرار بو يصدر فقد معيف شكؿ فيو يشترط ال التكييؼ قرار أف عمى
 .مناسبا األمف مجمس يراه الذم لتدبير أك اإلجراء مع مصحكبا يككف عندما ضمنا

 األغمبية عمى عقابية تدابير بتكقيع بالتدخؿ األمف مجمس قرار يحصؿ أف يجب - ج
 عمى صتف التي المتحدة، األمـ ميثاؽ مف( 27/3 )رقـ المادة لنص كفقا لصدكره، الالزمة

 مف تسعة أصكات بمكافقة كافة األخرل المسائؿ في األمف مجمس قرارات تصدر"  أف
 ..."متفقة الدائميف األعضاء أصكات بينيا مف يككف أعضائو،

 رصد لػك  العسكرمبالتدخؿ األمف مجمس مف الصادر القرار فإف ذلؾ كعمى
 الصادر لمدكؿ كال األعضاء لمدكؿ ممزما يككف ال فإنو اإلجرائية، الشركط مف ألم بالمخالفة

 .الدكؿ ىذه مف الطكعي القبكؿ حالة في إال القرار، بحقيا

 التقديرية لمسمطة تخضع ال األمف مجمس قرارات شرعية شركط كافة فإف ذلؾ كعمى 

 المتحدة األمم ورقابة إلشراف األمن مجمس قرارات تنفيذ خضوع: اثاني

ال شؾ أف اإلشراؼ عمى تنفيذ القكاعد الصادرة مف المنظمات الدكلية يعد مف 
المسائؿ اليامة، ككجكد نكع مف الرقابة كاإلشراؼ ىك في حد ذاتو نكع مف الضماف لمعمؿ 

 .(2)كفؽ القكاعد كاألحكاـ الصادرة عف المنظمات الدكلية

كضمانا لخضكع عممية تنفيذ قرارات مجمس األمف المتعمقة بحفظ السمـ كاألمف 
شراؼ األمـ المتحدة، كضع الميثاؽ إطار محدد يحكؿ دكف قياـ القدرات  الدكلييف لرقابة كا 

 أكثر أك لدكلةالتي تقـك بأعباء التنفيذ عف أىداؼ األمـ المتحدة، إذ أف تخمي مجمس األمف 

                                                           
كيقصد بالسمطة التقديرية ىي قدرة مجمس األمف عمى المفاضمة بيف بدائؿ منصكص عمييا كاختيار الفعؿ مف عدمو -  1

اما السمطة الضمنية، عمى فرض كجكدىا، فإنيا تعني أف لممجمس سمطات غير منصكص عمييا في الميثاؽ، الزمة النجاز 
 .المجمس لميامو

 .6، ص 1999محمد مصطفى يكنس، تنفيذ القرارات المنظمات الدكلية، دار النيضة العربية، - 2
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 العمميات بتمؾ الدكلةؾ ؿت نحراؼإ أماـ الباب يفتح العمميات، تمؾ في المشاركة الدكؿ مف
 .1ليا المحددة األىداؼ عف

 يضعكا بأف المتحدة األمـ أعضاء يتعيد الميثاؽ، مف( 43 )رقـ المادة لنص فكفقا
 مف يمـز ما خاصة قاتاؼإت أك إلتفاؽ كطبقا طمبو لعؿ كبناء األمف تحت تصرؼ مجمس

 القكات عدد االتفاقات ىذه كتحدد، الضركرية كالتسييالت كالمساعدات المسمحة لقكاتا
ت الضركرية لحفظ السمـ كاألمف التسييال كنكع ،ىالمركر كأماكف استعدادىا كمدم كأنكاعيا

مف الميثاؽ إلزامية تنفيذ قرارات مجمس  (46،47)الدكلييف، ككذلؾ يستخمص مف المادتاف 
 .  األمف تحت إشرافو

 رقـ المادة أكردت طكيؿ، كقت مف االتفاقات تمؾ إعداد يستغرقو فأ يمكف لما كنظرا
 قد التي القمعية اإلجراءات تنفيذ مف قببمكج المجمس يتمكف نتقالياإ حكما الميثاؽ مف( 106)

 كمما اآلخريف، المتحدة أعضاء األمـ مع الخمس الدكؿ تتشاكر ، إذالقكات ليذه بيا يعيد
 كاألمف السمـ لحفظ تمـز قد التي المشتركة باألعماؿ الييئة عف نيابة لمقياـ الحاؿ، قتضيإ

 .الدكلييف

 باستخداـ األمف لمجمس تسمح الميثاؽ مف( 53 )رقـ المادة فإف أخرل، ناحية كمف
 عمميا يككف أف بشرط مالئمان  ذلؾ رأل كمما القمع أعماؿ في اإلقميمية كالككاالت التنظيمات

شرافو، مراقبتو تحت حينئذ  بأم القياـ كالككاالت التنظيمات ليذه يجكز ال أنو يعني ما كىك كا 
 .2المجمس إذف بغير القمع أعماؿ مف عمؿ

كنظرا لعكامؿ التفكؾ كالخالؼ في الرأم التي كانت تسكد المجتمع الدكلي، خالؿ فترة 
 في إلييا المشارالحرب الباردة، بشأف المنازعات كالخالفات الدكلية، فإف أيا مف االتفاقات 

 إحدم مف المتحدة األمـ حرماف إلي أدل الذل األمر اآلف، كحتى راموبا يتـ لـ( 43 )المادة
 .الدكلييف كاألمف السمـ إلقرار اليامة الكسائؿ

                                                           
 .159سابؽ، ص اؿمرجع اؿحساـ ىنداكم، حدكد سمطات  مجمس األمف، - 1
 .161 ص مرجع،اؿ نفس- 2
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 قكات كتشكيؿ مختمفة بآليات ذلؾ فع استعاض قد األمف مجمس فإف حاؿ أية كعمى
 .(1)السالـ حفظ كقكات الدكلية الطكارل

 المادة عمييا نصت التي القمعية لإلجراءات تطبيقا تعد ال أنيا مف بالرغـ القكات كىذه
 رقابة تحت مياميا بتنفيذ قياميا كجكب مف يمنع ال ذلؾ أف إال الميثاؽ، مف( 42)رقـ

شراؼ  مجمس ليما حددىا التي كالغايات األىداؼ عف انحرافيا لعدـ ضمانا المتحدة األمـ كا 
 .األمف

مف الجدير بالذكر أف ىناؾ مجمكعة مف شركط مبدئية إلقرار مجمس األمف التدخؿ 
العسكرم، كىي كسبؽ ارتكاب إحدل الدكؿ ألم مف األعماؿ المنصكص عمييا في المادة 

مف الميثاؽ كأف يكيؼ مجمس األمف ىذا الفعؿ بأنو مف أحدىا، كصكال إلى إصدار  (39)
 .قرار بتكقيع الجزاءات

أما إجراءات تنفيذ التدخؿ العسكرم، فميس لو قاعدة محددة باعتبار أنو عمؿ عسكرم 
فني يخضع لقكاعد الفف القتاؿ العسكرم كالذم تحكمو مجمكعة مف اإلعتبارات، لكف ما نؤكد 

عميو مجددا أف تنفيذ قرارات مجمس األمف المتعمقة بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف تخضع 
إلشراؼ كرقابة األمـ المتحدة، كىذا ما يقكدنا إلى التساؤؿ عند مدل مشركعية تفكيض 
 مجمس األمف لسمطاتو في تنفيذ ما يصدر عنو مف قرارات كفقا ألحكاـ الفصؿ السابع؟

كمف الجدير بالذكر اإلشارة إلى الحاالت التي أستثنيت بنص الميثاؽ كالتي يستطيع 
 مف 29المادة رقـ -فييا مجمس األمف تفكيض بعض إختصاصاتو لألفُرع كاألجيزة الثانكية 

كالتي تتعمؽ باإلشراؼ -  مف اليمثاؽ98المادة رقـ -كلألميف العاـ لألمـ المتحدة - الميثاؽ
عمى القكات التي تقـك عمى تنفيذ التدابير الجماعية القمعية أك عمميات حفظ السالـ، كفيما 
عدا ذلؾ فال يجكز لممجمس أف يفكض دكلة أك أكثر في القياـ باألشراؼ ك الرقابة ضمانا 
لعدـ انحرافيا عف األىداؼ التي يحددىا ليا مجمس األمف، مما قد يؤثر عمى مشركعية 

 .القرارات المتعمقة بتنظيـ ىذه القرارات

                                                           
 .162حساـ ىنداكم، المرجع السابؽ، ص - 1
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 الموقف الفقيي من تفويض مجمس األمن لسمطاتو باستخدام القوة 

مف الكاضح أف مسألة  تفكيض مجمس األمف لسمطاتو المتعمقة بحفظ السمـ كاألمف 
الدكلييف قد إكتسبت أىمية قصكل منذ نياية الحرب الباردة عندما أصبحت قرارات التفكيض 

اآللية األساسية لممجمس كذلؾ بإعتماده أسمكب اإلحالة عندما يعتقد أف العمؿ العسكرم 
 .أصبح ضركرة كيبرر ذلؾ بأنو يمارس سمطاتو الضمنية

 .لكف ىناؾ مف يرل أف قكاعد كمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة يرفضاف مبدأ التفكيض

كخصكصا التفكيض المطمؽ الذم ينتيؾ سمطات كمسؤكليات مجمس األمف الخاصة بنظاـ 
 .(1)األمف الجماعي

 عسكرية قكات تككيف إمكانية تضع الميثاؽ مف( 43 )رقـ المادة أف أكضحنا كقد
 كأف ،جزاءات عسكرية بتكقيع لقيامو الحاجة عند األمف مجمس تصرؼ تحت تكضع دكلية،

 مف أم أف إال، لقكات اىػػذه عمػػػؿ كيفية  يحددافالميثاؽ مف( 47-46 )رقمى المادتيف
 في بمسؤكلياتو القياـ مف األمف مجمس يتمكف كي تُفعؿ لـ( 47-43 )رقمى المادتيف أحكاـ
 الخركج إلى بالمجمس حذا الذل األمر الميثاؽ لمتطابات كفقا الدكلييف كاألمف السمـ حفظ
 .الميثاؽ قكاعد لعؿ

 بشأف كبيران  جدالن  أثارت قد ىذه التفكيض مسألة أف يتضح تقدـ ما خالؿ كمف
 المنصكص آلياتو غياب ظؿ في العسكرم بالعمؿ قرارات بتبني األمف مجمس اختصاص

 إلى الشأف ىذا في الدكلي الفقو أنقسـ كقد بذلؾ التفكيض شرعية ككذا الميثاؽ في عمييا
 : التالي النحك عمى منيما لكؿ نعرض . رئيسييف اتجاىيف

  العسكرية قراراتو لتنفيذ سمطاتو تفويض في األمن مجمس حق: األول االتجاه

 :نقاط عدة إلى اإلتجاه ليذا المؤيدكف استند كقد

                                                           
 . 222بكدربالة صالح الديف، إستحداـ القكة المسمحة في إطار أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة، المرجع السابؽ، ص- 1
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 األحكاـ كفقا الصادرة العسكرية القرارات تنفيذ دكف يحكؿ قانكنى سبب كجكد عدـ -1
 .(1)الخاصة اتبالترتي بعػػػض طريػػؽ عػػف تكفيرىا يمكف قكات طريؽ عف السابع الفصؿ

 المادة في عمييا المنصكص العسكرية األلية استخداـ في األمف مجمس فشؿ أف إذ
 بميمتو النيكض عف المجمس يعكؽ أف يجب ال منو( 47 )كالمادة الميثاؽ مف( 43)

 بشكؿ مسؤكلياتو يمارس أف يستطيع المجمس كأف الدكلييف، كاألمف السمـ حفظ في األساسية
 .(2)(43) رقـ المادة إلييا أشارت التي االتفاقات إبراـ دكف( 42 )رقـ لممادة كفقا فعاؿ

 كفقا الميثاؽ مف السابع لمفصؿ المرف التفسير عف عبارة التفكيض مسألة إف -2
 إلي فيذفلت تفكيض ااألمف لمجمس يحؽ كبذلؾ الضمنية، السمطات أك االختصاصات لنظرية
 .(3)إقميمية منظمة إلي أك دكؿ مجمكعة أك بذاتيا دكلة

 حاكلت عندما الككرية األزمة تجربة تعد إذ كمعاصره، تاريخية سكابؽ لمتفكيض إف-3
 حدث كما- ق التفكيض كسابؽ، (4)تاريخيو سابقو بالقكة الككريتيف تكحيد إعادة الشمالية ككريا
 في األمف مجمس لعمؿ معاصرا نمكذجا األخرم ىي ترسي-  1991 عاـ العراؽ في

 قرارات لتنفيذ الالزمة األعماؿ " :أف تقكؿ كالتي( 48/1 )المادة نص إلي إضافة المستقبؿ،
 بعض أك المتحدة األمـ أعضاء جميع بيا يقـك الدكلييف كاألمف السمـ حفظؿ األمف مجمس
 بأف تقضي التي( 49 )المادة نص ككذا ،"المجمس يقرره حسبما ذلؾ ك األعضاء ىؤالء

 مجمس قررىا التي التدابير فيذفلت المتبادلة المعكنة تقديـ عمى المتحدة األمـ ػضاءعأ يتضافر"
 ".األمف

                                                           
 ىذا أف إلي اإلشارة تجدر ، كىنا560ص  سابؽ،اؿ مرجعمبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية، اؿ صالح، كيصا-  1

 الككرية األزمة كاف بصدد القكؿ
2  -Akehurst, Michael, Enforcement action By Regional Agencies with special  reference to 
the organization of American states, B.Y. B.L, 1969.p.264 
3 - label, jules ; and rathe, micheal, bypassing : ambiguous authorizations to use force 
cease- fires and theiraqui inspection regime, A.J.I.L. 93 january 1999, no, 1 p 125. 

 .121، ص 2000ط  ، العربية النيضة العراقية دار الشامؿ الدمار أسمحة نزع بيكمى، رضا عمرك-  4
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 يتعمؽ ففيما، اإلتجاه ىذا إلييا استند التي الحجج عمي التعميؽ الضركرم مف ككاف
 خاصة، ترتيبات طريؽ عف العسكرم الجزاء تنفيذ دكف يحكؿ قانكني سند يكجد ال بأنو بالقكؿ
 نص ضمنومف ك عالمية، منظمة أسس قد المتحدة األمـ ميثاؽ أف يدحضة القكؿ ىذا فإف

 تيديد أك خرؽ أك عدكاف عمى السمـ ألم األمف مجمس يتصدم بمكجبيا التي( 43 )المادة
كاألمف الدكلييف، ككفقا لما تكفره مف قكات عسكرية الزمة لذلؾ كحيث أف أحكاـ ىذه المادة لـ 

تأت عمى سبيؿ التخيير لممجمس كالدكؿ األعضاء كذلؾ عكس ما سارت عميو معظـ مكاد 
الفصؿ السابع التي تمنح المجمس األمف سمطة تقديرية، بؿ جاء في الفقرة الثالثة منيا عمى 

 .أف المفاكضات لعقد االتفاقات يجب أف تجرم بأسرع ما يمكف

مف الميثاؽ كالتي تنظـ كضع ترتيبات خاصة  (106)كذلؾ يدحضو نص المادة 
مؤقتة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف بطريؽ القكة العسكرية، كذلؾ إلى أف يصير معمكال بأحكاـ 

مف الميثاؽ عمى الكجو الذم يرل معو مجمس األمف أنو أصبح يستطيع  (43)المادة 
، كعمى ىذا يجب أف يفيـ أف المقصكد بتنفيذ القرارات العسكرية (43)بمسؤكلياتو كفقا لممادة 

ألف  (106)بكاسطة قكات معدة بترتيبات خاصة أنو يتـ  إعداد تمؾ القكات بمكجب المادة 
( 43)ىذا الحكـ خاص، إلى أف يصبح الحكـ العاـ األصمي كالمنصكص عميو في المادة 

 .معمكال بو

أما القكؿ بفشؿ مجمس األمف في تفعيؿ األلية العسكرية المنصكص عمييا في 
مف الميثاؽ ال يجب أف تككف عائقا عمى المجمس في القياـ  (47)، (43)المادتيف 

بمسؤكليتو األساسية في حفظ السمـ كاالمف الدكلييف، فإف مف يتحمؿ مسؤكليتو ىذا ىك 
، (1)مجمس ألمف نفسو، إذ يقع عميو كحده عبء المبادرة في ىذا الشأف كىك ما لـ يقـ بو

كمف ثـ فإنو يتحمؿ المسؤكلية عف ىذا الفشؿ، كيجب أف ال يغطي فشمو عمى حساب 
الشرعية الدكلية كسيادة الدكؿ، كىذا مف جانب، كمف الجانب األخر أف العقكبات العسكرية 

                                                           
- مف الميثاؽ، ألف الدكؿ الكبرل، خصكصا (47-43)قد يقاؿ أف مجمس األمف لـ يقـ بالعمؿ مف أجؿ تفعيؿ المادتيف -1

لـ تتكصؿ فيما بينيا المسائؿ الخاصة بترتيبات أحكاـ المادتيف، كىذا صحيح، لكف ىذا يعني أف ىناؾ خمال في تركيبة 
المجمس، كنظاـ صنع القرار فيو بحاجة إلى إصالح كليس تجاىؿ كأكثر مف ستيف سنة مف عممو كانت كفيمة بذلؾ لك 

. كجدت الجيكد الدكلية الخاصة
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ليست الكسيمة الكحيدة لقياـ مجمس األمف بكاجبات كمسؤكلياتو في حفظ السمـ كاألمف 
الدكلييف، فيناؾ التدابير كالعقكبات غير العسكرية، كماداـ أف أليات العقكبات العسكرية غير 

 .مستكفاة فإف عميو القياـ بكاجباتو عف طريؽ العقكبات غير العسكرية

أما االستناد عمى التجربة الككرية فيك إستناد خاطئ كفي غير مضككعو، ألف ىذه 
األزمة خصكصيتيا مف حيث الزماف كالمكاف كما جرل فييا عبارة حرب استخداـ فييا النفكذ 
الغربي لتكفير غطاء قانكني ليا، كمع ذلؾ فقد ذىب اإلتجاه الغالب مف الفقو إلى القكؿ بعدـ 
مشركعية قرارات مجمس األمف بشأنيا كمف ثـ عدـ مشركعية األعماؿ العسكرية التي تمت 

 .19911 كنفس الحكـ ينسحب عمى التفكيض أصالدر بشأف العراؽ عاـ تحت غطائيا

مف الميثاؽ، فمـ يرد بيا ما يدؿ عمى جكاز تفكيض  (48)كأما األستناد ألحكاـ المادة 
مجمس األمف لسمطاتو، كاألغمب أف المقصكد بيا جكاز تطبيؽ العقكبات الدكلية غير 

العسكرية مف جانب جميع الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة أك مف بعض منيا، كالدليؿ 
عمى ذلؾ أنو ال يمكف أف يطالب مف كافة الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة المساىمة في 
تشكيؿ القكات الالـز كضعيا تحت تصرؼ مجمس األمف، ألف ىناؾ عكائؽ كاقعية تحكؿ 

دكف ذلؾ، أبسطيا  أف بعض الدكؿ الصغيرة ال تممؾ اإلمكانات إلعداد قكات عسكرية تككف 
 .عمى مستكل متطمبات مجمس األمف

 :يعارض تفويض مجمس األمن لسمطاتو في تنفيذ القارات العسكرية" االتجاه الثاني

 أف التفكيض الضمني يمثؿ خطرا ييدد سمطة األمـ المتحدة (2)كفي ذلؾ يرل البعض
كما أف ىناؾ مخاطر بتراجع مجمس األمف عف تمرير قرارات كفقا لمفصؿ السابع مف 
تبرير "الميثاؽ، كالتي تديف أعماؿ دكلة ما في حالة كجكد إحتماؿ تفسير تمؾ القرارات بأنيا  

 "ضمني الستخداـ القكة بشكؿ إقميمي أك أحادم الجانب

                                                           
 اإلسكندرية، ،المعارؼ منشأة الدكلي، لتنظيـا ،خميفة أحمد إبراىيـ الحميد، عبد سامى محمد ؽ،الدقا السعيد محمد-  1

 .623ص ،2004
2 -gray christine « international law and the use of forcen second edition oxford, 2004, p 
280. 
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كأيضا فقد عارض أغمب الفقياء اإلتجاه السابؽ، كاتجيكا إلى عدـ أحقية مجمس 
األمف في تفكيض سمطاتو في تنفيذ العقكبات الدكلية العسكرية، كيؤكدكف عمى مركزية 

حتكاره الستخداـ القكة في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف  .(1)إختصاصو في ذلؾ كا 

كيركد أصحاب ىذا اإلتجاه الفقيي عمى أف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يخكؿ مجمس 
األمف بأف يفكض دكلة أك أكثر باإلشراؼ كالرقابة عمى القكات القائمة بإجراءات التدابير 

 .(2)الجماعية القمعية، كذلؾ ضمانا لعدـ انحرافيا عف األىداؼ التي يحددىا المجمس

باإلضافة إلى ما سبؽ فإف قرارات التفكيض تأتي مبيمة كغير كاضحة الداللة كدكف 
تسبيب قانكني، كذلؾ لضماف تمريرىا، إما مف خالؿ ضماف تصكيت المعارضيف لصالح 

 كخير مثاؿ عمى ذلؾ ما كرد في القرار (3)القرار أك عمى األقؿ تقدير عدـ  معارضتيـ
 مف أف الغاية مف التدخؿ في النزاع الككيتي العراقي ىك إعادة السمـ كاألمف 4(687)

الدكلييف إلى المنطقة، رغـ أف المجمس لـ يتخذ أم خطكة ايجابية بصدد الحرب العراقية 
اإليرانية التي استمرت زىاء العشر سنكات، كدارت رحاىا في نفس المنطقة، إضافة إلى أف 
الدكؿ المخكلة بإستخداـ القكة، تستخدميا ألغراضيا الخاصة كتحت غطاء شرعية التفكيض 

 . كالمثاؿ عمى ذلؾ تدخؿ دكؿ الحمفاء بشماؿ العراؽ بحجو حماية األكراد مف المجمس،

كعمى عكس أصحاب اإلتجاه المؤيد لمتفكيض، فقد كجد أصحاب ىذا اإلتجاه 
المعارض في التجربة الككرية مثاال كاقعيا عمى صحة رأييـ،  حيث يؤكدكف أف ما حدث في 

ىذا األزمة ال يمكف اعتباره عمؿ قمع عسكرم يدخؿ ضمف تدابير مجمس األمف في ىذا 
مف الميثاؽ، كما قامت بو القكات  (39-42-43)الشأف، كذلؾ لعدـ الترابط بيف لمكاد أرقاـ 

                                                           
1 -kelson hans the olfd and the new league covenant and the dumborton osks proposalsn 
A.J.I.L Vol 39, 1945, p 36. 

 .122-121مرجع سابؽ، ص اؿ ،العراقية الشامؿ الدمار أسمحة نزععمرك رضا بيكمي،  - 2
3 -blokker, niels is the  athorization authorized,? Powers and pratice of the UN security 
concil to authorize the use of force by coalitions of the able and willing, ejil, vol, 11, no 3 
(200) M, عمى مكقع االنترنت:  http://ejil.org/journal/vol/11/o3/art.htm1topofpage .   

 
 S/RES/687(1991):  المتعمؽ بحالة العراؽ كالككيت، الكثيقة رقـ687: قرار مجمس األمف رقـ- 4

http://ejil.org/journal/vol/11/o3/art.htm1topofpage
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/687(1991)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/687(1991)
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 المتحدة الكاليات بو قامت طكعيا جماعيا جيدا يككف أف سكلفي األزمة الككرية ال يعدك 
 لصالح األزمة تمؾ في األمريكية القكات تدخمت حيث ،المتحدة األمـاألمريكية تحت عطاء 

 .األمف مجمس مف تفكيض أل عمي الحصكؿ قبؿا الجنكبية ككرم

 في كاسعةة تقديرم لطة سالمفكضة، الدكؿ أك لمدكلة يعطي فكيضتاؿ أف أضافكا كقد
 جكىرية فكارؽ يحدث مما العميا، العسكرية القيادة صاحبة الدكلة التنفيذ في كتتحكـ عمؿ،اؿ
 تساىـ التي الكبرم الدكؿ أف مؤكديف الكاقع، أرض عمى يحصؿ كما العقكبات غايات بيف
 كتتداخؿ الدكلة ىذه كسياسات لرغبات العسكرم العمؿ تخضع القكات، مف كبير بجزء

عادتيما الدكليف ألمف كاالسمـ حفظ كاف فإذا ."التطبيؽ عند السياسية العكامؿ  نصابيا إلي كا 
 فإف األمف، لمجمس األساسي الختصاصا ىك الميثاؽ، مف( 42 )لممادة كفقا الجبرية القكةب
 المتحدة لألمـ تابعة قكات بكاسطة التدابير ىذه بتنفيذ المجمس ساِقيَ  َساِكمتَ  يعني ال ذلؾ

 إلى ذلؾ فكض فإف ،"(1)المجمس كاشراؼ رقابتو كتحت مسئكلياتيا كعمي عمميا تحت كتعمؿ
 ذلؾ لو يجيز قانكني سند يكجد ال ألنو سمطاتو، تجاكز قد يككف فإنو – دكؿ عدة أك – دكلة
 ذلؾ ألف الدكلييف، كاألمف السمـ بتحقيؽ غيره يكمؼ أف لممجمس يجكز ال فإنو ثـ كمف

 .(2)"قفي اإلنابة يستطيع كال كحده لو أصيؿ اختصاص

 لتفكيض امبدأ استخداـ أف الغربى الفقو بعض يرل العممية الممارسة مجاؿ كفى
 المتحدة الكاليات بيا قامت التي العسكرية العمميات لتبرير األمف مجمس قبؿ مف الضمني
 يخرج ال العراؽ كفى ككسكفك في األطمسى شماؿ حمؼ ككذا 1998 1992عامي، كبريطانيا

 عف الكاقع في إحجاـ ىك بؿ المتحدة األمـ لسمطة حقيقية غير لفظية إشارة مجرد ككنو عف
 .(3)"األمف مجمس قرارات قبكؿ

                                                           
 .500ص   1992  ، 1 ط ، األىراـ كالنشر مركز ، كالنصر القكة أكىاـ :الخميج حرب ىيكؿ، حسنيف ترجمة محمد- 1

  .124 ص ، سابؽاؿ مرجعاؿ ،العراقية الشامؿ الدمار أسمحة نزع بيكمي، رضا عمرك-  2
3 - Christine "International law and the use a of force , second edition .oxford . 2004, P 280 
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 كمع الميثاؽ صريح مع لتكافقو (1)الغالب القانكنى التكجو ىذا رأل حمرجت يمكف لذا
 تنفيذ في سمطاتو مجمس بحػؽ يفؿلقائا حجج تقكيض في األمف عمى رد مف قمناه كلما ركحيا

 .دكؿ عدة أك لدكلة العسكرية العقكبات

 أف يجب التي لمسمحة االحرب أركاف لجنة عميو اتفقت ما ،ذلؾ يؤكد ما فإف كأيضا
 عمييا  األعضاء لدكؿكا المطمقة لسمطتو تخضع أف يجب األمف مجمس تصرؼ تحت تكضع

 أركاف لجنة كأف، األمف مجمس إدارة تحت تعمؿ عندما باستثناء حدة عمى كؿ المساىمة
 الناحية مف القكات ىذه تكجيو عف األمف مجمس إشراؼ تحت مسئكلة تككف أف يجب الحرب

 تنفيذ أف لمشؾ مجاالن  يدع ال بما يؤكد ما كىذا، (2)المجمس يستخدميا عندما االستراتيجية،
 عمييا نص التي اآلليات بكاسطة تـ إذا إال قانكنا سميما يككف ال العسكرية الدكلية العقكبات
شراؼ رقابة تحت 47-46-43  مكادفي اؿ الميثاؽ  .األمف مجمس كا 

 في سمطاتو األمف مجمس تخكيؿ بحؽ القكؿ أف إلي نخمص تقدـ ما كؿ خالؿ كمف
 يمارس أف ينبغي لمجمس األف ،العسكرية سمطتو طبيعة مع يتعارض ،العسكرية لقرارات تنفيذ

 عف منفصمة تككف كأف المكضكعية، الصفة أعمالو في تبرز أف كيجب بنفسو سمطاتو
 ،ميمتيا في تنجح حتي كذلؾ ،الدكلية القكات منيا تتشكؿ التي الدكؿ تمارسيا التي األعماؿ

 مجمس أف إذ المستيدفة لمدكلة الداخمية الشئكف في التدخؿ بداعي لإلنتقادات تتعرض كال
 شئكف في التدخؿ تحظر كالتي ( 2/7)رقـ  المادة مف المستثني الكحيد الجياز ىك األمف
 يمثؿ ،الدكلية العسكرية العقكبات بتكقيع لسمطاتو األمف مجمس تفكيض فإف ثػـ كمف ،الدكؿ
 يستتبع التنفيذ ألف ،لمدكؿ الداخمية الشئكف في التدخؿ جكاز عدـ قاعدة عمي خطكرة

 الذم كبالقدر األمف مجمس لغير يجكز ال كىذا ،المستيدفة الدكؿ شئكف في التدخؿ بالضركرة
 .الدكلييف كاألمف السمـ حفظ متطمبات تستدعيو

                                                           
. 128سابؽ ص اؿمرجع اؿ ، األمف مجمس سمطة حدكد جكيمى، سالـ سعيد.- 1
. سابقا اليو المشار ، الحرب أركاف لجنة تقرير مف (38)المادة   - 2
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 رقـ لممادة كفقا اإلقميمية الدكلية لممنظمات التفكيض حؽ سكل بالميثاؽ َيِرد لـ إذا
 كالككاالت التنظيمات تمؾ األمف مجمس يستخدـ أف يمكف بمقتضاىا كالتي بالميثاؽ( 53/1)

 .كمراقبتو إشرافو تحت ذلؾ كيككف القمع، أعماؿ في اإلقميمية

 مف عمؿ بأل لمقياـ تتصدل أف يجكز ال اإلقميمية المنظمات تمؾ أف ذلؾ مف كيستفاد
 .المجمس إذف بغير القمع أعماؿ

 مف عنو يصدر ما تنفيذ في عسكرم حمؼ أم يفكض أف لممجمس يجكز فال كأيضا
 أنو الميثاؽ قكاعد لمخالفتو باإلضافة ذلؾ شأف مف إذ السابع، الفصؿ ألحكاـ كفقا قرارات
 التي لمدكؿ الداخمية الشئكف في كالتدخؿ لمتغمغؿ فرصة العسكرية األحالؼ لتمؾ يعطي

 مف( 2/7) رقـ لممادة كفقا التدخؿ جكاز عدـ مبدأ ييدد كىذا، مكاجيتيا في القرار صدرم
 .الميثاؽ
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كاء مف قبؿ الدكؿ أك المنظمات سلقد إزدادت عمميات التدخؿ العسكرم الدكلي، 
، كبالرغـ مف عدـ مشركعية التدخؿ في شؤكف الدكؿ تحت مظمة األمـ المتحدة الدكلية

بإستثناء حاالت التدخؿ مف قبؿ مجمس األمف، كفقا ألحكاـ الفصؿ السابع بيدؼ المحافظة 
عمى السمـ كاألمف الدكلييف، كفي حالة المكافقة الصريحة مف الدكؿ المستيدفة  بالتدخؿ كبناء 

 .عمى طمبيا، كفي حالة الدفاع الشرعي الفردم كالجماعي

 مف العديد ىنةاالر الدكلية تارمالتغ إطار في الدكلي المجتمع عرؼكفي المقابؿ 
 الدكؿ مف غيرىا ضد لمقكة المشركع غير االستخداـ إلى الدكؿ فييا لجأت التي السكابؽ
 مصالح حماية أجؿ مف الدكلي الصعيد عمى التكتر كازدياد العسكرية التدخالت كثرة نتيجة
 .الدكؿ

 إال أف الدكؿ المتدخمة أك التي تسعى إلى إستصدار قرار بالتدخؿ مف مجمس األمف 
براز مبررات مشركعية سمككيا كتصرفاتيا، فقد بررت بعض الدكؿ  تدخميا إلـ تتكقؼ عف 

بيدؼ مكافحة ظاىرة اإلرىاب كقد سعى البعض اآلخر منيا إلى إعتبار التدخؿ اإلنساني 
مسكغا لتدخالتيا، كقد تدخمت دكؿ بيدؼ تحقيؽ الديمقراطية أك إعادتيا في بعض الدكؿ 

 الغير بإدعاء حماية رعاياىا العسكرية لدلاألخرل، كقد بررت  بعض الدكؿ تدخالتيا 
 .بالخارج

 الحرب بعد األمريكية المتحدة الكاليات بقيادة الكبرل الدكؿ تعاممت ذلؾ بخصكص
 في المشاركة عف الدكلية دةااإلر لتغيب ماإنفرد بشكؿ المتحدة األمـ منظمة مع الباردة
 قكاعد تكييؼ تريد كانت أمريكا أف باعتبار األممية، المنظمة إصالح مشركع صياغة

 العالـ، لقيادة الخاصة كلرؤيتيا تجيةااإلستر لمصالحيا كفقا الجديد الدكلي النظاـ كمؤسسات
 أىدافيا خدمة كفي ألمريكا، تابعة مؤسسة إلى أممية منظمة مف المنظمة كظيفة تحكيؿ أم

 في األمريكي السمـ خدمة في منظمة أم األخرل، الدكؿ شعكب حساب عمى كمصالحيا
 مستكل عمى األمريكية اإلدارة انتيجتيا التي السمككية المظاىر تمؾ في ذلؾ كتجمى العالـ،
 .1المتخصصة كككاالتيا العامة كالجمعية األمف مجمس مؤسسة

                                                           
 لمكطف األمريكي ؽااالختر عكامؿ في سةادر  :العربية-األمريكية العالقات في كالمتغير الثابت سمطاف، بف عمار -  1

 .165 ص ، 2012 ئر،االجزف، .د.د العربي،
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كأتناكؿ في ىذا الباب إستقصاء مدل مشركعية تمؾ األىداؼ التي يتـ التدخؿ 
العسكرم مف أجؿ تحقيقيا، كلمدل مشركعية كؿ ىدؼ في ضكء الممارسة الدكلية، كذلؾ في 

 :فصميف، عمى النحك التالي

  التدخؿ العسكرم لمكافحة اإلرىاب كحماية الرعايا بالخارج: الفصؿ االكؿ

 التدخؿ العسكرم بدافع االنسانية كحماية الديمقراطية: الفصؿ الثاني
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نعالج ىذا الفصؿ مف خالؿ التطرؽ لمدل مشركعية التدخؿ العسكرم لمكافحة 
 .اإلرىاب كإلجالء الرعايا مف الخارج

 .مدل مشركعية التدخؿ العسكرم الدكلي لمكافحة اإلرىاب: المبحث األكؿ

 .العسكرم لحماية الرعايا بالخارجالتدخؿ مدل مشركعية : المبحث الثاني

 :المبحث األول

 مدى مشروعية التدخل العسكري الدولي لمكافحة اإلرىاب

ال شؾ أف اإلرىاب ىك أكثر الجرائـ رعبا في كقتنا الحالي، خاصة عندما تأخذ 
 .(1)الصفة الدكلية ألنيا ال تعترؼ بحدكد كال تتقيد بجنسية معينة أك جنس أك انتماء محدد

كالمتتبع لمجريات األحداث الدكلية، يجد أف العمؿ الدكلي يشير إلى حاالت غير قميمة 
 فييا بعض الدكؿ إلى اتخاذ  تدابير عسكرية ضد دكؿ أخرل بدعكل مكافحة اإلرىاب تلجأ

 قامت إسرائيؿ بتكجيو ضربات عسكرية إلى المعسكرات الفمسطينية 1975في عاـ . الدكلي
 شنت أيضا غارة جكية عمى تكنس 1985في لبناف كأدعت مكافحة اإلرىاب، كفي عاـ 

 .(2)بدعكل إيكاء ىاتيف الدكلتيف لجماعات إرىابية فمسطينية

كتعد الكاليات المتحدة األمريكية مف أكثر الدكؿ التي لجأت إلى اتخاذ ىذه التدابير 
 1986 مف أفريؿ عاـ 14ضد دكؿ أخرل بدعكل مكافحة اإلرىاب الدكلي، حيث شنت في 
 حادث فى ليبيا تكرط بدعكلىجكما عسكريا جكيا عمى مدينتي طرابمس كبني غازم المبيتيف 

 عاـ كفى أمريكي، جندم مقتؿ عف كأسفر الغربية ألمانيا فى ليمى مميى فى كقع نفجارإ
 متيمة كأفغانستاف السكداف مف كؿ مكاجية فى عسكرية تدابير اتخذت قد أنيا نجد 1998

                                                           
1 -Nabil hilmy : « what is terrorism ? a legal view, in international terrorism the domestic 
response, richard H, ward and harid smith editors office of international criminal justice, 
university of llinois at chicago, 1987, p 23. 

سامي جاد عبد الرحمف كاصؿ، إرىاب الدكلة في إطار قكاعد القانكف الدكلي لعاـ، دار النيضة العربية، الطبعة .- 2
 .108، ص 2004األكلى، 
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 مف 7 فى كلجأت السالـ، كدار نيركبي فى سفارتييا ضد اإلرىابية العمميات بتدبير إياىما
 11أعقاب أحداث  فى أفغانستاف ضد إلى استخداـ القكة العسكرية 2001أكتكبر عاـ 

 كبريطانيا األمريكية المتحدة الكاليات إلييا استندت التي المبررات سبتمبر، بؿ ككاف مف  بيف
 ، بدعكل2003 مف مارس عاـ 19 فى ندلعإ الذل العراؽ عمى العسكرل لتبرير عدكانيا

 عمى الشاممة الحرب إطار فى تأتى كأف محاربتو الدكلي لإلرىاب نذاؾأ العراؽ مساندة
 .اإلرىاب

 ، العسكريةالمشركع لمقكة باالستخداـ الدكلي اإلرىاب عالقة عف تساؤالت يثير ما ىذا
ذا  عمى أكرد قد ،  فإنو2/4كفقا لممادة  القكة استخداـ حظر قد المتحدة األمـ ميثاؽ كاف كا 
 بنظاـ التكالي عمى الحصر تتعمؽ سػبيؿ عمى محددة ستثناءاتإ ثالثة العامة القاعدة ىذه

 الراىف الكقت فى قيمة أية ليا لـ يعد تاريخية كحالة الشرعي، كالدفاع الجماعي، األمف
 الحرب فى األعداء الدكؿ مف كانت ضد دكلة المسمحة القكة استخداـ جكاز فى كتتمثؿ
 لالستعمار الخاضعة لمشعكب المسمحة القكة جكاز استخداـ ذلؾ إلى كيضاؼ .الثانية العالمية

 (1)المصير تقرير فى المشركع لحقيا ممارستيا كفى إطار المستعمر مكاجية فى

 أك بعػض الدكؿ مف – العسكرل التدخؿ مشركعية مدل تقدير فإف ذلؾ كمقتضى
 فى المشركعية عف ىذه نبحث أف منا يستمـز الدكلي، اإلرىاب مكافحة بدعكل – المنظمات

 فييا يرخص التي الحاالت األربع مف حالة لكؿ المنظمة الدكلية كاألحكاـ القكاعد إطار
 .المتبادلة فى عالقاتيا القكة باستخداـ ألشخاصو المعاصر الدكلي القانكف

 القسكة العسكرية باستخداـ كالخاص الميثاؽ مف بالمادة، الكارد اإلستثناء كاف كلما
 األمـ إلى منظمة الدكؿ ىذه نضماـإ بعد تاريخيا ستثناءإ أصبح قد المعادية الدكؿ ضد

 الخاص اإلستثناء إلى يمكف اإلستناد ال كأيضا عنيا، المعادية الدكؿ كصؼ ءإنتفاك المتحدة،
 تتخذ التي العسكرية التدابير لمقكؿ بمشركعية المصير لتقرير المسمحة القكة ستخداـإ بإمكاف
 مستقمة دكؿ ىي اتخاذىا عمى دأبت التي أف الدكؿ بحسباف الدكلي اإلرىاب مكافحة بدعكل

                                                           
 . 747ص ، 2004 ، الرابعة القاىر،  الطبعة ، النيضة دار العاـ، العربية الكفا الدكلي قانكف ، أبك  أحمد- 1
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 ضػػكء فى المزعكمة المشركعية عف البحث إال فاال يتبقى ذلؾ كعمى ،كاممة سيادة ذات
 .الجماعي األمف كنظاـ الشرعي الدفاع تنظـ التي الدكلي القانكف قكاعد كأحكاـ

 األول المطمب

  لتبرير التدخل العسكريالشرعي الدفاع إلى اإلستناد

 الدولي اإلرىاب لمكافحة 

 إلى الدكلي مكافحة اإلرىاب بدعكل العسكرم التدخؿ مارست التي الدكؿ بعض لجأت
 الكاليات فعمتو ما كىذا ىذا التدخؿ، عمى الدكلية المشركعية إلضفاء الشرعي الدفاع نظرية

 عاـ ، كعمى  السكداف1986  عاـ عمى ليبيا العسكرم عدكانيا لتبرير األمريكية المتحدة
 كىك  2003عاـ  العراؽ كعمى ، بؿ2001-1998عامي  خالؿ أفغانستاف ، كعمى1998

كزامبيا  نجكالأك كزيمبابكم بتسكانا عمى عدكانيا بمناسبة جنكب أفريقيا مف كؿ أيضا دعتوإ ما
سرائيؿ ،  .(1)كتكنس لبناف عمى لتبرير عدكانيا كا 

 زعـب دكؿ إحػػدل بو تقـك الذل العسكرل التدخؿ تبرير يمكف حتى أنو الكاقع كفى
 إثبات يتعيف فانو الشرعى الدفاع لحؽ استخداميا أساس عمى الدكلي اإلرىاب مكافحة
 : أساسيتيف نقطتيف

 مف 51لممادة  كفقان  حاال مسمحان  عدكانا تمثؿ الدكلي اإلرىاب أفعاؿ أف : األكلى
 حؽ بممارسة المتعمقة كالقيكد الشركط العسكرية بيراالتد تمؾ فى تتكافر أف كالثانية ،ميثاؽاؿ

 .الشرعى الدفاع

 

 

 
                                                           

1 - Bourgues Habif C , " Le  terrorisme international en droit internaional penal (sous la 
direction de ascension H, decaux E, et pellet A) pedone, paris, 2000 , p.465 .  
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 األول الفرع

 مسمح دوناع الدولى اإلرىاب عتبارإ مدى

 الدفاع حقيا فى تمارس أف لمدكلة يمكف ال الميثاؽ، مف 51 المادة أحكاـ ضكء كفى
 األمـ أعضاء إحدل أك ىي ذاتيا بالفعؿ تتعرضإذا   إالّ الجماعي أك الفردم الشرعي
  -ثقافي أك سياسي اك اقتصادم- طبيعة أخرل ذل مف لعدكاف كليس مسمح لعدكاف المتحدة

 المسمح كالعدكاف الدكلي اإلرىاب مف كؿ مفيـكؿ  منا التعرضيستدعى ذلؾ مف التحقيؽ فإؼ
 يمكف الدكلة إرىاب كىى الدكلي اإلرىاب صكر إحدل باستخالص أف لنا يسمح الذل األمر

. مسمحا عدكانا محدكدة كشركط إطار ضكابط فى عتبارىاإ

 الدولى اإلرىاب تعريف : أوال

 تتعمؽ بالصعكبات أساسية ثػالث نقاط يثير الدكلي اإلرىاب لمفيـك التعرض إف
 اإلرىاب، التكصػػؿ لتعريؼ سبيؿ فى اآلف حتى الدكلي المجتمع يكاجييا التي الكبيرة

 الدكلي األفراد إرىاب التفرقة بيف ألكجو كأخيرا دكلي األخير ىذا فييا يعد التي كاألحكاؿ
رىاب .  الدكلي الدكلة كا 

 :اإلرىاب مفيوم تحديد صعوبة-أ

 كاف الميسكر تحديده تـ متى نوأ مف تتأتى بالغة أىمية ذا اإلرىاب تعريؼ يعد
 .اإلرىابييف فئات ضمف فيدخؿ يمارسو، مف عمى التعرؼ

 حيث يعكد النشأة حديثة الظكاىر بيف مف يعتبر ال اإلرىاب أف مف الرغـ كعمى
 قانكنى الراىف بتعريؼ الكقت حتى يحظى ال مازاؿ انو إال مضى طكيؿ كقت إلى ظيكره
    .(1)المستكل الداخمي عمى أك الدكلية المستكيات كافة لدل كمقبكؿ مكحد

 

                                                           
1 -Bourgues Habif C., "Le terrorisme international " , op. cit .,p 457 et S . 
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 مائةعف يزيد  ما كجكد مف البعض الحظو ما إلى الشأف ىذا فى نشير أف يمكفك
 ىذه ظيرت  كقد،(1)كاجتماعية سياسية كأخرل قانكنية تعريفات بيف ما تتنكع لو تعريؼ

 القرارات كفى االتفاقيات الدكلية كفى الفقياء كتابات فى باإلرىاب لمتعريؼ المحاكالت
 . (2)المنظمات عف الصادرة

 أبعادان تعكد في مجمميا إلى اإلستخداـ األخيرة اآلكنةفي  الظاىرة ىذه اتخذت لقد
 العمميات مف ارتكاب الكثير مف إليو أدل كما الكبير، كالتكنكلكجى العممي لمتطكر السيئ

 شخاصأكتضاؤؿ فرص الكشؼ عف  كاألركاح األمكاؿ فى التدميرية القكة ذات اإلرىابية
 سمبا يؤثر بما لإلرىاب الضحام المحتمميف لدل كالفزع الرعب راأث مما ،مرتكبييا كىكية
 .األساسية كحرياتيـ لحقكقيـ ممارستيـ عمى

 لتعريفة- ممف عالجكا مكضكع اإلرىاب–العاـ  القانكف الدكلي فقياء تصدل كقد
. مفاىيـ مف بو يختمط قد عما كتمييزه مدلكلو كتحديد

كسيمة تتسـ بكجكد فعؿ عنيؼ متكرر الغرض منو بث " عمى أنو" أالكس شميد"عرفو 
القمؽ، يستخدميا أفراد أك جماعات أك ممثمكا دكلة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ إجرامية أك سياسية 

 .3"أك أىداؼ خاصة بيا

الفعؿ أك التيديد بالفعؿ الذم يتسـ بالعنؼ التكتيكي " عمى أنو " كشيتيج يرايا"كيعرفو 
كالذم تقـك بو جماعة مف األفراد المدربيف الذيف ليـ رابطة دكلية بغرض تحقيؽ أىداؼ 

  4"سياسية، كىذه المجمكعات قد ترعاىا ككاالت حككمية أك غير حككمية

 كالممتمكات عمى األركاح كاألمكاؿ اعتداء كؿ " بأنو سرحاف العزيز عبد عرفو فقد
 ذلؾ فى كما العاـ بمصادره المختمفة الدكلي القانكف ألحكاـ بالمخالفة الخاصة أك العامة

                                                           
 .45، ص 1991، بيركت،  لممالييف العمـ دار ، ناقدة قانكنية دراسة ، الدكلي اإلرىاب ، شكرل عزيز  محمد- 1
 13سابؽ، ص اؿ مرجعاؿ العاـ، الدكلي قانكف قكاعد كفؽ الدكلي اإلرىاب حممى، أحمد  نبيؿ- 2

3 - Alex Schmid and Jogman, J Albert, :Political Terrorism, New Brunswick : Transaction 

Books, 1988, p. 28 
4 - Kshitij Prabha, Defining Terrorism, Strategic Analysis, Monthly journal of the IDSA, April 
2000 ( VO1, XXIV) no .1 
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 جريمة مالمح أىـ أبرز فقد ىذا السياؽ لؼك ،(1)" الدكلية العدؿ لمحكمة األساسية المبادئ
: اآلتي فى  الدكلياإلرىاب

 يعنىالذم األمر  الدكلي القانكف مخالفة أساسيا دكلية، جريمة ىك اإلرىابي العمؿ -
. الدكؿ سائر لقكانيف كفقا تجريمو

إحدل  أك دكلة أك جماعة أك فرد بو قاـ سكاء دكلي، بطابع اإلرىابي العمؿ يتسـ- 
 .مؤسساتيا

 يكػكف فكأ مشركعا، عميو الباعث كاف متى الفعؿ عف اإلرىاب كصؼ ينتفي -
. المصير تقرير لحؽ ممارسة أك المحتمة األرض عف دفاعا أك االحتالؿ لمقاكمة

 أك لمعنؼ المشركع ستخداـ غيرإلا"أنػػو  اإلرىاب تعريؼ فى حممى نبيؿ كيرل -
 رعبا عنو ينتج دكلة أك أك جماعة فردان  ضد دكلة أك مجمكعة أك فرد بكاسطة بو بالتيديد
 عمى الضغط منو الغرض كيككف حريات أساسية ييدد أك بشرية أركاحا لمخطر يعرض
 العمؿ مف اليدؼ أف إلى كيشير " ما تجاه مكضكع سمككيا تغير ملؾ الدكلة أك الجماعة
 الحديث لمتطكر كفقا نوإؼ ذلؾ مف أكثر بؿ سياسى ىدؼ األحكاؿ ىك معظـ فى اإلرىابى
 .2التقميدية لمحركب بديالن  – ما حد إلى – فقد أصبح العنؼ إلستخداـ

أف   عمى يركزاف فيما :المضمكف فى تفقاإ نيماأ  األخيريفالتعريفيف ىذيف مف كالمبيف
 مناطو مخالفتو الفعؿ مشركعية كعدـ بيا، التيديد أك لمقكة مشركع غير ستخداـإ اإلرىاب
 أفراد مجمكعة أك يككف فرد فقد الفاعؿ لصفة أىمية يعطياف كال العاـ، الدكلي القانكف ألحكاـ

 .دكلة أك منظمة أك

 التعريؼ الذل إلى اإلشارة مع بذلؾ، نكتفي فإنا الفقيية التعريفات فى الخكض كدكف
  لالمـ الجمعية العامة أنشأتيا التي الخاصة  المجنة2002 في أكتكبر عاـ إليو تكصمتْ 

                                                           
 المنظمات كقرارات كاقع  قكاعد القانكف الدكلي مف مضمكنو يددكتح كليداؿ اإلرىاب تعريؼ حكؿ سرحاف، العزيز  عبد- 1

. 174-173ص -ص، 1973،  الدكلى لقانكف المصرية لمجمة ، الدكلية
 28-27سابؽ، ص اؿ مرجعاؿ العاـ، الدكلى قانكف قكاعد كفؽ لكلى االرىاب حممى، أحمد نبيؿ- 2
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 لقمع دكلية تفاقيةإ  بغػػرض إعداد1996ديسمبر فى الصادر  51/210 بالقرار رقـ  المتحدة
 .1النككل اإلرىاب لقمع  أعماؿ أخرل دكلية تفاقيةإك بالقنابؿ اإلرىابية العمميات

 اإلرىاب مرتكبا  لجريمة يعتبر "أنو  المجنة ضعتوك الذل التعريؼ مضمكف كاف حيث
 أك آخر شخص كبإرادتو،  بقتؿ مشركع غير كبشكؿ كانت كسيمة بأل يقـك شخص كؿ

 بو، المحيطة لمظركؼ كفقا بطبيعتػػو أك الفعؿ ىذا ييدؼ حينما جسيمة بدنية بجركح إصابتو
 عمؿ عف اإلمتناع أك بعمؿ القياـ دكلية عمى منظمة أك حككمة إجبار أك السكاف تركيع إلى
  2"كاف أيا

 مف عدد كبير بدعـ حظي قد أنو مف بالرغـ التعريؼ ىذا بو ينتقد أف يمكف ما كلعؿ
 كحدىا عمى األشخاص اإلعتداء عمى لمجريمة المادم الركف قصر قد أنو المجنة، أعضاء

 غالبية شأف ذلؾ فى شأنو-يستثف  لـ فإنو كأيضا مقبكؿ، غير أمر يعد كىك الممتمكات دكف
 المسمحة المقاكمة أعماؿ جريمة اإلرىاب مف – الغربية الدكؿ قترحتياإ التي التعريفات
. المصير كتقرير اإلستقالؿ عمى بغرض الحصكؿ المحتمة الشعكب تمارسيا التي المشركعة

 :لالرىاب الدولية الصفة كتسابإ -ب

 يتأتى أمر كىك أجنبى، عنصر عمى يحتكل حينما الدكلية صفة اإلرىاب يكتسب
 أك متعددة دكؿل إؿ ضحاياىا أك مرتكبكىا ينتمي إرىابية عمميات مكاجية فى نككف حينما
 أك دكلة مف أكثر إلى تنتمي أمكاؿ أك أشخاص عمى اإلعتداء ىك منيا اليدؼ يككف عندما
 مف أك كتحضير إعداد عمىبناء  رتكابياإ تـ إذا كأ كاحدة دكلة حدكد أثارىا تتعدل حينما
  .3أخرل دكلة مف قادـ تمكيؿ خالؿ

                                                           
 . 51/210رقـ  العامة الجمعية رارؽ -1
 .97 ص سابؽ،اؿ مرجعاؿ العاـ، الدكلي القانكف قكاعد إطار فى الدكلة إرىاب، كاصؿ الرحمف عبد جاد  سامى-2
 .143إبراىيـ محمد العناني، النظاـ الدكلي األمني، المرجع السايؽ، ص- 3
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 دكؿ أك دكلة إلى بعضيـ أك كميـ مرتكبكه أيمج حينما أيضا الدكلية صفة اإلرىاب كيكتسب
 1اإلرىابية عممياتيـ لتنفيذ محال كانت التي الدكلة غير أخرل

  مسمح عدوانا محدودة بشروط إعتباره يمكن الدولة إرىاب: ثانيا

 العالقات فى باستعماليا التيديد أك القكة استخداـ حظر مخالفة أف الميثاؽ عتبرَ إ
 كيمييا الدكلييف كاألمف السمـ تيديد فى يتمثؿ جسامة قمياأ ،ثالث حاالت فى تأتى الدكلية
 .العدكاف أعماؿ مف عمؿ كقكع ثـ بيما اإلخالؿ

 فقط ليس عامة بصفة ينصرؼ العدكاف مفيـك في الباب األكؿ أف  كما سبؽ أف بيَّنا
نما، المسمح العدكاف إلى  الصكر مف مف غيرهك الثقافي أك اإلقتصادم العدكافإلى  أيضا كا 

 صكرة باعتباره المسمح العدكاف فقط ىك الشأف ىذا فى يعنينا ما بينما لمعدكاف، األخرل
 كفقا الشرعي الدفاع فى الحؽ ممارسة إلى إلى المجكء تبرر التي العدكاف صكرؿ الكحيدة
 .الميثاؽ مف( 51 )المادة نص لصريح

 أحكامو تطبؽ حيث المسمح العدكاف لمفيـك محدد تعريؼ كضع أىمية مف الرغـ عمى
 كرد قد المتحدة األمـ ميثاؽ أف إال الجماعي، األمف نظاـ كتطبيؽ الشرعي الدفاع حالتي فى
 لـ الشأف ىذا فى الميثاؽ مكقؼ أف إلى  تجدر اإلشارة، كالمفيـك ليذا تعريؼ أم مف خمكا
نما الصدفة سبيؿ عمى يأت  ساف فى المجتمعة الدكؿ رفضت حيث ،قصده كاضعكه كا 

 تعريؼ إدخاؿ بغرض الفميف قدمتو كاآلخر بو بكليفيا تقدمت أحدىما مشركعيف فرانسيسكك
 العدكاف أعماؿ مف يعد ما تقدير حرية مجمس األمف إعطاء بدعكل ، الميثاؽ فى لمعدكاف

. 2قميؿ كقت بعد صالحيتو األحداث كيفقد ستتجاكزه جامد بتعريؼ التقيد دكف

 لمعاصرة، االدكلية العالقات فى كبيرة أىمية المباشر غير المسمح العدكاف حتؿإ كقد
 تقـك الذل الدكر حقيقة إثبات يصعب حيث ،إليو الدكؿ لجكء كثرة إلى الدكلي العمؿ يشير إذ

                                                           
دار  ، الدكلية المنظمات عف الصادرة كالقرارات الدكلية لالتفاقيات دراسة مع الدكلي اليادل، اإلرىاب عبد العزيز  عبد-1

 . 83 ص ، 1986العربية،  النيضة
 .24محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية الدكؿ لمتدابير العسكرية لمكافحة اإلرىاب، المرجع السابؽ، ص- 2
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 فى صعكبة يثير كال ككاضحا عمنيا يككف الذل المباشر المسمح بالعدكاف مقارنة الدكلة بو
 .1اقترفتو التي الدكلة إلى نسبتو إثبات

زاء  الدكلييف، كاألمف لمسمـ كبير تيديد مف المباشر غير المسمح العدكاف يشكمو ما كا 
السالؼ  3314 القرار أشار حيث لمعدكاف، تعريفيا فى إدراجو تتجاىؿ لـ العامة الجمعية فاف

 . المباشرةكغير المباشرة العدكاف صكرتي إلىلمذكر 

 العدكاف عمػى طبػؽفت عامة بصيغة كردت قد القرار مف األكلى المادة كانت فإذا
 الشأف ىذا فى كصراحة كضػػكحا أكثر كانت منو الثالثة المادة فاف المباشرة، كغير المباشرة
 االشتراؾ لحالة السادسة كالفقرة المباشر، المسمح لمعدكاف منيا األكلى الخمس الفقرات حيث
 غير المسمح لمعدكاف منيا كاألخيرة السابقة الفقرة تركزت حيف فى المسمح، العدكاف فى

 .المباشر

 عدكانا يعتبر العدكاف تعريؼ ؿالثالثة المادة مف (ز)الفقرة   السابؽ فيقراراؿ كبمقتضى
 ةدكؿ قبؿ مف مرتزقة أك نظامية غير قكات أك مسمحة جماعات أك عصابات إرساؿ "مسمحان 

 الجسامة عمى قدر مف أخرل كلة دضد المسمحة القكة أعماؿ مف عمؿ الرتكاب سمياإب أك ما
 الدكلة تككف أف أك ، المذككرة في الفقرات السابقةصكر في إلييا المشار األعماؿ تعادؿ

 .األعماؿ ىذه ارتكاب فى مممكس بشكؿ متكرطة

ف النص كىذا  بعمؿ لقياـة إرىابي لجماعات الدكلة إرساؿ إلى صراحة يشير ال كاف كا 
 جميع عمى ينطبؽار أنو عتبإب بالضركرة يشمميا نوأ إال أخرل، دكلة إقميـ عمى مسمح

 كانت تمارس أعماال إرىابية ما إلى النظرف دك النظامية غير القكات أك المسمحة الجماعات
 .أـ ال

 مف دكلة أيدتيا أك بيا قامت إف اإلرىاب جريمة أف حممي نبيؿ يرل الشأف ىذا كفى
 جريمة كىى أخرل جريمة عتبارىاإ مف بدال العدكاف صكر مف صكرة نعتبرىا أف فيجب الدكؿ
 .1الثانية مف ككضكحا . تحدم أكثر األكلى ألف الدكلة، إرىاب

                                                           
 .30محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية الدكؿ لمتدابير العسكرية لمكافحة اإلرىاب، المرجع السابؽ، ص - 1
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 عمى  المسمح كالعدكاف الدكلي اإلرىاب مف كؿ مفيكمى دراسة مف يستفاد ما لعؿ
 مخالفة يشكؿ األخرل، الدكلي اإلرىاب صكر مف غيره دكف الدكلة إرىاب أفالنحك السابؽ، 

 2/4 المادة لنص كفقا الدكلية العالقات فى ستعمالياإب التيديد أك القكة استخداـ حظر لمبدأ
 كفقا مسمحا عدكانا معينة ط شركفيو تكافرت ما إذا عتبارهإ كيمكف المتحدة، األمـ ميثاؽ مف

  .الميثاؽ مف 51 لممادة

 سمحاا معدوان الدولة إرىاب عتبارإ  شروط -أ

 دكلة ضد مسمحة أعماال ترتكب التي اإلرىابية لمجماعات الدكلة مساندة كانت إذا
 في نطاؽ البياف الؼخـ اؿالقكة استخداـ حظر نطاؽ فى السالؼ النحك عمى يدخؿ أخرل،

 أيضا يعتبر فيؿ الميثاؽ، مف 2/7 بالمادة الكارد باستعماليا التيديدحظر استخداـ القكة أك  
 بالمجكء عمييا المعتدل لمدكلة يرخص الذل األمر الميثاؽ مف 51 لممادة كفقان  مسمحا عدكانا
 .إعمالو شركط تكافرت ما إذا الشرعي الدفاع فى حقيا ممارسة إلى

 الخاص العامة الجمعية قرار مف (ز) فقرة 3 مف األحكاـ الكاردة في المادة يستفاد
 بالعالقات ةؽؿعالمت الدكلي القانكف بمبادل الخاص 2625  رقـ قرارارىا كفى العدكاف بتعريؼ
 1986 عاـ الصادر الدكلية العدؿ محكمة حكـ مف ككذلؾ ،2الدكلة بيف كالتعاكف الكدية

 تحقؽ يمـز أنو كضدىا، نيكاراجكا فى العسكرية كشعبو العسكرية األنشطة بقضية كالخاص
( 51 )المادة لنص كفقا مسمحان  عدكانا عتباره إيمكف حتى الدكلة إرىاب فى أساسييف شرطيف

 .الميثاؽ مف

 الجماعات رتكبتيا إالتي المسمحة األعماؿ تككف أف ضركرة فى :األول الشرط كيتمثؿ
 تعادؿ الجسامة مف درجة عمى أخرل، دكلة كلحساب بإسـ ما دكلة إقميـ عمى اإلرىابية
 جية إلى يشر لـ العدكاف تعريؼ قرار كاف كلما ،3المباشر المسمح العدكاف أفعاؿ جسامة

                                                                                                                                                                                     
 .65 ص ، سابؽاؿ مرجعاؿ ، الدكلي اإلرىاب حممى، أحمد نبيؿ- 1

2 - A/RES/ 3314 , 14 Decembre 1974. 
  - A/RES/ 2625 ( xxv) 24 Decembre 1970. 
3- Abdel Hadi Al chalabi H., La légitime défence en droit internatiol, Pedone, Paris, 
1952,p.69.  
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 المسمحة الجماعات مف المرتكبة اإلرىابية األعماؿ كانت إذا ما تحديد ميمة بيا يناط محددة
 .كذلؾ تعد ال أـ جسيمة تعتبر

 تتصرؼعدل عمييا كالتي المت لمدكلة التقديرية لمسمطة األمر، متركؾ ىذا يجعؿ مما
 .1التقدير ذلؾ فى مكضكعية لضكابط مراعاة دكف مصالحيا إطار فى

 اإلرىابيةات العممي تمؾ ضحية الدكلة تطالب أف فى يتمثؿ حال البعض اقترح كقد
 أنيا تعتقد التي األخرل الدكلة  ضد الشرعي الدفاع فى حقيا ممارسة كلفت كالتى المسمحة،

 .2الشرعي الدفاع حؽ ممارسةمف قبؿ األ مجمس مكافقة اإلرىابية، الجماعات تساند

 التي اإلستعجاؿ حالةبيف  التكفيؽ صعكبة إلى الحؿ ذلؾ تطبيؽ إمكانية عدـ كيرجع
 نفسيا عف الدفاع إلى الماسة كحاجتيا المسمحة اإلرىابية العمميات ضحية الدكلة بيا تمر
 بعضؿ األمف مجمس مف قرار ستصدار إيتطمبو ما كبيف جية، مف تأخير أك إبطاء دكف

 فى الطبيعي الحؽ ممارسة أف إلى باإلضافة ىذا القائمة، الظركؼ تحتممو ال الذل الكقت
 كفقا كذلؾ كاف أيا دكلي جياز أك جية أم مف مسبؽ إذف إلى يحتاج ال النفس عف الدفاع

 .الميثاؽ مف 51 المادة كقننتو العرفي لدكلي االقانكف عميو استقر لما

عماؿ  الدكلة لجكءز جكا عدـ الخاصة النظرية الناحية مف عميو يترتب الشرط ىذا كا 
 ال العمميات ىذه كانت إذا الشرعي الدفاع فى الحؽ إلى المسمحة اإلرىابية العمميات ضحية
 أك األركاح فى سكاء معدكمة أك قميمة عنيا الناتجة الخسائر تككف كأف بالجسامة تتسـ

 . األمكاؿ

 تخاذإ اإلرىابية قبؿ العمميات ضحية الدكلةعمى  يجب أنو فى :الثانى الشرط كيتمثؿ
 المسمحة االرىابية الجماعات بمساندة المتيمة الدكلة تكرطتثبت  الشرعي، الدفاع أعماؿ
 .3الجماعات ىذه أرسمت التى ىي أنيا تثبت أك مممكسا تكرطا

                                                           
1 -Sorensen Max : Manual of publie international law , New York 1968 . p 778 

 .36محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية الدكؿ لمتدابير العسكرية لمكافحة اإلرىاب، المرجع السابؽ، ص- 2
 الطبعة الكتاب، الككيت دار ، مؤسسة الزمنى النطاؽ – المدخؿ ، الدكلية المسمحة المنازعات قانكف ، عتمـ محمد حاـز -3

بعدىا  كما  106، ص 1994، األكلى



 

193 
 

 صدكره باتثإ يقتضى الدكلة إلى المشركع غير الفعؿ نسبة إثبات أف الطبيعيكمف 
 الداخمي القانكف لو يرخص كياف عف أك القضائية أك التنفيذية أك التشريعية أجيزتيا أحد عف

 .عامةاؿ السمطة أعماؿ بممارسة المعنية لمدكلة

 إذا األشػخاص مف مجمكعة أك شخص عف الصادرة األفعاؿ أيضا الدكلة إلى كينسب
 يمارسكف كانكا أك، كرقابتيا شرافياإ تحت أك الدكلة مف تعميمات عمى بناء يتصرفكف كانكا

 تقتضى طارئة ظركؼ فى أك لمدكلة الرسمية السمطة غياب حالة فى العامة السمطة أعماؿ
 .1األعماؿ ىذه بمثؿ االضطالع

 مرتكبي أف تثبت أف عمييا المعتدل الدكلة عمى يجب فإنو تقدـ، ما عمى كبناء
 المتيمة الدكلة مف الييـ صادرة تعميمات عمى بناء إما يتصرفكف كانكا اإلرىابية العمميات
ما ىـ، بمساندت  . كرقابتيا الدكلة ىذه إشراؼ تحت اإلرىاب أعماؿ رتكبكاإ قد أنيـ كا 

 إقرار منو اليدؼ بيانو السالؼ النحك عمى الدكلة إلى المشركع غير الفعؿ كنسبة
 أغراضو بيف مف ضػػػػػرر، مػػػف عنو نتج ما بإصالح إلزاميا ثـ كمف عنو الدكلية مسئكليتيا

 كمتفقا منطقيا أمران  ىذا كليس الشرعي، الدفاع فى الحؽ الفعؿ ىذا إلييا المكجو الدكلة منح
 ينشأ التي الظركؼ ذلؾ خالؼ عمى طكيؿ لكقت تحتاج اإلثبات عممية فأ إذ ،الكاقع مع

 الحؽ اإلستثناء سبيؿ عمى الدكلة منح رربم ستعجاؿإ فيياضدىا،  الشرعي الدفاع فى الحؽ
 .2الشأف ىذا فى كاجباتو مياـ بتحمؿ األمف مجمس قياـ لحيف المسمحة القكة استخداـ فى

 الجماعات يستمـز إثبات أف مممكسة بصكرة الدكلة تكرط إثبات فاف ذلؾ كعمى
 كرقابتيا إشرافيا تحتت مف الدكلة أك تعميما عمى بناء اإلرىابية أعماليا ارتكبت قد المسمحة
 لتسييؿ الالزمة التدابير كاتخاذىا المسبؽ بكقكعيا بؿ عمميا معو يفترض الذل األمر

 عدـ المجكء إلى الدفاع الشرعي إذ ثبت أف مساىمة الكقت ذات فى يقتضى كىذا ارتكابيا،

                                                           
1- Kress C., « L’organe de facto en droit international public : réflexions sur l’imputation à 
l’Etat de l’acte d’un perticulier à la lumiére des développements récents », R.G.D.I.P., 
2001-1, pp. 93-144. 
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الدكلة في أعماؿ اإلرىابية  كانت بصكرة غير مممكسة أم حينما يتعمؽ األمر بمساىمة 
  1فرعية أك عارضة

 باستخداـابية  اإلره لمجماعة الدكلة سماح مجرد أك البسيطة المساندة فإف كبذلؾ
 بأف لمقكؿ البعض يراه لما كفقا كافيا يعتبر ال أخرل دكلة ضد مسمحة أعماؿ الرتكاب إقميميا
 يعد التسامح أف مف الرغـ عمىذلؾ ك العدكاف، أعماؿ مف عمالن  ارتكبت قد المتسامحة الدكلة
 .2لمدكلة الدكلية المسئكلية يثير مشركع غير عمؿ

ذا  أيضا يصعب فإنػو بمكاف، الصعكبة مف الذكر سالفى الشرطيف تكافر إثبات كاف كا 
الالزمة العتباره  – الشركط الدكلى اإلرىاب يستكفى أف العاـ الدكلي القانكف نظر كجية مف

 بالمجكء عمييا المعتدل لمدكلة يسمحمف الميثاؽ  (51 )المادة ألحكاـ كفقا- عدكانا مسمحا 
 يتيح بيما إخالؿ أك الدكلييف كاألمف لمسمـ تيديد مكاجية فى نككف بؿ الشرعي، الدفاع إلى

 .لمكاجيتو الالـز التدبير يتخذ أف األمف لمجمس

 الثاني الفرع

 اإلرىاب لمكافحة التدخل فى الشرعي الدفاع شروط توافر مدى

 عدكانا باره العتتكافرىما الكاجب الشرطيف يستكفى الدكلة إرىاب أف افتراضر عمى
 إلى المجكء عمييا المعتدل لمدكلػػة معػػػو يحقؽ كالذل الميثاؽ، مف 51  لممادة كفقا مسمحا
 ستكفىم أف يجب الحؽ ىذا رة مباشعند عسكرية تدابير مف يتخذ ما فإف الشرعي، الدفاع
 .التدابير ىذه تخاذ اكأثناء قبؿ كالضكابط الشركط مف عدد

 

 

                                                           
1 - Regurd S., " Raids anti- terrorists et developpements recents des  atteintesilicites au 
principe de non- intervention " , op.cit ., p .89 
2 - Corten et Dubuisson  F, operation libre immuable : une extension absive du concept de 
legitime defense "R.G.D.I, p.56 et s 
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 العسكرية التدابير اتخاذ قبل مراعاتيا الواجب الشروط: أوال

 الدكلي الدكلة إرىاب  الدكلي عمى أفاإلجماعب صالخا المبدئي الشرط إلى باإلضافة
 فى تتمثؿ مراعاتيا يمـز شركط عدة ىناؾ مسمحا، عدكانا عتبارهإ شركط ستكفىىك الذم ا
 ف أبضركرة أيضا عنو يعبر ما أك الدكلي اإلرىاب لمكافحة السممية الطرؽ تفادفسكجكب إ
 التدابير يقتصر ىدؼ كأف عمييا، المعتدل عف لمدفاع ضركريا العسكرية التدابير اتخاذيككف 

 يسمى ما يستمـز الذم األمر الحالة اإلرىابية العمميات ضد فقط الدفاع عمى العسكرية
 العسكرية لتدابيرل المعتد الدكلةدل كجكب اتخاذ ـ ناقشم، ثـ مالكقائ الشرعي بالدفاع
 .المسمحة اإلرىابية العمميات كقكع فكر مباشرة

 :سممى بديل وجودعدم -1

 الدفاع فى الحؽ استعماؿ إطار فى المسمحة القكة باستخداـ السماح أف اعتبارب
 قات في العالباستعماليا التيديد أك القكة استخداـ حظر مبدأ عمى ستثناءإ يعتبر لشرعيا

 بحيث ضيقا سيرا يفسر تؼأف يجػب االستثناء ىذا فإف مرة،آ دكلية قاعدة يمثؿ كالذم الدكلية،
 الدكلة عف الدفاع يقتضيو الذل كبالقدر القصكل الضركرة حالة فى إال إليو بالمجكء يسمح ال

 يمنح أف يجب ال، أـ ضركرة حالة ىناؾ كاف  إذا ما تقدير فى الحؽ فإف ،1عمييا المعتدل
في  الحؽ ستعماؿ إفى االستعجاؿ حالة إلى بالنظر أكلى مرحمة فى عمييا المعتدل لمدكلة
 لو يمكف الذل األمف مجمس لرقابة ىذا فى تقديرىا يخضعب أف  يج كلكف، الشرعى الدفاع
 الدفاع فى لحقيا ممارسة كليس العدكاف أعماؿ مف لعمؿ مرتكبوإعتبارىا ك الدكلة إدانة

لنظاـ  ضدىا عسكرية أك عسكرية غير تدابير تخاذإ حينئذ يبرر قد الذلاألمر  الشرعى،
 .2األمف الجماعي

 الدكلة اتخاذالضركرم أـ ال   مفكاف إذا ما تقرير بمكاف الصعكبة مف أنو الكاقع كفى
 فى الصعكبة ىذه ىذه كتتجسد  عف نفسيا،لمدفاع عسكرية لتدابير إلرىابى العمؿ اضحية
 كقت فى كتنتيي فجأة تقع اإلرىابية العمميات أف كىى كاقعية حقيقة مف بعفت األكلى مسألتيف

                                                           
 .220ص ، سابؽاؿ مرجعاؿ ،القانكنية عنيا المسئكلية كمدل العدكاف جريمة ، الدراجى زىير إبراىيـ -1
 .213 ص ، سابؽاؿمرجع اؿ ،العاـ الدكلي القانكف إطار قكاعد فى الدكلة إرىاب كاصؿ، الرحمف عبد -2
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نما الدفاع يككف ال ىنا العسكرم العمؿ أف بحيث قصير زمني  كاالنتقاـ، كالثانية  العقاب كا 
 تتكقؼ فأ يمكف المسمحة اإلرىابية العمميات عنده تنتيي الذل التكقيت تحديد يصعب أنو
 ضركرة مدل تقدير عند االعتبار فى يؤخذ أف كينبغي، 1ىجماتيا تستأنؼ ثـ قصيرة لمدة

 ىي الدفاع أعماؿ تككف أف نفسيا عف لمدفاع عسكرية لتدابير عمييا المعتدل الدكلة تخاذإ
 اليجـك ضد الدكلة عف كالدفاع العدكاف رد أمكف فإذا اإلعتداء، لصد الكحيدة الكسيمة
 2نفسيا عف لمدفاع القكة تستخدـ أف لمدكلة يجكز فال القكة استخداـ دكف كالعدكاف

 اإلرىاب مكافحة خالليا مف يمكف التى السممية الكسائؿ مف العديد الدكلة أماـ فيكجد
 المساعدات كقؼ فى المحاكمة، أك التسميـ مبدأ إلى باإلضافة أىميا يتجمى الدكلي

 منح كعدـ الدكلي، لإلرىاب المساندة لمدكؿ تقدـ التى المعنكية أك العسكرية أك اإلقتصادية
 .إرىابية عمميات فى المتيميف لألشخاص الممجأ

 :الحال  الدولياإلرىاب أعمال ضد دفاع إلى عسكرية الدابيرتال تيدف أن -2

 لرد نفسيا عف الدفاع فرصة الدكلة يمنح دفاعى عمؿ بأنو الشرعي الدفاع يتميز
، كعمى ىذا  أغراضو كتحقيؽ نجاحو دكف كالحيمكلة بالفعؿ لو تتعرض الذل المسمح العدكاف

 .النحك فإف الدفاع الشرعي يتميز عمى أنو عمال دفاعيا كليس عدكانيا أك إنتقاميا

 الذل الرئيسي اليدؼ عف الدكؿ فييا تحايمت كثيرة حاالت إلى الدكلي العمؿ كيشير
 قد إسرائيؿ أف ، فيالحظ عمى سبيؿ الميثاؿالشرعي لمدفاع الميثاؽ مف( 51 )المادة رسمتو
ؽ العرا أف إلى العراقى، السممى النككل المفاعؿ عمى العسكرل لمعدكاف تبريرىا فى اشارت
 أك نككية قنبمة تصنيع مف عاـ بحمكؿ يتمكف بحيث النككية قدراتو لتطكير قرنامجببيسعى 
 إلى دفعيا الذل األمر إسرائيؿ، لضرب تصنيعيا حاؿ ستستخدـ النككية القبمة ىذه كأف أكثر،

 .3العراقي النككم المفاعؿ بضرب المخطط ىذا إحباط محاكلة

                                                           
 .50، المرجع السابؽ، ص...محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية الدكؿ لمتدابير العسكرية لمكافحة اإلالىاب- 1
. 92سابؽ، ص اؿ مرجعاؿ العاـ، الدكلي قانكف قكاعد كفؽ الدكلي اإلرىاب حممى، أحمد نبيؿ -2

3- Fischer G., «  Le bambardement par Israel d’un réacteure nucléaire irakien », A.F.D.I., 
p.163.   
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 بصفة ؼتيد أنيا الدكلي، اإلرىاب لمكافحة العسكرية التدابير تتخذ التى الدكؿ كتعمف
 مقيميف كانكا  إذا اإلرىابية العمميات مرتكبي تسميـ عمى المعنية الدكلة إجبار إلى أساسية
 كقكع منع فى يساىـ بما الدكلي لإلرىاب مساندتيا عمى كعقابيا محاكمتيـ، أك إقميميا عمى

 نظاـ تغيير نحك السعي فى المعمنة األىداؼ ىذه أحيانا كتتمثؿ المستقبؿ فى إرىابية عمميات
حالؿ القائـ الحكـ  .1مكاؿ آخر نظاـ كا 

 ميثاؽ حدده كما الشرعي الدفاع ليدؼ فقط ليس مخالفتيا األىداؼ ىذه عمى كيالحظ
نما المتحدة، األمـ  التدابير ىذه مثؿ تشكؿ إذ اآلمرة، العاـ الدكلي القانكف قكاعد مف لمكثير كا 

 عمى قكاعد النظاـ القانكني الحاكمة داءتعإ األىداؼ، ىذه لتحقيؽ تسعى حينما العسكرية
لتسميـ المجرميف، كعال قكاعد العدالة الجنائية الدكلية، كعمى قاعدة عدـ جكاز التدخؿ في 
الشؤكف الداخمية لمدكؿ حينما تيدؼ إلى تغيير نظـ الحكـ القائمة بالقكة، كذلؾ عالكة عمى 

 .2مخالفتيا لقاعدة حظر استخداـ القكة  أك التيديد باستخداميا في العالقات الدكلية

 دكف مباشرة تػػرد أف عمييا المعتدل الدكلة عمى يجب كاف إذا ما حكؿ التساؤؿ كيثار
ال إلييا المكجية المسمحة اإلرىابية العمميات عمى نتظارإ  أـ الشرعي الدفاع فى حقيا تفقد كا 

 .لو كالتحضير كاإلستعداد الرد كيفية فى لتفكير تنتظر أف يمكنيا

 العدكاف عمى الرد أف أكليما يرل تجاىافإ التساؤؿ ىذا عمى اإلجابة فى كيتنازع
ال انتظار دكف مباشران  يككف أف ينبغي المسمح  نتقاميةإ كأعماؿ تدابير مكاجية فى أصبحنا كا 
 الدكلة تحـر أف المعقكؿ غير مف أنو إلى اآلخر الرأل يذىب حيف في مشركعو، غير

 الفكرم الدفاع عدـ لمجرد نفسيا عف الشرعي الدفاع فى الطبيعي حقيا مف عمييا المعتدل
 .3إلتمامو األمثؿ ألسمكب فى كالتفكير لو لمتحضير قميال اإلنتظار كتفضؿ

 ىذا مؼ فى صريحة أنيا نجد ميثاؽاؿ مف 51 المادة مضمكفم ؼ بالنظر أنوؼ عميوك 
 األمف مجمس يتخذ ف أإلى نفسيا عف تدافع أف عمييا المعتدل لمدكلة رخصت حيث الشأف

                                                           
 .54، المرجع السابؽ، ص ...محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية الدكؿ لمتدابير العسكرية لمكافحة اإلالىاب- 1

2 -gray christine « international law and the use of force, second edition oxford 2004, p 132. 
 . 57محمد صافي يكسؼ، المرجع نفسو، ص - 3
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 بممارسة الدكلة عمى إلزاـ ناؾ قفميس كعميو الدكلييف، كاألمف السمـ لحفظ الالزمة التدابير
ف المسمح العدكاف كقكع فكر الحؽ ىذا  الحؽ ىذا تمارس أف يمكف بينما ذلؾ ليا حؽ مكاف كا 
 سمجؿ تخاذإ كتاريخ المسمح العدكاف كقكع تاريخ بيف كاقعة اؿالزمنية الفترة خالؿ كقت أل فى

 .العدكاف إلنياء الزمة اؿلمتدابير األمف

 إلنتظار ايقتضى مما محددة دكلة إلى كنسبتيا العمميات ىذه جسامو إثبات فى إذ
 بتسميـ المجريميف، المتيمة الدكلة إقناع كمحاكلة منيا، كالتحقؽ األدلة لجمع الكقت بعض

 .كىذه كميا طرؽ سميمة يجب محاكلة التكصؿ إلييا قبؿ اتخاذ التدابير عسكرية

 .الشروط الواجب مراعاتيا أثناء التدابير العسكرية: ثانيا

ذا ما تكفرت ىذه الضكابط كتمؾ  باإلضافة إلى الضكابط كالشركط التي سبؽ بيانيا، كا 
الشركط، فإنو يحؽ لمدكلة  ضحية أعماؿ اإلرىاب الدكلي أف تتخذ تدابير عسكرية ضد 
الدكلة التي ثبت بالفعؿ مساندتيا لتمؾ األعماؿ اإلرىابية المسمحة شريطة أف تمتـز أناء 

اتخاذىا بمجمكعة أخرل مف القيكد كالشركط التي تتمثؿ في ضركرة تكجيو التدابير العسكرية 
إلى الدكلة اإلرىابية كحدىا، ضركرة تناسب التدابير مع حجـ العدكاف كأىداؼ الدفاع 

الشرعي، كضركرة التكقؼ بمجرد انتياء العمميات اإلرىابية أك اتخاذ مجمس األمف لمتدابير 
الالزمة لكقؼ العدكاف كحفظ السمـ كاألمف الدكلييف،  كأف تخضع التدابير العسكرية إلشراؼ 

 .مجمس األمف

 أن توجو التدابير العسكرية إلى الدولة التي ثبت مساندتيا لمعمميات اإلرىابية-1

ممارسة الدفاع الشرعي باتخاذ التدابير العسكرية يجب أف تككف مكجيا مف الدكلة 
ضحية العمميات اإلرىابية إلى الدكلة مصدر العدكاف المسمح، فال يجكز أف تكجو تمؾ 

التدابير العسكرية إلى دكلة صديقة لمدكلة المساندة لإلرىاب الدكلي أك لدكلة محايدة ألف 
إنتياؾ الحياد ىك في حد ذاتو يمثؿ جريمة دكلية ال يجكز اإلستناد عمى حؽ الدفاع الشرعي 

 .(1)في تبريرىا

                                                           
. 92سابؽ، ص اؿمرجع اؿنبيؿ أحمد حممي، اإلرىاب الدكلي، كفقا لقكاعد القانكف الدكلي العاـ،  - 1
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ذا كاف مكقؼ الدكؿ المعتدل عمييا في ىذا الشأف يجد تفسيره فيما سبؽ بيانو مف  كا 
صعكبة شديدة في إثبات نسبة العمميات اإلرىابية إلى دكلة محددة بحيث يككف األضمف ك 

األسيؿ ىك إتياـ الدكؿ المعركؼ عنيا، سكاء بحؽ أك باطؿ مساندة اإلرىاب الدكلي كالبدئ 
في معاقبتيا جميعا إف أمكف، فإف مثؿ ىذا المكقؼ يخالؼ دكف شؾ النظاـ القانكني لمدفاع 

الشرعي كيشكؿ تحريفا شديدا لمحكمة مف إقراره كالتي تتمثؿ في الدفاع عف النفس ضد الدكلة 
المعتدية كحدىا كليس ضد أية دكلة أخرل ميما تعاظمت الشككؾ حكؿ دعميا كمساندتيا 

 1لإلرىاب الدكلي بصفة عامة

 :التناسب بين التدابير العسكرية واليدف من الدفاع الشرعي-2

لقد أقر العرؼ الدكلي شرط التناسب معتبرا أف الخركج عميو يبعد الدفاع الشرعي عف 
 .(2)ىدفو األساسي كيحكلو إلى نكع مف اإلنتقاـ كالعدكاف

ذا كانت المادة   لـ تشر صراحة إلى ىذا الشرط كلكنو يستفاد مف الحكمة العامة 51كا 
مف كجكد حؽ الدفاع الشرعي ذاتو، ففعؿ الدفاع يقصد منو در العدكاف المسمح فال يكجد 

 .مبرر لمجكء إلى كسائؿ دفاعية تحقؽ أكثر مف ىذا اليدؼ

كىذا يعني عدـ جكاز خركج الدكلة المعتدم عمييا عف حد تناسب بيف أعماليا الدافعة 
ال اعتبر ذلؾ تجاكز في استعماؿ حؽ الدفاع الشرعي، كالمعيار المستخدـ ىنا  كرد العدكاف كا 

معيار مكضكعي كىك سمكؾ الشخص المعتاد إذا كضع لنفسو في الظركؼ المحيطة 
 .(3)بالمدافع

كعميو فإعماؿ شرط التناسب ال يعني بالضركرة التناسب في األسمحة كالمعدات 
المستخدمة في كؿ مف العدكاف المسمح كفعؿ الدفاع الشرعي، كال بيف األضرار التي ترتب 

نما يعني مف باب أكلى التناسب بيف الكسائؿ التي تستخدميا الدكلة  عمى ىذا كذاؾ، كا 
المعتدم عمييا لمدفاع عف نفسيا كما ينتج عنيا مف أضرار كخسائر مف جية، كاليدؼ 

                                                           
 .59، المرجع السابؽ، ص ...محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية الدكؿ لمتدابير العسكرية لمكافحة اإلرىاب- 1

2 - C.I.J REC1986, p 94, para 176. 
 93سابؽ، اؿمرجع اؿنبيؿ أحمد حممي، اإلرىاب الدكلي كفقا  لقكاعد القانكف الدكلي العاـ، - 3
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األساسي الذم مف أجمو أقر المثياؽ حؽ الدفاع الشرعي كىك رد العدكاف المسمح، كقد كاجو 
إعماؿ شرط التناسب صعكبات تطبيقية خاصة في ظؿ تطكر األسمحة كتقدميا كمع كجكد 

األسمحة الذرية ذات القكة التدميرية لدفاع الدكلة عف نفسيا، كمدل اتفاؽ ذلؾ مع شرط 
 .التناسب، نجد أف الفقو الدكلي قد فرؽ بيف حالتيف

 إذا استخدمت الدكلة المعتدية أسمحة تقميدية في عدكانيا، فكفقا لمرأم الغالب :األولى
ال يجكز الدفاع الشرعي عف النفس باستخداـ  أسمحة ذرية إال إذا كاف حجـ العدكاف ذا قكة 

 .تدميرية كبيرة

 المعتدل. كيترتب عمى ذلؾ نتيجة  عممية مقتضاىا أنو يعد مخالفا لشرط التناسب قياـ الدكلة
 كاف اذا األسمحة ذات تخداـسبا كقع مسمح عدكاف لرد عسكريا متطكرة أسمحة باستخداـ عمييا
 1تقميدية أسمحة استعماؿ خالؿ مف رده الممكف مف

 كاعتدائيا ىجكميا فى ذرية ألسمحة المعتدية الدكلة باستخداـ المتعمقة ىى: الثانية الحالة أما
 نفسيا عف كالدفاع االعتداء لرد الذرية األسمحة تستخدـ أف عمييا المعتدل لمدكلة يمكف كىنا
 تحقؽ أف نتمنى ال كلكف .بالمثؿ المعاممة مبدأ عمى كاستنادا التناسب لشركط تحقيقا كذلؾ
 2كمو االرضية الكػرة كككػػب تنيى أف يمكف مدمرة آثار مف ليا لما الحالة ىذه

 كىك لدفاع اىػػدؼ تجاكز جػػػكاز عدـ فى يتمثؿ كحيد قيد إتباع يمـز أنو مكف القكؿكم
 كتمؾ المستخدمة األسمحة بيف مطمقة بصفة التناسب يككف أف كنرفض المسمح، العدكاف رد

 .حالة كؿ كظركؼ لمقتضيات مراعاة دكف رده فى المستخدمة

 لمكافحة الدكؿ تتخذىا التى العسكرية التدابير عمى التناسب شركط تطبيؽ كعند
 المسمحة اإلرىابية لعممياتؿ ضادالـ الدفاع أف إلى يشير الكاقع أف نجد الدكلي، اإلرىاب

                                                           
 دراسة : مسمح نزاع فى النككية األسمحة استخداـ أك التيديدعية مشرك " ، اليادل عبد.د :الشأف عبد مخيمر العزيزعبد - 1

لمقانكف الدكلي،  المصرية المجمة ،" المسألة ىذه بخصكص الدكلية العدؿ محكمة عف االستشارييف الصادريف الرأييف حاكؿ
 .164، ص 2002

 1979 األكلى الطبعة ، ، القاىرة العربية النيضة دار ، تطبيقية تحميمية دراسة " الدكلية الجريمة ، عبيد إبراىيـ حسنيف - 2
 . 73 ص ،
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 تساندىـ التى الدكؿ كمعاقبة، العمميات ىذه مرتكبي عمى القبض األكلى بالدرجة يستيدؼ
 . الميثاؽ كاضعك لتصكر كفقا الشرعي الدفاع أىداؼ تخالؼ أىداؼ كىى

 المسمحة اإلرىابية العمميات نتياءإ بمجرد العسكرية التدابير تتوقف أن -3

 الحاؿ، المسمح العدكاف رد ىك الشرعي الدفاع مف الرئيسي اليدؼ أف المعمـك مف
 عكدة مأ العدكاف، ىػػذا نتياء إبمجرد الدفاع أعماؿ جميع تتكقؼ أف الطبيعي مف فيككف
 ىنا الشرعي الدفاع ألعماؿ يككف ال حيث ،المسمح العدكاف بدء قبؿ عميو كاف ما إلى الحاؿ
 غير أصبح قد لككنو المشركعية صفةق عف ينفى كاستمراره لتحقيقو يسعى شرعى ىدؼ أل

 1ضركرم

 العمؿ لمكافحة الدكؿ بيا تقـك التى العسكرية التدابير عمى الشرط ىذا كلتطبيؽ  
 ىذه نتياءإ مف عمميا التأكد فى تكمف متعددة، عممية مشكالت يثير أنو نجد ،اإلرىابى
 اتخاذ عف عمييا المعتدل الدكلة عنده تتكقؼ الذل الحد تحديد يستحيؿ ثـ كمف العمميات
 الدكلة المعتدل عمييا إلى تحقيقيا مف تسعىم الت األىداؼ كانت كلما العسكرية، التدابير
 التدابير ىذه اتخاذ استمرار يعنى ىذا فإف طكيؿ كقت تستغرؽ أىداؼ ىى التدبير تمؾكراء 
 .2 نيايتومعمـك غير طكيؿ أجؿ إلى

 .الالزم التدبير األمن مجمس اتخذ إذا العسكرية التدابير تتوقف أن -4

 الدكلييف، كاألمف السمـ حفظ فى األصيؿ االختصاص صاحب األمف مجمس كاف لما
 يصبححيف  الشرعى الدفاع أعماؿ عف مباشرة التكقؼ عمييا المعتدل الدكلة عمى ينبغي فانو

 .3كاجباتو قمياـ ممارسة عمى قادرا األمف مجمس

 النزاع فى األمف مجمس تدخؿ بيف الكبير الفرؽ أف نكضح بالذكر، الجدير كمف
 ترخص كما تطبيقيا، فى خطكات أية تنفيذ بدء دكف نظرية قرارات خالؿ مف القائـ المسمح

                                                           
1 -rverhoevenj.,"les etinmments de la legitime defense " op. eit, p.69. 
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 الشرعي الدفاع أعماؿ إيقاؼ عدـ مف عمييا المعتدل لمدكلة الميثاؽ مف 51 المادةبو 
 ليس إذ الدكلييف، كاألمف السمـ لحفظ الالزمة التدابير بالفعؿ المجمس يتخذأف  إال لشرعيlا

 مجمس تدخؿ لمجرد نفسيا عف الدفاع فى الطبيعي حقيا مباشرة مف الدكلة تحـر أف منطقيا
 .النزاع فى نظرم قرار بإصدار األمف

 أف يجد عامة، بصفة الدكلي اإلرىاب خصكص فى الدكلي العمؿ لكاقع المالحظك
 اإلرىابية العمميات تسببو ما مع لمتعامؿ الكامؿ استعداده دلبم ما دائما األمف مجمس

 الكبرل لدكؿ اكلكػف الجماعي، األمف لنظاـ كفقا الدكلييف كاألمف لمسمـ تيديد مف المسمحة
الميثاؽ  لو خكليا التى لصالحياتو ممارستو دكف دائما تحكؿ األمريكية المتحدة الكاليات مثؿ

 .الفيتك حؽ ستخداـإ خالؿ مف كذلؾ تجاىمو كتتعمد

 رد ميمة كتكلى، الجماعى األمف لنظاـ كفقا األمف مجمس تدخؿ إذا أنو الراجح كالرأل
مجمس  بتدخؿ تكقؼ قد كاف الذل الشرعى الدفاع فى الحؽ فإف يفمح، كلـ المسمح العدكاف
 .1عمييا المعتدل الدكلة إلى أخرل مرة يعكد األمف،

 إرىاب لمكافحة تتخذ التى لمتدابير بالنسبة صعكبة أم أيو الشرط ىذا تطبيؽ يثير كال
 لحيف انتظاره عمييا المعتدل الدكلة عمى فيو يتعيف الذل الكقت تقدير فى إال الدكلي الدكلة
 ىذه عمى التغمب كيمكف، ميمتو أداء فشمو بفشمو كالحكـ الالزمة لمتدابير األمفمجمس  اتخاذ

 .2ذاتو كالمجمس الدكلة بيف بالتشاكر الصعكبة

 .األمن مجمس رقابةل العسكرية لتدابيرا تخضع أن يجب -5

 التى العسكرية التدابير فإف الميثاؽ،  مف 51 بالمادة الكاردة الصريحة  لألحكاـ كفقا
 األمف، لمجمس فكرا تبمغ أف يجب نفسيا، عف الشرعي لمدفاع عمييا المعتدل الدكلة تتخذىا

 كاإلجراءات التدابير مف يمـز ما اتخاذ فى األمف مجمس سمطات عمى التدابير ىذه تؤثر كال
 .3نصابيما إلى الدكلييف كاألمف السمـ إلعادة االخرل

                                                           
 . 96 ص  ،1997 القاىرة، المطبعة العربية الحديثة،، األمني الدكلي النظاـ العناني، إبراىيـ -1
 .65، المرجع السابؽ، ص ...محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية الدكؿ لمتدابير العسكرية لمكافحة اإلالىاب- 2
. 49ص ،مصر  ،1997القاىرة،  الحديثة، العربية المطبعة العالمية، الدكلية المنظمات :العنانى  إبراىيـ-3
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 شركط تكافر مدل فقط ليس بمراقبة األمف مجمس قياـ فى اإلبالغ مف الغرض كيتمثؿ
نما الشرعي الدفاع إلى المجكء  تتخذ التى العسكرية التدابيرتقيد  مدل مف التأكد أيضا كا 
 يقرر الرقابة، عنو تسفر ما ضكء كفى بيانيا سبؽ التى كالقيكد الشركط بجممة الدفاع بيدؼ

 .1الدكلييف كاألمف السمـ لحفظ عممو يمـز ما المجمس

ذا  التدابير عمى الالحقة الرقابة فرض فى األمف لمجمس الحؽ ىذا تقرير كاف كا 
 فى الدكؿ تمؾ تعسؼ منع تستيدؼ اإلرىاب، مكافحة بزعـ الدكؿ تتخذىا التى العسكرية
 مدل يقرر أف األمف لمجمس يككف فإنو الحاؿ، المسمح العدكاف رد بيدؼ الحؽ ىذا استخداـ

 ليذه عميو المعتدل مخالفة إلى إنتيى ما إذا كيمكنو الشرعي، الدفاع ضكء فى مشركعيتيا
 فى أك الجماعى  االمف نظاـ إطار فى سكاء تدابير مف اتخاذه يمـز ما يقرر أف األحكاـ
 .لمدكلة الدكلية المسئكلية ترتيب إطار

 الثاني المطمب

 لتبرير التدخل العسكري الجماعى األمن نظام إلى االستناد

 يالدول اإلرىاب لمكافحة

 الجماعي األمف نظاـ إطار فى عسكرية تدابير اتخاذ إلمكاف أنو المعمـك مف
 قرر قد األمف مجمس يككف أف المتحدة، األمـ ميثاؽ مف السابع الفصؿ فى عميو المنصكص

 ،2العدكاف أعماؿ مف عمال أك بيما إخالؿ أك الدكلييف كاألمف لمسمـ تيديد ىناؾ أف جية مف
 الدكلييف كاألمف السمـ إعادة إلى تؤدل لف العسكرية غير التدابير فتكػػكأف  اخػػرل  جية كمف
 .3اليدؼ ىذا تحقيؽ إلى الكصكؿ فى فشمت أنيا بالفعؿ ثبت أك نصابيما إلى

 عسكرية تدابير اتخذت التى لمدكؿ بالنسبة الدكلي المجتمع فى يدكر ما كباستقراء
 إلضفاء الجماعي األمف نظاـ إلى تمجأ أف تحاكؿ لـ أنيا نجد الدكلي اإلرىاب مكافحة بزعـ

                                                           
 .66، المرجع السابؽ، ص ...محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية الدكؿ لمتدابير العسكرية لمكافحة اإلالىاب- 1
 . مف ميثاؽ األمـ المتحدة39المادة - 2
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 أنيا نجد بؿ أخرل، دكؿ ك أدكلة مكاجية فى المسمحة لمقكة استخداميا عمى الدكلية الشرعية
 .المتحدة األمـ منظمة تجاىؿ إلى متفاكتة بدرجات جميعا عمدت قد

 عسكرية يمكف اتخاذ تدابير ال الجماعي األمف لنظاـ كفقا بأنو القكؿ يمكف ذلؾكعمى 
 أك األصيؿ االختصاص صاحب األمف مجمس بكاسطة سكاء اإلرىابية الدكؿ مكاجية فى

 يشكؿ الدكلة إرىاب أف مجمس اؿاعتبر إذا إال األمر، ىذا فى يفكضيا التي الدكؿ بكاسطة
 كأف العدكاف، أعماؿ مف عمال يعتبر  أنو أك بيما إخالال أك الدكلييف كاألمف لمسمـ تيديدا
 السمـ إعادة إلى تؤد لـ الدكلي اإلرىاب مكافحة ؿباتخاذىا أمر التى العسكرية غير التدابير
 . مجدية تككف لف أنيا اتخاذىا قبؿ لو تضح إأك نصابيما إلى الدكلييف كاألمف

 األول عفرال

 ي الدول لإلرىاب ناألم مجمس كييفت

 تكييؼ عمى الماضي القرف مف الثمانينيات أكاخر منذ األمف مجمس عتادإ لقد
 كاألمف لسمـ اتيديد درجات أقصى يمثؿ أنوعمى  كأشكالو صكره بكافة الدكلي اإلرىاب
 بو كرد الذل، ك6351القرار األمف  مجمس أصدر 1989 مف يكنيك عاـ 14 ففى الدكلييف،
 لمسمـ تيديدا تمثؿ التى األعماؿ ضمف اإلرىاب يعتبر أنو استحياء عمى منيا يستفاد عبارات
 عمى اإلرىاب أعماؿ كأثار النعكاسات إدراكو"  إلى مقدمتوأشار في  حيث ،الدكلييف كاألمف
 مف الكثير فى ىذا رأيو عف صريحة كبصكرة ذلؾ بعد عبرما سرعاف كلكف " الدكلي السمـ
 .2ليةتااؿ قراراتو

                                                           
 S/RES/635(1989): الكثيقة رفـ- 1
 1189 ك1054 ك748 ك635 :كالقرارات الصادرة عف مجمس األمف في ىذا الشأف كثيرة منيا عمى سبيؿ المثاؿ-2
.  كغيرىا مف لقرارات التي سنشير إلييا الحقا1624 ك1617 ك1377 ك1373 ك1269ك

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/635(1989)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/635(1989)
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 الدكلة إرىاب عمى التكيؼ ىذا يقصر لـ األمف مجمس فأ يتضح ذلؾ عمى كبناء
نما  إتخاذ إمكافل مد حكؿ التساؤؿ يثير ما كىذا .الدكلي األفراد إرىاب إلى أيضا مده كا 

 .1ليالدك األفراد إرىاب مكاجية فى الجماعي األمف لتدابير المجمس

 اعتبر قد أنو الدكلي، باإلرىاب المتعمقة األمف مجمس قرارات استقراء مف لنا يتبيفإذ 
 كاألمف لمسمـ تيديدا تشكؿ مرتكبييا طبيعة عف النظر بغض الدكلي اإلرىاب أعماؿ جميع أف

رىاب الدكلة إرىاب مف كؿ ليشمؿ التكييؼ ىذا امتداد منو يستفاد الذل األمر الدكلييف  كا 
در في ا الص1438 بؿ أننا قد الحظنا أف بعض قرارات المجمس، كالقرار ،الدكلي األفراد

 إذا لما شير إلى جميع أعماؿ اإلرىاب دكف  تحديدم، 20022الرابع عشر مف أكتكبر عاـ 
 األمر ،كاألمف الدكلييف لمسمـ تيديدا تػشكؿ الداخمي أـ الدكلى اإلرىاب أعماؿ يقصد كاف
 أف يمكف اإلرىاب الداخمي فأ أل تخصيص، دكف عمكمو عمى المفظ أخذ يستكجب الذل
 .الدكلييف كاألمف السمـ األخر ىك ييدد

 الصادر في 1438أف الفقرة األكلى مف قرار مجمس األمف رقـ  نجد ذلؾ، يؤيد كمما   
 فى كقعت التى اإلرىابيةإدانتو بشدة العمميات "  يؤكد 2002الرابع عشر مف أكتكبر عاـ 

صابة مقتؿ إلى أدت كالتى ذاتو الشير مف عشر الثانى فى باندكنيسيا "بالى" مدينة  عدد كا 
 مختمفة، دكؿ فى مؤخرا كقعت التى األخرل اإلرىاب أعماؿ أيضا كيديف األشخاص مفكبير 
 كاألمف لمسمـ تيديدا تشكؿ الدكلي، اإلرىاب أعماؿ جميعف شان  األعماؿ ىذه أف كيعتبر
  3الدكلييف

 تيديد أف عمى تدلؿ صريحة عبارات األمف مجمس قرارات بعض فى كردت أيضا
 فقد ،كانت أيا الدكلي اإلرىاب أشكاؿ مف شكؿ أل كقكع عند يتحقؽ الدكلييف كاألمف السمـ

                                                           
محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية لجكء الدكؿ إلى التدابير العسكرية لمكافحة اإلرىاب الدكلي، دار النيضة العربية، - 1

  72، ص2005مصر، 
 .S/RES/1438(2002): الكثيقة رقـ- 2
 2002  أكتكبر عاـ مف الرابع كالعشريف فى  الصادر1440  القرار مف األكلى الفقرة فى أيضا كردت الصياغة  ذات-3

 األكلى القرة فى ككذلؾ ذاتو، الشير مف كالعشريف الثالث فى فػى مكسكك كقعػت التى الرىائف اختطاؼ عمميات يديف كالذل
  .1465القرار  مف األكلى الفقرة أيضا ك1450القرار مف

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1438(2002)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1438(2002)
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 المجمس أف، 20051 سبتمبر عاـ مػػف عشر الرابع فى الصادر 1624 القرار بمقدمة جاء
 كاف كأيا ارتكابيا مكاف كاف كأيا عمييا الباعث  كاف أيا اإلرىاب، أعماؿ جميع بشدة يديف"

 .2الدكلييف كاألمف السمـ تيديد درجات رطأخ تشكؿ بكصفيا فاعمكىا،

 اإلرىاب  تديف أنيا األخػػرل، القرارات كبعض 1624  رقـ القرار عمى يؤخذ ما كلعؿ 
 " ارتكابو عمى الباعث كاف أيا " الدكلييف كاألمف السمـ تيديد درجات أقصى يمثؿ كتعتبره
 تصدر حتى األمف مجمس عمى الضغط نحك الكبرل الدكؿ إرادة اتجاه منو يفيـ الذل األمر
 مف تمارس التى اإلحتالؿ مقاكمة أعماؿ إدراج عمييا يترتب مطمقة صياغة فى القرارات تمؾ
 محظكر عمؿ إلى المشركع الحؽ يتحكؿ كبذلؾ اإلرىاب أعماؿ ضمف المصير تقرير أجؿ
 .3دكليا

 إلرىاببؽ ؿالسا العاـ التكييؼ ىذا تبنى األمف مجمس أف ىك إليو، اإلشارة يمـز كما
 التى الحاالت جميع فى الدكلييف كاألمف السمـ تيديد درجات ألقصى مشكال باعتباره الدكلي
 .فحسب محددة عمميات عمى يقتصر كلـ الدكلي، اإلرىاب مكضكع لمناقشة فييا تصدل

 الثاني الفرع

  الجماعي األمن تدابير فادإ  وشروطضوابط

 الدولي األفراد إرىاب لمواجية

رىاب الدكلة إرىاب يعتبر األمف مجمس أف أكضحنا لقد  يشكالف الدكلي األفراد كا 
 مجمس إمكانية مدل حكؿ التساؤؿ يثكر كلكف الدكلييف، كاألمف السمـ تيديد درجات أقصى
 -الميثاؽ مف السابع الفصؿ فى عمييا المنصكص – الجماعى األمف تدابير إتخاذ مف األمف

 .الحالتيف كمتا فى 

                                                           
 S/RES/1624(2005): الكثيقة ؤقـ- 1
 لتأكيد يعيد المجمس أف مقدمتو جاء بنياية  كالذل2003عاـ  ينايرمف  عشر السابع فى الصادر  1455 القرار  كذلؾ-2

 .الدكلييف تيديدا لمسمـ كاألمف تشكؿ الدكلى اإلرىاب أعماؿ جميع" أف عمى
 .74، المرجع السابؽ، ص...محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية لجكء الدكؿ الى التدابير العسكرية- 3

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1624(2005)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1624(2005)
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 كاألمف تيديد مصدر ىى ىنا الدكلة فأ حيث صعكبة الدكلة إرىاب حالة تثير ال
 فى الجماعي األمف تدابير  جميع تخاذإ الطبيعي مف المتحدة األمـ بعضكية كتتمتع الدكلي

 .التزامات مف عاتقيا عمى يقع بما تخؿ حينما مكاجيتيا

 التيديد مصدر حيث أف األفراد ىنا ىـ األفراد إرىابفي حالة  الصعكبة تثكر كلكف
نما ،ميثاقيا بأحكاـ مباشرة  بصفة يمتزمكف كال المتحدة األمـ بعضكية يتمتعكف كال  يككف كا 

 .إقميميا عمى يقيمكف أك بجنسيتيا يتمتعكف التى الدكؿ عبر مباشر غير التزاميـ

لذلؾ سنبحث ضكابط إعماؿ تدابير األمف الجماعي لمكاجية إرىاب األفراد كالشركط 
 .التي عمى مجمس األمف التقيد بيا في التصدم ليذه الظاىرة

 ضوابط إفاد تدابير األمن الجماعي لمواجية إرىاب األفراد الدولي: أوال

 دكف يحكؿنجد أنو ال  ق،ذالمتخ مـألاؿ ميثاؽ مف السابع الفصؿ أحكاـ إلى بالرجكع
 .1مسمحة جماعات أك أفراد مكاجية فى الجماعي األمف تدابير اتخاذ

 ىذا فى تسير أنيا نجد الدكلي باإلرىاب المتعمقة األمف مجمس قرارات كباستقراء
 المتحدة األمـ كأجيػزة الدكؿ، فى تتمثؿ أساسية كيانات أربعة قراراتو تخاطب حيث التكجو

 المتخصصة، كالككاالت منيا اإلقميمية كخاصة الدكلية كالمنظمات الثانكية أك الرئيسية
 .2الدكلية الجماعة كأحيانا

ف  مف ستثناء إالخطاب تكجيو يتـ األمف مجمس قرارات بعض فى أنو يالحظ كاف كا 
 األمثمة كمف المسمحة، غير أك المسمحة الفصائؿ أك كالجماعات خاصة كيانات إلى ذلؾ
 الككالة الثانية فقرتو فى المجمس فيو يدعك كالذل، 19483 لسنة 43  رقـ القرار ذلؾ عمى

 بيف ىدنو لعقد المجمس إلى عنيـ ممثميف إرساؿ إلى العربية كالمجنة لفمسطيف الييكدية
 عاتؽ عمى تقع التى الثقيمة المسئكلية إلى كينبو، فمسطيف فى كالييكدية العربية الجماعات

                                                           
 .70، ص 2005حاـز محمد عتمـ، المنظمات الدكلية اإلقميمية كالمتخصصة، مكتبة اآلداب، القاىرة، - 1
 .77، المرجع السابؽ، ص...محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية لجكء الدكؿ الى التدابير العسكرية- 2
 S/RES/43 (1948): الكثيقة رقـ -3
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 الجماعة الثالثة فقرتو فى كيدعك عقدىا، المزمع اليدنة شػػركط سػػيخالؼ الذل الطرؼ
 .1العنؼ ألعماؿ المباشر الكقؼ إلى كالييكدية العربية المسمحة

 ،19982 أغسطس عاـ فى  الصادر1193  رقـ قراره فى خاطب قد المجمس  أفكما
 دكف الفكر عمى العنؼ  كالعكدة أعماؿ عف بالتكقؼ إياىا مطالبا األفغانية، الفصائؿ جميع
 .األفغاني الشعب طكائؼ كافة حككمػػة تمثؿ إيجاد أجؿ مف كالتعاكف المفاكضات إلى شركط

ف ىذا  أخرل كيانات مخاطبة مف األمف مجمس يمنع نص بو يرد لـ الميثاؽ كاف كا 
 المجمس مخاطبة إمكانيةمنو  (40)نص المادة  مف يستفاد إذ الدكلية كالمنظمات الدكؿ غير
 ما اتخاذ إلىة المعيف األطراؼ بدعكة المادة ىذه لو ترخص حيث خاصة جماعات أك ألفراد
مف كاأل السمـ تيديد عف الناتج المكقؼ تفاقـ لمنع مؤقتة تدابير مف مستحسنا ك أضركريا يراه

 .العدكاف أعماؿ مف عمؿ كقكع أك بيما اإلخالؿ أك الدكلييف

 الذل بالمكقؼ الصمة ذات الكيانات كافة ليشمؿ يتسع " المعنية األطراؼ " كاصطالح
 يعنى ما كىك ،العدكاف أعماؿ مف عمؿ يعتبر أك بيما أخؿ أك الدكلييف كاألمف السمـ ىدد
 أك األفراد إلى الشأف ىذا فى األمف مجمس قبؿ مف الدعكل تكجيو إمكانية شؾ دكف

 .3"الدكلييف كاألمف السمـ تيدد أف يمكف " معنية أطراؼ " باعتبارىا المسمحة الجماعات

 أف عمى نصت قد الميثاؽ مف (41) المادة فأ بو نقكؿ الذل التحميؿ يؤكد كمما
( 40) كفقا لممادة األمف مجمس اتخذىا التى القرارات تنفيذ ىك العسكرية غير التدابيردؼ ق

ذا المؤقتة التدابير بعض اتخاذ إلى المعنية األطراؼ بمقتضاه يدعك كالتى  المجمس كاف كا 
 عدـ حاؿ أيضا يستطيع فإنو الخاصة الجماعات أك األفراد إلى الدعكل ىذه تكجيو يستطيع

 فى يتخذ أف( 41 ) المادة كىدؼ منطؽ مع كتماشيان  الشأف ىذا فى لقراراتو استجابتيا
 . ليا االستجابة عمى إلجبارىا الالزمة العسكرية التدابير مكاجيتيا

                                                           
 .21، ص2004دراسة لممجتمع الدكلي، منشأة المعارؼ، األسكندرية،: محمد سامي عبد الحميد، الجماعة الدكلية- 1
 S/RES/1193 (1998): الكثيقة رقـ- 2

 .79، المرجع السابؽ، ص... محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية لجكء الدكؿ الى التدابير العسكرية3 -
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 غير تػدابير بالفعػػؿ اتخذ قد أنو نجد الشأف، ىذا فى األمف مجمس قرارات استقراءب
 الكثير الرتكاب كتخطط ترتكب التى المسمحة كالجماعات األفراد بعض مكاجية فى عسكرية

 .1العالـ أنحاء كافة فى اإلرىابية العمميات مف

 مسمحة جماعات أو أفراد ضد الجماعى األمن تدابير اتخاذ شروط: نياثا

 الجماعات كاألفراد ضد الجماعي األمف تدابير اتخاذ فى الحؽ األمف لمجمس كاف إذا
 تشير الدكلي قانكف اؿأحكاـ فإف الدكلي، المستكل عمى إرىابية أعماال ترتكب التى المسمحة

 أساسية، شركط ثالثة كافر بتمقيدة بؿ مطمقة ليست ذلؾ فى األمف مجمس سمطات أف إلى
 ىذه اتخذ قد المجمس أف إذ ىامة اؿالعممية لقيمتيا ترجع الشركط ىذه تناكؿ أىمية كلعؿ

 بؿ ،2" طالباف " كحركة القاعدة تنظيـ عضاءامة بف الدف كأأس مكاجية فى بالفعؿ التدابير
 إستخدميا مؤخرا  ضد أفراد تنظيـ داعش في مناطؽ  عمىالحالية الدكلية األكضاع كتشير

 .مختمفة مف الشرؽ األكسط كليبيا 

 الجماعات أك األفراد يتكاجد التى الدكلة مف ةمسبؽ مكافقة عمى الحصكؿ :الشرط األول
 .إقميميا عمى المسمحة

 مـ األكأعضاء المجمس ميمة تسييؿ فقط ليس تستيدؼ الشرط ىذا أىمية كلعؿ
نما ،الجماعى األمف تدابير كتنفيذ اتخاذ فى  المتحدة  الدكلة سيادة مبدأ اؾ إنتوتالفى أيضا كا 
قميميا شػػعبيا عمى سيادتيا فرض سمطة يمنحيا الذل  مف الكثير تكفمو دكلى مبدأ كىك، كا 
 .أساسيتيف مسألتيف العممى الكاقع فى يثير الشرط ىذا تطبيؽ كلكف، 3الدكلى القانكف أحكاـ

                                                           
 مجمكعة  باتخاذ المتحدة األمـ أعضاء منظمة تمـز  كالتى1526، 1390، 1333، 1264  أرقاـ األمف مجمس  قرارات-1

 األشخاص كالجماعات كجميع"طالباف "ك القاعدة تنظـ الدف  كأعضاء بف أسامة ضد العسكرية غير التدابير مف  متنكعة
. التى تساندىـ كالكيانات كالمؤسسات

 .82، المرجع السابؽ، ص...محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية لجكء الدكؿ الى التدابير العسكرية- 2
 . المتحدة األمـ ميثاؽ مف  2/1 المادة -3
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 أعماؿ بإرتكاب المتيمة المسمحة الجماعات أك األفراد بعض أف فىل كؿاأل تتمثؿ
 الدكلي لقانكف كفقا دكلة تكجد كال لحككمة خاضعة غير أقاليـ عمى تقيـ الدكلي اإلرىاب
 .ب أخذ مكافقتيايج التى الدكلة حكؿ التساؤؿ معو يثكر الذل األمر عمييا تسيطر

 القاعدة تنظيـ كأعضاء الدف بف ألسامة بالنسبة الماضى فى المسألة ىذهكقد ثارت 
 الحككمة شرعية حكؿ الجدؿ أثيػر كالتى أفغانستاف دكلة فى العادية إقامتيـ أف المفترض
 الفصائؿ لبعض أيضا بالنسبة مثار األمر كنفس .كجكدىا مدل أك أمرىا عمى القائمة

 التحرير منظمة نظرنا كجيو مف كتعد المحتمة فمسطيف فى المتكاجدة المسمحة الفمسطينية
 األمف تدابير اتخاذ شركط تكافرت ما إذا مكافقتيا أخذ الكاجػػب  الحككمة ىى الفمسطينية
 المراقب بصفة الفمسطينية التحرير منظمة تتمتع حيث لفصائؿ اتمؾ مكاجية فى الجماعى

 .1المتحدةمـ األ منظمة لدل

 األفراد إقميميا عمى يتكاجد التى الدكلة رفض حالة فى الثانية المسألة كتثار
 يبنى أفة شريط األمف لمجمس يحؽ بأنو ىنا يمكف القكؿك المسمحة، اإلرىابية كالجماعات

 متكاطئة الدكلة يعتبر أف السياسية، اإلعتبارات عف كبعيدا مكضكعية عناصر عمى تقديره
 التدابير باتخاذ لو يسمح الذل األمرا أفػراد كليس دكلة إرىاب مكاجية فى نصبح بحيث معيـ

 .2ذاتيا الدكلة مكاجية فى الالزمة

 عمى المسمحة الجماعات أك األفراد إقميميا عمى يتكاجد التى الدكلة قدرة دـ ع: الشرط الثاني
 .مكاجيتيـ فى القانكنية اإلجراءات اتخاذ

 اإلجراءات اتخاذ عمى قادرة الدكلة تكف لـ إذا أنو فى الشرط ىذا أىمية تتضحك
 الجماعي األمف تدابير بتطبيؽ التدخؿ فإف ،لممحاكمة تقديميـ أك عمييـ بالقبض القانكنية
 تمؾ تتخذ أف الدكلة استطاعت إذا أما الدكلييف، كاألمف السمـ إعادة فى يسيـ تجاىيـ

 . الجماعياألمف تدابير اتخاذ إلى بحاجة نككف فال القانكنية اإلجراءات

                                                           
 .82، المرجع السابؽ، ص...محمد صافي يكسؼ، مدل مشركعية لجكء الدكؿ الى التدابير العسكرية- 1
 .83نفس المرجع، ص - 2
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 تقرير فى الشعكب حؽ عمى عتداءإ الجماعي  األمف تدابير تشكؿ أالَّ : الشرط الثالث
 امصيره

 ال المعاصرلعاـ ا الدكلي القانكف أحكاـ ككف فى الشرط ليذا القانكني األساس كيكمف
 قبيؿ مف الحؽ ليذا ممارستيا حاؿ الشعكب بيا تضطمع قد التى العنؼ أعماؿ تعتبر

 فى التدابير ىذه يتخذ أف األمف مجمس عمى يتعيف أنو يؤكد ما ىذا كفى الدكلي، اإلرىاب
 عمى الحصكؿ أجؿ مف تكافح التى الشعكب مكاجية فى كليس المحتمة الدكلة مكاجية

 .استقالليا

الثالثالمطمب   

 العسكري لتدخلدولية لال الممارسة مشروعية مدى

  الدولى اإلرىاب واجيةمل 

 كمبرر بياتي قيؿ اؿ كاألسانيد المبررات لعرض السابقيف المطمبيف في تعرضنا لقد
 سكاءن عف طريؽ الدكلي اإلرىاب عممياتحة لمكاؼ أكثر أك دكلة مف سكاء  العسكرملمتدخؿ

 بمؿااألس قىذ مشركعية مدل تناكلنالدفاع الشرعي أك بإعماؿ تدابير األمف الجماعي، إذ ا
 مف( 51) لممادة كفقا الشرعي الدفاع كأحكاـ ضكابط ىا معانطباؽ كمدل العسكرم تدخؿؿؿ

 . مف جية، كمع ضكابط كأحكاـ األمف الجماعي مف جية أخرلالميثاؽ

 اإلرىاب في مكافحة  العممية الممارسة لكاقع المطمب ىذا في نتناكؿ أف منطقيا ككاف
 كنفرد اليدؼ،ىذا  لتحقيؽ  العسكرمالتدخؿ مشركعية مدل تقدير إلى نتكصؿ حتى الدكلي
 أحداث بعدف أفغانستا في األمريكي العسكرم  التدخؿ مشركعية مدل لتقدير االكؿ الفرع

 لتقدير الثاني الفرع كنخصص(  دكلة مف لمتدخؿ مكذجف) 2001 مف سبتمبر  عشر الحادل
 نمكذج)- لككربي قضية – الغربيمدل مشركعية قرارات  مجمس األمف بشأف النزاع الميبي  

 (.األمف مجمس قبؿ مف لمتدخؿ
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 األول الفرع

 أفغانستان ضد األمريكى  العسكريالتدخل مشروعيةمدى 

 - أفغانستاف دكلة عمى العسكرم ىجكميا في األمريكية المتحدة الكاليات استيدفت لقد
 ىدفيف تحقيؽ – سبتمبر مف عشر الحادم في كقعت التي اإلرىابية العمميات  أعقاب في

 العمميات ىذه رتكابإ بتيمة لممحاكمة تنظيـ القاعدة كتقديميـ  قادة عتقاؿإ رئيسييف
 تتيميا حيث طالباف جماعة كىك آنذاؾ الحكـ بالنظاـ اإلطاحة في ثانييما كيتمثؿ اإلرىابية،

 .1القاعدة تنظيـ بمساندة  أمريكا

كلما كانت تمؾ التدخالت العسكرية األمريكية لـ تستند إلى أم مف الحاالت التي 
يرخص فييا القانكف الدكلي ألشخاصو بإمكاف استخداـ القكة المسمحة في عالقتيا المتبادلة، 
فمـ تحاكؿ الكاليات المتحدة إستصدار قرارا مف مجمس األمف في إطار نظاـ األمف الجماعي 

 (ثانيا)، كتمسكت بحقيا في الدفاع الشرعي الذم لـ تتكافر شركطو (أكال)

 .لنظام األمن الجماعي التجاىل األمريكي: أوال

لقد ساىـ مجمس األمف ىك ذاتو في إحداث التجاىؿ كالتمادم األمريكي لو، كذلؾ مف 
خالؿ مكقفو الذم تجمى في العبارات الغامضة الكاردة في قراراتو، التي أبدل فييا المجمس 
إستعداده الكامؿ إلتخاذ كامؿ التدابير الالزمة لمرد عمى ىذه األحداث بما فييا تدابير األمف 

 .   2الجماعي المنصكص عمييا في الفصؿ السابع مف الميثاؽ

 كتمثؿ مكقؼ مجمس األمف مف أحداث الحادم عشر مف سبتمبر في إصداره قراريف، 
 في 1373: ، كالقرار الثاني رقـ2001 سبتمبر 12 في تاريخ 1368: القرار األكؿ رقـ

 .3الثامف عشر مف نفس الشير
                                                           

 لمحقكؽ، فديفاالر مجمة ،" اإلستباقية الحرب بشأف األمريكية المتحدة الكاليات أسانيد " الصائغ، يحي يكنس محمد- 1
 .235، ص 2009، 40، العدد 11المجمة

2 - Charvin R., « L’affrontement Etats Unis –Afganistan rt le déclin du droit internationl », 
Actualité et droit international, novembre 2001, sur le site : http ://www.ridi.org.adi, p1. 

 .S/RES/1373(2001):كالكثيقة رقـ،S/RES/1368 (2001): الكثيقة رقـ- 3
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لى عزمو عمى   إذ أكد المجمس في قراره األكؿ عمى أىداؼ كمبادئ األمـ المتحدة كا 
 اإلقرار مع، صكر بكؿ اإلرىاب أعماؿ عف اجمةفاؿ كليفداؿ كاألمف لسمـا تيديدات مكافحة

 .ؽالميثا قكاعد كفؽ النفس عف اعدؼاؿ في كالجماعي الفردم األصيؿ الحؽ كتبثب

 األحداث ىذهتكبي مر لتقديـ السرعة كجو عمى معا بالعمؿ الدكؿ جميع القرار كطالب
 عف منو الخامسة الفقرة كأف القرار كأعمف، لمعدالة عمييا كالمحرضيف كمنظمييا اإلرىابية
 اإلرىابية اليجمات عمى لمرد الضركرية دابيرتاؿ جميع التخاذ ؿـالكا األمف مجمس استعداد
 .1الميثاؽ أحكاـ مف المستمدة لمسئكلياتو فقاكك أشكالو بجميع  اإلرىاب كلقمع

 كذلؾ لميثاؽ مف ا39 المادة إلى – القرار ىذا في – دفاست قد المجمس أف يفباؿ كمف
 الدكلييف، كاألمف لمسمـ تيديدا تشكؿ التي األعماؿ قبيؿ مف سبتمبر ىجمات عتبرإ عندما
 يتضمف القرار اإلنتقاؿ إلى أم لـ ذلؾ مف كبالرغـ .دكلي إرىابي عمؿ أم شأف شأنيا

 تمؾ عمى لمرد الالزمة الخطكات كافة تخاذإبإجراءات إضافية مكتفيا باإلفصاح عف إستعداده 
 .2الميثاؽ يحددىا التي لمسئكلياتو كفقا الو أشؾبكافة اإلرىاب كمكافحة اليجمات

 بالحؽ اإلعتراؼ يفيد بما القرار مقدمة في أشار قد أنو يالحظ فإنو ذلؾ عف فضال
 كما اإلشارة ىذه طبيعة حكؿ فقييان  اختالفان  أثار مما، كالجماعى الفردل الشرعى الدفاع في
  في كقعت التي اإلرىابية العمميات فأب األمف مجمس مف صريح إقرار بمثابة تعتبر كانت إذا
 لمكاليات يسمح الذم األمر  مف الميثاؽ51 لممادة كفقا مسمحا عدكانا تعتبر سبتمبر 11

 بالحالة يتعمؽ فيما خاصة داللة أم ليا ليست عامة شارةإنيا أالحؽ أـ  ىذا بممارسة المتحدة
 .3المجمس عمى المعركضة

 ىي الدفاع الشرعي فػػي الحػػؽ إلى األمف مجمس إشارة أف إلى فقيي جانب يذىب
 كلـ (51 ) لممادة شػػركطو كفقا تكافرت ما إذا الحؽ ىذا ممارسة إمكانية تعني عامة إشارة

                                                           
، 2005 كاألمف في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، السمـ حفظ في األمف مجمس دكر تطكر العال، أبك عمى اهلل عبد أحمد - 1
. 311-310سابؽ، ص اؿمرجع اؿ
 عيف جامعة الحقكؽ، لكمية مقدمة رسالة دكتكراه المنفردة، باإلدارة الصادر القانكني التصرؼ سكر، حامد إبراىيـ محمكد -2

. 454-453، ص 2006 سشـ
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 كردت حيث سبتمبر مف الحادم عشر أحداث مناسيةب لشركطا ىذه تكافر إلى القرار يشر
 .1لمككيت العراقي الغزك  بمناسبة1990اغسطس عاـ   في661  رقـ قراره  في إشارة مماثمة

 السمطة الكاليات القرار بيذا أعطى قد المجمس أف إلى خرأ فقيي جانب ذىب كقد
 مع دكلى تحالؼ خالؿ بناء مف أك "ناتك" حمؼ خالؿ مف أك بمفردىا سكاء األمريكية المتحدة
 الدفاع في المشركع الحؽ عمى كالية قائمة كىي إلرىاب ضد حرب لشف الدكؿ، مف مجمكعة

 الشرعية إلضفاء قانكني كأساس استخدميا التي مف الميثاؽ (51)نص  إطار النفس في عف
 ."الناتك" حمؼ عمى

 المتحػػدة الكاليات ممارسة عف اإلعالف بيا قصد اإلشارة تمؾ أف الحقيقة لعؿك
 ذلؾ يستفاد  إذ سبتمبر، مف عشر الحادل أحداث مكاجية في الشرعي الدفاع لحؽ األمريكية

 .2أفغانستاف عمى األمريكي لمعدكاف بعد فيما المجمس إدانة عدـ مف

 الفصؿ أحكاـ لىع ازمرتؾ صدر قد يراه  السالؼ الذكر1373 رقـ لقرارؿ المتأمؿك
:  ءاألعضا الدكؿ عاتؽ عمى اإللتزامات مف مجمكعات بثالث للؽأ فقد ،الميثاؽبع مف السا

 لتكفير المتبعة األشكاؿ كافة كتجريـ اإلرىابية، األعماؿ تمكيؿ كمنع بكقؼ – أكال – التزاميا
 تقديـ عف باإلمتناع – ثانيا- كالتزاميا األعماؿ، ىذه تمكيؿ في تستخدـ التي األمكاؿ كجمع
 التزاميا كأخيرا اإلرىابية، األعماؿ فى المتكرطيف األشخاص أك لكياناتؿ الدعـ أشكاؿ كافة

 في كالتعاكف اإلرىابية، كالشبكات اإلرىابييف كتحركات بأعماؿ الخاصة المعمكمات بتبادؿ
 الثنائية كاإلتفاقيات الترتيبات كضع خالؿ مف خاصة اإلرىابية األعماؿ كقمع منع مجاؿ

 باإلرىاب الصمة ذات الدكلية كالبركتكككالت االتفاقيات إلى كاإلنضماـ، األطراؼ كمتعددة
 االتفاقيات كافة كتنفيذ 9/19/1999 المؤرخةكمكافحة اإلرىاب  بمنع الخاصة االتفاقية سػػيما

 .3الصمة ذات األمف مجمس كقرارات كالبركتكككالت

                                                           
1- Venhoeven j « les etirements de la legitime defense »  A.F.D.I, 2002, p 53. 
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 يتضح، 1368 القرار قبمو كمف  1373القرار فى الكاردة األحكاـ عرض خالؿ كمف
 كالفاعمية بالجدية  سبتمبر مف عشر الحادم أحداث مع تعامؿ قد األمف مجمس أف

 جسيما تيديدا تشكؿ أنيا كأعتبر  كقكعيا مف التالى اليـك فى المكضكع نظر حيث ،المطمكبة
 الميثاؽ مف السابع لمفصؿ كفقا التصرؼ فى أكضحنا كما كشرع ،الدكلييف كاألمف لمسمـ
 مع أخرل إرىابية عمميات كقكع كمنع األحداث ىذه مرتكبي لمعاقبة التدابير بعض متخذا
 .1األحداث ىذه لمكاجية الضركرية التدابير مف  المزيد إلتخاذ الدائـ اإلستعداد إبداء

 متخذة عامة بالصفة كردت قد اإلرىاب لمكضكع الدكلي 1373 القرار معالجة أف إال
 مما األحداث،ق ىذ عمى تطبيقيا يقتصر خاصة تدابير تكف كلـ ،لمكافحتة عامة لتدابير
 بزعـ جماعة أك دكلة أل عمى اإلرىاب صفة تطمؽ أف األمريكية المتحدة الكاليات عمى سيؿ
 1373  القرار فى الكاردة األحكاـ أف قكلو  ما يمكفكلكف ،2لإلرىاب مساندة أك ارىابية أنيا
 عمى تطبيؽ أف يمكف ال بحيث كحدىا سبتمبر مف عشر الحادم أحداثعمى  ؽبتنط

 عممية كؿ بصدد األمف مجمس قرر إذ إال مستقبال تقع التى المشابية اإلرىابية العمميات
 .3التدابير ىذه مثؿ تطبيؽ كتستمـز الدكلييف كاألمف السمـ تيدد أنيا حدة عمى إرىابية

إف منظمة األمـ المتحدة ذاتيا ىي التي شجعت الكاليات المتحدة األمريكية عمى 
تجاىؿ نظاـ االمف الجماعي مف خالؿ اإلشارة الصريحة إلى الحث في الدفاع الشرعي في 
قرارم مجمس األمف المتعمقيف بأحداث الحادم عشر مف سبتمبر ىذا مف جية، كمف جية 
أجرل سككت ىذه المنظمة الدكلية كعدـ إعتراضيا عمى ما أعمنتو الغدارة األمريكية مرارا، 
كقامت بتنفيذه في أعقاب ذلؾ، مف أنيا ستستجدـ حقيا في الدفاع الشرعي لشف ىجمات 

" عسكرية ضد دكلة أفغانستاف يدعكل أنيا الدكلة التي ساندت التنظيـ اإلرىابي المسمى
 . 4المتيـ بارتكاب ىذه االحداث" بتنظيـ القاعدة
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كما أف مكقؼ المنظمات الدكلية األخرل لـ يختمؼ كثيرا حبث جاء في مخممو مؤيدا 
لممكقؼ األمريكي سكاء بصفة صريحة أك ضمنية مف خالؿ السككت اك عدـ اإلعتراض، إذ 

 إنظمامو إلى كجية النظر األمريكية، 2001أعمف اإلتحاد األركبي في الحادم عشر سبتمبر 
كالتي جاء " نتائج كخطة عمؿ" حبث اعتمد المجمس األكربي غير العادم الكثيقة المسماة 
 الصادر عف مجمس األمنف 1368بيا أف دكؿ اإلتحاد األكربي يعتقدكف أنو بناء عمى القرار 

 .1فإف الرد األمريكي عمى أحداث الحادم عشر سبتمبر ُيعتبر مشركعا

كعمى شاكمة اإلتحاد األكربي أيدت كؿ مف منظمة الدكؿ األمريكية كحمؼ النتك  
التكجو األمريكي في مكافحة اإلرىاب في أعقاب ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر، في 
حيف أدانت منظمة المؤتمر اإلسالمي بعبارات مخففة كضمنية العدكاف األمريكي عمى 

منظمة - افعانستاف، في حيف إلتزمت جامعة الدكؿ العربية ك منظمة الكحدة اإلفريقية آنذاؾ
 .2الصمت إزاء العدكاف األمريكيعؿ أفغانستاف-  اإلتحاد اإلفريقي حاليا

ذا ما اتجينا صكب مكقؼ الدكؿ مف التجاىؿ األمريكي لنظاـ األمف الجماعي، فما يمكف   كا 
- قكلو أف الدكؿ التي صرحت بعدـ مشركعية التدخؿ العسكرم األمريكي ضد أفغانستاف

إنما يجئ في الكاقع في إطار خشية ىذه الدكؿ مف - العراؽ، ايراف، ككريا الشمالية، ككبا
التعرض لعدكاف مسمح مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية التي ال تتكاف أف تعمف في كؿ 

مناسبة أف العراؽ ك إيراف كككريا الشمالية كككبا باإلضافة إالى سكريا ىي دكؿ تساند 
كىك ما تـ - اإلرىاب ك ال تستبعد أف تمتد الحرب عمى اإلرىاب إلييا في مرحمة أخرل

    -        بالفعؿ بالنسبة لمعراؽ كسكريا

 شروطو تحقق عدم رغم الشرعي الدفاع إلى اإلستناد : ثانيا

 استنادا أفغانستاف عمى األمريكية لمحرب القانكني التأسيس فاف القانكنية الناحية كمف
 أف ذإ الكاقع، مف أساس عمى يستند كال صحيح غير الشرعي الدفاع فى الحؽ إستعماؿ إلى

                                                           
1-Condorelli L., «  Les attentatsdu 11 deplembre et leurs suites : ou va le droit 
international ? », R.G.D.I.P.,2001/4, p.842.  
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 الكاجب كالشركط لمضكابط كفقا مسمحا عدكانا تعتبر ال سبتمبر، مف عشر الحادم أحداث
 .1الميثاؽ مف ( 51) المادة تقننو كالذل،  الحؽ ىذا ممارسة أثناء أك قبؿ رعايتيا

 مسمحا عدوانا تعتبر  ال سبتمبر من عشر الحادى أحداث -أ

 مف عشرادم  الح فى كقع الذل اإلرىابي العمؿ  اعتبار إلمكاف نوإؼ تقدـ، لما  كفقا
 تككف يجب فانومف الميثاؽ،   (51) المادة لنص كفقا مسمحا عدكانا 2001سبتمبر عاـ 

 كأف المباشر، المسمح العدكافة  جساـ تماثؿ الجسامة مف درجة عمى اإلرىابية األعماؿ تمؾ
 تكرطيا أف أك العمميات ىذه مرتكبي أرسمت التى ىى  أفغانستاف أف األمريكية الكاليات تثبت
 .2مممكسا العمميات ىذه ارتكاب فى

 :سبتمبر من عشر الحادى أحداث جسامة –1

 في المتحدة األمريكية الكاليات ليا تعرضت التى اإلرىابية اليجمات أف الكاقع في
 بالغ جراماإ كتعد الجسامة،  مف كبيرا قدرا بمغت قد، 2001 سبتمبر عاـ 11 يـك صباح

 .3الدكلييف كاألمف لمسمـ خطيرا تيديدا كتشكؿ الخطكرة،

 تعادؿ ال بأنيا كالقكؿ ،سبتمبر مف عشر الحادم أحداث جسامو مف التقميؿ يمكف كال
 التى األسمحة نكعية مف أسمحة خالليا يستخدـ لـ أنو بدعكل المباشر المسمح العدكاف أفعاؿ

 المدنية الطائرات اسػػتخداـ فأ ثبت حيث ،المسمحة المنازعاتة  عاد فى عادة تستخدـ
 بحيث عسكرية، أسمحة باستعماؿ ترتكب التى األعماؿ بكثير يفكؽ عدكانية أعماؿ الرتكاب

 .عسكرية أسمحة المدنية الطائرات صيركرة الحالة ىػػذه فػػى ننكر أف يمكف ال

 االعماؿ تككف فأ بضركرة الخاص الشرط تحقؽ ق يمكف القكؿفإف ذلؾ عمى كبناء
 .المباشر المسمح العدكاف أفعاؿ جسامة تعادؿ الجسامة مف درجة عمى اإلرىابية

                                                           
. 706 ص سابؽ،اؿ مرجعاؿ ،دكلية الشرعية فرض فى قكة استخداـ يكنس، بكا المنعـ عبد  ماىر- 1
 النيضة الدكلي،  دار لمكافحة االرىاب العسكرية التدابير إلى الدكؿ لجكء مشركعية مدل يكسؼ، صافى محمد - 2

. 122، ص 2005  العربية،
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 يتعمػػؽ فيما :سبتمبر من عشر الحادى أحداث فى أفغانستان تورط يثبت لم – 2
 مسمحا عدكانا سبتمبر مف عشر الحادم فى اإلرىابي العمؿ إلعتبار الثانى بالشركط
 المتحدة الكاليات تستطع لـ إذ متحقؽ غير أنو نجد المتيمة، الدكلة تكرط بإثبات كالمتعمؽ
 ككؿ سبتمبر، مف عشر الحادل ىجمات عف المسئكليف تحديد أخرل جية أل أك األمريكية

 اليجمات ىذه عف الدف بف أسامة بزعامة القاعدة تنظيـ مسئكلية حكؿ أقكاؿ مف ساقتو ما
 دكلة مف تعميمات عمى بناء يتصرفكف كانكا المرتكبيف أف يثبت كلـ شبيات، محض ىى

 .1أفغانستاف

ذا  فإنو، الدكلييف كاألمف لمسمـ خطيرا تيديدا تشكؿ اإلرىابية اليجمات تمؾ كانت كا 
 فى أنو إالبتيـ، كمعاؽ لممحاكمة كتقديميـ تدبيرىا فى ساىـ مف ككؿ مرتكبييا مالحقة يجب
 .يفتحاؿ بيف نفرؽ يجب كالمعاقبة المحاكمة مجاؿ

 ألىداؼ تحقيقا العسكرية اليجمات ىذه بتنفيذ قامكا المتيميف أف :األولى الحالة
 جرائـ قبيؿ مف تعد الجريمة تمؾ فإف أخرل، دكؿ أك دكلة مف مساندة كفد بيـ خاصة
 القانكف قكاعد بو تقضى لما كفقا المتيميف ىؤالء كمحاكمة مالحقة كيجب الدكلي اإلرىاب
 .المجرميف تسميـ تفاقيةإك اإلرىاب بمكافحة المتعمقة الدكلية كاإلتفاقيات الدكلي

 أك كلحسابيا مباشرة بصكرة العمميات ىذه رتكابإب الدكلة قياـ تبيف إذ : الثانية الحالة
 بصدد نككف فإننا العمميات تمؾ مرتكبي حريضبت قياميا طريؽ عف ،مباشرة غير بصكرة
 تخاذإب لمتدخؿ األمف لمجمس تمجأ فأ المتحدة الكاليات عمى يتعيف كاف نوإؼ دكلة، إرىاب
 العمميات تمؾ عف المسئكليف لمحاكمة خاصة جنائية محكمة بتشكيؿ أك المناسب التدبير

 .2جانبا الدكلي القانكف حيةفكت المنفرد التدخؿ مف بدال اإلرىابية

                                                           
 اإلنترنت شبكة عمى 2/11/2007 بتاريخ منشكر بحث كمعتقؿ جكانتنامك، الدكلية الشرعية ،رالخي أبك مصطفى  السيد-1

 http://www.minshawi.com: التالي في المكقع
-116  صسابؽ،اؿ مرجعاؿالعاـ،  الدكلي القانكف قكاعد في إطار فى لدكلةا إرىاب كاصؿ، عبد الرحمف سامى جاد - 2
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 فى األمريكي العسكر تدخؿؿؿ مبررا يصمح ال الشرعي الدفاع أف إلى ذلؾ مف كنخمص
 كفقا مسمحا عدكانا تشكؿ العمميات تمؾ أف إثبات المتحدة الكاليات تستطع لـ حيث أفغانستاف

 .الميثاؽ مف( 51 ) لممادة

 . الشرعي الدفاع إعمال شروط يستوف لم المسمح األمريكى التدخل- ب

 الدفاع ركطاف شأفغانست عمى حربيا فى األمريكية المتحدة الكاليات خالفت لقد
 عمى األمف مجمسبإبالغ   الدكلة قياـ بضركرة المتعمؽ االجرائى الشرط عدا فيما الشرعي
 العمميات لقياـ التالى اليـكم  فؼ الحؽ، ليذا استعماال اتخذتيا التى العسكرية دابيرتباؿ الفكر

 العسكرية بالتدابير المجمس رئيس بإبالغ، المتحدة األمـ لدل األمريكى المندكب قاـ الحربية،
 مشركعية عدـ  فيالشرعي الدفاع لشركط المخالفةجو أك أىـ كتتمثؿ اتخاذىا،التي تـ 
 .1ضركرية حربا تكف لـ نيا أكفى أىدافيا

 : أفغانستان عمى الحرب أىداف مشروعيةعدم -1

  2001 عاـ سبتمبر 15  فى الصادرفي قراره  األمريكىالشيكع  مجمس رخص لقد
 عشر الحادم أحداث عمى لمرد الشرعي الدفاع فى حقيا باستخداـ األمريكية المتحدة لمكاليات

 مكاجية فى الالزمة المسمحة القكة استخداـ رخصو االمريكى الرئيس كمنح سبتمبر، مف
 ارتكاب فى ساعدكا أك ارتكبكا أك أمركا أك خططكا الذيف كاألشخاص كالمنظمات الدكؿ جميع
 األمريكية المتحدة الكاليات ضد مستقبمية إرىابية ىجمات أية كقكع منع بغرض األحداث ىذه
 الكاليات مندكب قدـ أفغانستاف، عمى المسمح االمريكى العدكاف لشف التالى  اليـك كفى

 عمى فعؿ كرد أنو بيا جاء األمف لمجمس مذكرة المتحدة األمـ لدل يكيةة األمرالمتحد
 طبيعىلحؽ اؿا مع كتماشيا سبتمبر، مف عشر الحادل فى كقعتاليجمات اإلرىابية التي  

 عسكرم ىجـك بشف األمريكية المسمحة القكات قامت كالجماعي، الفردم الشرعي الدفاع فى
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 المتحدة الكاليات ضد  مستقبمية عسكرية ىجمات كقكع منع بغرض أفغانستاف عمى
 .1األمريكية

مف الميثاؽ  (51) الصريح بالمادة لمنص كفقا الشرعي الدفاع حؽ ممارسة كانت كلما
 لـ  المتحدة الكاليات أف إال لو الدكلة بالفعؿ، تتعرض الذل " الحاؿ المسمح العدكاف رد مف

 لمتصريحات أفغنستاف أفغانستاف عمى العسكرم  عدكانيا كراء مػػػف سعت حيػػث اليدؼ تحتـر
 .2اضده مستقبمية إرىابية عمميات كقكع لتالفى استباقيةب  حر شف إلى المعمنةة  لرسميا

 عدـ عمى مسبقا أكدنا كالتى الكقائي الشرعي الدفاع بنظرية التمسؾ يعنى كىذا
 سبتمبر عشر الحادم أحداث مرتكبي عمى القبض أعماؿ اف إلى باإلضافة ىذا،مشركعيتيا
قامة كمعاقبتيـ  ال مشركعة  غير أىدافا تعد الشعب، طكائؼ جميع تمثؿ عادلة حككمة كا 

 .الشرعي الدفاع حؽ استعماؿ خالؿ مف تحقيقيا يمكف

 : أفغانستان لىعرب الح ضرورة عدم- 2

 ىناؾ يككف ال حيث اإلرىابية اليجمات انتياء بعد تنعدـ الشرعى لمدفاع الحاجة إف
نما حاؿ، عدكاف كجكد لعدـ لمدفاع مجاؿ  إطار كفى السممية الكسائؿ إتباع يجب كاف كا 

 فى المناسبة التدابير تتخذ  كأف اإلرىابية العمميات ىذه منفذل لى علمقبض الدكلي التعاكف
 .الجماعي األمفاـ نظ إطار فى معيـ تكرطيا يثبت التى الدكلة مكاجية

 إال ممارستو يمكف ال األمريكية المتحدة الكالياتبو  تذرعت الذل الشرعي الدفاع فاف كأيضا
 يحدث لـ ما كىك الجماعي، األمف لنظاـ كفقا كاجباتو بمياـ القاـ عف األمف مجمس عجز إذا

 مف عشر  الحادم أحداث لكقكع التالي، اليـك منذ أكضحنا كما استعداده المجمس أبدل حيث
 تدكر أف قانكنا الممكف مف ككاف بؿ األحداث، ىذه لمكاجية الالزمة التدابير التخاذ سبتمبر

 يسمح المجمس مف تفكيض عمى حصمت ما إذا الجماعي األمف نظاـ إطار فى الحرب ىذه
 فى يدىا يطمؽ بو كالتذرع الشرعي الدفاع إلى االستناد أف أخط اعتقدت كلكنيا بشنيا، ليا

                                                           
1 - condorelli L, « les attentats du 11 septembre et leurs suites ou va le droit international ? 
op cit, p 837. 
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رىاب الحرب جرائـ مف العديد فارتكبت، أفغانستاف  شعار تحػت األفغانى الشعب ضد الدكلة كا 
 .1 اإلرىاب مكافحة "

 الثانى الفرع

  في النزاع الميبي الغربياألمن مجمس تدخل مشروعية عدم

 النزاع وقائع- أ

 ،1988 عاـ ديسمبر مف كالعشريف الحادل إلى الغربى الميبي النزاع كقائع كترجع
 باف " لشركة التابعة 103 رقـ الرحمة – األمريكية الركاب طائرات إحدل انفجرت حينما

 الطائرة متف عمى قنبمة زرع نتيجة االسكتمندية Lokerbie " لككيربى " مدينة فكؽ " أمريكاف
 إحدل إلى كينتمكف متنيا عمى كانكا شخصا  كخمسيف كتسعة مائتيف بحياة أكدل الذل األمر

 .2لككيربى مدينة قاطني مف شخصا عشر أحد عمى عالكة دكلة، كعشريف

 كمف الطائرة، تفجير عف المسئكليف بمعاقبة "ركنالدريغاف" االمريكى الرئيس ىدد كقد
 عمؿ نتيجة كاف الطائرة  تحطػػـ حادث أف يعتقد أنو القذافى معمر الميبى الرئيس أعمف جانبة

 .الحادث عف مسئكلية سكريا أك إيراف أك ليبيا تككف أف لنؼ لكنو تخريبى

 كالتى كاألمريكية االسكتمندية السمطات مػف كػؿ باشارتيا التى التحقيقات أعقاب كفى
 الرابع التاريخ ذات فى صدرا منفرديف بقراريف أعمنتا سنكات، ثالث مف يقرب ما استمرت
 ىما لككربى فكؽ األمريكية الطائرة بتفجير المتيميف أف ،1991 عاـ نكفمبر مف عشر

 مع كالتعاكف المحاكمة إلى لتقديميا تسميميا  الميبية الحككمة عمى يتعيف كأنو ليبياف مكاطناف
 الحادث مالبسات لكشؼ المعنية الدكؿ

                                                           
. 119سابؽ، ص اؿ مرجعاؿ العاـ، الدكلي قانكف قكاعد إطار فى الدكلة إرىاب كاصؿ، الرحمف عبد جاد سامى - 1
 كسمطة لميبيا الغربية القانكنية لمتيديدات األبعاد الدكلى، نكفقااؿ ضكء فى األمريكية الطائرة حادث  إبراىيـ العنانى،- 2

. 6-5 ص-ص ، 1992القاىرة،،   الدكلى، العربي المركز األكلى، الطبعة األمف، مجمس
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 ألسر المناسبة التعكيضات كدفع بحكزتيا التى كالكثائؽ المستندات تقديـ خالؿ فـ
 .1الضحايا

  كالمممكة األمريكية المتحدة الكاليات مف كؿ لمطالب الميبية الحككمة تستجب كلـ
 بتفجير ليا عالقة أية كجكد عدـ كأعمنت مكاطنييا إلى المكجية االتيامات كرفضت ،المتحدة
 الكقت ذات فى كاستعدادىا اإلرىابية األعماؿ لجميع إدانتيا عمى التأكيد مع األمريكية الطائرة
 خالؿ مف الحدث ىذا ارتكاب فى مكاطنييا مسئكلية ثبت ما إذا لمضحايا تعكيضات لدفع

 المطالب الرافض الميبي لممكقؼ كنتيجة محايدة، دكلية محكمة أماـ تجرل عادلة محاكمة
 القضية فرنسا كمعيما الدكلتاف ىاتاف عرضت محايدة، محاكمة دكف كاالتيامات العادلةغير 
 .األمف مجمس عمى

 األزمة مع األمن مجمس تعامل كيفية  -ب

 731  القرار  التكالي عمى ىى القضية تمؾ فى قرارات ثالثة األمف مجمس عف صدر
 فى الصادر 783 كالقرار، 1992  عاـ يناير  مف العشريف كالعشريف الحادم فى الصادر 

 عشر الحادل فى الصادر 883 القرار كأخيرا ذاتػػو، العاـ فى  مارس مف كالثالثيف الحادل
 .1993 عاـ نكفمبر مف

  . 21/1/19922 بتاريخاألمن  مجمس عن الصادر 731  القرار إفتتاحية فى -1

 صكرة بكافة الدكلي اإلرىاب أعماؿ استمرار إزاء الشديد د قمقة عف أعرب قد أنو نجد
ىذه  تشكمو مباشرة غير أك مباشرة بصكرة الدكؿ فييا تتكرط التى تمؾ فييا بما كأشكالو
 .الدكلييف كاألمف لمسمـ تيديد مف العمميات

                                                           
 القدس مركز كالصكماؿ، ليبيا كالسكداف ضد الدكلي كالتدخؿ الدكلية الجزاءات مشركعية الضمكر، حمكد جماؿ -1

. 258ص  ،2004لمدراسات السياسية، 
.S/RES/731(1992)   2 :الكثيقة رقـ - 
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 كانت كالتى  األمريكية لمشركة التابعة الطائرة تدمير أداف القرار مف األكلى الفقرة كفى
 أثناء الجكية المكاصالت اتحاد لشركة التابعة الطائرة ككذلؾ ،103 رقـ بالرحمة  تضطمع
 . االركاح فى كبيرة خسارة مف ذلؾ إليو أدل كما ،722 رقـ الرحمة

 الحككمة استجابة لعدـ الشديد أسفو عف يكشؼ ما 731 لمقرار التالية الفقرات كفى
 كفرنسا المتحدة كالمممكة األمريكية المتحدة الكاليات مف كؿ إلييا كجيتو التى لممطالب الميبية
 بأف ليبيا كطالب عنيما، المسئكلية كتحديد الحادثتيف مالبسات لكشؼ الكامؿ تعاكنيا كلعدـ
 عمى القضاء فى المساىمة بغية إلييا المكجية المطالب عف كفعالة كاممة إجابة مباشرة تقدـ

 الشأف، ىذا فى معيا التعاكف أكجو ببحث المتحدة لألمـ العاـ األميف ككمؼ الدكلي اإلرىاب
 يتعيف أنو الطمب ىذا كمفاد لقراره االمتثاؿ عمى كجماعات فرادل تشجعيا بأف الدكؿ كطالب
 .1 االسكتمندل أك األمريكي القضاء أماـ لمحاكمتيا المتيميف تسميـ ليبيا عمى

 لمسمـ تيديدا كيشكؿ رىابإب يتعمؽ األمر أف أساس عمى قراره المجمس بنى كقد
 مطالبا المجمس كاف كاال قانكنا يسنده ما لو ليس االفتراض ىذا أف كالحؽ، الدكلييف كاألمف
 عاما العشريف مدل عمى العالـ شيدىا التى اإلرىاب حكادث لجميع الممفات فتح بإعادة

 ثـ كمف إجراء، أم اتخاذ كقبؿ أكال صحتو مف التثبت يتعيف باتياـ تتعمؽ فالمسألة الماضية،
 فى أطراؼ األزمة أطراؼ جميع كأف سيما العدؿ، محكمة إلى المكضكع إحالة يتعيف كاف

 األداة كىى . المدني الطيراف سالمة عمى االعتداء جرائـ بقمع الخاصة 1971لاير عاـ مكنت
 .الحالة ىذه فى التطبيؽ  الكاجبة القانكنية

 يدكر نزاعا الماثؿ النزاع باعتبار يقضى الصحيح القانكنى المكقؼ أفيمكف القكؿ ك
 أف عمى عشرة الرابعة مادتيا فى تتص حيث مكنتيراؿ  ةاتفاقي نصكص تطبيؽ مدل حكؿ
 بيد .الدكلية العدؿ محكمة إلى يحاؿ بنكدىا مف أل تفسير حكؿ أطرافيا بيف يثكر نزاع أل
نما السالؼ، قراره فى التكجو ذلؾ ير لـ المجمس أف  مسبكقة غير بطريقة المسألة عالج كا 

 كالذل نكعو مف األكؿ القرار ىذا يعد ؽ القانكف،المنط عمى السياسي االعتبار عمييا غمب
 الطائرتيف تفجير عف مسئكلة ، كأنياباإلرىا ترعى بأنيا (ليبيا)  دكلة بإدانة حكما يصدر
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 أماـ لمحاكمتيـ رعاياىا بتسميـ كيطالبيا رسميا بؿ ، بو مكثكؽ تحقيؽ مأ ذلؾ يسبؽ أف دكف
 بشأنيا َيصُدر التى األكلى المرة كتمؾ ىى، بذلؾ تمزميا دكلية اتفاقية غياب فى جنبىأ قضاء
 .1السابع الفصؿ إلى استنادا إرىابية بحادثة يتعمؽ قرار

 مجمس يممؾ ال الدكلية الشرعية لقكاعد كفقا أنو إلى لفقو ابعض ذىب ذلؾكلعمُو ؿ
 ليذا بإصداره  المجمس يككف كعميو بيا كرد التى بالصكرة( 731 )قراره يصدر أف األمف
 قانكني غير قراره كيعدثاؽ  المي فى الكاردة سمطاتو حدكد كتجاكز اختصاصو خالؼ قد القرار
 .2اإللزاـ طابع مف كيتجرد

 يعد القرارا ىػػػذ صػػػدكر أف يرل حيث الرأل، ليذا معارض آخر فقيى جانبكينحك 
 .3لمميثاؽ عرفيا تعديال

 :4(748/92 ) رقم القرار-2

 الثالث الدكؿ سعت ،1992 مارس فى الدكلية العدؿ محكمة إلى ليبيا لجكء بعد
 ألحكاـ فييا داتفمس التدابير مف عدد فرض كالذم( 748) القرار استصدار إلى المذككرة
 إبريؿ مف عشر الخامس مف بتداء بمراعاتيا الدكؿ جميع كالـز الميثاؽ، مف السابع الفصؿ

لى 1992 عاـ  مساندة عف قفت كتكلقراراتو امتثمت قد ليبيا أف ذاتو المجمس يقرر أف كا 
 ألغراض إالّ  منيا قادـ اؿأك ليبيا إلى المتجو الطيراف حظر التدابير ىذه كمف اإلرىاب،
 لصيانتيا، الالزمة كالخامات األدكات كالمعدات أك الطائرات ليبيا تزكيد القرار كحظر إنسانية
 أك المشكرة أك ليا الالزمة الغيار قطع أك العسكرية كالمعدات باألسمحة تزكيدىا كحظر

 التزاـ مع األسمحة ىذه استخداـ أك صيانة أك صنع أك بتكفير يتعمؽ فيما الفنية المساعد
 القرار، اتخاذ كقت الخدمات ىذه بتكفير القائميف كليا التابعيف األشخاص بسحب الدكؿ

                                                           
. 344، ص 1995 ،  الككيتف،.د.دقرف،  نصؼ فى المتحدة األمـ ، نافعة  حسف- 1
 ، 2006األكلى،  الطبعة الحمبى الحقكقية، منشكرات المعاصر، الدكلى التنظيـ فى العالمية مفيـك زكريا، محمد  جاسـ- 2
  .365-364 ص- ص
 ميثاؽ أحكاـ ضكء في بعد الحرب الباردة ما فترة في الدكلي األمف الجماعي ممارسات تطكر حسيف،  محمد جميؿ- 3

 .108 ص  ،1994 جامعة القاىرة السياسية، كالدراسات البحكث مركز – المتحدة األمـ
  S/RES/748(1992):  الكثيقة رقـ- 4
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 مكاتب جميع تشغيؿ كحظر ليبيا مع كالقنصمي الدبمكماسي التمثيؿ كمستكل حجـ كتخفيض
 منع النيف الميبيف طرد أك دخكؿ لمنع التدابير كاتخاذ الميبية،  العربية الجكية الخطكط
 .1إرىابية أنشطة فى تكرطيـ بسبب منيا طردكا أك أخرل دكؿ  إلى دخكليـ

 كال الخطكرة غاية مفػ مسائؿ جميعيا تعد التدابير مف مجمكعة القرار ىذا ْكردأَ  فقد
 ستقرا اـؿ طبقا حقكقيا بممارسة دكلة قامت فإذا المكضكعية عدـ كيبطنيا التحيز عف تتجرد
 ليبيا امتناع ىؿك الدكلييف؟ كاألمف السمـ كييدد مخالفة ذلؾ يشكؿ فيؿ الدكلي، القانكف عميو
 كفؽ األمف مجمس تدخؿ يستدعى أمر األجنبية أماـ المحاكـ لممحاكمة رعاياىا تسميـ

 ؟ الميثاؽ مف (39)  المادة األحكاـ

 اختصاصاتو نطاؽ تجاكز قد األمف مجمس بأف القكؿ يمكف المسألة فى كبالتأمؿ
 بالمسألة ليا الشأف قانكنية كقكاعد أحكاـ كطبؽ لمكاقع، مخالؼ كصفا المسألة عمى كأضفى

 بالمكضكع، المتصمة الدكلية المعاىدات مف المستمدة القكاعد أىدر كما عميو، المعركضة
 .المجرميف تسميـ مسألة فى المتحدة األمـ عميو تكاترات ما كتجاىؿ

 غير األعماؿ بمناىضة المتعمقة مكنتلاير اتفاقية نصكص أف ذلؾ يؤكد ما كلعؿ
 النزاع بشأف التطبيؽ لكاجبة االتفاقية كىى ) عاـ المدنى الطيراف كسالمة أمف ضد المشركعة

 المكجكديف المتيميف تسميـ عف باالمتناع  االتفاقية فى الطرؼ لمدكلة يسمح(  الغربى الميبي
 تشير كما لمحاكمتيـ، المختصة سمطاتيا إلى القضية بإحالة تبادر أف بشرط إقميميا، فى

 متعمقا األطراؼ الدكؿ مف أكثر أك دكلتيف بيف ينشأ نزاع  أل إحالة ضركرة إلى االتفاقية
 فإذا الدكلي، التحكيـ إلى المفاكضات خالؿ مف حمو يتعذر االتفاقية تطبيؽ أك بتفسير
 كاف اتفاؽ، إلى الفرقاء تكصؿ دكف التحكيـ طمب تقديـ تاريخشير مف  أ ستة مدة انقضت

 .2الدكلية العدؿ محكمة إلى النزاع يحيؿ أف فى الحؽ األطراؼم مف ىذه  أل

 أقرىا التى -المجرميف لتسميـ النمكذجية المعاىدة مشركع تضمنو ما ذلؾ إلى كيضاؼ
 أغسطس 27 مف الفترة فى، " ىافانا " فى المنعقدة السجناء كمعاممة الجريمة لمنع المؤتمر

                                                           
. 748القرار  مف السادسة إلى الرابعة مف  الفقرات- 1
. 1971عاـ  مكنتلاير فاقيةتا مف ( 14) المادة مف األكلى  الفقرة- 2
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 رعاياىا تسميـ عف تمتنع فأ لمدكلة يجيز الذل  الصريح الحكـ مف  1990 سبتمبر 7إلى 
 .1القضائية المالحقة لفرض المختصة سمطاتو إلى الدعكل تحيؿ أف شريطة

 المشركعة القانكنية بالحقكؽ عصؼ قد األمف مجمس أف تقدـ، ما كؿ مف نخمص
 النزاع أطراؼ أحد إلى منحازان  الراسخة، الدكلية كاالتفاقية العرفية األحكاـ مف المستمدة لميبيا،
 .2 بتنفيذه قانكنيا التزاما  ينشىء ال باطؿ قراره كيككف القانكف مف سند كدكف كامال إنحيازا

 :3(883/93 )رقم القرار -3

 كلـ السابقيف القراريف بأحكاـ ليبيا التزاـ عدـ إلى فيو أشار الذل القرار ىذا كبمقتضى
 ألـز الدكلييف، كاألمف السمـ ييدد الذل األمر اإلرىاب كمساندة دعـ عف امتناعيا عمى تبرىف
 التدابير كتطبيؽ تنفيذ إلحكاـ اإلجراءات مف يمـز ما باتخاذ الدكؿ جميع األمف مجمس
 1993 أكؿ ديسمبر عاـ مف ابتداء إلزامػػو عمى عالكة ذلؾ، ك748 لمقرار كفقا المتخذة
 كالمكارد األمكاؿ تجميد أىميا ليبيا ضد العسكرية غير التدابير مف إضافية مجمكعة بفرض
 .4الخارج فى المكجكدة الميبية المالية

 بسبب ليبيا ضد األمف مجمس تخذىاا التى العسكرية غير التدابير انتيت كقد ىذا
 المتيميف بمحاكمة يقضى إلتفاؽ الميبية الحككمة قبكؿ أعقاب فى لككربى أزمة مف مكقفيا
 األكؿ المتيـ ببراءة حكمت اليكلندل االقميـ عمى جمساتيا عقدت اسكتمندية محكمة أماـ

 حادث بارتكاب المتيميف لممكاطنيف ليبيا تسميـ بمجردك ،الحياة مدل بالسجف الثانى كمعاقبة
 التى المتحدة لألمـ التابعة الطائرة ككصكؿ  1999أبريؿ عاـ  مف الخامس فى كذلؾ لككربى
 العسكرية غير التدابير تعميؽ عف العاـ ألمـ المتحدة األميف أعمف ىكلندا، عمى أقمتيـ

 .5 1992 عاـ منذ ليبيا عمى المفركضة

                                                           
. المجرميف لتسميـ لنمكذجيةا المعاىدة مشركع مف (4) المادة مف األكلى الفقرة  أحكاـ-1
. 372سابؽ، ص اؿ مرجعاؿ  العالمية في التنظيـ الدكلي المعاصر، مفيـك زكريا، محمد  جاسـ-2
 /S/RES (1993)883:الكثيقة رقـ- 3
. 833القرار مف بعد كما الثالثة الفقرة -4

. 183ص  ،2000،  األكلى ، الطبعة القاىرة ، العربية النيضة دار ، لككربى قضية ، سرير سعيد جمعة - 5



 

227 
 

 إصدارة عند الدكلية الشرعية لقكاعد األمف مجمس مخالفة ألكجو يمى فيما كنعرض
 .عامة بصفة لمنزاع كمكاجيتو القرارات ليذه

 .األمن مجمس قرارات مشروعية عدم أوجو :ثانيا

 بشأف (748)ك (731 )رقمي لمقراريف بإصداره الدكلى مجمس أف فيو، شؾ  ال مما
 قانكنى طابع ذات مسألة مع السياسية اإلعتبارات غمب قد الميبية الحككمة فى الغربية األزمة
 ظؿ فى السياسي التكجو كىذا مكضػػػكعية، لمعايير ككفقا قانكنيا تعالج أف ينبغى كاف بحت
 الفصؿ لو  قررة بما متسمحا التدخؿ إلى األمف مجمس دفع الذم ىك الجديد الدكلي النظاـ
 منيج أف كنعتقد الدكلييف كاألمف السمـا ييدد  ـ لمكاجية سمطات مف الميثاؽ مف السابع
 التحكـ مف كثير عمى ينطكم النحك ىذا عمى كاضحة قانكنية أزمة معالجة فى األمف مجمس

 مطمقة كصالحيات سمطات لنفسو أعطى حيث خطيرةكو ىذا سابقة ؿسـ يشكؿ إذ كاالفتعاؿ
 كمبادل العاـ الدكلي القانكف قكاعد مع تمثؿ كالتى بالميثاؽ الكاردةاألحكاـ   بكثير تتجاكز
 مجمس كمنيا المتحدة لألمـ الرئيسية األجيزة قرارات لمشركعية القانكنيساس  األ العدؿ
 ىذه مثؿ يصمـ مما الدكلية الشرعية قكاعد عمى خركجا يعد ما القرارات ىذه فى كأف  األمف،
 .القراراتؾ تمػػ مشركعية عدـ جكانب لبعض كنعرض المشركعية، بعدـ القرارات

 :الدولي القانون لقواعد األمن مجمس تجاىل -أ

 كتسميـ المجرميف تسميـ بأف تقضى التى القانكنية القاعدة األمف مجمس تجاىؿ لقد
 إلى استنادا تستطيع دكلة كؿ كأف السيادة أعماؿ مف عمؿ ىك جرائـ بارتكاب المتيميف
 ىى معاىدة بمقتضى التزاـ ىناؾ كاف إذا إلييا المقدمة التسميـ طمبات ترفض أف سيادتيا
 .1الداخمي قانكنيا بمقتضى أك فييا طرؼ

                                                           
 .375  سابؽ،  صاؿ مرجعاؿ الدكلي العاـ، القانكف عامر، الديف صالح .د ، سمطاف حامد.د ، راتب عائشة -1

 .264  ص ، سابؽاؿ مرجع، اؿالدكلييف كاألمف حفظ  السمـ في األمف مجمس دكر تطكر ، العال أبك عمى اهلل عبد حمدأ- 
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 أف نجد ذاتو الكقت كفى الثالث، الغربية كالدكؿ ليبيا بيف تسميـ معاىدة تكجد كال
 .1 ةأجنبي دكلة إلى الميبييف الرعايا تسميـ يمنع الميبي الكطني القانكف

 االعتداء جرائـ  بقمػػع كالخاصة 1981 مكنتلاير  اتفاقية أحكاـ األمف مجمس تجاىؿ
 لحكادث المختمفة القانكنية الجكانػب أساسية بصفة تعالج كالتي المدني الطيراف سالمة عمى

 الغربية كالدكؿ ليبيا أف لو تبيف ما  إذا خاصة الدىشة يثير التجاىؿ كىذا المدنية الطائرات
 .19712 مكنتلاير اتفاقية فى أطراؼ جميعيا الثالث

 بالميثاق المحددة وسمطاتو الختصاصاتو األمن مجمس تجاوز- ب

 لممنازعات السممية التسكية أدبـ الغربى الميبى لمنزاع معالجتو فى األمف مجمس تجاىؿ -1
 األمـ ىيئة أف حيث المتحدة، األمـ ميثاؽ عمييا  يقـكالتي الرئيسية المبادل أحد كىك الدكلية
 الدكلية المنازعات لحؿ الدكلي، كالقانكف العدؿ لمبادئ كفقا السممية بالكسائؿ تتذرع المتحدة

 لممبادئ كفقا كأعضاؤىا الييئة تعمؿ كما 3لتسكيتيا أك بالسمـ اإلخالؿ ل إؿتؤدل قد التي
 منازعاتيـ الييئة أعضاء جميع يفض " أف أىميا كمف الميثاؽ مف الثانية المادة في المحددة
 .4 لمخطرعرضة الدكلى كالعدؿ السمـ كاألمف يجعؿ ال كجو عمى السممية بالكسائؿ الدكلية

 الغربية الدكؿ بيف النزاع عمى السممية التسكية لمبدأ المجمس تطبيؽ لعدـ كباإلضافة
 السممية بالتسكية كالمتعمؽ الميثاؽ مف السادس الفصؿ أحكاـ تجاىؿ أنو نجد كليبيا،

: عمى تنص التي)( 33/1 )المادة حكاـ المجمس تجاىؿ فقد التحديد كجو كعمى لممنازعات
 لمخطر الدكلييف كاألمف السمـ حفظ يعرض أف اسػػتمراره شأنو مف نزاع أل أطراؼ عمى يجب"

 كالتحكيـ كالتكفيؽ كالكساطة كالتحقيؽ المفاكضة بطريؽ بدء ذل بادل حمو يمتمسكا أف
 الكسائؿ مف غيرىا أك اإلقميمية كالتنظيمات الككاالت إلى يمجأكا أف أك القضائية، كالتسكية

                                                           
. 1953  سنة الصادر الي الجزائية اإلجراءات قانكف مف (495) المادة - 1
اتفاقية مكنتلاير   مف (14)ػ،  (5)المادتيف  ألحكاـ طبقا الغربية الميبية األزمة تعالج يفترض  اف ككاف - 2
 سابؽ،اؿ مرجع، اؿكالصكماؿ ليبيا،  كالسكداف الدكلي  ضد كالتدخؿ الدكلية الجزاءات مشركعية الضمكر، حمكد  جماؿ- 3

. 268ص 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة  (2/9)المادة - 4
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مف  (36/3) المادة نص تجاىؿ األمف مجمس أف كما،  " الخيارعمييا يقع التى السممية
 .الميثاؽ التي تقضي لو

 النزاع أطراؼ عمى يجب القانكنية المنازعات أفَّ  أيضا يراعيأف  األمف مجمس عمى
اـ النظاـ األساسي ليذه ألحؾ كفقا الدكلية العدؿ محكمة عمى يعرضكىا أف عامة، بصفة

 ".المحكمة

 إىتماـلـ يعط ك السممية التسكية لجيكد اعتبار أم المجمس يعر لـ عامة صفةبك
 القضية في المتيميف  الميبييف المكاطنيف محاكمة بشأف ليبيا اتخذتيا التى االيجابية المكاقؼ

عالف الميبية القضائية السمطات قبؿ مف  صكرة كافة فى لإلرىاب دعميا عدـ رسػػميا ليبيا كا 
 المنطكية لألفعاؿ الكاممة إدانتيا المدني الطيراف بأمف كالمساس الطائرات إسقاط ذلؾ في بما

 التي الكقائية الدبمكماسية لمجيكد المعقكلة الفرصة يعط لـ األمف مجمس أف كما .ذلؾ عمى
 العربيػػة الدكؿ جامعة دكر عف تغاضيو إلى إضافة اإلقميمية المنظمات كالدكؿ قبؿ مف بذلت
 .األزمة حؿ نحك ايجابية صكرة في المشكمة بدء منذ تحركت التي

 النزاع ىذا بشأف الدكلية العدؿ محكمة قرار صدكر ينتظر لـ األمف مجمس فإف اكأخير
 – كالمختصة الدكلي، المجتمع في األعمى القانكني القضائي الجياز ىي المحكمة أف مع
 .1 قانكنيانزاعا باعتباره النزاع ىذا مثؿ بنظر – الميثاؽ ألحكاـ كفقا

 :خرأ دولى جياز اختصاص عمى التعدى -2

  بحتقانكني نزاع ىك الثالث، الغربية كالدكؿ ليبيا بيف النزاع حقيقة أف لنا يتضح
 فانو ثـ كمف لككربى، حادثة  فى فييما المشتبو الشخصيف بكالية التى الدكلة اختصاص حكؿ

 أف األمف مجمس عمى يجب ككاف الدكلية، العدؿ لمحكمة االختصاص ناحية مف يخضع
 كيفصح المجاؿ لمحكمة العدؿ الدكلية القانكني، النزاع ليذا التعرض عف بنفسو ينأل

لممارسة اخصتصيا األصيؿ في نظر ىذا النزاع، كلكف مجمس اغتصب سمطة المحكمة 
 2كنصب نفسو محكمة تفصؿ في كاحدة مف المسائؿ القانكنية كىي تسميـ المتيميف

                                                           
 191-190ص -  ص ، سابؽ مرجع ، الغربية الميبية المشكمة ، العنانى  براىيـ- 1
 .267، ص 2003 ، القاىرةف،.د. دعبد الممؾ األشعؿ، مصر كالقانكف الدكلي المعاصر،-  2
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 :إساءة استخدام مجمس األمن لسمطتو التقديرية-3
ككفقا ألحكاـ الفصؿ اسابع فإنو يعد تكييفا بخالؼ الكاقع عندما قرر مجمس األمف أف 
يرفض  ليبيا التجاكب مع مطالب الدكؿ الغربية المتعمقة بتسميـ المتيميف في حادثتي انفجار 

ذا كاف مجمس يممؾ كفقا لممادة  مف الميثاؽ أف يقرر  (39)الطائرتيف المريكية كالفرنسية كا 
بكؿ حرية ما يعتبره تيديدا لسمـ كاألمف الدكلييف إال أننا نعتقد أف سمطتو التقديرية يجب أف 
تقيد بأىداؼ كمبادئ الميثاؽ، كما أنو يجب عمى مجمساألمف أف يتحرل الدقة كالمكضكعية 
في تقدير كتكييؼ النزاع المعركض عميو كما ىك ما لـ يحدث فقد تغمبت االعتبارات عمى 

 .قكاعد الشرعية الدكلية
فيؿ االمتناع عف تسميـ المتيميف يعد انتياكا لمسمـ كاألمف الدكلييف، أـ أف عدـ 

تسميميا فيو إشارة عمى استمرار السياسة الميبية في دعـ كمساندة اإرىاب كمف ثـ يعد المكقؼ 
 الميبي قرينة مباشرة تخدـ قضية أكسع كىي قضية اإلرىاب الدكلي ؟ 

، 731كيبدك أف مجمس األمف قد أخذ بالتفسير الثاني حيث عـز في ديباجة القراريف 
 .1 عمى اقتالع اإلرىاب كأف الجزاءات ضد ليبيا ىي إحدل كسائؿ تنفيذ ذلؾ748

كلكف ىذا التفسير السياسي يتنافى مع المنطؽ القانكني كال يجد سندا في القانكف 
الدكلي العاـ، كعالكة عمى ذلؾ فال تكجد ضركرة التخاذ المجمس لتدابير غير عسكرية في 

 حيث كاف السمـ كاألمف الدكلي متسببا كال يمكح في 748مكاجية ليبيا، مف خالؿ القرار رقـ 
 2األفؽ ما ييدده مف ناحية ليبيا

كبناء عمى ما سبؽ ايضاحو، فإف اتياـ ليبيا بمساندة اإلرىاب كتيديد السمـ بعد مضي 
أكثر مف ثالث سنكات عمى الكقائع المدعاة يعد أمرا غير مفيـك كغير قابؿ لمتفسير في ظؿ 

 .مف الميثاؽ (39)أحكاـ المادة 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

. 120سابؽ، ص اؿمرجع اؿميمكد الميذبي، قضية لككربي كأحكاـ القانكف الدكلي جدلية الشرعية كالمشركعية، - 
. 197سابؽ، ص اؿمرجع اؿعبد اهلل األشعؿ، األمـ المتحدة كالعالـ العربي،  - 1
. 190سابؽ، صاؿمرحع اؿإبراىيـ العناني، المشكمة الميبية الغربية،  - 2
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 ثاتيالمبحث ال

  لحماية الرعايا بالخارج العسكري التدخل

إذا كاف تدخؿ الدكؿ لحماية رعاياىا بالخارج قد ارتبط فى بعض مظاىره باإلعيارات 
لدرجة األكلى حماية مصالح الدكؿ الحيكية فى الخارج، كحكؿ ااإلنسانية إال أنو يستيدؼ ب

مدل مشركعية حماية المكاطنيف فى الخارج، نجد أنو فى ظؿ القانكف الدكلي التقميدم كقبؿ 
نشأة األمـ المتحدة كاف التكجو العاـ فى الفقو كالعمؿ الدكلي ىك إقرار مشركعية ىذا التدخؿ 

إذا التزمت الدكلة بحسف النية كتكافرت لدييا شركط قياـ حالة الضركرة، فقد كانت الدكؿ 
 .1تتمتع بحرية كبيرة فى ظؿ القانكف الدكلي التقميدل

مرة تمنع استخداـ القكة أك التيديد آأما بعد نشأة األمـ المتحدة كتضميف ميثاقيا قاعدة 
كتخكيؿ مجمس األمف مسئكلية حفظ السمـ كاألمف الدكلييف،  (2/4)باستخداميا فى المادة 

كبذلؾ فإنو ال يجكز فى ظؿ أحكاـ القانكف الدكلي المعاصر اإلستناد إلى حالة الضركرة 
ستثناء حالة الدفاع الشرعي المقررة فى نص المادة إ دكلة أخرل بضدلتبرير استخداـ القكة 

 .مف ميثاؽ األمـ المتحدة (51)

كإلدراؾ مقاصد البحث حكؿ مدل مشركعية التدخؿ لحماية رعايا الدكلة بالخارج ، 
نخصص المطمب األكؿ لدراسة مدل التزاـ الدكؿ بقاعدة حظر استخداـ القكة كاألسانيد التي 

ارتكزت عمييا لتبرير تدخميا لحماية رعاياىا بالخارج، كنخصص المطمب الثاني لتحديد 
 .مكقؼ الفقو الدكلي مف مشركعية التدخؿ العسكرم لحماية رعايا الدكلة بالخارج

 

 

 

                                                           
 سعيد سالـ جكيمى ، استخداـ القكة فى القانكف الدكلي العاـ فى زمف السمـ ، المجمة القانكنية االقتصادية ، كمية الحقكؽ - 1

. 41، ص 1993جامعة الزقازيؽ ، العدد الخامس ، 
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المطمب االول 

 أسانيد التدخل لحماية الرعايا بالخارج

 فى الممارسة الدولية

إف المتتبع لمممارسات الدكلية، يجد أف كثيرا مف الدكؿ قد لجأت إلى التدخؿ العسكرم 
تباع إ، كمتجاىمة  (2/4)لحماية رعاياىا بالخارج ، مخالفة بذلؾ مبدأ حظر استخداـ القكة ـ 

الكسائؿ السممية القانكنية التي تتفؽ مع قكاعد الشرعية الدكلية، أك بتفسير نصكص الميثاؽ 
كفقا لالعتبارات السياسية كمنطؽ حماية المصالح، كالممارسات الدكلية المعاصرة تؤكد عمى 

اختالؼ المبػررات التي تستند إلييا الدكؿ أثناء ممارستيا لمتدخؿ العسكرم بيدؼ حماية 
 .رعاياىا فى الخارج

 مف (51 )كفقا لممادةفقد لجأت  بريطانيا  كالكاليات المتحدة إلى الدفاع الشرعي 
 أثناء تدخالتيا لحماية رعاياىا بالخارج، كقد استندت الكاليات المتحدة األمريكية إلى الميثاؽ 

االعتبارات اإلنسانية لتبرير تدخالتيا فى القارة اإلفريقية كأمريكا الالتينية، كذلؾ ذىبت بمجيكا 
 .964-1960إلى المبرر اإلنسانى عند تدخميا فى الككنغك عاـ 

مػػف عمى كؿ خرل قد استندت أ دكال ،كعمى الجانب اآلخر نجد أف عمى نكعيف
كىما الدفاع الشرعي كاالعتبارات اإلنسانية لتبرير تدخميا لحماية  السابقة معا، المبررات

، كىناؾ مجمكعػػة مػػف الدكؿ اتجيت (الكاليات المتحدة األمريكية، إسرائيؿ)رعاياىا بالخارج 
لتدخؿ االنسانى أك اإلى أنيا تستخدـ القكة مف أجؿ حماية رعاياىا فقط دكف أف تستند إلى  

 .الدفاع الشرعي

كإلدراؾ غاية البحث حكؿ األسانيد التي ارتكزت عمييا الدكؿ فى الممارسة العممية 
 .نتناكؿ كؿ مبرر فى فرع مستقؿ
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 األول عرالف

 اإلستناد إلى الدفاع الشرعي أو التدخل اإلنساني

 لحماية الرعايا بالخارج

 مف خالؿ الممارسة العممية في تاريخ التدخؿ العسكرم مف أجؿ حماية الرعايا 
بالخارج، تحجج القائميف بو بأفَّ ذلؾ يندرج في إطار استعماؿ الحؽ في الدفاع الشرعي كفقا 

 . مف الميثاؽ، أك يستندكف في سبيؿ تبرير ذلؾ بأنو يندرج ضمف التدخؿ اإلنساني51لممادة 

 والخارج الرعايا لحماية الشرعى الدفاع إلى االستناد: أوال

 .الشرعي الدفاع حؽ إلى باالستناد تبريرىا تـ التي التدخالت لبعض بالعرض كنتاكؿ

 :1975 عام كمبوديا فى العسكري التدخل -أ

  التجارية السفينة الكمبكدية السمطات احتجزت 1975 عاـ مايك مف 12 فى
 طاقميا، عمى كقبػػضت اإلقميمية مياىيا فى تجكب كانت عندما Mayaguez  األمريكية

 عمى بالتجسس ـكؽت كانت السفينة فاب تصريحاتيا فى الكمبكدية الحككمة أكدت كقد
 .1كمبكديا

 – الصيف طريؽ عف كمبكديا بإنذار الفكر عمى األمريكية المتحدة الكاليات كتكجيت
 اإلفراج بضركرة- قائمة كفـ تؿ األمريكية المتحدة كالكاليات كمبكديا بيف العالقات إف حيث

 .اإلنذار ليذا الكمبكدية الحككمة تستجب لػـ كلكػف كطاقميا، السفينة عف الفكرل

 عسكرم ىجـك بشف األمريكية المتحدة الكاليات قامت 1975  مايك مف  13 كفى
 ، ذلؾ يحقؽ لـ العسكرم اليجـك أف إال كطاقميا السفينة عف اإلفراج بيدؼ كمبكديا عمى

 الالزمة اإلجراءات التخاذ المتحدة األمـ عاـ سكرتير إلى بطمب ذلؾ إثر عمى فتقدمت

                                                           
1 - Paust , J. the Seizure and recovery of the Mayaguez.Y.L.J. vol , 85 1976,p 747  
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 فييا بما رعاياىا كممتمكات أركاح حماية فى بحقيا االحتفاظ مع كطاقميا السفينة عف لإلفراج
 .1الميثاؽ مف (51) المادة لنص ؽكفا الشرعي الدفاع حؽ

 العاـ سكرتير لؿالحميدة المساعى جدكل عػػدـ األمريكية المتحدة لمكاليات ثبت كلما
 ذلؾ فى كاستعانت أخر عسكرل ىجـك بشف مباشرة التالي اليـك فى قامت المتحدة، لألمـ
 .2 عف السفينة كطاقميااإلفػراج مف اليجـك بيذا كتمكنت الحربية السفف مف بعدد

 : األمن مجمس مداوالت فى التدخل مبررات-1-أ

 األمف لمجمس بمذكرة ، كمبكديا فى العسكرم تدخميا عقب المتحدة الكاليات تقدمت
 تتخذ لـ األمريكية المتحػدة الكاليات إف " :قالت حيث التدخؿ مبررات فييا عرضت

 األمريكاف الرعايا عف لإلفراج السممية الكسائؿ كؿ استنفذت أف بعد إال العسكرية اإلجراءات
 الرعايا حياة لحماية اتخذت قد اإلجراءات ىذه مثؿ فأك كمبكديا فى كرىائف المحتجزيف
 .3المتحدة األمـ ميثاؽ مف 51  لممادة ككفقا كممتمكاتيـ

 ميمة فى اإلقميمية مياىيا تجكب -الميجكز– أف السفينة "كمبكديا أكضحت كقد
 .كحشى عدكاني عمؿ المتحدة الكاليات بو قامت ما كأف " تجسس

 أعماؿ مف عمالن  ارتكبت األمريكية المتحدة الكاليات " بأف الصيف صرحت كقد
 مع مسمح نزاع فى تكرطيا مفخكفا  حشيةالك األمريكى التدخؿ تايالند أدانت كقد " القرصنة
  عمميات أثناء تايالند فى قكاعدىا استخداـ المتحدة لمكاليات أتاحت أنيا بحسباف كمبكديا
 بسبب األمريكية المتحدة الكاليات فيو يديف قرارا يتخذ أف مجمس يستطع كلـ ،المسمح تدخميا
 .4الفيتك حؽ ـ باستخدا المتحدة الكاليات تمكيح

                                                           
 :فى المنشكر المتحدة لألمـ العاـ لمسكرتير األمريكية المتحدة الكاليات  نص خطاب- 1

department of The state Bulletin, wol 72 , 1975 , p230 
2- Ronzitti , N. , op. cit .,p . 36- 

 .115، ص 2004 المعاصر الدكلي القانكف فى اإلنسانى التدخؿ ، حساف حسف  حساـ- 3
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 :1989  عام بنما فى األمريكى العسكري التدخل -ب

 رئيسيا عمى قبضؿا قتؿكأ بنما دكلة األمريكية القكات غزت 1989في د يسمبر عاـ 
 فى االتجار، بحجة المحاكمة إلى لتقديمو المتحدة لمكاليات كترحيمة " Noriega " الجنزؿ

 دتفكاست، 1990ـ عا يناير أكؿ فى السمطةفي  Emndare  الرئيس كنصبت ، المخدرات
 :اآلتى فى حصرىا يمكف مبررات عدة إلى األمريكية الكاليات المتحدة

 .نفسيا عف الشرعي الدفاع فى بحقيا عمال األمريكييف حياة حماية -1

 .المخدرات فى االتجار مكافحة –2

 صحفيا مؤتمرا  بكش جكرج الرئيس عقد كقد بنما قناة بمعاىدة االلتزاـ ضماف – 3
 السممية الكسائؿ جميع أف " قائال المتحدة الكاليات تدخؿ عمى فيو عّقب األبيض البيت فى

 فميس رئيسا كلككنى ... الشديد لمخطػػر معرضة كانت رعايانا حياة كأف متاحة، غير كانت
 لمرئيس خرأ تصريح كفى ،1االمريكييف المكاطنيف بحماية المتعمؽ ىذا مف اكبر التزاـ لدل
 مف ثالثة تعرض لقد " : قائال الشرعي كالدفاع الرعايا حماية بػيف ربػط أنو نجد بكش

 كألقي الثاني كأصيب مصرعو أحدىـلقي   مشينةلمعامالت أياـ بعدة الغزك قبؿ األمريكييف
 كاف ىؿ... عمييا باالعتداء زكجتو كىددت مبرح لضرب تعرض الذل الثالث عمى القبض
 قكاعد مع رض يتعاال قمنا ما ِيناأْ ركفي  رعايانا تجاه بكاجبنا قمنا قد، كننتظر أف عمينا

نما الميثاؽ  .2امكطنفف ع الشرعي الدفاع فى لحقنا تطبيؽ ىك كا 

 كما بكش، بمبررات األمف مجمس أماـ األمريكية المتحدة الكاليات مندكب تمسؾ كقد
 .3اخؿ قناة بنما دالمالحة ِبُحرية خاصة اتفاقية نمابَ بِ  تربطيا المتحدة الكاليات أف أكضح

 

 
                                                           

1- Ronzitti, N., op. cit., p. 38. 
. 116 ص، المعاصر الدكلي القانكف فى اإلنسانى التدخؿ ، حساف حسف حساـ- 2
 .117نفس المرجع، ص - 3
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 جبالخار الرعايا لحماية االنسانى لخ التد إلى اإلستناد :ياثان

 المبرر إلى باالستناد تبريرىا تـ التي العممية الممارسات لبعض بالعرض تتناكؿ
 .بالخارج رعاياىا حماية بيدؼ االنسانى،

 المبررات عمى التأكيد إلى الخارج فى رعاياىا لحماية المتدخمة الدكؿ سعت لقد
 .العسكرية لتدخالتيا كحيد قانكني كأساس اإلنسانية

 :1960  عام الكونغو فى البمجيكى التدخل -أ

  ثـ زائير) الككنغك حصكؿ مف قميمة أياـ بعد أل ،1960 يكليك مف 10في  
 قكات بمجيكا أرسمت، 1960 يكنيك 30 مػػف استقاللوعمى  (الديمقراطية الككنغكجميكرية 
 فى المقيميف اآلخريف األجانب مكاطنييا أركاح عمى المحافظة بحجة البالد إلى عسكرية
 البالد شممت التي العامة الفكضى حالة بسبب جسيمة لمخاطر يتعرضكف كالذيف البالد
 الشرعية السمطة ضد المسمحة القكات تمرد إلى باإلضافة كالقبمية السياسية الصراعات بسبب
 .البالد فى

 األجانب الرعايا بيف الشديد الذعر مف حالة حدكث إلى التمرد حركات أدت حيث
 المطارات جميع إغالؽ بسبب أكطانيـ إلى العكدة مف يتمكنكا كلـ ،البمجيؾ كبخاصة
 .1الكنغكلية كالمكاني

  تصرفتتو قد حكـك فأب الشيكخ مجمس أماـ أنذاؾ بمجيكا كزراء رئيس صرح كقد
 شرعية عمى األمف مجمس أماـ بمجيكا خارجية كزير أكد، كقد القصكل الضركرة ضغط تحت
 إلى يستند التدخؿ ىذا أف عمى الكقت نفس فى كيؤكد ،الضركرة بحكـعسكرم اؿ دخؿتاؿ ىذا

 أف إلى المنشكد اليدؼ تحقيؽ عمى كيقتصر مؤقت تدخؿ فيك كلذلؾإنسانية،  اعتبارات
 .2البالد فى العاـ كالنظاـ السمـ إقرار مف األمف مجمس يتمكف

                                                           
 .39 ص سابؽاؿ مرجعاؿ ، التدخؿ لعدـ  العامة النظرية ، يكنس مصطفى محمد - 1
. 205، ص1982 ، كالنشر، القاىرة لمطبع الجامعي الكتاب دار ، الدكلية المنظمات عبد السالـ،  جعفر- 2
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 التدخؿ األمريكية المتحدة كالكاليات كايطاليا كفرنسا المتحدة المممكة مف كؿ تأيد كلقد
 .1الخارج فى الدكلة رعايا لحماية إنسانى كتدخؿ الككنغك فى البمجيكى العسكرل

 عامة المنحازة غير كالدكؿ االشتراكية الدكؿ مجمكعة ساندت فقد اآلخر الجانب كعمى
 بمجيكا إدانة السكفيتي كاالتحاد تكنس قترحت كقد االبمجيكي بالعدكاف التنديد الككنغك مكقؼ
 طكارلإرساؿ قكات  قتراحإ كقرر االقتراح ىذا رفض األمف مجمس إال ،معتدية دكلة بصفتيا
 فى سنكات األربع قرابة القكات ىذه مكثت كقد"   فافكارالف " السكيدم جنراؿؿا قيادةب دكلية

 .2 االستقرار تحقيؽ مف خالليا تمكنت الككنغك

 :1964  الكونغو فى البمجيكى األمريكى العسكري التدخل -ب

 تمرد حركة قامات ، الككنغك فى المتحدة األمـ قكات انسحاب عمى عاـ مركر كبعد
 االطاحة منيا اليدؼ ككاف " christophe gbenege" ؿالجنر يتزعميا النطاؽ كاسعة

 تتكلى ائتالفية حككمة بتشكيؿ المتحدة األمـ قكات رحيؿ منذ المكمفة "Tochmnbe" بحككمة
 الخطب مف العديد في  gbenege كقد اتيـ برلمانية، إلنتخابات التحضيرك مع الككنغ حكـ
 .3 مظمـ مستقبؿ إلى الككنغك يقكد بمجيكى عميؿ بأنو "Tochmbe الكنغكلي الشعب عمى

  مف احكاـ gbeneye المتمرد الجنراؿ قػػكات استطاعت 1964 أبريؿ مف 15  كفى
 كأمريكا بمجيكا مساعدة طمب إلى tochmbe شماؿ الككنغك، مما دفع شرؽ عمى السيطرة
 .19604ـ عا حدث الذل مثؿ إنسانية ككراث لحدكث منعا البالد عمى لمسيطرة

 البمجيؾ األجانب باحتجاز Gbeneye لمجنراؿ المكالية التمرد حركة قامت كقد
 البمجيؾ الرعايا مف كبير عدد بحياة أكدل مما عشكائيا النار كأطمقكا بالككنغك المقيميف
 فى المقيميف لرعاياىا تمتد سكؼ العنؼ يد بأف األمريكية المتحدة الكاليات عممت كعندما

                                                           
1 -15 u.n scor, 73 rd meeting, 13 july 196 paran 128-130. 

. 206صالمرجع السابؽ،   ، الدكلية المنظمات عبد السالـ، جعفر - 2
 : في 1960اغسطس  فى المتحدة لألمـ العاـ األميف نص تقرير - 3

Chronique politique etrangere 1964 – 1965,p .647 
4 - Weisbery . G., The Congo Crisis in 1964 : Case Study in humanitarian  1972  
intervention, V..LL ,N12 , 1972.  



 

238 
 

 الرئيسية ميمتيا تكػكف عسكرية بعثة إرساؿ عمى بمجيكا مع باالتفاؽ سارعت ،كالككنغ
 .المتمرديف قبضة مف كاألمريكاف البمجيؾ الرعايا عف اإلفراج

 طائرات حممتيـ- البمجيكييف المظمييف مف قكات شنت 1964  نكفمبر مف 24  كفى
 المقاطعة عمى كبيرا ىجكما – االطمسى المحيط فى بريطانية قاعدة مف انطمقت أمريكية
 بحجة كذلؾ قبؿ، مف اغتيؿ الذل لكمكمبا ألنصار معقال كانت حيث الككنغك فى الشرقية
 .مختمفة جنسيات إلى ينتمكف شخص ألؼ قرابة إنقاذ

 مف المدعـك البمجيكى التدخؿ الغربية الدكؿ أيدت فقد الدكؿ، مكاقؼ اختمفت كقد
 إنسانية االعتبارات الضركرة حالة قياـ إلى استنادا فقط ليست ،األمريكية المتحدة الكاليات
 اآلخر، الجانب كعمى التدخؿ،ؾ ذؿ عمى المركزية الحككمة مكافقة أساس عمى أيضا كلكف
 1كاألفريقية األسيكية كالدكؿ االشتراكية مف الدكؿ جدان  كبيرة مجمكعة عارضتو فقد

 مف حاؿ بأل دكلة ألية يحؽ ال بأنو األمف مجمس أماـ اكغاف مصر تأكد كقد
 .ف في تمؾ الدكؿالمقيمي مكاطنييا حماية بحجة أخرل دكلة فى العسكرل التدخؿ األحكاؿ

 19652 عام الدومينيكان فى األمريكى العسكري التدخل -ج

 انقالب ضد  بمحاكلة " بيدكابراؿ " المخمكع الرئيس قاـ 1965 أبريؿ مف 28  فى
 بسبب دمكية أىمية حرب نشكب إلى أدل مما الدستكر، ألحكاـ كبالمخالفة الشعب ارادة

 reid يرأسيا كاف التي " القكمي البناء حككمة  حزب " كأنصار بيف السمطة عمى الصراع
cabral  القكات تدخمت كقد كابراؿ، بحككمة أطاحكا الذيف " الحزب الدستكرم"كانصار 
 الحماية تكفير عف القائمة الحككمة عجز بحجة كابراؿ أنصار طمب عمى بناء االمريكية

 .البالد فى المقيميف كلألجانب لألمريكييف

                                                           
 محمد  .عكنى عمؿ كصفة بأنو يمكف كال رعاىا حمية كىى ضركرة حالة عمى بناء تـ بمجيكا خؿدت أف فرنسا أكدت  فقد-1

  .639ص  السابؽ، المرجع ،التدخؿ لعدـ  العامة النظرية، يكنس مصطفى
. 641-640ص -صالسابؽ،  المرجع التدخؿ، لعدـ  العامة النظرية،  يكنس مصطفى محمد -2
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 فى كعدـ التدخؿ برحيميا مطالبان  األمريكية القكات عمى الدكمنيكانى الشعب ثار كقد
 .1رعاياىا لمخطر حياة تعرض لعدـ كذلؾ الدكمينكاف لجميكرية الداخمية الشئكف

 الشعب الدكمينكاف كصرحت مطالب األمريكية اإلدارة رفضت ذلؾ مف الرغـ كعمى
 رعاياىا حماية األساسى ىدؼ العممية أف " كأكدت خطر فى األمريكاف الطب طمبة حياة بأف
 القكات ظمت كلقد " األخرل كافة االعتبارات أمامو تتضاءؿ النبيؿ االنسانى اليدؼ ىذا

 .2كاألجانب األمريكاف الرعايا قامت بإجالء أف بعد أشير خمسة قرابة األمريكية

 عمى بالده تدخؿ الدائـ األمريكية المتحدة الكاليات مندكب برر األمف مجمس كأماـ
كمكاطنى  األجانػػب الرعايا حماية إلى يعكد األكؿ السبب أف ذكر حيث إنسانية عدة أسس
 كانسانية فضالن  قانكنية أسس عمى تبريره يمكف العمؿ ىذا أف شؾ كال ... المتحدة الكاليات

 .الدكمينكاف فى المسئكليف طمب عمى بناء تـ التدخؿ أف عف

 :جرينادا فى األمريكى العسكري التدخل -د 

 تـ اختيار  1974،  عاـ بريطانيا عف استقالليا عمى جرينادا جزيرة حصكؿ بعد
  ايريؾ " أف لمكزراء  كيذكر رئيسا " جيرل ايريؾ " كالسير عاما حاكما " سككف بكؿ " السير
 النطاؽ كتضييؽ الشعب عديدة إلرىاب طكائؼ إرىابية بمحاكالت كقاـ دكتاتكريا كاف " جيرل
 .3جرينادا فى السياسييف المعارضيف عمى

 new jewelالجديدة    جكيؿ حركة  قامت1979 عاـ  مارس  مف13 كفى
movement رحب كقد مجمس الكزراء رئاسة مف " جيػرل " بعزؿ " بيشكب مكريس " برئاسة 

                                                           
1 - NOEL , j le principe de non, intervention teorie et pratique dan les relation inter, 
americaines, BRUXELLES,  1981, p 196. 

 : فى األمريكية اإلدارة تصريحات - 2
Nanda, p, the united states action in the 1965 dominican crisis impact on worldorder part- 
PART.D.C.J.VOL43 1966, p 439, part 11 D.L.J VOL 44-1967,225. 
3 -Teason, f. op cit, pp 189-190. 
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 ككريا مع تحالفت حككمة اشتراكية شكؿ كقد ، كبيرا ترحيبا القرار بيذا الجرينادل الشعب
 .1السكفيتي االتحاد مع الكدية العالقات كدعمت عسكريا

 األمف قكاتكبمساعدة  الجديدة جكيؿ حركة قامت 1983 عاـ مف كتكبركأ 13 كفى
 بإطالؽ كقامت ، منزلة في الجبرية اإلقامة رىف بيشكب بكضع " اكستف دسكفق "قيادة تحت
 الجيش كقاـ جرينادا حككمة حؿ تػػـ " بيشكب " مقتؿ كبعد ، اليرب محاكلة عند عميو النار

 الذيف األمريكاف الرعايا  رحيؿ كمنع المطارات كأغمؽ جميع التجكاؿ حظر بفرض الثكرم
 .2الجزيرة مغادرة يريدكف كانكا

 عسكريةءات إجرا اتخاذ سمطة االمريكى لمرئيس يخكؿ قرار الككنجرس أصدر كقد
 عاـ أكتكبر 22 فى األمريكية القكات قامت كبالفعؿ ، جرينادا مف األمريكاف الرعايا إلجالء
 دكؿ منظمة مف قكات إلى باإلضافة األمريكية كالبحرية الجكية بالقكات جرينادا بغزك 1983
 أمريكى مكاطف 1000 عمى يزيد ما اجالء القكات استطاعت قميمة أياـ كبعد ، الكاريبى شرؽ
إال  الجزيرة االمريكية القكات تغادر كلـ ، الجنسيات مختمؼ  مف األجانب الرعايا مف كعدد
 .3العسكرية عمميتيا مف أشير ثالثة بعد

كزير  تصريحات خالؿ مف جرينادا فى العسكرم تدخميا األمريكية اإلدارة بررت كقد
 الكاليات مندكبو باتريؾ كجيف ،" كينبرجر اسبر "" الدفاع ككزير" جكرج شكلتز "الخارجية
 .اآلتى فى اجماليا يمكف ، المبررات مف عدد فى المتحدة األمـ فى األمريكية المتحدة

 .عظيـ إنساني ىدؼ بالخارج األمريكاف الرعايا حماية أف –1

 السيربكؿ " لجرينادا العاـ الحاكـ كيمثميا ، البالد فى الشرعية السمطة مكافقة – 2
 .سككف

                                                           
1  -Weeler k the grenada invasion, expanding thescope of humanitataian-B.C.I.C..R. Vol 
VII o, 1985, p413. 
2 - Audeoud o., L intervention Americano – Caribbe Genade AF. D.1. 1983 p 217. 
3-ibid 
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 رقـ لممادة كفقا االقميمى الجماعي األمف تطبيؽ بيدؼ كانت التدخؿ عممية أف -3
 يديف  قرارا  نيكاراجكا مندكب اقترح األمف مجمس كأماـ المتحدة، األمـ ميثاؽ ف ـ52

 بأغمبية قراران  العامة الجمعية أصدرت كقد االمريكى لمفيتك تعرض كلكنو المتحدة الكاليات
 انتياكا باعتباره االمريكى العسكرم بالعمؿ يندد فقط أصكات تسعة مقابؿ أصكت 108.

 1.الدكلي لقانكف صارخا

 الثاني الفرع

  معاالشرعى والدفاع اإلنسانى التدخل إلى االستناد

 كرىائن لممحتجين الرعايا إلنقاذ

 لحماية العسكرل تدخميا فػػى المبررات مف نكعيف إلى الدكؿ مف مجمكعة أستتدت كقد
 إلى 1980 إيراف فى تدخميا عند األمريكية المتحدة الكاليات استندت فقد ، بالخارج رعاييا
 ، إسرائيؿ ككذلؾ المحتجزيف لرىائف إلنقاذ تدخميا لتبرير اإلنساني كالتدخؿ  الشرعي الدفاع

 الفرع ىذا فى كنتناكؿ ، 1976 بأكغندا عنتيبى مطار عمى العسكرم ىجكميا تبرير فى
 الرعا إلنقاذ اإلنسانى كالتدخؿ الشرعي الدفاع مبررا عمىد افلالست كنمكذج الحالتيف ىاتيف

 .كرىائف المحتجزيف

 :1976  عام أوغندا فى االسرائيمى العسكري التدخل -أوال

 ركاب طائرة باختطاؼ الفمسطينييف، الفدائييف مف أربعة قاـ 1976 يكنيو 24  فى
 مطار مف رحمتيا بدات قد الطائرة ككانت اليكناف، فى أثينا مطار مف إقالعيا عقب فرنسية

 .باريس إلى متجية بإسرائيؿ أبيب تؿ

 .2الطائرة طاقـ إلى باإلضافة الجنسيات مختمؼ مف راكبا 24 متنيا عمى ككاف

                                                           
. 208ص المرجع السابؽ،، الدكلية المنظمات عبد السالـ،  جعفر- 1
. 44ص  سابؽ،اؿ مرجعاؿ ، كاالباحة الخطر بيف القكة استخداـ ، مصطفى محمكد منى  - 2
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 الذل مطار عدف إلى تكجيت ثـ بالكقكد لمتزكد (ليبيا) بنغازم مطار فى الطائرة حطت كقد
 يـك أكغندا فى مطار عنتيبى فى الطائرة أىبطت كأخيرا ، باليبكط ليا اإلذف سمطاتو رفضت

 سراح إطالؽ الفدائيكف كطمب أياـ كاممة، سػتة لمدة برىائنيـ احتفظكا كىناؾ ،28/6/1976
 كفى ،1كفرنسا كالمانيا كسكيسرا اسرائيؿ مف سجكف كؿ فى محتجزيف فمسطينيا  سجينا53
 الفرنسية الجيكد بعد ذلؾ ك ىػػذه إسرائيميا ىكليسرل مف أطمؽ الفدائيكف سراح  كؿ  يكنيو30

 أقصاه مكعد فى الفمسطينييف المسجكنيف سراح يطمؽ لـ إذا أنو كأعمف الفدائيكف فى المسألة
 .2عمييا كمف الطائرة تفجير يتـ سكؼ يـك يكليو ظير

 قامت المختطفيف قائمة، مع المفاكضات كانت كبينما ، يكليو ٢ يـك مساء فى كلكف
 الحككمة مكافقة الككمندكز كبدكف قكات مف جنديا 150 تقؿ إسرائيمية حربية طائرات ثالث

 الرىائف عف األفراج مف عنتيبى كتمكنكا مطار عمى باليجـك ، استئذانيا أك األكغندية
 .المحتجزيف

 طائرات عنتييػػى كتدمير مطار بقصؼ اإلسرائيمية القكات قامت مباشرة العممية كبعد
 نجاح يتطمبو يكف لـ ىػػػػده الطائرات تدمير أف مف بالرغـ المطار فى رابضة كانت أكغندية
 .3الرىائف إقاذ عممية

 مسار يتعمؽ بتغيير ما  كبخاصة1981   كمكنتلاير1963طككيك  اتفاقيتى كبدراسة
 ، تسييالت خدمة المالحة الجكية ضد أك متنيا عمى العنؼ بأعماؿ القياـ أك بالقكة الطائرات
 القانكنية الحاالت كأف أساليب التعامؿ ىذه مثؿ فى العسكرم التدخؿ مشركعية عدـ يتضح
أك تسميميـ أك إبعادىـ، فمـ تنص  قضائيا العمميات بيذه االئميف محاكمة فى تتمثؿ

 ما بحكـ اإلقميمية العسكرم لمكاجيتيا باستثناء الدكؿ  جكاز التدخؿ عمى الدكلية االتفاقيات
 .أراضييا عمى سيدة مف بو تتمتع

                                                           
 .648 ص ، سابؽاؿ مرجع، اؿالدكلية الشرعية فرض فى القكة أستخداـ يكنس، أبك المنعـ عبد ماىر- 1

2 -Zogbide , ch, intervention d'hmanite a Entebbe , le monde , 7 Juillet 1976  Stater, L.M, 
Commado Coup At Entebbe, humanitarian intervention or Barbaric Aggression? .L., Vol. 11, 
1977. P.331 

 .61 السابؽ ،ص مرجعاؿ الدكلية، العالقات فى القكة استخداـ حممى، أحمد  نبيؿ- 3
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إنسانى كأنو مف  تدخؿ " بأنو العسكرم، تدخميا اإلسرائيمية الحككمة  بررتدىذا كؽ
 الحككمة ، خاصة كأف1الدكلى كالقانكف المتحدة األمـ ميثاؽ يؤكده الذل الشرعي قبيؿ الدفاع
نقاذ الطائرة اختطاؼ المشركع المتمثؿ فى غير العمؿ بانياء بالتزاماتيا تؼ األكغندية لـ  كا 

 المتحدة األمـ كتدخؿ الرىائف قاذفقد تقاعست عف إ الطائرة تممؾ التى فرنسا أف كما الرىائف،
. 2فعاؿ غير األزمة إلنياء

 إنسانى أنو لعمؿ " أبيب بتؿ صحفى مؤتمر فى اإلسرائيمي كزير الخارجية صرح كقد
 فقد كاحدة ساعة عمى مدار إسرائيميا تسعيف مف أكثر إنقاذ مف قكاتنا فيو استطاعت ، عظيـ
 الحفاظ فى مسئكليتنا فإف أل ذلؾ عماؿ أكغندا تستطع كلـ المكت لخطر رعايانا تعرض
 .3(51)ـ  1 المادة خاصة كبصفة األمـ المتحدة لميثاؽ طبقا رعايانا حياة عمى

 :مجمس األمن أمام الفعل وردود التدخل مبررات- أ

 بشككل لمجمس األمف اإلفريقية الكحدة منظمة  تقدمت1976ف عاـ ـ   يكليو8  فى
 chainإسرائيؿ  مندكب لكف العدكاف، أعماؿ مف عمؿ بأنو اإلسرائيمي المكقؼ فييا كصفت

herzog يعد كأنو المميت،  الخطرلتفادمإنسانيا  يعد عمال اإلسرائيمي العمؿ " أف ذكر 
 مف الميثاؽ 51المنصكص عميو في المادة  الدفاع الشرعى فى إسرائيؿ لحؽ ممارسة

 المقصكد يكف لـ العممية ىذه أف كأضاؼ"كلي منذ قديـ األزؿ دقانكف اؿؿكالمحفكظ في قكاع ا
 . رعايانا إلنقاذ الالـز كبالقدر جدا قميؿ كاف القكة فمقدار األكغندية المساس بالسيادة منيا

 مف 2/4 المادة فى المنصكص عمييا األراضي لسالمة انتياكا يعد ال عممنا كمف ثـ  فإف
 .4أكغندا استقالؿ عمى تعديا كال الميثاؽ

 كتقدمكا ىػذا الدخؿ كتتزاينػا ليبيا كبنيف ، المجمس اإلفريقية أعضاء  الدكؿ أدانت كقد
 أكغندا عمى سيادة إسرائيؿ  السافر عدكاف صراحة يديف األمف مجمس إلى قرار بمشركع

                                                           
1 - The journal of international law and economics , 1977 , V. 12 ,pp 57 – 59. 

. 208 ص المرجع السابؽ،، الدكلية المنظمات عبد السالـ،  جعفر- 2
 :  االسرائيمي فيالخارجية كزير  تصريح- 3

Gree, ic, rescue At Entebbe legal Aspects, 4B HR Wol, b, 1976 , p 312. 
 .548 ، ص ،المرجعالسابق...عاطفعلىعلىالصالحً،مشروعٌةالتدخلالدولً- 4



 

244 
 

لزاـ  ذلؾ جراء مف بأكغندا التى ألحقتيا األضرار عف كاممة تعكيضات بدفع إسرائيؿ كا 
 .1العدكاف

 المتحدة ىى كالمممكة كتقدمت بقرار المشركع عمى ىذا المتحدة الكاليات اعترضت كقد
 يعنى ما كىك .بصفة عامة اإلرىاب كمكافحة الطائرات بإدانة يقضى آخر قرار بمشركع
 .2 العسكرل تدخميا مشركعية عدـ مف إسرائيؿ تبرئو ضمنا

 متأكدة تماما كانت ألنيا لمتصكيت مشركعيا تقديـ عمى األفريقية الدكؿ تصر كلـ ىذا
 ، (الفيتك) لحؽ االعتراض المتحدة كالمممكة المتحدة الكاليات استخداـ بسبب إقراره عدـ مف

اليامة  الدكلية تمؾ األزمة بشأف قرار اتخاذ فى األمف مجمس فشؿ تأكد كبذلؾ

 . الشرعى الدفاع حق اإلسرائيمى إلى  االستناد صحة مدى- ب

 يعد مف الدكؿ، دكلة ضد مباشر مسمح عدكاف كقكع أف إلى سبؽ، فيما انتيينا لقد
 أكغندا أف الكاضح كمف  .مػف الميثاؽ (51)لممادة كفقا الشرعي الدفاع حؽ لقيـ أساسيا شرطا

 معينة دكلة رعايا إنقاذ عمى العمؿ عدـ االدعاء بأف يمكف كال إسرائيؿ، ضد عدكانا ترتكب لـ
 .ذاتيا الدكلة عمى تمؾ عدكانا يمثؿ كرىائف محتجزيف

 عف نفسيا الشرعي الدفاع فى حقيا مارست قد إسرائيؿ بأف جدال افترضنا لك كحتى
 اليجـك العسكرل فاف، الحؽ ذلؾ ممارسة شرعية تحكـ التى اسبفالت بقاعدة تمتـز لـ فإنيا
 مع مطمقا يتناسب لػـ يكف المطار أرض عمى األكغندية الطائرات كتدمير عنتيبى مطار عمى

 .الرىائف إنقاذ كىك أال التدخؿ ليذا المعمف اليدؼ

 حجة إلى اإلنسانية، باإلضافة االعتبارات إلى االسرائيمى االستاد صحة مدل كحكؿ
 العتبارات تـ بأّنو أكغندا لىعالعسكرم  تدخميا تبرير فى إسرائيؿ استندت الشرعى، الدفاع
 العالقات فى القكة استخداـ قاعدة حظر مف كيستثنى مشركع تدخؿ فيك ثـ كمف إنسانية

                                                           
 63ص  ، سابؽاؿ مرجعاؿ 2002 ، الدكلية العالقات فى القكة استخداـ ، حممى  نبيؿ- 1
. 210ص، المرجع السابؽ،  الدكلية المنظمات عبد السالـ، جعفر - 2
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 األمـ مقاصد مع اإلنساني التدخؿ كيتفؽ ىذا المتحدة األمـ ميثاؽ مف ( 2/4) ـ الدكلية
 .المتحدة

 مشركع حيث غير عمؿ ىك التدخؿ ىذا فاف ، المنطؽ بيذا التسميـ افتراض كمع
 مع اليدؼ يتناسب يكف لـ أّنو كما العسكرية، القكة الستخداـ الممحة الضركرة انعدمت
 المقاكمة لمساندتيا حركات أكغندا معاقبة إسرائيؿ استيدفت فقد الرىائف، إنقاذ كىك المحدد

 .لالراضى الفمسطينية االسرائيمى االحتالؿ ضد الفمسطينية

 :1980إيران  فى األمريكى العسكرى التدخل- ثانيا 

 البعثة باقتحاـ مقر اإليرانييف مف الطمبة مجمكعة  قاـ1979 نكفمبر مف عاـ 4  فى
 باإلضافة كالقنصمي الجيازيف الدبمكماسي أعضاء كاحتجزكا طيراف فى األمريكية الدبمكماسية

تتدخؿ  كلـ كرىائف، أمريكييف مكاطنيف إلى

 الذيف أك لمعمؿ عؿ إنقاذ الرىائف السفارة مقر عمى االستيالء دكف اإليرانية لمحيكلة السمطات
 شاه بتسميـ المتحدة اإليرانيكف بمطالبة  الكاليات الطمبة كقاـ أشير ستة لمدة محتجزيف ظمكا
 التى الجرائـ عف لمحاكمتو اإليرانية لمحككمة- التحة الكاليات فى المكجكد - السابؽ إيراف

 فى المكدعة كأسرتو الشاه ككدائع أمكاؿ باسترداد الشعب االيراني، كما طالبكا حؽ فى ارتكبيا
 اتخاذ بضركرة مجمس األمف كطالبت ذلؾ رفضت لكنيا- الكاليات المتحد االمريكية  بنكؾ

 .1الرىائف عف لإلفراج الالزمة القانكنية كافة اإلجراءات

 كلذم 1979 يسمبر 4 في 457لقرار رقـ ااألمف  مجمس أصدر ذلؾ أثر كعمى
. يطالب فيو ايراف باإلفراج فكرا عف الرىائف كتكفير الماية ليـ كالسماح ليـ بمغارة البالد

 مف ديسمبر 31  فى أخرل مرة اجتمع األمف، مجمس لقرار إيراف استجابة لعدـ كنظرا
ال الرىائف تحرير بضركرة ثانية مرة اإليرانية الحككمة  كطالب1979    سػػكؼ يضطر كا 

 .2الميثاؽ مف (41) المادة فى عمييا المنصكص التدبير تطبيؽ إلى المجمس

                                                           
 .65 ص سابؽ،اؿ مرجعاؿ ،2002 الدكلية العالقات فى لقكة استخداـ حممي، أحمد  نبيؿ- 1
 .550،المرجعالسابقص...عاطفعلىعلىالصالحً،مشروعٌةالتدخلالدولً - 2
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 مع إيراف نزاعيا المتحدة الكاليات رفعت ،1979 نكفمبر 29 ففى أخرل، ناحية كمف
 تخكؿ لممحكمة التى األساسي النظاـ مف 41 لممادة ككفقا الدكلية، العدؿ محكمة إلى

 المحكمة أصدرت تقتضى تمؾ، الظػركؼ أف رات متى المؤقتة التدابير اتخاذ سمطة المحكمة
 :يأتى ما تضمف ديسمبر فى باإلجماع أمرا

 كتضمف حصانتو األمريكية المتحدة الكاليات إلى الدبمكماسية البعثة مقر إيراف تعيد أف -
 .الكاممة كضػماف حمايتيـ المحتجزيف الرىائف جميع عف إيراف تفرج كاف كحمايتو،

كبالرغـ مف البند  أنو بينيما، إال التكتر زيادة شأنيا مف تدابير اتخاذ بعدـ الطرفيف التزاـ-
ريؿ عاـ أؼ 24قامت الكاليات المتحدة األمريكية في  القضائى، فقد األمر ىذا الثاني مف

 مف عمالقة ست طائرات غادرت حيث الرىائف، إلنقاذ فاشمة عسكرية بمحاكلة  1980
 جميع كىبطت عدف جنكب خميج اليندل المحيط مياه تجكب كانت التى الطائرات حاممة

إحدل  كتتعطؿ طيراف، شرؽ  ميال جنكب250  عمى بعد posht-bajam  فى الطائرات
 ىميككبتر اتطائر ت إحدلدـط اص كعند بداية اإلنسحابالعممية كتفشؿ اليميككبتر طائرات
 .الطائرتاف كتتفجر بأخرل

 :مشروعيتووخل  دمبررات الت -أ

 بالعدكاف عمى السيادة األمريكية المتحدة الكاليات باتياـ الفكر عمى إيراف سارعت كقد
 كقد كمعتدية، القانكنية إلدانتيا  كافة اإلجراءات باتخاذ الدكلى المجتمع كطالبت اإليرانية

 ىذه كراء مف الرئيسي اليدؼ أف"ذكر Cnn  شبكة أماـ لو تصريح فى كارتر الرئيسي دافع
 حدة كتقميؿ ، األمريكية القكمية المصالح  الرعايا األمريكاف كحماية أركاح انقاذ ىك العممية
 عمى العدكاف العممية تستيدؼ كلـ األزمة استمرار فى ظؿ العالـ ساد الذل الدكلي التكتر
نما إيراف  .1محصف ليدؼ إنساني تمنت كا 

 مف (51)لممادة  تطبيقا جاء العممية ىذه تتفيذ أف كارتر أعمف الشيكخ كأما مجمس
 51 لممادة طبقا حدكد حقيا فى العممية تمؾ نفذت المتحدة الكاليات" أف ذكر حيث الميثاؽ،

                                                           
  فيCNN كارتر لشبكة الرئيس  تصريح- 1
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نقاذ لحماية كذلؾ الميثاؽ مف  أك قادرة غير كانت الحككمة اإليرانية إف حيث مكاطنينا كا 
 .1حمايتيـ فى راغبة

 الشرعى حؽ الدفاع  مف كؿ إلى استندت قد األمريكية المتحدة الكاليات فإف كبذلؾ
المحتجزيف  العسكرم الفاشؿ بيدؼ إنقاذ الرىائف ىجكميا تبرير فى اإلنسانية كاالعتبارات

 .بأكغندا عنتيبى مطار  كىي نفس  األساني التي بررت بيا اسرائيؿ ىجكميا عمى2بايراف

 : الرىائن إلنقاذ مشروعية التدخل األمريكي- ب

 تقدير لمنزاع، فاف الدكلية العدؿ محكمة نظر أثناء تمت قد اإلنقاذ عممية كانت لما
 بيف األىمية كىي العالقة فى غاية قانكنية إشكالية يثير األمريكي التدخؿ مشركعية مدل

 العدؿ  محكمة آخر، فؽ أكد مف مف جانب اك  القضائية كالتسكية جانب مف القكة استخداـ
 كاف أيا اإلنقاذ عممية  عمى عدـ مشركعية1980  مايك24فى  الصادر حكميا فى الدكلية
 الكاجب باالحتراـ إخالال تمثؿ فإنيا ، التي تمت فييا العممية الظركؼ ففى ، عمييا الباعث

  بشأف1979  ديسمبر15  فى المحكمة أصدرتو باألمر الذل كتخؿ التقاضي إلجراءات
 .المؤقتة التدابير

 عمى أف شبو  إجماع ىناؾ أف " نبيؿ األستاذ الكتكر حممى يرل الشأف ىذا كفى
 حكـ المحكمة عمى مصادرة يتضمف ألنو مشركع غير عمؿ ىك الحالة ىذه فى القكة استخدـ

 .3صدر متى المحكمة حكـ تنفيذ فى يؤثر قد أنو إلى باإلضافة

 التدابير المؤقتو أف إلى استنادا األمريكي التدخؿ مشركعية إلى البعض استند كقد
 .الذات عف الشرعي الدفاع حؽ ممارسة دكف تحكؿ ال المحكمة اتخذتيا التى

                                                           
 الشيكخ مجمس فى كارتر األمريكى الرئيس  تصريح- 1
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فى   الشرعي الدفاع حالة أف باعتبار ، التدخؿ ىذا مشركعية عدـ نرل أف إال
 إعاقة إلجراءات تمثؿ أنيا كما إيراف فى الرىائف إنقاذ حالة عمى تطبؽ ال الكاسع مفيكميا
ىدار التقاضى  .العدالة لفكرة كا 

 الرىائف بحجة انقاذ – المحؿ دكلة مكافقة دكف – القكة استخداـ بأف ذلؾ كنخمص مف
كالتى ال تسمح باستخاـ القكة بحجة نقاذ الرىائف  الدكلي القانكف لقكاعد كفقا مشركع غير

. كالكسائؿ القانكنية السميمة ىي الكسيمة المشركعة لمعالجة ىذه القضية 

 :كمما سبؽ كمو يمكف تقييـ التدخؿ العسكرم لحماية الرعايا بالخارج عمى ىذا النحك

كبصفة  الغربية الدكؿ عمى اقتصرت قد العسكرل التدخؿ عمميات أف لنا يتضح-1
 فعميو قدرة تممؾ الدكؿ التى كىى كبمجيكا كفرنسا األمريكية المتحدة كالكاليات بريطانيا خاصة
 فيناؾ رعاياىا، لحماية حدكدىا العسكرية عف بعيدة جغرافية مناطؽ فى التدخؿ عمى

 الدفاع) المتحدة األمـ ميثاؽ مف (51 ) نص المادة عمى تدخميا تؤسس الدكؿ مف مجمكعة
 تستند إلى االعتبارات اإلنسانية، كدكؿ اخرل تأرجحت بيف الدفاع أخرل كمجمكعة (الشرعى

 .الشرعي كالتدخؿ اإلنساني لتبرير تدخميا العسكرم لحماية رعاياىـ

اختمفت الدكؿ المتدخمة مف حيث حجـ لقكات المتدخمة كمف حيث المدة الزمنية، -2
ففي بعض الحاالت اقتصر عمى إجالء الرعايا كفي بعض الحاالت امتد التدخؿ زمنيا ككاف 
عاما في تغيير نظـ الحكـ كما حدث في الككنغك كفي جميكرية الدكمينكاف كجرينادا، كبنما، 

 .إلخ...كىاييتي

زاء ىذا االختالؼ البيف في الممارسات الدكلية كاف منطقيا أف نتناكؿ مكقؼ الفقو  كا 
الدكلي مف مشركعية لتدخؿ العسكرم لحماية الرعايا بالخارج، كمدل تكافقو مع قكاعد 

 .الشرعية الدكلية
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 المطمب الثاني

 موقف الفقو من التدخل العسكري لحماية رعايا الدولة في الخارج

مف الطبيعي أف تككف الدكلة مسؤكلة عف حماية رعاياىا في الداخؿ، كما أنيا مكمفة 
بحمايتيـ في الخارج إذا ما ىددتيـ دكلة أجنبية أك انتيكت حقكقيـ، كتعد الحماية الدبمكماسية 
مف أبرز صكر الحماية التي تمجأ إلييا الدكلة كإجراء إستثنائي إذا ثبت أف كساءؿ الحماية 

العادية التي ينظميا القانكف الداخمي لـ تكف كافية لحماية رعاياىا في الخارج، كفي ىذه 
الحالة تتبنى الدكلة إدعاء مكاطنييا كتجعؿ منو قضيتيا، حيث تنقؿ بذلؾ النزاع مف المستكل 

 .المكطني إلى المستكل الدكلي

إذ تتدخؿ الدكلة دبمكماسيا لحماية أحد رعاياىا في حالة حدكث ضررا لو، كما ليا أف 
تتدخؿ في حالة حدكص انتياؾ لعددكبير مف الرعايا، ألف األمر عير مرتبط بالعدد كلكف 

بتحقؽ الضرر، كبما أف  الحماية الدبمكماسية مف اإلجراءات السممية فال تعد ممارستيا مف 
قبيؿ التدخؿ عير المشركع طالما كانت الدكلة تسعى لتمكيف رعاياىا مف الحصكؿ عمى 

 .1حقكقيـ المشركعة، كلـ تيدؼ إلى الحصكؿ عمى امتياكات خاصة ليؤالء الرعايا

 بالرغـ مف تكافر الطريؽ السممي لحماية رعايا الدكلة في الخارج إاّل أّف بعض األراء 
الفقيية تؤيد التدخؿ باستخداـ القكة العسكرية لحماية رعايا الدكلة بالخارج، كبطبيعة الحاؿ 

يمـز عرض تمؾ االتجاىات لمكقكؼ عمى مدل مشركعية التدخؿ لحماية رعايا الدكلة بالخارج 
 .مف خالؿ نقطتيف

 االتجاه المعارض لمتدخل العسكري لحماية الرعايا بالخارج: أوال

يمثؿ ىذا االتجاه الغالبية العظمى مف فقياء القانكف الدكلي، بحيث يرفض الفقو 
الدكلي في إجمالو االستناد إلى حالة الضركرة لتبرير التدخؿ العسكرم لحماية المكاطنيف في 

 .2الخارج، بصرؼ النظر عف محدكدية ذلؾ التدخؿ كطابعو المؤقت

                                                           
 .167عساف الجندم، نظرية التدخؿ لصالح اإلنسانية، المرجع السابؽ، ص - 1
 .444ممدكح شكقي، األمف القكمي كاألمف الجماعي، المرجع السابؽ، ص- 2
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كيستند أنصار ىذا االتحاه إلى أف اليدؼ األساسي لألمـ المتحدة ىك المحافظة عمى 
كقد استيدؼ كاضعكا الميثاؽ مكاجية ىذه . السمـ كاألمف الدكلييف أك إعادتيما إلى نصابيما

المشكمة بالنص صراحة عمى تحريـ استخداـ القكة أك التيديد باستخداميا في العالقات 
 مف 51 مف الميثاؽ، كأستثني منيا الدفاع الشرعي كفقا لممادة 2/4الدكلية بحسب المادة 

 .الميثاؽ

كلما كانت ممارسة حؽ الدفاع الشرعي تخضع فيو الدكلة لرقابة األمـ المتحدة، مف 
، كمف تناسب القكة المستخدمة (كقكع عدكاف )حبث تكافر شركط قياـ حالة الدفاع الشرعي

جراءات استخداميا  .كا 

كعمى ذلؾ فإف تعرض األجانت ألخطار جسيمة، ال يمثؿ عدكانا مسمحا عمى الدكؿ 
التي ينتمكف ألييا بجنسياتيـ، فال يمكف االستناد إلى قياـ حالة الدفاع الشرعي كفقا لمفيـك 

 مف الميثاؽ كما أف التدخؿ العسكرم لحجة حماية المكاطنيف في الخارج مف شأنو 51المادة 
أف يؤدم إلى تكتر العالقات بيف الدكؿ كمف ثـ ييدد السمـ كاألمف الدكلييف كىك ما يتعارض 
مع مقاصد األمـ المتحدة، باإلضافة إلى أنو يمثؿ انتياكا صريحا لسيادة الدكلة كسالمتيا 

 .   االقميمية كاستقالليا السياسي

 .االتجاه المؤيد لمتدخل العسكري لحماية الرعايا بالخارج: ثانيا

بحيث ذىب انصار ىذا االتجاه المؤيد لمشركعية التدخؿ العسكرم لحماية الرعايا 
 :بالخارج إلى عدة حجج كما يأتي بيانو

 : من الميثاق مقرر لمحق الطبيعي في الدفاع الشرعي51المادة - 1

 لقد اعتمدت الدكؿ التي تذرعت بالتدخؿ العسكرم لحماية الرعايا بالخارج عمى تفسير 
 مف الميثاؽ كالمتعمقة بحؽ الدفاع الشرعي، إذ في نطرىـ المادة المذككرة أنفا ال 51المادة 

نما حافظت أيضا عمى قاعدة عرفية كانت  تبيح فقط المجكء لمقكة في حالة العدكاف المسمح كا 
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قائمة قبؿ تبني ميثاؽ األمـ المتحدة كتنظيميو نظرية الدفاع الشرعي عف النفس لحماية 
 .1"كالدكؾ" مكاطنييا بالخارج، كىذه الفكرة تعتبر مف أفكار الفقيو البريطاني 

 مف الميثاؽ كالتي تنظـ استخداـ 51 كيستفاد مف فكر أصحاب ىذه النظرية أف المادة 
القكة في حالة الدفاع الشرعي لـ تمغي القاعدة العرفية التقميدية التي كانت تجيز التدخؿ بالقكة 

لحماية المزاطنيف في الجارج عمى أساس ممارسة الحؽ الطبيعي في الدفاع الشرعي عف 
النفس كعمى اعتبار أف العدكاف عمى المكاطنيف في الخارج ىك عدكاف عمى أكطانيـ 

 .األصمية

ليس في ىذا ما يضعؼ أك ينقص مف "  مف الميثاؽ 51ككفقا لما كرد في مقدمة المادة 
كعميو نجد أف النص دؿ ..." الحؽ الطبيعي لمدكؿ فرادل أك جماعات في الدفاع عف أنفسيـ

عمى لفظ طبيعي قصد بو عدـ فصمو عف الحؽ بؿ تأكيدا لمحؽ الطبيعي، كبالتالي ال يجكز 
ىي تعبير " الحؽ الطبيعي" التغاضي عنيا أك اسقاطيا مف النص ىذا فضال عف أف عبارة 

عف الرغبة في اإلبقاء عمى القانكف الطبيعي كعدـ المساس بو كمف قـ يظؿ ىذا الحؽ 
 مف الميثاؽ تعد مقررة 51محتفظا بكيانو الخاص كباستقاللو، لذا اعتبر البعض أف المادة 

 .2لمحؽ أكثر مف ككنيا منشأة لو

كيستند أنصار ىذا االتجاه في تبرير ىذه النظرية إلى األعماؿ التحضيرية لمؤتمر ساف 
 كتـ إدراجيا فيما 51فرانسيسكك، حيث لـ يحث أكؿ مشركع لصياعة الميثاؽ عمى المادة 

 2/4بعد، إذ قررت المجنة األكلى في مؤتمر ساف فرانسيسكك كالتي اختصت بكضع المادة 
 .3"بأف استخداـ القكة المسمحة فيالدفاع عف النفس يبقى مقبكال كغير منقكص" مف الميثاؽ 

 كما يذىب أنصار ىذا االتجاه إلى أف التفسير الذم ال يبقي عمى الدفاع الشرعي إال 
 مف الميثاؽ 51في حالة العدكاف المسمح إنما يقـك عمى تناكؿ خطأ في التفسير، فالمادة 

ليست نص تحريـ بصفة مطمقة بؿ ىي نص إباحة ييدؼ إلى تأميف حؽ الدكلة ضد أم 
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إعتداء لـ يرفع أمره إلى مجمس األمف، كعميو فإف التدخؿ لحماية الرعايا بالخارج يعد ممارسة 
لحؽ لدكلة في الدفاع الشرعي، كأف الدكلة في ممارستيا ليذا الحؽ تستمد تدخميا مف نظرية 

العقد االجتماعي، ألف المكاطنيف ىـ جكىر الدكلة كسبب كجكدىا كعنصر مف عناصر 
إنشائيا، كألف الكظيفة األساسية لمدكلة تكمف في حماية مكاطنييا سكاء كانكا الدكلة أك خارج 

 .1نطاؽ إقميميا

 غير أننا نجد أف ىذا االتجاه يكضح بأف ليس كؿ انتياؾ أك تيديد ألمف الرعايا 
يعرض أمف الدكلة لمخطر، فيشترط أف يككف الخطر الذم ييدد أمف الرعايا جسيما، كما 

اجراءات الرعايا في الخارج البد أف تككف مدركسة كغير تعسفية كتتناسب مع الخطر المراد 
 .الدفاع عنو

 :عدم فاعمية نظام األمن الجماعي- 2

 مف الميثاؽ، 2/4 إف حظر استخداـ القكة أك التيديد باستخداميا كفقا لنص المادة 
يقـك عمى افتراض أـ مجمس االمف قادر عمى حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كمف ثـ فال يكجد 

في ظؿ اآللية المحكمة لألمف الجماعي التي أقرىا " مساعدة الذات" مبرر الستمرار قاعدة
الميثاؽ، حيث أف العدكاف عمى األجانب يمثؿ تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف عمى اعتبار أف 

العدكاف عمييـ ىك عدكاف عمى الدكؿ التي ينتمكف إلييا بجنسياتيـ، كقد أثبتت الممارسة 
العممية عدـ صحة افتراض قدرة األمـ المتحدة عمى حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، كعميو فإف 
الدكؿ تسترد حقيا في استخداـ القكة لحماية مكاطنييا في الخارج كالقكؿ بخالؼ ذلؾ يككف 

 .2بمثابة دعكة لمحككمات إلى انتياؾ حقكؽ األجانب

 كما أف مجمس ال يتخذ اإلجراءات الالزمة كبالسرعة المطمكبة مما يعرض مكاطني 
الدكلة بالخارج لخطر عمى األركاح، كالتالي يجيز التدخؿ الفردم لحماية الرعايا بالخارج في 

ىذه الظركؼ، ألنو اليعقؿ أف تقؼ الدكلة مكقؼ المتفرج إزاء قتؿ رعاياىا المقميف بدكؿ 
 .أخرل في ظؿ العجز الذم تعاني منو األمـ المتحدة

                                                           

.37عبد اهلل األشعؿ، القانكف الدكلي المعاصر، المرجع السابؽ، ص-  1  

.562عاطؼ عمى عمى الصالحي، المرجع السابؽ، ص -  2 
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 :العدوان عمى أحد عناصر الدولة يعد عدوان عمى الدولة ذاتيا- 3

يختمؼ أنصار ىذا االتجاه عف سابقييـ مف مؤيدم االستناد لمدفاع الشرعي في حماية 
رعايا الدكلة بالخارج، كذلؾ أنيـ يقركف صراحة أف الدفاع الشرعي يمـز لقيامو كقكع عدكاف 

 .مسمح عمى الدكلة المعتدل عمييا، كىذا ال يتفؽ مع منطؽ نظرية الدفاع الشرعي العرفي

 مف الميثاؽ يتطمب كقكع 51 بحيث أف إعماؿ قكاعد الدفاع الشرعي كفقا لنص المادة 
عدكاف مسمح عمى الدكلة العضة في األمـ المتحدة، كفي المقابؿ فإف التقـك إال بقياـ 

كبالتالي فإف اليجـك المسمح عمى -  اإلقميـ، الشعب كالسمطة السياسية–عناصرىا الثالثة 
 .أحد ىذه العناصر يعد ىجكما مسمحا عمى الدكلة ذاتيا، كعميو ينشأ حؽ الدفاع الشرعي

 – إذ يتساكل لدل لدل أنصار ىذا الطرح اليجـك المسمح الكاقع عمى رعايا الدكلة 
 مف الميثاؽ كذلؾ في العبارة 51كاليجـك الكاقع عمى اإلقميـ، استنادا لنص المادة - الشعب

التي كردت بصفة عامة كلـ تحدد االعتداء عمى اقميـ الدكلة بالذات كسبب لنشأة حؽ الدفاع 
 .   الشرعي

 .تفنيد حجج االتجاه المؤيد لمتدخل العسكري لحماية الرعايا بالخارج: ثالثا

 يمكف القكؿ أف الحجج التي استند عمييا األتجاه الفقي في تبرير تدخؿ الدكلة عسكريا 
لحماية رعاياىا الذيف تعرضك لمخطر بدكلة اخرة، أنيا ليست مقنعة كال تقـك عمى أساس 

 :قانكني صحيح، ذلؾ كما سيأتي بيانو

 مف الميثاؽ ذات داللة لفظية 51إف عبارة حؽ طبيعي زالتي جاءت في المادة - 1 
 .1كليست قانكنية، كالمقصكد منيا التأكيد عمى أصالة كعراقة ىذا الحؽ قدـ االنساف

 تطمؽ في حالة كاحدة كىب كقكع ىجـك مسمح، كال يمارس حؽ 51أف المادة - 2 
الدفاع الشرعي في حالة خرؽ احدل المصالح المحمية لمعضك، كما أنو يمـز أف يككف 

                                                           
 .564عاطؼ عمى عمى الصالحي، المرجع السابؽ، ص - 1
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، كعميو فإف كجكد تيديد كشيؾ " إذا اعتدت قكة مسمحة " االعتداء قد كقع فعال إعماال لعبارة 
 .1 مف الميثاؽ51الكقكع يعتبر غير كافي لنشكء الحؽ في الدفاع الشرعي كفقا لممادة 

تحديد حؽ الدفاع الشرعي عمى مكاجية العدكاف المباشر فقط يتفؽ مع اتجاه - 3 
القانكف الدكلي كميثاؽ األمـ المتحدة عمى تقييد حاالت استخداـ القكة في العالقات الدكلية، 

فإذا أبحنا الدفاع الشرعي ضد العدكاف المباشر فاف ىذا سيفتح مجاالت كثيرة كحجج قد 
 .2تستخدما الدكؿ لتبرير عدكانيا

أنو  في حالة عجز مجمس األمف عف اتخاذ التدابير األمنية سكاء بسبب استخدلـ - 4 
الفيتك اك عدـ تشكيؿ لجنة أركاف الحرب، يصبح مف حؽ الدكلة التي تتعرض ليجـك مسمح 

 مف الميثاؽ كليس كفقا 51تتخذ ىذه التدابير كفقا لحؽ الدفاع الشرعي الكارد بنص المادة 
لحؽ الدفاع الشرعي العرفي كما ادعى جانب مف الفقو عمى النحك السابؽ، ىذا كقد رفضت 

االدعاءات المتعمقة بمبرارات ' مضيؽ ككرفك"محكمة العدؿ الدكلية اثناء نظرىا لقضية 
 : كقالت المحكمة. التدخؿ العسكرم لكجكد خمؿ في األمف الجماعي الدكلي

 أنو ميما كانت العيكب الحالية في المؤسسة الدكلية فإف التدخؿ بكافة صكرة سيظؿ 
 .3أمر غير مشركع كغير مباح

اليجـك المسمح عمى " كفيما يتعمؽ بالجانب الفقيي الذم يذىب إلى القكؿ بأف- 5 
باعتبار أف الرعايا في " رعايا الدكلة في الخارج يعد كاليجـك المسمح الكاقع عمى إقميـ الدكلة

الخارج ىـ مف الشعب كالشعي عنصر مف العناصر الثالثة الالزمة لقياـ الدكلة فاإلعتداء 
 .عمى الرعايا ىك إعتداد عمى اقميـ الدكلة

 كلكف ىذا القكؿ مردكد عميو ألف تعرض بالخارج ألخطار ميما كانت جسيمة، ال 
يمثؿ عدكانا مسمحا عمى الدكؿ التي ينتمكف إلييا بجنسياتيـ، فال يككف ىناؾ مجاؿ لإلستناد 

 . مف الميثاؽ51إلى قياـ حالة الدفاع الشرعي في مفيـك المادة 
                                                           

 .173غساف الجندم، نظرية التدخؿ لصالح االنسانية، المرجع السايؽ، ص - 1
90نبيؿ أحمد حممي، االرىاب الدكلي كفقا لقكاعد القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص -  2 

 

 .278سعيد سالـ جكيمي، مبدأ التعسؼ في استعماؿ الحؽ في القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - 3
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 كبناءا عمى ما تقدـ فإنو ال يمكف بحث مسألة التدخؿ العسكرم لحماية رعايا الدكلة 
في الخارج بمعزؿ عف قكاعد كمبادئ األمـ المتحدة التي تحكـ العالقات بيف الدكؿ، حيث 

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كمع إعالف مبادئ القانكف 2/4يتعارض استعماؿ القكة مع المادة 
الدكلي بشأف العالقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة الذم يحظؤ 

عمى أية دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ التدخؿ سكاء بشكؿ مباشر أك عير مباشر ألم سبب 
كاف في الشؤف الداخمية أك الخارجية ألم دكلة أخرل، كال يمكف االستناد عمى حؽ الدفاع 

ميما كانت األخطار التي يتعرض ليا -  كقكع عدكاف–الشرعي نظرا لعدـ انطباؽ شركطو 
 .       الرعايا بالخارج
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 العالقات تاريخ في الراسخة الجذكر ذات الظكاىر مف اإلنساني التدخؿ ظاىرة  تعد
 الدكؿ مفر الكثي كتعرض الباردة، الحرب انتياء بعد كاضحة بدت مالمحيا أف إال الدكلية،
 ككارث إلى بدكره ىذا أدل كقد، كالدينية العرقية الصراعات كطأة تحت كالتفكؾ لالنييار
 عمى اإلنساني التدخؿ كاجب فرضت التي كالمجاعات كالمذابح الجماعي التيجير في تمثمت
 في كتفعميو اإلنساني التدخؿ عمى الضكء إلقاء في دكرا الطبيعية الككارث لعبت كما الدكؿ،
 .الدكلية الساحة

 في ذلؾ كيتـ كالحربي، السممي بشقيو اإلنسانية المساعدة عمى اإلنساني التدخؿ يشمؿ
 كالصراعات كالمظالـ الحركب فإنتشار المتحدة، األمـ مف قانكني غطاء تحت الغالب
 عمى ىذا فرض بالعرقيات، يتعمؽ ما كخاصة الباردة الحرب إنتياء بعد كاإلقميمية الداخمية
 حقكؽ حماية مسكغات تحت األقميات ىذه لحماية التدخؿ مبرر الدكلية كالمنظمات الدكؿ

 عمى المتحدة األمـ ميثاؽ حرص خالؿ مف الدكلي اإلىتماـ محكر كانت كالتي، اإلنساف
 ميثاؽ أىداؼ أحد ىما المذيف الدكلييف كالسمـ باألمف الكثيؽ الرتباطيا كاحتراميا حمايتيا
 دكلة مبادرة يعني أخذ اإلنساني التدخؿ مفيـك فإف كعميو الدكلية، كالمعاىدات المتحدة األمـ
 اإلنتياكات لكقؼ المتحدة األمـ رعاية تحت تنفذ لميمة متحالفة دكؿ مجمكعة أك كاحدة

 بنظرية مرتبط اإلنسانية مفيـك أف اإلنساني التدخؿ أكد ىنا كمف اإلنساف بحقكؽ الصارخة
 .الدكلي االستقرار كحفظ المساعدات كفكرة اإلنساف حقكؽ

إذ بدأ المجتمع الدكلي بعد نياية الحرب الباردة عمميات تيدؼ لصيانة اإلنسانية إذ 
ستدعت في بعض األحياف استخداـ القكة العسكرية، كىذا مفيـك ُأخذ لمّتدخؿ اإلنساني مف إ

أجؿ تحقيؽ مكانة دكلية، فعندما تكالت الشكاىد الدكلية عمى التدخؿ العسكرم اإلنساني كالتي 
أثبتت في غالب األحياف عدـ فاعميتيا كألزمت األمـ المتحدة كباالستناد إلى قرارات مجمس 
األمف أف تتخذ منحى آخر لمتدخؿ اإلنساني تحت إسـ التدخؿ العسكرم ك المسمح اإلنساني 

 :كالذم أقره مجمس األمف في نمطيف

 األكؿ يقـك مجمس األمف بتفكيض دكلة أك عدة دكؿ في منظمة األمـ المتحدة بتدخؿ 
 بشأف الصراعات الداخمية في 794عسكرم إنساني مثاؿ عمى ذلؾ قرار مجمس المف 
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 لخمؽ أفضؿ الظركؼ لتأميف انسياب المساعدات إلى ىايتي، أما 940الصكماؿ كالقرار 
الثاني فتجمى باإلشراؼ المباشر لمنظمة االمـ المتحدة عمى قرارات مجمس األمف عبر تدخؿ 
كحدات حفظ السالـ لتابعة ليا لتقديـ الحماية لمسكاف لمدنييف كالغكث اإلنساني كصكال إلى 

 . كؿ مف يحتاجو

في كما أف مكضكع حماية الديمقراطية أصبح يثير جدال كاسعا في عصرنا الحالي، 
األكساط القانكنية كالسياسية كفي المحافؿ الدكلية فمف ناحية يتعارض مع مبادئ القانكف 
الدكلي التي تضمنتيا المكاثيؽ الدكلية مثؿ مبدأ احتراـ السيادة الكطنية كعدـ التدخؿ في 
شؤكنيا الداخمية كمبدأ عدـ استخداـ القكة أك التيديد بإستخداميا، كمف جانب آخر أصبح 
الفرد اليـك ىك الغاية المثمى ألم نظاـ قانكني سكاء كاف عمى المستكل الداخمي أك عمى 

الصعيد الخارجي، فالعديد مف المكاثيؽ الدكلية كالدساتير الداخمية أكدت عمى حؽ الشعكب 
في اختيار أنظمتيا كما قد ينجر عف ذلؾ مف قمع لمثكار ضد أنظمة الحكـ اإلستبدادية مما 

 بالتدخؿ 2011يستدعي تدخؿ األمـ المتحدة لحماية الديمقراطية كما حدث في ليبيا سنة 
 .العسكرم لحماية المدنييف مف نظاـ القذافي
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 المبحث االول

 اإلنسانى  العسكريالتدخل 

ا ىناؾ أف تعني الممحة اإلنسانية الضركرة إفّ   المشركطة غير المساعدة بتقديـ التزامن
 األساسية كحرياتو اإلنساف حقكؽ تعرضت القدـ فمنذ ليا، حاجة ىناؾ كانت حيثما

 لمتدخؿ الدكؿلدل  اإلنسانية النزعة فحّركت الدينية، باالضطيادات تمثمت صارخة النتياكات
 عمى الحفاظ بغية اإلنتياكات ىذه ككقؼ حدكدىا خارج المقيميف رعاياىا حماية أجؿ مف

 ثـ الدكؿ، بعض في رعاياىا لحماية العسكرية األكركبية كالحمالت ،يفالدكلي كالسمـ األمف
 .إقميميا عمى نفسيا الدكؿ رعايا حماية إلى الحماية تطكرت

 اإلنساني، لمتدخؿ آخر كجو برز الدكلية الساحة عمى جديدة تطكرات لبركز كنظرنا
 اإلنسانية المساعدات بتقديـ كالدكؿ الحككمية كغير الحككمية المنظمات باشرت فعندما
 بعض مف ترحيبنا تمؽ لـ الدكلية، كغير الدكلية المسمحة كالنزاعات الطبيعية الككارث لضحايا
نما فحسب ىذا ليس المعنية، الدكؿ  األمر منعيا، أك استغالليا أك كصكليا دكف حالت كا 
 ىذا كالحرية، الحياة في بالحؽ كالمتمثمة األساسية الدكلي القانكف لقكاعد انتياكنا شكؿ الذم

 كالمعاىدات المتحدة األمـ ميثاؽ مقاصد أىـ أحد كىما يفالدكلي كالسمـ األمفت ىدد اإلنتياؾ
 المتحدة األمـ رأسيا كعمى الدكؿ سعت االنتياؾ ىذا عمى كردنا كالكطنية، الدكلية كالمكاثيؽ

 ىنا كمف ،"العسكرية الحماية" طريؽ عف بكصكليا كالتعيد اإلنسانية المعكنات ىذه حماية إلى
1اإلنساني العسكرم التدخؿ نظرية مالمح برزت

. 

ف كاحد، آف في حديث قديـ مفيـك يعد اإلنساني  العسكرمالتدخؿ  مقاـ في لسنا كنا كا 
 أف إلى اإلشارة الميـ مف يككف  أنو إال الحديث، العصر في كتطكره نشأتو كيفيةلتكضيح 

 كبعض األقميات حقكؽ بحماية عرؼ ما إطار في باألساس ظير قد التدخؿ مف النكع ىذا
 . 2 التاسع عشرالقرف منتصؼ منذ تقريبا ذلؾ كاف األخرل، العرقية الجماعات

                                                           
معاكية عكدة سكالقة، التدخؿ العسكرم اإلنساني، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا، - 1

 .74، ص 2009األردف، 
. 7ص  المرجع السابؽ، الدكلية، العالقات فى اإلنسانى التدخؿ  الرحمف، عبد يعقكب محمد -2
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 المسألة أصبحت فقد المتحدة، األمـ منظمة كقياـ الثانية العالمية الحرب نياية كمنذ
 الدكلي لتنظيـ األساسية المبادئ إحدل تمثؿ اإلنساف، لحقكؽ الدكلية بالحماية الخاصة
  المعاصر

 إباف عميو الحاؿ كاف ما خالؼ ذلؾ - 1945عاـ  المتحدة األمـ  ميثاؽكتضمف
 اإلنساف حقكؽ حماية تعد فمـ عامة، بصفة اإلنساف بحماية نصكصا – األـ عصبة عيد

نما معينة سكانية طكائؼ عمى مقصكرة  عف النظر بغض األفراد مختمؼ لتطكؿ امتدت كا 
 لكاء تحت يجرل التدخؿ فأصبح ،.. الخ قافيةثاؿ أك الدينية نتماءاتيـإ كأ العرقية أصكليـ
ف حتى المتحدة، األمـ كباسـ "الدكلية الشرعية  دكؿ مجمكعة أك دكلة الكاقع في بو قامت كا 
 مشركع أمر ذلؾ أف عتبارإب لإلنساف األساسية الحقكؽ حماية ستار كتحت لمصالحيا خدمة
 .المعاصر الدكلي القانكني النظاـ في

 التدخؿفيـك ـ  األكؿ المطمب في نتناكؿ مطالب، ثالثة الى المبحث ىذا نقسـ ك
 مف م سكاءن نسافاإل  العسكرمالتدخؿ مشركعية مػدل الثانى المطمب كفي ،العسكرم اإلنساني

 الدكلى لمتدخؿ الثالث المطمب كنخصص المتحدة، األمـ ِقَبْؿ الدكؿ فرادل أك مف ِقَبْؿ أجيزة 
 .العممية الممارسة فى اإلنساف حقكؽ لحماية

 المطمب األول

اإلنسانى العسكري  الدولى التدخل مفيوم

 ألنو ذلؾ اليسير، باألمر ليس اإلنساني الدكلي لمتدخؿ دقيؽ تعريؼ كضع أف ريب ال
 حاالت في سكاء دكنيا، أك القكة استخداـ طريؽ عف ما دكلة مكاطني حماية إلى ييدؼ
 الحاالت في ككذا أيضا، الطبيعية الككارث حاالت كفي الداخمية أك الدكلية المسمحة عاتاالنز
 كاف ما عكس عمى لكف اإلنساف، لمحقكؽ كالمتكرر الجسيـ االنتياؾ لمدكؿ فييا ينسب التي

 يزد كلـ غمكضا، إال الظاىرة ىذه تزد لـ لتطكره الطكيمة الزمنية الفترة مركر فإف متكقعا
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 لبعض التعرض مف البد ثـ كمف، 1تباينا إال المختمفة بجكانبيا المتعمقة النظر كجيات
الضيؽ  أك الكاسع بالمفيـك اإلنساني الدكلي التدخؿ لتعريؼ القانكنية ك الفقيية محاكالت

 إلخفائو تماما لذلؾ مناقضا كجيا يمثؿ ك النبيؿ كجيو التدخؿ ىذا يعكس كقد
 كضع المسألة ىذه في، 2ضحايا ك أبرياء حساب عمى تحقيقيا يريد كأنانية ضيقة لمصالح

 الشرعية عف يخرج ال حتى ليا، إنسانيان  المتدخؿ يخضع أف يجب شركّطا كالقانكف الفقو
ذا اإلنسانية، ىك دائما ؿايز كال كاف محكرىا أف رغـ ،الدكلية  ىك التدخؿ مف السعي كاف كا 
 لحماية كالتدخؿ المسمحة، عاتاالنز حالة في اإلنساني الدكلي القانكف انتياكات كقؼ

 شركط عف البحث إلى يدعكنا مما اإلنساف، حقكؽ ـااحتر لفرض التدخؿ أك األقميات،
مشركع  التدخؿ يككف كي المتبعة

مف خالؿ ىذا المطمب نتعرض لمختمؼ التعاريؼ التي قيمت في التدخؿ العسكرم 
 .اإلنساني، كاألساس القانكني الذم يرتكز عميو كذلؾ  في فرعيف كما سيأتي بيانو

 الفرع االول

 اإلنساني العسكري التدخل لمفيوم الحديثة التعريفات

 مف أف ذلؾ ،كالعمكمية التخصيص بيف تراكحت لتعريفو قدمت التي المحاكالت إف
 التدخالت إطار في اإلنساني التدخؿ سرد تـ ،عامة بصفة التدخؿ بتعريؼ اكتفكا مف الفقياء
 مكتفيا المسمح اإلنساني التدخؿ بالتعريؼ تناكؿ مف كمنيـ المشركعة، التدخالت أك الشرعية
 األكيد أف إال األجانب، الرعايا لحماية التدخؿ في فقط حصرهف ـ كمنيـ ق،صكر مف بصكرة

 " المسمح اإلنساني التدخؿ حؽ " يترؾ التدخؿ حؽ أنصار ّكتاب  مفأحد يكجد ال أنو ىك
 .أخرل دكلة في اإلنساف لحقكؽ تيديد فيو يككف أف بمجرد ما لدكلة التقديرية لمسمطة

 سعيان  اإلنساني العسكرم التدخؿ تعريفات بعض إلى يمكف اإلشارة تقدـ، ما عمى بناء
 .الجميع بيف لمتكفيؽ منا

                                                           
 .14رجداؿ أحمد، حماية حقكؽ االنساف مف التدخؿ الدكلي االنساني إلى مسؤلية الحماية، ص-1
 .75، صمعاكية عكدة سكالقة، التدخؿ العسكرم اإلنساني- 2
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 .المسمح اإلنساني لمتدخل االصطالحي التعريف- :أوال

 المكجو الدكلة إجبار إلى ييدؼ تدخؿ بأنو اصطالحيا المسمح اإلنساني التدخؿ يعرؼ
 كما اإلنسانية المتطمبات مع المتكافقة المعالجة إقميميا عمى المقيميف لألفراد تقدـ لكي إلييا
 في كيعرؼ  ليـ تقديميا لضماف محميا لمحمكؿ تكاترا أكثر بصكرة أك عاـ، كبشكؿ تقدر

 السيادة مبدأ عمى فرض اإلنساني التدخؿ كاجب فكرة بأف" الدكلية العالقات قامكس
 في اإلنساني التدخؿ قيؿ فقد كبيذا الميثاؽ مف 07 فقرة 02 المادة في عميو المنصكص

 1988 سنة أرمينيا ضرب الذم الزلزاؿ أثناء حدث مثمما بيئية، كارثة أك طبيعية كارثة حالة
 مقمكعة شعكب لصالح التدخؿ مشكؿ ىناؾ يككف عندما حساسية أكثر حاالت ىناؾ أف كما
 1."الدكلة طرؼ مف

 المثيرة المفاىيـ مف كاحد اإلنساني العسكرم التدخؿنجد أّف  السياسة قامكس في أما
 تعريفات بشأنو كقدمت مشترؾ، نحك عمى عميو متفؽ غير كىك السياسة، عالـ في لمجدؿ
 :يأتي فيما أىميا نسكؽ أف يمكف عدة،

 الشؤكف في التدخؿ عدـ مبدأ إف"  إستنادا إلى اإلنساني  العسكرمالتدخؿ فيعرؼ
 02 المادة - الّمتحدة األمـ أك أخرل دكلة أم طرؼ مف التدخؿ ضد الدكلة يحمي الداخمية

 الضركرات أف غير الكطني؛ اإلختصاص في تدخؿ التي الشؤكف في - الميثاؽ مف 07 فقرة
 .المبدأ ليذا كضعيا يجب التي الحدكد مسألة طرحت اإلنساف حقكؽ كحماية اإلنسانية

  08في المؤرخ 43/131 .القرار الّمتحدة لألمـ العامة الجمعية تبنت فرنسية فبمبادرة
 اإلستعجالية كالحاالت الطبيعية الككارث لضحايا اإلنسانية المساعدات حكؿ 1988 ديسمبر
 .المماثمة

 بفتحو  بعيدا 1990 ديسمبر 14 في المؤرخ  45/100  رقـ اآلخر القرار يذىب كما
 أخرل فرنسية كبمبادرة الخميج نزاع إثر األمف مجمس كأصدر اإلنساني، اإلستعجالي المجاؿ
 لقمع حدا كيضع األكراد حماية بغية ، 1991 أفريؿ مف 05 في المؤرخ 688 القرار

 كؿ في اإلنسانية لممنظمات كعاجؿ فكرم لدخكؿ بذلؾ كيسمح العراقية المدنية الشعكب
                                                           

والخىزيع،  والٌشر للذارساث الجاهعيت الوؤسست ، القاضي هٌصىر حرجوت القاًىًيت، الوصطلحاث هعجن كىًرو، جيرار- 1

 .98، ص1988بيروث، 
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 كالذم التدخؿ، كاجب تطبيؽ أكؿ كيعد يعتبر القرار ىذا بأف البعض رأل كقد العراؽ، مناطؽ
 1"اإلنسانية كاجب تسميتو اآلخر البعض يفضؿ

 يعرؼ اإلنساني العسكرم التدخؿأف  (J. L. holzgrefe) ىكلزغرؼ .ؿ.ج يرل
 دؼبو دكؿ، مجمكعة أك دكلة طرؼ مف ما دكلة ضد استعماليا أك بالقكة التيديد :أنو عمى
 كانكا لك حتى لألفراد، األساسية اإلنسانية لمحقكؽ كالمنتشر الخطير االنتياؾ إيقاؼ أك منع
 ".200 منيا ترخيص كدكف القكة عمييا تطبؽ أك تمارس التي الدكلة مكاطني مف

 يستعمالف السمكؾ مف نكعيف استبعاد أك إقصاء يتعمد أنو زغرؼ تعريؼ مف كيتضح
 الضغط كاستعماؿ القسرم، غير التدخؿ كىما اإلنساني، العسكرم التدخؿ مفيـك مع بترابط

 أك حماية إلى اليادؼ القسرم كالتدخؿ أخرل، عقكبات أم أك الدبمكماسي أك االقتصادم
 .2نفسيا المتدخمة الدكلة مكاطني إنقاذ

 تمارسو ضغط كؿ" بأنَّو العاـ الدكلي القانكف معجـ في اإلنساني التدخؿ كيعرؼ
 لمقكانيف مطابقا األخيرة الدكلةُ  تصرؼ أجؿ مف أخرل دكلة حككمة عمى دكلة حككمة

 في الدكؿ مف مجمكعة أك دكلة جانب مف التدخؿ يتضمف اإلنساني فالتدخؿ اإلنسانية،
 األساسية الحقكؽ احتراـ الدكلة ىذه عمى يفرض أف ييدؼ أخرل لدكلة الداخمية الشؤكف
 .3 "لمفرد

 مجمكعة أك دكلة قياـ بأنَّو، اصطالحيا "اإلنساني التدخؿ " تعريؼ يمكف سبؽ مما
 دائرة في إنساني تدخمي بعمؿ حككمية غير أك حككمية سكاء دكلية، منظمةُ  أك الدكؿ مف

 .أخرل دكلة اختصاص

 سنرجعو كالذم اإلنساني التدخؿ مسألة تفاصيؿ في الدخكؿ كدكف ذلؾ مف يفيـ كعميو
 في لمدكلة الداخمي االختصاص بمبدأ التقييد عدـ ىك اإلنساني التدخؿ مصطمح أف لمكضعو

                                                           
1 - Lexique des Relations internationales : Sous la direction de pascal Bonitoce 2 édition 

.Editions Ellipses, Paris .2000 p .123. 

ص  ، 2004 الجزائر، ىكمة، دار ، الدكلي كالقانكف الدكلي القانكف في اإلنساف حقكؽ حماية عمي، بف نكرة  يحياكم-2
122 .

 11 .ص ،2005 الجزائر، الجامعية، المطبكعات ديكاف المعاصر، الدكلي القانكف في معجـ اهلل، عمر سعد- 3
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 إلى الداخمي الكطني المستكل مف االختصاص ىذا إخراج كبالتالي اإلنسانية، المسائؿ
 مف الداخمية كشؤكنيا اختصاصيا في المتدخؿ الدكلة تمكف دكف الدكلي الخارجي المستكل
 الفقياء عند ذلؾ معرفة نحاكؿ كثيرا اإلنساني التدخؿ مسألة نفيـ كحتى ذلؾ عمى االحتجاج

 .عربييف أك غربييف سكاء المسألة تناكلكا الذيف

. اإلنسانيالعسكري  لمتدخل الفقيي  التعريف-ثانيا

 كنذكر اإلنساني  العسكرمالتدخؿ لمسألة الفقيية التعاريؼ مف مجمكعة إلى ىنا سنتطرؽ
 : ىما الفقياء مف نكعيف عمى بالضبط

 .الغرب الفقهاء عند  اإلنسانييالعسكر التدخل  تعريف-1

 أك القكة باستعماؿ تيديد " بأنو اإلنساني العسكرم التدخؿ تايمكر عّرؼ حيث 
 العنؼ إنياء أك منع بيدؼ دكؿ مجمكعة أك أخرل دكلة قبؿ مف دكلة حدكد عبر استعماليا
 بدكف إلييا، ينتمكف ال الذيف المكاطنيف لألفراد اإلنساف لحقكؽ الكاسعة كاإلختراقات المنتشر

 تقديـ عمى لممساعدة الجيكش استخداـ مع حدكدىا، ضمف القكة استخدمت التي الدكلة إذف
 1 المحتاجيف ليالألفراد اإلنسانية المساعدات
 الدكلي التدخؿ كصؼ طمؽأ كالذم "Baxter  "األستاذ تعريؼ إلى نشير ذلؾ فمف
 رعايا لحماية أخرل دكلة ضد الدكؿ إحدل جانب مف لمقكة استخداـ كؿ عمى" اإلنساني
 أف مف لو مما رعاياىا يمكف كما جسيمة أخطار أك مكت مف لو يتعرضكف مما األخيرة

 الدكلة مف ترحيميـ طريؽ عف بتنفيذه، تقـك التي الدكلة رعايا حماية التدخؿ فعؿ يستيدؼ
 .2المكت لخطر إقميميا عمى يتعرضكف التي

 مسمحة عسكرية عمميات ما دكلة تنفيذ أف  إلى(Mario Bettati)بيتاتي  ماريك كأشار
 سمطات فيو تتسبب كمباشر مؤكد خطر كجكد بسبب ثانية دكلة أرض فكؽ مكاطنييا  إلنقاذ
 3إنساني عسكرم تدخؿ ىك أخرل، جية أم أك الثانية الدكلة

                                                           

1-Taylor B.SeyBolt. Humanitarian Military Intervention: The Conditions For Success of 

Failure (Oxford University press، New York، 2007) p. 5-6. 

2 - b.lillich, Humantiarian and the United nations viginia university press, 1973, P. 53. 
 .86 ص  المرجع السابؽ،معاكية عكدة سكالقة، التدخؿ العسكرم اإلنساني، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، - 3



 

264 
 

 بكاسطة باستخداميا التيديد أك المسمحة لمقكة استخداـ كؿ" بأنو آخر تعريؼ كفي "
 .1اإلنساف حقكؽ حماية بغرض أخرل دكلة ضد دكلية، ىيئة بمعرفة أك ما، دكلة

 حككمة عمى أكثر أك أجنبية حككمة ضغط" بأنَّو" G.Scelle"سيؿ  جكرج الفقيو كيعّرفو
 2."ذكاتيـ مكاطنييا مكاجية في التعسفية ممارستيا تغيير إلى دفعيا أجؿ مف أخرل

 اإلنساني التدخؿ يتجسد أف يجب أنَّو إلى"  Stephane Courtois" ككرتكا  ستيفاف كيذىب
 سياسية لمجمكعة القانكني الفضاء داخؿ دكؿ مف مجمكعة أك دكلة بو تقـك عقابي عمؿ في

 اإلنساف حقكؽ إلنتياكات نياية كضع أك تجنب أجؿ مف األخيرة ىذه مكافقة دكف مستقمة
3.المجمكعة ليذه كطنيا منتميف ليسكا أبرياء حؽ في لمرتكبو



 :العرب الفقياء عند اإلنساني التدخل تعريف- 2
 أشخاص مف أكثر أك شخص لجكء ىك اإلنساني التدخؿ بأف اهلل سعد عمر كيرل 

 الدكؿ أك الدكلة ضد العسكرية أك االقتصادية أك السياسية اإلكراه مسائؿ إلى الدكلي القانكف
 نياية عمى كضع حمميا بيدؼ اإلنساف لحقكؽ المتكرر ك الجسيـ اإلنتياؾ إلييا ينسب التي
 .4الممارسات ىذه لمثؿ

 الدكلة بو تقـك الذم التصرؼ ذلؾ التدخؿ بيذا يقصد نوأ عمى عمي بف نكرة كتعرفو
 اإلنسانية القكانيف مع المتنافية المعاممة كقؼ عمى حمميا بيدؼ أجنبية حككمة ضد

 .5لرعاياىا

                                                           
. 775سابؽ، ص اؿمرجع اؿ ،التدخؿ لعدـ  العامة النظريةمحمد مصطفى يكنس، - 1

Frank, T.M and rodly N.S the law of humanitarian intervention by military A.J.L Vol 67-

1973, p 275. 
2 - Fatima Zohra Ksentini ouhachè, Les procédures onusiennes protection des droits 

De l’homme, Recours et détours, Editions publisnd, Paris ,1994.P.49. 
3 - Stéphane courtois, La guère en Irak. Peut-elle être justifiée comme un cas d’intervention 

humanitaire ? sur site internet : www.creum.umontreal.ca 
، 2004 الجزائر، الجامعية، المطبكعات ديكاف الثانية، الطبعة المعاصر، الدكلي القانكف في دراسات اهلل، سعد عمر- 4

 .172ص 
 ص ، 2004 الجسائر، هىهت، دار ، الذولي والقاًىى الذولي القاًىى في اإلًساى حقىق حوايت علي، بي ًىرة يحياوي- 5
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 بطريقة أخرل دكلة لشؤكف دكلة تعرض ىك اإلنساني التدخؿ أف الغنيمي طمعت كيرل
 قد التدخؿ ىذا كمثؿ تغييرىا، أك لألشياء الراىنة األمكر عمى اإلبقاء قصدب كذلؾ استبدادية
 السيادة أك الخارجي االستقالؿ يمس الحاالت كافة في كلكنو حؽ بدكف أك بحؽ يحصؿ
 .1المعنية لمدكلة اإلقميمية

 العسكرم التدخؿ البعض يعتبر" السياؽ نفس في يقكؿ كتب فقد غانـ حافظ محمد أما
 التدخؿ كصؼ عميو يطمؽ" مشركعان  عمالن  بيـ محدؽ خطر مف الرعايا أركاح لحماية

 .2الشأف ىذا في متعددة سكابؽ كىناؾ اإلنساني

 متيمة دكلة ضد مكجواؿ التدخؿ أنوب اإلنسانيالعسكرم  عميو يمكف تعريؼ التدخؿك
 نكار إفييا بطريقة إقميميا عمى يتكاجدكف ممف مكاطنييا كغيرىـ ضد التعذيبك القسكة بأعماؿ
 .3اإلنساني الضمير يصدـ كبشكؿ األساسية اإلنسانية لحقكقيـ

 فإف إنسانية، حقكؽ مف ليـ ماؿ تيـلحمام التدخؿ يجكز الذيف األشخاص ناحية كمف
 المتدخمة بالدكلة تربطيـ الذيف األشخاص عمى الحؽ ىذا قصر يركف الفقياء بعض

 أركاح حماية عمى قصره إلى اآلخر البعض كيذىب قربى، عالقات أك مشتركة خصائص
 في رعاياىا حماية إلى الدكؿ إحدل اتجاه أما التدخؿ، فعؿ ضدىا يتـ التي الدكلة مكاطني

 .4اإلنساني التدخؿ إطار تحتدت يندرج ال فإنو أخرل دكلة

 بكصفو فرد كؿ لتشمؿ اإلنساني الدكلي التدخؿ إجراءات امتداد " اآلخر البعض كيرل
 ...قافةثاؿ أك الديف أك  الجنس أك العرؽ إلى تعكد اعتبارات أم عف النظر كبغض إنسانا،

                                                           
الكسيط في قانكف السالـ، القانكف الدكلي العاـ أك قانكف األمـ كقت السمـ، منشاة المعارؼ،االسكندرية، طمعت الغتيمي، - 1

 .47، ص 1993طبعة 
 .44ص  السابؽ، المرجع اإلنساني، الدكلي التدخؿ ىنداكم، محمد أحمد حساـ  -2
 ،القاىرة جامعةكمية الحقكؽ، دكتكراه،  رسالة ،الدكؿ سمكؾ كفي الدكلي القانكف في العدكاف الشيبانى، مكاجية  ياسيف-3

. 92 ، صمصر ، 1997
. 780-775 ص-ص السابؽ، المرجع ،التدخؿ لعدـ العامة النظرية ،سيكف مصطفى  محمد- 4
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 يتيحيا التي الحماية إجراءات مف اإلستفادة يستطيعكف شئكنيا في المتدخؿ الدكلة فرعايا ،الخ
 .1المتدخمة الدكلة لمكاطني بالنسبة الحاؿ ىك كما تماما التدخؿ، مف النكع ىذا

 كعمى غمكضا، كأكثرىا التدخؿ مكضكعات أدؽ مف اإلنساني  العسكرمالتدخؿ كيعد
 كمدل القانكنية مشركعيتيا حكؿ اختمؼ قد الدكلي الفقو فإف الظاىرة ىذه قدـ مف الرغـ
 كآخر كيؤيده يقره اتجاه فيناؾ اتجاىيف يتنازعوإذ  ،العاـ كلي  الد القانكف قكاعد مع تكافقيا
 .2 المتحدة األمـ  كلي المعاصر كميثاؽالد القانكفئ لمباد مخالفا يعتبره

 الفرع الثاني

اإلنساني   العسكريلتدخلا لتبرير القانونية األسس

 الحماية دائرة ضمف مكاف لو يجد فأصبح دكليا، قبكال اإلنساني التدخؿ القى لقد
 تطرح مشركعيتو كمدل التدخؿ مف النكع ىذا طبيعة تحديد أف إال اإلنساف، لحقكؽ الدكلية
 ك كاضحة قاعدة إلى يرسكا لـ الدكلي القانكف أف داـ ما لغمكضو، انظر قانكنية إشكاالت عدة
 تفسير إلى المجكء اإلنساني التدخؿ مؤيدك جعؿ ما ىذا المكضكع، ىذا في يوأر يعطي لـ

 .مشركعيتو يخدـ اتفسير الدكلية القكاعد بعض

 تستدعي أسس عدة إلى تيـامبرر عرض في اإلنساني التدخؿ مناصرم يستندك
 في يفيد ال فقط النصكص ظاىر عمى االعتماد أف ذلؾ اإلنساني، التدخؿ بحؽ ؼااالعتر

 فيذا المتحدة، األمـ ميثاؽ بنصكص يتعمؽ فيما خاصة القانكنية، قيمتيا إلى الكصكؿ
 ك، 3الدكلي المجتمع تاريخ في تطكر ك تحكؿ عامؿ تشكؿ دكلية ظركؼ في كضع الميثاؽ
 الناحية كمف، جية مف الميثاؽ مكاد نصكص تحميؿ في سنده يجد التدخؿ فإف عميو

 حكلو تدكر الذم المحكر أنيا بؿ الدكلية، المعاىدة مف جزءا الميثاؽ ديباجة تعد القانكنية،
 .األساسية كحرياتو اإلنساف حقكؽ ـاباحتر الدكلي ـاااللتز تفعيؿ في الميثاؽ نصكص جميع
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 .اإلنساني لمتدخل قانوني أساس 4 فقرة 2 المادة :أوال

 كتنفيذ تفسير مجاؿ في أفكارىـ عف الدفاع إلى اإلنساني التدخؿ أنصار لجأ لقد
 عمى يتكجب التي المبادئ أحد تقرر التي المتحدة األمـ ميثاؽ مف 4 فقرة 2 المادة محتكل
 فيك جامدا، مبدأ ليس المبدأ ىذا أف إلى كحكميا، لمقتضاىا كفقا العمؿ المتحدة األمـ

 .كمتطكر نشط مضمكف

 عند تقؼ ال متطكرة دالالت كذك "ديناميكي" دكلي اتفاقي صؾ بأنو يتصؼ فالميثاؽ
 اقترنت جديدة ممارسات ظيرت الدكلية تاكالمتغير تاالتطكر إلى بالنظر ،معيف حد

 ليذه ككفقا اإلنساف، لحقكؽ الخطيرة االنتياكات كقؼ أجؿ مف المسمحة القكة باستعماؿ
 تتضمف كىي الدكلي القانكني النظاـ تطكر عف منعزؿ نص ليست 4 فقرة 2 المادة الحجة
 .ذاتيا الدكلية الحياة مكضكعات تطكر عمى يعتمداف نسبييف كمضمكف داللة ذا قانكنيا حكما

 فقرة 2 المادة نص مع يتعارض ال أنو اإلنساني التدخؿ أنصار يستند أخرل جية مف
 أك دكلة ألم السياسي االستقالؿ أك السالمة ضد القكة استعماؿ تحظر المادة أف باعتبار ،4

 قناعات عمى مؤسس فالتدخؿ المتحدة، األمـ منظمة مقاصد مع يتفؽ ال أخر كجو أم عمى
 تـ حقيقة كىي قطعية، بصفة العدكاني العمؿ تحظر لـ الثانية المادة مف الفقرة فيذه إنسانية
 .اإلنساني التدخؿ فكرة خصـك أشد مف حتى بيا ؼااالعتر

 الكحدة ضد مستيدفة كانت إذا تحـر العسكرية القكة فإف المادة مضمكف حسب
 كمقاصد أىداؼ مع تنسجـ ال كانت إذا أك الدكلة استقالؿ ضد مكجية أك لمدكلة، اإلقميمية

 مف البد بؿ ،14 فقرة2 المادة بأحكاـ يخؿ ال العسكرم اإلنساني فالتدخؿ لذا المتحدة، األمـ
 .اإلنساني التدخؿ مؤيدك بو يتذرع قانكني كسند 4 فقرة 2 المادة تحميؿ إلى المجكء
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 .لمدولة اإلقميمية الوحدة يمس ال اإلنساني لتدخلا- أ

 قدر استخداـ يمكف أنو الميثاؽ، مف 4 فقرة2 المادة تفسير في الفقو مف جانب لجأ لقد
 دكلة، ألية السياسي االستقالؿ أك ضيااألر سالمة ضد مكجية تكف لـ إذا لكف القكة مف

 ىذه حماية ألف مشركعا، عمال تككف اإلنساف حقكؽ النتياكات حد لكضع المسمحة فاألعماؿ
 ذلؾ عمى يترتب لـ إذا أخرل دكلة ضد القكة استخداـ لمدكؿ فيحؽ ،مشركع عمال يعد الحقكؽ
 يخؿ ال اإلنساني العسكرم فالتدخؿ لذا السياسي، باستقالليا أك اإلقميمية بسيادتيا المساس
 أك شؤكنيا في المتدخؿ الدكلة حدكد تغيير إلى ييدؼ ال ألنو ،4 فقرة 2 المادة بأحكاـ
 يسعى ال ألنو السياسي، باستقالليا مساس فيو ليس أنو كما منو، جزء أك إقميميا اكتساب

 التصرؼ ك القانكف ـااحتر جؿأ مف المسمح العمؿ أف كما عمييا، السياسية الييمنة فرض إلى
 بالتالي ك لإلقميـ ضمان  بالضركرة يتطمب ال حمايتيا ك اإلنساف حقكؽ عف الدفاع إطار في
 .1اإلقميمية الكحدة ينتيؾ ال فإنو

 العابرة المسمحة التصرفات أف النقطة ىذه بخصكص القكؿ يمكف الصدد ىذا في
 لمسيادة انتياكات أنيا عمى كثيرة أحيانا في ُكيفت اإلقميـ اكتساب أك َتممؾ دكف لمحدكد

 الكحدة ضد مكجيا بالضركرة يككف ال بسيطا امركر أف الفقو مف جانب يرل لكف اإلقميمية،
 .2اإلقميمية

. لمدول السياسي االستقالل ينتيك ال اإلنساني التدخل- ب

 االستقالؿ سالمة ضد القكة استعماؿ بحظر تقضي التي الحالة، ىذه يخص فيما
 كعميو احتاللي، طابع لو ليس أم الدكؿ استقالؿ ضد مكجو ليس فالتدخؿ لمدكؿ السياسي

 باستقالليا مساس فيو ليس نوأ كما المادة، في المذككرة الممنكعات دائرة مف يخرج فيك
 عمى الحرة دتيااإر إطالقا تفرض لف فإنيا أخرل دكلة مكاجية في دكلة تدخمت فإذا السياسي،

 بذلؾ ييدد كال الدكلي القانكف عمى مؤسسا يككف تصرفيا أف إذ فييا المتدخؿ الدكلة
 .فييا المتدخؿ لمدكلة السياسي االستقالؿ
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 أف ذلؾ كدليؿ احتاللي طابع ذك ليس اإلنساني التدخؿ فإف أخرل جية مف
 بمصادرة المتدخمة الدكؿ قامت فأ منيا، حاؿ أم في يثبت لـ لمتدخؿ الدكلية الممارسات

 لصالح فيككف زئفا، كليس حقيقيا اإلنساني التدخؿ كاففإف  افيو المتدخؿ الدكؿ استقالؿ
 بمكافقتيا أك حككمتو قبؿ مف سكاء مضطيدا ك األساسية اإلنساف حقكؽ مف محرـك شعب

 إحداث بالضركرة تستمـز الدكلي، لمقانكف المنافية الممارسات ليذه حد كضع فإف كرضاىا،
 .1التدخؿ مف المستيدفة الدكلة في الحاكـ النظاـ بنية في تغيير

 المتحدة األمم مقاصد و أىداف مع ينسجم اإلنساني التدخل- ج

 كمقاصد أىداؼ بيف مف اإلنساف حقكؽ حماية أف اإلنساني، التدخؿ مؤيدك يزعـ
 الميثاؽ مف 03 الفقرة األكلى كالمادة المتحدة األمـ ميثاؽ ديباجة في جاء إذ المتحدة األمـ
 المسائل حل عمى الدولي التعاون تحقيق......المتحدة األمم مقاصد من "فييا كرد التي

 مااحتر تعزيز وعمى واإلنسانية والثقافية واالجتماعية االقتصادية الصبغة ذات الدولية
 تمييز بال إطالقا ذلك عمى والتشجيع جميعا لمناس األساسية والحريات اإلنسان حقوق
  " النساء و الرجال بين تفريق وال الدين أو المغة وأ الجنس بسبب

 السياسي لالستقالؿ تعديا ال ك اإلقميمي التغيير إلى يسعى ال اإلنساني التدخؿ أف بما
 القكؿ تشكيو فمف لمميثاؽ، األساسية القطعية القكاعد مع يتعارض ال بؿ فقط، المعنية لمدكلة
 مع يتعارض ال اإلنساني التدخؿ أف داـ كما 4الفقرة 2 المادة قبؿ مف ما يمنع ثمة بأف

 جميع عمى يتعيف كالتي اإلنساف حقكؽ ـااحتر ضركرة تكرس التي المتحدة األمـ مقاصد
 العسكرم التدخؿ فاف ذلؾ عمى كبناء ميا،ااحتر كفالة المتحدة األمـ في األعضاء الدكؿ

 4 فقرة2 المادة نص في الكارد الحظر إطار (5).في يدخؿ ال اإلنساني

 يتفؽ فقط ليس سياسية ألىداؼ القكة استعماؿ أفَتْيُزكف الفقيو  يؤكد اإلطار ىذا في
 اإلنساف، حقكؽ كضماف ـااحتر تشجيع ذلؾ عمى يزيد بؿ المتحدة األمـ كغايات مقاصد مع

 .2رمحظك اإلنساني التدخؿ اعتبار اإلجحاؼ مف كعميو
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 استخداـ صكر كؿ عمى شامؿ حظر فرض الميثاؽ كاضعك داأر لك نوأ كيضيفكف
 إلى تشير فإنيا 4 فقرة 2 المادة صياغة في المستخدمة لممفردات كفقا نوأ إال ذلؾ لفعمكا القكة
 عمى يؤثر أك اإلقميمية السالمة مف يناؿ كاف إذا فقط محظكر القكة استخداـ إلى المجكء أف

 . المتحدة األمـ مقاصد مع يتكافؽ ال أك السياسي استقالليا

 دكلة قبؿ مف عسكرم تدخؿ تصكر يمكف ال أنوكلكف ما يمكف قكلو في ىذه النقطة 
 اعتداء يؤدم أف بدكف إنسانية ألىداؼ كاف لك حتىل أخر دكلة إقميـ فكؽ دكؿ مجمكعة أك

 مكافقتيا دكف رضيياأ فكؽ العسكرية القكات تمركز كأقمو المستيدفة، الدكلة ىذه إقميـ عمى
 كذلؾ فييا، المتدخمة الدكؿ ىاتو مف عمييا المفركضة السياسية لمسيطرة إخضاعيا كمحاكلة

 ؟ استقالليا ك لسيادتيا صارخا انتياؾ يعتبر أال عمييا بيجمات القياـ

 تغيير إحداث بالضركرة يستمـز كربما- كاقعيا-  عسكرم، تدخؿ أم نتائج مف نوإ ثـ
 عسكرم تدخؿ تخيؿ يمكف فكيؼ التدخؿ، مف المستيدفة الدكلة في الحاكـ النظاـ بنية في

 أف إثبات الصعب مف إذ فييا؟ المتدخؿ لمدكلة السياسي االستقالؿ يستيدؼ ال إنساني
 .1فييا المتدخؿ لمدكلة السياسي االستقالؿ أك اإلقميمية السالمة يمس ال اإلنساني التدخؿ

 اإلنسان حقوق حماية لضمان اإلنساني التدخل :اثاني

 في كحقو كحريتو اإلنساف حقكؽ ـاباحتر المتعمقة القيـ أف اإلنساني التدخؿ دعاة يعتبر
 ألم األسمى كالغاية المبتغى اليدؼ تككف أف كيتعيف تسكد أف ينبغي التي القيـ ىي الحياة
 إعماؿ يبرر ىذا كؿ كحشيتيا يداكتز مصادرىا كتعدد عاتاالصر كثرة فإف كىكذا دكلي، نظاـ

 الحاالت بعض في بمغت قد الكحشية األعماؿ أف سيما ال مأالر ىذا كفؽ اإلنساني التدخؿ
 .2الجماعية اإلبادة درجة

 دعائـ إرساء شأنو مف الداخمي، أك الدكلي الصعيد عمى اإلنساف حقكؽ ـااحتر إف
 المجتمع قياـ فإف لذلؾ السكاء، عمى داكاألفر الشعكب  كاألمـ لمدكؿ، كاألمف كالسمـ رااالستقر
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 راكاالستقر األمف حفظ إلى ييدؼ اإلنساف، حقكؽ عمى بالمحافظة الكفيمة ءاتاباإلجر الدكلي
 الداخمي أك الدكلي الصعيد عمى اإلنساف حقكؽ ضماف فإف كبالتالي جميعا، لمناس ـكالسال

 خاصة عناية المتحدة األمـ ميثاؽ عنى كقد ،لمجميع كاألمف السمـ حفظ أساس عمى يقـك
 أنفسنا عمى ألينا قد و المتحدة األمم شعوب نحن"  ديباجتو في نجد حيث اإلنساف، بحقكؽ

 اإلنسانية عمى جمبت واحد جيل خالل في التي الحرب ويالت من المقبمة األجيال ننقذ أن
 و لإلنسان األساسية بالحقوق إيمانا جديد من نؤكد وأن الوصف، عن يعجز نااأحز مرتين

   1..."قدرهو الفرد مةابكر

 مف أخرل مكاد في ذلؾ عمى النص إلى ذىب بؿ الحد ىذا عند الميثاؽ يقؼ كلـ
 حقكؽ بحماية الدكلية المجمكعة ـاالتز عمى منو 55 المادة نص في تجمى ما كىك الميثاؽ،
 الرفاىية و رااالستقر دواعي تييئة في رغبة"  01الفقرة في مياارتاح عمى كالعمؿ اإلنساف

 العالم في يشيع أن..... "03الفقرة ك "األمم بين ودية سممية عالقات لقيام الضروريين
 أو المغة أو الجنس بسبب تمييز، بال لمجميع األساسية والحريات اإلنسان حقوق احترام
 ."فعال والحريات الحقوق تمك عاةاومر والنساء، الرجال بين تفريق وال الدين

 السمـ حفظ ىدؼ مع يتعارض ال اإلنساف حقكؽ حماية أجؿ مف التدخؿ فإف كبالتالي،
 الصارخة االنتياكات ألفّ  األساسي اليدؼ ىذا يدعـ فيك العكس عمى بؿ الدكلييف كاألمف
 التدخؿ حؽ أف عمى فضال الدكلييف، كاألمف السمـ تيديد إلى تؤدم التي  ىياإلنساف لحقكؽ

الدكلية،  العالقات في القكة استخداـ عدـ لمبدأ العاـ الحظر مف يعتبر استثناءا اإلنساني
 ىذا كعمى الدكلة، بسيادة تتعمؽ حقكؽ مف عداىا ما عمى حقكؽ اإلنساف أكلكية مف انطالقا
 كىك المتحدة لألمـ األساسية المبادئ أحد لتفعيؿ يتـ إنما القكة المسمحة استخداـ فإف األساس
 .2كتنميتيا اإلنساف بحقكؽ االرتقاء

 سميـ قانكني أساس كجكد إلى اإلنساني التدخؿ أنصار يخمص تقدـ ما مجمؿ مف
 عقكبات بفرض الدكلي المجتمع حؽ عمى بالتالي كيؤكدكف التدخؿ، بشرعية إعماؿ لإلقرار
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 في التدخؿ كيككف الدكلة، إقميـ في اإلنساف حقكؽ لضماف العسكرم التدخؿ إلى تصؿ قد
 .1الدكلي القانكف قكاعد ك الميثاؽ نصكص إطار كفي قانكنيا الحالة ىذه مثؿ

 لمدكؿ، الداخمي االختصاص النطاؽ في محصكرةلـ تعد  اإلنساف حقكؽكما أّف 
 الدكلي المجتمع قيـ مف أساسيا جزءا تمثؿ أصبحت ألنيا دكلية قضية أصبحت كلكنيا

 تككف األكلكية فإف التقميدم، اإلقميمية السيادة مبدأ مع القيـ ىذه تعارضت فإذا المعاصر،
 القكاعد صياغة جمكد يتجاكز أف ينبغي المقيكريف عف فالدفاع الجديدة، القيـ ىذه لنفاذ

 ممكنا اأمر يعد لـ اإلنساني فالتدخؿ كىكذا ليا الحرفي التفسير أسمكب عف كالتخمي القانكنية
 بحماية الخاصة الدكلية القكاعد فإف أخرل بعبارة، كالزما اأمر أيضا أصبح لكنو فحسب،
 .استثناء دكف الدكؿ بيا تمتـز عامة مكضكعية قكاعد أصبحت اإلنساف حقكؽ

 يغض أنو يتبيف اإلنساني التدخؿ دعاة عميو استند الذم الطرح ىذا بتحميؿ نوأ غير
 لألمف تيديدا بالضركرة تمثؿ ال اإلنساف حقكؽ انتياكات أف التي مفادىا الحقيقة عف الطرؼ
 ينتيؾ معيف حكـ لنظاـ التسمطية الطبيعة بيف مباشرة سببية عالقة تكجد فال الدكلييف، كالسمـ
تباعو الداخؿ في اإلنساف حقكؽ  يؤدم بما األخرل، الدكؿ مع تعاممو في عدكانية سياسة كا 
 كاسع نطاؽ عمى انتيكت التي التسمطية النظـ مف رفكثي الدكلييف، كاألمف السمـ تيديد إلى

 األخرل، الدكؿ ضد خارجية عدكانية سياسة تتبع لـ الداخؿ في اإلنساف حقكؽ منظـ كبشكؿ
 في بينكشيو ك البرتغاؿ، في زارساال كنظاـ االسباني نككراؼ نظاـ ذلؾ عمى األمثمة كمف

 .2الشيمي
 لو تككف معينة دكلة في اإلنساف حقكؽ انتياكات أف جدال افترضنا ذانو إفإكعميو 

 الدكلية المنظمات مسؤكلية يثير الكضع ىذا فإف الدكلييف، كاألمف السمـ تيدد دكلية نتائج
 العسكرم التدخؿ رخصة مجمعة، أك منفردة الدكؿ يخكؿ كال الجماعي األمف بتحقيؽ المكمفة
 مف صريح تفكيض عمى حصمت إذا إال الدكلي، المجتمع عف نيابة اليدؼ، ىذا لتحقيؽ
 إلى بنا يعكد اليدؼ، مشركعية إلى استنادا العسكرم التدخؿ بمشركعية فالقكؿ األمف مجمس
 .الزمف مف قركف أربعة يقارب ما منذ عنيا التخمي تـ التي العادلة الحرب نظرية

                                                           
 .211ص، ؽباساؿ مرجعاؿ سالمة، العزيز عبد أيمف- 1

.33 ، المرجع السابؽ، ص رجداؿ أحمد، حماية حقكؽ االنساف مف التدخؿ الدكلي االنساني إلى مسؤلية الحماية-  2 
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 ثانيال طمبمال

 االنساني  العسكريالتدخل مشروعية

 الدكلية، العالقات تحكـ أساسية ركيزة التدخؿ عدـ مبدأ الدكلي القانكف اعتبر لقد
 ، كالكالكجكد البقاء حؽ مف لألخيرة لما كفقا أخرل دكلة شئكف في التدخؿ تممؾ ال فالدكلة
 إلى ستناداإ ميددة سالمتيا تككف عندما استثنائية، أحكاؿ في إال التدخؿ إلى المجكء تستطيع
 .عمييا اإلعتداء مف سيادتيا كحماية استقالليا صكف في حقيا

 بحث مففالبد  اإلنسانى  العسكرمالتدخؿ مشركعية مدل حكؿ البحث غاية كإلدراؾ
 الثانى الفرعفي ك ، كذلؾ في الفرع األكؿالدكؿ إحدل قبؿمف  مشركعية ىذا النكع مف التدخؿ

 لحماية األنسانية مف قبؿ أجيزة األمـ عسكرية تدابير باستخداـدخؿ لتنبحث مدل مشركعية ا
 .المتحدة

 لفرع األولا

 ري اإلنساني من قبل الدولالعسك التدخل

 ختالؼإ إلى بالنظر االنتقائية مف أساس عمى إنسانية العتبارات التدخؿ لقياـ نظرا
 حقكؽ حماية في  تتمثؿ غراضأ تحقيؽ دعاءإب تتدخؿ التي الكبرل لمدكؿ القكمية المصالح
 :اتجاىيف إلى مشركعيتيا حكؿ الدكلي الفقو نقسـإ فقد اإلنساف،

 مشركعية يؤيد كالثاني ف،اإلنسا حقكؽ لحماية  العسكرمالتدخؿ يعارض أكليما
 لتكضيح االتجاىات ىذه عرض ضركريا كاف لذا اإلنساف، حقكؽ لحمايةالعسكرم  التدخؿ
 .1المشركعية جكانب

 

 
                                                           

 لالستعالمات، سمسمة العامة الييئة الدكلي القانكف منظكر مف الدكلية العالقات فى القكة  استخداـ،حممى أحمد نبيؿ - 1
. 74-70، ص 2002 ف،.د. ددكلية، دراسات
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 . من طرف الدولاإلنساني  العسكريالتدخل مشروعية عدم :أوال

 مف قبؿ اإلنسانيالعسكرم  التدخؿ مشركعية عدـ إلى االتجاه ىذه أصحاب كيذىب
 كقكاعده الدكلى القانكف مبادلء مف العديد يخالؼ ككنو إلى ذلؾ في يستندكف كىـ الدكؿ،
 الفكضى نشر إلى كسيؤدل الخاصة، المصالح لتحقيؽ سيستخدـ أنو عف فضالن  اآلمرة،
 .1الدكلييف كاالستقرار السمـ حفظ مف بدال الدكلية

 التيديد أك القكة استخداـ بحظر المتحدة األمـ ميثاؽ مف( 2/4) المادة تقضي حيث
 مف حاؿ بأم السياسي استقاللو أك أراضييا سالمة كانتياؾ أخرل دكلة ضد باستخداميا

 األمف لنظاـ تطبيقا أك الميثاؽ مف (51) لممادة كفقا الشرعي الدفاع حالة في إال األحكاؿ
 اإلخالؿ أك لدكلييف حاالت تيديد السمـ كاألمف افي الدكلية المنظمات طريؽ عف الجماعي

 (. الميثاؽ مف السابع الفصؿ ألحكاـ كفقا ) العدكاف كقكع عند أك بيما

 التدخؿ  أف نجد القكة استخداـ حظر مبدأ عمى الكارديف اإلستثائيف إلى بالنظر فإنو
 .مشركع غير تدخال يعد كعميو منيما، أم نطاؽ في يدخؿ ال إنسانية العتبارات

 الحككمة بيف العالقة أف يعتبر الميثاؽ فإف السيادة مبدأ إعماؿ مقتضيات كمف
 إنسانية العتبارات التدخؿ فإف كبالتالي لمدكؿ، الداخمي االختصاص صميـ مف ىي كالشعب

 األعضاء لمدكؿ الداخمية الشئكف في التدخؿ جكاز عدـ ىما األساسية المبادئ مف اثنيف ييدر
 قبيؿ مف بالتالى كيعد الميثاؽ،مف  (2/4)كيخالؼ الحظر الكارد بالمادة  (2/7) ـاألمـ في

 .2اإلنسانية بالمبررات استتر لك حتى العدكاف

  1975 لعاـ المتحدة لألمـ العامة الجمعية إعالف نص فقد ذلؾ إلى كباإلضافة
 تدخؿ  عدـعمى الدكؿ بيف كالتعاكف الكدية العالقات تحكـ الدكلي القانكف بمبادئ كالخاص

  يمثؿ مباشر، غير أك مباشر بشكؿ أخرل دكؿ شئكف في في الدكؿ مف مجمكعة أك أك دكلة
 .3لميالعا كاألمف السمـ ييدد كضعا يخمؽ أف شأنو ذاقك كركحو الميثاؽ انتياؾ

                                                           
. 205ص  المرجع السابؽ،  الجماعية، االبادة جريمة ارتكاب عف الدكلية المسئكلية سالمو، عبدالعزيز أيمف - 1
. 214 ص ،مرجعاؿ نفس - 2
. 141ص  سابؽ،اؿ مرجعاؿ ف،كاألمف الدكليي السمـ حفظ فى األمف مجمس دكر تطكر العال، أبك عمى اهلل عبد  أحمد- 3
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 اإلنساف، حقكؽ النتياكيا إلييا المـك تكجيو مجرد ترفض الدكؿ  أفالمالحظ مف
 لألمـ يحؽ ال فإنو ذلؾ مف أكثر .الداخمية شئكنيا في مشركع غير تدخال ذلؾ كتعتبر
 لمسمـ تيديدا الكضع ذلؾ عمى يترتب لـ ما لمدكؿ الداخمية الشئكف في التدخؿ ذاتيا المتحدة
 حقكؽ انتياؾ فإف األخيرة، الحالة ىذه فيؽ، الميثا مف( 2/7 )لممادة كفقا الدكلييف كاألمف
 السمـ تيديد أسباب مف ئيادبـ بكصفيا دكلية قضية إلى كيتحكؿ الداخمية صفتو يفقد اإلنساف
 معينة دكلة في اإلنساف حقكؽ انتياؾ عمى يترتب لـ فإذا، بيما اإلخالؿ أك الدكلييف كاألمف
 عمى الدكؿ أكلى باب كمف – المتحدة لألمـ يحؽ ال فإنو بو، إخالؿ أك الدكلي لمسمـ تيديد
 .اإلنساف حقكؽ لحماية التدخؿ – جماعة أك انفراد

ذا  األساسية الحقكؽ احتراـ عمى أكدت قد المتحدة األمـ ميثاؽ مبادل كانت كا 
 أف إال، لمعدالة تحقيقا كتعزيزىا( 56، 55/3، 1/3كالمكاد الديباجة ) الفرد ككرامة لإلنساف

 مكضكعيا أساسا باعتباره كلكف ذاتيا حد في المطمقة العدالة تحقيؽ منو يقصد لـ المبدأ ىذا
 االقتصادية التنمية تحقيؽ عمى العمؿ ضركرة مثؿ تماما الدكلييف كاألمف السمـ لحفظ

 كأصبح- اإلنسافحقكؽ  احتراـ- العدالة تحقيؽ في السممية الكسائؿ فشمت فإذا، كاالجتماعية
 فإف كبالتالي األكلكية لو تككف السمـ حفظفإف  السمـ، كحفظ العدالة تحقيؽ بيف الخيار

 بحجة لمدكلة السياسي كاالستقالؿ اإلقميمية السالمة ضد باستخداميا التيديد أك القكة استخداـ
 أك عدالة فإف، كعادال نبيال اليدؼ كاف ميما مشركع، غير عمؿ ىك اإلنساف حقكؽ حماية
 . لتحقيقو القكة استخداـ مشركعية تبرر ال اليدؼ نبؿ

 دكؿ جانب  مف اإلنساني التدخؿ مشركعية البعض يرفض السابؽ المنطؽ عمى كبناء
 كانت كلك حتى حككمة، إسقاط التدخؿ ذلؾ عمى ترتب ما إذا خاصة مجتمعة، أك منفردة
 .1مكاطنييا حقكؽ إىدار عف مسئكلة

 

 

                                                           
. 71 ص ، سابؽاؿ مرجعاؿالدكلي،  القانكف منظكر مف الدكلية العالقات فى القكة استخداـ ، حممى أحمد نبيؿ -1
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 . من طرف الدولاإلنساني العسكري  التدخل مشروعية تأييد :اثاني

 جانب مف اإلنساني  العسكرمالتدخؿ مشركعية تأييد نحك الفقياء مف آخر فريؽ يتجو
 كؿ عمى بالرد تعقيبنا مع بالعرض نتناكليا حجج ثالث إلى باالستناد كذلؾ، 1الدكؿ إحدل
 :اآلتى النحك عمى كذلؾ حجة،

 :الدولي القانون تطور مع السيادة مفيوم تغير- أ

 أدل نحك عمى تطكرت قد المعاصر الدكلي المجتمع قيـأف  اإلتجاه ىذا أنصار لكير
 تعد فمـ الدكؿ سيادة عمى عديدة قيكد فرض إلى أدل مما ،لمسيادة التقميدم المفيـك تغير إلى

 مبدأ فإف األمر كاقع كفي مقيدة سيادةأصبحت  كلكنيا قبؿ مف كانت كما مطمقة السيادة
 اليائؿ التكنكلكجي التقدـ أف إذا ،2نظريا لو المتصكرة بالدرجة مطمقا مبدأ أبدا يكف لـ السيادة

 كاقع بفعؿ الدكؿ عمى المفركضة القيكد زيادة نحك الكبير األثر لو كاف المجاالت كافة في
 الدكلة أصبحت ،اإلنساف حقكؽ عالمية ظؿ في كالشعكب الدكؿ بيف كاالندماج الترابط
 .3أجنبيا أك مكاطنا المضركر الشخص ككف ذلؾ فى يستكل الحقكؽ ىذه انتياؾ عػػف مسئكلة

 اإلنساف حقكؽ مجاؿ في لمدكؿ اإلقميمية السيادة عمى فرضت التي القيكد بيف كمف
 الدكؿبيف  التعاكف قياـ تستدعي اإلنساف حقكؽ لحماية آليات ككضع قانكنية، قكاعد نشأة

 بيف جديد تكازف قياـ يفرض الدكلي المجتمع قيـ في تغير حدث،  فقد التنفيذ مكضع لكضعيا
 المجتمعية لمعدالة تحقيقا اإلنساف حقكؽ حماية ضركرة كبيف جانب، مف السيادة مبدأ احتراـ
 .اآلخر الجانب مف

 أحكاميا مف كثير في الدكلية العدؿ محكمة أكدتو لما نظرىـ كجية في كيستندكف
 لتطكر يخضع ألنو كالتغير بالتطكر يتسـ الداخمية الشئكف مفيـك أف حكؿ االستشارية كآرائيا

                                                           
 339 -212 ص -،ص 1973 اإلسكٌذريت، الوعارف، هٌشاة ، السالم قاًىى في الغٌيوي الغٌيوي، طلعج- 1
 .33 ص ،1978 بيركت، ف،.د.، دالمعاصر الدكلي التنظيـ ضكء في السيادة نعمة، عدناف- 2

3 - Helmaoui ; a ; la justibication humantaire de intevention armees en afrique, magister de 
droit international univers d’alger institute de droit et des sciences adminstratives ; 1983, 
p1-5-108. 
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 طابع ذات دكلية لقكاعد تخضع السيادة ممارسة فإف أخرل، كبعبارة الدكلي، القانكف قكاعد
 .1مستمرة بصفة متطكر

 ثـ كمف ،اإلنساف حقكؽ حماية لتحقيؽ تطكر قد الدكلي القانكف أف فيو شؾ ال كمما
 القيكد كىذه الداخمية اختصاصاتيا حقكؿ مف الحقؿ ىذا في الدكؿ سيادة عمى قيكدا فرض
 في تدخال يعتبر ال اإلنساف حقكؽ لحماية التدخؿ فإف كبالتالي، أساسا اتفاقية قيكد ىي

 عمييا كقعت فأ سبؽ التي الدكلية االتفاقيات تنفيذ عمى قائـ ألنو لمدكؿ الداخمية الشئكف
 2.المنفردة بإرادتيا الدكؿ ىذه كأقرتيا

 الخاصة االتفاقيات تمـز ال حيث المعاىدات، أثر نسبية قاعدة نغفؿ أف يمكف كال
 .االتفاقيات تمؾ في األطراؼ الدكؿ سكل اإلنساف حقكؽ بحماية

 يجكز ال اإلنساف، حقكؽ لحماية دكلية باتفاقيات ترتبط لـ التي الدكؿ أف يعني كبما
 اإلنساف حقكؽ انتياؾ مةساج بمغات ميما الدكؿ تمؾ في اإلنساف حقكؽ حماية بحجة التدخؿ
 باستثناء) ميثاؽاؿ مف 2/7  ـ بنص كعمال المعاىدات أثر نسبية لمبدأ تطبيقا كذلؾ فييا،
 الدكلييف كاألمف السمـ يعرض اإلنساف حقكؽ انتياؾ كاف إذا المتحدة األمـ تدخؿ حالة

 (. بيما يخؿ أك لمخطر

 لحماية لتدخؿ اأنصار لدل قبكال يمؽ لـ كاالتفاقيات المعاىدات أثر نسبية منطؽ لكف
 قد اإلنساف حقكؽ تكرس التي االتفاقية القكاعد أف إلى ذلؾ في كيستندكف اإلنساف، حقكؽ
 (38) المادة لمفيـك كفقا عرفية قكاعد إلى أك الدكلي القانكف مف عامة مبادئ إلى تحكلت

قرارىا بيا العمؿ تكاتر بحكـ كذلؾ الدكلية، العدؿ لمحكمة األساسي النظاـ مف  في كا 
 طبيعة اكتسبت قد القكاعد تككف الصفة، كبيذه العالـ، في الرئيسية الكطنية التشريعات
 حقكؽ لحماية الدكلية القكاعد أخرل  كبعبارة، استثناء دكف لعالـ ادكؿ لجميع ممزمة تشريعية
 .استثناء دكف الدكؿ جميع بيا تمتـز مكضكعية قكاعد ىي اإلنساف

                                                           
، 1977، 33مجمد  الدكلي، لمقانكف المصرية المتحدة، المجمة األمـ كأجيزة الداخمي االختصاص مفيـك صالح، كيصا- 1

  .160ص 
 الحقكؽ مجمة مقارنة، دراسة :الداخمية كالقكانيف اإلنساف لحقكؽ الدكلية االتفاقيات بيف العالقة سرحاف، العزيز عبد -2

 .113 ص،  1980 أكت ،3 العدد ،4 السنة كالشريعة، الحقكؽ كمية الككيت، جامعة . :كالشريعة،الككيت
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 أصبحت اإلنساف حقكؽ انتياكات بأف ،نياإلنسا العسكرم التدخؿ ُمؤِيد أضاؼ كقد
 العناية محؿ قضية أصحبت كبالتالي، الدكؿ فقط كليس األفراد عمييا يعاقب دكلية جرائـ
 تمثؿ كىي لمدكؿ الداخمي االختصاص نطاؽ في محصكرة كليست الدكلي كالقانكف الدكلية
 الجديدة المجتمعية القيـ ىذه تعارضت فإذا المعاصر، الدكلي المجتمع قيـ مف أساسيا جزءا
 أصبحت حيث المجتمعية، القيـ لنفاذ تككف األكلكية فإف قميدم،تاؿ اإلقميمية السيادة مبدأ مع

 التفسير أك الجامدة القانكنية النصكص عمى يسكد أف بد ال المقيكريف عف لدفاعا ميمة
 التخمي فرضت قد مأساكية أحداث مف كثيرة بمداف تشيده ما فإف النصكص، لتمؾ الحرفي

 .الدكلي القانكني الفقو في النظرم الجمكد عف

 التي الدكؿ ضد جازمة مكاقؼ اتخذت التي األمف مجمس قرارات عمى انعكس ما كىك
 .مكاطنييا حقكؽ تيدر

 :ولىاأل الحجة عمى لمرد 1-أ

 المجتمعية القيـ غمبة فكرة يرفضكف إنسانية العتبارات العسكرم لمتدخؿ المعارضيف
 .مصداقيتيا في مشككؾ صميبية أفكار بأنيا كيصفكنيا الجديدة

 كاستقالؿ سيادة احتراـ مع تتعارض ال بطريقة اإلنساف حقكؽ قضية معالجة كيمـز
 نص مع تعارضو حالة فى إال مشركعا يككف لف إنسانية العتبارات العسكرم فالتدخؿ الدكؿ،

 . الثانية الحجة عرض إلى افديقك كىذا، الميثاؽ مف 2/4

 (:2/4 )المادة لنص الضيق بالتفسير األخذ- ب

 مف (2/4)المادة تفسير عمى إنسانية العتبارات العسكرم التدخؿ أنصار كيستند
 مع يتعارض ال إنسانية  العتبارات العسكرم التدخؿ أف اعتبار عمى، 1ضيقا تفسيرا الميثاؽ
 سالمة ضد باستخداميا، التيديد أك القكة استخداـ تحظر المادة ىذه إف حيث (2/4) ـ نص

 األمـ كمقاصد يتفؽ ال أخر كجو ام عمى أك دكلة ألية السياسي االستقالؿ أك األراضي
 لمدكلة السياسي باالستقالؿ مساس فيو ليس إنسانية العتبارات العسكرم كالتدخؿ المتحدة

                                                           
. 395-394ص -ص ، سابؽاؿ مرجعاؿالمعاصػر،  الدكلي فى القانكف االنسانى التدخؿ ، ، حساف  حسف حساـ .  د- 1
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 التدخؿ فإف كأيضا منو جزء أك إقميميا كاكتساب الدكلة حدكد تغيير إلى يسعى ال ألنو
 1.مشركع فيك لذلؾ عمييما، سياسية ىيمنة فرض إلى يسعى ال إنسانية العتبارات العسكرم

 بالسيادة المساس عبارة فسركا قد اإلنساني لمتدخؿ المؤيديف ىؤالء أف ذلؾ مف كيتبيف
 مف جزء استقطاع أك اكتساب تعني بأنيا الثانية المادة مف الرابعة الفقرة في الكاردة اإلقميمية

 .السياسية الييمنة فرض تعني فيي الدكلة باستقالؿ المساس عبارة أما الدكلة إقميـ

 نظرىـ في يتعارض ال إنسانية العتبارات العسكرم التدخؿ فإف ذلؾ إلى كباإلضافة
 عمى ينبغي كالتي اإلنساف حقكؽ احتراـ ضركرة عمى تؤكد التي المتحدة األمـ مقاصد مع

 .2الميثاؽ مف 65-55 المادتيف لمنص كفقا كفالتيا في المتحدة األمـ بمعاكنة تقـك أف الدكؿ

 في يدخؿ ال اإلنساف حقكؽ لحماية العسكرم التدخؿ فإف تقدـ، ما كؿ عمى كبناء
 3. الميثاؽ مف  (2/4) المادة في الكارد الحظر نطاؽ

 : الثانية الحجة عمى الرد 1-ب

 يمثؿ ثـ كمف الدكلة تمؾ لحدكد انتياؾ فيو الدكؿ إحدل ضد القكة استخداـ أف ريب ال
 لـ كلك حتى اإلقميمية السالمة فيمس سياسي، كاستقالؿ إقميمية سالمة مف ماليا عمى اعتداء

 األعماؿ الدكلية العدؿ محكمة شجبت كقد .الدكلة تمؾ إقميـ مف جزء استقطاع يستيدؼ
 مف بالرغـ نيكاراجكا في األمريكية المتحدة الكاليات بيا قامت التي العسكرية كشبو العسكرية

 .منو جزء أك الدكؿ تمؾ إقميـ اكتساب تستيدؼ تكف لـ أنيا

 في تسببت التي القكة لمسياسة مظير بأنو األمريكي التدخؿ المحكمة كصفت كقد
 ثـ كمف الدكلة لحػدكد انتياكا يمثؿ عسكرم تدخؿ فكؿ خطيرة، تجاكزات في الماضى

                                                           
1 - bruce russent and james suttelin (the UN in a new world asder ) foreign affaires, vol 70, 
no2 (newyork, spring 1991) p 69. 

 ، االستراتيجية كالبحكث لمدراسات اإلمارات مركز ، الدكلية العالقات فى االنسانى التدخؿ ، الرحمف عبد يعقكب  محمد-2
 .99ص ،2004 ، االكلى الطبعة

3 - egalement Fernandop. Tesson, "Humanitarian intervention", transnational publisher, New 
york 1988, p. 131 
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 قرارىا في صراحة المبدأ ىذا المتحدة لألمـ العامة الجمعية أكدت كقد .اإلقميمية لسالمتيا
 استخداميا أك القكة باستخداـ  التيديد عف باالمتناع تمتـز دكلة كؿ إف" : بقكليا 2625
 فإف كبالتالي "السبب كاف أيا القكة استخداـ القػرار كيحظػر "الدكؿ بيف القائمة لمحدكد انتياكا

 قبؿ مف العسكرم التدخؿ لمشركعية قانكنيا سندا تككف أف يمكف ال اإلنسانية االعتبارات
 .الدكؿ إحدل

 حرية مف يحرميا ألنو الدكؿ الستقالؿ انتياؾ عمى العسكرل التدخؿ ىذا كينطكل
 تمؾ إرادة عمى دائمة سياسػية ىيمنة فرض إلى السعي عدـ افتراض مع حتى القرارات اتخاذ
 .الدكؿ

 اإلنساف حقكؽ احتراـ ضماف كاف فإذا الرأم، ىذا أصحاب تأييد نستطيع ال جانبنا
 في يكجد ال أنو إال تحققيا؛ أف المتحدة باألمـ يحسف التي السامية األىداؼ مف كاحدا يمثؿ

 مع يتعارض ال فيك كبالتالي األىداؼ، مف غيره عمى اليدؼ ىذا سمك إلى يشير ما الميثاؽ
 المتحدة األمـ قامت الذم األساسي اليدؼ أف إلى التنبيو يمـز كلكنو المتحدة األمـ مقاصد
عادتيما الدكلييف كاألمفالسمـ  حفظ ىك أجمو األمـ  كأىداؼ مقاصد كجميع نصابيما، إلى كا 
 . اليدؼ ذلؾ لخدمة مسخرة االخػػرل المتحدة األمـ

 كما يتعارض اإلنساف حقكؽ عف الدفاع يستيدؼ كاف كلك القكة استخداـ أف شؾ كال
 .1 لدكلييفكاألمف السمـ عمى المحافظة مف لتحقيقو العالمية المنظمة تسعى

 يعكد اليدؼ شرعية بحجة العسكرم التدخؿ بمشركعية القكؿ فإف ذلؾ، إلى يضاؼ
 مف قركف أربعة مػػػف يقرب ما منذ عنيا التخمي تـ التي "العادلة الحرب" نظرية إلى بنا

 إذ الحقيقي، مضمكنو مف القكة استخداـ حظر مبدأ تفريغ إلى يؤدم القكؿ ىذا أف كما الزمف،
 االقتصادية التنمية أىداؼ لتحقيؽ القكةـ استخدا بشرعية لمقكؿ المجاؿ يفتح أف شأنو مف

 .2المتحدة االمـ أىداؼ بيف مف كىي كاالجتماعية

                                                           
1 - M Virally, panoramat da droit international cantempoian, op.Cit, p. 102 .  
2- egalement Fernandop. Tesson, "Humanitarian intervention", transnational publisher, op.cit,  
p. 131 
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 عن األمن مجمس عجز إذا( 2/4 )م عن المنبثقة التزاماتيا من األعضاء الدول تحمل- ج
 :بمسئولياتو القيام

 كاألمف السمـ عمى الحفاظ عمى كقدرتيا المتحدة األمـ فاعمية بمدل الحجة ىذه تتعمؽ
 القكة استخداـ في حقيا الدكؿ تسترد اليدؼ ذلؾ تحقيؽ عف المنظمة عجزت فإذا الدكلييف،

 الحؽ لمدكؿ كيككف المتحدة األمـ ميثاؽ إقرار قبؿ بيا معمكال كاف التي التقميدية لمقكاعد كفقا
( 2/4) المادة في الكارد التحريـ كينتفي اإلنساف، حقكؽ حماية لتحقيؽ القكة استخداـ في

 األمف مجمس فشؿ عند كامؿ بشكؿ نفسيا عف الدفاع في الكامؿ الحؽ لمدكؿ يعكد بحيث
 .1النفس عف الدفاع جكانب مف جانب اإلنساني التدخؿ اعتبار عمى

 أعقاب فى السائدة األمؿ خيبة إلنساف أنو اإلنسانى الدكلي التدخؿ أنصار كيدعى
 لمحظر الكامؿ بالمعنى التماسؾ فإف الجماعي األمف فاعمية كعدـ الثانية العالمية الحرب
 حياؿ إغماض العيف  العيف شأنو مف الميثاؽ مف( 2/4) المادة  نص في  الكارد المطمؽ
ىدار األركاحفي  الخسائر  األمـ لميثاؽ المنشكد اليدؼ تعيد اإلنساني اإلنسانية الكرامة كا 
 .2المتحدة

 األبرياء،اة  كؼ إلى تؤدم التي المذابح أماـ األيدم مكتكفة الدكؿ تقؼ أف يمكف فال
 .3منيا جدكل ال بقيـ كالتماسؾ الدكلي لممجتمع األساسية القيـ إىدار ذلؾ شأف مف إذ

 كالمنكرة الخطيرة  االنتياكات كثرة إزاء أنػػو اإلنساني، التدخؿ أنصار بعض كيضيؼ
 مبدأ تطبيؽ في حقيقية مصداقية مف ليا ما فقد إلى ذلؾ أدل فقد الميثاؽ مف 2/4 لممادة
 .القكة استخداـ حظر

 
                                                           

 .100سابؽ، ص اؿمرجع اؿ الدكلية، العالقات فى  اإلنسانى التدخؿ الرحمف، عبد يعقكب   محمد- 1
. 400ص  سابؽ،اؿ مرجعاؿ ،2004، رالمعاصػ الدكلي القانكف فى االنسانى التدخؿ حساف، حسف حساـ - 

2 -ROSTOW. B. the legality of international use of force by : and formn  states, 
Yale.j.i.1,Vo110, 1985,P-286 
3 -SCHACHTER,S, The Right of state to use Armed force ; MICH  REV.VOL. 82, 1984, P. 
114  
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 :الثالثة الحجة عمى الرد 1-ج

 فييا يعترؼ كاف حيث الدكلية األسرة تجاكزتيا مرحمة إلى ارتدادا السابؽ الرأم يمثؿ
 ما بشرعية االعتراؼ مع الدكلية العالقات في القكة إلى المجكء بحؽ لمدكؿ الدكلي القانكف
 كلك حتى المرحمة لتمؾ العكدة إلى الدعكة مناسبا يعد فمـ نتائج، مف ذلؾ ذلؾ عمى يترتب
 تاما كتجاىال لمكراء عكدة تمؾ يعد إذ الجماعي، األمف نظاـ فاعمية عدـ ىك الدافع كاف

 .1المتحدة األمـ ميثاؽ أحرزه الذم لمتقدـ

ف  قكؿ ك قالجماعي األمف نظاـ فاعمية عدـ بحجة  2/4 ـنص  بانقضاء القكؿ كا 
 ىذا كاف الجماعي، األماف نظاـ عمى تاريخيا سابؽ القكة استخداـ منع مبدأ ألف مغمكط
 . المبدأ لذلؾ تعزيزا إقراره تـ قد النظاـ

 الدكلية العالقات في لمقكة المجكء تحـر التي القكاعد: أف عمى الدكلي الفقو يجمع يكاد
 المجتمع تنظيـ أسس عمى المحافظة في بدكرىا اعترافا كذلؾ اآلمرة، الدكلية القكاعد قبيؿ مف

 – الميثاؽ مف 2/4  ـ نص كخاصة– القكاعد ىذه مثؿ سرياف بعدـ القكؿ فإف كعميو .الدكلي
 المجتمع أركاف تقكيض في المساىمة شأنو مف سيككف القكة استخداـ بحرية لمدكؿ كالترخيص

 .الدكلي

 الحرب أعقبت التي الفترة خالؿ جازما تطبيقا 2/4 المادة تطبيؽ عدـ فإفأيضا 
نما بالمادة تتعمؽ عيكب إلى يعكد ال أمر الثانية، لعالميةا  كما الدكلية عالقات اؿإلى يرجع كا 

سراؼ تكتر مف شابيا  الحرب بانتياء كلكف دة،ب البارالحػػر إباف الفيتك حؽ استخداـ في كا 
 ليذه كاالحتراـ الفاعمية إعادة عمى حافزا يككف ربما السكفيتي االتحاد انييار إثر الباردة
 .الكبرل لمدكؿ الحقيقية السياسية اإلرادة تكافر بشرط المادة،

 

 

                                                           
. 234سابؽ، ص اؿمرجع اؿحساـ ىنداكم التدخؿ الدكلي اإلنساني، .د-  1
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 الثانيلفرع ا

  المتحدة ألممل اإلنسانىالعسكري تدخل ال

 شعكب نحف ":يأتي ما ديباجتوب جاءذ إ اإلنساف بحقكؽ المتحدة األمـ ميثاؽ اىتـ لقد
 كما كقدره الفرد كبكرامة لإلنساف األساسػية بالحقكؽ إيماننا جديد مف نؤكد المتحدة األمـ

 تعزيز مف الميثاؽ جعؿ كما ،"متساكية حقكؽ مف كصغيرىا كبيرىا كاألمـ كالنساء لمرجاؿ
 األمـ مقاصد" أف ( 1/3) المادة نصت حيث الدكلية الييئة مقاصد مقصدا اإلنساف حقكؽ

 االقتصادية الصبغة ذات الدكلية المسائؿ حؿ عمى الدكلي التعاكف تحقيؽ" : ىي المتحدة
 األساسية كالحريات اإلنساف حقكؽ احتراـ تعزيز كعمى كاإلنسانية، كالتعاكنية كاالجتماعية

 كال الديف أك المغة أك الجنس بسبب تمييز بال إطالقا ذلؾ عمى كالتشجيع جميعا، لمناس
( 62)ك (56)ك (55)ك (13) الميثاؽ مكاد احتكت كقد ىذا، "كالنساء الرجاؿ  بيف تفريؽ

 .1اإلنساف لحقكؽ نصكص عمى(  76)ك (68)ك

كبالتركيز عمى نصكص الميثاؽ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف يمكف القكؿ أف مؤتمر ساف 
فرانسيسكك قد قصد أف مشكمة حفظ السالـ العالمي كالمحافظة عميو ال تحؿ بمعالجة  
التيديدات المكجية ألمف أك بتسكية النزاعات فقط، إذ ال بد مف خمؽ الظركؼ المناسبة 

لتحقيؽ حياة أفضؿ يدافع عنيا الفرد كيعمؿ في جكىا عمى تحقيؽ الرخاء كالرفاىية لمجميع، 
كىك ما يتطمب تحسيف االحكاؿ المعيشية لمدكؿ في المجاالت االقتصادية كاالجتماعية 

كتكسيع حرية اإلنساف كيعني ذلؾ أف حؿ النزاعات ال يكفي لتحقيؽ السالـ العالمي بؿ يجب 
 .تحقيؽ التعاكف الدكلي لدعـ ىذا السالـ

ذا كانت مآسي اإلنسانية خالؿ الحرب العالمية الثانية، نظرا إلى ما تسببت بو  كا 
النازية كالفاشية قد فرضت عمى األمـ المتحدة في حماية حقكؽ اإلنساف عمى اعتبار العالقة 

 .2الكثيقة بيف السالـ العالمي كاحتراـ الحقكؽ اإلنسانية

 
                                                           

   .43ص  ، ،1986 ، اإلشعاع لمطباعة دار القاىرة، الدكلية، العالقات في حسيف، محاضرات سالمة  مصطفى-1
 .106، ص 2004 ،ف.د.، دفى العالقات الدكلية اإلنسانى التدخؿ ، الرحمف عبد يعقكب -- 2
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 المتحدة لألمم الرئيسية اجيزة قبل من اإلنسانى  العسكريالتدخل مشروعية مدى :أوال

 الدكؿ عمى الميثاؽ نصكص تفرضيا التي االلتزامات طبيعة حكؿ كبير جدؿ أثير لقد
 األمـ قياـ مف عمييا يترتب أف يمكف ما بسبب اإلنساف، حقكؽ باحتراـ يتعمؽ فيما األعضاء
 تقـك الدكلية المنظمة أف الجدؿ ىذا كمبعث .اإلنساف لحقكؽ المنتيكة الدكلة بمساءلة المتحدة
 في التدخؿ ليا يسكغ ما الميثاؽ في ليس كانػػو أعضائيا، بيف السيادة في المساكاة مبدأ عمى

 عف تحدث عندما الميثاؽ أف سيما كال لمدكؿ، الداخمى االختصاص في تدخؿ التي المسائؿ
 الدكؿ يمـز كلـ الحقكؽ يفصؿ لـ المتحدة، األمـ مقاصد مػػف كمقصد اإلنساف حقكؽ

 .1اإلنسانية الصبغة ذات الدكلية المسائؿ لحؿ التعاكف تحقيؽ بغير األعضاء

ذا  لمحقكؽ عالمي نظاـ إرساء استيدؼ قد اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعالف كاف كا 
 في يتحقؽ أف يمكف دكلي....بنظاـ التمتع حؽ ردؼ لكؿ أف عمى 28  ـ تتص حيث اإلعالف

 .تاما تحققا اإلعػػالف ىذا في عمييا المنصكص كالحريات الحقكؽ ظمو

 البعض يقكؿ حيث ،لإلعالف  الممزمة  القانكنية القيمة حكؿ الجدؿ أثير فقد كأيضان 
 الدكلية األسرة كتطمعات نكايا عف إعالف مجرد العتباره ما كذلؾ اإللزاـ لعنصر بافتقاره
 يرتب كال معنكية قيمة إال لو يككف ال كبحيث األساسية كحرياتو اإلنساف حقكؽ تحديد صكب

ما ،2دكلي التزاـ ام  .3قانكنا ممزمة غير تكصية صكرة في العامة الجمعية عف لصدكره كا 

 عرفية قاعدة كجكد أساسيا ممزمة قانكنية بقيمة اإلعالف بتمتع اآلخر البعض كيرل
 باعتبار لإلعالف   اإللزامية القػكة اآلخػر  البعض كيؤسس ،4اإلنساف حقكؽ باحتراـ تقضي

 .5المتحدة األمـ ميثاؽ مف 56-55  لممادتيف مفسرا جاء اإلعالف

                                                           
. 486-44 ص-، ص1994 القاىرة، ف،.د.، دمتغير عالـ في الدكلية ر، المسئكليةمبش  نبيؿ- 1

2- egalement M.Ganji international protection of human rights, lebrairie E.Dros geneve, 
1962, p 162. 

 .438  ص ، 1967-1966القاىرة  النيضة العربية، دار الدكلية، المنظمات سرحاف، محمد العزيز عبد - 3
 .24 ص ،1992 ، دار النيضة العربية الشخصية، الحرية كحماية العاـ الدكلي لقانكف، ىنداكم أحمد حساـ- 4

. 276، ص 194 العربية، القاىرة، النيضة دار –(العامة النظرية) الدكلي التنظيـ قانكف –  الديف عامر  صالح- 5
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 أساسا تعد أف يمكػف التي القانكنية النصكص بعض كجكد بيف نفرؽ أف يمـز أنو اال
 عمى  لمشركعية كصؼ إضفاء كبيف المتحدة األمـ قبؿ مف اإلنساني الدكلي لمتدخؿ قانكنيا

 مثؿ لكصؼ بيا االلتزاـ يتعيف معينة قيكد فثمة .إنسانية العتبارات بتنفيذه يدعى تدخؿ كؿ
 .الشرعية بطابع التدخؿ ىذا

 ما عمى المشركع غير التدخؿ كصؼ إلصباغ تكافرىا يمـز التي المعايير كبإعماؿ
 يصدر ما نتناكؿ اإلنساف، حقكؽ حماية بيدؼ تدابير مف المتحدة األمـ أجيزة عف يصدر
 قرارات أك تكصيات مف العامة الجمعية عف يصدر كما ،(أكال )قرارات مف األمف مجمس عف
 (.ثانيا)

 : األمن لمجمس بالنسبة- أ

 األمف مجمس يصدرىا التي لمقرارات بالنسبة إال المشركع غير التدخؿ مسألة تثكر ال
 بكضكح فييا يتجمى التي ىي القرارات فيذه الميثاؽ، مف السابع الفصؿ ألحكاـ إعماال
 بالنسبة تثكر ال المشركع غير التدخؿ مسألة فإف القرارات ليذه بالنسبة حتى، اإلكراه عنصر
 إطار في القرارات ىذه الندراج نظرا القمع، تدابير تطبيؽ تتضمف التى المجمس لقرارات

 كفقا األعضاء لمدكؿ الداخمية الشئكف فى المتحدة األمـ تدخؿ عدـ مبدأ عمى الكارد االستثناء
 يخؿ ال المبدان  ىذا أف عمى ،... الميثاؽ ىذا في ليس الميثاؽ مف 2/7ص ـ ف بو يقضى لما

 األمف مجمس عف صدر ما إذا ذلؾ، كعمى "السابع الفصؿ في الكاردة القمع تدابير بتطبيؽ
 االدعاء يمكػف ال فإنو إنسانية، العتبارات الدكؿ إحدل ضد التدابير ىذه بتطبيؽ يقضي قرار
 .التدخؿ ىذا مثؿ مشركعية بعدـ

 أف دكف اإلنساف حقكؽ حماية بيدؼ األمف مجمس عف تصدر التي القرارات عف أما
 .السابع بالفصؿ الكاردة القمع تدابير تطبيؽ تتضمف

 ىك منيا اليدؼ كاف إذا ما عمى يتكقؼ القرارات تمؾ مشركعية مدل تقدير فإف
 .اليدؼ بيذا الصمة منبت جاء أنو أـ الدكلييف، كاألمف السمـ عمى المحافظة
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 السمـ حفظ ىك اإلنساف حقكؽ بحماية المتعمؽ القرار إصدار مف اليدؼ كاف فإذا
 السمـ ييدد قد كاسع نطاؽ كعمى كالمتكرر الجسيـ االنتياؾ أف باعتبار، الدكلييف كاألمف
 مف ذلؾ بغير كالقكؿ، التدخؿ ىذا مثؿ مشركعية بعدـ االدعاء يمكف فال الدكلييف، كاألمف
 السمـ حفظ في األساسية كاجباتو لمياـ ممارستو كبيف األمف مجمس بيف يحكؿ أف شأنو

 .الدكلييف كاألمف

 الدكؿ إحدل في اإلنساف بحقكؽ يتعمؽ قرار األمف مجمس عف صدر إذا أما
 حماية بيدؼ كاف أم الدكلييف، كاألمف السمـ عمى بالمحافظة الصمة منبت ككاف األعضاء

 يخكؿ لـ، ؼالدكؿ ليذه الداخمية الشئكف في مشركع غير تدخال يعد فإنو فقط اإلنساف حقكؽ
 إذا إال الميـ العالـ، في اإلنساف حقكؽ احتراـ تعزيز بميمة األمف مجمس المتحدة األمـ ميثاؽ
 يحرص ما دائما األمف مجمس فإف كلذا الدكلييف، كاألمف السمـ عمى بالمحافظة األمر تعمؽ
 المحافظةة مسئكلي كبيف اإلنساف بحقكؽ المتعمقة المسائؿ في تدخمو بيف العالقة تأكيد عمى
 1.الدكلييف كاألمف السمـ عمى

 المتحدة لألمم العامة لمجمعية بالنسبة- ب

 كمف اإلنساف حقكؽ بمكضكع اىتماما المتحدة األمـ أجيزة أكثر مف العامة الجمعية
 . األعضاء لدكؿ في اإلنساف حقكؽ لكاقع تتعرض التي لقرارات إصدارا األجيزة أكثر

 ال العامة فالجمعية . األمف مجمس تدخؿ عف المجاؿ ىذا فى العامة الجمعية تدخؿ كيختمؼ
 مجمس خالؼ عمى .الممزمة غير القرارات إصدار سمطة سكل كغيره المجاؿ ىذا في تممؾ
 بيدؼ الممزمة القرارات إصدار خالؿ مف اإلنسانية تدخالتو تنفيذ يستطيع الذم األمف

 .الدكلييف كاألمف السمـ عمى المحافظة

 أعماؿ مف العامة الجمعية عف يصدر ما فإف الدكلي القانكف فقياء معظـ لرأل ككفقا
 فاألعماؿ ،2الممزمة القانكنية القكة إلى افتقارىا يعني ما كىك بالتكصيات، يكصؼ قانكنية

                                                           
. 175-174 ص- ص ، سابؽاؿ مرجعاؿ ، اإلنسانى الدكلي التدخؿ ، ىنداكل أحمد حساـ - 1
 . 139، ص1995دار البشير، عماف،  الحديث، الدكلي التنظيـ في األمف الجماعي نظاـ العيكف، محمد اهلل  عبد- 2
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 تككف أف سكل تعدك ال األعضاء الدكؿ مكاجية في العامة الجمعية عف تصدر التي القانكنية
 . بيا التقيد عدـ أك بيا االلتزاـ حرية الدكؿ ليذه يترؾ تكصيات مجرد

 إلى 10 مف المكاد في األعماؿ ىذه عف المتحدة األمـ ميثاؽ نصكص عبرت كقد
 ... تكصياتيا تقدـ األعضاء إلى ...تكصياتيا تقدـ لييئة،ا أعضاء تكصي" بالقكؿ 14

 قيمة بأية األعماؿ ىذه تمتع عدـ منو يستفاد الذم األمر ،"الشأف صاحبة الدكؿ أك لمدكلة
 .1ممزمة قانكنية

 لعدـ كنظرا الدكؿ شئكف في المشركع غير التدخؿ لتحقؽ الالزمة المعايير كبإعماؿ
 أحد يستطيع فال قانكنية أعماؿ مف العامة الجمعية عف يصدر فيما اإللزاـ عنصر تكافر
 الدكؿ في اإلنساف بحقكؽ المتعمقة المسائؿ بشأف العامة الجمعية عف يصدر ما بأف القكؿ

 .األعضاء لدكؿ الداخمية الشئكف في تدخال يعد األعضاء

 اإلختصاص نطاؽ مف تخرج اإلنساف بحقكؽ المتعمقة المسائؿ فإف أخرل، ناحية كمف
 اعتبار إلى ذلؾ كيرجع المتحدة لألمـ العامة لمجمعية بالنسبة األعضاء لمدكؿ الداخمى
 الميثاؽ نطاؽ في يدخؿ أمر أك مسألة أية مناقشة حؽ لو الذل العاـ الجياز العامة الجمعية

 .2كظائفو أك العالمية المنظمة فركع مف فرع أل بسمطات يتصؿ أك

 عمى يتعيف تكصيات بمثابة العامة الجمعية عف الصادرة كالتكصيات القرارات كتعتبر
 في تدخال كالتكصيات القرارات ىذه تشكؿ كال المسائؿ، ىذه معالجة عند تتبعيا أف الدكؿ

 .الدكؿ لتمؾ الداخمية الشئكف

 ممارسة إطار في يأتي إصدارىا فإف اإللزاـ، أك األمر لمعنى افتقارىا عف فضالؼ
 تكافر عدـ شأنو مف الذم األمر اإلنساف، حقكؽ مجاؿ في الختصاصاتيا العامة الجمعية
 ىذه تخرج ثـ كمف الدكؿ، الداخمى باالختصاص التدخؿ فعؿ بتعمؽ كالخاص الثاني العنصر
 .األعضاء المحفكظ النطاؽ مف بالتأكيد  المسائؿ

                                                           
 . مف ميثاؽ االمـ المتحدةالسابؽ الفصؿ فى العامة، الجمعية لتكصيات القانكنية القيمةيمكف االطالع عمى  - 1
 النيضة دار ،1990 ، حفظ السالـ قكات إنشاء في المتحدة لألمـ العامة الجمعية سمطة مدل حممى، أحمد نبيؿ - 2

. المتحدة األمـ  مف ميثاؽ10المادة   كذلؾ23، ص 1990القاىرة  العربية،
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ذا  القانكنية بالقكة العامة الجمعية عف يصدر ما تمتع عدـ ىك العاـ األصؿ كاف كا 
 .العاـ األصؿ ىذا عمى استثناء يرد أف يمكف فإف الممزمة،

 االتحاد لقرار إعماال قرارات مف العامة الجمعية عف يصدر فيما االستثناء ىذا كيتمثؿ
 .1فييا التشكيؾ يمكف ال ممزمة قانكنية بقكة القرارات ىذه السالـ أجؿ مف

 لعامةة امعالجـ تصدرىا التي القرارات كانت إذا ما حكؿ التساؤؿ الكضع ىذا كيشير
 في تدخال تمثؿ الدكؿ إحدل في اإلنساف بحقكؽ الخاصة بالمسائؿ كتتعمؽ لقرار ليذا إعماال
 . ؟ ال أـ الدكؿ ليذه الداخمية الشئكف

 معنى تتضمف فإنيا ثـ كمف ممزمة قانكنية بقكة تتمتع القرارات ىذه أف في جداؿ ال
 ذلؾ مف كبالرغـ ،2مكاجيتيا في القرارات ىذه تتخذ التي الدكؿ أك لمدكلة بالنسية كالتزاـ األمر
 تتعمؽ ما إذا تدخميا لتعت يكفي ال العامة الجمعية قرارات في المعنى ىذا تكافر فإف ..

 العامة الجمعية أف إلى ذلؾ كيرجع .المشركع غير بالتدخؿ اإلنساف بحقكؽ الخاصة بالمسائؿ
 مجمس محؿ تحؿ السمـ أجؿ مف االتحاد قرار اليا يتيحيا التي لمسمطات استخداميا عند

 عف لعجزه نظرا الدكلييف، كاألمف السمـ بحفظ المتعمقة اتو كاجباتو مياـ ممارسة في األمف
 . الدائميف أعضائو بيف اإلجماع تكافر عدـ بسبب االختصاصات ىذه ممارسة

 تدابير اتخاذ كقررت السابؽ القرار عمى استادا تدخمت إذا العامة الجمعية فإف كعميو
 كالذم التدخؿ كاز جعدـ مبدأ عمى الكارد باالستثناء تتمتع فإنيا الدكؿ، إحدل ضد جماعية
 ال المبدأ ىذا أف عمى" : المتحدة األمـ ميثاؽ مف 2/7  المادة مف األخيرة العبارة تضمنتو

 . السابعالفصؿ في الكاردة القمع تدابير بتطبيؽ يخؿ

                                                           
 شرع قد كاف التي اإلجراءات عف متابعة األمف مجمس كعجز ككريا شطرم بيف نشبت التي األزمة إلى لقرار ىذا  يعكد- 1
 1950عاـ  نكفمبر مف الثالث في العامة الجمعية إذ قامت ، الفيتك لحؽ السكفيتي االتحاد استخداـ نتيجة اتخاذىا في

 المتحدة األمـ  مف ميثاؽ39 المادة في الحاالت في العامة لمجمعية يجكز  لذلؾالسمـ،  ككفقا أجؿ مف االتحاد قرار بإصدار
 اإلجماع تكافر لعدـ نتيجة الدكلييف كاألمف السمـ المحافظة عمى في األساسية مسئكليتوب الكفاء عف مجمس األمف عجز إذا ،

. الدائميف أعضائو بيف
 باإلسكندرية، المعارؼ التنظيـ الدكلي، منشأة خميفة، أحمد إبراىيـ الدقاؽ، السعيد محمد ، الحميد عبد سامي محمد - 2

. 644-643  ص- ص ، 2004
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 المتحدة ألمم من قبل ااإلنسانى  العسكريتدخلال مشروعية شروط :اثانى

 حماية بيدؼ الدكؿ إحدل مف الفردل التدخؿ مشركعية عدـ إلى انتيينا قد كنا إذا
 كالمنظمات المتحدة األمـ جيكا لمؤازرة الفردية الجيكد تكجو أف الممكف فمف اإلنساف، حقكؽ
 .األحمر كاليالؿ األحمر كالصميب اإلنسانية باإلغاثة المعنية الدكلية

 إذ بالمشركعية، يتسـ إنسانية ألغػراض المتحدة األمـ قبؿ مف تدخؿ كؿ ليس أنو إال
 بعدـ قرارات مف عنيا يصدر ما ينعت ال حتى بيا األخذ يمـز التي الشركط بعض ىناؾ

 :يأتي ما الشركط ىذه كمف المشركعية،

 مكجية غير المتحدة األمـ بيا تقـك التي اإلنسانى التدخؿ عممية تككف أف يجب -1
 أم عمى أك المعنية لمدكؿ السياسى االستقالؿ أك األراضى سالمة ضد( 2/4 )لممادة كفقا
نماء الدكلييف، كاألمف السمـ بحفظ المتمثمة المتحدة األمـ كمقاصد يتفؽ ال اخر كجو  كا 

 الصبغة ذات الدكلية المشكالت لحؿ الدكلي التعاكف كتحقيؽ األمـ بيف الكدية العالقات
 الشركط مع متكافقة قراراتيا تككف أف ضركرة مع ،1كاإلنسانية كاالجتماعية االقتصادية
 . إيضاحيا سبؽ التي كالتنفيذية كاإلجرائية المكضكعية

 التي كالمنظمة الشديدة المعاناة حاالت في اإلنساني التدخؿ عممية تككف أف يجب -2
 كاسع الكحشى كالقمع العرقي كالتطيير الجماعية اإلبادة حاالت مثؿ األفراد، منيا يعاني
 جسيمة االنتياكات تككف أف بمعنى الخضكع، عمى مف الناس مف مجمكعة إلرغاـ النطاؽ

 .2 الدكلييف كاألمف السمـ تيدد خارجية مضاعفات إلى تؤدل كصارخة

                                                           
1 -francis fukuyama « the endof histary » the international interest, no 16 (washinton 
summer 1989)  p 4. 
2 -wolter R.mead the american foreign policy tradition » woldpolicy journal vol, 11 No, 4 
new york winter 1994-1995 p10-12. 
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يتعيف قبؿ ممارسة التخؿ اإلنساني استفادة الكسائؿ السميمة األخرل كافة، فال يتـ -3
لمجكء إلى القكة إال بعد استفادة الكسائؿ األخرل التي تحتـر سيادة الدكلة المعينة، كمع مراعاة 

 1.أال ينتج عف التدخؿ آثار أكثر خطكرة مما لك ترؾ األمر ليحؿ داخميا

يجب اف يككف  التخؿ اإلنساني مجرا مف كؿ غرض ذاتي لمدكلة المتداخمة، كما -4
 .2يجب أف تتناسب الكسائؿ المستخدمة مع اليدؼ الذم تـ التدخؿ مف أجمو

كذلؾ في حالة استعانة االمـ المتحة بدكلة أك اكثر لتنفيذ قراراتيا، كفي ذلؾ يرل 
أف االلتزاـ باحتراـ القانكني الدكلي االنساني يقتضي فجميع "أستاذنا الدكتكر سعي جكيمي 

الحكاؿ عدـ التذرع بأم سبب، كالدفاع الشرعي أك القصاص أك مكافقة الضحايا أك حالة 
 .3كمبرر النتياؾ االلتزامات اإلنسانية- الضركرة

 المطمب الثاني

 اإلنسانى المتحدة األمم لتدخل العممية ممارسةال

 الدكلية العالقات صػػعيد عمى متميزة مكانة الحاضر الكقت في اإلنسانى العمؿ يحتؿ
 .الدكؿ مف لمعديد الخارجية السياسة اىتمامات قمة عمى كصار المعاصرة

 الى سعى حيث األمف، مجمس عمؿ عمى كاضحة آثارا كالتطكر االىتماـ ىذا ترؾ كقد
 فحتى ، ،المتحدةمـ األ ميثاؽ مف السابع الفصؿ كبيف اإلنسانية المساعدة بيف عالقة ايجاد
 القياـ في حصرفت المتحدة لألمـ التابعة السمـ حفظ لقكات التقميدية الميمة كانت قريب عيد

 .4المتحاربيف بيف كالفصؿ النار إطػالؽ كقؼ عمى كاإلشراؼ المراقبة بأعماؿ

                                                           
بيركت )العالـ، ترجمة منعـ النعماف  ريتشارد بارنت، حركب التخؿ االمريكي في العالـ، حركب  التدخؿ االمريكي في- 1
. 249ص  (1974ابف خمدكف،  دار
. 128-124 ص- سابؽ، صاؿمرجع اؿسعيد سالـ جكيمي، استخداـ القكة في القانكف الدكلي العاـ، -  2
سعيد سالـ جكيمي، القانكف الدكلي اإلنساني، أفاؽ كتحديثات، المؤتمرات العممية لجامعة بيركت، لجزء الثالث، -  3

. 269، ص 2005منشكرات الحمبي الحقكقية، 
. 19سابؽ، ص اؿمرجع اؿحساـ أحمد ىنداكم، التخؿ الدكلي اإلنساني، - 4
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 ،1992 عاـ مف اعتبارا القكات ىذه عمؿ طبيعة عمى طرأ قد ىاما تطكرا أف غير
 .ةمانساف ىداؼأل القكات ىذه بإنشاء األمف جمسـ قياـ المتصكر مف صار حيث

إاّل أف ىذه األىداؼ االنسانية المعتمدة مف قبؿ األمـ المتحدة ك أجيزتيا لتبرير 
التدخؿ في الشؤف الداخمية، كثيرا ما كاف يثبر مشكمة السيادة كالمجاؿ المحجكز لمدكلة، 

كعميو إنتقؿ المجتمع الدكلي مف مفيـك التدخؿ الدكلي االنساني الى ميفيـك مسؤلية الحماية 
التي ُتحمؿ بالدرجة األكلى الدكلة حماية مكاطنييا فإف لـ تستطع ذلؾ أك كانت ىي سبب 

 .    االنتياؾ لممدنييف كجب تدخؿ المجتمع الدكلي لحمايتيـ مف خالؿ األمـ المتحدة

عيف فر في النماذج بعض عمى الضكء إلقاء خالؿ مف الممارسة تمؾ كنتناكؿ
 ، كالتطكر الذم لحقواإلنسانىالعسكرم  التدخؿ مشركعية لمدل اـفيو نتعرض ،يفمستقؿ
 : لتالي االنحك عمى كذلؾ

 الصكماؿ في  العسكرمتدخؿ اؿ :األكؿ الفرع

 التدخؿ العسكرم في ليبيا: الثاني لفرعا

 الفرع االول

 إنسانية ألغراض الصومال في عسكريا المتحدة األمم دخلت

 التدخؿة مشركعي لدراسة كاضػحا نمكذجا الصكماؿ في الدكلي العسكرم التدخؿ يعتبر
 المتحدة األمـ لتدخؿ بالنسبة سكاء كذلؾ إنسانية، العتبارات لمدكؿ الداخمية الشئكف في

ف الدكؿ بعض لتدخؿ بالنسبة أك دكلية كمنظمة  الناحية مف المتحدة األمـ مظمة تحتف كا كا 
 العمميات سير حيث التدخؿ عممية قيادة حيث تـ قد تدخميا خػضكع دكف كلكف الرسمية

 . كاألحداث

 جانب إلى لمجدؿ إثارة المكضكعات أكثر مف كاف الصكماؿ في التدخؿ فإف كلذلؾ
 .كاليرسؾ البكسنة في التدخؿ
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 إلعتبارات تتـ عسكرية عممية أكؿ كانت أنيا إلى الصكماؿ حالة دراسة  أىمية كترجع
 .الغرضا ليػذ المنظمػة تدخؿ تطمب لـ دكلة في المتحدة األمـ تقرىا إنسانية

 الصومال فى الموقف : أوال

 في برم سياد الصكمالي بالرئيس اإلطاحة أعقاب في الصكمالية الدكلة انييار جاء
 نفسيا تفرض قكية حككمة تكاجد إلى تفض لـ األحداث ىذه ألف كنظرا، 19921 يناير 21
 االقتصادية كمكاردىا الدكلة سمطة برم سياد سخر فقد الصكمالية، األراضي سائر عمى

 يناير  إلى 1969مف  عاما عشريف كاالثنيف قرابة استمرت كالتي ،حكمو فترة طكاؿ الضئيمة
 معظـ كاحتكرت اليامة السياسية المراكز إلييا أسند التيك ،قبيمتو مصالح  لخدمة1991

 األخرل القبمية الجماعات تمرد إلى المطاؼ نياية في أدل الذم األمر القيادية، المناصب
 كالعشائر الطكائؼ بيف الصراع كاحتدـ النظاـ، إلسقاط المسمحكلجكؤىا إلى استخداـ العنؼ 

 الحيمكلة إلى الصراع ىذا أدل كلقد ة،المنيار الدكلة مقدرات عمى السيطرة بيدؼ الصكمالية
 عف اإلنسانية الدكلية المنظمات عجزت ككذا الجنكب في الزراعي بالنشاط القياـ دكف

 الفصائؿ بيف كالتناحر لجكع اصرعى يتساقطكف كانكا الذيف الصكمالييفالى  تكصيؿ
 كالقحط الجفاؼ مف متعاقبة مكجات مف الصكماؿ لو تعرضت ما إلى باإلضافة، المتحاربة
 .2الشديديف

 عاـ مطمع منذ الصكماؿ في الدكلي المجتمع كاجيو الذم المتفجر الكضع ىك ىذا
 المؤقت الرسمي الرئيس يتمتع فمـ فعالة، مركزية حككمة بدكف الصكماؿ كاف حيث ،1991
 تسيطر مناطؽ إلى العاصمة فييا بما البالد، قسمت كقد فعمية، سمطة بأية محمد ميدم عمي
 معكناتمف  كبيرة كمياتك عمى السط بسبب تعقيدا الكضع كازداد مسمحة، جماعات عمييا

 .حككمية غير دكلية منظمات مف تقدـ كانت التي اإلغاثة

 

                                                           
. 24، ص 1993 بريؿأؼ، الدكلية السياسة ، الصكماؿ فى الدكلة انييار ، الفكاؿ أميف  نجكل- 1

2- LAnnexe II (pp.12 a 14 ) du rapport du secretaire General des Nations  unies du 26 
Janvier 1993 (S/25168) 
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 األمن مجمس دور : ثانيا

 اإلفريقية الكحدة كمنظمة العربية الدكؿ جامعة – اإلقميمية المنظمات دكر يتجاكز لـ
 تؤكد التي القرارات إصدار مستكل – اإلسالمي المؤتمر كمنظمة ،(حاليا اإلفريقي االتحاد)

 .الكطنية المصالحة إلى كالدعكة الصكماؿ كحدة عمى الحرص

 إلى اإلغاثة معكنات كصكؿ تأميف مرحمة مف دكرىا تطكر فقد المتحدة األمـ عف أما
 الكطنية المصالحة محاكالت في دكرىا إغفاؿ دكف العسكرم، التدخؿ مرحمة إلى مستحقييا،

 .المتصارعة الجماعات بيف

المؤقت عف أعماؿ بعثة  ؿؤالمس ناشد اإلنسانية، المأساة ليذه نياية كضع في كرغبة
  مف يناير20ة في  مؤرخ رسالة في األمف، مجمس الصكماؿ في الدائمة األمـ  المتحدة

مجمس  إلى ، كقد بعث الرئيس السنغالي عبده ضيكؼ1بغرض المساعدة ، التدخؿ1992
 .1991في ديسمبر مماثمة برسالة األمف

 السابع الفصؿـ  أحكا عمى كاستنادا – األمف مجمس أصدر النداءات، ليذه كاستجابة
 لألمـ العاـ األميف القرار كيطالب  1992 يناير 22 مف في  733 رقـ القرار – الميثاؽ مف

 األمـ تقدميا التي اإلنسانية المساعدة لزيادة الالزمة باإلجراءات فكرا يضطمع بأف المتحدة
 .2 الصكماؿ أنحاء فى المتضرريف السكاف جميع إلى المتخصصة كككاالتيا المتحدة

، كأف  . بفاعمية المساعدات ىذه تسميـ عمى لإلشراؼ منسؽ بتعييف لذلؾ تحقيقا يقـك
 اإلنسانية المساعدة تقديـ جيكد في تساىـ أف الدكلية كالمنظمات الدكؿ جميع القرار يطالب

 .الصكمالى الشعب إلى

 فى الكطنية لممصالحة مؤتمر عقد المتحدة المتحدة لألمـ العاـ األميف مف كبمبادرة
 الجنراؿ كعف محمد ميدم عمي المؤقت الرئيس عف ممثميف بحضكر  1991 فبراير 1214
 اإلفريقية الكحدة كمنظمة العربية الدكؿ جامعة عف ممثميف إلى باإلضافة عيديد،

                                                           
1 - Doc . )S/ 23445( du 20 Janvier 1992. 

 (S/23829pat :27):الكثيقة بشأف الكضع في الصكماؿ 1992 أبريؿ 21بتقرير السكرتير العاـ لألمـ المتحة في-  2
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 ىذا في االتفاؽ تـ كقد ،اإلسالمي المؤتمر كمنظمة(  حاليا اإلفريقى االتحاد )اإلقريقة
 الفصائؿ انتيكت ما سرعاف كلكف، المتحاربة الفصائؿ بيف النار إطالؽ كقؼ عمى المؤتمر

 رعاية تحت( 1991 فبراير)ا أباب أديس في الكطنية لممصالحة آخر مؤتمر فعقد القرار ىذا
 (حاليا اإلفريقي االتحاد )اإلفريقية الكحدة منظمة

 آلية إنشاء عمى المتحارباف الرئيسياف الفصيالف كافؽ ، مف نفس السنةمارس 3كفي 
 في العاـ لألميف شخصي ممثؿ كتعييف المتحدة لألمـ تابعة تككف النار إطالؽلمراقبة كقؼ 

 .المختمفة المناطؽ عمى المعكنات كتكزيع تنسيؽ عف مسئكال يككفالصكماؿ 

 خطة يتضمف 746 رقـ القرار آخر قرارا األمف مجمس أصدر 1992 مارس 17كفي 
 .الصكماؿ إلى عاجمة معكنات لتقديـ يكما تسعيف لمدة شاممة عمؿ

 يمتـز كلـ لصكماؿ افي المسمح الصراع سػػتمرار بعقبة اصطدـ الخطة ىذه تنفيذ لكفك
 كقؼ لمراقبة فعالة عسكرية آلية كجكد لعدـ كذلؾ النار، إطالؽ كقؼ بقرارات الصراع طرفي
 .1النار إطالؽ

  عمىاألمر اقتصر الصكماؿ، في الدكلي التدخؿ مراحؿ مف المرحمة ىذه كفي
 العسكرل دخؿتاؿ مظاىر مف مظير أل أل ذلؾ يصاحب أف دكف عاجمة إنسانية معكنات
 1992  أغسطس مف 2 في األمف مجمس عاد ثـ مستحقييا، إلى المعكنات كصكؿ لضماف
 أنشئت كالتي  (onusom)  المتحدة األمـ قكة أفراد بزيادة يأذف الذم رقـ القرار كأصدر
 كتأ مف 2 في المؤرخ العاـ األميف مف بو  المكصى لمتقرير كفقا تكزيعيا كتـ سابؽ، بقرار

 .2الصكماؿ في الحالة بشأف 1992

 حتى اإلغاثة قكافؿ مرافقو الميناء، تأميف ضماف في القكة ىذه مياـ تحددت كقد
 .التكزيع بعمميات القياـ أثناء المراكز ىذه كحماية التكزيع، مراكز

                                                           
 ، مرجع2004كالصكماؿ،  ليبيا كالسكداف ضد ، الدكلي كالتدخؿ الدكلية الجزاءات ، مشركعية الضمكر  حمكد جماؿ - 1

. 446-445 ص- ص ،  سابؽ
. 680 ص ،سابؽاؿ مرجعاؿ، المعاصر الدكلي لقانكف فى ، اإلنسانى لتدخؿا ، حساف حسف حساـ- 2
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 كاختؿ الفكضى كعمت العنؼ فازداد التردم، عف تتكقؼ لـ الصكماؿ في األحكاؿ أف إال
 األساسية، بمياميا الكفاء في فرد 500 مف كالمككنة المتحدة األمـ أمف قكة كفشمت األمف،
 المناسبة الصيغة يقدـ ال  (onusom) عمؿ بأف االعتقاد إلى العاـ باألميف حدا الذم األمر

 .1الصكماؿ في اإلنسانية األزمة لمكاجية

زاء  مف السابع الفصؿ إلى االستناد فكرة العاـ األميف طرح المتردم الكضع ىذا كا 
 إلى الدكلية اإلغاثة كصكؿ بيدؼ ليس الصكماؿ في القسرم العسكرم كالتدخؿ الميثاؽ،

 استخداـ طريؽ عف الصكماليةمشكمة  لؿ شاممة سياسية تسكية فرض بيدؼ كلكف مستحقييا،
 .القكة

 إلى جندم ألؼ ثالثيف إرساؿ األمريكية المتحدة الكاليات عركض عمى كبناء
، أصدر مجمس  ضخمة عسكرية عممية في دكؿ عدة قكات مف تحالؼ كقيادة الصكماؿ

 باستخداـ األعضاء لمدكؿ، كالذم يرخص 1992 مف ديسمبر 3 في 794األمف قراره رقـ 
 كقت أسرع في الصكماؿ في اإلنسانية ثةاااإلغ لعمميات آمنة بيئة لتييئة الالزمة الكسائؿ كؿ

  قكاتيا مف ألفا 28 حكالي األمريكية المتحدة الكاليات أرسمت القرار، ليذا كاستجابة ،"ممكف
 2.الصكماؿ في األمؿ إستعادة سميت التي العممية في أخرل دكلة 12 قكات لتقكد

 إنسانية ألغراض الصومال في الدولي التدخل مشروعية مدى : ثالثا

 اإلغاثة قكافؿ عمى المستمر كاالعتداء ،الصكمالية الفصائؿ بيف القتاؿ احتداـ أف يمكف القكؿ
 كالجكع القتاؿ صرعى يتساقطكف الذيف الصكمالييف إلى كصكليا كمنع لنيبيا اإلنسانية
 التدخؿ فقرار ،اإلنسانية المأساة ىذه لكقؼ المتحدة األمـ لتدخؿ كافيا مبررا يعد، كالمرض
 حيث مف التدخؿ فقرار الدكلية، الشرعية كمقتضيات متناقضا يعد أف يمكف ال العسكرم
 التي المالبسات إلى يعكد إنما مشركعيتو، مف يناؿ أف يمكف ما كأف مشركعا يعد األصؿ
 .التنفيذ مكضع بكضعو تحيط

 
                                                           

. 1992  نكفمبر29  في األمف مجمس رئيس إلى العاـ السكرتير مف المكجو الخطاب- 1
. 450سابؽ، صاؿمرجع اؿالدكلي،   كالتدخؿ الدكلية الجزاءات مشركعية الضمكر، حمكد  جماؿ- 2
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 : اآلتى فى الصكماؿ في الدكلي التدخؿ مشركعية مف يناؿ أف يمكف ماكنكجز 

 :اإلشراف ميمة عن المتحدة األمم تخمي -1

 مشركعية أف أكضحنا، أف سبؽ كقد لعمميات، ؿباإلدارة المتحدة الكاليات تمسؾإذ  
نما صدكرىا، عند الدكلية الشرعية كقكاعد تكافقيا بمدل فقط ترتيف ال األمف مجمس قرارات  كا 
شراؼ مراقبة بمدل كذلؾ ترتبط  اضطالع شأف مف إذ لقرارات، ىذه لتنفيذ المتحدة األمـ كا 
 ىذه تتكخاىا لتي لألىداؼ القكات تجاكز عدـ ضماف القكات، عمى باإلشراؼ المتحدة األمـ

 المتحدة الكاليات تجاىؿ الصكماؿ، إلى الدكليةكات الؽ كصػػػكؿ بداية منذ كضح فقد القرارات،
 .الصكماؿ في المتحدة لألمـ حقيقي دكر ألم األمريكية

 زعماء مع اتصاالت باإلجراء لمرئيس الشخصي كالممثؿ األمريكي السفير بادر فقد
 أك بذلؾ األمف مجمس إخطار دكف األمريكية القكات تدخؿ ترتيبات كضع بشأف الفصائؿ
 .بذلؾ منو تفكيض عمى الحصكؿ

ألميف ا ممثمي مع سيؽفالت آلية األمريكية القيادة تجاىمت العسكرم العمؿ ميداف كفي
 .العممية تنفيذ كيفية في المباشر بالتدخؿ ليـ تسمح فمـ  ،المتحدة لألمـ لعاـا

 :األمن مجمس قرارات أىداف تنفيذ عن البعد -2

 التي لمدكؿ القكات ىذه عمى اإلشراؼ ميمة عف المتحدة األمـ تخمي نتائج مف كاف
 تنص التي تمؾ غير اخػػرل أىداؼ لتحقيؽ الدكؿ ىذه سعي أماـ لباب يفتح أف ،إلييا تنتمي
 .األمف مجمس قرارات عمييا

 في الدكلية القكات لتدخؿ رئيسييف ىدفيف تحقيؽ بالتدخؿ القرار استيدؼ حيث
عادة جانب مف اإلنسانية االعتبارات ،الصكماؿ  نجد ،اآلخر الجانػػب مف كاالستقرار السمـ كا 

 االعتبارات عمى يقـك البالد في السمـ لغرض تدخميا أف تعمف األمريكية المتحدة الكاليات أف
 إلى لمتكصؿ تمييدا الصكمالية الفصائؿ سالح نزع مياميا في يدخؿ كال فقط، اإلنسانية
 .البالد في المنشكدة السياسية التسكية
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 فإف الفصائؿ،ؾ تؿ حالس نزع يستتبع احرةفالمت الفصائؿ عمى السمـ فرض كاف كلما
 في الصراع قاد أحد بةصمنا عمى اقتصر االتجاه ىذا في األمريكية القيادة بو قامت ما

 الخاصة القكات مف فرقة إرساؿ إلى عمدت العداء- عيديد فارح محمد الجنراؿ- الصكماؿ
 التابعيف الباكستانييف الجنكد بمقتؿ ةتيـ ب تولمطارد األمف مجمس مف صادر اررؽ عمى بناء

 يكفلـ  السمكؾ كىذا ،1األمريكية المتحدة الكاليات قيادة تحت الصكماؿ في الدكلية لمقكات
 بحيث خصمو مكاجية  الذم ييدؼ الى تدعيـ ميدم محمد فيالسياسى اليدؼ مف مجردا

 .لصالحو الصكماؿ في لمصراعسية السيا التسكية تتـ

 مف بدال الصكمالية األزمة تفاقـ إلى أدت إشكاليات عدة التدخؿ ىذا ابرز حيث
 حؿ في المتحدة الكاليات ك المتحدة األمـ مف كؿ دكر اتضاح عدـ ذلؾ مف ك احتكائيا
 العممية تكجيات تحديد أك المختمفة المياـ تنفيذ أك العممية قيادة في سكاء الدكلية األزمات
 القكة ميمة بشأف األمريكية كاإلدارة العاـ األميف بيف رء ا اآل في التضارب بدأ فقد الكمية،
 .7942رار الؽ صدكر بمجرد الصكماؿ في الدكلية

 األمـ مف كؿ  أفحيث ،ىذا يكمنا الى 1991 منذ راراالستؽ الصكماؿ يشيد لـ
 لكنيـ الصكمالية الفصائؿ بيف زاعالف تسكية حاكلكا اإلقميمية المنظمات بعدىا مف ك المتحدة

 عبد" كحككمة 2000 جيبكتي اتفاؽ بمكجب "حسيف صالد" حككمة تنصيب رغـ ينجحكا لـ
 ك، سكءا السياسي ك اإلنساني الكضع ازداد ،2003  نيركبي اتفاؽ بمكجب "يكسؼ اهلل

 االنتقالية كالحككمة اإلسالمية المحاكـ بيف اندلع الذم2006  المسمح زاعفالف ىذا مف األكثر
 اعتبرت األمريكية المتحدة الكاليات كأف خاصة مستيدفا بمدا الصكماؿ أصبح حيث تدكيمو تـ

 يعيشيا التي الظركؼ ىذه اثر كعمى اإلرىابي، القاعدة لتنظيـ تنتمي بأنيا اإلسالمية المحاكـ
 3الصكمالية المعضمة لحؿ الحماية مسؤكلية إطار في األمف مجمس عاد الصكمالي الشعب

ف الصكماؿ في التدخؿ قرار أف إلى ذلؾ مف كنخمص  الشرعية كقكاعد متفقا جاء كا 
 كثيرا بو َبُعد قد األمريكية المتحدة الكاليات بقيادة الدكؿ لبعض تنفيذه ميمة ترؾ فإف الدكلية،

                                                           
 9 ص السابؽ، المرجع ، لعمامرة ليندة- 1
 324 ص ، السابؽ المرجع ، الصفراني السالـ عبد عمراف- 2
 8،ص السابؽ المرجع السياسية، األبعاد ك الدكلية الشرعية بيف ما حقكؽ لحماية األممي التدخؿ- 3
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 ارنظ اإلنساني لمتدخؿ القانكني األساس كضكح عدـ أثار ، بحيث1الشرعية ىذه إطار عف
 اإلنسانية المتحدة األمـ لعمميات كجيت التي االتيامات مف العديد عف فضال ،اراتاعتب لعدة

 اتخاذ في اإلنسانيةالعكامؿ  عمى السياسية العكامؿ بمتغؿ ك ناحية، مف االنتقائية ك بالتحيز
 تدخؿ بعممية القياـ ليا كفقا ينبغى التي األسس مشكمة أثيرت أخرل ناحية مف ،التدخؿ رارؽ

 حاالت كؿ في التدخؿ فعال يتـ ىؿ مثؿ تساؤالت عدة ثارت الصدد ىذا كفى .إنسانية
 م مناطؽ اخرل مف العالـؼ المتحدة األمـ قكات تمعبو الذم الدكر ىك ما ؟ اإلنسانية الككارث

؟  تدخميا مف اليدؼ كتحقيؽ ىناؾ اإلنسانية المعاناة تخفيؼؿ مثال

 معينة حاالت لمكاجية الميثاؽ مف السابع الفصؿ أحكاـ تطبيؽ ظير ذلؾ جميا مف خالؿ
 الدكلييف، األمف ك السمـ عمى التأثير ك الخطكرة درجة في تتماثؿ أخرل حاالت حساب عمى
 تنتاب التي الخركقات ءاإز قمقو عف فيو يعرب الذم الكقت ففي ،معيا تعاممو الختالؼ رانظ

 الدكلييف، كاألمف لمسمـ مخال اعتباره درجة إلى فيو مبالغ بشكؿ الصكماؿ في اإلنساف حقكؽ
 مف الشيشاف في اإلنساف حقكؽ انتياكات عف الصمت الدكلي األمف مجمس فيو يمتـز نجده
 عف كسككتو مصيره، تقرير في الشيشاني الشعب حؽ كتجاىمو 1996 عاـ في ركسيا طرؼ
 مف اآلالؼ تارعش فييا ىمؾ ،حيث 1999 الركسي الجيش بيا قاـ التي اإلبادة حممة

 .2المدنييف

 عالـ دكؿ مف العامة الجمعية في الكفكد بعض مكقؼ كاف المزدكجة، المعايير ليذه كنتيجة
 المساس عمى ينطكم إنساني أساس عمى الخارجي التدخؿ أف ككف بالتخكؼ، مشكبا الجنكب
 .3الخطيرة باآلثار مفعما كاف لذلؾ الكطنية بالسيادة

 جسيمة رابأضر كالتسبب كاالنتقائية التعسؼ في اإلنساني التدخؿ مخاطر كلتجنب
 حاالت في يطبؽ محدد قانكف تطكير مف البد األمف، مجمس طبيعة ظؿ في اإلنساف لحقكؽ

                                                           
. 215-214 ص ، سابؽاؿ مرجعاؿ األمف، مجمس سمطات حدكد ، ىداكل  حساـ أحمد-1
 24 ص ، 2000 ةالقاىر العربية، النيضة دار األكلى، الطبعة اإلنسانية، لحماية التدخؿ ك اإلنساف حقكؽ إبراىيـ، عمي- 2
 دار ،1 ط ، الدكلي الطابع ذات غير المسمحة النزاعات في المتحدة األمـ تدخؿ ، قاسـ زيداف الرحمف عبد مسعد- 3

 .370 ، ص 2003 لمنشر، اإلسكندرية الجامعة
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 مجمكعة إلى القانكف ىذا يستند أف يمكف ك اإلنساف، لحقكؽ الجسيمة ك الكاسعة االنتياكات
 .1السياسي الجانب مف كتحد اإلنساني الجانب رقي إلى تؤدم التي المعايير مف

 مف بات الذم الدكلي كالمجاؿ لمدكلة السيادم المجاؿ بيف الصارخ التناقض ظؿ كفي
 ليذا كنتيجة لإلنسانية، المشتركة بالحقكؽ المعنييف مختمؼ بيف لمجدؿ إثارة المكاضيع أكثر

 عميو أطمؽ تقريرا المتحدة لألمـ التابعة الدكؿ كسيادة لمتدخؿ الدكلية المجنة كضعت الجدؿ
 أف عميو يحتـ الذم الدكلي المجتمع كاجب بيف التكفيؽ اجؿ مف "الحماية مسؤولية" اسـ

 .2الدكؿ سيادة احتراـ ضركرة ك اإلنسانية لمقكاعد الكاسعة أماـ االنتياكات يتدخؿ

 الثاني الفرع

 تجاوز الحق في التدخل االنساني نحو مسؤلية الحماية

  (2011تدخل حمف الناتو في ليبيا )

مف خالؿ ىذا الفرع نمقي الضكء عمى مفيـك مبدأ مسؤلية الحماية ككعرض كجيز  
نتطرؽ ألصؿ ىذا المفيـك كالمعايير التي يتميز بيا كالركائز التي يقـك عمييا باإلضافة، كما 

 إعماال لمبدأ مسؤلية 2011نتطرؽ في ىذا الفرع إلى التدخؿ العسكرم لحمؼ الناتك في ليبيا 
 .الحماية مع بياف مدل مشركعية ىذا التدخؿ

 مفيوم مبدأ مسؤلية الحماية: أوال

 األمـ أركقة كفي المفكريف، صفكؼ بيف إنتشر الذم كالعممي األكاديمي لمجداؿ كاف  
 العاـ، الدكلي القانكف مضاميف عمى ىاـ تأثير كالسيادة، التدخؿ مفاىيـ حكؿ المتحدة،
 السيادة" مبدأ بركز المضاميف ىذه كمف الجديدة، كالتطكرات التحديات مع كتعاممو

                                                           
 253 ص السابؽ، المرجع الرحمف، عبد يعقكب محمد -1

2- LUIGI (C) –LAURENCE (B), De la responsabilité de protéger ou d’une nouvelle parure 
pour une nation déjà bien établie, Revue Général du Droit International Publique, Vol 110, 
N1, 2006, P-13-14 
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 الدكلة سيادة كبيف الحديثة، التدخؿ مفاىيـ بيـ لمبرط جسر بمثابة أتى الذم "كمسؤولية
 .1بقكة نفسيا تطرح مازالت التي التقميدية،

 كاف  أنو إذاسابقا المتحدة لألمـ العاـ األميف "غالي بطرس" إعتبر المجاؿ ىذا كفي 
 منذ السائد المبدأ أف فيو مراء ال فمما محكريا، يزاؿ ال أراضييا ككحدة الدكؿ سيادة إحتراـ
 المتصكرة بالدرجة مطمقا مبدأ يكف لـ أنو كالكاقع، قائما يعد لـ-  المطمقة السيادة مبدأ -قركف

 مف ال السيادة مسألة في التفكير نعيد أف لزمننا الرئيسية الفكرية المقتضيات كمف نظريا، لو
نما الدكلييف، كالتعاكف األمف في حاسمة أىمية لو الذم جكىرىا إضعاؼ أجؿ  بقصد كا 

 .أنيا اإلقرار
 كىذه كظيفة، مف أكثر كتؤدم شكؿ مف أكثر خذأت أف  لمسيادةيمكفكما يرل أنو 

 الفرد كحقكؽ بينيا، فيما أك الدكؿ داخؿ سكاء المشكالت حؿ عمى تساعد أف يمكف الرؤية
 تعطي كالتي قاطبة البشرية تممكيا التي العالمية السيادة مف أبعد إلى تستند الشعكب كحقكؽ
 كىذا مجمكعة، في العالـ تمس التي بالقضايا نفسيا لشغؿ مشركعا حقا الشعكب جميع
 اإلعتراؼ بذلؾ كيصؿ الدكلي، لمقانكف التدريجي التكسع في لو متزايدا إنعكاسا يجد المعني

، القائمة المشكالت جؿ أك  كؿبمفردىا تستطيع ال كحككمتيا الدكؿ أف إلى  فالتعاكف اليـك
 2"عنو غنى كال منو مناص ال الدكلي

 أصل مبدأ مسؤلية الحماية- أ

 الدكلي المجتمع فعؿ رد كفاية عدـ ىك الحماية مسؤكلية مبدأ تطكر كراء السبب إف
 كالبكسنة كركاندا الصكماؿ في حدث كالذم ،"العرقي كالتطيير الجماعية اإلبادة" لمنع

نبثؽ التسعينات، في كككسكفك  .3اإلنساني التدخؿ شرعية حكؿ الدائر الجدؿ مف كا 

 مف العامة الجمعية في "عناف ككفي" السيد المتحدة لألمـ العاـ األميف كجو حيث
 يمر الدكلة سيادة مفيـك أف" فيو قاؿ كالذم 1999 العامة الجمعية إلى السنكم تقريره خالؿ

                                                           
 .79 ص سابؽ، مرجع التبدؿ، طكر في مفيـك الدكلي التدخؿ الرحباني، نقكال ليمى- 1
 70 ص ،سابؽ مرجع الدكلية، العالقات في اإلنساني التدخؿ الرحماف، عبد يعقكب محمد- 2
رابحي لخضر، التدخؿ الدكلي بيف الشرعية كالمشركعية، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة تممساف، - 3

 .284، ص 2015
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 ضغط تحت كقكعو إلى فقط تعكد ال كبرل تحكؿ بعممية الحديث معناه كفي ،يةجكىر في
 كليس شعكبيا خدمة في أداة اآلف إلييا ينظر أف يجب فالدكؿ الدكلي، كالتعاكف العكلمة
 باعتباره عميو كركز اإلنساف أك الفرد سيادة تعبير مرة ألكؿ "عناف ككفي  "كاستخدـ العكس
 إنساف كؿ حؽك الفردية الحقكؽ انتشار نتيجة يدامتز بدعـ كيحظى بو، الكعيد يتجد مفيكما

 تطمعات تكفر تعد لـ الدكلة، سيادة أم لمسيادة التقميدية المفاىيـ ألف مصيره، تحديد في
 .1الحرية نحك سعييا في الشعكب

 يحمي أف يمكف -السيادة حتى - قانكني مبدأ أم أف التأكيد يجب العاـ لألميف كفقا
 الخيار دائما يظؿ أف يجب عسكرماؿ فالتدخؿ، ...اإلنسانية ضد ئـاجر مضى كقت أم مف

 .2عنو التخمي يمكف ال الذم الخيار ىك الجماعي، القتؿ مكاجية في لكف األخير، كالمالذ

 كجو العامة، لمجمعية كالخمسكف الخامسة الدكرة في ـ، 2011ـعا في ثانية كمرة  
 في جديد تكافؽ إلى نيائيا التكصؿ ليحاكؿ الدكلي المجتمع إلى ُممحة نداءات ككفي عناف

 مف سكاء المعينة األساسية المسائؿ حكؿ "الكممة تكحيد ك" المسائؿ ىذه كيفية حكؿ اآلراء
 التدخؿ كاف إذا" التالي النحك عمى المركزم السؤاؿ كجو كقد العممية، أك المبدأ حيث

 نستجيب أف عمينا ينبغي نحك أم فعمى السيادة، عمى مقبكؿ غير إعتداءا حقا يمثؿ اإلنساني
 اإلنساف لحقكؽ كالمنيجية الجسيمة إلنتياكاتؿ ينيتسا، برييرربس أك بركاندا شبيية لحاالت

 .3"المشتركة إنسانيتنا مبادئ مف مبدأ كؿ في تؤثر التي

 الدكلية المجنة "إلنشاء 2000 عاـ في الكندية الحككمة أعمنت التحدم، ليذا استجابة
 مناقشة مف بااالقتر ىك المجنة ىذه مف الغرض كاف، "iciss الدكؿ كسيادة بالتدخؿ المعنية
 بعد سجمت التي تمؾ مثؿ مختمفة نظر كجية مف إنسانية ضارغأل بالتدخؿ المتعمقة المسائؿ
( iciss)، لذا سعت فكرة مسؤلية الحماية التي كضعتيا لجنة السيادة كالتدخؿ 19904سنة 

                                                           
 ،السابؽ المرجع ، المدنييف لحماية الدكلية المسؤكلية إطار في تحكؿ: التدخؿ " كاجب" ، سالمة أيمف- 1

2-  ALEX J.BELLAMY, Responsibility to Protect, op. cit, p 35 
 .285 التدخؿ الدكلي بيف الشرعية كالمشركعية، المرجع السابؽ، صرابحي لخضر،- 3

4- MARIA Rita Mazzanti, From state sovereignty to Responsibility to Protect, Thèse de 
Doctorat, institut d'études politiques de PARIS, Ecole doctorale en science politique, CERI, 
Programme Doctoral de La Relations Internationales, 2013, P 89 
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 لحماية الدكلي المجتمع مسؤكلية ك السيادة في الدكلة حؽ بيف األساسي التناقض معالجة
 .1المدنييف

 "الحماية مسؤولية "بعنكاف تقريرىا لجنة السيادة كالتدخؿ  أصدرت كاحد عاـ بعد
 إلى كسمطة السيادة مفيـك مف التحكؿ إلى كالدعكة الجديدة المفاىيـ مف الكثير تضمف الذم
 .كمسؤكلية السيادة مفيـك

 :ىي أساسية مبادئ ثالث عمى فيو كأكدت
 "اإلنساني التدخؿ" بدؿ "لمحماية الدكلية المسؤكلية" مفيـك إستخداـ ىك: األكؿ المبدأ  -

 .كالييمنة السيطرة مخاكؼ مف األخير التعبير يثيره قد ما ليتجنب
 الكطنية الدكلة يد في الكطني المستكل عمى الحماية مسؤكلية بكضع يتعمؽ: الثاني المبدأ  -

 .األمف مجمس سمطة تحت الدكلي المستكل كعمى
 تتـ أف يجب "اإلنسانية الحماية" ألغراض التدخؿ عممية أف عمى فيركز: ثالثاؿ المبدأ  -

 .2مسؤكلية مباشرة السمطة عمى كبناء كفاعمية، ككفاءة بجدية

 كارثة مف مكاطنييا حماية مسؤكلية السيادة، ذات الدكلة تتحمؿ التعاليـ، ليذه كفقا
 مستعدة غير الدكلة تككف عندما المسؤكلية، تحمؿ عميو الدكلي المجتمع كلكف تفادييا، يمكف

المدنييف  مكاطنييا حماية عمى قادرة غير أك

 االنتياكات مف اإلنساف حقكؽ لحماية آلية كاف الذم المفيـك ليذا الحقيقية النشأة إف
 مسؤكليات مف عميو تنطكم ما ؾاردكا   السيادة عمى كالقمؽ تصيبيا، أف الممكف مف التي

 تاالتطكر بؿ ،فقط  iciss الدكؿكسيادة  لمتدخؿ المستقمة الدكلية المجنة عمى ارؾح ليست
 ما لمنقاش السائد االتجاه احتالؿ في سريعة كانت بعد فيما الحماية بمسؤكلية لحقت التي
 عاـ في  "عناف ككفي"  أنشأ فقد الدكلي، القانكف ناحية مف الصكت بسرعة كصفو يمكف

 مف ذلؾ كالتغير، كالتحديات بالتيديدات المعني المستكل رفيع المتحدة األمـ فريؽ 2003
                                                           

 القكة استخداـ مشركعية الحماية مسؤكلية عقيدة تعزز ىؿ: إنسانية ألغراض العسكرم التدخؿ ماسينقياـ، يؼ أ- 1
 .158ص  ، 376،2009  العدد ، 91 المجمد األحمر، لمصميب الدكلية المجمة مف تامختار ؟ إنسانية ألغراض

 كمية الدكلية، كالعالقات الدكلي القانكف في ماجستير مذكر ،ماإلنساف كالتدخؿ الدكلي األمف مجمس" الدراجي، بديار- 2
 .117، ص2011، 01 الجزائرجامعة الحقكؽ،
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 فعالة تككف لكي المطمكبة كالمؤسسات السياسات أنكاع حكؿ جديدة أفكار عف البحث جؿأ
 .1العشريف ك الحادم القرف في

 كجكد في المستجد المبدأ نؤيد نحف" :بقكلو الحماية مسؤكلية إلى التقرير ىذا أشار أيف
 كمالذ العسكرم بالتدخؿ تأذف األمف مجمس يمارسيا الحماية عف جماعية دكلية مسؤكلية

 "أخير
 التدخؿ حؽ في ليست المسألة بأف يدامتز ؼااعتر ثمة"كما يذكر التفرير الرفيع المستكل بأف "

 يتصؿ عندما دكلة كؿ عاتؽ عمى تقع التي الحماية مسؤكلية ىي بؿ، دكلة أية جانب مف
 العرقي كالتطييرب كاالغتصا الجماعي كالقتؿ، تفادييا يمكف كارثة مف السكاف بمعاناة األمر
 .2"ضالألمر كالتعرض المتعمد كالتجكيع كالتركيع القسرم الترحيؿ طريؽ عف

 لمجمعية العالمية القمة مؤتمر في الحماية مسؤكلية رسميا العالـ زعماء تبنى كما 
 المتحدة األمـ في األعضاء الدكؿ كافقت أيف ، 2005 عاـ  مفسبتمبر المتحدة لألمـ العامة
 . الحماية مسؤكلية تفاصيؿ عمى

 أف الستكف، دكرتيا في ـ، 2114 سبتمبر 10 في العالمي القمة مؤتمر نتائج كمف
 كالجرائـ العرقي كالتطيير الحرب كجرائـ الجماعية اإلبادة مف السكاف حماية عف المسؤكلية
 كقكع منع المسؤكلية ىذه كتستمـز حدة عمى دكلة كؿ عاتؽ عمى تقع اإلنسانية ضد المرتكبة

 اإللتزاـ المتحدة األمـ خالؿ مف أيضا الدكلي المجتمع عاتؽ عمى يقع كما، الجرائـ تمؾ
 لمفصميف كفقا الكسائؿ، مف كغيرىا كاإلنسانية الدبمكماسية الكسائؿ مف مالئـ ىك ما بإستخداـ
 الجماعية اإلبادة مف المدنييف السكاف حماية في لممساعدة الميثاؽ، مف كالثامف السادس
 إجراء طريؽ عف كذلؾ اإلنسانية، ضد المرتكبة كالجرائـ العرقي كالتطيير الحرب كجرائـ
 األممي لمميثاؽ ككفقا األمف مجمس طريؽ عف حاسمة كبطريقة المناسب الكقت في جماعي

                                                           
 العمـك ك الحقكؽ في الماجستير شيادة لنيؿ مذكرة ، الحماية عف مسؤكلية إطار في الدكلي التدخؿ ، بككريطة عمي- 1

 20، ص 2014-2013 الحقكؽ ،كمية بكمرداس بكقره أمحمد جامعة ، دكلية عالقات ك دكلي فقانك ، السياسية
 .316 ص السابؽ، المرجع، ...إنسانية ألغراض العسكرم التدخؿ ماسينغياـ، يؼا- 2
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 المنظمات مع كبالتعاكف حدة عمى حالة كؿ أساس عمى ، منوالسابع الفصؿ ذلؾ في بما
 .1اإلقتضاء حسب الصمة ذات

 كالستكف الثالثة الدكرة في ـ،2009 سنة المتحدة لألمـ العاـ لألميف تقرير كفي
 رؤساء أكد حيث "الحماية عف المسؤكلية تنفيذ" عنكاف تحت المتحدة لألمـ العامة لمجمعية
 .2الحماية عف المسؤكلية مبدأ تفعيؿ عمى باإلجماع كالحككمات الدكؿ

 كالمسؤكلية "كالتقيـ المبكر اإلنذار" بخصكص المتحدة لألمـ العاـ لألميف تقرير كفي
 الختامية الكثيقة مف 140 الفقرة ففي ـ، 2010 لعاـ كالستكف الرابعة الدكرة في الحماية عف

 الخاص المستشار ميمة تماما يؤيدكف أنيـ كالحككمات الدكؿ رؤساء أعمف القمة، لمؤتمر
 بشكؿ الخاص المستشار مسؤكليات كتتكقؼ الجماعية، اإلبادة بمنع المعني العاـ لألميف
 .3كالتقييـ المبكر اإلنذار قدرات عمى كبير

 لمجمعية كالستكف الخامسة الدكرة في المتحدة لألمـ العاـ لألميف تقرير في كجاء
 كدكف اإلقميمية الترتيبات دكر" عنكاف تحت األمف، لمجمس كالستكف السادسة كالسنة العامة،
 اإلقميمية، كدكف اإلقميمية الييئات تصدرت بذلؾك ،"الحماية عف المسؤكلية تنفيذ في اإلقميمية

 طميعة أكربا، في كالتعاكف األمف كمنظمة إفريقيا، غرب لدكؿ إلقتصادية الجماعة مثؿ
، سكاء حد عمى لتحقيقيا العممية كاألدكات الحماية مبادئ كضع إلى الرامية الدكلية الجيكد

ف  قيمة يضفي أف يمكف لتنفيذىا دؤكبة جيكد ببذؿ اإلقميمية كدكف اإلقميمية المنظمات قياـ كا 
 .4الحماية عف المسؤكلية بعيد بالكفاء المتعمقة اإلستراتيجية الثالث الركائز عمى مضافة
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 معايير المسؤلية عن الحماية- ب

 المعرضيف المدنييف حماية عمى قادرة ليست العسكرية غير الطرؽ تككف عندما
 العسكرية، القكة لنشر بالدعكة الحماية مسؤكلية تتصرؼ أف الحكمة مف عندىا لمخطر،
 المجازر لكقؼ أخير ككخيار، القاعدة ال االستثناء يشكؿ أف يجب العسكرم فالتدخؿ

 ىذا عمى كالدكلييف كالسمـ األمف تيدد التي العنيفة األزمة إلنياء العرقي، كالتطيير كاإلبادات
 يكلي الذم الدكؿ سيادة ك بالتدخؿ المعنية الدكلية المجنة تقرير إلى العكدة ينبغي األساس
 :منيا إنسانية ضاألغر العسكرم التدخؿ جؿأ مف محددة معايير

 :معيار اإلذن الصحيح- 1

 المعنية المجنة تعتبر إذ ىاـ، عنصر كىك عسكرم بتدخؿ اإلذف يستطيع مف يعنيك
 لألميف يمكف كما األمف، مجمس ىك بالتدخؿ اإلذف إلعطاء ىيئة أفضؿ أف كالسيادة لمتدخؿ
 مف 99 المادة بمكجب لمتدخؿ األمف مجمس إلخطار بطمب يتقدـ أف المتحدة لألمـ العاـ
حؿ  بحث األمف مجمس إلى تطمب أف العامة لمجمعية يحؽ ككذلؾ المتحدة، األمـ ميثاؽ
 األمف مجمس مف تطمب أف اإلقميمية لممنظمات يحؽ كما 11/3المادة  كفؽ معيف نزاع
 .1ؿبالتدخ اإلذف

 :العادلة القضية معيار -2

 :تجنب أك إيقاؼ عمى يقتصر أف العسكرم التدخؿ أف عمى الحماية مسؤكلية تممي
 بنية يكف لـ أـ ذلؾ أكاف سكاء كقكعيا، يخشى أك كقعت األركاح في كبيرة خسارة  -

 عدـ أك الدكلة إىماؿ أك الدكلة مف مدبر عمؿ نتيجة كتككف الجماعية، اإلبادة
 .عاجزة الدكلة فيو تككف لكضع أك التصرؼ عمى قدرتيا

 أك بالقتؿ ذلؾ أكاف سكاء كقكعو، يخشى أك كاسع نطاؽ عمى عرقي تطيير  -
 . نساء إغتصاب أك إرىاب بأعماؿ القياـ أك كرىا اإلبعاد
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 معا كالىما أك الشرطيف بإحدل يتحقؽ العادلة القضية معيار أف المجنة ترل كما
 .1التدخؿ إقرار ألجؿ

 :معيار النية السميمة- 3

 تبريره يمكف كال الناس، معاناة تجنب أك كفؽ لمتدخؿ الرئيسي اليدؼ يككف أف يجب
 معينة محاربة مجمكعة مطالبة تعزيز أك الحدكد، تغيير بيدؼ العسكرية لقكة ؿإستخداـ أم

 .2اشرعي ىدفا ذاتيا حد في حكـ بنظاـ اإلطاحة كليست المصير، بتقرير

 :معيار الممجأ األخير- 4

 كيعني ىذا المعيار، أنو إذا تـ تقرير التدخؿ لحماية المدنييف فإنو البد مف أف 
فال يمكف تبرير . يككف قد تـ استطالع كؿ طريؽ دبمكماسي لمنع حدكث أزمة انسانية

 يعني كال، تاما أداءن  الكقاية مسؤكلية تؤدل عندما إال العسكرم بالقسر فعؿ برد القياـ مسؤكلية
 الكقت يتكفر ال ما فغالبنا كفشؿ، جربَ  قد القبيؿ ىذا  مفخيارٍ  كؿ يككف أف بالضركرة ىذا

نما نيايتيا، حتى العممية بيذه لمقياـ الكافي  معقكلة أسباب ىناؾ تككف أف يجب أنو يعني كا 
 .ينجح لف الظركؼ، جميع في اتخاذه حاكلنا لك المعيف التدبير بأف لالعتقاد

 :معيار الوسائل المتناسبة- 5

 األدنى الحد عند كحدتو كمدتو المزمع العسكرم التدخؿ حجـ يراعى ألف يجب كىنا
 متناسبة الكسائؿ تككف أف كيجب تحقيقو، المراد اإلنساني اليدؼ تحقيؽ لضماف الضركرم

 ىك ما بقدر المستيدؼ، البمد نظاـ عمى األثر محدكدية ىناؾ يككف أف كيجب الغايات، مع
 اإلنساني القانكف قكاعد جميع مراعاة يجب كما التدخؿ، مف الغرض لتحقيؽ حقا ضركرم
 .األكضاع ىذه في تامة مراعاة الدكلي
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 :لنجاح المعقولة االحتماالت معيار- 6

 أك كقؼ أم لمنجاح، معقكلة فرصة أمامو كانت إذا إال العسكرم العمؿ تبرير يمكف ال
 لمتدخؿ مبرر فال األكؿ، المقاـ في التدخؿ إلى أدت التي المعاناة أك الفظائع ارتكاب تجنب

 التدخؿ عكاقب تككف أف المرجح مف كاف إذا أك فعمية، حماية تحقيؽ يتسف لـ إذا العسكرم
 العمؿ تبرير يمكف ال الخصكص، كجو كعمى ء،اإجر أم اتخاذ عدـ عكاقب مف أسكأ

 .أكبر عنااصر سيسبب كاف إذا محدكدة بشرية حماية ضاألغر العسكرم

 :ركائز المسؤلية عن الحماية- ج

 العاـ األميف تقرير في جاء فيما كذلؾ الحماية، عف لممسؤكلية ركائز ثالث ىناؾ
 : 1التالي النحك عمى كىي A/63/667 الحماية عف المسؤكلية تنفيذ تقرير  المتحدة لألمـ

 .الحماية عن الدولة  مسؤولية :األولى الركيزة
 حماية عف دائمة مسؤكلية مف الدكلة عاتؽ عمى يقع ما في الركيزة ىذه تتمثؿ

 العرقي، كالتطيير الحرب، كجرائـ الجماعية اإلبادة مف ال أـ رعاياىا مف أكانكا سكاء سكانيا،
 المسؤكلية كىذه األفعاؿ، تمؾ إرتكاب عمى التحريض كمف اإلنسانية، ضد المرتكبة كالجرائـ
 مف الدكؿ عاتؽ عمى تقع كانت قانكنية إلتزامات كمف الدكلة سيادة مفيـك طبيعة مف نابعة
 عف المسؤكلية لشعار رفع مف حديث، كقت في جرل ما كليدة ليست أنيا أم تزاؿ، كال قبؿ

 .بو كالقبكؿ الحماية

 .القدرات وبناء الدولية المساعدة :الثانية الركيزة

 كأيضا اإللتزامات، بتمؾ الكفاء عمى الدكؿ بمساعدة الدكلي المجتمع إلتزاـ تتمثؿ في
 كالمجتمع اإلقميمية كدكف اإلقميمية كالترتيبات األعضاء الدكؿ بيف التعاكف مف اإلستفادة
 .المتحدة األمـ منظكمة بيا تتمتع التي النسبية كالمزايا القكة كمف الخاص كالقطاع المدني
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 .حاسمة وبطريقة المناسب الوقت في اإلستجابة :الثالثة الركيزة

 إطار في المناسب الكقت في التحرؾ عف األعضاء الدكؿ مسؤكلية في كتتمثؿ
 كتشتمؿ الحماية، ىذه تكفير في الدكؿ إحدل إخفاؽ يتجمى عندما حاسمة جماعية إستجابة

 تدابير أك الميثاؽ، مف السادس الفصؿ إطار في سممية تدابير :أدكات مجمكعة الركيزة ىاتو
 إطار في اإلقميمية كدكف اإلقميمية الترتيبات مع التعاكف أك السابع، الفصؿ إطار في قسرية
 المنحى تحديد في المتحدة األمـ كمقاصد كمبادئ أحكاـ تحتـر أف بشرط الثامف، الفصؿ
 .التدخؿ عمى األمف مجمس مكافقة إغفاؿ دكف تطبيقو، كفي التدخؿ لمتحرؾ األمثؿ

 .2011التدخل العسكري لحمف الشمال األطمسي في ليبيا : ثانيا

 المتمثؿ الدكلي المجتمع قبؿ مف عسكرم تدخؿ مف ليبيا في جرل ما أف اتضح لقد
 اإلنساف لحقكؽ الصارخة لالنتياكات نتيجة كاف الدكلية الشرعية تمثؿ التي المتحدة األمـ في
 كالمكاثيؽ ؼااألعر كافة متجاىال شعبو أبناء ضد الميبي النظاـ بيا قاـ كالتيد، البؿ في

 مف الصادريف الدكلييف ريفارؽاؿ إلى الدكلي تدخميا في الدكلية المنظمة استندت كقد، الدكلية
 بمكجب كذلؾ 2011 لسنة 1973 القرار رقـك 1970 رقـالقرار  كىما الدكلي األمف مجمس
 خمفيات التدخؿ، ليذا ستناادر خالؿ مف نتناكؿ ،المتحدة األمـ ميثاؽ مف السابع الفصؿ
 كما األزمة مف العربية الدكؿ كجامعة المتحدة كاألمـ الدكلي المجتمع كمكاقؼ الميبية األزمة

 .الدكلي القانكف لقكاعد كفقا ليبيا عمى الناتك حمؼ تدخؿ نتائج نستخمص

 .خمقيات أزمة ليبيا ورد فعل المجتمع الدولي - أ

 ثكرة مف انطالقا اإلقميمي، القكل فاميز في جكىرم تحكؿ نقطة كاف العربي الربيع فإ
 لشباب مميمة"الياسمين ثورة"كانت كمثمما السابؽ، بالرئيس اإلطاحة في نجحت التي تكنس
، ضد حكـ معمر ليبيا في الثكرة لبداية سببا األخيرة ىذه كانت ،1المصرية يناير 25 حركة

 الجكم القصؼ ك المفرطة القكة استخداـ  سنة، حيث أدل42القذافي الذم حكـ البالد لمدة 
 العسكرية، العمميات جراء المدنييف العديد مف مقتؿ إلى الميبية الثكرة أثناء المتظاىريف لقمع

                                                           
رجداؿ أحمد، حماية حقكؽ االنساف مف التدخؿ الدكلي االنساني إلى مسؤلية الحماية، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ ، -  1

 .127، ص 2016جامعة امحمد بكقرة بكمرداس، 



 

309 
 

 الكثير اضطر كما اإلنساف، جسيمة لحقكؽ انتياكات كارتكاب إنسانية مأساة ظيكر كالى
 .1تأزما الكضع كازداد كمصر، تكنس إلى خاصة كالجئيف أخرل دكؿ إلى ليبيا لمغادرة

 مسمحة كمميشيات سياسية حركات قدتقك مسمح، نزاع إلى الميبية األزمة تطكر كبعد
 الدامية، األحداث تراكـ ظؿ كفي ،"القذافي معمر" بزعامة القائـ الميبي النظاـ بإسقاط تطالب

 إلى أفضى الذم األمر تداعياتو، كضبط إحتكائو عمى تقدر لـ التي الداخمية لألطر كتجاكزىا
 اإلعالمية اآللة كتسميط اإلقميمية المنظمات كتدخؿ األمف مجمس إلى بنقمو كذلؾ تدكيمو،
 .  ماإلنساف بالبعد منيا تعمؽ ما كخاصة كتداعياتيا ليبيا في األحداث عمى العالمية

 اإلفريقي، كاإلتحاد العربية، الدكؿ جامعة األكضاع ىذه إثر عمى تحركت حيث
 خطكرة حكؿ األمف لمجمس إجتماع تبعو ثـ األكربي، كاإلتحاد اإلسالمي المؤتمر كمنظمة
 .بالتغيير المطالبيف المدنييف عمى السمطات تمارسو الذم القمع كتفاقـ ليبيا في األحداث

 مف العربية الدكؿ كجامعة المتحدة األمـ مف كؿ مكقؼ إلى نتطرؽ سكؼ في كعميو
 .الميبية األزمة

 :موقف جامعة الدول العربية- 1

 حركبيا باككرة ليبيا في األحداث مف المسبكؽ غير العربية الدكؿ جامعة مكقؼ مّثؿ
 خاصة الحاالت، ىذه مثؿ في إستثناء المكقؼ ىذا مثؿ حيث ،المألكؼ نيجيا عف المفاجئ

 مف المكقؼ جاء فقد كمصر، تكنس ثكرتي أحداث مف السمبي الحيادم مكقفيا أعقب أنو
 منذ الميبية األزمة مع كاضحة بإيجابية العربية الجامعة تعاطت حيث ميمة، تحكؿ نقطة ليبيا

 النظاـ ضد الثكار إلى ينحاز ليبيا في األحداث مف صريحا رسميا مكقفا إتخذت حيف بدايتيا،
 صادر القرار كىذا ـ، 2011 مارس 12 في 7301 رقـ القرار إتخذت ما سرعاف ثـ القائـ،
 إذ القاىرة في العادية غير دكرتو في الكزارم المستكل عمى العربية الدكؿ جامعة مجمس عف

 :2 نذكر منيا نقاط عدة دباجتو في تناكؿ

 .أبنائو ضد القائـ النظاـ رتكبيام التي المنتيكة كالجرائـ الفضائح إلى اإلشارة -
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 مستكاه عمى الجارية كالمشاكرات األمف مجمس مع كالتشاكر التعاكف عمى أكد كما -
 األكربي كاإلتحاد الخميج كدكؿ التعاكف مجمس عف الصادرة المكاقؼ كتأييد

 .اإلفريقي كاإلتحاد
 الجرائـ بكقؼ كالمطالبة اإلنساني الدكلي القانكف قكاعد تراـحإ ضركرة عمى كيؤكد -

نياء الميبي الشعب تجاه  معمر قكات دخمتيا التي المناطؽ مف كاإلنسحاب القتاؿ كا 
 .عنكة القذافي

 إزاء مسؤكلياتو تحمؿ األمف مجمس مف الطمبكعمى إثر ذلؾ قرر مجمس الجامعة 
 الطيراف حركة عمى جكم حظر منطقة فرض عمى كالعمؿ ليبيا، في األكضاع تدىكر

قامة الميبي، العسكرم  كإجراءات لمقصؼ تتعرض التي المناطؽ سيما ال آمنة مناطؽ كا 
 .1الجكار لدكؿ اإلقميمية كالسالمة السيادة مراعاة مع كقائية،

  :موقف األمم المتحدة من األزمة في ليبيا- 2

 فييا طالبا األمف مجمس إلى رسالة ـ، 2011فبراير 24 يـك لميبيا الدائـ الممثؿ كجو
، باالضافة الدكلية الجنائية المحكمة إلى الكضع كبإحالة إنتياكات مف يجرم ما تجاه التحرؾ

الى طمب الجامعة العربية مف مجمس األمف التحرؾ، كنتيجة األكضاع االنسانية القائمة 
نقاض  انذاؾ كاف لزاما عمى األمـ المتحدة أف تتخذ اإلجراءات الالزمة لمتصدم لمكضع كا 

 .2المدنييف

 في 1970 رقـ القرار صدكر األمف مجمس مستكل عمى التحرؾ عف تمخض كلقد
 بعد المتحدة األمـ جانب مف الحماية لمسؤكلية تفعيؿ ؿيعد أكك باإلجماع، 2011 فبراير 20
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 مف التاسعة فقرتو في القرار ضمف صريحة بصفة كرد ما كىك المسألة عرفتو الذم التنظير
 .1الدباجة

 لجنة بإفادة يقضي الذم، 24/02/2011 في "اإلنساف حقكؽ لمجمس قرار" صدكر يضاأك
 اإلنساني الدكلي لمقانكف اإلنتياكات جميع في لمتحقيؽ اإلستعجاؿ كجو عمى مستقمة دكلية

 .الميبية العربية الجماىيرية في إرتكابيا المزعـك

 ىذا جاء كقدـ، 17/03/2011ـ في 1973 رقـ األمف مجمس مف قرار إصدار تـ كبعدىا
 بفرض يقضي كىك ليبيا، في العنؼ أحداث إستمرار عمى الدكلي الفعؿ ردت مف كجزء القرار

 ضد مسمحة ىجمات كتنظيـ ليبيا عمى جكم حظر بفرض كذلؾ القذافي، نظاـ عمى عقكبات
 الصادريف 1973ك 1970 رقمي السابقيف القراريف عمى بناءا احركتو إلعاقة القذافي قكات
 2. ليبيا في لمتدخؿ الشرعية المظمة ليشكالف األمف مجمس عف

 (2011) 1970مضمون قرار مجمس األمن رقم  -2-1

 تضمف كالذم األمريكية المتحدة كالكاليات كبريطانيا فرنسا بيف بالتكافؽ تـ الذمك
 :مايمي

 السمطات كيطالب ليبيا في تحدث التي القمع كأعماؿ اإلنساف حقكؽ انتياكات إدانة  -
 الميبية
 مركر كضماف المراقبيف، دخكؿ كضماف كالرأم التجمعات حرية كاحتراـ العنؼ بكقؼ

 .اإلغاثة كككاالت كاإلنسانية الطبية اإلمدادات
 .الشأف ىذا في الميبية السمطات بتعاكف كيكصي الدكلية الجنائية لممحكمة الكضع إحالة  -
م الت المالية أرصدتيـ كتجميد النظاـ رمكز بعض سفر كمنع األسمحة تكريد حظر  -

 .ذلؾ لتنفيذ جزاءات لجنة كضع مع القرار يتضمنيا
                                                           

 رقـ األمف مجمس قرارم في اإلنساف حقكؽ كأثر اإلنسانية اآلثار :اإلنساني التدخؿ أك الحماية مسؤكلية بكركبة، سامية- 1
 www.unvi :اإللكتركني المكقع عمى متكفر، 17 فيما يخص حالة ليبيا، ص 1973 ك1970

eloued.dz/stock/droit/pdf/hiba.pdf،04/2016/ 17:  تاريخ اإلطالع.  
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 (2011)1973مضمون قرار مجمس األمن رقم - 2-2

، كالذم (2011)1973 تـ اتخاذ القرار رقـ 1970مع محدكدية تطبيؽ القرار رقـ 
، كما (2011)1970يشير في ديباجتو الى أسفو لعدـ امتثاؿ السمطات الميبية لقراره رقـ 

 .ابدل خشيتو مف تدىكر الكضع تصاعد العنؼ

كأكد ىذا القرار األخير لمجمس األمف عمى ما جاء في القرار السابؽ مف مسؤلية 
الحككمة الميبية عف حماية مكاطنييا، كما يقر أف الحالة المتعمقة باألزمة الميبية مازالت تشكؿ 

 النار إطالؽ بكقؼ: ميؿ بما أمر السابع الفصؿ بمكجبكلمسمـ كاألمف الدكلييف، تيديدا 
 كما ،حقيـ في المرتكبة كلالعتداءات المدنييف عمى اليجمات كلجميع لمعنؼ التاـ كاإلنياء

 عف أك الكطني الصعيد عمى تتصرؼ أف العاـ، األميف أخطرت التي األعضاء لمدكؿ أذف
 مع الالزمة، التدابير باتخاذ العاـ، األميف مع كبالتعاكف إقميمية ترتيبات أك منظمات طريؽ

 حدد أيف، الميبية ضيااألر مف جزء أم عمى كاف شكؿ بأم أجنبية احتالؿ قكة أم استبعاد
 . مالميب الشعب حؽ في ئـاجر ارتكبكا الذيف األشخاص أخرل مرة

 رحالت جميع عمى حظر فرض منيا ءات،اكاإلجر التدابير مف عددا تضمف كما
 ،اإلنسانية اإلمدادات رحالت باستثناء المدنييف حماية بيدؼ الميبية األجكاء فكؽ فاالطير

 التجارية الرحالت ذلؾ في بما ليبية طائرة ألم السماح بعدـ األعضاء الدكؿ جميع مطالبةك
 جميعذ اتخا إلى األعضاء الدكؿ جميع راالقر دعا كما ضييا،اأر مف اإلقالع أك باليبكط
 في بما ليبيا، في تيديدا تكاجو التي السكنية كالمناطؽ المدنييف لحماية الضركرية ءاتااإلجر
 .الميبية ضيااألر مف جزء أم عمى شكؿ بأم احتالؿ قكة إرساؿ استبعاد مع بنغازم ذلؾ

 .تدخل حمف الناتو في األزمة اليبية: ثانيا

 مجمس لتبني األكلى الساعات منذ ليبيا فيالعسكرم  التدخؿ في الحمؼ إنخرط لقد
 المتحدة الكاليات بقيادة الدكلي التحالؼ بدأ ،1ـ 2011مارس 11 في 1973 رقـ لقراره األمف
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 جكم بقصؼ القكات كبدأت "أوديسا فجر" عممية في ليبيا عمى اليجـك كبريطانيا كفرنسا
 .ليبية عسكرية ألىداؼ كبحرم

 جكية عمميات( األممي القرار بنص التقيد ضركرة عمى حينيا األطمسي حمؼ كأكد
 مف كاضحا مكقفا العاـ أمينو إتخذ العسكرية القيادة ميمة الناتك تسمـ كقبؿ،  )برم غزك دكف

 الفكرة ليذه معارضتو عف "فكغ رامسكسف" أعمف حيث الثكار، تسميح كىي أثيرت إشكالية
 يعني منصبو كبحكـ "الشعب لتسميح كليس الميبي، الشعب حمايةؿ"  يتدخؿ الحمؼ إف  :قائال

سترجاعيا كجمعيا األسمحة مراقبة صعكبة كخاصة التسمح معضمة  الصراع، إنتياء بعد كا 
 المالية أزمة كأف خاصة "جديدة أفغانستاف" في التكريط يريد ال الناتك أف أيضا يعني كىذا

 مع ىذا مكقفو كيتعارض ،األطمسية العمميات حياؿ بإلتزاماتيـ يفكف ال كأعضاؤه خانقة،
 الحسـ كلكف حمفائيا، مع )الثكار تسميح( المسألة ىذه مناقشة تستبعد لـ التي فرنسا مكقؼ
 .1مستبعدة يجعميا مما األمف مجمس إلى مجددا العكدة يتطمب فييا

 قيادة الناتك حمؼ تكلي "رامسكسف فكغ أندرس" أعمف مارس شير نياية في أنو إذ
 األكربية الدكؿ بيف كالتردد الخالؼ لحسـ التحكؿ ىذا جاء كقد ليبيا في العسكرية العمميات

 القكات كنفذت ـ،2011 مارس 22بتاريخ كذلؾ ليبيا في العسكرية العمميات قيادة حكؿ
 اليجكمية لمعمميات الفعمية القيادة الحمؼ كتكلى بنفسيا، الجكية الضربات الحمؼ لدكؿ التابعة
 "الموحد الحامي" عممية ضمف األكسط الشرؽ كمف الحمؼ أعضاء مف دكؿ 2 نفذتيا التي

 إيطاليا، اليكناف، فرنسا، الدنمارؾ، كندا، بمغاريا، بمجيكا، :كىي ـ، 2011 مارس 31بتاريخ
 المتحدة، المممكة اإلمارات، تركيا، السكيد، إسبانيا، ركمانيا، قطر، النركيج، ىكلندا، األردف،
  .2األمريكية المتحدة كالكاليات

 األمف مجمس تحمؿ إلى بكضكح أشارا األمف كمجمس العربية الجامعة قرارم أف رغـ
 جؿأ مف فاالطير حظر) المدنييف لحماية جكم فاطير حظر فرض بخصكصمسؤكلياتو 

 الرسمية، كالمكاقع تاالمقر قصؼ إلى ذلؾ تعدت العسكرية العمميات أف إال (ةإنساني أىداؼ
 كتعتبر االنييار كشؾ عمى الميبية الدكلة ككف في تتمثؿ أخرل تامبرر إلى الحمؼ استند كما

                                                           
 .165 ، ص سابؽاؿ مرجع، اؿليبيا حالة ارسةد اإلنساني الدكلي التدخؿ قديح، إبراىيـ تيسير- 1
 .310رابحي لخضر، التدخؿ الدكلي بيف الشرعية كالمشركعية، المرجع السابؽ، ص- 2



 

314 
 

 لمطاقة ميـ منبع كىي اإلسالمي المغرب بالد في القاعدة منيا تنطمؽ لإلرىاب رخكة منطقة
 .اإلفريقي الساحؿ دكؿ نحك استرتيجي كممر

 مف ابتداء الجكية الطمعات مف بمجمكعة القياـ إلى األطمسي الحمؼ دفع ىذا كؿ
 انتياء عف أعمف بذلؾ كمقتمو، القذافي العقيد عمى القبض إلقاء غاية إلى 2011 مارس شير

 .ليبيا في الرئيسية العسكرية العمميات

 حماية مجرد مف التدخؿ، أىداؼ في التحكؿ ىك مالحظتو يمكف ما أخرل جية مف
 ىذا ، فمثؿالمتمرديف  لدعـ الثكاراليائؿ العسكرم الدعـ إلى داخمي عاصر في المدنييف
 .الصمة ذات األمف مجمس كقرارات أحكاـ مع متكافؽ غير يككف قد التحكؿ

كيذلؾ يثكر التساؤؿ حكؿ ما إذا كاف حمؼ الناتك قد التـز بالتفكيض الممنكح لو 
 مف كجمس األمف، كفيما إذا كاف حمؼ الناتك بعتبر مف األطراؼ التي 1973بالقرار رقـ 

أخطرت مجمس األمف عف االنتياكات الجسيمة في حؽ المدنيف المبييف مف قبؿ النظاـ 
 .الحاكـ

 ثالث في 1973 القرار كالية تجاكز قد الناتك أفب كما يمكف قكلو في ىذا الخصكص
 خالؿ مف الثاني عسكرية، أىداؼ تشكؿ ال التي كالمباني السكاف قصؼ األكؿ مكاضيع،
 قكات كتكاجد بالسالح الثكار كتزكيد تكريد خالؿ مف الثالث القذافي، معمر قتؿ كراء السعي
 :كىي كالمكضيع أجنبية،

 التحقيقات أكثر "ووتش رانس ىيومن" تقرير يعد :المدنيين قتل األول الموضوع
 القتمى لعدد تقرير كيقدـ الجكية، الحممة جراء مف المدنييف الضحايا في اآلف حتى شمكال
 كثير مف مقتؿ ككثقت ـ، 2012مارس في الدكلية العفك منظمة أعدتيا كثيقة مف رثأؾ
 الضربات قبؿ الممتقطة الصناعي القمر صكر كنساء، حيث ثبت كب اؿطؼأ بينيـ مف فدنياؿـ

 ىذه ضرب يجعؿ عسكرم حضكر أم عمى بكادر أك أدلة منيا يظير ال مكاقع خمس في
 الخسائر مف المدنييف الضحايا يعكض أف كجب كعميو مشركعة، عسكرية أىدافا المناطؽ

 .1األطمسي شماؿ حمؼ دكؿ فييا تسبب التي
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 ليبيا في السابؽ كالدبمكماسي الكاتب يرل :القذافي قتل وراء السعي-الثاني الموضوع
 حماية ىي 1973 رقـ القرار حددىا التي كالكالية الحرب مف الغرض بأف "ىايمزد باترك"

 صريحا أصبح ضمنيا مكتو، أك القذافي رحيؿ ىك كاف الذم الحرب ىدؼ أف غير المدنييف،
 كزير سابقا صرح كما، القصؼ عممية لكقؼ الناتك كضعو شرطا يشكؿ أنو حتى تدريجيا
 بأف ـ، 2012 أبريؿ 14 يـك بباريس صحفي مؤتمر في "لونغي جيرار" الفرنسي الدفاع
 البريطاني الكزراء كرئيس "ساركوزي نيكوال" كالفرنسي "أوباما باراك" األمريكي الرئيسيف إعالف
 رقـ األمف مجمس قرار تجاكز يعني "القذافي معمر" كجكد في ليبيا مستقبؿ يتصكركف ال أنيـ

 مركز مدير أكد كقد، إزاحتو عف يتحدث كلـ القذافي مستقبؿ إلى يتطرؽ لـ ألنو ، 1973
 كاف القذافي نظاـ سقكط أف "برقوق محند" الدكتكر بالجزائر كالسياسية األمنية الدراسات

 تخطى الناتك أف كما باريس، إجتماع في 2011مارس 11 منذ دكلية إرادة كجكد بحكـ منظرا
 كىذا ليبيا في السياسي النظاـ تغير إلى المدنييف حماية مف ميمتو كتحكلت األممي القرار
 .1النظاـ تغيير عمى ينص لـ الذم 1973 رقـ القرار إطار خارج

 مف كؿ قامت لقد :أجنبية برية قوات وتواجد األسمحة حظر خرق-الثالث وضوعالم
 باألسمحة، الميبييف الثكار بتزكيد كسطاء طريؽ عف أك مباشر بشكؿ الفرنسية السمطات
 فرنسا أف "جوبيو أالن " الفرنسية الخارجية كزير أكد كما "نفكسا" منطقة في الثكار خاصة
 قكبمت كالتي األسمحة، تمؾ بتسميميا األمف كمجمس الناتك حمؼ كأبمغت لمثكار أسمحة قدمت

 المكقؼ كاف كلقد ، 1970 رقـ القرار مف 9 الفقرة في ذكر ما نص كفؽ ركسية بإنتقادات
 2الفرنسي لممكقؼ مؤيدا األمريكي

 الدعـ يكفركف ليبيا في األراضي عمى متكاجديف الناتك حمؼ مف ألفراد تكاجد ىناؾ أنو كما
 يتكاجد كاف حيث ،الناتك يشنيا كاف التي الجكية لميجمات بالتنسيؽ كيقكمكف ،المكجيستي
 التدريب بتكفير األفراد  ىؤالءمف البعض قاـ كقد تقريبا، جية كؿ في الناتك مف كاحد مستشار
 .عسكرييف كمكجييف كالعمؿ
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 حماية في لو المنكطة الميمة تجاكز قد الناتك حمؼ أف سبؽ مما قجاستنتإ ما يمكفك
 تزكيد كحظر منع فكؽ القفز خالؿ مف الدكلييف كاألمف السمـ حماية عمى كالعمؿ المدنيف
 حد عمى كالثكار لنظاـا مف لكؿ التكريد ىذا منع القرار ألف ليبيا، إلى أنكاعيا بجميع األسمحة
 مبرر، أم تحت الميبية األراضي فكؽ األجنبي كتكاجد إرساؿ مف عدـ إلى كأيضا سكاء،
 يعتبركا ال مدنيف، ضحايا عمييا ترتب كالذم دقتيا كعدـ الجكية اليجمات قصكر كأيضا
 .عسكرية أىدافا

 القراريف في المسيطرة األىداؼ يحتـر لـ الناتك حمؼ التدخؿ أف لنا يتضح كعميو
 مسؤكلية" مبدأ إعماؿ عمى ينصاف كالمذاف األمف مجمس عف الصادريف 1973ك 1970
 الناتك حمؼ عف ممثميف تكاجد أك النظاـ إسقاط عف التكمـ دكف المدنيف حماية أم "الحماية
 عمى سمبا ينعكس مما النزاع أطراؼ مف طرؼ ألم األسمحة تكريد أك الميبية األراضي عمى
 كقكاتو القذافي معمر بو قاـ ما تجاىؿ كعدـ الطرؼ غض دكف ىذا لكف سيادة، ذات دكلة
 التي اإلنسانية ضد كجرائـ حرب جرائـ تككف ألف ترتقي التي أساليب مف المدنييف حؽ في

 ."الحماية مسؤكلية" مبدأ إعماؿ إثرىا عمى يتككف

 نيالثاالمبحث 

 الديمقراطية لتحقيق الدوليالعسكري  التدخل مشروعية

 شركط الميثاؽ كحدد القكة، استخداـ حظر قاعدة المعاصر، الدكلي القانكف نظـ لقد
 المنظمات بكاسطة الجماعي األمف آلية أساس عمى إما فيككف لمقكة المشركع االستخداـ

 .لمدك بالنسبة الشرعي الدفاع أساس عمى أك الدكلية

 كأقرالتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ  (2/7 )لممادة كفقا المتحدة األمـ ميثاؽ حظر كقد
 .  في السيادة بيف الدكؿالمساكاة مبدأ

 بصفة المصير تقرير كحؽ عامة بصفة اإلنساف حقكؽ احتراـ الميثاؽ كفؿ كقد
 ،الخاصة أكضاعيا مع فؽكاتت التي الحكـ ُنظـ اختيار في الشعكب حرية يعني بما، خاصة
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 إلى المجكء دكف السممية كبالكسائؿ التعاكف بطريؽ اإلنساف حقكؽ حماية عمى الميثاؽ كأكد
 .القكة استخداـ

 إعادة أك لتحقيؽ العسكرل التدخؿ مشركعية ترل الفقيية، االتجاىات بعض  أف إال
ىذه المسألة مف أدؽ مكضكعات القانكف الدكلي كأكثرىا جدالن في الكقت ك ،الديمقراطية

الحاضر، ألنيا تتعمؽ بقاعدة حضر استخداـ القكة، كعالقتيا بكظيفة األمـ المتحدة، فالدكؿ 
الغربية كأمريكا تبشر بكجكد نظريتي التدخؿ اإلنساني كالديمقراطي خاصة بعد الحرب الباردة، 
كىك ما يثير التناقض كالتياتر في التنظيـ الدكلي المحكـك بالييمنة، كسعي الدكؿ كالمنظمات 

اإلقميمية إلى تكسيع تدخالتيا العسكرية بذرائع مختمفة، كلك عمى حساب القكاعد اآلمرة 

 إعادة أك لتحقيؽ الدكلي التدخؿ مشركعية مدل حكؿ البحث أىدؼ كإلدراؾ
 ، ماىية التدخؿ مف أجؿ الديمقراطيةاألكؿ المطمب في نتناكؿ سالدكؿ، إحدل في الديمقراطية

 ندرس التدخؿ العسكرم في ىاييتي إلعادة الديمقراطية كممارسة عممية الثاني المطمب كفي
 .ليذا النكع مف التدخؿ العسكرم

 المطمب األول

 ماىية التدخل من أجل الديمقراطية

 التدخؿ مف أجؿ الديمقراطية يعد مف المفاىيـ الحديثة التي برزت كأساس 
إما بغرض فرض ذلؾ كيتـ جديد في مياـ األمـ المتحدة مف أجؿ حفظ السمـ كألمف الدكلييف، 

مية كحتى كقد مكرس مف قبؿ منظمة األمـ المتحدة كالمنظمات اإلقمي، الديمقراطية أك حمايتيا
، بحيث يككف ، استنادان إلى نظريتي حفظ السمـ الدكلي، كاالنتياكات السافرةمف قبؿ الدكؿ
ما أف يطرح المبرر الديمقراطي كأحد التدخؿ الدكلي  ألجؿ الديمقراطية كمبرر كحيد، كا 

 كلتبييف ذلؾ عمينا البحث في ،مبررات التدخؿ في إطار حفظ السمـ أك التدخؿ اإلنساني
أصؿ ىذا ىذا النكع مف التدخؿ كبياف مفيكمو مف جية، كمف جية أخرل التعرض لمكقؼ 

 .  الفقو مف الظاىرة
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 الفرع األول

 أصل التدخل من أجل الديمقراطية ومفيومو

 أصل التدخل من أجل الديمقراطية: أوال

لـ تظير صكرة التدخؿ ألجؿ الديمقراطية بصكرة كاضحة إال بعد الحرب الباردة، 
 كذلؾ بسبب الصراع ،(زمبابكم حاليان  )باستثناء تدخؿ مجمس األمف في جنكب ركديسيا

القطبي آنذاؾ، األمر الذم جعؿ المكاقؼ داخؿ الجمعية العامة كمجمس األمف سياسية 
مصمحيو بحتو، كظيرت نظرية التدخؿ ألجؿ الديمقراطية صراحة في مبدأ ريفاف الذم أعمنو 

الكضع بعد الحرب الباردة تغير لصالح نظرية ، في حيف أف ـ1985الرئيس األمريكي عاـ 
التدخؿ الديمقراطي، عبر االتفاقيات اإلقميمية التي تقنف مشركعية التدخؿ لحماية 

 .الديمقراطية، مف خالؿ الربط الكاضح بيف الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، كالممارسات الالحقة

 في األصؿ عبارة عف تكسع في يجدهكالمتمعف في التدخؿ مف أجؿ الديمقراطية 
 ،1كيرل البعض بأنو يعتبر الجيؿ الثاني لمتدخؿ اإلنسانيتطبيؽ مفيـك التدخؿ اإلنساني، 

فالتدخؿ مف أجؿ اإلنسانية اتخذ أشكاال عدة، كىذه األشكاؿ إما أف تككف عسكرية أك غير 
عسكرية، كما تنقسـ فكرة التدخؿ مف أجؿ اإلنسانية كفقا لمغاية المرجكة منيا، إلى التدخؿ مف 

أجؿ مكافحة اإلرىاب كما حدث في أفغانستاف، أك التدخؿ مف أجؿ إيصاؿ المساعدات 
اإلنسانية مثؿ ما حدث في الصكماؿ، كىناؾ التدخؿ مف أجؿ منع جرائـ اإلبادة الجماعية 
مثؿ ماحدث في البكسنة كاليرسؾ، أك التدخؿ مف أجؿ نشر الديمقراطية كضماف الحرية 

 كىايتي كالعراؽ (زمبابكم حاليان )السياسية كاإلقتصادية لمشعكب، مثؿ ماحدث في ركديسيا
 .2كلبناف كليبيا مؤخرا

كقد تبمكر مفيـك التدخؿ مف أجؿ تحقيؽ الديمقراطية في األكساط الغربية بعد نجاح 
مخططاتيا في ىايتي، فباتت تكثؼ الجيكد كالمساعي مف أجؿ التدخؿ في شئكف البمداف 
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الضعيفة، فيي تارة تتدخؿ بحجة مكاجية اإلسالـ السياسي المتطرؼ، كتارة أجرل بحجة 
 .1الدفاع عف حقكؽ اإلنساف كنشر الديمقراطية كاصالح النظـ السياسية كاالقتصادية

كساعدت الكاليات المتحدة األمريكية عمى تبني سياسة جديدة أدت إلى تبني فكرة 
التدخؿ الدكلي مف أجؿ الديمقراطية بيف القكل السياسية الدكلية األخرل، حيث سارت فرنسا 

عمى النيج األمريكي، كيرجع ذلؾ إلى تمسؾ الكاليات المتحدة األمريكية بخطة نشر 
الديمقراطية في منطقة الشرؽ األكسط، كصياغة المنطقة بطريقة إيجابية تعزز مصاليا في 
المنطقة، كاعتبار ىذه الخطة مف كجية النظر األمريكية مدخؿ ميما لتسييؿ الييمنة عمى 
النظاـ العالمي، كتأميف شعكب العالـ كاطالؽ قدراتيا كتأميف قدراتيا، كتكسيع أفاؽ السالـ 

 .2مف خالؿ تشجيع المجتمعات الحرة كالمنفتحة في قارات العالـ

 عمى األساس 2002كتنطكم استراتجية األمف القكمي األمريكي الصادرة في سبتمبر 
القانكني لمفيـك التدخؿ الدكلي المزعـك مف أجؿ الديمقراطية، كذلؾ بتحديد أىداؼ ىذا 

 :التدخؿ كما يمي

 .مناصرة الطمكحات إلى الكرامة اإلنسانية -
 .تقرية التحالفات لدحر اإلرىاب العالمي كمنع اإلعتداءات عمى أمريكا كحمفائيا -
 .العمؿ مع األخريف مف أجؿ نزع فتيؿ النزاعات اإلقميمية -
العمؿ عمى منع أعداء أمريكا مف تيدييا أك تيديد أصدقائيا كحمفائيا بأسمحة  -

 .الدمار الشامؿ
 .إطالؽ حقبة جديدة مف النمة اإلقتصادم العالمي عبر األسكاؽ كالتجارة الحرة -
 .تكسيع دائرة التطكر اإلقتصادم مف خالؿ انفتاح المجتمعات -
 .إنشاء البنى التحتية لمديمقراطية بيف شعكب العالـ -

كعميو فإف استراتجية األمف القكمي األمريكي تقـك عمى العديد مف األىداؼ، مف 
أبرازىا إنشاء البنى التحتية لمدمقراطية التي سكؼ يظؿ الشرؽ األكسط مسرحا، بحيث  أكد 
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الرئيس األمريكي عمى مبدأ التدخؿ مف أجؿ الديمقراطية في خطابو الذم ألقاه في 
إننا سنستخدـ نفكذنا كمثاليتنا الستبداؿ الكراىيات القديمة بأماؿ "  عندما أعمف09/05/2003

دكلتنا قكية كأعظـ قكة لدينا أننا نخدـ قضية الحرية، إننا نؤيد ... جديدة عبر الشرؽ األكسط
 .1"تقدـ الحرية في الشرؽ األكسط كسكؼ نعمؿ بنشاط إلدخاؿ العمؿ بمبادئ الديمقراطية

 مفيوم التدخل الدولي من أجل الديمقراطية: ثانيا

 ال يمكف التكصؿ إلى مفيـك دقيؽ لمعنى التدخؿ الدكلي مف أجؿ الديمقراطية، إال مف 
خالؿ التدخؿ الدكلي مف أجؿ اإلنسانية، فإذا كاف اإلنساف ميددا بحقو في الحياة أك يعامؿ 

بطريقة كحشية كعير إنسانية كحاطة مف كرامتو كبطريقة تقشعر بيا األبداف، كتيتز ليا 
الضمائر اإلنسانية، فمف حؽ الدكؿ فرادل كجماعات الدفاع عف ىذا اإلنساف، كرفع الظمـ 

 .كاإلضطياد عنو كما يتعرض لو مف معاممة مجحفة ك دنيئة

 كفي الحقيقة، كاجيت فكرة كضع تعريؼ خاص بالتدخؿ الدكلي مف أجؿ الديمقراطية 
صعكبات كثيرة، ألنو ليس بالعممية السيمة، كذلؾ إلرتباطيا المباشر بالتدخؿ الدكلي 

اإلنساني التي ترجع جذكره إلى القانكف الدكلي التقميدم، إال أف فترة التسعينات مف القرف 
الماضي قد شيدت العديد مف التطكرات الدكلية الميمة التي تمثمت في كثير مف األزمات 

الدكلية كالداخمية، مثؿ حرب الخميج الثانية إلسقاط نظاـ صداـ حسيف، كالتدخؿ الدكلي في 
 .الصكماؿ

كترجع أيضا صعكبة تحديد المفيـك القانكني لفكرة التدخؿ الدكلي مف أجؿ 
الديمقراطية، عمى أف القانكف الدكلي لـ يفمح في تقنيف القكاعد القانكنية الخاصة بيذه الفكرة، 

عمى خالؼ ما كاف عميو الحاؿ بالنسبة لمكضكعات أخرل، كالقانكف الدكلي لمبحار كالقانكني 
 .2الدكلي الدبمكماسي كالقانكف الدكلي لمبيئة
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كقد برزت فكرة التدخؿ الدكلي مف أجؿ الديمقراطية عندما حاكؿ بعض الفقياء كضخ 
مفيـك كاسع لمتدخؿ الدكلي اإلنساني، كيرل ىؤالء أف التدحؿ يشمؿ باإلضافة الى العمؿ 
العسكرم كاستخداـ القكة المسمحة، المجكء الى كسائؿ أخرل تقـك عمى تغيير نظـ الحكـ 

 .1السائدة

كىناؾ مف يطمؽ عمى التدخؿ الدكلي االنساني مصطمح أخر ىك التدخؿ الدكلي مف 
 أجؿ الديمقراطية، كىذا ما يطرح التساؤؿ حكؿ ماىي الديمقراطية التي تبيح التدخؿ؟

يرل البعض أف الفقو الغربي يميؿ الى األخذ بفكرة التدخؿ مف أجؿ الديمقراطية مف 
خالؿ ميمو لمتدخؿ الدكلي اإلنساني، فقد شيدت فترة ما بعد الحرب الباردة تغيرات عديدة، 

حيث ازدادت الدعكة الى تبني الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف مف قبؿ النظاـ الرأسمالي 
الميبرالي، الذم رأل في نفسو النمكذج األمثؿ ليذه المفاىيـ، مما يعطيو حؽ التدخؿ لفرض 

الديمقراطية ضد النطـ الحككمية القائمة، كلذلؾ دعا المنظمات الدكلية لفرض ذلؾ بالقكة ألف 
النظـ التي ال تحظى بالديمقراطية الغربية في نظرىـ نظـ غير شرعية تيدد السمـ كاألمف 

 .الدكلييف مما يستكجب تغييرىا كلك بالقكة المسمحة

إف المقصكد مف ىذه الدعكات ىك تكسيع مجاؿ التدخؿ الدكلي عمى حساب سيادة 
الدكؿ، كيحدد دعاة الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف نمكذجا معينا، ىك النمكذج الميبرالي الذم 

كاف سائدا في القرف التاسع عشر، بينما يركز دعاة الديمقراطية عمى آليات المنافسة 
االنتخابية كمعيار ديمقراطي، كظؿ دعاة التدخؿ يركجكف لفكرة مؤداىا أف الديمقراطية يمكف 
أف تتكافؽ مع التقسيـ الحاد لممجتمع الدكلي طبقا لألصؿ كالنكع كالجنس، لذلؾ فإف التدخؿ 
الدكلي يككف مشركعا إذا كاف يستتبع خمؽ الديمقراطية في دكلة مف الدكؿ كلك عف طريؽ 

 .2األعماؿ العسكرية
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كمعنى حماية الديمقراطية أف الديمقراطية لـ تستطع ممارسة سمطاتيا بسب إلغاء 
الحاكـ لنتائجيا، أك أف الديمقراطية المكجكدة أك الناشئة تعرضت النقالب عسكرم أطاح بيا، 

أك لثكار غير ديمقراطييف يريدكف اإلطاحة بيا، كمقتضى الحماية أف يتـ التدخؿ لتسميميا 
 .السمطة أك اإلطاحة باالنقالبييف أك سحؽ الثكار

كالكاقع أف القائؿ بفكرة الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف إلضفاء الشرعية عمى التدخؿ 
الدكلي، يتجاىؿ النقد المكجو لمديمقراطية الميبرالية، كما يتجاىؿ التفاضؿ بيف حقكؽ اإلنساف 
كأكلكية بعضيا عمى البعض، فيك يركز عمى الحقكؽ السياسية دكف الحقكؽ االقتصادية التي 

 .تراىا معظـ الدكؿ أف ليا أىمية دكف األكلى

كيمكف القكؿ دكف شؾ أف مضمكف مفيكمي الديمقراطية كحماية حقكؽ اإلنساف كفؽ 
المنظكر الغربي، يتفؽ تماما مع مفيـك االستعمار سابقا كالعكلمة حاليا، كما يؤيد ذلؾ أف 

الغرب نفسو رفض نتيجة االنتخابات حينما فاز في اإلنتخابات حزب األحرار ككصؿ لمحكـ 
، كأيضا ما جرل في مصر مف خالؿ تأييد اإلنقالبييف عمى الحكـ 2000في النمسا عاـ 

الذم جاء باإلخكاف مف خالؿ انتخابات ديمقراطية حرة كنزيية، فانقمب الغرب عمى التجربة 
الديمقراطية النيا لـ تأتي بمف عمى ىكاىـ، فاديمقراطية التي يجب األخذ بيا ىي الديمقراطية 

 .1الغربية أم مف كجية النظر الغربية

كعميو فالتدخؿ الدكلي مف أجؿ الديمقراطية فكرة غربية يراد بيا السيطرة كالييمنة عمى 
الدكؿ األخرل، أم أنيا شكؿ مف أشكاؿ اإلستعمار كلكف في ثكبو الجديد، فالدكؿ الغربية 

ىي األكثر انتياكا لمديمقراطية، كليس أدؿ عمى ذلؾ ما حدث في كؿ مف أفغانستاف كالعراؽ 
 .كسكريا اآلفكما يحدث في ليبيا 

كمف خالؿ ما سبؽ فإنو ال يمكف كضع تعريؼ محدد لفكرة التدخؿ الدكلي مف 
أجؿ الديمقراطية، كذلؾ لرفضيا القاطع مف قبؿ معظـ دك العالـ كخاصة اآلخذة في 
النمك كيدعميا في ذلؾ جؿ الفقو الدكلي، ألف االخذ بيا يفتح الباب عمى مصراعيو 

 .  لتدخؿ الدكؿ الكبرل لما ليا مف إمكانات في مقدرات الدكؿ كالشعكب الضعيفة
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 لثانيالفرع ا

  في منظور الفقوالديمقراطية لتحقيق  العسكريلتدخلا

 نطاؽ لتكسيع الديمقراطية مفيـك استخداـ نحك الغربية الدكؿ مف الفقياء بعض يميؿ
 فيما كنعرض ذلؾ، خالؼ يرل العربى الفقو أف إال، 1االنساف حقكؽ كحماية االنسانى التدخؿ

 فى الديمقراطية إعادة كأ تحقيؽ بيدؼ العسكرل لمتدخؿ كالمعارضة المؤيدة التجاىاتا يمى
 :-التالى النحك عمى كذلؾ ،ةمستقؿنقطة  فػى اتجاه كؿ كنتناكؿ الدكؿ، إحدل

 الديمقراطية إلعادة العسكرى التدخل مشروعية عدم: أوال

 بعدـ مشركعية تدخال األمـ المتحدة عسكريان لحماية  ىذا االتجاه الفقيييرل
 مف الميثاؽ 39الديمقراطية، إال في حالة تيديد السمـ الدكلي بمعناه الكارد في المادة 

، كبمعنى أف إلغاء النتائج أك االنقالب قد أدل إلى (العدكاف، كاإلخالؿ بالسمـ، كتيديد السمـ)
تيديد السمـ، خاصة عند األضرار بدكؿ الجكار، فعندىا يككف التدخؿ كاجبان عمى مجمس 

 Heakin, Franck) كمف أنصار ىذا الرأم، األمف كفؽ نظاـ األمف الجماعي كضكابطو
Chesterman)  

نو بالرغـ مف أف الديمقراطية ستصبح كحدىا مصدر شرعية أإلى  Franck كيستند
أم نظاـ حاكـ، مما يعد مؤشران عمى قياـ حؽ قانكني جديد ىك الحؽ في إقامة نظاـ 

ديمقراطي، الذم أضحى قابالن لمتطبيؽ عمى كؿ الدكؿ، خاصة أف اإلعالف العالمي نص 
عمييا، لكف ذلؾ يجب أف يتـ بالكسائؿ السممية كعمى الدكؿ كالمنظمات احتراـ قاعدة حظر 

استخداـ القكة، كال يجكز لألمـ المتحدة التدخؿ إال إذا ارتقى الكضع السياسي إلى تيديد السمـ 
  .2الدكلي كبإجراءات نظاـ األمف الجماعي

كما أف التدخؿ لحقكؽ اإلنساف كالديمقراطية يجب أال يعارض القكاعد اآلمرة، كحضر 
 مف الميثاؽ ال تجيز التدخؿ لألمـ إال 2/7استخداـ القكة، كمبدأ السيادة كعدـ التدخؿ فالمادة 

                                                           
. 321-320ص -ص ،ؽساباؿ مرجعاؿ ،الدكؿ القانكف فى العامة المبادئ ،رالخي أبك أحمد مصطفى السيد -1

2- Franck, T.M. the Emerging right to Democratie 86, American J.I.L, 1992, P.50.. 
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في إطار الفصؿ السابع، خاصة مع قمة إمكانيات األمـ المتحدة التي ال تفي بميمتيا 
كما أف الميثاؽ ذك نزعة حيادية بيف النظـ الديمقراطية كغير الديمقراطية، فكالىما ، الرئيسية

ال   .1عمت الفكضىإذاال يجيز لو الميثاؽ التدخؿ األيدلكجي، كا 

 باإلضافة نظرىـ كجية تؤيد التي المبررات مف عدد إلى االتجاه ىذا أنصار كيذىب
 االتجاه ىذا أنصار كمف ، الديمقراطية لتحقيؽ التدخؿ مف الدكلية العدؿ محكمة مكقؼ إلى

 كالتدخؿ لقكة اأف استخداـ" يرل حيثالذم  حممى، نبيؿ أيضا مف الفقياء العرب نجد
 حؽ مع تعارضيا ؿمشركعة غير تعتبر عمييا الحفاظ أك الديمقراطية إعادة بيدؼ العسكرم
 .2يناسبيا الذل الحكـ نظاـ كاختيار مصيرىا تقرير في الشعكب

 التدخؿ مف النكع ذا قمشركعية لمدل بيانو معرض في بطرس سمعاف نجد أيضاك
 التدخؿ نطاؽ خارج شركع ـغير عمؿ ىك الديمقراطية إلعادة العسكرم التدخؿ أف" يقكؿ

 باإلضافة الدكلية المنظمات تدخؿ إلى  المشركعية عدـ صفة كتنصرؼ ، إنسانية العتبارات
 .3 مجتمعة أك فرادل الدكؿ تدخؿ إلى

 ق الفقيي، االتجا ىذا نظر كجية تدعـ التي القانكنية لممبررات يمي فيما ضنعرك
 كجية يدعـ قضائي كمبػرر الدكلية العدؿ محكمة مكقؼ القانكنية المبررات إلى كيضاؼ
 .الفقيية النظر

 الحكم نظم تماثل إلى الدعوة واقعية عدم -أ

 الدكؿ لتكريسو سعت الذم القكل تكازف قانكف أف التاريخية  التجربة أثبتت لقد
 كاألمف السمـ لحفظ بمفرده يكفي لـ عشر التاسع القرف مف الثاني النصؼ خالؿ األكركبية

                                                           
 564سابؽ، صاؿمرجع اؿعماد الديف عطاء اهلل، التدخؿ اإلنساني، - 1
. 87ص سابؽ،اؿ مرجعاؿ الدكلي، القانكف منظكر مف الدكلية العالقات في القكة استخداـ حممي، أحمد  نبيؿ-2
ماىر عبد المنعـ، إستخداـ القكة في فرض الشرعية الدكلية في ظؿ السكابؽ الدكلية، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة -3

 . 490ص،  2000القاىرة، 
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 الحرب نشكب إلى الطريؽ ميدتا المتيف كالثانية األكلى البمقاف حرب نشكب بدليؿ الدكلييف،
 .1األكلى العالمية

 الديمقراطي النظاـ بأف ، كيمسكف األمريكي الرئيس رأسيـ كعمى كثيركف ادعى كقد
 ثـ ، األمـ عصبة إلى لالنضماـ شرطا كاعتبره ، الدكلي السمـ حفظ يكفؿ الذم كحده ىك

 .المتحدة األمـ عضكية الكتساب تكافره يالـز مطمبا بعد فيما الديمقراطية اعتبرت

 في الشعكب كحؽ تبنتيا التي المبادل خالؿ مف الميبرالية الديمقراطية قررتو ما أف إال
 محدكد نطاؽ في إال تطبؽ كلـ الدعاية إلى أقرب كانت المساكاة، كمبدأ مصيرىا تقرير
 .األكلى العالمية الحرب في انتصرت التي الدكؿ لصالح الجديد القكل لتكازف خضع

  تجانسأف - لينيف – ركسيا في البمشفية الثكرة زعيـ أكد فقد ، اآلخر الجانب كمف
 بانييار إال نساالتج ذلؾ يتحقؽ كال ، العالـ في السمـ إلقرار أساسي شرط  ىك الحكـ نظـ

 ىك البركليتاريا ثكرة كانتشار البرجكازية حكـ نظاـ سػقكط ثػـ كمف ، الرأسمالي الميبرالي النظاـ
 .الدكلي السمـ إلقرار المطمكب الشرط

 بنظاـ يتعمؽ فيما متعارضة اتجاىات ثالثة ىناؾ أف يتضح ، تقدـ ما عمى كبناء
 الذم النظاـ أف بإدعاء المختمفة، العالـ دكؿ عمى أفكاره لنشر يسعى نظاـ ككؿ األمثؿ الحكـ
 .النظـ مف غيره دكف الدكلي لمسمـ المحقؽ ىك يتبناه

 النمط كفؽ أك الغربي الديمقراطي النمط كفؽ سكاء السياسية النظـ تماثؿ فكرة أف إال
 مف الشعكب االختالؼ نظرا قبكليا أك تصكرىا يمكف ال ، الماركس االشتراكي الديمقراطي

 شعكب كضع تعكس أك مختمفة حضارات تعكس التي السياسية أك القانكنية نظميا حيث
 . كاالجتماعياالقتصادم المستكل حيث مف بينيا فيما تختمؼ

 ثـ كمف مصيرىا تقرير في الشعكب حؽ مبدأ عمى التأكيد يجب بأنو ذلؾ مف كنخمص
 انتشار إلى الدعكة مف بدال الخاصة، كأكضاعيا تتفؽ التي الحكـ نظـ اختيار في حريتيا
 .األخرل الدكؿ عمى فرضو كمحاكلة معيف نظاـ

                                                           
. 83ص  ، نفسو مرجعاؿ حممي، أحمد  نبيؿ- 1
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الدوليين  واألمن السمم وحفظ اإلنسان حقوق حماية بين العالقة تحكم التي المبادئ -ب

 :التالية النقاط فى كتتمثؿ التدخؿ، كعدـ المساكاة مبدأ عمىىذه المبادئ  تؤكد

 عمى أك دكلية صراعات نشكب في يتسبب قد اإلنساف لحقكؽ الجسيـ اإلىدار إف -1
 الدكلييف كاألمف السمـ تيدد حادة دكلية تكترات فى يتسبب قد األقؿ 

 ضركرة االعتبار في أخذت إذا بالمصداقية تتمتع سكؼ اإلنساف حقكؽ حماية إف -2
 الدكلي لممجتمع العادؿ غير الييكمي البناء في النظر إعادة قضية كىي ،أعـ قضية مكاجية
 في الشعكب حؽ أمبد عمى التاكيد ينبغي كلذلؾ ،الضعيؼ عمى القكم بييمنة يسمح كالذم
 تنمية بتحقيؽ الكقت نفس في االىتماـ مع الكاقع أرض عمى كتطبيقو مصيرىا تقرير

 تميز التي القكمية الخصائص االعتبار في تأخذ الشعكب لجميع شاممة كاجتماعية اقتصادية
 .منيا كؿ

 السيادةة في المساكا مبدأ تحتـر أف يجب اإلنساف حقكؽ حماية تحقيؽ أساليب إف -3
 السمـ تيدد ال الداخمية أكضاعيا أف طالما الداخمية شئكنيا صميـ في التدخؿ  فيالدكؿ بيف

 .1األمـ المتحدة ميثاؽ مف 2/7 المادة لحكـ كفقا الدكلييف كاألمف

 كبما مصيرىا، تقرير في الشعكب حؽ مبدأ تطبيؽ أف يتضح المبادل تمؾ خالؿ كمف
 كمبدأ الدكؿ بيف السيادة في الدكؿ بيف المساكاة بمبدأ يخؿ أال كاألمف، السمـ حفظ مع يتفؽ
   لمدكؿ الداخمية الشئكف في التدخؿ جكاز عدـ

 بين التعاون طريق عن اإلنسان لحقوق الدولية الحماية يوفر المتحدة األمم ميثاق- ج
 السممية الوسائل واتباع الدول

 حماية تكفير ضركرة عمى صراحة تؤكد دكلية كثيقة أكؿ المتحدة األمـ ميثاؽ يعد
 إلى يؤدم قد كالذم السياسية النظـ تجانس أك تماثؿ أساس عمى ليس اإلنساف لحقكؽ دكلية

                                                           
. 86 ص السابؽ،  المرجع،الدكلي القانكف منظكر مف الدكلية العالقات في القكة استخداـ ،نبيؿ حممي، - 1
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 بيف المساكاة مبدأ احتراـ مف أساس عمى كلكف ، األخرل الدكؿ شئكف في تعسفية تدخالت
 .البشرية المجتمعات نكعيات الختالؼ تبعا السياسية نظميا كتعدد ، الدكؿ

 الدكؿ بيف "التعاكف" مفيـك عمى تقـك أف يجب اإلنساف لحقكؽ الدكلية الحماية فتحقيؽ
 سكاء الديمقراطية اتباع عمى حمميا بحجة الداخمية شئكنيا في التدخؿ سياسة عمى كليس
 األساسية الفمسفة فإف ذلؾ كعمى ، السكفيتي االشتراكي النمط عمى أك الغربي النمط عمى

 1ثالثة أركاف عمى تقـك اإلنساف لحقكؽ الدكلية بالحماية يتعمؽ فيما المتحدة األمـ لميثاؽ
 : كىي

 .السممية بالطرؽ الدكلية المنازعات تسكية -1

 كردع الحتكائيا أك الحركب نشكب لمنع فعالة آلية كخمؽ ، قانكنية قيكد كضع -2
 األمـ ميثاؽ مف 2/4ـ) باستخداميا التيديد أك القكة استخداـ منع مبدأ، إلييا تمجأ التي الدكؿ

 .الجماعي األمف كآلية ، (المتحدة

 بينيا فيما التعاكف بتشجيع كذلؾ الدكؿ بيف لمعالقات السممي التغيير عمى العمؿ -3
 أحكاؿ كتحسيف المتخمفة، أك النامية لمدكؿ الشاممة كاالجتماعية االقتصادية التنمية أجؿ مف

 .تامة بحرية مصيرىا تقرير مف الشعكب كتمكيف فييا، المعيشة

 المتحدة، األمـ ميثاؽ فمسفة عمييا تقـك التي األركاف أىـ مف األخير، الركف ىذا كيعد
 .العالـ في كاألمف السمـ الستتباب الحقيقية الدعامة كيعتبر

 الميثاؽ مف األكلى المادة في كاضحا يككف الثالثة األركاف ىذهؿ الكثيؽ الترابط كلعؿ
 تسير أف يجب التي السمكؾئ مباد تقرر التي الثانية المادة كفي المنظمة، بأىداؼ الخاصة
 .األعضاء الدكؿ عمييا

                                                           
، مصر، ص 2009عاطؼ عمى عمى الصالحي، مشركعية التدخؿ الدكلي، دار النيضة العربية، الطبعة االكلى - 1

520 .
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 عامة بصفة اإلنساف لحقكؽ الدكلية الحماية فإف المترابطة، األركاف تمؾ خالؿ كمف
 الدكؿ بيف فيما بالتعاكف إال تككف ال خاصة، بصفة مصيرىا تقرير في الشعكب كحؽ

 .القكة استخداـ كدكف السممية، كبالكسائؿ

 ديمقراطي حكـ نظاـ إقامة إلى يدعك نص أم مف خاليا كرد قد الميثاؽ كاف كلما
 .لمدكؿ الداخمية الشئكف صميـ مف ىي الحكـ نظـ فإف م،تعدد أساس عمى

 كاألمف السمـ كحفظ اإلنساف حقكؽ حماية  بيف العالقة تحكـ التي المبادئ خالؿ كمف
 العسكرم التدخؿ فإف اإلنساف، حقكؽ حماية في المتحدة األمـ ميثاؽ فمسفة كبإدراؾ الدكلييف
 إنسانية العتبارات التدخؿ نطاؽ خارج مشركع غير عمؿ ىك إلعادتيا أك الديمقراطية لتحقيؽ

 الدكؿ تدخؿ عف ناىيؾ ذاتيا، الدكلية المنظمات تدخؿ إلى المشركعية عدـ صفة كتتصرؼ 
 .الجماعي أك الفردم

 الديمقراطية لتحقيق العسكرى التدخل مشروعية عدم تؤكد الدولية العدل محكمة- د

  الدكلية الحماية تكريس في كفمسفتيا المتحدة األمـ مبادل خالؿ مف انتيينا قد كنا إذا
 العدؿ محكمة فإؼ، الديمقراطية إلعادة العسكرم الدخؿ مشركعية عدـ إلى اإلنساف لحقكؽ
 نيكاراجكا في العسكرية كشبو العسكرية األنشطة لقضية نظرىا بمناسبة ذلؾ أكدت قد الدكلية
 العسكرل التدخؿ مشركعية عدـ بشأف المحكمة قالتو ما لبعض نعرض ،1986 عاـ كضدىا
 .الغرض ىذا تحقيؽ بيدؼ

 تكقيعيا بمكجػػب تعيدت قد نيكاراجكا أف األمريكية المتحدة الكاليات ادعت حيث
 تقـك فأك ،حرا ديمقراطيا نظاما ئشفْ تُ  فأب األمريكية اإلنساف حقكؽ اتفاقيات عمى كتصديقيا

 حؽ مف يصبح ثـ كمف ،ُينفذ لـ التعيد ىذا مثؿ فأك اإلنساف، حقكؽ احتراـ عمى بالعمؿ
 عمى إرغاميا أجؿ مف التدخؿ في حدة عمى كؿ األمريكية الدكؿ منظمة في األعضاء الدكؿ
 . 1الدكلي لممجتمع كالمشركعة العامة المصالح تحقيؽ بيدؼ تدخميا أف كما ،ذلؾ تنفيذ

                                                           
1 - Judgement, at 130. 
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 في أساسي حؽ ليا دكلة كؿ أف عمى التأكيد إعادة الدكلية العدؿ محكمة رأت كقد
 إدعاء كاف كلك حتى أنػػو كاقػػرت .كاالقتصادل كاالجتماعى نظاميا السياسي كتنفيذ اختيار
 إدخاؿ يحاكلكف كانكا "الساندينستا نظاـ " أنصار بشأف الخاص األمريكية المتحدة الكاليات

 لمقانكف مخالفة يعتبر ال معيف بدأـ بأل الدكلة تمسؾ" فإف صحيحا الشمكلية الدكتاتكرية
 كاالقتصادم السياسي نظاميا اختيار في الدكلة حرية ُيبطؿ ذلؾ بغير القكؿ كأف ، الدكلى

 ممارستو يمكف ال اختيار الدكلة مارست فمقد التدخؿ يحظر السبب ليذا كأنو ،كاالجتماعي
 .1اإلختيار ىذا في التدخؿ في الحؽ لألجانب كليس سكاىا، آخر جانب مف

 كفرض ،الديمقراطية إلعادة القكة الستخداـ رفضيا الدكلية العدؿ محكمة أكدت كقد
 المحكمة كانت الديمقراطية باستعادة يتعمؽ كفيما نيكاراجكا، لشعب بالنسبة اإلنساف حقكؽ

 نيابة بالعمؿ مخكلة كانت المتحدة الكاليات أف بفرض حتى" الخطأ يشكبو ال بشكؿ صريحة
 مف التزاما فإف ذاتو حد كفي ،الحالة ىذا فى القكة استخداـ ليا يحؽ يكف فمـ المنظمة عف
 يبرر أف يمكف ال انتياكو تـ كلك حتى ىك التزاـ (ديمقراطي نظاـ إنشاء أم) النكع ىذا

 .2 ذات سيادة دكلة د ض القكة استخداـ

  المحكمة أف ذكرت اإلنساف حقكؽ فرض أجؿ مف القكة باستخداـ يتعمؽ كفيما
 .3اإلنساف حتراـ حقكؽ إأك ضماف لمراقبة المالئمة الكسيمة يككف أف يمكف ال القكة استعماؿ"

 أمر إنسانية استعماؿ القكة استعماؿ" أف ذلؾ بعد أيضا المحكمة أكدت كقد ىذا
 حاالت نفس كيخمؽ األساليب يستعمؿ نفس المتدخؿ  ألف األساس،فكض مفمرك متناقض
. 4جػػراء التدخؿ مػػف يعالجيا أنو يفترض التي الرعب

 

 

                                                           
1 - Judgement, at 133. 
2 - Judgement, at 132 -133 
3- Judgement, at 135. 
4- Judgement, at 136. 
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 الديمقراطية إلعادة العسكرى التدخل مشروعية تأييد: ياثان

إلعادة   لألمـ المتحدةالعسكرم التدخؿ مشركعية تأييد نحكق الفؽ مف جانب يتجو
 أنصار يستند إلييا التي لمحجج قريبة، أك مماثمة حجج إلى ذلؾ في كىـ يستند الديمقراطية

لى 1، فيستند إلى الطبيعة الدكلية لمديمقراطيةالعتبارات التدخؿ سمطة مجمس األمف ، كا 
الكاسعة في تقدير حالة تيديد السمـ، خاصة مع تطكر مفيـك السمـ الدكلي الذم أصبح 

يتككف مف مجمكعة مف العناصر األمنية كالسياسية كاإلنسانية، خاصة أف األنظمة 
الدكتاتكرية غالبان ما تيدد السمـ الدكلي، كاعتبر المجمس بعض حاالت القضاء عمى 

، خاصة مع المتغيرات الدكلية في االديمقراطية تيدد السمـ كما في ىاييتي كسيراليكف كليبيرم
قانكف حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية، فقد أصبح مجمس األمف يرل بأف االنقالب عمى 

التي يستندكف إلييا  الحجج ىـكيمكف إجماؿ أ ،الديمقراطية ييدد السمـ كيمغي إرادة الشعب
: فيما يمي

 الجماعي األمن نظام فعالية مدى -أ

استخدـ  مبدأ منع فإف الدكلييف، كاألمف السمـ في حفظ النظاـ آلية ذلؾ فشمت ما فإذا 
 غير المتحدة يصبح األمـ ميثاؽ  مف2/4  المادة في المنصكص عميو – باستخداميا التيديد
 .2القاعدة كالكاقع  بيف نفصاـإ إلى كيؤدم جدكل أك مكضكع ذات

 التدخؿ إلعادة مشركعية تأييد أنصار مف الكاىية الحجة ىذه عمى الرد يمكف أنو إال
 .الديمقراطية

 ، كال"الجماعي األمف" نظاـ إقرار عمى تاريخيا سابؽ القكة استخداـ منع مبدأ إف -1
ف سببية، بعالقة بو يرتبط  الدكؿ التزاـ يسيـ في عياالجـ لألمف فعاؿ نظاـ كجكد كاف كا 
 .القكة استخداـ منع بمبدأ

                                                           
 .567عماد الديف عطاء اهلل، التدخؿ اإلنساني، مرجع سابؽ، ص- 1
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 الديمقراطية في إلعادة العسكرل التدخؿ فاعمية عدـ تثبت التاريخية التجربة إف -2
 إلى العسكرل دخؿتأدل اؿ فقد العكس عمى بؿ ،كاألمف السمـ إقرار كىك منو اليدؼ تحقيؽ
 شئكنيا في التدخؿ تـ التى البالد كثيرا في األكضاع تتحسف فمـ األمنية األكضاع تدىكر
 .(سيراليكف ، ليبيريا ، ، بنما جرينادا) إلييا الديمقراطية إعادة بحجة

في تقرير مصيرىا  حقيا بممارسة لمشعوب يسمح الديمقراطية إلعادة التدخل -ب
 الداخمي

 كليس ، الحقيقية الجماعية عف إرادتيا يعبر الذل الحكـ نظاـ اختيار في حقيا أل 
 عمى المشركعية مف سند أم لو كليس بالقكة مفركض عمييا استبدادم حكـ لنظاـ الخضكع

 .الشعب إرادة

 تبنى الديمقراطية ألنيا إلعادة العسكرم التدخؿ لتبرير أساسا تصمح ال الحجة كىذه
 1.العالـ في الحكـ كنظـ ألنماطة السياسي القيـ عمى

 كليس الدكؿ المتدخمة مصالح باختالؼ يختمؼ سكؼ التقييـ ىذا فإف الحاؿ كبطبيعة
 اإلتحاد تدخؿ بالنسبية، فإف يتسـ سكؼ التدخؿ فإف كلذلؾ ةمكضكعي سأس عمى بناء

 نظـ ضد كاف في  تشيككسمكفاكيا كتدخمو ،1956 في كالمجر بكلندا مف كؿ في السكفيتي
 ضد) 1953 في إيراف في بريطانيا تدخؿ فإف عاـ  كذلؾ شعبي بقبكؿ تتمتع كانت حكـ
الغربية،  الدكؿ تدخؿ أك ، نيكاراغكا ضد األمريكية المتحدة تدخؿ الكاليات أك ، (مصدؽ حكـ

 بالرغـ كبير شعبي بقبكؿ تتمتع ضد حككمات لتدخالت نماذج كانت التدخالت مف كغيرىا
نجد  كلذلؾ ةالغربي ديمقراطيةاؿ  نمطعمى حككمات ديمقراطية تكف لـ الحككمات ىذه أف مف
 تسعى ديمقراطي حكـ إقامة إلى ييدؼ بأف تدخميا المتدخمة الدكؿ تدعج التي النماذىذه  مؼ
 بناء أك النفس، عف الشرعي الدفاع في حقيا أىميا أخرل عمى أسباب تدخميا تبرير إلى
 .البالد في الشرعية مػػف السمطات دعكة عمى

                                                           
1-  Aslo, Egalement Fernando, p Teson » Humanitarian Intervention » op cit, p 131. 
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 نص مع أك إعادتيا الديمقراطية دعـ أجؿ مف العسكرم التدخؿ تعارض عدـ -ج
 أك لمدكلة اإلقميمية السالمة ضد التدخؿ ليس مكجيا ألف ىذا ،المتحدة ميثاؽ  مف2/4 ادةـاؿ

 .1المتحدة األمـ مقاصد مع ال يتعارض أنو كما السياسي، استقالليا

 فإنو إلنقاذ الرىائف، العسكرم التدخؿ شرعية  إلييا أنصار استند التي ىي الحجة ىذه
 النو فإ اعتبارات الضركرة الممحة، بحكـ الرىائف إلنقاذ بالنسبة مقبكال المنطؽ ىذا كاف لك

عادة حكـ ديكتاتكرم إلسقاط نظاـ التدخؿ  حالةمؼ قبكلو يمكف  التدخؿ فإف الديمقراطية، كا 
 .لمدكؿ السياسي باالستقالؿ صريح كمباشر مساس فيو الحالة ىذه في

 العسكرم بالتدخؿ يسمح نحك عمى الميثاؽ مف 2/4ة الماد تفسير بشأف قيؿ كما
 بناء يعكد الحكـ ممارسة في قحؽ مف الشعب تمكيف كىك ال، أكعادؿ مشركع ىدؼ لتحقيؽ

 .المعاصر الدكلي القانكف مع فؽتت كال بعيد عيد منذ اندثرت التي العادلة الحرب" نظرية إلى

 المطمب الثاني

 التدخل العسكري إلعادة الديمقراطية في ىاييتي

لقد استند مجمس األمف ككذلؾ قرارات منظمة الدكؿ األمريكية إلى أف الكضع في 
ىايتي كاف ييدد السمـ كاألمف الدكلييف، كذلؾ بسبب زيادة معدالت تدفؽ الالجئيف مف ىايتي 

، كلدراسة مدل مشركعية التدخؿ العسكرم 2إلى دكؿ الجكار كخاصة إلى الكاليات المتحدة
إلعادة الديمقراطية في ىايتي، أعرض في المقاـ األكؿ أصؿ أزمة ىايتي كما قاـ بو مجمس 

األمف إزاءىا، ثـ نعرض االراء الفقية بشأف مدل مشركعية التدخؿ مجمس عسكريا في 
 .ىايتي

 

 
                                                           

1 - Bruce Russent and Jamessuttelin « the UN in a New World Asder «  Foreign affaires, op 
cit, p 69, 

 .531عاطؼ عمي عمي الصالحي، مشركعية التدخؿ الدكلي، المرجع السابؽ، ص - 2
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 الفرع األول

 أزمة ىايتي وموقف مجمس األمن منيا

مف خالؿ ىذا الفرع نمقي الضكء عمى أصؿ األزمة في ىايتي التي كانت السبب في 
 .تدخؿ األمـ المتحدة عسكريا، باإلضافة إلى مكقؼ مجمس األمف إزاء ىذه األزمة

 أصل أزمة ىايتي     : أوالً 

ـ ُحكمت بالنظاـ 1804أف ىاييتي بعد استقالليا عاـيكمف في سبب ىذا التدخؿ 
حتى أجريت انتخابات رئاسية تحت  ،الممكي الذم َخَمفتو عدة انقالبات دكف تحكؿ ديمقراطي

شراؼ دكلي  أسفرت ىذه ك ،ـ1990عاـ (منظمة الدكؿ األمريكية كاألمـ المتحدة)دعكة كا 
 كلمدة خمس %67بأعمبية " أرستيد" االنتخابات الحرة التي جرت في ىاييتي عف فكز القس 

، إال أف األمكر لـ تستقر عمى ىذا الحاؿ سكل ثالثة أشير فقط، حيث قاـ الجنراؿ 1سنكات
" ارستيد"قائد القكات المسمحة أنذاؾ في ىاييتي المعيف مف قبؿ الرئيس " راؤكؿ سيداريس"

بمحاكلة إغتياؿ ىذا األخير في داره بغية االنقالب عميو، كالذم كاف قد إحتمى بدكره بسفير 
فرنسا كفنزكيال في ىاييتي بحيث تـ نقمو في سيارة مدرعة قبؿ قدـك المتآمريف، كبالتالي تـ 

إلى ككلكمبيا، كعميو تـ انقالب عسكرم أطاح بالرئيس المنتخب مف قبؿ " أرستيد"نقؿ 
الشعب، كلذم ما لبث أف كصؿ الى ككلكمبيا حتى بدأ المطالبة بطرد اإلنقالبييف كعكدت 

 .2الشرعية الى البالد كالمتمثمة في شخصو

كيعتبر االنقالب الذم حدث في ىاييتي كأطاح بالرئيس المنتخب انتياكا لحؽ الشعب 
الياييتي في تقرير مصيره، حيث أف الشعب اختار رئيسا لو بمكجب انتخابات حرة أجريت 

 .في ىاييتي

                                                           
 .161، ص 119نبيو األصفياني، غزك ىاييتي بيف الشرعية الدكلية كاستعراض القكة، مجمة السياسة الدكلية، العدد - 1
 .192-191ص- صسابؽ،اؿمرجع اؿعماد الديف عطاء اهلل، التدخؿ اإلنساني، - 2
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ىذا باإلضافة الى ما تبع االنقالب العسكرم مف ممارسات كحشية كقتؿ ضحيا 
أبرياء، كتزايد عدد الياربيف مف النظاـ كفرارىـ الى الكاليات المتحدك األمريكية التي ال تبعد 

 . ميؿ، قد أدل الى مأساة إنسانية كبرل عمى النحك الذم حدث في الصكماؿ80سكل 

كما أف االنقالب أدل الى تبايف في المكاقؼ بيف الدكؿ المجاكرة مما قد ينذر بتدخؿ 
ما تأييدا لمرئيس المخمكع، كعميو فاإلنقالب قد  ىذه األخيرة في ىاييتي إما تأييدا لإلنقالب كا 
أحدث كضعا مف شأنو تيديد السمـ األمف الدكلييف كما قرر مجمس األمف عندما تكلى إدارة 

 .األزمة

كأماـ ىذا الكضع لـ تبقى منظمة الدكؿ األمريكية مكتكفة األدم، بؿ قامت بالعديد 
مف المحاكالت لحؿ األزمة سمميا إال أنيا لـ تسفر عف تراجع الحككمة العسكرية عف مكقفيا 
في التنازؿ لمحككمة الشرعية، مما دفع الكاليات المتحدة األمريكية الى تكميؼ رئيسيا األسبؽ 

بإجراء مفاكضات مع الطرفيف مف أجؿ التكصؿ الى حؿ سممي، كتـ مف " جيمي كارتر"
 في جزيرة 3/7/1993بحضكر كارتر في " راؤكؿ سيداريس"ك " أرستيد"خالؿ ذلؾ إجتماع 

بنيكيكرؾ برعاية كؿ مف األمـ المتحدة ك منظمة الدكؿ االمريكية، بحيث تـ اإلتفاؽ " غكفرنر"
حالة الجنراؿ راؤكؿ عمى المعاش، كتحديد  عمى عكدة الرئيس المخمكع كالعفك عف المتمرديف كا 

 أكتكبر مف نفس العاـ لعكدة الرئيس أرستيد كتعييف ىذا األخير رئيس لمكزراة كقائد 20يـك 
 .1جديد لمقكات المسمحة كرئيس جديد لجياز الشرطة

كعمى الرغـ مف ذلؾ كمو إال أف راؤكؿ لـ يمتثؿ لـ تـ اإلتفاؽ عميو مما أدل إلى فشؿ 
كؿ المحاكالت التي ُقدمت لحؿ األزمة سمميا، كأماـ ىذا الكضع كاف ابد مف تكثيؼ الضغكط 

                           .مف أجؿ فرض الشرعية في ىاييتي بإعادة الرئيس الشرعي لمبالد

 موقف مجمس األمن: ثانًيا 

أصدر مجمس األمف عدة قرارات فيما يخص قضية ىاييتي تدرجت مف حيث فرض 
 الصادر في 841العقكبات، إذ بدأ أكال بفرض عقكبات عير عسكرية مف جالؿ القرار رقـ 

                                                           
 .488ماىر عبد المنعـ محمد، استخداـ القكة في فرض الشرعية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 1



 

335 
 

، 23/06/1993، كالذم بدأ في تنفيذه بعد أسبكع مف إصدار أم ابتداءن مف 16/06/1993
ككاف ىذا القرار يقضي بتجميد امكاؿ ىاييتي في الخارج كمنع جميع الدكؿ مف بيع أك نقؿ 

أك تصدير البتركؿ الييا، ككذلؾ حظر تصدير كاالسمحة كالمعدات كالطائرات كالسفف ككذلؾ 
 .1قطع الغيار الييا

كاف ليذا القرار األثر في دفع الجنراؿ سيدارس إلى قبكؿ اجراء مفاكضات كتكقيع 
، كعمى الرغـ مف تكفيع ىذه اإلتفاقية إال أف الجنراؿ 3/07/1993األتفاقية المشار إلييا في 

: سيدارس أبى عف تنفيذ ما جاء بيا مف بنكد ما دفع مجمس األمف إلى اصدار القراريف رقمي
 مف أجؿ خمؽ مزيد مف الضغط عمى اإلنقالبييف، 03/10/1993 كذلؾ في 875، 873

بحيث تـ تصعيد العقكبات ضد ىايتي بمكجب الفصؿ السايع مف الميثاؽ، كذلؾ بفرص 
 .2حصار بحرم ضدىا

كاف ليذا القرار األثر في دفع الجنراؿ سيدارس إلى قبكؿ اجراء مفاكضات كتكقيع 
، كعمى الرغـ مف تكفيع ىذه اإلتفاقية إال أف الجنراؿ 3/07/1993األتفاقية المشار إلييا في 

: سيدارس أبى عف تنفيذ ما جاء بيا مف بنكد ما دفع مجمس األمف إلى اصدار القراريف رقمي
 مف أجؿ خمؽ مزيد مف الضغط عمى اإلنقالبييف، 03/10/1993 كذلؾ في 875، 873

بحيث تـ تصعيد العقكبات ضد ىايتي بمكجب الفصؿ السايع مف الميثاؽ، كذلؾ بفرص 
 .حصار بحرم ضدىا

كفي ظؿ استمرار الكضع في ىايتي عمى ما ىك عميو استمر في المقابؿ مجمس 
األمف بإصدار المزيد مف القرار بنكع مف الحـز كالشدة عمى القرارات السابقة، إذ أنو أصدر 

فرض بمكجبو حظرا شامال عمى جزيرة - 940: القرار رقـ-  قرارا جديدا06/05/1994في 
 15ىايتي، بما فييا الحظر جكم الشامؿ عمى ىايتي، كأشار عمى أف القرار يبدأ تنفيذه بعد 

 .3يـك مف اصداره
                                                           

 S/RES/841(1993):قرار مجمس األمف، الكثيقة رقـ- 1
 S/RES/873(1993):قرار مجمس االمف، الكثيقة رقـ- 2

 S/RES/875(1993):قرار مجمس األمف، الكثيقة رقـ - 
 S/RES/940(1994) :قرار مجمس االمف، الكثيقة رقـ- 3
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كفي مرحمة الحقة تقدمت الكاليات المتحدة األمريكية إلى محمس األمف بمقترح كالذم 
يقضي بتحضير قكة كبيرة بمجرد تنحي الحكاـ العسكرييف عف الحكـ في ىايتي أك اإلطاحة 
بيـ تككف قادرة عمى حماية المسؤليف الحككمييف كالمنشآت الحيكية، إضافة إلى االنتخابات 

التشريعية عند انتفاؿ الحكـ مف الحكاـ العسكرييف، فأصدر بناءن عمى ذلؾ مجمس األمف قراره 
 باإلجماع تضمف المكافقة عمى ذلؾ اإلقتراح، كطالب القرار 01/07/1994 في 905: رقـ

رفع تقرير إلى مجمس األمف -  في ذلؾ الكقت–مف بطرس غالي األميف العاـ لألمـ المتحدة 
 حكؿ ىذه القكة كتككينيا كتكالبفيا كالمدة المالئمة لبقائيا كطريقة 15/07/1994في 

 .1انتشارىا

 أعمف قائد اإلقالب رغبتو عف عدـ إعتزامو التخمي عف السمطة، 14/07/1994 كفي 
مما دفع بالكاليات المتحدة األمريكية إلى عزميا عمى تقديـ مشركع قرار إلى مجمس األمف 
يسمح لقكات دكلية بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية بإستخداـ كؿ الكسائؿ الالزمة لغعادة 

 طمب الكالبت المتحدة األمريكية 26/07/1994اإلستقرار كالديمقراطية إلى ىايتي، ك في 
رسميا مف مجمص األمف الحصكؿ عمى تفكيض لقيادة القكات المتعددة الجنسيات لإلطاحة 

 .    2بالحككمة العسكرية في ىايتي كما طمبت مراقبيف لمراقبة قكاة التدخؿ

  كمف خالؿ ىذه التطكرات التي ال تنذر بانفراج األزمة طالب الرئيس اليايتي 
المخمكخ ارستيد مف مجمس األمف اتخاذ إجراء سريع كحاسـ النياء األزمة كمعاناة شعبو، 

بحيث اعتبر رئيس مجمس األمف ىذا المكقؼ مف جانت ارستيد ضركريا مف أجؿ اتخاذ قرار 
عادة النظاـ الشرعي ليا، كانتيى األمر  لمتدخؿ في ىايتي لالطاحة بالحّكاـ العسكرييف كا 

 .   3 مف أجؿ عكدة الشرعية ليايتي940بإصدار القرار  قـ 

 

 

                                                           
 . 81، ص1995، أكتكبر 122احمد أبك الكفا، األمـ المتحدة كالنظاـ العالمي الجديد، السياسة الدكلية، العدد - 1
 .490ماىر عبد المنعـ محمد، استخداـ القكة في فرض الشرعية الدكلية في ظؿ السكابؽ الدكلية، المرجع السابؽ، - 2
 . 530عاطؼ عمى عمى صالحي، مشركعية التدخؿ الدكلي كفقا لقكاعد القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - 3
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 : المتعمق بالتدخل العسكري في ىايتي940القرار - أ

زاء عدـ تأثير المساعي الدكلية كالعقكبات  إزاء فشؿ الحؿ السممي لألزمة في ىايتي، كا 
المفركضة عمى ىايتي نتيجة مكقؼ المتمرديف الرافض، أصدر مجمس األمف في 

 متضمنا التفكيض باستخداـ القكة العسكرية لإلطاحة بالنظاـ 940 القرار رقـ 31/07/1994
العسكرم الحاكـ، كبرر القرار المجكء لمقكة العسكرية بأف الكضع في ىايتي يتطمب رد فعؿ 

فعاؿ، ألف سمكؾ المتآمريف قد خمؽ كضعا ييدد السمـ كاألمف الدكلييف، باإلضافة الى تدىكر 
األكضاع اإلنسانية كتضاعؼ االنتياكات المتعمقك بحقكؽ اإلنساف، باإلضافة الى مصير 

كلـ يتخمك عف السمطة " جكفرنكرز" الالجئيف، كأضاؼ القرار أف المتآمريف لـ يحترمكا معيدة 
 .1مقابؿ العفك

كقد قسـ القرار تنفيذ خطة التدخؿ العسكرم عمى مرحمتيف، في المرحمة األكلى تقـك 
فييا قكة دكلية تحت قيادة الكاليات المتحدة األمريكية بالتدخؿ العسكرم في ىايتي لطرد 

 المتآمريف كالعمؿ عمى اقرار مناخ آمف مستقر المتآمريف، كتعمؿ عمى تسييؿ رحيؿ الجنرالت
كالسماح بعكدة الرئيس الشرعي، المرحمة الثانية تككف بعد رحيؿ المتآمريف، بحيث ُتشكؿ قكة 

 جندم تابعة لألمـ المتحدة لتنتشر في ىايتي لضماف عكدة السمطة المدنية 6000قكاميا 
 كىك تاريخ 1996كاجراء اإلنتخابات التشريعية عال أف تنتيي ميمة ىذه القكة في فبراير 

 .2انتياء مدة رئاسة ارستيد

كفي مقابؿ ىذا التحرؾ الفعاؿ مف قبؿ مجمس األمف بمكجب الفصؿ السابع مف 
الميثاؽ، قاـ الرئيس غير الشرعي ليايتي بعد اثتنى عشر ساعة مف صدكر قرار مجمس 

 بفرض حالة الطكارئ في البالد كاستعداد ىايتي لخكض معركة ضد الغزاة 940األمف رقـ 
 .كما زعـ

كعمى إثر ذلؾ لدأت عممية اإلنزاؿ لمقكات الدكلية ذات األكثرية األمريكية كتحت 
، كبالمكازات مع ذلؾ إنطمقت مفاكضات مع 19/09/1994قيادتيا في ىايتي في 

                                                           
 .491ماىر عبد المنعـ محمد، المرجع نفسو، ص - 1
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اإلنقالبييف اشرؼ عمييا الرئيس االمريكي السابؽ جيمي كارتر، بحبث تـ التكصؿ مف خالؿ 
ىذه المفاكضات إلى أتفاؽ مع اإلنقالبييف، تـ بمكجبو حصكؿ سيداريس القائد العسكرم 

 . 1لمبالد حؽ البقاء في البالد، كما منح باقي المتمرديف حؽ العفك

كبذلؾ حمت األزمة بكاسطة المفاكضات المدعمة بالتدخؿ العسكرم الدكلي، كبذلؾ 
 ضد اإلنقالبييف في ىايتي ىك الذم حسـ المكقؼ، بحيث القكة العسكرية يككف استخداـ

استجاب المتمردكف لممفاكضات تحت ضغط القكة العسكرية التي بدأ استخداميا بالفعؿ، 
 كأصدر مجمس األمف بعد ذلؾ قراره برفع العقكبات الدكلية عمى ىايتي

كىكذا انتيت األزمة التي سببيا اإلنقالب في ىايتي بعد تدخؿ مجمس األمف 
 .كممارستو لصالحياتو المخكلة لو بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة

 الفرع الثاني 

 مدى مشروعية التدخل العسكري في ىايتي

عمى الرغـ مما حققو تدخؿ األمـ المتحدة في ىايتي مف خالؿ ابعاد األنقالبييف 
عادة الحكـ الشرعي إلى البالد بإعماؿ الفصؿ السابع مف الميثاؽ، إاّل أف ذلؾ لـ يمنع  كا 
األنتقاد كاإلعتراض عمى إعماؿ مبرر إعادة الديمقراطية كذريعة لمتدخؿ الدكلي، كما قد 

ينطكم عميو مف استخداـ القكة العسكرية كفقا لمفصؿ السابع مف الميثاؽ مما يشكؿ إعتداء 
عمى مبادئ القانكف الدكلي اآلمرة، بإعتبار الديمقراطية مف الشأف داخمي أك ما يسمى 

 .                                                                                                  بالمجاؿ المحجكز لمدكلة

كلذلؾ كاف رأم الفقو كخاصة العربي مناىض لما قامت بو الكاليات المتحدة األمريكية 
بالتدخؿ العسكرم بناءن عمى تفكيض مجمس األمف، نظر لعدـ جدية ىذا األخير في التعامؿ 

مع قضايا ممثالة كبنفس الحـز في مختمؼ مناطؽ العالـ، مما يدؿ عمى أف ىذا التدخؿ 
سيككف ذريعة لمقضاء عمى األنظمة التي ال تسير كفؽ الرؤية األمريكية أك الدكؿ الحميفة 

 .ليا
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 الحقكؽ أحد عمى تقع المسمحة العدكانية الحرب أف الدكلي القانكف خبراء اتفؽ
 سالمة حؽ ىي العدكاف جريمةؿ محال تككف أف يمكف التي الحقكؽ كىذه لمدكلة، األساسية
 كالنظاـ كطككيك نكرمبكغ محاكـ أف كما المصير، تقرير كحؽ السياسي كاإلستقالؿ اإلقميـ

 سالمة حؽ عمى المسمح التدخؿ أف إعتبرت الدائمة الدكلية الجنايات لممحكمة األساسي
 كذلؾ السمـ، ضد لمجريمة نمكذجا يعتبر أخرل دكلة إقميـ فغزك دكلية؛ جريمة يشكؿ اإلقميـ

 فاإلستقالؿ دكلية، مسؤكلية عمييا تترتب دكلية جريمة يعد السياسي باإلستقالؿ المساس
تباع سيادتيا، كممارسة بحرية التصرؼ في كدكليا داخميا الدكلة اختصاص ىك السياسي  كا 

 عدـ في األخرل الدكلة كاجب السمبي معناه في كىك ليا مالئمة تراىا التي خياراتيا السياسية
 .1لمدكلة الخارجية كالسياسية الداخمية الشؤكف في التدخؿ

 العالمي اإلعالف عمييا أكد كقد اإلنسانية الحقكؽ مف فيك المصير تقرير حؽ أما
 بحقكؽ الخاصة الدكلية اإلتفاقيات أيضا كأكدتو 1948 سنة الصادرة اإلنساف لحقكؽ

 لكافة أنو 1966 سنة كالسياسية المدنية حقكؽ بشأف الدكلية اإلتفاقية في جاء فقد اإلنساف،
 السياسي، كيانيا بحرية تقرر أف الحؽ ىذا إلى استنادا كليا المصير تقرير في الحؽ الشعكب

 2.كالثقافي كاإلجتماعي اإلقتصادم نمكىا بحرية تكاصؿ كأف

 1 المادة في الحؽ ىذا المتحدة األمـ ميثاؽ أكد كما / 55 المادة عمييا صتكما ف
 1960: ـرؽ القرار أىميا عديدة قرارات في المتحدة لألمـ العامة الجمعية كأكدتو الميثاؽ، مف
 اإلعالف17 في الصادرة 1514/ 15 -12- بشأف 1965 لسنة 2131 رقـ قرارىا كفي

 نصت كسيادتيا، استقالليا كحماية لمدكؿ، الداخمية الشؤكف في التدخؿ جكاز بعدـ الخاص
 .مصيرىا تقرير في كاألمـ الشعكب حؽ بإحتراـ الدكؿ جميع إلتزاـ عمى

 كالنظاـ الدكلي القانكف مبادئ مف ىاـ لمبدأ خطيرا انتياكا المسمح التدخؿ ىذا كيشكؿ
 أعضاء بيف السيادة في المساكاة حؽ كىك المتحدة األمـ ميثاؽ أسسو كضع الذم العالمي
الدكلي  المجتمع
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كفي ىذه المسألة نجد أف سمعاف بطرس يشكؾ في مبرر زيادة الالجئيف بحيث يقكؿ 
زيادة الالجئيف في ىايتي، إف كاف في حد ذانو أمرا غير مرغكب فيو مف دكؿ الجكار، " أف 

 .1فإنو لـ يصؿ إلى درجة مف الخطكرة بحيث يعتبر سببا لتيديد السمـ كاألمف الدكلييف

 عمى تعتمد األمريكية المتحدة الكاليات أف إعتبر الرزقي المنذر األستاذ كما أف
 مف شكال باعتبارىا العسكرية القكة استخداـ في التردد كدكف مصالحيا، يخدـ بما إستراتيجية

ا إنـىايتي  دكلة عمى المسمح كالتدخؿ الجديد، العالمي النظاـ لفرض األحادم الفعؿ أشكاؿ
ف حتى الدكلي النظاـ ىذا لتجسيد مبرر ىك  .2بالقكة الدكلية الشرعية إقترنت كا 

 المتحدة األمـ في عضك دكلة أم تمنع الدكلي القانكف نصكص أف البعض أكد كقد
 الدكلي القانكف فقكاعد أخرل، لدكلة السياسي النظاـ أك الداخمية الشؤكف في التدخؿ مف

 الدكؿ، بيف المتبادؿ الرضا مبدأ عمى قامت أنيا إذ اتفاقية طبيعية ذات تعتبر المعاصرة
 كعمى مباشرة، بطريقة أخرل دكلة أية عمى إرادتيا فرض لدكلة يجكز ال القكاعد ىذه كبمكجب

 لمدكؿ الداخمية الشؤكف في التدخؿ تمنع التي كالصارمة الشديدة النصكص ىذه كؿ مف الرغـ
 شؤؤف في الكبرل الدكؿ لتدخؿ كمبررات بأسباب جاء الجديد الدكلي النظاـ أف إال األخرل،
 يد يطمؽ أنو أساس عمى ىذا عارضكا كقد - إنسانية ألسباب التدخؿ -الدكؿ مف غيرىا
 الصغيرة الدكؿ مف غيرىا شؤكف في التدخؿ في المتشعبة المصالح ذات القكية الدكؿ

 كبذلؾ ،-حماية الديمقراطية- التدخؿ لذلؾ إنسانية مبررات كجكد شعار تحت كالمستضعفة
 كبالتالي الدكلي القانكف مرجعيتو كيجعؿ لو، كالضابط الحقيقي القانكني المعيار يضيع

 يحمؿ كبغطاء الذرائع، مف بذريعة عسكريا تتدخؿ كأيف متى تقرر أف القكية الدكؿ تستطيع
،  المكسع ليشمؿ البعد الديمقراطي لنظـ الحكـاإلنساني المعنى
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كما يذىب أخركف إلى أف المبرارات التي استند إلييا مجمس األمف في تقديره لما يعد 
ميددا لمسالـ كاألمف الدكلي تعد في الكاقع تكسعا في مبرارات استخداـ القكة العسكرية كفقا 

 .1ألحكاـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ

كما يذىب أخركف في معرض دراستيـ لمتدخؿ في ىايتي أف مبرر تدخؿ األمـ 
المتحدة دفاعا عف الديمقراطية، لك كاف كافيا فإنو يجب عمى األمـ المتحدة أف تتدخؿ في 

غالبية دكؿ العالـ التي تعاني مف أنظمة حكـ عير ديمقراطية كىؿ يجب أف تتدخؿ مرة أخرل 
، كيركف أنو يمكف تفسير تدخؿ األمـ المتحدة 2لك تبيف أف الحككمة الجديدة غير ديمقراطية

ىنا بأنيا انقادت لمكاليات المتحدة األمريكية في تنفيذ سياستيا الخاصة بالييمنة عمى دكؿ 
 .3المنطقة

كما يمكف قكلو أنو يجب تناكؿ مدل مسركعية التدخؿ العسكرم لنحقيؽ الديمقراطية 
 . مف الميثاؽ2/4في ضكء اإلستثناءات الكاردة عمى المادة 

كعمى ضكء تمؾ اإلستثناءات فإف االستخداـ المشركع لمقكة العسكرية إما أف يككف مف 
خالؿ آلية األمف الجماعي بكاسطة المنظمات الدكلية أك عمى أساس الدفاع الشرعي بالنسية 
لمدكؿ، فإذا تدخؿ األمـ المتحدة قد تـ رسميا تحت مظمة األمف الجماعي إاّل أنو ييدؼ في 

 .الكاقع إلى إعادة الديمقراطية لمبالد

كبناءن عمى ذلؾ فإف مظمة األمف الجماعي ال تصمح لتدخؿ األمـ المتحدة في ىايتي 
 .كذلؾ أف التدىؿ كاف بيدؼ إعادة الديمقراطية
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ليذا فانو يمكف القكؿ أف السند الكحيد لمقكؿ بمشركعية تدخؿ األمـ المتحدة في 
ىايتي، ىك أف ىذا التدخؿ تـ بناءن عمى طمب السمطة الشرعية التي تمثميا حككمة ارستيد في 

 .          ذلؾ الكقت
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 خاتمة

    تحاكؿ الدكؿ التي اعتادت اتخاذ تدابير عسكرية ضد دكؿ أخرل بزعـ إما مكافحة 
اإلرىاب أك تحقيؽ الديمقراطية أك حماية حقكؽ اإلنساف أك بدعكل إجالء الرعايا، كفي 

مقدمتيا الكاليات المتحدة االمريكية، اإلسناد إلى بعض قكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي العاـ 
إلضفاء الشرعية الدكلية عمى مثؿ ىذه التدابير كتدعى في ىذا الشأف مرة االستناد إلى 

الدفاع الشرعي كمرة أخرل االستناد إلى التدابير في إطار األمف الجماعي كفؽ ما جاء بو 
 .ميثاؽ األمـ المتحدة

نما         كلـ تتعرض الدراسة الحالية إلى مناقشة مدل صحة ىذه االدعاءات فحسب، كا 
تطرقت أيضا إلى البحث عف إمكاف تبرير التدابير العسكرية التي تتخذ بزعـ تمؾ المبررات 

السالفة الذكر عمى ضكء أم مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ األخرل التي ترخص عمى سبيؿ 
االستثناء استخداـ القكة المسمحة في العالقات الدكلية كبصفة خاصة القكاعد المنظمة لمنظاـ 
األمف الجماعي، كالى دراسة مختمؼ التدخالت العسكرية في الساحة الدكلية خاصة تمؾ التي 
أعقبت انييار المعسكر الشرقي كالتي اتسمت في اغمب األحياف بعدـ المشركعية الدكلية مف 

 .كؿ جانب
     كقد قادت الدراسة كالتحميؿ إلى إقرار مجمكعة مف المالحظات كالنتائج التي تسمح لنا 
بإبداء التكصيات اليادفة إلى الحد مف اتجاه بعض الدكؿ، متسمحة بما لدييا مف معطيات 

القكة كالييمنة الدكلية العسكرية كمستغمة ضعؼ تفكؾ طائفة محددة مف الدكؿ ىي في غالب 
األحياف دكؿ عربية أك إسالمية، نحك العكدة بالمجتمع الدكلي إلى عصر ما قبؿ المنظمات 
الدكلية حيث كاف المجكء إلى القكة المسمحة بما يترتب عميو مف نتائج مشرعا، دكف التقيد 

 .بأم شرط أك ضابط
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 :  نتائج الدراسة
اف القانكف الدكلي المعاصر قد لحقو الكثير مف التطكرات ك اصبح يعرؼ التدخؿ  -

العسكرم كجزاء مركزم، إال أف قكاعده ليست منظمة تنظيما كافيا يمنع الخركج 
ألنو لـ يستطع إخضاع السياسة الدكلية ألحكامو، أك تكييفيا معو، . عف شرعيتيا

ذلؾ أف اإلعتقاد السائد ال يزاؿ بأف العالقات الدكلية كالقانكف الدكلي ينتمياف إلى 
 .عالميف مختمفيف، أك أحدىما أسما مف اآلخر

التدخؿ العسكرم الدكلي يستيدؼ التصرؼ المخالؼ كليس الدكلة ذاتيا، كمف باب  -
أكلى مكاطنييا، ذلؾ أف ىدفيا تنفيذ قرارات مجمس األمف الخاصة بحفظ السمـ 

كاألمف الدكلييف، ألف المطمكب كظيفيا لمتدخؿ العسكرم ىك حمؿ المخالؼ عمى 
 .احتراـ إلتزاماتو

ال يعني كؿ نزاع دكلي حدكث انتياؾ أك مخالفة قانكنية، كمف ثـ ال يعني أف كؿ  -
 .نزاع دكلي مكجب لمتدخؿ العسكرم

.    مفيـك األمف كالسمـ الدكلييف في ميثاؽ األمـ المتحدة غير محدد تحديدا دقيقا -
كنظاـ األمف الجماعي غير متفؽ مع األكضاع السياسية كالكاقعية لممجتمع الدكلي، 
 .كمبدأ العدالة في اقرار التدخؿ العسكرم كتطبيقو أك تنفيذه منتٍؼ في كاقع التطبيؽ

شرعية التدخؿ العسكرم الدكلي ليست مجرد صدكر قرار مف مجمس األمف، بؿ  -
البد القكؿ بذلؾ مف قياـ أم مف الحاالت المكجبة لو، المنصكص عمييا في المادة 

مف الميثاؽ، كالبد لمقرار أف يككف مستكفيا لكؿ الشركط اإلجرائية  (39)
 .كالمكضكعية، كأف يككف سميما مف حيث الغاية كالكسيمة

إنعقاد االختصاص لمجمس األمف بالتدخؿ العسكرم مقترف بعقد اتفاقيات المادة  -
منو، كالدكؿ التي ال تحمؿ ذات المفاىيـ  (47)مف الميثاؽ، كبتفعيؿ المادة  (43)

لمسمـ كاألمف الدكلييف الذم جاء بيا الميثاؽ ال تصمح بأف تسيـ في آلية تنفيذ 
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التدخؿ العسكرم، ك عمى الدكؿ التي َيعقد معيا مجمس األمف اتفاقيات كفقا لممادة 
 .التجرد مف ذاتيا فيما يخص مياـ القكات، كتحديد أىدافيا (43)
األصؿ في التدابير التي يأمر بيا مجمس األمف في ميمة صيانة األمف كالسمـ  -

الدكلييف التدرج كاإلكتفاء بالقدر الذم يفي بتحقيؽ اليدؼ، ألف األساس فييا 
 .التناسب

ال يصح لمجمس األمف، كىك بصدد تفسير سمطاتو في الميثاؽ، تفسير أم نص  -
بمعزؿ عف بقية أحكاـ الميثاؽ، ذلؾ أف بعضيا عاـ يخصصو غيره، كبعضيا 

 .مطمؽ يقيده بعضو اآلخر
معظـ ممارسات مجمس األمف لسمطاتو في الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ   -

المتحدة لـ ينتج عنيا في الغالب دعـ السمـ كاألمف الدكلييف، بؿ كثيرا ما كاف 
يترتب عمى ذلؾ نتائج عكسية، كقد دلت الممارسات العممية لمتدعؿ العسكرم 
الدكلي أف إقراره لـ يكف في كثير مف الحاالت خالصا لصالح السمـ كاألمف 

الدكلييف، كذلؾ أف نظاـ صنع القرار في مجمس األمف يجعؿ منو مجرد أداة لخدمة 
 .  سياسة الدكؿ الكبرل

   مما سبؽ يتضح أف التدخؿ العسكرم الدكلي مف حيث النص كالتنظيـ القانكني حقيقة 
ف ُأْعِطَيْت لو مسميات مختمفة، كأف أىـ مسألة تثار بشأنيا ىي مسألة  ليست مكضع شؾ، كا 

 .شرعيتيا أك ما يسمى بالشرعية الدكلية
 :التوصيات
ضركرة كضع تعريؼ محدد لمفيكمي حفظ كتيديد السمـ كاألمف الدكلييف، بحيث  -

يتـ قطع الطريؽ أماـ القكل التي تعمؿ عمى تكسيع تمؾ المفاىيـ لتعطي لنفسيا 
 .غطاء ما لمتدخؿ العسكرم غير المشركع في مختمؼ مناطؽ العالـ

التأكيد عمى أف مكافحة إرىاب الدكلة يجب أف يتـ مف خالؿ الكسائؿ المشركعة  -
التي ينظميا القانكف الدكلي كاالتفاقيات الدكلية ذات الصمة كاإلمتناع تماما عف 
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مكافحتو بارتكاب أعماؿ إرىابية مضادة، لما في ذلؾ تيديد خطير لمسمـ كاألمف 
 .الدكلييف كيمحؽ أضرار فادحة بكافة دكؿ العالـ

التأكيد عمى أىمية إتباع الدكؿ لمكسائؿ الديبمكماسية كالقانكنية لحماية رعاياىا  -
 .بالخارج باعتبارىا الكسائؿ التي تحتـر قكاعد كأحكاـ الشرعية الدكلية

أىمية إعادة التكازف الدكلي كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ تعديؿ الميثاؽ بما يسمح  -
بزيادة عدد المقاعد الدائمة في مجمس األمف، عمى أف تخصص مقاعد لمدكؿ 

 .العربية كاإلفريقية
أىمية الحد مف السمطات المطمقة لمجمس األمف كيككف ذلؾ باعطاء محمكة العدؿ  -

 .الدكلية اختصاص رقابي عمى قرارت مجمس األمف
مف الميثاؽ، كالتي تتعمؽ بتشكيؿ قكات دكلية  (43)أىمية تفعيؿ أحكاـ المادة  -

تحت تصرؼ مجمس األمف، لما في ذلؾ مف تطكير ألليات عمؿ المجمس كتحممو 
لمسؤلياتو في التدخؿ العسكرم، كمنع أساليب التفكيض التي تساعد عمى التدخؿ 

 .في شؤكف الدكؿ الضعيفة مف قبؿ الدكؿ ذات اإلمكانيات
كبذلؾ يتضح أف إحتراـ قكاعد كأحكاـ الشرعية الدكلية مف شأنو أف يقضي عمى التدخؿ 

 .العسكرم الغير مشركع، كيساعد عمى تنمية التعاكف الدكلي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 

 والمراجع

 

 



 

 

 قائمة المراجع
 المراجع بالمغة العربية: اوال
 الكتب- أ-
 كاألمف السمـ عمى الحفاظ في األمف مجمس دكر تطكرأحمد عبد اهلل ابك العال،  - 1

 .2008، دار الجامعة الجديدة، مصر، الدكلييف
، منشكرات 1إبراىيـ الدراجي، جريمة العدكاف كمدل المسؤكلية القانكنية الدكلية عنيا، ط - 2

 .2005الحمبي الحقكقية، سكريا، 
الدار الجامعية، طبعة - النظرية العامة كاألمـ المتحدة- ابراىيـ الشمبي، التنظيـ الدكلي- 3

1987. 
 ابراىيـ العناني- 4

 .1990المنظمات الدكلية، دار الثقافة العربية، القاىرة، طبعة      - 
     الغربية القانكنية لمتيديدات األبعاد الدكلى، انكفؽاؿ ضكء فى األمريكية الطائرة حادث      -

 1992القاىرة،  الدكلى، العربي المركز األكلى، الطبعة األمف، مجمس كسمطة لميبيا      
 .مصر  ،1997القاىرة،  الحديثة، العربية المطبعة العالمية، الدكلية المنظمات     - 
 .2005- 2004، 5 ط ، القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية     -
 .1997، القاىرة، الحديثة العربية المطبعةالنظاـ الدكلي االمني،      - 

 عنيا، رسالة الدكلية القانكنية المسئكلية كمدل العدكاف جريمة الدراجى، زىير إبراىيـ- 5
 2002.3 ، شمس عيف جامعة الحقكؽ لكمية مقدمة ، دكتكراة

 أحمد أبك الكفا- 6
 ،1984الكسيط في قانكف المنظمات الدكلية، دار الثقافة العربية، طبعة     -  
 منظمة األمـ المتحدة كالمنظمات المتخصصة كاالقميمية، دار النيضة العربية،     - 
1997 

 161، لعدد 2005الدكلية،  يكليك  الدكلى السياسة اإلرىاب ظاىرة "    -
كاألمف في حفظ  السمـ حفظ في األمف مجمس دكر تطكر العال، أبك عمى اهلل عبد  أحمد-7

 .2005 السمـ كاألمف  الدكلييف،



 

 

أحمد سكيمـ الغمرم، العالقات السياسية الدكلية في ضكء القانكف الدكلي العاـ، مكتبة  -8
 .1991المكتبة األكاديمية، سنة  .1951االنجمك المصرية، طبعة 

الكظيفة االفتائية لمحكمة العدؿ الدكلية كدكرىا في تفسير كتطكير –أحمد حسف الرشيدم - 9
سمطات كاختصاصات األجيزة السياسية لألمـ المتحدة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

 .1993طبعة 

- دراسة في األصكؿ كالنظريات-إسماعيؿ صبرم مقمد، العالقات السياسية الدكلية- 10
 . 1991المكتبة االكاديمية، طبعة 

، النظاـ الدكلي كالسالـ العالمي، ترجمة عبد اهلل عرياف، دار (االبف)أنيس لكمكد - 11
 .1963النيضة العربية، 

دار  الجماعية، االبادة جريمة ارتكاب عف الدكلية المسئكلية سالمو، عبدالعزيز أيمف- 12
 .2006 لمنشر، العمـك
 .أبكالخير مصطفى لسيدا-  13

. 2006 ، المعاصر الدكلى كالقانكف الداخمية السكداف أزمات         - 
 .2006أكلى،  ط ، الدكلي القانكف فى العامة المبادئ         -

بككرا إدريس، مبدأ عدـ التدخؿ في القانكف الدكلي المعاصر، المؤسسة الكطنية - 16
 .1990لمكتاب، الجزائر، 

كتاب . 281ثامر كامؿ الخزرجي، العالقات السياسية كاستراتجية إدارة األزمات، ص - 17
 االطالع بتاريخ  ،https://books.google.dz/books?isbn: منشكر عمى المكقع

13/09/2017. 

  جعفر عبد السالـ-18
المنظمات الدكلية، دراسة فقيية كتأصيمية لمنظرية العامة لمتنظيـ الدكلي كاألمـ  -

المتحدة كالككاالت المتخصصة كالمنظمات اإلقميمية، دار النيضة العربية، الطبعة 
 .السادسة

 .1982 ، كالنشر، القاىرة لمطبع الجامعي الكتاب دار ، الدكلية المنظمات -
جميؿ محمد حسيف - 19

https://books.google.dz/books?isbn
https://books.google.dz/books?isbn


 

 

 دراسات في قانكف المنظمات الدكلية العالمية في إطار النظاـ الدكؿ المعاصر  -
 .1997-1966مكتبة الجالء الجديدة منصكرة،  (النظاـ الدكلي الجديد)
 ضكء في بعد الحرب الباردة ما فترة في الدكلي األمف الجماعي ممارسات تطكر -

 جامعة القاىرة السياسية، كالدراسات البحكث مركز – المتحدة األمـ ميثاؽ أحكاـ
1994 . 

جماؿ حمكد الضمكر، مشركعية الجزاءات الدكلية كالتدخؿ الدكلي ضد ليبيا، - 20
، 2004كالسكداف، كالصكماؿ، مركز القدس لمدراسات السياسية، ، طبعة س 

 .2002، الطبعة الثانية، 636جالؿ أميف، العكلمة، سمسمة دار المعارؼ، العدد - 21
الحمبى  منشكرات المعاصر، الدكلى التنظيـ فى العالمية مفيـك زكريا، محمد جاسـ- 22

 ، 2006األكلى،  الطبعة الحقكقية،
  األكلى ، الطبعة القاىرة ، العربية النيضة دار ، لككربى قضية ، سرير سعيد جمعة- 23
،2000. 

منشكرات - مدخؿ الى القانكف الدكلي العاـ- جيرىارد فاف غالف، القاىكف بيف االمـ- 24
الجزء الثاني - الجكء االكؿ ترجمة عباس المقمر.9دار االفاؽ الجديدة، بيركت،  ، ص 

 .الجزء الثالث ترجمة ايمي كريؿ- ترجمة رفيؽ كىدم

 المؤسسة ، القاضي منصكر ترجمة القانكنية، المصطمحات معجـ ككنرك، جيرار- 25
 .98، ص1988كالتكزيع، بيركت،  كالنشر لمدارسات الجامعية

 .ىنداكم، احمد حساـ- 26
حدكد سمطات  مجمس األمف         - 
 .2004التدخؿ الدكلي االنساني في القانكف الدكلي المعاصر         - 
 .1992القانكف الدكلي العاـ كحماية الحرية الشخصية، دار النيضة العربية،مصر،  -

 ، دار النيضة العربية،"دراسة تحميمية تطبيقية" عبيد، الجريمة الدكليةابراىيـ حسنيف - 27
 .1979  الطبعة االكلى،القاىرة،

،  الزمنى النطاؽ – المدخؿ ، الدكلية المسمحة المنازعات قانكف ، عتمـ محمد حاـز- 28
 .1994، األكلى الطبعة الكتاب، الككيت دار مؤسسة



 

 

، 1995 ،  الككيتف،.د. دقرف، نصؼ فى المتحدة األمـ ، نافعة حسف- 29
 ، 2004،  المعاصػر الدكلي القانكف فى االنسانى التدخؿ ، حساف حسف حساـ- 30
حامد سمطاف، القانكف الدكلي العاـ في كقت السمـ، دار النيضة العربية، الطبعة - 31

 ،1969الرابعةػ عاـ 
رمزم طو الشاعر، القضاء اإلدارم كرقابتو عمى أعماؿ اإلدارة، دار النيضة العربية، - 32

1982. 
ترجمة محمد - ركنزتي، استجداـ القكة في اطار االمـ المتحدة كمكضكعات اخرل- 33

 .1992طبعة - السعيد الدقاؽ
ريتشارد بارنت، حركب التخؿ االمريكي في العالـ، حركب  التدخؿ االمريكي فيالعالـ، - 34

. 1974  بيركت،ابف خمدكف، دار، ترجمة منعـ النعماف 
 زىير الحسيني، التدابير المضادة في القانكف الدكلي العاـ، دراسة في العكاقب القانكنية - 35

. 1988 دمشؽ، ف،.د.، دالناشئة عف المخالفات الدكلية كالتي تحكؿ دكف قياـ المسؤكلية
سامي جاد عبد الرحمف كاصؿ، إرىاب الدكلة في إطار قكاعد القانكف الدكلي لعاـ، دار - 36

  .2004  مصر،النيضة العربية، الطبعة األكلى،
سميـ حداد، قكات األمـ المتحدة المؤقتة العاممة في لبناف، ظركؼ إنشائيا كتنظيميا - 37

 .1981كالمياـ المكككلة  إلييا، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، طبعة 

سمعاف بطرس، مجمكعة محاضرات ممقاة عمى طمبة الدراسات العميا بكمية االقتصاد - 38
 .1996-1995كالعمـك السياسية، 

 الجامعية، المطبكعات ديكاف المعاصر، الدكلي القانكف في معجـ عمر، اهلل  سعد-39
 .2005 الجزائر،

سمير عبد السيد نتاغك، النظرية العامة لمقانكف، منشاة المعارؼ، االسكندرية، طبعة - 40
1986. 

سمير عبد المنعـ، البعد األخالقي لقانكف العالقات الدكلية، القاىرة، الطبعة األكلى، - 41
1988. 



 

 

 المؤتمرا العممية ،، افاؽ كتحدياتسعيد سالـ جكيمي، تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساف- 42
 .2005لجامعة بيركت، الجزء الثالث، منشكرات الحمبي الحقكقية،

 .صالح الديف عامر- 43

 .1985 مقدمة القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة،        - 

     1994 العربية، القاىرة، النيضة دار –(العامة النظرية) الدكلي التنظيـ قانكف –       
 الطبعة االكلى، ليرسؾ،اك لبكسنةا كمأساة كليداؿ خؿدالت شمبي، يعدلبا عبد صالح- 44

  . 1996دار النيضة العربية، القاىرة، 
 منشأة ،ضارم خميؿ محمكد، المحكمة الجنائية الدكلية ىيمنة القانكف أـ قانكف الييمنة- 45

. 2008المعارؼ باإلسكندرية، 
 .عائشة راتب-46

 .1968النظرية المعاصرة لمحياد، دار النيضة العربية، مصر،         - 
، 1989  مصر، التنظيـ الدكلي، دار النيضة العربية،-        

، دار النيضة الدكلي العاـ القانكف عامر، الديف صالح ، سمطاف حامد ، راتب عائشة -47
  .العربية، مصر

عبد اهلل األشعؿ، عمميات حفظ السالـ في األمـ المتحدة، بحث منشكر في مجمة - 48
 .117السياسة الدكلية،  العدد 

عبد السالـ صالح عرفة، التنظيـ الدكلي، الطبعة الثانية، منشكرات الجامعة المفتكحة، - 49
 .1997مصر، 

دار  كالعالـ العربي في ظؿ تحكؿ النظاـ الدكلي،  المتحدةعبد اهلل األشعؿ، األمـ- 50
. 1997طبعة القاىرة، شمس المعرفة، 

دار البشير،  الحديث، الدكلي التنظيـ في األمف الجماعي نظاـ العيكف، محمد اهلل عبد- 51
 .ت.، دعماف
 .عبد العزيز محمد سرحاف- 52

 .1992  مصر، مصير األمـ المتحدة، دار النيضة العربية،            -



 

 

 كتاب العرب المسممكف في ظؿ النظاـ الدكلي الجديد كالمشركعية الدكلية،دار             - 
 .1993 ، مصرفالنيضة العربية
 .1967-1966القاىرة  النيضة العربية، دار الدكلية، المنظمات            - 
. 1993 النظاـ الدكلي الجيد كالشرعية الدكلية، القاىرة،             -

 كالقرارات الدكلية لالتفاقيات دراسة مع الدكلي اليادل، اإلرىاب عبد العزيز عبد- 53
،  1986العربية،  دار النيضة ، الدكلية المنظمات عف الصادرة

عبد العزيز مخيمر، قانكف المنظمات الدكلية، النظرية العامة األمـ المتحدة كالمنظمات - 54
 .1994المتخصصة 

 ،2003عبد الممؾ األشعؿ، مصر كالقانكف الدكلي المعاصر، القاىرة - 55
 .1978 بيركت، المعاصر الدكلي التنظيـ ضكء في السيادة نعمة، عدناف- 56
عصاـ صادؽ رمضاف، المعاىدات غير المتكافئة في القانكف الدكلي العاـ، دار - 57

 .1978النيضة العربية، عاـ 
عاطؼ عمى عمى الصالحي، مشركعية التدخؿ الدكلي، دار النيضة العربية، الطبعة - 58

 .2009االكلى
 .عمي إبراىيـ- 59

 1995، 1994الكسيط في المعاىدات الدكلية، دار النيضة العربية، القاىرة           - 

قانكف المنظمات الدكلية، النظرية العامة األمـ المتحدة، دار النيضة العربية، -          
 1995القاىرة، 

، 1999الحقكؽ كالكاجبات الدكلية في عالـ متغير، دار النيضة العربية،          - 

عمى جميؿ حرب، نظاـ الجزاء الدكلي، العقكبات الدكلية ضد الدكؿ كاألفراد، منشكرات - 60
 . 2010، 1الحمبي الحقكقية، ط

 دار لمدكؿ، المحجكز المجاؿ اك الداخمى االختصاص مبدا ، الرحمف عبد رضا عمى- 61
 .465 ص، 1997، العربية النيضة



 

 

عمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدكلي  العاـ، مطبعة دار نشر الثقافة باإلسكندرية، - 62
 .1951طبعة 

 .عمي ناجي األعكج- 63
االمـ المتحدة بيف التجريد القانكني كاالىداؼ السياسية، رسالة ماجستير مقدمة الى   -

 1999 الجامعة االردنية، ،كمية الدراسات العميا
 الجزاءات الدكلية في الفصؿ السابع مف ميثاؽ االمـ المتحدة، رسالة دكتكراه، كمية  -

 .2004الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

 .1996عماد الشربيني، نبيمة رسالف، المدخؿ لمعمـك القانكنية، طبعة - 64
 .2004عماد الديف عطاء اهلل، التدخؿ اإلنساني، دار النيضة العربية، القاىرة، - 65
 .2000السياسية،  كاألبعاد االعتبارات اإلنسانية بيف الدكلى التدخؿ جاد، عماد-66
 عكامؿ في سةادر :العربية-األمريكية العالقات في كالمتغير الثابت سمطاف، بف عمار- 67

  .2012  ئر،االجز ف،.د. دالعربي، لمكطف األمريكي ؽااالختر
 ديكاف الثانية، الطبعة المعاصر، الدكلي القانكف في دراسات اهلل، سعد عمر- 68

 .2004 الجزائر، الجامعية، المطبكعات
 للٌشر الجواهيريت دار العام، الذولي القاًىى في هعاصرة قضايا الوحوذي، هحوذ عور- 69

 .1989طرابلس،  واإلعالى، الخىزيع و
ط  ، العربية النيضة العراقية دار الشامؿ الدمار أسمحة نزع ، بيكمى رضا عمرك- 70

2000. 
، لدكلىؿ لقانكفالمجمة المصرية  "االنسانية لصالح التدخؿ نظرية" ، الجندل غساف- 71

 .1987، 43المجمد
 فرست سكفي، الكسائؿ القانكنية لمجمس األمف في تدكيؿ النزاعات المسمحة الداخمية -72

 .2013كتسكيتيا، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت، 
السيد مصطفي أحمد ابك الخير، المبادئ العامة في القانكف الدكلي المعاصر، إتراؾ - 73

 .2006لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 
. 2004دكلية،   الشرعية فرض فى قكة استخداـ يكنس، بكأ المنعـ عبد ماىر- 74



 

 

ميمكد الميذبي قضية لككربي كأحكاـ القانكف الدكلي جدلية الشرعية كالمشركعية، الدار - 75
، 1996الجماىيرية لمنشر، 

 .مصطفى احمد فؤاد- 76

دكلية الصراع المبناني، التدخالت األجنبية، جيكد المنظمات الدكلية، منشأة             - 
 ، 1980المعارؼ باإلسكندرية، طبعة 

النظرية العامة لقانكف التنظيـ الدكلي كقكاعد المنظمات الدكلية، منشأة              - 
 .المعارؼ االسكندرية

 منشاة المعارؼ الدكلى، القانكف منظكر في المقدسة الدينية األماكف          - 
 .2007 باإلسكندرية،

مصطفي أحمد أبك الكفا، المبادئ العامة في القانكف الدكام المعاصر، إشراؾ لمطباعة - 77
 .2006كالنشر كالتكزيع، مصر، 

 . محمد السعيد الدقاؽ -78
 .1987 دراسات في القانكف الدكلي العاـ، طبعة  -

الكسيط في التنظيـ الدكلي، النظرية العامة لمتنظيـ الدكلي، األمـ المتحدة، الجامعة  -
 .(يدةف تاريخ )العربية، مطبعة الفكلي، االسكندرية

النظرية العامة لقرارات المنظمات الدكلية كدكرىا في إرساء قكاعد القانكف الدكلي،  -
 .1973منشاة المعارؼ  االسكندرية 

خميفة  أحمد إبراىيـ ، الحميد عبد سامى محمد ،الدقاؽ السعيد محمد- 79

 . 2004 ، باإلسكندرية المعارؼ منشأة ، الدكلي لتنظيـا  -

عدـ االعتراؼ باألكضاع االقميمية غير المشركعية، دراسة لنظرية الجزاء في  -
 (1991)القانكف الدكلي، اإلسكندرية، دار المطبكعات الجامعية 

محمد حافظ غانـ، الكجيز في القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، طبعة - 80
1979. 



 

 

 .محمد سامي عبد الحميد- 81

 أصكؿ القانكف الدكلي العاـ، الجزء الثاني، القاعدة الدكلية، دار المطبكعات  -
 .1989الجامعية، الطبعة السادسة، سنة 

أصكؿ، القانكف الدكلي العامة، الجزء األكؿ، الجماعة الدكلية، دار المطبكعات  -
 .1989الجامعية، طبعة السادسة 

 .2004 دراسة لممجتمع الدكلي، منشأة المعارؼ، األسكندرية،: الجماعة الدكلية  -

لمكافحة  العسكرية التدابير إلى الدكؿ لجكء مشركعية مدل ، يكسؼ صافى محمد- 82
 .2005  العربية، النيضة الدكلي،  دار االرىاب

 .محمد طمعت الغنيمي- 83

 .1974الغنيمي في التنظيـ الدكلي، منشأة المعارؼ باالسكندرية،  -
 الكسيط في قانكف السالـ، القانكف الدكلي العاـ أك قانكف األمـ كقت السمـ، منشاة  -

 .1993المعارؼ، االسكندرية، طبعة 

 .1974األحكاـ العامة في قانكف األمـ، منشاة المعارؼ باإلسكندرية، طبعة  -

 1977الكجيز في التنظيـ الدكلي، منشاة المعارؼ اإلسكندرية،  -

 ،2005 األحكاـ العامة في قانكف األمـ، التنظيـ الدكلي، ط  -

 محمد عبد الحميد، الجماعة الدكلية دراسة لممجتمع الدكلي، منشأة المعارؼ -84
 ،2004باإلسكندرية، 

محمد كامؿ ليمة، الرقباة عمى أعماؿ اإلدارة، الكتاب الثاني، دار النيضة العربية، - 85
1961 ،

 في كأثره المنفردة باإلرادة الصادر القانكني ساكر،  التصرؼ حامد إبراىيـ محمكد- 86
 .2006،  العاـ الدكلي لقانكف تطكير

 ،1938محمكد سامي جينيو، القانكف الدكلي العاـ، القاىر، طبعة - 87



 

 

محمكد صالح العادلي، الشرعية الدكلية في ظؿ النظاـ العالمي الجديد، دار الفكر  - 88
، 2003الجامعي، 

دار الكتاب   العاـ، الدكلى القانكف أحكاـ ضكء فى اإلرىاب زيداف، عبد الرحمف مسعد- 89
. 2007القانكنية، 

الثقافة، عماف،  دار.اإلرىاب، لمكافحة الدكلية الشرعية العريمي، بخيت مشيكر - 90
2009. 

فؤاد  أحمد مصطفى- 91

 باإلسكندرية، منشاة المعارؼ الدكلى، القانكف منظكر في المقدسة الدينية األماكف  -
2007. 

منشاة - جيكد المنظمات الدكلية- التدخالت االجنبية- دكلية الصراع المبناني -
 .1997المعارؼ باالسكندرية، طبعة 

القاعدة - مصطفى الجماؿ، عبد الحميد الجماؿ، مبادئ القانكف، الكتاب االكؿ- 92
 .1990الفتح لمطباعة كالنشر، طبعة - القانكنية،

 .مصطفى سالمة حسيف- 93

 ،1987ازدكاجية المعاممة في القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية،              -  

 المنظمات الدكلية، مطبعة االشعاع، بدكف تاريخ،            -  

 .1986محاضرات في العالقات الدكلية، دار االشعاع لمطباعة، القاىرة             - 

دراسة كفؽ قكاعد كاحكاـ الفقو " مفتاح عمر درباش، المنازعات الدكلية كطرؽ تسكيتيا-  94
 .2013، المؤسسة الجامعية الحديثة، لبناف، "كالقانكف الدكلي العاـ

 .مفيد محمكد شياب -95
 .1995القانكف الدكلي العاـ، المؤسسة الفنية لمطبع كالنشر، - 
 ،1974ف، طبعة .د.المنظمات الدكلية، د- 



 

 

ممدكح شكقي مصطفى كامؿ، االمف القكمي كاالمف الجماعي الدكلي، دار النيضة - 96
 .1975العربية، طبعة

دراسة - منى مصطفى محمكد، استخداـ القكة في القانكف الدكلي  بيف الحظر كاإلباحة - 97
دار النيضة العربية صفة - تحميمية لتطبيقات المساعدة الذاتية في المجتمع الدكلي المعاصر

1989. 

ناتالينك ركنزيتي، استجداـ القكة في اطار االمـ المتحدة ز مكضكعات اخرل، ترجمة - 98
 .1992محمد السعيد الدقاؽ، طبعة 

 مجمس. ليبيا . الدكلية لمنازعات ا تسكية في األمف مجمس ناصر الجياني، دكر- 99
 .2008 ط .العاـ الثقافة
  حممى أحمد نبيؿ- 100

 ؟؟؟؟. التكفيؽ ككسيمة سميمة لحؿ المنازعات الدكلية -

 العامة الييئة ، الدكلى القانكف منظكر مف الدكلية العالقات فى القكة حظر استخداـ -
 .2002، لالستعالمات

مدل سمطة الجمعية العامة لالمـ المتحدة في انشاء قكات حفظ السالـ، دار  -
 .1990النيضة العربية، القاىرة 

 ، القاىرة العربية النيضة دار ، الدكلي العاـ القانكف لقكاعد كفقا الدكلي اإلرىاب -
1988 ،  

 .1994نبيؿ بشر، المسؤلية الدكلية في عالـ متغير، القاىرة -101

 دار ، الدكلي كالقانكف الدكلي القانكف في اإلنساف حقكؽ حماية عمي، بف نكرة يحياكم- 102

 . 2004 الجزائر، ىكمة،

 2004 ،ف.د.، دفى العالقات الدكلية اإلنسانى التدخؿ ، الرحمف عبد يعقكب- 103

 :الرسائل والمذكرات الجامعية-ب 

 الرسائل - 1/ب



 

 

بكدربالة صالح الديف، استخداـ القكة المسمحة في اطار أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة، - 1
 .2010رسالة دكتكراه في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ، جامعة يكسؼ بف حدة، الجزائر، 

سعادم محمد، التدخؿ االنساني في ظؿ النظاـ الدكلي الجديد، رسالة دكتكراه، كمية - 2
 .الحقكؽ، جامعة كىراف، د س ف

شابك كسيمة، أبعاد االمف الجماعي في ظؿ القانكف الدكلي العاـ، رسالة دكتكراه في - 3
 .القانكف العاـ، كمية الحقكؽ، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر

رابحي لخضر، التدخؿ الدكلي بيف الشرعية كالمشركعية كمفيـك سيادة الدكلة، رسالة - 4
 .2015دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة ابك بكر بمقايد، تممساف، 

محمكد ابراىيـ حامد سكر، التصرؼ القانكني الصادر باالرادة المنفردة، رسالة دكتكراه،  - 5
 .2006كمية لحقكؽ، جامعة عيف سمش 

محمكد حجازم محمكد، حيازة كاستخداـ االسمحة النككية في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي، - 6
 .2005رسالة دكتكراه جامعة حمكاف، القاىرة، 

الجكانب االساسية الستجداـ القكة -كصا صالح، العدكاف المسمح في القانكف الدكلي- 7
 .1975رسالة دكتكراه، لكمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، - المسمحة في العالقات الدكلية

دراسة في مدل  )التضامف الدكلي في مكاجية العدكاف ياسيف سيؼ عبد  اهلل الشيباني، - 8
 .1975، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، (فاعمية االمف الجماعي 

ياسيف الشيباني، مكاجية العدكاف في القانكف الدكلي كفي سمكؾ الدكؿ، رسالة دكتكراه، - 9
 .1997كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

مبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية، رسالة دكتكراه، كمية حيى الشيمي عمي، م- 10
 .1986الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

 

 



 

 

 :المذكرات- 2/ب

 كمية الجزائر جامعة ماجستير، مذكرة السالـ، لحفظ المتحدة األمـ قكات بالحاج، العربي - 1
 .2005  عكنكف، بف الحقكؽ

 في ماجستير مذكرة ،ليبيا حالة ارسةد اإلنساني الدكلي التدخؿ ،قديح إبراىيـ تيسير- 2
، متكفرة عمى 2013 غزة األزىر جامعة اإلدارية، كالعمـك االقتصاد كمية السياسية، العمـك
 www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0046811: الرابط

مف "  حامؿ صميحة، تطكر مفيـك الدفاع الشرعي في ظؿ المتغيرات الدكلية الراىنة – 3
، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد "الدفاع الشرعي إلى الدفاع الشرعي الكقائي

 .2011معمرم، تيزم كزك، 

 الممارسات ك األممية القرارات بيف العاـ الدكلي القانكف نتياكاتإ ،السعيد حراكم- 4
، بسكرة- رخيض محمد جامعة، عاـ دكلي قانكف تخصص ماجستير مذكرةة، الميداني
2011. 

العباسي كيينة، المفيـك الحديث لمحرب العادلة، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ كالعمـك - 5
 .2012السياسية، جامعة ممكد معمرم، تيزم كزك، 

رجداؿ أحمد، حماية حقكؽ االنساف مف التدخؿ الدكلي االنساني إلى مسؤلية الحماية، - 6
 2016مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ ، جامعة امحمد بكقرة بكمرداس، 

مرزؽ عبد القادر، استجداـ القكة في اطار القانكف الدكلي االنساني، مذكرة ماجستير،  - 7
 .2012، 1كمية الحقكؽ بف عكنكف، جامعة الجزائر 

 مشركعية قرارات مجمس االمف في ظؿ القانكف الدكلي منيع،محمد مدكح عمي ـ- 8
  .المعاصر، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة

معاكية عكدة السكالقة، التدخؿ العسكرم اإلنساني، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، - 9
 .2009جامعة الشؤؽ األكسط، عماف، 



 

 

 عمييا لحفظ الرقابة  كآلياتاألمف مجمس عف الصادرة القرارات بالبؿ، مشركعية  يازيد-10
، -بسكرة- الدكلييف، مذكرة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة محمد خيثر كاألمف  السمـ

2014، 

 :البحوث والمقاالت-ج 

، 122احمد أبك الكفا، األمـ المتحدة كالنظاـ العالمي الجديد، السياسة الدكلية، العدد - 1
 .1995أكتكبر 

أحمد تكفيؽ خميؿ، قكات االمـ المنحدة في حفظ السالمف بحث منشكر في المجمة - 2
 .1981الصادرة عف الجمعية المصرية لمقانكف الدكلي، المجمد الثالث، 

 بتاريخ منشكر بحث كمعتقؿ جكانتنامك، الدكلية الشرعية ،رالخي أبك مصطفى السيد- 3
 http://www.minshawi.com: التالي في المكقع اإلنترنت شبكة عمى 2/11/2007

بكعقبة نعيمة، حؽ الدفاع الشرعي بيف أحكاـ القانكف الدكلي كالممارسة الدكلية، مجمة  -  4
 .2006الفقو كالقانكف، جامعة سكيكدة، 

، مجمة دعكة الحؽ، العدد 1907- 1901عبد الحؽ بنيس، السياسة الدكلية بيف - تر- 5
-www.habous.gov.ma/daouat :، المغرب، عمى المكقع الرسمي58

alhaq/item/132313/09/2017:،   االطالع بتاريخ. 

 كاقعية نظرة: الدكلية الشرعية بقكاعد األمف مجمس التزاـ مدل" ، الينداكم احمد حساـ - 6
 .1994، جكيمية 117السياسة الدكلية، العدد  مجمة ، "كمستقبمية

حسيف فريجة، جريمة العدكاف في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي الجنائي، مجمة العمـك - 7
 .2011، جكاف 3القانكنية كالسياسية، المركز الجامعي بالكادم، العدد 

بعيكف اخرل، بحث ...رفيؽ عبد الكريـ الخطابي، الحرب السرية ضد ركسيا السكفياتية- 8
: بتاريخ http://www.AHEWAR.org منشكر بمكقع مجمة الحكار المتمدف

 .17/09/2017االطالع عمى البحث في . 3/3/2015

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1323
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1323
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1323
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1323
http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/


 

 

 عبد اهلل االشعؿ - 9
جنكب افريقيا كالنظاـ الدكلي الجديد،مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية             - 

 .1992 ،عدد مام 9باالىراـ، الكراسة االستراتيجية رقـ 
 .117عمميات حفظ السالـ في االمـ المتحدة، مجمة السياسة الدكلية، العدد             - 

عبد الصمد ناجي مال ياسف، األمـ المتحدة كالتدخؿ الدكلي اإلنساني في لطمر الكاقع - 10
الدكلي كاثره في حماية حقكؽ اإلنساف، مجمة كمية بغداد لمعمـك األقتصادية الجامعة، جامعة 

 .2010، 23بغداد، العدد 
 :الداخمية كالقكانيف اإلنساف لحقكؽ الدكلية االتفاقيات بيف العالقة سرحاف، العزيز عبد- 11

 السنة كالشريعة، الحقكؽ كمية الككيت، جامعة :كالشريعة،الككيت الحقكؽ مجمة مقارنة، دراسة
 . 1980 أكت ،3 العدد ،4

 الدكلية، العالقات سيحكـ قانكف أم األخيرة العالمية التطكرات ظؿ في الرزقي، لمنذر- 12
   .afikar@afikar ling.or: ، متكفر عمى الرابطجامعة تكنس الحقكؽ، كمية

عبد اليادم العشرم، التدخؿ الدكلي مف أجؿ الديمقراطية، دراسة تحميمة لقرار مجمس - 13
 2005 بشأف لبناف، منتدل األزبكية، كمية الحقكؽ، جامعة المنكفية، 1559االمف رقـ 

تحديات التظاـ - محمد بكسمطاف، حماية األمف كالسمـ مف خالؿ نظاـ األمـ المتحدة- 14
، كتاب جماعي تحت إشراؼ 2000-1990عشرية مف العالقات الدكلية - الدكلي الجديد

عبد العزيز جراد، المدرسة الكطنية لإلدارة، منشكرات التكثيؽ كالبحكث اإلدارية، الجزائر، 
2001 

 اإلستباقية الحرب بشأف األمريكية المتحدة الكاليات أسانيد " الصائغ، يحي يكنس  محمد-15
 .2009، 40، العدد 11 المجمةلمحقكؽ، فديفاالر مجمة ،"

دراسة في عالقة : بيف التأكيؿ كالتسخير-محمد عاشر ميدم، ميثاؽ األمـ المتحدة- 16
القكل الكبرل باألمـ المتحدة في ضكء الممارسات األمريكية في ليبيا، مستقبؿ العالـ 

 .1992، ربيع (6)اإلسالمي، مركز دراسات العالـ اإلسالمي ، مالطا، العدد 



 

 

-09 ص ، ليبيا، في العسكرم الناتك تدخؿ تقديـ الحماية، مسؤكلية الحرماكم، محمد- 17
:  متكفر عمى المكقع28/03/2013: بحث منشكر عمى اإلنترنت بتاريخ .18

http://www.ahewar.org/debat/show.art.ast?aid=375376تاريخ اإلطالع   :
13/05/2015. 
مفيد شياب، االمـ المتحدة بيف االنييار كالتدعيـ، بحث منشكر في المجمة المصرية - 19

 .1994 عاـ 64لمقانكف الدكليف العدد 

 ك المفاىيمي التطكر : المتحدة التابعة لألمـ السالـ حفظ عمميات" نظير، مركة- 20
  http://www.AHEWAR.org:   عمى المكقع 3168العدد  المتمدف الحكار " العممياتي

 22/102017االطالع بتاريخ 

نبيو األصفياني، غزك ىاييتي بيف الشرعية الدكلية كاستعراض القكة، مجمة السياسة - 21
 .119الدكلية، العدد 

 1993 بريؿأؼ، الدكلية السياسة ، الصكماؿ فى الدكلة انييار ، الفكاؿ أميف  نجكل-22

الجذكر كالمعاىدة، مجمة السياسة الدكلية، العدد : فكزم حماد، منع االنتشار النككم -23
 . 1995، أفريؿ 120

كليد محمكد عبد الحناصر، أدكار جديدة لألمـ المتحدة داخؿ بمداف العالـ الثالث، - 24
 .1995  اكتكبر 122مجمة السياسة الدكلية، العدد 

 لمقانكف المصرية  ، المجمةمبدأ تحريـ الحركب في العالقات الدكلية صالح، كيصا- 25
. 1977، 33مجمد  الدكلي،

 :النصوص والمواثيق الدولية- د

 .1919 لعاـ األمـ عصبة- 1

 .1945 جكاف 26 المعتمد في المتحدة األمـ ميثاؽ- 2

 .1948 ديسمبر 10 اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعالف- 3

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/


 

 

 .الدكلية العدؿ لمحكمة األساسي القانكف- 4

 .1998 لعاـ الدكلية الجنائية لممحكمة األساسي النظاـ- 5

 1981 جكاف 27الميثاؽ اإلفريقي في -6

نتاج كتخزيف األسمحة الكيماكية كالبيكلكجية سنة  -7  .1972اتفاقية منع كا 

 .1966 ديسمير 16العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية المبـر في - 8

 23العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية الذم دخؿ حيز التنفيذ في - 9
 .1976جانفي 

 :الوثائق والقرارات والتقارير الدولية- و

 :قرارات مجمس األمن- 1/و
، الكثيقة قضية فمسطيف ،المتصمف 1948 الصادر بتاريخ 43 : رقـقرار مجمس األمف -1
  S/RES/43 (1948) :رقـ
 ، المتضمف حالة ناميبيا، الكثيقة 1970 الصادر بتاريخ 284:قرار مجمس األمف رقـ- 2

  .S/RES/284(1970)  : رقـ 

 ، المتضمف القضية المبنانية 1978 الصادر بتاريخ 425:قرار مجمس األمف رقـ-  3
 S/RES/425(1978) : االسرائمية، الكثيقة رقـ

 المتضمف إدانو األعماؿ 14/07/1989 الصادر بتاريخ 635:قرار مجمس األمف رقـ- 4
 S/RES/635(1989)  :غير المشركعة ضد أمف  الطيراف المدني، الكثيقة رقـ

، المتضمف الحالة في البكسنة، 1992 الصادر بتاريخ 798 قرار مجمس األمف رقـ- 5
 S/RES/687(1991) : الكثيقة رقـ

، المتضمف تقاعس ليبيا 21/01/1992 الصادر بتاريخ 731:قرار مجمس األمف رقـ- 6
 S/RES/731(1992)  :عف التزماتيا، الكثيقة رقـ

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/43(1948)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/635(1989)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/687(1991)


 

 

، المتضمف قضية لككاربي، 02/03/1992 الصادر في 748:قرار مجمس األمف رقـ- 7
 S/RES/748(1992) : الكثيقة رقـ

 المتضمف الحالة بيف الككيت 1993 الصادر بتاريخ 833:قرار مجمس األمف رقـ- 8
   S/RES/83 (1993)  :كالعراؽ ، الكثيقة رقـ

  : المتضمف الحالة في ىايتي، الكثيقة رقـ841:قرار مجمس األمف رقـ- 9
S/RES/841(1993) .

 ،المتضمف حالة ىايتي ، الكثيقة 1993 الصادر بتاريخ 873:قرار مجمس األمف رقـ- 12
. S/RES/873(1993 ) : رقـ

 ، المتضمف حالة ىايتي، الكثيقة 1993 الصادر بتاريخ 875: قرار مجمس األمف رقـ- 13
. S/RES/875(1993) :رقـ

 ، المتضمف حالة الجماىرية 1993 الصادر بتاريخ 883: قرار مجمس األمف رقـ- 14
 ./S/RES (1993)883: العربية الميبية، الكثيقة رقـ 

 ، المتضمف حالة ىايتي، الكثيقة 1994 الصادر بتاريخ 940:قرار مجمس األمف رقـ- 15
. S/RES/940(1994)  :رقـ

 ، المتضمف الحالة في ىايتي، 1994 الصادر بتاريخ 944:قرار مجمس األمف رقـ- 16
 S/RES/944(1994)  :الكثيقة رقـ

 ، المتضمف حالة أفعانستاف، 1998 الصادر بتاريخ 1193: قرار مجمس األمف رقـ- 17
 S/RES/1193 (1998) :الكثيقة رقـ

، المتضمف مشركعية 12/09/2001 الصادر بتاريخ 1368: قرار مجمس األمف رقـ- 18
 S/RES/1368 (2001) :حؽ الدفاع الشرعي الكقائي، الكثبقة رقـ

 المتضمف مكافحة 28/09/2001 الصادر بتاريخ 1373:قرار مجمس األمف رقـ- 19
 S/RES/1373(2001)  : اإلرىاب، الكثيقة رقـ

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1193(1998)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1193(1998)


 

 

، المتضمف إدانة اليجمات 2002 الصادر في جانفي 1738:قرار مجمس األمف رقـ- 20
 S/RES/1438(2002) :، الكثيقة رقـ(أندكنيسيا)بالقنابؿ التي كقعت في بالي

، المتضمف األعماؿ 14/09/2005  الصادر بتاريخ1624:قرار مجمس األمف رقـ- 22
 S/RES/1624(2005) :اإلرىابية التي تيدد السمـ كاألمف الدكلييف، الكثيقة رقـ

المتعمؽ يحالة  ، 2011 فيفرم 26 بتاريخ الصادر ، 1970 :رقـ األمف مجمس راقر- 23
 .S/RES/1970(2011): رقـ ،الكثيقةليبيا 

 المتعمؽ بحالة ليبيا، 17/03/2011 الصادر بتاريخ 1973: قرار مجمس األمف رقـ- 24
 /1973S/RES(2011) :الكثيقة رقـ

 قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة- 2/و

 المتعمؽ بإعالف األمـ المتحدة 14/12/1960 بتاريخ 1514قرار الجمعية العامة رقـ - 1
 .حكؿ تصفية االستعمار كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا السياسي

 المتعمؽ بإعالف األمـ المتحدة 26/12/1970 بتاريخ 2625قرار الجمعية العامة رقـ - 2
 .حكؿ مبادئ القانكف الدكلي المتعمقة بالتعاكف كالتعايش السممي بيف الدكؿ

 المتعمؽ بتعريؼ األمـ المتحدة 14/12/1974 بتاريخ 3314قرار الجمعية العامة رقـ - 3
 .لمعدكاف

المتعمؽ بالرامية إلى القضاء  16/01/1997 بتاريخ 51/210رقـ  العامة الجمعية رارؽ- 4
 .عمى اإلرىاب الدكلي

 :التقارير -3/و

، بعنكاف تنفيذ المسؤلية عف الحماية A/63/677: تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة- 1
 .2009 جانفي 12بتاريخ 

 .2010 جكاف A/64/864 ،14: تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة- 2

 . لمجمعية العامةA/65/877 : تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة- 3

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1438(2002)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1624(2005)


 

 

 . لمجمس األمفS/2011/393: تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة- 4

 . لمجمس األمف  S/23/829. الممحؽ الثاني مف تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة- 5

 جانفي 20، لمجمس األمف  بتاريخ S/23/445تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة - 6
1992. 

 .1993 لمجمس األمف بتاريخ S/25/168تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة - 7

 الدكؿ سيادة ك بالتدخؿ المعنية الدكلية المجنة تقرير- 8

 :األحكام والقرارات واألراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية- ه
1- L.I.C.J. Reports, 1950. 

2- I.C.J. Reports. 1955. 

3- ICJ C.I.J REC 1986 

4- I.C.J Reports, 1962. 

5- i.c.j Reports 1992. 

6- Judgement, at 130. 

7- Judgement, at 133. 

8- Judgement, at 132 -133 

9- Judgement, at 135. 

10- Judgement, at 136 

 :المصادر بالمغة االجنبية: ثانيا
 :الكتب - أ

11- Alex Schmid and Jogman, J Albert, :Political Terrorism, New 

Brunswick : Transaction Books, 1988. 

12- Abdel Hadi Al chalabi H., La légitime défence en droit internatiol, 

Pedone, Paris, 1952. 

13- Barthelemy et duez : traite elementaire de droit constitonnel, paris , 

1933. 
14- Bedjaoui, Mohamed « Nouvel ordre mondia et control de la 

légalitédes actes du conceil de sécurité » Bruxelles : Buylant, 1994 

15- Bull.Hedley, the control of armis race, new work, 1964. 

16- Bourgues habif C, le terrorisme international, in droit internaional 

penal (sous la direction de ascension H, decaux E, et pellet A) pedone, 

paris, 2000. 

17- Bowett D.W.the united nations peace keeping, LONDON, 1970. 

18- .Cavare, les sanctions dans le cadre de l’o.u.n rcadi, 1952. 



 

 

19- Charpenter , J., partique Francaise du Droit international AFD DI 

1978. 
20- Careau Dominique, Droit international.Paris, pedone. 1994. 

21- Christine " International law and the use a of force , second edition 

.oxford . 2004. 

22- CHAUMONT , (ch.) : Cours général de droit international public de 

, RCADI , 1971/1 . 

23- Charvin R., « L’affrontement Etats Unis –Afganistan rt le déclin du 

droit internationl », Actualité et droit international, novembre 2001, sur le 

site : http ://www.ridi.org.adi 

24- Doherty katherine et al « copmplemntary as a catalyst for 

comperhensive Domestic penal legislation » proceeding of the conference 

n the international criminal court, 1999. 
25- DUPUY pierre marie droit international public, paris, edition dalloz 

seiry collection peeis dalloz, 1992  

26- Duverger (M) : institions politique de droit canstitutionnel 7 ed, 

paris, 1963. 

27- Egalement Fernandop. Tesson, "Humanitarian intervention", 

transnational publisher, New york 1988. 

28- Egalement M.Ganji international protection of human rights, 

lebrairie E.Dros geneve, 1962.  
29- Fatima zohra ksentini ouhaché, les prosédures onusiennes 

protection des droits de l’homme, recourts et détours, Editions publisn, 

Paris, 1994. P.49. 

30- H.L.  Hart, the concept of Law, London, 1961. 

31- Goodrich, L. M & Hambreo, E. and Simons, charter of the United 

Nations commentary and Documents,  Columbia, New York,1996. 
32- Gray christine « international law and the use of force, second 

edition oxford 2004. 

33- Kemp.geaffrey, dilemmas of the arms traffic, new york, 1970. 

34- Kelsen, H. principles of international, law. 
35- kelsen H.the law of the united nations, LONDON, STEVENS,1950 

36- KATZ milton, The Relevance  Adjusication writes interstingly of 

(poltical desisions with a sence of law) 1968. 
37- klark M Eichel Berger, UN the first fifteen year, harper & Brother, 

New York ( no publishing day ) 

38- Larousse (pierre) : petit Larousse, dictionnaire eneyc-lopidique pour 

tous, paris, 1924. 
39- Lexique des Relations internationales : Sous la direction de pascal 

Bonitoce 2 édition .Editions Ellipses, Paris .2000. 

40- Mario Bettali, Le Droit D’ingerence, Odil Jacob, Paris, 1996. 



 

 

41- milton katz, the relevance a djusication writes interstingly of (pltical 

desisions with a sence of law) 1968. 

42- Nabil hilmy : « what is terrorism ? a legal law », in international 

terrorism : the domestic response. 

43- Nagendra singh « human rights and the future pf making vanity 

books, delhy, 1981. 

44- Naida, M.V collective security and the united nation, NEW YORK-

1975 
45- NOEL , j le principe de non, intervention teorie et pratique dan les 

relation inter, americaines, BRUXELLES,  1981. 

46- Richard H, ward and harid smith editors office of international 

criminal justice, university of llinois at chicago, 1987 

47- Rebecca M.M Wallace, M. A., LL B., PhD., International law, 

London ; Seet & Maxweel, third edition. 1997 
48- Regurd S., " Raids anti- terrorists et developpements recents des  

atteintesilicites au principe de non- intervention "  

49- Siman « D » lintepretation judicaie de troites d’organizations 

internationals, paris, pedone, 1981, 
50- Sorensen Max : Manual of publie international law , New York 

1968 
 :(البحوث والمقاالت)الدوريات-ب

1- Akehurst, Michael, Enforcement action By Regional Agencies with 

special  reference to the organization of American states, B.Y. B.L, 

1969.p.264 

2- Audeou, O. : L’intervention Americano – Caribbe Genade AF. D.1. 1983. 

3- Allain, Jean, and Jone, John R.W.D, A patch work of norms : A 

commentary on the 1996 Draft code of crimes against the peace and 

Security of mankind,E.J.I.L., Vol. 8,N. 1, on the internet site :- 

Gttp://www.Ejil.Org/journal/vol18/no1/art-01.htm #p31-7750 
4- B.lillich, humantiarian and the united nations virginia university press, 

1973. 

5- Blokker, Niels is the  athorization authorized,? Powers and pratice of the 

UN security concil to authorize the use of force by coalitions of the able 

and willing, ejil,vol,11,no3(200) M, on the internet site 

http://ejil.org/journal/vol/11/o3/art.htm1topofpage.et s « raids anti 

terroriste et developpements recents des atteintes illivites au principe de 

non-intervention » A.F.D.I , 1986. 

http://ejil.org/journal/vol/11/o3/art.htm1topofpage


 

 

6- Bruce Russent and James Suttelin (the UN in a new world asder ) foreign 

affaires, vol 70, no2 (newyork, spring 1991). 

7- Condorelli L, « les attentats du 11 septembre et leurs suites ou va le droit 

international ?, R.G.D.I.P. , 2001 

8- Corten et Dubuisso   F, operation libre immuable : une extension abusive 

du concept de legitime defense, R.G.D.I.P.,2002-1   

9- Cot jp.ettpellet A. (sous la direction de ) , La charte des Nations unies  

commentaire article par article , economicaparis 28mneed , 1991 , 

10- Coron, David D, the legitimacy of the collective authority of the 

Security Council, AJIL vol 87 No, October 1993-125- 

11- Felilice morgensten, « legality in international organization » in the 

B.Y.B.I.L ? 1976 ? OXFORD 1978. 

12- Francis fukuyama « the endof histary » the international interest, no 

16 (washinton summer 1989). 

13- Frank, T.M and rodly N.S the law of humanitarian intervention by 

military A.J.I.L Vol 67-1973. 

14- Franck, T.M. the Emerging right to Democratie 86, American J.I.L, 1992. 

15- Frankline Roosevelt and the United Nations, On the Internet Site:, 

http://www.sans.beek.org/Wp21-united Nations.htm     15/06/2017.  

16- Ferencz, Benjamin B , Can aggression be detrred by Las, peace 

international law review,fail. 1999., On the Internet site: http://members 

.Aol.com/beneferen/pacearti.htm. 

17- Ferencz, Benjamin B., Deterring aggression by Law-A compromise 

proposal, January. 11. On the internet, site : http://www.members 

/aol.com/befern.defind/htm. 

18- Fischer  G., «  Le bambardement par Israel d’un réacteure nucléaire 

irakien », A.F.D.I., 

19- Goodrich ,L.M  and Hambreo. E, and Simons, charter of the United 

Nations commentary and Documents,  Columbia Universitypress,Third 

Edition,1996 

20- Gray , Christine , From Unity to Polarization : International Law and  the 

Use of Force against  Iraq, ejil, Vol. 13,No.1 (2002) .  

21- Green , ic ., rescue At En Tibbe- legal Aspects,year book of human 

rieghts, tom :6, 1976 . 

22- Helmaoui ; a ; la justification humantaire de intevention armees en 

afrique, magister de droit international univers d’alger institute de droit et des 

sciences adminstratives ; 1983. 

23- Kemp.geaffrey, dilemmas of the arms traffic, new york, 1970. 

http://www.sans.beek.org/Wp21-united%20Nations.htm


 

 

24- Kirgis, Frederic L, Jr. : the security councils first fifty years, A.J.I.L., 

Vol.89,No. 3, July. 1995 . 

25- Kshitij Prabha, Defining Terrorism, Strategic Analysis, Monthly journal 

of the IDSA, April 2000 ( VO1, XXIV)no.1 

26- kelson hans the olfd and the new league covenant and the dumborton osks 

proposalsn A.J.I.L Vol 39, 1945. 

27- Joyner, christopher C. and Lotrionte, Catherine, International Warfare as 

coecion ; Elements of legal Frame work,ejil, Vol. 12, No. 5, 

28- Louis Cavare, les sanctions dans le  pacte de la 8 ; D.N. et la charte des 

nations, in R.C.D.I, 1980. 

29- Label, Jules ; and Rathe, Micheal, bypassing : ambiguous authorizations 

to use force cease- fires and theiraqui inspection regime, A.J.I.L. 93 january 

1999, no, 1. 

30- LUIGI (C) –LAURENCE (B), De la responsabilité de protéger ou 

d’une nouvelle parure pour une nation déjà bien établie, Revue Général du 

Droit International Publique, Vol 110, N1, 2006, 

31- M Virally, panoramat de droit international cantempoian,. 

32- Nanda, p, the united states action in the 1965 dominican crisis impact on 

worldorder  PART-D.C.J.VOL 43, 1966,  part 11 D.L.J VOL 44-1967. 

33- ROSTOW. B. the legality of international use of force by : and form  

states, Yal E.J.I.L,Vo110, 1985. 

34- Rebecca M.M Wallace, M. A., LL B., PhD., International law, 

London ; Seet & Maxweel, third edition ;1997 

35- Sadurska, Romana, Threat of force, A.J.I.L., Vol. 82,N. 2, April. 1988. 

36- SCHACHTER,S, The Right of state to use Armed force ; MICH  

REV.VOL. 82, 1984. 

37- Serge sur. la resolution 687 , 3 avril 1991 . Du conseil de securite dans 

l’offaire de Golf : problemes de retablissement et de garantie de la poix’ 

A.F.D.J xxx VII . 1991 , Paris. 

38- Taylor B.SeyBolt. Humanitarian Military Intervention: The Conditions 

For Success of Failure (Oxford University press، New York، 2007) 

39- Teeker W.robert, reprised and self defence; the coustumory law (8.j.i.i) 

vol (66) 1972.. 

40- The journal of international law and economics , 1977 , V. 12 

41- O.Corten et P.klein, « froit d’ingerence ou abligation de reaction armee/in 

R.B.D.I 1990. 



 

 

42- Oscar Schachter « the quasi –judical role of the security conncil and the 

general assembly » vol 58, ajil, 1964 

43- PH.cahier le droit intern desorganisations internationals in R.G.D.J.P 

1963,  

44- Paust , J. the Seizure and recovery of the Mayaguez.Y.L.J. vol , 85 1976. 

45- Proposal for definition of the war Crime aggression « clic »July ,16 

,2001. On the interne 

Site :http://www.globalpolicy.org/intlisutice/icc/2001/0716cice.htm+theu

nited+nation+or+agyression&hl=ar 

46- vera gowlland –debbas « the relation between the international court of 

justic andthe security concil in the light of lockerbie case A.J.I.L.Vol 88 no 4 

october 1994. 

47- Weeler k the grenada invasion, expanding thescope of humanitataian-

B.C.I.C..R. Vol VII o, 1985. 

48- wolter R.mead the american foreign policy tradition » woldpolicy journal 

vol, 11 No, 4 new york winter 1994-1995. 

49- Wright Quincy,the legal personality of international organizations, 

B.Y.B.I.L.,(22),10045 

50- Wright, Quincy the prevention of aggression, A.J.I.L., Vol.50, No. 1956. 

51- Weisbery . G., The Congo Crisis in 1964 : Case Study in 

humanitarian 1972 intervention, V..LL ,N12 , 1972.  

52- Zogbide , ch, intervention d'humanite a Entebbe , le monde , 7 Juillet 1976 

+Stater, L.M, Commado Coup At Entebbe, humanitarian intervention or 

Barbaric Aggression? .L., Vol. 11, 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalpolicy.org/intlisutice/icc/2001/0716cice.htm+theunited+nation+or+agyression&hl=ar
http://www.globalpolicy.org/intlisutice/icc/2001/0716cice.htm+theunited+nation+or+agyression&hl=ar
http://www.globalpolicy.org/intlisutice/icc/2001/0716cice.htm+theunited+nation+or+agyression&hl=ar


 

 

 

 

 

 

 

 فهرس



 

 

 فهرس

 كممة شكر
 إىداء

 قائمة المختصرات
 أ ................................................................................... مقدمة

 الباب األكؿ
 األحكاـ القانكنية لمتدخؿ العسكرم

 الفصؿ االكؿ
 الطبيعة القانكنية لمتدخؿ العسكرم

المبحث األكؿ التدخؿ العسكرم الدكلي في إطار كؿ مف نظريي الجزاء كاألمف الجماعي في 
 5 .....................................................................القانكف الدكلي العاـ 

 6 ....المطمب االكؿ التدخؿ العسكرم الدكلي في إطار نظرية الجزاء في القانكف الدكلي العاـ 
 7 ......................................نظرية الجزاء في القانكني الدكلي العاـ : الفرع األكؿ

 17 ............الفرع الثاني مدل اعتبار التدخؿ العسكرم الدكلي مف قبيؿ الجزاءات الدكلية 
 44 ................المطمب الثاني التدخؿ العسكرم الدكلي  في إطار نظاـ األمف الجماعي 

 45 .......................................................سياسة تكازف القكل : الفرع األكؿ
 52 ...................................................نظاـ األمف الجماعي  : الفرع الثاني

.المبحث الثاني التدخؿ العسكرم الدكلي في إطار عمميات حفظ السالـ كحؽ الدفاع الشرعي
 ...................................................................................... 56 

 58 ...........................المطمب االكؿ التدخؿ العسكرم الدكلي  كحؽ الدفاع الشرعي 
 61 .......................................................الفرع األكؿ حؽ الدفاع الشرعي 

 75 .......الفرع الثاني مدل اعتبار الدفاع الشرعي مف قبيؿ إجراءات فرض الشرعية الدكلية 
 78 ...قكات حفظ السالـ كمدل اعتبارىا مف إجراءات فرض الشرعية الدكلية : المطمب الثاني

 
 



 

 

 
 ني الثاالفصؿ

  الحدكد القانكنية لمشركعية التدخؿ العسكرم
 .  كفقا لمفصؿ السابعالتدابير العسكريةالحاالت التي يكقع فييا مجمس األمف : المبحث االكؿ

 ...................................................................................... 94 
 94 ....................................... ك االخالؿ بو تيديد السمـ الدكلي المطمب األكؿ
 95 ....................................................... تيديد السمـ الدكلي الفرع األكؿ 

 109 .................................................. اإلخالؿ بالسمـ الدكلي  الثانيفرعاؿ
 116 ......................................................... كقكع عدكافني المطمب الثا
 116 .......................................................... تعريؼ العدكاف الفرع األكؿ

 124 ................................................... الفرع الثاني صكر كأشكاؿ العدكاف
 129 ......................................................... الفرع الثالث حاالت العدكاف

المبحث الثاني األساس القانكني ك شركط مشركعية قرارات مجمس االمف باتخاذ التدابير 
 135 ...........................................................................العسكرية 

المطمب االكؿ االساس القانكني لمشركعية قرارات مجمس االمف باتخاذ التدابير العسكرية
 .................................................................................... 135 

 136 ....................ميثاؽ األمـ المتحدة كمشركعية قرارات مجمس االمف : الفرع األكؿ
 140 ....الفرع الثاني القكاعد القانكنية الخارجية عف الميثاؽ كمشركعية قرارات مجمس األمف 

 147 ........المطمب الثاني شركط مشركعية قرارات مجمس األمف باتخاد التدابير العسكرية 
 149 ............................الفرع االكؿ قكاعد تفسير المكاثيؽ المنشئة لمنظمات دكلية 

 154 ......................الفرع الثاني الشركط المكضكعية لمشركعية قرارات مجمس األمف
 164 ...............الفرع الثالث الشركط اإلجرائية كالتنفيذية لمشركعية قرارات مجمس األمف

 الباب الثاني 
 مشركعية مبرارت التدخؿ العسكرم في الممارسة الدكلية

 الفصؿ االكؿ
 التدخؿ العسكرم لمكافحة االرىاب كحماية الرعايا بالخارج



 

 

 182 ......................مدل مشركعية التدخؿ الدكلي لمكافحة اإلرىاب : المبحث األكؿ
 184 .................. الدكلي اإلرىاب لمكافحة الشرعي الدفاع إلى االستناد األكؿ المطمب

 185 ................................ مسمح دكناع الدكلى اإلرىاب اعتبار مدل األكؿ الفرع
 194 ........... اإلرىاب لمكافحة التدخؿ فى الشرعي الدفاع شركط تكافر مدل الثاني الفرع

 203 ............ الدكلى اإلرىاب لمكافحة الجماعى األمف نظاـ إلى االستناد الثاني المطمب
 204 ................................... الدكلى لإلرىابف األمد مجمس كييؼ تاألكؿ عفراؿ

 206 ......... الدكلي األفراد إرىاب لمكاجية الجماعي األمف تدابير افاد ضكابط الثاني الفرع
 211 ....... مسمحة جماعات أك أفراد ضد الجماعى األمف تدابير اتخاذ شركط الثالث الفرع

 212 ....................... الدكلى اإلرىاب كاجيةـؿ التدخؿ مشركعية مدل الثالثالمطمب 
 221 .......................... أفغانستاف ضد األمريكى التدخؿ مشركعية عدـ األكؿ الفرع
 231 ............... في النزاع الميبي الغربي األمف مجمس تدخؿ مشركعية عدـ الثانى الفرع

 232 ..............................  لحماية الرعايا بالخارج العسكرم التدخؿثاني المبحث اؿ
 232 ...........   فى الممارسة الدكلية أسانيد التدخؿ لحماية الرعايا بالخارج المطمب االكؿ

 233 ... اإلستناد إلى الدفاع الشرعي أك التدخؿ اإلنساني لحماية الرعايا بالخارج األكؿ عرالؼ
 . كرىائف لممحتجيف الرعايا إلنقاذ الشرعى كالدفاع اإلنسانى التدخؿ إلى االستنادالثاني  الفرع

  .........................................................................................  
 249 ......مكقؼ الفقو مف التدخؿ العسكرم لحماية رعايا الدكلة في الخارج : المطمب الثاني

 الفصؿ الثاني
 التدخؿ العسكرم بدافع االنسانية كحماية الديمقراطية

 258 ........................................... اإلنسانى  العسكرمالتدخؿ المبحث االكؿ 
 259 .............................. اإلنسانىالعسكرم  الدكلى التدخؿ مفيـكالمطمب األكؿ 

 260 ......................اإلنساني  العسكرم التدخؿ لمفيـك الحديثة الفرع االكؿ التعريفات
 266 ........................الفرع الثاني األسس القانكنية لتبرير التدخؿ العسكرم االنساني 

 273 ..................... اإلنساف حقكؽ لحماية  العسكرمالتدخؿ مشركعيةثاني اؿ طمبـاؿ
 273 .................................رم اإلنساني مف قبؿ الدكؿ العسؾ التدخؿلفرع األكؿ ا
 283 ................................  المتحدة ألمـؿ اإلنسانىالعسكرم تدخؿ  اؿالثانيلفرع ا



 

 

 290 ....................... اإلنسانى المتحدة األمـ لتدخؿ العممية ممارسةالمطمب الثالث اؿ
 291 ............... إنسانية ألغراض الصكماؿ في عسكريا المتحدة األمـ دخؿالفرع االكؿ ت

 299 ................... تجاكز الحؽ في التدخؿ االنساني نحك مسؤلية الحماية الثاني الفرع
 316 ................. الديمقراطية لتحقيؽ الدكليالعسكرم  التدخؿ مشركعيةني الثاالمبحث 

 317 ....................................المطمب األكؿ ماىية التدخؿ مف أجؿ الديمقراطية 
 318 ..............................الفرع األكؿ أصؿ التدخؿ مف أجؿ الديمقراطية كمفيكمو 

 323 .................... في منظكر الفقو الديمقراطية لتحقيؽ  العسكرملتدخؿالفرع الثاني ا
 332 .......................المطمب الثاني التدخؿ العسكرم إلعادة الديمقراطية في ىاييتي 

 333 ...................................الفرع األكؿ أزمة ىايتي كمكقؼ مجمس األمف منيا 
 338 .............................الفرع الثاني  مدل مشركعية التدخؿ العسكرم في ىايتي 

 343 ..............................................................................خاتمة 
 347 ............................................................قائمة المصادر كالمراجع 

 372 .............................................................................فيرس  
 

 

 

 

 

 













 

 







 ممخص
إذا كاف التدخؿ العسكرية الدكلي اليـك محرما في العالقات الدكلية، سكاء في ميثاؽ 
األمـ المتحدة أك في جميع المكاثيؽ الدكلية األخرل، فإف استخدامو يعد مشركعا في أربع 

نما تعداه إلى  حاالت حصرىا ميثاؽ األمـ المتحدة، كلـ يكتفي الميثاؽ بتحديد تمؾ الحاالت كا 
تحديد الضكابط القانكنية التي يتقيد بيا مجمس األمف في تقرير التدخؿ العسكرم باإلضافة 

 عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفتكبالتالي . إلى ما يقرره القانكف الدكؿ في ذلؾ المجاؿ
 كما العسكرم، التدخؿ أكجدت التي العاـ الدكلي القانكف مبادئ عمى طرأت التي التغّيرات
 كالتقصي ،العسكرم لتدخؿ الصكر اكمفيـك  العسكرمالتدخؿ مفيـك عمى التعرؼ إلى ىدفت
 كنجاحو، فشمو أسباب كماىية العسكرم، التدخؿ أصناؼ بياف إلى إضافة القانكني، سنده عف

 .الدكلية الساحة شيدتيا التي أمثمتو أبرز كعمى

 :الكممات المفتاحية

السمـ - العدكاف- الدفاع الشرعي- الضكابط القانكنية- التدخؿ العسكرم- التدخؿ
 .اإلرىاب الدكلي- كاألمف الدكلي

abstract 

If today's international military intervention is prohibited in international 

relations, both in the Charter of the United Nations and in all other international 

instruments, its use is legitimate in four cases enumerated in the Charter of the 

United Nations. The Charter not only identifies such cases but also limits its 

legal controls The Security Council in the report of military intervention in 

addition to what is determined by the law of States in that area. The aim of this 

study was to identify the changes in the principles of international public law 

that created the military intervention. The aim was to identify the concept of 

military intervention and the concept of military intervention images and to 

investigate its legal basis in addition to the types of military intervention and the 



 

 

reasons for its failure and success. And the most prominent examples in the 

international arena. 

Key words : 

Intervention - military intervention - legal controls - legitimate defense - 

aggression - peace and international security - international terrorism. 

 

 

 

 

 

 


