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 :ةــمقدم

 تارٌخ اإلنسانالتً الزمت هً السمة البارزة  إلى العنؾ والصراع كان اللجوء

حٌث تعتبر نزعة اللجوء الستعمال القوة قدم العصور التارٌخٌة وعبر كافة مراحله، منذ أ

ألنه كان ٌرى فً لجوبه الستخدام القوة ظاهرة طبٌعٌة تترسخ فً ؼرٌزة اإلنسان 

، فمن خبللها كان ٌضمن الدفاع على دٌمومة بقابه على قٌد الحٌاةالوسٌلة التً ٌحافظ بها 

، كما أنه كان ٌركن التً قد تحدق به كافة األخطارعن نفسه وتحقٌق أمنه الخاص اتجاه 

والمجموعات البشرٌة،  ، وبظهور التكتبلتإلى استخدام القوة من أجل السلطة والسٌادة

انتقل استخدام القوة من االستخدام الفردي إلى االستخدام الجماعً الذي تقوم به 

الجماعات البشرٌة لتحقٌق ؼاٌات مثلت الجماعة، إذ بنشوء المجتمعات البشرٌة دأب 

اإلنسان على نقل مسإولٌة أمنه الخاص إلى الجماعة التً ٌعٌش معها لكً تكون مسإولة 

 ق أمنه الخاص واألمن الجماعً لكافة أفراد المجتمع.عن تحقٌ

عند حد معٌن، بل تواصل هذا التطور إلى تطور المجتمعات البشرٌة  لم ٌتوقؾ

إال أن هذا ه مرحلة تشكل الدول التً تعتبر المكون األساسً للمجتمع الدولً، ؼاٌة بلوؼ

فعلى ؼرار استخدام القوة،  معات البشرٌة لم ٌصاحبه تؽٌٌر فًالتؽٌر فً شكل المجت

، السمة البارزة لواقع العبلقات الدولٌةبقً استخدام القوة المسلحة  المجتمعات البدابٌة

حماٌة وجودها ضد األخطار الخارجٌة التً قد تهدد أمنها،  وحجة كل دولة فً ذلك هً

بمثابة وسٌلة ودأبت الدول فً مرحلة القانون الدولً التقلٌدي على اللجوء الستخدام القوة 

لفرض وجهة نظرها على الدول األخرى، وتوضح السوابق الدولٌة أن القوة قد استخدمت 

لتؽٌٌر أوضاع ؼٌر مقبولة أو ضارة أو الحترام حق ٌخشى من تجاهله أو عدم االعتراؾ 

فضبل عن اللجوء إلى استخدام القوة لتسوٌة النزاعات الدولٌة، وقد كان من مسوؼات  ،به

من  اأساسٌ اقوة فً هذه المرحلة أن تعد مظهرا من مظاهر سٌادة الدولة وحقاستخدام ال

حقوقها المشروعة.
1
  

                                                           
اٌاد ٌونس محمد الصقلً، استخدام القوة فً ظل نظام األمن الجماعً : دراسة قانونٌة تؤصٌلٌة تحلٌلٌة فً ضوء  1
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من خبلل دراسة تارٌخٌة الستخدام القوة المسلحة فً الحٌاة االنسانٌة، ٌظهر لنا 

سنة، لم تعرؾ البشرٌة  3614، أي خبلل 1936ق.م إلى ؼاٌة عام  1496أنه منذ سنة 

سنة من الحروب  14م، أي بمعدل سنة واحدة من السبلم مقابل سنة من السل 624سوى 

تقرٌبا. وتإكد الدراسات أنه فً الفترة التً أعقبت انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة سنة 

صراعا وحربا أهلٌة، وتقدر  160و 150، شهد العالم ما بٌن 1990حتى سنة  1945

شخص دون حسبان العدد  7200000تلك الدراسات عدد الجنود الذٌن قتلوا خبللها ب 

الكبٌر للجرحى الذٌن ماتوا بعد نهاٌة المعارك، هذا عدا المدنٌٌن والخسابر المادٌة. وقد 

 Stockholm International Peaceأحصت مإسسة ستوكهولم ألبحاث السبلم 

Research Institute  ًوحده. 1990صراعا مسلحا جرت خبلل العام  31حوال
1
 

صراعا مسلحا ربٌسٌا فً  57كان هناك  ،2005حرب الباردة وحتى سنة ومنذ نهاٌة ال

 موقعا. 16صراعا مسلحا ربٌسٌا فً  17كان هنالك  2005العالم، وفً العام 

،the Institute for Economics and Peaceووفقا لمعهد االقتصاد والسبلم 
2
 

، فإن هناك 2007منذ سنة  Global Peace Indexالذي أطلق مإشر السبلم العالمً 

دول فقط اعتبرها المعهد دوال مسالمة وخالٌة تماما من الصراعات، وطبقا  10قابمة من 

، هناك عدد أقل من الدول 2016للظروؾ الجدٌدة التً فرضت على دول العالم فً 

تعٌش فً سبلم تام دون وجود أي أزمات أو نزاعات، سواء أكانت صراعات داخلٌة أم 

صراعات خارجٌة.
3

 

ع حلول مرحلة التنظٌم الدولً التً كانت بداٌتها إبرام معاهدة وستفالٌا سنة م

مسنودا برؼبة  ،اتجه الفقه الدولً نهت حرب الثبلثٌن سنة فً أوروبا،التً أ 1648

                                                           
، هو معهد بحوث مستقل متخصص فً النزاعات المسلحة، (SIPRI)معهد ستوكهولم الدولً ألبحاث السبلم  1

، تتركز مهمته األساسٌة على توفٌر 0522سٌاسات التسلح، مراقبة األسلحة ونزع السبلح. تم إنشاء المعهد سنة 

 البٌانات والتحلٌبلت والتوصٌات لواضعً السٌاسات والباحثٌن وكذا وسابل اإلعبلم.
و مإسسة فكرٌة عالمٌة مقرها فً العاصمة األسترالٌة سٌدنً، كما أن له فروعا ، ه(IEP) معهد االقتصاد والسبلم 2

تعمل هذه المنظمة على تطوٌر مإشرات السبلم العالمٌة والوطنٌة،  فً كل من مدٌنة نٌوٌورك، مكسٌكو سٌتً والهاي؛
ً تقوم علٌها المجتمعات وحساب التكلفة االقتصادٌة للعنؾ وتحلٌل المخاطر على المستوى القطري وفهم الظروؾ الت

 المسالمة. 
: دراسة تحلٌلٌة مستقبلٌة، الطبعة األولى، المركز العربً !عدنان عبدهللا رشٌد، الدبلوماسٌة الوقابٌة .. إلى أٌن ؟ 3

 .01، ص 6104للنشر والتوزٌع، مصر، 
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المفرط ستخدام االمن ظاهرة  لحدستخدام القوة، فً سبٌل اال اللجوء لضبط وتقنٌن ،الدول

انعكاسات سلبٌة على واقع العبلقات ستخدام من هذا االنظرا لما أحاط  لها، والعشوابً

تلك الجهود  ، وقد تبلورتأخطار جسٌمة على المجتمع الدولً والسٌما الدولةالدولٌة و

متشعبة، ومنذ  اوقٌود اعن طرٌق تعهدات متبادلة تضمنت أحكام ابتداءوالدولٌة  الفقهٌة

إدانة استخدام القوة على أساس من اعتبارات تجد  إلىذلك الحٌن بدأت الدعوة الملحة 

إذ أن استخدام القوة فً مجال العبلقات الدولٌة  الرؼبة فً التعاٌش السلمً،مصدرها فً 

ال ٌنجم عنها سوى الخسابر فً األرواح واألموال من دون أن تإدي إلى حل المنازعات 

القوة فً مجال العبلقات أو استقرار األوضاع الدولٌة، ومن هنا كان حظر استخدام 

الدولٌة أحد أهم المبادئ التً تقوم علٌها المنظمات الدولٌة التً تهدؾ إلى تحقٌق السلم 

 من الدولٌٌن.واأل

لحة سالعبلقات الدولٌة من جهة وتطور األ محتوىالحاصل فً لتطور إن ا

ا التً خلفته خرى، فضبل عن الحصٌلة المؤساوٌةالمستعملة فً الحروب من جهة أ

بضرورة تنظٌم استعمال  التدرٌجً االقتناعكرس جوء إلى الحرب، قد لمشروعٌة ال

لتقٌٌد  والت الدولٌةمحاال إحدى تلكفً هذا الصدد  0513سنة  تلسجالقوة، حٌث 

بورتر خبلل مإتمر السبلم المنعقد ببلهاي  -برام معاهدة دراكولحرب وذلك بإمشروعٌة ا

 قانونلحرب السترجاع الدٌون قبل اللجوء إلى التً اقتضت عدم الترخٌص بإشهار ا

عرض كل النزاعات كٌفما  0501التحكٌم، كما اشترطت اتفاقٌات برٌان المبرمة سنة 

كان نوعها على لجنة دولٌة دابمة من أجل الدراسة والتقرٌر فٌها، ومنعت استعمال القوة 

ً هذه األخٌرة، ؼٌر قبل إصدار قرار هذه اللجنة ولم ترخص بها إال فً حالة فشل مساع

 لم تدخل حٌز التنفٌذ، حٌث سرعان ما اندلعت الحرب العالمٌة األولى االتفاقٌاتأن هذه 

الشعور لدى العالم بالمخاطر التً تحٌط باستمرار سٌادة مشروعٌة اللجوء  أٌقظتالتً 

ول لحرب على واضعً عصبة األمم، فشق أإلى القوة، ونتٌجة لذلك هٌمن هاجس ا

خطوة جادة لتقٌٌد حرٌة الدول فً اللجوء إلى الحرب بإلزامها بإتباع عدة وسابل سلمٌة 
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لتسوٌة نزاعاتها وأعتبر اللجوء إلى الحرب قبل استعمال هذه الوسابل عمبل ؼٌر 

مشروع.
1

 

إفرازات أهم  ألمم ومنظمة األمم المتحدة أحدعصبة ا إنشاء كل منكان لقد 

المنظمة لوضع حد لبلستخدام ؼٌر القانونً للقوة، الدولٌة اوالت المحاالجتهادات الفقهٌة و

 منظمةفً مٌثاق وأ األمم عصبةسواء فً عهد  ،اعد قانونٌة محددةوتقنٌن حظره فً قو

تحول قد المعاهدات والمواثٌق والقرارات التً أعقبتهما. وتلك فً حتى أو األمم المتحدة، 

إلى قاعدة قانونٌة آمرة ال تجوز مخالفتها إال وفقا الستثناءات استخدام القوة حظر 

ت فً أعقاب الحرب العالمٌة نشبالتً أ –لم ٌؽفل عهد عصبة األمم  مشروعة؛ حٌث

 ،فً إطار شرعًبشكل ٌضمن اللجوء إلٌها عن تقنٌن استخدام القوة وتنظٌمها  -األولى

، ومن ثم األمن الجماعً الدولً لنظام بمثابة تعبٌر عن اإلرهاصات األولىذلك كان و

الذي  -ت فً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌةنشبالتً أ –جاء مٌثاق منظمة األمم المتحدة 

من خبلل تقنٌنه  ،أكد بدوره على منع استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة أو التهدٌد بها

 ،عً تمارسه الدولكحق طبٌ سواء بالنسبة للدفاع الشرعً الدولً ،لنظام قانونً متكامل

لنظام األمن الجماعً الذي جاء به مٌثاق األمم المتحدة لٌكون بمثابة الضمانة األكٌدة أو 

 لحفظ السلم واألمن الدولٌٌن.

فكرة قٌام مجتمع تً بنٌت علٌها لاالربٌسٌة األساسٌة واألهداؾ  من بٌن أهمإن 

حظر استخدام القوة بٌن قواعد ومإسسات قانونٌة دولٌة، دولً منظم وفقا لمبادئ و

فترات الدول، بعد ً فً بشكل أساسشخاص القانون الدولً العام، التً كانت تتمثل أ

 سلفنا سابقا بمشاهد مروعةالتً اتسمت كما أومراحل تارٌخٌة من عمر الحٌاة البشرٌة 

حتى القانونٌة و الضوابطواألطر ن الخارج عنتٌجة االستخدام  ،الخراب والدمارمن 

فً التً استخدمت  صناعة األسلحةالتطور الهابل فً  خصوصا فً ظل ،نسانٌة للقوةاإل

، الكبٌرةمبلٌٌن الضحاٌا والخسابر المادٌة بدفعت البشرٌة ثمنها  صراعات وحروب

 الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة.فترة خصوصا خبلل 

                                                           
دبلوم الدراسات العلٌا فً محمد حنٌن، منع استعمال القوة فً ضوء الممارسات الدولٌة المعاصرة، رسالة لنٌل  1

 .16، ص 0551القانون العام، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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وبما أن فلسفة مٌثاق األمم المتحدة تقوم على أساس ضمان السلم واألمن فً العالم 

من  حظر كل مظاهر اللجوء الستخدام القوة أو التهدٌد بها من خبللبالدرجة األولى 

 جمٌع الدول بدونل الزمٌكون م، هذا الحظر أو المنعمضمون العبلقات الدولٌة فإن إقرار 

االلتزام المذكور من مصالح تتجاوز المصالح هذا استثناء، نظرا لما ٌترتب عن  تمٌٌز أو

الخاصة للدول، تتجلى أساسا فً سٌادة السلم واألمن الدولٌٌن، وبالتالً تؤمٌن اإلنسانٌة 

من وٌبلت الحرب ومخلفاتها، وتعطً هذه األهمٌة لموضوع تنظٌم استعمال القوة طابعا 

السٌادة الخارجٌة للدول  نسانً، فالبعد السٌاسً ٌتجلى فً تقٌٌدخاصا له بعدٌن: سٌاسً وإ

بامتناعها عن استعمال القوة فٌما بٌنها، وهو عنصر جدٌد فً بنٌة النظام الدولً 

طبٌعً للسٌادة  المعاصر خبلفا للنظام التقلٌدي الذي كان ٌشرع استعمال القوة كمظهر

سلم واألمن الدولٌٌن من خبلل نبذ اللجوء الوطنٌة، أما البعد اإلنسانً فٌرتبط بضمان ال

إلى القوة مساهمة فً إقرار دعابم الرفاهٌة والعدالة والمساواة بٌن كل الشعوب فً تقرٌر 

 .هامصٌرها فً الحرٌة واالستقبلل والسٌادة دون تمٌٌز بٌن

وعلى الرؼم من وجود نظام األمن الجماعً، فإن الواقع الدولً ال ٌبرهن سوى 

رق السلم واألمن الدولٌٌن، إذ لم تعد الدول تتقٌد بمبدأ تحرٌم استخدام القوة عن مظاهر خ

 ،متذرعة بذرابع مختلفة وتحت مظلة نظام األمن الجماعً ،فً لجوبها إلى استخدام القوة

 من مثل التدخل فً الدول العتبارات إنسانٌة أو التدخل إلحبلل الدٌمقراطٌة أو إلعادتها.

أن تتحكم  العظمى المهٌمنة على مجلس األمن ع استطاعت القوىومن خبلل هذه الذراب

فً دافع استخدام القوة على مستوى العبلقات الدولٌة وتوظفها لتحقٌق مجموعة من 

األهداؾ السٌاسٌة والجؽرافٌة واالقتصادٌة، إذ أصبحت لعبة القوة من صمٌم اختصاص 

الكامل  االنتصارفرض قاعدة استطاعت أن ت الدول وال ٌنازعها فً ذلك أحد، حٌثهذه 

والسٌما  –ها تزعمتها الوالٌات المتحدة وحلفاإ مع إلؽاء لطرق المفاوضة، وهذه قاعدة

من  –فً الفترة التً أعقبت انتهاء الحرب الباردة بٌن المعسكرٌن الشرقً والؽربً 

خبلل ممارستها وفً ظل نظام األمن الجماعً لمجموعة من األفعال التً تخرج فً 

كثٌر من األحٌان عن قواعد القانون الدولً، إذ نجد أن هذا القانون لم ٌعد باستطاعته 
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ضبط سلوك مثل هذه الدول فً مجال استخدام القوة، األمر الذي ادى إلى حدوث فجوة 

عدم  وهو ما نتج عنهعلٌة الستخدام القوة من مثل هذه الدول، بٌن النظرٌة والممارسة الف

 فعالٌة نظام األمن الجماعً بل إصابته بالشلل التام.

وؼالبا ما تسعى هذه الدول التً تلجؤ إلى استخدام القوة فً ظل نظام األمن الجماعً 

إنما وهً  ،بشكل حثٌث إلى الظهور بمظهر من ٌحترم القانون الدولً وٌمتثل ألحكامه

سلوكها وإضفاء الشرعٌة علٌه، فلم  تعمل فً مجال تحرٌم استخدام القوة على تسوٌػ

ولً التً نظمت ؤنها ال تكترث بؤحكام القانون الدبأن تبجحت أي من هذه الدول ٌسبق 

تدعم لتقدٌم الحجج فً داخل منظمة األمم المتحدة  استخدام القوة، بل هً حرٌصة على

فعالها المخالفة لقواعد تعطً التسوٌػ المنطقً ألانونٌة، لكً مواقفها من الناحٌة الق

القانون الدولً، األمر الذي أدى بالمجتمع الدولً فً ظل المتؽٌرات الدولٌة المعاصرة 

ألن ٌعانً من كثرة اللجوء الستخدام القوة العسكرٌة والتعسؾ فً استعمالها على مستوى 

ه حالة من الفوضى فً التحكم فً مجال استخدام العبلقات الدولٌة، األمر الذي أوجد بدور

إنه وتبعا لكل هذه  ومن ثم تعطٌل نظام األمن الجماعً. ،القوة فً مجال العبلقات الدولٌة

دقة صٌاؼة القواعد القانونٌة والؽاٌة من داللتها فإن العبرة تبقى  العوامل فإنه مهما كانت

الدول التقٌد بها، حٌث ٌفترض فً تطبٌق والزام  رهٌنة بمدى إمكانٌة تنفٌذ هذه القواعد

القادرة على تكٌٌؾ خرق القواعد  التنظٌم الدولً الستعمال القوة تؤمٌن الضمانات

اصطدم  ضمانهذا ال، لكن الدولة المنتهكة لهاالمنظمة لهذا االستعمال وبالتالً معاقبة 

الدول فً مجلس بعض العضوٌة الدابمة لصالح  المتٌازمٌثاق األمم المتحدة  بضمان

الدولً  واالستقطاب ما ٌخوله ألصحابه من حق فً نقض القرارات من جهةاألمن  و

الذي ٌرتبط بدرجة كٌنونة  االستقطابالذي ٌطبع العبلقات الدولٌة من جهة أخرى، هذا 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  –قات الدولٌة عبلقات القوتٌن المهٌمنتٌن على واقع العبل

 انفراجحصل  ث تزداد حدته كلما توترت هذه العبلقات وتنخفض كلماحٌ –وروسٌا 

فٌها، األمر الذي ٌنعكس سلبا وإٌجابا على أداء وممارسة منظمة األمم المتحدة.
1
   

                                                           
 .11محمد حنٌن، مرجع سابق، ص   1
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 األهمٌة العلمٌة:

إن موضوع استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة هو من بٌن المواضٌع والمسابل 

 -إن لم نقل أهمها-تطرح نفسها بقوة على الساحة الدولٌة الدولٌة المتشعبة والشابكة التً 

فً ظل  ،إٌجاد حل لها ات على كل جوانب الحٌاة البشرٌة تنتظرلما له من انعكاس

التوترات التً ٌشهدها المجتمع الدولً وكثرة اللجوء الستخدام القوة لتسوٌة النزاعات 

أنها تهتم بتوضٌح وتفسٌر مفهوم فً  ٌة، لذا تكمن األهمٌة العلمٌة لهذه الدراسةالدول

وداللة االستخدام المشروع للقوة فً العبلقات الدولٌة على ضوء االجتهادات الفقهٌة وكذا 

الصكوك والمواثٌق الدولٌة، إضافة إلى تحدٌد نطاق ومجال هذه الممارسة المشروعة 

 بصورتٌه الدولًعلق األمر بالدفاع الشرعً تأالستخدام القوة فً العبلقات الدولٌة، سواء 

فً مواجهة أي عدوان على  هباعتباره حقا طبٌعٌا للدول تمارس الجماعً، أو الفردي

استقبللها السٌاسً وسبلمة أراضٌها، أو بنظام األمن الجماعً الذي ٌعتبر صورة معبرة 

عن تكاتؾ وتكافل المجتمع الدولً فً سبٌل تكرٌس السلم واألمن الدولٌٌن، كل هذا 

ٌثاق األمم المتحدة الذي ٌعتبر الشرٌعة العامة فً القانون الدولً، وكذا انطبلقا من م

 بعض الجهود الدولٌة فً مجال شرعنة استخدام القوة قبل وبعد صدور المٌثاق.

فضبل عن توضٌح مفهوم مشروعٌة استخدام القوة فً  –كما تبرز أهمٌة الدراسة  

من خبلل الدور  ،االستخدام المشروع للقوةكونها تقوم بتبٌان آلٌات فً  -العبلقات الدولٌة

المنوط باألمم المتحدة فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن، وعلى رأسها مجلس األمن الدولً 

بوصفه صاحب االختصاص األساسً واألصلً فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن ومواجهة 

ل اللجوء التخاذ أي تهدٌد للسلم أو إخبلل به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، من خبل

تدابٌر نظام األمن الجماعً استنادا إلى أحكام الفصل السابع من المٌثاق، دونما إؼفال 

التً تلعب دورا هاما فً استتباب السلم  ةللدور الذي تقوم به المنظمات الدولٌة اإلقلٌمٌ

 واألمن الدولٌٌن تحت إشراؾ مجلس األمن الدولً.
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 إشكالٌة الدراسة:

وعنا هذا سنتناول بالدراسة مشروعٌة استخدام القوة فً العبلقات من خبلل موض

ما المقصود بمصطلح  :منها ،الدولٌة، وتتمحور إشكالٌة الدراسة حول عدة نقاط ربٌسٌة

وما هً االستثناءات  ؟وماهً مضامٌن القوة المقصودة فً مٌثاق األمم المتحدة ؟«القوة»

وفً نفس الوقت  ام القوة أمرا مشروعا؟لجوء الستخدأو المبررات التً تجعل من ال

 تمٌزه عما قد ٌشبهه من االستخدامات األخرى للقوة كالنزاعات المسلحة الدولٌة مثبل.  

وتبحث الدراسة أٌضا فً نطاق مشروعٌة استخدام القوة، فهل استخدام القوة ٌجب 

جؽرافٌة للدولة المستهدفة فقط، أم ٌمكن أن ٌشمل بعض الأن ٌنحصر ضمن حدود الرقعة 

 التً تمتلكها فً إقلٌم دولة أخرى؟األقالٌم التابعة للدولة وحتى القواعد العسكرٌة 

 ،وبالحدٌث عن الجهة المستهدفة بالعملٌات العسكرٌة، هل األمر محصور فً الدول فقط

مرتبة الدول كحركات إلى أم ٌتجاوزه لٌمس كذلك حتى تلك الكٌانات التً لم ترق 

  التحرٌر مثبل؟

أهمٌة عن سابقتها،  ودابما فً إطار نفس الدراسة هناك إشكالٌة أساسٌة ال تقل

مجلس األمن الدولً هو صاحب االختصاص األساسً واألصٌل فً  فالكل ٌعلم أن

وله السلطة فً اتخاذ كافة التدابٌر خصوصا اللجوء  ،الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن

، لكن قد -السلم واألمن الدولٌٌن –الستخدام القوة المسلحة ضد أي تهدٌد أو إخبلل بهما 

، فً «الفٌتو»أن ٌشل مجلس األمن عن القٌام بدوره بسبب استخدام حق النقض  لٌحص

خدام القوة لدولً باللجوء إلى استاآللٌة التً ٌقوم من خبللها المجتمع ا هذه الحالة ماهً

هل ٌحق للجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة أن تحل محل  :بمعنى لفرض الشرعٌة الدولٌة؟

وما هو األساس  ؟بالسلم واألمن الدولٌٌن الخاصةمجلس األمن فً الحفاظ على التبعات 

تفوٌض سلطاته مثبل لدولً لوهل لجوء مجلس األمن ا القانونً الذي تستند علٌه فً ذلك؟

إقلٌمٌة من قبٌل األحبلؾ العسكرٌة، ٌتبلءم وٌتطابق مع قراراته وإلى منظمات دولٌة 

التً نصت علٌها تدابٌر استخدام القوة ؟ وهل استخدام القوة فً هذه الحالة ٌعتبر متبلبما 

 ومتطابقا  كذلك مع أحكام مٌثاق منظمة األمم المتحدة ؟ 
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 منهج البحث:

، اعتمدنا مشكلة البحث منهجٌا بزواٌا وتفاصٌل الموضوع ولمناقشة مإللمابؽٌة ا

المنهج التارٌخً حٌن التطرق إلى تطور  ٌؤتً فً مقدمتها، أكثر من منهج علمًعلى 

ابتداء -استخدام القوة فً القانون الدولً انطبلقا من مرحلة ما قبل التنظٌم الدولً 

، وإلى ؼاٌة -تهاء بالقانون الدولً التقلٌديبالحضارات القدٌمة والدٌانات السماوٌة وان

 مرحلة التنظٌم الدولً من خبلل عصبة األمم واألمم المتحدة. 

 القانون فً القوة استخدام مفهوم دراسة عند ٌؤتً المنهج االستقرابً التحلٌلًو

، من خبلل عرض آراء الفقهاء والباحثٌن حول مظاهرها بعض مشروعٌة ومدى الدولً،

مشروعٌة استخدام القوة فً العبلقة بٌن الدول، وتحلٌل قواعد القانون الدولً خصوصا 

عهد عصبة األمم ومٌثاق األمم المتحدة، إضافة إلى التوصٌات الصادرة عن الجمعٌة 

ً المتعلقة باستخدامه العامة لؤلمم المتحدة وكذا القرارات الصادرة من مجلس األمن الدول

 للقوة فً معالجة النزاعات الدولٌة، باعتباره الجهاز المكلؾ بحفظ السلم واالمن الدولٌٌن. 

باالعتماد على هذه المناهج، ولئلجابة عن اإلشكالٌة المطروحة، عالجنا الموضوع 

من خبلل بابٌن، حٌث تناولنا فً الباب األول مفهوم مشروعٌة استخدام القوة وكذا 

مبررات ومظاهر هذا االستخدام، وفً الباب الثانً تطرقنا إلى حدود ونطاق االستخدام 

المشروع للقوة فً العبلقات الدولٌة، واآللٌات أو الجهات التً أوكل لها مهمة استخدام 

القوة فً حدود الشرعٌة الدولٌة. وأخٌرا من خبلل الخاتمة حاولنا بلورة فكرة عامة حول 

 .صناها من خبلل التفصٌل فٌهم بعض النتابج والتوصٌات التً استخلالموضوع، مع تقدٌ
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 الباب األول

 استخدام القوة فً العالقات الدولٌة

عصور خصوصا فً  ،رهنا برؼبات ومصالح الدولاستخدام القوة لطالما كان  

فً  –مظهرا من مظاهر ممارسة سٌادتها، وهذا  ألنها اعتبرته ،ما قبل التنظٌم الدولً

حٌث كانت الدول تحتكم للعمل المسلح ألتفه  ما ٌضفً علٌه طابع الشرعٌة، –نظرها 

 ساسٌة فً فض النزاعات الدولٌة.كان الوسٌلة األوحجج واهٌة،  ، مستندة علىاألسباب

ولما كان الستخدام القوة من انعكاسات سلبٌة ونتابج مدمرة عانت منها جل الدول، من 

، بدأ المجتمع ، من جهة أخرىحتمٌة وضرورة تملٌها الظروؾ اإلبقاء علٌهكان جهة، و

الدولً فً التحرك نحو ضبط هذا االستخدام وتقٌٌده بإطار قانونً، فً سبٌل الحد من 

من  ط مفهوم االستخدام المشروع للقوةضب ، وهنا كان لزاما قبل كل شًءظاهرةهذه ال

ولٌا عما سواه من مظاهر أجل وضع حد للخلط فً المفاهٌم، وتمٌٌز ما هو شرعً د

جاء مٌثاق األمم المتحدة كثمرة جهود دولٌة من أجل و م ؼٌر المشروع للقوة؛االستخدا

واألمن الدولٌٌن، إال  التصدي لكل ما فٌه مساس بالسلمو تحرٌم اللجوء إلى القوة المسلحة

رؾ لم ٌحظر على الدول اللجوء الستخدام القوة العسكرٌة بصورة مطلقة، بل اعت أنه

تخدام القوة فً العبلقات أن اسمإكدا على  ،التحرٌمبوجود استثناءات ترد على قاعدة 

 ال ٌكون مشروعا إال إذا كان متفقا مع أهداؾ ومقاصد األمم المتحدة. الدولٌة

المراحل التارٌخٌة التً مر بها االستخدام المشروع للقوة المسلحة، وكذا  إلبراز

، مما سٌسمح لنا ةلتمٌٌزه عما سواه من االستخدامات ؼٌر المشروع هتحدٌد مفهوم

بالحدٌث عن مبررات االستخدام المشروع للقوة العسكرٌة فً العبلقات الدولٌة التً نص 

اإلطار النظري والمفاهٌمً  بالدراسة كبل من علٌها مٌثاق األمم المتحدة، سنتناول

االستخدام المشروع للقوة وفقا ألحكام و) الفصل األول (،  لمشروعٌة استخدام القوة

 فصل الثانً (.ال)  مٌثاق األمم المتحدة
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 الفصل األول

 اإلطار النظري والمفاهٌمً لمشروعٌة استخدام القوة

ال ٌمكن الحدٌث عن العبلقات الدولٌة دون الحدٌث عن أحد المظاهر والسمات 

أال وهو استخدام القوة، فاستخدام القوة واكب  ،البارزة التً مٌزتها على مر العصور

لؽابرة إلى ؼاٌة الوقت منذ العصور ا ،وصاحب تطور تلك العبلقات فً جمٌع مراحلها

م القوة من حضارة إلى أخرى ومن دولة اإن اختلفت أسالٌب استخدحتى المعاصر. 

سٌادته  ألخرى، إال أن الكل كان ٌرى فً لجوبه لهذا االستخدام حقا مشروعا ٌعكس

أصبحت فترات  لدرجة لظاهرةوالنتٌجة كانت تنامً هذه ا ه واستمراره،وٌضمن به بقاء

 ت التً شهدت حروبا ونزاعات مسلحة.السلم ال تمثل شٌبا مقارنة بتلك الفترا

القانون وكل  كما ٌعتبر مفهوم القوة من أهم المفاهٌم فً العبلقات الدولٌة، ففقهاء

إذا كان اإلبقاء ف، مفهوم القوة لتحدٌدمنذ القدم  ٌدخروا جهدالم  من له صلة بالموضوع

على استخدام القوة حتمٌة وضرورة تملٌها الظروؾ، كان لزاما وضع حد للخلط فً 

إال أن ، افً تعرٌفه وبالرؼم من اختبلفهم .المفاهٌم، وتمٌٌز ما هو شرعً دولٌا عما سواه

جوهرٌة بالقدر الكبٌر، فالكل اتفق على أن قوة لم تكن  القابمة بٌن الفقهاء االختبلفات تلك

الدولة من العوامل التً ٌعلق علٌها أهمٌة خاصة فً مٌدان العبلقات الدولٌة، وذلك 

بالنظر إلى أن هذه القوة هً التً ترسم أبعاد الدور الذي تقوم به الدولة فً المجتمع 

دولٌة، إلى درجة أنها أخذت لدولً وتحدد إطار عبلقاتها بالقوى الخارجٌة فً البٌبة الا

 .«نزاعات مسلحة»إلى  «حرب»عدة صور وعدة مسمٌات من 

الستخدام المشروع للقوة من أجل دراسة جمٌع المراحل التً عرفها تطور ا

وكذا تبٌان مبلمح هذا االستخدام المشروع وتمٌٌزه عما سواه من االستخدامات المسلحة، 

البحث فً  التطور ؼٌر المشروعة للقوة، ارتؤٌنا االستفاضة فً الموضوع من خبلل 

  األول (، ومفهوم استخدام القوة ) المبحث الثانً (.المبحث ) ستخدام القوة التارٌخً ال
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 األولالمبحث 

 ستخدام القوةالتارٌخً الالتطور 

مر التطور التارٌخً لمشروعٌة استخدام القوة بؤكثر من مرحلة، إذ تعد ظاهرة 

والسمة البارزة التً  نسانٌةئللاستخدام القوة من الظواهر التً واكبت المسٌرة التارٌخٌة 

اتصفت بها المجتمعات البشرٌة خبلل كل مراحل تطورها، انطبلقا من المجتمعات 

وصوال إلى المجتمعات بصورتها الحدٌثة  ؽابرةالبدابٌة القدٌمة فً العصور التارٌخٌة ال

 عصر التنظٌم الدولً.بفً الوقت الراهن أو ما ٌعرؾ 

ل تطورهم بهدؾ تحقٌق ؼاٌات أساسٌة لقد استخدم البشر القوة خبلل كل مراح

أبرزها الحفاظ على بقابهم واستمرارٌتهم بفضل خلق محٌط آمن، وفً هذا اإلطار 

استطاعت المجتمعات البشرٌة على مر التارٌخ أن تنظم شإونها الداخلٌة وعبلقاته كلها 

 ،راروعلى رأسها األمن واالستق ،مع بعضها البعض بما ٌكفل تحقٌق ؼاٌاتها األساسٌة

 باالعتماد على القوة المتوفرة لدٌها.

وبهدؾ إجراء دراسة نبٌن من خبللها كافة مراحل التطور التارٌخً الذي شهده 

ساسٌتٌن فً تطور ت البشرٌة، استنادا إلى مرحلتٌن أاستخدام القوة من طرؾ المجتمعا

حٌث تتسم كل  ،المجتمع الدولً هما مرحلة ما قبل التنظٌم الدولً ومرحلة التنظٌم الدولً

م ٌمرحلة تارٌخٌة بطابع خاص الستخدام القوة، فاستخدام القوة فً عصر ما قبل التنظ

الدولً ) المطلب األول ( ٌختلؾ عن نظرة وفلسفة الدول الستخدام القوة فً عصر 

 التنظٌم الدولً ) المطلب الثانً (.
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 ًالدولاستخدام القوة فً عصر ما قبل التنظٌم المطلب األول: 

متجذرة فً الفطرة تعتبر ظاهرة استخدام القوة ظاهرة قدٌمة قدم الحٌاة البشرٌة، 

بالخصوص عند المجتمعات و ،فبالرجوع إلى العصور التارٌخٌة األولىاإلنسانٌة، 

البدابٌة، نجد أن استخدام القوة كان من أبرز مبلمح الحٌاة فً تلك المجتمعات  نسانٌةاإل

فً تلك الفترة الزمنٌة الضمان الوحٌد لبلستمرار فً  االستخدامهذا آنذاك، حٌث كان 

البقاء، وهذا ما جعل الحٌاة البشرٌة تقوم وترتكز على تحقٌق األمن والدفاع عن الموارد 

 الطبٌعٌة، وفً سبٌل ذلك كان استخدام القوة بمثابة الحق الطبٌعً والمشروع لئلنسان.

البشرٌة وتوسع لٌنتقل من النطاق الفردي  تطور استخدام القوة بتطور الحٌاة لقد 

الخاص إلى النطاق الجماعً العام، ولٌصبح ظاهرة أكثر شمولٌة تحكمها عدة معطٌات 

سٌاسٌة، اقتصادٌة وحتى اجتماعٌة أحٌانا، ولم ٌقتصر استخدام القوة على جماعة أو 

متد إلى شعوب منطقة معٌنة من العالم، بل توسع لٌشمل أفرادا وأسرا وقبابل ودوال، وا

من مختلؾ الدٌانات على قدمها من الهندوسٌة إلى الٌهودٌة فالمسٌحٌة واإلسبلمٌة، واتخذ 

 أشكاال وصورا متنوعة، تحدوها دوافع وأهداؾ مختلفة.

وألجل تبٌان وتسلٌط الضوء على استخدام القوة فً تلك الفترة الؽابرة من الحٌاة 

سنقوم أوال بدراسة استخدام القوة فً العصور ً، البشرٌة التً سبقت مرحلة التنظٌم الدول

القدٌمة ) الفرع األول (، لننتقل بعد ذلك إلى دراسة استخدام القوة فً القانون الدولً 

 التقلٌدي ) الفرع الثانً (.
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 استخدام القوة فً العصور القدٌمةالفرع األول: 

تدل دراسة تارٌخ المجتمعات السٌاسٌة على أنها قد شهدت عبر الزمن تطورا 

كما عرفت هذه  الوقت الحالً شكل الدولة الحدٌثة،طوٌبل متصبل، إلى أن اتخذت فً 

خصوصا المبادالت  ،المجتمعات وجود عبلقات تربطها فٌما بٌنها شملت عدة مجاالت

حالفات العسكرٌة، كل هذا ٌعنً أن العبلقات التجارٌة والتعاون األمنً أو ما ٌعرؾ بالت

الدولٌة ظهرت بظهور الدول، فالبحوث التارٌخٌة الحدٌثة أثبتت وأظهرت أن العالم القدٌم 

عرؾ بكل تؤكٌد العبلقات الدولٌة، فوجود عبلقات دولٌة نتٌجة حتمٌة لوجود الدول، فهً 

صفة عارضة ال ٌحكمها قدٌمة مثلها، وإن كانت قد ظلت ردحا طوٌبل من الزمن ذات 

 ؼٌر بضعة قواعد عرفٌة، بعضها ولٌد التقالٌد والبعض اآلخر مرجعه اعتبارات دٌنٌة.

 

 أوال: مشروعٌة استخدام القوة فً الحضارات القدٌمة

أن الدول فً شكلها البدابً لم تعرؾ تؤطٌرا وتنظٌما  لتارٌخٌةتبٌن الدراسات ا

بما فً ذلك  ،ن ؼالبٌة المجتمعات القدٌمةإ م القوة كما هو معروؾ اآلن، حٌثالستخدا

حتى تلك التً بلؽت درجة عالٌة من التطور والرقً الحضاري، كانت تلجؤ الستخدام 

القوة بصورة مفرطة تحت مبررات وأسباب ٌمكن وصفها بالتافهة والواهٌة لشرعنة هذا 

حتدام الصراعات االستخدام للقوة، فالمشهد العام للعبلقات الدولٌة آنذاك كان ٌتسم با

واهٌة وعدٌمة األسباب كما أشرنا فً ظاهرها  وٌسوده االحتكام للؽة القوة، وإن كانت

ها هو السٌطرة واالستحواذ على أن السبب الحقٌقً والعمٌق من ورابإال  ،األهمٌة

الثروات الطبٌعٌة.
1

 

 مشروعٌة استخدام القوة فً الحضارة العراقٌة القدٌمة -1

ٌعود للحضارة العراقٌة القدٌمة فً وضع اللبنات األولى ن الفضل ٌمكن القول إ

لنظام األمن الجماعً  ، وكذا إرساء القواعد األولىلتنظٌم مسؤلة اللجوء الستخدام القوة

                                                           
1
Ian BROWNLIE, international law and use of force by states, Clarendon, Oxford, 1966, p 

03.  



  

15 
 

 الذي جسدته المعاهدات واألحبلؾ التً أبرمتها الدوٌبلت العراقٌة القدٌمة فٌما بٌنها إبان

فالمتتبع للمسار التارٌخً لنشؤة وتطور الحضارة  أواسط األلؾ الثالث قبل المٌبلد،

العراقٌة القدٌمة سٌبلحظ حتما بؤن ظاهرة استخدام القوة تكاد تكون السمة البارزة التً 

 ،نظرا لتعدد الدوٌبلت الحاكمة آنذاك -الحضارة العراقٌة  –اتسمت بها هذه األخٌرة 

صوص إلى قٌام حروب عدٌدة والذي أطلق علٌه تسمٌة نظام دوٌبلت المدن، وتشٌر الن

وتنافس شدٌد بٌن دوٌبلت المدن السومرٌة،
1
 »و « أوروك »و « أور »وخصوصا بٌن  

والسقً وفً سبٌل  شربنتٌجة النزاع على توزٌع مٌاه ال ،« كٌش »و « الؼاش

درجة كبٌرة من  « كٌش »راضً. فً أول األمر بلؽت مدٌنة السٌطرة على مزٌد من األ

 « أوروك »قام ضدها حاكم مدٌنة  قرن السابع والعشرٌن قبل المٌبلدالقوة، ولكن فً ال

صبح فٌما بعد بطبل أسطورٌا، فؤحرز نصرا عظٌما على ، الذي أ« جلؽامش »المدعو 

جٌش مدٌنة كٌش، ثم حقق لمدٌنته مكانة بارزة فً الببلد.
2

 

أن المجتمعات القدٌمة المتحضرة حاولت نجد  ،فً تطور الفت للعبلقات الدولٌة

لة استخدام القوة بٌن الدول فً تلك الحقبة ن حالة الفوضى التً كانت تطبع مسؤالخروج م

نحو إٌجاد إطار تنظٌمً لها، وهذا ما دلت علٌه أول معاهدة دولٌة أبرمت فً هذا 

فً جنوب  « لكش »والتً تسمى كذلك بمدٌنة  « تل الحلو »الخصوص بٌن دولة 

القدٌمة التً  «أوما  »والتً كانت تسمى كذلك مدٌنة  « تل جوخة »وبٌن دوٌلة  ،العراق

، والجدٌر « لكش »تقع فً الجانب الؽربً لشط الؽراؾ، فً الشمال الؽربً من مدٌنة 

ال المجاورة لها حروب مستمرة  « لكش »و « أوما »بالذكر أنه كانت بٌن مدٌنتً 

وكادت تقضً على كلتا الدوٌلتٌن فً أواسط األلؾ الثالث قبل  ،تنقطع لسنٌن طوٌلة

المٌبلد، وتعد هذه المعاهدة أول معاهدة دولٌة أبرمت بٌن دولتٌن مستقلتٌن، وقد كان 

موضوع هذه المعاهدة هو تنظٌم العبلقات بٌن الدولتٌن وحل المشاكل العالقة بٌنهما 

ومن الجدٌر بالذكر أنه منذ مطلع األلؾ  بالطرابق السلمٌة من مثل مشاكل تثبٌت الحدود.

                                                           
نشؤت الحضارة السومرٌة بٌن نهري دجلة والفرات جنوب شرقً العراق حالٌا، وهو ما ٌعرؾ بببلد ما بٌن النهرٌن  1

 ق.م. 6111ق.م واستمرت قرابة  1111ومعناها اإلؼرٌقً مٌزوبوتامً، بدأت سنة 
، الطبعة األولى، دار برهان الدٌن دلو، حضارة مصر والعراق: التارٌخ االقتصادي واالجتماعً والثقافً والسٌاسً 2

 .645، ص 0545الفارابً، بٌروت، 
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بهدؾ  نبلحظ أن الدوٌبلت العراقٌة أؼلبها قد انتهجت سٌاسة األحبلؾ ،الثانً قبل المٌبلد

خطار، وهذا ما ٌدل بدوره على ظهور البوادر األولى مواجهة ما قد تتعرض له من أ

 »لمفهوم نظام األمن الجماعً فً هذه الحقبة الزمنٌة، ومثال ذلك أن حالة الحروب بٌن 

التً كانت ال تنقطع سنوات طوٌلة، انتهت عند الفتح  ،« أوما »وجارتها مدٌنة  « لكش

ع المدن وكون دولة واحدة كان قد ضم جمٌ «سرجون األكدي »األكدي، ذلك أن الملك 

تحت حكم األكدٌٌن.
1 

 مشروعٌة استخدام القوة فً الحضارة اإلغرٌقٌة -2

شهد تنظٌم العبلقات الدولٌة فً عهد الحضارة اإلؼرٌقٌة مظهرٌن: مظهر داخلً 

وهو كل ما تعلق بعبلقة المدن الٌونانٌة فٌما بٌنها، ومظهر خارجً وهو ما تعلق بعبلقة 

الدول والشعوب األخرى ؼٌر الٌونانٌة. وقد عرفت عبلقة المدن هذه المدن بباقً 

الٌونانٌة فٌما بٌنها قدرا كبٌرا من االستقرار، وٌعود الفضل فً ذلك إلى هٌمنة فكرة 

ومن سمات  بٌن شعوب هذه المدن، المصلحة المشتركة والرؼبة فً بقاء الصبلت الودٌة

ظامً التعاهد والتحكٌم، الذي تجسد فً هذا التكافل والتبلحم بٌن هذه المدن األخذ بن

صورة عبلقات اتحادٌة تعاقدٌة بٌنها، وكان ٌجتمع مندوبو هذه المدن فً جمعٌات خاصة 

Anphictyonies  تنعقد بصفة دورٌة للتشاور ومناقشة كل ما ٌهم الصالح المشترك

عبلقاتها  ولتسوٌة المنازعات التً تنشؤ بٌنها؛ كما نجدها كذلك تراعً قواعد معٌنة فً

ز ماكن فً ببلد العدو وتعزٌالسلمٌة والعدابٌة كحصانة السفراء وحرمة بعض األ

سرى ت معٌنة فً إعبلن الحرب وافتداء أجراءامعاهدات الصلح بالٌمٌن واتباع إ

ذلك من األمور التً تتعلق بالشؤن العام.إلى  وما ،الحرب
2

 

رٌقٌة والمتعلق بتنظٌم وبالنسبة للمظهر الخارجً المتبع من طرؾ المدن اإلؼ

العبلقة بٌن المدن الٌونانٌة والدول والشعوب األخرى، فقد كانت هذه العبلقات قابمة على 

عنصري السٌطرة واإلخضاع، وهذا ما ٌفسر صفة العداء التً كانت السمة البارزة فً 

                                                           
 .644-643كتب، لندن، ص -إيدار بشٌر ٌوسؾ فرنسٌس، موسوعة المدن والمواقع فً العراق، الجزء األول،  1
-النطاق الدولً-أشخاص القانون الدولً-: النظرٌات والمبادئ العامة على صادق أبو هٌؾ، القانون الدولً العام 2

 .28، ص 2000الحرب والحٌاد، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، -المنازعات الدولٌة-التنظٌم الدولً-ت الدولٌةالعبلقا
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 والتً كانت تقوم على عدم االعتراؾ باألنظمة ،العبلقات الخارجٌة للمدن الٌونانٌة

وهذا ما ٌفسر أٌضا عدم وجود  ،القانونٌة األخرى وعدم مراعاة أي اعتبارات إنسانٌة

قانون دولً ٌعتمد علٌه اإلؼرٌق فً عبلقاتهم مع الدول والشعوب األخرى.
1

 

من وشعبا فوق الشعوب األخرى، كان اإلؼرٌق ٌحسبون أنفسهم عنصرا ممتازا 

هذا األساس كانت عبلقاتهم بهذه حقه إخضاع هذه الشعوب والسٌطرة علٌها، وعلى 

الشعوب تحكٌمٌة ال ضابط لها، وكانت فً الؽالب عبلقات عدابٌة قابمة على االستعمال 

المفرط للقوة العسكرٌة، وكانت الحروب التً تشنها ضد الؽٌر مشوبة بالقسوة وال تخضع 

لحروب عند ألي قواعد، وال تراعى فٌها أٌة اعتبارات إنسانٌة؛ من هذا ٌتبٌن لنا أن ا

اإلؼرٌق كانت قابمة على قدم وساق، وأنها كانت حروبا شدٌدة الضراوة والعنؾ، 

طبٌعٌا من حٌاتهم، وقد اعتادوا على  اءلقوة عند اإلؼرٌق كان ٌعد جزفاستخدام ا

استخدامها فً عبلقاتهم ضد الدول والشعوب األخرى دونما مراعاة ألي أعراؾ أو 

مبررات مشروعة.
2

 

لؤلمور نجد أن العصور البلحقة للحضارة اإلؼرٌقٌة عرفت  فً تطور الفت

فً استخدام اإلؼرٌق للقوة المسلحة، فبعدما كانوا ٌلجإون الستعمالها  املحوظ اتؽٌر

هم دمة، أصبحوا فٌما بعد ٌسوؼون لجوءاستنادا لمبررات وحجج واهٌة إن لم نقل منع

ٌة لها، فضبل عن قٌامهم بعقد إلى استخدام القوة بإٌجاد المسوؼات الصحٌحة والقانون

نظمت العبلقات بٌنهم  Sympachiesمعاهدات إنشاء أحبلؾ عسكرٌة للدفاع المشترك 

وبٌن الدول األخرى لمواجهة التهدٌدات المحٌطة بها، تجسٌدا لظهور فكرة االستخدام 

ه أٌضا بداٌة بروز فكرة األمن الجماعً على ؼرار ، والذي ٌمكن اعتبارالجماعً للقوة

لمعاهدات ذلك، وفً شكل مشابه إلى حد كبٌر لالحضارة العراقٌة التً سبقتها فً 

واألحبلؾ الدولٌة فً الوقت الراهن.
3

 

 

 
                                                           

، ص 6116الفكر العربً، بٌروت،  سهٌل حسٌن الفتبلوي، الوسٌط فً القانون الدولً العام، الطبعة األولى، دار 1

05. 
 .53، ص 2013الطبعة الخامسة، دار الفكر، دمشق، : دراسة فقهٌة مقارنة،  وهبة الزحٌلً، آثار الحرب 2

3
Ian BROWNLIE, Op.Cit, p 04.  
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 مشروعٌة استخدام القوة فً الحضارة الرومانٌة -3

على ؼرار اإلؼرٌق، كانت عبلقات الرومان بؽٌرهم من الدول والشعوب فً 

الؽالب هً صبلت عدابٌة تقوم على استخدام القوة العسكرٌة، تجسٌدا لسٌاسة 

اإلمبراطورٌة الرومانٌة آنذاك للسٌطرة على العالم وضم أكبر عدد ممكن من األقالٌم، 

 ،ا جمٌع العالم المتمدن القدٌمروما فعلٌأنه فً وقت من األوقات أخضعت لدرجة 

وتبلشت شخصٌة الدول الموجودة وقتبذ فً هذه اإلمبراطورٌة، فلم ٌكن هناك مجال لقٌام 

بٌنها وبٌن روما كذا قواعد قانونٌة دولٌة، وقد أصبحت العبلقات فٌما بٌن هذه الدول و

نون مبراطورٌة وهو القاعبلقات أجزاء إمبراطورٌة واحدة تخضع لقانون هذه اإل

ن مسؤلة التشرٌع فً الحضارة الرومانٌة بلؽت درجة لى أإهنا تجدر اإلشارة و الرومانً،

كبٌرة من التطور بشكل لم ٌسبق له مثٌل، فالكثٌر من األسس والمبادئ القانونٌة التً 

ٌقوم علٌها التشرٌع الحدٌث فً جل أقطار العالم تعود إلى التشرٌع الرومانً. أما فٌما 

لجوء الستخدام القوة مع باقً الكٌانات األخرى، كان للرومان عادات ٌخص مسؤلة ال

ؿ٤ش إٔ ٛزٙ اُؼاداخ ال ذؼذٝ ٓجشد اجشاءاخ ش٤ٌِح  Jus Fécialمرعٌة خاصة بالحرب 

راخ طثـح د٤٘٣ح ٣وّٞ تٜا كش٣ن ٖٓ سجاٍ اُذ٣ٖ ػ٠ِ دذٝد اُؼذٝ ُرغثؾ ػ٠ِ اُذشب 

تٜا، ٝك٢ ٗلظ اُغ٤ام ػوذ اُشٝٓإ طاتؼا ششػ٤ا ٝذغرجِة سضا ا٥ُٜح ػ٠ِ اُوائ٤ٖٔ 

اٌُث٤ش ٖٓ ٓؼاٛذاخ اُظِخ ٓغ اُشؼٞب أُـِٞتح، ٌُٜٝ٘ا ًاٗد اسادج اُـاُة ٤ِٔ٣ٜا ػ٠ِ 

أُـِٞب ٣ٝلغشٛا ٝكوا ُشؿثاذٚ ٝدذٛا، ٝذثؼا ُٔا ًإ ٣وض٢ تٚ اُوإٗٞ اُشٝٓا٢ٗ ٖٓ 

اُرضآاخ ٝأػثاء ػ٠ِ اُشؼٞب أُوٜٞسج.
1

 

ة قانونٌة البؤس بها، سواء على الصعٌد الداخلً عرفت الحضارة الرومانٌة ترسان

حٌث كانت هناك مجموعة من القواعد القانونٌة ضبطت ونظمت جل التصرفات 

والسلوكٌات القانونٌة للمواطنٌن الرومان فً ما بٌنهم داخل حدود اإلمبراطورٌة 

الصعٌد  ، أو علىJus Civile Quiritumٌت هذه القواعد بالقانون المدنً سم، والرومانٌة

وجدت كذلك مجموعة من القوانٌن نظمت عبلقة اإلمبراطورٌة بباقً  الخارجً حٌث

                                                           
 .11علً صادق أبو هٌؾ، مرجع سابق، ص   1
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أطلق على هذه القواعد و ،الدول والشعوب األخرى التً تعقد عبلقات تعاون وتبادل معها

.Jus Gentiumقانون الشعوب القانونٌة 
1

 

رٜا اُذ٤ُٝح أسادخ سٝٓا اضلاء اُششػ٤ح ػ٠ِ اعرخذآٜا ُِوٞج اُؼغٌش٣ح ك٢ ػاله

ٖٓ خالٍ عٖ ذشش٣غ ٣ضثظ ٣ٝئطش ٛزا اُشؤٕ، كٖٔ ضٖٔ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُرشش٣ؼاخ اُر٢ 

ػشكرٜا اُذضاسج اُشٝٓا٤ٗح اُر٢ ذ٘ظْ ػالهاذٜا ٓغ اُذٍٝ األخشٟ، ًإ ٛ٘اى هإٗٞ 

أطِن ػ٤ِٚ آٗزاى ذغ٤ٔح هإٗٞ  -اعرخذاّ اُوٞج اُؼغٌش٣ح –سٝٓا٢ٗ ٣٘ظْ ٛزٙ أُغاُح 

طثـح د٤٘٣ح  اُوإٗٞ أٗٚ ًإ را خز ػ٠ِ ٛزا، ٌُٖ ٓا ٣ئJus Fécialاُغالّ ٝاُذشب 

عاعا، كاُوائٕٔٞ ػ٠ِ ذطث٤ن ٝذلغ٤ش ٛزا اُوإٗٞ ُْ ٣ٌٞٗٞا أٗاعا ػاد٤٣ٖ تَ ًاٗد ذغ٘ذ أ

اُز٣ٖ ٣طثوٕٞ  Féciauxا٠ُ سجاٍ اُذ٣ٖ ٖٓ اُشٛثإ  -اُرطث٤ن ٝاُرلغ٤ش –ٛزٙ أُٜٔح 

داصٝا ك٢ ٗلظ اُٞهد طلح ٓٔث٢ِ ٝعلشاء ، ًٔا Jus Sacrumاُوإٗٞ اإل٢ُٜ أُوذط 

اإلٓثشاطٞس٣ح اُشٝٓا٤ٗح ُذٟ اُذٍٝ ٝاُشؼٞب األخشٟ، ٝذرِخض ٜٓٔح ٛئالء تاُلظَ ك٢ 

اخالٍ أ١ دُٝح أج٘ث٤ح تاُرضآاذٜا ٗذٞ اإلٓثشاطٞس٣ح اُشٝٓا٤ٗح، ٝك٢ االػرشاف ُٜا ك٢ 

ٖ اإلجشاءاخ ٛزٙ اُذاُح تاُذن ك٢ شٖ دشب ػادُح ػ٤ِٜا ٣غثوٜا اُو٤اّ تٔجٔٞػح ٓ

ٝاُطوٞط اُش٤ٌِح.
2

أُالدع ػ٠ِ ٓا عثن إٔ اُوإٗٞ اُشٝٓا٢ٗ اُخاص تبػالٕ داُح  

هذ كشم ت٤ٖ اُذشب اُؼادُح ٝاُذشب ؿ٤ش اُؼادُح، ٌُٖٝ ٛزٙ اُرلشهح  Jus Fécialاُذشب 

اٗٔا ذغر٘ذ ا٠ُ هاػذج سٝٓا٤ٗح ال هاػذج د٤ُٝح ٝذخضغ الػرثاساخ د٤٘٣ح، ٝتٔؼ٠٘ آخش ُْ 

ٝاٗٔا ٛٞ هإٗٞ داخ٢ِ  ٕٞ اُشٝٓا٢ٗ ُِغِْ ٝاُذشب هاٗٞٗا د٤ُٝا تأُؼ٠٘ اُذه٤ن،٣ٌٖ اُواٗ

ٖٓ جاٗة ٝادذ، ٝذِضّ ٗلغٜا تٚ ك٢ ٓٞاجٜح اُؼاُْ اُخاسج٢. ذضؼٚ سٝٓا
3

 

 ثانيا: هشروػيح استخذام المىج في الذياناخ السواويح

أمر إن توظٌؾ الدٌن فً العبلقات الدولٌة لٌس ولٌد العصر الحدٌث، بل هو 

سواء  ،معروؾ فً تارٌخ العبلقات الدولٌة منذ أن اعتنق الناس مختلؾ الدٌانات والعقابد
                                                           

1 Francisque BOUVET, la guerre et la civilisation, édition DENTU, Paris, 1855, p 66. 
اختصاص مجلس الشٌوخ، وله أن ٌؤخذ برأي رجال تجدر اإلشارة أن إعبلن حالة الحرب فً حقٌقة األمر كان من   2

الدٌن ) السفراء( أو ال، كل ما فً األمر أنه أرٌد اإلبقاء على مبدأ الحرب العادلة كمبرر إلعبلن الحرب والتً ال ٌمكن 
زا ، ٝاذثاع اإلجشاءاخ ٝاُطوٞط اُذ٤٘٣ح أُرؼاسف ػ٤ِٜا ك٢ Jus Fécialٛ أن تكون دون تفعٌل قانون الحرب والسبلم

 اُوإٗٞ.
3 Francisque BOUVET, Op. Cit, Pp 68-69. 
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) الٌهودٌة، المسٌحٌة،  أو السماوٌة )التً هً من صنع البشر كالوثنٌة( السماوٌةؼٌر 

أثر كبٌر فً تنظٌم مسؤلة  -الدٌانات السماوٌة  - هذه األخٌرة لقد كان لظهورو ،اإلسبلم(

لعبت دورا بالػ األهمٌة فً إضفاء الشرعٌة حٌث  ،ستخدام القوة المسلحةاللجوء ال

 وتنظٌم استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة.

 هشروػيح استخذام المىج في الذيانح اليهىديح -1

إن المتمعن فً مسؤلة استخدام القوة المسلحة بالنسبة للدٌانات السماوٌة لن ٌجد 

ا أقسى وأعنؾ مما هو معروؾ فً الدٌانة الٌهودٌة إفراطا فً استخدام القوة وال حرب

فالٌهود فً سعٌهم للسٌطرة التً تعد الحرب فٌها حرب إبادة واستبصال لكل معالم العدو، 

والذي ٌعتبرونه حقا خالصا لهم باعتبارهم شعب هللا المختار  ،على باقً األمم والشعوب

أوسكار  وفً هذا الصدد ٌقول، ٌحتكمون إلى القوة، فالحق فً نظرهم ٌكمن فً القوة

.«نحن الٌهود لسنا إال سادة العالم ومفسدٌه، ومحركً الفتن فٌه وجبلدٌه »لٌفً: 
1
  

إن الدٌانة الٌهودٌة على وفق ما ورد فً العهد القدٌم تزكً وتطلق إلى حد ما 

 على احتقار الشعوب ًاستخدام القوة بل وتمجدها، وتعالٌم أحبار الٌهود تقوم بشكل أساس

النساء واألطفال اللها من دون أي تمٌٌز بٌن الرجال واألخرى ؼٌر الٌهودٌة وإذ

مدنهم وأموالهم واستخدام وسابل القتل والتدمٌر  باستباحةوالشٌوخ، إذ تؤمر هذه التعالٌم 

كافة ضدهم، فبل نجد فً التارٌخ كله حربا أقسى وأعنؾ مما هو معروؾ فً الدٌانة 

اإلصحاح الثالث  جاء فً ولقد ،حرب إبادة واستبصالهً ففً التوراة الحرب  ،الٌهودٌة

فضربا تضرب سكان تلك المدٌنة بحد  »: 57شتراع فً العهد القدٌم عشر من تثنٌة اال

السٌؾ، وتحرمها بكل ما فٌها من بهابمها بحد السٌؾ، تجمع كل أمتعتها إلى وسط 

ا كاملة للرب إلهك فتكون تبل لؤلبد ال تبنى بعد. ساحتها وتحرق بالنار المدٌنة وكل أمتعته

59،5: ».
2

 

                                                           
، دار الخلٌج ٌونً: السعً نحو ٌهودٌة الدولةٌاسر طالب الخزاعلة، رجابً جمٌل حرب، تشكٌل العقل الصه 1

 .010، ص 6103للصحافة والنشر، األردن، 
 .31ص  ،6106سالم البهنساوي، قواعد التعامل مع ؼٌر المسلمٌن، دار الوفاء، مصر،  2
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لحرب على عدوك ورأٌت خٌبل إذا خرجت ل »وجاء فً اإلصحاح العشرٌن:  

أكثر منك، فبل تخؾ منهم ألن معك الرب إلهك، فكل الشعب الموجود فٌها  قوم ومراكب

ٌكون لك للتسخٌر وٌستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا 

دفعها الرب إلهك إلى ٌدك فاضرب جمٌع ذكورها بحد السٌؾ. وأما النساء واألطفال 

ها لنفسك، وتؤكل ؼنٌمة أعدابك التً أعطاها والبهابم وكل ما فً المدٌنة كل ؼنٌمتها فتؽنم

الرب إلهك. هكذا تفعل بجمٌع المدن البعٌدة منك جدا التً لٌست من مدن هإالء األمم 

 هك نصٌبا فبل تستبق منها نسمة ما،هنا. وأما مدن هإالء الشعوب التً ٌعطٌك الرب إل

لحوٌٌن والٌبوسٌٌن كما بل تحرمها تحرٌم الحثٌٌن واألمورٌٌن والكنعانٌٌن والفزرٌٌن وا

لكً ال ٌعلموكم أن تعملوا حسب جمٌع أرجاسهم التً عملوا آللهتهم  إلهك، أمرك الرب

.« >5-51فتخطبوا إلى الرب إلهكم، 
1

 

إن التعالٌم الٌهودٌة قدست الحرب ومجدتها بل أكثر من ذلك اعتبرتها وسٌلة 

مشروعٌته من نصوص التلموذ  من الشعوب ؼٌر الٌهودٌة، وٌستمد استخدام القوة لبلنتقام

الذي ال ٌرى حرجا فً استخدام القوة بشكل مطلق، كما أن التلموذ البابلً قد مٌز بٌن 

استخدام القوة االختٌاري الذي كان ٌتم اللجوء إلٌه للتوسع اإلقلٌمً، وبٌن استخدام القوة 

األقوام  اإلجباري الذي ٌركن إلٌه ضد األعداء الذٌن ٌهاجمون بنً إسرابٌل أو ضد

السبعة التً كانت تقطن كنعان. وعلٌه ٌمكن القول بؤن هذا التلموذ قد فرق بٌن استخدام 

القوة للتوسع وبٌن استخدام القوة الدفاعً ضد الهجمات التً ٌتعرض لها بنو إسرابٌل 

وهً الحروب  ،آنذاك، إال أنه مٌز بخصوص نظامها القانونً بٌن طابفتٌن من الحروب

  Milkhemet Rechontٝاُذشٝب اُو٤ٓٞح  ،ٖٓ جاٗة Milkhemet Mitsvaالدٌنٌة 

 ،كاُذشٝب اُذ٤٘٣ح ٢ٛ اُذشٝب اإلجثاس٣ح اُر٢ ٣شٜ٘ا ا٤ُٜٞد ضذ اُشش ،ٖٓ جاٗة آخش

ٝدشٝب  ،ٝاُذشٝب اُر٢ ٣وّٞ تٜا ا٤ُٜٞد ك٢ أسع كِغط٤ٖ ضذ شؼٞتٜا اُغثؼح آٗزاى

 ، ٖٝٓ جٜح أخشٟح، ٛزا ٖٓ جٜحا٤ُٜٞد ضذ أُؼرذ١ اُر٢ ًاٗد ػ٠ِ شٌَ دشٝب دكاػ٤

اُر٢ ٣رْ اُِجٞء  االخر٤اس٣ح٢ٛ اُذشب ُٔششٝػح ٤ُِٜٞد ػ٠ِ ٝكن ذِٔٞرْٛ كبٕ اُذشٝب ا

ا٤ُٜا ٌُلاُح عٔٞ ت٢٘ اعشائ٤َ، ػٖ طش٣ن أُورشداخ اُذ٤ُٝح اُر٢ ذشكغ ٖٓ شؤْٜٗ 

                                                           
 .11، ص مرجع سابقوهبة الزحٌلً،  1



  

22 
 

ك٢ ذاّ اُوٞج عرخٔخراس. ٝخالطح اُوٍٞ تاُ٘غثح التٞطلْٜ دغة اػروادْٛ شؼة هللا اُ

ٕ اعرخذاّ اُوٞج اُز١ ٣ؼذ ػٔال ؿ٤ش ٓششٝع ٝٓذاٗا ٖٓ تو٤ح اُذٍٝ اُذ٣اٗح ا٤ُٜٞد٣ح، أ

األخشٟ ٣ؼذ ٓششٝػا ٖٓ ٝجٜح ٗظش اُلوٚ ا٤ُٜٞد١، ألٗٚ ًإ اعرخذآا ٓطِوا ال ٣ذذٙ ه٤ذ 

أٝ ششط ػ٠ِ ٝكن ذؼا٤ُْٜٔ أُٜج٤ح ضذ اُشؼٞب اُؼشت٤ح أُغِٔح، ٝال ٣ضاٍ ا٤ُٜٞد در٠ 

 رُي ُٝؼَ خ٤ش د٤َُ ػ٠ِ ،وٕٞ ٛزٙ اُرؼا٤ُْ أُٜج٤ح ك٢ ذؼآِْٜ ٓغ اُؼشب٣ٞٓ٘ا ٛزا ٣طث

ٓا ٣ذظَ ك٢ األساض٢ اُلِغط٤٘٤ح ُذذ ا٥ٕ.
1

 

 هشروػيح استخذام المىج في الذيانح الوسيحيح -2

 »وضع المسٌحٌون األوابل خطا فاصبل بٌن الدٌن والسٌاسة، عمبل باآلٌة اإلنجٌلٌة 

، حٌث رفضت المسٌحٌة فً عهودها األولى فكرة « أعطوا لقٌصر ما لقٌصر، وما هلل هلل

استخدام القوة فً العبلقات بٌن الشعوب واألمم بؤشكالها المختلفة، فاستنادا إلى الكتاب 

المقدس نجد أن المسٌحٌٌن األوابل قد حرموا الحرب تحرٌما مطلقا، ومع ذلك ظهر تٌار 

دٌنً، ومتؤثر بالنزعة السٌاسٌة، وٌبرر أن اإلنجٌل لم ٌمنع صراحة آخر مضاد للتٌار ال

المهنة العسكرٌة، وأن تعالٌم الدٌانة المسٌحٌة التً تدعو إلى تحرٌم استخدام القوة لم 

تنسخ قانون القوة فً الحٌاة البشرٌة، وعلٌه من حق الدولة اللجوء الستخدام القوة إذا 

شعرت بوجود تهدٌد لها.
2

 

 ثة قرون سادت فكرة السبلم فً المسٌحٌة، على اعتبار أنها دٌن ٌقوم فًطوال ثبل

، لكن األمور تؽٌرت وظهرت أفكار خاصة األساس على فكرة السبلم الخالصة

باألوضاع التً ٌمكن أن ٌكون فٌها اللجوء الستخدام القوة مسوؼا ومقبوال، حٌث طور 

ع مٌبلدي، فهو أول من كتب فً القدٌس أوؼسطٌن هذه األفكار فً بداٌة القرن الراب

اؾ بمشروعٌة وفسر الدٌن فً مإلفٌن أخرجهما على أساس االعتر ،مشروعٌة الحرب

المنهزمٌن، ومن أجل  عمال القضاء العادل المنتقم، وألنها لصالحالحرب باعتبارها من أ

                                                           
ٌاد ٌونس محمد الصقلً، استخدام القوة فً ظل نظام األمن الجماعً : دراسة قانونٌة تؤصٌلٌة تحلٌلٌة فً ضوء إ 1

 .11، ص 6102أحكام القانون الدولً العام، الكتاب األول، دار الكتب القانونٌة، مصر، 
، دار الكتاب روعٌة القانونٌة الستخدام القوةالمشتخدام القوة فً القانون الدولً: لحرش فضٌل، مبدأ حظر اس 2

 .62، ص 6104الحدٌث، القاهرة، 
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وبذلك أنهى الصراع القابم بٌن الدٌن المسٌحً واإلمبراطورٌة الرومانٌة،  ضمان السبلم،

الجٌش الرومانً.فً  االنخراطوسوغ للمسٌحٌٌن جواز القٌام بؤداء الخدمة العسكرٌة أو 
1

 

إال أن القدٌس  ،بالرؼم من التعارض الواضح مع أسس الدٌن المسٌحً األصٌل

معا، كما أباح  االعتداءب الدفاعٌة وحرب أوؼسطٌن جاء بنظرٌة أباح من خبللها الحر

أٌضا نظرٌة الحروب الصلٌبٌة من قبل حتى ظهور الدٌن اإلسبلمً بثبلثة قرون، وهذا 

ما أدى إلى تبلور فكرة الحرب فً المسٌحٌة، وقرر علماء البلهوت أن الحرب ال تشرع 

وهً النظرٌة التً عندهم إال للدفاع عن الجماعة، وهً ما أطلقوا علٌها الحرب العادلة، 

وؼٌره من كتاب  St. Thomas AQUINASصاؼها القدٌس توماس األكوٌنً 

العصور الوسطى، فؤثروا بدورهم فً نظرٌات القانون الطبٌعً التً ظهرت فً القرن 

السادس عشر، وظهرت بالتالً فً أوروبا فكرة التفرقة بٌن الحرب العادلة وهً مباحة، 

مة، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن فكرة الحرب العادلة والحرب ؼٌر العادلة وهً محر

لٌست ولٌدة تعالٌم الدٌانة المسٌحٌة التً كانت تحظر فً أعوام ظهورها األولى استخدام 

تها على السلطة الدنٌوٌة القوة حظرا مطلقا وقاطعا، بل هً ولٌدة حكم الكنٌسة بعد سٌطر

ب العادلة للتوفٌق بٌن الحاجات سلطتها الدٌنٌة، لذا فقد ظهرت فكرة الحر فضبل عن

العملٌة للحٌاة البشرٌة وضرورة دٌمومتها والحفاظ علٌها وبٌن متطلبات الدٌانة المسٌحٌة 

التً تحرم الحروب.
2
  

 مشروعٌة استخدام القوة فً اإلسالم -3

وحثهم على  ؾ إلى إقناع الناس بوحدانٌة هللالما كان اإلسبلم دعوة دٌنٌة تهد

عبادته، كان علٌه مقاربة التعاطً معهم باألسلوب العقلً من جهة، فٌخاطبهم بالمنطق 

لٌقتنعوا، وبؤسلوب الحسنى من جهة أخرى لكً ال ٌنفروا، فالشرٌعة اإلسبلمٌة هً 

وخٌر دلٌل على ذلك أن القرآن الكرٌم زاخر بالكثٌر من اآلٌات  ،رسالة السبلم والتسامح

صلة الوطٌدة بالسبلم، فالنصوص القرآنٌة تعزز ببل شك انضواء العبلقات التً تإكد ال

سواء مع المجتمعات اإلسبلمٌة أم مع المجتمعات ؼٌر  ،الدولٌة فً ظل اإلسبلم

 ضمن إطار هذا المبدأ الجوهري الذي توسعت به الشرٌعة اإلسبلمٌة الؽراء. ،اإلسبلمٌة
                                                           

 .14، ص مرجع سابقوهبة الزحٌلً،  1
2 Ian BROWNLIE, Op.Cit, p 05. 
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لول السلمٌة للمشاكل عندما تذر قرنها، من هنا أعطت الشرٌعة اإلسبلمٌة أولوٌة الح

فإذا استنفذت هذه الوسابل، أو إذا تعرض الدٌن ونشره وحملته ومإسساته إلى العدوان، 

بكل الوسابل، بما فٌها اللجوء الستخدام القوة، ؼٌر أن استخدام عنه كان البد من الدفاع 

ٌته.القوة فً اإلسبلم لٌس أمرا مطلقا بل أحٌط بضوابط تتعلق بشرع
1

 

فً الوقت الذي ٌإكد الدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ على فكرة التعاٌش السلمً بٌن 

، فهو فً نفس الوقت ال ٌنكر وجود االعتداءالشعوب واألمم مع المحافظة علٌه وعدم 

سواء من الناحٌة  ،ظاهرة استخدام القوة المسلحة، بل عمل على تنظٌمها بشكل دقٌق جدا

كل متفوق على التنظٌمات المعاصرة للحرب واستخدام القوة، إذ بش ،اإلنسانٌة أو القانونٌة

ٌإكد الدٌن اإلسبلمً الجوانب اإلنسانٌة للقوانٌن التً تنظم الحرب واستخدام القوة، 

وهذا ما ٌدل على فضل اإلسبلم وسبقه للقوانٌن الوضعٌة الحالٌة  ،وٌإكد حقوق المقاتلٌن

ضل اإلسبلم أٌضا فً تنظٌمه للحرب، إذ والخاصة بمعاملة األسرى والجرحى. وٌظهر ف

بعكس ما كان شابعا قبل ذلك و ،قصر الحرب بٌن المقاتلٌن فقط أو بٌن القوات المسلحة

اإلسبلم إذ كانت الحرب شاملة عامة، وبهذا فقد جنب اإلسبلم بتنظٌمه للحرب الشٌوخ 

القوانٌن الخاصة واألطفال والنساء وؼٌر المقاتلٌن وٌبلت الحرب، وهو ما توصلت إلٌه 

التً جسدها القانون الدولً اإلنسانً.و ،بتنظٌم استخدام القوة حدٌثا
2

 

فً استنباط األحكام المتعلقة بمشروعٌة  مسلموناجتهد المفكرون والفقهاء ال

استخدام القوة المسلحة وكٌفٌة التقٌد بؤحكام هللا فٌها، ذلك أنه من الطبٌعً أن ال ٌسمح 

حرب إال فً شروط مشددة ألنها تإدي إلى سفك الدماء وتدمٌر الدٌن باللجوء إلى ال

فً حٌن أن اإلنسان ٌتمتع من حٌث المبدأ بالعصمة فً نفسه وبتسلطه دون  ،األرزاق

ؼٌره على ماله، من هنا فقد حدد اإلسبلم شروط الحرب لتكون شرعٌة فٌسمح بشنها؛ 

نفس كن حاجات الدفاع عن المن أحكام القرآن العامة عدم القتال من حٌث المبدأ، ولف

                                                           
األولى، الدٌوان للطباعة والنشر والتوزٌع،  محمد طً، قواعد الحرب األصٌلة والمستجدة فً اإلسبلم، الطبعة 1

 .21، ص 6103بٌروت، 
 .11مرجع سابق، ص  ٌاد ٌونس محمد الصقلً،إ 2
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اقتضت أن ٌلجؤ المسلمون إلى القتال لردع العدوان، وهو  والعقٌدة والمال والمستضعفٌن

الجهاد.
1

 

لحماٌة الدعوة اإلسبلمٌة ودفع العدوان عن المسلمٌن فقط ال ؼٌر، الجهاد شرع إنما 

ٌل أمنه خوفا، وال فمن لم ٌجب الدعوة ولم ٌبدأ المسلمٌن باعتداء ال ٌحل قتاله، وال تبد

َ  ﴿ٌباح قتال مخالفً المسلمٌن لمخالفتهم فً الدٌن، لقوله تعالى:  يِن ۖ قَْد تََبَّين ْلَرإَه ِِف إّلِ
ِ
ََل إ

َتْمَسَك ِِبمُْؼْرَوِة إمُْوثَْقى   ِ فََقِد إس ْ اغُوِت َوًُْؤِمْن ِِبَّللن ْشُد ِمَن إمَْغّيِ ۚ فََمْن يَْكُفْر ِِبمطن ََل إهِْفَصاَم مَيَا ۗ  إمرُّ

يٌع ػَِليٌ  ُ ََسِ 2،﴾ َوإَّللن
 أٌن  الذي ٌرد على هذه القاعدة فً حدود جد ضٌقة االستثناء وإنما 

ٌإذن قتالهم وٌوجبه إذا اعتدوا على المسلمٌن، ووقفوا عقبة أمام الشرٌعة اإلسبلمٌة 

وة اإلسبلمٌة، ٌقول فحٌنبذ ٌجب القتال دفعا للعدوان وحماٌة للدع ،لٌحولوا دون نشرها

يِْر إمَْحَرإِم َوإمُْحُرَماُت ِقَصاٌص ۚ فََمِن إْغَتَدى  ػَلَْيُُكْ فَاْغَتُدوإ ػَلَْيِو  ﴿عز وجل:  يُْر إمَْحَرإُم ِِبمشن إمشن

َ َمَع إمُْمتنِقَّيَ  َ َوإْػلَُموإ َأنن إَّللن نُقوإ إَّللن 3.﴾ِبِمثِْل َما إْغَتَدى  ػَلَْيُُكْ ۚ َوإت
فإذا تمعنا فً القرآن الكرٌم  

 لٌس هو فرض اإلسبلم على ؼٌر المسلمٌن لنبوٌة نجد أن الباعث على القتالوالسنة ا

ورد فرض نظام اجتماعً معٌن، بل هو القتال من أجل دفع حتى ، وال وجبرهم على ذلك

كان عدوانا مادٌا على دار اإلسبلم،أسواء  ،العدوان
4

مٌة أو معنوٌا على الدعوة اإلسبل 

التً هً دعوة عالمٌة.
5 

 

 
                                                           

 .20محمد طً، المرجع السابق، ص  1
 .612سورة البقرة، اآلٌة  2
 .054سورة البقرة، اآلٌة  3
فقد قسم فقهاء المسلمٌن الدٌار إلى  ،قد تتعرض له من ؼٌر المسلمٌن أي عدوانمن أجل حماٌة دٌار المسلمٌن ورد   4

ثبلثة أقسام: دار اإلسبلم وهً الدار التً تطبق فٌها األحكام اإلسبلمٌة، ودار العهد أو المعاهدة التً ٌقطنها ؼٌر 
ً ٌقطنها ؼٌر المسلمٌن المسلمٌن )الذمٌٌن( ولكنهم مرتبطٌن مع المسلمٌن بموجب معاهدة، ودار الحرب وهً الدار الت

 وال ٌرتبطون مع المسلمٌن بمعاهدة.
 .11لحرش فضٌل، مرجع سابق، ص  5
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 استخدام القوة فً القانون الدولً التقلٌديع الثانً: الفر

القانون الدولً التقلٌدي صدفة أو جاء من العدم، بل كان نتاج تفاعبلت  لم ٌنشؤ

العبلقات التً كانت تربط الشعوب واألمم قدٌما، وولٌد تلك المحاوالت والجهود التً 

كانت ترمً  لتؤطٌر وتنظٌم تلك العبلقات فً شكل قواعد قانونٌة، كان ٌطلق علٌها آنذاك 

وهو ما أصبح ٌعرؾ حالٌا بالقانون الدولً  ،Law of Nations تسمٌة قانون الشعوب

العام. وقد تزامنت نشؤة القانون الدولً التقلٌدي، كمجموعة من القواعد القانونٌة التً 

وضعتها الدول األوروبٌة لتؤطٌر وحكم العبلقات فٌما بٌنها، مع نشؤة فكرة الدولة القومٌة 

لتقلٌدي كان ٌبدو آنذاك كنظام لقواعد الحدٌثة فً القرن السادس عشر، فالقانون الدولً ا

، وله استلهام أخبلقً دٌنً اأوروبٌ اقانونٌة لها مضمون جؽرافً ٌتمثل فً كونه قانون

، وله اتجارٌ ا، وذو دافع اقتصادي ٌتمثل فً كونه قانونامسٌحٌ اٌتمثل فً كونه قانون

.اتوسعٌ اأهداؾ سٌاسٌة تتمثل فً كونه قانون استعمارٌ
1

 

وقد كان لؤلحداث التً شهدها العالم آنذاك حتى الحرب العالمٌة األولى األثر  

فالمجتمع الدولً تعرض للكثٌر من التؽٌٌرات  الكبٌر فً تشكٌل مبلمح القانون الدولً،

العمٌقة خبلل كافة مراحل تطوره، والتً تركت بصمتها على بنٌة وهٌكل وشكل القانون 

تحول الملكٌات األوروبٌة إلى دول حدٌثة بعد  الدولً، حٌث عرفت تلك العصور

استقبللها عن اإلمبراطور والبابا وإرساء مبدأ سٌادة الدولة، وعاشت أوروبا على فكرة 

،0244عام  Peace of Westphaliaالتوازن الدولً اعتبارا من معاهدة وستفالٌا 
2

 

مهمة ولعب الفقه وحتى مطلع القرن التاسع عشر حٌث شهدت العبلقات الدولٌة تطورات 

دورا ال ٌستهان به فً تطوٌر القانون الدولً.
3

 

                                                           
1 David J. BEDERMAN, International Law in Antiquity, Cambridge University Press, UK, 

2001, pp 16-20. 
فاتحة عهد جدٌد للعبلقات الدولٌة، وأول تدوٌن لقواعد القانون الدولً. وهً التً وضعت حجر  تعد معاهدة وستفالٌا 2

األساس لسٌاسة التوازن الدولً كعامل للمحافظة على السلم فً أوروبا، وجاء توقٌع المعاهدة المذكورة لتضع حدا 

لٌكٌة والبروتستانتٌة وتحولت تدرٌجٌا إلى بٌن الدول الكاثو 0204لحرب الثبلثٌن عاما الدامٌة التً اندلعت فً عام 

 حرب طاحنة للسٌطرة على أوروبا.
3 David J. BEDERMAN, Op.Cit, p 242. 
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موحد للقانون الدولً العام، فقد لم ٌتفق فقهاء القانون الدولً على تسمٌة وتعرٌؾ 

طلقت عدة تسمٌات على القواعد التً تنظم العبلقات الدولٌة، حٌث أطلق الرومان على أ

، وسماها فقهاء الشرٌعة « Jus Gentium » « قانون الشعوب »هذه القواعد عبارة 

وهً القواعد التً تنظم العبلقات الدولٌة فً وقتً  « السٌر والمؽازي »اإلسبلمٌة بـ 

 Jus inter» « قانون ما بٌن األمم »السلم والحرب، كما أطلق علٌها التعبٌر البلتٌنً 

Gentes»ٌه البرٌطانً، وتجدر اإلشارة إلى أن تسمٌة القانون الدولً تعود إلى الفق 
،1>;5سنة   Jeremy BENTHAMجٌرٌمً بنثام

1
طلق على مجموعة القواعد فقد أ 

، وسماها هوؼو ؼروسٌوس International Lawالتً تحكم العبلقات الدولٌة تسمٌة 

Hugo Grotius
2

.Droit de Guerre et de la Paixبقانون الحرب والسلم  
3

            

من التعارٌؾ المختلفة وهذا بحسب نظرة كل جهة بالنسبة للتعرٌؾ، ظهر العدٌد 

لقانون الدولً العام بؤنه: ٌث ٌعرؾ أنصار االتجاه التقلٌدي اإلى هذا القانون، ح

، ومفاد هذا التعرٌؾ أن هذا «مجموعة القواعد القانونٌة التً تنظم العبلقات بٌن الدول»

وكذا المشاكل التً تثار  ،فقطالقانون ٌعنى بتنظٌم الحقوق والواجبات للدول ذات السٌادة 

بٌنها سواء ما تعلق منها باإلقلٌم أو االلتزامات الناشبة عن االتفاقات التً تبرمها الدول، 

وبالحروب التً تقع بٌنها، ألن المجتمع الدولً آنذاك لم ٌكن ٌعرؾ سوى الدول كؤعضاء 

ؼٌرها من الدول  فً المجتمع الدولً، فهً التً تضع قواعد هذا القانون باالشتراك مع

تإسس قواعده على رضا الدول نظرا لعدم وجود سلطة  اذات السٌادة، لكونه قانون

تشرٌعٌة دولٌة.
4
  

                                                           
( فٌلسوف وحقوقً إنجلٌزي، كان المنظر الرائد فً فلسفة 0344-0416)  Jeremy BENTHAM جٌرٌمً بنثام  1

 أمرٌكً.-القانون االنجلو
بهولندا، له العدٌد من  الملقب بؤبً القانون الدولً، فقٌه قانونً ومحامGrotius (0141-0241 )ؼروسٌوس  2

الذي اكتسب شهرة كبٌرة بل  De Jure Belli ac Pacisالمإلفات فً القانون، من أهمها كتاب قانون الحرب والسلم 
 أصبح من أهم المراجع فً القانون الدولً.

 .01، ص مرجع سابق، سهٌل حسٌن الفتبلوي،  3
جمال عبد الناصر مانع، التنظٌم الدولً: النظرٌة العامة والمنظمات العالمٌة واإلقلٌمٌة والمتخصصة، دار العلوم  4

 .11، ص 6112للنشر، الجزابر، 
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انصبت قواعد القانون الدولً التقلٌدي على الدول ذات السٌادة دون األقالٌم ؼٌر 

كان  قةان مطبقا فً عصر السٌادة المطلالمتمتعة بالحكم الذاتً، فالمبدأ التقلٌدي الذي ك

ٌعطً لكل دولة الحق فً أن تفعل ما لم ٌحرمه صراحة القانون الدولً أو أن لكل دولة  

قانونها الخاص بها، وهذا ما ٌتوافق مع نظرة بعض الفقهاء إلى القانون الدولً من جهة 

القوة فً العبلقات الدولٌة التً  »القوة التً توجه العبلقات الدولٌة، فٌعرفونه بؤنه: 

«. دة دولة على أخرىتفرض إرا
1

 

فضبل عن ما سبق، فإن موضوع قواعد هذا القانون اقتصر على الدول ذات السٌادة 

فقط دون الهٌبات أو المنظمات الدولٌة، ألن هذه القواعد نشؤت قبل أن تعرؾ هذه  

الهٌبات والمنظمات طرٌقها إلى الوجود، كما أن قواعد القانون الدولً التقلٌدي لم تهتم 

لتعاون الدولً، ألن نقطة البدء فً هذا القانون هً السٌادة المطلقة للدول وحقها بصور ا

بما فً ذلك  ،فً تسوٌة نزاعاتها الخارجٌة بالطرٌقة التً تراها مناسبة لتحقٌق مصالحها

ألن القانون الدولً العام التقلٌدي ٌنظم حاالت الحرب واللجوء وحقها فً إعبلن الحرب، 

المسلحة وال ٌحرمها.الستخدام القوة 
2

 

 انستطٌع القول بؤن القانون الدولً التقلٌدي قد اعتبر استعمال القوة عمبل مشروع

ي دولة أخرى من أجل تحقٌق أهدافها ومصالحها أو ٌمكن ألي دولة أن تستخدمه ضد أ

وبناء على ذلك فإن االستعمار والؽزو هما  وضم اإلقلٌم المحتل إلى أراضٌها، احتبللها

وقد انطلق القانون الدولً فً تشرٌعه هذا من أفكار الدول األوروبٌة  ،مشروعة أعمال

التً صاؼت بنوده وقواعده بما ٌضمن مصالحها وٌحقق أهدافها وٌضفً الشرعٌة على 

لذلك فقد صٌؽت بنود هذا القانون لٌتناسب مع  ،أعمالها االستعمارٌة فً أرجاء المعمورة

وهذا ما قام به الفقهاء من األقطار التً تم استعمارها،  رؼبتها وٌحل مشكلتها فً اقتسام

المبادئ والنظم القانونٌة التً تإٌد هذه األهداؾ وتضفً علٌها خبلل صٌاؼة تلك 

الشرعٌة.
3

 

                                                           
 .01سهٌل حسٌن الفتبلوي، المرجع السابق، ص  1
 .10جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص 2
 .013، ص 6101عبلقات الدولٌة، دار الكندي للنشر والتوزٌع، األردن، هاٌل عبد المولى طشطوش، مقدمة فً ال 3
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استلهم القانون الدولً التقلٌدي العدٌد من مبادبه من األفكار الكنسٌة التً اختلطت 

ا أثر على فكرة الحرب العادلة التً استمر مم ،باألهداؾ السٌاسٌة والطموحات القومٌة

رواد هذا الفكر أمثال  تؤثٌرها فً فقه هذه المرحلة، وهذا ما نبلحظه جلٌا فً مإلفات

 إلى هدؾأباح فقط الحرب العادلة التً تالذي  F de.NITORIA نٌتورٌاسبانً الفقٌه اإل

الخٌر العام وتقوم على حماٌة المصالح العامة للبشرٌة ورد العدوان، وسار فً نفس 

شار إلى أن الذي أ Francisca SUARESالسٌاق الفقٌه االسبانً فرانسٌسكا سوارٌز 

الحرب العادلة هً التً تهدؾ إلى الدفاع عن الحق وإقامة العدل ومحاربة الظلم، حٌث 

وطالب بمراعاة  ،برٌاء والقساوسةاألعتداء على رفض حرب العدوان كما حرم اال

القواعد اإلنسانٌة فً الحروب بحٌث ال ٌجوز أن تتجاوز أضرار الحرب منافع النصر.
1

 

وجود تفرقة بٌن القواعد والمبادئ التً تطبق  ت مرحلة القانون الدولً التقلٌديشهد

اعد والمبادئ األخٌرة فً وقت السلم، وتلك واجبة التطبٌق زمن الحرب، وكانت هذه القو

 تنقسم إلى طابفتٌن أساسٌتٌن: -المطبقة زمن الحرب  –

هً تلك المتعلقة بحق الدولة فً اللجوء الستعمال القوة المسلحة  الطائفة األولى: -1

 .jus ad bellumمن خبلل إعبلن وشن الحرب بل وممارستها 

فً تلك الخاصة بالقواعد التً تحكم استخدام القوة المسلحة،  الطائفة الثانٌة:  -2

وؼٌرها من التفاصٌل والمسابل التً لها عبلقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة بحالة الحرب 

 jus in bello.2كعبلقات الحٌاد أو العبلقات بٌن الدول المتحاربة والدول ؼٌر المتحاربة 

الدولً التقلٌدي حقا مكفوال لكل دولة من كان اللجوء الستخدام القوة فً ظل القانون 

ت تشاء، ي وقاك، ٌمكنها اللجوء الستخدامه فً أالدول المشكلة للجماعة الدولٌة آنذ

كان ذلك لحل المنازعات الدولٌة أو حتى فً إطار أي ؼرض تشاء، سواء ولتحقٌق أ

تلك  ة بقوة فًظاهرة استعمار الشعوب وضم أقالٌم الدول األخرى التً كانت سابد

فقد ساد بٌن الجماعات القدٌمة أو البدابٌة قاعدة أن القوة تنشا الحق  ة من التارٌخ،لالمرح

                                                           
إبراهٌم الدواجً، جرٌمة العدوان ومدى المسإولٌة القانونٌة الدولٌة عنها، الطبعة األولى، منشورات الحلبً  1

 .044، ص 6111الحقوقٌة، بٌروت، 
 .305، ص6114الرابعة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، أحمد أبو الوفا، الوسٌط فً القانون الدولً العام، الطبعة  2
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ي قٌد على اللجوء إلى القوة القانون الدولً التقلٌدي لم ٌضع أوتحمٌه، ومعنى ذلك أن 

لها السلطة التقدٌرٌة فً تحدٌد ذلك.  -باعتبارها ذات سٌادة –المسلحة، وإنما كانت الدول 

مظهرا عادٌا  0505هذا ما جعل من اللجوء الستخدام القوة المسلحة حتى ما قبل عام 

ٌومٌة أو شبه ٌومٌة لسٌادة ومؤلوفا من مظاهر العبلقات الدولٌة، وممارسة تكاد تكون 

فرنسا وإسبانٌا باعتبارها و إنجلترا ، خصوصاوقد كانت الدول األوروبٌة آنذاك الدول،

وراء كل ذلك رؼبة منها فً التوسع على حساب ؼٌرها من الدول  ،قوى استعمارٌة

 والشعوب، وبطبٌعة الحال لتحقٌق مؽانم اقتصادٌة وسٌاسٌة.

ترتب عن اللجوء الستخدام القوة المسلحة فً فترة القانون الدولً التقلٌدي بروز 

 عدة نتابج، أهمها:

 ،خطٌر للظاهرة االستعمارٌة، خصوصا من طرؾ الدول األوروبٌة متنا -1

، مستؽلة حالة الضعؾ الٌم القارات الخمسوالتً امتدت لتشمل أؼلب إن لم نقل كل أق

والتخلؾ التً كانت تعٌشها الشعوب والدول األخرى، وتحت تؤثٌر إباحة االحتبلل 

 واستخدام القوة المسلحة الستعمار الشعوب.

خصوصا  التمٌٌز بٌن الحرب العادلة والحرب ؼٌر العادلة، ظهور فكرة -2

Saint Augustinسهم القدٌس أوؼسطٌنوس عند رجال الكنٌسة، وعلى رأ
1

الذي كان  

ألنها من أعمال  ن جانب من ٌقومون بالحرب العادلة،ٌرى أنه لٌس هناك ظلم ٌقع م

ن أمثلة الحروب العادلة جل ضمان السبلم. وٌرى أن مالنتقام العادل، وألنها تقوم من أا

ً ف ا، وتلك التً تشن لحماٌة الحلفاء؛تلك الحروب الدفاعٌة والحروب التً أمر هللا به

حروب المؽانم، حروب إشباع شهوة السٌطرة وفرض  حٌن ٌعد من الحروب ؼٌر العادلة

                                                           
كاتب وفٌلسوؾ، ولد فً مملكة نومٌدٌا بالضبط فً مدٌنة طاؼاست والتً  Saint Augustinالقدٌس أوؼسطٌنوس  1

من أم أمازٌؽٌة وأب أفرٌقً التٌنً، ٌعد أحد أهم  354نوفمبر  13تسمى حالٌا سوق اهراس شرق الجزابر بتارٌخ 

 .430أوت  28المإثرة فً المسٌحٌة الؽربٌة وله عدة مإلفات ال تزال مقروءة لحد الساعة، توفً بتارٌخ  الشخصٌات
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وكذا الحروب التً ٌتم شنها للحصول على مجد عسكري فقط،  ،السلطان على الؽٌر

طبلقا.ر المشروعة التً ٌستوجب تحرٌمها إفكلها من األعمال ؼٌ
1

 

إن الفقهاء بحدٌثهم عن شرعٌة وعدم شرعٌة اللجوء الستخدام القوة المسلحة فرقوا 

 Guerre d’Agression ouوالحرب ؼٌر العادلة Guerre Justeبٌن الحرب العادلة 

Guerre Injuste  ؼٌر أن الساسة على العكس من ذلك تماما، فهم ال ٌقٌمون وزنا وال ،

ٌعطون اعتبارا لهذه التفرقة، فاللجوء الستخدام القوة المسلحة فً نظر الكثٌر منهم ٌعتبر 

طماعهم وٌجدون بسهولة مبررات دابما، فهم إنما ٌعملون بوحً من أعمبل مشروعا 

األمر أن بعضهم ٌعتبر استخدام القوة هو أنسب وأصلح وسٌلة لحروبهم، والؽرٌب فً 

تتمكن من خبللها الدولة من تحقٌق أؼراضها وتنفٌذ سٌاستها الوطنٌة، وأن للحرب دوما 

ما ٌبررها، وأنه ال ٌقٌد الدولة فً االلتجاء إلٌها أي اعتبار خارج عن مصالحها الخاصة، 

ورقٌها. مة لتقدم ببلدهبل أكثر من ذلك فهم ٌعتبرونها وسٌلة فعال
2
  

وهذا هو المبدأ  نها الحرب التً تخاض دفاعا عن النفس،بؤ تفهم الحرب العادلة

، الوحٌد المعرؾ بوضوح وتم التؤكٌد علٌه بشكل دابم طوال تارٌخ نظرٌة الحرب العادلة

وتوجد مدرسة فكرٌة للبلدان النامٌة حول هذه الحرب تإمن بحق تقرٌر المصٌر الوطنً 

ي برز أثناء النضال للتحرر من االستعمار. وٌدعم المفهوم الحالً للحرب العادلة الذ

ؼٌر الشرعً وللدفاع  وضع الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة تعرٌفا شامبل محددا للعدوان

عن النفس ؼٌر المبرر، ودعمها لمبدأ تقرٌر المصٌر، من خبلل قرارات اتخذتها فً 

ستٌنٌات القرن الماضً.
3

 

                                                           
1 Jean-Marie PAUL, Guerre Juste et Paix Juste : Saint Augustin et Luther, dans De la 

Guerre Juste à la Paix Juste : Aspects confessionnels de la construction de la paix dans 

l’espace franco-allemand (XVIª-XXª siècle), Jean-Paul CAHN, Françoise KNOPPER, 

Anne-Marie SAINT-GILLE (éds), Presses Universitaires du Septentrion, France, 2008, Pp 

21-24. 
 .364، ص 6114المجذوب، القانون الدولً العام، الطبعة الخامسة، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت،  محمد 2

3 Omar SADALLAH, Lexique en Droit International, 1ere Edition, OPU, Algérie, 2005, p 

424. 
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فكرة الحرب العادلة فً العصور الوسطى خصوصا بعد انتشار المسٌحٌة سادت 

واعتبارها كدٌن رسمً لمجمل الدول األوروبٌة. وقد جاءت فكرة الحرب العادلة للتوفٌق 

 بٌن اتجاهٌن:

ا من هذا االتجاه تبرر أن الحرب ضرورٌة والبد منها، وانطبلق االتجاه األول:

عسكرٌة بؤعمال الضرورة، وهً تلك الحالة التً تشعر ها الستخدام القوة الالدول لجوء

فٌها الدولة أنها مهددة بخطر جسٌم ال ٌمكن دفعه إال بارتكاب أعمال تسبب أضرارا 

عماال عدوانٌة ضد دول جب هذا التبرٌر ترتكب بعض الدول أللطرؾ اآلخر، وبمو

 أخرى، حتى وإن لم ترتكب ضدها أي عمل مخالؾ للقانون.

أن الحرب جرٌمة معاقب علٌها من حٌث المبدأ العام فً الدٌن  انً:االتجاه الث 

ن تكون لمسٌحً أن ٌشارك فً الحرب شرٌطة أالمسٌحً وتعالٌمه، لكن استثناء ٌجوز ل

عادلة.
1

وتستمد هذه النظرٌة أسسها من القانون الطبٌعً، فقد اعتمدها البلهوتٌون  

السادس عشر، واعتبرت الحرب  وطورها فقهاء القانون الكنسً اإلسبان فً القرن

 إذا توافرت فٌها الشروط اآلتٌة: االعادلة إجراء قضابٌ

 السند القانونً، أي أن تعلنها السلطة المختصة. -

 السبب العادل، أي أن ٌكون تبرٌر الحرب مبنٌا على العدالة.  -

 خرى ٌمكن اللجوء إلٌها.رة القصوى، أي انعدام أٌة وسٌلة أالضرو -

 بحٌث تهدؾ الحرب إلعادة النظام والسبلم.التصرؾ العادل،  -

مذكورة إن هذه النظرٌة تجعل من الخصم حكما، فهو الذي ٌقرر توافر الشروط ال

لى ازدٌاد الحروب بدال من الحد منها، وتحرم الدول من حق من عدمها، كما أنها تإدي إ

وقد استخدم  دلة فلٌس لها حق الدفاع عن نفسها،الدفاع عن نفسها، فما دامت الحرب عا

هذا التبرٌر فً العدٌد من الحروب التً سادت أوروبا.
2 

أن اللجوء إلى الوسابل السلمٌة لحل النزاع ال ٌتعارض واالستمرار فً   -3

الخاصة بالتسوٌة  0455االستعداد للحرب، وهذا ما نصت علٌه اتفاقٌة الهاي لعام 
                                                           

1
Jean-Marie PAUL, Op.Cit, p 22.  

 .434سهٌل حسٌن الفتالوي، مرجع سابق، ص  2
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السلمٌة للمنازعات الدولٌة
1

ن أن ٌترتب علٌه، ما لم ٌوجد ن قبول الوساطة ال ٌمك، حٌث إ

اتفاق ٌقضً بخبلؾ ذلك، تؤخٌر أو إعاقة التعببة وؼٌرها من اإلجراءات التحضٌرٌة 

فً المادة السابعة منها، أنه إذا ما تم اللجوء إلى قبول  ،للحرب، كما تضٌؾ ذات االتفاقٌة

ال توقؾ  –ما لم ٌوجد اتفاق ٌقضً بعكس ذلك  –الوساطة، بعد بدء االشتباكات، فإنها 

العملٌات العسكرٌة الجارٌة. وال شك أن كل ما تقدم ٌدل داللة قاطعة على أن استخدام 

القوة المسلحة كان خاضعا للسلطة التقدٌرٌة المطلقة للدولة، بل كان رهنا بإرادة ومزاج 

قادتها.
2
  

أن الجهود الدولٌة  ا كبٌرا لظاهرة الحربوالمبلحظ فً هذه الفترة التً شهدت تنامٌ

قد تركزت على تؤطٌر وتنظٌم اللجوء الستخدام القوة بٌن الدول بدال من تحرٌمها، بمعنى 

إخضاعها لبعض القٌود والضوابط التً تستهدؾ فً األساس توفٌر المزٌد من الحماٌة 

طار عقدت العدٌد من المعاهدات كاتفاقٌة ٌٌن من أشخاص وأعٌان، وفً هذا اإلللمدن

حٌث تضمنت بعض المبادئ  ،التً عنٌت بتحسٌن قواعد الحرب 0424عام جنٌؾ ل

كوجوب االعتراؾ بحٌاد سٌارات اإلسعاؾ والمستشفٌات العسكرٌة وتقدٌم المساعدة 

والعناٌة بكل الجرحى والمرضى بؽض النظر عن جنسٌتهم، وأٌضا اتفاقٌة الهاي لعامً 

.0513و 0455
3

ً سبٌل أنسنة الحرب التً بقٌت وتمثل هذه االتفاقٌات مرحلة هامة ف 

عمبل من أعمال الدول ٌرتبط بسٌادتها وبتقدٌرها، بحٌث اقتصر دور هذه المعاهدات على 

ولكن دون أن  ،تشجٌع الدول على تجنب الحرب واللجوء إلى التحكٌم لتسوٌة منازعاتها

عدوان تعنى بتحرٌم اللجوء الستخدام القوة المسلحة فً العبلقات بٌن الدول ونبذ ال

بنصوص صرٌحة وقطعٌة؛ وفً ظل هذه المفاهٌم التً سادت لفترة طوٌلة فً فكر 

                                                           
وتناولت االتفاقٌة  ،دولة 26أثناء انعقاد أول مإتمر دولً للسبلم حضرته  1899ابرمت اتفاقٌة الهاي األولى عام  1

الحل السلمً للمنازعات الدولٌة وتقنٌن قواعد وعادات الحرب البرٌة وتعدٌل مبادئ الحرب البحرٌة التً أقرت فً 
لدابمة فً الهاي حٌث عنٌت بفض المنازعات الدولٌة بالطرق ، كما أوجد المإتمر محكمة التحكٌم ا1864جنٌؾ سنة 

 السلمٌة.
2
 .361أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  

 دولة، وقد نتج عنه إعبلن 44مثلً بحضور م 0513برمت اتفاقٌة الهاي الثانٌة أثناء انعقاد ثانً مإتمر دولً عام أ 3

وثبلثة عشرة اتفاقٌة تتضمن تجدٌد الرؼبة فً تجنب الحروب والدعوة إلى نزع السبلح وتثبٌت دعابم السبلم فً 
 العالم.
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لة استعمال القوة المسلحة بالسٌادة المطلقة ، والتً كانت تربط مسؤالقانون الدولً التقلٌدي

للدول، كان من الطبٌعً أن ٌقود ذلك فً نهاٌة المطاؾ إلى نشوب حرب عالمٌة.
1 

نتقامٌة، التً تعتبر من بٌن التصرفات ؼٌر تنامً ظاهرة األعمال اال -4

األعمال  –الودٌة التً كانت الدول تلجؤ إلٌها فً ظروؾ معٌنة. فبالرؼم من كونها 

تدابٌر إكراه أو عنؾ أو ضؽط مخالفة تماما لقواعد القانون الدولً العام، إال  –االنتقامٌة 

هً نفسها تمثل انتهاكا  أن الدول كانت تلجؤ إلٌها للرد على تصرفات أو أعمال أخرى

وتعدٌا على القانون، قامت بها دول أخرى. واألعمال االنتقامٌة التً تقوم بها دولة ما 

نتٌجة لتصرفات ؼٌر مشروعة قامت بها دولة أخرى،  ،تعرضت ألضرار أو أخطار

تكون الؽاٌة منها عادة إكراه هذه الدولة األخٌرة على عدم االستمرار أو التمادي فً 

بها، أو حتى إجبارها على التعوٌض عن األضرار التً نجمت عن أعمالها، فالدولة ارتكا

المنتقمة تسمح لنفسها فً هذه الحالة بمخالفة القانون واللجوء الستخدام القوة المسلحة من 

أجل الرد على أعمال أخرى تكون مخالفة للقانون قامت بها دول أخرى، وباالستناد إلى 

من جانب الؽٌر، وكذا فكرة االنتقام العادل التً جاء بها القدٌس فكرة مخالفة القانون 

تبرر الدولة المنتقمة أعمالها العسكرٌة المنافٌة للقانون  ،Saint Augustinأوؼسطٌنوس 

فً الحاالت العادٌة، وتسبػ علٌها صفة االستخدام المشروع للقوة.
2 

 

تشرٌعٌة علٌا تختص بتشرٌع فً الوقت الذي كان النظام الدولً ٌفتقر إلى سلطة 

النظر إلى تمتع كل بالنسبة للقوانٌن الداخلٌة، ب لالقوانٌن الدولٌة على ؼرار ما هو حاص

 ٌس مبدأوعدم رؼبتها بالتنازل عنها لهٌبة دولٌة اخرى، إضافة إلى تكر دولة بسٌادتها

كان ٌه، ة على القٌام بعمل ال ترؼب فالمساواة بٌن الدول الذي ٌحول دون إرؼام دول

البحث فً أساس اإللزام فً القانون الدولً العام موضوع أبحاث ودراسات واسعة 

ومناقشات نظرٌة كثٌرة بٌن فقهاء القانون، وفً سبٌل ذلك بذلوا جهودا حثٌثة لتشٌٌد 

 النظام القانونً الدولً على أسس قوٌة وكذا تفسٌر التزام الدول بقواعده.

                                                           
 .044، ص مرجع سابقإبراهٌم الدواجً،  1
 .360-361محمد المجذوب، المرجع السابق، ص  2
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 ساس التزام الدولة بقواعد القانونفقهاء القانون الدولً فً تحدٌد أ وقد اختلؾ

ٌحوي كل مذهب على وسس كل اتجاه مذهبا خاصا به، الدولً، وانقسموا إلى اتجاهٌن، أ

 مجموعة من النظرٌات:

ساس أن التزام الدولة بؤحكام القانون الدولً مذهب ٌقوم على أ االتجاه األول:

وٌقوم هذا المذهب على أساس اعتبار  إرادتها، وسمً بالمذهب اإلرادي،العام ٌقوم على 

إلى إرادة  بحٌث ٌرجع أساس القانون الداخلً ،القانون مجرد إنتاج لئلرادة اإلنسانٌة

الدولة، بٌنما ٌرجع أساس القانون الدولً العام إلى إرادة الدول؛ إن اإلرادة حسب هذا 

وٌتم التعبٌر عنها  ،التً تضفً علٌه القوة الملزمة وهً ،هً التً تخلق القانونالمذهب 

أو بشكل ضمنً كما هو الشؤن فً العرؾ  ،بشكل صرٌح كما هو الحال فً المعاهدات

ساس اإلرادي للقانون ن األ، اإلرادي رؼم اتفاقهم بشؤذهبن أنصار المؼٌر أ الدولً.

ن هناك نظرٌتٌن ول إمكن القوٌ، الدولً العام، قد اختلفوا فً تحدٌد المقصود بتلك اإلرادة

تً ٌقصد بها أن إرادة ، النظرٌة التقٌٌد الذاتً لئلرادة المنفردة للدولة :فً هذا الشؤن

، ونظرٌة اإلرادة المشتركة أو بقواعد القانون الدولً العام االلتزامساس الدولة هً أ

بقواعد القانون الدولً العام ال  االلتزامساس حٌث ترى هذه النظرٌة أن أالمتحدة للدول، 

الناتجة عن اتحاد إرادات  ٌرجع إلى اإلرادة المنفردة للدولة وإنما إلى اإلرادة الجماعٌة

.الدول المختلفة
1
  

سس التزام الدولة بقواعد القانون الدولً على عوامل مذهب ٌإ االتجاه الثانً:

إن النظرٌات المكونة  ة الدولة، وسمً بالمذهب الموضوعً.خارجة عن نطاق إراد

للمذهب الموضوعً تجد أساسا لقواعد القانون الدولً فً نطاق بعٌد عن نطاق إرادة 

الدول، فهً تعتبر أن هناك عوامل مستقلة عن اإلرادة الدولٌة تخضع لها قواعد القانون 

الدولً الدولً وتستمد منها قوتها اإللزامٌة، فؤؼلب هذه النظرٌات أرادت تجرٌد القانون 

نظرٌة تبنً القانون الدولً  ٌة. أشهر نظرٌات المذهب الموضوعً:العام من صفة القانون

على القوة، فهذه النظرٌة تجعل من القوة أساسا ألحكام القانون الدولً العام، وهً فكرة 

قدٌمة عرفتها كل من الحضارة الٌونانٌة والرومانٌة، وتبناها فً القرن السابع عشر 

                                                           
 .13ص  ،6112 ، دار هومة، الجزابر،، الطبعة الثانٌةبلقاسم، القانون الدولً العام: المفهوم والمصدر أحمد 1
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تستطيع فعمه، مدول أن تفعل كل ما يحق ل »الذي قال:  Spinoza ينوزاسبالفٌلسوؾ 

 . « وليس لالتفاقات التي تعقدها أية قيمة إذا كانت تتعارض ومصالحها

من الفبلسفة الذٌن تبنوا ودافعوا عن هذا التوجه فً التؤسٌس للقانون الدولً، نجد 

الذي اعتبر أن الدولة سلطة   Adolf LASSONالفٌلسوؾ األلمانً أدولؾ السون

مطلقة ال تخضع ألوامر سلطة أعلى منها، وهً تسٌر وفقا لمصالحها الخاصة، فإذا ما 

وهذا ما ٌثبت أن  إلى حل النزاع بٌنهما إال بالحرب،تعارضت مصالح دولتٌن فبل سبٌل 

ٌعة العبلقات الدولٌة تقوم باستمرار األمر الواقع، أي على حالة من العداء تتفق وطب

األمور، وال ٌمكن تؽٌٌرها بإنشاء دولة عالمٌة. وقد ٌحدث أن تلجؤ الدول إلبرام اتفاقٌات 

وهً كذلك  ،بهدؾ تنسٌق مصالحها التً تعتبر ؼالبا األساس األول لقٌام العبلقات الدولٌة

مصدر التزام الدول بالقواعد التً تنظم هذه العبلقات،
1

ؼٌر أن هذه االتفاقات ال تعتبر  

بٌل القواعد القانونٌة ألنها ترتكز نوعا ما على فكرة توازن القوى، التً أوحت بها من س

حالة البلاستقرار واالضطرابات السٌاسٌة والدٌنٌة التً تعرضت لها أوروبا فً القرنٌن 

 peace of westphalia  السادس عشر والسابع عشر، وقد أتاحت معاهدة وستفالٌا

را، فهذه الفكرة ترى أن االحتفاظ بالتوازن بٌن القوى لفكرة توازن القوى مجاال كبٌ

نه إذا سبلم واستمراره فً أوروبا، بحٌث إاألوروبٌة المتصارعة هو خٌر سبٌل لنشر ال

ما حصل واختل هذا التوازن كنتٌجة حتمٌة سٌزول االتفاق المبرم سلفا؛ فالمعاهدات 

مٌة القانون، بل هً مجموعة قواعد واالتفاقٌات الدولٌة ال تنطوي على فكرة العدالة وإلزا

حها ومع نسب القوى تملٌها الحكمة السٌاسٌة وتحترمها الدولة ما دامت تتفق مع مصال

ن للدولة مطلق الحرٌة فً تقرٌر حقٌقة مصالحها، لذا كان اللجوء الستخدام القابمة، كما أ

القوة السمة البارزة لسٌادتها.
2
  

 

 

                                                           
 Hegel هٌجللفقهاء الذٌن نادوا بها قواعد القانون الدولً، ومن اشهر أتعتبر فكرة المصالح كذلك نظرٌة تإسس ل 1

 .Binder بندرو
 .54محمد المجذوب، مرجع سابق، ص  2
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 فً عصر التنظٌم الدولًاستخدام القوة المطلب الثانً: 

مثلة فً المت ،نشاء المنظمات الدولٌةكانت الحرب فً العصر السابق على إلقد 

، ظاهرة تكاد تكون مشروعة، كما 0541األمم المتحدة عام و 0505عصبة األمم عام 

تجدر اإلشارة إلى أن فقهاء القانون الدولً التقلٌدي لم ٌدخروا جهدا فً محاولة تنظٌمها، 

مجال الدعوة إلى السبلم  د النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر نشاطا واسعا فًوقد شه

، ثم 0455، ومإتمر الهاي األول للسبلم عام 0434عقد مإتمر بروكسل عام تكلل ب

، بٌد أن هذه الجهود الدولٌة انصرفت فقط 0513مإتمر السبلم الثانً ببلهاي أٌضا عام 

نظم سٌر القتال دون أن تتعرض بالبحث أو الدراسة إلى وضع القواعد القانونٌة التً ت

 إلى مشروعٌة ظاهرة الحرب ذاتها.

وال ٌعكس التحول فً عصر التنظٌم الدولً معنى انتهاء ظاهرة الحرب أو التهدٌد 

نشبت عصبة األمم كجزء قٌق األهداؾ القومٌة للدول، فقد أباللجوء إلٌها كؤداة فعالة لتح

ثم حلت محلها األمم المتحدة فً  بعد الحرب العالمٌة األولى، من التسوٌة األوروبٌة لما

عقاب نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة، ولكن لم تنته ظاهرة الحرب كؤداة لتحقٌق المصالح أ

نما ة الحقٌقٌة لعصر التنظٌم الدولً إالداللنٌة للدولة. وثمة رأي راجح ٌإكد أن الوط

ٌه مجموعة من والذي تتوفر لد ،النظام الدولًتكون فً االنتقال من نظام الدولة إلى 

نماط التفاعبلت بٌن أطرافه من الدول وؼٌرها من الفاعلٌن الدولٌٌن، القواعد التً تنظم أ

ؤن تعمل وتتفاعل بعضها مع ود قواعد عمل تسمح لؽٌر الدول بكما ٌقوم كذلك على وج

بعض ومع الدول على حد سواء.
1

 

فً هاتٌن المنظمتٌن الدولٌتٌن سنقسم هذا المطلب وألجل التعرض الستخدام القوة 

ونتناول فً  ،عصبة األمم ع األول استخدام القوة فً عصرإلى فرعٌن، نتناول فً الفر

 منظمة األمم المتحدة. عصرالفرع الثانً استخدام القوة فً 

 

                                                           
األزمات، دار المجدالوي للنشر والتوزٌع، دارة ت السٌاسٌة الدولٌة واستراتٌجٌة إثامر كامل الخزرجً، العالقا 1

 .650، ص 6115
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 عصبة األمم ول: استخدام القوة فً عصرالفرع األ

لٌس باألمر  تتولى حفظ السلم واألمن الدولٌٌنإن التفكٌر بإنشاء منظمة دولٌة 

الحدٌث، بل ٌرجع إلى تارٌخ متقدم فً تفكٌر العدٌد من الفبلسفة والمفكرٌن قبل قٌام 

ن وعلماء القانون بؤنهم لم ، وٌشهد لهإالء الفبلسفة والمفكرٌالحرب العالمٌة األولى

القوة فً العبلقات الدولٌة، ٌدخروا جهدا خبلل قرون فً سبٌل الحد من ظاهرة استخدام 

الدولٌة، فوضعوا  سلم الدولً من خبلل تنظٌم المجموعةوالحث على العمل الستتباب ال

 للؽرض الذي وضعوه نصب أعٌنهم.  امشارٌع متعددة، ظنا منهم أن فً تجسٌدها تحقٌق

مشروع دٌبوا الذي ظهر أوابل القرن الرابع عشر،  من أهم هذه المشارٌع:

دي بٌٌر فً أوابل القرن الثامن عشر، وٌنص هذان المشروعان على  ومشروع آٌبً

عمل تحالؾ بٌن الدول، وإنشاء محكمة أو أداة أخرى عامة بٌن الدول المتحالفة؛ إضافة 

لً فً بداٌة إلى المشروعٌن السابقٌن ٌوجد مشروع هنري الرابع الذي أعده وزٌره سٌل

نشاء جمهورٌة عظمى ٌدٌرها مجلس وٌنص هذا المشروع على إالقرن السابع عشر، 

من قبل المعنٌٌن بالعبلقات الدولٌة فً أثناء  االجتهاداتأعلى. وطرحت العدٌد من 

برباسة  0504الحرب العالمٌة األولى، من ذلك اللجنة التً تكونت فً سوٌسرا عام 

ى األستاذ نٌوبولد. وفً فرنسا تشكلت جماعة لتحقٌق السبلم عن طرٌق القانون تدعو إل

من أجل الحكم الدٌمقراطً والجمعٌة الؽابٌة  االتحادإقامة سلطات قوٌة، وقام فً إنجلترا 

. وشكلت جمعٌة فً الوالٌات المتحدة 0501ومجموعة فلٌمور وجمعٌة العصبة عام 

تدعو إلى إقامة محكمة عدل دولٌة تتولى تسوٌة المنازعات الدولٌة  0501األمرٌكٌة عام 

وضع القواعد القانونٌة الدولٌة.وعقد مإتمرات دولٌة ل
1

 

على ؼرار سابقٌه من الرإساء األمرٌكٌٌن، أكد الربٌس وودرو وٌلسون 

2
Woodrow WILSON  على إمكانٌة تحقٌق نظام دولً جدٌد ٌقوم على الوساطة

                                                           
سهٌل حسٌن الفتالوي، األمم المتحدة: أهداف األمم المتحدة، الجزء األول، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر  1

 .61، ص 6100والتوزٌع، عمان، 
٤ٌ٣ح اُـثآٖ ( ٛٞ سئ٤ظ اُٞال٣اخ أُرذذج األٓش1856-1924)  Woodrow WILSONوودرو وٌلسون  2

، شٜذخ كرشج ٝال٣رٚ اٗذالع اُذشب اُؼا٤ُٔح األ٠ُٝ، 1921ا٠ُ ؿا٣ح  1913ٝاُؼششٕٝ، شـَ ٓ٘ظة اُشئ٤ظ ٖٓ ع٘ح 

 ٣ٝشٜذ ُٚ أٗٚ ًإ ٓذاكؼا ػٖ اُذ٣ٔوشاط٤ح ٝاُغالّ ك٢ اُؼاُْ، ًٝإ أدذ أُئعغ٤ٖ اُثاسص٣ٖ ُٔ٘ظٔح ػظثح األْٓ.
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الدولٌة كبدٌل عن استخدام القوة المسلحة لتسوٌة النزاعات الدولٌة، وكان االفتراض 

ن ٌكون نتٌجة برى هو أن نشر الدٌمقراطٌة ٌمكن أٌة وٌلسون الكاألساسً الستراتٌج

تلقابٌة لممارسة حق تقرٌر المصٌر، ففً الوقت الذي كانت الحروب تنتهً منذ عهد فٌٌنا 

باتفاقٌة على استعادة مٌزان القوة من خبلل تعدٌبلت إقلٌمٌة، كان تصور وٌلسون للنظام 

المصٌر لكل أمة وفً أن ٌكون لها دولة،  العالمً ٌقوم عوضا عن ذلك على حق تقرٌر

وٌرى أن كل الشعوب ٌمكن أن تعبر عن إرادتها الكامنة للتناؼم الدولً من حكمها لذاتها، 

وأنه لن ٌكون لدى الدول دافع للعدوان إذا حققت استقبللها ووحدتها الوطنٌة.
1

 

Henry KISSINGERوٌشٌر هنري كٌسنجر 
2

إلى أن أدلة شحٌحة تإٌد  

كثر تفهما لمصلحة البشرٌة من رجال الدولة وٌلسون بؤن الرأي العام كان أصور ت

كانت  0504التقلٌدٌٌن الذٌن انتقدهم وٌلسون، فالدول األوروبٌة التً دخلت الحرب عام 

لدٌها مإسسات تمثٌلٌة لدٌها درجات متباٌنة من التؤثٌر، وٌرى أن ضبط النفس ٌنسب 

ٌن تفاوضوا فً مإتمر فٌٌنا، على األقل ألن لدٌهم بدرجة أكبر إلى األرستقراطٌٌن الذ

قٌما وخبرات مشتركة. كما ٌرى وٌلسون أن فكرة تجاوز استخدام القوة المسلحة بؤن 

صعوبات مماثلة  تواجه ،والذي قد ٌكون محل إعجاب كمبدأ عام ،ٌكون لكل أمة دولة

ند إلى حق تقرٌر فً التطبٌق. فإعادة رسم خرٌطة أوروبا وفقا للمبدأ الجدٌد المست

الفرص الجٌوسٌاسٌة األلمانٌة، وكان ٌجب  تعزز ،استنادا إلى رإٌة وٌلسون ،المصٌر

تعزٌز تنفٌذ رإٌة وٌلسون بإنشاء مإسسة دولٌة جدٌدة وبممارسات تسمح بالحل السلمً 

للمنازعات. وحلت عصبة األمم محل مٌزان القوة السابق، والتً استبدلت مفهوم مٌزان 

وم مجتمع القوى وحل مفهوم السبلم المشترك المنظم محل مفهوم الصراعات القوة بمفه

 المنظمة.

والذي  ،وٌلسون بمجتمع القوىالربٌس وٌضٌؾ كٌسنجر أٌضا أن الذي كان ٌعنٌه 

 ،أن عصبة األمم هوكان مفهوما جدٌدا أصبح فٌما بعد ٌعرؾ بمبدأ األمن الجماعً، 

                                                           
ل طبٌعة األمم ومسار التارٌخ، الطبعة األولى، ترجمة وتحلٌل: أشرف هنري كٌسنجر، النظام العالمً: أفكار حو 1

 . 053، ص 6101راضً، دار الكنوز للنشر والتوزٌع، القاهرة، 
أحد أبرز السٌاسٌٌن األمرٌكٌٌن، شغل منصب وزٌر الخارجٌة األمرٌكٌة  Henry KISSINGERهنري كٌسنجر 2

 .0533إلى عام  0531للفترة الممتدة بٌن عام 
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نت مإسسة على معارضة العدوان العسكري فً حد وخبلفا للسٌاسة الدولٌة التقلٌدٌة، كا

 ٌستهدؾ قضٌة معٌنةوٌلسون ذاته مهما كان مصدره أو هدفه أو مبرره المعلن. لم ٌكن 

وإنما انتهاك المعاٌٌر، ونظرا ألن تعرٌؾ المعاٌٌر ثبت أنه ٌخضع لتفسٌرات  بذاتها

جمٌع أن ذا المعنى ومتباٌنة، فإن تطبٌق األمن الجماعً، لم ٌكن من الممكن التنبإ به

بمجموعة مشتركة من قواعد له الدول فً عصبة األمم ستلزم نفسها بالتطبٌق المحاٌد 

السلوك النزٌه. وٌرى كٌسنجر أن التمٌٌز الذي أجراه وٌلسون بٌن األحبلؾ واألمن 

كان محور المعضبلت التً تبعته  –العنصر الربٌسً فً نظام عصبة األمم  –الجماعً 

بعدبذ، فالحلؾ ٌنشؤ كترتٌب بخصوص وقابع محددة، إنه ٌنشا التزاما رسمٌا بالتحرك 

على نحو محدد وبطرٌقة محددة فً حاالت طوارئ محددة، إنه ٌوجد التزاما استراتٌجٌا 

انت قابل للتحقق على نحو متفق علٌه، إنه ٌنشؤ عن وعً بالمصالح المشتركة، وكلما ك

هذه المصالح متشابهة كان التحالؾ أكثر تماسكا. وفً المقابل، فإن األمن الجماعً 

مفهوم قانونً ال ٌواجه حالة طوارئ بعٌنها، وال ٌحدد أي التزامات خاصة باستثناء 

التحرك المشترك عندما تنتهك قواعد النظام الدولً السلمً، ومن الناحٌة العملٌة ٌجب 

ً كل حالة على حدة.التفاوض على اإلجراء ف
1

    

شعورا لدى المجتمع  خلقت لناتجة عن الحرب العالمٌة األولىإن اآلثار المدمرة ا

حاجة إلى منظمة دولٌة تتولى الدفاع عن الدول وقادرة على حماٌة السلم الدولً بؤنه فً 

دٌد تسوٌة المنازعات القانونٌة الدولٌة، وظهر فً هذا الصدد العكذا و ،واألمن الدولٌٌن

من البٌانات الصادرة عن التجمعات الدولٌة وخطب رإساء الدول وآراء فقهاء القانون 

، وقدمت العدٌد من المشارٌع عن John MURRAYمنهم الفقٌه جون موراي  ،الدولً

 ،مٌلر -اللجان التً أنشؤتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا وسمٌت بلجنة هٌرست

قرته فٌما بعد الدول المشاركة فً مإتمر ألمم الذي ألتً وضعت مشروع عصبة اا

 الذي عقد فً فرساي بفرنسا. 0505أفرٌل  61الصلح فً 
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هو استتباب السلم واألمن  ل والؽرض األساسً من قٌام العصبةكان الهدؾ األو

أحاطته ببعض  تجاء إلى الحرب تحرٌما قاطعا، فقطالدولٌٌن، إال أن العصبة لم تحرم االل

القٌود، وأباحته فً حاالت خاصة، فقد رأت عصبة األمم أنها تستطٌع تحقٌق هدفها األول 

زعات الذي هو المحافظة على السلم واألمن الدولٌٌن بوسابل مختلفة، منها فض المنا

فرض عهد العصبة على الدول األعضاء أن ٌعرضوا كل  الدولٌة بالطرق السلمٌة، حٌث

على التحكٌم أو القضاء  ،من شؤن استمراره أن ٌإدي إلى احتكاك دولً ،همنزاع ٌثار بٌن

قررت المادة الثامنة من العهد تخفٌض تسلٌح  و مجلس العصبة، وتخفٌض السبلح، إذأ

الدول األعضاء إلى الحد الذي ٌتفق مع مقتضٌات أمنها الوطنً، وتنفٌذ التزاماتها الدولٌة 

، وتؤمٌن الدول على سبلمتها بضمان جماعً التً قد ٌفرضها علٌها عمل مشترك

فرضت المادة العاشرة من العهد على الدول األعضاء فً العصبة احترام  كما ،متبادل

ي اعتداء خارجً، فإذا وضمان سالمة أقالٌم الدول األعضاء واستقاللها السٌاسً ضد أ

، ووضع هذا االلتزام ٌقرر المجلس الوسائل التً تكفل تنفٌذ ،أو تهدٌد باعتداء وقع اعتداء

قواعد خاصة إلبرام المعاهدات الدولٌة حتى تبلبم أهداؾ العصبة ومبادبها، إذ وضع لها 

العهد بعض األحكام التً تنظمها بهدؾ استبعاد الخطر الذي ٌهدد السلم أحٌانا من 

ناحٌتها، فنص العهد على وجوب تسجٌل المعاهدات ونشرها، ورتب على عدم التسجٌل 

لقوة اإللزامٌة للمعاهدة، وتنظٌم العقوبات التً تفرض على من ٌخالؾ أحكام انعدام ا

العصبة.
1

 

ما ٌمٌز الفترة التً شهدت إنشاء منظمة عصبة األمم أن الدول لم تكن على قدر 

من النضج كما هو الحال علٌه اآلن، وهذا ما جعل من الصعب الذهاب مباشرة إلى تقرٌر 

ى أن لحل النزاعات الدولٌة، لذلك نص عهد العصبة عل التحرٌم الحاسم للحرب كوسٌلة

بخصوص عدم اللجوء إلى الحرب.  االلتزاماتبعض  الدول األعضاء علٌها قبول

مباشرة أو بطرٌق ؼٌر  ،أن كل حرب أو التهدٌد بالحرب ٌقوم بها 00وأضافت المادة 

                                                           
الطبعة األولى،  عبد هللا محمد آل عٌون، نظام األمن الجماعً فً التنظٌم الدولً الحدٌث: دراسة تحلٌلٌة وتطبٌقٌة، 1

 .40، ص 0541دار البشٌر للنشر والتوزٌع، األردن، 
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وأن لهذه األخٌرة أن تتخذ كل  ،مباشر أحد أعضاء العصبة، تهم العصبة بؤكملها

 اإلجراءات المبلبمة لحماٌة سبلم الشعوب.

ستخدام القوة المسلحة لفض الن العهد لم ٌحرم بصفة مطلقة اللجوء حقٌقة إ

النزاعات الدولٌة، إال أنه أحاطها بمجموعة من اإلجراءات الملزمة التً تسبق 

عصبة بعرض كل نزاع من شؤنه استخدامها، فقد نص عهد العصبة على التزام أعضاء ال

أن ٌمثل خرقا للسلم الدولً على التحكٌم أو القضاء أو مجلس العصبة، وأضاؾ كذلك 

أنهم ٌتفقون على عدم اللجوء إلى الحرب قبل مضً ثبلثة أشهر بعد صدور القرار 

التحكٌمً أو القضابً أو تقرٌر المجلس.
1

كذلك، ٌقرر العهد التزام األعضاء بعرض  

ت القابلة ألن تحل عن طرٌق التحكٌم أو القضاء على جهة تحكٌمٌة أو قضابٌة، المنازعا

وٌضٌؾ أنهم ٌلتزمون بعدم اللجوء إلى الحرب ضد أي عضو ٌلتزم بما ٌقرره التحكٌم أو 

القضاء.
2

وأخٌرا، إذا كان العهد ٌقرر أن المنازعات التً لم ٌتم تسوٌتها عن طرٌق  

ى الجمعٌة أو المجلس،التحكٌم أو القضاء ٌجب عرضها عل
3

صدور تقرٌر  وفً حال 

حتم على أعضاء العصبة عدم اللجوء إلى الحرب ضد أي تٌ ،باإلجماع من المجلس

طرؾ ٌلتزم بنتابج هذا التقرٌر.
4

 

أضفى عهد عصبة األمم صفة المشروعٌة على اللجوء الستخدام القوة المسلحة، 

الجزاءات ضد الدول المخلة لكن بشرط أن ٌكون هذا االستخدام فً إطار توقٌع 

بالتزاماتها الدولٌة المنصوص علٌها فً عهد عصبة األمم، حٌث نظم عهد العصبة أحكام 

نظام األمن الجماعً الذي أوجده، وٌتلخص هذا النظام فً توقٌع العقاب على الدولة التً 

.من العهد 01، 01، 06تشن الحرب إخبلال بالتزاماتها المنصوص علٌها فً المواد 
5

 

واعتبر عهد عصبة األمم أن الدولة التً تلجؤ الستخدام القوة المسلحة لتسوٌة 

دون مراعاة الضوابط التً أوجدها العهد، تكون قد أخلت بالتزاماتها التً  ،نزاعاتها

                                                           
 من عهد عصبة األمم. 06المادة  1
 من عهد عصبة األمم. 01المادة  2
 من عهد عصبة األمم. 01المادة  3
 .364مرجع سابق، ص  أحمد أبو الوفا، 4
 من عهد عصبة األمم. 02المادة  5
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قطعتها على نفسها فً المواد المشار إلٌها، بل أكثر من ذلك، إذ تعتبر بؤنها قامت بعمل 

وهذا ما ٌسمح لباقً أعضاء  جمٌع الدول األعضاء فً العصبة،ضد من أعمال الحرب 

عصبة األمم باتخاذ مجموعة من اإلجراءات وفرض عقوبات فً مواجهة الدول 

المبلحظ على تلك الجزاءات التً جاء بها عهد عصبة األمم، أنها أتت بخبلؾ و المخالفة.

والذي ال ٌقبل فكرة  ،المساواةالقابم على مبدأ  ٌقضً به القانون الدولً التقلٌديما كان 

على من الدول ٌمكنها تحدٌد المسإولٌة، لذلك فإن عهد لعدم وجود سلطة أ مساءلة الدولة

 عصبة األمم أحدث تؽٌٌرا جذرٌا فً قواعد القانون الدولً التقلٌدي.

عهد  دام القوة العسكرٌة أخذ به واضعوإن إضفاء صفة الشرعٌة على استخ

الحل  كما رأوا أن تجسٌد هذاجل تطبٌق نظام األمن الجماعً، عصبة األمم كحل من أ

ٌقتضً تعاون القوات الوطنٌة للدول تحت قٌادة دولٌة علٌا، دون إلؽاء القٌادات الوطنٌة، 

ولذلك ٌقصد بالجزاء العسكري الذي ٌمكن أن ٌوقعه مجلس العصبة أن ٌستخدم المجلس 

، هابهدؾ ردع صبة ضد الدولة المخالفةاء فً العالقوة المسلحة التابعة للدول األعض

والحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن.
1

 

من العٌوب التً شابت استخدام القوة المسلحة فً إطار نظام األمن الجماعً فً 

ألفعال الواقعة على أنها عمل من عهد العصبة، أنها تركت لكل عضو حرٌة تكٌٌؾ ا

ات بحق الدولة المعتدٌة، حتى وإن كانت عمال الحرب، وحرٌة القرار باتخاذ اإلجراءأ

مجلس العصبة هو الذي ٌوصً بالرؼم من أن ف ،األمور الخاصة باإلجراءات العسكرٌة

بها، ؼٌر أن الواقع والتطبٌق العملً قام على إرادة الدول األعضاء، وهذا ما ٌإخذ على 

الجزاء العسكري، فهو ؼٌر ملزم قانونٌا للدول األعضاء، وإن إلزامه معنوي فقط، 

وٌعتمد على مبدأ حسن النٌة لدى هذه الدول، وٌطبق هذا الجزاء بواسطة الدول ووفق 

رؼبتها، باإلضافة إلى أن الشكلٌات البلزمة لتنفٌذه من تكوٌن وتنظٌم وقٌادة قوات دولٌة 

إن تمسك الدول بمبدأ السٌادة المطلقة كان أحد العوامل  تابعة للعصبة لم ٌكن لها وجود.

التً أدت إلى عدم االلتزام بتطبٌق عهد العصبة. أما القول بؤن عدم تحرٌم العصبة 
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مٌثاق األمم المتحدة لم فؽٌر صحٌح، فقة ٌعد سببا مباشرا لفشلها للحرب بصورة مطل

ٌحرم الحرب بٌن الدول بصورة مطلقة إنما حرم الحرب التً تإدي إلى حرب عالمٌة، 

فعندما ٌقرر مجلس األمن أن الحرب القابمة بٌن دولتٌن تهدد السلم واألمن الدولٌٌن 

ب عالمٌة فإن المجلس ال ٌتدخل إال ٌتدخل المجلس، أما الحرب التً ال تإدي إلى حر

ن عدم لهذا ٌمكن القول إ عة بتسوٌة نزاعها بالطرق السلمٌة،بطلب من الدول المتناز

تحرٌم عصبة األمم للحروب بٌن الدول لٌس السبب المباشر لفشلها، ولو أنها حرمت 

الحرب لما انضمت إلٌها الدول التً ترى فً الحرب تحقٌقا لمصالحها.
1

 

حرٌم عهد عصبة األمم اللجوء الستخدام القوة المسلحة فً العبلقات إن عدم ت

ن العهد مٌز ض القٌود الشكلٌة، ٌدفعنا للقول إالدولٌة بصورة مطلقة، وإنما إحاطتها ببع

والحروب العدوانٌة ؼٌر المشروعة،  بٌن نوعٌن من الحروب، وهً الحروب المشروعة

 ،بعض القٌود الشكلٌة بؽٌة تقنٌنها وتنظٌمهابالنسبة للحروب المشروعة أحاطها العهد بف

حٌث لم ٌلحقها الحظر فبقٌت عمبل مباحا ومظهرا من مظاهر سٌادة الدولة ووسٌلة لحل 

قد التزمت الدول لس العصبة فً تسوٌتها بصورة ودٌة، والمنازعات التً ٌفشل مج

أن ٌإدي إلى  أنه فً حالة قٌام نزاع ٌخشى من ،من العهد 06بمقتضى المادة  ،األعضاء

بؤن تعرض هذا النزاع على هٌبة أو جهة قضاء أو مجلس  ،قطع العبلقات السلمٌة

ور قرار التحكٌم وتتعهد بؤال تلجؤ إلى الحرب قبل مضً ثبلثة أشهر على صد ،العصبة

وٌتعٌن أن ٌصدر قرار التحكٌم أو الحكم القضابً  ،تقرٌر المجلس أو حكم القضاء أو

 خبلل مدة معقولة وأن ٌصدر تقرٌر المجلس خبلل ستة أشهر من تارٌخ عرض النزاع.

فً حال قٌام نزاع بٌن دول العصبة  ،من العهد 01فً نفس السٌاق، ألزمت المادة 

ٌم أو التسوٌة أن تبادر الدول بعرضه على التحك ،وٌتعذر تسوٌته بالطرق الدبلوماسٌة

والمحكمة المختصة هنا هً المحكمة الدابمة للعدل الدولً أو أٌة محكمة ٌتفق  ،القضابٌة

علٌها أطراؾ النزاع، على أن تتعهد الدول بتنفٌذ القرار أو الحكم بحسن نٌة وأال تلجؤ 

وفً حال عرض النزاع على  للحرب ضد الدولة العضو التً تخضع لمثل هذا القرار.
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دا ٌه أعضاء المجلس باإلجماع، فٌما عصبة ولم ٌنته من تقرٌر ٌوافق علمجلس الع

فإن أعضاء العصبة ٌحتفظون ألنفسهم بالحق  ،مندوبً طرؾ أو أكثر من أطراؾ النزاع

وإذا ادعى أحد أطراؾ النزاع  .ل ٌرونه ضرورٌا لحفظ الحق والعدلفً اتخاذ أي عم

فقا للقانون الدولً فً االختصاص و ،وثبت للمجلس أن النزاع ٌتعلق بمسؤلة تدخل

فلٌس للمجلس أن ٌقدم أٌة توصٌات بشؤن تسوٌة ذلك  ،الداخلً البحت ألحد طرفً النزاع

النزاع.
1

 

شروع للقوة المسلحة ومما سبق ٌتضح لنا أن صور الحرب أو االستخدام الم

ن م ا تستخلص ضمنا وبمفهوم المخالفةلم ٌرد ذكرها صراحة، ؼٌر أنه بمقتضى العهد

 نصوص عهد العصبة، وتكون فً الحاالت اآلتٌة:

لجوء الدولة إلى الحرب بؽٌة فض نزاع دولً تكون طرفا فٌه بعد عرض  -0

هذا النزاع على التحكٌم أو القضاء أو مجلس العصبة، ومرور ثبلثة أشهر تارٌخ صدور 

بشرط أن ٌكون الطرؾ  ،قرار هٌبة التحكٌم أو حكم القضاء أو تقرٌر مجلس العصبة

اآلخر للنزاع قد رفض االنصٌاع لقرار هٌبة التحكٌم أو الحكم القضابً أو لتقرٌر مجلس 

 العصبة.

لجوء الدولة إلى الحرب بؽٌة حسم نزاع دولً تكون طرفا فٌه متى قبلت  -6

اتخاذ قراره فً هذا  بة، وذلك كلما عجز ذلك األخٌر عنعرض األمر على مجلس العص

لتزم الدول فً هذه الحالة بعدم اللجوء إلى الحرب قبل الشؤن بإجماع اآلراء، بشرط أن ت

 مضً ثبلثة شهور من صدور قرار األؼلبٌة.

لجوء الدول إلى الحرب بؽٌة حسم نزاع تكون طرفا فٌه متى تعلق ذلك  -1

النزاع بمسؤلة تندرج فً صمٌم السلطان الداخلً لتلك الدولة؛ وقد استؽلت الدول 

الذي لم ٌكن ٌحظر قٌام االستعمار، من  ،عصبة األمماالستعمارٌة هذا النص من عهد 

أجل قمع حركات التحرر الوطنٌة فً العدٌد من الدول التً كانت خاضعة لبلستعمار، 

                                                           
الطبعة األولى، منشورات الحلبً اجً، جرٌمة العدوان ومدى المسإولٌة القانونٌة الدولٌة عنها، إبراهٌم الدر 1

 .042، ص 6111الحقوقٌة، بٌروت، 
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حٌث كانت تتمسك بقٌد السلطان الداخلً بؽٌة تبرٌر عدم اختصاص العصبة بالنظر فً 

 تلك المنازعات المسلحة.

بمفهوم المخالفة من نص المادة حالة الحرب الدفاعٌة، وهو ما ٌستنتج  -4

العاشرة من العهد، وهً المادة الخاصة بحظر العدوان، ذلك أن الحرب الدفاعٌة ترتبط 

 بالحق الطبٌعً للدول فً استخدام القوة المسلحة بؽٌة رد كل عدوان قد تقع ضحٌة له.

لجوء الدولة إلى أعمال االنتقام العسكرٌة التً لم ٌلحقها الحظر الصرٌح  -1

تضى عهد عصبة األمم، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن عهد عصبة األمم قد صدر خلوا بمق

من أٌة إشارة إلى مدى مشروعٌة اللجوء إلى أعمال االنتقام العسكرٌة، إذ تفترق هذه 

. األعمال عن الحرب بمعناها الفنً الدقٌق فً عدم استلزام صدور إعبلن للحرب بشؤنها

وراء تلك الثؽرة بؽٌة تبرٌر  0561إٌطالٌا سنة  وهو األمر الذي كان وراء تستر

مشروعٌة احتبللها لكورفو، إذ استندت الحكومة اإلٌطالٌة إلى انعدام الحظر الصرٌح 

مشروعٌة ألعمال االنتقام العسكرٌة فً ظل عهد عصبة األمم، من أجل الدفاع عن 

ا مجلس عصبة أن لجنة الخبراء التً شكله احتبللها لكورفو. وٌبلحظ فً هذا الصدد

قد  ،ٌطالٌانتقام العسكرٌة التً لجؤت إلٌها إاألمم بقصد تقدٌر مدى مشروعٌة أعمال اال

انتهت إلى تبنً ذات التحلٌل الذي دافعت عنه تلك األخٌرة.
1 

وهً التً تشكل حروبا عدوانٌة  ،وأما بالنسبة إلى الحروب ؼٌر المشروعة

بطبٌعة الحال، فقد حظرها عهد عصبة األمم، وهذه الحروب هً تلك التً ٌتم اللجوء 

المشار  06ة إلٌها قبل استنفاذ وسابل التسوٌة السلمٌة للمنازعات الدولٌة وفق نص الماد

 ن الحروب تكون عدوانٌة وؼٌر مشروعة فً ثبلث حاالت:إلٌها سابقا، وبحٌث إ

الدولة إلى الحرب بؽٌة حسم أي نزاع دولً قد تكون طرفا فٌه قبل  جوءل -0

 عرض ذلك النزاع على التحكٌم أو القضاء أو مجلس العصبة.

                                                           
دار النهضة العربٌة،  النطاق الزمانً، الطبعة الثانٌة، -المدخل :حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولٌة 1

 .30ص  ،6116القاهرة، 
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لجوء الدولة إلى الحرب بعد عرض النزاع للفصل فٌه بإحدى هذه الطرق  -6

ولكن قبل مضً ثبلثة أشهر من تارٌخ صدور قرار التحكٌم أو حكم القضاء أو تقرٌر 

 لس العصبة الذي ٌصدر باإلجماع.مج

لجوء الدولة إلى الحرب بؽٌة حسم أي نزاع دولً تكون هً أحد أطرافه  -1

كلما قبل الطرؾ اآلخر للنزاع قرار التحكٌم أو الحكم القضابً أو التزم بقرار المجلس 

أشهر المتقدم. ةثبلثدر باإلجماع ولو بعد مضً مٌعاد الصا
1 

 

ة المسلحة فً العبلقات الدولٌة، بؽٌة حسم خبلصة القول أن استخدام القو

النزاعات الدولٌة، كان مشروعا فً ظل عهد عصبة األمم، كلما جاء ذلك االستخدام للقوة 

المسلحة بعد استٌفاء االلتزام بالتسوٌة السلمٌة لتلك المنازعات، فً حدود ما كانت تقضً 

فً ظل نظام عصبة األمم  من عهد عصبة األمم ذاته، فالمعٌار المعتمد 06به المادة 

للقول بعدم مشروعٌة اللجوء الستخدام القوة المسلحة هو عدم التقٌد بإجراءات التسوٌة 

الدول لبلستمرار باستخدام  مالسلمٌة المشار إلٌها سابقا، وهذا ما فسح المجال واسعا أما

الدول األعضاء ن العهد قد ألزم أتها وشن الحروب العدوانٌة، سٌما القوة لتسوٌة منازعا

 ،باتخاذ تدابٌر جزابٌة وفرض عقوبات على الدول التً تلجؤ إلى شن الحرب العدوانٌة

ما إذا كان ما تم ارتكابه ٌعد من لذي أعطى كل دولة مطلق الحرٌة لتقدٌر فً الوقت ا

قبٌل العدوان أم ال، لذلك كان من الطبٌعً أن تتخذ الدول المختلفة القرارات المتباٌنة 

وذلك تبعا لما تقتضٌه مصالحها السٌاسٌة. ،ذات الفعلبصدد 
2
  

بعدة محاوالت  هاتباع تمفً صٌاؼة عهد عصبة األمم  بسبب النقص الموجود

ومعاهدات وقرارات دولٌة اتفاقٌات  برام عدةمن خبلل إ ،تقٌٌد استخدام القوة المسلحةل

التً  0564سنة ل renunciation of warsالحروب  معاهدة نبذ برزهاعدٌدة، من أ

وسٌلة لحل النزاعات.كالحرب  على إدانة نصت بصراحة
3

 

                                                           
 .011مرجع سابق، ص  اجً،إبراهٌم الدر 1
 .25المرجع السابق، ص  ،حازم محمد عتلم 2
فً المادة األولى على: تعلن األطراؾ  كٌلوج –أو ما ٌصطلح علٌها أٌضا بمٌثاق برٌان تنص معاهدة نبذ الحروب  3

السامٌة المتعاقدة رسمٌا نٌابة عن شعوبهم أنها تدٌن اللجوء إلى الحرب لحل النزاعات الدولٌة ونبذها كؤداة للسٌاسة 
 متبادلة.الوطنٌة فً عبلقاتها ال
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 منظمة األمم المتحدة عصرالفرع الثانً: استخدام القوة فً 

فهً  ج الحً للمنظمات الدولٌة الحالٌة،تعد األمم المتحدة، ببل منازع، النموذ

 الذي ٌقصد بهالمنظمة الدولٌة ذات الصبؽة العالمٌة، سواء من حٌث اتساعها الجؽرافً 

فهً تضم أؼلب دول العالم إن لم نقل كلها، وتعدد األجهزة الملحقة بها  ،تكوٌنها العددي

أو من حٌث المشاكل أو  ،أو التابعة لها والتً تتواجد فً أماكن كثٌرة من العالم

تعالجها، وأخٌرا من حٌث مدى أهمٌة األهداؾ التً ترمً إلى تحقٌقها الموضوعات التً 

وهً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن، وتحقٌق التعاون الدولً فً الشإون االقتصادٌة، 

االجتماعٌة والثقافٌة، وتعمل منظمة األمم المتحدة على تحقٌق هذه األهداؾ وفق المبادئ 

ٌة فً تنفٌذ االلتزامات الدولٌة، فض المنازعات التالٌة: المساواة بٌن الدول، حسن الن

الدولٌة بالطرق السلمٌة، عدم استعمال القوة فً العبلقات الدولٌة، مساعدة التنظٌم الدولً 

إذا اضطر إلى استعمال القوة واالمتناع عن مساعدة أٌة دولة ٌتخذ إزاءها أعمال القمع.
1

 

هً فكرة واكبت تشكل  عالمٌةشاء منظمة دولٌة ذات صبؽة وإذا كانت فكرة إن

وتكوٌن المجتمع الدولً منذ القدٌم، إال أن تحقٌقها على أرض الواقع هو أمر حدٌث 

نسبٌا، إذ لم ٌتم تجسٌدها من حٌث الواقع إال بعد الحرب العالمٌة األولى، بإنشاء عصبة 

. وإذا كانت التجربة المترتبة على عصبة األمم هً تجربة ؼٌر 0505األمم عام 

شجعة، بالنظر إلى النتابج الضبٌلة والمحدودة التً ترتبت علٌها وفشلها فً تجنٌب م

العالم وٌبلت حرب عالمٌة ثانٌة،
2

فإن ذلك لم ٌكن سببا فً تبدٌد االقتناع بضرورة وجود  

منظمة دولٌة عالمٌة تعمل على تحقٌق األمن الجماعً لحماٌة الجماعة الدولٌة من 

ثانٌة فكر ه خبلل السنٌن الحرجة األولى للحرب العالمٌة الكوارث الحرب، لذلك نجد أن

فً ضرورة  زعماء الدول المتحالفة فً الصراع ضد ألمانٌا وكذا دول المحور المعتدٌة

ٌحقق ووإٌجاد نظام قانونً ٌتجاوز كافة سلبٌات عصبة األمم  جدٌد وضع تنظٌم دولً

                                                           
، الطبعة 6106زٌاد عطا العرجا، دور األمم المتحدة فً تنظٌم العبلقات الدولٌة ما بعد الحرب الباردة وحتى عام  1

 .03 -04، ص 6104األردن،  -األولى، أمواج للنشر والتوزٌع، عمان
نصوص العهد، بل بسبب إن فشل عصبة األمم فً حماٌة السلم واألمن الدولٌٌن لم ٌكن بسبب نقص أو قصور فً  2

الظروؾ الدولٌة القابمة آنذاك، فقد شهد العالم فً تلك الفترة تنافسا حادا بٌن الدول االستعمارٌة للسٌطرة علٌه، وكان 
 هذا التنافس هو السبب الربٌسً الذي هدد السلم واألمن الدولٌٌن ونشوب الحرب العالمٌة الثانٌة.
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ومن هنا كانت نشؤة منظمة األمم  للعالم مستقببل أفضل، عقب انتهاء العملٌات الحربٌة،

المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة.
1
  

إذا كانت السنوات التً تلت الحرب العالمٌة الثانٌة قد أصبحت مسرحا لكثٌر من 

التؽٌٌرات الجذرٌة، فإنه من الثابت أن هناك بعض األحداث أو الظواهر أو الكابنات 

 را على المجتمع الدولً، وساهمت فً تحدٌد حقٌقةالقانونٌة التً أثرت تؤثٌرا كبٌ

 –ن األمم المتحدة كانت فً هذا المجال ٌمكن القول إ العبلقات الدولٌة بطرٌقة ملموسة،

عامبل هاما من العوامل التً لعبت دورا كبٌرا فً هذا المجال، بإظهارها مدى  -ومازالت

كانت الصدفة قد لعبت عمق واتساع هذه العبلقات وخصوصا عبلمات ضعفها. وإذا 

من الناحٌة التارٌخٌة، إذ دورا فً إٌجاد نوع من التشابه بٌن عصبة األمم واألمم المتحدة 

هما أنشبتا على إثر حرب عالمٌة، وما ترتب عن ذلك من تؤثٌر الدول المنتصرة أن كلتٌ

 على مضمون المٌثاق وخصوصا كٌفٌة تكوٌن المنظمة وأجهزتها، إال أنه ٌبقى مع ذلك

أن هناك فروقا عدٌدة بٌنها. فمٌثاق األمم المتحدة ٌشدد كثٌرا على تحرٌم الحرب وعلى 

بالمقارنة بعهد عصبة  –حظر اللجوء إلى القوة لحل المنازعات الدولٌة، وهو ٌعطً 

مكانة أكبر للتعاون االقتصادي واالجتماعً ولحماٌة حقوق اإلنسان وحق  –األمم 

أن المٌثاق ٌضم كؤطراؾ فٌه كل الدول العظمى، بما  الشعوب فً تقرٌر مصٌرها، كما

فً ذلك الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التً لم تدخل أبدا العصبة،
2

وأخٌرا ٌؤخذ مٌثاق األمم  

المتحدة بقاعدة األؼلبٌة عند التصوٌت على األعمال القانونٌة الصادرة عن أجهزة 

ماع.بٌنما كان عهد العصبة ٌنص على قاعدة اإلج ،المنظمة
3

   

سواء على الصعٌد  ،ال ٌختلؾ اثنان أنه ال ٌمكن للبشرٌة تحقٌق تطور وازدهار

إن لم ٌكن هناك استقرار أمنً، وهذا ما جعل من  ،االجتماعً وحتى الثقافًو االقتصادي

مهمة حفظ السلم واألمن الدولٌٌن فً مقدمة األهداؾ التً قامت منظمة األمم المتحدة من 

                                                           
األمم المتحدة، الجزء األول، دار النهضة العربٌة، -ظمات الدولٌة: النظرٌة العامةإبراهٌم محمد العنانً، قانون المن 1

 .046، ص 6114القاهرة، 
 05ٌعود السبب فً عدم انضمام الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لعصبة األمم إلى رفض مجلس الشٌوخ األمرٌكً فً  2

ألمم، نظرا للخبلؾ بٌن المجلس والربٌس التصدٌق على معاهدة فرساي التً تضمنت عهد عصبة ا 0505مارس 

 األمرٌكً وودرو وٌلسون الذي أسست العصبة فً عهده وكان من أنصارها ومحبذي فكرتها ومخططٌها.
 .04زٌاد عطا العرجا، المرجع السابق، ص  3
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كثر من موضع انطبلقا من دٌباجته لٌشمل أؼلب ٌإكده مٌثاقها فً أ، وهذا ما أجلها

سند مٌثاق األمم المتحدة وقد أ خصوصا تلك التً تضمنها الفصل السابع منه. ،المواد

التبعات الربٌسٌة فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن لمجلس األمن الدولً، فإذا ما كان هناك 

حٌات واختصاص مجلس األمن فً هذه الحالة انتهاك للسلم واألمن الدولٌٌن، فإن صبل

تحددها أحكام الفصل السابع من المٌثاق التً تجٌز له استخدام القوة عند االقتضاء إلعادة 

 األمن والسبلم إلى نصابهما.

لقد وجهت الدول استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة إلى حماٌة وجودها ضد 

وجهة نظرها على الدول األخرى. وتوضح  األخطار الخارجٌة، واتخذتها وسٌلة لفرض

السوابق الدولٌة أن القوة قد استخدمت لتؽٌٌر أوضاع ؼٌر مقبولة، أو ضارة، أو الحترام 

حق ٌخشى من تجاهله، أو عدم االعتراؾ به فعبل، كما تم اللجوء إلى القوة أٌضا كوسٌلة 

ر القوة مظهرا أساسٌا اعتبا ٌة، وقد كان من مسوؼات استخدامهالتسوٌة المنازعات الدول

من مظاهر السٌادة الكاملة للدولة. ونظرا لؤلخطار الجسٌمة التً خلفها استخدام القوة، فقد 

منذ وقت بعٌد نحو الحد منها وتجنبها عن طرٌق  ،اتجه الفقه، وساٌرته فً ذلك الدول

ك الحٌن إبرام معاهدات تقٌد استخدام القوة كوسٌلة لتسوٌة المنازعات الدولٌة. ومنذ ذل

بدأت الدعوة الملحة نحو إدانة الحرب على أساس من اعتبارات تجد مصدرها فً الوحدة 

األساسٌة والمعنوٌة للجنس البشري، فالحرب ال تجلب سوى الدمار فً النفس واألموال 

ومن هنا كان حظر استخدام  للمنازعات، أو الستقرار األوضاع، دون أن تإدي إلى حل

ادئ التً تقوم علٌها المنظمات الدولٌة التً تهدؾ إلى تحقٌق األمن القوة أحد وأهم المب

الجماعً، فجاء مٌثاق األمم المتحدة متضمنا تؤكٌدا لعمومٌة وإطبلق مبدأ حظر استخدام 

القوة فً العبلقات الدولٌة.
1

   

 16/14تشكل استثناء على نص المادة  دة حاالت الستخدام القوة المسلحةهناك ع

وإذا كان المٌثاق قد نص على البعض منها، فإن البعض اآلخر لم ٌرد فً من المٌثاق، 

                                                           
 .41مرجع سابق، ص  عبد هللا محمد آل عٌون، 1
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وبعض الدول ما زالت تستند إلٌها لتبرٌر  ، وإن كان جانب من الفقه الدولًشؤنه نص

 بعض تصرفاتها.

نص مٌثاق األمم المتحدة على مجموعة من الحاالت أباح من خبللها اللجوء 

وذلك على  ،16/14القاعدة الواردة فً نص المادة الستخدام القوة المسلحة استثناء من 

 النحو التالً:

حالة الدفاع الشرعً، باعتبارها تمثل حقا طبٌعٌا تمارسه الدول فرادى أو  -0

مٌثاق األمم  -من مٌثاق األمم المتحدة، حٌث أعطى هذا األخٌر  10جماعات طبقا للمادة 

دفاعا عن نفسها ضد أي عدوان لكل دولة الحق فً استخدام القوة المسلحة  -المتحدة 

مسلح  خارجً ٌقع علٌها، حتى أنه فرض التزامات على الدول األخرى لمساعدة الدولة 

المعتدى علٌها. وقد حددت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة مفهوم العدوان والحاالت التً 

جهة ٌنطبق علٌها، والتً بموجبها ٌحق للدولة المعتدى علٌها أن تمارس حقها فً موا

العدوان، كما أوجب مٌثاق األمم المتحدة على الدول أن تحل منازعاتها بالطرق السلمٌة 

واالمتناع فً عبلقاتها المتبادلة عن استخدام القوة أو التهدٌد باستخدامها ضد السبلمة 

ي طرٌقة أخرى تتعارض مع مقاصد األمم االستقبلل السٌاسً ألي دولة أو بؤاالقلٌمٌة و

هنا ٌتضح أن المٌثاق لم ٌحظر اللجوء الستخدام القوة فحسب، وإنما منع المتحدة، من 

التهدٌد بها كذلك، ولم ٌجزها إال فً حالة الدفاع الشرعً عن النفس ووفق ضوابط 

معٌنة.
1
  

طار نظام األمن الجماعً بموجب أحكام الفصل التدابٌر التً تتخذ فً إ -6

 مجلس رأى إذا »التً تنص على:  46السابع من المٌثاق، وعلى وجه الخصوص المادة 

 به، تؾ لم أنها ثبت أو بالؽرض تفً ال 40 المادة فً علٌها المنصوص التدابٌر أن األمن

 السلم لحفظ ٌلزم ما األعمال من والبرٌة والبحرٌة الجوٌة القوات بطرٌق ٌتخذ أن له جاز

 المظاهرات األعمال هذه تتناول أن وٌجوز. نصابه إلى إلعادته أو الدولً واألمن

                                                           
، 61، العدد سلسلة أوراق، «أسلحة الفضاء االلكترونً فً ضوء القانون الدولً اإلنسانً  »عادل عبد الصادق،  1

 .43، ص 6102وحدة الدراسات المستقبلٌة، مكتبة االسكندرٌة، االسكندرٌة، 
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 ألعضاء التابعة البرٌة أو البحرٌة أو الجوٌة القوات بطرٌق األخرى والعملٌات والحصر

 .« المتحدة األمم

من المٌثاق العدٌد من الجزاءات الجماعٌة التً ٌتم اتخاذها وفقا  46تتضمن المادة 

ولكنها تتمٌز بكونها تتطلب استخداما  ،لمفهوم األمن الجماعً عن طرٌق مجلس األمن

مباشرا للقوة المسلحة لفرض حفظ السلم واألمن الدولٌٌن. وٌستفاد من نص هذه المادة أن 

االستخدام المشروع للقوة هو وفقا لمٌثاق األمم المتحدة،  ،مفهوم الجزاء العسكري

باألمن والسلم المسلحة كؤثر النتهاك أحد أشخاص القانون الدولً للقواعد المتعلقة 

 ،سواء البرٌة أو البحرٌة أو الجوٌة ،الدولٌٌن، وٌنصرؾ إلى استخدام القوة المسلحة

 ،بؽض النظر عن نوع العملٌات العسكرٌة المستخدمة وأٌا كان األسلوب المستخدم

شرٌطة أن ٌتم استخدامها وفقا ألحكام المٌثاق.
1

فالهدؾ األساسً للجزاءات الدولٌة  

هو اإلبقاء على واقع المجتمع  ،فً ذلك مثل كل جزاءات الفصل السابع العسكرٌة، مثلها

الدولً القابم، ومنع أي محاولة ترمً إلى تؽٌٌر هذا الواقع أو المساس به على نحو ال 

إذا ما  ٌةٌخدم مصلحة المجتمع الدولً، وذلك عن طرٌق اللجوء الستخدام القوة العسكر

من الجزاءات الدولٌة، ذلك ٌة، وكل ما عدا فشلت المساعً الحمٌدة والحلول السلم

بوصؾ ذلك الوسٌلة الضاؼطة األخٌرة التً ٌمكن لها منع محاوالت تؽٌٌر نظام المجتمع 

مسإولٌة  هانه إلى إحداثه، وهكذا ٌمكن القول إالدولً القابم، الذي قد ٌسعى بعض أعضاب

ؤمن وسبلم، وسواء من جمٌع الدول، والتً ٌتعٌن علٌها جمٌعا العناٌة به لكً تعٌش ب

خبلل التقٌد بقواعد المٌثاق والقانون الدولً الناظمة للسلم واألمن الدولٌٌن أو من خبلل 

اإلسهام بفعالٌة فً مواجهة الخارجٌن عن تلك القواعد.
2

   

األعمال المشتركة التً قد تلزم لحفظ السلم واألمن الدولٌٌن، والتً تتخذها  -1

من مٌثاق األمم  012فً مجلس األمن استنادا إلى المادة  الدول الخمس الدابمة العضوٌة

إلى أن تصٌر االتفاقات  »المتحدة والتً تنص على تدابٌر حفظ األمن فً فترة االنتقال: 

الخاصة المشار إلٌها فً المادة الثالثة واألربعٌن معموال بها على الوجه الذي ٌرى معه 

                                                           
 .240مرجع سابق، ص  اجً،إبراهٌم الدر 1
دار شتات للنشر  -ر الكتب القانونٌة طه محٌمٌد جاسم الحدٌدي، الجزاءات الدولٌة فً مٌثاق األمم المتحدة، دا 2

 .044، ص 6101اإلمارات،  -والبرمجٌات، مصر 
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، تتشاور 42ال مسإولٌاته وفقا للمادة مجلس األمن أنه أصبح ٌستطٌع البدء فً احتم

تشرٌن  30الدول التً اشتركت فً تصرٌح الدول األربع الموقع فً موسكو فً 

ما من ذلك التصرٌح، ك 5هً وفرنسا وفقا ألحكام الفقرة  1943األول/أكتوبر سنة 

كلما اقتضت الحال، للقٌام نٌابة  دة اآلخرٌناألمم المتحتتشاور الدول الخمس مع أعضاء 

ٌشٌر هذا النص  .« عن الهٌبة باألعمال المشتركة التً قد تلزم لحفظ السلم واألمن الدولً

إلى حلول الدول الخمسة الدابمة العضوٌة بمجلس فً مكان منظمة األمم المتحدة، والنٌابة 

فً حالة عدم توافر عنها باألعمال المشتركة البلزمة لحفظ السلم واألمن الدولٌٌن، 

من المٌثاق،  43ووجود قوات مسلحة تحت سٌطرة وإدارة األمم المتحدة، طبقا للمادة 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا هو الوضع السابد والحالة القابمة علٌها اآلن منظمة األمم 

المتحدة منذ نشؤتها، وعلى هذا األساس من المتصور هنا استخدام القوة المسلحة إذا كان 

من  106لك ضرورٌا والزما لحفظ السلم واألمن الدولٌٌن، وهذا دابما طبقا لنص المادة ذ

المٌثاق.
1 

أو  11/0تدابٌر القمع التً تتخذ ضد دولة من دول األعداء بمقتضى المادة  -4

فً فقرتها األولى للوكاالت والتنظٌمات اإلقلٌمٌة أن  11فقد أجازت المادة ، 013المادة 

 »د أي دولة من دول األعداء فً الحدود التً أوضحتها هذه المادة: تتخذ تدابٌر قمع ض

كلما رأى ذلك  وكاالت اإلقلٌمٌة فً أعمال القمعٌستخدم مجلس األمن تلك التنظٌمات وال

مبلبما، وٌكون عملها حٌنبذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظٌمات والوكاالت نفسها فإنه 

ٌام بؤي عمل من أعمال القمع بؽٌر إذن المجلس، ال ٌجوز بمقتضاها أو على ٌدها الق

 2المعرفة فً الفقرة  ،وٌستثنى مما تقدم التدابٌر التً تتخذ ضد أٌة دولة من دول األعداء

أو التدابٌر التً ٌكون المقصود  ،107مما هو منصوص علٌه فً المادة  ،من هذه المادة

بها فً التنظٌمات اإلقلٌمٌة منع تجدد سٌاسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، 

وذلك إلى أن ٌحٌن الوقت الذي قد ٌعهد فٌه إلى الهٌبة، بناء على طلب الحكومات ذات 

ونصت  .« الشؤن، بالمسإولٌة عن منع كل عدوان آخر من جانب أٌة دولة من تلك الدول

                                                           
استخدام القوة المسلحة فً القانون الدولً العام فً زمن السلم:  دراسة تحلٌلٌة مع اإلشارة إلى  »سعٌد سالم جوٌلى،  1

، العدد الخامس، كلٌة الحقوق، القانونٌة االقتصادٌةالمجلة ، «أهم التطبٌقات فً القانون الدولً للبحار فً زمن السلم 

 .35، ص 0551جامعة الزقازٌق، مصر، 
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دولة كانت فً إزاء  لٌس فً هذا المٌثاق ما ٌبطل أو ٌمنع عمبل »على أنه  013المادة 

إذا كان هذا  ،ثناء الحرب العالمٌة الثانٌة معادٌة إلحدى الدول الموقعة على هذا المٌثاقأ

العمل قد اتخذ أو رخص به نتٌجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسإولة عن القٌام 

 .« بهذا العمل

والٌابان، وألن حكم هذا االستثناء كان موجها ضد دول المحور وهً إٌطالٌا وألمانٌا  

قد فقد علة وجوده بعد تؽٌر الظروؾ الدولٌة التً كانت سابدة وقت الحرب  فإنه اآلن

العالمٌة الثانٌة، وبعد أن صارت هذه الدول أعضاء فً منظمة األمم المتحدة.
1 

االدعاء بوجود استثناءات أخرى تستند إلى نص المادة ذهب بعض الفقهاء إلى 

من المٌثاق، وهً الحاالت التً تستخدم فٌها القوة المسلحة فً ؼٌر األؼراض  16/14

أي أنه إذا لم ٌكن فً ذلك تهدٌد لسبلمة األراضً أو االستقبلل  ،التً حددتها تلك المادة

األمم المتحدة؛ كما فً حاالت التدخل  أو إذا كان ذلك متفقا مع مقاصد ة،السٌاسً ألٌة دول

نقاذ رعاٌا الدولة فً الخارج، أو إذا كان التدخل بناء بلعتبارات اإلنسانٌة، أو من أجل إل

على طلب وموافقة من الدولة المتدخل فً شإونها. كما ادعى البعض اآلخر بجواز 

دة فً القٌام استخدام القوة لفرض احترام القانون فً حالة فشل أجهزة األمم المتح

بوظٌفتها أو الحق فً المساعدة الذاتٌة، فقد ظلت هناك دعوة من قبل بعض الفقهاء 

أو تفشل فٌها األجهزة  ل هذا الحق فً الحاالت التً تعجزوالدول أٌضا لممارسة مث

الدولٌة عن القٌام بوظٌفتها. وقد تم التعبٌر عن هذا االتجاه من قبل برٌطانٌا وفرنسا فً 

بمناسبة تؤمٌم قناة السوٌس، ولكن مشروعٌة هذا  0512لثبلثً على مصر سنة العدوان ا

سواء على مستوى أجهزة األمم المتحدة أم على مستوى  ،العمل العسكري لم تلق أي تؤٌٌد

 العبلقات الدولٌة. 

وذهب فرٌق ثالث إلى القول بؤن هناك ما ٌسمى بالحق فً الحماٌة المسلحة 

للحقوق التً تتعرض لئلنكار عنوة وبصورة ؼٌر عادلة، حٌث ٌتبٌن لنا أن محكمة العدل 

، وان الفقٌه 0545الدولٌة قد أقرت بمشروعٌة هذا الحق فً قضٌة مضٌق كورفو سنة 

                                                           
 .022إبراهٌم محمد العنانً، مرجع سابق، ص  1
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لك المحكمة اتجاه هذه المسؤلة على وجه قام بتؤٌٌد مس Waldoc البرٌطانً والدوك

وقام بتحلٌل مفهوم هذا الحق فً محاضراته بؤكادٌمٌة القانون الدولً ببلهاي فً  ،التحدٌد

من مٌثاق األمم  10إن المادة  »وفً سٌاق تبرٌره لذلك ٌقول:  ،0514و 0516عامً 

حافظت على قاعدة  المتحدة ال تبٌح فقط اللجوء للقوة فً حالة العدوان المسلح، وإنما

للدول  عرفٌة كانت موجودة قبل تبنً مٌثاق األمم المتحدة وهذه القاعدة العرفٌة تسمح

ومع ذلك لم ٌسلم ، «بالتذرع بنظرٌة التدخل لصالح اإلنسانٌة لحماٌة رعاٌاها فً الخارج 

حاالت الفقٌه والدوك من انتقاد بعض الفقهاء الذٌن ٌرون أن هذا الحق ما هو إال حالة من 

ن وجود المساعدة الذاتٌة التً كانت سابدة قبل مٌثاق األمم المتحدة؛ ثم كشفت الدراسة ع

الذٌن ذهبوا إلى تجدٌد الدعوة إلقرار هذا الحق، وقاموا  فرٌق من الفقهاء المحدثٌن

إلى ممارسته فٌها اللجوء  ،أو منفردة ، مجتمعةبتؤصٌله وتحدٌد الحاالت التً ٌجوز للدول

لسلم. وقد كانت حالة الضرورة واالنتقام المسلح، حتى عهد قرٌب، من فً زمن ا

المبررات التً كانت تلجؤ إلٌها الدول من أجل استخدام القوة المسلحة فً العبلقات 

ال ٌجٌز ذلك.اآلن الدولٌة؛ إال أن االتجاه السابد 
1

 

ستخدام على أن ا تحدة والعدٌد من الوثابق الدولٌةكذلك أكدت قرارات األمم الم

القوة بمعرفة الشعوب فً ممارسة حقها فً تقرٌر المصٌر ال ٌعتبر تصرفا ؼٌر 

مشروع، كما أن المساعدة التً تقدم للشعوب فً هذه الحالة تعتبر مشروعة، ومن ثم فإن 

لحرمان الشعوب من هذا الحق ٌعتبر ؼٌر مشروع. –ولو كان دفاعٌا  –كل تصرؾ 
2
 

من  16/14ٌرت تساإالت عدٌدة حول العبلقة بٌن المادة أثناء حقبة تصفٌة االستعمار أث

نكار حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر، وإذا المتحدة وبٌن استخدام القوة عند إمٌثاق األمم 

تجٌز استخدام القوة فً إطار الحق فً تقرٌر  - 16/14 –ما كانت المادة سالفة الذكر 

المصٌر.
3

 

                                                           
 .041سعٌد سالم جوٌلى، مرجع سابق، ص  1
 .32و 31، 11، 0/6تضمن مٌثاق األمم المتحدة على عدة نصوص تتعلق بالحق فً تقرٌر المصٌر من خبلل المواد  2
 .32سعٌد سالم جوٌلى، مرجع سابق، ص  3
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ة بشؤن هذا التساإل، فمن المسلم به أن فً الوقت الراهن ثمة ممارسة دولٌة مستقر

استخدام القوة لؽاٌات الحق فً تقرٌر المصٌر جابز فً القانون الدولً المعاصر، حٌث 

تتمتع حركات التحرٌر الوطنً بالحق فً الكفاح المسلح. بعد انتهاء الحرب العالمٌة 

ب المستعمرة الثانٌة، اصطدمت الدول االستعمارٌة بمقاومة شرسة أبدتها ضدها الشعو

بهدؾ إخراجها من أراضٌها وللحصول على حرٌتها واستقبللها، وظهرت خبلفات حادة 

رؼم أن الجمعٌة العامة  ة العسكرٌة ضد القوى االستعمارٌة،حول الحق فً استخدام القو

الخاصة بإعبلن منح  0104بموجب التوصٌة رقم  ،0521لؤلمم المتحدة أقرت عام 

بحق تقرٌر المصٌر لهذه الشعوب، إال أن  ،االستقبلل للبلدان والشعوب المستعمرة

اإلعبلن لم ٌتضمن أٌة إشارة لحق حركات التحرٌر الوطنً باستخدام القوة لنٌل حقها فً 

 تقرٌر المصٌر. 

سلحة استخدام القوة الم حول مشروعٌة 0104إن الؽموض الذي اكتنؾ التوصٌة 

أدى إلى ظهور خبلفات حادة حول الحق فً استخدام القوة  من طرؾ حركات التحرٌر

واعترفت  م المتحدة تداركت األمر فٌما بعد،العسكرٌة ضد القوى االستعمارٌة، لكن األم

فً عدد من الصكوك الدولٌة األخرى، خاصة المتعلقة بتصفٌة االستعمار وتحرٌر 

ستعمرة، بهذا الحق. فكان أول اعتراؾ رسمً على ٌد الجمعٌة العامة لؤلمم الشعوب الم

، ففً هذه التوصٌة التً 0524الصادرة عام  6011المتحدة من خبلل التوصٌة رقم 

فرٌقٌا ورودٌسٌا الحق فً تقرٌر المصٌر، ت بمناسبة إنكار البرتؽال وجنوب إصدر

ة زحترؾ بمشروعٌة كفاح الشعوب الراأوضحت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بؤنها تع

تحت االستعمار من أجل نٌل حقها فً تقرٌر المصٌر واستقبللها، بل إن الجمعٌة العامة 

إلى أبعد من ذلك، حٌنما دعت إلى تقدٌم المعونة المادٌة والمعنوٌة لحركات  تذهب

رة عن ن التوصٌات الصادقالٌم المستعمرة، إذ ٌمكن القول إالتحرٌر الوطنً فً األ
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الجمعٌة العامة أكدت على حق تقدٌم المعونة البلزمة للشعوب المناضلة للحصول على 

استقبللها وحرٌتها.
1

 

بة إن بزوغ القانون الدولً المعاصر لتصفٌة االستعمار فً العرؾ الدولً، منذ حق

عن ذلك  –ولؤلبد  –كان من شؤنه رفع الستار نهابٌا الستٌنات من القرن الماضً، 

ؾ الظالم للمنازعات التً تكون طرفا فٌها الشعوب الخاضعة للؽزو االستعماري التكٌٌ

األجنبً؛ إذ كان من شؤن ذلك التطور القاعدي أن برزت أخٌرا، وألول مرة، الذاتٌة 

القانونٌة الدولٌة المتمٌزة لتلك الشعوب عن الكٌان االستعماري، وهو األمر الذي استتبع 

ذلك التطور القاعدي  تم تجسٌدوقد  نونٌة الدولٌة المتمٌزة،خصٌة القااالعتراؾ لها بالش

تدوٌل تلك النزاعات وإخضاعها لقواعد القانون الدولً العام، ومنها بصفة  من خبلل

خاصة تلك المتعلقة بقانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة الدولٌة فً تطوره 

بالطابع الدولً للحروب التً تكون طرفا  االعتراؾوٌكون مإدى ذلك إذن  المعاصر.

فٌها الشعوب الخاضعة لبلستعمار، أو للسٌطرة األجنبٌة أو حتى للتمٌٌز العنصري، 

وهو األمر الذي ٌستتبع من ثم خضوع ، بمناسبة نضالها فً سبٌل تحقٌق حق المصٌر

الدولً الحروب التً تشنها تلك الشعوب فً مواجهة سلطات االستعمار لقواعد القانون 

 ٗر٤جحٌٕٞ ارٕ ٝذراذٜا؛  Jus in belloالعام، ومنها بصفة خاصة قواعد قانون الحرب 

ٜا ا٠ُ اعرخذاّ ٢ء اإلهشاس تٔششٝػ٤ح ُجٞئًلاُح دن ذوش٣ش أُظ٤ش ُرِي اُشؼٞب إٔ ٣ج

ألؼراض مواجهة إمعان سلطات االستعمار أو السٌطرة   Jus ad bellumاُوٞج أُغِذح 

وٌترتب على ذلك،  فً رفض كفالة التحرر الوطنً لها، ز العنصرياألجنبٌة أو التمٌٌ

فً القانون الدولً  األساس القانونً الذي وفقا له تقرر أن ٌتبٌن ألول وهلة من ثم،

إذ تستند هنا تلك  ك الشعوب الستخدام القوة المسلحة،مشروعٌة لجوء تل المعاصر

الذي أصبح من القواعد اآلمرة فً القانون  حقٌقة إلى مبدأ حق تقرٌر المصٌر المشروعٌة

الدولً العام.
2

 

                                                           
، 6114محمد خلٌل الموسى، استخدام القوة فً القانون الدولً المعاصر، الطبعة األولى، دار وابل للنشر، األردن،  1

 .31-22ص 
 .064 -061حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص  2
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 المبحث الثانً

 مفهوم استخدام القوة 

ٌعتبر مفهوم القوة جعل من  استخدام القوة والعبلقات الدولٌةإن الترابط الوثٌق بٌن  

كانت من أكثر المصطلحات التً  -القوة  – من أهم المفاهٌم فً العبلقات الدولٌة، فهً

 .   فقهاء القانون والسٌاسةبٌن  محل جدل وخبلؾوال تزال 

حتى وإن اتفق الكل على أن استخدام القوة هو جوهر العبلقات الدولٌة، إال أن 

، فتعرؾ بعناصرها أو تعددت النظر إلى مفهوم القوة فً العبلقات الدولٌة زاوٌة

إلى حصرها من خبلل العناصر العسكرٌة  بعض الباحثٌنوهذا ما دفع ببتؤثٌرها، 

بٌنما ٌنصرؾ آخرون إلى تحدٌدها بمعنى القدرة على توجٌه  ،والتكنولوجٌة واالقتصادٌة

. حتى مٌثاق األمم المتحدة شابه سلوك اآلخرٌن وتؽٌٌره تبعا ألهداؾ الدولة ومصالحها

الباحثٌن إلعطاء نوع من الؽموض فً تحدٌد مفهوم القوة، مما فتح المجال واسعا أمام 

 وفهمه لنصوص المٌثاق. قراءتهتفسٌر لها، كل حسب 

 الستخدام القوة ٌجاد مفهوم موحد للقوة قابله وجود مظاهراالختبلؾ فً إإن 

، ما جعل الفقه ٌختلؾ حول تلك التً رخص بها مٌثاق األمم المتحدةلنوعا ما مشابهة 

االستخدام المشروع لها الذي جاء به مدى اعتبار بعض مظاهر استخدام القوة من قبٌل 

 مٌثاق األمم المتحدة.

سنقوم بداٌة بسرد  ،إبراز مفهوم القوة وتمٌٌزها عما قد ٌختلط بها من مفاهٌمألجل 

 مختلؾ التعرٌفات الفقهٌة والقانونٌة للقوة ) المطلب األول (، بعدها سنتناول بالدراسة

 ) المطلب الثانً (. مفهوم النزاع المسلح الدولً
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 المطلب األول: تعرٌف القوة

ٌستند المفهوم القانونً الستخدام القوة فً القانون الدولً المعاصر إلى نص المادة 

من مٌثاق األمم المتحدة، ؼٌر أنه ثار خبلؾ فً الفقه والعمل الدولٌٌن حول تفسٌر  2/4

من حٌث ما إذا كانت تنصرؾ فقط  ،معنى وداللة مصطلح القوة الوارد فً ذلك النص

 إلى القوة المسلحة أم تمتد لتشمل الضؽوط االقتصادٌة وحتى السٌاسٌة كذلك.

على الساحة الدولٌة، وهو المتعلق بما مدى  امطروح اقانونٌ كما أن هناك إشكاال

ألجل التوصل إلى تفسٌر  دولٌة وسلوكٌات الدولإمكانٌة االرتكاز على الممارسة ال

صوص مٌثاق األمم المتحدة الخاصة باستخدام القوة، والستكمال النقص الناشا رسمً لن

وهل ٌمكن النظر لمٌثاق األمم المتحدة كصك  ،جراء ضٌق هذه األحكام وؼموضها

ل وممارستها دٌنامٌكً قابل للتفسٌر تفسٌرا واسعا أو ؼابٌا على أساس سلوكٌة الدو

رد فً نصوص المٌثاق ٌتسم بداللة ثابتة أم أن مصطلح القوة الوا الفعلٌة والمعاصرة

وؼٌر قابل للتبدل وفقا لداللة األلفاظ الخاصة بالحقبة التً وضع فٌها المٌثاق، واالكتفاء 

أم  ، بإرادة واضعً النصفقط، عند تفسٌر أحكام نصوص المٌثاق المتعلقة باستخدام القوة

الراهنة  ولتحدٌات الفترة ٌمكن فهم هذه النصوص واستنطاقها وفقا لدالالتها المعاصرة

    من حٌاة المجتمع الدول.

وكون وجود تعرٌؾ أي شًء ٌعتبر أمرا مهما وضرورٌا لتحدٌد معالمه وإطار 

ممارسته، سنتناول بداٌة بالدراسة تعرٌؾ القوة من الناحٌة اللؽوٌة واالصطبلحٌة )الفرع 

 ) الفرع الثانً(. مم المتحدةة الوارد فً مٌثاق األمفهوم القو األول (، بعدها سنتطرق إلى
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 التعرٌف اللغوي واالصطالحً للقوةالفرع األول: 

 أوال: تعرٌف القوة لغة

هو ذو القوة؛ قوة وقواٌة بمعنى  -جمع أقوٌاء  –هً من قوى وقوي، والقوي 

صار ذا قوة. وورد فً معجم متن اللؽة أن القوة تكون فً البدن والعقل، وهً ضد 

الضعؾ؛ وهً الخصلة الواحدة من حبل، وقٌل الطاقة الواحدة من طاقات الوتر؛ كما أنها 

تؤتً بمعنى التهٌإ الموجود فً الفعل وضده، وهً بروز ذلك الشًء.
1

 

إن المفهوم البشري للقوة ٌعنً المإثر الذي ٌعمل، أو ٌمٌل إلى العمل، وٌكون فً الفكر 

النمو والحركة الذي ٌؽٌر أو ٌحٌل حالة سكون الشًء ، والجسد. والقوة هً مبعث النشاط

إٌجابا أو سلبا. وردت لفظة القوة فً القرآن الكرٌم بمعان مختلفة، وؼالبا ما تؤتً بمعنى 

وصا فً اآلٌات التً تتحدث عن أن القوة هً الطاقة، وتشٌر إلى أنها الطاقة، خص

يَن  أٔ  ﴿مخلوقة من هللا، ومن ذلك  ِ ِ ۖ َوإَّلن بُّوََنُْم َلُحّبِ إَّللن ِ َأهَدإًدإ ُُيِ َوِمَن إمنناِس َمن ًَتنِخُذ ِمن ُدوِن إَّللن

يَن َظلَمُ  ِ ِ ۗ َومَْو يََرى إَّلن ن َ َشِدًُد إمَْؼَذإِب أَٓمنُوإ َأَشدُّ ُحبًّا َّلّلِ يًؼا َوَأنن إَّللن ِ ََجِ َة َّلِلن ْذ يََرْوَن إمَْؼَذإَب َأنن إمُْقون
ِ
2﴾وإ إ

 ،

ُُكْ َوأٓخَ  ﴿و ِ َوػَُدون َِبِط إمَْخْيِل تُْرِىُبوَن ِبِو ػَُدون إَّللن ٍة َوِمن ّرِ ن قُون تََطْؼُُت ّمِ ا إس ْ وإ مَيُم من ْم ََل َوَأِػدُّ رِيَن ِمن ُدوَِنِ

مَْيُُكْ َوَأهُُتْ ََل تُْظلَ 
ِ
ِ ًَُوفن إ ٍء ِِف َسِبيِل إَّللن ُ ًَْؼلَُميُْم ۚ َوَما تُنِفُقوإ ِمن ََشْ 3﴾ ُمونَ تَْؼلَُموََنُُم إَّللن

بمعنى اإلعداد  

للعدو بجل أنواع القوة المادٌة والمعنوٌة. وتؤتً القوة أٌضا بمعنى القدرة، كما فً قوله 

ْذ َأَخْذنَ  ﴿تعالى 
ِ
ٍٍ  َوإ نُُكْ تَتنُقوَن ٍة َوإْذُلُروإ َما ِفيِو مََؼل وَر ُخُذوإ َما أٓتَيْنَاُُك ِبُقون 4﴾ ِميثَاقَُُكْ َوَرفَْؼنَا فَْوقَُُكُ إمطُّ

 . 

من المعانً والمفاهٌم المتداخلة والمقاربة له؛ إذ ٌحصل  اتؤخذ كلمة القوة عدد

للكثٌرٌن فً هذا الشؤن، إلى درجة أن هناك من ال ٌفرق بٌن القوة والقدرة أو  التباس

                                                           
، 0514متن اللؽة: موسوعة لؽوٌة حدٌثة، المجلد األول، منشورات دار مكتبة الحٌاة، بٌروت،  أحمد رضا، معجم 1

 . 243ص 
 .021سورة البقرة، اآلٌة  2
 .21سورة األنفال، اآلٌة  3
 .21سورة البقرة، اآلٌة  4
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القوة والنفوذ، فضبل عن السلطة، فتارة ٌطلق هذا المفهوم أو ذاك كمرادؾ للقوة او 

شبٌهه أو القوة نفسها. ألجل فك االلتباس والتشابك الحاصل نتٌجة اختبلط المفاهٌم، وجب 

حدة من أجل الوصول إلى تعبٌرات دقٌقة. كما سبق  تفسٌر مفهوم كل مصطلح على

قات اإلشارة إلٌه فً تعرٌؾ القوة بؤن كلمة القوة وردت بمعنى الطاقة الواحدة من طا

ن القوة هً مجموعة عوامل القوة العضلٌة والذهنٌة الحبل أو الوتر، نخلص للقول إ

لى لمفهوم القوة سنتطرق إذا التوضٌح والقوة العسكرٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، ومن ه

 المفاهٌم المقاربة للقوة وهً كاآلتً:

: إن مصطلح القدرة فً اللؽة العربٌة مشتق من المصدر قدر، القدرة -

بمعنى قدر على الشًء، ٌعرؾ لسان العرب القدرة من لفظ القدٌر والقادر، وهً من 

ِ  ﴿صفات هللا، وٌكونان من القدرة والتقدٌر، كما فً اآلٌة  ُ َوَّلِلن َماَوإِت َوإَْأَْرِ  ۗ َوإَّللن  ُمُْكُ إمسن

ٍء قَِدير 1﴾ ػَََل  ُكِّ ََشْ
. فالقدرة هً فعل الفاعل ببل عجز، والقوة هً أن ٌفعل الشًء ببل 

ضعؾ، بمعنى أن القوة ضد الضعؾ، وأن القدرة ضد العجز، وهً تعطً مرادفا للفعل 

مفهوم القوة ٌدل على الوسابل المادٌة  والتؤثٌر فً األشٌاء للتمكن من الشًء. وإذا كان

والمعنوٌة المتاحة، فإن القدرة تدل على مجموع تلك القوى من حٌث إمكان وضعها 

موضع الفعل أو قٌد االستعمال فً أوضاع معٌنة. فالدول تولً القوة مكانة الصدارة من 

ٌرٌده صاحب  أجل امتبلك القدرة على التؤثٌر فً سلوك اآلخرٌن، وفً السٌاق نفسه الذي

 القوة.

كما هو معلوم، القوة مفهوم حركً ؼٌر ثابت، ٌدخل فً تكوٌنها عدد كبٌر من 

العناصر المتؽٌرة المادٌة وؼٌر المادٌة التً ٌرتبط بعضها ببعض. وإن القدرة تتصؾ 

من قوة، وتحاول  بندرتها، فٌترتب عن ذلك أن الدول تحرص على ما تملكه مهما ملكت

أولهما وأن قوة الدولة دابما نسبٌة وٌتوقؾ تقدٌرها على أمرٌن:  عدم تشتٌت جهدها،

محصلة قوة ثانٌهما القدرة على تحوٌل مصادر القوة المتاحة أو الكامنة إلى قوة فاعلة، و

الطرؾ اآلخر؛ إذ ربما تتساوى دولتان فً امتبلك مصادر القوة، إال أن قدرة إحداهما 
                                                           

 .045سورة آل عمران، اآلٌة  1
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عض مصادر قوتها ٌجعبلن الدولة القادرة على أحد أو بعدم قدرة األخرى على توظٌؾ و

توظٌؾ مصادر القوة أقوى نسبٌا من األخرى، وعلى الرؼم من تساوي مصادر القوة فً 

كلتا الدولتٌن. وبناء علٌه، نفهم أن القدرة شرط الزم لعبلقة القوة، فمن دون امتبلكها 

 ة القوة هوذعن، علما بؤن هدؾ عبلقٌتعذر على طرؾ فاعل الحصول على سلوك م

السعً إلى تحقٌق اإلذعان.
1

 

: ٌشٌر النفوذ، أو السطو، إلى شكل ؼٌر قسري من أشكال القوة، النفوذ -

وبناء علٌه، تؤتً القوة بمعنى النفوذ والتؤثٌر فً سلوك اآلخرٌن. وبالتالً، ٌكون النفوذ 

 محصلة لولوج الوجهة المستهدفة لفرض اإلرادة من خبلل القوة.

ٌعنً أن الدول تسعى إلى ممارسة النفوذ فً  لنفوذ جزء أو مرادؾ للقوةل بؤن اإن القو

سٌاستها الداخلٌة، وحتى الخارجٌة، بدال من السلطة، ألن السلطة شًء ال ٌمكن أن ٌظهر 

إال من خبلل عبلقات مشروعة، بمعنى أن من تمارس علٌهم السلطة ٌقرون بؤن 

ممارستها حق ألصحابها، وهم مفوضون بذلك.
2

 

وة للداللة على الق Influenceونجد أنه حتى فً اللؽة اإلنجلٌزٌة تؤتً كلمة 

تنطوي على القسر كمرادؾ للتؤثٌر. وبالخصوص قوة التؤثٌر، حٌث إن عبلقات القوة
3

 

: بضم السٌن وهً مشتقة من كلمة السلطان، تؤتً بمفهوم القهر. السلطة -

التسلط فً مفهوم السلطة؛ إذ تعتبر  وٌبدو أن اللؽة العربٌة المعجمٌة ترتكز على جانب

السلطة أحد مظاهر القوة السٌاسٌة التً بواسطتها تستطٌع أن تجبر اآلخرٌن على 

طاعتك، بٌنما السلطة هً الحق فً أن توجه اآلخرٌن أو تؤمرهم باالستماع إلٌك 

درة وطاعتك، والسلطة تتطلب القوة، أما القوة ببل سلطة فظلم واستبداد، بمعنى أنها الق

 على فرض إرادة ما على إرادة أخرى.

                                                           
، مقتربات القوة الذكٌة األمرٌكٌة كآلٌة من آلٌات التؽٌٌر الدولً :الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أنموذجا، سٌؾ الهرمزي 1

 .64، ص  6102الطبعة األولى، المركز العربً لؤلبحاث ودراسة السٌاسات، بٌروت، 
 .65سٌؾ الهرمزي، نفس المرجع، ص  2

3
 Oxford Basic English Dictionary : Help You Learn the most important word, third 

edition, Oxford University Press, 2006, p 199. 
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والسلطة هً تنفٌذ ممكنات القوة، ومن الصعوبة إعطاء قٌمة كمٌة لها، فٌمكن 

. تختلؾ القول سلطة أقل أو سلطة أكثر، لكن هذا مجرد تقدٌرات، بل هو تخمٌنات

تمارس خلؾ الكوالٌس كما اصطلح علٌه  -أي السلطة -نها السلطة عن القوة من حٌث إ

جم ببلكوٌل للعلوم السٌاسٌة. وتمارس السلطة بالقسر والقهر، أو بالؽرامات التً تعد مع

أخؾ وطؤة من األولى. وٌدخل النفوذ إلى جانب السلطة بعده أسلوبا من أسالٌب السلطة 

 ا واكتشافها. وتجدر اإلشارة إلى أن الفارق بٌن القوة والسلطة هوالتً من الصعوبة لمسه

وم على قاعدة من الشرعٌة، فً حٌن أن ممارسة القوة ال تقترن دابما أن هذه األخٌرة تق

بالشرعٌة.
1

 

السلطة فً اللؽة العربٌة هً السلطان الذي ٌكون لئلنسان على ؼٌره، بٌنما فً 

هً الحق فً إصدار األوامر وتؤمٌن الطاعة لها، وهً  Authorityاللؽة اإلنجلٌزٌة 

بذلك تتماٌز من مصطلح القوة التً ترد بمعنى الطاقة.
2

 

 بالرجوع إلى معاجم اللؽة البلتٌنٌة، نجد أنه قد تمت الداللة على القوة بكلمة

Fortis من ذلك مثبلوالتً اشتقت منها عدة كلمات ، Fortitudo  والتً تعنً القوة

بمعنى  Fortia Vinculaكؤن تقول  Fortiaالجسمانٌة، الشجاعة، الشهامة والصرامة؛ 

السلسلة القوٌة والصلبة.
3

 

معنوٌة، إال أنه وفً هً صفة تعبر فً الؽالب على القوة المادٌة وال Fortisكلمة 

ء، وهذا المعنى ٌستعمل للداللة على الثروة أو الثرا Fortisفإن مصطلح  بعض الحاالت

،Plauteهو ما ٌستشؾ فً مإلفات كل من ببلوتوس  Fortisاألخٌر لمصطلح 
4
 

، Afraniusأفرانٌوس 
5

؛Luciliusلوشٌلٌوس  
1

وهو ما أكد علٌه كذلك فً العدٌد من  

                                                           
 .10سٌؾ الهرمزي، المرجع السابق، ص  1

2
 Oxford Basic English Dictionary : Help You Learn the most important word, third 

edition, Oxford University Press, 2006, p 24. 
3
 Louis Marie QUICHERAT et Amédée Gaston DAVELUY, Dictionnaire LATIN-

FRANÇAIS, Librairie De L. HACHETTE et Cle, Paris, 1865, Pp 486-487. 
 قبل المٌبلد بسارسٌنا فً إقلٌم أومبرٌا 614، ولد سنة  Titus Maccius Plautus ستٌتوس ماكٌوس ببلوتو 4

 رومانً قدٌم من الحقبة البلتٌنٌة القدٌمة.مإلؾ وكاتب هو قبل المٌبلد بروما،  044وتوفً سنة 
قبل المٌبلد وتوفً فً القرن األول قبل المٌبلد، مإلؾ  011، ولد سنة Lucius AFRANIUSلوشٌوس أفرانٌوس  5

 وكاتب رومانً قدٌم.
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،Noniusاألمثلة مإلؾ المعاجم الكبٌر 
2

ومعنى ذلك  «Fortis etiam Diues »بقوله: 

تجدر اإلشارة إلى أن المتخصصٌن فً تؤلٌؾ المعاجم كثٌرا ما و أن القوة تعنً الثراء.

دون إعطابه  Fortisلمصطلح  -الثراء –هذا المعنى األخٌر  ٌكتفون بتسجٌل وتدوٌن

أهمٌة كبرى أو استفاضة فً الشرح، ألن تفسٌره صعب وٌقوم على فرضٌات فقط، ألن 

فكبلهما ٌدالن على القوة  ،Puissanceو Forceبٌن مفهومً  اكبٌر اداللٌ اهناك تقارب

بالبلتٌنٌة. وفً هذا السٌاق ٌجب أن نشٌر كذلك إلى ذلك الترابط الوثٌق  Fortisأي 

والمتكرر بٌن القوة والثروة، إن مثل هذه الرابطة تجعل من المستحسن استخدام كلمة 

Fortis .للداللة على الثروة
3

   

 ثانٌا: تعرٌف القوة اصطالحا

وذلك نابع من قدم المفهوم وتعدد تناوله  ،المفاهٌم الجوهرٌةٌعد مفهوم القوة من 

باعتباره أحد المفاهٌم األساسٌة التً  ،على مدى العصور المختلفة من تارٌخ اإلنسانٌة

 قامت علٌها العبلقات البشرٌة منذ األزل سواء على مستوى األفراد أو الجماعات.

همة التً ٌرتكز علٌها عدد من حد المفاهٌم المركزٌة الموٌعتبر مفهوم القوة أ 

مثل االجتماع والفلسفة وعلم النفس إلى جانب علم السٌاسة، وٌكاد  ،العلوم اإلنسانٌة

حٌث ٌدور فً إطار القدرة على الفعل  ،ٌتشابه معناه ومدلوله فً معظم العلوم االجتماعٌة

 واالستطاعة والطاقة وٌمتد لٌشمل التؤثٌر والنفوذ والسلطة.

                                                                                                                                                                                
هثَ ا٤ُٔالد تغٞعح أٝساٌٗا ج٘ٞب سٝٓا ٝذٞك٢ دٞا٢ُ  180، ُٝذ دٞا٢ُ ع٘ح  Gaius Luciliusؼاٌوس لوشٌلٌوس  1

 هثَ ا٤ُٔالد، ٣ؼرثش ًزُي ٖٓ سٝاد اُلٌش ٝاألدب اُشٝٓا٢ٗ اُوذ٣ْ. 102ع٘ح  
2
 ، ػاُْ ٗذٞ ٝٓئُق ٓؼاجْ،Nonius Marcellusمارشٌلو نونٌوس  

تِذج خ٤ٔغح تٞال٣ح عٞم أٛشاط، ٣شجخ أٗٚ ػاػ ك٢  ُٝذ تٔذ٣٘ح ذٞتٞسع٤ٌٞ تٌِٔٔح ٤ٓٞٗذ٣ا هذ٣ٔا ٝاُر٢ ذغ٠ٔ دا٤ُا 

 ٜٗا٣ح اُوشٕ اُشاتغ ٤ُِٔالد ا٠ُ ؿا٣ح تذا٣ح اُوشٕ اُخآظ ٤ٓالد١.
3 Léon NADJO, L'argent et les affaires à Rome des origines au IIe siècle avant J-C : Etude 

d'un vocabulaire technique, Peeters Leuven Editions, Paris, 1989, p 447. 
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بلقات الدولٌة، من العوامل التً ٌعلق علٌها أهمٌة خاصة فً مٌدان الع تعتبر القوة

ن هذه القوة هً التً تحدد إطار عبلقات الدولة بالقوى الخارجٌة فً وذلك بالنظر إلى أ

البٌبة الدولٌة، كما ترسم أبعاد الدور الذي تقوم به فً المجتمع الدولً.                      

القوة فً العبلقات الدولٌة بؤنها قدرة أحد األطراؾ الدولٌة فً  من هذا المنطلق، تعرؾ

التؤثٌر على سلوك طرؾ دولً آخر لٌقوم هذا األخٌر بما ٌرؼب فٌه الطرؾ األول، ومن 

ثم فإن القوة باختصار هً القدرة الكامنة على التؤثٌر فً سلوك اآلخرٌن.
1

 

ن ون السٌاسٌووالمحللن ورٌؾ شامل وجامع ٌتفق علٌه المفكرلٌس للقوة تع

ال ٌوجد تنظٌم دون أن تكون ذ إ ،وذلك لتعدد الصور التً تتخذها القوة ،جتماعوعلماء اال

كثر المفردات التً تستخدم ند علٌها. وتعتبر كلمة القوة من أالقوة جوهر األسس التً ٌست

لمعنى فً العلوم السٌاسٌة السٌما فً العبلقات الدولٌة، حٌث استخدمت كلمة القوة با

، وذلك بعد احتدام الصراع السٌاسً وظهور الدولة القوٌة فً 15;5السٌاسً عام 

 أوروبا. 

هً فً النهاٌة ما  Nicholas SPYKMANفالقوة عند نٌكوالس سبٌكمان 

تعتمد علٌه الحٌاة سواء باإلقناع أو اإلؼراء أو اإلكراه، إذ ٌعتقد نٌكوالس سبٌكمان أن 

وٌجب أن تجعل  ،قوٌة أو ألن دوال أخرى تضمن حماٌتها الدول تبقى قوٌة ألنها إما

هدفها األول هو الحفاظ على قوتها أو زٌادتها، ألن القوة فً معناها األخٌر تعنً القدرة 

 على خوض ؼمار الحرب، فالدول تإكد دابما على أهمٌة بناء مإسساتها العسكرٌة.

نظري لحقابق السٌاسة وقد فرضت نظرٌات القوة نفسها على اتجاهات التحلٌل ال 

نتٌجة لتفاقم الصراعات الدولٌة وسعى  ،الدولٌة فً فترة ما بعد الحرب العالمٌة األولى

الدول الكبرى إلى خلق مراكز قوى تستطٌع بثقلها وتؤثٌرها أن تخلق واقعا دولٌا ٌلتقً 

مع مصالحها وٌتٌح لها التفوق على خصومها، وعلى هذا األساس فإن القوة هً صلب 

 م السٌاسة، بها ٌصنع القرار السٌاسً وٌوضع موضع التنفٌذ فً شتى مناحً الحٌاة.عل

                                                           
العسكرٌة وأثره على السٌاسة الخارجٌة التركٌة فً منطقة الشرق  –أحمد جبلل محمود عبده، صراع القوى المدنٌة  1

 .61، ص 6101(، الطبعة األولى، المكتب العربً للمعارؾ، القاهرة،  6101 – 6116األوسط ) 
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أنها القدرة على فعل  القوة السٌاسٌة على PHASKARANوٌعرؾ فسكاران 

 KAPLANوكببلن  LASSWELL ثٌر فً أي شًء. وعند الزوٌلشًء أو التؤ

 Robert Alanداهل  آالن تعرؾ القوة بؤنها المشاركة فً صنع القرار، أما روبرت

DAHL  فٌرى أن القوة هً المقدرة على جعل شخص آخر ٌقوم بعمل ما لم ٌكن لٌقوم

أن القوة هً قدرة أشخاص  BLAUٌرى ببلو وفً نفس السٌاق،  به دون استخدام القوة.

أو جماعات على فرض إرادتهم على آخرٌن.
1

 

ن إبٌن القوة ومستوى اقتصاد الدولة، حٌث ٌقول فً هذا الصدد أورؼنسكً  ٌربط

ر وٌعتب ،وٌصنؾ الدول حسب ذلك ،للدولة االقتصاديالمعٌار األساسً للقوة هو الوضع 

مرحلة بلوغ ثبلث مراحل: مرحلة القوة الكامنة، مرحلة إنماء القوة وبأن الدول تمر 

القوة.
2
  

القوة بؤنها تلك القدرة التً  George MODELSKIعرؾ جورج مودلسكً 

من أجل التؤثٌر على دول  ،تمتلكها دولة ما، من خبلل استخدام شتى الوسابل التً تمتلكها

القوة  أن تنتهجه هذه الدول، بمعنى آخر أخرى بهدؾ الحصول على سلوك ترؼب فً

لك بالنسبة لمودلسكً هً القدرة والتؤثٌر على اآلخرٌن سواء وقت الحرب أو السلم؛ لذ

فاألقوٌاء فً أي موقؾ هم الذٌن ٌفرضون إرادتهم وكلمتهم وٌسٌرون األمور كما ٌرونها 

من خبلل القدرة على التؤثٌر على اآلخرٌن وإخضاعهم إلرادة  ،ووفقا لمصالحهم الخاصة

القوي الفاعلة.
3 

وهو أحد منظري المدرسة  ،Hans MORGENTHAUوٌرى هانز مورؼانثو 

أن القوة هً ناتج سٌاسً ٌرتبط بمقدرة الدولة على إحداث تؽٌرات فً سلوك  ،الواقعٌة

اآلخرٌن، فإن التؽٌٌر بالشكل الذي ٌوابم مصالح الدولة ٌعتبر بالضرورة مصدر القوة 

                                                           
، ص 6102لبولوٌتٌكٌة، الطبعة األولى، دار ؼٌداء للنشر والتوزٌع، عمان، ضٌاء عبد المحسن محمد، الجؽرافٌا ا 1

024. 

 .5>>، ص :615ار الكتاب الحدٌث، القاهرة، جهاد العودة، الحرب والعبلقات الدولٌة، الطبعة الثانٌة، د 2
3
 George MODELSKI, A Theory of Foreign Policy, Center of International Studies, 

Princeton University, United States of America, 1962, p 20.   
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القدرة على دفع اآلخرٌن إلى سلوك باتجاه معٌن  »ؤنها بحٌث عرؾ القوة  ،السٌاسٌة

.« باستعمال اإلقناع، المساومة والضؽط
1

 

ونٌكوالس مٌكٌافٌلً  Thomas HOBBESٌتفق كل من توماس هوبز 

Nicolas MACHIAVEL  مورؼانثو هانز معHans MORGENTHAU ن فً أ

القوة هً الوسٌلة والؽاٌة النهابٌة التً تعمل الدولة للوصول إلٌها فً مجاالت العبلقات 

ساسٌة لكل دولة فهً ؼاٌة أأعبله، الدولٌة؛ وبحسب مفهوم القوة لدى الفقهاء المذكورٌن 

فً محٌط المجتمع الدولً، فكل دولة إذن بشكل عام تطمع ألن تكون قوٌة حفاظا على 

أمنها وتحقٌقا لمصالحها االستراتٌجٌة األساسٌة، وٌكاد ٌكون هذا المفهوم هو السابد فً 

 محٌط العبلقات الدولٌة ضمن نطاق المجتمع الدولً القدٌم والمعاصر.

وأضحى مرادفا  Geopoliticsفهوم القوة وفق علم الجٌوسٌاسة وقد تبلور م

بؤن الدولة هً كابن  Friedrich RATZELلمفهوم السٌطرة، فقد بٌن فرٌدٌرٌك راتزل 

حً ٌحتاج إلى النمو والتطور حتى لو كان عن طرٌق القوة، وٌعد علماء السٌاسة ان 

و من المفاهٌم الربٌسٌة فً نطاق بل ه ،مفهوم القوة هو المفهوم األساسً فً علم السٌاسة

خرى فإن السٌاسة ترتبط بشكل هذا من ناحٌة، ومن ناحٌة أ ،العلوم االجتماعٌة قاطبة

وثٌق مع القوة، إذ أن البحث عن القوة ٌمٌز السٌاسة عن األنواع األخرى من النشؤة 

اإلنسانٌة.
2

 

 الٌشمل أنماط إن مفهوم القوة فً مضمونه الفكري تجاوز المعنى العسكري الشابع

 أخرى من أشكال القوة، كالقوة السٌاسٌة، التقنٌة، االقتصادٌة، االجتماعٌة وحتى الثقافٌة.

فإنها ال تكتسب وزنا وتؤثٌرا بمجرد وجودها، وإنما  ؼٌر أنه مهما تعددت مصادر القوة

إلى ٌرتبط هذا الوزن والتؤثٌر بالقدرة على التدخل الواعً لتحوٌل مصادر القوة المتاحة 

طاقة مإثرة وسبلح فعال، فالقوة هً مجرد امتبلك مصادر القوة كالموارد والقدرات 

                                                           
 .6>>المرجع السابق، ص جهاد العودة، الحرب والعبلقات الدولٌة،  1
 .41، ص مرجع سابقٌاد ٌونس محمد الصقلً، إ 2



  

68 
 

االقتصادٌة والعسكرٌة والسكان، فً حٌن أن القدرة تنصرؾ إلى إمكانٌة تحوٌل هذه 

المصادر إلى عنصر ضؽط وتؤثٌر فً إرادات اآلخرٌن.
1

 

اقعً أرنولد ، ٌرى المفكر الوMODELSKI اتساقا مع ما سار إلٌه مودلسكً

أن القوة ال تكتسب كهدؾ نهابً فً حد ذاته، وإنما هً  Arnold WOLFERSوولفز 

ٌصعب الحكم على  منها، ومن دون ربط القوة بؤهداؾ مجرد أداة لتحقٌق أهداؾ أبعد

أنها القدرة على دفع اآلخرٌن نحو عمل ما  »الحصٌلة المتحققة. وٌعرؾ وولفز القوة بـ 

 .«ل ما ال ترٌد ترٌد، وتمنعهم من عم

ما ٌمٌز التارٌخ السٌاسً إن أهم  Martin WIGHTوٌقول مارتن واٌت  

ن التارٌخ الوسٌط هو تفوق فكرة القوة على فكرة الحق، ولٌس ثمة مبالؽة فً الحدٌث ع

وصؾ العبلقات الدولٌة بؤنها لٌست أكثر من صراعات قوة، وهذا ما ٌإكده شوارزنٌؽر 

Schwarzenegger  محور االرتكاز فً العبلقات  إن القوة هً ببل منازع ٌقولالذي

الدولٌة كلها، وٌعده السبب فً ؼٌاب المجتمع الدولً الحقٌقً، وإن الدول تتصرؾ وفق 

مصالحها ال من منطق قانونً أو أخبلقً، وكل بحسب ممكنات قوتها.
2
  

لدكتور ٌقترح ا ،ونظرا النتشار تشابك العوامل السٌاسٌة مع العوامل االقتصادٌة

 جهاد عودة تعرٌفا شامبل للقوة ٌقوم على:

ٌكون الفاعل األول لدٌه قوة على الفاعل اآلخر، عندما تكون هذه القوة  -5

 متناسبة مع طاقة وقدرة الفاعل اآلخر على الفعل.
أن ٌكون من شؤن السلوك أن ٌعظم من قدرات الفاعل األول بشكل أكثر  -6

 بنابٌة عن الفاعل اآلخر.
ح ٌلو، عن التفً سٌاق التفاعل مع الفاعل اآلخر ،فاعل األولأال ٌتورع ال -7

 بالضؽط أو العقوبات لتحقٌق انسجام مقفً للمصالح.

                                                           
1
 George MODELSKI, Op.Cit, p 23.   

 .64سٌف الهرمزي، مرجع سابق، ص  2
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أن ٌضمن الفاعل األول حصول الفاعل اآلخر على قدر من المصالح  -8

 الخاصة له أثناء ممارسة الضؽط أو التهدٌد.
 االستجابةأن ٌعمل الفاعل األول على أال ٌكون ندم الفاعل اآلخر فً  -9

مما قد ٌدفع اآلخر فً العمل عكس سلوكه التوافقً  هداؾ ورؼبات الفاعل األول كبٌرا،أل

وانتهاج مواقؾ تنافسٌة.
1 

أن القوة هً عبلقة خاصة بٌن طرفٌن، إلى نخلص من هذه التعرٌفات كلها 

بعض عبلقة ٌستلزم أن ٌكون أحد الطرفٌن فٌها على قدر أكبر من اإلمكانات، ما ٌتٌح له 

التفوق فً السلطة والسلطان، وإال فلن تتوفر للقوة فعالٌتها وسوؾ تتحول إلى عملٌة 

البد أن ٌمتلك حرٌة العمل  راع. ثم إن هذا الذي ٌمارس القوةأخرى فٌما نسمٌه الص

قوة وتؽل ٌده بؤي صورة من والتصرؾ، وإال فما معنى أن تتوفر للفرد مقومات ال

ٌتمتع بالقوة حٌن تلقً به وحٌدا فً الصحراء الجرداء،  مثال ذلك الشخص الذي الصور؟

ما ٌجعله ؼٌر قادر على ممارسة قوته على اآلخرٌن.
2

 

ثبلثة  إلىومما سبق اٌضا ٌمكن تقسٌم مختلؾ هذه المفاهٌم االصطبلحٌة للقوة 

 اتجاهات:

وهً القدرة على  ،االتجاه األول: ٌعرؾ القوة بؤنها القدرة على التؤثٌر فً الؽٌر

من خبلل استقراء  حمل اآلخرٌن للتصرؾ بطرٌقة تضٌؾ إلى مصالح مالك القوة؛

 امتبلك القدرة واستخدامها ه نبلحظ أن الطابع العام للقوة هووفق هذا االتجا تعرٌؾ القوة

 وفق مصالح أصحاب هذه القدرة.فً التؤثٌر على إرادة الؽٌر 

ة فً صنع القرارات المهمة فً االتجاه الثانً: ٌعرؾ القوة بؤنها المشاركة الفعال

المجتمع، والقوة حسب هذا االتجاه تعنً حتمٌة مشاركة الدول فً صنع القرارات التً 

تهم عموم المجتمع الدولً، أي أن القوة هنا تعنً ضرورة تكاتؾ الدول فً صنع 

 القرارات الخاصة بالمصالح األساسٌة للمجتمع الدولً.

                                                           
 .446العودة، المرجع السابق، ص  جهاد 1
 .022مرجع سابق، ص  ضٌاء عبد المحسن محمد، 2
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 ،االتجاه فً تعرٌؾ القوة بٌن االتجاهٌن السابقٌناالتجاه الثالث: ٌجمع هذا 

وٌعرؾ القوة بؤنها التحكم والسٌطرة المباشرة أو ؼٌر المباشرة لشخص معٌن أو جماعة 

معٌنة على أوجه إثارة القضاٌا السٌاسٌة أو عملٌة توزٌع القٌم وما ٌترتب علٌه من مقدرة 

صاحب القوة. فالقوة وفق هذا فً تقرٌر أو تؤثٌره فً الموقؾ الذي ٌفضله وٌبتؽٌه 

االتجاه تعنً التحكم والسٌطرة المباشرة وؼٌر المباشرة لدولة معٌنة أو مجموعة من 

الدول فً القضاٌا األساسٌة للمجتمع الدولً بحسب ما ٌتماشى مع مصالحها.
1 

 

 ة الوارد فً مٌثاق األمم المتحدةالفرع الثانً: مفهوم القو

تعرٌفا واضحا ومحددا للقوة، فالمادة الثانٌة من ذات  مٌثاق األمم المتحدة لم ٌعط

باالمتناع جمٌعا  منظمة األمم المتحدةأعضاء حثها للدول  عند ،المٌثاق فً فقرتها الرابعة

فً عبلقاتهم الدولٌة عن التهدٌد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سبلمة األراضً أو 

لم  ،آخر ال ٌتفق ومقاصد األمم المتحدةاالستقبلل السٌاسً ألٌة دولة أو على أي وجه 

 القوة التً تحدثت عنها هً القوة المسلحة أو نوعا آخر من القوة. كانت تحدد ما إذا 

، انقسم الفقه الدولً فً تحدٌد مفهوم مصطلح القوة فً ظل هذا اإلبهام والؽموض  

 ةإلى ثبلث الثانٌة من مٌثاق األمم المتحدة المنصوص علٌه فً الفقرة الرابعة المادة

 اتجاهات:

 المفهوم الضٌق للقوةأوال: 

والذٌن ٌمثلون األكثرٌة من فقهاء القانون الدولً  ٌسٌر أصحاب االتجاه األول، 

من خبلل حصر مفهوم مصطلح القوة فً القوة  ،المعاصر، إلى إعطاء مفهوم ضٌق للقوة

المسلحة فقط دون سواها من إجراءات وأدوات القوة األخرى التً ٌمكن أن تلجا إلٌها 

ال الدول فً العبلقات الدولٌة، وهم ٌستندون فً ذلك على نصوص المٌثاق، وأٌضا األعم

خدام القوة ن دٌباجة المٌثاق نصت على حظر استالتحضٌرٌة التً أعدت له، حٌث إ

                                                           
 .43-42ٌاد ٌونس محمد الصقلً، مرجع سابق، ص إ 1
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على حق الدول فً الدفاع  10المسلحة فً ؼٌر المصلحة المشتركة، وكذلك نص المادة 

الذي تضمن  44نص المادة  ما تعرضت لعدوان قوة مسلحة، وكما أشارعن نفسها إذا 

اءات العسكرٌة إشارة اللجوء إلى القوة، فً إطار ٌعنً صراحة أنها تنصرؾ إلى اإلجر

؛ةأي القوة العسكرٌ
1

ا٠ُ جٔاع  Forces Arméesوٌنصرؾ تعرٌؾ القوات المسلحة  

تٔا ك٢  ،ٝؿ٤شٛا( - ج٣ٞح – تذش٣ح – )تش٣ح ٓا ذٌِٔٚ اُذُٝح ٖٓ ػ٘اطش اُوٞاخ أُغِذح

 ،، ٝأُٜٔاخ ٖٓ أعِذح ٝرخائشرُي األشخاص ٖٓ ضثاط ٝج٘ٞد ٖٝٓ ٣ِذن تْٜ ُخذٓرْٜ

 ٝاُر٢ ٣ٌٖٔ ُِذُٝح إٔ ذغرخذٜٓا ُوٜش اسادج دُٝح أخشٟ، ٝهذ اعرخذّ ٤ٓثام األْٓ أُرذذج

٣رؼٜذ ج٤ٔغ أػضاء  »اُر٢ جاء ك٤ٜا:  43ٛزا االططالح ك٢ اُلوشج األ٠ُٝ ٖٓ أُادج 

 ،األْٓ أُرذذج ك٢ عث٤َ دلع اُغِْ ٝاألٖٓ اُذ٢ُٝ إٔ ٣ضؼٞا ذذد ذظشف ٓجِظ األٖٓ

 ًٔا ٣وظذ .« ٔغِذحاُوٞاخ آُا ٣ِضّ ٖٓ  ،ت٘اء ػ٠ِ طِثٚ ٝطثوا الذلام أٝ اذلاهاخ خاطح

أُ٘ظٔح اُوٞاخ ٝأُجٔٞػاخ ٝاُٞدذاخ أُغِذح  تٜزا أُظطِخ ك٢ اُوإٗٞ اُذ٢ُٝ

اُٞاهؼح ذذد ه٤ادج ٓغئُٝح ػٖ ذظشف ٓشإٝع٤ٜا أٓاّ طشف ك٢ اُ٘ضاع، ذخضغ ُ٘ظاّ 

، ٣ٝشذذ١ أػضاإٛا، د٤ٖ ٣ثاششٕٝ ٕٞ اُ٘ضاع أُغِخاٗضثاط داخ٢ِ ٣ؼضص طاػح هاٗ

.ٖ اُغٌإ أُذ٤٤ٖٗخ ٓٞدذج أٝ أُثغح ػغٌش٣ح ذ٤ٔضْٛ ػػ٤ِٔاخ ػغٌش٣ح، تضا
2

 

وبالرجوع لمبدأ حظر استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة، نجد أنه إنما ٌشٌر إلى 

أٌده القانون  امطلق اباعتبارها حق ،القوة المسلحة منذ فجر التارٌخ وقبل التنظٌم الدولً

الدولً العام التقلٌدي، ففً عهد عصبة األمم استعمل لفظ الحرب داللة على ذلك، 

وبالتالً نصوص مٌثاق األمم المتحدة تشٌر فً مصطلح القوة إلى القوة المسلحة دون 

                                                           

إذا قرر مجلس األمن استخدام القوة، فإنه قبل أن ٌطلب من عضو ؼٌر ممثل  »من المٌثاق على: 44تنص المادة   1

، ٌنبؽً له أن ٌدعو هذا العضو إلى أن 43فٌه تقدٌم القوات المسلحة وفاء بااللتزامات المنصوص علٌها فً المادة 

 .« لحةوحدات من قوات هذا العضو المسٌشترك إذا شاء فً القرارات التً ٌصدرها فٌما ٌختص باستخدام 

2 Omar SADALLAH, Op.Cit, p 347. 
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األخذ بالتفسٌر الواسع الشامل كاإلجراءات القسرٌة، السٌاسٌة واالقتصادٌة، ألن ذلك 

دٌد من الصعوبات أمام معنى مصطلح القوة.ٌضع الع
1

 

بؤن  ، رأٌهممن أصحاب المفهوم الضٌق للقوة ،كما ٌعزز فقهاء القانون الدولً 

المقصود بالقوة ضمن سٌاق المٌثاق هو القوة العسكرٌة فقط، على أساس أن تطبٌق 

دوان اللجوء الستخدام هذه القوة إنما ٌتم بواسطة حرب عدوانٌة أو هجوم مسلح أو ع

تم استعمال  حٌثبدٌباجة المٌثاق هإالء  دلوٌستترتكبه الدول باستخدام قواتها المسلحة، 

إن هذا ٌعنً أنه لٌس هناك ما ٌمنع دولة ما من اللجوء إلى  ،« القوة المسلحة »عبارة 

أعمال انتقامٌة أو ؼٌرها تنطوي على استخدام القوة إذا ارتكبت دولة أخرى عمبل ٌتنافى 

.الدولً والقانون
2

 

ٌذهب الدكتور سعٌد سالم جوٌلى لتؤٌٌد هذا االتجاه، حٌث ٌرى أنه عبلوة على 

والمستمدة من نصوص المٌثاق، هناك  أصحاب المفهوم الضٌق للقوةالحجج التً أوردها 

التً حددت ممارسة الدفاع الشرعً، الذي ٌتضمن استخداما للقوة  10نص المادة 

فً هذه الحالة لرقابة المسلحة، بحالة الهجوم المسلح، وأخضعت ممارسة القوة المسلحة 

ن و السلطة الدولٌة التً ٌجوز لها أه مجلس األمن الذي أصبح فً ظل نصوص المٌثاق

ن نظام فً العبلقات الدولٌة. ومعنى ذلك أتستخدم أو تصرح باستخدام القوة المسلحة 

مركزٌة السلطة، الذي ٌعانً منه المجتمع الدولً، لم ٌتحقق إال فً حالة واحدة وهً 

إذا افترضنا أن نص  قوة بمفهومها الواسع، وبصورة أوضحالقوة المسلحة فقط ولٌس ال

بمفهومها الواسع، فإذا تعرضت إحدى الدول ألٌة أخطار تهدد ٌعنً القوة  16/14المادة 

                                                           
، دار الكتاب روعٌة القانونٌة الستخدام القوةالمش ستخدام القوة فً القانون الدولً:لحرش فضٌل، مبدأ حظر ا  1

 .21، ص 6104الحدٌث، القاهرة، 

اعتزمنا: أن نؤخذ أنفسنا وفً سبٌل هذه الؽاٌات  » : تنص الفقرة الثانٌة من دٌباجة مٌثاق األمم المتحدة على 2

بالتسامح، وأن نعٌش معا فً سبلم وحسن جوار، وأن نضم قوانا كً نحتفظ بالسلم واألمن الدولً، وأن نكفل بقبولنا 

مبادئ معٌنة ورسم الخطط البلزمة لها أال تستخدم القوة المسلحة فً ؼٌر المصلحة المشتركة، وأن نستخدم األداة 

القتصادٌة واالجتماعٌة للشعوب جمٌعها، قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقٌق هذه الدولٌة فً ترقٌة الشإون ا

 .«األؼراض
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مصالحها، فإنها تسعى إلى اللجوء إلى الوسابل المشروعة دولٌا، وتحجم عن اللجوء إلى 

القوة المسلحة حتى ال تضع نفسها فً موقؾ المخالؾ لقواعد الشرعٌة الدولٌة، وبالتالً 

حاب المفهوم الواسع والشامل للقوة، ٌعنً كما ذهب أص 16/14إذا كان تفسٌر المادة 

، وهً األكثر فعالٌة، بدون جدوى.سٌصبح استخدام القوة المسلحة
1

 

كما ٌدعم الدكتور سعٌد سالم جوٌلى رأٌه بحالة التردد التً تسود العمل الدولً، 

لها عندما قامت الدول العربٌة بفرض حظر على البترول الصادر إلى  مبرزا مثاال

دة األمرٌكٌة ودول أوروبا الؽربٌة، قامت هذه الدول بالعدول عن موقفها الوالٌات المتح

، وأعربت عن رأٌها بؤنه لٌس من حق الدول النامٌة اللجوء إلى 16/14اتجاه نص المادة 

مسلحة، واحتدم النقاش حول مثل هذه التدابٌر، التً تنطوي على نوع من القوة ؼٌر ال

من  16/14ي ٌندرج ضمن مفهوم نص المادة ي من تدابٌر الضؽط االقتصادتحدٌد أ

المٌثاق، بناء على ما سبق وفً ظل هذا الوضع فإنه ٌرى بعدم إمكانٌة اإلقرار بمفهوم 

من مٌثاق األمم المتحدة. 16/14واسع لنص المادة 
2
  

 ثانٌا: المفهوم الواسع للقوة

االتجاه أصحاب االتجاه الثانً أو المفهوم الواسع، وهم قلة مقارنة بؤصحاب 

وة بما فٌها حتى تلك األول، ٌرون أن مفهوم القوة ٌشمل كافة أشكال وصور الق

جراءات السٌاسٌة واالقتصادٌة التً تحمل معنى القسر وممارسة الضؽط فً العبلقات اإل

الدولٌة، سواء اقترنت بالقوة المسلحة أم جردت منها، وهم ٌدحضون االستنتاجات 

حاب المفهوم الضٌق للقوة ، كون نص دٌباجة المٌثاق ٌشٌر والحجج التً استند علٌها أص

إلى القوة المسلحة، والذي حقٌقة فٌه إشارة إلى المصلحة المشتركة، بمعنى أنها تندرج 

ضمن إطار نظام األمن الجماعً الذي حدده الفصل السابع من المٌثاق، وكذلك معنى 

م المتحدة إنما ٌنصرؾ إلى القوة من مٌثاق األم 44مصطلح القوة الواردة فً نص المادة 

                                                           
طبٌقٌة فً القانون مع دراسة تالسلم فً القانون الدولً العام: زمن فً سعٌد سالم جوٌلً، استخدام القوة المسلحة  1

 .26 ص ،0551وق، جامعة الزقازٌق، مصر، ، المجلة االقتصادٌة القانونٌة، العدد الخامس، كلٌة الحقالدولً للبحار
 .24نفس المرجع، ص  سعٌد سالم جوٌلً، 2
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نها استنتاج ؼٌر صحٌح، حٌث إ -للقوة  أصحاب المفهوم الواسع –المسلحة ، هو بحسبهم 

اللتٌن  46-40طار، وكذلك نص المادتٌن اإلوٌتعٌن تفسٌرها فً هذا  41مرتبطة بالمادة 

لتً تمارس تشٌران إلى التدابٌر العسكرٌة وؼٌر العسكرٌة، السٌاسٌة واالقتصادٌة، وا

بؽرض القسر واإلكراه.
1

 

 ،kelsenوعلى رأسهم الفقٌه كلسن من الفقهاء أصحاب المفهوم الواسع للقوة ٌرى 

لهذا  القوة المسلحة فقط، بل ٌمكن فًمعنى القوة  حصرأنه ما من سبب قانونً ٌدعو إلى 

أي شكل من أشكال الضؽط أو  السٌاسًو لٌشمل الضؽط االقتصادي تسعأن ٌ المعنى

وما ٌشابههما من اإلكراه السٌاسً واالقتصادي  ه حتىأن حجتهم فً ذلكو ،خرىاأل

 تهدٌدا لبلستقبلل السٌاسً للدولة، شكلوسابل الضؽط واإلكراه األخرى ٌمكن أن ت

.ٌساوي فً جسامته وخطورته استخدام القوة العسكرٌة
2

 

 القوة المسلحةمن ؼٌر أخرى إكراه ضؽط وعناصر توسٌع مفهوم القوة لٌشمل إن 

بؤنها المقدرة على جعل اآلخرٌن ٌستجٌبون  من خبللهتعرؾ القوة عام ٌنتج عنه تعرٌؾ 

طواعٌة أو ٌذعنون قسرا لما ٌراد منهم اإلقدام علٌه أو االمتناع عنه، وتعرؾ القوة 

إجرابٌا من خبلل القدرة على التهدٌد أو فرض الحرمان والقدرة على التؤثٌر السٌاسً من 

قوة الضؽط االقتصادي، أو من خبلل وسابل الدعاٌة والحرب النفسٌة وأسلوب خبلل 

.التفاوض الدبلوماسً
3 

 وتتنوع مظاهر استخدام القوة المسلحة على النحو التالً:

وذلك من خبلل هجوم دولة على دولة أخرى، وقد  لقوة كؤداة هجومٌة:ا -1

ما، أو االعتداء على استقبللها، أو ٌنطوي هذا المظهر على انتهاك السٌادة اإلقلٌمٌة لدولة 

                                                           
 .24لحرش فضٌل، مرجع سابق، ص   1

2 Ian BROWNLIE, Op.Cit, p35. 
ٌة لكل دراسة مقارنة للسٌاسات النووالشرعٌة الدولٌة وحتمٌات القوة : رانٌة محمد طاهر، السبلح النووي بٌن مبادئ 3

 .15، ص 6104، الطبعة األولى، المكتب العربً للمعارؾ، القاهرة، وكورٌا الشمالٌةمن إٌران 
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لى الموارد االقتصادٌة فرض عبلقات قوٌة جدا، أو الوصول إتؽٌٌر الوضع اإلقلٌمً، أو 

 عنوة.

أي استخدام القوة إما بهدؾ الدفاع عن النفس ضد أي  القوة كؤداة دفاعٌة: -2

هجوم أو لصد التهدٌدات التً تواجهها الدولة والتً لم ٌعد ٌجدي معها األدوات األخرى 

 األقل عنفا.

وٌقصد به استخدام القوة كوسٌلة لمنع ما قد تتعرض له  القوة كؤداة للردع: -3

هداؾ الهجوم دون أن تتكبد الدولة الدولة من هجوم، فالردع الفعال ٌإدي إلى إحباط أ

الخسابر المترتبة على دخولها فً مواجهات عسكرٌة مع خصومها. وتجدر اإلشارة إلى 

أن هذا النمط األخٌر أصبحت ترد علٌه قٌود كثٌرة، نتٌجة لزٌادة تكالٌؾ االستخدام 

.الفعلً للقوة العسكرٌة والتً لم ٌعد باإلمكان تحملها
1

ما تعرفه ك Deterrenceالردع و 

الموسوعات العلمٌة هو مجموعة تدابٌر تعدها أو تتخذها دولة واحدة أو أكثر تخوض 

صراعا سٌاسٌا من أجل خبلؾ بٌنها بؽٌة عدم تشجٌع األعمال العدابٌة التً ٌمكن أن 

ر والرعب فً الطرؾ وذلك عن طرٌق بث الذع ،تشنها دولة أو مجموعة دول معادٌة

دام على أي عمل عدابً. وهذا التعرٌؾ ٌنطبق على جمٌع ه عن اإلقاآلخر من أجل ثنٌ

لذا فالردع لم ٌكتشفه الفكر  ،أنواع التسلح بما فٌها التقلٌدي والتكتٌكً واالستراتٌجً

االستراتٌجً مع ظهور السبلح النووي بل كان معروفا من قبل كآلٌة محورٌة لنظام 

توازن القوى.
2

 

 ثالثا: المفهوم المختلط للقوة

فً تحدٌد مفهوم القوة الوارد فً نصوص مٌثاق  جانب االتجاهٌن السابقٌنإلى 

قام بالجمع حٌث ، للقوة المختلط ٌتبنى أصحابه المفهوم، هناك اتجاه ثالث األمم المتحدة

أن مصطلح القوة المنصوص علٌها فً الفقرة رى أنصار هذا االتجاه بٌن سابقٌه، وٌ

كذلك بعض صور القوة  ونهو القوة المسلحة، وٌضٌفالرابعة للمادة الثانٌة من المٌثاق 

األكثر شٌوعا، على سبٌل المثال ال الحصر، من أجل إرشاد المنظمات الدولٌة المكلفة 

                                                           
 .10ل محمود عبده، مرجع سابق، ص أحمد جبل 1
 .14المرجع السابق، ص  رانٌة محمد طاهر، 2
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بحفظ السلم واألمن الدولٌٌن، أو إعادتهما إلى نصابهما، لتطبٌق القاعدة العامة على كل 

المتحدة فً قرارها الصادر  حالة خاصة تعرض علٌها، وقد أخذت الجمعٌة العامة لؤلمم

، الخاص بتعرٌؾ العدوان، بؤسلوب التعرٌؾ المختلط، أي األخذ 0534دٌسمبر  04فً 

 بنمط هذا االتجاه.

وتشٌر الدراسات العدٌدة فً هذا الصدد إلى أن مفهوم العدوان فً ظل مٌثاق 

حتى عام  0511األمم المتحدة، طالت فترة دراسته إلى ما ٌقارب ربع قرن ) من عام 

(، حاول فٌها فقهاء القانون الدولً التوصل إلى تعرٌؾ لمفهوم العدوان، مما ٌدل  0534

على الجدل الذي احتدم حول هذا الموضوع بٌن أنصار المفهوم المرن للعدوان، وأنصار 

المفهوم الجامد الذي ٌضع تعددا جامعا مانعا لصور القوة.
1

   

 Ian BROWNLIE براونلًآٌان ومنهم  ،المختلط االتجاهٌمٌل أصحاب 

إلى رأي كالسن مع القول بؤن القوة ال نوعا ما ، Rosalyn HIGGINSوروزالٌن هجنز

ه أنٌقصدون بذلك هم ، وضعٌؾتشمل اإلكراه ؼٌر العسكري الذي ٌمارس على مستوى 

ؼٌر العسكري مع استعمال القوة المسلحة ٌجب أن ٌكون استخدام اإلكراه  حتى ٌتساوى

ممارسة الضؽوط أن  معتقدٌنبدرجة تكفً لتقٌٌد حرٌة تصرؾ الدولة الموجه ضدها، 

فإن  ومن هذا المنطلق  الدولٌة، عادي ٌدخل ضمن الممارسةأمر  ؼٌر العسكرٌة هو

والتً ال تشكل  ،اللجوء الستعمال وسابل اإلكراه والضؽط ؼٌر العسكرٌة بشكل ضعٌؾ

وال  امشروع ٌعد عمبل ،ستقبلل السٌاسً للدولةمساسا مباشرا بالسبلمة الترابٌة واال

 ٌعتبر جرٌمة دولٌة.

أنه إذا ما تم التسلٌم فرضا أن  Ian BROWNLIEبراونلً  آٌان كما ٌقول 

بد من تحدٌد  بلفالمقصود بالقوة فً مٌثاق األمم المتحدة هو القوة العسكرٌة دون سواها، 

مستعمل، د المقصود بنوع السبلح الأي بعبارة أخرى ٌجب تحدٌ ،حجم ومقدار هذه القوة

اح وحتى تدمٌر األسلحة أم كل ما ٌنتج عنه إزهاق لؤلرو فهل ٌقصد به نوع محدد من

ضؽط الهنا ٌمكن إدراج ف لمنطلق إذا كانت العبرة بالنتٌجةمن هذا ا الممتلكات المادٌة ؟
                                                           

 .21لحرش فضٌل، مرجع سابق، ص   1
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، ففرض الحصار االقتصادي مدمرا أٌضا ضمن مفهوم القوة كونه االقتصادي واإلكراه

وقطع سبل التموٌن بالحاجٌات الضرورٌة خصوصا الؽذاء والدواء ٌإدي حتما للتسبب 

فً مجاعة تقضً على البشر وحتى نفوق الحٌوان، وٌمكن قول نفس الشًء بالنسبة 

تهدؾ التً  الحرب النفسٌة واإلعبلمٌة الذي من أبرز صوره السٌاسًلئلكراه والضؽط 

ستقرار البلاٌإدي حتما إلى خلق حالة من  ما ،بٌن الشعوب وؾ والفزعزرع الخإلى 

ٌماثل القوة  سبلحااالقتصادي والسٌاسً عتبار الضؽط اوهكذا ٌمكن  واالنفبلت األمنً،

من حٌث النتٌجة المتمثلة فً إزهاق األرواح، تدمٌر الممتلكات وانتهاك  المسلحة

.للدولة االستقرار واالستقبلل السٌاسً
1

 

إن المؽزى والهدؾ من وراء تحرٌم استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة الذي       

جاء به مٌثاق األمم المتحدة هو الحفاظ على األرواح والممتلكات وإنقاذها من وٌبلت 

،الحروب والنزاعات المسلحة
2

ومن هذا المنطلق فالعبرة فً تحدٌد مفهوم القوة لٌس  

وإنما بالنتٌجة التدمٌرٌة له، وفً  ،تخدم فً النزاع المسلحأي نوع السبلح المس ،بالوسٌلة

تشكل تهدٌدا خطٌرا التً بسبب آثارها القاتلة  ،هذا اإلطار فإن مسؤلة األسلحة الكٌماوٌة

أثارت إشكاال حول ما إذا كانت تندرج ضمن مفهوم القوة الذي جاء به  ،للبشرٌة والبٌبة

مٌثاق األمم المتحدة، فمن جهة هذا النوع من األسلحة هو فً األصل عبارة عن مبٌدات 

للحشابش استؽلت فٌما بعد فً الحروب، ومن جهة ثانٌة فهً ال تتضمن انفجارا أو 

ا بالمجموعة الدولٌة للتحرك ، وهذا ما حدتدمٌرا التً هً من خصابص األسلحة التقلٌدٌة

من أجل اإلقرار بؤن استخدام العوامل التً ال تتضمن انفجارا أو تدمٌرا ٌشكل استخداما 

للقوة، وتحدٌد ما هو مباح وما هو محظور فً اإلنتاج الكٌماوي للدول، ولم ٌكن األمر 

                                                           
1 Ian BROWNLIE, Op. Cit, p 36. 

نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلٌنا على أنفسنا أن ننقذ  »: األمم المتحدة علىتنص الفقرة األولى من دٌباجة مٌثاق  2

 األجٌال المقبلة من وٌبلت الحرب التً فً خبلل جٌل واحد جلبت على اإلنسانٌة مرتٌن أحزانا ٌعجز عنها الوصؾ،
...». 
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ن تملكان مخزونات تا، فهاتان الدولبالسهولة فً خضم الصراع األمرٌكً السوفٌاتً

.األسلحة كبٌرة من هذه
1  

اتفاقٌة بارٌس لحظر األسلحة الكٌمٌابٌة المبرمة فً  وقد كللت الجهود الدولٌة بعقد

كانت  ، ؼٌر أنه تجدر اإلشارة إلى أنهفرضت منعا نهابٌا لتلك األسلحة التً  1993العام 

اعات المسلحة نزفً ال األسلحة الكٌمٌابٌة عمالاست حظرأخرى ل دولٌة محاوالتهناك 

اتفاقٌة شؤن، من ذلك عبر اتفاقات دولٌة محددة فً هذا ال ،فً الماضً سبقت هذه االتفاقٌة

كانت قد منعت بشكل محدد استخدام األسلحة السامة واألسلحة التً  0513 سنةالهاي ل

أثناء نقة نها لم تنجح فً حظر استخدام الؽازات الخاأ ، ؼٌرله ًالتً تسبب عذابا ال داع

جاء بروتوكول جنٌؾ للعام  العالمٌة األولى الحرب أعقابفً و ،الحرب العالمٌة األولى

وضوحا استخدام الؽازات الخانقة ووسابل الحرب دقة وبشكل أكثر  حظرلٌ 0561

ن البروتوكول بدوره لم فإ ،0513ؼٌر أنه وعلى ؼرار اتفاقٌة الهاي لعام البٌولوجٌة، 

ن استخدامها كان إهابً الستخدام مثل تلك األسلحة، حٌث ٌنجح فً تحقٌق الحظر الن

 .مسموحا به كرد على أي هجوم محتمل ُتستخدم فٌه األسلحة الكٌمٌابٌة

حٌازة واستخدام األسلحة الكٌمٌابٌة ، تطوٌر نشاط ٌهدؾ إلنتاج،تحظر االتفاقٌة كل 

تمام تدمٌر األسلحة للتحقق من إ خاصااالتفاقٌة نظاما  كما وضعتوالمواد المرتبطة بها؛ 

ٌقوم ٌتضمن زٌارات تفتٌشٌة للدول األطراؾ  الكٌمٌابٌة الموجودة لدى الدول األطراؾ،

بعد إخطار الدول مسبقا بوقت قصٌر،حظر األسلحة الكٌماوٌة  منظمة بها مفتشو
2

 حٌث 

                                                           
1
 Jocelyn CLERCKX, La vérification de l’élimination de l’arme chimique: essai d’analyse 

et d’évaluation de la convention de Paris de 13 janvier 1993, Publications de l’université 

de Rouen, France, 2001, pp 08-13.  
، ٌقع مقرها بمدٌنة الهاي الهولندٌة، 0553هً مإسسة دولٌة تؤسست سنة  OPACمنظمة حظر األسلحة الكٌمٌابٌة  2

تعمل منظمة حظر األسلحة الكٌمٌابٌة اتفاقٌة حظر األسلحة الكٌمٌابٌة، كما  المنظمة فً تطبٌق وتنفٌذ ٌتجسد دور هذه

 :من األهداؾ، وأهمها مجموعةعلى تحقٌق 

 عدم انتشار األسلحة الكٌمٌابٌة عبر مراقبة الصناعة الكٌمٌابٌة لمنع األسلحة الجدٌدة من إعادة النشؤة،-

 دمٌر جمٌع األسلحة الكٌمٌابٌة الموجودة تحت التحقق الدولً من قبل المنظمة،نزع السبلح الكٌمٌابً بت -
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بالتحقق من مدى مطابقة الوضع الفعلً للبٌانات التً ٌتضمنها التقرٌر  المفتشون ٌقوم

عملٌات فإن وإضافة إلى هذا  ؛قدم من قبل الدولة المعنٌة فً التصرٌحات الدورٌةالم

 إنتاج واستخدام عدد من المواد الكٌمٌابٌة المستخدمة بشكل واسع فً االستهبلك المدنً

 هاخضع لرقابة مستمرة، لكونها ممكنة االستخدام أٌضا لتصنٌع أسلحة كٌمٌابٌة. وبتصدٌقت

لتصنٌع أسلحة  أي نشاطباالمتناع عن  كذلكالدول األطراؾ  على االتفاقٌة، التزمت

ماثلة، كل هذا تحت طابلة كٌمٌابٌة وعدم تشجٌع دول أخرى على ممارسة أنشطة م

ٌمكن للمنظمة القٌام بعملٌات تفتٌش . لبلتفاقٌة  خرقارتكب دولة تعقوبات ضد كل  فرض

إحدى  تتقدم بها شكوىفً حاالت االشتباه فً وجود خرق لبلتفاقٌة أو بناء على ، خاصة

أو  ،إلى التحقق على أرض الواقع من مدى صدق االتهامات هدؾالدول األطراؾ، ت

لم أو التفتٌش على حاالت  ،االشتباه فً وقوع انتهاكات لبللتزامات الناشبة عن االتفاقٌة

أو التحقق من االستخدام المشتبه فً حدوثه  ،رٌةالدو هافً تصرٌحات تذكرها الدول

.ألسلحة كٌمٌابٌة
1

 

ٌندرج ضمن خانة استخدام القوة التً أشار ٌمكن أن الكٌماوٌة استخدام األسلحة  إن

هذا النوع أن فالنقطة األولى هً ، إلٌها مٌثاق األمم المتحدة انطبلقا من نقطتٌن أساسٌتٌن

  ها أسلحة وبؤن استخدامها ٌكون نوعا من الحروبالمشار إلٌها توصؾ بؤن من األسلحة

على ؼرار أن هذه األسلحة  ،هً األهمو ،النقطة الثانٌةأما  ،الكٌماوٌة أو الجرثومٌة

بل أكثر من ذلك  ،الممتلكاتتدمٌر الحٌاة و لقضاء علىلكذلك تستخدم األسلحة التقلٌدٌة 

 2 .ؤسلحة التدمٌر الشاملضمن ما ٌعرؾ بفهً تصنؾ 

                                                                                                                                                                                

 ،تقوٌة التعاون الدولً إلنجاح تنفٌذ االتفاقٌة وتعزٌز االستخدام السلمً للكٌمٌاء -

تملك الكثٌر من الدول األعضاء القدرة  ، حٌث التوفٌر المساعدة والحماٌة للدول األطراؾ ضد التهدٌدات الكٌمٌابٌة -

 من األسلحة الكٌمٌابٌة، مما ٌعنً حاجتها للحماٌة والمساعدة، رعاٌاهاعلى حماٌة 

 .تحقٌق عالمٌة االنضمام إلى المنظمة بتسهٌل التعاون الدولً وتكوٌن القدرات الوطنٌة -

1 Jocelyn CLERCKX, Op.Cit, Pp 20-30. 
2
Ian BROWNLIE, Op.Cit, p 37.  
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تظهر له أهمٌة كبرى  مفهومٌن سواء الضٌق أو الموسع للقوةؤي من الب األخذإن 

 حتمالقوة ل أو التفسٌر الضٌق مفهومالوذلك ألن األخذ بالتً تترتب عن ذلك، نتابج ال فً

دفاعا عن نفسها و للضرر درءا أي إجراء اللجوء التخاذسٌحرم الدول المعتدى علٌها من 

توسٌع مفهوم والعدل  من الصاببفوعلٌه  ،العكس صحٌحتجاه أي اعتداء ؼٌر مسلح وا

أو االقتصادٌة وحتى تلك الضؽوط السٌاسٌة  سواء القوة بحٌث ٌشمل كل الضؽوطات

، إضافة إلى استخدام كافة أشكال القوة النفسٌة المتمثلة فً الدعاٌة واإلعبلم المضاد

التً كثٌرا ما  ضعٌفةالدول المصلحة ل حماٌةلما فً ذلك من  ،األخرى المشار إلٌها سابقا

، لقوةل بعض الدول ال تلجؤ لبلستخدام المباشر أن كما ،كانت ضحٌة لشتى صور العدوان

الدول تعد مسإولة عن اللجوء إلى فإن هذه  مع ذلك، وةؼٌر مباشر بل قد ٌكون بطرٌقة

النظامٌة أو تم القتال بواسطة قواتها أسواء  ،استعمال القوة المسلحة والمحرمة فً المٌثاق

 عن طرٌق قوات ؼٌر نظامٌة توظفها لممارسة عدوانها.

، أصدرت محكمة العدل الدولٌة حكما فً قضٌة األنشطة العسكرٌة 0542سنة فً 

وشبه العسكرٌة فً نٌكاراؼوا وضدها، أوضحت المحكمة من خبلله نقطة مهمة، وهً 

لٌست جامدة وثابتة، حٌث ونشطة و أن أحكام مٌثاق األمم المتحدة هً أحكام دٌنامٌكٌة

نها عرضة للتطور والتؽٌر من خبلل سلوك الدول وممارستها البلحقة. كما أشارت إ

المحكمة كذلك إلى أن المٌثاق ال ٌتضمن سابر القواعد القانونٌة الناظمة الستخدام القوة 

ذه ة لم تتطرق فً هوبالرؼم من أن محكمة العدل الدولٌ فً العبلقات الدولٌة المعاصرة.

لة التفسٌر الواسع أو التفسٌر الضٌق أو الحرفً لنصوص مٌثاق األمم القضٌة إلى مسؤ

المتحدة المتصلة باستخدام القوة، إال أنها أقرت بإمكانٌة نشوء قواعد قانونٌة جدٌدة 

استثناء من قاعدة تحرٌم استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة، وهو ما ٌعنً أن المحكمة 

و نشطا قة باستخدام القوة تفسٌرا ؼابٌا أٌر نصوص المٌثاق المتعلتعترؾ بفكرة تفس

بالنظر للممارسة الدولٌة وما ٌعترٌها من تطورات وتؽٌرات.
1

 

                                                           
، 6114محمد خلٌل الموسى، استخدام القوة فً القانون الدولً المعاصر، الطبعة األولى، دار وابل للنشر، األردن،  1
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إلى تفسٌر متجدد ع أحكام مٌثاق األمم المتحدة المنظمة الستخدام القوة تخض

من  وتواجههاومتطور ٌنسجم مع متطلبات الحٌاة الدولٌة ومع ما ٌسودها من تقلبات 

فهو ٌخضع لضوابط  ،تحدٌات، إال أن هذا التفسٌر النشط لٌس مزاجٌا أو عشوابٌا

مصالح دولة من الدول أو أكثر، وال ٌمكن أن ٌترك رهنا لرؼبات ول ومعاٌٌر محددة جدا،

أن واقع  كما فمثل هذا التفسٌر ٌجب أن تإكده ممارسة وسلوكٌة جماعة الدول بعمومها.

مرٌكٌة أن بعض الدول الكبرى وعلى رأسها الوالٌات المتحدة األ الدولٌة أظهرالعبلقات 

مصالحها  ةخدمٌكفل بما  ظمة الستخدام القوةتطوٌع قواعد القانون الدولً المن تسعى إلى

عدم سح المجال أمام هذه المحاوالت ، ومما فوٌتفق مع رإٌتها وتفسٌرها لهذه القواعد

وعدم  الواردة فً مٌثاق األمم المتحدة ة باستخدام القوةقلمتعالكفاٌة القواعد القانونٌة 

والقابم على األحادٌة القطبٌة  عقب نهاٌة الحرب الباردة الذي جاء للنظام الدولً متهامبلء

المتحدة فً تؽطٌة بالرؼم من مساهمة الجمعٌة العامة لؤلمم  .بزعامة الوالٌات المتحدة

خبلل إصدارها للعدٌد من التوصٌات واإلعبلنات من  ،المٌثاقنصوص هذا العجز فً 

المكرسة لجملة من المبادئ والقواعد الدولٌة فً مجال استخدام القوة فً العبلقات 

عبلنات كتفسٌر عام للتعامل مع هذه التوصٌات واإل وجود توجه دولً، إضافة إلى الدولٌة

عرفً فً مجال  ونصوصه أو كمساهمة فً تكوٌن قانون دولً رسمً ألحكام المٌثاق

هذه توضحها ، إال أن هناك عددا من الجوانب والموضوعات التً لم استخدام القوة

القول إذا  وفً هذا الصدد ٌمكن قاطعة بشؤنها.إجابة كما لم تجد اإلعبلنات والتوصٌات 

إزاء بعض  ،أن الؽموض والنقص الذي ٌعتري الصكوك االتفاقٌة واإلعبلنٌة فً آن معا

 – ، أدىتعلقة باستخدام القوة وعمومٌة األلفاظ والعبارات المستعملة فٌهاالموضوعات الم

مات الحادة فً هذا المجال، ولعله إلى جملة من االختبلفات واالنقسا -إديوما زال ٌ

بصورة كبٌرة فً استخدام القوة فً حاالت عدٌدة بصورة متعسفة وؼٌر مبررة  ساهم

إلى تفسٌرات وتؤوٌبلت تمسكت بها الدول بخصوص هذه الصكوك، وهً  ااستناد

تفسٌرات تحتاج إلى تؤمل ودراسة للوقوؾ على مدى انسجامها مع القانون الدولً وعلى 

دورها فً تعدٌل القانون النافذ فعبل فً هذا الخصوص.
1
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 مفهوم النزاع المسلح الدولً المطلب الثانً:

 

اإلنسان فكرة التكتبلت أو التجمعات البشرٌة إلى ؼاٌة منذ اللحظة التً عرؾ فٌها 

للقوة المسلحة أو العسكرٌة  االحتكام، كان نة المجتمع الدولً بما هو علٌه اآلتبلور فكر

حدٌثا  أو ما ٌصطلح علٌه فً العبلقة بٌن التجمعات البشرٌة قدٌما هو السمة البارزة

من  ، تعددت التسمٌاتالنزاعات القابمة، سواء للسٌطرة أو لتسوٌة بالعبلقات الدولٌة

ولكن المظهر بقً واحدة أال وهو استعمال  ،« النزاع المسلح »إلى  «الحرب»مصطلح 

الطرؾ سٌطرة على اللتثبٌط وٌسعى من خبللها أحد أطراؾ الصراع وسابل تدمٌرٌة 

الجوهري الذي ٌثور بٌن فقهاء  االختبلؾ، كما أن المسلح خر من أطراؾ الصراعاآل

ما هو مشروع من مظاهر استخدام واستخبلص تحدٌد وخبراء القانون الدولً هو حول 

 .القانون الدولً والمواثٌق الدولٌة ألحكامالقوة المسلحة وتمٌٌزه عما هو انتهاك 

تحرٌم استخدام القوة  استثناءات على مبدأ أدرجتقد  ولما كانت هٌبة األمم المتحدة

استخدام القوة فً إطار ما ٌعرؾ بنظام من خبللها  ، تبٌحالمسلحة فً العبلقات الدولٌة

، هذا ما أثار حفٌظة بعض من الجماعً من أجل الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌناأل

التً جاء بها  االستثناءاتاستخدام القوة فً إطار اعتبار  وانقسم الفقه حول مدى الفقهاء،

واإلجابة  هذه المسؤلة توضٌحإن  .من قبٌل النزاعات المسلحة أم ال مٌثاق األمم المتحدة

ٌكمن فً إٌجاد تعرٌؾ خاص بالنزاعات المسلحة الدولٌة  على اإلشكال الذي تطرحه

ٌمٌزها عن باقً مظاهر استخدام القوة المسلحة ) الفرع األول (، وكذا التطرق إلى ذلك 

المسلحة  النزاعات المشروع للقوة من قبٌلستخدام المدى اعتبار االجدل القابم حول 

 ) الفرع الثانً (. الدولٌة
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 النزاعات المسلحة الدولٌةتعرٌف  الفرع األول:

شهد التطور التارٌخً لمشروعٌة الحرب أو استخدام القوة مروره بالكثٌر من 

المراحل منذ العصور القدٌمة إلى ما هو الحال علٌه فً الوقت الراهن، ففً ظل القانون 

الدولً التقلٌدي كانت الحرب مشروعة، حٌث كان ٌحق ألٌة دولة اللجوء إلى القوة لحسم 

زعاتها الدولٌة، فالقانون الدولً التقلٌدي لم ٌحظر الحرب انطبلقا من كونها  حقا منا

 طبٌعٌا تمارسه الدول فً إطار سٌادتها المطلقة.

ضع القٌود وفً تحول وتطور هام لؤلحداث، تجلى فً ظهور تلك المحاوالت والجهود لو

ومإتمر الهاي الثانً عام  0455فً مإتمر الهاي عام  على الحرب، كانت أولها

، إذ تجسدت هذه القٌود فً تلك اإلجراءات الشكلٌة التً نصت علٌها اتفاقٌة الهاي 0513

ٌجب أن ال تبدأ األعمال  »الخاصة بإعبلن الحرب فً المادة األولى بؤنه:  0513سنة 

ما فً صورة إعبلن حرب لسبب الحربٌة إال بعد إخطار سابق لها ال لبس فٌه، وٌكون إ

طلباتها وتطلب إجابتها،  ً تذكر فٌه الدولة موجهة اإلنذارما، أو فً صورة إنذار نهاب

 »فتقضً بؤنه:  . أما المادة الثانٌة من نفس االتفاقٌة« وإال اعتبرت الحرب قابمة بٌنهما

ام الحرب ٌجب إعبلن حالة الحرب دون تؤخٌر إلى الدول المحاٌدة، وال ٌترتب عن قٌ

ج بالنسبة لهذه الدول أي أثر إال بعد وصول الببلغ إلٌها، ولٌس للدول المحاٌدة أن تحت

.« علمت بقٌام الحرب بعدم وصول اإلعبلن لها إذا
1
  

ال الدول لمبادئ أوجبت االتفاقٌات الدولٌة التً رعت أصول الحرب وتنظٌمها امتث

عٌة شرعا وقانونا، حٌث شددت حتى تحظى أعمال الحرب بالمشرو معترؾ بها دولٌا

على ضرورة اإلخطار المسبق من قبل أطراؾ الحرب قبل نشوبها، وإعبلن الحرب 

 ٌجب أن ٌتقٌد بشرطٌن أساسٌٌن هما:

 اإلعبلن ذو األثر الفوري، وٌجب أن ٌكون متضمنا أسباب إعبلن الحرب. -0

                                                           
رٌع اإلسبلمً سعٌد محمد أحمد باناجة، المبادئ األساسٌة للعبلقات الدولٌة والدبلوماسٌة وقت الحرب والسلم بٌن التش 1

 .010، ص 0541والقانون الدولً العام، الطبعة األولى، مإسسة الرسالة، بٌروت، 



  

84 
 

سمة، اإلعبلن المشروط )اإلنذار(، وٌكون على شكل إخطار، ٌصاغ بعبارات حا -6

وموجها إلى إحدى الدول بهدؾ إجبارها على القٌام أو االمتناع بعمل معٌن خبلل فترة 

محدودة، وإال بدأت الحرب.
1

 

الخاصة بإعبلن  0513سار عهد عصبة األمم فً نفس سٌاق اتفاقٌة الهاي  لسنة 

حٌث جاء عهد عصبة األمم بخطوة هامة فً سبٌل التحرٌم التدرٌجً للحرب، الحرب، 

احاطها ببعض القٌود لٌس لمنعها ولكن ألجل ربح الوقت وتؤجٌل نشوبها لمدة من إذ 

الزمن قد ٌتٌسر خبللها العمل على تجنب وقوعها؛ وكان مجًء مٌثاق األمم المتحدة 

فاصبل وقاطعا فً تحرٌم الحروب، وحظر اللجوء الستخدام القوة فً العبلقات الدولٌة، 

فكرة الحرب ذاتها وعلى القانون المنظم لها، واألكثر وقد انعكس هذا التطور على مفهوم 

من ذلك فقد أدى هذا التطور إلى اختفاء نظرٌة الحرب واستبدالها بنظرٌة اخرى تتفق مع 

عصر األمم المتحدة وما جاء بمٌثاقها من أحكام وهً نظرٌة النزاعات المسلحة.
2

 

قبل أن ٌشاع  « قانون الحرب »دأب الفقه التقلٌدي على استعمال مصطلح 

القانون الدولً  »، لٌستخدم بعد ذلك مصطلح « قانون النزاعات المسلحة »اصطبلح 

 «قانون الحرب »، ولبن ظلت بعض المإلفات تعتمد على استعمال عبارتً « اإلنسانً

، فإن األدبٌات الحدٌثة ذات الصلة تتجه عموما إلى إقرار « قانون النزاعات المسلحة »و

،« ن الدولً اإلنسانًالقانو »اصطبلح 
3

وٌبلحظ ذلك بالخصوص فً منشورات  

الهٌبات الدولٌة المتخصصة، ونشٌر فً هذا السٌاق إلى تفرقة قدٌمة بٌن قانون جنٌؾ 

وقانون الهاي، وهً تفرقة لها ما ٌبررها من جهة النظر التارٌخٌة، إذ ٌتحدد انطبلق 

ة، بٌنما تتجه اتفاقٌات جنٌؾ بهدفها العام والمتمثل فً حماٌة الضحاٌا والممتلكات المدنٌ

اتفاقٌات الهاي إلى وضع قٌود على سٌر العملٌات العسكرٌة وسلوك المتحاربٌن، إال أنه 

                                                           
 .635، ص 6114محمد ولٌد أحمد جرادي، اإلرهاب فً الشرٌعة والقانون، الطبعة األولى، دار النفابس، لبنان،  1
، ص 6114، المكتبة المصرٌة، اإلسكندرٌة القوة فً فرض الشرعٌة الدولٌة،  استخدامماهر عبد المنعم أبو ٌونس،  2

63. 
 Jeanإلى الفقٌه القانونً السوٌسري جون بٌكتت  «القانون الدولً اإلنسانً»ٌعود الفضل فً استخدام مصطلح  3

Simon PICTET  الذي استخدمه فً الخمسٌنٌات من القرن الماضً لٌحل محل قانون الحرب، وكذلك إلى مجموعة
من قبل اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر والهبلل األحمر الدولٌٌن لحماٌة الضحاٌا اثناء النزاعات من الجهود المبذولة 

 الدولٌة المسلحة.
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 0455من الناحٌة العملٌة، والقانونٌة أٌضا، تتكامل أحكام معاهدات الهاي لعامً 

لتتشكل منظومة  -0533حتى بروتوكول  0424منذ  -، ومعاهدات جنٌؾ 0513و

ة العناصر، ؼاٌتها الحد من آثار الحروب وإقرار شًء من قانونٌة متكاملة مترابط

التوازن بٌن الضرورات الحربٌة واالعتبارات االنسانٌة.
1

 

القانون »و « قانون النزاعات المسلحة »و « قانون الحرب »وتعتبر مصطلحات 

مترادفة فً المعنى، فالمصطلح التقلٌدي الذي كان سابدا حتى إبرام  «الدولً اإلنسانً

، ألنه كان ٌنظم الحرب ووسابلها وآثارها « قانون الحرب »اق األمم المتحدة كان مٌث

إال  شروعة وفقا لمٌثاق األمم المتحدةوالهدنة وما ٌتعلق بها. ولما أصبحت الحرب ؼٌر م

فً دٌباجة المٌثاق عند اإلشارة إلى  « حرب »فً حاالت محددة، حٌث وردت كلمة 

، « استخدام القوة »ثم استخدم المٌثاق تعبٌر  ،ت الحروبإنقاذ األجٌال القادمة من وٌبل

، ثم وفً بداٌة « قانون النزاعات المسلحة »ثم بعد ذلك شاع استخدام مصطلح 

السبعٌنات تؤثر هذا القانون بحركة حقوق اإلنسان على الصعٌد الدولً خاصة فً أعقاب 

،0524مإتمر طهران عام 
2

 « الدولً اإلنسانًالقانون  »وشاع استخدام مصطلح  

كمصطلح مستحدث لمصطلحات سابقة، لتصبح أوفى وأوسع مدلوال.
3

 

كان من شؤن حظر اللجوء إلى استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة، بمقتضى مٌثاق 

، لما «قانون الحرب»األمم المتحدة، أنه أصبح من الضروري تجاوز عبارة أو مصطلح 

القانون الدولً العام المعاصر بتنظٌم ظاهرة  فً األمر من تناقض، فكٌؾ ٌمكن تكفل

ون فً حد ذاته،  دولٌة هً فً األصل قد لحقها الحظر بمقتضى القواعد اآلمرة لهذا القان

اإلبقاء على استخدام القوة المسلحة بصفة مطلقة بمعرفة الدول فً وكؤنه ٌقر بذلك 
                                                           

الحماٌة الدولٌة للممتلكات الثقافٌة أثناء النزاعات الدولٌة المسلحة، الطبعة األولى، مركز الكتاب  ،وبة عبد الؽنًح 1

 .66، ص 6103األكادٌمً، عمان، 
 01أفرٌل إلى ؼاٌة  66المإتمر الدولً لحقوق اإلنسان، انعقد فً طهران فً الفترة الممتدة بٌن مإتمر طهران أو  2

، الستعراض التقدم الذي تم تحقٌقه خبلل األعوام العشرٌن التً انقضت منذ اعتماد اإلعبلن العالمً لحقوق 0524ماي 

شكبلت المتصلة باألنشطة التً تضطلع بها األمم المتحدة من أجل اإلنسان ولصٌاؼة برنامج للمستقبل، وقد نظر فً الم
تعزٌز حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة وتشجٌع احترامها، وقد ربط رسمٌا بٌن حقوق اإلنسان والقانون الدولً 

 «لحةاحترام حقوق اإلنسان فً النزاعات المس»اإلنسانً، حٌث أكد المإتمر فً قراره الثالث والعشرٌن والمعنون 
 على تطبٌق االتفاقٌات القابمة بشؤن النزاعات المسلحة تطبٌقا أفضل وعلى إبرام المزٌد من االتفاقٌات بخصوص ذلك.

باسم خلؾ العساؾ، حماٌة الصحفٌٌن أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة األولى، دار زهران للنشر والتوزٌع، عمان،  3

 .11-11، ص 6101
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قرار على ضرورة تجاوز ذلك عبلقاتها الدولٌة المتبادلة؛ وهذا ما دفع بالفقه إلى االست

 المصطلح، واستبداله بمفهوم قانون النزاعات المسلحة الدولٌة. 

مفهوم قانون النزاعات المسلحة الدولٌة، حسبما ٌظهر من صٌاؼته، ٌؽلب علٌه 

طابع الحٌاد، حٌث هو ال ٌحمل البتة فً طٌاته شبهة التنظٌم الدولً لعدم المشروعٌة التً 

رة العدوان، على نحو ما قد كان فً شؤن اصطبلح قانون تكتنؾ بصفة خاصة ظاه

فً القانون الدولً المعاصر لم  قانون النزاعات المسلحة الدولٌة الحرب، فاعتماد مفهوم

ٌكن إذن فحسب تجاوزا لفظٌا.
1

 

ٌلعب دورا مهما وأساسٌا فً نطاق  طبٌعة النزاع المسلح والمقصود بهإن تحدٌد 

وأهمٌة أخرى ال تقل عن األولى فً نطاق المنظمات الدولٌة العبلقات الدولٌة من جهة، 

من حٌث تطبٌق األعراؾ والتشرٌعات الدولٌة المتعلقة بهذا النزاع المسلح. ولكن كقاعدة 

عامة فإن االتفاقٌات الدولٌة ال ٌوجد فٌها تعرٌؾ محدد لمصطلح النزاعات المسلحة، 

ة، حٌث ذهب البعض من الفقهاء إلى القول وهذا ما دفع بالفقه الدولً لبلجتهاد فً المسؤل

بصرؾ النظر عما ، بؤن النزاع المسلح هو تدخل القوة المسلحة لدولة ضد دولة أخرى

حٌن ذهب البعض اآلخر إلى  فً إذا كان هذا الهجوم المسلح مشروعا أو ؼٌر مشروع،

شكل أو ال وذلك ألن الظروؾ التً قد ت ،أنه ال ٌوجد تعرٌؾ محدد دولٌا للنزاع المسلح

تشكل أي نزاع مسلح عدٌدة ومختلفة بعض الشًء، ولتقٌٌم ذلك ٌجب الرجوع إلى وقابع 

وبٌن هذا وذاك،  أم ال. امسلح اوعادة ما تشٌر إلى ما إذا كان الحدث ٌشكل نزاع ،الحالة

فالراجح على المستوى الفقهً أو العملً هو االتجاه نحو استخدام مصطلح النزاع 

من  ااتساع مضمونه الذي ٌستوعب الحرب فً مفهومها التقلٌدي وؼٌرهالمسلح، بسبب 

مثل األحوال التً تكون فٌها الدولة أو  ،حاالت النزاع التً ال ٌستؽرقها مصطلح الحرب

الدول طرفا من طرفً النزاع المسلح حال عدم اتصاؾ الطرؾ اآلخر بوصؾ الدولة، 

                                                           
 .014بق، ص مرجع سا حازم محمد عتلم، 1



  

87 
 

سٌع مفهوم النزاعات المسلحة وذلك من وهذا ما دفع المجتمع الدولً نحو السعً إلى تو

خبلل تطور القواعد القانونٌة المنظمة للنزاعات المسلحة.
1
  

قد تجنبوا  المهتمٌن بشإون النزاعات المسلحةهناك العدٌد من الباحثٌن والدارسٌن 

وإنما قاموا بإعطاء تعارٌؾ للنزاعات  ،إعطاء تعرٌؾ للنزاعات المسلحة بمفهومها العام

تعرٌؾ  تم وانطبلقا من هذالدولٌة والنزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة أو الداخلٌة، المسلحة ا

كل نزاع ٌحدث بٌن طرفٌن أو أكثر ٌكونان كبلهما أو أحدهما »النزاعات المسلحة بؤنها: 

على األقل من أشخاص القانون الدولً العام أو قد ال ٌكون كذلك، وكان من شؤن هذا 

.«بإحداث كوارث إنسانٌة جسٌمة أو أنه ٌنبًءاع تهدٌد مصلحة دولٌة النز
2

 

صراع أو نضال  »على أنه: النزاع المسلح بدرٌة عبد هللا العوضً  وتعرؾ

باستعمال القوة المسلحة بٌن الدول بهدؾ تؽلب بعضها على بعض لتحقٌق مصلحة مادٌة 

نضال بٌن  »للنزاعات المسلحة، ٌقول صادق أبو هٌؾ بؤنها:  هوفً تعرٌف. « أو معنوٌة

القوات المسلحة لكل من الفرٌقٌن المتنازعٌن ٌرمً كل منها إلى صٌانة حقوقه ومصالحه 

الصراع باستخدام  »ومن التعرٌفات التً ذكرت أنها:  .« فً مواجهة الطرؾ اآلخر

. وتعرؾ أٌضا بؤنها: « القوة المسلحة بٌن الدول وذلك بهدؾ تؽلب بعضها على بعض

دولتٌن فؤكثر، تستهدؾ ظفر وجهة نظر سٌاسٌة معٌنة، وهً حالة نضال مسلح بٌن »

حالة استثنابٌة ٌسبقها تصمٌم، وتدار بموجب أنظمة خاصة أقرتها لها الحقوق الدولٌة 

الحالة القانونٌة التً  » :بؤنهبوصفه حالة قانونٌة، ٌعرؾ النزاع المسلح و .« العامة

، بقصد فرض إحداها أو مجموعة ٌنظمها القانون الدولً عن اصطراع مسلح بٌن الدول

.« منها لوجهة نظرها بالقوة على الدولة أو الدول األخرى
3

 

ٌقصد بالنزاع المسلح  »النزاع المسلح بقوله:  وٌعرؾ الدكتور عمر سعد هللا

Conflit Arméًثش أٝ ت٤ٖ ، طشاع ذغرخذّ ك٤ٚ اُوٞج أُغِذح ٣ٝذٝس ت٤ٖ دُٝر٤ٖ أٝ أ

                                                           
بن عٌسى زاٌد، التمٌٌز بٌن النزاعات المسلحة الدولٌة وؼٌر الدولٌة، أطروحة دكتوراه، كلٌة الحقوق والعلوم  1

 .12، ص 6103السٌاسٌة، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، 
 .064، ص 6101فً القانون الدولً العام، دار حامد للنشر والتوزٌع، عمان،  طلعت جٌاد لجً الحدٌدي، دراسات 2
محمد نصر محمد، التنظٌم اإلسبلمً للعبلقات الدولٌة، الطبعة األولى، مركز الدراسات العربٌة للنشر والتوزٌع،  3
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، ٝهذ اًرغة ٛزا االططالح أ٤ٔٛح ًث٤شج ك٢ دُٝح ٝادذجه٤ِْ جٔاػاخ ٓرظاسػح داخَ ا

 (. ًٔا ٣وظذ تٜزا اُ٘ضاع)تٞطلٜا داُح ها٤ٗٞٗحا٥ٝٗح أُؼاطشج تؼذ ذذش٣ْ اُذشب هاٗٞٗا 

، ٣ٝواٍ ػ٘ٚ ك٢ ٛزٙ اُذاُح ٗضاع ٓغِخ هَاُظشاع اُذائش ت٤ٖ هٞاخ ٓغِذح ُذُٝر٤ٖ ػ٠ِ األ

دُٝح ت٤ٖ اُوٞاخ أُغِذح اُ٘ظا٤ٓح  . ًٔا ٣ؤخز شٌَ ٓٞاجٜح ذ٘شة داخَ اه٤ِْد٢ُٝ

خ ٓغِذح، ٝٛزا ٓا ٣طِن ٝجٔاػاخ ٓغِذح ٣ٌٖٔ اُرؼشف ػ٠ِ ٣ٞٛرٜا، أٝ ٓا ت٤ٖ جٔاػا

.« ؿ٤ش د٢ُٝ ػ٤ِٚ ٗضاع ٓغِخ
1 

أن هناك من التعارٌؾ من ٌربط حالة النزاع الدولً المسلح بوجود خبلؾ كما 

 من أجل إثبات وبراهٌنها، تسوق فٌه كل جهة حججها دولً مسبق حول مسؤلة ما

، لكن ما لٌمبخبلؾ ونزاع حول ضم إقٌكون األمر متعلقا  فً العمومبؤحقٌتها فً شًء و

ٌإول الوضع إلى مواجهات مسلحة، تجد األمور سبٌبل للحل الودي والسلمً ف ؼالبا ما

تلك االدعاءات المتناقضة بٌن  »تعرؾ النزاعات الدولٌة المسلحة بؤنها: ومن هنا 

شخصٌٌن دولٌٌن، أو أكثر، وٌتطلب حلها طبقا لقواعد تسوٌة المنازعات الدولٌة الواردة 

فً القانون الدولً، والنزاعات المسلحة هً صراعات عسكرٌة بٌن قوات الدول 

.«المسلحة
2

 

إلى تباٌن  ح الدولًٌرجع السبب فً اختبلؾ الفقهاء حول تعرٌؾ النزاع المسل

استخدمها فً هذا الشؤن، إال أنه ٌمكن التعبٌر عنه بؤنه موقؾ األدوات التحلٌلٌة التً تم 

دولً أو داخلً ٌنشؤ من التناقض الحاد فً المصالح والقٌم بٌن أطراؾ تكون على وعً 

مع توافر الرؼبة لدى كل منهما فً االستحواذ على موقؾ  ال  ،وإدراك بهذا التناقض

وٌتضح من ذلك أنه ال ٌمكن أن ٌتفق بل ربما ٌتصادم مع رؼبات األطراؾ األخرى. 

ٌكون هناك نزاع مسلح بمفهومه القانونً إذا لم تكن هناك نٌة مبٌتة لدى أطراؾ النزاع 

على استبدال حالة السلم بحالة النزاع المسلح، على أنه ال ٌجوز بدء هذه العملٌات العدابٌة 

أو فً شكل  ،إال بعد إخطار سابق صرٌح وواضح فً صٌؽة إعبلن حرب ٌبٌن سببها

إنذار نهابً ٌنص على أن عدم إذعان الطرؾ اآلخر لطلبات الدولة المرسلة لئلنذار 

                                                           
1 Omar SADALLAH, Op.Cit, p 349. 
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ٌترتب علٌه اعتبار النزاع المسلح قابما بٌن الطرفٌن. ومع ذلك فإن هذا اإلعبلن ال ٌكفً 

وحده لخلق حالة الحرب بٌنهما إذا لم تإٌد هذه النٌة بفعل مادي وهو استعمال القوة 

 المسلح بٌنهما. واالشتباك

ولذا ٌرى معظم فقهاء القانون الدولً أن عدم نشوب حالة الحرب بالمعنى 

القانونً ٌعنً استمرار العبلقات الدبلوماسٌة والتجارٌة والقانونٌة بٌن حكومات الدول 

كانت برٌة أو أسواء  ،بالرؼم من نشوب العملٌات العدابٌة على اختبلفها ،ورعاٌاها

ففً هذه اللحظة تقطع  ،لك حتى اللحظة التً تعلن فٌها الحرب قانونابحرٌة أو جوٌة، وذ

هذه العبلقات فورا، أما إذا لم تعلن حالة الحرب فإن الوضع القانونً للعبلقة بٌن 

حكومات الدول المشتركة فً هذا النزاع المسلح هو وضع سلٌم ٌحكمه القانون الدولً 

فً زمن السلم.
1
  

وجب توافر مجموعة من  أنه نخلص للقول الذكر، من خبلل التعارٌؾ السابقة

 فً النزاع لكً ٌكون دولٌا ما ٌؤتً: الشروط

إن النزاع الدولً ٌنشؤ حول مسؤلة دولٌة : أن ٌكون النزاع ذا صفة دولٌة  -1

سٌاسٌة أو تتعلق بؤحكام القانون الدولً، أما إذا كان النزاع ذا صفة خاصة فإنه ال ٌخضع 

ت التً حددها القانون الدولً، فإذا كان النزاع بٌن دولتٌن حول لقواعد تسوٌة المنازعا

مشاكل مواطنً الطرفٌن المتعلق بالزواج والمٌراث واألمبلك المنقولة وؼٌر المنقولة 

وؼٌرها مما ٌتعلق بقواعد القانون الخاص والتً تدار من قبل قنصلٌات الدولتٌن، فإن 

لواردة فً القانون الدولً الخاص، وال مثل هذه المنازعات تخضع لقواعد االختصاص ا

تخضع لقواعد القانون الدولً العام.
2 

 

ٌعد النزاع مسلحا إذا : أن ٌكون النزاع بٌن األشخاص القانونٌة الدولٌة  -2

حصل بٌن دول، وال ٌشترط أن ٌكون األشخاص المتنازعون من طبٌعة واحدة، فكما 

ٌجوز أن ٌكون بٌن دولة  ،مستقلتٌنٌصح أن ٌكون النزاع العسكري المسلح بٌن دولتٌن 
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دولة ومنظمة دولٌة أو منظمة دولٌة ومنظمة أخرى، أو دولة مستقلة وإقلٌم ؼٌر مستقل، و

بعض الفصابل وومن ذلك الصراع المسلح بٌن إسرابٌل  مستقلة وحركة التحرر الوطنً،

فإنها  ة الدولٌةو بٌن األشخاص القانونٌ، أما المنازعات بٌن األفراد أالفلسطٌنٌة المسلحة

ال تخضع لقواعد تسوٌة المنازعات الدولٌة إال فً حدود ضٌقة جدا.
1 

 

 

لم ٌستخدم مٌثاق األمم المتحدة مصطلح : الصراعات العسكرٌة المسلحة  -3

الحرب، بوصفها عمبل محرما دولٌا، واستخدم المنازعات المسلحة، وقد ورد مصطلح 

خاصة بالقانون الدولً اإلنسانً، وتعرؾ الحرب فً العدٌد من المعاهدات الدولٌة ال

الحرب بؤنها: قتال مسلح بٌن دولتٌن لتحقٌق أهداؾ سٌاسٌة واقتصادٌة وعسكرٌة. 

وهً من أقدم الوسابل التً استخدمت لحسم النزاع بٌن الدول،  ،والحرب مصطلح قدٌم

بالحرب أو كلٌهما ٌتضمن إعبلنا  باإلعبلن الصادر من أحد الطرفٌن وكانت الحرب تبدأ

وإن لم تستخدم القوة المسلحة، كؤن تقوم دولة بحجز  عد الحرب قابمةضد األخرى، وت

مواطنً الطرؾ اآلخر المقٌمٌن فٌها قبل استخدام القوة المسلحة بٌن الطرفٌن، فبل بد فً 

هذه الحالة من التدخل لمعرفة المعاملة التً ٌتعرض لها هإالء المحتجزون. وبالنظر إلى 

عد محرمة دولٌا طبقا لمٌثاق األمم المتحدة، فإن الدول ال تصدر إعبلن حرب أن الحرب ت

دولً الذي حرم الحرب، ولكنها تسوغ هذا لكً ال ترتكب مخالفة لقواعد القانون ال

 مطالبة إٌاها ،دولة بشن هجوم عسكري على دولة أخرىمن إنذار اإلعبلن فً شكل 

عن عمل وإال قامت بالهجوم علٌها، وفً جمٌع األحوال ٌطبق  االمتناعالقٌام بعمل أو 

القانون الدولً اإلنسانً لتحقٌق اآلثار المترتبة على استخدام القوة المسلحة.
2 
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ة النزاعات المسلح المشروع للقوة من قبٌل ستخداماالمدى اعتبار الفرع الثانً: 

 الدولٌة

معرض الحدٌث عن النزاعات الدولٌة المسلحة، أشرنا إلى أن القانون الدولً  فً

 ،« النزاع المسلح »واختٌاره لمصطلح  « حرب »المعاصر قد تخلى عن استخدام لفظ 

وإطبلقه على حاالت معٌنة من استخدام القوة. بمعنى أنه لٌست كل حالة تستخدم فٌها 

لً مسلح. وهذه النقطة بالذات كانت محل خبلؾ بٌن القوة العسكرٌة تعتبر بمثابة نزاع دو

، -خصوصا فٌما تعلق باستخدام قوات األمم المتحدة للقوة المسلحة -فقهاء القانون الدولً 

بٌن من ٌرى أن استخدام القوة فً إطار نظام األمن الجماعً ٌعد من قبٌل النزاعات 

 المسلحة، فً حٌن ٌرى البعض اآلخر أنها ال تعد كذلك.

 وال: استخدام القوة فً إطار نظام األمن الجماعً ٌعد من قبٌل النزاعات المسلحةأ

ٌرى الدكتور محمد طلعت الؽنٌمً أن اإلجراءات العسكرٌة التً تتخذها القٌادات 

أن الجماعة الدولٌة تعرؾ فكرة  »الدولٌة توصؾ بؤنها حرب، وفً تبرٌره لذلك ٌقول: 

والذي ٌطلق  ،عالمً، وأن المفهوم التارٌخً للحربالجٌش الدولً تحت إمرة منتظم 

على هذه الظاهرة على استخدام القوة المادٌة بٌن الوحدات البشرٌة المختلفة بؽض النظر 

جراءات العسكرٌة التً تتخذها ٌإكد أنه قد ٌقبل وصؾ اإل ،عن تشكٌلها السٌاسً

ا إلى السٌادة من زاوٌتها بؤننا لو نظرن »، وٌضٌؾ قاببل « القٌادات الدولٌة بؤنها حرب

لما صعب علٌنا أن نقر  ،وهً فً رأًٌ عدٌل األهلٌة فً القانون الخاص ،القانونٌة

 .« للمنتظم الدولً الذي سمح له دستوره بذلك بؤهلٌة شن الحرب

 » :وقد سار أٌضا فً نفس السٌاق الدكتور محمود خٌرى بنونة، حٌث قال فً ذلك

لفصل السابع من المٌثاق بواسطة األمم المتحدة طبقا ألحكام ان استخدام القوة المسلحة إ

علٌه فً  تعارض مع قواعد الحرب، ألنه لٌست هناك قواعد تبرر الخروجٌجب أال ٌ

اإلنسانٌة أن استخدام أسلحة تتعارض مع المبادئ حرب مهما كانت ظروفها، خصوصا 

، فٌفهم «تحدة فً الحربوهً ملزمة لقوات األمم الم ،عتبر خروجا على هذه المبادئٌ

 من ذلك أنه ٌعتبر العملٌات العسكرٌة من قبٌل الحرب.
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ومن الفقهاء الؽربٌٌن الذٌن ٌرون بؤن اإلجراءات العسكرٌة التً تقوم بها القوات الدولٌة 

 Gerhard VON GLAHNتعد من قبٌل النزاعات المسلحة، نجد جٌرهارد فان ؼبلن 

دٌة العادٌة تطبق بالتساوي على كل من الطرفٌن فً الذي ذكر أن قوانٌن الحرب التقلٌ

أن الحرب تعمل تحت قٌادة دولٌة وأن  ، بؽض النظر عنحرب تستخدم فٌها أسلحة حدٌثة

أحد الفرٌقٌن المتعادٌٌن أتهم وأدٌن بالعدوان، فهو بذلك ٌعتبر أن العملٌات العسكرٌة التً 

تقوم بها األمم المتحدة من قبٌل الحروب.
1

 

الت تلجؤ فٌها األمم المتحدة الستخدام القوة المسلحة واالشتراك فً أعمال هناك حا

عسكرٌة، تطبٌقا للمٌثاق وبالتحدٌد الفصل السابع منه أو وفقا لقرار االتحاد من أجل 

السلم، أو حتى باستخدام المراقبٌن العسكرٌٌن، قوات الطوارئ الدولٌة، قوات حفظ 

خدام القوة المسلحة؛ هنا ٌثور التساإل عما إذا كانت ذلك من مظاهر است ما إلىالسبلم، و

قواعد الحرب ٌمكن تطبٌقها على القوات التً تستخدمها األمم المتحدة، فً حٌن ال توجد 

أي اتفاقٌة دولٌة تنص صراحة على تطبٌق قانون النزاعات المسلحة على القوات 

العسكرٌة لؤلمم المتحدة.
2

 

حول شروط  0530فً هذا الخصوص، أصدر مجمع القانون الدولً قرارا عام 

تطبٌق قواعد القانون الدولً اإلنسانً الخاص بالنزاعات المسلحة على الحروب التً 

هم نصوصه فً انطباق قواعد القانون الدولً فٌها قوات األمم المتحدة، تتمثل أتشترك 

اإلنسانً علٌها، خصوصا:
3

 

الخاصة بكٌفٌة سٌر الحروب، كتلك التً تحظر استخدام بعض  القواعد -1

األسلحة، وتلك المتعلقة باإلضرار بالطرؾ اآلخر، وتلك الخاصة بالتمٌٌز بٌن األهداؾ 

 العسكرٌة وؼٌر العسكرٌة.

                                                           
ص ، 6114، المكتبة المصرٌة، اإلسكندرٌة ماهر عبد المنعم أبو ٌونس، استخدام القوة فً فرض الشرعٌة الدولٌة، 1

14-15. 
 .463أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  2
3
عبد علً محمد سوادي، حماٌة المدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة: دراسة مقارنة بٌن القانون الدولً اإلنسانً  

 .040، ص 6103إلسبلمٌة، الطبعة األولى، المركز العربً للنشر والتوزٌع، مصر، والشرٌعة ا
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، باإلضافة إلى 0545م القواعد التً تضمنتها اتفاقات جنٌؾ لعا -2

 .0533ن لعام البروتوكولٌن اإلضافٌٌ

 التً تهدؾ إلى حماٌة األشخاص المدنٌٌن والملكٌة المدنٌة. القواعد -3

 

 ولكفالة التزام القوات بما تقدم، نص القرار على:

ضرورة إصدار األمم المتحدة لوابح إلى قواتها تقرر مراعاة ذلك، أو تتؤكد  -1

 أن الدولة التً تنتمً إلٌها تلك القوات بجنسٌتها أكدت لهم على ذلك.

حامٌة، فقد نص القرار على ضرورة وجود جهة عند عدم وجود سلطة  -2

 للسلطة الحامٌة. 0545محاٌدة تقوم بالوظابؾ التً قررتها اتفاقات جنٌؾ لعام 

نص القرار على مسإولٌة األمم المتحدة عن أٌة انتهاكات لقواعد القانون  -3

 الدولً اإلنسانً من جانب قواتها، وكذلك أحقٌتها فً المطالبة بالتعوٌض عن األضرار

 التً تقع على قواتها نتٌجة انتهاك الطرؾ اآلخر لتلك القواعد.

 

كذلك أصدر مجمع القانون الدولً قرارا آخر حول شروط تطبٌق قواعد قانون 

النزاعات المسلحة، ؼٌر قواعد القانون الدولً اإلنسانً، على الحروب التً تشترك فٌها 

على العملٌات الحربٌة التً تشترك األمم المتحدة، والذي نص على تطبٌق تلك القواعد 

فٌها قوات األمم المتحدة، حتى ولو كانت تلك القواعد لٌست ذات طبٌعة إنسانٌة. وأكد 

القرار على ضرورة تقدٌم الدول األعضاء للمساعدات التً تطلبها منهم المنظمة، وأنه ال 

الناجمة عن قرار  ٌجوز لهم االستناد إلى القواعد العامة للحٌاد للتهرب من االلتزامات

صادر من مجلس األمن تطبٌقا للمٌثاق، وعلٌهم عدم التحلل من قواعد الحٌاد لصالح أي 

طرؾ ٌواجه قوات األمم المتحدة، ذلك أن االنصٌاع للقواعد السابقة لٌس من شؤنه أن 

ٌحرم أٌة دولة من وضعها كمحاٌد، حتى ولو كان حٌادها دابما.
1

 

 

                                                           
 .464أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  1
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طار نظام األمن الجماعً لٌس من قبٌل النزاعات ثانٌا: استخدام القوة فً إ

 المسلحة

ذهب جانب آخر من الفقه إلى إنكار وصؾ النزاع المسلح على األعمال العسكرٌة 

فالدكتور عبد العزٌز  التً تقوم بها األمم المتحدة وفق أحكام الفصل السابع من المٌثاق.

ٌرى أن استعمال القوة من أجل فرض األمن الجماعً تحت إمرة أو بناء على  سرحان

، بل مجرد عملٌات بولٌسٌة ادعوة من منظمة دولٌة ال ٌعد من الناحٌة القانونٌة حرب

تهدؾ إلى تحقٌق استتباب النظام فً داخل الجماعة الدولٌة، وهً عملٌات تقترب من 

ا البولٌس من أجل منع ارتكاب الجرابم داخل حٌث طبٌعتها من العملٌات التً ٌقوم به

الدكتور الشافعً محمد بشٌر فً نفس الطرح، حٌث ٌعتبر أن اللجوء إلى  وٌسٌر الدولة.

استخدام القوة لؽرض فرض القهر الجماعً بناء على طلب منظمة دولٌة ال ٌعد تصرؾ 

 .احرب وإنما إجراء بولٌسٌ

فً نفس االتجاه، حٌث ٌرى أن  سار ك الدكتور ممدوح شوقً مصطفى كاملكذل

ن مجلس األمن إ»اإلجراءات العسكرٌة لٌست من قبٌل النزاعات المسلحة، حٌث ٌقول: 

عندما ٌعمل وٌمارس سلطات فً مجال أعمال القمع فإنه ٌعمل بوصفه ناببا عن المجتمع 

حربٌة، إذ أن األمم المتحدة لٌست تحالفا  الدولً، وبذلك فإن أعماله لٌست أعماال

.«عسكرٌا، إنما هً أعمال تهدؾ لحفظ السلم واألمن الدولٌٌن
1

 

ودابما فً نفس اإلطار، ٌمٌل الدكتور عبد هللا األشعل  إلى هذا الرأي، حٌث ٌرى 

أن أعمال القمع العسكرٌة ال توصؾ باألعمال الحربٌة، حٌث قال فٌما ٌتعلق بتحلٌله 

إن هناك اتجاها ؼالبا بٌن الذٌن  » :المتعلق باستخدام القوة ضد العراق 234للقرار رقم 

على أساس  ،تناولوا هذا الموضوع ٌصؾ العمل العسكري ضد العراق بؤنه حرب ثانٌة

،« أن الحرب األولى كانت الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة
2
 : وٌضٌؾ قاببل 

                                                           
1
 .41مرجع سابق، ص  ماهر عبد المنعم أبو ٌونس، 
المباشر والقرارات البلحقة، ذات الصلة، كان السبب  221ٌمكن القول أن رفض العراق الوفاء بالتزامه بتنفٌذ القرار 2

والمتعلق بالنزاع العراقً الكوٌتً، الذي اعطى الحق  0551نوفمبر  65بتارٌخ  234والظاهر فً صدور القرار 

 لمجلس األمن الدولً فً اللجوء الستخدام القوة العسكرٌة ضد العراق.
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ونحن نختلؾ مع هذا التكٌٌؾ، فالذي حدث هو استخدام جماعً للقوة فً صورة قمعٌة  »

الضرورات العملٌة ضد العراق، ولذلك ال ٌمكن أن ٌكون هذا العمل العسكري أملتها 

أو ٌكون قد أنشؤ حالة حرب بٌن كل دولة من دول التحالؾ أو كل أعضاء األمم  احرب

المتحدة وبٌن العراق، فلم تعترؾ األعمال التحضٌرٌة للفصل السابع وخاصة فٌما ٌتعلق 

ٌعد من قبٌل األعمال الحربٌة، ل هذا العمل الجماعً ما ٌفٌد أن مثببؤعمال القمع والمنع 

 .« رق بٌن أعمال الحرب وبٌن األعمال العسكرٌة التً تقوم بها األمم المتحدةوف

الدكتور ماهر عبد المنعم ٌونس، الذي ال ٌعتبر  فً نفس االتجاه سار أٌضا

مسلحة، وهو ٌرى العملٌات العسكرٌة التً تقوم بها األمم المتحدة من قبٌل النزاعات ال

أنها شًء والنزاعات المسلحة شًء آخر. كما أنه ال ٌإٌد االتجاه الذي ٌعتبر أن العملٌات 

 االعسكرٌة التً تقوم بها القوات الدولٌة تعد من قبٌل أعمال البولٌس، إذ أن فً ذلك تهوٌن

وأحدثها نها أعمال عسكرٌة تستخدم فٌها كافة أنواع األسلحة ا أكثر من البلزم، حٌث إله

وتدور فً مواجهة دولة بما تملكه من إمكانٌات عسكرٌة، فالقول بؤنها تعتبر من قبٌل 

أعمال البولٌس ال ٌتفق مع واقعها الحقٌقً.
1

 

تختلؾ أحكام استخدام القوة فً إطار نظام األمن الجماعً عن أحكام النزاعات 

 :على النحو التالً المسلحة فً أكثر من ناحٌة

  ناحٌة الغاٌة أو الهدف: من  -1

ؼالبا ما ٌكون محرك النزاع المسلح األطماع التوسعٌة للدول، فالهدؾ من النزاع 

المسلح هو تحقٌق مصلحة سٌاسٌة خاصة بالدول المتحاربة، حٌث نجد أن مصالح الدول 

الكبرى وتقسٌم دول العالم إلى مناطق نفوذ كان له الدور الكبٌر فً إشعال النزاعات 

لحة، فً حٌن أن الهدؾ من استخدام القوة من قبل الجماعة الدولٌة هو تحقٌق المس

مصلحة عامة تتعلق بالمجتمع ككل، تتمثل فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن، وهذا الهدؾ 

ٌعنى به المجتمع الدولً ككل.
2

 

                                                           
 .40مرجع سابق، ص  ماهر عبد المنعم أبو ٌونس، 1
 .011سابق، ص  طلعت جٌاد لجً الحدٌدي، مرجع 2
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إن النزاع المسلح الدولً هو التهدٌد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سبلمة 

أو االستقبلل السٌاسً ألي دولة أو بؤي وجه ال ٌتفق مع أهداؾ األمم المتحدة،  األراضً

فً حٌن أن القانون الدولً وضع مجموعة من القواعد القانونٌة اآلمرة التً تحكم 

أشخاص القانون الدولً العام، مإكدا من خبللها بصورة  واضحة على وجوب الحفاظ 

عن جمٌع مظاهر النزاع المسلح المإدي إلى عدم  على السلم واألمن الدولٌٌن واالبتعاد

األمان واالستقرار، وهناك مجموعة من االتفاقٌات العالمٌة واإلقلٌمٌة الصادرة عن 

الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بهذا الشؤن لوجود مصالح مشتركة بٌن الدول، التً وجب 

وفً  ،للتقٌد والتنفٌذ لها ووضع صٌػ ،بها فً حالة النزاع المسلح االلتزامعلٌها ضرورة 

هذه الحاالت التً توقؾ حالة النزاع المسلح )الهدنة( كضرورة عسكرٌة إلٌقاؾ القتال 

بٌن األطراؾ المتحاربة.
1

 

 من ناحٌة سلطة القرار فً استخدام القوة:  -2

قرار فً فً النزاعات المسلحة نجد أن الدول هً من تملك اإلرادة وسلطة ال 

ٌكون لها مطلق الحرٌة فً كل ما ٌتعلق باستخدام القوة، كما و ،وةاللجوء الستخدام الق

أنها هً من تحدد الوقت أٌضا، بمعنى أن النطاق الزمانً لسرٌان قانون النزاعات 

المسلحة الدولٌة ٌجد ماهٌته فً تحدٌد اللحظة الزمنٌة الفاصلة التً عند قٌامها تبدأ 

القواعد القانونٌة التً ٌفترضها القانون الدولً الحرب، وتبدأ من ثم فً إنتاج آثارها 

للنزاعات المسلحة الدولٌة فً مواجهة أطراؾ تلك الحرب من أشخاص القانون الدولً 

العام،
2

أما بالنسبة الستخدام القوة فً إطار نظام األمن الجماعً فإننا نجد أن اشتراك  

من،الدول فً استخدام القوة ٌكون بناء على تكلٌؾ من مجلس األ
3

نه هو الذي حٌث إ 

ٌحدد بداٌة العملٌات العسكرٌة ونهاٌتها، فالدول هنا لٌست مخٌرة فً استخدام القوة وال 

                                                           
طبٌعتها القانونٌة -عامر علً سمٌر الدلٌمً، الضرورة العسكرٌة فً النزاعات المسلحة الدولٌة والداخلٌة: مفهومها 1

 .643، ص 6101وعبلقتها باالعتبارات اإلنسانٌة، الطبعة األولى، األكادٌمٌون للنشر والتوزٌع، عمان، 
 .053مرجع سابق، ص  حازم محمد عتلم، 2
فً سبٌل المساهمة فً  ،ٌتعهد جمٌع أعضاء األمم المتحدة »من مٌثاق األمم المتحدة على:  41/10تنص المادة  3

حفظ السلم واألمن الدولً، أن ٌضعوا تحت تصرؾ مجلس األمن بناء على طلبه وطبقا التفاق أو اتفاقات 
ومن ذلك  ،ظ السلم واألمن الدولًخاصة ما ٌلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهٌبلت الضرورٌة لحف

 .« حق المرور
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ضد من سوؾ تستخدم القوة، وال تملك فٌما ٌتعلق بذلك كله إال التقٌد بقرارات مجلس 

ن األمن المتعلقة باستخدام القوة، فالدولة قد ترؼم بموجب قرار صادر من مجلس األم

على الدخول فً عملٌات عسكرٌة ضد دولة تربطها بها صداقة أو محالفة أو رابطة من 

أي نوع.
1

 

للتؤكٌد على ما سبق، نجد أن مٌثاق األمم المتحدة قد عهد إلى مجلس األمن 

الدولً، فً حالة تهدٌد السلم واألمن الدولٌٌن أو اإلخبلل بهما أو وقوع عمل من أعمال 

األعمال ما ٌلزم لحفظ السلم واألمن الدولٌٌن أو إلعادته إلى العدوان، أن ٌتخذ من 

نصابه، وٌجوز أن تتناول هذه األعمال المظاهرات والحصر والعملٌات األخرى بطرٌق 

القوات الجوٌة أو البحرٌة أو البرٌة التابعة ألعضاء األمم المتحدة، وتجدر اإلشارة إلى 

وإنما باسم األمم  ،دولة ما ولحسابها الخاصأن هذه القوات التً تتوالها ال تعمل باسم 

المتحدة لؽرض جماعً، بمعنى أنها تتحول إلى آلٌات تستخدمها المنظمة األممٌة، وقد 

تؤكد ذلك عمبل عندما تدخلت األمم المتحدة عسكرٌا فً القتال الذي نشب فً كورٌا ما 

.0511و 0511بٌن سنتً 
2

 

 استخدام القوة تحت قٌادة منظمة دولٌة:  -3

لقد أصبح اللجوء الستخدام القوة المسلحة محرما دولٌا بموجب مٌثاق األمم  

المتحدة، إال أن استقراء نصوص المٌثاق ٌتبٌن معه وجود حاالت خمس ٌجوز فٌها 

ألشخاص القانون الدولً العام اللجوء إلى القوة المسلحة فً إطار من التسامح واإلجازة 

باستثناء حاالت خمس ٌمكن   16/14المادة  التً لم ٌلحقها الحظر القابم فً ظل

استخبلصها من المٌثاق وتشمل:
3

 

                                                           
العام،  القانون الدولًالمنازعات الدولٌة وطرق تسوٌتها: دراسة وفق قواعد وأحكام الفقه ومفتاح عمر درباش،  1

 .640-635، ص6101، ، المإسسة الحدٌثة للكتاب، لبنانالطبعة األولى
 .680-679علً صادق أبو هٌؾ، مرجع سابق، ص  2
 .14باسم خلؾ العساؾ، مرجع سابق، ص  3
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فٌها المٌثاق صفة  ضفىوهً الحالة التً أالحالة األولى أصبحت تارٌخٌة،  - أ

المشروعٌة على األعمال التً اتخذت أو رخص باستخدامها إبان الحرب العالمٌة الثانٌة 

 والتً ورد ذكرها فً الفصل الثامن من المٌثاق. ،إزاء دول المحور

الحالة الثانٌة وهً مشروعٌة اللجوء إلى القوة التً ٌكون الهدؾ منها منع  - ب

وذلك لضمان عدم  ،سٌاسة العدوان من جانب دول المحور بعد الحرب العالمٌة الثانٌة

 تجدد اعتداءات هذه الدول على باقً أعضاء الجماعة الدولٌة.

الثة وتبدو من خبلل نظام األمن الجماعً الذي أوكله المٌثاق إلى الحالة الث - ت

من المٌثاق على أن لمجلس األمن الحق  46مجلس األمن للنهوض به، فقد نصت المادة 

فً اللجوء إلى القوة المسلحة فً مواجهة الدول التً تمعن فً انتهاك االلتزامات 

لى الخضوع لقرارات األمم المتحدة، الجوهرٌة للمٌثاق، وذلك بؽٌة إرؼام هذه الدول ع

 وإلعادة مقتضٌات السلم واألمن الدولٌٌن إلى نصابهما فً المجتمع الدولً.

ً أجاز المٌثاق فٌها حالة ما ٌعرؾ بالدفاع الشرعً والتالحالة الرابعة هً  - ث

استخدام القوة المسلحة لدفع االعتداء، وهً الحالة األكثر شٌوعا فً ظل العبلقات الدولٌة 

المعاصرة.
1 

الحالة الخامسة وهً مشروعٌة اللجوء إلى استخدام القوة من قبل الشعوب  - ج

التً تسعى إلى تقرٌر مصٌرها ضد االستعمار أو السٌطرة األجنبٌة أو التمٌٌز 

العنصري.
2

 

ن قاعدة حظر استخدام القوة فً ا كاستثناء ملكن هناك حالة لم ٌنص علٌه

العبلقات الدولٌة، وهً استخدام الدول للقوة المسلحة تحت لواء أو قٌادة المنظمات 

الدولٌة، فإذا ما سلمنا فرضا أن استخدام القوة بناء على قرار من المنظمة الدولٌة ٌعد من 

لم تذكر ضمن قبٌل النزاعات المسلحة الدولٌة، فإنها حٌنبذ تكون ؼٌر مشروعة ألنها 

االستثناءات التً أوردها المٌثاق عن قاعدة حظر استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة. 
                                                           

منه باعتبارها حقا طبٌعٌا للدول تمارسه فرادى أو جماعات  10نص مٌثاق األمم المتحدة على هذه الحالة فً المادة  1

 فً الدفاع عن أنفسهم.
إن حق تقرٌر المصٌر كفلته المادة األولى من المٌثاق فً فقرتها الثانٌة، والتً نصت على مقاصد األمم المتحدة:  2

إنماء العبلقات الودٌة بٌن األمم على اساس احترام المبدأ الذي ٌقضً بالتسوٌة فً الحقوق بٌن الشعوب وبؤن  -6»

 .«األخرى المبلبمة لتعزٌز السلم العام ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرها، وكذلك اتخاذ التدابٌر
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ؼٌر أنه كون العبلقة تكون بٌن المنظمة الدولٌة وبٌن الدولة المستهدفة باستخدام القوة، 

وال توجد أٌة صلة أو عبلقة مباشرة بٌن الدول المشتركة فً هذه العملٌات والدولة 

فإن الدول المشتركة فً العملٌات العسكرٌة التً ٌقررها ، هة إلٌها هذه العملٌاتالموج

مجلس األمن الدولً ال تعتبر فً حالة نزاع مسلح مع الدولة الموجهة ضدها هذه 

العملٌات، ألن من ٌقوم بهذه المهمة هو مجلس األمن الدولً، وال ٌجوز ألٌة دولة أخرى 

قوة خاصة باألمم المتحدة، فإن مجلس األمن الدولً  القٌام بها، وبالنظر لعدم وجود

ٌستعٌن بقوات الدول التً تلتزم بوضع قواتها المسلحة تحت تصرؾ مجلس األمن، 

وٌجب أن تخضع هذه القوات لقٌادة األمم المتحدة،
1
وتحمل إشارات األمم المتحدة، كما ال  

تً شكلها مجلس األمن ٌجوز لهذه القوات أن تؤخذ أوامرها من ؼٌر قٌادة القوات ال

الدولً.
2

 

إذا كان اشتراك دولة أو عدة دول فً العملٌات العسكرٌة التً تقرها األمم المتحدة 

، فإن نفس الحكم ةضد دولة ما ال ٌنشا حالة نزاع مسلح بٌن هذه الدول والدولة األخٌر

لدولة ٌنطبق على األمم المتحدة، إذ ال تنشؤ حالة نزاع مسلح بٌن األمم المتحدة وا

المستهدفة باستخدام القوة، وذلك ٌرجع إلى أن األمم المتحدة لٌست دولة من الدول أو 

دولة فوق الدول ٌكون من حقها شن الحروب، بل هً منظمة دولٌة تختص بالمحافظة 

                                                           

تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي  -1»من المٌثاق على هذه التفاصٌل:  47نصت المادة  1

المشورة والمعونة إلى مجلس األمن وتعاونه فً جمٌع المسابل المتصلة بما ٌلزمه من حاجات حربٌة لحفظ السلم 

 القوات الموضوعة تحت تصرفه وقٌادتها ولتنظٌم التسلٌح ونزع السبلح بالقدر المستطاع.واألمن الدولً والستخدام 

تشكل لجنة أركان الحرب من رإساء أركان حرب األعضاء الدابمٌن فً مجلس األمن أو من ٌقوم مقامهم،  -2
دابمة لبلشتراك فً عملها وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو فً "األمم المتحدة" من األعضاء ؼٌر الممثلٌن فٌها بصفة 

 إذا اقتضى حسن قٌام اللجنة بمسإولٌاتها أن ٌساهم هذا العضو فً عملها.

لجنة أركان الحرب مسإولة تحت إشراؾ مجلس األمن عن التوجٌه االستراتٌجً ألٌة قوات مسلحة موضوعة  -3
 .تحت تصرؾ المجلس. أما المسابل المرتبطة بقٌادة هذه القوات فستبحث فٌما بعد

للجنة أركان الحرب أن تنشا لجانا فرعٌة إقلٌمٌة إذا خولها ذلك مجلس األمن وبعد التشاور مع الوكاالت  -4

 .«اإلقلٌمٌة صاحبة الشؤن

سهٌل حسٌن الفتبلوي، نظرٌة المنظمة الدولٌة، الجزء األول، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزٌع، عمان،  2

 .026، ص 6100
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العام اختصاص فرعً باستخدام  االختصاصعلى السلم واألمن الدولٌٌن. وٌدخل فً هذا 

السلم واألمن الدولٌٌن من تهدٌده أو اإلخبلل به طبقا لؤلوضاع  القوة من أجل الحفاظ على

 المنصوص علٌها فً المٌثاق.

بؽرض شن الحروب، بل هً جهاز  مم المتحدة لٌست حلفا عسكرٌا أنشًءإن األ

دولً وجد لفرض احترام القانون وله فً سبٌل ذلك اللجوء الستخدام القوة المسلحة، وإذا 

استخدام القوة بشتى أشكالها باستثناء الحاالت التً نص  ة قد حظرمٌثاق األمم المتحد كان

، بل إنه ٌعد االستثناءاتعلٌها، فإن استخدام القوة من قبل األمم المتحدة ٌندرج ضمن هذه 

، وعلٌه فإن القول 16/14عقابا لمن ٌستخدم القوة أو ٌهدد باستخدامها مخالفا لنص المادة 

من شؤنه أن  لحةمم المتحدة ٌعد من قبٌل النزاعات المسبؤن استخدام القوة من طرؾ األ

ٌإدي إلى القول بؤن المنظمة الدولٌة تجٌز لنفسها ما تحرمه على الدول فرادى أو 

جماعات فً ؼٌر حاالت الدفاع الشرعً الذي ال تملكه األمم المتحدة، وعلٌه فإن استخدام 

النزاعات المسلحة، بل إنها نظام قانونً   من الجماعً ال ٌعد من قبٌلالقوة فً نظام األ

له أحكامه وأصوله التً تختلؾ عن أحكام النزاعات المسلحة وأصولها.
1

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .44مرجع سابق، ص  لمنعم أبو ٌونس،ماهر عبد ا 1



  

101 
 

 الفصل الثانً
 ستخدام المشروع للقوة وفقا ألحكام مٌثاق األمم المتحدةاال 

 

بالرؼم من حظره الستخدام القوة أو التهدٌد بها فً العبلقات الدولٌة، إال أن مٌثاق 

، فقد أقر فً المادة الحظرهذا األمم المتحدة نص على حاالت استثنابٌة تخرج عن نطاق 

الدفاع الشرعً عن النفس إذا ما تعرضت لهجوم أو حق الدول فً ممارسة ب منه 51

ٌقررها مجلس هو تطبٌق تدابٌر األمن الجماعً التً فاالستثناء الثانً  أماعدوان مسلح. 

ؼٌر أن المبلحظ على  واألمن الدولٌٌن. لسلمبا أو إخبلل كان قد وقع تهدٌد ما إذا األمن

فسح المجال  ممانوع من الؽموض،  اشابهأنها  المٌثاق المتعلقة باستخدام القوةنصوص 

القوة العسكرٌة  ستخدامأمام الدول إلعطاء تفسٌرات وتؤوٌبلت للقواعد الدولٌة المنظمة ال

أصبحت بعض الدول تعطً لنفسها باسم الدفاع الشرعً  دم مصالحها، حٌثوفقا لما ٌخ

ضد اعتداءات مسلحة وشٌكة الوقوع فً إطار ما  استباقٌةالدولً الحق بتوجٌه ضربات 

مدى مشروعٌة  فهذه المسؤلة تثٌر إشكاال حول ع عن النفس الوقابً، ومن هناٌسمى بالدفا

علٌه  مدى تطابقه مع شروط حق الدفاع الشرعً الدولً الذي نصالدفاع الوقابً و

زال نظام األمن الجماعً حبٌسا للمفاهٌم والتصورات التقلٌدٌة لواضعً وهل ما المٌثاق،

المٌثاق أم أنه ساٌر التطور الذي عرفه المجتمع الدولً  وأصبح أكثر سعة ورحابة لجهة 

القوة بصورة منفردة  ستخداماللجوء البالمضمون والوسٌلة مما جعل الدول تسمح لنفسها 

أم إلحبلل الدٌمقراطٌة  سواء ألؼراض إنسانٌة ،خارج إطار الدفاع الشرعً عن النفس

 كما تدعً.

القوة  ستخدامالتً ترد على قاعدة حظر اللجوء ال االستثناءاتللحدٌث عن 

العسكرٌة فً العبلقات الدولٌة فً مٌثاق األمم المتحدة، وكذا اإلجابة على اإلشكالٌات 

باعتباره حقا طبٌعٌا للدول كفله مٌثاق سندرس بداٌة حالة الدفاع الشرعً الدولً  ،السابقة

األمم المتحدة ) المبحث األول (، بعدها سندرس أحد مظاهر التعاون الدولً أال وهو 

 نظام األمن الجماعً الدولً ) المبحث الثانً (.
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 ول المبحث األ

 الدفاع الشرعً الدولً

ال ٌوجد تشرٌع وطنً أو دولً إال وقد نص على حق الدفاع الشرعً سواء 

لؤلفراد أو للدول، وقد نظمت معظم هذه التشرٌعات وبٌنت كافة السبل والوسابل التً 

حتى عن الؽٌر. هم الطبٌعً فً الدفاع عن النفس وحق استخدامتمكن األفراد أو الدول من 

حق الدفاع الشرعً على األنظمة القانونٌة  ولم ٌقتصر األمر فً التؤكٌد على وجود

الداخلٌة أو القانون الدولً العام فحسب، فحتى أؼلب فقهاء القانون ساروا فً نفس 

 النسق.

الدفاع الشرعً هو حق من الحقوق الطبٌعٌة سواء لئلنسان أو للدول على حد 

ة الحصول علٌه سواء، فالحق الطبٌعً تكفله القوانٌن الداخلٌة أو الدولٌة وتنظم كٌفٌ

علٌه من قبل الؽٌر، كما ال ٌمكن أن ٌكون هذا الحق الطبٌعً محل  االعتداءوحماٌته من 

منح أو منع، لذلك ال ٌجوز حرمان أي إنسان فً القانون الداخلً أو دولة فً القانون 

الدولً من ممارسة حقه الطبٌعً فً الدفاع عن نفسه وحتى عن ؼٌره، بل ٌجب حماٌة 

 االعتداءوضع التشرٌعات التً تٌسر الحصول على هذا الحق وتحول دون هذا الحق و

 علٌه من طرؾ الؽٌر، فً القوانٌن الوطنٌة وفً القانون الدولً.

إذا كان من المسلم به أن الدفاع الشرعً هو حق طبٌعً كفله القانون الدولً 

أن القانون  هل :للدول لصد أي عدوان تعرضت له، إال أن السإال الذي ٌطرح نفسه هو

الدولً قد أطلق العنان للدول فً ممارسة هذا الحق أم أنه نظمه ضمن أطر وحدود ٌجب 

 إلى عمل ؼٌر مشروع. وإال فسٌتحول من عمل مشروع ،على الدول أن تمارسه ضمنها

) المطلب األول (  الدولً هذا ما سنتطرق له بالدراسة من خبلل مفهوم الدفاع الشرعً

 ) المطلب الثانً (. الدولً ممارسة حق الدفاع الشرعًحدود ضوابط وو
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 الدولً مطلب األول: مفهوم الدفاع الشرعًال

الدفاع الشرعً هو حق طبٌعً عرفته أؼلب التشرٌعات واألنظمة القانونٌة        

الداخلٌة للدول، وعلى ؼرار القوانٌن الداخلٌة للدول، فقد عرؾ القانون الدولً أٌضا 

 واستقرتالدفاع الشرعً كحق طبٌعً تتمتع به كافة الدول لدفع العدوان الواقع علٌها، 

انون الدولً، وهذا الحق ٌعد من الحقوق الطبٌعٌة التً ال ٌقبل الفكرة كمبدأ أساسً فً الق

وهو نتٌجة حتمٌة للحق فً البقاء  ،التنازل عنها سواء من جانب الفرد أو الجماعة

القوة دفاعا عن النفس  استخداموالمحافظة على النفس، لذلك كان من الطبٌعً أن ٌكون 

 لدولٌة.مشروعا فً ظل القوانٌن والتشرٌعات الداخلٌة وا

ولما كان حق الدفاع الشرعً فً إطار القانون الدولً ٌعد استثناء جوهرٌا على         

القوة العسكرٌة فً العبلقات الدولٌة، حٌث تجسد هذا الحق فً شكل  استخدامقاعدة حظر 

بمعنى أن هذا الحق تم النص علٌه فً  ،القوة المسلحة استخدامقانونً فً ظل تحرٌم 

واعد القانونٌة مثل ما هو الحال بالنسبة إلى مسؤلة تحرٌم اللجوء إلى العدٌد من الق

القوة فً العبلقات الدولٌة، ولعل ظهور هذا الحق على هذا النحو ال ٌخل بكونه  استخدام

من الحقوق الطبٌعٌة التً ال تحتاج إلى إقرارها فً معاهدة دولٌة أو مٌثاق منظمة دولٌة، 

معاهدة أو فً مٌثاق منظمة دولٌة من شؤنه أن ٌضع ولكن النص على هذا الحق فً 

ه، وٌسد الطرٌق أمام تفسٌرات وتؤوٌبلت بعض الدول ستخدامالضوابط المنظمة ال

 القوة العسكرٌة وفقا لما ٌخدم مصالحها. ستخدامللقواعد الدولٌة المنظمة ال

لدفاع الشرعً الدولً واألسس التً ؤخذها اٌٌمكن أن التً  تبٌان الصورمن أجل          

سنعرؾ أوال الدفاع الشرعً الدولً ونظهر كحق طبٌعً للدول  هعمالإلعلٌها  ٌستند

الصور الت ٌؤخذها ) الفرع األول (، بعدها سنتطرق إلى األسس التً تستند إلٌها الدول 

 إلعمال وتفعٌل حق الدفاع الشرعً الدولً ) الفرع الثانً (.
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 وصوره الدولً تعرٌف الدفاع الشرعً الفرع األول:

الدولً،  بالرؼم من وجود شبه إجماع فً الفقه الدولً على حق الدفاع الشرعً

أنه من أكثر  اعتبارعلى  ،والتباٌن فً المفهوم االختبلؾٌشوبها لة تعرٌفه إال أن مسؤ

كما أن الشًء المبلحظ على صعٌد  الجدل على مستوى القانون الدولً؛ الحقوق التً تثٌر

الدفاع الشرعً كؽطاء قانونً  التخاذالعبلقات الدولٌة هو أن أكثر الدول التً تلجؤ 

هً تلك الدول التً لها سجل حافل  ،ها للقوة المسلحةاستخداموشرعً تبرر من خبلله 

 بالممارسات العدابٌة، وفً نفس الوقت تنكر هذا الحق على الدول األخرى.

 الدولً : تعرٌف الدفاع الشرعًأوال

حاول العدٌد من خبراء وفقهاء القانون الدولً إعطاء تعرٌؾ للدفاع الشرعً 

ن شابا المسؤلة، ٌمكن إٌجاد والتباٌن اللذٌ االختبلؾالدولً، إال أنه وبالرؼم من ذلك 

فً تحدٌد مفهوم هذا  اجتهدتالفقهٌة فً القانون الدولً العام التً  االتجاهاتبعض 

الحق الذي ٌقرره القانون الدولً لدولة أو  »الحق، ومن ذلك مثبل أن البعض ٌعرفه بؤنه: 

ضد سبلمة إقلٌمها أو  ارتكابهالقوة لصد عدوان مسلح حال  استخداملمجموعة دول ب

القوة هو الوسٌلة الوحٌدة لدرء ذلك العدوان  استخدامشرٌطة أن ٌكون  ،السٌاسً استقبللها

األمن ن التدابٌر البلزمة لحفظ السلم وومتناسبا معه وٌتوقؾ حٌث ٌتخذ مجلس األم

.« الدولٌٌن
1

 

ٌمكن أن نستشؾ من خبلل هذا التعرٌؾ أنه ٌعتبر الدفاع الشرعً بمثابة حق طبٌعً 

السٌاسً، وما كان من  استقبللهاوإلٌه حفاظا على سبلمة إقلٌمها  تلجؤتع به الدولة وتتم

ٌبدأ  اه وتجعل له حدوداستخدامالقانون الدولً إال أن أقر هذا الحق لكن وفق شروط تقٌد 

دابما ٌمكن للدولة أن  ،ؾلهذا التعرٌ استنادا ،ٌنتهً عندها، فحق الدفاع الشرعًومنها 

السٌاسً من  واستقبللهاعلى سبلمتها الترابٌة  اعتداءه عند حصول استخداموتباشر تفعله 

للتدابٌر  اتخاذهطرؾ دولة أخرى، وتتوقؾ عند تدخل مجلس األمن الدولً من خبلل 

                                                           
ص  ،0531مكتبة النهضة المصرٌة، القاهرة،  شرعً فً القانون الدولً الجنابً،محمد محمود خلؾ، حق الدفاع ال 1

00. 
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صاحب الحق األصٌل فً حفظ السلم واألمن  باعتباره الشؤنالتً ٌراها مناسبة فً هذا 

 الدولٌٌن.

هو القٌام بتصرؾ  الدولً كما أن هناك من الفقهاء من ٌرى بؤن الدفاع الشرعً

الفعل  –، وفً كلتا الحالتٌن ابتداءمشروع دولٌا للرد على تصرؾ ؼٌر مشروع وقع 

القوة المسلحة، وٌستهدؾ الدفاع الشرعً دفع أو رد الخطر  استخدامٌتم  –ورد الفعل 

.من الدولة وحقوقها األساسٌةتدي والعمل على إٌقافه لحماٌة أالجسٌم من قبل المع
1

 

 ،بٌان مفهوم حق الدفاع الشرعًتول ،هذا التعرٌؾ أن صاحبه المبلحظ على

فً وصؾ تصرؾ الدولة المعتدى علٌها لرد  «تصرؾ مشروع»عبارة  استخدم

أنه  ٌهوهو أمر ٌوافق جوهر الدفاع الشرعً الذي ترى أؼلبٌة المجتمع الدولً ف ،العدوان

ذلك أن  ،ؼٌر مشروع اوال ٌمكن أن ٌكون الحق فً أي حال من األحوال تصرف ،حق

وفقا للقواعد الدولٌة  ،القوة من حٌث المبدأ هو تصرؾ ؼٌر مشروع استعمالالتصرؾ ب

القواعد العامة فإن  من واستثناءالتً أرسى أسسها مٌثاق منظمة األمم المتحدة، إال أنه 

ال ٌعد من و ،االعتداءالقوة ٌنقلب إلى عمل مشروع بل وواجب عند وقوع  استعمال

ؤن فعل الدفاع بما ٌتضمنه من القٌام بؤعمال مسلحة موجهة للدولة عندها القول ب الصواب

 المعتدٌة هو عمل ؼٌر مشروع.

حقا وتصرفا  الدولً نه طالما كان الدفاع الشرعًوفً نفس السٌاق ٌمكننا القول إ 

 مشروعا تلجؤ إلٌه الدولة فً حال تعرضها لعدوان ما من قبل دولة أخرى، فإنها لن تسؤل

عما قد ٌلحق الطرؾ المعتدي من أضرار جراء قٌامها هً بما ٌقتضً من أعمال 

أحكامه وشروطه، فحق الدفاع  التزمتشرٌطة أن تكون قد  ،عسكرٌة لصد العدوان

 باعتبارهالشرعً ٌنفً المسإولٌة القانونٌة الدولٌة عن الطرؾ الذي ٌمارس هذا الحق 

 مشروعا أقرته قواعد ومبادئ القانون عمبل وباعتبارهحقا وواجبا فً نفس الوقت، 

 الدولً.

                                                           
 .663ص  ،براهٌم الدراجً، مرجع سابقإ  1
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أطلق فقهاء القانون الدولً من  على العكس من التعرٌفات السابقة، نجد أن من

 الدولً، فً إطار ممارسة حق الدفاع الشرعً ،القوة المسلحة ستخدامعلى لجوء الدول ال

قٌام الدولة أو الدول التً راحت  ونعتبرٌ فهم وصؾ العمل أو التصرؾ ؼٌر المشروع،

بالرد على العدوان باألسلحة المناسبة دفاعا عن وجودها  ،ضحٌة لعدوان مسلح بالفعل

ٌعد عملها الدفاعً فً هذه الحالة من األعمال و قامت بعمل ؼٌر مشروع، وكٌانها

،من مٌثاق األمم المتحدة فً فقرتها الرابعة الثانٌة المحظورة بناء على المادة
1

وهم  

القٌام بتصرؾ ؼٌر مشروع دولٌا للرد على تصرؾ  »ٌعرفون الدفاع الشرعً على أنه: 

القوة  استخدامٌتم  –الفعل و رد الفعل  –، وفً كلتا الحالتٌن ابتداءؼٌر مشروع وقع 

المسلحة، وٌستهدؾ الدفاع الشرعً دفع أو رد الخطر الجسٌم من قبل المعتدي والعمل 

.« على إٌقافه لحماٌة أمن الدولة وحقوقها األساسٌة
2

 

عند وصفها للدفاع الشرعً بالتصرؾ أو  ،نبلحظ أن هذه الطابفة من الفقهاء

أال  ،من المعنى الواسع للمبدأ العام فً القانون الدولً العام انطلقتالعمل ؼٌر المشروع، 

 القوة المسلحة بجمٌع أشكالها، فبالنظر إلى التصرؾ أو السلوك فً استخداموهو حظر 

بظرؾ أو  اقترانهنه عمل ؼٌر مشروع، إال أن حد ذاته وبمعزل عن الظروؾ نقول إ

 ع دولٌا إلى خانة العمل المشروع. حتمٌة رد العدوان ٌنقله من خانة العمل ؼٌر المشرو

 الفقهاء حول تعرٌؾ الدفاع الشرعً اختلؾوعلٌه ٌمكننا القول بؤنه حتى وإن 

فً كونه حقا طبٌعٌا تلجؤ الدولة أو الدول  اتفقوامن حٌث الوصؾ، إال أنهم  الدولً

هذا الخبلؾ الفقهً حول تعرٌؾ  انعكسلقد  لممارسته متى كان هناك تهدٌد لكٌانها.

فً محاولة منها  ،على أعمال لجنة القانون الدولً باألمم المتحدةالدولً لدفاع الشرعً ا

ٌة السالؾ ذكرها، وكان هذا فً تقرٌرها عن أعمال هالفق لبلتجاهاتإلٌجاد صٌؽة توافقٌة 

                                                           

أعضاء الهٌبة جمٌعا فً عبلقاتهم ٌمتنع  -4 »المتحدة فً فقرتها الرابعة على: تنص المادة الثانٌة من مٌثاق األمم   1

ها ضد سبلمة األراضً أو االستقبلل السٌاسً ألٌة دولة أو على أي وجه استخدامالقوة أو  استعمالالدولٌة عن التهدٌد ب

 .« ر ال ٌتفق ومقاصد األمم المتحدةآخ

 .41سعٌد سالم جوٌلً، نفس المرجع، ص   2
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الذي أدرج فً جدول األعمال المإقت للدورة السادسة  ،دورتها الثالثة والخمسٌن

دٌسمبر سنة  12المإرخ فً  55/152مة عمبل بقرار الجمعٌة والخمسٌن للجمعٌة العا

2000،
1

حٌث عكفت على صٌاؼة نص مشروع القرار الثانً حول مسإولٌة الدول عن  

األفعال ؼٌر المشروعة دولٌا، ؼٌر أنها لم توفق فً حسم هذا الخبلؾ الفقهً، وتناولت 

عدم المشروعٌة عن  انتفاءبالدراسة، وهً تدرس أسباب  الدولً حالة الدفاع الشرعً

 ،الفعل ؼٌر المشروع دولٌا، فً إطار مشروع الباب األول من قانون مسإولٌة الدول

.منه 21بالضبط فً المادة 
2

 

أعضاء لجنة القانون الدولً على أهمٌة وحتمٌة  اتفاقإال أنه وعلى الرؼم من 

ٌة لعدم المشروعٌة، كسبب من بٌن األسباب الناف الدولً النص على حالة الدفاع الشرعً

 ن فً وجهات نظر األعضاء حول صٌاؼةكبٌرا واختبلؾإال أنه كان هناك تباٌن 

حٌث أظهرت مناقشات اللجنة حساسٌة ودقة هذا  مشروع النص المتعلق بهذه الحالة،

الموضوع لتعلقه بالنظام العام الدولً، وبالخصوص نص المادتٌن الثانٌة فً فقرتها 

واحد وخمسون إلى جانب بعض المواد األخرى من مٌثاق األمم المتحدة الرابعة والمادة 

الفقهٌة حتى فً  االتجاهاتوفً خضم هذا التباٌن بٌن  لمتعلقة بالسلم واألمن الدولٌٌن،ا

فً القانون الدولً،  الدولً داخل لجنة القانون الدولً نفسها حول مفهوم الدفاع الشرعً

ورة أن تتم صٌاؼة النص المقترح فً عبارات عامة ؼالبٌة أعضاء اللجنة على ضر اتفق

من المٌثاق فقط، وهذا من أجل سد  51ال تتضمن اإلحالة أو اإلشارة إلى نص المادة 

،الطرٌق أمام التفسٌرات المتباٌنة من قبل الفقه أو حتى الدول نفسها
3

وحتى ال تتجاوز  

ً، ممتنعة بذلك عن تفسٌر اللجنة مهمتها األساسٌة المتمثلة فً تدوٌن القانون الدول

                                                           
 .01الوثابق الرسمٌة للجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة، الدورة السادسة و الخمسون، الملحق رقم   1

األفعال ؼٌر عدته لجنة القانون الدولً بعنوان مسإولٌة الدول عن من مشروع القرار الثانً الذي أ 60تنص المادة   2

ا كان هذا الفعل ٌشكل تدبٌرا مشروعا للدفاع تنتفً صفة عدم المشروعٌة عن فعل الدولة إذ »المشروعة دولٌا على:

 . «تخذ تطبٌقا لمٌثاق األمم المتحدة عن النفس أ

لً تجدر اإلشارة إلى أنه ونتٌجة اختبلؾ الفقهاء بشؤن االتفاق حول تعرٌؾ موحد للدفاع الشرعً فً القانون الدو  3

 الشرعً، أما القسم الثانً فٌتوسع فً تعرٌفه. القسم األول ٌضٌق من مفهوم الدفاع العام، فقد انقسموا إلى قسمٌن:
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 لذلك، نصوص مٌثاق األمم المتحدة أو حتى تؤوٌل سلوك األجهزة التابعة لها لعدم أهلٌتها

 .م فً عضوٌتها كافة أعضاء المنظمةكونها ال تض

، االنتقاداتلم ٌسلم مشروع هذا النص من النقد، حٌث كان عرضة للعدٌد من 

والذٌن ٌقولون بؤن  الدولً، الشرعً خصوصا من قبل أصحاب المعنى الضٌق للدفاع

 استخدامالوحٌد الذي ٌسمح للدول ب االستثناءمن مٌثاق األمم المتحدة ٌمثل  51نص المادة 

،، وحتى من قبل بعض أعضاء اللجنةالدولً القوة المسلحة فً حالة الدفاع الشرعً
1
 

التحدٌد بالنسبة حٌث كانوا ٌرون أن اإلحالة إلى المٌثاق كان ٌنبؽً أن تكون على وجه 

 .51للمادة 

ن المجهود الذي بذلته لجنة القانون الدولً فً إٌجاد مفهوم جامع لذلك وبالرؼم م

إال أنها لم تتمكن من حسم الخبلؾ  ،فً القانون الدولً الدولً ومانع للدفاع الشرعً

 21لكنها لجؤت إلى صٌاؼة مشروع المادة الدولً، و الفقهً حول مفهوم الدفاع الشرعً

الفقهٌة المتباٌنة حول تلك المسؤلة، مما ٌدل على تؤكٌد  لبلتجاهاتكمحاولة توفٌقٌة 

، لوجود عدٌد من الفقهاء ٌرون الدولً الموسع لمفهوم الدفاع الشرعً االتجاهمشروعٌة 

فً ؼٌر حالة الهجوم المسلح طبقا لنص الدولً بمشروعٌة ممارسة الدفاع الشرعً 

الخاص  ،1974لعام  3314رقم  قرار الجمعٌة العامةٌد ذلك من المٌثاق، وٌإ 51المادة 

بتعرٌؾ العدوان الذي جاء خالٌا من تحدٌد حاالت العدوان بدقة.
2

 

 الدولً ثانٌا: صور الدفاع الشرعً

 ،ٌمكن للدول تفعٌل ممارسة حق الدفاع الشرعً سواء بطرٌقة فردٌة أو جماعٌة

الثالثة من عهد عصبة األمم التً نصت على فً فقرتها  02وهو ما ألمح إلٌه نص المادة 

كل عضو فً العصبة علٌه واجب تقدٌم المساعدة المتبادلة من قبل عضو تجاه  »: ما ٌلً

                                                           
من مٌثاق األمم المتحدة تمثل االستثناء  10أعضاء لجنة القانون الدولً الذٌن كانوا ٌرون أن المادة كان من أهم 1

 الفقهاءالقوة بمناسبة الدفاع الشرعً الدولً كل من  ستخدامها الٌمكن للدول أن تستند علٌه فً لجوبالوحٌد الذي 

Reuter, Schwebel  وSir Francis Vallet. 

 ، الخاص بتعرٌؾ العدوان.0534دٌسمبر  04الصادر بتارٌخ  1104قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة رقم 2
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فمن خبلل هذا النص ٌمكن أن ، «قامت بخرق العهد من طرفها آخر بقصد مقاومة دولة

فً عهد عصبة  صراحة الدفاع الشرعً الدولً رؼم عدم النص علٌه نستشؾ وجود حق

.األمم
1

على العكس من عهد عصبة األمم فإن مٌثاق األمم المتحدة قد نص صراحة و 

من مٌثاق األمم المتحدة التً  51لمحتوى المادة  استنادا على وجود حق الدفاع الشرعً

لٌس فً هذا المٌثاق ما ٌضعؾ أو ٌنتقص الحق الطبٌعً للدول، فرادى أو  »تنص على: 

 ... األمم المتحدة الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاءجماعات، فً 

 :نجد بعض الفقهاء من عرؾ الدفاع الشرعً الدولً على أنه وفً سٌاق ذي صلة، ؛«

الموجه إلٌها بنفسها، أو مباشرة مجموعة من  االعتداءمباشرة الدولة بطرٌقة فردٌة رد  »

.« الذي ٌقع على أحدها االعتداءالدولة بطرٌقة جماعٌة رد 
2

 

 اتفقامن المٌثاق وكذا التعرٌؾ سالؾ الذكر، أنهما  51المبلحظ على نص المادة 

ا حق الدفاع الشرعً إلى إحدى الطرٌقتٌن، إم استخدامفً كونهما ربطا اللجوء إلى 

التعرٌؾ  وكذا هذا 51من نص المادة  انطبلقاوعلٌه  بطرٌقة فردٌة أو بطرٌقة جماعٌة،

 ٌمكن تصنٌؾ الدفاع الشرعً من حٌث الجهة التً تمارسه إلى صورتٌن هما:

 

 الدفاع الشرعً الفردي -1

 بصفة منفردةٌكون الدفاع الشرعً فردٌا عندما تقوم الدولة المعتدى علٌها وحدها        

تها داندونما تدخل طرؾ آخر لمس االعتداء الذي تتعرض لهباتخاذ التدابٌر البلزمة لدرء 

.فً ذلك
3

 اتخاذوجه من الوجوه باللجوء إلى  بؤيعلٌها  االعتداءومفاده قٌام دولة ما تم  

                                                           
محمد سٌد عبد التواب، الدفاع الشرعً فً الفقه اإلسبلمً: دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار عالم الكتب، القاهرة،  1

 .44، ص 0541
إسماعٌل عبد الرحمان، الحماٌة الجنابٌة للمدنٌٌن فً زمن النزاعات المسلحة: دراسة تحلٌلٌة تؤصٌلٌة، الجزء   2

 .100ص  ،6113األول،  الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، 

 .665 ص ،براهٌم الدراجً، مرجع سابقإ 3
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 ،ما ٌلزم من أعمال عسكرٌة بصفة فردٌة ومستقلة من جانبها لصد ورد ذلك العدوان

.بحٌث ال تطلب وال تلجؤ إلى أٌة مساعدة أخرى من أٌة دولة
1

 

حتى ولو لم تكن لدولة التً تعرضت للعدوان ل ٌحق هوهنا ال بد من اإلشارة إلى أن

إلى طلب انعقاد مجلس األمن الدولً لبحث شكواها أن تبادر عضوا فً األمم المتحدة 

 61/6، وهذا ما أشارت إلٌه المادة واتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بوقؾ العدوان الواقع علٌها

لكل دولة لٌست عضوا فً األمم المتحدة أن تنبه مجلس األمن أو  »من المٌثاق على أنه: 

فً خصوص هذا النزاع  الجمعٌة العامة إلى نزاع تكون طرفا فٌه إذا كانت تقبل مقدما

.«التزامات الحل السلمً المنصوص علٌها فً هذا المٌثاق
2

 

 

 الدفاع الشرعً الجماعً -2

وذلك حٌن تكون هناك مجموعة من المصالح المشتركة أو شكل من أشكال الوحدة  

تجمع بٌن عدة دول، ثم تتعرض إحدى تلك الدول أو كلها ألعمال عدابٌة، فتقوم جمٌعها 

وفقا لمبررات مشتركة بالقٌام بممارسة حقها فً الدفاع الشرعً الجماعً عن كٌانها 

على أحد أعضاء  االعتداءعلٌه،  فهذه الدول تعتبر أن   باالعتداءالمشترك ضد من ٌقوم 

وهو ما ٌبرر قٌامها مجتمعة أو قٌام أي  ،على الجماعة كلها اعتداءالجماعة هو بمثابة 

.منها بممارسة حق الدفاع الشرعً وفقا لهذه الصورة
3

 

رأي دول أمرٌكا البلتٌنٌة التً دافعت  تإن فكرة الدفاع الشرعً الجماعً كان

حٌث كانت لها نظرة  ،الدفاع الشرعً الجماعً مبدأودافعت بكل قوتها لتحقٌق عنه 

ٌجعله  ،مستقبلٌة جعلتها تتخوؾ من جمود أو شلل ٌمكن أن ٌصٌب مجلس األمن الدولً

بعض أعضابه الدابمٌن لحق  استخدامؼٌر قادر على تسٌٌر وتسوٌة نزاع دولً ما  بسبب 

                                                           
 .56ص  ،مرجع سابقحازم محمد عتلم،   1

 .034ص  ،الدراجً، مرجع سابقبراهٌم إ  2
3 D.W BOWETT, self-defense in international law, Manchester University Press, Great 

Britain, 1958, P.p 167-200. 
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دولً بحق  اعتراؾ افتكاكتسعى إلى  -ا البلتٌنٌة دول أمرٌك -وكانت تلك الدول ، النقض

فً  ،وأن ٌكون ألٌة دولة منها ،للدفاع المشترك واتحاداتالدول أن تجتمع فً تكتبلت 

أن تطلب تدخل  ،االتحادمن أٌة دولة أخرى خارج  اعتداءحال ما إذا تعرضت ألي 

ربما كان هذا سٌشكل قوة ردع ، وأو الحلؾ لصد العدوان عنها باالتحادالدول األعضاء 

دفاع مشترك،  باتفاقٌاتكبٌرة لكل دولة تقوم بؤي عمل عدابً ضد إحدى الدول المرتبطة 

الدفاع  اصطبلحفقد أكد المندوب الكولومبً على أن دول أمرٌكا البلتٌنٌة تعتبر أن إدراج 

من جانبها  ٌدامن جانب األمم المتحدة وتؤٌ اارالشرعً الجماعً فً صدر المٌثاق ٌعد إقر

اإلقلٌمٌة الخاصة بالدفاع المشترك القابمة بٌن مجموعات الدول كما هو الشؤن  لبلتفاقات

.CHAPULTEPECبالنسبة لدول أمرٌكا البلتٌنٌة فً إطار معاهدة 
1

 

ٌمكن أن تتحقق عملٌات الدفاع الشرعً بصورتها الجماعٌة حتى  ،من جانب آخر

، إذ االعتداءللدفاع المشترك بٌن الدول بوقت سابق على وقوع  اتفاقوإن لم ٌكن هناك 

من المحتمل أن تتحد الدول لرد وصد عدوان ٌمكن أن تتعرض له إحدى الدول سواء 

األمن الدولٌٌن، فحق الدفاع طرؾ الدول األخرى حفاظا للسلم و بطلب منها أو تلقابٌا من

ٌن األفراد، ال ٌهدؾ فقط إلى الحماٌة مثله مثل حق الدفاع الشرعً ب ،الشرعً بٌن الدول

.الشخصٌة بل ٌتعدى ذلك لحماٌة اآلخر
2

 

من نصوص مٌثاق هٌبة األمم المتحدة فً  وفً نفس السٌاق هذا ما نستخلصه 

ٌقدم جمٌع  » فقد نص على: ،الدول لصد العدوان ووقفه ومحاسبة المعتدي اتحاد

المتحدة فً أي عمل تتخذه وفق هذا األعضاء كل ما فً وسعهم من عون إلى األمم 

المٌثاق، كما ٌمتنعون عن مساعدة أٌة دولة تتخذ األمم المتحدة إزاءها عمبل من أعمال 

.« المنع أو القمع
3

 

ٌمكن التمٌٌز بٌن صورتً أو طرٌقتً إعمال حق الدفاع الشرعً الفردي والدفاع 

 الشرعً الجماعً من خبلل النقطتٌن التالٌتٌن:  
                                                           

 .54حازم محمد عتلم، المرجع السابق، ص  1

2 D.W BOWETT, Op.Cit, p 201. 
 الخامسة. المادة الثانٌة من مٌثاق األمم المتحدة، الفقرة  3
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  القوة لرد العدوان: استخدامبكلفة الجهة الم -1

إذا كانت الدولة التً تباشر رد العدوان  ،فً حالة الدفاع الشرعً الفردي 

فً حالة الدفاع الشرعً الجماعً ال  اتها الدولة المعتدى علٌها، فإنهوالتصدي له هً ذ

نفسها الدول أن تكون هً  القوة المسلحة استخدامبٌفترض فً الدولة أو الدولة المضطلعة 

تختار طواعٌة ممارسة حق الدفاع الشرعً  التً ن الدولالمعتدى علٌها، حٌث إ

الجماعً هً فً األصل تلك الدول التً تكون عند حصول العدوان خارج النطاق 

وهما الدولة  ،الجؽرافً لسرٌان العملٌات العسكرٌة بٌن الخصوم من أطراؾ النزاع

.المعتدٌة والدولة المعتدى علٌها
1

 

 

  مدى قبول كل منهما فً المجتمع الدولً: -2

فً الوقت الذي القى حق الدفاع الشرعً الفردي إجماعا على قبوله من الدول  

األطراؾ فً مإتمر سان فرانسٌسكو، بوصفه حقا طبٌعٌا للدول، فإن حق الدفاع 

وظهر فً هذا الصدد أثناء مإتمر سان فرانسٌسكو  ،الشرعً الجماعً كان محل خبلؾ

والذي ٌرمً إلى تشجٌع  ،منهما الذي عبر عنه بصفة خاصة دول أمرٌكا البلتٌنٌة رأٌان،

عسكرٌة للدفاع المشترك تحسبا للفشل  باتفاقات االرتباطمجموعات الدول فً سعٌها إلى 

حق النقض  ستعمالال ٌصٌب مجلس األمن الدولً نتٌجةأن والجمود الذي كان ٌخشى 

تؤٌٌد  االتجاهمن جانب إحدى الدول الكبرى دابمة العضوٌة، وقد القى هذا  «الفٌتو»

والذي تبنته الوالٌات  ،المقابل نجد الرأي الثانً الرافض لؤلول االتجاهؼالبٌة الدول، وفً 

ت الدولٌة، ولكن فً بمبدأ الحٌاد فً العبلقا امدعٌا أن فً األمر مساس، األمرٌكٌةالمتحدة 

هً كانت تسعى من أجل السٌطرة على مقدرات السٌاسة العالمٌة عبر القناة حقٌقة األمر 

.األحادٌة لمجلس األمن الدولً
2

 

 

 
                                                           

 .51-56حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص   1

2 D.W BOWETT, Op.Cit, P.p 165-167 . 
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 الدولً الفرع الثانً: أساس الدفاع الشرعً

بحاجة إلى أساس قانونً ٌرسم حدوده وٌبٌن  الدولً إن حق الدفاع الشرعً

، ثم ٌبٌن ضوابطه التً تحمٌه من الجنوح عن الهدؾ انتهابهشروط ممارسته ونقطة 

األسمى الذي وجد من أجله، وبكل األحوال فإن ثبوت األساس القانونً لحق الدفاع 

لة الدولة المدافعة عن أعمالها تجاه المعتدي، فً القانون الدولً ٌعنً عدم مساء الشرعً

 االمتثالبلها شرٌطة توافر الشروط ومن ق اعتداءاتوإن كانت تشكل فً األحوال العادٌة 

 للضوابط.

 الدولً أوال: األساس القانونً للدفاع الشرعً

القوة المسلحة فً  ستعمالاللم ٌعرؾ القانون الدولً العرفً وجود حظر حقٌقً 

ن واضحا كما هو الشرعً للقوة لم ٌك ستعمالاالالعبلقات بٌن الدول، بل حتى أن مفهوم 

لوضع السابد فً القرن التاسع عشرة هو كثرة لجوء الدول ن االحال اآلن، حٌث إ

القوة المسلحة كحل أخٌر من أجل تسوٌة النزاعات التً كانت تقوم بٌنها؛ وفً  ستعمالال

القوة فً العبلقات الدولٌة  استعمالمحاولة منه إلٌجاد تبرٌر لذلك الكم الهابل من حاالت 

حالة الدولة فً المجتمع الدولً كحالة األفراد فً المجتمعات  آنذاك، شبه الفقٌه مونتسكٌو

 ،إن حٌاة الدول كحٌاة األفراد »الداخلٌة، حٌث ٌقول فً مإلفه الشهٌر روح القوانٌن: 

فكما ٌحق للناس أن ٌقتلوا فً حالة الدفاع الطبٌعً، ٌحق للدول أن تحارب حفاظا على 

ٌعً، ألن حٌاتً لً كما حٌاة الذي ٌهجم هً نفسها وٌحق أن ٌقتلوا فً حالة الدفاع الطب

.« والدولة كذلك تحارب ألن بقاءها حق ككل بقاء آخر ،له
1

 

الهاي بشؤن حقوق وواجبات الدول المحاٌدة واألشخاص المحاٌدٌن  اتفاقٌةتعتبر 

فً حالة الحرب البرٌة بمثابة أول صك دولً أضفى صفة الشرعٌة الدولٌة على فعل 

حٌث تنص المادة العاشرة من من خبلل نزع صفة العدابٌة عنه،  ولًالدفاع الشرعً الد

                                                           
 .110، ص مرجع سابقإسماعٌل عبد الرحمان،   1
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ال ٌعد عمبل عدابٌا كل عمل تقوم به الدولة المحاٌدة لصد محاوالت  »على:  االتفاقٌةهذه 

.« حٌادها، حتى ولو كان ذلك بالقوةالنٌل من 
1
  

ٌمكن القول أن عصبة األمم قد قامت تقرٌبا على نفس المبادئ واألهداؾ التً 

تبنتها منظمة األمم المتحدة فٌما بعد، خصوصا مسؤلة حفظ السلم واألمن الدولٌٌن وتحرٌم 

هذا ما ل من أجل تسوٌة نزاعاتها، والقوة المسلحة بٌن الدو ستعمالالجمٌع أشكال اللجوء 

؛فً المادة العاشرة منه نص علٌه عهد عصبة األمم
2

أنه بالرؼم من أن عهد عصبة كما  

ٌرد على تحرٌم  كاستثناءاألمم لم ٌنص صراحة على حق الدفاع الشرعً الدولً 

،القوة فً العبلقات الدولٌة استخدام
3

أنه ٌعتبر  استخلصواإال أن فقهاء القانون الدولً قد  

القوة  ستخدامالال وهً تحرٌم اللجوء الدولً، أقاعدة العامة فً القانون ٌرد على ال استثناء

.المسلحة فً العبلقات الدولٌة
4

 

دولٌة أرادت  الجهود الدولٌة فً شكل إعبلنات واتفاقٌاتعرؾ العالم العدٌد من  

 تستعماالاالالدول من خبللها إثبات أن فعل الدفاع الشرعً الدولً ٌعتبر من بٌن 

ألمم، المشروعة للقوة العسكرٌة، خصوصا فً تلك الفترة التً تلت إنشاء منظمة عصبة ا

 ومن بٌن تلك الجهود الدولٌة فً هذا السٌاق نذكر:

  Geneva Protocole 1924بروتوكول جنٌف لعام  -1

هً اتفاقٌة اقترحتها ٌسمً كذلك بروتوكول التسوٌة السلمٌة للنزاعات الدولٌة، و

على الجمعٌة العامة كبدٌل تحل محل معاهدة الضمان الفرنسً التً لم  فرنسا وانكلترا

 .بالطرق السلمٌة لمنازعات الدولٌةا تسوٌةلوضع صٌؽة  ،توقع علٌها الوالٌات المتحدة

                                                           
األشخاص المحاٌدٌن فً حالة الحرب البرٌة ببلهاي، إتفاقٌة الهاي بشؤن حقوق وواجبات الدول المحاٌدة وتم إبرام   1

 .0513أكتوبر سنة  04بتارٌخ 
ٌلتزم أعضاء عصبة األمم باحترام والحفاظ على السبلمة اإلقلٌمٌة » من عهد عصبة األمم على: 10تنص المادة   2

فً حال وجود عدوان، تهدٌد أو خطر ضاء العصبة ضد أي عدوان خارجً. وواالستقبلل السٌاسً الحالً لكل أع
 .«لتزامهذا االكل الوسابل لضمان تنفٌذ  استعمالاعتداء، فإن للمجلس حق 

ٌعلن صراحة على أن أي إعبلن للحرب أو التهدٌد بذلك، ٌكون »: من عهد عصبة األمم على 11/01تنص المادة   3

لها اتخاذ إن هذا األمر سٌعنً العصبة ككل وموجها بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة ضد أحد أعضاء عصبة األمم، ف

 .«ة األمماإلجراءات الكفٌلة بحفظ سبلم

 .111-116، ص السابق المرجعإسماعٌل عبد الرحمان،   4
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ر عدم اواعتب ،محكمة العدل الدولٌة الدابمة أمامالدول منازعاتها  عرضونصت على 

 اعتمادههذا البروتوكول الذي تم ، فقد كان القرار الذي ٌصدر عمبل عدوانٌا إلىالرضوخ 

، ٌهدؾ إلى تسوٌة 1924أكتوبر سنة  02بتارٌخ  ،خبلل الجمعٌة الخامسة لعصبة األمم

المنازعات الدولٌة بالطرق السلمٌة، وقد أوردت المادة الثانٌة منه، وبعد النص على 

على القاعدة  ٌناستثناءم اللجوء إلى الحرب، أوردت القاعدة العامة الرامٌة إلى تحرٌ

ثانٌا حالة الدولً، و حالة الدفاع الشرعً وة، أوالالق استخدامالمذكورة تجٌز بموجبها 

.تنفٌذ األعمال التً ٌؤمر بها مجلس العصبة
1
  

locarno Treaties 1925معاهدات لوكارنو لعام  -2
2
  

تحدٌد معنى الدفاع  ،من أجلها االتفاقٌاتمن بٌن األهداؾ التً عقدت هذه 

 استخداممع سابقتها فً تحرٌم  االتفاقٌاتالشرعً فً حاالت الهجوم المسلح، وتتفق هذه 

، موسعة من هذه االستثناءاتالقوة العسكرٌة كؤصل عام، مع إمكانٌة إٌراد بعض 

ً ضد فً عمل حرب االشتراكثالث قابم على إمكانٌة  باستثناءاألخٌرة، من خبلل اإلقرار 

بروتوكول جنٌؾ  ياستثناءمع التؤكٌد على  ،المنصوص علٌها بالتزاماتهادولة أخلت 

.تنفٌذ قرارات مجلس العصبةالدولً و بشؤن الدفاع الشرعً أعبله 1924
3
  

Kellogg-Briand Pact 1928كٌلوغ لعام -مٌثاق برٌٌان -3
4
  

الملموس فً بعض لقد كان المراد من إبرام هذا المٌثاق سد ذلك العجز والقصور 

نصوص عهد عصبة األمم خصوصا تلك المتعلقة بتحرٌم الحرب، وقد القى المٌثاق 

 ،المذكور تؤٌٌدا من طرؾ فقهاء القانون الدولً ورجال السٌاسة فً معظم الدول آنذاك

وأصبح له صفة المعاهدة الشارعة، فالمبدأ العام الذي ورد فٌه ٌعتبر جوهرٌا إلحبلل 
                                                           

تتفق الدول الموقعة على أن ال تلجؤ بؤي حال من األحوال »على:  1924من بروتوكول جنٌؾ لعام  02تنص المادة   1

 ات الواردة فٌما بعد، إال فً حالةلتزامإلى الحرب، سواء فٌما بٌنها أو ضد أي دولة تقبل، عند الضرورة، جمٌع اال
مقاومة أعمال العدوان أو عندما ٌتصرفون باالتفاق مع مجلس أو جمعٌة عصبة األمم، وفقا ألحكام العهد وهذا 

 .«البروتوكول
بٌن ألمانٌا من  1925أكتوبر  16بتارٌخ هً سلسلة اتفاقٌات ثنابٌة عقدت   locarno Treaties معاهدات لوكارنو 2

 تسوٌةدعت هذه المعاهدات إلى  حٌثمن جهة أخرى.  وبولنداجهة وكل من بلجٌكا وتشٌكوسلوفاكٌا وفرنسا 

                                               .ما على التحكٌم أو على التسوٌة القضابٌةسلمٌا وعرضها إالمنازعات الدولٌة 
 المقصود بهذا االستثناء نظام األمن الجماعً الذي أقرته منظمة األمم المتحدة الحقا. 3
حل النزاعات الدولٌة بالطرق اتفاق دولً ٌقضً بتحرٌم الحرب ووهو  Pact of Parisٌسمى كذلك بمٌثاق بارٌس  4

ٌحمل هذا االتفاق من طرؾ مندوبً خمسة عشرة دولة، و 1928أوت  27السلمٌة، تم التوقٌع علٌه فً بارٌس بتارٌخ 
 .Briandووزٌر الخارجٌة الفرنسً أرستٌد برٌٌان   Keloggإسمً كل من وزٌر الخارجٌة األمرٌكً فرانك كٌلوغ 
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كجزاء ردعً ٌتخذه  استثناءاللجوء للحرب بصفة عامة، إال أن ٌكون  السبلم، فقد حرم

.ولرد العدوان لحٌن تدخل العصبة ون وسٌلة للدفاع الشرعًمجلس العصبة أو تك
1

 

 

  1928ول األمرٌكٌة فً هافانا عام المإتمر الدولً السادس للد -4

والذي تم من خبلله تحدٌد  ،األمرٌكً لبلتحادوضع أول دستور  1928فً عام 

،بدقة هٌباته
2

وقد تضمنت المادة السادسة من القانون األساسً للمنظمة األهداؾ التً  

تسعى إلى تحقٌقها، ومن تلك األهداؾ التً ٌجب التركٌز علٌها تلك المتعلقة بالسلم 

وهً تتمحور حول ضمان سبلمة القارة األمرٌكٌة وأمنها ضد أي  ،واألمن الجماعً

إضافة إلى منع كافة األسباب  ،عدوان محتمل قد تتعرض له إحدى الدول األعضاء

.المحتملة إلثارة المشاكل وإٌجاد ضمان للحل السلمً
3

 

لقد أخذ موضوع الدفاع الشرعً حٌزا كبٌرا وهاما خبلل ذات المإتمر، حٌث 

ش وجدل كبٌرٌن فً أثناء هذا المإتمر، وكانت النتٌجة أن أكدت بعض كان محل نقا

إلى القواعد  استناداالقوة المسلحة  استعمالالدول مشروعٌة هذا الشكل من أشكال 

على إحدى الدول  االعتداءعتبر الدفاع عن النفس، وا األساسٌة الموضوعة لحالة

 اجتماع، وقد ورد هذا التصرٌح عقب االتحادعلى جمٌع دول  اعتداءاألمرٌكٌة بمثابة 

دي  رٌو»كما ورد كذلك فً معاهدة  ،1940وزراء الخارجٌة فً مإتمر هافانا لعام 

من مٌثاق  25و 24، إضافة إلى تسجٌل هذا المبدأ فً المادتٌن 1947لعام  «جانٌرو

.المنظمة
4

 

 

 

                                                           
 .064ص  ،6111المكتبة المصرٌة الحدٌثة، القاهرة،  عبد الجواد الشرٌؾ، قانون الحرب،محمد 1
األمرٌكً تحت إشراؾ مجلس تنفٌذي مقره  صادق هٌبات االتحاد األمرٌكً هً: المإتمر األمرٌكً الدولً واإلتحاد 2

واشنطن، وٌجتمع المإتمر األمرٌكً على فترات ال تتجاوز أكثر من خمس سنوات بٌن كل منها، وٌتكون المجلس 

التنفٌذي من مندوبٌن تعٌنهم الحكومات، وٌنتخب كل سنة ربٌس وناببه، كما تقرر أن ٌكون لتلك الهٌبة موظفون دابمون 

 .0544نا أخذت هذه الهٌبة شكل المنظمة، وأطلق علٌها بالفعل منظمة الدول األمرٌكٌة سنة ومٌزانٌة، ومن ه

 ص ،6104مصر،  ،محمد صادق إسماعٌل، أمن الخلٌج العربً: الواقع واآلفاق، المجموعة العربٌة للتدرٌب والنشر3

45-11. 
 .16 ص ،نفس المرجعمحمد صادق إسماعٌل، 4
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 مم المتحدةمٌثاق األ -5

فشل عصبة األمم فً نزع فتٌل الحروب وقٌام الحرب العالمٌة الثانٌة بسبب  بعد

المفرط  ستخدامإٌجاد وسٌلة لمنع تكرار اال دولال تحاول ،العجز فً نصوص العصبة

مٌثاق  صدارمن خبلل إذلك تجسد و ،السلم واألمن العالمٌٌن استقراروضمان  ،للقوة

 ،مبادبهاأدرج من خبللها مقاصد الهٌبة ونٌة األمم المتحدة. تضمن المٌثاق نصوصا قانو

فٌما ٌخص  احترامهاب ؼٌر العضوةدول ال حتىتلزم  بل ،لعمل بهازم أعضاء الهٌبة باتلٌ

حفظ السلم واألمن الدولٌٌن. ؼٌر أنه بالرؼم من المنع الموجود فً مٌثاق األمم المتحدة 

المسلحة فً القوة  استخدام متلزم الدول بعد «Jus Cogens»الذي ٌجسد قاعدة آمرة 

الدفاع عن  استثناءمحددة ٌقؾ  استثناءاتت على هذه القاعدة عبلقاتها الدولٌة، ورد

القوة بشكل فردي من الدول  ستخداملكونه ٌشكل السبٌل الوحٌد ال ،النفس على رأسها

 دون الحاجة إلى تفوٌض؛ فؤمام المحاوالت الدولٌة الخجولة إلقرار الدفاع الشرعً

 واالتفاقٌات، وأثرها المحدد والقابم على أساس محدودٌة نطاق اإلعبلنات الدولً

أصبح  ،أو لفشل الصكوك الدولٌة األخرى المنظمة لها كعهد عصبة األمم ،المنظمة له

قادرة على لشرعً بموجب منظمة دولٌة عالمٌة لزاما التصدي لتنظٌم أحكام الدفاع ا

الذي أورد فً  1945مم المتحدة فً مٌثاقها الصادر عام أداء مهامها، وهو ما تكفلته األ

.منه نصا صرٌحا ٌبٌح اللجوء إلى حق الدفاع عن النفس 51المادة 
1

 

 

 الدولً والفقهً للدفاع الشرعً ثانٌا: األساس النظري

وتباٌن آراء فقهاء القانون الدولً حول مفهوم و طبٌعة الدفاع الشرعً  اختبلؾإن 

ن األساس اتبٌو تحدٌد، حاول الفقهاء من خبللها نظرٌاتال مجموعة مننتج عنه ظهور 

 علٌه حق الدفاع الشرعً فً القانون الدولً، تتمثل هذه النظرٌات فً:وٌقوم الذي ٌنبنً 

 

                                                           
ابً، الدفاع الوقابً فً القانون الدولً العام، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، عبد العزٌز رمضان علً الخط 1

 .014-013، ص 6100
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 نظرٌة المصلحة األجدر بالرعاٌة -1

ٌهدؾ مضمون هذه النظرٌة إلى الموازنة بٌن مصلحتٌن وتحدٌد األولى منهما 

هما مصلحة الدولة المعتدٌة فً سبلمة اٌة، والمصلحتان المقصودتان هنا والرعبالحماٌة 

إقلٌمها وسٌادتها وعدم تعرضها ألٌة أعمال مسلحة أو أضرار من أٌة جهة أخرى، فً 

حٌن أن المصلحة األخرى هً مصلحة الدولة المعتدى علٌها المتمثلة بحماٌتها من كل 

.كذلك السٌاسً لهاواستقبلعلى إقلٌمها وسٌادتها  اعتداء
1
  

إن الموازنة بٌن كلتا المصلحتٌن ترجح الكفة لمصلحة الدولة المعتدى علٌها، ذلك 

منتهكة بذلك أسس  ،أن الدولة المعتدٌة متجاوزة على حدود الشرعٌة الدولٌة وببل مبرر

الدول عبر التارٌخ، وبالتالً كانت  كانت والزالت محل إجماعالعبلقات الدولٌة التً 

المستندة إلى أسس  ،حتها ؼٌر ذات أهمٌة فً مقابل مصلحة الدولة المعتدى علٌهامصل

الجوار ومبدأ تحرٌم وحظر  واحتراموعلى رأسها مبدأ السٌادة  ،القانون الدولً ومبادبه

.القوة ضد أٌة دولة بشكل مطلق استخدام
2 

إقامة العدل، ا عملٌا لقواعد ٌتمثل نظرٌة المصلحة األجدر بالرعاٌة أساسا تطبٌق

خصوصا حٌث  ،إضافة إلى كونها تمثل ممارسة نموذجٌة لمبادئ العدالة الجنابٌة الدولٌة

تعجز أجهزة ومنظمات المجتمع الدولً عن القٌام بدورها المتفق علٌه فً الدفاع عن 

ولشن  ،الدول المعتدى علٌها ورد العدوان عنها وفً منع الدول من التذرع بؤٌة أسباب

فة على دول أخرى وفً القٌام بؤٌة أعمال عدابٌة ضدها وبشكل ٌإثر على هجمات مختل

.األمن والسلم الدولٌٌن اعتبارات
3

 

ساس أنها ال تصلح أساسا للدفاع الشرعً على أ ولقد وجه النقد لهذه النظرٌة

فهً  لٌها أجدر بالرعاٌةأنه إذا كانت مصلحة الدولة المعتدى ع اعتبارعلى  ،الجماعً

دولة ؼٌر تلك المعتدى علٌها لردع الدولة  الشتراكبهذا المنطق ال تقدم لنا تبرٌرا 

                                                           
 .061محمد محمود خلؾ، مرجع سابق، ص  1

2 D.W BOWETT, Op.Cit, pp 199-182 . 
 .062مرجع ، ص نفس المحمد محمود خلؾ،  3
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المعتدٌة تطبٌقا للدفاع الشرعً الجماعً، ومن الصعوبة بمكان أن نقرر بؤن الدولة ؼٌر 

.المعتدى علٌها لها مصلحة مباشرة وواجبة الترجٌح
1

 

 

 نظرٌة اإلكراه المعنوي -2

ة من كون أن اإلكراه المعنوي هو أساس الدفاع ٌنطلق أصحاب هذه النظرٌ

الشرعً فً قانون العقوبات الداخلً، والذي ٌبرر فعل الدفاع الشرعً بما وجد فٌه 

ؼٌر مشروع  اعتداءتمثلت فً وقوعه ضحٌة لفعل  ،المدافع من ظروؾ معنوٌة قاهرة

فٌه بحكم الطبٌعة  توازنه النفسً بحٌث دفعته ؼرٌزة البقاء الكامنة اختبللنتج عنه  ،علٌه

وهو هنا ال ٌسؤل  ،إلى القٌام بفعل دفاعً موجه لمصدر الخطر أدى إلى إلحاق الضرر به

عن فعله لقٌام مبرراته، وقٌاسا على ذلك ٌمكن أن ٌكون اإلكراه المعنوي أساسا للدفاع 

.الشرعً فً القانون الدولً ألن الدولة شخص معنوي
2
  

إن مضمون هذه النظرٌة كان محل نقد، كون الدولة لٌس لها ؼرابز طبٌعٌة وال 

ٌمكن أن تعلل تصرفها فً الدفاع الشرعً على أساس أنها قد قامت بالفعل كرد فعل 

معناه أن أي إكراه معنوي ٌمكن  االتجاهتحت تؤثٌر الخوؾ و الرعب، كما أن القول بهذا 

 ،القوة المسلحة بذرٌعة الدفاع الشرعً استخدامء إلى أن ٌقع على الدولة ٌبٌح لها اللجو

هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الدولة التً تتذرع بوقوعها تحت إكراه معنوي هً 

وهذا  ،التً تقرر وحدها أن هذا اإلكراه من الجسامة لٌبٌح لها اللجوء إلى القوة المسلحة

هذه الفكرة تإدي إلى نتابج على ؼٌر متصور فً العبلقات الدولٌة والقانون الدولً؛ إن 

القوة أو  استخدامالدول فً  معلى أساس أنها تفتح الباب أما ،درجة كبٌرة من الخطورة

.مإسسة تصرفها هذا على أساس حق الدفاع الشرعً ،التدخل فً شإون الدول األخرى
3

 

 

 

                                                           
أبو الخٌر، األسانٌد القانونٌة لحركات المقاومة فً القانون الدولً، الطبعة األولى، دار الجنان للنشر  مصطفى 1

 .12، ص 6103والتوزٌع، عمان، 
 .15مصطفى أبو الخٌر، نفس المرجع، ص  2
 .061 محمد محمود خلؾ، مرجع سابق، ص 3



  

120 
 

 حافظة على السلم واألمن الدولٌٌننظرٌة واجب الم -3

هذه النظرٌة أن الدول بمجرد مصادقتها على مٌثاق األمم المتحدة ٌترتب  فحوى

ها بواجبات أهمها المحافظة على السلم واألمن التزامعلى ذلك اكتسابها لحقوق و

 الدولٌٌن، وهذا ما ٌصطلح علٌه واجب الدفاع عن القانون.

الباب أمام  ؼٌر أن هذه النظرٌة لم تسلم بدورها من النقد على اعتبار أنها تفتح

تصرفها على  ،القوة والتدخل فً شإون الدول األخرى مإسسة استخدامالدول فً 

للسلم واألمن  اأساس حق الدفاع الشرعً كلما رأت من خبللها أن هناك تهدٌد

.الدولٌٌن
1

 

 المشتركة نظرٌة المصلحة -4

على أساس أن لكل دولة الحق فً أن  الدولً تإسس هذه النظرٌة الدفاع الشرعً

بممارسة حق الدفاع الشرعً جماعٌا  ،بصفة منفردة أو مع جماعة من الدول ،تبادر

لتحقٌق السلم واألمن الدولٌٌن، وهً مصلحة عامة ومشتركة بٌن الجمٌع، وتعود على كل 

ول دولة بمقتضى الواجب الملقى على عاتقهم بمجرد تصدٌقهم على مٌثاق. مادامت الد

ثابت إذن ٌمكنها  تملك الحق فً ممارسة الدفاع الشرعً فردٌا على أساس أنه حق

، وعلى كل دولة مشاركة فً أعمال الدفاع الجماعً اعتباره مصلحة ممارسته جماعٌا

مع باقً الدول المشاركة معها، بمعنى أنه ٌكون لكل دولة مشاركة فً أعمال الدفاع 

لمشاركة فً أعمال الدفاع، وٌعبر عن هذه الجماعً مصلحة مشتركة مع الدول ا

المصلحة بالمصلحة العامة أو الجماعٌة فً المحافظة على السلم الدولً وتؤكٌد القانون 

.الدولً
2

 

 

 نظرٌة الظروف الطارئة -5

ٌرى أصحاب هذا االتجاه أن أساس الدفاع الشرعً الدولً ٌقوم على التماس 

 ،القوة دفاعا عن نفسها ستخدامعلٌها ال ظروؾ ومبلبسات طاربة تدفع بالدولة المعتدى

إلى حٌن تدخل الجهات المخول بها حفظ السلم واألمن الدولٌٌن باتخاذ التدابٌر الضرورٌة 
                                                           

 .15 -14مصطفى أبو الخٌر، المرجع السابق، ص  1
2 D.W.BOWETT, Op.Cit, p 206. 
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 الشرعًلكً ٌقوم الحق فً الدفاع بمعنى أنه  العدوان وإعادة األمر إلى نصابه؛ لرد

أو أي سبٌل  أٌة وسٌلة أخرى لوقؾ العدوان علٌها الدولة المعتدى ال ٌكون أمامٌشترط أ

جدت تلك الوسٌلة ال ٌقوم القوة المسلحة، فإذا ما و استخدامالهجوم المسلح سوى  لصد

لتلك الدولة الحق فً الدفاع عن نفسها، وتعتبر مقترفة لعمل عدوانً إذا ما لجؤت مع ذلك 

الدولة  تمكنتمثال إذا ما وٌكون هذا على سبٌل ال ،القوة للدفاع عن نفسها استخدامإلى 

االستعانة بمنظمة دولٌة فً الوقت المناسب، وقدمت لها هذه المنظمة  منالمعتدى علٌها 

هنا لٌس لها الحق أن تقوم  ،قاذها مما تتعرض له من هجوم مسلحالمساعدة الكافٌة إلن

ى الدفاع فبلبد أن ٌشكل اللجوء إل القوة المسلحة، استخدامبنفسها بؤعمال دفاعٌة تتضمن 

بحٌث ال ٌكون أمام الدولة المعتدى علٌها  ،القوة ضرورة فعلٌة ملحة استخدامعن النفس ب

أو االستعانة  للتفكٌر ممكنة لمواجهة الهجوم، وال وقتامجال لبلختٌار بٌن الوسابل ال

ألنه ٌتماشى مع ما  االتجاهوٌإٌد البعض هذا  ؛بالمنظمة الدولٌة فً التوقٌت المناسب

من مٌثاق األمم المتحدة ورقابة الدفاع الشرعً عن طرٌق مجلس  51ذهبت إلٌه المادة 

.وهو الجهاز األصٌل المنوط إلٌه بحفظ السلم واألمن الدولٌٌن ،األمن الدولً
1

 

تكامل بٌنها، حٌث ال ٌمكن بالنظر إلى كل النظرٌات السابقة نرى وجود عبلقة 

لتبرٌر الدفاع الشرعً الدولً بصفة  اجعلها أساسة منها تصلح لالقول إن كل واحد

منفردة، فهذا الحق ٌحمً مصلحة جدٌرة بالرعاٌة، وأٌضا ٌحمً مصلحة مشتركة، كما 

أنه ٌحافظ على السلم واألمن الدولٌٌن، فكل نظرٌة من النظرٌات السابقة نظرت إلى 

إلى المصلحة العامة قال بنظرٌة زاوٌة معٌنة من زواٌا المسؤلة محل البحث، فمن نظر 

المصلحة المشتركة، ومن نظر إلى حق الدولة فً الوجود قال بنظرٌة المصلحة األجدر 

قال بنظرٌة واجب المحافظة على السلم  ومن نظر إلى السلم واألمن العام بالرعاٌة،

.واألمن الدولٌٌن
2

 

 

                                                           
كلٌة الحقوق، جامعة القاهرة،   ،دكتوراه أطروحةلحروب فً العبلقات الدولٌة، ٌحٌى الشٌمً علً، مبدأ تحرٌم ا 1

 .418ص ، 1976
 .21مصطفى أبو الخٌر، مرجع سابق، ص  2
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 الدولً حدود ممارسة حق الدفاع الشرعًضوابط والمطلب الثانً: 

 

تعرٌفا ٌجمع بٌن المفهوم واألركان  الدولً أعطى بعض الفقهاء للدفاع الشرعً

هو ذلك الدولً والشروط فً ظل القانون الجزابً الدولً، فبالنسبة لهم الدفاع الشرعً 

القوة لصد  استخدامالحق الذي ٌقرره القانون الجنابً لدولة أو مجموعة من الدول ب

 استخدامشرٌطة أن ٌكون  ،السٌاسً استقبللهاعدوان مسلح ٌرتكب ضد سبلمة إقلٌمها أو 

أو ٌتوقؾ حٌن ٌتخذ مجلس  ،متناسبا معهلدرء ذلك العدوان والقوة هو الوسٌلة الوحٌدة 

.السلم الدولٌٌنن التدابٌر البلزمة لحفظ األمن واألم
1

 

من خبلل رسم نطاق ووضع  ،الداخلٌة للدولأراد المجتمع الدولً مساٌرة القوانٌن 

حدود ٌمكن للدول ممارسة حق الدفاع الشرعً داخلها وال ٌجوز لها الخروج عنها، إذ 

أن أؼلب التشرٌعات الوطنٌة أحاطت الدفاع الشرعً بالكثٌر من القٌود، األمر الذي 

دفاع الشرعً فً تقٌٌد ال -ضٌق من نطاق ممارسته إلى أبعد الحدود، إال أن هذه المسؤلة 

صعوبة  اعترتها - لدولل ٌةداخلالقوانٌن الالمجتمع الدولً بذات القٌود المحٌطة به فً 

بالرؼم  سلطة قرار مركزٌة انعدامبسبب نظراً الختبلؾ ظروؾ المجتمع الدولً كبٌرة 

إال أن هذه الصعوبة والعراقٌل التً واجهتها منظمة  ،منظمة األمم المتحدة اءنشإ من

األمم المتحدة لم تمنعها من رسم تلك الحدود التً تمارس الدول ضمنها حق الدفاع 

ان تلك األرك استنباطمن المٌثاق التً ٌمكن من خبللها  51الشرعً، خصوصا المادة 

.لممارسة حق الدفاع الشرعًالواجب قٌامها 
2

 

 

 

 

                                                           
 .02محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص   1

 .408ص مرجع سابق، ٌحٌى الشٌمً علً،   2
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 الدولً األول: شروط مشروعٌة ممارسة حق الدفاع الشرعً الفرع

وسابل وأسالٌب  استخدام، فهو ٌنطوي على استثنابٌةالدفاع الشرعً هو مسؤلة  

 االعتراؾمحظورة فً القانون ألجل صد ودفع فعل محظور أٌضا، بمعنى أنه ال ٌمكن 

بشرعٌة ومشروعٌة الدفاع الشرعً إال بحدود الهدؾ الذي قرر من أجله، لذلك فإن ؼاٌة 

الدفاع الشرعً هً رد هجوم أو عدوان مسلح تتعرض له الدولة المعتدى علٌها من 

 القوة حفاظا على سبلمتها الترابٌة واستقبللها السٌاسً. استخدامخبلل 

القوة ألجل الدفاع أمرا  استخدامإن رد عدوان مسلح ٌقتضً بالضرورة أن ٌكون 

ضرورٌا ومتناسبا مع الفعل الموجه ضد الدولة المهدد لوجودها وسٌادتها، أي أنه إذا 

بوسابل ؼٌر عسكرٌة ال تقوم حالة الدفاع، كما ٌجب أن تلتزم الدولة  االعتداءأمكن رد 

وأن ال  ،وأثره االعتداءن ٌكون فعل الدفاع بقدر حجم بؤ لبلعتداءفً دفاعها وردها 

.ٌتجاوزه لتحقٌق مآرب أخرى
1

   

 أوال: الشروط الواجب توافرها فً الهجوم أو العدوان المسلح

من المستقر فً القانون الدولً العام أن تعرض دولة ما لهجوم مسلح أو أي عمل 

السٌاسً ٌعطٌها الحق فً الرد  واستقبللهامن األعمال العدابٌة التً تهدد سبلمة أراضٌها 

دفاعا عن نفسها وردا لتلك األعمال العدابٌة، والتً ٌجب للقول بقٌامها توافر مجموعة 

 من الشروط هً:

 جسٌم وغٌر مشروع وقوع هجوم مسلح -1

قوة مادٌة أو مسلحة تبلػ درجًة معٌنة من  استخداموٌشترط فً الهجوم 

من ذلك مثبل  ،ؼٌر مشروع للقوة ستخدامبعض أشكال اال استثناء، ومفاد ذلك الجسامة

التً لم ترق إلى درجة الجسامة التً تشترط  الهجمات الصؽٌرة وحوادث الحدود تلك

ٌمكن  ةإال أنه تجدر اإلشارة أن تكرار مثل هذه الهجمات الصؽٌر، إلباحة الدفاع الشرعً

                                                           
، 6114محمد خلٌل الموسى، استخدام القوة فً القانون الدولً المعاصر، الطبعة األولى، دار وابل للنشر، األردن،  1

 .35-34ص 
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الدفاع  عمال حقلمطلوبة إلالجسامة ا التً تنطوي علىالحوادث أن ٌصنفها ضمن خانة 

فً تكٌٌؾ التصرفات التً تقع كونها هجوما مسلحا إلى  االختصاص. وقد منح الشرعً

الدولة التً ٌقع علٌها هذا العدوان، ولم ٌقتصر األمر على هذا الحد بل منح هذا 

ٌحاول  ادعاءٌنهذا ما ٌجعلنا أمام لدولة التً قامت بفعل العدوان، وحتى ل االختصاص

وٌظل ادعاء الطرفٌن معلقاً حتى ٌتدخل مجلس األمن بالفصل رؾ تبرٌر موقفه، كل ط

.فٌه
1
  

 ، سواءوجود هجوم مسلح تقدرففً الوقت الذي ٌسمح للدولة المعتدى علٌها أن 

فً الدفاع عنها فً إطار الدفاع الشرعً  تحالؾمنفردة أو باالشتراك مع الدول التً ت

على  ،ٌر األمورالدولً هو صاحب القرار الفاصل فً تقد، إال أن مجلس األمن الجماعً

األساسً واألصٌل فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن  االختصاصصاحب أنه هو  اعتبار

ٌكون ما تتعرض له دولة ما من عدوان تقدٌر  وكذا جمٌع المسابل المرتبطة بذلك، لذا

من الخطورة بحٌث  واقعفهو الذي ٌحدد ما إذا كان الهجوم المسلح ال ،تهخاضعاً لرقاب

للسلم واألمن الدولٌٌن، أما إذا كان ما حدث ال ٌعدو كونه مجرد اضطرابات  ٌشكل تهدٌدا

 .أخلت باألمن والنظام الداخلٌٌن وحسب، فبل ٌقوم هنا حق الدفاع عن النفس

عمل إٌجابً بالمعنى العسكري  مسلح علىالهجوم كما أنه ال ٌشترط أن ٌنطوي ال

، وهذا ما ٌرى به مواجهتهلباللجوء إلى الدفاع الشرعً للدولة المعتدى علٌها ٌسمح حتى 

، حٌث ٌصٌػ مثال الحصار البحري الذي ٌعتبر أحد Ian Brownlieالفقٌه براونلً  

بالرؼم من سلبٌة هذا السلوك من الناحٌة  ،ؼٌر المشروع للقوة ستخدامصور اال

أنه ٌشكل خطرا  اعتبارإال أنه ٌمكن حصره فً خانة الهجوم المسلح على  ،العسكرٌة

.القوة فً مواجهته دفاعاً عن النفس استخداملها ٌجوز  ،واقعا على الدولة المحاصرة
2

 

أو حتى سلبً عمل إٌجابً  فًمسلح الهجوم أن ٌتجسد ال اشتراطإال أن عدم 

باللجوء إلى للدولة المعتدى علٌها ٌسمح  لكًعدوانا  العتباره ،فقطبالمعنى العسكري 
                                                           

 أطروحة القوة المسلحة، ستخداموٌصا صالح، العدوان المسلح فً القانون الدولً: الجوانب القانونٌة األساسٌة ال  1

 .431-428ص ، 1975 ، كلٌة الحقوق، جامعة القاهرة،هدكتورا

 .417 -412، مرجع سابق، ص ٌحٌى الشٌمً علً  2
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ألن العدوان  ور التً ٌمكن أن ٌتخذها العدوان،، ٌعتبر أحد الصمواجهتهلالدفاع الشرعً 

من ذلك  ،القوة المسلحة استخدامٌمكن أن ٌؤخذ صورا أخرى ؼٌر تلك التً تنطوي على 

العقابدي، وإذا كان الهجوم المسلح سواء فً نسخته اإلٌجابٌة و االقتصاديدوان مثبل الع

العقابدي فً كونهم ٌشكلون صورا مختلفة و االقتصاديعدوان أو السلبٌة ٌتقاطع مع ال

القوة  استخدامالذي ال ٌنطوي على العدوان االقتصادي والعقابدي للعدوان، إال أن 

فً أنه ال ٌعطً للدولة الحق فً ممارسة الدفاع  –لح سالهجوم الم –ٌختلؾ عنه المسلحة 

من مٌثاق األمم المتحدة، بل ٌعطٌها الحق فقط  51للمادة  استناداالقوة  استخدامالشرعً ب

 –من مٌثاق األمم المتحدة، والذي  39للمادة  استنادا ،اللجوء إلى مجلس األمن الدولًفً 

ٌصدر بعض توصٌات بشؤن المسؤلة أو ٌقرر التدابٌر التً ٌجب  -مجلس األمن الدولً

من المٌثاق للحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن  42و 41تطبٌقا ألحكام المادتٌن  اتخاذها

،أو إعادة األمور إلى وضعها العادي
1

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وهذا ما أكد علٌه ممثل  

بمثله،  أن العدوان االقتصادي ٌمكن الرد علٌهعتبر حٌث ا ،لعدوانفً لجنة تعرٌؾ ا

.للقوة المسلحة استخدامولكن بدون 
2

 

 

 مباشراالمسلح حاال وكون الهجوم أن ٌ  -2

ن حق الدفاع الشرعً ال ٌنشؤ فً حالة الهجوم أو العدوان الوشٌك الوقوع أو إ

الهجوم المسلح حاال ومباشرا، حتى العدوان المستقبلً، بل ٌشترط أن ٌكون العدوان أو 

ادة بمعنى أن ٌكون الهجوم المسلح قد بدأ بالفعل وبقً مستمرا، وهذا ما أكدت علٌه الم

م لقٌام حق الدفاع الشرعً أن ٌكون الهجو اشترطتالتً من مٌثاق األمم المتحدة، و 51

الوقوع كافٌا  بالفعل، وال تعتبر العدوان المسلح الوشٌك المسلح حاال ومباشرا، أي قد بدأ

 «قوة مسلحة ... اعتدتإذا »لنشوء حق الدفاع الشرعً، وهذا ما نستنبطه من عبارة 

                                                           

ٌقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهدٌد للسلم أو إخبلل به أو  »من مٌثاق األمم المتحدة على:  39تنص المادة   1

بٌر طبقا ألحكام المادتٌن كان ما وقع عمبل من أعمال العدوان، وٌقدم فً ذلك توصٌاته أو ٌقرر ما ٌجب اتخاذه من التدا

 .« لحفظ السلم واألمن الدولً أو إعادته إلى نصابه 42ٝ 41

 .434مرجع سابق، ص  وٌصا صالح،  2
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. من ذلك مثبل إذا ما قررت دولة ما أن تشن هجوما مسلحا ضد دولة 51بالمادة  الواردة

أخرى مستخدمة فً ذلك قواتها البحرٌة الموجودة فً أعالً البحار، وبدأ أسطولها ٌتجه 

صوب المٌاه اإلقلٌمٌة للدولة الثانٌة، ؼٌر أنه ال ٌزال فً أعالً البحار، لذا فالدولة الثانٌة 

إعماال لحقها فً الدفاع الشرعً، ما دامت القوات المعادٌة لم تصل بعد ال ٌمكنها الرد 

إلى مٌاهها اإلقلٌمٌة، بل جل ما ٌمكنها فعله هو تجهٌز دفاع قوي وصوارٌخ دفاعٌة 

القوات البحرٌة المعادٌة  انتهاكوالدفاع فقط عند  ،ستعمالبدرجة كبٌرة وجاهزة لبل

.لمٌاهها اإلقلٌمٌة
1

 

كلسن و DELAVANISسٌاق كل من الفقٌهٌن دولفانً وقد سار فً هذا ال

KELESEN ، والتً 51حٌث ٌستدل هذا األخٌر بالعبارات التً تضمنها نص المادة ،

تعبٌرا منه المصطلح األكثر دقة و استخدمتبل  « aggression » لم تستخدم لفظ عدوان

إن دل فإنما ٌدل على أن الهجوم وهذا ، « armed attack »وهو تعبٌر الهجوم المسلح 

الوشٌك الوقوع أو أي فعل عدوانً آخر لٌست له صفة الهجوم المسلح  المتضمن 

.القوة المسلحة ال ٌبرر اللجوء إلى القوة لممارسة حق الدفاع الشرعً استخدام
2

 

عبارة  فبالنسبة لهمعكس ما سبق،  ٌرى ا آخر من الفقهاءؼٌر أن هناك فرٌق

من المٌثاق ال تتطلب بالضرورة وقوع أضرار  51الهجوم المسلح كما وردت بالمادة 

لدولة ل بل ٌمكن ،مادٌة بإقلٌم الدولة المعتدى علٌها لقٌام الحق فً الدفاع عن النفس

الدفاع الشرعً طالما ثبت لدٌها بالدلٌل القاطع حقها فً المعتدى علٌها البدء بممارسة 

قٌام الدولة المعتدٌة باتخاذ اإلجراء األخٌر الضروري للقٌام بالهجوم المسلح، أي أنها قد 

، حتى ولو لم ٌكن قد وقع هولم ٌعد أمامها من مجال للتراجع عن فً تنفٌذ هجومها انطلقت

قوة  اعتدتإذا  »إن مدلول عبارة  ،من جراء هذا اإلجراء هابعد ضرر مادي على إقلٌم

هذه األسلحة عبر الزمان  استخدامٌتؽٌر تبعاً لتؽٌر أسلحة الهجوم وأسالٌب  «مسلحة ...

                                                           
 .151محمد محمود خلف، مرجع سابق، ص   1

2 KELESEN.H, « collective security and collective self-defence under the charter of United 

Nations », A.J.I.L, American Society of International Law, Cambridge University Press,  

1948, p 779. 
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وعبر المكان، ومن ثم ٌعود تحدٌد وقوع الهجوم المسلح إلى دراسة وقابع كل حالة على 

.حدة
 1

 

 أن اعتبارٌمكن هل ففً هذه الحالة حالة الحرب النووٌة، هناك من ٌستدل ب

الهجوم، أم هذا المستخدمة فً  نووٌةإطبلق األسلحة ال مباشرة بعد فعبل الهجوم قد وقع

ٌجب ال  من المنطقً أنهٌنتظر لحٌن حدوث خسابر فعلٌة فً إقلٌم الدولة المعتدى علٌها، 

حقها  استخدامٌسمح للدولة الضحٌة بالبدء فً  تدمٌر حتىخسابر ووقوع  لؽاٌة االنتظار

، وإنما ٌمكن للضحٌة تطبٌق نظام اعتراضً ضد الصوارٌخ اآلتٌة فً الدفاع الشرعً

فً هذا الصدد  وكانت فوق البحار العالٌة أو دولة ثالثة. أعن طرٌق الفضاء الجوي سواء 

أنه إذا كان للدولة المعرضة للتهدٌد حدود إلى أبعد حد، حٌث ٌرى   Brownlieٌذهب 

وقابٌة على أراضً الدولة التدابٌر كل الاتخاذ  ا، فٌمكن لهمعتدٌةال مشتركة مع الدولة

المعتدٌة، وال ٌسمح بهذا التراخً فً تطبٌق القواعد القانونٌة سوى فً حالة الصوارٌخ، 

التحضٌر للهجوم ال ٌجوز أن ٌقابل سوى إن ف، فبحسب رأٌه بشرط اشتراك الحدود

.بالتحضٌر لمواجهته بفعالٌة
2

 

 

 الواجب توافرها فً أعمال الدفاع ثانٌا: الشروط

سبق أن ذكرنا أن حق الدفاع الشرعً ٌعنً حق الدولة التً تتعرض لهجوم مسلح 

القوة المسلحة لرد هذا الهجوم بشكل فردي أو جماعً،  استخدامحال و مباشر وجسٌم فً 

 القوة هو السبٌل الوحٌد أمامها، وأن ٌكون متناسبا مع أعمال استخدامعلى أن ٌكون 

العدوان، وأن ٌكون موجها ضد مصدر الهجوم المسلح ومإقتا ٌنتهً بمجرد تدخل مجلس 

 األمن وتمكنه من وقؾ الهجوم وحل النزاع.

 

 
                                                           

 .414، مرجع سابق، ص ٌحٌى الشٌمً علً  1
 .441مرجع سابق، ص  وٌصا صالح،  2
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 ال الدفاع الشرعًلزوم ودقة أعم  -1

أي لدولة المعتدى علٌها أال ٌكون ل لكً ٌقوم الحق فً الدفاع عن النفس، ٌشترط

القوة  ستخداماللجوء السوى الذي تتعرض له  وقؾ العدوانصد وأٌة وسٌلة لسبٌل أو 

أخرى ؼٌر هذه األخٌرة  وسٌلة لدولة المعتدى علٌهاتوفرت لإذا ما بمعنى أنه المسلحة، 

بل على العكس من الحق فً الدفاع عن نفسها،  هابل ٌقوم لف -القوة العسكرٌة استخدام –

القوة للدفاع عن  استخدامتعتبر مقترفة لعمل عدوانً إذا ما لجؤت مع ذلك إلى ذلك سوؾ 

فً الوقت  تدخل مجلس األمن الدولً أو أٌة منظمة دولٌةإذا ما  مثال ذلكو ؛نفسها

تتعرض له من كانت سالمساعدة الكافٌة إلنقاذها مما م والدع دولةالمناسب، وقدمت لهذه ال

لها الحق أن تقوم بنفسها بؤعمال دفاعٌة تتضمن   ٌكونال فً هذا الظرؾ ،هجوم مسلح

،القوة المسلحة استخدام
 

القوة  استخدامالبد أن ٌشكل اللجوء إلى الدفاع عن النفس بإذ 

إلى وسابل  لبلحتكام فسحة زمنٌةلدولة المعتدى علٌها لال ٌكون وضرورة فعلٌة ملحة 

قبل  مجلس األمن الدولًاالستعانة ب من ذلك مثبل كما أسلفنا ،أخرى ؼٌر الرد المسلح

.وقوع العدوانفوات األوان و
1

 

إن الضرورة هً شرط جوهري فً أعمال الدفاع الشرعً حتى تكون مشروعة، 

شاملة على النحو الذي ال ٌكون فٌه مجال ضرورة ملحة والما ٌجب أن تكون هذه ك

ٌلة الدفاع، فشرط وس  استخدامللدولة حتى للتفكٌر والتدبر فً األمر أو الخٌار فً 

ه ال مفر من كون أعمال الدفاع هً الوسٌلة الوحٌدة لصد العدوان، وأال الضرورة ٌعنً أن

 استخدامتكون هناك وسٌلة أخرى لصد العدوان أو الهجوم المسلح الواقع على الدولة ؼٌر 

ان ؼٌر أي وجود وسٌلة أخرى ٌمكن بها رد العدو ،القوة المسلحة، أما فً الحالة العكسٌة

فً الوقت المناسب بمنظمة  االستعانةالقوة المسلحة، كؤن تتمكن الدولة من  استخدام

من العدوان المسلح المرتكب  دولٌة، وكانت هذه المعونة على درجة كافٌة إلنقاذها

أي سلوك أو فعل تؤتٌه الدولة فً هذه الحالة هنا ال ٌكون فعل الدفاع مباحا، و، ضدها

 ٌعتبر عدوانا.

                                                           
 .242-241إبراهٌم الدراجً، مرجع سابق، ص   1
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اللزوم فً أعمال الدفاع الشرعً، فإنه ٌشترط الضرورة و اشتراطإلى جانب 

الدفاع  فً إطار اساعدهت الجهة التًالمعتدى علٌه أو  دولةالكذلك فٌها أن توجهها 

إلى الجهة مصدر الهجوم المسلح أو العدوان ال ؼٌر، وٌترتب على  الجماعًالشرعً 

الدفاع  جؤ إحدى الدول المتحاربة إلعمال حقأن تلذلك أنه ال ٌجوز أثناء قٌام الحرب 

حٌاد دولة ؼٌر مشتركة فً الحرب،  انتهاك من خبللالشرعً عن نفسها أو عن حلفابها 

ه بما ٌكفل التخلص من ئلباحة إال إذا وجهت لمصدر الخطرل فبل تكون أعمال الدفاع محبل

د بتوفٌر الدلٌل األكٌد للجماعة الدولٌة على أنها ق لتزامعلى كل دولة االكما أنه  ،حسبو

الشرعً مارس فً مواجهته حق الدفاع ت، وأن الكٌان الذي فعلً لهجومفعبل تعرضت 

 هالجوء عن النفس كان مصدر الهجوم، وأن الهجوم أو التهدٌد به ال ٌزال مستمراً، وأن

.نفسهاضروري لحماٌة هو أمر القوة  ستخدامال
1

ؤن فعل بوهذا ما ٌعبر عنه بالقول  

الدولة  ر، ومصدر الخطر فً فعل العدوان هوالدفاع ٌنبؽً أن ٌوجه إلى مصدر الخط

عن دولة  االتً قامت بشن هذا العدوان وبالتالً ال ٌجوز أن ٌكون فعل العدوان صادر

.فٌما ٌتم توجٌه الرد إلى دولة أخرى وإال كان الرد عدوانا فً مثل هذه الحالة
2

 

 الدفاع الشرعً مع أعمال العدوان تناسب أعمال  -2

القوة فً إطار الدفاع الشرعً هو أمر  استعمالأن اللجوء إلى  إلى سبقت اإلشارة

لٌس مطلقا من حٌث  -حق الدفاع الشرعً  -مقٌد من عدة جوانب، من ذلك أنه 

الموضوع أو المحل الذي ٌنص علٌه، وهو ما ٌطلق علٌه شرط التناسب بٌن حجم 

تلك التً ترد بها، إذ ٌرتبط ً تستهدؾ الدولة المعتدى علٌها واألعمال العدوانٌة الت

والمتمثلة  نه،برخصة الدفاع الشرعً وجودا وعدما بتحقٌقه للؽاٌة المرجوة م طبلعاالض

هو األمر الذي وسٌادتها فً مواجهة العدوان، و وجود الدولة ضمان برد العدوان ألجل

                                                           
1 Jonathan I. CHARNEY, « The Use of Force against Terrorism and International Law »,  

A.J.I.L, Vol 95, N°4, American Society of International Law,  Cambridge University 

Press , 2001, pp 835-839 . 

 .243إبراهٌم الدراجً، مرجع سابق، ص  2

http://www.jstor.org/publisher/asil
http://www.jstor.org/publisher/cup
http://www.jstor.org/publisher/cup
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إلى حق الدفاع الشرعً  االستناد المعتدى علٌها سٌتبعه بالضرورة أن ٌحظر على الدولة

.متى تحققت تلك الؽاٌة
1

 

القوة فً فعل الدفاع  استخدامبمعنى آخر لتحقق شرط التناسب ٌجب أن ٌكون 

متناسبا مع العدوان، أي أنه ٌجب أن تكون الوسٌلة المستخدمة فً الدفاع متناسبة من 

مع تلك المستخدمة فً العدوان، ألن حق الدولة فً رد العدوان مقٌد  الحجم والقوةحٌث 

.االنتقامرؼبتها فً رعً بكٌفٌة تدل على سوء نٌتها وشبشرط أال تتجاوز حدود الدفاع ال
2

 

ٌستمد القانون الدولً شرط التناسب من القواعد المطبقة فً القوانٌن الداخلٌة،     

والتً تعتمد فً قٌاس حجم التناسب معٌار الرجل العادي، فالقانون الدولً ٌطبق نفس 

فً حالة الدفاع الشرعً المعٌار كذلك، حٌث ٌقاس تصرؾ الدولة المعتدى علٌها 

بتصرؾ دولة عادٌة أحٌطت بنفس ظروؾ الدولة المعتدى علٌها، ثم ٌبلحظ تصرؾ 

فإذا كان ما قامت به للدفاع عن نفسها ٌتناسب مع ما تعرضت له  ،الدولة ضحٌة العدوان

وأما  ،من أعمال العدوان أو أقل منها درجة فإن التناسب ٌعد متحققا فً مثل هذه الحالة

فإن تصرؾ الدولة عندبذ ٌخرج من دابرة  ،ان ما قامت به ٌزٌد عن أعمال العدوانإذا ك

 الدفاع إلى دابرة العدوان.

وهً أن شرط التناسب فً  ،ؼٌر أنه ٌجب التؤكٌد على نقطة مهمة فً هذا الصدد

الوسٌلة  اختبلؾالدفاع الشرعً ال ٌعنً التماثل بٌن فعل الدفاع وفعل العدوان، بمعنى أن 

المستعملة فً الدفاع عن تلك المستعملة فً العدوان قد ٌكون هو األمر المطلوب 

والواجب توفره عموما لٌكتسً فعل الدفاع طابع المشروعٌة، من ذلك مثبل أن تستخدم 

ها القانون الدولً استخدامالدولة المعتدٌة فً شن عدوانها أسلحة خطٌرة وفتاكة ٌحظر 

أن تلجؤ  ،ة، فإنه لٌس للدولة المعتدى علٌها تحت ذرٌعة التناسبوحتى األعراؾ الدولٌ

.مثل تلك األسلحة المحرمة دولٌا، فهذا التصرؾ ٌشكل بحد ذاته جرٌمة دولٌة ستخدامال
3

 

                                                           
 .114مرجع سابق، ص  إسماعٌل عبد الرحمان،  1
 األمم المتحدة، دار النهضة العربٌة، القاهرة،-علً إبراهٌم، المنظمات الدولٌة: النظرٌة العامةإبراهٌم العنانً،  2

 .011ص  ،6111
 .014المرجع السابق، ص  علً إبراهٌم،إبراهٌم العنانً،   3
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أو  االعتداءإن المقصود بشرط التناسب لٌس التناسب بٌن فعل الدفاع وفعل 

 ،الهدؾ الذي ترٌد تحقٌقهه الدولة والتصرؾ الذي تلجؤ إلٌ العدوان، بل تلك العبلقة بٌن

المتمثل فً الدفاع الشرعً بدفع العدوان أو إٌقافه، وبالتالً فإن التناسب فً هذه الحالة 

ال ٌنصرؾ إلى المقارنة بٌن العدوان المسلح فً حد ذاته  ،هو تناسب من نوع خاص

عً ٌركز على وبٌن تصرؾ الدولة المعتدى علٌها، بل إن التناسب فً حالة الدفاع الشر

لٌس بمضمون أو قوة العمل فً حد ذاته أو و ،نتٌجة العمل الدفاعً أو الؽاٌة المرجوة منه

مع مراعاة إٌجاد نوع من التماثل ولٌس التقابل بٌن الوسابل  ،حتى كٌفٌة تحقٌقه

وسابل قتالٌة  استخدامالسٌما إذا تعلق األمر بخدمة فً فعلً الدفاع والعدوان، والمست

وذلك نظرا لما تحتوي األسلحة النووٌة من قوة  ،تندرج فً إطار األسلحة النووٌة

خصوصا أن مدى  ،تدمٌرٌة هابلة مقارنة بما هو علٌه الحال بالنسبة لؤلسلحة التقلٌدٌة

ٌمتد تؤثٌرها إلى ؼٌرها من الدول اوز حدود الدولة المعتدى علٌها، واألسلحة النووٌة ٌتج

.رةالمجاو
1

 

إضافة إلى شرطً اللزوم والتناسب لتفعٌل حق الدفاع الشرعً الدولً، ٌشترط 

التً تباشر هذا الحق كذلك أن تبادر على  المعتدى علٌها مٌثاق األمم المتحدة على الدولة

فً إطار مباشرة هذا الحق،  اتخذتهاالفور بإببلغ مجلس األمن الدولً بكافة التدابٌر التً 

اإلجراءات البلزمة للمحافظة على كافة  اتخاذحتى ٌتمكن مجلس األمن فً الحٌن من 

ا قانونٌا على الدول التزاممن المٌثاق  51السلم واألمن الدولٌٌن، فقد تضمنت المادة 

ق تخذ فً إطار ممارسة حعلى الفور بؤي تدبٌر أو إجراء ٌ الدولً بإخطار مجلس األمن

.الدولً الدفاع الشرعً
2
  

فً األمم  اعضوكانت أدولة سواء ألي وفً هذا السٌاق تجدر اإلشارة إلى أنه 

عرض حق  ،فً مجلس األمن أم ال اعضو اوبؽض النظر عن كونهأم ال، المتحدة 

وسواء كانت هذه الدولة التً  ،الدولً موضوع ارتكاب العدوان أمام مجلس األمن
                                                           

 .410محمد محمود خلؾ، مرجع سابق، ص   1
 لحق الدفاع عن النفس تبلػ إلى المجلس فورا، استعماالوالتدابٌر التً اتخذها األعضاء ... »:  على 10تنص المادة   2

من الحق  -بمقتضى سلطته ومسإولٌاته المستمدة من أحكام هذا المٌثاق-وال تإثر تلك التدابٌر بؤي حال فٌما للمجلس 
 .«من الدولً أو إعادته إلى نصابهٌتخذ فً أي وقت ما ٌرى ضرورة التخاذه من األعمال لحفظ السلم واألفً أن 
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نص المادة  أشار إلٌهوهو ما  ،تعرض هذا الموضوع طرفا فً موضوع العدوان أم ال

عضاء األمم لكل عضو من أ -1 »على:  فً فقرتٌها األولى والثانٌة التً نصت 35

من النوع المشار  المتحدة أن ٌنبه مجلس األمن أو الجمعٌة العامة إلى أي نزاع أو موقؾ

أن تنبه  دولة لٌست عضوا فً األمم المتحدةلكل  -2 .الثبلثٌنة وٌه فً المادة الرابعإل

مجلس األمن أو الجمعٌة العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فٌه إذا كانت تقبل مقدما فً 

.« مً المنصوص علٌها فً هذا المٌثاقخصوص هذا النزاع التزامات الحل السل
1

 

بعد إببلغ مجلس األمن بالتدابٌر المتخذة من قبل الدولة المعتدى علٌها التً 

تمارس حقها فً الدفاع الشرعً، وبناء على المعلومات المقدمة منها، ٌقوم مجلس األمن 

له أن ٌقرر إما أن الدولة الضحٌة محقة فً وبدراسة الوقابع والظروؾ المرافقة لها، 

وعلٌه ٌدٌن الدولة المعتدٌة وٌتخذ حٌالها  ،اع شرعًوهً فعبل فً حالة دف ادعابها

التدابٌر الضرورٌة البلزمة لحفظ السلم واألمن الدولٌٌن بموجب أحكام المٌثاق، وإما أن 

بل وٌكٌؾ عملها على أنه  ادعابهاٌقرر أن الدولة التً أبلؽت المجلس ؼٌر محقة فً 

 امتثالهالعدوانٌة، وفً حال عدم عدوان، فٌؤمرها على الفور بالتوقؾ عن هذه األعمال ا

أوامر بسبب عدم امتثالها لقرارات والتً ٌراها مناسبة،  فله أن ٌفرض علٌها العقوبات

انتهاكا للشرعٌة الدولٌة.، والذي ٌعتبر فً حد ذاته األمم المتحدة
2

 

أٌضا لمجلس المن من تلقاء نفسه أن ٌنظر فً المنازعات الدولٌة حتى ولو لم 

وذلك طبقا لنص  األمٌن العام أو أٌة دولة سواء كانت عضو بالمنظمة ام ال ٌرفعها إلٌه

من المٌثاق التً تعطً لمجلس األمن صبلحٌة فحص أي نزاع أو موقؾ قد  34المادة 

لكً ٌقرر ما إذا كان هذا النزاع أو الموقؾ من  ٌإدي إلى احتكاك دولً قد ٌثٌر نزاعا

عن  الدولً ، وهذا ما ٌمٌز مجلس األمنللخطرواألمن الدولٌٌن شؤنه أن ٌعرض السلم 

.فً المنازعات الدولٌة من تلقاء نفسها الهٌبات القضابٌة التً ال ٌجوز لها أن تتدخل
3

 

 
                                                           

 .031ص  ،براهٌم الدراجً، مرجع سابقإ  1
 .418، مرجع سابق، ص ٌحٌى الشٌمً علً 2

 .034 ص ،براهٌم الدراجً، مرجع سابقإ 3
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 الفرع الثانً: مدى مشروعٌة الدفاع الوقائً فً القانون الدولً

من أكثر الحقوق المعترؾ بها فً القانون  الدولً ٌعتبر الحق فً الدفاع الشرعً

 التً كانت سببا فً بروز هذا الحقخصوصا مسؤلة نطاق  الدولً إثارة للجدل والخبلؾ،

ن الخبلؾ حول نطاق الحق فً الدفاع الشرعً كما أ ،انقسام واسع فً القانون الدولً

فً القانون الدولً، حٌث تمتد جذوره بعٌدا فً أعماق الفكر القانونً  بالشًء الجدٌدلٌس 

حٌث ٌرى بعض الفقهاء  أثناء وضع مٌثاق األمم المتحدة. حتى ولم ٌكن طً النسٌان

وبؤن الدفاع  Anticipatory self-defenseبوجود حق فً الدفاع عن النفس الوقابً 

ٌتسع لٌشمل أٌضا حماٌة المواطنٌن فً الخارج، وهذا الطرح تبنته كذلك  الشرعً الدولً

ضد  استباقٌةبعض الدول وسارت علٌه مبررة من خبلله ما تقوم به من أعمال عسكرٌة 

 دول أخرى. 

األجهزة الدولٌة المختصة فً مجال حفظ السلم واألمن الدولٌٌن عن  تقاعسإن 

معالجة مسؤلة نطاق الدفاع الشرعً الدولً معالجة موضوعٌة ودقٌقة ٌعتبر أهم عامل 

قرارات الصادرة قانون الدولً حول هذا األمر، فالالحاصل فً ال واالنقسامعزز الخبلؾ 

، الشرعً الدولًٌتعلق بحق الدفاع  عن األمم المتحدة لم تتضمن أي حكم موضوعً

وهذا ما نلمسه جلٌا فً إعبلنات وتوصٌات الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة المتعلقة 

القوة فً العبلقات الدولٌة، من ذلك مثبل خلو إعبلن الجمعٌة العامة الخاص  استخدامب

 2625رقم لمتحدة والتعاٌش السلمً بٌن الدول طبقا لمٌثاق األمم ابمبادئ العبلقات الودٌة 

(XXV)، من أي نص ٌعالج حق الدفاع  ،1970 سنة أكتوبر 24بتارٌخ  الصادر

،الشرعً
1

رقم القوة  استعمالكذلك نجد أن إعبلن الجمعٌة العامة الخاص بتحرٌم  

 الشرعًلم ٌتضمن سوى إشارة للدفاع  ،1987 لسنةنوفمبر  18الصادر بتارٌخ  ،4222

دون التعرض لمضمونه أو لنطاقه ومداه، مكتفٌا فقط بإعادة مضمون النص الوارد فً 

أو جماعات، من مٌثاق األمم المتحدة، فؤكد على الحق الطبٌعً للدول، فرادى  51المادة 

                                                           
الخاص بمبادئ العبلقات الودٌة والتعاٌش السلمً بٌن الدول، الصادر  6261قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة رقم   1

 .0531أكتوبر  64بتارٌخ 
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الدفاع عن النفس فً حالة تعرضها لهجوم مسلح وفقا لما هو مقرر فً مٌثاق األمم فً 

المتحدة.
1

 

وجود هجوم مسلح  الشرعً الدولًنظرٌة، ٌشترط لقٌام حالة الدفاع من الناحٌة ال

قد ٌختلط األمر وٌصعب تحدٌد الدولة  كثر؛ ؼٌر أنه من الناحٌة العملٌةضد دولة أو أ

المعتدٌة والدولة الضحٌة، ألن كل دولة تستخدم القوة تدعً أنها فً حالة دفاع عن 

ن الدول التً تستعمل القوة ، حٌث إالنفس، فاألمر ٌكون عادة أكثر صعوبة وتعقٌدا

إن االختبلؾ . عن النفسالشرعً العسكرٌة ضد ؼٌرها تستند عادة على فكرة الدفاع 

من  51الحاصل حول نطاق الحق فً الدفاع الشرعً عن النفس وعلى تفسٌر المادة 

سٌر مٌثاق األمم المتحدة أدى إلى نتٌجة منطقٌة بالنظر لهذا االختبلؾ، فالقابلون بالتف

ع ا لهجوم مسلح المظهر الوحٌد للدفاالضٌق لهذه المادة جعلوا من الدفاع عن النفس رد

عن النفس، بٌنما المدافعون عن التفسٌر الواسع للدفاع عن النفس أدخلوا فً نطاقه حاالت 

.ستباقًا الدفاع عن النفس الوقابً أو االأخرى منه
2
   

 أوال: تعرٌف الدفاع الوقائً

قدٌمة ومتجددة، فهو  الوقابً مصطلح عسكري وقانونً ٌمثل مشكلةالدفاع 

عسكرٌا تلجؤ إلٌه الدول للدفاع عن نفسها ال ٌعد بالشكل الجدٌد فً  بوصفه إجراء

ممارسات الدول أو فً القانون الدولً العام، فمن حٌث الممارسات الدولٌة فإن تؽٌر 

.ؽٌر من جوهره وأهدافهأشكال الدفاع الوقابً ومسمٌاته عبر التارٌخ لم ٌ
3

 

ونهاٌة نٌنات االثم بٌة أو الحرب االستباقٌة مع أواخرظهر مصطلح الحرب الوقا

فؤصبحت  ،1989ة، التً رمز لها سقوط حابط برلٌن عام النظام العالمً الثنابً القطبٌ

لم ٌعد هناك  الدولة العظمى الوحٌدة؛ وانطبلقا من هذا الوضع ةالوالٌات المتحدة األمرٌكٌ

 ي حرب تنشب، فظهر مصطلحشنطن عن توجٌه الضربة األولى فً أما ٌبرر إحجام وا
                                                           

 .0543نوفمبر  04الخاص بحظر استخدام القوة، الصادر بتارٌخ  4666قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة رقم   1
 .061-004محمد خلٌل الموسى، مرجع سابق، ص  2
الحرب الوقائٌة فً استراتٌجٌة إسرائٌل العسكرٌة، معهد البحوث والدراسات العربٌة، جمٌل عائد علً الجبوري،  3

 .65، ص 0533القاهرة، 



  

135 
 

ستباقٌة التً تسمح ألمرٌكا بؤن توجه ضربات قاضٌة دون تعرضها و االالوقابٌة أالحرب 

، وقد شكلت هذه االستراتٌجٌة سابقة خطٌرة فً التارٌخ.لخطر
1

 

عسكرٌة لحماٌة أمن الدولة  استراتٌجٌةٌعتبر الدفاع الوقابً من حٌث الوصؾ 

وتوظٌؾ القدرات العسكرٌة  استخدامالعسكرٌة  ستراتٌجٌةالخارجً، حٌث تعنً اال

الدفاع الوقابً  استراتٌجٌةوتؤخذ  العسكرٌة، ستراتٌجٌةلتحقٌق الهدؾ الذي بنٌت علٌه اال

شاكلة الحرب الشاملة بمشاركة كل صنوؾ القوة العسكرٌة، وقد تقتصر على عملٌات 

البدء  » ستراتٌجٌا بؤنه:ٌمكن تعرٌؾ الدفاع الوقابً اٌة محدودة، على األساس عسكر

من هدؾ سٌاسً،  ابهجوم مفاجا على العدو لؽرض تحقٌق هدؾ عسكري ٌشكل جزء

فهو استباقً من حٌث المبادأة بشن الهجوم ووقابً من حٌث الهدؾ الكامل للعملٌة 

.« العسكرٌة
2
  

ٌعرؾ  من الخلفٌات الحقٌقٌة من وراء قٌام دولة ما بشن هجوم مدبر، طبلقانا

قٌام دولة بشن هجوم مدبر على دولة أخرى  »جمٌل عابد الجبوري الدفاع الوقابً بؤنه 

هذا الهدؾ ٌرتبط بتخطٌط سٌاسة  ،بٌنهما صراع لتحقٌق هدؾ من أهدافها السٌاسٌة

ٌرى أن المؽزى الحقٌقً من اللجوء الستخدام القوة المسلحة هو  ثحٌ، « الدولة العلٌا

قد ٌكون هذا  ،إال عن طرٌق تحقٌق هدؾ عسكري ىتحقٌق هدؾ سٌاسً، وهذا لن ٌتؤت

و احتبلل جزء من أراضٌه ثم استخدام هذا النصر الهدؾ العسكري تحطٌم قدرة العدو أ

.سكري فٌما بعد للمساومة السٌاسٌةالع
3
  

ٌقصد بالدفاع عن النفس  »كما ٌعرؾ محمد خلٌل الموسى الدفاع الوقابً بقوله:  

عندما  Pre- emptive strikes استباقٌةالوقابً قٌام دولة أو أكثر بهجمات عسكرٌة 

أن دولة أخرى أو أكثر ستشرع  االعتقادتكون متؤكدة أو لدٌها أسباب تدفعها إلى 

-Anticipatory Selfبمهاجمتها عسكرٌا. تمنح فكرة الدفاع عن النفس الوقابً 

                                                           
1 Omar SADALLAH, Op.Cit, p 176. 
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defense  اُوٞج اُؼغٌش٣ح هثَ ذؼشضٜا ُٜجّٞ ػغٌش١ ٓٞجٚ ضذ  اعرخذاّاُذٍٝ دن

.« ا ٓٞجٞدج خاسج اه٤ِٜٔاح ذاتؼح ُٜاه٤ِٜٔا أٝ ضذ هٞاخ ػغٌش٣
1

 

الهجوم  » :فً نفس السٌاق سار هٌثم الكٌبلنً الذي ٌعرؾ الدفاع الوقابً بؤنه

عتداء الذي ال ٌكون نتٌجة عدوان ما، الالمدبر من قبل دولة على دولة أخرى، أو ا

والهدؾ الربٌسً لهذا الهجوم الذي انطلق من طرؾ واحد هو تدمٌر القوة العسكرٌة 

للطرؾ اآلخر، حتى تتمكن الدولة المعتدٌة من فرض إرادتها وإمبلء شروطها؛ وتعتمد 

الفعل الحرب الوقابٌة على المفاجؤة وعلى الوقت، بحٌث ٌمكن للمهاجم أن ٌعطل ردود 

لدى الخصم، وٌبعث الفوضى والرعب فً صفوفه، وٌجعل جمٌع التدابٌر والردود 

.«والتدخبلت الخارجٌة وكؤنها جاءت متؤخرة وفً ؼٌر موعدها المناسب واالستعدادات
2

 

 ،Guerre Défensiveحاول اتجاه فقهً أن ٌوسع مفهوم الحرب الدفاعٌة 

كً تشمل الحالة التً تلجؤ فٌها  وهً الحرب التً تشنها دولة تعرضت للهجوم المسلح،

تجهز لشن عدوان الدولة إلى استخدام القوة المسلحة إلجهاض محاولة دولة أخرى معادٌة 

علٌها.
3

  

إن الدول تبدأ بالهجوم المسلح أو بالضربة العسكرٌة األولى ضد بعض الدول 

أو محقق الوقوع علٌها من هذه األخٌرة، فمنع  امسلحا وشٌكبذرٌعة أن هناك هجوما 

وقوع العدوان خٌر من صده بعد وقوعه، وتدعً هذه الدول أنها عندما بادرت بالهجوم 

أو الوقابً،  ستباقًستخدم حقها المشروع فً الدفاع االأو بدأت بالضربة األولى فإنها ت

والبدء بالضربة األولى من شؤنه أن ٌحرم المعتدي من فرصة القٌام بعدوانه، وٌحرمه من 

فرصة القٌام بالضربة األولى التً تهدؾ إلى تدمٌر مراكز نقاط القوة لدى الخصم ومنعه 

.منها فً مرحلة ثانٌة من النزاع االستفادةمن 
4

 

على أن  اتفاقاؼٌر أننا نجد فٌها  ،تعددت التعرٌفات الخاصة بالدفاع الوقابً

القوة  استخدامللقوة العسكرٌة فً مواجهة تهدٌد ٌكون كذلك ب استخدامالدفاع الوقابً هو 
                                                           

 .064السابق، ص  محمد خلٌل الموسى، المرجع 1
، ص 0525هٌثم الكٌالنً، المذهب العسكري اإلسرائٌلً، مركز األبحاث، منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، بٌروت،  2

444. 
3 Omar SADALLAH, Op.Cit, p 170. 
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العسكرٌة وشٌك الوقوع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى على أنه جاء لحماٌة مجموعة 

،من الحقوق
1

وكذا  االقتصادٌةالسٌاسً، حماٌة المواطنٌن، حماٌة المصالح  االستقبلل 

.أمن الدولة فً أعالً البحار
2

 

على العكس من التفاهم الحاصل بٌن فقهاء القانون الدولً حول كون الدفاع 

القوة  استخداملقوة العسكرٌة فً مواجهة تهدٌد ٌكون كذلك با استخدامالوقابً هو 

فً  ااختبلفالعسكرٌة وشٌك الوقوع، وأنه جاء لحماٌة مجموعة من الحقوق؛ فإن هناك 

المصطلحات لتعرٌؾ الدفاع الوقابً، حٌث ٌؤخذها بعضهم على سبٌل الترادؾ،  استخدام

كل من  استخدامستباقً تارة أخرى؛ كما تم الدفاع الوقابً تارة وبالدفاع االٌشار إلٌه بف

-Preًزا ٝ Preventive defence ،Anticipatory defenseالمصطلحات التالٌة 

emptive   على الدفاع الوقابًللداللة.
3 

 

 ,Anticipatory, Preventiveؼٌر أنه عند مقارنة المصطلحات الثبلثة 

Preemptive،  اإلنجلٌزٌة اإلنجلٌزٌة  –اإلنجلٌزٌة العربٌة  »نجد أن قوامٌس اللؽة» 

معنى وقابً أو  preventifوٌقابله بالفرنسٌة  Preventiveللفظ  :تعطٌنا المعانً اآلتٌة

والذي  Anticipatoryمن حدث أو إجراء؛ أما لفظ  اتقابًتحوٌطً أو مانع على نحو 

فتعطٌه معنى التوقع المرتبط بعزم وتصمٌم على استباق  Anticiperٌقابله بالفرنسٌة 

الذي ٌقابله  Pre-emptiveالحدث المتوخى منه أو المتوقع حدوثه. فً حٌن تكون داللة 

 معنى الشفعة أو ما ٌتعلق بهذا الحق فً القانون المدنً. Pre-emptiveلك بالفرنسٌة كذ

حٌث ٌكون  ،العبلقة األصلٌة المصطلحات ولٌس الترادؾ بٌنها هو اختبلؾوبذلك نجد 

Preventive وٌكون ،هو الخطر المستقبلً البعٌد ولكن محتمل الوقوع Pre-emptive  هو

                                                           
1
 D.W BOWETT, Op.Cit, p 196.  

من مٌثاق األمم المتحدة خصوصا حقً السبلمة اإلقلٌمٌة واالستقبلل  10إن هذه الحقوق تنطبق على نص المادة 2

ي، أما فً الوقت المعاصر فنجد أن السٌاسً، كما أنها تمثل جوهر الدفاع الوقابً خبلل فترة القانون الدولً التقلٌد
إلى أهداؾ ٌمكن بعض الدول لم تتوقؾ عند حدود هذه الحقوق التً ٌمكن الدفاع عنها بشكل استباقً بل تجاوزتها 

تحقٌقها من خبلل الدفاع الوقابً، حٌث ترى بإمكانٌة نشر الدٌمقراطٌة وتعزٌز حقوق اإلنسان ومكافحة انتشار أسلحة 
 الدمار الشامل وكذلك مكافحة اإلرهاب.
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الطرؾ اآلخر باللجوء إلى إجراء مضاد  اختٌارالخطر الشد واألدهم بحٌث ٌعدم حرٌة 

 هو حالة تتوسط بٌن الدرجتٌن. Anticipatory آخر وٌكون

، فً ردة الفعل اختبلفا –ولو بشكل نظري  –فً درجات الخطر ٌولد  االختبلؾوهذا 

القوة،  استخدامٌمكن التعامل معه بؽٌر  Preventiveفً درجة  منخفضن الخطر الحٌث إ

حتى  Anticipatoryحٌث ال ٌزال هناك مجال لسلوك سبل أخرى تضٌق شٌبا فشٌبا عند 

، فلعامل الوقت أهمٌة كبٌرة للتمٌٌز بٌن Pre-emptiveتصل إلى مرحلة العدم فً درجة 

لة التحضٌر عند درجة حٌث ٌمكن القول بؤن شن هجوم ال ٌزال فً مرح ،درجات الخطر

ٝششع ك٢  Anticipatoryوأنه دخل حٌز التنفٌذ فً درجة  Preventive الخطر المنخفض

٤ُظ ُٚ أ٤ٔٛح ؛ اال أٗٚ التذ ٖٓ اإلهشاس تؤٕ ٛزا اُر٤٤ٔض Pre-emptiveذ٘ل٤زٙ ػ٘ذ دسجح 

ًٔا إٔ اإلجشاء هذ ٣ٌٕٞ  ،ٕ ذوذ٣ش دسجح اُخطش ٛٞ ُِغِطح اُغ٤اع٤حذزًش، ارا ٓا هِ٘ا ا

ٖٓ د٤ث اُر٘ل٤ز ٝٝهائ٤ا ٖٓ د٤ث اُٜذف، ؿ٤ش إٔ أ٤ٔٛح اُر٤٤ٔض ذض٣ذ ك٢ داٍ ٓا  عرثاه٤اا

ػ٘ذٓا ذوّٞ  ،ارا ًاٗد ٛ٘اى جٜح ثاُثح ذلظَ ك٢ ششػ٤ح ٓٔاسعح اُذٍٝ ُِذكاع اُٞهائ٢

تلذض اُظشٝف اُٞاهؼح ٝذوذ٣ش ػآَ اُٞهد ًٝزُي دش٣ح اُخ٤اس ك٢ ٓٞاجٜح خطش 

.اُرٜذ٣ذ
1

 

 

 الوؼارضح للذفاع الىلائيثانيا: اآلراء الوؤيذج و

 

وإنما  ،للدفاع الوقابً وجد فً الدراسات القانونٌة تعرٌؾ محدد أو مستقلال ٌ

حٌث ٌعبر عنه بؤنه  ،تكون اإلشارة إلٌه دابما فً إطار أو ضمن نطاق الدفاع الشرعً

لمواجهة تهدٌد  »أو أنه دفاع عن النفس  «القوة  استخدامتهدٌد ب »دفاع عن النفس ضد 

، بٌنما من حٌث االجتهادات الفقهٌة نجد أنها «وشٌك متوقع أو ٌنتظر وقوعه مستقببل 

لكل جهة حججها وبراهٌنها فً هذا ن مإٌد ومعارض للدفاع الوقابً، ونقسمت بٌا

 الصدد.
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 المإٌد لفكرة الدفاع الوقائً االتجاه -1

فً تؤٌٌدهم لفكرة الدفاع الوقابً على عدة حجج  االتجاهٌستند دعاة هذا 

 من مٌثاق األمم المتحدة: 51خصوصا التفسٌر الواسع للمادة  ،وأسانٌد

ستنادا إلى عن النفس الوقابً ٌإسسون رأٌهم ا إن الداعٌن لفكرة الدفاع - أ

، والتً ٌتمثل مضمونها «Argument meta – juridique» «قانونٌة –مٌتا »حجة 

الدول ألسلحة فتاكة  امتبلكفً كون أن ما ٌمٌز الساحة الدولٌة فً الوقت المعاصر كثرة 

مثل الصوارٌخ البالٌستٌة  ،وعلى درجة كبٌرة من الخطورة تهدد أمن الدولة ووجودها

بعٌدة ومتوسطة المدى واألسلحة النووٌة وؼٌرها من أسلحة الدمار الشامل التً ٌمكن 

بواسطتها تدمٌر أٌة دولة تدمٌرا كلٌا دون حاجة إلى مواجهات عسكرٌة مباشرة بٌن 

الدول، فلٌس مقبوال أو منطقٌا أن تنتظر الدول وقوع هجوم متوقع كهذا ضدها من جانب 

حفاظا  استباقٌةدولة أخرى، فتعرض الدولة إلى تهدٌد جدي ٌمنحها حق القٌام بضربات 

.على وجودها وأمنها
1 

القوة  ستخداممن مٌثاق األمم المتحدة لم تحظر لجوء الدول ال 51ادة إن الم - ب

أباحت ذلك بهدؾ تؤمٌن حق الدولة العضو فً  ، بل على العكسالمسلحة بصورة مطلقة

قد تتعرض له. ؼٌر أن التفسٌر الضٌق للمادة  الدفاع ضد أي عدوان أو هجوم عسكري

القوة المسلحة فً الدفاع الشرعً على حالة  استخداموالذي ٌحصر حق  ،من المٌثاق 51

الهجوم المسلح الفعلً الواقع على الدولة، إنما ٌقوم على خطؤ فً التفسٌر، وال ٌتوافق مع 

 استقبللهاسبلمتها اإلقلٌمٌة أو هو حماٌة المؽزى الذي تهدؾ له المادة كما أشرنا سابقا و

واستقبللها مهددان بعمل ما من قبل شعر بؤن سٌادتها ، بمعنى أن الدولة التً تالسٌاسً

القوة فً مواجهة تلك الدولة التً قد ال ٌصل تصرفها  ستخدامتكون مخولة ال دولة أخرى

حق الدفاع الشرعً  استعمال، فربط إلى المستوى الذي ال ٌعتبر فٌه هجوما مسلحا واقعٌا

بوجود عدوان مسلح حال من شؤنه أن ٌعطً للمعتدي الفرصة لتوجٌه الضربة األولى، 

أي فرصة المبادأة بالهجوم، والتً ٌمكن أن تقضً على أي فرصة أمام الدولة المعتدى 

ستباقٌة من شؤنه أن إن البدء بالضربة الوقابٌة أو االعلٌها لرد ذلك العدوان؛ إضافة لذلك ف
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حرم من ٌفكر فً العدوان من فرصة المبادرة بعدوانه وٌحرمه من القٌام بالضربة ٌ

.األولى
1 

إن الحق فً الدفاع الشرعً موجود ومعترؾ به فً العرؾ الدولً قبل  - ت

ن هذه المادة بنصها على أن الحق من مٌثاق األمم المتحدة، ذلك أ 51وجود نص المادة 

فً الدفاع الشرعً هو حق طبٌعً ال ٌعنً أن هذه المادة أنشؤت هذا الحق وإنما أقرت 

بوجوده فقط، فهً كاشفة أو مقررة لحق الدفاع الشرعً ولٌست منشبة له. وكون العرؾ 

ن الدولً تخضع للقانو 51الدولً هو أحد المصادر األساسٌة للقانون الدولً، فإن المادة 

ستباقً وٌجعل منه عمبل مباحا حتى وإن لم ٌنص رفً الذي ٌقر بمشروعٌة الدفاع االالع

علٌه صراحة فً القانون الدولً المكتوب وخاصة مٌثاق األمم المتحدة. كما أنه ال ٌوجد 

للقانون نٌة واضعً مٌثاق األمم المتحدة قد اتجهت إلى وضع حد أن أي مإشر ٌدل على 

 نتقاص ذلك الحق الطبٌعً األصٌل اللصٌق بكل دولة، من خبللى تقٌٌد أو االعرفً أو إل

ن خبلل ستباقً الموجود فٌه، والذي تؤكد معدم النص على الحق فً الدفاع اال

ستقر بلل فترة طوٌلة من الزمن، والذي استمرت وتكررت خالممارسات المتعددة التً ا

.فً القانون الدولً العرفً
2 

النص الفرنسً لمٌثاق األمم المتحدة ٌعتبر نصا رسمٌا بالرؼم من أن  - ث

،فً القٌمة القانونٌة للنص اإلنجلٌزي ٌامساو
3

إال أنه مقارنة مع الصٌؽة اإلنجلٌزٌة  

للمٌثاق، ٌعتبر أوسع فً المعنى وأكثر دقة فً التعبٌر عن إرادة وقصد واضعً المٌثاق، 

نتقاص ٌثاق األمم المتحدة وهً عدم االم إضافة إلى أنه ٌعتبر أكثر تماشٌا مع الؽاٌة من

النص جاء أو التقٌٌد من الحق الطبٌعً األصٌل لجمٌع الدول فً الدفاع عن أنفسهم، فقد 

                                                           
1 D.W.BOWETT, Op.Cit, p 12. 

أبو الخٌر أحمد عطٌة عمر، نظرٌة الضربات العسكرٌة ) الدفاع الوقابً ( فً ضوء قواعد القانون الدولً المعاصر،  2

 .46دار النهضة العربٌة، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 

 الحق،فً وقت لتضٌؾ . والفرنسٌة فً األصل لؽتً عمل نكلٌزٌةاإلمنظمة األمم المتحدة كبل من اعتمدت فً البداٌة 3

، كما ة والمجلس االقتصادي واالجتماعًواإلسبانٌة كلؽات عمل فً الجمعٌة العام الروسٌة،الصٌنٌة ،العربٌة  اللؽة

، حٌث تنص ؛ فً حٌن أن المٌثاق لم ٌنص سوى على خمس لؽات رسمٌة لؽات العمل فً مجلس األمن تعتبر كذلك

، واإلسبانٌةوضع هذا المٌثاق بلؽات خمس هً الصٌنٌة والفرنسٌة والروسٌة واإلنجلٌزٌة  »من المٌثاق على:  000المادة 

 .« وهً لؽاته الرسمٌة على وجه السواء
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أي العدوان المسلح، والتً  Agression Arméeمن المٌثاق بعبارة  51الفرنسً للمادة 

، وٌفسر النص Armed Attackتقابل فً النص اإلنجلٌزي عبارة الهجوم المسلح 

ستباقً عن النفس، وهو ٌتضمن حالة الدفاع الوقابً أو االعلى أنه  51الفرنسً للمادة 

نعقاد مٌثاق األمم المتحدة، كما لً السابدة قبل ااألمر الذي ٌتفق مع قواعد القانون الدو

ٌتفق كذلك مع قصد واضعً المٌثاق وما جرى علٌه العمل بعد سرٌان هذا المٌثاق، فً 

 Armedالذي وردت به عبارة الهجوم المسلح أن االستدالل بالنص اإلنجلٌزي ن حٌ

Attack ٌة أو الحكم بعدم للقول بؤن المٌثاق قد حرم الدفاع الوقابً أو الضربات اإلستباق

نص ككل وضع فً المٌثاق بناء على ستدالال ؼٌر سلٌم، إذ أن المشروعٌته ٌعتبر ا

أن ٌقصد منه تعدٌل أو تؽٌٌر أحكام القانون الدولً قتراح دول أمرٌكا البلتٌنٌة دون ا

.العرفً المتعلقة بالدفاع الشرعً
1 

 

 اه المعارض لفكرة الدفاع الوقائًتجاال -2

الدفاع عن النفس الوقابً عن إٌجاد الحجج والبراهٌن الداحضة  معارضولم ٌتوان 

 بحسبهم لتلك األسانٌد الداعمة للدفاع عن النفس الوقابً:

المعارض لفكرة الدفاع الوقابً أن القانون الدولً  االتجاهبٌن أصحاب  لقد - أ

ولم ٌقر حقا محددا  ،العرفً أقر حق الدول فً الدفاع والمحافظة عن النفس بصفة عامة

بسلطة  اعترؾوخالصا فً الدفاع عن النفس الوقابً. إن القانون الدولً التقلٌدي قد 

القانون الدولً إذا كانت هذه المخالفة ضرورٌة الدولة ؼٌر المقٌدة فً مخالفة أحكام 

للمحافظة على نفسها؛ كما أنه لم ٌشترط  أن تكون الدولة المتخذ اإلجراء ضدها قد أخلت 

اتها فً مواجهة الدولة التً تمارس الحق فً المحافظة على النفس، حٌث ٌمكن التزامب

نون الدولً التقلٌدي اللجوء للدولة تؤسٌسا على هذه النظرٌة التً كانت معروفة فً القا

هذه  اقترنتالقوة المسلحة حفاظا على توازن القوى أو إعادته إلى نصابه، وقد  ستخدامال

النظرٌة بفكرة المصالح الحٌوٌة للدول، فكانت الدول إذا اضطرت لحماٌة مصالحها على 

أنه تجدر القوة فً عبلقاتها مع الؽٌر. ؼٌر  استخدامحساب مصالح ؼٌرها ال تتوانى عن 
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اإلشارة إلى أن هذا الحق لم ٌعد له أي وجود فً القانون الدولً المعاصر، بعد أن حظر 

القوة العسكرٌة فً العبلقات الدولٌة،  ستخداممٌثاق األمم المتحدة كل مظاهر اللجوء ال

من ذات المٌثاق قد نسخت األحكام العرفٌة التً كانت نافذة قبل إقرارها  51كما أن المادة 

ولم تبق إال على حالة الدفاع الشرعً الدولً عن النفس ضد هجوم مسلح  ،ٌعاجم

تتعرض له الدولة؛ ومن الشواهد التارٌخٌة على هذا التوجه الجدٌد للقانون الدولً 

رفضت الدول األعضاء فً  1956فً سنة ر من خبلل الممارسة الدولٌة أنه المعاص

فٌها على نظرٌة المصالح  استندتالتً رفضا قاطعا الحجة البرٌطانٌة  األمم المتحدة

وقد أكدت األمم المتحدة  ؛الحٌوٌة للدولة لتبرٌر مشاركتها فً العدوان الثبلثً على مصر

على أن رعاٌة الدولة لمصالحها الحٌوٌة تتم عبر اللجوء إلى الوسابل السلمٌة لتسوٌة 

لقوة حفاظا على المصالح الذاتٌة للدولة هو أمر محظور ا استخدامألن  ،النزاعات الدولٌة

.بمقتضى مٌثاق األمم المتحدة
1
  

على درجة بالؽة من  االستباقٌةتنطوي نظرٌة الدفاع الوقابً أو الضربات  - ب

، حٌث تتطلب التؤكد من أن الهجوم أصبح على وشك االستحالةالصعوبة إن لم نقل 

الوقوع، األمر الذي ٌستوجب بدوره البحث فً نواٌا الدول المعنٌة ، والخطؤ هنا ؼٌر 

مسموح ألنه إذا ما حدث خطؤ فً هذا األمر فإنه ٌمكن أن ٌإدي إلى نتابج خطٌرة. ومن 

ل زمنً، ٌسمح للدولة ناحٌة أخرى كون الخطر لٌس حاال فإن األمر فٌه فسحة أو مجا

التً تعتقد أنها سوؾ تتعرض لعملٌات عسكرٌة بؤال تظل مكتوفة األٌدي وٌضع أمامها 

الضرورٌة التً ال تصل إلى حد البدء فً  االحتٌاطات اتخاذعدة خٌارات، إذ تستطٌع 

الهجوم المسلح، كما أنها تستطٌع أن تلجؤ إلى األجهزة المختصة باألمم المتحدة أو إلى 

.نظمات اإلقلٌمٌة الدفاعٌةالم
2 

من مٌثاق األمم  51إلى المادة  استنادا ،إن ممارسة حق الدفاع الشرعً - ت

من بٌنها ضرورة وقوع هجوم مسلح فعلً وقابم، بمعنى  ،قوم على عدة شروط، تالمتحدة

أنه ال ٌكفً تصور وجود هجوم محتمل، متوقع أو وشٌك الوقوع للقول بنشوء الحق فً 

                                                           
، 16، المجلدالمجلة المصرٌة للقانون الدولً، «مبررات استخدام القوة فً القانون الدولً التقلٌدي  »وٌصا صالح،  1
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القوة المسلحة ضد الدولة مصدر  استخدامالدفاع الشرعً الدولً، كما ٌحظر اللجوء إلى 

القوة  استخدامادا، بل ٌسمح بالتهدٌد كإجراء دفاعً حتى ولو كان هذا التهدٌد خطٌرا وج

     المسلحة فقط عندما تكون الدولة ضحٌة لهجوم مسلح فعلً وحال.                         

من المٌثاق أٌضا  51تستوجب المادة  ،إلى جانب شرط الهجوم المسلح الفعلً

اللجوء ن على شرعٌة الدفاع الوقابً، حٌث إ وجود شرط التناسب الذي له تؤثٌر كبٌر

القوة قد  استخدامالقوة العسكرٌة كرد فعل مناسب ضد مجرد التهدٌد أو التلوٌح ب ستخدامال

قٌام الحجة الدامؽة والدلٌل القاطع الذي ال   فً حاالت نادرة جدا، وذلك عندال ٌحدث إال

ٌقبل مجاال للشك على نٌة وعزم الدولة التً تتهدد وتتوعد فً توجٌه هجوم فعلً 

وحٌث  ،ن هذا الهجوم أصبح وشٌك الوقوع، ؼٌر أنه فً أؼلب الحاالتوحقٌقً، وأ

ٌتعذر التؤكد من ذلك بشكل قاطع وواضح، فإن قٌام الدولة بممارسة الدفاع الوقابً ضد 

دولة أخرى ٌنطوي على إخبلل واضح بشرط التناسب الواجب مراعاته فً ممارسة حق 

والقوة المستخدمة فً الهجوم المسلح  الدفاع الشرعً، فشرط التناسب بٌن أعمال الدفاع

دع مجاال بالفعل، ال تٌستوجب أن تكون هناك أعمال عدوانٌة عسكرٌة مادٌة قد وقعت 

القوة المسلحة لرد هذا العدوان الفعلً،  ستخدامأمام الدولة المعتدى علٌها سوى اللجوء ال

الشرعً، وذلك من فً هذه الحالة فقط دون ؼٌرها ٌمكن تقدٌر شرط التناسب فً الدفاع 

خبلل إجراء مقارنة بٌن القوة المستخدمة فً أعمال العدوان والقوة المستخدمة فً أعمال 

وهو ما ٌستحٌل القٌام به فً حالة التهدٌد بالهجوم المسلح حتى وإن  ،الدفاع الشرعً

 الهجوم المسلح لم ٌقع بالفعل، ولم تكن الدولة هذا التهدٌد كان وشٌكا، مادام فرضنا أن

.المهددة ضحٌة ألعمال عدوانٌة مادٌة فعلٌة
1

   

فً ظل التضارب الحاصل بٌن وجهات النظر بشؤن هذا الموضوع وإزاء 

الخبلفات النظرٌة المتناقضة جدا حول مدى إقرار القانون الدولً المعاصر لفكرة الدفاع 

عن النفس الوقابً، لم تحسم المحكمة فً حكمها الصادر فً قضٌة األنشطة العسكرٌة 

هذا الموضوع، فقد أعلنت المحكمة  1986وشبه العسكرٌة فً نٌكاراؼوا وضدها لسنة 

                                                           
مرجع سابق،  ،القوة المسلحةاألساسٌة الستخدام وٌصا صالح، العدوان المسلح فً القانون الدولً: الجوانب القانونٌة  1
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منه ٌشٌر إلى القانون الدولً العرفً النافذ قبل  51أن مٌثاق األمم المتحدة فً المادة 

فً هذه المادة،  « الحق الطبٌعً فً الدفاع عن النفس »من خبلل إٌراده لعبارة  ،إقراره

ً الدولً ٌتوافق فً هذه لشرعووفقا لذات المحكمة فإن القانون الدولً المتعلق بالدفاع ا

لة مع مٌثاق األمم المتحدة الذي لم ٌتضمن تنظٌما لمختلؾ الجوانب والمسابل المسؤ

المرتبطة بالدفاع عن النفس وبمضمونه وبنطاقه. وفً المقابل، لم تكشؾ المحكمة عن 

من مٌثاق األمم المتحدة،  51مضمون القواعد العرفٌة المتصلة بالحق الوارد فً المادة 

اصة فٌما ٌتعلق منها بالدفاع عن النفس الوقابً، حٌث أعلنت المحكمة صراحة عدم خ

لة ألن طرفً النزاع فً هذه القضٌة لم ٌنازعا فً تها على إبداء نظرها فً هذه المسؤقدر

.قانونٌة الرد على تهدٌد ناشا عن هجوم مسلح وشٌك الوقوع
1

 

ن أؼلبٌة الدول ترفض فكرة الدفاع ث الممارسة الدولٌة فٌمكن القول إأما من حٌ

عن النفس الوقابً بل تدٌن اللجوء إلٌها، فً حٌن أن طابفة بسٌطة منها تقر بهذه الفكرة. 

هذا التناقض والتباٌن فً الرإى بٌن الدول على توصٌات الجمعٌة العامة  انعكسوقد 

الدول الرافضة ن قوة فً العبلقات بٌن الدول، حٌث إال استخداموإعبلناتها المتعلقة ب

للدفاع عن النفس الوقابً تعرض موقفها فً العادة صراحة وتتمسك به، بٌنما تعمل 

معنى واسعا ٌشمل دفاعا عن النفس وقابٌا على منع  51الدول الراؼبة فً إعطاء المادة 

تضمٌن هذه التوصٌات واإلعبلنات أحكاما ونصوصا تفصٌلٌة ودقٌقة تتعلق بنطاق الدفاع 

رعٌة صراحة عن الدفاع الوقابً؛ ألن ذلك من شؤنه حتما أن ٌنزع صفة الش ،عن النفس

هذه الدول نادرا ما تتذرع بنظرٌة الدفاع عن النفس الوقابً، فهً من جهة تفضل و

ا، ومن مسلح كلما كان هذا متاحا أو ممكنعلى الدفاع عن النفس ردا على هجوم  االستناد

واسع للهجوم المسلح؛ فهذه الدول ال تلجؤ على  جهة أخرى فهً تسعى للتؤكٌد على مفهوم

ما ٌبدو إلى نظرٌة الدفاع الوقابً إال عندما ٌتعذر علٌها إٌجاد أٌة حجة أو ذرٌعة أخرى 

.القوة ضد أٌة دولة من الدول ستعمالتستند علٌها فً تبرٌرها ال
2
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 المبحث الثانً

 نظام األمن الجماعً الدولً 

فكرة التنظٌم الدولً على أساس التضامن والتعاون الدولً، وهذا ما جعل  تقوم

نظام األمن الجماعً ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بفكرة إقامة تنظٌم دولً، بل إنه ٌعتبر ؼاٌة 

أساسٌة لنشؤة مثل هذا التنظٌم. إن مبدأ التضامن والتعاون الدولً لن ٌكون له معنى 

تمسكت بحقها الكامل فً اللجوء الستخدام دولة  وتجسٌد على أرض الواقع لو أن كل

ما قد ٌنجر عنه تهدٌد للسلم واألمن الدولٌٌن؛ لهذا السبب نجد أن الؽاٌة من وجود القوة، 

ٌة حفظ السلم واألمن الدولٌٌن مسإول سنادإتنظٌم دولً تتمثل أساسا فً السعً نحو 

لة تحقٌق األمن فً صورتها لتحقٌق األمن الجماعً. لقد كانت مسؤ لسلطة مركزٌة تهدؾ

الجماعٌة محل اهتمام المجتمع الدولً منذ بداٌة التنظٌم الدولً، فسعت كل دولة من 

الدول لضمان أمنها فً إطار التجمعات اإلقلٌمٌة فً مرحلة أولى، ثم فً مرحلة ثانٌة فً 

من لكافة إطار المنظمات الدولٌة التً وضعت تنظٌما قانونٌا معترفا به لمسؤلة تحقٌق األ

الدول بصفتها عضوا فٌها أو ؼٌر عضو على حد سواء. كان للتطورات التً شهدها 

العالم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة انعكاس على مفهوم األمن الجماعً، كان أبرزها تحرر 

أصبحت ، بل ها إلى األمم المتحدةانضمامالكثٌر من الدول التً كانت مستعمرة من قبل و

فً كل المجاالت التً لها أثر مباشر وؼٌر مباشر على حفظ السلم  تلعب دورا فعاال

واألمن الدولٌٌن، من ذلك مثبل مشاركتها فً قوات حفظ السبلم، وأٌضا المشاركة فً 

 العملٌات التنموٌة.

نظرا لؤلهمٌة البالؽة التً ٌكتسٌها موضوع نظام األمن الجماعً فً واقع 

فهومه من خبلل التطرق لمختلؾ التعرٌفات التً العبلقات الدولٌة كان لزاما دراسة م

األنشطة بٌن و –نظام األمن الجماعً  - هالتمٌٌز بٌنأعطٌت له ) المطلب األول ( وكذا 

 ) المطلب األول (. التً تقوم بها المنظمات الدولٌة العسكرٌة
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 المطلب األول: مفهوم نظام األمن الجماعً

فً الواقع الدولً منذ الحرب لمفهوم األمن الجماعً ظهور الرسمً ال كان

الربٌس  محاولةمن خبلل  ،1919سنة  فً مإتمر فرساي، وتحدٌدا العالمٌة األولى

على الساحة لهذا المفهوم التروٌج   Wooder WILSON  األمرٌكً وودر وولسن

 صوصاخمن طرؾ الدول  اتؤٌٌدا واسعلقً هذا المفهوم  تجدر اإلشارة إلى أن، والدولٌة

المعاناة التً شهدتها البشرٌة جمعاء الدول المنتصرة فً الحرب العالمٌة األولى بعد تلك 

، ومن هنا برزت الرؼبة فً وضع حل جذري الجمٌعوأنهكت الحرب التً طالت  جراء

كذا إسناد هذه وإحاطته بنظام قانونً ٌضبطه ب هذا المفهوم، لها من خبلل تطبٌق وتجسٌد

عصبة  من هذا المنطلق ظهرتو ،القدرة على التؤثٌر المهمة إلى جهاز دولً تكون له

لكن الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن،  التً كان من أهم أولوٌاتهااألمم فٌما بعد 

ٌعتبر سجلها  لم تنجح إلى حد ما فً المهمة التً أسندت لها إذ ةولؤلسؾ فإن هذه األخٌر

، من هنا كان ال الجماعً والحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن فً ممارسة األمن هزٌبل

بد من التفكٌر فً إٌجاد صٌؽة جدٌدة إلعطاء األمر أكثر فعالٌة، وبالفعل تم تؤسٌس 

فً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة كمنظمة دولٌة تعمل  1945منظمة األمم المتحدة سنة 

ظام دولً جدٌد ٌقوم على التعاٌش السلمً للحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن فً إطار ن

.بٌن كل أطراؾ المجتمع الدولً
1
  

الجماعً سنتناول إلعطاء صورة أوضح حول مفهوم مبدأ أو نظام األمن 

 طارتطور اإل) الفرع األول ( و تعرٌؾ نظام األمن الجماعً الموضوع من خبلل

 ) الفرع الثانً (. القانونً لنظام األمن الجماعً الدولً

 

  

                                                           
دار  ،جوانٌتا إلٌاس وبٌتر ستش، أساسٌات العبلقات الدولٌة، نقله إلى العربٌة محً الدٌن حمٌدي، الطبعة األولى 1

 .11، ص 6102الفرقد للنشر والطباعة والتوزٌع، دمشق، 
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 الفرع األول: تعرٌف نظام األمن الجماعً

حٌث  ،بالفكرة الحدٌثة فً تارٌخ المجتمع الدولًاألمن الجماعً ال ٌعتبر مفهوم 

المفكر  ن أبرزهمـكان م ،إلفاتهمـتطرق لها العدٌد من المفكرٌن والكتاب فً الكثٌر من م

،فً العدٌد من مإلفاته Emmanuel KANT كانطإٌمانوٌل  الفرنسً
1

كذا المفكر و 

 An هـفً مإلف 1789ام ـفً ع  Jeremy BENTHAM امثنـبرٌمً ـججلٌزي ـاإلن

Introduction to the Principales of Morals and Legislation.  ولما لنظام

ولما له كذلك من دور  ،األمن الجماعً الدولً من أهمٌة بالؽة فً مجال العبلقات الدولٌة

وكذا تحقٌق رقً وتطور هذا  ،السلمً فً إطار المجتمع الدولًٌش افعال فً تحقٌق التع

المجتمع، فقد كان محل بحث ودراسة معمقة من طرؾ الكثٌر من الباحثٌن فً مجال 

القانون الدولً والعبلقات الدولٌة من أجل إعطاء صورة شاملة له، حٌث حاول فقهاء 

بحسب منظور كل واحد القانون الدولً كل من جهته إعطاء تعرٌؾ لؤلمن الجماعً 

تهٌبة األحوال لقٌام السلم الدولً  »منهم، فنجد أن هناك من ٌرى بؤن األمن الجماعً هو 

النظام »، وهناك رأي آخر ٌقول بؤن نظام األمن الجماعً هو «أو لمنع ظاهرة الحروب

الذي تتحمل فٌه الجماعة الدولٌة المنظمة مسإولٌة حماٌة كل عضو من أعضابها والسهر 

 ستعمالتحرٌم اال»وذهب رأي إلى أنه ٌقصد باألمن الجماعً  ؛« لى أمنه من االعتداءع

فكرة تتلخص فً مبدأ العمل »فً حٌن عرفه البعض بؤنه  ؛«التعسفً والعدوانً بالقوة

.« الجماعً من أجل المحافظة على السلم واألمن الدولٌٌن
2

 

فكرة تتلخص فً مبدأ  »وهناك رأي فقهً آخر ٌقول بؤن األمن الجماعً هو 

وهذه الفكرة تتكون من  ،العمل الجماعً من أجل المحافظة على السلم واألمن الدولً

شقٌن: شق وقابً ٌتمثل فً إجراءات وقابٌة تحول دون وقوع العدوان، وشق عبلجً 

                                                           
1
Harald VON RIEKHOFF , le concept de sécurité collective : de la société des nations à la 

période de l’après-guerre froide, dans l’Année 1795 : KANT, Essai sur la Paix, sous la 

direction de Pierre LABERGE, Guy LAFRANCE et Denis DUMAS, Librairie 

philosophique J.VRIN, Paris, 1997, pp 197-199.  
: الواقع وآفاق المستقبل، المجموعة العربٌة للتدرٌب والنشر، مصر،  محمد صادق إسماعٌل، أمن الخلٌج العربً 2

 .13، ص 6104
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؛« ٌتمثل فً إجراءات الحقة لوقوع العدوان مثل إٌقافه وعقاب المعتدي
1

وهناك من  

األمن الجماعً  » :بقوله ادولٌ االتزاممن كونه  انطبلقااألمن الجماعً  الفقهاء من عرؾ

المفروض على جمٌع الدول بالمشاركة بقواتها ضد الدولة المعتدٌة  لتزامٌقوم على اال

وهو فً نظر  ؛« وذلك عن طرٌق إجراءات خاصة ،فور التقرٌر بوقوع هذا العدوان

وذلك عن  ،تحقٌق األمن والسبلم الدولًذلك النظام الذي ٌعمل على  »بعض الفقهاء 

التضامن فٌما بٌنها ب لتحقٌق مصلحة عامة ،طرٌق تخلً الدول عن مصالحها الخاصة

.« عتداء أو تهدٌد ٌقع على دولة من دول المجتمع الدولًبهدؾ منع أي ا
2

 

إضافة إلى التعرٌفات الفقهٌة السابقة فقد ذهب البعض إلى القول بؤن األمن 

النظام الذي ٌهدؾ إلى تحقٌق األمن بوسابل جماعٌة من خبلل أجهزة  »الجماعً هو 

النظام الذي ٌهدؾ إلى حفظ السبلم  »وقال آخرون بؤنه  ؛« تعمل على تحقٌق هذا الهدؾ

ذات السٌادة تتعهد كل منها بالدفاع عن بعضها من خبلل منظمة تضم مجموعة من الدول 

.« فً حالة تعرض إحداها للهجوم
3

 

علٌها  ارتكزعتبر التضامن الدولً كؤساس لمبدأ األمن الجماعً بمثابة فكرة ا

بعض الفقهاء للخروج بتعرٌؾ لؤلمن الجماعً، حٌث ٌقول أصحاب هذا التعرٌؾ بؤن 

ة فً حماٌة حقوقها إذا ما تعرضت لخطر الدولفٌه نظام تعتمد  »األمن الجماعً هو 

خارجً لٌس على وسابلها الدفاعٌة الخاصة أو مساعدة حلفابها وإنما على أساس من 

التضامن والتعاون الدولً المتمثل فً تنظٌم دولً مزود بالوسابل الكافٌة والفعالة لتحقٌق 

تحقٌق السلم واألمن النظام الذي ٌهدؾ إلى  »فً حٌن ٌرى البعض بؤنه:  ؛« هذه الحماٌة

للوقوؾ  - وذلك فً إطار تنظٌم دولً - الدولً عن طرٌق تكاتؾ الدول المحبة للسبلم

فً وجه أي دولة تلجؤ إلى انتهاك هذا السلم أو تعمل على تهدٌده واتخاذ التدابٌر الجماعٌة 

.« التً تإدي إلى الحد من هذه االنتهاكات
4

 

                                                           
، 0524، القاهرة، 64، المجلد المجلة المصرٌة للقانون الدولً، «األمم المتحدة بٌن االنهٌار والتدعٌم  »مفٌد شهاب،  1

 .034ص 
 .014مصطفى أبو الخٌر، مرجع سابق، ص  2
 .14محمد صادق إسماعٌل، المرجع السابق، ص  3
 .011مصطفى أبو الخٌر، المرجع السابق، ص  4
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لزم بالقٌام بعمل جماعً بهدؾ فرض األمن الجماعً هو اتفاق دولً مسبق وم

ٌلزم  باعتباره أحد الترتٌبات العسكرٌةوحفظ السلم واألمن الدولٌٌن. فاألمن الجماعً 

ؼٌر المشروع للقوة أو  ستخدامجمٌع دول العالم المساهمة فً عمل عسكري لمواجهة اال

ها الذي ٌمكن أن ٌبدر من أي دولة ضد دولة أخرى. لقد أكد مٌثاق األمم استخدامالتهدٌد ب

على اآلخر،  جتمع الدولً بعدم اعتداء أحدهمجمٌع أعضاء الم التزامالمتحدة على وجوب 

وعدم السعً إلى تحقٌق أي هدؾ أو إحداث أي تؽٌٌر بوسابل عسكرٌة، هذا من جهة، 

تهك السلم واألمن ماعً ضد من ٌنومن جهة أخرى وجوب االشتراك فً أي عمل ج

أن ال ٌكون هناك تهدٌد للسلم  نتٌجةالستكون  جمٌع الدول ذلك تمالتز. حتما إذا الدولٌٌن

ؼٌر مشروع للقوة سٌإدي حتما  استخدامألن أي دولة ستدرك أن أي  ،واألمن الدولٌٌن

.إلى تعببة القوى المشتركة الضاربة لجمٌع أعضاء المجتمع الدولً ضدها
1

 

إن مبدأ األمن الجماعً هو نظام ٌفترض أن الدول ستتحالؾ ضد أي انتهاك 

للشرعٌة الدولٌة حتى وإن لم ٌتهدد هذا االنتهاك سبلمتها الترابٌة أو استقبللها السٌاسً 

 ،بصورة مباشرة، ألن فً حماٌة الشرعٌة الدولٌة مصلحة واضحة لدول العالم ككل

اعتبار أن نظام األمن الجماعً ٌوصؾ بؤنه أسلوب  ٌعود حتما بالنفع على أمنها. وعلىو

فهو ٌتطلب إنشاء جهاز قانونً قادر على التعبٌر مإسسٌا  ،صارم لحماٌة النظام الدولً

.عن مبادئ األمن الجماعً األساسٌة
2

كما تجدر اإلشارة أن التفاؾ الدول حول مبدأ  

اضرة فقط فً حال ما إذا ها به ال ٌستدعً بالضرورة أن تكون حالتزاماألمن الجماعً و

                                                           
1
 Ines CLAUDE .Jr, the Gulf War and Prospects for World Order by Collective Security, in 

the Persian Gulf Crisis : Power in the Post-Cold war world, Robert F. Helms     nd Robert 

H. Doreff (Editions), Praeger, Westport, 1993, P 23. 

رؼبة فً أن ٌكون العمل الذي تقوم به األمم المتحدة سرٌعا  »األولى على: من المٌثاق فً فقرتها  64تنص المادة   2

فعاال، ٌعهد أعضاء تلك الهٌبة إلى مجلس األمن بالتبعات الربٌسٌة فً أمر حفظ السلم واألمن الدولً وٌوافقون على أن 

 .« هذا المجلس ٌعمل ناببا عنهم فً قٌامه بواجباته التً تفرضها علٌه هذه التبعات
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كان هناك رد عسكري على أي انتهاك للقانون الدولً، بل ٌتطلب جاهزٌتها واستعدادها 

.المادي والمعنوي للجوء إلى السبلح عند كل عدوان
1

 

أال وهو استتباب السلم  ،حتى ٌحقق نظام األمن الجماعً الهدؾ المرجو منه

وجب على كل الدول أن تلتزم عمبل لح، ند حصول أي نزاع دولً مسواألمن الدولٌٌن ع

جماعٌا لمساعدة ضحٌة العدوان فً مواجهة المعتدي، إضافة لذلك ٌشترط علٌها أن تلتزم 

مبدأ الحٌاد وعدم التحٌز إلحدى الدول المتنازعة أو ضدها بسبب أٌدٌولوجٌتها أو نظامها 

جمٌع ضد المعتدي، وهذا مبدأ ال التزامالسٌاسً الداخلً، فنظام األمن الجماعً ٌقوم على 

الدول التعاون  التزامٌعنً بالضرورة بناء أساس قانونً لحظر كل أشكال العدوان، و

منظمة األمم المتحدة  لمسإولٌات وجب كذلك منحا لللتصدي لها، وتجنبا للفوضى وتحدٌد

سلطات تحدٌد متى تفرض العقوبات وضد من، وتقرٌر طبٌعة اإلجراءات العقابٌة، 

ول إلى تؤدٌة الواجبات التً التزمت بها، والتخطٌط للعمل المشترك الذي ودعوة الد

تعتبره ضرورٌا لتطبٌق مبدأ األمن الجماعً وقٌادة ذلك العمل، هذا ما أكد علٌه مٌثاق 

حفظ السلم واألمن الدولً،  »األمم المتحدة فً مادته األولى فً فقرتها األولى بقوله: 

وتحقٌقا لهذه الؽاٌة تتخذ الهٌبة التدابٌر المشتركة الفعالة لمنع األسباب التً تهدد السلم 

وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وؼٌرها من وجوه اإلخبلل بالسلم، وتتذرع بالوسابل 

التً قد تإدي إلى السلمٌة، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولً، لحل المنازعات الدولٌة 

.« اإلخبلل بالسلم أو لتسوٌتها
2

 

إن الجذور الفكرٌة لمبدأ األمن الجماعً تعود إلى تلك الفترة الزمنٌة ما بٌن 

فً كتابه  Ines Claudeنٌس كلود رابع عشر والثامن عشر، حٌث ٌقول إٌالقرنٌن ال

ن ملوك وأمراء أوروبا آنذاك قاموا بعقد معاهدات بعضها إ «القوة والعبلقات الدولٌة»

                                                           
فً سبٌل المساهمة فً  ،ٌتعهد جمٌع أعضاء األمم المتحدة »:  من المٌثاق فً فقرتها األولى على 41تنص المادة  1

ما  ،بناء على طلبه وطبقا التفاق أو اتفاقات خاصة ،حفظ السلم واألمن الدولً، أن ٌضعوا تحت تصرؾ مجلس األمن

 .«ٌة لحفظ السلم واألمن الدولً ومن ذلك حق المرورٌلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهٌبلت الضرور

2
 Ines Claude .Jr, Op.Cit, p 27. 
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ذات صبؽة إقلٌمٌة تدعو الدول إلى مساعدة بعضها البعض ضد أٌة دولة تشن الحرب، 

وفً تطور ملحوظ لؤلمور فقد استدعى األمر فً بعض األحٌان إنشاء هٌبة دولٌة تكون 

اظ أو إعادة السبلم إلى مهمتها السٌطرة على القوات المتعددة القومٌة من أجل الحف

أوروبا. وفً سبٌل ذلك فقد دعا المفكرٌن حٌنها إلى تبنً صٌؽة أو أخرى من األمن 

الجماعً تقوم على وقؾ الحرب وكذا نزع السبلح. وقد مر مفهوم األمن الجماعً 

.بتطورات عدٌدة حتى بلؽت مرحلتها األخٌرة
1

 

قة أو إقلٌم معٌن فقط، فإن إذا كان مفهوم األمن اإلقلٌمً ٌنحصر فً إطار منط

األمن الدولً هو حصٌلة مجموع أمن كل دولة عضو من أعضاء المجتمع الدولً، وٌتم 

من خبلل التعاون والتنسٌق الدولً، فً إطار أمن واسع وشامل تحتضنه وثابق دولٌة 

تحدة ملزمة التطبٌق والتنفٌذ تهدؾ إلى تقنٌن وسابله وؼاٌاته، وهذا ما قام مٌثاق األمم الم

بتكرٌسه وتجسٌده، حٌث أسند مهمة المحافظة على السلم واألمن الدولٌٌن إلى األجهزة 

الثبلثة فً المنظمة وهً مجلس األمن، الجمعٌة العامة واألمانة العامة، إضافة إلى 

محكمة العدل الدولٌة، وهذا بموجب بنود الفصل السادس، السابع والثامن منه. ؼٌر أن 

ن نظرٌة األمن من الدولً باألمن الجماعً، حٌث إتجسٌد فكرة األ فً اكبٌر اهناك خلط

أو ؼٌر  ماعً ضد أي طرؾ أو دولة أخرى عضوالجماعً تقوم على أساس الرد الج

مسإولٌة جماعٌة تقع على كل  من هنا فإن األمن الجماعًعضو فً المنظمة الدولٌة، و

دا الحالة التً أباحها القانون ا عا كانت مبرراتها، مالقوة أٌ استخدامدول العالم، ومنع 

ضمن باره من الحقوق الطبٌعٌة للدول، الدولً وهً الدفاع الشرعً عن النفس باعت

أهم أهداؾ نظام األمن  اختصاص األجهزة المختصة فً حفظ األمن الجماعً. إن

السعً لعدم تؽٌٌر الواقع الدولً القابم أو اإلخبلل به وبعبلقاته فً اتجاه  الجماعً

لحة دولة على حساب دولة أخرى، وذلك من خبلل اتخاذ اإلجراءات الجماعٌة وعلى مص

الصعٌد الدولً باعتباره القوة الضاؼطة والمضادة والكابحة ألي محاولة تؽٌٌر. وتؤخذ 

هذه الطرق واإلجراءات إحدى الصورتٌن، فإما تسوٌة النزاعات بالطرق السلمٌة 

ة، التحكٌم والقضاء أو تسوٌتها بالطرق القمعٌة التحقٌق، التوفٌق، الوساط كالتفاوض،

                                                           
 .41، ص 6115ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السٌاسة، دار مجدالوي للنشر والتوزٌع، األردن،  1
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القوة العسكرٌة، وذلك من خبلل التفوٌض الذي  ستخداموالردعٌة عن طرٌق اللجوء ال

منح إلى مجلس األمن الدولً فً إقرار نظام عام لؤلمن الجماعً قابم على النزاهة 

.والحٌاد فً التعامل بٌن أطرافه
1

 

التعرٌفات واآلراء الفقهٌة التً قٌلت فً شؤن نظام األمن بالرؼم من كثرة وتعدد 

فً  التفسٌر الذي تنطلق منه، ؼٌر أنها تتشارك اختبلفها من حٌث الجماعً، وبالرؼم من

 التً تتلخص فٌما ٌلً:مجموعة من النقاط األساسٌة و

نه ٌنطوي على استخدام القوة المسلحة، إال وبالرؼم من أاألمن الجماعً  -0

ها فً استخدامالقوة أو التهدٌد ب استخدامهً حظر نظام ٌقوم على قاعدة أساسٌة  أنه

الضرورة القصوى وبعد  حاالت ، حٌث ال ٌمكن اللجوء إلٌه إال فًالعبلقات الدولٌة

 .النزاعات الدولٌةالحمٌدة لتسوٌة السلمٌة وجمٌع المساعً  استنفاد

حبلل السبلم العالمً، التكافل والتضامن الدولً إلٌعكس األمن الجماعً  -6

من خبلل وسابل مشتركة تساهم  ٌةمجموعة الدولالنظام ٌهدؾ إلى تحقٌق سبلمة فهو 

 فٌها جمٌع الدول المعنٌة.

ٌقوم هو مظهر من المظاهر المشروعة الستخدام القوة، األمن الجماعً  -1

ومنع العدوان،  ستتباب السلم واألمن الدولٌٌنعلى اتخاذ التدابٌر الجماعٌة البلزمة ال

وردع بمعنى وجود مجموعة من اإلجراءات والتدابٌر والوسابل البلزمة لقمع العدوان 

 تحقٌق األمن.الدولة المعتدٌة بما ٌكفل 

ٌجب أن ٌكون نظام األمن الجماعً قادرا على حشد حتى ٌكون فعاال،  -4

أسرع وقت  القوة المناسبة التً تمكنه من مواجهة أي معتد على الشرعٌة الدولٌة فً

ممكن لتصفٌة العدوان قبل أن ٌتسع نطاقه وٌصبح من الصعب حصره وإلؽاء آثاره 

 الدولٌة.

ال ٌشترط فً الدول التً تمارس األمن الجماعً أن تكون متصلة  -1

كما هو حاصل فً األمن  ،جؽرافٌا، وؼٌر مرتبطة ببعضها البعض بؤٌة روابط طبٌعٌة

                                                           
 .40ناظم عبد الواحد الجاسور، المرجع السابق، ص  1



  

153 
 

و إقلٌم معٌن فقط ، ففً إطار األمن الجماعً اإلقلٌمً الذي ٌنحصر فً إطار منطقة أ

الدولً تتعاهد كل الدول على أن تبذل كل معونتها الكاملة ألٌة دولة أخرى من الدول 

المتعاقدة إذا وقع علٌها اعتداء، فاألمن الدولً هو نتاج أو حصٌلة مجموع أمن كل دولة 

سٌق الدولً، فً إطار عضو من أعضاء المجتمع الدولً، وٌتم من خبلل التعاون والتن

أمن واسع وشامل تحتضنه وثابق دولٌة ملزمة التطبٌق والتنفٌذ تهدؾ إلى تقنٌن وسابله 

 وؼاٌاته.

رتباط ي اؼلب الفقهاء أنه ال ٌشترط لممارسة األمن الجماعً قٌام أٌرى أ -2

نطبلقا من فكرة التضامن الدولً كؤساس لمبدأ األمن تعاهدي ثنابً أو متعدد األطراؾ، ا

وقوع اعتداء مسلح على أي عضو فً الجماعة الدولٌة ٌصبح بوعلى هذا ف ،لجماعًا

على سابر أعضاء الجماعة الدولٌة مساعدته بكل أنواع المساعدة لٌدفع عن نفسه 

 العدوان.

األمن هو الؽاٌة المراد تحقٌقها من نظام األمن الجماعً، التكافل والتعاون  -3

هذه الؽاٌة، والتنظٌم الدولً ٌكفل أن تكون هذه  ما بٌن كل الدول هو الوسٌلة لتحقٌق

الوسٌلة قادرة على تحقٌق الؽاٌة، وهذا النظام ٌحمً جمٌع الدول دونما أي تمٌٌز ضد أي 

تهدٌد أو عمل من أعمال العدوان، فاألمن الجماعً ٌرتكز على فكرة مفادها أن السبلم 

 كل متكامل ال ٌمكن تجزبته.

شقٌن الفاصل بٌنهما هو توقٌت وقوع العدوان، األمن الجماعً ٌتكون من  -4

والذي ٌتمثل فً صورة اتخاذ إجراءات وقابٌة  ،فالشق األول هو التحضٌر الجماعً

والذي ٌتمثل فً التدابٌر  ،تسبق العدوان وقد تمنعه، أما الشق الثانً فهو التدخل الجماعً

.القمعٌة التً تلحق بالعدوان وقد توقفه
1 
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 القانونً لنظام األمن الجماعً الدولً طارتطور اإل  الفرع الثانً:

  

عدٌد من التٌارات ظهور ال شهدت فترة ما قبل نشوب الحرب العالمٌة األولى  

ولٌة وتحث على ضرورة نبذ الحروب كوسٌلة لتسوٌة النزاعات الدالفكرٌة تنادي 

ها فً التعبٌر عن مطالبها بعد والتخلص منها، وقد ازدادت قوة هذه التٌارات وبلؽت أوج

قٌام الحرب العالمٌة األولى كنتٌجة حتمٌة لآلثار المؤساوٌة لهذه الحرب، والتً أدت إلى 

فناء المبلٌٌن من البشر، وإلى خسابر مادٌة ال تعوض، فقد تولد شعور عام جارؾ بؤنه ال 

جال كل من ٌجب أن تقع مثل هذه الحرب مرة أخرى. وقد أدى دورا هاما فً هذا الم

 البرلمانً الدولً، ومجالس السبلم، والجمعٌات السلمٌة فً مختلؾ الدول. االتحاد

أثناء الحرب العالمٌة  ،فً سبٌل الحد من ظاهرة الحروبالجهود الدولٌة  عززتت       

بتشكٌل عدة لجان لبحث وضع نظام دولً للعالم بعد انتهاء الحرب ٌمنع من  ،األولى

 فً هذا اإلطار ،لسبلم واألمن الدولٌٌنتجددها مرة أخرى، وٌكون قادرا على تحقٌق ا

تقدمت الدول بعدة مشروعات لتحقٌق هذه الؽاٌة، ؼٌر أن أهمها كانت تلك المشارٌع التً 

اشتركت فً وضعها برٌطانٌا والوالٌات المتحدة؛ وكانت اآللٌة التً كان ٌنظر إلٌها 

المجتمع الدولً على أنها الحل األمثل لتحقٌق وتنفٌذ نظام األمن الجماعً هً إنشاء 

ولٌة مبلبمة لردع العدوان، وتحقٌق السلم واألمن الدولٌٌن، وكانت منظمة دولٌة كوسٌلة د

هذه المنظمة هً عصبة األمم التً كان ٌنظمها قانون أساسً أطلق علٌه اسم العهد. إن 

التً على أساسها تبلورت فكرة التنظٌم  االنطبلقإنشاء عصبة األمم كان بمثابة نقطة 

 العبلقات الدولٌة. الدولً وأصبحت تمثل عهدا جدٌدا فً تارٌخ

على الرؼم من الجهود التً بذلت فً ظل عصبة األمم فً سبٌل إحبلل السلم 

وكانت النتٌجة أن نشبت الحرب العالمٌة الثانٌة،  ،واألمن الدولٌٌن، إال أنها كللت بالفشل

ومن جهة ثانٌة  ،التً كانت من جهة تمثل فشل المجتمع الدولً فً وضع حد للحرب

حفزا للمجتمع الدولً من أجل التفكٌر مرة أخرى فً إٌجاد وسٌلة تكون كانت دافعا وم

أكثر نجاعة من سابقتها لوقؾ نشوب النزاعات الدولٌة المسلحة، وتمخضت مجهودات 
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المجتمع الدولً عن إنشاء منظمة األمم المتحدة من أجل إقامة نظام أمن جماعً فعال، 

.الدول وتحقٌق التعاون البناء فً شتى المجاالت بٌن
1

 

 

 عهد عصبة األمم أوال: أسس نظام األمن الجماعً فً        

مع  ،وأربعٌن دولة اثنٌنأسس عهد عصبة األمم لنشؤة منظمة دولٌة مكونة من 

خلق قفزة نوعٌة وتحول شجاع إلدارة القضاٌا الدولٌة، وقد قدر لهٌكلٌة المنظمة أن تكون 

النمط المحتذى به لكل من الهٌبات الدبلوماسٌة، المنظمات الدولٌة وحتى المنظمات 

اإلقلٌمٌة المستقبلٌة. تشكلت منظمة عصبة األمم من ثبلث مإسسات ربٌسٌة، كان 

م على اإلطبلق فً العصبة وكان مسإوال عن القضاٌا األمنٌة، المجلس هو المإسسة األه

ؼٌر أنه تجدر اإلشارة إلى أنه ورؼم أن بعض الدول خاصة برٌطانٌا دافعت عن جعل 

فً  ،عضوٌة المجلس محصورة فً القوى الكبرى فقط، إال أن البند الرابع من العهد

ؼٌر دابمً العضوٌة ٌنتخبون من  الفقرتٌن األولى والثانٌة منه، منح مكانا ألربعة أعضاء

إضافة إلى الحلفاء األساسٌٌن والقوى المرتبطة بهم دابمً العضوٌة وهً كل  ،الجمعٌة

دولة عضو كانت كما أن  كل ، من اإلمبراطورٌة البرٌطانٌة، فرنسا، إٌطالٌا والٌابان

عضاء ؼٌر التً كان من مهامها معالجة قضاٌا المٌزانٌة، واختٌار األ ممثلة فً الجمعٌة

، وفقا للبند والقٌام بالتعدٌبلت على المٌثاق كما كان علٌها دابمً العضوٌة للمجلس،

 تإثر فً السلم العالمً. بالتالً الرابع، التعامل مع أٌة مسالة تقع ضمن عمل العصبة أو

أصبحت المإسسة التً ٌرفع لها المجلس تقارٌره سنوٌا. أما مإسسة العصبة األخٌرة 

.هٌبة دابمة من الموظفٌن الدولٌٌنة، وهً فهً األمان
2
  

                                                           
  .11، ص مرجع سابقعبد هللا محمد آل عٌون،  1
ٌتكون المجلس من ممثلٌن عن الدول الحلٌفة الكبرى وممثلٌن  -0 » ٌنص البند الرابع من عهد عصبة األمم على: 2

تعٌٌن هإالء األعضاء األربعة للجمعٌة بحرٌة من قبل الجمعٌة وفً األوقات  ٌتم  .ألربعة أعضاء آخرٌن فً الجمعٌة

وإلى أن ٌتم التعٌٌن األول من جانب الجمعٌة ، فإن ممثلً بلجٌكا والبرازٌل وإسبانٌا والٌونان هم  .اختٌارها رٌدالتً ت

 .أعضاء فً المجلس

ضاء آخرٌن فً المإسسة ٌكون تمثٌلهم دابًما فً ، ٌجوز للمجلس تعٌٌن أعبموافقة أؼلبٌة الجمعٌة العمومٌةو -6

، زٌادة عدد أعضاء الجمعٌة الذٌن سٌتم اختٌارهم من قبل الجمعٌة لتمثٌلهم فً ٌجوز له، بنفس الموافقة . المجلس

 ».المجلس
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لم تكن عصبة األمم كمنظمة دولٌة فقط التً اقترحت تؽٌرا حقٌقٌا فً السٌاسة  

الدولٌة؛ بل إن الدور المرجو منها والذي كان فً أذهان مإسسً ومحرري عهد العصبة 

بندا فسحة كان هو المحرك الفعلً، لقد قدمت دٌباجة العهد المكونة من ستة وعشرٌن 

واسعة من األمل السٌما من حٌث الرفض الجماعً للحرب وقبول القانون الدولً، فبعد 

المآسً والكوارث التً خلفتها الحرب العالمٌة األولى، تولدت الرؼبة لدى المجتمع 

الدولً فً تؤسٌس نظام أمن جماعً حقٌقً قابم على فكرة رفض كل نشوب حرب بٌن 

.أعضابه
1

 

ٌمكن القول بؤن  ،دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة على عهد عصبة األمم من خبلل إجراء 

العهد تضمن مجموعة من المواد التً حاولت تجسٌد نظرٌة األمن الجماعً إلى واقع 

عملً من خبلل أجهزة العصبة ومإسساتها؛ فالمادة العاشرة تطالب الدول األعضاء 

لكل دولة، كما تم التؤكٌد على هذا  بالتعهد باحترام االستقبلل السٌاسً والسٌادة اإلقلٌمٌة

التً أشارت إلى مبدأ المسإولٌة الجماعٌة ة مرة أخرى فً المادة الحادٌة عشر لتزاماال

للدول األعضاء اتجاه أي حرب أو تهدٌد بالحرب، حٌث خولت هذه المادة كل دولة حق 

 اتهدٌد إخطار وإببلغ جمعٌة العصبة عن كل التصرفات والمواقؾ الدولٌة التً تشكل

كما أوجبت على األمٌن العام للعصبة فً حاالت كهذه دعوة  ،للسلم واألمن الدولٌٌن

مجلسها لبلنعقاد من أجل النظر فً األمر واالتفاق على التدابٌر الجماعٌة الواجب 

.اتخاذها
2

 

دور حاسم فً  Wooder WILSON  وودر وولسنلقد كان للربٌس األمرٌكً  

 لتزامأن اال اعتبر الربٌس وٌلسون عهد عصبة األمم، حٌث ة العاشرة منالماد صٌاؼة

شبه هذه  للدول الصؽٌرة، إذ المقرر بموجب المادة العاشرة من العهد ٌعتبر حماٌة أكٌدة

قدمت كندا اقتراحا إلى  1920المادة بمثابة القلب بالنسبة لعهد عصبة األمم. فً سنة 

اشرة، ولقد تضمن مقترح التعدٌل هذا جمعٌة عصبة األمم من أجل تعدٌل نص المادة الع

فً حال القٌام بالعدوان أو  »إضافة عبارتٌن إلى النص األصلً، فالعبارة األولى كانت: 

                                                           
 .13مرجع سابق، ص  جوانٌتا إلٌاس وبٌتر ستش، 1
 .61، ص 0556 دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر،، ظمات اإلقلٌمٌة واألمن الجماعًبوزنادة معمر، المن 2
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التهدٌد به، أو وجود دالبل على خطر العدوان، سٌتدارس المجلس الوسابل البلزمة للوفاء 

 واالعتباراتالظروؾ  االعتبارمع األخذ بعٌن  »أما العبارة الثانٌة فهً:  ،« بواجباته

 .« السٌاسٌة والجؽرافٌة لكل دولة

، وكذا فً 1921تم تقدٌم المقترح الكندي للمناقشة فً الجلسة الثانٌة لجمعٌة العصبة سنة 

ٌبلت المقترحة تم إحالة موضوع دراسة التعد حٌث، 1922الجلسة الثالثة للجمعٌة سنة 

وجه مجلس  1923شرٌن من شهر جانفً سنة بتارٌخ التاسع والععلى مجلس العصبة. و

وقد  بة طالبا وجهة نظرهم حول التعدٌل،العصبة رسابل إلى الدول األعضاء فً العص

، إال أن 1923طرحت هذه الردود للمناقشة فً اجتماع جمعٌة العصبة الرابعة بنفس سنة 

اقتصرت الموافقة على تعدٌل المادة العاشرة على  ردود كانت لصالح عدم التعدٌل، إذال

ثبلث دول أوروبٌة، ولم توافق على التعدٌل إحدى وعشرون دولة، حٌث إن مجموع 

 مشروع التعدٌل ون دولة، ومن هنا باء الدول التً أرسلت ردودها خمس وعشر

.بالفشل
1

 

من  ةعشر المادة الثانٌة ، نصتةفً نفس سٌاق المادتٌن العاشرة والحادٌة عشر

عهد عصبة األمم كذلك على تعهد الدول األعضاء بوجوب إخضاع كل نزاعاتها التً من 

شؤنها أن تشكل تهدٌدا للسلم واألمن الدولٌٌن للتحكٌم أو التسوٌة القضابٌة أو تحٌلها إلى 

مجلس العصبة. كما اتفقت هذه الدول على عدم االلتجاء إلى الحرب قبل انقضاء ثبلثة 

دور أحكام فً هذه النزاعات من مجلس العصبة أو من اللجان القضابٌة أو أشهر على ص

لى هذه الطرق والوسابل التحكٌمٌة، ولقد كانت الؽاٌة المراد تحقٌقها من خبلل النص ع

عامل الوقت فً تهدبة األوضاع والعمل على إمكانٌة إٌجاد حل  استؽبلل السلمٌة هً

على  ةنصت المادة الثالثة عشر طار،فً نفس اإلدابما سلمً خبلل فترة التهدبة هذه؛ و

مإسسات تعهد الدول األعضاء كذلك بالعمل على تنفٌذ األحكام التً تصدر عن هذه ال
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نه ٌترتب على مجلس العصبة أن ٌتدخل وفً حالة العكس فإ واللجان الدولٌة بحسن نٌة،

.ة لتنفٌذ هذه األحكاموٌؤخذ زمام المبادرة من خبلل اقتراح اإلجراءات التً ٌراها مناسب
1

 

عهد  من ةإلى ؼاٌة المادة الخامسة عشر ةعشرمن المادة الثانٌة كل أدرجت 

بها قبل الدخول فً أي  لتزامعلى الدول اال أوجبت عصبة األمم مجموعة من القٌود

إخبلال بواجباتها المنصوص علٌها فً هذه  ،ن الدول التً تدخل فً حربحرب، بحٌث إ

وتصبح الدولة معرضة  المواد السالفة الذكر، تكون الحرب التً تخوضها ؼٌر مشروعة

 ً:فهذه الحاالت ؼٌر المشروعة تمثلت لجزاءات وعقوبات دولٌة، و

ة على دولة عضو التً تشنها دولة عضو فً العصب االعتداءحرب   -1

 الضمان المتبادل المنصوص علٌه فً المادة العاشرة من العهد. التزامبأخرى، إخبلال 

حالة االلتجاء إلى الحرب لفض نزاع ما قبل عرض هذا النزاع على   -2

التحكٌم، أو القضاء، أو مجلس العصبة، أو بعد عرضه للفصل فٌه بإحدى هذه الطرق، 

و مجلس لكن قبل مضً ثبلثة أشهر من تارٌخ صدور قرار التحكٌم، أو القضاء، أ

 العصبة.

حالة إعبلن الحرب على الدولة التً قبلت قرار التحكٌم، أو القضاء أو   -3

 بقرار المجلس الصادر باإلجماع، ولو بعد مضً ثبلثة أشهر. التزمت

ً العصبة، أو كلتاهما ؼٌر عضو ف لة قٌام نزاع بٌن دولتٌن إحداهماحا  -4

فض إحداهما ذلك، والتجابها تباع اإلجراءات المتقدمة، ورودعوة المجلس لها إلى ا

 مباشرة إلى الحرب.

على الحرب، بل هناك  ٌطلق وصؾ العمل ؼٌر المشروع لٌس فً كل األحوال

 حاالت أقرها عهد عصبة األمم تكون الحرب فٌها مشروعة وهً:

 ستخدامحالة الحرب الدفاعٌة، وهً تلك الحالة التً تلجؤ الدولة فٌها ال  -1

 القوة المسلحة ضد أي عدوان ٌنتهك أو ٌهدد سبلمتها الترابٌة أو استقبللها السٌاسً.
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حالة االلتجاء إلى الحرب من أجل نزاع سبق عرضه على مجلس   -2

العصبة، ولم ٌصدر فٌه قرار باإلجماع من طرؾ الدول األعضاء، وكذلك بعد مضً 

 ار باألؼلبٌة.أشهر من تارٌخ صدور القر ةمدة التهدبة المحددة بثبلث

فً حالة رفض دولة ما االمتثال وتنفٌذ قرار التحكٌم، أو حكم القضاء، أو   -3

تقرٌر مجلس العصبة الملزم، هنا ٌحق للدول األخرى الدخول فً حرب مع هذه الدولة، 

 ولكن مع احترام مرور فترة ثبلثة أشهر.

ة بتسوٌة وعلى هذا األساس، فإن النصوص المعقدة فً عهد عصبة األمم والخاص

النزاعات الدولٌة ال ٌمكنها استٌعاب كل الخبلفات المحتملة بٌن الدول، ولذلك فهً تفتح 

 ،جمٌع الطرق والوسابل الممكنة لحل وتسوٌة هذه النزاعات استخدامالمجال واسعا أمام 

.بما فً ذلك حتى تلك الوسابل ؼٌر السلمٌة والقهرٌة
1

 

قد نصت على أنه إذا لجؤت  عصبة األممة من عهد كما أن المادة السادسة عشر

 13، 12إحدى الدول األعضاء إلى الحرب خبلفا للتعهدات المنصوص علٌها فً المواد 

فإن ذلك ٌشكل عدوانا موجها ضد كل الدول األعضاء، وفً  ،من مٌثاق العصبة 15ٝ

عبلقات هذه الحالة فإن الدول مطالبة بؤن تتخذ فورا عددا من اإلجراءات منها قطع كل ال

وخولت مجلس العصبة اقتراح ما ٌراه مناسبا من  ،االقتصادٌة مع الدولة المعتدٌة

القوة المسلحة والتً ٌمكن أن  استخداماإلجراءات اإلكراهٌة التً ٌمكن أن تصل إلى حد 

تشارك فٌها دول العصبة لردع العدوان وتصفٌته، كما نصت هذه المادة أٌضا على فصل 

 .ات، وذلك بقرار من مجلس العصبةلتزامإخبللها بهذه االأٌة دولة ٌثبت 

لم تقتصر إلزامٌة نصوص عهد عصبة األمم على الدول األعضاء فً العصبة 

ن المادة السابعة إبل امتدت لتشمل حتى تلك الدول التً ال تمتلك العضوٌة، حٌث  ،فقط

ضو فً العصبة تنص على اتخاذ إجراءات مشتركة ضد الدولة ؼٌر العمن العهد  ةعشر
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األعضاء فً موضوع تسوٌة فً حال رفضها القبول بالتعهدات التً تلتزم بها الدول 

.26ا٠ُ  12أما فً حال قبولها فإنها تخضع ألحكام المواد من  خبلفاتها،
1

 

اتها لتزامهٌة المتخذة ضد الدولة المعتدٌة والمخالفة الاوتتمثل اإلجراءات اإلكر 

 الدولٌة فٌما ٌلً:

وٌتمثل فً قطع جمٌع الدول األعضاء فً العصبة  :االقتصاديالجزاء   -1

 13، 12كل عبلقة أو صلة تجارٌة أو مالٌة بٌنها وبٌن الدولة المخالفة ألحكام المواد 

ر على العقوبات لتشمل حتى الرعاٌا، فٌحظمن عهد عصبة األمم، وتمتد هذه  15ٝ

جراء كل مبادلة أو اتصال مالً، رعاٌاها أو رعاٌا الدول ؼٌر األعضاء بالعصبة إ

تجاري أو حتى شخصً بٌنهم وبٌن رعاٌا تلك الدولة المخالفة ألحكام العهد. كما تجدر 

ات كافة الدول التزامفً الجزاء االقتصادي ٌندرج ضمن  االشتراكاإلشارة إلى أن 

نتهاك أو تهدٌد للسلم واألمن ، وذلك بمجرد ثبوت حصول ااألعضاء فً عصبة األمم

تتعهد الدول األعضاء  »من العهد على ذلك بالعبارة التالٌة:  16لدولٌٌن، إذ تنص المادة ا

. وٌعتبر الجزاء « فً العصبة فً حالة حصول اإلخبلل بؤن تقطع كل عبلقة تجارٌة ...

، وذلك بسبب ةأهم الجزاءات المدرجة بموجب نص المادة السادسة عشر االقتصادي

أرٌد بهذا الجزاء أن ٌكون األصل والجزاء الحربً جزاء فعالٌته عند التطبٌق، وقد 

.ثانوٌا
2 

 

ٌقتضً تطبٌق هذا الجزاء تسخٌر وإشراك القوات  الجزاء العسكري: -2

الوطنٌة للدول تحت قٌادة دولٌة علٌا، وبطبٌعة الحال دون إلؽاء القٌادات الوطنٌة، ولقد 

سبة للقوات العسكرٌة عهد عصبة األمم بالن ن هذا هو الحل الذي أخذ به واضعوكا

ولذلك ٌقصد بالجزاء العسكري  من أجل تطبٌق نظام األمن الجماعً،البلزمة للعصبة 

الذي ٌستطٌع أن ٌوقعه مجلس العصبة أن ٌستخدم المجلس القوة المسلحة التابعة للدول 

بهدؾ إقرار السلم وردع تلك الدولة وعدم  ،األعضاء فً العصبة ضد الدولة المخالفة
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تمكٌنها من جنً ثمار عدوانها. كما نص عهد العصبة على السماح للقوات الحربٌة 

التابعة للدول األعضاء الموجهة ضد الدولة الموقع علٌها الجزاء العسكري بالمرور عبر 

 أراضً الدول األعضاء فً عصبة األمم.

ري أنه ؼٌر ملزم قانونٌا للدول األعضاء، مما ٌإخذ على هذا الجزاء العسك

تً فً العملٌات العسكرٌة ال االشتراكفالدول األعضاء فً العصبة ؼٌر ملزمة بوجوب 

ن مجلس العصبة ٌصدر توصٌات فً هذا الشؤن ولٌس توجه ضد الدول المخالفة، حٌث إ

لدى هذه  قرارات ملزمة، فاإللزام هنا ٌكون معنوٌا فقط وٌعتمد على مبدأ حسن النٌة

الدول، وقد ترك المجال للدول فً تطبٌق الجزاء العسكري بحرٌة ووفق مشٌبتها. وعلى 

كل حال، فإن الجزاءات العسكرٌة لم تطبق أبدا على أرض الواقع طٌلة حٌاة عصبة 

.األمم
1

 

 

اتها التزامفً حال ما أخلت أٌة دولة عضو فً عصبة األمم ب جزاء الطرد: -3

الواردة بالعهد، أمكن للمجلس أن ٌصدر فً حقها قرارا بالطرد، وٌصدر قرار الطرد 

بإجماع أصوات الدول األعضاء فٌما عدا صوت الدولة المراد توقٌع الجزاء علٌها، وفً 

ٌقضً بطرد دولة  1939إحدى السوابق الدولٌة فقد أصدر مجلس العصبة قرارا سنة 

السوفٌاتً من العصبة بسبب اعتدابها على فنلندا دونما أٌة مراعاة لتعهداتها  االتحاد

 بالعهد. ةاتها المقررالتزامو

إن جزاء أو عقوبة الطرد من العصبة التً ٌقررها المجلس تتعارض مع مبدأ 

حتفاظ الدولة ما ٌبررها، بحٌث إن ا عالمٌة المنظمة الدولٌة. ؼٌر أن لهذه العقوبة

عهد بعضوٌتها، واستمرارها فً مباشرة حقوقها المكتسبة بموجب هذه المخالفة لل

كان ٌمنعها من مواجهة مسإولٌاتها  ،العضوٌة وخصوصا حق التصوٌت داخل العصبة

.بسبب قاعدة اإلجماع التً كانت تحكم نشاط جمعٌة العصبة
2
  

ل لم تدخر جهدا فً سبٌإن المتتبع للمسار التارٌخً لعصبة األمم ٌبلحظ أنها 

فبالرؼم من حداثة التنظٌم الدولً واصطدامها بمبدأ السٌادة  ،تحقٌق السلم واألمن الدولٌٌن
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قامت ي كانت تتحجج به الكثٌر من الدول لتبرٌر أعمالها العدوانٌة، إال أنها الذالمطلقة 

فً سبٌل تطبٌق وتجسٌد المواد المتعلقة بنظام خبلل فترة وجودها بالعدٌد من المحاوالت 

الجماعً على واقع العبلقات الدولٌة آنذاك. مناأل
1

 

 تحقٌق السلم واألمن الدولٌٌنعلى خبلل فترة وجودها األمم عصبة ٌقتصر دور  لم

، إذ أن منظمة أمنٌةأكثر من مجرد ، بل كانت نظام األمن الجماعًوتكرٌس فكرة 

األزمات  شتىحٌث تعاملت مع  ،هادفابرنامجها االقتصادي والقانونً واالجتماعً كان 

وحتى المواضٌع اإلنسانٌة مثل  المشاكل العالمٌة بما فً ذلك القضاٌا البٌبٌة والصحٌةو

البلجبٌن وإعادة اإلعمار الوطنٌة، وفً سبٌل كل ذلك قامت بإنشاء وتؤسٌس العدٌد  قضٌة

من المإسسات الدولٌة كمحكمة العدل الدولٌة الدابمة، منظمة الصحة العالمٌة ومنظمة 

.دولٌةالعمل ال
2

 

         

 ثانٌا: أسس نظام األمن الجماعً فً عهد األمم المتحدة

بالرؼم من بعض اإلنجازات البسٌطة التً حققتها عصبة األمم فً مجال حفظ  

السلم واألمن الدولٌٌن، إال أنها فشلت فً حل كبرى المعضبلت التً واجهتها، خصوصا 

، األمر الذي كان ٌمثل انتهاكا ح جٌوشهاأنها لم تستطع أن تمنع ألمانٌا من إعادة تسلٌ

ندالع حرب عالمٌة أخرى ، ولذلك لم تستطع العصبة أن تمنع اتفاقٌة فرسايواضحا ال

أكثر ضراوة من سابقتها، وٌعود السبب فً ذلك إلى أن نظام العقوبات الموقع على الدول 

كون الجزاءات  ،من العهد أثبت فشله 16اتها الدولٌة والذي نظمته المادة لتزامالمنتهكة ال

وهذا ما أدى إلى  ،ختٌاري طوعًا العهد ؼٌر ملزمة وهً ذات طابع االتً نص علٌه

إضعاؾ نظام األمن الجماعً الذي جاء به العهد. فً ظل كل األسباب التً أدت إلى 

فً  فشل عصبة األمم ٌمكننا أن نخلص للقول بؤن العصبة لم تتمكن من تؤدٌة دورها بقوة

 .تسوٌة أؼلب النزاعات التً نشبت بٌن الدول

                                                           
 .63المرجع السابق، ص  بوزنادة معمر، 1
 .13مرجع سابق، ص  جوانٌتا إلٌاس وبٌتر ستش، 2



  

163 
 

الحرب العالمٌة الثانٌة سببا فً  اندالعلم ٌكن فشل عصبة األمم فً الحٌلولة دون  

إضعاؾ قناعة الدول بضرورة وجود منظمة دولٌة عالمٌة تعمل من أجل تحقٌق األمن 

انٌة، فقد كانت الجماعً حماٌة للمجتمع الدولً من الوقوع فً مستنقع الحروب مرة ث

فرصة للمجتمع  هاانتهاءالمدة األخٌرة من الحرب العالمٌة الثانٌة والفترة التً أعقبت 

وتحدٌد  ،الدولً من أجل تقٌٌم نظام األمن الجماعً الذي جاءت به عصبة األمم من قبل

فً كنؾ  ،من ذلك فً رسم معالم نظام دولً جدٌد لبلستفادةنقاط الضعؾ والخلل فٌه 

ولٌة جدٌدة توفر لها كل السبل من أجل إنجاح مهمتها فً تحقٌق نظام فعال منظمة د

.لؤلمن الجماعً الدولً
1 

حفظ  األمم المتحدة من أجل تحقٌقها إن فً مقدمة األهداؾ التً تم إنشاء منظمة 

السلم واألمن الدولٌٌن، وهذا ما ٌإكده مٌثاقها فً أكثر من موضع فً الدٌباجة، المادة 

من المادة الثانٌة األولى والثانٌة وتحدٌدا فً الفصل السابع منه. وٌبلحظ أن الفقرة الرابعة 

القوة أو التهدٌد بها فً العبلقات الدولٌة حٌث  استخدامر اللجوء إلى من المٌثاق تحظ

 استعمالٌمتنع أعضاء الهٌبة جمٌعا فً عبلقاتهم الدولٌة عن التهدٌد ب »ت على: نص

ها ضد سبلمة األراضً أو االستقبلل السٌاسً ألٌة دولة أو على أي استخدامالقوة أو 

.« وجه آخر ال ٌتفق ومقاصد األمم المتحدة
2

 

أرسى مٌثاق األمم المتحدة لنظام األمن الجماعً مجموعة من المبادئ واألسس 

فٌما ٌتخذ من  »للعمل بها، وقد وردت هذه األسس فً الفصل السابع من المٌثاق بعنوان 

والذي خصص بالكامل  ،«األعمال فً حاالت تهدٌد السلم واإلخبلل به ووقوع العدوان

ضد السبلم العالمً وذلك حسب ما جاءت به المادة لكل ما ٌتعلق بالتهدٌدات الموجهة 

فقد تم تحدٌد مجلس األمن كجهة من شؤنها أن تقرر إذا ما وقع تهدٌد للسلم أو  ،39

وٌقدم بذلك توصٌاته أو ٌقرر ما  ،أو كان ما وقع من عمل من أعمال العدوان ،اإلخبلل به

دته إلى نصابه، حٌث نصت ٌجب اتخاذه من تدابٌر لحفظ السلم واألمن الدولٌٌن أو إعا

منعا لتفاقم الموقؾ، لمجلس األمن، قبل أن ٌقدم توصٌاته  »من المٌثاق على:  40المادة 
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، أن ٌدعو المتنازعٌن لؤلخذ بما ٌراه 39أو ٌتخذ التدابٌر المنصوص علٌها فً المادة 

المتنازعٌن ضرورٌا أو مستحسنا من تدابٌر مإقتة، وال تخل هذه التدابٌر المإقتة بحقوق 

ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس األمن أن ٌحسب لعدم أخذ المتنازعٌن بهذه التدابٌر 

.« المإقتة حسابه
1

 

إن تطبٌق نظام األمن الجماعً الذي جاء به مٌثاق األمم المتحدة ال ٌنطوي فقط   

ألمن على تلك اإلجراءات القسرٌة التً تنفذها المجموعة الدولٌة تحت توجٌهات مجلس ا

القوة  استخدامالمتمثلة فً اتها الدولٌة والتزامالدولً فً مواجهة الدولة المخلة ب

ما ٌراه مناسبا من  التخاذالعسكرٌة، بل ترك المجال واسعا أما مجلس األمن الدولً 

تنص على أنه منعا لتفاقم الموقؾ  40تدابٌر مإقتة وإجراءات ؼٌر عسكرٌة، فالمادة 

 ،39قبل أن ٌقدم توصٌاته أو ٌتخذ التدابٌر المنصوص علٌها فً المادة  ،لمجلس األمن

دعوة األطراؾ المتنازعة لؤلخذ بما تراه ضرورٌا أو مستحسنا من تدابٌر مإقتة دون أن 

تشمل  41فً حٌن أن المادة  ل المتنازعة ومطالبها أو بمركزها،ٌخل ذلك بحقوق الدو

القوة المسلحة لتنفٌذ قرارات  استخدام تتطلب سلسلة من اإلجراءات والتدابٌر التً ال

وإٌقاؾ وسابل المواصبلت  االقتصادٌةمجلس األمن، وٌمكن أن تشمل قطع العبلقات 

وحتى العبلقات الدبلوماسٌة. وفً حال عدم نجاعة الوسابل واإلجراءات التً  واالتصال

ما ٌتخذ ما ٌراه الزأن أمكن لمجلس األمن الدولً  ،من المٌثاق 41نصت علٌها المادة 

القوة  ستخدامعادته إلى نصابه من خبلل اللجوء اللحفظ السلم واألمن الدولٌٌن وإ

من  42العسكرٌة بتوظٌؾ القوات الجوٌة، البحرٌة والبرٌة، هذا ما نصت علٌه المادة 

.المٌثاق
2

 

من المٌثاق داعمتٌن  45ٝ 43ن تعتبر المادتا ،إضافة إلى المواد السابقة الذكر

والتً تنص فً  43لنظام األمن الجماعً فً نطاق األمم المتحدة، وإن كانت المادة 

الفقرة األولى على أن جمٌع الدول األعضاء فً األمم المتحدة ٌتعاهدون بالمساهمة فً 

المحافظة على السلم واألمن الدولٌٌن ووضع ما ٌلزم من القوات المسلحة والمساعدات 
                                                           

 .14محمد صادق إسماعٌل، مرجع سابق، ص  1
 .64مرجع سابق، ص  بوزنادة معمر، 2



  

165 
 

أو اتفاقات خاصة تعقد  التفاقهٌبلت الضرورٌة تحت تصرؾ مجلس األمن طبقا والتس

المادة أنه ٌجب نفس مع الدول، باإلضافة إلى حق المرور، كما جاء فً الفقرة الثانٌة من 

عدد القوات المسلحة وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها ونوع  االتفاقاتأن تحدد هذه 

 االتفاقاتما ذكر بالفقرة الثالثة من سرعة إبرام هذه بل عتسهٌبلت التً تقدم، هذا فضال

بٌن مجلس األمن وأعضاء األمم المتحدة أو بٌنه وبٌن مجموعات من أعضاء األمم 

.المتحدة والتصدٌق علٌها
1

 

 االبتعاد عن حتى ال ٌتم الوقوع فً نفس الخطؤ الذي وقعت فٌه عصبة األمم و

طرٌقة تشكٌل كٌفٌة وثاق األمم المتحدة قد حدد بدقة سباب التً أدت إلى فشلها، فإن مٌاأل

تلك القوات المسلحة لؤلمم المتحدة واالتفاقات الخاصة بذلك مع الدول األعضاء. حتى 

تحسبا  وضبطها تم تنظٌمهابالدول ؼٌر األعضاء المتحدة التً تربط منظمة األمم عبلقة ال

 تحت تصرؾ مجلس األمنووضعها مسلحة البتسخٌر قواتها  هاتكلٌفما إذا تم  ةحالل

. لم تتوقؾ مسؤلة التنظٌم عند حدود العبلقة بٌن األمم المتحدة والدول األعضاء أو الدولً

ؼٌر األعضاء، بل امتدت لتشمل أدق التفاصٌل المتعلقة بتشكٌل القوات المسلحة وتشكٌل 

ات لجنة أركان الحرب بؽرض وضع الخطط البلزمة لتوظٌؾ هذه القوات ضمن عملٌ

األمن الجماعً، وكذا تنظٌم المسابل المتعلقة بتحدٌد حجم مساهمة الدول فً إجراءات 

مجلس األمن لحفظ السبلم واألمن الدولٌٌن، وضرورة تقدٌم المساعدة المتبادلة وكٌفٌة 

كانت عضوا أو ؼٌر عضو فً األمم المتحدة أحل المشاكل التً تواجه أي دولة سواء 

ة تنفٌذ تدابٌر مجلس األمن ضد دولة أخرى دابما فً إطار نتٌج ،خصوصا االقتصادٌة

.تفعٌل وتطبٌق نظام األمن الجماعً
2
  

إال أن نظام األمن الجماعً  ،الذي عرفه فً عهد عصبة األمم لٌس بنفس الحجم

وهذا بدوره  ،عند التطبٌق على أرض الواقع ة للتضٌٌقعرضاألخٌرة كان فً اآلونة 

انعكس على الواقع الدولً بحٌث ظهرت أوجه النقص والقصور التً حالت دون تحرٌك 

 المهددة للسلم واألمن الدولٌٌن.  العقوبات الدولٌة الصادرة بحق بعض الدول
                                                           

 .15محمد صادق إسماعٌل، مرجع سابق، ص  1
2
Harald VON RIEKHOFF , Op. Cit, p 208.  
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الحاصلة بٌن الدول الكبرى كان لها األثر الكبٌر على فعالٌة نظام  االنقساماتإن 

عمل فً تطبٌق أسس النظام الجماعً ٌعرقله حق هذه الدول ن الحٌث إ ،األمن الجماعً

وٌعتبر هذا الحق كافٌا للحٌلولة دون صدور قرار قد  ،«الفٌتو» االعتراضالكبرى فً 

ٌكون منافٌا أو ٌهدد مصالح الدول الكبرى، وذلك ألن نظام األمن الجماعً من أهم 

ضرورة تعاون الدول الكبرى فٌما بٌنها بهدؾ استتباب األمن والسلم  ته األساسٌةدعاما

األثر الجوهري على تطبٌق وإعمال نظام األمن  وهذا التعاون والوفاق له ،الدولٌٌن

 ،الجماعً، وأن عدم وضع هذا النظام الوسٌلة األمثل لتحقٌق مصالحها وأمنها الخاص

إثر على صٌؽة القرارات الداعمة لنظام ن هذا التؽٌٌر المصلحً للدول الكبرى ٌحٌث إ

المسإول الربٌسً عن تطبٌق وإعمال نظام  ،األمن الجماعً الصادرة من مجلس األمن

 األمن الجماعً وفقا للفصل السابع من مٌثاق األمم المتحدة. 

إن عجز األمم المتحدة عن تطبٌق نظام األمن الجماعً هو ما دفعها  البتكار نظام 

وهً  ،«عملٌات حفظ السبلم»أطلق علٌه  ،ألزمات والصراعات المسلحةجدٌد لمواجهة ا

تدابٌر اتخذتها األمم المتحدة فً محاولة تهدبة الصراعات والنزاعات السٌاسٌة الحادة. 

ومن ثم فإن نظام األمن الجماعً ٌبقى مهددا بؽض النظر عن مفاهٌمه النظرٌة التً 

السلم واألمن حفظ بلل مٌثاقها بهدؾ حرصت هٌبة األمم المتحدة على تبنٌها من خ

ول الكبرى المتزاٌدة الدولٌٌن، ألن ؼٌاب السلطة الدولٌة الرادعة من جهة ومصالح الد

هما اللذان مازاال ٌإثران على حركة تطوٌر آلٌات نظام األمن  من جهة أخرى

.الجماعً
1
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التً تقوم  العسكرٌةاألمن الجماعً واألنشطة نظام المطلب الثانً: التمٌٌز بٌن 

 بها المنظمات الدولٌة

 

لم تعد الدول كما فً السابق هً الفاعل الوحٌد فً المجتمع الدولً والمحرك 

، بل ظهر فاعل آخر إلى جانب الدول تشاركها فً رسم الربٌسً لمجرى العبلقات الدولٌة

خصوصا بعد االعتراؾ لها  خرٌطة العالم فً جمٌع النواحً أال وهً المنظمات الدولٌة

سنة  Folke BERNADOTTE برنادوتفولك بعد حادثة الكونت  بالشخصٌة القانونٌة

لم تعد حكرا على الدول كما فً  والعملٌات العسكرٌة حتى الممارسات المسلحة ،0544

تؤخذ صورا وأشكاال تقوم المنظمات الدولٌة بؤنشطة عسكرٌة أن ٌحصل  السابق، فقد

ٌعنً الدفاع من الجماعً وعملٌات حفظ السبلم. واألفاع الجماعً، نوعة، كالدتم

أما األمن الجماعً فٌعنً ردع أو دحر  دولة معتدٌة؛ردع صد عدوان أو الجماعً 

فً المنظمة المعنٌة ضد عضو آخر، فً حٌن أن  اعتداء محتمل أو فعلً من عضو

تستخدم العنؾ فً أضٌق حدود هً عملٌة محاٌدة بٌن عدوٌن عملٌة حفظ السبلم، تقلٌدٌا، 

 لمنع العنؾ بٌنهما أو الحد منه، وهدفها النهابً تٌسٌر التسوٌة السلمٌة لنزاعهما.

سنقوم بتمٌٌزه عن تلك  ،لتوضٌح الصورة أكثر بخصوص نظام األمن الجماعً

كونها تعتبر كذلك أنشطة  ،األنشطة العسكرٌة الدولٌة التً قد تتشابه معه من حٌث الشكل

لٌات عسكرٌة تتشارك فٌها مجموعة من الدول، إال أنها من حٌث المضمون أو عم

التمٌٌز بٌن نظام  والهدؾ ٌمكن أن تختلؾ عنه. وهذا ما سنتناوله بالدراسة من خبلل

التمٌٌز بٌن نظام األمن الجماعً ) الفرع األول ( و األمن الجماعً والدفاع الجماعً

 ) الفرع الثانً (. وعملٌات حفظ السبلم
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 م األمن الجماعً والدفاع الجماعًالفرع األول: التمٌٌز بٌن نظا

ٌعتبر كل من األمن الجماعً الدولً والدفاع الشرعً الجماعً الدولً عبارة عن 

القوة العسكرٌة لصد أي عدوان، هذا التشابه بٌنهما  استخدامنظامٌن دولٌٌن ٌستندان على 

الؽاٌة أو الهدؾ من  إلى درجة أنه فً نظرهم كثٌرٌن،نتج عنه لبس وخلط بٌنهما لدى ال

إنشاء بعض المنظمات الدولٌة اإلقلٌمٌة هو تطبٌق نظام األمن الجماعً، فً حٌن أن 

وهذا ما  ،الدول أنشؤتها وأسستها لممارسة حقها الطبٌعً فً الدفاع الشرعً الجماعً

 ٌمكن أن ٌستشؾ من خبلل النصوص والمواثٌق المنشبة لها.

األمن الجماعً  –أن الهدؾ األساسً الذي ٌسعى كبل النظامٌن  بالرؼم من

لتحقٌقه هو صد ورد أي عدوان ٌمثل انتهاكا للشرعٌة  -والدفاع الشرعً الجماعً 

الدولٌة وكذا الحق الطبٌعً للدول فً ضمان سبلمتها اإلقلٌمٌة واستقبللها السٌاسً، إال 

 أنه توجد عدة اختبلفات بٌنهما:

  عدو محدد ومعٌن سلفا أوال: وجود 

عندما تستشعر مجموعة من الدول وجود عدو مشترك ٌتربص بها وٌشكل مصدر 

تهدٌد لسبلمتها اإلقلٌمٌة واستقبللها السٌاسً، فإنها تلجؤ إلى التكتل فً منظمة إقلٌمٌة 

بهدؾ تعزٌز قدراتها العسكرٌة والدفاعٌة لمواجهته، فالدولة ؼالبا ما تجد نفسها أمام 

فإما أن تزٌد وتعزز من قدراتها وقوتها العسكرٌة الدفاعٌة الذاتٌة  ة،ت ثبلثخٌارا

باالعتماد على إمكانٌاتها الخاصة، أو أن تضٌؾ إلى قوتها قوة دول أو دولة أخرى، وإما 

أن تعمل على أال ٌضاعؾ ؼٌرها من الدول من قوته، وعادة ما تفضل الدول األسلوب 

أو دول أخرى إلى قوتها من خبلل التحالؾ، ألنه  الثانً فتزٌد من قوتها بإضافة قوة دولة

من خبلل هذا األسلوب تحقق الدولة أمرٌن، األول تكسب تعاون الدول المتحالفة معها 

وبالتالً تجنب األخطار التً تواجهها من هذه الدول، أما األمر الثانً أن اعتمادها على 

قدراتها الذاتٌة؛ معنى ذلك أن تها إذا اعتمدت على كاهل اقتصادٌالذاتٌة سٌرهق قوتها ا

منظمات الدفاع الجماعً الدولً تقوم على مجابهة عدو محدد ٌكون خارجها باعتباره 

مصدر التهدٌد المشترك. لعل من أمثلة الواقع الدولً التً جسدت الدفاع الجماعً الدولً 
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حد من تلك األحبلؾ العسكرٌة التقلٌدٌة التً أسست بهدؾ التعاون الدولً الجماعً لل

التهدٌدات اآلتٌة من خارج هذه المنظمات، فمنظمة حلؾ شمال األطلسً أسست للدفاع 

الجماعً ضد المد والزحؾ الشٌوعً الممثل فً الكتلة السوفٌتٌة بوصفها عدوا صرٌحا، 

وبالمقابل أسست منظمة حلؾ وارسو كذلك للدفاع الجماعً ضد عدو محدد هو الكتلة 

.الؽربٌة الرأسمالٌة
1

 

فإن نظام األمن الجماعً  ،العكس من نظام الدفاع الشرعً الدولً الجماعً على 

ال ٌقوم على استهداؾ أو مواجهة عدو محدد بذاته مسبقا، وإنما ٌستهدؾ تلك التصرفات 

والسلوكٌات الدولٌة التً ٌنطبق علٌها وصؾ العدوان أو حتى تلك التً ٌستشؾ من 

داء على السبلمة اإلقلٌمٌة لدولة ما أو امتبلك خبللها نٌة العدوان، من ذلك مثبل االعت

وحتى محاولة امتبلك سبلح محظور دولٌا. إن نظام األمن الجماعً وجد من أجل 

التصدي ورد أي اعتداء أو تهدٌد للسلم واألمن الدولٌٌن، وعلى هذا األساس فإنه ٌتخذ 

تامة، فكل فرد  موقفا وسطا بٌن جمٌع أعضاء المجتمع الدولً فٌتعامل معهم بموضوعٌة

من أفراد المجتمع الدولً ال ٌمكن له الخروج عن الوصؾ التالً، فإما أن ٌكون معتدٌا، 

.فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن اومتعاون اضحٌة عدوان أو مساهم
2

 

إن مسؤلة تحدٌد عدو مفترض مسبقا كؤحد أسباب التمٌٌز بٌن أعمال األمن  

اعً له تؤثٌر مباشر على وحدة وتماسك المنظمة الجماعً وأعمال الدفاع الشرعً الجم

سواء فً إطار األمن  ،الدولٌة وعبلقتها بؤعضابها وكذا عبلقة األعضاء فٌما بٌنهم

الجماعً أو فً إطار الدفاع الشرعً الجماعً. إن تكتل مجموعة من الدول فً إطار 

ٌدا للمجموعة منظمة أو اتفاق دولً لمواجهة عدو مشترك معٌن ومحدد مسبقا ٌمثل تهد

وهنا لن ٌكون هناك  ،من التقارب فً الرإى وبالتالً تتقاطع المصالح اككل، ٌخلق نوع

مشكل فً تعببة المجموعة وتوحٌدها ضد تلك الجهة التً تشكل كما قلنا عدوا مشتركا، 

على العكس من نظام األمن الجماعً، فمجرد استصدار قرار من مجلس األمن الدولً 

                                                           
 .013-012مرجع سابق، ص  ،بوزنادة معمر 1

2
 Paul Francis DIHEL and Joseph LEPGOLD, Regional Conflict Management, Rowman 

and Littlefield Publishers, USA, 2003, p 43. 
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ٌة من عملٌات حفظ السلم واألمن الدولٌٌن فً إطار األمن الجماعً ألجل مباشرة عمل

الدولً ٌستؽرق وقتا كبٌرا جدا هذا إن لم ٌكلل الموضوع بالفشل بسبب تضارب الرإى 

والمصالح بٌن أعضاء مجلس األمن الدولً خصوصا إذا ما لجؤت إحدى الدول دابمة 

لؽاء العملٌة كلٌة حتى فً حالة ما من شؤنه إ «الفٌتو»حق النقض  ستخدامالعضوٌة ال

وجود انتهاك صارخ للسلم واألمن الدولٌٌن واألمثلة الدولٌة على ذلك ال تعد وال 

ىتحص
1

 .  

  ثانٌا: من حٌث نطاق التطبٌق          

 ،ت منظمة األمم المتحدة كً تكون منظمة عالمٌة تجمع كل دول العالمأنشب

وتهدؾ إلى العمل بدون هوادة بما ٌكفل رقً وإزهار البشرٌة جمعاء والذود بها عن كل 

 –ما ٌإدي إلى نشوب النزاعات والصراعات الدولٌة؛ وعلى اعتبار أنها منظمة عالمٌة 

تضم فً عضوٌتها أؼلب دول العالم إن لم نقل كلها، فعلى جمٌع   -منظمة األمم المتحدة 

أن تلتزم فً سلوكٌاتها وعبلقاتها الدولٌة بما ا أو ؼٌر عضو أكانت عضوالدول سواء 

،خصوصا فٌما ٌتعلق بالسلم واألمن الدولٌٌن  -األمم المتحدة  –ٌكفل تجسٌد مقاصدها 
2
 

من هنا فإن  نظام األمن الجماعً الذي نص علٌه مٌثاق األمم المتحدة ٌجد مجال تطبٌقه 

كانت عضوا أو ؼٌر عضو فً منظمة أوٌلزم جمٌع الدول سواء  ،فً كافة أنحاء العالم

األمم المتحدة، بمعنى أن أي دولة ٌنطبق علٌها وصؾ الدولة المعتدٌة ستواجه تلك 

 ،اإلجراءات الردعٌة التً أقرها مٌثاق األمم المتحدة بمناسبة تطبٌق نظام األمن الجماعً

نها أن تستفٌد من إجراءات الحماٌة وفً نفس الوقت أي دولة تكون ضحٌة عدوان ما ٌمك

التً ٌكفلها ذات النظام؛ ؼٌر أنه وعلى العكس من نظام األمن الجماعً، فإن نظام الدفاع 

الشرعً الجماعً ٌنحصر فقط فً تحقٌق األمن الفردي أو الجماعً لمجموعة من الدول 

دول التً األعضاء فً منظمة دفاع أو تربطها اتفاقٌة دفاع مشترك دون سواها من ال

                                                           
1
 Paul Francis DIHEL and Joseph LEPGOLD, Op.Cit, p 48.  

2
لها صلة للجمعٌة العامة أن تناقش أٌة مسؤلة ٌكون  »من مٌثاق األمم المتحدة فً فقرتها الثانٌة على: 00تنص المادة  

ومجلس األمن أو دولة لٌست من أعضابها  عضاء األمم المتحدةبحفظ السلم واألمن الدولً ٌرفعها إلٌها أي عضو من أ
لكل  »من المٌثاق فً فقرتها الثانٌة على:  35. كذلك تنص المادة «........ ،35وفقا ألحكام الفقرة الثانٌة من المادة 
ن تنبه مجلس األمن أو الجمعٌة العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فٌه إذا كانت أ دولة لٌست عضوا فً األمم المتحدة

 .« تقبل مقدما فً خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمً المنصوص علٌها فً هذا المٌثاق
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تكون خارج هذا التجمع أو االتفاق الدولً، بمعنى أنه ٌكون موجها ضد دولة أو دول 

خارج هذا الكٌان. إن نظام الدفاع الشرعً الدولً الجماعً ٌقتصر مجال تطبٌقه على 

شإون الدفاع فقط، حٌث ٌتم تفعٌله فً حال قٌام خطر أو وقوع هجوم مسلح للبدء فً 

ٌنتهً بزواله، ، والتً ٌجب أن تتناسب مع حجم ونوع العدوان تزمةاتخاذ اإلجراءات البل

أما نظام األمن الجماعً فمجال تطبٌقه واسع ال ٌحد منه سوى القٌد المتمثل فً موافقة 

من  15مجلس األمن الدولً على ما ٌقوم به فً مجال أعمال القمع، حٌث تنص المادة 

ن ما إذا كان قد وقع تهدٌد للسلم أو إخبلل ٌقرر مجلس األم »مٌثاق األمم المتحدة على: 

به أو كان ما وقع عمبل من أعمال العدوان، وٌقدم فً ذلك توصٌاته أو ٌقرر ما ٌجب 

لحفظ السلم واألمن الدولً أو إعادته  42و 41اتخاذه من التدابٌر طبقا ألحكام المادتٌن 

1.« إلى نصابه
 

 التعامل معهتحدٌد صور العدوان وحدود  من حٌث ثالثا:

 والدفاع الشرعً الدولً الجماعً هًإن مسؤلة التمٌٌز بٌن األمن الجماعً  

ممارسة نظرٌة ال تتطابق دابما مع واقع العبلقات الدولٌة، نظرا للتداخل الذي ٌمكن أن 

من الناحٌة النظرٌة، فإن نظام األمن  ٌحصل بٌن المفهومٌن فً الممارسة الدولٌة.

ن اإلجراءات التً تتخذها المجموعة الدولٌة تحت سلطة مجلس الجماعً هو مجموعة م

السلم واألمن الدولٌٌن، ؼٌر أن الفصل والحفاظ على  استتباب األمن الدولً من أجل

السابع من مٌثاق األمم المتحدة الذي ٌعتبر المرجع الربٌسً الذي ٌستند علٌه فً عملٌات 

فٌما ٌتخذ من األعمال فً حاالت  »والذي جاء تحت عنوان  ،حفظ السلم واألمن الدولٌٌن

، ٌحمل فً طٌاته الكثٌر من الؽموض الذي «تهدٌد السلم واإلخبلل به ووقوع العدوان

ٌمكن أن ٌضع مجلس األمن الدولً فً حالة التباس من أمره، إذ أنه لم ٌحدد وٌفصل فً 

واألمن الدولٌٌن أو حتى تهدٌده نوع األفعال والسلوكٌات التً تشكل تعدٌا على السلم 

وحتى المدة الزمنٌة التً ٌمكن أن تستؽرقها عملٌات األمن الجماعً، بل ترك األمر 

مبهما وقاببل لجمٌع التؤوٌبلت والتفاسٌر التً ٌمكن أن تخرجها من إطار الموضوعٌة إلى 

                                                           
 . 55-54مرجع سابق، ص  بوزنادة معمر، 1
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ولٌة، إن إطار الذاتٌة بما ٌخدم مصالح حٌوٌة خاصة ألطراؾ ما تحت إطار الشرعٌة الد

هذا الؽموض الذي ٌكتنؾ الفصل السابع من شؤنه أن ٌدفع بمجلس األمن الدولً أثناء 

والتً هً فً  ،ممارسته لصبلحٌاته للوقوع فً المحظور من خبلل اإلجراءات المتخذة

ولكن فً ظل الؽموض الحاصل ٌمكن أن تتحول إلى أفعال ؼٌر مشروعة  ،األصل مباحة

 ،ألطراؾ لتكٌؾ األمور كما تراه مناسبا لمصالحها الحٌوٌةوربما تخضع ألهواء بعض ا

بؽض النظر عن السعً الحقٌقً لحماٌة الشرعٌة الدولٌة من جمٌع صور االنتهاك، 

لدرجة أنه تم اللجوء لتفعٌل نظام األمن الجماعً ضد بعض الدول لمجرد الشك فقط أنها 

 هدٌد للسلم واألمن الدولٌٌن.تمتلك أسلحة للدمار الشامل وتم تكٌٌؾ األمر على أنه ت

إال أن بعض الدول تقرر وجود تعرٌؾ ملزم ومتفق علٌه للعدوان  بالرؼم من  

وبطبٌعة الحال فإن المرجع أو المعٌار الذي تستند علٌه  ،بنفسها الوقابع التً تمثل عدوانا

هنا هو تؽلٌب مصالحها الخاصة، حتى وإن افترضنا وجود اتفاق بٌن كل أعضاء منظمة 

على اعتبار أنه هو  -األمم المتحدة وخصوصا األعضاء الدابمون بمجلس األمن الدولً 

على وصؾ فعل أو  -صاحب االختصاص األصٌل فً تفعٌل نظام األمن الجماعً 

سلوك دولً ما بؤنه عدوان، وكان هناك كذلك إجماع على تحدٌد المعتدي، حتما سٌكون 

دي. هناك اختبلؾ حول طبٌعة إجراءات األمن الجماعً الواجب اتخاذها ضد المعت

 استخدامفوستزداد األمور تعقٌدا إذا ما كان الضحٌة والمعتدي عضوٌن فً المنظمة، 

حتما إلى  مة األمن الجماعً سٌإديها فً صراع بٌن عضوٌن فً منظالقوة أو التهدٌد ب

عتدي تشكٌل كتل وتحالفات متعارضة، واختبلؾ كبٌر بٌن األعضاء فً شؤن تحدٌد الم

األعراؾ التً ٌنبؽً للمنظمة الدفاع عنها ولو على والضحٌة، وفً شؤن المبادئ و

ل ملزمة بحماٌة السٌادة حساب مبادئ وأعراؾ أخرى تقرها المنظمة، فمن جهة الدو

وكذا بالدفاع عن أعراؾ ومبادئ دولٌة  ،اإلقلٌمٌة واالستقبلل السٌاسً لكل األعضاء

أخرى تقرها المنظمة مثل حماٌة حقوق اإلنسان و العمل على ترقٌتها، ومن جهة أخرى 

عدم األخذ بتبرٌرات المعتدي لعدوانه، هذا حتما ما سٌخلق صراعا داخل المنظمة مما 

ومن الممكن أن ٌنقسم األعضاء إلى مجموعتٌن، تتبنى  ،ر سلبا على تماسكها ووحدتهاٌإث

كل مجموعة رأٌا مختلفا عن رأي المجموعة األخرى، فبٌنما ٌدعو بعض األعضاء إلى 
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تطبٌق إجراءات األمن الجماعً فً المنظمة، ٌعترض آخرون على ذلك، واألدهى فً 

اؾ ومبادئ تقرها نفس المنظمة. إن هذه األمر أن كل طرؾ ٌبنً موقفه على أعر

االنتقابٌة فً اختٌار الحاالت التً تطبق فٌها إجراءات األمن الجماعً تعنً أن تبرٌر 

من  ،تطبٌق تلك اإلجراءات ال ٌتوقؾ على مجرد الرؼبة فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن

علٌها والتصدي للدول  خبلل حماٌة السٌادة اإلقلٌمٌة واالستقبلل السٌاسً للدولة المعتدى

المعتدٌة فقط، بل من الممكن أن ٌتطلب درجة معٌنة من توازن القوى داخل المنظمة، 

فتطبق تلك اإلجراءات تحت ضؽط أقوى أعضابها الذي ٌمكن أن تتوقؾ علٌه إدارة 

ها أعرافا ومبادئ معٌنة، تطبق بإجماع أعضابها على طبٌعة العدوان أو التزامالنزاع، أو 

د، وكٌفٌة الرد علٌه، كل هذا من شؤنه التؤثٌر سلبا على فعالٌة المنظمة فً التصدي التهدٌ

ها التزامللمعتدٌن وردعهم وكذا إثارة شكوك أعضاء المنظمة الضعفاء فً مدى فعالٌتها و

1.بحماٌتهم
  

بالنسبة للدفاع الشرعً الجماعً فإن األمر لحد ما ٌتسم بنوع من الوضوح مقارنة   

من المٌثاق ممارسة حق الدفاع الشرعً  51ماعً، حٌث أحاطت المادة باألمن الج

الجماعً بمجموعة من الشروط الواجب توافرها فً فعل العدوان وفعل الدفاع الواجب، 

إذا ما تم تخطٌها وتجاوزها ٌتحول الفعل من المباح إلى المحظور، من ذلك مثبل أن فعل 

إن الدفاع الشرعً وان أو الهجوم المسلح. الدفاع ٌتوقؾ عند حدود رد أو صد فعل العد

الجماعً ٌرتكز على مجموعة من المبادئ واألهداؾ مرتبة من حٌث األهمٌة ترتٌبا 

واضحا، أهمها الدفاع عن الجماعة ضد العدو الخارجً المحدد سلفا، فهذا الترتٌب 

 الواضح للمبادئ ال ٌدع المجال أمام اختبلؾ الدول األعضاء فً طرٌقة التصدي

2.والتعامل مع أي اعتداء أو محاولة ذلك على المجموعة ككل أو أحد أعضابها
  

حتى وإن حصل هناك اختبلؾ بٌن أعضاء منظمة ما فً إطار الدفاع الشرعً 

الجماعً، فإن نطاق هذا االختبلؾ والجدل أضٌق من نطاق االختبلؾ والجدل فً 

                                                           
1
Ines Claude .Jr, Op.Cit, p 37.  

2
 Samaan Boutrous FARAJALLAH, « Le conseil de coopération des Etats Arabes du 

Golfe», collected courses of the HAGUE academy of International Law, Tome 228 de la 

collection, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p 129. 



  

174 
 

 لتزاموٌتجادلون فً أولوٌة االمنظمة األمن الجماعً، حٌث ربما ٌختلؾ األعضاء 

باألعراؾ والمبادئ المختلفة التً ٌتوقعون أن تحتكم المنظمة لها فً حال وجود خطر 

ٌتهددها سواء أكان خارجٌا أو فً حال ما هاجم أحد األعضاء عضوا آخر، وثبت أن ما 

.قام به هذا العضو هو انتهاك للشرعٌة الدولٌة
1
  

  إخطار وإشراف مجلس األمن الدولً من حٌث رابعا: 

ٌختلؾ نظام الدفاع الشرعً الجماعً عن نظام األمن الجماعً من ناحٌة إخطار 

مجلس األمن الدولً باإلجراءات المتخذة، فالدول التً تستخدم القوة المسلحة دفاعا عن 

أي أن  ،النفس تقوم بإخطار مجلس األمن الدولً بما اتخذته من إجراءات بعد قٌامها بها

 هاحقللدول  اإلخطار ٌكون الحقا للعمل أو موازٌا له، وقد كفل مٌثاق األمم المتحدة

ٌة إذا ما كانت ضحٌة لعدوان أو جماع دٌةفر فً الدفاع عن نفسها سواء بصورة الطبٌعً

أن ٌتخذ مجلس األمن ؼاٌة وذلك إلى  ،أو هجوم مسلح من طرؾ دولة أو دول أخرى

أن سبق التدابٌر التً كما أن لحفظ السلم واألمن الدولً،  واجبةالتدابٌر الاإلجراءات و

مجلس فورا إلى تبلٌؽها ٌجب عن النفس الشرعً الدفاع  ها فً لحقاستعماال الدولها تاتخذ

 لمجلس اتخذتها الدول ٌمكنٌر واإلجراءات التً سبق أن وإضافة إلى تلك التداب، األمن

من األعمال لحفظ السلم واألمن  ٌاضرورو اه مناسبا أن ٌتخذ فً أي وقت ما ٌراألمن 

بمقتضى سلطته ومسإولٌاته المستمدة من أحكام وهذا كله  ،الدولً أو إعادته إلى نصابه

.المٌثاق
2

 

                                                           
1
 Samaan Boutrous FARAJALLAH, Op.Cit,  p 130. 

لٌس فً هذا المٌثاق ما ٌضعؾ أو ٌنتقص الحق الطبٌعً للدول، فرادى أو  »من المٌثاق على:  10تنص المادة  2

جماعات، فً الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "األمم المتحدة" وذلك إلى أن ٌتخذ مجلس 

الدفاع عن النفس تبلػ   لحقاستعماالاألمن التدابٌر البلزمة لحفظ السلم واألمن الدولً، والتدابٌر التً اتخذها األعضاء 

بمقتضى سلطته ومسإولٌاته المستمدة من أحكام هذا -إلى المجلس فورا، وال تإثر تلك التدابٌر بؤي حال فٌما للمجلس 

الدولً أو إعادته  من الحق فً أن ٌتخذ فً أي وقت ما ٌرى ضرورة التخاذه من األعمال لحفظ السلم واألمن -المٌثاق

 .«إلى نصابه
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ومن ثم  ،إن السماح للدول المبادرة بممارسة حقها فً الدفاع الشرعً الجماعً 

ن تفعٌل وخصوصٌة الموقؾ، حٌث إإلى حساسٌة راجع  ،إخطار مجلس األمن الدولً

حق الدفاع الشرعً سواء الفردي أو الجماعً مرتبط أساسا بوجود عدوان أو هجوم 

مما ٌفرض على الدول التجاوب والتعامل معه  ،مسلح ٌكون حاال أو وشٌك الوقوع

بسرعة،  األمر الذي ال ٌدع مجاال أو فسحة زمنٌة إلخطار مجلس األمن الدولً، كما أن 

ت نفسها مفاده أنها هٌؤ ط مجموعة من الدول فً الدفاع الشرعً الدولً الجماعًانخرا

وهذا ما ٌفتقر له نظام  ،وأعدت العدة مسبقا للتعامل مع أي عدوان محتمل ٌتربص بها

علٌه  ،قبل القٌام بؤٌة مبادرة فً هذا اإلطار ،األمن الجماعً، إذ أن مجلس األمن الدولً

وبطبٌعة الحال  ،وة العسكرٌة التً ٌجب أن توفرها له الدولأن ٌعمل أوال على حشد الق

فً ظل تعارض  ،فإن هذه المسالة تؤخذ وقتا فً إقناع الدول لبلنخراط فً العملٌة

وبعد ذلك الدخول فً مفاوضات مع هذه الدول  ،كما أشرنا لذلك سابقا ،المواقؾ الدولٌة

ذلك من الصعوبات والعراقٌل التً  إلى ؼٌر ،لتحدٌد مقدار المساهمة ونوعها فً العملٌة

من  «الفٌتو»حق النقض  استخدامها بسبب هذا إن لم ٌتم إلؽاإ ،ٌمكن أن تكتنؾ العملٌة

ن تكتل الدول فً إطار منظمة للدفاع الشرعً ، كما أطرؾ الدول دابمة العضوٌة

سببه هو الشعور مسبقا بوجود عدوان محتمل نتٌجة لعدة معطٌات تبرز على  ،الجماعً

جاءت  ،مستوى العبلقات الدولٌة، من ذلك مثبل أن حلؾ وارسو كمنظمة دفاع جماعً

للتصدي للمعسكر الشرقً بقٌادة  الذي هو بدوره أنشًء ،كرد على إنشاء حلؾ الناتو

 . السوفٌتً آنذاك االتحاد

القوة المسلحة فً إطار  استخداممجلس األمن الدولً بعد قٌامها بإن إخطار الدول ل

الدفاع الشرعً الجماعً فً الؽالب الؽرض منه هو إضفاء الشرعٌة على ما قامت به. 

أما الممارسة الدولٌة لنظام األمن الجماعً فهً مقٌدة فً هذا المجال بإخطار مجلس 

ولذلك فهً ملزمة بإخطار  ،األمن الدولً بما تقوم به من أعمال أو ما تنوي القٌام به

لس األمن الدولً فً جمٌع مراحل العملٌة سواء قبل أو بعد اتخاذ العمل الجماعً، مج

ٌقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهدٌد  »من المٌثاق على:  39حٌث تنص المادة 
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للسلم أو إخبلل به أو كان ما وقع عمبل من أعمال العدوان، وٌقدم فً ذلك توصٌاته أو 

لحفظ السلم واألمن  42و 41ابٌر طبقا ألحكام المادتٌن ٌقرر ما ٌجب اتخاذه من التد

ً إطار نظام األمن الجماعً بالنسبة للعملٌات التً تقع ف .«الدولً أو إعادته إلى نصابه

أن تخضع لئلشراؾ التام لمجلس األمن الدولً فً جمٌع مراحلها من بداٌة البد 

لً هو صاحب االختصاص التخطٌط، التنفٌذ واالنتهاء منها، ألن مجلس األمن الدو

األصٌل فً المسابل المرتبطة بحفظ السلم واألمن الدولٌٌن، فهو من ٌقرر إذا ما كان 

هناك تهدٌد للسلم واألمن الدولٌٌن أو إخبلل بهما، وهو من ٌقرر كذلك اإلجراءات 

.والتدابٌر الواجب اتخاذها بما ٌتناسب مع الموقؾ
1

 

 

 ألمن الجماعً وعملٌات حفظ السالمالفرع الثانً: التمٌٌز بٌن نظام ا

  تعتبر عملٌات حفظ السبلم إحدى اآللٌات التً ،على ؼرار نظام األمن الجماعً

 ،من أجل تحقٌق مقاصدها ومبادبها التً جاء بها مٌثاقهااعتمدتها منظمة األمم المتحدة 

كبرى فً خصوصا تلك المتعلقة بالحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن. لم تستطع الدول ال

بداٌة إنشاء األمم المتحدة التوصل التفاق حول التدابٌر األساسٌة إلنشاء قوة عسكرٌة 

باعتباره صاحب االختصاص  -توضع تحت تصرؾ مجلس األمن الدولً  ،دولٌة فعالة

ها من أجل استخدامٌستطٌع  ،-األساسً فً المسابل المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدولٌٌن 

إحدى الدول، وهذا ما انعكس سلبا على أدابه لذلك لم ٌتمكن له تعرض صد عدوان ما قد ت

الذي أرسى المٌثاق دعابمه وأكد  ،من القٌام بدور إٌجابً فً تطبٌق نظام األمن الجماعً

تشكل انتهاكا للشرعٌة الدولٌة،  على أهمٌته فً مواجهة كل األعمال والتصرفات التً

من طرؾ الدول الدابمة  «الفٌتو»حق النقض  ماستخداإساءة  ومما زاد األمور تعقٌدا

.العضوٌة فً مجلس األمن الدولً
2

 

                                                           
1
Samaan Boutrous FARAJALLAH, Op.Cit,  p 132.  

ممدوح شوقً مصطفى كامل، األمن القومً واألمن الجماعً الدولً، الطبعة األولى، دار النهضة العربٌة للنشر   2

 .112، ص 0541والتوزٌع، القاهرة، 
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من أجل إٌجاد حل لحالة الشلل واإلخفاق التً عرفها مجلس األمن الدولً بسبب 

حق النقض، وفً سبٌل مواجهة تلك التهدٌدات المتنامٌة للسلم واألمن الدولٌٌن،  استعمال

اتفقت الدول األعضاء فً األمم المتحدة على أن تحل الجمعٌة العامة محل مجلس األمن 

من خبلل تمكٌنها من التصدي للحاالت التً تشمل على تهدٌد للسلم واألمن  ،الدولً

من فً اتخاذ اإلجراءات الضرورٌة ألي سبب كان، فً حال فشل مجلس األ ،الدولٌٌن

لٌعطً دورا جدٌدا للجمعٌة العامة فً عملٌات  «أجل السبلم االتحاد من»فكان قرار 

حفظ السلم واألمن الدولٌٌن، وقد كان مضمون هذا القرار هو حث كل دولة عضو فً 

عند  دامستخاألمم المتحدة أن تحتفظ بجزء من قواتها المسلحة ٌكون جاهزا لبل

.الضرورة
1
  

بفضل هذا القرار كان للجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة دور فعال فً تهدبة 

األوضاع فً الكثٌر من النزاعات الدولٌة المسلحة، حٌث أخذت على عاتقها مسإولٌة 

تشكٌل قوات طوارئ دولٌة وإرسالها لمسرح العملٌات لفصل المتحاربٌن ومراقبة إطبلق 

ها الطبٌعٌة. ومن األمثلة الدولٌة على ذلك كانت النار والمساعدة على عودة األمور لحالت

النور بسببها، ثم  «آشسون»، التً رأى قرار 0511البداٌة مع األزمة الكورٌة سنة 

عند  0512من ذلك سنة  ،هذه القوات فً الكثٌر من األزمات الدولٌة استخدامتكرر 

والمفارقة العجٌبة أن الذي شارك فٌه دولتان عضوان  ،وقوع العدوان الثبلثً على مصر

بصفتهما هذه وجب أن  ان من المفروضانٌا، اللتفً مجلس األمن هما فرنسا وبرٌط

هذه القوات فً أزمة الكونؽو  استخدامن للسلم واألمن الدولٌٌن. كما تم تكونا راعٌتٌ

 .0524وفً قبرص حٌث توجد بها منذ  0521

ل فً دور األمم المتحدة فً المسابل المتعلقة بحفظ السلم انعكس التطور الحاص 

واألمن الدولٌٌن على تلك اإلجراءات المتخذة فً هذا المجال، حٌث تحولت اإلجراءات 

اإلكراهٌة والقمعٌة المنصوص علٌها فً الفصل السابع من المٌثاق إلى عملٌات لحفظ 

                                                           
1
 Evelyne LAGRANGE, La representation institutionnelle dans l’ordre international : Une 

contribution à la théorie de la personnalité morale des organisations internationales, 

Kluwer Law International, Netherland, 2002, p 327.   
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وتدابٌر الحل السلمً للمنازعات  السبلم، وهً عملٌات تتوسط بطبٌعتها بٌن أعمال القمع

الدولٌة، كما أن أخذ الجمعٌة العامة لزمام المبادرة فً تسوٌة النزاعات المسلحة الدولٌة 

هو تؤكٌد ضمنً من طرؾ المجتمع الدولً على أحقٌتها فً ذلك إلى جانب مجلس األمن 

.هذا الحقالتعسفً للفٌتو الذي تستعمله صاحبة  ستخدامخصوصا فً حالة اال ،الدولً
1

 

امتد التطور الحاصل فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن لٌمس أٌضا المنظمات 

الدولٌة اإلقلٌمٌة التً قامت ببعض الممارسات فً هذا المجال، وتجدر اإلشارة إلى أن  

إذ أن  ،عملٌات حفظ السبلم اإلقلٌمٌة ال تختلؾ فً جوهرها عن مثٌلتها فً األمم المتحدة

أنها تنشط تحت رقابة مجلس األمن مثلها مثل األمم المتحدة خصوصا  ٌةالمنظمات اإلقلٌم

الدولً، كما أنها ال تملك قوات دابمة لهذه الؽاٌة، بل تعمل فً تشكٌلها حسب الظروؾ 

والمواقؾ التً تتطلب ذلك، وشؤنها شؤن األمم المتحدة من ناحٌة القواعد التً تطبق على 

ن خبلل االتفاقٌات التً تعقد بٌن الدول المعنٌة فكبلهما ٌتحدد إطارها م ،كل منهما

والمنظمة، كما تختلؾ عن بعضها من ناحٌة تشكٌل القوات التً تساهم فً عملٌات حفظ 

بٌنما فً  ،فهً فً المجال اإلقلٌمً تقتصر على مجموعة من الدول األعضاء ،السبلم

كانت هذه الدول أسواء  ،ةمجال األمم المتحدة تساهم فٌها الدول األعضاء فً األمم المتحد

.األعضاء فً منظمات إقلٌمٌة أم لم تكن
2

 

بها المنظمات الدولٌة  مسؤلة اإلشراؾ على عملٌات حفظ السبلم التً تقوم  إن 

إلى جانب عبلقة المنظمة اإلقلٌمٌة باألمم المتحدة وما إذا  ،أثارت خبلفا كبٌرا اإلقلٌمٌة

كانت تدخل فً إطار العبلقة التً حددها مٌثاق األمم المتحدة والتً جعل اإلشراؾ علٌها 

أم هً عبلقة جدٌدة تسمح بؤن ٌكون اإلشراؾ فٌها للجمعٌة  ،موكوال لمجلس األمن

لم ٌتم اعتبارها من أعمال القمع فبل  العامة، فٌرى البعض أن عملٌات حفظ السبلم طالما

.هااستخداممانع من أن تؤذن الجمعٌة العامة للمنظمات اإلقلٌمٌة بإنشابها و
3
  

                                                           
1
 Evelyne LAGRANGE, Op.Cit, p 328. 

2
 Odette GERTUDE EHSAN, La subsidiarité dans le maintien de la paix et de la sécurité 

en Afrique : Analyse de la relation entre le conseil de sécurité des Nations Unies et le 

conseil de sécurité de l’Union Africaine, Editions Publibook, France, 2015, Pp 22-24. 
 .113ممدوح شوقً مصطفى كامل، مرجع سابق، ص  3
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ثبلن ن ٌممن الجماعً الدولً فً كون االثنٌتتفق عملٌات حفظ السبلم مع نظام األ

ن تلجؤ لهما سواء منظمة األمم المتحدة أو المنظمات إجراءٌن أو نشاطٌن عسكرٌٌ

اإلقلٌمٌة تحت إشراؾ مجلس األمن الدولً بهدؾ حفظ السلم واألمن الدولٌٌن، ؼٌر أن 

عملٌة حفظ السبلم تتضمن نشر قوات عسكرٌة محاٌدة خفٌفة التسلٌح بموافقة الدولة أو 

.ةالدول المضٌفة للفصل بٌن القوات المتحارب
1 

لسبلم الدولٌة  من عملٌات األمن الجماعً وعملٌات حفظ ا وعلى الرؼم من أن كبل

تشتركان فً كونهما عبارة عن قوات تابعة لؤلمم المتحدة وتهدفان إلى حفظ السلم واألمن 

 الدولٌٌن، ؼٌر أنهما ٌختلفان من الجوانب التالٌة:

   إولة عنهاوالجهة المس  من حٌث حجم القوات أوال:

الجماعً فً الوقت الذي ٌسعى مجلس األمن الدولً فً إطار عملٌات األمن 

لحشد أكبر قوة عسكرٌة من حٌث العدة والتعداد، فإن عملٌات حفظ السبلم تقوم بها قوات 

األفراد ومن حٌث  أقل بكثٌر من تلك المطلوبة فً عملٌات األمن الجماعً من حٌث عدد

نها ال تتسلح إال بؤسلحة خفٌفة، فتارٌخ األمم المتحدة ٌشهد أن أكبر قوة التسلٌح،  حٌث إ

كان تعدادها  التً تلك المنتشرة فً البوسنة والهرسكحفظ السبلم تم حشدها هً مسلحة ل

،حوالً ستٌن ألؾ جندي
2

فً المقابل، مثبل فً النزاع العراقً الكوٌتً استعان مجلس  

.األمن الدولً بالقوة العسكرٌة لحوالً ثبلثٌن دولة
3

 

                                                           

1
 Claude EMANUELLI, Les casques bleus : policiers ou combattants ?/Blue Helmets: 

Policemen or Combatants?, Wilson & Lafleur Ltée, Montréal, 1997, p 91. 

عملٌة حفظ سبلم دولٌة  تم إنشاء،0555جوان  01الصادر بتارٌخ  0644رقم  بموجب قرارمجلس األمن الدولً 2

، UNMIK «بعثة األمم المتحدة لئلدارة المإقتة فً كوسوفو »تابعة لؤلمم المتحدة فً كوسوفو أطلق علٌها تسمٌة 
دارٌة المدنٌة تعمل على دعم استقبلل إقلٌم كوسوفو حتى ٌحظى بحكم ذاتً مستقل، من خبلل النهوض بالوظابؾ اإل

لئلقلٌم واإلشراؾ على االنتخابات وتحقٌق سٌادة القانون، كما تعمل على دعم القطاع االقتصادي وتقدٌم المساعدات 
 اإلنسانٌة، واحترام حقوق اإلنسان وضمان عودة جمٌع البلجبٌن والمهجرٌن إلى دٌارهم.

 
3
 Paul Francis DIHEL and Joseph LEPGOLD, Op. Cit, p 53. 
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تخضع قوات األمن الجماعً لقٌادة لجنة أركان الحرب فً األمم المتحدة التً  

من  46، إذ تنص المادة القوة المسلحة ستخدامالخطط البلزمة التكون مسإولة عن وضع 

القوة المسلحة ٌضعها مجلس األمن بمساعدة  ستخدامالخطط البلزمة ال »المٌثاق على: 

،لها قوات دابمة ؼٌر خاصة لفض نزاع بالذاتوهذا ما ٌجع ،« لجنة أركان الحرب
1

فً  

 -حٌن تخضع قوات حفظ السبلم الدولٌة ضمنٌا لقٌادة األمٌن العام لؤلمم المتحدة، والذي 

بناء على توصٌة من الجمعٌة العامة التً تستند فٌها على  –فً حال حصول نزاع دولً 

أرض الواقع للبعثة التقنٌة  استنتاجات وتحلٌل الوضع األمنً، السٌاسً واإلنسانً على

التً تم إٌفادها سابقا إلى منطقة التوتر، ٌقدم تقرٌرا مفصبل إلى مجلس األمن حول عملٌة 

حفظ السبلم مبٌنا فٌه الخٌارات المتاحة لتشكٌل قواتها من حٌث حجمها وتكالٌفها المالٌة 

ٌة ٌتولى إدارتها وٌقدم التقدٌرٌة األولٌة، كما ٌقوم األمٌن العام كذلك بتعٌٌن قابد للعمل

رة عامة حول ٌعطً من خبللها صو ،تقارٌره إلى مجلس األمن عن طرٌق األمٌن العام

نجازات العملٌة واحتٌاجاتها وظروؾ عملها، هذا ما ٌجعل عملٌة العملٌة موضحا فٌها إ

حفظ السبلم الدولٌة تتمٌز كذلك عن عملٌات األمن الجماعً كونها مإقتة، إذ تشكل عملٌة 

لكل حالة بذاتها وتدلل تسمٌتها على نزاع الذي تإطره من ذلك على سبٌل المثال ولٌس 

وبعثة األمم المتحدة لبلستفتاء  «UNIFIL »ان الحصر، قوة األمم المتحدة المإقتة فً لبن

                                                           
تلعب لجنة أركان الحرب دورا هاما فً إدارة عملٌات حفظ السلم واألمن الدولٌٌن من حٌث إسداء المشورة  1

من مٌثاق األمم  43واإلشراف على القوات المسلحة الموضوعة تحت تصرف مجلس األمن الدولً، تنص المادة 

 المتحدة على: 

ورة والمعونة إلى مجلس األمن وتعاونه فً جمٌع تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المش -1
القوات الموضوعة تحت تصرفه  ستخدامالمسابل المتصلة بما ٌلزمه من حاجات حربٌة لحفظ السلم واألمن الدولً وال

 وقٌادتها ولتنظٌم التسلٌح ونزع السبلح بالقدر المستطاع.

بمٌن فً مجلس األمن أو من ٌقوم مقامهم، تشكل لجنة أركان الحرب من رإساء أركان حرب األعضاء الدا -2
وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو فً "األمم المتحدة" من األعضاء ؼٌر الممثلٌن فٌها بصفة دابمة لبلشتراك فً عملها 

 إذا اقتضى حسن قٌام اللجنة بمسإولٌاتها أن ٌساهم هذا العضو فً عملها.

عن التوجٌه االستراتٌجً ألٌة قوات مسلحة موضوعة  لجنة أركان الحرب مسإولة تحت إشراؾ مجلس األمن -3
 تحت تصرؾ المجلس. أما المسابل المرتبطة بقٌادة هذه القوات فستبحث فٌما بعد.

للجنة أركان الحرب أن تنشا لجانا فرعٌة إقلٌمٌة إذا خولها ذلك مجلس األمن وبعد التشاور مع الوكاالت  -4
 اإلقلٌمٌة صاحبة الشؤن.
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وبعثة األمم المتحدة لتحقٌق االستقرار فً الكونؽو  «MINURS»فً الصحراء الؽربٌة 

.«MONUSCO»الدٌمقراطٌة 
1

 

  من حٌث حٌاد القوات المستخدمة ثانٌا:

فً الوقت الذي تحدد القوات المشاركة فً عملٌات األمن الجماعً مسبقا الجهة 

ستساندها والجهة التً ستتصدى لها فً نزاع دولً ما، فإن القوات المستخدمة فً التً 

فهً ؼٌر معنٌة ال بتحدٌد  ،عملٌات حفظ السبلم تؤخذ موقفا وسطا بٌن أطراؾ النزاع

الضحٌة من المعتدي وال العمل على نصرة طرؾ على آخر، بمعنى أنها تلتزم الحٌاد 

باإلبقاء على نفس المسافة مع كل الجهات المتنازعة. موقؾ الحٌاد هذا الذي تتبناه قوات 

م به عملٌات حفظ السبلم منذ البداٌة هو ما ٌجعل أطراؾ الصراع تتقبلها وتعتبر ما تقو

ٌندرج فً خانة األعمال النزٌهة؛ بل تعد موافقة أطراؾ النزاع شرطا أساسٌا فً عمل 

إذ تنشؤ عملٌات حفظ السبلم الدولٌة بموافقة أطراؾ النزاع  ،قوات حفظ السبلم الدولٌة

فً سبٌل  الربٌسٌة، ألن هذا القبول ٌتٌح لقوات حفظ السبلم الدولٌة الحرٌة البلزمة

بها. إن إبداء أطراؾ النزاع لموافقتها على نشر القوات  ةطالمنو االضطبلع بالمهام

المذكورة ال ٌعنً بالضرورة أن ٌكون هناك إجماع فً الموافقة على المستوى المحلً، 

السٌما إذا كانت األطراؾ الربٌسٌة منقسمة داخلٌا أو كانت قٌاداتها ضعٌفة، ومن ثم ٌكفً 

الربٌسٌة للنزاع؛ أما بالنسبة  لقوات األمن أن تكون الموافقة على مستوى األطراؾ 

الجماعً فهً تباشر عملٌاتها عند استشعار مجلس األمن الدولً وجود تهدٌد للسلم 

.واألمن الدولٌٌن وال تحتاج إلى موافقة مسبقة من األطراؾ المتنازعة ألجل التدخل
2
  

 القوة العسكرٌة استخداممن حٌث  ثالثا:

المبالػ فٌه للقوة العسكرٌة أو  ستخدامم أساسا على االال ترتكز عملٌات حفظ السبل

فهذا ٌتعارض مع المبدأ الذي تستند إلٌه عملٌات حفظ  ،االشتباك مع األطراؾ المتحاربة

                                                           
1 Materne PENDOUE, Le Cameron et Les Opérations du Maintien de la Paix (OMP), 

LULU édition, 2016, Pp 5-6. 
مجلة مركز ، «دور عملٌات حفظ السبلم الدولٌة فً تسوٌة النزاعات المسلحة الداخلٌة  »محمد جبار جدوع،  2

 .062، ص6101، جامعة الكوفة، 14، العدد دراسات الكوفة
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ها التزامٌتوقؾ إلى حد ما على مدى  الحٌاد بٌن األطراؾ، فنجاحها التزامالسبلم وهو 

العنؾ؛ استثناء ٌتم تسلٌح هذه القوات لحماٌة نفسها ضد أي اعتداء  استخداممبدأ عدم 

القوة المسلحة بتفوٌض  ستخداممحتمل من أحد أطراؾ النزاع، حٌث ٌمكن لها اللجوء ال

من مجلس األمن الدولً دفاعا عن النفس ومن أجل توفٌر الحماٌة البلزمة ألفرادها 

القدر األدنى من القوة  استخدامطار مبدأ وتمكٌنها من أداء المهام المنوطة بها، فً إ

مسلحة القوة ال ستخدامالبلزمة لتحقٌق الدفاع عنها. إن لجوء قوات حفظ السبلم الدولٌة ال

ٌزها عن عملٌات األمن الجماعً التً تستدعً اللجوء بقدر كبٌر حتما سٌفقدها تم

.القوة العسكرٌة منذ البداٌة كوسٌلة قمعٌة ألي عدوان ستخدامال
1

 

  من حٌث األهداف رابعا:

إن قوات األمن الجماعً هً قوات ردعٌة تعمل على ردع المعتدي وحماٌة 

المعتدى علٌه، أما قوات حفظ السبلم الدولٌة فتعمل على تهدبة األوضاع فً المناطق 

وتهٌبة الظروؾ لحل الخبلفات بٌن األطراؾ المتنازعة عبر مراقبة  ،التً ترسل إلٌها

وتقدٌم المساعدات اإلنسانٌة واإلشراؾ على االنتخابات ودعم سٌادة  وقؾ إطبلق النار

القانون، بمعنى أنه فً الوقت الذي  ٌنحصر الهدؾ من وراء عملٌات األمن الجماعً فً 

ردع الدولة المعتدٌة دون التطرق إلى مسببات هذا العدوان ومحاولة حل المشكل الذي 

تهدبة األوضاع وإدارة  لٌات حفظ السبلم هًة األساسٌة لعمأدى إلى وقوعه، فإن الؽاٌ

من خبلل نشر قوات تفصل بٌن األطراؾ المتحاربة إلى حٌن تتم تسوٌة  ،النزاع المسلح

النزاع بالطرق السلمٌة. وعلى الرؼم من أن مجرد نشر تلك القوات ال ٌحل الصراع 

وقضاٌاه الجوهرٌة، فإنه قد ٌإدي إلى الحد من األعمال العدابٌة أو وقؾ القتال أو منع 

تً ربما تإدي بدورها إلى حل قضاٌا الصراع عودته، بما ٌخلق بٌبة جٌدة للمفاوضات ال

الجوهرٌة. فاألهداؾ العلٌا لعملٌات حفظ السبلم هً احتواء الصراع، وتحوٌله عن 

.صورته المسلحة، وإزالة أسبابه األساسٌة، ومن ثم التهٌبة لبناء السبلم
2

 

 
                                                           

1
 Paul Francis DIHEL and Joseph LEPGOLD, Op.Cit, p54. 

 . 062-061محمد جبار جدوع، المرجع السابق، ص  2



  

183 
 

  وبمن حٌث األسل خامسا:

ت من حٌث الظاهر ال إن عملٌات األمن الجماعً وعملٌات حفظ السبلم إن كان

تثٌر إشكاال، إال أنها من حٌث طرٌقة وأسلوب التعامل مع النزاع الدولً هً محل جدل 

ل نشر من خبل ،كبٌر، فقرارات منظمة األمم المتحدة المتعلقة بعملٌات حفظ السبلم الدولٌة

ر ؼٌر مقاتلة وصؽٌرة نسبٌا فً نزاع دولً مسلح بهدؾ حله سلمٌا، ال ٌثٌ قوات محاٌدة

التً تنطوي  جدال كذلك الجدل الذي تثٌره قراراتها فً إطار عملٌات األمن الجماعً

سواء  ،على، أوال، حكم مسبق فٌما ٌخص النزاع الدولً من خبلل تحدٌد أطرافه مسبقا

األخٌرة  ، واتخاذ موقؾ ٌدٌن هذهتعلق األمر بالدولة المعتدى علٌها أو الدولة المعتدٌةأ

القوة العسكرٌة للدفاع عن تلك الضحٌة  استخدامصراحة وٌدعم ضحٌة العدوان، ثانٌا، 

والعودة بالوضع إلى ما كان علٌه قبل العدوان. من هنا ٌمكن القول إن عملٌات األمن 

الجماعً وحفظ السبلم ٌمثبلن أسلوبٌن مختلفٌن تماما إلدارة النزاع الدولً، فإجراءات  

عً تهدؾ إلى فرض السبلم بالقوة دون البحث فً مسببات النزاع وحلها من األمن الجما

هذا ما ٌجعل تسوٌة النزاع أمرا هشا ومإقتا، فً حٌن تسعى عملٌات حفظ  ،األساس

السبلم لتهٌبة جمٌع الظروؾ المحٌطة بالنزاع من إٌجاد تسوٌة وحل سلمً فً سبٌل 

داه لفترة أطول مقارنة بذلك الذي ٌمكن إٌجاد حل جذري للنزاع أو على األقل أن ٌدوم م

ن عملٌات األمن الجماعً التً إأن ٌحققه األمن الجماعً. من هذا المنطلق ٌمكن القول 

تقوم على فرض السبلم بالقوة وعملٌات حفظ السبلم التً تنطوي على التسوٌة السلمٌة 

.لآلخر للمنازعات ٌعتبر أحدهما بدٌبل
1

 

هو أن  لفرض السبلم بالقوةؤسلوب كلجماعً تبنً عملٌات األمن اإن سبب 

القوة أمر حتمً كونها متؤصلة فً الطبٌعة البشرٌة وعرفها  ستعمالظاهرة اللجوء ال

المجتمع الدولً منذ العصور األولى لتكوٌنه، لذا وجب منعها بالقوة كذلك من دون النظر 

إلى األسباب التً أدت إلى قٌامها، بل ٌكفً التركٌز على فعل العدوان كمعٌار ومعلم من 

ن وضحاٌا، ومن ثم معاقبة المعتدي النتهاكه أجل تقسٌم أطراؾ النزاع الدولً إلى معتدٌ

                                                           
1
 Ines Claude .Jr, Op.Cit, p 29. 
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الشرعٌة الدولٌة. إن نظام األمن الجماعً ٌلزم أعضاء المجتمع الدولً باالستعداد دابما 

للقتال من أجل الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن واتخاذ موقؾ حازم وصارم ضد كل 

هو القٌمة الوحٌدة التً  جهة تشكل تهدٌدا أو انتهاكا له، فحفظ السلم واألمن الدولٌٌن

ٌسعى نظام األمن الجماعً إلى تحقٌقها والمحافظة علٌها؛ أما عملٌات حفظ السبلم 

الدولً التً تنتهج أسلوب التسوٌة السلمٌة للنزاعات الدولٌة، فتقوم على فكرة أنه ٌمكن 

سبٌل  تسوٌة النزاعات الدولٌة المسلحة من خبلل التخلً عن القوة وانتهاج طرق بدٌلة فً

ذلك، هذه الطرق البدٌلة رؼم تنوعها إال أنها تهدؾ إلى تهٌبة بٌبة النزاع تمهٌدا لتؽٌٌر 

.الوضع القابم سلمٌا، انطبلقا من االمتناع عن إصدار أحكام على أطراؾ النزاع
1

 

إن إنشاء منظومة األمم المتحدة ٌعتبر نقطة تحول ربٌسٌة فً تارٌخ العبلقات 

وٌقوم هذا  ،جٌا بناء نظام قانونً حقٌقً تحت رعاٌة األمم المتحدةالدولٌة،  فقد تم تدرٌ

 اكانت النتٌجة الطبٌعٌة لهذو ،القوة استخدامالنظام القانونً على مبدأ أساسً هو حظر 

الذي ٌعتبر من أكثر األنظمة فً النظام الدولً صرامة  إقامة نظام األمن الجماعً

، بحٌث ال ٌلقً أهمٌة لتبرٌرات وحجج أي وحزما للحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن

طرؾ فً المجتمع الدولً ٌبرر من خبللها اللجوء إلى القوة العسكرٌة فً عبلقته مع 

باقً األطراؾ األخرى، سواء أكان هذا الهدؾ رد عدوان أو تحقٌق مكاسب ومصالح 

ن حٌوٌة. على العكس من عملٌات حفظ السبلم التً أنشبت للحلول مكان نظام األم

بسبب الجمود الذي ٌمكن أن ٌحصل داخل مجلس األمن الدولً،  ،الجماعً عند تعطٌله

ٌعطً نظام األمن الجماعً قٌمة وأهمٌة بالؽة لحماٌة السلم واألمن الدولٌٌن من أي 

األخبلقً بل وٌجعلها  لتزامانتهاك أو حتى تهدٌد، حتى أنه ٌرقى بها إلى أعلى مستوى اال

أولوٌة تسمو على تحقٌق العدل وإٌجاد حل جذري ألي نزاع دولً، فالمهم بالنسبة له كما 

أسلفنا سابقا هو إخماد وإنهاء النزاع القابم، ولعل هذا ما  كان سببا ربٌسٌا فً فشل 

 عصبة األمم ومن بعدها منظمة األمم المتحدة فً التعاطً والتعامل بشكل إٌجابً مع

الدوافع  والمسابل التً تإدي إلى نشوب العدٌد من النزاعات الدولٌة، فقد فشلت كلتا 

المنظمتٌن فً إٌجاد آلٌات وبناء مإسسات دولٌة تكون بمثابة إجراءات وقابٌة تقوم من 

                                                           
1
 Paul Francis DIHEL and Joseph LEPGOLD, Op.Cit, p 45. 
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الذي  ،خبللها بإجراء نظرة معمقة فً األسباب الحقٌقٌة المإدٌة إلى االحتكاك بٌن الدول

زاعات دولٌة تؤخذ منعرجا خطٌرا ٌإثر سلبا على السلم واألمن ٌنتج عنه نشوب ن

.الدولٌٌن
1

 

فً الوقت الذي تعددت الجوانب التً تمٌز بٌن عملٌات األمن الجماعً وعملٌات 

جود هذا وأقر بعض خبراء القانون الدولً بو ،وتجعلهما أمرٌن مختلفٌن ،حفظ السبلم

مبدأ الذي ٌقومان علٌه الٌجمعهما وهو أكبر من كل ذلك  التعارض، إال أن هناك شٌبا

وهو الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن، هذا المبدأ الذي ٌعتبر أحد أهم المبادئ الذي 

أسست منظمة األمم المتحدة لصونه والحفاظ علٌه. إن الواقع الدولً أعطى صورة 

ٌمكن أن  أخرى للعبلقة بٌن عملٌات األمن الجماعً و تلك الخاصة بحفظ السبلم، حٌث

ما ٌهم لٌس مهمة العملٌة على النحو المحدد تكون هناك عبلقة تكاملٌة أو حتى اندماجٌة، ف

قرار إنشابها ولكن الفعالٌة والؽاٌة المرجوة منها، لذلك من المهم التمٌٌز وفقا لطبٌعة   فً

لقوة ا ستخدامالعملٌات، فبٌنما ال تتطلب عملٌات حفظ السبلم التقلٌدٌة عموما اللجوء ال

القوة لتنفٌذ المهمة  استخدامالعسكرٌة، فإن هناك عملٌات حفظ السبلم التً تتطلب 

إن نجاح عملٌات األمن الجماعً ٌتوقؾ على مدى استقرار األوضاع  .المحددة

وهذا ال ٌتؤتى إال بإدراج البدابل السلمٌة، فعملٌات األمن الجماعً  ،واستؽراقها فً الزمن

ظرفٌة بٌنما عملٌات حفظ السبلم قد ٌطول مداها وكما قلنا سابقا فقد أثبت  تهً إجراءا

فهناك عملٌات حفظ السبلم ٌعود قرار إنشابها إلى ستٌنٌات أو  ،الواقع العملً الدولً ذلك

لساعة فً سبٌل استقرار سبعٌنٌات القرن الماضً وهً الزالت تقوم بمهامها لحد ا

ت األمن الجماعً وعملٌات حفظ السبلم قد ضاق فعبل ن االختبلؾ بٌن عملٌااألوضاع. إ

وأصبحت هناك عبلقة تكاملٌة، فعموما تكون عملٌات األمن الجماعً هً االنطبلقة 

لٌلٌها فٌما بعد نشر لقوات حفظ السبلم الدولٌة لضمان استمرار ما قامت به عملٌات 

األمن الجماعً.
2

 

                                                           
1
 Louis BALMOND, La Sécurité collective, du droit des Nations Unies au droit régional?: 

la sécurité collective entre légalité et défis à la légalité, Giuffré Editore, Milan, Pp 46-47. 
2
 Louis BALMOND, Op.Cit, p 53. 
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 الثانً الباب

 واآللٌات ولٌة: النطاقلقوة فً العالقات الداستخدام ا 

 كان لزاما إحاطته لفرض الشرعٌة الدولٌة، إال أنهبالرؼم من إباحة استخدام القوة 

، وإذا ما كان ٌجب بدقة الجهة المستهدفةال ٌجوز تجاوزها، وتحدٌد  بمجموعة من الحدود

حتى ضمن إقلٌم الدولة الواحدة التً تكون  مل مع الكل بنفس الصٌؽة والطرٌقة؛التعا

، ٌجب ًمحبل الستخدام القوة لفرض الشرعٌة الدولٌة، من طرؾ أعضاء المجتمع الدول

تحدٌد المناطق والمواقع التً ٌجوز استخدام القوة ضمنها، وإذا ما كان من الممكن أن 

 استخدام القوة نطاق الدولة إلى دولة أخرى. ىٌتعد

سناد االختصاص من أجل استخدام القوة العسكرٌة فً إطارها كما أن مسؤلة إ 

ال تقل أهمٌة عن تحدٌد الجهة  -ٌن أي الحفاظ على السلم واألمن الدولٌ -الشرعً 

أن خصوصا  لتداخل والتشابك لدرجة كبٌرة جدا،المستهدفة، لما ٌتسم به هذا األمر من ا

أن مسؤلة استعمال القوة العسكرٌة  ٌبلحظ لة على الصعٌد الدولًالمتتبع للتطورات الحاص

لم تعد حكرا على منظمة األمم المتحدة لوحدها فقط، على اعتبار أنها الجهة األولى 

المعنٌة بالسهر على تنفٌذ وتطبٌق مبادئ مٌثاق األمم المتحدة خصوصا فً الشق المتعلق 

ت الدولٌة بضمان الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن، بل نجد أن هناك بعض المنظما

اإلقلٌمٌة تتدخل عسكرٌا تحت ؼطاء الحفاظ على الشرعٌة الدولٌة، وهذا ما ٌطرح 

التساإل حول أحقٌة هذه المنظمات اإلقلٌمٌة فً استخدام القوة العسكرٌة فً إطار حفظ 

 السلم واألمن الدولٌٌن.

ود حدمن خبلل تبٌان ألجل توضٌح كل هذه المسابل وإماطة اللبس عنها، سنعالجها  

الجهات أو  ) الفصل األول ( وتحدٌد خدام القوة لفرض الشرعٌة الدولٌةونطاق است

 ) الفصل الثانً (. خدام القوة لفرض الشرعٌة الدولٌةالمختصة باست الهٌبات
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 الفصل األول

 لٌةالقوة لفرض الشرعٌة الدو استخدام ونطاق حدود 

القوة فً العبلقات الدولٌة خصوصا فً إطار نظام األمن  ستخدامإن اللجوء ال

لتً تستخدم ضدها كبٌر على الدولة ا انعكاسلها لجماعً هو عملٌة تتسم بالخطورة وا

ن المجتمع الدولً فً هذه الحالة ٌلجؤ إلى تجمٌع أكبر قدر متاح من هذه القوة، حٌث إ

نه إلحاق الكثٌر من الدمار بالدولة القوة العسكرٌة لمواجهة هذه األخٌرة، وهذا ما من شؤ

وعلى سبٌل  ،المستهدفة و ٌكون له آثار وخٌمة سواء على المدى القصٌر أو الطوٌل

المثال هذا ما تعانٌه العراق منذ بداٌات التسعٌنات إلى ؼاٌة الوقت الراهن.
1

 

ٌة القوة المسلحة لفرض الشرع استخداممن هذا المنطلق البد لعملٌة على هذا األساس و

هذا ما ٌطرح عدة تساإالت، فمن ضمن حدود ال ٌجوز أن تتجاوزها، والدولٌة أن تكون 

القوة ضدها هل ٌمكن  استخدامفعبل ٌستوجب  ارتكبتجهة بالنظر إلى الدولة التً 

ما كانت عضوا فً األمم المتحدة أم ال؟ عما القوة المسلحة ضدها بؽض النظر  استخدام

لك الكٌانات التً لم ترق إلى القوة المسلحة ضد ت استخدامومن جانب آخر هل ٌمكن 

من جهة ثانٌة هل تعتبر كل المواقع و درجة الدول كحركات التحرر مثبل.مرتبة و

القوة لفرض الشرعٌة الدولٌة من طرؾ  استخدامضمن إقلٌم الدولة محل  ةالموجود

محددة ٌجوز  ؟ أي هل هناك أماكنمدنٌة كانت أم عسكرٌةالدول أعضاء المجتمع 

المتواجدة فً للقواعد العسكرٌة لهذه الدولة و القوة ضدها وأخرى ال؟ وبالنسبة استخدام

 ؟استهدافهاإقلٌم دولة أخرى فهل ٌجوز 

سنتطرق بداٌة إلى دراسة النطاق الشخصً  كل هذه التساإالت، عنلئلجابة 

 ستخدامالنطاق اإلقلٌمً ال) المبحث األول ( وبعد ذلك سندرس  القوة ستخدامالعٌنً( ال)

 ) المبحث الثانً (. القوة
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 المبحث األول: 

 القوة ستخدامالنطاق الشخصً ) العٌنً( ال

 

القوة فً إطار الشرعٌة الدولٌة كما سبق ذكره ٌكون موجها أساسا  استخدامإن 

عمبل من  ارتكابهاالمواثٌق الدولٌة من خبلل لدول التً انتهكت األعراؾ وضد تلك ا

السلم الدولٌٌن، ؤنه التهدٌد أو اإلخبلل باألمن وأعمال العدوان، أو قٌامها بسلوك من ش

لكن إذا  وكذا ضد تلك الدول التً تمتنع عن تنفٌذ حكم صادر من محكمة العدل الدولٌة؛

فً  تعتبر مشروعة –القوة فً إطار الشرعٌة الدولٌة  استخدامأي  –كانت هذه المسؤلة 

ول التً ال تحوز فما هو شؤن الد ،لدول التً تمتلك العضوٌة فً األمم المتحدةمواجهة ا

القوة فً مواجهتها على نفس النحو الذي ٌجوز  استخدامأي هل ٌمكن  على هذه العضوٌة

إذا ما كان مرتكب العمل ؼٌر و الدول األعضاء فً األمم المتحدة، ه فً مواجهةاستخدام

كٌان لم ٌرق إلى مرتبة الدول، فهنا القوة المسلحة هو  استخدامالمشروع الذي ٌستوجب 

 القوة ضده. استخدامز اجوٌثار التساإل حول مدى 

 استخدامستكون دراستنا كتحلٌل لفرضٌات ثبلث، بداٌة سندرس حالة على هذا األساس 

) المطلب األول (، ثم بعد ذلك سنتكلم عن  الدول األعضاء فً األمم المتحدة القوة ضد

) المطلب الثانً ( وفً األخٌر  فً األمم المتحدةالقوة ضد الدول ؼٌر األعضاء  اماستخد

) المطلب  إلى درجة الدول ىالقوة ضد الكٌانات التً ال ترق استخدامسنتناول مسؤلة 

 الثالث (.
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 الدول األعضاء فً األمم المتحدة القوة ضد استخدامالمطلب األول: 

 

على المٌثاق لقد منحت األمم المتحدة عضوٌتها لمجموعة من الدول التً وقعت 

عند إنشابه، إال أن العضوٌة لم تقتصر على الدول الموقعة على المٌثاق عند إنشابه، بل 

ذات توجه عالمً قد سمحت  األمم المتحدة هً منظمة دولٌة منظمةوعلى اعتبار أن 

شروط ل اوفقر أن هذا االنضمام تم ضبطه سلفا ، ؼٌإلٌها باالنضمامللدول األخرى 

،محددة
1

األعضاء  »: على ثالثة من مٌثاق األمم المتحدةالمادة ال تنصففً هذا الشؤن  

األصلٌون لؤلمم المتحدة هـم الدول التً اشتركت فً مإتمر األمم المتحدة لوضع نظام 

 المٌثاق وتصدق علٌه طبقاعقد فً سان فرانسٌسكو، والتً توقع هذا الهٌبة الدولٌة المن

ول األعت من قبل تصرٌح األمم المتحدة الصادر فً ، وكذلك الدول التً وق001للمادة 

.« ق علٌه، وتوقع هذا المٌثاق وتصد0546سنة  من جانفً
2

إن انضمام دولة ما إلى  

 تمتع الدولةواكتساب عضوٌتها، تترتب عنه آثار قانونٌة تتلخص فً هٌبة األمم المتحدة 

.بواجبات التزامهابحقوق و المكتسبة للعضوٌة
3

 

عضاء باألمم لئلحاطة بالجوانب المتعلقة بمسؤلة استخدام القوة كوسٌلة ردع ضد الدول األ

العضوٌة حدد بداٌة تلك الشروط الواجب توافرها لدى الدول كً تكتسب صفة سن المتحدة

الذي األساس القانونً تكلم عن ) الفرع األول (، ثم بعد ذلك سن فً منظمة األمم المتحدة

األمم منظمة فً  التً المكتسبة للعضوٌةالدول  القوة ضد ستخدامالٌمكن اإلستناد علٌه 

 ) الفرع الثانً (. المتحدة

 

 

                                                           

 
1
اإلقلٌمٌة، الطبعة الثانٌة،  مإسسة الرسالة، بٌروت، جٌز فً قانون المنظمات الدولٌة وسعٌد محمد أحمد باناجة، الو 

  .11ص، 0543
 من مٌثاق األمم المتحدة. 11المادة   2
 من مٌثاق األمم المتحدة. 14المادة   3
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 العضوٌة فً منظمة األمم المتحدة األول: شروطالفرع 

الذي  االنضمامتقوم العضوٌة فً األمم المتحدة على أربعة أسس: األول حرٌة 

، أي ٌحق لكل دولة أن تقدم ، والثانً عالمٌة العضوٌةباالنضمامٌقوم على رؼبة الدولة 

 طلبا باالنضمام، واالساس الثالث هو أن العضوٌة فً المنظمة ال تحصل بصورة آلٌة

بمجرد طلب من الدولة، بل ٌتطلب موافقة المنظمة على العضوٌة طبقا لئلجراءات التً 

ٌة فً المنظمة لٌس حقا دابما فقد وأما األساس الرابع فهو أن العضو، حددها المٌثاق

من بعض الحقوق أو إلى فقدها. تتعرض العضوٌة إلى عوارض إما تإدي إلى الحرمان
1

 

 العضوٌة بقولها: اكتسابحددت المادة الرابعة من مٌثاق األمم المتحدة شروط 

حبة للسبلم، والتً تؤخذ األخرى المالعضوٌة فً األمم المتحدة مباحة لجمٌع الدول  -1 »

ات التً ٌتضمنها هذا المٌثاق، والتً ترى الهٌبة أنها قادرة على تنفٌذ هذه لتزامنفسها باال

 .فٌهات وراؼبة لتزاماال

ٌتم بقرار من الجمعٌة العامة  أٌة دولة من هذه الدول فً عضوٌة األمم المتحدةقبول   -2

  .« بناًء على توصٌة مجلس األمن

أخرى شكلٌة ٌجب ذا النص أن هناك شروطا موضوعٌة ونستخلص من هو

العضوٌة فً األمم المتحدة: اكتسابتوافرها كً تتمكن الدولة من 
2

 

 أوال: الشروط الموضوعٌة

العضوٌة فً األمم المتحدة لجمٌع الدول المحبة  من المٌثاق 04/01منحت المادة 

 ،المٌثاق المقررة فًلتزامات ت به من االتنفٌذ ما تعهدتكون قادرة على للسبلم، والتً 

 هً:ن الشروط الموضوعٌة التً ٌلزم توافرها لعضوٌة األمم المتحدة وبالتالً فإ

                                                           
، ص 6101والتوزٌع، األردن، سهٌل حسٌن الفتبلوي، مبادئ المنظمات الدولٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة، دار الثقافة للنشر  1

015. 
، 6114بن عامر تونسً، قانون المجتمع الدولً المعاصر، الطبعة الخامسة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر،   2

 .041ص 
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  أن تكون دولة ذات سٌادة مستقلة فً إقلٌمها وشعبها -1

العضوٌة فً األمم المتحدة تقتصر على الدول دون سواها من المنظمات إن 

دولة البد من توافر  بقٌامواألفراد، فبالرجوع إلى أحكام القانون الدولً العام فإن القول 

عناصر أساسٌة هً اإلقلٌم، الشعب والسٌادة.
1

بالنسبة لحركات التحرر فبالرؼم من أنها  

مما  ،تمكنت من الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة لم ترق لمرتبة الدول إال أنها

ا حق التصوٌت على ٌمكنها من المشاركة فً النقاشات المتعلقة بمشاكلها دون أن ٌكون له

.التوصٌات الصادرة فً هذا السٌاقهذه القرارات و
2

 

 أن تكون الدولة محبة للسالم  -2

، حتى تصبح فٌه الدولة المتحدةهذا ما ٌتفق مع الهدؾ الربٌسً لقٌام هٌبة األمم و

.االنضمامبعد صرفات الصادرة عنها مقبولة قبل والتالمنضمة و
3

لكن ما ٌبلحظ على  

ؼٌر محددة، فبل ٌعقل أو ٌتصور وجود أنها عبارة ؼامضة و « محبة للسبلم »عبارة 

بالتمعن فً أحكام مٌثاق األمم المتحدة ن أن تعلن عن عدم حبها للسبلم، ودولة ٌمك

صوصا الدٌباجة فتعد دوال محبة للسبلم الدول أو األعضاء األصلٌٌن المإسسٌن لهذا وخ

حور فً الحرب العالمٌة ملو رمزٌا ضد دول الو اشتركتهً الدول التً لمٌثاق وا

وكانت  ،هو شرط سٌاسً ٌصعب وضع تعرٌؾ قانونً ٌفسره تفسٌرا موضوعٌاو ،ةالثانٌ

ترى أن تعرٌؾ الدول المحبة للسبلم ٌنصرؾ  أثناء مإتمر سان فرانسٌسكو فودبعض الو

، ومع ذلك فإن العمل فً األمم التً أعلنت الحرب على دول المحورإلى تلك الدول 

هذا الشرط فرضته ظروؾ تارٌخٌة وسٌاسٌة و ،الرأيالمتحدة قد سار على عكس هذا 

ة، المٌة الثانٌه المنظمة أثناء الحرب العخاصة بالحلفاء الذٌن قاموا باإلعداد إلنشاء هذ

ر لعدم دقته، حٌث من لحذؾ هذا المعٌا االقتراحات فً هذا الشؤن قدمت العدٌد منو

                                                           
 .13المرجع السابق، ص  سعٌد محمد أحمد باناجة،  1
 .040، ص السابق المرجعبن عامر تونسً،   2
3
 .13مرجع سابق، ص  سعٌد محمد أحمد باناجة،  
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التً تتمتع األمر لؤلمم المتحدة  قد تركو ،هذا الشرطالصعوبة بما كان تحدٌد المقصود ب

.للسبلم أم الإذا كانت الدولة الطالبة للعضوٌة محبة  بسلطة مطلقة لتقرٌر ما
1

 

  تبنٌها ألحكام المٌثاقدولة وقبول ال -3

أن مٌثاق األمم المتحدة هو بمثابة  اعتبارجوهرٌا على هذا ٌعتبر شرطا أساسٌا و

أحكام هذه ببنود و التزامهادولٌة معناه  اتفاقٌةالدولة ألٌة  فانضمامالدولٌة،  االتفاقٌة

ٌتمثل فً إعبلن الدولة وفق  اموضوعٌو اقانونٌ ا، عبلوة عن كونه شرطاألخٌرة

.تعهدها بتنفٌذها دونما أي تحفظات ولتزاماإلجراءات القانونٌة الداخلٌة قبولها اال
2

أي أنه  

ات التً نص لتزامإلى األمم المتحدة أن تقبل جمٌع اال نضمامعلى الدولة الراؼبة فً اال

تلك  استبعادٌتم رفض ما تبقى، من خبلل هذا ، دون قبول البعض منها وعلٌها المٌثاق

ألنه بحكم طبٌعة نظامها هذا فإنه  ،الدول ذات الحٌاد القانونً الدابم فً المنظمة الدولٌة

خصوصا ما تعلق منها  ،اتها الدولٌة المنصوص علٌها فً المٌثاقالتزامٌتعذر علٌها تنفٌذ 

.باألمن الجماعً
3

 

  ردة بالمٌثاقات الوالتزامتنفٌذ االتمتلك الدولة القدرة على تجسٌد وأن   -4

التزامات وفقا حٌث ٌجب على الدولة أن تكون قادرة على تنفٌذ ما تعهدت به من 

،أن تكون راؼبة فً ذلكلنصوص مٌثاق األمم المتحدة و
4

أي أن ٌتوافر فً الدولة  

القدرة المادٌة ما ٌسمح لها بالمشاركة فً  من لهٌبة األمم المتحدة نضمامالمترشحة لبل

ات لتزامحٌث ال ٌكفً أن تعرب الدولة عن قبولها لبلق أهداؾ المنظمة بصفة عامة، تحقٌ

تقاس قدرة الدولة ن تمتلك القدرة على تنفٌذ ذلك، والواردة فً المٌثاق، بل ٌجب كذلك أ

تجدر اإلشارة أنه تم رفض عضوٌة العسكرٌة، وإمكانٌاتها المادٌة، السٌاسٌة و بمدى

                                                           
جمال عبد الناصر مانع، التنظٌم الدولً: النظرٌة العامة والمنظمات العالمٌة واإلقلٌمٌة والمتخصصة، دار العلوم   1

 .056، ص6112للنشر، الجزائر، 
 .056جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص   2
 .040، ص سابق مرجعبن عامر تونسً،   3
 .10، ص 0535محمد سامً عبد الحمٌد، المنظمات الدولٌة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،   4
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القدرة  امتبلكهادوٌلة سان مارٌنو لعدم مارة موناكو وكإبعض الدول الصؽٌرة جدا 

.المادٌة
1

 

 لشروط الشكلٌةثانٌا: ا

ن انضمام القول إ ناٌمكن ،من المٌثاق 04/02 هذه المادة من خبلل التمعن جٌدا فً

لعضوٌة أنها صاحبة ا، على اعتبار الدول الكبرى مرهون بموافقةلؤلمم المتحدة أٌة دولة 

الذي ٌمكن لها أن  « الفٌتو »الدابمة فً مجلس األمن الدولً وكذا امتبلكها لحق النقض 

على انضمام دولة ما. لبلعتراضتستخدمه 
2
 سنتطرق فٌما ٌلً لهذه اإلجراءات تبعا:و 

  إلجراءات أمام مجلس األمن الدولًا  -1

ؤلمٌن العام لؤلمم إلى منظمة األمم المتحدة طلبا ل نضمامتقدم الدولة الراؼبة باال

ات المٌثاق، حٌث ٌلتزم هذا لتزامتعلن الدولة من خبلله صراحة قبولها ال ،المتحدة

بعرض الطلب فورا على مجلس األمن الدولً، من هذا نستشؾ أن  -األمٌن العام -األخٌر

م مجلس األمن بإحالة الطلب ٌقو األمٌن العام ال ٌملك سلطة تقدٌر توافر شروط القبول.

ها المادة إلى لجنة قبول األعضاء الجدد لدراسته على ضوء المعاٌٌر التً نصت علٌ

هً لجنة تضم ممثبل عن كل دولة عضو فً مجلس األمن، بعد الرابعة من المٌثاق، و

 ، بناء على تقرٌر لجنة قبول األعضاء الجدد،اللجنة من عملها ٌقوم مجلس األمن انتهاء

كذلك فً حالة و حالة توصٌته إلى الجمعٌة العامة مدعمة بملخص كامل للمناقشات.بإ

الرفض أو التؤجٌل فلمجلس األمن أن ٌقدم إلى الجمعٌة العامة تقرٌرا خاصا محتوٌا على 

 اقتراحكما تجدر اإلشارة إلى أن  ملخص لكامل المناقشات التً دارت فً هذا الشؤن.

لى قبول األعضاء الجدد هو من المسابل الموضوعٌة، لذا تؤجٌل المناقشة أو التصوٌت ع

.الدول الخمس الدابمة العضوٌة اعتراضٌستلزم الموافقة بؤؼلبٌة تسعة أصوات دون 
3
  

 
                                                           

 .051 -056جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص   1
 .13مرجع سابق، ص  سعٌد محمد أحمد باناجة،  2
 .054جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص   3
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  اإلجراءات أمام الجمعٌة العامة  -2

الدولة متضمنة قبول الدول  بعد صدور توصٌة مجلس األمن الدولً بقبول عضوٌة

الكبرى دابمة العضوٌة كشرط موضوعً جوهري، ٌتم عرض ذلك على  الخمس

 ،ثلثً أعضابها الحاضرٌن أؼلبٌةالجمعٌة العامة لتصدر قرارها لكن هنا ٌشترط موافقة 

من تارٌخ صدور قرار الجمعٌة العامة لؤلمم  اعتبارابعد هذا تصبح الدولة عضوا 

المتحدة بالموافقة
1

ثاق األمم المتحدة المتعلقة بالتصوٌت فً من مٌ 18طبقا ألحكام المادة  ،

النظر فً من بٌنها  ،فقرتها الثانٌة التً تنص على إجراءات التصوٌت فً الجمعٌة العامة

، حٌث تنص قبول دول جدٌدة فً عضوٌة المنظمة، بناء على توصٌة من مجلس األمن

 على: 

 واحد فً الجمعٌة العامة. صوت ٌكون لكل عضو فً األمم المتحدة - 1 »

تصدر الجمعٌة العامة قراراتها فً المسابل العامة بؤؼلبٌة ثلثً األعضاء الحاضرٌن  -2

المشتركٌن فً التصوٌت. وتشمل هذه المسابل: التوصٌات الخاصة بحفظ السلم واألمن 

الدولً، وانتخاب أعضاء مجلس األمن ؼٌر الدابمٌن، وانتخاب أعضاء المجلس 

ي واالجتماعً، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاٌة وفقا لحكم الفقرة األولى )ج( االقتصاد

ووقؾ األعضاء عن مباشرة حقوق  ، وقبول أعضاء جدد فً األمم المتحدة68المادة  من

العضوٌة والتمتع بمزاٌاها، وفصل األعضاء، والمسابل المتعلقة بسٌر نظام الوصاٌة، 

 والمسابل الخاصة بالمٌزانٌة.

وٌدخل فً ذلك تحدٌد طوابؾ المسابل اإلضافٌة  -ارات فً المسابل األخرى القر -3

تصدر بؤؼلبٌة األعضاء الحاضرٌن المشتركٌن  - التً تتطلب فً إقرارها أؼلبٌة الثلثٌن

.« فً التصوٌت
2

 

                                                           
1
 .13مرجع سابق، ص  د. سعٌد محمد أحمد باناجة،  

 من مٌثاق األمم المتحدة. 04المادة   2
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تنص البلبحة الداخلٌة للجمعٌة العامة على أن ٌقوم األمٌن العام لؤلمم المتحدة 

إلى الجمعٌة العامة إذا ما كانت منعقدة فً دوراتها  نضماماالبإرسال نسخة من طلب 

 فترسل هذه النسخة إلى الدول األعضاء فً انعقادالعادٌة، أما إذا ما لم تكن فً دورة 

اإلجراء العادي فً هذه المسؤلة الذي تسٌر علٌه الجمعٌة علٌها، و لبلطبلعاألمم المتحدة 

األمن أو اللجنة ولى الخاصة بالمسابل السٌاسٌة والعامة أن تحٌل الطلب إلى اللجنة األ

من طرؾ الجمعٌة  نضمامٌجب أن تجدر اإلشارة أن دراسة طلب االو السٌاسٌة الخاصة.

األمن الدولً تقرٌر ما تراه بخصوصه ال ٌكون إال بناء على توصٌة من مجلس العامة و

ل دراسة الطلب فٌمكن نه فً حال ما رأى مجلس األمن الدولً تؤجٌبقبول الدولة، حٌث إ

للجمعٌة العامة إعادة الطلب إلى المجلس للدراسة مرة أخرى إلعداد توصٌة أو تقدٌم 

تقرٌر.
1

 

ا لنفس تخضعان تقرٌبفإنهما فصل العضوٌة وفٌما ٌخص مسؤلتً وقؾ العضوٌة و

وذلك بناء على  ،المتعلقة بقبول األعضاء الجدد فً المنظمةاإلجراءات السابق ذكرها و

، وقد بٌنت أحكام التً تعتبر من المسابل الموضوعٌةً وتوصٌة من مجلس األمن الدول

عضو من أعضاء الهٌبة  أو فصل أي عضوٌةألمم المتحدة إجراءات وقؾ مٌثاق ا

األممٌة، حٌث تنص المادة الخامسة من المٌثاق على إجراء وقؾ العضوٌة باألمم 

ي عضو اتخذ مجلس األمن قبله عمبل من ٌجوز للجمعٌة العامة أن توقؾ أ »المتحدة: 

أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوٌة ومزاٌاها، وٌكون ذلك بناء على 

 .«مجلس األمن، ولمجلس األمن أن ٌرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزاٌا توصٌة 

األمم المتحدة فتنص المادة السادسة  الفصل من عضوٌةقة أو إجراء ٌفٌما ٌخص طرأما 

فً انتهاك مبادئ  ةاألمم المتحدإذا أمعن عضو من أعضاء  »من ذات المٌثاق على: 

.« المٌثاق جاز للجمعٌة العامة أن تفصله من الهٌبة بناء على توصٌة مجلس األمن
2
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                                           الدول األعضاء فً األمم  القوة ضد ستخدامالفرع الثانً: األساس القانونً ال

 المتحدة

القوة المسلحة ضمن إطار األمن الجماعً من  استخدامإذا كانت مسؤلة إباحة 

األمور الدولٌة المتفق علٌها، فالسإال الذي ٌطرح نفسه فً هذه الحالة هو عن السند أو 

األعضاء فً منظمة األمم  هذه القوة ضد الدول اماستخداألساس القانونً الذي ٌجٌز 

إحدى المنظمات  باعتبارها ،البد أن ننوه على أن األمم المتحدة المتحدة، وفً هذا الصدد

 اعتبارهاعلى و ،ضم فً عضوٌتها أؼلب دول العالمالدولٌة ذات الطابع العالمً، فهً ت

هٌبة دولٌة عالمٌة تستند فً عملها إلى أحكام المٌثاق الذي ٌعتبر وثٌقة قانونٌة دولٌة 

بعمل  ملزمة للمنظمة كما تلزم الدول األعضاء فٌها، لهذا فإنها عندما تتخذ قرارا أو تقوم

.باعتباره األساس القانونً لقٌامها واستمرارهافإنها تخضع فً هذا الصدد لمٌثاقها  ما
1

 

فً هذه المسؤلة لٌس بالعناء الكبٌر، فكل الدول األعضاء فً األمم المتحدة البحث و

ن المبدأ ال خبلؾ بشؤنه، بحٌث إٌثاق، وهذا األمر من المسلمات وملتزمة بكل أحكام الم

و المعاهدة أ االتفاقٌةبجمٌع أحكام  لتزامالعام أن كل دولة عضو فً منظمة دولٌة علٌها اال

ً أن الدولٌة ه التً تحكم المعاهدات واالتفاقٌات القاعدة العامةف لهذه المنظمة، المنشبة

، سواء مواجهتهمثارها إال فً المعاهدات الدولٌة ال تسري إال بٌن أطرافها وال تترتب آ

ات،التزامكانت هذه اآلثار حقوقا أو أ
2

لذا فهً تفرض إطارا للتصرفات وقواعد السلوك  

ال تتجاوزه الدول المتعاقدة فٌما بٌنها ،فالمعاهدة تكون ملزمة لجمٌع الدول األعضاء التً 

وتنفٌذها بصورة عادلة وبنٌة  ات التً تتقٌد بهالتزامعلٌها واجب احترام العهود واال

 حسنة . 

بها،  تكون ملزمة لكل الدول التً قبلت ةثار المعاهدنقول إن آعلى هذا األساس 

دته اتفاقٌة كما أنها تسمو على جمٌع التشرٌعات الداخلٌة للدول األعضاء فٌها، هذا ما أك
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هو من المبادئ  رام الدول للمعاهدات التً تبرمهان احتوهكذا فإ ،فٌٌنا بسمو المعاهدة

 نذكر منها:ٌنتج عن ما سبق ذكره عدة خصابص و ،األساسٌة للقانون الدولً

 أوال: النطاق الشخصً للمعاهدات

بحٌث ال تمنحهم  ،إلى الؽٌرثارها بٌن أطرافها وال تنتقل هده اآلثار تنتج المعاهدة آ

وهذا ما دعت إلٌه اتفاقٌة فٌٌنا لقانون  ،ات إال برضاهمالتزامحقوقا وال تلزمهم ب

معاهدة نافذة تكون كل  »ى: منها عل 26حٌث نصت المادة  1969المعاهدات لسنة 

.« ؤلطراؾ وعلٌهم تنفٌذها بحسن نٌةملزمة ل
1

فبناء على هذا النص ٌلتزم األطراؾ  

،  Pacta Sunt Servandaتطبٌق المعاهدة بحسن نٌة تجسٌدا لمبدأ المتعاقد عبد تعاقده 

الواقع على  لتزامالنتٌجة التً تترتب عن هذا أنه إذا ما أخل أحد األطراؾ بتنفٌذ االو

 سبب بذلك ضررا لؤلطراؾ األخرى فإنه ٌمكن إثارة مسإولٌته الدولٌة.عاتقه و

فٌما بٌن أطرافها إعماال لمبدأ إذا ما سلمنا أن المعاهدة تتسم بالقوة الملزمة 

فاإلشكال الذي ٌثور هنا هو ما إذا كانت المعاهدة تتمتع بالقوة  ،«المتعاقد عبد تعاقده»

تعتبر مسؤلة سمو أحد و نٌن الداخلٌة للدول األعضاء فٌها؛ر القوااإللزامٌة فً إطا

اإلجابة عن هذا ولً، كما أن دل الشابكة فً القانون المن المساب اآلخرالقانونٌن على 

ة ـازدواجٌتتبنى أفكار مدرسة للدول ما إذا كانت القوانٌن الداخلٌة  حسببالتساإل تختلؾ 

هذا التساإل    . دة القانونٌنـدرسة وحـكار مـأو تتبنى أف -الدولً الداخلً و -القانونٌن 

القانون الداخلً نوان من اتفاقٌة فٌٌنا للمعاهدات التً جاءت تحت ع 27أجابت عنه المادة 

ال ٌجوز لطرؾ فً معاهدة أن ٌحتج بنصوص  »قد نصت على: المعاهدات و احترامو

 .« 42، ال تخل هذه القاعدة بالمادة قانونه الداخلً كمبرر إلخفاقه فً تنفٌذ المعاهدة

االحتجاج بعدم تطبٌق  فنص المادة جاء صرٌحا فً هذا الصدد أي أن الدولة ال ٌمكن لها

.قد ٌحول دون ذلك المعاهدة بحجة أن قانونها الوطنً
2
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ا التً لقضاء الدولً على هذا النحو من قبل فً العدٌد من القضاٌاقد سار و

ففً قضٌة الدول التحجج بقوانٌنها الداخلٌة، حاولت بعض وطرحت على الصعٌد الدولً 

نجلترا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والتً فصلت فٌها عام إبٌن  Alabama  الباماأ

ن نقص القوانٌن ؤ، حٌث احتج األمرٌكٌون بحكمة تحكٌم دولٌة انعقدت فً جنٌؾم 1871

تباع العرؾ الدولً الثابت والخاص اب لتزاماإلنجلٌزٌة ال ٌعفً السلطات اإلنجلٌزٌة من اال

  .المحكمة بهذا الرأي وأدانت إنجلترا خذتأولقد  ،بواجبات المحاٌدٌن

وبعدها أكدت محكمة التحكٌم الدابمة فً الهاي على هذا االتجاه ، وذلك فً النزاع بٌن 

ن أذ قررت إ، والخاص بشركة المبلحة النروٌجٌة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والنروٌج

ن محكمة العدل أذا كان ٌتفق مع القانون الدولً . كما إال إالقانون الوطنً ال ٌطبق 

كثر من قضٌة سٌادة القانون الدولً العام . ومن ذلك الحكم أالدولٌة الدابمة أكدت فً 

لمانٌة فً سٌلٌزٌا العلٌا والخاص ببعض المصالح األ 1926ماي  25الصادر فً 

نه أوذكرت  ،ه المحكمة سٌادة المعاهدات على القوانٌن الوطنٌةكدت فٌأوالذي  ،البولونٌة

)من ناحٌة القانون الدولً العام الذي تقوم المحكمة بتطبٌقه ، ٌعد القانون الوطنً مجرد 

 1930سبتمبر  6كدت فً القرار الصادر فً أو نشاطها(. كما أ رادة الدولةظهار إلإ

لى تشرٌعاتها الوطنٌة لكً تقٌد من إن تستند أن فرنسا ال ٌمكن أوالخاص بالمناطق الحرة 

نها قد سارت فً ذات إما محكمة العدل الدولٌة القابمة حالٌاً فأ .اتها الدولٌةالتزامنطاق 

مثل قرارها  ،ا الصددحكام الصادرة عنها بهذاالتجاه ، وٌتبٌن ذلك فً العدٌد من األ

 ،ٌطانٌا والنروٌجفً قضٌة المصابد بٌن بر 1951سنة  دٌسمبر 18الصادر فً 

لى القانون الدولً إقلٌمً بالنسبة إلى الؽٌر إنما ٌعود والقاضً بان نفاذ تحدٌد البحر اإل

مرٌكٌة فً قضٌة رعاٌا الوالٌات المتحدة األ 1952 أوت 27وكذلك قرارها الصادر فً 

ة لبلتفاقٌات السابق 1948فً المؽرب والقاضً بمخالفة المراسٌم المؽربٌة الصادرة سنة 

.المعقودة بٌن الوالٌات المتحدة والمؽرب
1
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 ثانٌا: النطاق اإلقلٌمً للمعاهدة

إن اإلقلٌم عند فقهاء القانون الدولً العام هو تلك المساحة من األرض التً ٌقٌم 

علٌها شعب دولة ما، بشرط أال تكون محل نزاع بٌن الدول المتاخمة، كؤن ٌكون مؽتصبا 

رقعة األرض التً ٌتكون منها اإلقلٌم أن ٌكون قطعة ٌشترط فً  الأرض الؽٌر، ومن 

واحدة، بل قد تكون أجزاء منفصلة بسبب المٌاه كالجزر.
1

 

من المسلم به كقاعدة عامة أن آثار المعاهدة تمتد لتشمل جمٌع اإلقلٌم الخاضع 

الجوي(.)البري، المابً و ةجاالتها الثبلثلسٌادة الدولة فً م
2

هذا ما نصت علٌه و 

المجال اإلقلٌمً التً جاءت تحت عنوان  29فٌٌنا للمعاهدات فً مادتها  تفاقٌةاصراحة 

ما لم ٌظهر من المعاهدة قصد مؽاٌر أو ٌثبت خبلؾ  » حٌث نصت على: ،للمعاهدات

لكن  .« ذلك بطرٌقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرؾ فٌها بالنسبة لكامل إقلٌمه

األطراؾ  باتفاقكن الخروج عنها مستقرة إذ من الممتجدر اإلشارة إلى أن هذه القاعدة 

على  االتفاقكؤن ٌجري  اهدة أو االتفاق الذي ٌربط بٌنها،إلى أحكام المع وباالستناد

المعاهدة على اإلقلٌم القاري للدولة دون أن تمتد لتشمل الجزر التابعة لتلك الدولة،  انسرٌ

 بعض أجزاء اإلقلٌم الٌابس للدولة من النطاق المكانً لسرٌان المعاهدة. استبعادأو أن ٌتم 

الدول  التزاممٌثاق األمم المتحدة نجده نص صراحة على وجوب بالرجوع إلى و

لكً ٌكفل أعضاء  »ثانٌة فً فقرتها الثانٌة على: األعضاء بؤحكامه، حٌث نصت المادة ال

المترتبة على صفة العضوٌة ٌقومون فً حسن الهٌبة ألنفسهم جمٌعاً الحقوق والمزاٌا 

فمٌثاق األمم المتحدة على  .«ات التً أخذوها على أنفسهم بهذا المٌثاقلتزامباال نٌة 

ات تترتب على عاتق الدول األعضاء فً المنظمة، من التزامالعموم ٌشتمل على عدة 

عاتها الدولٌة منازالدول بحل  التزامعلى سبٌل المثال ال الحصر،  ،اتلتزامبٌن هذه اال

ها فً استخدامالقوة أو التهدٌد ب استخدامعن  باالمتناع لتزاماالبالطرق السلمٌة، و
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بتنفٌذ القرارات الصادرة عن  لتزامالعبلقات الدولٌة، كما أنه على الدول األعضاء اال

ات التً نص علٌها المٌثاق.لتزامذلك من اال وما إلى ،مجلس األمن الدولً
1

 

ات التً نص علٌها مٌثاق األمم المتحدة نجد ما لتزامأبرز االأهم ومن وربما 

األمن الدولٌٌن،فقرتها األولى وهو حفظ السلم و نصت علٌه المادة األولى فً
2

ٌعتبر و 

ذي األسمى الالمتحدة، بل هو الهدؾ الربٌسً و هذا هو األساس الذي قامت علٌه األمم

السلم بالمحافظة على األمن و لتزامٌكون اال بهذا الشكلت من أجله هذه المنظمة؛ وأنشب

قابل فإن الدول التً ما على عاتق كل الدول األعضاء فً األمم المتحدة، بالالتزامالدولٌٌن 

األمن الدولٌٌن تكون معرضة تشكل عدوانا أو تهدٌدا للسلم وٌمكن أن ترتكب أعماال 

حكام الفصل السابع من المٌثاق التدابٌر البلزمة من قبل المنظمة الدولٌة طبقا أل التخاذ

القوة  استخدامالمتعلقة بو 46ما نصت علٌه المادة  خصوصا ،المتعلق بالعقوبات الدولٌةو

 كإجراء ردعً.

القوة ضد  استخدامالذي بموجبه ٌمكن  األساس القانونًن مما سبق ٌمكننا القول إ

الذي تضمن الواجبات ٌكمن فً المٌثاق بحد ذاته، و الدول األعضاء فً األمم المتحدة

التً على الدول األعضاء أن تلتزم بها إضافة إلى العقوبات التً توقع على من ٌخل بهذه 

ال تحتاج الدول أي ٌكمن فً المٌثاق نفسه وكد أن األساس القانونً نعٌد لنإات، ولتزاماال

فاألمور واضحة دون أي لبس فٌها. ،عناء إلثبات ذلك
3
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2
حفظ السلم واألمن الدولً، وتحقٌقاً لهذه الؽاٌة  -1 :مقاصـد األمـم المتحدة هً »ٖٓ ا٤ُٔثام ػ٠ِ:  1/1ذ٘ض أُادج  

تتخذ الهٌبة التدابٌر المشتركة الفّعالة لمنع األسباب التً تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وؼٌرها من وجوه 

الدولٌة التً قد تإدي اإلخبلل بالسلم، وتتذّرع بالوسابل السلمٌة، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولً، لحل المنازعات 

 .« إلى اإلخبلل بالسلم أو لتسوٌتها

 .663، مرجع سابق، ص ماهر عبد المنعم أبو ٌونس 3 
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 ول غٌر األعضاء فً األمم المتحدةالقوة ضد الد استخدامالمطلب الثانً: 

البسٌطة لمٌثاق األمم المتحدة فً مجمل مواده نجد من خبلل القراءة السطحٌة و

هذا ما نجد جلٌا واضحا فً بداٌة الدول األعضاء فً المنظمة فقط؛ وأنه أتى مخاطبا 

هذا ، و« المتحدة ...نحن شعوب األمم  »صابؽوه عبارة  استخدممٌثاق، حٌث دٌباجة ال

أعضاء »، «جمٌع أعضابها»بكثرة عبارة  استعملت، حٌث 16ما نلمسه كذلك فً المادة 

ذلك من العبارات التً تشٌر إلى الدول صاحبة العضوٌة فً األمم ما إلى و «الهٌبة

 «األمم»شتمل كثٌرا على عبارة ٌثاق قد ان نص المفإ ،لكن فً مقابل ذلك المتحدة فقط.

وقد جاء هذا المبدأ حتى ال تكون الدول األخرى ؼٌر  ،«الشعوب»إضافة إلى عبارة 

فٌما ٌخص تنفٌذ  واالنضباطٌةظمة األمم المتحدة خارج الخدمة األعضاء فً من

رارات الهٌبة األممٌة األساسٌة، المتمثلة فً حفظ السلم واألمن قومهمات و اختصاصات

ات لتزامال ٌعفٌها من االمنظمة األمم المتحدة  ضاء فًبؤن عدم كونها أعالدولٌٌن، و

  المترتبة على أٌة دولة أخرى فً هذا المجال.

 استخدامإذا كان جواز  فالتساإل الذي ٌمكن أن ٌثار فً هذا الصدد هومن هنا و

القوة فً إطار فرض الشرعٌة الدولٌة ضد الدول األعضاء فً األمم المتحدة من األمور 

القوة ضد الدول ؼٌر  استخدامؼٌر المختلؾ علٌها، فما هو األساس القانونً إلمكان 

 األعضاء فً منظمة األمم المتحدة.

قبل التطرق إلى األساس الذي ٌستند علٌه الستخدام القوة، ٌجب أوال تحدٌد 

) الفرع األول (، بعد تحدٌد هذه الجهة  ول ؼٌر األعضاء فً األمم المتحدةالمقصود بالد

القوة ضد  ستخداماألساس القانونً الالمستهدفة بهذه التدابٌر هنا ٌؤتً دور الحدٌث عن 

 ) الفرع الثانً (. ول ؼٌر األعضاء فً األمم المتحدةالد
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 األعضاء فً األمم المتحدةول غٌر الفرع األول: المقصود بالد

قد  نتصرة فً الحرب العالمٌة الثانٌةإن صابؽً مٌثاق األمم المتحدة من الدول الم

من القانون الدولً  اءوالتزامهم بالمٌثاق الذي أصبح جزثبتوا بالنص الصرٌح حقهم 

أسالٌب مختلؾ العام، بالتصدي لكل ما من شؤنه أن ٌهدد األمن والسلم الدولٌٌن وإزالته ب

القوة العسكرٌة، كما فرضوا على جمٌع الدول االلتزام بمساعدتهم الحصار، المقاطعة و

كما ، 54و 44، 41بذلك المسعى من خبلل نص مواد كثٌرة فً المٌثاق منها المواد 

المٌثاق بعد صٌاؼة منطوق أؼراض ومقاصد األمم المتحدة على أن  حرص واضعو

عمل منظمة األمم المتحدة وتسلكها الدول األعضاء ٌضعوا المبادئ التً ٌقوم علٌها 

لتحقٌق األؼراض التً تضمنها المٌثاق ما خفً منها وما ظهر، ولتحكم هذه المبادئ 

.تعاملها فً قضاٌاها فٌما بٌنهابالتالً العبلقات بٌن الدول و
1

    

علقة المتتً تضمنها مٌثاق األمم المتحدة وسبقت اإلشارة إلى األحكام القانونٌة ال

أٌة دولة إلى هذه الهٌبة الدولٌة العالمٌة، حٌث أوضحنا أنه لكً  انضمامبإجراءات 

 ،ب توافر شروط موضوعٌةوج تكتسب أٌة دولة صفة العضوٌة فً منظمة األمم المتحدة

دولة  -إلى منظمة األمم المتحدة نضمامالتً لدٌها الرؼبة فً اال -من ذلك أن تكون الدولة 

أن تكون قادرة على تنفٌذ هذه ات الواردة بالمٌثاق ولتزاممحبة للسبلم، قبولها لبل

إلى المنظمة،  نضمامتباعها من أجل االكما ٌجب توافر اإلجراءات الواجب اات؛ لتزاماال

ء على توصٌة ن قبول دولة جدٌدة ٌتم بقرار من الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بناحٌث إ

  دولة عضو فً األمم المتحدة. اسممجلس األمن الدولً، بهذا تصبح الدولة ٌطلق علٌها 

هً جمٌع تلك الدول التً ال تتمتع بهذه دة الدول ؼٌر األعضاء فً األمم المتح إن

أو أنها كانت تتمتع م من األساس لؤلمم المتحدة، ألن هذه الدول لم تنضالعضوٌة، سواء 

ٌسري علٌها ثم فقدت هذه الصفة، فكل دولة ؼٌر عضو فً لحظة معٌنة  العضوٌةبصفة 

وصؾ الدولة ؼٌر العضو،
2

اء فً األمم المتحدة أن تخل فٌمكن إلحدى الدول األعض 

                                                           
نظام ٌرحل، الطبعة األولى، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر، دة: منظمة تبقى وفإاد البٌاطنة، األمم المتح  1

 .42-15، ص 6111 ،بٌروت
 .664عبد المنعم أبو ٌونس، مرجع سابق، ص  ماهر 2
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ما مات التً نص علٌها المٌثاق األممً، أو أن ترتكب إحدى المخالفات لتزاماال بؤحد

الجزاء الواجب بلقة طردٌة بٌن جسامة المخالفة وٌستوجب توقٌع الجزاء علٌها، وهناك ع

من عقوبة الحرمان من التصوٌت إلى الحرمان من كافة الحقوق  ابتداءالتوقٌع علٌها، 

لمدة مإقتة إلى إمكانٌة الفصل النهابً من المنظمة.
1

 

أن فقدان العضوٌة فً األمم المتحدة ال ٌنحصر فً هذا المقام، تجدر اإلشارة إلى 

 خبللها بالتزاماتها الدولٌةلدولة على إجزاء لعقابً اإلجباري كإجراء فقدان فقط فً ال

أو التخلً أن تفقد صفة العضوٌة كذلك ٌمكن للدولة  إنهبل أشرنا إلٌه من قبل، مثل ما 

 اإلرادي من المنظمة. انسحابهابمحض إرادتها من خبلل عنها 

 إٌقاف العضوٌة فً األمم المتحدة أوال:

التً تخل بتلك حق الدول األعضاء فٌها هو إجراء عقابً تتخذه األمم المتحدة فً 

مسؤلة إٌقاؾ العضوٌة تؤخذ إحدى ى عاتقها طبقا ألحكام المٌثاق. وات الواقعة عللتزاماال

 الصورتٌن:

ٌعتبر الحرمان من حق الوقف الجزئً(: الحرمان من حق التصوٌت ) -1

بقوة القانون فً حال ما إذا أخلت إحدى الدول التصوٌت إجراء جزابٌا مإقتا ٌقع 

، حٌث تنص المادة فً األمم المتحدة اات المالٌة المترتبة علٌها بصفتها عضولتزامباال

عن تسدٌد اشتراكاته ال ٌكون لعضو األمم المتحدة الذي ٌتؤخر  »من المٌثاق على:  05

علٌه مساوٌا لقٌمة  المتؤخرالمالٌة فً الهٌبة حق التصوٌت فً الجمعٌة العامة إذا كان 

وللجمعٌة االشتراكات المستحقة علٌه فً السنتٌن الكاملتٌن السابقتٌن أو زابدا عنها، 

عن  اناشالدفع  العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصوٌت إذا اقتنعت بؤن عدم

المتحدة ان فوفقا لهذه المادة، ٌجوز للجمعٌة العامة لؤلمم  .« أسباب ال قبل للعضو بها

المالٌة لمدة  هاشتراكات تعاقب أي عضو بحرمانه من التصوٌت إذا ما تخلؾ عن تسدٌد

تقتصر عقوبة الحرمان من التصوٌت من الجمعٌة العامة فقط دون أن ن، وٌعامٌن متتالٌ

أن األمم المتحدة ال تلجؤ  الشؤن لكن ٌجب أن نإكد فً هذام المتحدة. ٌمتد لباقً فروع األم
                                                           

 .14سعٌد محمد أحمد بانجة، مرجع سابق، ص  1
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أن مسؤلة امتناع الدولة عن تسدٌد التزاماتها هذا اإلجراء العقابً إذا ما تبٌن لها  إلى مثل

.المالٌة أمر ٌعود ألسباب خارجة عن إرادتها
1

 

التً تم النص علٌها فً لقد حدث خبلؾ حول مسؤلة تفسٌر االشتراكات المالٌة 

كل من روسٌا، فرنسا  امتنعتدما من المٌثاق، وقد أثٌرت مسؤلة التفسٌر عن 19المادة 

متواجدة ألداء  بلجٌكا عن دفع حصصها فً نفقات قوات الطوارئ الدولٌة التً كانتو

الكونؽو سنة و 1956ً كل من الشرق األوسط سنة األمن الدولٌٌن فمهمة حفظ السلم و

ج تحت بند ، حٌث دفعت تلك الدول بؤن نفقات قوات الطوارئ الدولٌة ال تندر1960

ما هً إال عبارة عن نفقات إدارٌة عادٌة ال تنطبق علٌها أحكام مالٌة، وال االشتراكات

عن دفع نفقات منظمة األمم المتحدة. االمتناعالمتعلقة بمسؤلة  19المادة 
2

 

المالٌة للدول  االشتراكاتأن ، أكدت محكمة العدل الدولٌة االستشاري فً رأٌها

قالت بعدم التمٌٌز بٌن النفقات منظمة، واألعضاء فً األمم المتحدة تشمل كل نفقات ال

ات الدول التزامنفقات قوات الطوارئ الدولٌة، ألنها كلها تندرج ضمن اإلدارٌة للمنظمة و

مقاصدها.ٌة بؽٌة تجسٌد أهدافها ومظمة األماتجاه المن
3

 

لقد عالجت المادة الخامسة من مٌثاق األمم )الكلً(:  الشامل  اإلٌقاف -2

ٌجوز للجمعٌة العامة أن توقؾ  »ضوٌة فً األمم المتحدة بقولها: الع المتحدة مسؤلة إٌقاؾ

أي عضو اتخذ مجلس األمن قبله عمبل من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق 

مجلس األمن، ولمجلس األمن أن ٌرد  العضوٌة ومزاٌاها، وٌكون ذلك بناء على توصٌة 

.«لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزاٌا
4

أن عقوبة  المادة هذه ٌستشؾ من محتوىو 

م الجمعٌة العامة إٌقاؾ العضوٌة فً هذه الحالة تتجاوز الحرمان من التصوٌت فقط أما

أجهزة المنظمة األخرى، فاألمر فً هذه الحالة أكبر من ذلك، حٌث قً فروع وادون ب

ن ها مٌتضح من نص المادة الخامسة أن إلحاق الجزاء بالدولة هنا ٌإدي إلى حرمان
                                                           

 .046، ص سابق مرجعبن عامر تونسً،  1
 .14سعٌد محمد أحمد بانجة، مرجع سابق، ص   2
من مٌثاق األمم  03من المادة  16الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولٌة المتعلق ببعض نفقات األمم المتحدة ) الفقرة   3

 .0526 ٌلٌةجو 61المتحدة( الصادر فً 
 من مٌثاق األمم المتحدة. 11المادة  4
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ٌلة مدة اإلٌقاؾ، حٌث صفة العضوٌة ط اكتسابالمزاٌا التً تترتب عن التمتع بالحقوق و

المختلفة، المشاركة لجانها ن الدولة من عضوٌة فروع الهٌبة ونه ٌترتب عن ذلك حرماإ

بؤٌة خدمة من خدماتها، لكن فً المقابل تبقى الدولة ملتزمة  االنتفاعحتى فً أنشطتها و

بواجبات العضوٌة.
1

 

 الدولة ال بد من توافر شروط تتمثل فً:لتسلٌط عقوبة التوقٌؾ الكلً على   

األمن الدولٌٌن أو عمبل ٌعتبر تهدٌدا للسلم و ارتكبتأن تكون الدولة قد   - أ

هذا ما ٌخول لمجلس األمن دوان، ووقوع فً عمل من أعمال العاإلخبلل بهما أو ال

عمل من أعمال المنع أو القمع ضد هذه  التخاذالدولً تفعٌل الفصل السابع من المٌثاق 

 الدولة.

أن إجراء اإلٌقاؾ هو مسؤلة موضوعٌة، فبلبد من صدور  اعتبارعلى   - ب

الكبرى، وكذا قرار من  من ٌشترط فٌها إجماع الدول الخمستوصٌة من مجلس األ

الجمعٌة العامة ٌشترط فٌه موافقة أؼلبٌة الثلثٌن. كما تجدر اإلشارة إلى أن قرار الجمعٌة 

ا ٌكون كإجراء قرار اإلٌقاؾ هنالحالة هو قرار ؼٌر قابل للتظلم، كما أن  العامة فً هذه

اإلٌقاؾ فً تقرٌر إنهاء عقوبة  لمجلس األمن الدولً وحده الحقلمدة ؼٌر محددة، و

ذلك اإلجراء  التخاذإعادة حق العضوٌة للدولة إذا ما رأى زوال األسباب التً أدت و

، وٌكون قرار إٌقاؾ العقوبة بٌد مجلس األمن الدولً وحده، دون التوجه أو التؤدٌبً

، كل هذا تسهٌبل وتٌسٌرا الستعادة الدولة الموقوفة لعضوٌتها اللجوء إلى الجمعٌة العامة

.م المتحدة دونما اللجوء إلجراءات انضمام جدٌدةفً كنؾ األم
2

   

  هاء العضوٌةثانٌا: إن

أشد من وقؾ العضوٌة، ألن عقوبة اإلٌقاؾ العضوٌة تكون أكثر و هاءإنسؤلة م

لو الدولة على صلة باألمم المتحدة و جزبٌة أو شاملة هً مسؤلة مإقتة وتبقىكانت أسواء 

 العضوٌة تقضً تماما على هذه الصلة أو الرابطة. هاءإنجزبٌا، إال أن حالة 
                                                           

 .15سعٌد محمد أحمد بانجة، مرجع سابق، ص   1
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 العضوٌة إحدى الصور التالٌة: هاءإنتؤخذ قضٌة 

تعتبر عقوبة فصل الدولة من فصل الدولة من عضوٌة األمم المتحدة:   -1

قد لتً ٌمكن أن تتعرض لها الدولة؛ وعضوٌة هٌبة األمم المتحدة من أقصى العقوبات ا

إذا أمعن عضو من أعضاء األمم  »ادسة هذه المسؤلة حٌث نصت على: عالجت المادة الس

فً انتهاك مبادئ المٌثاق جاز للجمعٌة العامة أن تفصله من الهٌبة بناء على  المتحدة

.«توصٌة مجلس األمن
1

  

 تحلٌلنا للمادة السادسة ٌتضح لنا ما ٌلً:من خبلل دراستنا و

بمعنى أن  لمبادئ المٌثاق األممً، انتهاكات ارتكابالدولة فً  استمرار - أ

تكون عرضٌة ال ٌوقع علٌها جزاء لتً ترتكبها الدولة عن ؼٌر قصد وا المخالفاتتلك 

 الفصل.

أن توقع عقوبة الفصل وفقا لنفس اإلجراءات البلزمة إلصدار قرار توقٌؾ  - ب

من قرار الكبرى و ً بموافقة الدول الخمسالعضوٌة، أي بتوصٌة من مجلس األمن الدول

 الجمعٌة العامة بؤؼلبٌة ثلثً أعضابها.

إن إجراء الفصل ٌإدي إلى إبعاد الدولة من مختلؾ فروع منظمة األمم  - ت

من التزاماتها الدولٌة، بل تبقى  المتحدة، وقرار الفصل ال ٌعنً تحلل الدولة المفصولة

ن.األمن الدولٌٌخصوصا ما تعلق منها بحفظ السلم وملتزمة بمبادئ األمم المتحدة 
2

 

إن تؽٌر النظام السٌاسً أو الحكومة فً الدولة المعاقبة بقرار الفصل ال  - ث

؛ ولكً تستعٌد هذه الدولة عضوٌتها علٌها أن تتبع نفس -أي قرار الفصل –ٌإثر فٌه 

إجراءات انضمام دولة ؼٌر عضو.
3

   

 

                                                           
 المادة السادسة من مٌثاق األمم المتحدة.  1
هذا ما نص علٌه مٌثاق األمم المتحدة فً الفقرة السادسة من المادة الثانٌة منه، أن كل دول العالم سواء العضو فً   2

 .المنظمة أو ؼٌر العضو تبقى ملتزمة بمبادئ المنظمة
 .062، ص مرجع سابقالعنانً،  محمد إبراهٌم 3
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لم تتطرق نصوص مٌثاق الدولة من عضوٌة األمم المتحدة:  انسحاب  -2

ت هذه المسؤلة خبلفات حادة الدول من المنظمة، وقد أثار سحاباناألمم المتحدة لمسؤلة 

الدول فً  انقسمت ٌة لنشوء منظمة األمم المتحدة؛ إذبٌن الدول عند األعمال التحضٌر

السوفٌاتً إعطاء  االتحادعلى رأسها ض الدول ورأت بع حٌث، اتجاهٌنهذا الشؤن إلى 

ٌادة، بٌنما رأت دول إذا ما أرادت ذلك إعماال لمبدأ الس االنسحابالحق لكل دولة فً 

منظمة عالمٌة  على أساس أن هٌبة األمم المتحدة هً االنسحابتحرٌم أخرى بمنع و

ي ٌعتبر بمثابة المعاهدة، ٌعنً التحلل من المٌثاق الذ فاالنسحاب ،تشمل جمٌع الدول

قانون الدولً ال تجٌز التحلل من المعاهدات باإلرادة المنفردة للدول األعضاء قواعد الو

فٌها إال وفقا لشروط معٌنة.
1

 

 من المنظمة لم ٌكن أمرا عرضٌا، االنسحابمسؤلة لإن تجاهل مٌثاق األمم المتحدة 

المنظمة وكذا تجنٌبها  استمرارهذا حفاظا منهم على بل تعمد واضعوه السكوت عن ذلك و

التهدٌد ا، إضافة للقضاء على المساومات ونتٌجة تسهٌل الخروج منه ارتدادات

عرفت منظمة  من جانب بعض الدول التً قد ال توافق على بعض القرارات. باالنسحاب

واحدة فقط، تلك التً قامت بها إندونٌسٌا سنة  انسحاباألمم المتحدة طٌلة مسارها حالة 

س األمن الدولً لعضوٌة مالٌزٌا، نتٌجة لتلك منها على قبول مجل احتجاجا، 1965

عادت إلى منظمة  قد - إندونٌسٌا -ها إال أنإلقلٌمٌة التً كانت حاصلة بٌنهما، الخبلفات ا

قد وافقت األمم المتحدة على ؛ و1966ة كامل فروعها سنة من بعد أي سناألمم المتحدة و

وط المادة الرابعة أن ٌتم وفقا لشر دولة جدٌدة ٌجب انضمامهذه العودة ولم تعتبرها بمثابة 

 إندونٌسٌافٌها  انقطعتأن تلك الفترة التً لمقعدها، و استعادة اعتبرتهاإنما من المٌثاق، و

كانت مجرد حالة وقؾ تعاون أو مقاطعة للجلسات.
2

 

منظمة األمم المتحدة هً هٌبة دولٌة، تضم فً فقدان صفة الدولة:   -3

عضوٌتها جمٌع الدول العالم التً تتبنى مقاصها، إذن لكً تكتسب صفة عضو فً هذه 

أي أن العضو  استمرار،المنظمة ال بد أن تكون أوال متصفا بصفة الدولة، فهذا شرط 
                                                           

1
 .041بن عامر تونسً، مرجع سابق، ص   

 .20-21ص  سعٌد محمد أحمد بانجة، مرجع سابق،  2
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ضوٌة، و إذا ما فً التمتع بالع استمرارهعلٌه أن ٌبقى متمتعا بوصؾ الدولة حتى ٌمكن 

ٌفقد أن ٌمكن أن ٌحصل وهذا معناه فقدان العضوٌة كذلك، فلة فقد العضو وصؾ الدو

عضو منظمة األمم المتحدة وصؾ الدولة إذا ما فقد أحد العناصر المكونة للدولة 

كالشعب، اإلقلٌم أو السٌادة.
1
  

 

 ول غٌر األعضاء فً األمم القوة ضد الد ستخدامالفرع الثانً: األساس القانونً ال

 المتحدة

، إذا استكملت كل إجراءاتها وشكلٌاتها، ال شك فٌه أن المعاهدات الدولٌة مما 

تطبٌق وتنفٌذ ما جاء فٌها من  طراؾهذه األوبالتالً على  ،ستكون ملزمة لكل أطرافها

القاعدة العامة فً القانون الدولً تقضً بؤن المعاهدات الدولٌة ال تلزم إال فات، التزام

، وتعرؾ هذه القاعدة ت الدولٌة إلى الؽٌرثر المعاهداأأطرافها، وأنه ال ٌمكن أن ٌمتد 

.الدولٌة  بمبدأ نسبٌة آثار المعاهدات
2
  

ها الذي الفصل الرابع من هذا الموضوع فً 1969وقد تناولت اتفاقٌة فٌنا لعام 

 34فنص المادة  ،38إلى المادة 34 ةادمال منالدول الؽٌر ت وجاء تحت عنوان المعاهدا

آثار المعاهدة  امتدادجاء صرٌحا فً هذا السٌاق، بمعنى أن القاعدة العامة تقول بعدم 

فً هذه المادة  1969ٌنا لقانون المعاهدات لعام ٌاتفاقٌة ف لكن للدول ؼٌر األعضاء فٌها،

رضا الدول ؼٌر العضو فٌها فً جمٌع  ر المعاهدات إلً الؽٌر متوقفا علىامتداد أثجعلت 

                                                           
 .041بن عامر تونسً، مرجع سابق، ص   1

2
 Mark Eugen VILLIGER, Customary International Law and Treaties, Martinus Nijhoff  

Publishers, 1985, Netherlands, Pp 255-270. 
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المراكز الموضوعٌة  ورفضت فكرة ،سواء الرضا الصرٌح أو الرضا الضمنً ،األحوال

وتتعارض مع مبدأ السٌادة والمساواة بٌن الدول. ورأتها تتنافى
1

 

، بحٌث ٌمكن أن ٌمتد هذا المبدأ إال أن هناك بعض االستثناءات التً قد ترد على

ولكن قد ٌحدث أن تمتد آثار المعاهدة المبرمة بٌن دول معٌنة  أثر المعاهدات إلى الؽٌر،

ات الواردة فً المعاهدة لتزامإلى دول أخرى لم تكن طرفاً فٌها، وذلك إذا كان تنفٌذ اال

ات التً لتزامحمل االولكن اتفاقٌة فٌٌنا تشترط قبول الدولة الؽٌر بت .ٌحقق نفعاً لها

ورؼم ذلك توجد حاالت ٌمتد فٌها أثر المعاهدات إلى ؼٌر  ،تفرضها علٌها المعاهدة

  تتمثل هذه الحاالت فً:؛ واألطراؾ على سبٌل االستثناء

 الالحق للمعاهدة نضمامأوال: اال

هناك المعاهدات المقفلة التً تشترط لدخول عضو جدٌد فٌها الدخول فً 

وبالمقابل هناك المعاهدات المفتوحة وهً التً تحوي  ،أطراؾ المعاهدةمفاوضات مع 

وكثٌراً ما تتخذ المعاهدات الهامة الشكل  ،الؽٌر إلٌها أو قبولها لها انضمامنصاً ٌبٌح 

للمعاهدة ٌتخذ فً  نضماماألخٌر بعد استٌفاء شروط أو إجراءات معٌنة، والنص المبٌح لبل

إلى  نضمامؼالب األحوال شكل دعوة موجهة إلى الدول ؼٌر األطراؾ لكً تقبل اال

 ،إلى المعاهدات إال بعد نفاذها بٌن أطرافها األصلٌٌن نضماموال ٌحصل اال .المعاهدة

تصبح الدولة طرفاً فً المعاهدة وٌكون لها كافة الحقوق  نضماموبتمام إجراءات اال

ات التً تقررها لتزامكما تتحمل كافة األعباء واال ،تً تتمتع بها أطرافهاوالمزاٌا ال

 .المعاهدة بالنسبة ألطرافها

 الشتراط لمصلحة الغٌرثانٌا: ا

قد ٌنشؤ حق لدولة لٌست طرفاً فً معاهدة إذا نصت المعاهدة على منح هذا الحق  

الدول الؽٌر على قبول هذا لدولة معٌنة أو لمجموعة من الدول أو للدول جمٌعاً، ووافقت 
                                                           

ال تنشا المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الؽٌر  »: ىبعنوان القاعدة العامة بشؤن الدول الؽٌر عل  14تنص المادة   1

 .«بدون رضاها 



  

210 
 

الحق صراحة أو ضمناً على أن للدول التً تتمتع بممارسة حق من هذا النوع أن تتم 

ممارستها لهذا الحق فً حدود الشروط التً حددتها المعاهدة، وفً مقابل هذا ٌمنع على 

 أطراؾ المعاهدة إلؽاء أو تؽٌٌر حق تم إقراره أو النص علٌه لمصلحة الؽٌر إذا كانت

المعاهدة تتضمن نصاً بعدم التعدٌل، أو إذا ثبت أن أطراؾ المعاهدة قد قصدوا أال ٌتم 

تعدٌل أو إلؽاء هذا الحق بدون موافقة الدول ؼٌر األطراؾ فً المعاهدة والتً تقرر هذا 

                                                         1الشرط لمصلحتها.

 الدولة األكثر رعاٌة ثالثا: شرط  

ولتٌن أن تتعهد كل منهما لؤلخرى ٌحدث أحٌاناً عند إبرام معاهدة أو اتفاق بٌن د

مقتضى نص خاص بؤن تسمح لها باالستفادة من كل امتٌاز تمنحه فً المستقبل لدولة أو ب

لدول ؼٌرها بالنسبة ألمر من األمور التً تم االتفاق علٌها فً المعاهدة، فإذا تضمنت 

 الحقوق أوعض باهدة مع دولة ثالثة تمنحها فٌها معمعاهدة بٌن دولتٌن هذا النص ثم 

المعاهدة األولى، كان للدولة الثانٌة الحق فً االستفادة من هذه  المزاٌا التً لم ترد فً

 انضمامالحقوق والمزاٌا استناداً إلى شرط الدولة األكثر رعاٌة، وٌعد هذا الشرط وسٌلة 

 .ؼٌر مباشرة لدولة فً معاهدة هً لٌست طرفاً فٌها

أو  وؼالباً ما ٌتم تضمٌن هذا الشرط فً االتفاقٌات ذات الصفة االقتصادٌة

التجارٌة وفً اتفاقات إقامة األجانب، وٌعد هذا الشرط وسٌلة من وسابل توحٌد القواعد 

 .والنظم التً ٌتناولها مما ٌإدي إلى توحٌد القانون والمساواة فً المعاملة بٌن الدول

والدول المنتفعة بهذا الشرط لها فقط أن تطالب بالمساواة القانونٌة، وال ٌمتد مجال هذا 

إلى محٌط العبلقات التً تستند إلى نظم وروابط خاصة، كتلك التً تقوم بٌن دول الشرط 

اتحاد أو تعاهد أو بما ٌبرم بٌن الدول األعضاء فً منظمة إقلٌمٌة كجامعة الدول العربٌة، 

                                                           
1
الجزابر،  ،مطبوعات الجامعٌة، دٌوان الام، الجزء األول، الطبعة الثانٌةمحمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولً الع  
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وإنما ٌتناول فقط االتفاقات التً تبرم فً حدود العبلقات الدولٌة العادٌة بٌن الدول بصفة 

 1.عامة

 رابعا: المعاهدات المنظمة ألوضاع دائمة       

المعاهدات التً ٌتعذر فٌها تنظٌم  تلك بالمعاهدات المنظمة ألوضاع دابمةٌقصد 

المركز القانونً لمنظمة معٌنة أو إلقلٌم ما، حٌث ؼالباً ما تقرر هذه المعاهدات أموراً 

وخاصة إذا ما استقرت تهم المجتمع الدولً بنفس القدر الذي تهم فٌه الدول التً أبرمتها 

ومن أمثلة هذا النوع من المعاهدات مٌثاق ، المبادئ التً تضمنتها فً العرؾ الدولً

للدول األطراؾ وؼٌر  احٌث ٌكون ملزم ،األمم المتحدة الذي ٌمتاز بالطابع الدستوري

األطراؾ.
2

أن مبدأ حظر  من المٌثاق 20/20 نستشؾ بوضوح من مضمون المادةو 

القوة أو التهدٌد بها ال تقتصر إلزامٌته على الدول األعضاء فً الهٌبة األممٌة  استخدام

السبب فً هذه المسؤلة هو تركٌز و ك،فقط، بل ٌتعدى األمر إلى الدول ؼٌر األعضاء كذل

األمن األمم المتحدة ألجل حفظ السلم و سلطات تحقٌق األمن الجماعً فً ٌد هٌبة

ستحٌل الوصول هو أمر من الموالقوة أصبل،  استخدام إلىالدولٌٌن بواسطة حظر اللجوء 

تملك صفة  كل الدول بما فً ذلك تلك التً ال التزامفعالة دون إلٌه بصورة ناجعة و

العضوٌة فً األمم المتحدة بؤحكام المٌثاق.
3

 

لكن اعتبار دافع إنشاء األمم المتحدة األساسً المتمثل فً تحقٌق السلم واألمن 

بهذه المبادئ على  مكن أن ٌصلح أساسا قانونٌا إللزام الدول ؼٌر األعضاءالدولٌٌن ال ٌ

، إذ ٌجب أن ٌكون األساس القانونً من المٌثاق 20/20 النحو الذي جاءت به المادة

مستمدا من إحدى مصادر االلتزامات القانونٌة المتعارؾ علٌها.
4

 

                                                           
 . 161-105، ص المرجع السابق محمد بوسلطان،  1
 .005، ص سابق أحمد بلقاسم، مرجع  2
 .020-021مرجع سابق، ص  العنانً، محمد إبراهٌم 3
 .614ماهر عبد المنعم أبو ٌونس، مرجع سابق، ص   4
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التً -فٌٌنا للمعاهدات  اتفاقٌةمن  43التناقض الحاصل بٌن المادة التضارب و إن

ا آثار معاهدة لٌست طرفا طرؾ الدولة لتمتد إلٌهمن تشترط صراحة وجود رضا صرٌح 

الدول ؼٌر األعضاء  التزامالتً ترى  –من مٌثاق األمم المتحدة  0/0المادة و -فٌها

ال  0/0جعل من المادة  -بؤحكام المٌثاق خصوصا بما تعلق بمسؤلة السلم واألمن الدولٌٌن

الدول ؼٌر األعضاء فً األمم المتحدة  لتزامتصلح أن تكون بذاتها أساسا قانونٌا سلٌما ال

ان فً هذا الشؤن ظهرت عدة آراء فقهٌة لتبٌات؛ والتزامبما تضمنته هذه المادة من 

فهناك رأي ٌرى بؤنه بالرؼم من أن مٌثاق األمم ، االلتزاماتاألساس القانونً لهذه 

رات معاهدة دولٌة ال ٌلزم الدول ؼٌر األعضاء فٌه، إال أن مبر اعتبارهالمتحدة على 

جعل من هذه األمن الدولٌٌن تإنشاء المنظمة فً حد ذاتها والمتعلقة بالحفاظ على السلم و

 ما من شؤنه ،لتزاملتحقٌق إذا ما وجدت هناك دول تتحلل من هذا االالمهمة مستحٌلة ا

لذا ال بد من إعطاء المنظمة نوعا من  ،األمن الدولٌٌنالتؤثٌر سلبا على مسؤلة السلم و

الرقابة على تصرفات هذه الدول فً إطار تحقٌق النفع العام.
1

 

األمن الدولٌٌن بالسلم وٌرى بؤن أي إخبلل  ى جانب الرأي األول هناك رأي ثانإل

على باقً دول العالم، أي أن الدول  العالم تكون له مإثرات وانعكاسات فً أي مكان من

لمبادئ األمم المتحدة فً مجال حفظ  انتهاكاألعضاء فً األمم المتحدة لها أن تتؤثر بؤي 

ما ٌعطً السلم و األمن الدولٌٌن كان السبب فٌه دولة ؼٌر عضو فً األمم المتحدة، هذا 

 باحترام لتزاماالعلى لمنظمة األمم المتحدة مبرر التحرك إلجبار هذه الدولة ؼٌر العضو 

األمن الدولٌٌن، بالرؼم من أن هذه الدولة نظمة خصوصا ما تعلق بحفظ السلم ومبادئ الم

فٌٌنا للمعاهدات. اتفاقٌةمن  43ؼٌر ملزمة قانونا طبقا لنص المادة 
2

 

الدول ؼٌر األعضاء فً األمم المتحدة بمٌثاقها بما  التزامأما الرأي الثالث فٌبرر 

الذي و ،8431دٌسمبر  24ولٌة الصادر فً لمحكمة العدل الد االستشاريجاء به الرأي 

األمن الدولٌٌن من كامبل فً حفظ السلم و اختصاصهاد ٌنص على أن األمم المتحدة تستم

                                                           
 .615مرجع سابق، ص العنانً، محمد إبراهٌم 1
2
 .661، ص 0534شهاب، المنظمات الدولٌة، الطبعة الثانٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة،  مفٌد  
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إلرادة  انعكاسا اعتبارهاعلى فتبعا لذلك فإن األمم المتحدة و رؼبة أؼلبٌة دول العالم،

 لها أن تحدد ما تراه واجبا من قواعد لتجسٌد تطلعات هذه األؼلبٌة، دون ،األؼلبٌة الدولٌة

إلى هذا  م أصبلول التً تمثل أقلٌة محدودة لم تنضٌكبحها فً ذلك تبرٌر بعض الد أن

، إضافة ٌتعلق بسبلمة وأمن كل الجماعة الدولٌةأن األمر هنا التجمع الدولً، خصوصا 

نطاق إلزامٌته ٌمكن أن ٌمتد لؽٌر  ،فمٌثاق األمم المتحدة ٌمثل معاهدة شارعةلذلك 

.األطراؾ فٌها
1
  

إال أن هذا الرأي كذلك ال ٌجد سندا قانونٌا لتبرٌره، فإذا ما سلمنا أن أؼلبٌة 

أساس قانونً ٌبرر  داألقلٌة دون وجوالمجموعة الدولٌة لها أن تطبق ما تراه هً على 

 األؼلبٌة. الستبدادٌمكن أن ٌعطً تبرٌرا هذا معناه خروج عن القانون وفها، تصرف

الدول ؼٌر  التزام األخٌر، فٌستند فً تبرٌروفً ما ٌخص الرأي الرابع و

  عضاء بالمٌثاق إلى أحد المنطلقٌن:األ

فإذا ما قامت إحدى الدول ؼٌر األعضاء بتنفٌذ توصٌة من توصٌات األمم  -1

المتحدة بمحض إرادتها ففً هذه الحالة ال ٌمكن القول بوجود إجبار صادر عن األمم 

ال تلزم  أن التوصٌات اعتبارالمتحدة ضد الدولة ؼٌر العضو لتنفٌذ هذه التوصٌات، على 

 ،كقاعدة عامة من تخاطبه

مجلس األمن الدولً إجراءات  باتخاذأما إذا ما كنت المسؤلة مرتبطة  -2

األمن الدولٌٌن، هنا فاألمم المتحدة ٌر األعضاء إذا ما أخلت بالسلم وردعٌة ضد الدول ؼ

تتصرؾ كوحدة دولٌة تعمل معا لمجابهة عدو مشترك ردا على تعدي هذه الدولة على 

 األمن الدولٌٌن إنما هو بمثابةخبلل بالسلم ون اإلسبق وقلنا إ المجموعة الدولٌة، ألنه

هنا ال ٌشترط موافقة الدولة المعتدٌة ؼٌر العضو على التعدي على المجموعة الدولٌة، و

.مٌثاق األمم المتحدة للقول بوجود مبرر أو أساس قانونً
2

 

                                                           
محمد طلعت الؽنٌمً، الوسٌط فً قانون السبلم: القانون الدولً العام أو قانون األمم وقت السلم، منشؤة المعارؾ،   1

  .054، 0551اإلسكندرٌة، 
 .615ماهر عبد المنعم أبو ٌونس، مرجع سابق، ص  2
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 إلى درجة الدول رقىانات التً ال تالقوة ضد الكٌ استخدامالمطلب الثالث: 

تضم ٌة أشرنا فً بداٌة هذا المبحث أن األمم المتحدة هً منظمة عالمأن سبق 

دولٌة تلزم  اتفاقٌة اعتبارهفً ذلك بؤحكام مٌثاق المنظمة بتلتزم  أؼلب دول العالم، التً

كما سلطنا الضوء على مسؤلة مخاطبة مٌثاق األمم المتحدة  لمنظمٌن لها؛جمٌع األعضاء ا

 16/12ظمة األممٌة، هذا ما نجده جلٌا فً نص المادةتلك الدول ؼٌر األعضاء فً المن

وصا ما تعلق منها بمسؤلة السلم التً تلزم الدول ؼٌر األعضاء بؤحكامه خص ،من المٌثاق

األساس القانونً الذي صعوبة فً إٌجاد المبرر و انعدام كما أوضحنا األمن الدولٌٌن.و

الذي تضمنته أحكام مٌثاق األعضاء، ووة العسكرٌة ضد الدول الق استخدامٌتم بموجبه 

صدقت علٌه؛ بعد ذلك حددنا األساس إلٌه الدول ووقعت و انضمتالمتحدة الذي األمم 

الذي ٌكمن فً األعضاء و القوة ضد تلك الدول ؼٌر استخدامالقانونً الذي ٌمكن بموجبه 

حكم نسبٌة امة التً تإضافة إلى المبادئ الع ،من مٌثاق األمم المتحدة 16/12المادة 

فً هذا أتى بها فقهاء القانون الدولً بررات التً مالالدولٌة، و واالتفاقٌاتالمعاهدات 

 الصدد.

إلى مرتبة  بل هناك كٌانات لم ترق ،الدول فقطشتمل على العالم ال تإن تركٌبة 

وٌمكن لهذه الكٌانات أن ترتكب أعماال  اإلشارة لها فً المواثٌق الدولٌة،الدول، إال أنه تم 

وصؾ القانون الدولً العام لها، ومن شؤنها أن  تكٌؾ على أنها أعمال عدوانٌة حسب

األمن الدولٌٌن. هنا ٌثار اإلشكال حول إمكانٌة ردع هذه الكٌانات من تشكل تهدٌدا للسلم و

 .لذلكاألساس القانونً  هو المسلحة ضدها؛ وماالقوة  استخدامخبلل 

القوة ضد هذه الكٌانات، ال  ستخداملكن قبل البحث فً مسؤلة األساس القانونً ال

وهذا ما سنتطرق له بالدراسة فً هذا المطلب من خبلل  ،بد من تحدٌد المقصود بها

فرعٌن، نحدد فً األول أنواع هذه الكٌانات، أما فً الفرع الثانً فسنتكلم عن األساس 

 القوة ضدها. ماستخداالقانونً الذي ٌخولنا 
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 ع الكٌانات التً هً ما دون الدولالفرع األول: أنوا

الطرؾ إذا كان الواقع الدولً أثبت أن الدولة المستقلة كانت والزالت تعتبر 

أخرى على صعٌد  إال أن هذا لم ٌمنع من ظهور كٌاناتاألساسً فً العبلقات الدولٌة 

تؤثٌرها فً ممارسة العبلقات الدولٌة عن تؤثٌر الدول، بل أنها المجتمع الدولً، ال ٌقل 

 فً تلك العبلقات.أصبحت طرفا أصلٌا 

 التً تسعى للحصول على االستقالل أوال: حركات التحرر

لقد أصبحت حركات التحرر الوطنً ظاهرة سٌاسٌة وسمة من سمات منتصؾ 

دول شتى من العالم، وجوهر االحتبلل التً وقعت فً ظاهرة القرن العشرٌن كرد على 

هذه الحركات سٌاسٌة واجتماعٌة أما وسابلها فهً سٌاسٌة بمقدار ما هً عسكرٌة، أما 

حركات التحرر الوطنً ٌعادل حربا  إن الكفاح الذي تقوده. هدفها فهو سٌاسً بالكامل

لواقع ة وسٌاسٌة إٌجابٌة، وباالسبلح ولها أهداؾ عسكرٌ استعمالللسٌاسة ب ثورٌة وامتدادا

ال تملك أسلحة حدٌثة أو صناعة متطورة أو جٌوشاً نظامٌة ولكنها تملك المقومات  هً

من  .األساسٌة للتحرر الوطنً وبمقدمتها اإلرادة الوطنٌة ورفض العبودٌة واالحتبلل

الطبٌعً أن ٌكون رّد فعل شعوب األقالٌم المحتلة النهوض بتؤسٌس حركات تحرر وطنً 

كفاح السٌاسً والمسلح واللجوء إلى أٌة وسٌلة أخرى فٌما لو لكً تمارس حقها فً ال

حرر فً آسٌا لقد تؤسست حركات الت .األجنبً تعرضت تلك الشعوب لبلحتبلل والعدوان

وأفرٌقٌا وأمرٌكا البلتٌنٌة وازداد نشاطها بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، أي فً المرحلة 

نتٌجة توفر عوامل داخلٌة أو أخرى خارجٌة، كما  ،المعروفة باسم النظام الدولً الحالً

.شهدت تلك المستعمرات تنّوعاً فً أسالٌب الكفاح السٌاسً واالقتصادي والعسكري
1

 

ده الشعوب عبر ر الكفاح الذي تقومفهوم حركات التحرر الوطنً بتطو رتطولقد 

وؾ التً لظرنسجم هذا المفهوم المتحرك مع ااجل االستقبلل، وأمختلؾ المراحل من 

إال أن هذا المفهوم  .ولً وتطوٌر األهداؾ التً تعمل على تحقٌقهاتطرأ على المجتمع الد

هه ال زال ٌكتنفه فً الوقت الراهن الكثٌر من الؽموض لتشاب -مفهوم حركات التحرر –

                                                           
 .615 بن عامر تونسً، مرجع سابق، ص  1
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ركات التجمعات إلى حد ٌصعب التمٌٌز بٌنها، مثل الحمع أنواع أخرى من التنظٌمات و

 الحركات اإلرهابٌة.و نفصالٌةاال

ألجل تمٌٌزها عن  دقٌق للحركات التحررٌةووضع تعرٌؾ موحد و إن عدم ضبط

كال ال ٌمكن أن نعزوه إلى صعوبة أو إش التنظٌمات المسلحة األخرىباقً الحركات و

وجود إرادة سٌاسٌة للدول  ملكن األمر ٌتعلق بعدو ،قانونً على المستوى الدولً

القوة ضد  ستخدامحتى تجعل المجال متاحا أمامها ال خصوصا الكبرى منها، وهذا

 الكٌانات التحررٌة صاحبة القضاٌا المشروعة بذرٌعة محاربة و مكافحة اإلرهاب.

فٌه فقهاء  اجتهدهو ما  لتعرٌفات المتعلقة بحركات التحررما ٌمكن أن نجده فً مسؤلة او

الؽنٌمً لحركات  القانون الدولً، من ذلك مثبل التعرٌؾ الذي أعطاه األستاذ طلعت

إقلٌمه  استعادةشعب فً حركات التحرر هً حركات تستند إلى حق ال »التحرر بقوله: 

تتخذ عادة من و ،الجماهٌر الؽاضبة على المؽتصب تستمد كٌانها من تؤٌٌدو ،المؽتصب

 –نها ، ثم إتقوم علٌه بتدرٌب قواتهاوٌنها وطة حرما لها تستمد منه تمأقالٌم الببلد المحٌ

زٌمة جٌوش إنما تركز جهودها على تحدي اإلرادة الؽاضبة، ال على ه -بسبب إمكانٌاتها

.« فً حرب منظمة االحتبلل
1
  

هو حق كل أمة فً أن تكون  »بقوله:    Alfred COBBANالفقٌه  اكما عرفه

.« نها بنفسهاتقوم بتقرٌر شإوذات كٌان مستقل وأن 
2

 BROWNLIEأما الفقٌه   

شكل وحق كل جماعة وطنٌة فً أن تختار بنفسها شكل نظامها السٌاسً  »ٌعرفه بؤنه: ف

.« عبلقاتها بالجماعات األخرى
3

من  KRYLOWسار تقرٌبا فً نفس السٌاق الفقٌه و 

                                                           
 .145محمد طلعت الؽنٌمً، مرجع سابق، ص    1

2  Alfred COBBAN, National self-determination, Oxford University Press, London, 1944, 

p 45. 

3 Ian BROWENLIE, principles of public international Law, Clarendon Press, Oxford, 

1973, p 575. 
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سواء  ،تحدٌد مستقبلهاو شكل نظامها السٌاسً اختٌارحق كل أمة فً  »خبلل تعرٌفه: 

.« جزءا منها أم بتشكٌل دولة جدٌدة عن الدولة التً تشكل باالنفصال
1
  

بٌن الفقهاء حول مسؤلة تعرٌؾ حركات  االختبلؾبالرؼم من وجود نوع من 

الخصابص التً حول حد أدنى من الشروط و االتفاقمن  اإال أننا نبلحظ نوع ،التحرر

 ؼٌرها من التنظٌمات أو الحركات المسلحة، من أهمها:تتمٌز بها حركات التحرر دون 

 تحقٌق استقبلل الببلد من خبلل تهدؾ حركات التحرر إلىالهدف:   -1

وبناء الدولة فً مرحلة ما بعد  ،الوطنٌة علٌها السٌادة بسطو المستعمرة تحرٌر األرض

 .التحرٌر

الوطنً تتسم  تحرٌرحركات الالمشروعٌة بالنظر إلى القانون الدولً:   -2

ٌّة من حٌث أهدافها بالحركات من  دولًالصفة فً اهتمام القانون ال وتظهر هذه ،بالعالم

منحها امتٌازات وصبلحٌات معٌنة أهمها اإلقرار كذا حٌث تنظٌمها واالعتراؾ بها و

لحركات التحرر الوطنً بحقها فً ممارسة الكفاح المسلح والعمل الدبلوماسً على 

 منظماتالمشاركة فً الحتى وحقها فً طلب وتلقً المساعدات الّدولٌة والصعٌد الّدولً 

.دولٌةال
2 

فوجود األرضٌة الداخلٌة أو الخارجٌة  :توفر المجال الداخلً والخارجً  -3

ؤن تباشر بؤعمالها والسٌما العسكرٌة منها، بٌسمح للحركات  أمر مهم جدا حٌث

علٌها حركات التحرر الوطنً واألرضٌة الداخلٌة تعنً وجود مناطق محررة تقٌم 

عنً حصول الحركة فٌالمجال الخارجً  مادارٌة والتعلٌمٌة والعسكرٌة، أمإسساتها اإل

على قواعد خلفٌة فً البلدان المجاورة تمّكنها من تنظٌم قواتها وتدرٌبها وتنطلق منها 

.فعالٌاتها
3 

 

                                                           
العمري زقار منٌة، الدفاع الشرعً فً القانون الدولً العام، مذكرة ماجستٌر فً القانون العام: فرع القانون   1

 .24، ص 6100والقضاء الجنابً الدولٌٌن، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة قسنطٌنة، 
أو انضمام حركات التحرر إلى المنظمات الدولٌة ال ٌكسبها صفة العضوٌة الكاملة كما هو الشؤن بالنسبة  مشاركة 2

 للدول كاملة السٌادة، بل تتحصل أحٌانا على صفة عضو مراقب.
 .621 بن عامر تونسً، مرجع سابق، ص  3
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 اعات المحاربة فً الحروب األهلٌةثانٌا: الجم

أشكاال القدم صراعات داخلٌة أخذت صورا والحضارات منذ شهدت األمم و

من المنطقً أن و ، العصٌان، االنشقاق أو االنفصال،من ذلك حاالت التمرد ،فةمختل

تندرج ضمن الشإون  اعتبارهااخلٌة للدول مثل هذه المسابل بتعالج التشرٌعات الد

طشاع تاُوٞج أُغِذح ك٢ اطاس  Guerre Civileٌقصد بالحرب األهلٌة  الداخلٌة للدول.

دُٝح ٝادذج، ٣ذٝس ت٤ٖ طائلر٤ٖ ذرظاسػإ ٖٓ أجَ اُغ٤طشج ػ٠ِ اه٤ِْ اُذُٝح أٝ جضء 

ُٞهد ٓ٘ٚ، ٣ٝثِؾ دذا ٖٓ االذغاع ٣رجاٝص ٓجشد ثٞسج أٝ ػظ٤إ ٓذذٝد. ُٝوذ ظٜش ك٢ ا

، دٕٝ جذ٣ذ، ذٔثَ ك٢ اٗخشاط دٍٝ أج٘ث٤ح ك٤ٜا أٝ ذث٤شٛا اُشاٖٛ ُِذشب األ٤ِٛح ٗٔٞرج

ُجٞء اُذُٝح األج٘ث٤ح ا٠ُ أػٔاٍ دشب ًالع٤ٌ٤ح؛ ٝاُغئاٍ أُطشٝح ٓا ٓغرٟٞ االٗخشاط 

اٌُاك٢ ُرلؼ٤َ اذلاه٤اخ ج٤٘ق؟ ال ٣وذّ اُوإٗٞ اُذ٢ُٝ أجٞتح ده٤وح ػٖ ٛزا اُغئاٍ.
1

 

تؤخذ بعدا دولٌا، أو  من شؤنها أن وانعكاسات ٌمكن أن تكون للحرب األهلٌة آثار

من شؤنها أن تشكل تهدٌدا للسلم واألمن الدولٌٌن، وهذا ما ٌدفع إلثارة تساإل  باألحرى

تدور  أنها قانونً حول مدى عبلقة القانون الدولً العام مع الحرب األهلٌة بالرؼم من

حاٌدة نتصور وقوؾ باقً الدول م ضمن النطاق الداخلً للدولة، فمن المنطقً أال

الدولة التً تشهد حربا أهلٌة، بل منها من ٌناصر  متفرجة على المشهد الداخلً لتلكو

، المتمردٌنة التً ٌدور الصراع على أرضها، ومنها من ٌقؾ إلى جانب المنشقٌن والدول

.فلكل منها مصالح تحاول الحفاظ علٌها
2
  

لى طرقوا إمن بٌن الفقهاء الدولٌٌن األوابل الذٌن ت DE VATTELٌعتبر الفقٌه و

 عتبرت فبة عدٌدةكلما ا »القانون الدولً العام حٌث قال:  أحكامومسؤلة الحرب األهلٌة 

                                                           
1 Omar SADALLAH, Op.Cit, pp 167-168. 

القانون الدولً اإلنسانً، الطبعة الثانٌة، المعهد العربً لحقوق اإلنسان واللجنة الدولٌة عامر الزمالً، مدخل إلى   2

 .11، ص 0553للصلٌب األحمر، تونس، 
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رأت نفسها فً حالة اللجوء إلى السبلح، فإن الحرب نفسها على حق لمقاومة السلطان و

.« بمثل ما تكون بٌن أمتٌن مختلفتٌنبٌنها ٌجب أن تدور 
1

 

تلك  كما ٌرى الدكتور عبد العزٌز محمد سرحان أن المقصود بالحروب األهلٌة

ٌن الحكومة أو السلطة المركزٌة المنازعات المسلحة التً تقع على إقلٌم إحدى الدول ب

إحدى حركات المعارضة أو العصٌان المسلح داخل الدولة، و ٌكون هدؾ هذه األخٌرة و

ؽٌٌر الوضع السٌاسً، تهو قلب نظام الحكم فً الببلد و –حركات المعارضة المسلحة  –

المسلحة إلى  الحركات كما ٌمكن أن تصبو هذه القابم فٌها، االقتصاديو االجتماعً

أو الحصول على الحكم الذاتً فً جزء من إقلٌم الدولة، كما ٌمكن أن تنشب  االنفصال

الحروب األهلٌة عندما تتنازع طابفتان أو أكثر على السلطة فً إحدى الدول فً ؼٌاب 

الحكومة أو السلطة.
2

 

النزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة ٌنصرؾ والحرب األهلٌة  اصطبلحواقع الحال أن 

فً بداٌات ظهور خل حدود إقلٌم الدولة الواحدة، وإلى النزاعات المسلحة التً تثور دا

النظر فً مسؤلة  اختصاصالتنظٌم الدولً فإن القانون الدولً العام لم ٌسند لنفسه 

تطبٌق على تلك النزاعات الداخلٌة فً بٌان القانون الواجب ال استقربل  ،الحروب األهلٌة

دولة التً تدور الحرب ضمن حدودها، إال أن تزاٌد على اإلحالة إلى القانون الداخلً لل

بروزها بحدة على الساحة الدولٌة فرض على القانون الدولً الحروب األهلٌة و

جنٌؾ  اتاتفاقٌفً المادة الثالثة المشتركة بٌن  فً األمر، هذا ما نلمسه جلٌا االختصاص

المتعلق بالنزاعات و 1977وكول اإلضافً الثانً لسنة ثم من خبلل البروت األربع

المسلحة ؼٌر الدولٌة.
3

 

                                                           
1 M. DE VATTEL, Droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite 

et aux affaires des nations et des souverains, Tome 2, volume 3, A Londres,  MDCCLVIII, 

p 061. 
سامح عبد القوي السٌد، التدخل الدولً اإلنسانً بٌن المشروعٌة وعدم المشروعٌة وانعكاساته على الساحة الدولٌة،   2

 .610-611، ص 6106دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، 
، ص 6111الطبعة الخامسة، دار الكتب القومٌة، مصر، شرٌؾ عتلم، محاضرات فً القانون الدولً اإلنسانً،   3
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كتفت ، أنها ا1949تفاقٌات جنٌؾ لعام ظ على المادة الثالثة المشتركة اللكن المبلح

 أراضًالدابر فً و « ح الذي لٌس له طابع دولًالنزاع المسل »فً جملتها األولى بذكر 

تطبٌق  « كل طرؾ فً النزاع »توجب على حد األطراؾ السامٌة المتعاقدة، وأ

بل تنطلق من كونه ظاهرة  لم تعرؾ الحرب األهلٌة أو النزاع ؼٌر الدولًوأحكامها، 

إال أننا ٌمكن أن نستشؾ تعرٌفا ضمنٌا للحرب األهلٌة من خبلل هذه المادة،  موضوعٌة؛

قوات المسلحة لدولة ما مواجهة مع فبة أو بعض الفبات بؤنها تلك التً تخوض فٌها ال

.داخل ترابها الوطنً
1

 

 

إلى  رقىانات التً ال تالقوة ضد الكٌ ستخدامالفرع الثانً: األساس القانونً ال

 درجة الدول

األمن الدولٌٌن، فإنها تؤثرت إلى حد األمم المتحدة مهمة حفظ السلم و منذ أن تبنت

بالخصوص تلك الصراعات لدولٌة، والتً تشهدها الساحة اكبٌر بتلك التطورات 

مما كان له تؤثٌر  ،مجتمع الدولًالصدامات الحاصلة بٌن القوى الدولٌة العظمى فً الو

عات خصوصا تلك النزا ،نعكاس على تعامل منظمة األمم المتحدة مع النزاعات الدولٌةاو

تقرٌر المصٌر الذي تسعى له تلك هنا نقصد مسؤلة حق التً ال تؤخذ طابعا دولٌا، و

 االكٌانات التً تسمى بحركات التحرٌر، الذي ٌعتبر أحد المبادئ األساسٌة التً نص علٌه

تقرٌر المصٌر ومبدأ حفظ السلم لقد ربطت األمم المتحدة بٌن مبدأ حق و المٌثاق األممً.

خصوصا بعد أن  ،ت المنظمة ألجلهاتً أنشباألمن الدولٌٌن الذي هو من أهم الؽاٌات الو

منذ قٌامها أصبح هذا المبدأ لذا و ما للسلم واألمن،خبلله افتقدٌن شهد العالم حربٌن عالمٌت

ة كل ما من شؤنه المساس بالسلم من أهم ؼاٌات األمم المتحدة، فقد عملت على مجابه

ت األمن الدولٌٌن بصورة أدٌانا توسعت فً مفهوم حفظ السلم ولكنها أح األمن الدولٌٌن؛و

أمور تعد من الشإون الداخلٌة للدول.و هٌنإلى ربطها ب
2

 

                                                           
 .13عامر الزمالً، مرجع سابق، ص   1
 .651مرجع سابق، ص  مسعد عبد الرحمان زٌدان قاسم،  2
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الحروب األهلٌة الداخلٌة فً ظاهرة مٌبلد حركات التحرر وإلى أن شارة تجدر اإل

بالخصوص فً  اوأخذت منحى خطٌر ،الدول تزاٌدت وتٌرتها بعد نهاٌة الحرب الباردة

عات فٌها حتى النزا أدت إلى حدوث كوارث إنسانٌة لم تتسببودول العالم الثالث، 

األمم المتحدة مكتوفة األٌدي بل سارعت للتدخل  فً هذا الصدد لم تبق الدولٌة المسلحة؛

من شؤنها أن تشكل تهدٌدا للسلم داخلٌة مهما كان نوعها  اضطراباتمعتبرة أن أٌة 

حة ضد بعض الكٌانات الداخلٌة، القوة المسل استعمالاألمن الدولٌٌن، معطٌة لنفسها حق و

علٌه لتفعٌل  استندتالشًء الذي أثار العدٌد من التساإالت حول األساس القانونً الذي 

 لمرتبة الدول. المٌثاق ضد الكٌانات التً لم ترقالفصل السابع من 

أو كانت حركات تحرر أسواء  ،إن هذه الكٌانات قد تقرر لها مركز قانونً دولً

تخوضها تعد بمثابة حروب دولٌة؛ ن الحروب التً إجماعات مسلحة فً حرب أهلٌة، و

منه والمادة  األولى المادة فً حق تقرٌر المصٌر ذكر أورد قد المتحدة األمم مٌثاق نإذ أ

 لعام الدولٌٌن العهدٌن من المشتركة األولى المادة فً الحق هذا ذكر ورد كما ،99

 العامة الجمعٌة اتخذته الذي 1514 رقم القرار إلى اإلشارة بمكان األهمٌة ومن ،6611
كما أكدت ، المستعمرة والشعوب للبلدان االستقبلل منح بإعبلن الخاص 1960 عام

 الطبٌعة ذات القرارات من العدٌد فً المبدأ هذا على المتحدة لؤلمم العامة الجمعٌة
 الودٌة بالعبلقات المتعلقة الدولً القانون مبادئ بإعبلن ةالخاص توصٌةكال ،القاعدٌة

 .طبقا لمٌثاق األمم المتحدة الدول بٌن والتعاون

به حركات التحرٌر  تتمتع الذي القانونً المركز تإكد القانونٌة التطورات هذه 

  :ذلك على ٌترتب مما ،اآلمرة الدولٌة القواعد من بؤنه ،المصٌر تقرٌر وحقها فً

 القانون لجنة أن إذ دولٌة، جرٌمة مثلت المصٌر تقرٌر قاعدة مخالفة أن  -1
 دولً إللزام الحاد االنتهاك الدولٌة الجرابم من أنه ذكرت المتحدة لؤلمم التابعة الدولً

 االستعماري الحكم إبقاء أو تؤسٌس مثل المصٌر تقرٌر حق لحماٌة أساسٌة أهمٌة ذي
 بالقوة.
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 السبل بكافة الحق هذا نٌل على تعمل أن الشعوب حق من أن كما  -2
 الحق. هذا إعمال أجل من المسلح الكفاح فً القانونً الحق فلها تستطع لم وإذا ،السلمٌة
أٌة  فإن ،97 المادة فً المعاهدات لقانون ناٌفٌ معاهدة لنصوص إعماال  -3

 برامها مخالفة لحق تقرٌر المصٌر تكون باطلة بطبلنا مطلقا.معاهدة دولٌة ٌتم إ
 

إن إقرار األمم المتحدة بالمركز القانونً لهذه الكٌانات معناه تمتعها بحماٌة قانونٌة 

 وفً المقابل علٌهاشؤنها شؤن الدول صاحبة السٌادة،  ،لحرب مسلحة لجوبهادولٌة عند 

ن أو ما من عمل من أعمال العدوا ارتكابأن تلتزم بالحدود التً تلتزم بها الدول فً عدم 

ات لتزاماألمن الدولٌٌن؛ ففً حال ما أخلت هذه الكٌانات بهذه االلسلم وشؤنه المساس با

فإنها تتعرض لما تتعرض له الدول من فرض عقوبات ضدها، خصوصا التدابٌر 

للعمل العسكري معناه  لجوبهامعاملة حركات التحرر كمعاملة الدول حٌن إن  العسكرٌة.

ات لتزاملتصرؾ ٌخل باال ارتكابهاإخضاعها لنفس القٌود التً تخضع لها الدول حٌن 

الدولٌة، حتى ال تكون فً وضع أفضل من الدول كاملة السٌادة، و أال تكون فً منؤى عن 

األمن الدولٌٌن.قواعد السلم و انتهاكأي قٌد ٌحد من لجوبها إلى 
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .613-612مرجع سابق، ص  ماهر عبد المنعم أبو ٌونس،  1



  

223 
 

 المبحث الثانً

 القوة ستخدامالنطاق اإلقلٌمً ال

القوة العسكرٌة الوسٌلة أو الحل األخٌر الذي ٌلجؤ إلٌه  ستخدامٌعتبر اللجوء ال

بالرؼم من أن و بقواعد الشرعٌة الدولٌة، لتزامالمجتمع الدولً إلجبار دولة ما على اال

القوة المسلحة فً هذه الحالة،  استخدامالقانون الدولً العام قد أضفى صفة الشرعٌة على 

كذا و ة تلتزم بها كل أطراؾ النزاعد قانونٌقواعأنها ٌجب أن تدار بوسابل منظمة وإال 

القوة ٌجب  استخداماللجوء إلى  لقواعد القانون الدولً العام فإن استناداة؛ فالدول المحاٌد

ٌخضع ألحكام  تؤدٌبًلب من منظمة دولٌة كإجراء ردعً وأال ٌكون إال بناء على ط

حتى فً  ،القوة فً العبلقات الدولٌة استخداملما كان ٌنجر عن و مٌثاق األمم المتحدة.

فقد كان من الضروري أن  ،وخٌمة على العالمالمشروعة منها، من آثار سلبٌة و الحاالت

نعكاساتها الخطٌرة.لً بالتنظٌم لٌخفؾ من وٌبلتها واٌتعرض لها المجتمع الدو
1
  

تطرح العدٌد من التساإالت، من  القوة العسكرٌة استخدامتنظٌم ٌد وٌإن مسؤلة تق

ٌز تؤدٌبها دون تمٌمن إقلٌم الدولة المراد ردعها و ستهداؾ كل جزءا مدى إمكانٌة، ذلك

دعمها خارج سندها وانت الدولة المعتدٌة تجد إذا ما كو بٌن ما هو مدنً أو عسكري،

ل دوال أو القوة خارج إقلٌم هذه الدولة لٌشم استخدامحدود إقلٌمها فهل ٌمكن أن ٌمتد 

 بة قواعد خلفٌة للدولة المعتدٌة.مناطق أخرى تعتبر بمثا

من خبلل دراسة حالة انحصار استخدام هذا ما سنتطرق إلٌه فً هذا المبحث، 

بعده ندرس تلك فقط دون ؼٌرها ) المطلب األول (،  القوة ضد إقلٌم الدولة المستهدفة

لٌشمل دوال  إقلٌم الدولة المستهدفة القوة خارج استخدامتجاوز الحالة التً ٌمكن فٌها 

 أخرى ) المطلب الثانً (.
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 القوة ضد إقلٌم الدولة المستهدفة استخدام انحصارالمطلب األول: 

أي أن  ،إن كانت تتسم بالشرعٌة الدولٌةالقوة المسلحة حتى و ستخدامإن  اللجوء ال

راعً قواعد القانون الدولً المنظمة للنزاعات ظلة األمم المتحدة، علٌه أن ٌتكون تحت م

ادئ قواعد تستهدؾ المب العتبارهاالمسلحة لما تحمله هذه القواعد من أبعاد إنسانٌة، 

ٌقول حٌث لٌه قواعد القانون الدولً العام، الهدؾ الذي تصبو إالتً هً الؽاٌة و اإلنسانٌة

نون النزاعات المسلحة على ٌجب أن ٌطبق من قواعد قا »الدكتور ماهر عبد المنعم: 

ٌات وطبٌعتها، م مع هذه العملة بواسطة القوات الدولٌة ما ٌتبلءالقو استخدامعملٌة 

اعد المتعلقة باألهداؾ المدنٌة ٌستبعد ما ٌتناقض معها، فٌجب أن تطبق جمٌع القوو

ن والمدنٌٌن وحماٌة المرضى والجرحى وحماٌة القوافل الطبٌة وتلك المتعلقة بالمفقودٌ

.« المتوفٌنو
1

 

ألحكام المتعلقة بوسابل ، تهدؾ اة األطراؾ المتحاربةبناء على مبدأ تقٌٌد حرٌ

طرقه إلى وضع قٌود على سلوك أطراؾ النزاع أثناء العملٌات القتالٌة؛ على هذا القتال و

 استخدامحظر دابرة القوات المقاتلة من جهة و األساس ٌجب حصر هذه العملٌات فً

 بعض أنواع األسلحة.

الفبات المحمٌة بموجب قواعد هداؾ وما هً األ كان لزاما تحدٌد وتبٌانلذا 

، وفً نفس السٌاق ٌجب كذلك الحدٌث عن طبٌعة استهدافهاالدولً والتً ٌحظر  القانون

هذا ما سوؾ  سواء التً ٌسمح استعمالها وتلك التً ٌحظر استخدامها.ع األسلحة ونو

الحدٌث عن مسؤلة جوهرٌة فً استخدام القوة المسلحة أال ه من خبلل نجٌب علٌندرسه و

 ستخدامعدم جواز اال) الفرع األول ( وكذا  عدم جواز ضرب األهداؾ المدنٌةوهً 

 ) الفرع الثانً (. المطلق لؤلسلحة

 

 

                                                           
عبد القادر، استخدام القوة فً إطار القانون الدولً اإلنسانً، مذكرة ماجستٌر، كلٌة الحقوق، جامعة الجزابر،  مرزق  1
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 ل: عدم جواز ضرب األهداف المدنٌةالفرع األو

 ركٌزتٌن أساسٌتٌن هما: دعامتٌن والمسلحة منذ نشؤته على ٌقوم قانون النزاعات 

هو ما ال ٌخلو منه أي نزاع، إذ على األطراؾ الضرورة العسكرٌة: و  -

 ،القوة المسلحة استخدامما هو ضروري من قوة فقط لتحقٌق هدؾ  استخدامالمتحاربة 

علٌه، فإذا ما تم ذلك ٌصبح ما عداه تجاوزا لمبررات  واالنتصاروهو شل قوة الخصم 

 القوة المسلحة. استخدامضرورة 

شناعة الحرب إال أنه ال ٌجب أن تخلو من رؼم من قساوة واإلنسانٌة: بال  -

الجانب اإلنسانً، إذ ٌوجب مبدأ اإلنسانٌة على كل أطراؾ النزاع حتى أولبك الذٌن 

ل ما هو دون الضرورة عن ك واالنتهاءالقوة ألؼراض مشروعة الكؾ  ستخدامٌلجإون ال

مبدأ اإلنسانٌة هو الذي ٌمٌز قانون و ما تقوم به من قبٌل المحظور؛ اعتبرإال العسكرٌة، و

تبرر الضرورة القضاء على من لم أن ال ٌمكن  ، حٌثحماٌة ضحاٌا النزاعات المسلحة

ٌعد قادرا على القتال أو من ال ٌشارك فٌه أصبل.
1 

من البروتوكول األول األعمال التً تهدؾ لزرع  10/16لقد حظرت المادة 

الرعب بٌن المدنٌٌن، بل أكثر من ذلك فحتى فً مٌدان المعركة نفسه ٌجب مراعاة من لم 

ٌعد قادرا على مواصلة القتال، من ذلك مثبل الشخص الهابط بمظلة إثر إصابة طابرته، 

كما ٌمنع اللجوء لتصفٌة الخصم أو التهدٌد بها.
2
  

هم األشخاص المدنٌون، المسلحة  الفبات تضررا من النزاعاتولعل أكثر الشرابح و

 اتفاقٌةعند إبرام  0545لم ٌتوصل القانون الدولً إلى معالجة حالة هذه الفبة إال عام و

بحة جنٌؾ الرابعة المتعلقة بحماٌة المدنٌٌن زمن الحرب، هذا بعد القصور الذي عرفته ال

سنة ول لمن البروتوكول األ 11/10فقد عرفت المادة  الهاي لضمان الحماٌة البلزمة،

 المدنً هو أي شخص ال ٌنتمً إلى فبة من فبات األشخاص »المدنٌٌن بقولها:  0533

                                                           
 .34عامر الزمالً، مرجع سابق، ص   1

.                                 61، المادة 0513قوانٌن وأعراؾ الحرب البرٌة لسنة  البحة الهاي الخاصة بإحترام  2

 .40-41وكذلك البروتوكول األول، المادة 
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الرابعة من  السادس من الفقرة)أ( من المادةالمشار إلٌها فً البنود األول والثانً والثالث و

إذا ثار الشك حول ما إذا ، و-البروتوكول  –من هذا الملحق  41المادة الثالثة و االتفاقٌة

 االتفاقٌةكما كفلت    .«ٌر مدنً فإن ذلك الشخص ٌعد مدنٌاما مدنٌا أم ؼ كان شخص

بؤي شكل كان، فً حالة الذٌن ٌجدون أنفسهم فً لحظة ما والرابعة الحماٌة لؤلشخاص 

، تحت سلطة طرؾ فً النزاع لٌسوا من رعاٌاه أو دولة احتبللقٌام نزاع مسلح أو حالة 

لٌسوا من رعاٌاها. احتبلل
1     

من نفس البروتوكول  44القواعد التً تضمنتها المادة وبالرجوع إلى األحكام و

ة بٌن السكان المدنٌٌن والمقاتلٌن واجب التفرق باحتراماألول، فإن أطراؾ النزاع ملزمون 

فً هذا السٌاق على من جهة، والممتلكات المدنٌة واألهداؾ العسكرٌة من جهة أخرى، و

إضافة إلى  عملٌاتها العسكرٌة على األهداؾ العسكرٌة فقط. األطراؾ المتقاتلة أن تقصر

قره القانون الدولً اإلنسانً لمفهوم المدنٌٌن، فإنه أعطى المزٌد من التؤوٌل الواسع الذي أ

طفال، هم النساء، األالشرٌحة الواسعة للمدنٌٌن أال و العناٌة لفبات خاصة ضمن

الصفة المدنٌة لدٌهم ولكن  النعداملٌس  ن. هذاكذا الصحفٌوالجنسٌة و البلجبون، عدٌمو

تحسبا لما ٌمكن أن ٌتعرضوا له من تجاوزات أثناء النزاعات المسلحة.
2

 

مما سبق نبلحظ أن المعٌار الممٌز هنا هو معٌار الجنسٌة، لكن ٌمكن أن ٌحصل 

وجود أشخاص عدٌمً الجنسٌة تحت سلطة أحد أطراؾ النزاع، فً هذه الحالة وبالرؼم 

رهم لٌسوا من رعاٌا إحدى الدول أطراؾ النزاع، إال أن معاهدة جنٌؾ الرابعة من اعتبا

فً  11أوضحت المادة كما  تطبق علٌهم كذلك بالرؼم من عدم نصها على ذلك صراحة.

على أن مفهوم السكان المدنٌٌن ٌشمل كل األشخاص  بروتوكول األولفقرتها الثانٌة من ال

                                                           
 »على:  0545من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة بشؤن حماٌة األشخاص المدنٌٌن وقت الحرب لسنة  14/10تنص المادة   1

لبك الذٌن ٌجدون أنفسهم فً لحظة ما وبؤي شكل كان، فً حالة قٌام نزاع األشخاص الذٌن تحمٌهم االتفاقٌة، هم أو

 .«مسلح أو احتبلل، تحت سلطة طرؾ فً النزاع لٌسوا من رعاٌاه أو دولة احتبلل لٌسوا من رعاٌاها 
 .51شرٌؾ عتلم، مرجع سابق، ص   2
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ص منعزلٌن بٌنهم ال ٌستوفون شروط تعرٌؾ جود أشخامدنٌٌن، حتى وإن صادؾ وال

المدنٌٌن، فإن ذلك ال ٌجردهم من تلك الصفة.
1

   

المقاتلٌن، فإنه ٌفرق اإلنسانً بٌن األشخاص المدنٌٌن وكما فرق القانون الدولً 

فً  16بموجب المادة نه والعسكرٌة وتلك األهداؾ المدنٌة، حٌث إ كذلك بٌن األهداؾ

البروتوكول األول التً تعرؾ األهداؾ العسكرٌة العٌنٌة بؤنها األشٌاء فقرتها الثانٌة من 

أو  كان ذلك بطبٌعتهاأسواء  ،بٌةفعالة فً األعمال الحرهمة مباشرة والتً تساهم مسا

ستٌبلء ق تدمٌرها الكلً أو الجزبً أو االالتً ٌحقها، واستخدامبموقعها أم بؽاٌتها أم ب

ابدة فابدة عسكرٌة، أي أن المبدأ العام ٌقضً أن توجه علٌها أو تعطٌلها فً الظروؾ الس

هداؾ العسكرٌة دون ؼٌرها.األعمال الحربٌة ضد األ
2

 

عن القٌام أو توجٌه  باالمتناعتلزم القواعد الدولٌة أطراؾ النزاعات المسلحة و

بلزمة ال االحتٌاطاتكل  اتخاذالحرص على و ،ات عشوابٌة ضد األهداؾ المدنٌةضرب

كما ٌستوجب على تلك األطراؾ مراعاة معٌار أو قاعدة  بؤي هجمة مسلحة، قبل القٌام

ص علٌها فً من المنشآت المدنٌة المنصووالتناسب أثناء القٌام بضرباتها العسكرٌة. 

نٌٌن ال الثانً تلك المنشآت التً تمثل حاجة ضرورٌة للسكان المدالبروتوكولٌن األول و

 دور العبادة. ً الثقافٌة وعنها وحتى المبان االستؽناءٌمكنهم 

                                                           
النزاعات الدولٌة المسلحة فً الفقرتٌن المتعلق بحماٌة ضحاٌا  0545من البروتوكول األول لسنة  11عرفت المادة   1

 ٌندرج فً السكان المدنٌٌن كافة األشخاص المدنٌٌن. -6 »، األشخاص والسكان المدنٌٌن بؤنهم: 11و 16

 .«ال ٌجرد السكان المدنٌٌن من صفتهم المدنٌة وجود أفراد بٌنهم ال ٌسري علٌهم تعرٌؾ المدنٌٌن  -1

حماٌة عامة لؤلهداؾ المدنٌة أو ما ٌسمى فً صلب هذا  0545من البروتوكول األول لسنة  16لقد كرست المادة   2

ال تكون األعٌان المدنٌة محبل  -0 »البروتوكول باألعٌان المدنٌة، مع إعطابها تعرٌفا لهذه األعٌان المدنٌة بقولها: 

 األعٌان التً لٌست أهدافا عسكرٌة وفقا لما قررته الفقرة الثانٌة. للهجوم أو لهجمات الردع، واألعٌان المدنٌة هً كافة

تقتصر الهجمات على األهداؾ العسكرٌة فحسب، وتنحصر األهداؾ العسكرٌة فٌما ٌتعلق باألعٌان على تلك التً  -6

ا، والتً ٌحقق تسهم مساهمة فعالة فً العمل العسكري سواء كان ذلك بطبٌعتها أم بموقعها أم بؽاٌتها أم باستخدامه

 تدمٌرها التام أو الجزبً أو االستٌبلء علٌها أو تعطٌلها فً الظروؾ السابدة حٌنذاك مٌزة عسكرٌة أكٌدة.

إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عٌن ما تكرس عادة ألؼراض مدنٌة، مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر  -1

 .«لة للعمل العسكري، فإنه ٌفترض أنها ال تستخدم كذلك أو مدرسة، إنما تستخدم فً تقدٌم مساهمة فعا
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هدؾ األعٌان المدنٌة أو تلك كما تجدر اإلشارة أن الهجمات العشوابٌة التً تست

الدفاع المنشآت التً تمثل ضرورة حٌوٌة للسكان المدنٌٌن أو األماكن الخالٌة من وسابل 

 تاتفاقٌا اعتبرتؤنها جرابم حرب، حٌث الثقافٌة ٌمكن وصفها بأو اآلثار التارٌخٌة و

الجسٌمة، حتى أن الضرورات العسكرٌة ال ٌمكنها أن  االنتهاكاتجنٌؾ ذلك فً عداد 

تبرر هذه الضربات العشوابٌة.
1

 

عقاب لدولة و القوة العسكرٌة كوسٌلة ردع ستخدامال لجوبهاإن األمم المتحدة عند 

بالقواعد المتعلقة   لتزامهً كذلك االمواثٌق القانون الدولً، علٌها أحكام و انتهكتما 

هذه الحالة الؽاٌة منه نبٌلة القوة المسلحة فً  استخدامبالرؼم من أن  ،بالنزاعات المسلحة

كذا نصرة تلك الدولة الضعٌفة و ،ومشروعة تتمثل فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن

وخرق األعراؾ  انتهاكها من طرؾ بعض الدول التً تسمح وتبٌح لنفسها المعتدى علٌ

من ال ٌمكن تصنٌفها والنظر إلٌها  كذا الدوس على الشرعٌة الدولٌة،واثٌق الدولٌة ووالم

الدولة المستهدفة، لما تتمٌز به من ات المسلحة بٌن المجتمع الدولً وقبٌل النزاع

أي ٌجب إخراجها  ،خصوصٌة تفرقها عن باقً الحاالت التً تستخدم فٌها القوة المسلحة

من دابرة األعمال العدابٌة. لكن بالرؼم من ذلك فإنه ٌستوجب على القوات الدولٌة 

األماكن زم بعدم مهاجمة أو قصؾ المساكن والمشاركة فً عملٌات من هذا النوع أن تلت

معنى أن العملٌات العسكرٌة ب ،ٌٌن على ؼرار المستشفٌات والمبلجاللمدن المخصصة

من إال فإننا سنتحول هداؾ العسكرٌة فقط دون سواها، وموجهة ضد األن تكون البد أ

لى حالة تجاوز للشرعٌة األمن الدولٌٌن إحالة حماٌة للشرعٌة الدولٌة وحفظ السلم و

.وانتهاكهاالدولٌة 
2
  

ورا    حٌث أصبحت األسلحة المستعملة أكثر تط طبٌعة الحروب بالرؼم من تؽٌر

فبٌنما لم إال أن المبلحظ ألعداد المدنٌٌن ضحاٌا هذه الحروب ٌجد أنها فً تزاٌد، ، دقةو

%، ارتفعت فً الحرب 1تتجاوز نسبة الضحاٌا المدنٌٌن فً الحرب العالمٌة األولى 

ها نهاٌة القرن تلتصل فً الحروب والنزاعات التً شهد ،%11العالمٌة الثانٌة إلى 
                                                           

 .41عامر الزمالً، مرجع سابق، ص   1
 .621مرجع سابق، ص  ماهر عبد المنعم أبو ٌونس،  2
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إن تبنً اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لحماٌة  ؛ساء واألطفال% ؼالبٌتهم من الن51الماضً إلى 

نه لم ٌفلح إال أ ،جاء لٌخفؾ من وطؤة هذا التؽٌٌر فً منحى الحروب 0545المدنٌٌن عام 

ٌبدو جلٌا أن االعتماد على اتفاقٌات جنٌؾ والقواعد التً  لكن ،فً تؽٌٌر هذه الظاهرة

.أرستها كوسٌلة لحماٌة المدنٌٌن لم ٌعد كافٌا
1 

لقوة ستعمال االحد المشروع والمسموح به الن األمثلة الكثٌرة حول تجاوز م

االنتهاكات الصرٌحة للقانون الدولً تلك  ،فً الواقع الدولًفرض الشرعٌة الدولٌة ل

من خبلل  وأفؽانستان،ها فً العراق القوات األمرٌكٌة وحلفاإ التً قامت بها اإلنسانً

وكؤن قواتها ال  والتظاهرات الثقافٌة،االحتفاالت بقصؾ أهداؾ مدنٌة واضحة مثل  القٌام

تلك األمر ٌتعلق باألدهى فً ترٌد أي تجمعات حتى لو كانت مدنٌة وؼٌر مسلحة، ولكن 

مجازرها فً أوساط المدنٌٌن  الوالٌات المتحدة وحلفاإها لتبرٌرتتحجج بها الذرابع التً 

ة عن وجود مقاتلٌن مناوبٌن وسط هذه التجمعات، وهو ما بزعم وصول معلومات مإكد

هذا ما ٌجعل استخدام القوة فً و ،تثبت التحقٌقات التً تلً هذه الجرابم عدم صحته

تزام هو إرؼام الدولة المعتدٌة على االله ٌحٌد عن الهدؾ المسطر له أال وحاالت كهذ

ن م المدنٌوأنه فً بعض األحٌان ٌستخدنا أن ننكر ٌمكنال حقٌقة بقواعد الشرعٌة الدولٌة، ف

هذا ال ٌعطً مبررا ألي  بالرؼم من ذلك،لكن  ،كدروع بشرٌة لحماٌة المقاتلٌن المسلحٌن

ب إٌجاد آلٌة قانونٌة وجتحت أي ؼطاء قانونً أن ٌتسبب فً مقتل المدنٌٌن، لذا كان و

كانت مبرراته مهما  ،حاٌا مدنٌٌنمعاقبة المتسبب فً وقوع ضو لمعالجة هذه المسؤلة

             2 على القانون. لمن ٌرٌد التحاٌل ٌترك المجال فسٌحاحتى ال  ،أعذارهو

 

                                                           
1
 Simon CHESTERMAN, Civilians in War: introduction, Global Norms, Local Context, 

Lynne Rienner Publishers, London, United Kingdom, 2001, pp 03-06. 

2 Philippe BRETTON, « Remarques sur le jus in bello dans la guerre du Golfe (1991) », 

A.F.D.I,  Vol.37, N°.1, Paris, 1991, pp 139-164.  

 

http://www.persee.fr/author/persee_149042
http://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1991_num_37_1?sectionId=afdi_0066-3085_1991_num_37_1_3012
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 المطلق لألسلحة ستخدامالفرع الثانً: عدم جواز اال

بالرؼم من أن لجوء المجتمع الدولً ممثبل فً األمم المتحدة مما سبق ذكره فإنه و

فً إطار فرض الشرعٌة الدولٌة وحفظ السلم ج القوة المسلحة كخٌار أخٌر ٌندر ستخدامال

بقواعد القانون الدولً المنظمة للنزاعات المسلحة  لتزامإال أنه علٌها اال، األمن الدولٌٌنو

فإذا كان القانون ن؛ اإلضافٌا نالبروتوكوالكذا جنٌؾ األربعة و اتفاقٌاتاءت بها التً ج

 اختبلفهااألماكن المدنٌة على التعرض لؤلشخاص المدنٌٌن وكذا األعٌان و الدولً قد حرم

قٌد قد حظر والعشوابً للقوة المسلحة ضدها، فإنه  ستخدامبؤي نوع من الهجوم أو اال

تفاقٌات الدولٌة المنظمة للنزاعات خبلل استعراض اال بعض أنواع األسلحة، فمن استخدام

مفرطة ها بصورة استخدامها واستعمالن األسلحة ٌمنع أن هناك أنواعا م ٌتبٌن المسلحة،

ها منعا مطلقا.استخدامٌمنع من األسلحة ٌحظر و أخرىك أنواعا أن هنا ومطلقة، كما
1

 

القانونً للحرب والوسابل نظام الر ٌتؤثٌر كبٌر فً تطو لقد كان للعرؾ الدولً

للبشرٌة مع  بعد التجربة المرٌرة وهذا ما أخذ المفكرون ٌطرحونه ،المستخدمة فٌها

 اُشاسح اُشع٢ٔ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اإلٗغا٢ٗ jean PICTET، فٌرى جان بٌكتٌه الحروب

ُخظْٜٞٓ تآالّ إٔ ال ٣رغثة األطشاف ك٢ أُؼشًح  »إٔ ٖٓ ٓثادة اُوإٗٞ اإلٗغا٢ٗ 

ٖ اُر٘اعة ٓغ ٛذف اُذشب، اُز١ ٣وّٞ ػ٠ِ ذذ٤ٓش أٝ اضؼاف اإلٌٓا٤ٗاخ تؼ٤ذج ػ

.« اُؼغٌش٣ح ُِؼذٝ
2

من خبلل صٌاؼة  ت الجهود الرامٌة لتقنٌن وتنظٌم الحربوقد تجسد 

نذكر من بٌن هذه االتفاقٌات دولٌة بموجب اتفاقٌات دولٌة خاصة بوسابل القتال، أحكام 

 الدولٌة:

المتعلق بحظر استخدام القذابؾ ، 0424إعبلن سان بترسبورغ لسنة  -

.ؼرام 411التً ٌقل وزنها عن  المتفجرة
3 

                                                           
 .40عامر الزمالً، مرجع سابق، ص   1
 .041محمد طً، مرجع سابق، ص  2
اإلشارة إلى أن المقذوفات القابلة لبلنفجار، أو المحتوٌة على مواد ملتهبة، أو الحارقة التً ٌزٌد وزنها عن  تجدر 3

 ؼرام ٌقصد بها قنابل، لم ٌكن ٌمكن منع استخدامها فً ذلك الوقت.  411
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المتعلق ، 0455لسنة  the Hague Declaration إعبلن الهاي -

.the Dum-Dum bulletدم -الدم برصاص
1 

 .0513اتفاقٌة الهاي لسنة  -

الخانقة الؽازات  ، بشؤن حظر استعمال0561بروتكول جنٌؾ لسنة  -

 السامة واألسلحة الجرثومٌة.و

 .0533كول جنٌؾ لسنة بروت -

 سلحة التقلٌدٌة.، بشؤن حظر وتقٌٌد بعض األ0541اتفاقٌة األمم المتحدة لسنة  -

ب ن الحرهو تكرٌس فكرة أقٌات الدولٌة سالفة الذكر برام هذه االتفاكان الهدؾ من إلقد 

على الجٌش  االستسبلمنها تسعى إلى النصر وفرض هً وسٌلة قتال ال وسٌلة قتل، وأ

.المرجوة من شن الحرب حقٌق الؽاٌة، لتشله وأالمعادي 
2
  

 ٌن أساسٌٌن هما: كما ذكرنا سالفا على مبدأٌتركز قانون النزاعات المسلحة 

، فانطبلقا من هذا التً ال ٌخلو منها أي نزاع :مبدأ الضرورة العسكرٌة -

وجب على أطراؾ النزاع استخدام القوة الضرورٌة فقط إلحراز الؽاٌة من القتال،  المبدأ

على الخصم وشل قواه، فإذا ما تمت السٌطرة علٌه تصبح األعمال  أال وهً االنتصار

األخرى دون مبرر وتعتبر تجاوزا لحق استخدام القوة المشروعة.
3 

، حٌث ٌحكم التً ال ٌجب أن تؽٌب عن أذهان المتحاربٌن :مبدأ اإلنسانٌة -

األهداؾ سٌر األعمال القتالٌة عدة قواعد، أهمها وسابل الدفاع والهجمات الموجهة ضد 

القانون  ؛ كما تقضً قواعدوفقط دون تلك التً ٌقع علٌها وصؾ المدنً العسكرٌة

                                                           
نسان مما ، هً رصاصة تقوم بالتوسع واالنتشار عند اصطدامها بجسم اإلthe Dum-dum bulletرصاص الدمدم  1

استخدام هذا النوع من الرصاص لما ٌنتج عنه من جروح  0455ٌسبب جراحا شدٌدة. وقد منع إعبلن الهاي لسنة 

بلٌؽة وما ٌسببه من  معاناة ؼٌر ضرورٌة، فً الوقت الذي ٌكفً استخدام الرصاص العادي لوقؾ حركة المقاتلٌن أو 
 شلها.

 .052-043محمد طً، مرجع سابق، ص  2
 .001 -000م، مرجع سابق، ص تلشرٌؾ ع 3
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التً من شؤنها إحداث إصابات أو األسلحة  وسابل القتال وأنواعبحظر استخدام  اإلنسانً 

ومن  بخبلؾ الحٌل الحربٌة المشروعة.خسابر ال مبرر لها وكذلك حظر الؽدر فً القتال 

: ، نذكر على سبٌل المثالبنص المعاهدات وحتى األعراؾ الدولٌةاألسلحة المحظورة 

، القذابؾ القابلة لبلنفجار 0455لسنة األسلحة السامة والمحظورة بموجة اتفاقٌة الهاي 

ؼرام، القذابؾ المتفجرة القابلة لبلنتشار أو التمدد  411أو الحارقة التً ٌقل وزنها عن 

األسلحة الكٌماوٌة والجرثومٌة والنووٌة، األسلحة التً ، «دم -دم »أو قذابؾ  فً الجسم

، األسلحة ، األلؽام والفخاخ««X السٌنٌة شعةاألظاٌاها فً الجسم بال ٌمكن الكشؾ عن ش

    الحارقة، األسلحة الموجهة بواسطة طاقة معٌنة أو أشعة. 

سواء  ،األسلحة خبلل النزاعات المسلحة استخدامدابما فً إطار تنظٌم عملٌة و

القوة  استخدامتلك التً تمثل عدوانا أو تلك التً تمثل مجال بحثنا الحالً أي شرعٌة 

األسلحة النووٌة التً ٌمثل حظر  استخدامالعسكرٌة، البد من إجراء مبلحظة حول 

كون القانون الدولً لم ٌنص على  ،سجاال قانونٌا كبٌرا بٌن القانونٌٌنها جدال واستخدام

ها ٌخضع للمبادئ العامة المتعلقة بسٌر استخدامفمن المفترض أن  ها؛استخدامحظر 

مقاتلٌن كانوا أم  بشكل عشوابً ٌصٌب الكلها استخدامالعملٌات الحربٌة، إذا ما كان 

كذا دون التفرٌق بٌن ما هو منشؤة مدنٌة أو عسكرٌة فهذا ٌتنافى مع القٌود و ،مدنٌٌن

القانونٌة الدولٌة المتفق علٌها.
1

  

األسلحة النووٌة فً أحد آرابها  استخدامتطرقت محكمة العدل الدولٌة لمسؤلة لقد  

المرة األولى التً ٌطلب فٌها إلى  هذه، تمثل فتوى محكمة العدل الدولٌةإذ  ،االستشارٌة

الدولً اإلنسانً بقدر من ٌحللوا قواعد القانون ٌتطرقوا و قضاة هذه المحكمة أن

الفتوى تكتسب أهمٌة خاصة من حٌث أنها تتضمن نتابج هامة هذه من هنا فإن  ،التفصٌل

كما تتضمن إعبلنات مهمة  ،عن الطابع العرفً لعدد من قواعد القانون الدولً اإلنسانً

وقد أقام معظم القضاة قرارهم النهابً  قواعد وعبلقتها بالقواعد األخرى.عن تفسٌر هذه ال

ة ٌحة النووٌة على أساس تفسٌرات ؼابسلاأل استخدامأو التهدٌد ب استخدامبشؤن شرعٌة 
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 أن بقاء الحضارةاع عن النفس هو أهم قٌمة أساسٌة ومعتبرٌن أن الحق فً الدف، للقانون

؛والكوكب ككل له األهمٌة القصوى
1

الدولٌة على هذا األساس، فإن رأي محكمة العدل  

الدولً اإلنسانً أبعاد متشعبة، حٌث مزج بٌن قواعد القانون فً هذا الشؤن له جوانب و

بٌن مشروعٌة اللجوء إلى القوة ل تؤكٌدها على مقتضٌات مبادبه وأحكامه، ومن خبل

صراحة.شارة إلى الدفاع الشرعً ضمنٌا والمسلحة من خبلل اإل
2

 

ال  ط لؤلسلحة خبلل النزاعات المسلحةالمفرالعشوابً و ستخدامإن خطر اال

رارا بالبٌبة التً ٌعٌشون بل ٌعتبر كذلك إض ،فقط فً اإلضرار المباشر لؤلفرادٌنحصر 

 الهابل التقدمكذلك ففً هذه الحالة ٌمكن أن تكون اآلثار لمدة زمنٌة طوٌلة جدا. و ،فٌها

 العسكرٌة الترسانات فً المخزنة تلك أو المسلحة النزاعات فً المستخدمة القتال لوسابل

 من البشرٌة تارٌخ فً ٌحدث لم خطٌر بقدر البٌبة على بالعدوان التهدٌد قوة من ٌزٌد

 من اآلن، نعٌشه الذي الحاضرب مقارنة الماضً فً الحروب كثرة من الرؼم على قبل،

 بحماٌة المتعلقة اإلنسانً الدولً القانون قواعد الحترام القصوى األهمٌة تبدو ذلك أجل

 .الحماٌة هذه وتحسٌن لتطوٌر الدابم االهتمام وإٌبلء المسلح النزاع فترة فً البٌبة

 لمعظم علٌها السابقة واالتفاقٌات 1949 لعام جنٌؾ اتفاقٌات شمول من بالرؼم

 البٌبة حماٌة إلى تنظر لم أنها إال المدنٌة، والمناطق المدنٌٌن بحماٌة المتعلقة القواعد

 الحرب ضرورات مبدأ تتضمن عامة نصوص خبلل من إال المسلح النزاع أثناء الطبٌعٌة

 للبٌبة األمنٌة الحماٌة من ٌضعؾ الذي األمر والعامة، الخاصة الممتلكات تدمٌر وحظر

 بهم المحٌطة البٌبة له تتعرض وما المسلح، النزاع أثناء نٌونالمد السكان بها ٌعٌش النً

 أثناء للبٌبة تحدث التً االعتداءات من نوعٌن بٌن نفرق فإننا ذلك ولتوضٌح أضرار، من

 :المسلح النزع

                                                           
الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولٌة حول مشروعٌة استخدام دولة ما لألسلحة النووٌة فً نزاع مسلح الصادرة   1

 .0552جوان  14فً 
2 Louise DOSWALD-BECK, « the Advisory Opinion of the International Court of Justice 

on the Legality of the threat or use of Nuclear Weapons », international review of the Red 

Cross, N° 316, ICRC, Geneva – Switzerland, 1997, p 55.  
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 مباشرة ؼٌر بطرٌقة ٌحدث الذي البٌبة على االعتداء به ونقصد :األول النوع

 الضرر ٌحدث ولكن المباشر، الهجوم محل هً البٌبة تكون فبل العسكرٌة، للعملٌات

 .حدوثها أثناء أو العسكرٌة العملٌات نتٌجة

 بالبٌبة اإلضرار هدفها ٌكون التً العسكرٌة العملٌات به ونعنً ً: الثان النوع

 . 1977 لسنة األول البروتوكول بموجب دولٌا المحرم وهو مباشر، بشكل

 االعتداء هذا كانأ سواء، الطبٌعٌة البٌبة حماٌة فً خاصة أهمٌة لهما النوعان وهذان

 ذلك على وندلل األسلحة، إنتاج جالم فً الهابل التقدم ظل فً خاصة متعمدا، أو عرضا

 آثار من عنها ٌنتج ما فإن المسلحة النزاعات فً النووٌة األسلحة استخدمت إذا بؤنه القول

 التؽٌر مدى عن فضبل تحدثها، التً التدمٌرٌة القوة مدى فً ٌكمن الطبٌعٌة للبٌبة تدمٌرٌة

 كمٌات تصاعد إلى ٌإدي الذي النووي التفجٌر جراء من الجوي للمناخ تحدثه الذي

 وتولد التربة دمار اإلشعاعً، والتلوث الجو فً الخانقة واألتربة الدخان من ضخمة

 اإلنسان تحمً التً الجوي الؽبلؾ أعلى األوزون طبقة تدمر نٌتروجٌنٌة أكاسٌد

 حوالً النووي اإلشعاع وٌمثل البنفسجٌة، فوق لؤلشعة التعرض من الحٌة والكابنات

 مساحات فوق الجو من الباقً الجزء وٌتساقط النووي، االنفجار طاقة جملة من %10

 بؤن القول إلى البعض ذهب وقد .مربعا مٌبل 140 لنحو تصل األرض من شاسعة

 هذه ونفس ،لؤلرض الجوي بالؽبلؾ جوهرٌة تؽٌرات إلى ٌإدي النووي االنفجار

 دقٌقة وكابنات مواد بتخلٌق تقوم التً البٌولوجٌة األسلحة استخدام نتٌجة تحدث المخاطر

 دبٌالتٌفو الجدري، الصفراء، الحمى فٌروسات مثل والحمى بالمرض اإلصابة فً تتسبب

 البشرٌة ٌهدد مما باإلنسان المحٌطة البٌبة على ٌإثروكل ذلك   الخ،...الطاعون وبكتٌرٌا

ء.بالفنا
1

 

المفرط العشوابً و ستخداممما سبق نخلص إلى القول أن القانون حظر اال

اللزوم كما هو الشؤن فً حالة الدفاع ي علٌنا أن نطبق قاعدة التناسب وأ ،لؤلسلحة

الشرعً، حٌث ال ٌمكن إطبلق العنان للدول التً تشارك فً فرض الشرعٌة الدولٌة فً 

                                                           
 .41عامر الزمالً، مرجع سابق، ص   1
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تشارك فٌها عن مؽزاها  ما من شؤنه أن ٌحٌد بالحرب التً ،كل أنواع األسلحة استخدام

فبالرؼم من  تتحول إلى فرصة لتجربة األسلحة التً تنتجها مصانعها الحربٌة؛األساسً و

 ،منذ حوالً سبعٌن سنة انتهىالقوة ضد الٌابان فً الحرب العالمٌة الثانٌة قد  استخدامأن 

من  ون من ذلك،ال زال الٌابانٌون ٌعانلت باقٌة والقنبلة الذرٌة ال زا استخدامإال أن آثار 

ولٌة؛ األسلحة فً فرض الشرعٌة الد أنواع اختٌارالتؤكٌد على مسؤلة هنا ٌجب التشدٌد و

تحت ؼطاء فرض  المفرط للقوة العسكرٌة ستخداممظاهر االومن األمثلة الشاهدة على 

 ةمراعا حٌث لم ٌكن هناك أدنى ،الشرعٌة الدولٌة، ما حصل فً الحرب على العراق

فقد أرادت القوات األمرٌكٌة فً هذه الحرب ، للشعب العراقً لفبات المدنٌة المكونةل

سبلح الجو األمرٌكً منذ ل تعتبر عقٌدة عسكرٌة إثبات نظرٌة الصدمة والرعب التً 

تقوم هذه النظرٌة على توجٌه ضربات قوٌة للخصم منذ البداٌة بهدؾ القضاء إذ عقود، 

كبر قدر من الخسابر على أنظمة القٌادة والسٌطرة لدٌه، وتدمٌر الدفاعات الجوٌة وإٌقاع أ

وبالفعل قامت القوات األمرٌكٌة فً الٌوم  ،لشل حركته والقضاء علٌه من الضربة األولى

صاروخٌة على بؽداد ومدن عراقٌة  وقذٌفةقنبلة  0111األول للحرب بإسقاط أكثر من 

.صاروخ من طراز توماهوك 161أخرى، اشتملت الضربات أٌضا 
1   

أحد فً   Human Rights Watch وتشوش منظمة هٌومن راٌت وقد أشارت

من القذابؾ العنقودٌة  01346ن القٌادة الوسطى للجٌش األمرٌكً استخدمت أ هارٌراتق

 31كما استخدمت القوات البرٌطانٌة  ،ملٌون قنبلة على األقل 0,4التً قد تحتوي على 

 001051أطلقت من األرض وتحتوي على  6011قذٌفة عنقودٌة أطلقت من الجو و

المناطق  فًالعنقودٌة محفوؾ بؤخطار بالؽة  قنبلة، ورؼم أن شن الهجمات بالذخابر

سلحة هذه األ استخداماآلهلة بالسكان، فقد عمدت القوات البرٌة األمرٌكٌة والبرٌطانٌة إلى 

.مرارا فً هجمات على المواقع العراقٌة فً األحٌاء السكنٌة
2 

                                                           
1
 Wesley K. CLARK,   Winning Modern Wars: Iraq, Terrorism, and the American Empire, 

Public Affairs, New York, 2003, p 04. 
، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات الحرب على العراقلناعمة من خبلل المفهوم األمرٌكً للقوة اهاشم محمد السعٌدي،   2

 .36، ص 6114 ،م، جامعة محمد الخامس، الرباطالعلٌا المعمقة فً القانون العا

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Wesley+K.+Clark%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 قوة خارج إقلٌم الدولة المستهدفةال استخدامالمطلب الثانً: تجاوز 

ٌكون ضد  من طرؾ المجموعة الدولٌة القوة العسكرٌة استخدام من المفروض أن

ما ٌعبر عنه فً القوانٌن وهذا ، دون أن ٌمتد لدولة أخرى نتهكة للشرعٌة الدولٌةلدولة الما

المستهدفة بالعقوبة اذا لو أن هذه الدولة لكن م .الداخلٌة الجنابٌة بشخصٌة قانون العقوبات

القواعد العسكرٌة أن تمثل لهذه كرٌة على إقلٌم دولة أخرى، والدولٌة تمتلك قواعد عس

 هذه الحالة مجابهة المجتمع الدولً، فًفً عدوانها و االستمرارب قوة تسمح لهادعما و

أنها تقع  ضد هذه القواعد العسكرٌة مع العلمالقوة  استخدام حول إمكانٌة ٌثور تساإل

أن تعترض  لهذه األخٌرةهل ٌجوز و ؼٌر معنٌة بالعقوبة الدولٌة، ضمن إقلٌم دولة أخرى

تحت حجة المساس بإقلٌمها  كرٌةالقوة العسكرٌة ضد هذه القواعد العس استخدامعلى 

عرقلة و اعتراضٌمكن أن ٌصنؾ على أساس  أم أن تصرفها هذا وطنٌة،سٌادتها الو

    م المتحدة.لتنفٌذ قرارات األم

هناك حالة أخرى تثٌر إشكاال، هً إذا ما كانت الدولة المستهدفة بالعقوبة الدولٌة و

تمارس ما ٌعرؾ القانون الدولً العام بنظام التبعٌة، الحماٌة أو الوصاٌة على دولة 

 لحة ضد هذه الدول ناقصة السٌادة،القوة المس استخدامأخرى؛ فً هذه الحالة هل ٌمكن 

دولة أو دول أخرى على إنشاء بٌن الدولة المستهدفة و تفاقااك كما ٌمكن أن ٌكون هن

منطقة حٌاد بٌنها لعدة أسباب كمنع للتصادم بٌنها أو أن تكون منطقة حٌاد بٌنها إذا ما 

، فً هذه الحالة هل ٌمكن أن تكون هذه المنطقة االتفاقنشب نزاع مسلح بٌن أطراؾ 

أنها تقع ضمن حدود الدولة  اعتبارعلى المحاٌدة  مسرحا أو هدفا لقوات المجتمع الدولً 

  دها فً إطار نظام األمن الجماعً.القوة ض استخدامالتً تقرر 

القوة ضد القواعد  استخدامتكلم أوال عن سن توضٌح كل هذه المسابل فإننالرفع اللبس و

) الفرع األول (، بعدها سنتحدث  أخرى لموجودة بإقلٌم دولةالعسكرٌة للدولة المستهدفة ا

 ) الفرع الثانً (. للدولة المستهدفة لسٌادة التابعةالقوة ضد الدول ناقصة ا استخدام عن
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تهدفة الموجودة القوة ضد القواعد العسكرٌة للدولة المس استخدامالفرع األول: 

 بإقلٌم دولة أخرى

بشكل كبٌر إلى تطور ظاهرة إنشاء الحدٌثة أدت و ستراتٌجٌةإن الضرورات اال 

لقواعد العسكرٌة  -خصوصا تلك التً تمتلك قوة عسكرٌة كبٌرة  -بعض دول العالم 

خارج أراضٌها. فالقوى الدولٌة العظمى قامت بتقسٌم العالم إلى مناطق نفوذ لها من 

ا عن تموٌنه ؼٌر مسإولةخبلل زرع منظومة دفاع على أقالٌم حلفابها أٌن ٌكون هإالء 

التً تحمل هذه القوات جنسٌتها. أو تسٌٌرها، فهً تقع تحت السلطة المباشرة للدولة 

لى إمكانٌاتها العسكرٌة الخاصة على العكس من روسٌا التً بقٌت تعتمد بنسبة كبٌرة عو

فابها ألجل حماٌة حلإن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وضمن حدودها اإلقلٌمٌة، فو

واعد على نظام إنشاء ق لبلعتمادل قارات العالم سعت دابما مصالحها المترامٌة عبر كو

 قد سارت برٌطانٌا كذلك على هذا النهج.عسكرٌة لها خارج إقلٌمها، و

إن اإلحصاء الكامل لعدد القواعد العسكرٌة التً تنشبها بعض الدول خارج   

كذا شح ولٌة إنشاء هذه القواعد من سرٌة أقالٌمها  ٌعد من المستحٌل لما تكتنفه عم

دا ما تنشره السلطات الرسمٌة، إال أن هذه ، ما عالمعطٌات والمعلومات فً هذا الصدد

ختصة أن المعلومات ٌمكن التحفظ علٌها ألنه من ؼٌر الممكن أن ننتظر من السلطات الم

ٌمكن  ، إال أنهالدقٌقة نظرا لحساسٌة المعلومة فً هذا الشؤنتسرب األرقام الحقٌقٌة و

خصوصا تلك التً تدور فً  ،أنه من ؼٌر الممكن أن تخلو دولة فً العالمالتؤكٌد على 

فلك الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من أي قاعدة عسكرٌة لدولة أخرى، ففرنسا لوحدها 

تحصى حوالً سبعٌن قاعدة عسكرٌة أجنبٌة على أراضٌها.
1

   

                                                           
1
 Maurice FLORY, « Les bases militaires à l'étranger »,  A.F.D.I,  Vol.1, N°.1, CNRS 

editions, Paris, 1955, pp 3-30. 

http://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1955_num_1_1?sectionId=afdi_0066-3085_1955_num_1_1_1142
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برٌة أكانت سواء  ستراتٌجٌةؤنها تلك المواقع االٌمكن تعرٌؾ القواعد العسكرٌة بو

،أو ساحلٌة
1

تفاق مع الحدود اإلقلٌمٌة لدول األخرى با تقٌمها الدول الكبرى فً داخل 

إلخ؛  و إعانات مالٌة ....حكومات هذه األخٌرة مقابل دفع مبلػ إٌجار سنوي أو منح أ

ى ثنابٌة بٌن الدول الكبر اتفاقاتتقوم القواعد العسكرٌة األجنبٌة، فً العادة، على أساس و

هذه القواعد على أراضٌها. وٌعتبر هذا العمل وسٌلة  الدول األخرى التً تنشؤو

منذ أن  السٌاسٌةحدٌثة فً ثوب جدٌد لبسط النفوذ والسٌطرة العسكرٌة و استعمارٌة

هً دولة لم تباشر ات المتحدة األمرٌكٌة، و؛ لهذا كانت الوالٌاالستعمارتطورت وسابل 

د العسكرٌة وسٌلة لبسط من القواع اتخذتالكبرى التً  القدٌم، أولى الدول االستعمار

ال الثانٌة باإلمبرٌالٌة الجدٌدة. وهً السٌاسة التً عرفت بعد الحرب العالمٌة و نفوذها،

اإلؼراءات الثنابٌة على العوامل المالٌة و االتفاقٌاتتعتمد الدول الكبرى فً عقد مثل هذه 

ن أخطار الفزع مالنفسٌة لبث روح الخوؾ والعوامل فقط، بل حتى على  االقتصادٌة

بالقواعد العسكرٌة جزءا من  االحتفاظوٌعتبر  محتملة تهدد هذه الدول وأنظمة الحكم فٌها،

.الدفاع المشترك اتفاقٌات
2

   

كما أشرنا سابقا فإن الدول التً تحتضن مثل هذه القواعد العسكرٌة على أراضٌها 

ن هذه القواعد موٌل أو تسٌٌر هذه القواعد، حٌث إت ال تتحمل بؤي حال من األحوال مسؤلة

السفارات، تخضع للسلطة المطلقة للدولة التً تحمل هذه القواعد جنسٌتها، شؤنها شؤن 

تبقى فقط بعض المسابل القانونٌة خصوصا فٌما  القنصلٌات والممثلٌات الدبلوماسٌة،

المبرم بٌن  االتفاقعلى  بناء فهذه األمور ٌتم تنظٌمها ومعالجتها ،نابًٌتعلق بالشق الج

                                                           
الدفاعٌة ٌطلق اسم مواقع استراتٌجٌة على تلك األماكن ذات األهمٌة العسكرٌة فً كسب المعارك، سواء فً الحرب   1

أو الهجومٌة. وإن اختٌار القواعد العسكرٌة التً تقٌمها الدول الكبرى على أراضً بعض الدول األخرى ٌقوم على 

 األهمٌة االستراتٌجٌة لهذه المواقع فً ظل تطورات أسالٌب الحرب الحدٌثة.

 .0241ص ، 0552دار البٌارق، لبنان،  ، ، الطبعة الثانٌةالجهاد والقتال فً السٌاسة الشرعٌة، محمد خٌر هٌكل  2
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،خصوصا إذا ما وقع مشكل خارج حدود القاعدة العسكرٌة األجنبٌة ،الدولتٌن
كؤن ٌقوم  1

مثبل جندي تابع لقاعدة عسكرٌة أجنبٌة بقتل أحد مواطنً الدولة التً تقع القاعدة 

العسكرٌة التً ٌنتمً إلٌها على أراضٌها، فهذه المسؤلة ؼالبا ما ٌكون أمر تسوٌتها ضمن 

المنشؤ لتلك القاعدة العسكرٌة. االتفاقبنود 
2

   

انونٌة للقواعد العسكرٌة المتواجدة على من خبلل ما تطرقنا له حول الطبٌعة الق       

ن تلك القواعد العسكرٌة تخضع للسلطة دول أخرى، ٌمكن أن نخلص بالقول إ أراضً

الممثلٌات والمباشرة للدولة التً تملكها، وعلى ؼرار السفارات، القنصلٌات و المطلقة

ذه القواعد ن همن إقلٌم الدولة المالكة؛ هذا معناه أ اءجز اعتبارهاالدبلوماسٌة ٌمكن 

التً ٌمكن أن تكون القوة العسكرٌة للدولة األصلٌة إضافة إلى العسكرٌة تمثل دعما و

عرؾ بنظام األمن الجماعً.      محل تدابٌر قسرٌة من المجموعة الدولٌة فً إطار ما ٌ

القوة العسكرٌة تطبٌقا لقرار  استخدامعلى هذا األساس، إذا ما قامت المجموعة الدولٌة بو

قرارات مجلس األمن الدولً تحت مضمون الفصل السابع من مٌثاق األمم المتحدة،  من

القوة  استخدامهذه القواعد العسكرٌة الواقعة خارج إقلٌم الدولة ب استهداؾفإنه ٌمكن كذلك 

د تعتبر بمثابة امتداد القواع هذا كما سبق ذكره لسببٌن أساسٌٌن هما أن هذهالعسكرٌة، و

لوجٌستٌكٌا للدولة زء من إقلٌم الدولة المستهدفة، وكونها تمثل دعما عسكرٌا وجو

النظرة السوفٌاتٌة سابقا لمسؤلة القواعد العسكرٌة ة. وحتى بالرجوع إلى المقاربة واألصلٌ

، 10على المواد  عدبالخارج، فإنها ترى أن إنشاء قواعد عسكرٌة بالخارج ٌعد بمثابة ت

روسٌا وحتى االتحاد السوفٌاتً سابقا و ،ثاق األمم المتحدةمن مٌ 14و 11، 16، 16

العدٌد من القواعد العسكرٌة  بامتبلك نسق الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حالٌا سارا فً نفس

                                                           
1
  Joe VERHOEVEN, « le statut des bases militaires étrangères et des quartiers généraux 

interalliés implantés en Belgique », R.B.D.I, Vol.23, Éditions de l'Université de Bruxelles, 

Bruxelles, 1990, pp 139-143. 

2
  Daniel VIGNES, « L'affaire Girard et le Statut des forces américaines à l'étranger », 

A.F.D.I,  Vol.3, N°.1, Paris, 1957, pp. 304-314.  

http://www.persee.fr/author/persee_148465
http://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1957_num_3_1?sectionId=afdi_0066-3085_1957_num_3_1_1328
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بالخارج.
1

   

قاعدة عسكرٌة أجنبٌة على إقلٌم دولة أخرى ال استخدام القوة العسكرٌة ضد إن        

نتهاكا لسٌادة الدولة التً توجد على إقلٌمها هذه القاعدة اعتداء أو ا اعتبارهٌمكن 

أي الدولة التً تحتضن قاعدة عسكرٌة أجنبٌة على  –العسكرٌة، ألنه حتى هذه األخٌرة 

خبلل  من ،مٌثاق األمم المتحدةواجبها اتجاه المجموعة الدولٌة وعلٌها أن تقوم ب –إقلٌمها 

عدم التعامل معها مهما قواعد العسكرٌة وه ضربات لهذه التوجٌالقٌام بنفس العمل و

ا منها على ؼرار التزامهذا هذه القواعد التً هً طرؾ فٌها، وإنشاء  اتفاقٌةنصت علٌه 

رٌة ألجل فرض باقً دول العالم بتنفٌذ قرارات األمم المتحدة المتعلقة باللجوء للقوة العسك

ة المستهدفة عموما أو أي تعاون من طرؾ هذه الدولة مع الدولالشرعٌة الدولٌة. و

قواعدها العسكرٌة المتواجدة على أراضٌها خصوصا ٌعتبر بمثابة عرقلة لتنفٌذ القرار 

ها فً مجابهة ٌجعلها فً خندق واحد معقاضً بتؤدٌب الدولة المستهدفة، واألممً ال

هنا ال ٌمكن وصؾ ما نفس مصٌر الدولة التً ساندتها، وتعرضها لالمجموعة الدولٌة و

لسٌادة هذه األخٌرة ألنها هً من جنت  انتهاكقامت به المجموعة الدولٌة بؤنه  بمثابة 

.على نفسها
2
  

من بٌن الممارسات الدولٌة الخاصة بضرب أهداؾ وقواعد عسكرٌة لدولة معنٌة        

بقرار من مجلس األمن الدولً على إقلٌم دولة أخرى، القرار الذي أصدره مجلس األمن 

ص لقوات حلؾ شمال القاضً بالترخٌو 0554عام  نوفمبر 05بتارٌخ  515دولً رقم ال

القوة العسكرٌة لضرب أهداؾ عسكرٌة صربٌة كانت  استخدامب «NATO» األطلسً

ن القوات الجوٌة الصربٌة كانت تستعمل مطار ٌث إمتواجدة على األراضً الكرواتٌة، ح

                                                           
1 Romain YAKEMTCHOUK, «  Bases militaires et stationnement de troupes à l'étranger 

en temps de paix: Le cas de l'U.R.S.S./Russie », A.F.D.I,  Vol.40, N°.1, CNRS éditions,  

Paris, 1994,  pp 379-418.  

 
 .626ص ، مرجع سابق، ماهر عبد المنعم أبو ٌونس  2

http://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1994_num_40_1?sectionId=afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3198


  

241 
 

لطابراتها العسكرٌة من أجل  انطبلقأودٌنا المتواجد بمنطقة كراٌٌنا الكرواتٌة كنقطة 

بالسكان المدنٌٌن. حتى المناطق المدنٌة المؤهولةالقوات البوسنٌة وقصؾ ضرب و
1   

واضحا  انتهاكامجلس األمن الدولً ما تقوم به القوات الصربٌة بعملها هذا  اعتبر

 ،طالب القوات الصربٌةالتً أقرتها المجموعة الدولٌة، و الكرواتٌة البوسنٌةللحدود 

متناع ، باحترام الحدود احتراما تاما واالخصوصا تلك التً تسمى قوات صرب كراٌٌنا

تحترم ع وة لم تنصؾ فإن القوات الصربٌلؤلسن والقٌام بؤعمال عدابٌة عبرها. لكعن 

نطبلقا من واصلت عملٌاتها العدابٌة اامٌة إلى إحبلل السلم بالمنطقة والجهود الدولٌة الر

مطار أودٌنا الكرواتً، الشًء الذي لم ٌترك خٌارا آخر أمام المجموعة الدولٌة سوى 

بالرؼم من أن بعض صربً، ال العسكرٌة لوقؾ هذا العصٌانالقوة  ستخداماللجوء ال

المجموعة  ما قامت به تعتبراحتجت على هذه النقطة بالذات وا منها الصٌن تالجها

ضمن ة أن الضربات وقعت على أراضٌها وبحج ،نتهاكا للسٌادة الكرواتٌةاتعدٌا والدولٌة 

. لكن ٌثاق سٌعقد األمور أكثر، وأن اللجوء لتفعٌل الفصل السابع من المنطاق سٌادتها

ٌجد أنه ال ٌخاطب القوات  515المتمعن جٌدا لمضمون قرار مجلس األمن الدولً رقم 

حتراما باحترام الحدود ا الجهات المعنٌة األخرىبل ٌطالب كل األطراؾ و ،ربٌة فقطالص

حترام باكما طالبت كذلك هذه األطراؾ ن القٌام بؤعمال عدابٌة عبرها، متناع عاالتاما و

على أن ٌشارك الكل من خبلل التعاون مع ختصاصاتها، وللحماٌة وا مركز القوة األممٌة

هذه الهٌبة األممٌة فً الجهود التً تبذلها لضمان تنفٌذ قرارات مجلس األمن الدولً 

.المتعلقة بالمناطق اآلمنة
2

 

ة أو بعمن هنا ٌتضح جلٌا أنه ٌعتبرا عمبل مشروعا ضرب القواعد العسكرٌة التا

هذا لما تمثله هذه القواعد لمتواجدة ضمن إقلٌم دولة أخرى، واالمملوكة للدولة المعتدٌة و

بالنسبة للدولة  ن إضافة وسند لقوات الدولة المعتدٌة فً انتهاكها للشرعٌة الدولٌة؛ أمام

                                                           
1
 Wael BADAWI, Les opérations de maintien de la paix en Europe: Essai d'évaluation et 

de prospective à la lumière du cas de la Bosnie-Herzégovine, Presses universitaire de 

Louvain, 2003, p 198. 

2 Paul TAVERNIER, « L’année des Nations Unies 24 décembre 1992-23 décembre 1993 : 

Questions Juridiques », A.F.D.I, Volume.39, CNRS éditions, Paris, 1993, p 700. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Wael+Badawi%22
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على ؼرار كامل فإنها من جهة و ،الخاضع لسٌادتها التً تقع هذه القواعد ضمن اإلقلٌم

خصوصا ما تعلق بحفظ السلم  ،تحدةمخاطبة وملزمة بؤحكام مٌثاق األمم المالعالم  دول

لقٌام بؤي عمل من شؤنه أن ٌكفل وٌضمن أي أنها مجبرة على ا ،األمن الدولٌٌنو

العسكرٌة  حتضانها لمثل هذه القواعداالستقرار والسكٌنة الدولٌة، ومن جهة أخرى فإن ا

المشاركة ؼٌر ٌعتبر بمثابة  ،تكون منطلقا ألعمالها العدابٌةالتً و ،المملوكة لدولة أخرى

األمن الدولٌٌن، فإذا ما تمت مهاجمة هذه القواعد مبدأ السلم ونتهاك المباشرة فً عملٌة ا

المتحدة فبل  العسكرٌة من طرؾ المجموعة الدولٌة تطبٌقا للفصل السابع من مٌثاق األمم

عتداء علٌها أو تم المساس بسٌادتها اإلقلٌمٌة، االٌمكن لها أن تندد وأن تتحجج بؤنه تم 

ٌعنً أن سٌادتها لٌست مطلقة بل هً مقٌدة، ة عضوا فً المجموعة الدولٌة فكون الدول

 أنخصوصا  ،ةالخارجٌ ة أوالداخلٌسواء  أعمالهاتصرفاتها و فً لقٌود أي أنها خاضعة

جمٌع نتٌجة التؽٌرات الجذرٌة فً  ةكبٌر بدرجة مترابطاو متداخبل أصبح العالم المعاصر

نظرٌة السٌادة المطلقة ال  بالتالً فإن ، وسواء على الصعٌد اإلقلٌمً أو الدولً ،المجاالت

ألن الدول فً ممارساتها  ،راهنالدفاع عنها فً الوقت البها و التذرعٌمكن 

 ءسوا ،ٌةون الدولً واألعراؾ الدولالقان مواثٌقحكام والختصاصاتها وسٌادتها تخضع أل

 م ٌعدلإذ ، معاهدات دولٌة أو فً العرؾ الدولً تندرج ضمنات لتزامأكانت هذه اال

بل علٌها أن  ،أن تتصرؾ فً إقلٌمها كما تشاء بحجة السٌادة فً الوقت الراهن للدول

ضرب بهدؾ  قاتلة على أراضٌهاتتقٌد بعدم السماح بوجود قوات معادٌة ومجموعات م

لها. دولة مجاورة واالعتداء على
1
  

على الدول أن تتحمل كامل مسإولٌاتها وجب على هذا األساس من هذا المنطلق و      

سكرٌة التً المنشآت العا سمحت بإنشاء مثل هذه القواعد وكونه ،اتجاه المجموعة الدولٌة

نا استدلل، مثل المسؤلة الصربٌة التً قاعدة خلفٌة لؤلعمال العدابٌةتمثل دعما لوجٌستٌا و

ؼٌر مشروعة تمثل  راعٌة ألعمالهذا ٌمكن أن تعتبر دولة مشاركة ووب ن قبل،بها م

مكن جدا أن تطالها العقوبات من المو وواضحا للسلم واألمن الدولٌٌن،نتهاكا جلٌا ا

 الجزاءات الدولٌة. و

                                                           
 .141 ص ،0525 ،القاهرة ضة العربٌة،لعام ، دار النهعبد العزٌز محمد سرحان، القانون الدولً ا 1
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                                                                                                 لسٌادة التابعة للدولة القوة ضد الدول ناقصة ا استخدامالفرع الثانً: 

 المستهدفة

ستثنابً من القوة المسلحة كخٌار حتمً وا ستخدامأشرنا سابقا إلى أن اللجوء ال 

طرؾ المجموعة الدولٌة تنفٌذا لقرارات مجلس األمن الدولً فً إطار أحكام مٌثاق األمم 

إلجبارها على إٌقاؾ كل أعمالها وتصرفاتها التً شكلت المتحدة، من أجل ردع دولة ما 

صل عام ٌكون موجها ضمن الحدود تهدٌدا وانتهاكا للسلم واألمن الدولٌٌن، أساسا وكؤ

اضعة لسٌادتها، لكن ٌجوز استثناء تجاوز الحدود الخلهذه الدولة المعتدٌة وإلقلٌمٌة ا

قواعدها العسكرٌة لٌتم استهداؾ قواتها و –أي الدولة المعتدٌة  –لهذه األخٌرة  قلٌمٌةاإل

والقواعد العسكرٌة من سند  لما تمثله هذه القوات ،التً تكون ضمن حدود دولة أخرى

مجلس بٌن الجهة المكلفة من ن شؤنه إطالة أمد النزاع بٌنها وما م ،دعم للدولة المعتدٌةو

لة التً توجد على الدو –نتهاك للشرعٌة الدولٌة، هذه األخٌرة األمن الدولً بوقؾ هذا اال

ال ٌمكن لها معارضة هذا التصرؾ  –القواعد العسكرٌة للدولة المعتدٌة أراضٌها قوات و

ادتها من قبل عتداء على سٌانه مساس ووعة الدولٌة، متحججة بؤالصادر من المجم

مساندة بل داعمة ت معرقلة لفرض الشرعٌة الدولٌة وعتبرإال او ،المجموعة الدولٌة

 العمل ؼٌر المشروع الذي قامت به الدولة المالكة لتلك القواعد العسكرٌة فً مشاركةو

 لدولٌة.القوات المرابضة على أراضٌها، ألن مفهوم السٌادة ٌزول أمام الشرعٌة او

المستهدؾ من قبل المجموعة الدولٌة هو دولة لٌات العسكرٌة إذا كان مسرح العم

أقالٌم ناقصة السٌادة ، لكن ما ذا لو كان هناك دول وفهنا ال ٌطرح اشكال دةكاملة السٌا

تساإال حول تابعة لها، فهذا بحد ذاته ٌثٌر إشكاال و دولة المستهدفة أوتخضع لوصاٌة ال

من  الالبد أو التساإل،قبل اإلجابة عن هذا  القوة العسكرٌة ضدها؛ داماستخز اجومدى 

ولة ناقصة الدتربط كبل من الدولة المستهدفة و تسلٌط الضوء على نوع العبلقة التً

إذا ما كان هناك مبرر لتكون هذه األخٌرة هدفا للعملٌات المسلحة و ،السٌادة التابعة لها

 للمجموعة الدولٌة.
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 الحماٌة الدولٌة نظامأوال:  

ضعٌفة الدول إحدى ال وجبهاتوضع بمالتً  قانونٌةالعبلقة تلك الرابطة أو الهو  

تفوقها قوة خصوصا فً المجال العسكري، أي أن نظام الحماٌة  أخرىتحت حماٌة دولة 

ة، من ذلك مثبل الدولة المحمٌبرم بٌن الدولة الحامٌة وٌكون بناء على معاهدة دولٌة ت

اهدة باردو التً تمت كذا معو 0506المؽرب سنة ت بٌن فرنسا وبرمالتً أ معاهدة فاس

اء على صدور قرار ، كما ٌمكن أن ٌقوم نظام الحماٌة بن0440 تونس سنةبٌن فرنسا و

ضها لحماٌتها على مثل ما قامت به برٌطانٌا بفر ،هً الدولة الحامٌةمن جهة واحدة و

ٌا من فرض لحماٌتها على جزء من هو نفس ما قامت به ألمانو ،0504مصر سنة 

.0515تشٌكوسلوفاكٌا سنة 
1
  

  ولٌة نمطٌن من أنماط الحماٌة هما:لقد عرفت الممارسة الد 

تنشؤ نتٌجة اتفاق ٌعقد بٌن الدولة هً تلك الحماٌة التً  :االختٌارٌةالحماٌة  -1

نتٌجة ضؽط عسكري  الذي ؼالبا ما ٌكون -وٌحدد هذا االتفاق  ،الحامٌة والدولة المحمٌة

حقوق كذا و الدولتٌن،العبلقة بٌن  حدودأبعاد و - للدولة الحامٌة على الدول المحمٌة

اتفاق الحماٌة  أن ٌتم إعبلنٌجب كما تجدر اإلشارة إلى أنه  طرؾ منهما.ات كل التزامو

 الوضع القانونًلحصول على اعترافها بهذا ا هذا ألجلو ،خرىالدول األباقً  إلى

 الجدٌد.

على  عادةفرض ٌ و ذلك النوع من الحماٌة الذيه :الحماٌة االستعمارٌة -2

ؾ الدول المتقدمة التً تجعلها فً مصا صل إلى درجة من التطورالشعوب التً لم ت

فً  لكن  عتماد على نفسها فً تصرٌؾ شإونها سواء الداخلٌة أو الخارجٌة.ٌمكنها اال

 تلك األقالٌمعادة استعمار إ حقٌقة األمر فإن المراد من هذا النوع من الحماٌة هو

 .تحت الحماٌة موضوعةال

                                                           
  .41-35ص ، 6101، دار هومة، الجزابر، ، أشخاص المجتمع الدولً : الدولة والمنظمات الدولٌةقاسمٌة جمال 1
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، فإننا نجد أن الدولة المكلفة بالحماٌة ا جٌدا فً مجال العبلقات الدولٌةإذا ما تمعن

خارجً، بل كذا التمثٌل الة بالحماٌة فً إبرام المعاهدات والتً تنوب عن الدولة المشمول

ولة ٌمكن لها الذهاب أبعد من ذلك، إذ لها الحق فً إدخال قواتها العسكرٌة إلقلٌم الد

على صعٌد الشإون الداخلٌة فللدولة الحامٌة أن ترسم المحمٌة بحجة الدفاع عنها، و

مبلمح السٌاسة الداخلٌة للدولة المحمٌة التً تكون أجهزتها الداخلٌة ملزمة بتطبٌقها. من 

أن نظام أن سٌادة الدولة المحمٌة تضمحل وتزول نوعا ما، خصوصا ولص للقول هنا نخ

كرس بمقتضى معاهدة ؼٌر متكافبة جدٌدة م استعمارٌةالحماٌة الدولٌة ما هو إال صٌؽة 

.ؼٌر عادلةو
1
  

 

 نظام التبعٌة ثانٌا: 

ناقصة السٌادة، ولً العام شكبل من أشكال الدول ٌمثل نظام التبعٌة فً القانون الد 

لدولة التابعة تخضع بموجبها ا -متبوعة تابعة و -فهو عبارة عن تلك الرابطة بٌن دولتٌن 

حرمان  العبلقة التبعٌة نفترض إجماالفمن خبلل هذه تصبح موالٌة لها. للدولة المتبوعة و

اتها الخارجٌة مع باقً الدول، الدولة التابعة من ممارسة سٌادتها على صعٌد عبلق

حتفاظها بتصرٌؾ شإونها الداخلٌة بشكل نسبً نوعا ما. إن هذه الرابطة تنشؤ بموجب وا

 متبوعة، إذ تباشر الدولة المتبوعة نٌابة عننونً معٌن ما بٌن دولتٌن تابعة ونظام قا

من بٌن األمثلة تصاصاتها الدولٌة أو الداخلٌة؛ وخاالدولة المتبوعة أؼلب أو بعض من 

طورٌة العثمانٌة الدولٌة عندما وضعت مصر كدولة تابعة لئلمبراعلى ذلك فً الممارسة 

، لتصبح مصر بعدها 0504التً دامت إلى ؼاٌة سنة  0441تفاقٌة لندن لسنة بمقتضى ا

.مباشرة تحت الحماٌة البرٌطانٌة فً إطار نظام الحماٌة الدولٌة
2

 

                                                           
 .41قاسمٌة جمال، المرجع السابق، ص   1
الدولً العام: األصول والمبادئ، الجزء األول، دار النهضة العربٌة، القاهرة،  علً خلٌل إسماعٌل الحدٌثً، القانون  2

 .013، ص 6101
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عبلقة ؼٌر هً  عبلقة التبعٌةنا لتارٌخ العبلقات الدولٌة نجد أن ستقرابمن خبلل ا

التابعة فً الدولة المتبوعة،  إما باندماج الدولة كان مصٌرها دوما الزوال، طبٌعٌة، لذا

 تنفصلتعود لأن  ، قبل0501اندمجت فً الٌابان عام  عندماحصل لكورٌة  مثل ما

التابعة عن الدولة  بانفصال الدولة ماوإ ؛نهابٌاً بعد الحرب العالمٌة الثانٌة عنها وتستقل

، فقد اوالجبل األسود وبلؽارٌٌا وصرب امتبوعة واستقبللها بنفسها. وهذا ما حدث لرومانٌال

العثمانٌة منذ معاهدة بارٌس عام  لئلمبراطورٌةوالجبل األسود  اورومانٌ ٌاأُتبعت صرب

فتؤلفت منهما  اوفبلشٌا ، التً وحدت مولداف0434ٌحتى معاهدة برلٌن عام  0412

والجبل األسود. كذلك عرفت ا علن استقبلل صربٌأعلن استقبللها، كما أرومانٌة التً 

 تارٌخ 0514 سنة منذ معاهدة برلٌن ذاتها حتى لئلمبراطورٌة العثمانٌةالتبعٌة  ابلؽارٌ

. مما سبق ذكره ٌمكننا أن نستخلص بؤن نظام التبعٌة كان بمثابة حٌلة ن استقبللهاعبلإ

ً إطار مخططها للقضاء تدرٌجٌا على اإلمبراطورٌة قانونٌة ابتدعته الدول األوربٌة ف

  1.العثمانٌة وضم تلك الدول التً كانت تحت حماٌتها

 

  االنتدابنظام  ثالثا: 

بإضفاء الشرعٌة على كل األنظمة واألشكال تمٌز زمن القانون الدولً التقلٌدي 

تنظٌم عملٌة األقالٌم ؼٌر  ور القانون الدولً التقلٌدي فًنحصر داالستعمارٌة، فقد ا

ستعمارها لمخاطر التنافس حول ا اهذا درءو ،بعضوٌتها فً المجموعة الدولٌة المعترؾ

لقد بدأت عصبة األمم فً روب فٌما بٌن الدول المستعمرة. وما كان ٌتبعه من نشوب للحو

 فًالذي تمت ممارسته على مستعمرات تلك الدول المنهزمة  االنتدابالتؤسٌس لنظام 

زعة من اإلمبراطورٌة العثمانٌة المتمثلة فً المستعمرات المنتالحرب العالمٌة األولى و

ألمانٌا.و
2

 

                                                           
 .501ص  ،0546 محمد عزٌز شكري، مدخل إلى القانون الدولً العام، مطبوعات جامعة دمشق، سورٌا،  1
المنظمات أو الوكاالت الدولٌة المتخصصة  -األمم المتحدة -، قانون المنظمات الدولٌة: النظرٌة العامةمحسن أفكٌرٌن 2

 . 61-66، ص 6101المنظمات الدولٌة اإلقلٌمٌة، دار النهضة العربٌة، مصر،  -المرتبطة بها
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مواد عهد عصبة األمم، حٌث تم تقسٌم هذا ضمن بنود و االنتدابإدراج نظام  تم

 وانتداب «ب»من الدرجة  انتداب، «أ»جة من الدر انتدابأقسام، هً  ةالنظام إلى ثبلث

.«ج»من الدرجة 
1

ه األنواع الثبلثة من عهد عصبة األمم على هذ 66فقد نصت المادة  

 هً:و االنتدابمن 

ٌطبق على الشعوب التً بلؽت مرحلة تطور كافٌة لتشكٌل  :«أ» االنتداب  -1

مساعدة دولة منتدبة تقودها تحظى خبلل فترة مإقتة، بنصابح و دول مستقلة، شرٌطة أن

 نحو حكم نفسها بنفسها.

تقوم الدولة المنتدبة تطورا، وٌطبق على الشعوب األقل  :«ب» االنتداب  -2

د الحرٌة ٌجب على هذه األخٌرة أن تقوم بمنح سكان الببلدارة اإلقلٌم بصورة مباشرة وبإ

 عدم إقامة قواعد عسكرٌة.و االقتصادٌةالدٌنٌة و 

قل تطورا أٌضا، المتخلفة كثٌرا ٌطبق على الشعوب األ :«ج»اإلنتداب   -3

ا الخاصة علٌه، أي أنه ضم مقنع تطبٌق قوانٌنهالمنتدبة بإدارة اإلقلٌم و لدولةتقوم او

مباشر. واستعمار
2
  

 اقتسام سوى ، نبلحظ أنه ال ٌعدواالنتدابمن خبلل ما تم التطرق له حول نظام 

ما من  ،ل تحل محل أخرىلتركة تلك الدول المنهزمة فً الحرب العالمٌة األولى، أي دو

وجود لها ، أي ال االنتدابدفن الشخصٌة الدولٌة للدول الخاضعة لنظام شؤنه طمس و

من هذا فً خانة الدول ناقصة السٌادة، و هذا ما جعلنا نصنفهاو ،على الساحة الدولٌة

المنطلق فإن أي تصرفات تصدر من تلك األقالٌم فهً تعود سواء بالنفع أو الضرر على 

 هً صاحبة السٌادة فً حقٌقة األمر. الدولة التً تطبق نظام اإلنتداب ألنها

 نظام الوصاٌة رابعا: 

؛ االنتدابإن نظام الوصاٌة ما هو فً حقٌقة األمر سوى صورة مطورة من نظام   

، فتم إدخال ب الذي جاءت به عصبة األمم سابقاعلى أنقاض نظام االنتدا إذ تم تؤسٌسه

                                                           
 .014علً خلٌل إسماعٌل الحدٌثً، المرجع السابق، ص  1
 .40 قاسمٌة جمال، مرجع سابق، ص  2
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لمتحدة، إال أنه من حٌث المضمون بعض التعدٌبلت على هذا النظام فً عهد األمم ا

، فكل ما الدولًهً النظام االستعماري ن لعملة واحدة أال ووجهٌن مختلفٌكبلهما ٌمثبلن 

برٌطانٌا كانت تتنازل فٌما مارٌة المتمثلة خصوصا فً فرنسا وجرى هو أن الدول االستع

، وهنا شتركةلى تسوٌة ملوصول إبٌنها على مستعمرات منتشرة فً مناطق نفوذها بؽٌة ا

تجدر االشارة إلى أن المستعمرات المشمولة بنظام الوصاٌة هً تحدٌدا تلك المستعمرات 

سابقا ولٌس ؼٌرها، فنظام الوصاٌة جاء لتكرٌس  االنتدابالتً كانت خاضعة لنظام 

هٌمنة الدول االستعمارٌة على تلك المستعمرات وكذا إضفاء الشرعٌة القانونٌة لهٌمنتها 

جدٌد تتبناه األمم المتحدة. فً ظل نظام
1 

العظمى المإسسة لمٌثاق سان فرانسٌسكو، ستنبطت القوى الخمسلقد ا
2

المتضمن  

من عهد عصبة األمم  66إنشاء منظمة األمم المتحدة، نظام الوصاٌة من محتوى المادة 

التً هً فً ظاهرها عبارة عن  االنتدابالتً تضمنت المبادئ التً ٌقوم علٌها نظام 

المتخلفة إلى مصاؾ الدول مو والرقً بتلك الدول الضعٌفة ومبادئ ٌراد من خبللها الس

المتطورة آنذاك.
3 

تلك الدول  استقبللنتقالٌة التً تسبق بر بمثابة تلك الفترة الزمنٌة االالوصاٌة تعت

التً تخضع لمثل هذا النظام، لكنها فً حقٌقة األمر ما هً إال كما أشرنا سابقا مجرد 

 االستقبللتماطل للحٌلولة دون  استعمارٌةتخفً نواٌا  االنتدابنسخة مطورة من نظام 

هنا فإن األمم المتحدة بتبنٌها لنظام لدول الموضوعة تحت وصاٌتها، ومن الفعلً ل

ت ألجلها، خصوصا فً جانب األهداؾ التً أنشبقد حادت عن المبادئ ووصاٌة تكون ال

المساواة بٌن جمٌع دول العالم بؽض النظر عن قوتها أو تطورها.
4

 

                                                           
1
 George THULLEN, Problems of the Trusteeship System: a study of political behavior in 

the United Nations, librairie DROZ, Genève, 1964, pp 25-39.   
 االتحادهً: الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، دول المإسسة لؤلمم المتحدة أال وٌقصد بالدول الخمسة العظمى، تلك ال  2

 الصٌن.السوفٌاتً، برٌطانٌا، فرنسا و
3
  George THULLEN, Op Cit, pp 40-41. 

 .46-40قاسمٌة جمال، مرجع سابق، ص   4
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لمٌثاق األمم المتحدة، فإن نظام الوصاٌة  من الفصل الثانً عشر 33ا للمادة ستنادا

 ٌشمل ثبلثة أنواع من األقالٌم هً:

 .االنتداباألقالٌم التً كانت موضوعة تحت  -0

األقالٌم المقتطعة من دول المحور بعد الحرب العالمٌة الثانٌة. -6
1 

األقالٌم التً وضعت تحت الوصاٌة من قبل الدول المسإولة عن إدارتها. -1
2

 

بعد أن سلطنا الضوء على طبٌعة العبلقة القانونٌة التً تربط الدول ناقصة السٌادة 

ٌر شإونها سواء الداخلٌة أو الخارجٌة فً عبلقاتها مع بقٌة دول العالم بتلك التً تس

ل مع بعضها البعض وتعددت صورها وأخذت الحظنا أن هذه العبلقة التً تربط هذه الدو

بعٌة و آخر سمً نظام تٌة من نظام للحماٌة وفً صور أنظمة قانون ،أشكالعدة صور و

ترمً فً   أننا نخلص للقول أنها كلها أنظمةأخٌرا نظام الوصاٌة؛ إالو االنتداببنظام 

عبارة عن صور متفاوتة  أو باألحرى هو ،هو هٌمنة دول على أخرىتجاه واحد وا

طمس شخصٌتها ول وستعمار، نتج عنه إنقاص إن لم نقل إعدام سٌادة الدالتطور لبل

سواء  -      ختبلؾ مسمٌاتهاكانت الدولة ناقصة السٌادة على ا من هنا لماالدولٌة؛ و

 ،رةتخضع للدول المهٌمنة علٌها بصفة مباش -محمٌة، تابعة، منتدبة أو تحت الوصاٌة 

صبلحٌات هذه الدول سواء الداخلٌة أو الخارجٌة منها ختصاصات ووالتً كانت تمارس ا

القوة  استخدامفإنه ٌمكن لنا القول بجواز  ،فً عبلقاتها مع باقً دول المجموعة الدولٌة

صونا للسلم حفاظا و ،مم المتحدةتطبٌقا للشرعٌة الدولٌة فً إطار قرارات األ العسكرٌة

المساس شؤن ذلك ردع الدولة المستهدفة و األمن الدولٌٌن على أقالٌم هذه الدول ألن منو

مكن النظر عتبار أن أقالٌم الدول ناقصة السٌادة فً هذه الحالة ٌبقدراتها القتالٌة، على ا

أنها هً من ٌبسط سٌادتها متداد إلقلٌم الدولة المستهدفة على أساس بة اإلٌها نوعا ما بمثا

إطار نظام الحماٌة ٌمكن للدولة الحامٌة إدخال ٌر شإونها، إذ أشرنا سابقا أنه ٌسعلٌها و

قواتها العسكرٌة إلى إقلٌم الدولة المحمٌة.
3

 

                                                           
 ٌقصد بدول المحور كل من ألمانٌا، إٌطالٌا، الٌابان و كل من حالفهم فً الحرب العالمٌة الثانٌة.  1
 .021علً خلٌل إسماعٌل الحدٌثً، مرجع سابق، ص   2
 .622ماهر عبد المنعم أبو ٌونس، مرجع سابق، ص   3
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 الفصل الثانً

 القوة لفرض الشرعٌة الدولٌة استخدامالمختصة ب تالهٌآالجهات أو 

القوة العسكرٌة فً إطارها  استخدامختصاص من أجل تعتبر مسؤلة إسناد اال 

ا  ٌتسم نوعا ما بالتداخل أمر -األمن الدولٌٌن أي الحفاظ على السلم و -الشرعً 

األولى هٌبة األمم المتحدة على  التشابك لدرجة كبٌرة جدا؛ فهذا األمر ٌمس بالدرجةو

 ،تطبٌق مبادئ مٌثاق األمم المتحدةولى المعنٌة بالسهر على تنفٌذ وأنها الجهة األ عتبارا

األمن الدولٌٌن، إذ أنها الهٌبة لمتعلق بضمان الحفاظ على السلم وخصوصا فً الشق ا

فً نفس قرارات المتعلقة بهذه المسؤلة، والدار التوصٌات والعلٌا التً تتمتع بحق إص

ٌذ الصارم لما تصدره من قرارات لك عن الحرص على التنفالوقت تعتبر المسإولة كذ

 توصٌات فً هذا الشؤن.و

القوة العسكرٌة لم تعد حكرا  استعمالإن المتتبع للشؤن الدولً ٌبلحظ أن مسؤلة 

على منظمة األمم المتحدة لوحدها فقط، بل نجد أن هناك بعض المنظمات اإلقلٌمٌة تتدخل 

هذا ما ٌطرح التساإل حول أحقٌة هذه المنظمات ولٌة، وا للحفاظ على الشرعٌة الدعسكرٌ

، وهل مجلس األمن الدولٌٌنوة العسكرٌة فً إطار حفظ السلم والق استخداماإلقلٌمٌة فً 

ألجل  ،ختصاص إلحدى هذه المنظمات اإلقلٌمٌةالدولً حر فً التنازل عن هذا اال األمن

القوة إذا ما الحظ أن  استخدامعلق بتنفٌذ القرارات الصادرة عن الهٌبة األممٌة فً ما ت

 تكون أهبل للقٌام بهذه المهمة ؟ إقلٌمٌة ما ٌمكنها أن تحل محله ومنظمة 

دراسة  من خبلللرفع اللبس عن كل ما سبق وتوضٌح األمور ارتؤٌنا معالجتها 

اختصاص ) المبحث األول (، بعدها سندرس  القوة استخدامختصاص األمم المتحدة با

 ) المبحث الثانً (. قوةال استخداماإلقلٌمٌة بالمنظمات 
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 المبحث األول

 القوة استخدامختصاص األمم المتحدة با

دقة أن نظام األمن الجماعً ٌقوم على ال BASDEVANTٌرى األستاذ  

التفاصٌل، إنه نظام بموجبه ال ٌمكن للدولة ألجل الدفاع عن نفسها أن تعتمد على و

على تعاون  باالعتماد، بل هاوحلفابالخاصة أو أن تستنجد بؤصدقابها قدراتها العسكرٌة 

اس أن كل دولة تستفٌد من سفهذا النظام فً طبٌعته ٌقوم على أكل المجموعة الدولٌة، 

حماٌة الكل.تضامن و
1
  

كتنظٌم دولً ٌسعى لتحقٌق الحٌاة  فكرة إنشاء منظمة األمم المتحدة من هنا جاءت

وٌحول  ،المساواة بٌن الجمٌعق العدل والكرٌمة لشعوب العالم فً إطار تنظٌم دولً ٌحق

القوة  ستخدامإن لزم األمر اللجوء الدون المساس به حتى وبل الوسابشتى الطرق و

أجل  العسكرٌة منالقوة  استخدامدور أجهزة األمم المتحدة فً  سنتناولالعسكرٌة. و

الدولً مجلس األمن الحدٌث عن دور كل من األمن الدولٌٌن من خبلل ستتباب السلم وا

دور األمٌن العام )المطلب األول (، الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة ) المطلب الثانً ( وكذا 

 .القوة استخدامفً  ) المطلب الثالث ( لؤلمم المتحدة

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 M. BASDEVANT, « la sécurité collective: Organisation de la Paix », Publication de la 

conciliation internationale, Bulletin N° 5-6-7, Centre européen de la Dotation Carnegie, 

Paris, 1936, p 327. 
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 القوة استخدامفً  الدولً المطلب األول: دور مجلس األمن

  

األمم المتحدة لم  ت من أجلها منظمةتحقٌق رفاهٌة اإلنسانٌة التً أنشبإن مسؤلة 

فً هذا السٌاق ٌمكن مشتركة بٌن الدول ذات السٌادة، وال تظافر الجهود التكن لتتحقق لو

وغ أشواط كبٌرة فً حل المشاكل اإلشارة إلى أن المنظمة األممٌة قد نجحت فً بل

األمن الدولٌٌن.  على السلم و ر مما حققته فً مجال الحفاظاالقتصادٌة واالجتماعٌة أكث

أكثر  بلًمستق ذا كان لمنظمة األمم المتحدة دورٌحوم حول ما إا من هنا فإن هناك رٌبو

ة أسندت إلى ربٌسٌاألمر ٌعتبر مهمة أساسٌة واألمن الدولٌٌن؛ هذا فعالٌة فً حفظ السلم و

لكن إذا ما تعامل مع مجرٌات األحداث بكل موضوعٌة.لدولً ومجلس األمن ا
1
  

عهد  أصٌبلو اأساسٌ ااألمن الدولٌٌن هً اختصاصلكن إذا كانت مسؤلة حفظ السلم و     

بما ٌراه  التصرؾمطلق الحرٌة فً تكٌٌؾ الوقابع و ن الدولً، فهل لهبه إلى مجلس األم

 ستخداماألمر اللجوء ال ىاقتضإن وى الصراعات الدولٌة، حتمناسبا لحل النزاعات و

إذا ما كان هذا هو الواقع فما هو األساس القانونً الذي ٌستند إلٌه فً و القوة العسكرٌة،

 القوة المسلحة. ستخداماللجوء ال

جلس األمن الدولً فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن سنحاول توضٌح مسؤلة دور م     

سلطات مجلس األمن من خبلل تبٌان وتحدٌد ه للقوة العسكرٌة استخدامكذا مشروعٌة و

  -ه ستخداماألساس القانونً ال) الفرع األول (، و األمن الدولٌٌنً فً حفظ السلم والدول

 ) الفرع الثانً (. سلحةللقوة الم -مجلس األمن الدولً 

  

 

   

                                                           
 .610ص  مرجع سابق،مفتاح عمر درباش،   1



  

253 
 

 الدولٌٌناألمن ً فً حفظ السلم والفرع األول: سلطات مجلس األمن الدول

 فكرة األمن الجماعً على الخصابص التالٌة: تقوم

 faire justice soit» ن تقتص حقها بنفسهاأال ٌسمح ألي دولة كانت  -1

même».
1 

افر جهود كل أعضاء تضولة معتدٌة ال ٌكون إال بتعاون وإن مواجهة د -2

 المجموعة الدولٌة.

األمن الجماعً ال ٌمثل تحالفا دولٌا، بل هو عبارة عن نظام مفتوح لكل  إن -3

 ستهداؾ دولة أو مجموعة دول بعٌنها.منه االدول ولٌس الؽرض 

نظام األمن الجماعً ٌهدؾ الستخدام جٌوش الدول من أجل المصلحة  -4

 المشتركة للمجموعة الدولٌة.

ً فكرة توازن القوى والت على من هذا نستخلص أن األمن الجماعً ٌرتكز من جهة

عتماد على قدراتها الداخلٌة ي دولة ألجل ضمان سبلمتها سوى االبموجبها ال ٌمكن أل

ومن جهة أخرى فكرة وجود حكومة عالمٌة ترفض وجود  كذا على أصدقابها وحلفابها،و

 جٌوش وقوات مسلحة وطنٌة، بل هً من ٌجب أن ٌمتلك قوة عسكرٌة دابمة، مركزٌة

منع وقمع كل محاولة للمساس بالنظام القانونً الدولً. وقوٌة ألجل
2
  

ه مطلقة ٌسمح لبمهمة واسعة و ختصاصاتهٌضطلع مجلس األمن الدولً ضمن ا

من شؤنها أن تشكل تهدٌدا للسلم واألمن التثبت إن كان فحص أٌة مسؤلة دولٌة وببموجبها 

دولٌة عهد إلٌها بصفة خاصة ٌبة عتباره بمثابة ههذا انطبلقا من وصفه واالدولٌٌن، و

والتً كما أشرنا سابقا  ،وأساسٌة وظٌفة حل النزاعات والصراعات التً تقوم بٌن الدول

.األمن الدولٌٌنتمثل اعتداء وتهدٌدا للسلم و
3

 

                                                           
1
 Maurice BOURQUIN, « le problème de la sécurité internationale », Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International, Vol. 49, LA HAYE, 1934, p 477. 
2
 Ali L. KARAOSMANOGLO, les actions militaires coercitives et non coercitives des 

Nations Unies, 1ere édition, librairie Droz, Genève, 1970, pp 15-16. 

.50ص  ،6101 عمر سعد هللا، القانون الدولً لحل النزاعات، الطبعة الثانٌة، دار هومة، الجزابر،  3  
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فً هذا السٌاق فإن مجلس األمن الدولً ٌتمتع بسلطات تسمح له بؤداء وظابفه 

تسوٌة دخل ؼٌر المباشر ألجل إٌجاد حل وتأحد السبٌلٌن، سواء عن طرٌق ال بانتهاج

حل وقابً ٌهدؾ إلى وقؾ النزاع والحٌلولة دون  سلمٌة للنزاع، هذا اإلجراء ٌعتبر بمثابة

التدخل ؼٌر المباشر لحل النزاع بطرق  لكن فً حال ما لم ٌجدتطوره واستمراره، و

المباشر لقمع تلك التصرفات  هً التدخلٌؤتً دور الطرٌقة الثانٌة أال و هنا ،السلمٌة

األمن الدولٌٌن، لكن تشكل تهدٌدا وخطرا على السلم و نها أنات التً من شؤٌالسلوكو

الوسابل الطرق و ستنفاداٌجب التؤكٌد على أنه ال ٌمكن اللجوء إلى الحل القسري إال بعد 

وقابٌا  إجراء ٌعتبرالسلمً لحل النزاعات الدولٌة ة؛ إذا كان التدخل ؼٌر المباشر والسلمٌ

تفاقمها، فإن الوسٌلة أو الطرٌقة الثانٌة المتمثلة فً اللجوء ٌحول دون تؤزم األمور و

ٌن تعتبر حالة عبلجٌة األمن الدولٌال التثبت من وجود تهدٌد للسلم والقوة فً ح ستخدامال

حرك ألمم المتحدة للتمن هنا فإن مجلس األمن الدولً ٌملك تفوٌضا مطلقا من او ،وتؤدٌبٌة

تدابٌر ضد أي تصرؾ أو تخاذ ما ٌراه الزما ومناسبا من إجراءات و، وافً أي وقت

كن األمن الدولٌٌن، لإخبلل مباشر للسلم وعنه تهدٌد وسلوك دولً من الممكن أن ٌنجم 

.السلمٌةوسابل التسوٌة الحمٌدة و ستنفادن هذا ال ٌكون إال بعد انؤكد مرة أخرى أنعود ل
1

 

دولً السلطات التً ٌتمتع بها مجلس األمن النجد أن الصبلحٌات و فً هذا النسق

واضح فً قد تم النص علٌها بشكل مفصل و األمن الدولٌٌنفً إطار الحفاظ على السلم و

الحلول متحدة الذي أدرج بعض اإلجراءات وأحكام الفصل السادس من مٌثاق األمم ال

واجب بع الذي نص على الحلول الالسلمٌة للنزاعات الدولٌة، إلى جانب الفصل السا

األمن الدولٌٌن، لكن فً هذه الحالة تباعها فً حال وقوع إخبلل أو مساس فعلً بالسلم وا

فإن الحلول تكون قسرٌة عكس تلك التً نص علٌها الفصل السادس من المٌثاق؛ فاألمم 

ساسٌة فٌما ألاة والمتحدة من خبلل مٌثاقها أسندت لمجلس األمن الدولً السلطات الربٌسٌ

على  من مٌثاق األمم المتحدة 64إذ أكدت المادة  األمن الدولٌٌن،ٌتعلق بحفظ السلم و

دة فٌما تعلق عتبار مجلس األمن الدولً بمثابة الجهاز الربٌسً لمنظمة األمم المتحا
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رؼبة فً أن ٌكون العمل الذي  »حٌث نصت على:  ،لة حفظ السلم واألمن الدولٌٌنبمسؤ

عات ٌعهد أعضاء تلك الهٌبة إلى مجلس األمن بالتب ،فعاالم المتحدة سرٌعا وبه األم تقوم

ٌوافقون على أن هذا المجلس ٌعمل ناببا ، واألمن الدولٌٌنالربٌسٌة فً أمر حفظ السلم و

. من هنا ٌتضح جلٌا أن مٌثاق «ته التً تفرضها علٌه هذه التبعاتعنهم فً قٌامه بواجبا

اظ على السلم واألمن للحف ًالسلطة المطلقة لمجلس األمن الدولاألمم المتحدة قد أعطى 

بانتهاجه  سلطاتهو صبلحٌاته استعمالو استخدامي ترجمها بدوره فً الذالدولٌٌن و

.السكٌنة الدولٌةستتباب األمن ولطرٌقتٌن فً حل األزمات وا
1

 

 مجلس األمن الدولً فً التسوٌة السلمٌة للنزاعات الدولٌة اختصاصاتأوال: 

 ،السلمٌة للنزاعات الدولٌةتبٌان دور مجلس األمن الدولً فً التسوٌة ألجل  

البد من الرجوع ألحكام الفصل  ،األمن الدولٌٌنمن شؤنها أن تشكل تهدٌدا للسلم والتً و

ت التً ٌمكن لمجلس السلطاو ختصاصاتحدد االالذي  مٌثاق األمم المتحدة السادس من

عات الدولٌة؛ حٌث نبلحظ من تخاذها من أجل إٌجاد تسوٌة ودٌة للنزااألمن الدولً ا

ستقرابنا ألحكام الفصل السادس من مٌثاق األمم المتحدة أن مجلس األمن الدولً خبلل ا

 ٌمكن له التحرك بإحدى الطرٌقتٌن: 

تفق علٌه لما ا المنظممجلس األمن الدولً دور المإطر و إما أن ٌلعب -1

المبادرة بحل إٌجاد تسوٌة سلمٌة للنزاع، أي أن السعً وأطراؾ النزاع مسبقا فً سبٌل 

،النزاع ٌتبناها أطراؾ النزاع فً حد ذاتهم
2

بعد ذلك ٌؤتً دور مجلس األمن الدولً  

الوسابل السلمٌة إذا كانت هناك لٌحث األطراؾ وٌشجعهم على انتهاج تلك السبل و

                                                           
1
 .616مرجع سابق، ص  مفتاح عمر درباش،  

الطرٌق التً ٌمكن ألطراؾ النزاع انتهاجها فً هذا السٌاق تجدر اإلشارة أن مٌثاق األمم المتحدة قد حدد خارطة   2

هذا ما نصت علٌه المادة ألجل التسوٌة السلمٌة والودٌة للمشكل ووضع أمامهم عدة سبل ومراحل ٌمكن لهم اتباعها، و

على أطراؾ أي نزاع من شؤن استمراره أن ٌعرض حفظ السلم  ٌجب -0 »ها األولى بقولها: من المٌثاق فً فقرت 11

له بادئ ذي بدء بطرٌق المفاوضة والتحقٌق والوساطة والتوفٌق والتحكٌم األمن الدولً للخطر، أن ٌلتمسوا حو

علٌها الوسابل السلمٌة التً ٌقع التنظٌمات اإلقلٌمٌة أو ؼٌرها من إلى الوكاالت و التسوٌة القضابٌة، أو أن ٌلجإواو

 .«اختٌارها
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المساعدة، أو أن أطراؾ النزاع طالبٌن منه العون وضرورة لذلك، سواء أن ٌلجؤ إلٌه 

ٌبلحظ مجلس األمن الدولً فً حد ذاته وجود  تماطل أو تباطإ من جانب أطراؾ 

من مٌثاق األمم المتحدة  11حٌث نصت المادة  النزاع  إلٌجاد حل جدي للنزاع الدولً،

مجلس األمن أطراؾ النزاع إلى أن ٌسووا ما بٌنهم من  و ٌدعو »فً فقرتها الثانٌة على: 

فمن خبلل قراءة هذه الفقرة وبالتركٌز  ،«بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك  النزاع

 ،ؤن مجلس األمن الدولًبلص للقول نخ «... إذا رأى ضرورة لذلك  »على عبارة 

ٌمكن له التدخل  ،لٌٌناألمن الدوه األساسٌة أال وهً حفظ السلم ودابما فً إطار مهمتو

الودٌة، كن هو المبادر للتسوٌة السلمٌة وإن لم ٌأي مرحلة من مراحل النزاع حتى و فً

إن كان ذلك فً مرتبة ثانٌة بعد حل ألي نزاع تدفعه للتدخل حتى و لكن ضرورة إٌجاد

إال أن تعطل المسؤلة سواء بقصد أو عن ؼٌر  ،أن ٌبادر أطراؾ النزاع للتسوٌة السلمٌة

البلزم على مجلس األمن الدولً التدخل ن قبل األطراؾ تجعل من الضروري وقصد م

تدخل مجلس األمن  الطرٌقة التً رأوها سابقا مناسبة؛بدعوة األطراؾ لتسوٌة النزاع ب

ها لتً رآنفس جدٌد لمسؤلة التسوٌة ا الدولً فً هذه المرحلة ٌؤتً إلعطاء دفع و

لما كان هناك إٌجاد التباطإ، ألنه كالتً أصابها نوع من الخمول وم واألطراؾ مناسبة له

 .الحٌلولة دون طول أمد الصراعلتفاقم األحداث و حل سرٌع كان هناك تفاد

المبادر للحل السلمً ألي نزاع ن مجلس األمن الدولً هو السباق وأن ٌكو -2

طرفا فً أكانت ء سواما أي طلب من أٌة جهة دون ،دولً ٌطفو على الساحة الدولٌة

ستمراره أن ٌشكل افإذا ما كان هناك نزاع دولً من شؤن  النزاع أو ؼٌر طرؾ فٌه؛

األمن الدولٌٌن، هنا ٌمكن لمجلس األمن الدولً أن ٌتدخل مباشرة للحٌلولة تهدٌدا للسلم و

توجد أٌة حدود أو  دون تفاقم األوضاع، بالرؼم من أن األمم المتحدة فً مٌثاقها لم

النزاع أن ٌشكل خطرا ستمرار علٌها للتثبت إذا ما كان من شؤن استناد مكن االضوابط ٌ

األمن الدولٌٌن، إال أن مٌثاق األمم المتحدة أعطى مطلق الحرٌة لمجلس على السلم و

قق ستقصاء فً نزاع أو صراع دولً للتحسلطته التقدٌرٌة لبل استعمالاألمن الدولً فً 

إن لم ترق هذه تهدد السلم واألمن الدولٌٌن، حتى وإذا ما كان ٌشتمل على عناصر 

 »من مٌثاق األمم المتحدة على:  14الوضعٌة إلى درجة النزاع، فقد نصت المادة 
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حتكاك دولً أو قد ٌثٌر أي نزاع أو أي موقؾ قد ٌإدي إلى المجلس األمن ان ٌفحص 

شؤنه أن ٌعرض للخطر  ار هذا النزاع أو الموقؾ منستمر، لكً ٌقرر ما إذا كان انزاعا

 .«حفظ السلم واألمن الدولٌٌن

كذلك تجدر اإلشارة إلى أن مٌثاق األمم المتحدة قد أعطى الحق لجهات أخرى أن 

إذا ما كان ٌشكل تهدٌدا للسلم  تطلب من مجلس األمن الدولً التثبت من أي نزاع دولً

كانت تتمتع بالعضوٌة فً األمم أحق ألي دولة سواء األمن الدولٌٌن، حٌث أعطً هذا الو

أم ال، المتحدة
1

لمتحدة أن تكون إال أنه ٌشترط فً تلك الدولة ؼٌر العضو فً األمم ا 

المنصوص علٌه أن تلتزم بالحل السلمً للمسؤلة وكذلك أن تقبل مسبقا طرفا فً النزاع و

.فً مٌثاق األمم المتحدة
2
  

العالم، بالرؼم من أن المبادئ التً تبناها مٌثاق األمم المتحدة تخاطب كافة دول 

األمن الدولٌٌن التً عنٌت بها جمٌع الدول بما فٌها تلك ؼٌر خصوصا مسؤلة حفظ السلم و

ٌثاق فً فقرتها نصت علٌه المادة الثانٌة من الم هذا ما، والعضوة فً األمم المتحدة

عمل الهٌبة على أن تسٌر الدول ؼٌر األعضاء فٌها على هذه ت -2 »السادسة بقولها: 

إال أنه فً مسؤلة حق  ،« واألمن الدولً ضرورة حفظ السلم المبادئ بقدر ما تقتضٌه 

موقؾ دولً من شؤنه تهدٌد السلم إخطار أو تنبٌه مجلس األمن الدولً ألي نزاع أو 

أساس العضوٌة فً األمم المتحدة،  نعدام المساواة بٌن الدول علىواألمن الدولٌٌن، نجد ا

إخطار مجلس األمن م المتحدة قد كفل لها حق تنبٌه وفالدول التً تملك العضوٌة فً األم

ال م ال، إال أنه على العكس من ذلك كانت طرفا فٌه أأؤي نزاع أو موقؾ سواء الدولً ب

وقؾ من نزاع أو متملك الدول التً ال تتمتع بالعضوٌة بهذا الحق إال إذا كانت طرفا فً 

اق األمن الدولٌٌن، إضافة لشرط العضوٌة فقد أضاؾ مٌثٌشكل تهدٌدا للسلم وأن شؤنه 

                                                           
أن ٌنبه مجلس  لكل عضو من األمم المتحدة -0 »المتحدة فً فقرتها األولى على:  من مٌثاق األمم 11تنص المادة   1

 .« األمن أو الجمعٌة العامة إلى أي نزاع أو موقؾ من النوع المشار إلٌه فً المادة الرابعة والثبلثٌن

أن  لكل دولة لٌست عضواً فً األمم المتحدة -6 »المتحدة فً فقرتها الثانٌة على: من مٌثاق األمم  11نصت المادة   2

تنبه مجلس األمن أو الجمعٌة العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فٌه إذا كانت تقبل مقدماً فً خصوص هذا النزاع 

 .« ات الحل السلمً المنصوص علٌها فً هذا المٌثاقالتزام
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المسبق بالحل السلمً المتضمن فً المٌثاق  لتزامهو االأال و ،األمم المتحدة شرطا آخر

بالنسبة لهذه النزاعات الدولٌة؛ من هنا نبلحظ هذا التناقض الصارخ، فمن جهة نجد 

دون مراعاة لصفة ستثناء وبٌن كل دول العالم دون األمم المتحدة ٌساوي مٌثاق ا

تحقٌق السلم واألمن الدولٌٌن، صطفاؾ خلؾ األمم المتحدة ألجل ٌدعوها لبلالعضوٌة و

لتفعٌل مقصد الحفاظ على السلم  ٌفاضل بٌنهاٌساوي بٌن الدول و نجده ال ،من جهة ثانٌةو

على شرط العضوٌة أو أن تكون الدولة طرفا فً  األمن الدولٌٌن، حٌث نجد التركٌزو

لٌشكل النزاع دونما التركٌز على مآل النزاع أو الموقؾ الذي من الممكن أن ٌتطور 

ما من شؤنه أن ٌنعكس سلبا على كافة دول  ،األمن الدولٌٌنتهدٌدا وخطرا على السلم و

هذا األساس فإننا نرى العالم سواء تلك العضوة فً األمم المتحدة أو ؼٌر العضوة، على 

تشكل فً حد بوجوب إعادة النظر فً هذا األمر نظرا لما ٌترتب عنه من أمور ٌمكن أن 

 األمن الدولٌٌن.ذاتها تهدٌدا للسلم و

 تخاذ التدابٌر العسكرٌةدولً فً اختصاصات مجلس األمن الثانٌا: ا    

فعالٌة المساعً السلمٌة  حظ مجلس األمن الدولً عدم نجاعة وفً حال ما إذا ال  

هو  وقؾ العدوان بالؽرض المرجو منها أال و م تؾأنها لو ،الحمٌدة التً اتخذت سابقاو

 ستخدامكانت هناك ضرورة ملحة، فبإمكانه اللجوء الٌتهدد السلم واألمن الدولٌٌن، و الذي

 42المادة  اتحدٌددا ألحكام مٌثاق األمم المتحدة وستناقوة العسكرٌة ضد الجهة المعتدٌة اال

إذا رأى مجلس األمن أن التدابٌر المنصوص علٌها فً المادة  »، والتً تنص على: منه

ال تفً بالؽرض أو ثبت أنها لم تؾ به، جاز له أن ٌتخذ بطرٌق القوات الجوٌة  41

والبحرٌة والبرٌة من األعمال ما ٌلزم لحفظ السلم واألمن الدولً أو إلعادته إلى نصابه. 

أن تتناول هذه األعمال المظاهرات والحصر والعملٌات األخرى بطرٌق القوات  وٌجوز

 .« الجوٌة أو البحرٌة أو البرٌة التابعة ألعضاء األمم المتحدة

،من خبلل دراسة تحلٌلٌة للمادة سالفة الذكر
1

نجد أن إجراءات اللجوء إلى القوة  

ال  ،أو ما ٌصطلح علٌه اإلجراءات القسرٌة التً ٌتخذها مجلس األمن الدولً ،المسلحة

                                                           
 مٌثاق األمم المتحدة. من 46المقصود هنا المادة   1
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ٌشترط فٌها وجود طلب مسبق أو موافقة الدولة المعتدى علٌها حتى ٌتفاعل مجلس األمن 

على أن تخاذ تلك التدابٌر، هذا ما ٌإكد جوز له أن ٌبادر من تلقاء نفسه بامع الوضع، إذ ٌ

نً كل المجتمع الدولً لما له من أمر ٌعاألمن الدولٌٌن مسؤلة الحفاظ على السلم و

 –ختصاص دولً باع طوٌل فً ممارسة هذا االلمجلس األمن الانعكاسات على الكل؛ و

من ذلك على  -األمن الدولٌٌنالقوة المسلحة من أجل استتباب السلم و ستخداماللجوء ال

المتعلق و 1990مبر سنة نوف 29ادر بتارٌخ الص 678القرار  ال ال الحصرسبٌل المث

 ستخدامبالنزاع العراقً الكوٌتً الذي أعطى لمجلس األمن الدولً الحق فً اللجوء ال

كل ما من رؼم بالأنه و األمم المتحدةت الحظالقوة العسكرٌة ضد العراق، هذا بعد ما 

والقرارات  660ه بتنفٌذ القرار التزامأن العراق ٌرفض الوفاء بإال تبذله من جهود، 

 .اصارخ ااستخفاف الدولً بمجلس األمن اذات الصلة، مستخف البلحقة

مقررة فً اعتباره واجباته ومسإولٌاته المجلس األمن ضع بعد ما ومن هنا و 

منه  اوتصمٌم، تجاه صٌانة السلم واألمن الدولٌٌن وحفظهما بموجب مٌثاق األمم المتحدة

بعد أن منح  الفصل السابع من المٌثاقتصرؾ بموجب  ،مٌن االمتثال التام لقراراتهؤعلى ت

ٌه مجلس األمن بوجود خرق الذي ٌقر ف 660متثال التام للقرار لبل العراق فرصة أخٌرة

جتٌاح األراضً الكوٌتٌة، الشًء الذي ٌن نتٌجة قٌام القوات العراقٌة بااألمن الدولٌللسلم و

من المٌثاق، مدٌنا  40و 39أن ٌتصرؾ بموجب المادتٌن  - مجلس األمن الدولً -دفع به 

مطالبا فً نفس الوقت العراق بسحب جمٌع قواته على للكوٌت ومنددا بالؽزو العراقً و

، كما 1990ت أو 01الفور دونما أي قٌد أو شرط إلى المواقع التً كانت تتواجد فٌها فً 

،الكوٌت للبدء فورا فً مفاوضات مكثفة لحل خبلفاتهمادعا كبل من العراق و
1

ع جمٌو 

ٌؤذن عراق لذلك فإن مجلس األمن فً حال عدم تنفٌذ الالقرارات البلحقة ذات الصلة؛ و

الوسابل البلزمة إلعادة السلم  جمٌع استخدامللدول األعضاء المتعاونة مع دولة الكوٌت ب

جمٌع الدول أن تقدم  مجلس األمنلب اطاألمن الدولٌٌن إلى نصابهما فً المنطقة، كما و

توالً إببلغ  كذاو من هذا القرار 2جراءات التً تتخذ، عمبلً بالفقرة الدعم المناسب لئل

 نفس، من 3، 2مجلس األمن تباعاً بالتقدم المحرز فٌما ٌتخذ من إجراءات عمبلً بالفقرتٌن 
                                                           

 .0551أوت  16الصادر بتارٌخ  221قرار مجلس األمن الدولً رقم   1
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.القرار
1

من الدولً فً الحفاظ على السلم ألجل تفعٌل دور مجلس األوفً نفس اإلطار  

األمن الدولٌٌن مجرد قرارات مسؤلة الحفاظ على السلم و تبقى لكً الواألمن الدولٌٌن، و

اإلمكانٌات ل وفقد أعطى مٌثاق األمم المتحدة كل الوساب ،صادرة عن مجلس األمن

إمداده بكل إضافة إلى  ،القوة العسكرٌة ستخدامتنفٌذ إجراءات اللجوء الالبلزمة لتجسٌد و

أعمال مجلس األمن الدولً  هذا حتى ال تكونو ،ما ٌحتاجه من جٌوش ومعدات عسكرٌة

مهددة بالفشل
2
. 

مة جمٌع الدول األعضاء من المٌثاق مإكدة على وجوب مساه 56جاءت المادة 

طار حفظ السلم فً إالتً ٌشرؾ علٌها مجلس األمن الدولً فً العملٌات العسكرٌة 

 هذه ستؽبللها على الفور فًمن خبلل توفٌر قوات جوٌة ألجل ا واألمن الدولٌٌن

القوة  ستخدامالعملٌات، بالتالً فإنه إذا ما رأى مجلس األمن الدولً ضرورة اللجوء ال

لمنصوص علٌه فً لتزمت به الدول األعضاء اي اة لرد العدوان ٌبرز التعهد الذالعسكرٌ

قبول كل الدول و التزاممن مٌثاق األمم المتحدة، التً تإكد على  54، و54، 56المواد 

ذلك من خبلل تسخٌر كل ما ٌلزم و لصادرة عن مجلس األمن الدولًات ااألعضاء للقرار

التعاون ، وكذا تقدٌم الدعم ومن قوات عسكرٌة تحت تصرؾ مجلس األمن الدولً

 المتبادل من أجل تنفٌذ اإلجراءات التً ٌراها مجلس األمن.  

ما ٌعاب على القوات المسلحة التً توضع تحت تصرؾ مجلس األمن الدولً أنها 

هنا ضعة لسلطة الدولة التابعة لها، ومها صفة الوطنٌة، بمعنى أنها تبقى دوما خاتحك

ٌكمن الخلل فً أن للدول أن تسحب جٌوشها متى أرادت ذلك، الشًء الذي من شؤنه أن 

خٌر مثال ، وعدم تحقٌق أهدافهاقودها مجلس األمن الدولً للفشل وٌعرض العملٌة التً ٌ

                                                           
  . 0551نوفمبر  65الصادر بتارٌخ  234قرار مجلس األمن الدولً رقم   1

فً سبٌل  ٌتعهد جمٌع أعضاء األمم المتحدة -1 »من مٌثاق األمم المتحدة على:  10/ 41حٌث تنص المادة    2

المساهمة فً حفظ السلم واألمن الدولً، أن ٌضعوا تحت تصرؾ مجلس األمن بناء على طلبه وطبقا التفاق أو اتفاقات 

خاصة ما ٌلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهٌبلت الضرورٌة لحفظ السلم واألمن الدولً ومن ذلك حق 

 .« المرور
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،الصربٌة البوسنٌةعلى ذلك ما وقع فً الحرب 
1

مجلس األمن التدخل العسكري من قبل ف 

بسبب  وافر األجواء السٌاسٌة المبلبمةعدم ت نتٌجة قد كلل بالفشلالبوسنة  الدولً فً

كل الدول المشاركة فً العملٌات عدم وجود مصلحة واحدة لو تضارب مصالح الدول،

قد و .ه فً الحرب على العراق، عكس ما شهدنالتحقٌقها أو الحفاظ علٌها تسعى العسكرٌة

فً البوسنة  نزاعأطراؾ ال دعا 7/4/1992تارٌخ ب 749كان مجلس األمن بقراره رقم 

 ،لتوصل إلى اتفاق لوقؾ إطبلق النارألجل االتعاون مع المجموعة األوروبٌة إلى 

أصدر لصراع. وفً وقت الحق ل سلمً حلإٌجاد التفاوض من أجل الجلوس إلى طاولة و

مهمة اإلشراؾ على جمع األسلحة الثقٌلة من  أسند فٌه  اقرار األمن الدولًمجلس 

دولٌة التً ٌبلحظ علٌها أنها كانت نوعا ما أطراؾ الصراع إلى قوات حفظ السبلم ال

فً الوقت الذي كان الزما على المجموعة الدولٌة أن تزٌد  .عاجزة عن التحكم فً األمر

من خبلل االستمرار  اتها األخبلقٌةالتزاممن  تحللللسارعت  من تفعٌل قوتها العسكرٌة،

تذكر؛ بل ٌعاب على  لكن دون نتٌجة ،المبعوثٌن عبر إرسالفً اللجوء إلى التفاوض 

تبدو قادرة على  فً العملٌة أنها المشاركة حلؾ شمال األطلسًدول األوروبٌة و دولال

ذلك انقسامها وضعفها فً معالجة  على نابره خٌرو ،مشكبلتها على الورق فقط لح

.الحرب البوسنٌة ةمشكل
2

 

 تأعلن ،بسبب استمرار الهجوم الصربً فً المنطقةة الحرب دعندما زادت ح

البوسنة ما  على طلب سحب قواتها من جبرةقد تجد نفسها م هاأن آنذاك ٌةفرنسالسلطات ال

انسحاب  من الممكن أن ٌتمه أن، كما إلى وقؾ إلطبلق النار هناك الم ٌتم التوصل سرٌع

 قد سارت برٌطانٌا فً نفس النسق بإعبلنو. متوقعالقوات الفرنسٌة بؤسرع مما هو 

ا ا ممن البوسنة إذ قواتها المسلحةستبحث قرٌباً مسؤلة سحب  هاأن ها كذلكدفاع ةراوز

 عنضمنٌا  تعبركانت  تصرٌحاتمثل هذه ال؛ إن هناك ةروالخطفً نفس الوضع  راستم

                                                           
، الطبعة األولى، دار الكتب القانونٌة الدولٌٌن،والسلم   األمنتطور مجلس األمن فً حفظ  أحمد عبد هللا أبو العبل،  1

 .31-30ص  ، 2005 مصر،

2 Edward C. LUCK, « Making peace », Foreign Policy, N°.89, Slate Group, Washington, 

Winter 1992/1993, pp 137-155. 
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ة من مواجه بدالإذ  فً النزاع، الصربً جانبلل مإٌدموقؾ  الطرؾ إن لم نقل عنؼض 

تفاق بٌن األمم وقد تم اال. بتعاد عنهاقضً باالت اتالقرار ت أؼلبكان  القوات الصربٌة

إرسالها إلى قصد سرٌع  تدخلعلى إنشاء قوة  هولندا وبرٌطانٌاو من فرنسا لالمتحدة وك

تفاق لم ٌكن ن مثل هذا اال؛ إال أعارضت روسٌا إنشاء مثل هذه القوة فً حٌن ،البوسنة

قوة مثل هكذا إنشاء  من خبلل خصوصا أوروبً،توافق دولً وعدم وجود  لٌخفً حقٌقة

إلى  الحقا انضمتألمانٌا التً حتى و هولندا، برٌطانٌا، بمبادرة من فرنسا ،ل سرٌعختد

تلك الدول فً الوصول إلى حل وفشل قادة  ترددة،. فالحكومات كانت متلك المبادرة

نتهاك صربٌا للشرعٌة ا امعه رواستم، الحربفٌه ت راستم الوقت الذيفً توافقً، 

.الدولٌة
1

 

فبالرجوع إلى  د أنفسنا أمام وضعٌتٌن متناقضتٌن،ننا نجمما سبق ٌمكننا القول إ

مضمون مٌثاق األمم المتحدة نجد أن نصوصه ألزمت الدول بوضع كل إمكانٌاتها 

ذلك من أجل قمع أي ها تحت تصرؾ مجلس األمن الدولً، وخصوصا العسكرٌة من

،األمن الدولٌٌنؤنه المساس أو حتى تهدٌد السلم وسلوك من ش
2

فً حٌن أن الواقع الدولً  

الدول ترجح الكفة لصالح مصالحها الخاصة قبل مصلحة  ٌبرهن على عكس ذلك، إذ أن

المجموعة الدولٌة، من ذلك مثبل القرارات المتعلقة بتشكٌل قوات لحفظ السبلم لم تطبق 

تفاق الدول الخمسة دابمة ق لم تدخل حٌز التنفٌذ بسبب عدم امن المٌثا 43ألن المادة 

ٌن قوات مسلحة تابعة لؤلمم العضوٌة فً مجلس األمن على إٌجاد صٌؽة مبلبمة لتكو

                                                           
1
 Barbara STAR, « Peace Keepers to stay on says UN », Jane’s Defence Weekly, Vol.23, 

N°21, UK, 1995, pp 28-32. 
 من مٌثاق األمم المتحدة على: 44تنص المادة    2

البلزمة لتنفٌذ قرارات مجلس األمن لحفظ السلم واألمن الدولً ٌقوم بها جمٌع أعضاء "األمم المتحدة"  األعمال -1 »
 أو بعض هإالء األعضاء وذلك حسبما ٌقرره المجلس.

بتنفٌذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطرٌق العمل فً الوكاالت الدولٌة المتخصصة التً  ٌقوم أعضاء األمم المتحدة -2
 .« أعضاء فٌها ٌكونون

على تقدٌم المعونة المتبادلة لتنفٌذ التدابٌر التً قررها  ٌتضافر أعضاء األمم المتحدة »من المٌثاق:  49أما المادة 

 .« مجلس األمن
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من المٌثاق لتشكٌل  53و 106ؤ العتماد نص المادتٌن المتحدة، لذا فإن األمم المتحدة تلج

.هذه القوات
1

 

مسخرة إلحدى عملٌات حفظ  إن كانتق ذكره فإن القوات المسلحة حتى ومما سب 

دوما تخضع  ىتبقمجلس األمن الدولً، إال أنها األمن الدولٌٌن التً ٌشرؾ علٌها السلم و

ما من شؤنه  ،التً ٌمكنها أن تسحبها متى شاءتوللسلطة المباشرة للدولة التً تتبعها، 

دفعها إلى الفشل؛ لذا وجب إٌجاد آلٌة ٌمكن من د عملٌة حماٌة الشرعٌة الدولٌة وتهدٌ

ضمن عملٌة من عملٌات حفظ السلم خبللها منع الدول من سحب قواتها إذا ما تم إقحامها 

األمن الدولٌٌن التً ٌشرؾ علٌها مجلس األمن الدولً، بمعنى أن ٌتم إخراج تلك القوات و

سلطة م تسخٌرها فً عملٌات حفظ السلم واألمن الدولٌٌن من التبعٌة والعسكرٌة التً ت

المباشرة لمجلس األمن الدولً، أن تخضع للسلطة المطلقة وا والدولة التً تحمل جنسٌته

فً لت لها، والمدة الزمنٌة التً تستؽرقها المهمة العسكرٌة التً أوكطبعا هذا ٌكون خبلل 

حدود األهداؾ المسطرة للعملٌة التً وظفت هذه القوات ألجلها. بهذه الطرٌقة ٌمكننا 

عتباراتها السٌاسٌة التً تعتبر تهدٌدا مباشرا روج من الحسابات الضٌقة للدول واالخ

ذلك حٌث ٌمكن لتصرفات تلك الدول أن  لمساعً مجلس األمن الدولً، بل أكثر من

وبالتالً حتما ستكون هناك  ،ومن الممكن كذلك أن تتوسع رقعته ،راعتطٌل من أمد الص

 نتابج  وخٌمة على الكل.انعكاسات خطٌرة و

 

 

 

 

 

                                                           
مجلة العلوم ، «مشروعٌة القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولً وآلٌة الرقابة علٌها  »رمزي نسٌم حسونة،   1

 .142، ص 6100، جامعة دمشق، 10، العدد 63، المجلد والقانونٌةاالقتصادٌة 
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 مجلس األمن الدولً للقوة المسلحة ستخدامالفرع الثانً: األساس القانونً ال

الوسابل التً تم النص علٌها فً الفصل السادس فً حال ما إذا لم تنجح الطرق و       

لدولٌة التً تشكل تهدٌدا للسلم النزاعات االمٌثاق فً إٌجاد حل وتسوٌة للصراعات ومن 

،األمن الدولٌٌنو
1

العقوبات  ستخدامأعطً مجلس األمن الدولً الحق فً اللجوء ال 

كرٌة، و قد تم إدراج القوة العس ستخداممنحت له السلطة الالقسرٌة، بل أكثر من ذلك فقد 

 من هنا ٌمكننال السابع من مٌثاق األمم المتحدة؛ النص علٌها فً الفصسلطات والهذه 

ن اق ٌتفقان من حٌث إالفصل السابع من المٌثؤن كبل من الفصل السادس وبالقول 

األمن الدولٌٌن على السلم وصبوان ألجل تحقٌق هدؾ واحد أال وهو الحفاظ أحكامهما ت

ختبلؾ بٌن أحكام الفصل السابع من من أي تهدٌد محتمل؛ لكن جوهر اال حماٌتهماو

حدود التعامل مع تلك النزاعات الفصل السادس هو من حٌث طرٌقة و مضمونالمٌثاق و

األمن الدولٌٌن، فمن على السلم و عتداءل تهدٌدا أو االدولٌة التً تكٌؾ على أنها تشك

ٌعطً الفصل السابع لمجلس األمن الدولً سلطات تفوق تلك الممنوحة له فً  ،جهة

من القوة المسلحة، و ستخدامالفصل السادس ٌمكن أن تصل إلى حد السماح باللجوء ال

أن تتحجج بؤن  تخذت بشؤنها العقوبات القسرٌة، فإنه ال ٌمكن للدولة التً اجهة ثانٌة

لٌة، فً حال ما إذا باشر مجلس األمن الدولً ختصاصاتها الداخالمسؤلة تدخل ضمن ا

تنفٌذ أي عقوبة من تلك العقوبات القسرٌة المنصوص علٌها فً الفصل السابع من 

ففً الوقت الذي ٌعتبر فٌه مبدأ عدم التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول من المٌثاق؛ 

أن تصرفت ا إذا ثبت دة، إال أنه فً حال مالمبادئ الجوهرٌة التً تدافع عنها األمم المتح

الدولة على نحو ٌشكل تهدٌدا أو مساسا بالسلم واألمن الدولٌٌن، هنا ال ٌمكن لها أن تدفع 

                                                           
ٌجب على  »األولى من الفصل السادس بقولها: الفقرة  11ٌقصد هنا الوسابل السلمٌة التً نصت علٌها المادة   1

رٌق أطراؾ أي نزاع من شؤن استمراره أن ٌعرض حفظ السلم واألمن الدولً للخطر أن ٌلتمسوا حله بادئ ذي بدء بط

إلى الوكاالت والتنظٌمات اإلقلٌمٌة  ٌلجإواالمفاوضة والتحقٌق والوساطة والتوفٌق والتحكٌم والتسوٌة القضابٌة، أو أن 

 .« أو ؼٌرها من الوسابل السلمٌة التً ٌقع علٌها اختٌارها
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،بؤن األمر ٌدخل ضمن شإونها الداخلٌة
1

المجلس قد تثبت من األمر  لذا ٌشترط أن ٌكون 

ال بهما أو األمن الدولٌٌن أو إخبلأنها تشكل تهدٌدا حقٌقٌا للسلم وكٌؾ المسؤلة على جٌدا و

.وقوع أي عمل من أعمال العدوان
2

 

تجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد هناك معاٌٌر خاصة ٌكٌؾ بحسبها مجلس األمن     

األمن الدولٌٌن، فما ٌعاب على مٌثاق نتهاكا للسلم وٌعتبر تهدٌدا أو االدولً أن سلوكا ما 

إال أنه ال  ،األمن الدولٌٌنالسلم وه تبنى مسؤلة الحفاظ على األمم المتحدة أنه بالرؼم من أن

 ؤنهااألفعال التً ٌمكن وصفها بكر لتلك التصرفات وٌوجد فً نصوصه أي تعرٌؾ أو ذ

بالتالً لٌس هناك أي ضابط أو معٌار  تمثل  تهدٌدا أو مساسا بالسلم واألمن الدولٌٌن،

مه، لذلك موضوعً ٌمكن لمجلس األمن الدولً على أساسه تكٌٌؾ الوقابع المطروحة أما

 فاألمر ٌدخل ضمن السلطة التقدٌرٌة الواسعة للمجلس.

تشكل تهدٌدا  التصرفات التًإن انعدام وجود تعرٌؾ واضح ودقٌق لتلك األفعال و 

هذا حتى ر مقصود من قبل واضعً المٌثاق، واألمن الدولٌٌن هو أمأو إخبلال بالسلم و

 ،بما ٌخدم مصالحهمنه مناسبا لهم والوقابع بما ٌرو ٌتركوا المجال ألنفسهم ألجل تكٌٌؾ

أنهم قرروا أن التصوٌت فً هذه الحالة ٌعتبر تصوٌتا  الدلٌل على هذه النواٌا السٌبةو

،على مسؤلة موضوعٌة
3

بالتالً فقرار مجلس األمن الدولً ٌكون فً هذه األحوال قرارا  

التطرق  موضوعٌا ٌتمتع المجلس بمقتضاه بسلطة تقدٌرٌة واسعة، من هنا فإنه ٌتم

تشكل  تحدٌد ما إذا كانتمسؤلة أخرى وبالدراسة لكل مسؤلة على حدة دون مقارنتها ب

ال أنه على ختبلؾ الوقابع، إاألمن الدولٌٌن. لكن بالرؼم من انتهاكا للسلم وتهدٌدا أو ا

ق فً تلك الوقابع من أجل عتماد على معاٌٌر موضوعٌة للتحقٌمجلس األمن الدولً اال

ت التثبالذي ٌسمح لمجلس األمن الدولً بكاؾ هو فوجودها بشكل مقنع و تحدٌد وجودها،

                                                           
"لؤلمم المتحدة" أن لٌس فً هذا المٌثاق ما ٌسوغ  »من المٌثاق فً فقرتها السابعة على:  16حٌث تنص المادة   1

لدولة ما، ولٌس فٌه ما ٌقتضً األعضاء أن ٌعرضوا مثل  تتدخل فً الشإون التً تكون من صمٌم السلطان الداخلً 
  .«هذا المبدأ ال ٌخل بتطبٌق تدابٌر القمع الواردة فً الفصل السابع هذه المسابل ألن تحل بحكم هذا المٌثاق، على أن 

 .615سابق، ص مرجع  مفتاح عمر درباش،  2

التصوٌت فً المسائل الموضوعٌة فً مجلس األمن الدولً ٌشترط فٌه أغلبٌة أصوات تسعة أعضاء من أعضاء   3

 المجلس بما فً ذلك أصوات الدول الخمسة دائمة العضوٌة مجتمعة. 
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هذا ٌستلزم نزاهة فً إذا ما كان هناك تهدٌد للسلم واألمن الدولٌٌن أو انتهاك لهما، و

التحقٌق إضافة إلى التؤكد من نسبة هذه الوقابع إلى جهة محددة بالذات.
1

 

لدولً لم ٌتم تحدٌدها سلفا فً المٌثاق، بل إن المعاٌٌر التً ٌعتمدها مجلس األمن ا      

هً سلطات ال تخضع ألي ة الممنوحة له فً هذا المٌدان، وتندرج ضمن سلطاته التقدٌرٌ

معاٌٌر بحسب كل حالة وضع أسس وقٌد أو معٌار، بل للمجلس وحده أن ٌجتهد فً 

ألمن الدولً جلس اإال أن هذه السلطات التقدٌرٌة التً ٌتمتع بها م المبلبسات التً تلفها،و

سجال بٌن فقهاء القانون كانت محل خبلؾ و ن الدولٌٌناألمفً مجال حفظ السلم و

ات المتحدة الدولً، خصوصا فً الفترة التً تلت نهاٌة الصراع القطبً بٌن الوالٌ

مجلس  طلح علٌه بالحرب الباردة، فقد لجؤأو ما ٌص ،تحاد السوفٌاتً سابقااالاألمرٌكٌة و

لكثٌر من الخبلفات ً إلى إصدار العدٌد من القرارات التً أثارت ااألمن الدول

حول ما إذا كان مجلس األمن الدولً ٌملك مطلق الحرٌة فً اللجوء  ،التساإالتو

حتكام لنصوص الفصل السادس من أحكام الفصل السابع مباشرة عوضا عن اال ستعمالال

ع لنص قانونً معٌن، فً الوقت المٌثاق ألجل تسوٌة النزاع المطروح علٌه، دون الرجو

حترام القانون، ال ٌمكن معه بؤي حال من ٌقوم على االذي تعتبر األمم المتحدة جهازا 

تسٌٌر المجتمع الدولً وحل لتنظٌم و محوريوال تجاوز القانون كعامل أساسً واألح

لكن فً نفس الوقت  هذا المجتمع؛النزاعات التً ٌمكن أن تحصل بٌن مكونات المشاكل و

عتبار مجلس األمن الدولً بمنؤى عن دٌد ال ٌمكن بؤي حال من األحوال الؤلسؾ الشو

،التوجهات أو المصالح السٌاسٌة للدول خصوصا الفاعلة فٌه
2

 Michaelأو كما ٌصفه  

BOTHE  : إن مجلس األمن الدولً لٌس بمثابة قسٌس أو رهبان للقانون الدولً  »بقوله

«Roma Locuta, Causa Finita. 
3

      

                                                           
1
 Michael BOTHE, « les limites des pouvoirs du conseil de sécurité », The Developement 

of the Role of the Security council : Workshop, The Hague, 21-23 july 1992, 1993,  

Martinus Nijhoff Publishers, London, p 67. 
فعالٌة الفٌتو" ٌجعلها تتحكم فً أداء و متبلكها لحق النقض "ل الخمسة دابمة العضوٌة، حٌث إن اٌقصد هنا الدو  2

وتهدٌد فً وجه أٌة دولة ٌمكن أن ، جاعلة منه مطٌة لتحقٌق مصالحها الخاصة ووسٌلة ضؽط مجلس األمن الدولً
 .تعارض تلك المصالح

3
 Michael BOTHE, Op. Cit, p 69. 

https://books.google.dz/url?client=ca-print-brill_nijhoff&format=googleprint&num=0&id=60jxhzCS35EC&q=http://www.brill.nl/product_id19074.htm&usg=AFQjCNEUmmYKDjPnlinOiHIVYv4ptf6pBA&source=gbs_buy_r
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القوة المسلحة وفقا للفصل  استخدامإن أساس سلطات مجلس األمن الدولً فً         

ستثناء، فاألصل فً األمر هو تفضٌل تجنب اللجوء سابع من مٌثاق األمم المتحدة هو اال

السلمٌة لنزاعات الدولٌة بالطرق الودٌة والعمل على تسوٌة االقوة المسلحة و استخدامإلى 

التً أتى بها الفصل السادس من المٌثاق، سواء من خبلل أطراؾ النزاع فً حد ذاتهم 

،التسوٌة القضابٌةٌق، الوساطة، التوفٌق، التحكٌم وعن طرٌق المفاوضة، التحق
1

أو عن  

ذا النزاع من شؤنه ستمرار هجلس األمن الدولً إذا ما رأى أن اطرٌق التدخل المباشر لم

الذي له فً أٌة مرحلة من المراحل أن ٌوصً األمن الدولٌٌن للخطر، وتعرٌض السلم و

قام مجلس األمن بذلك من أإجراءات التسوٌة، سواء ؾ بما هو مناسب من طرق واألطرا

.تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أطراؾ النزاع
2

 

ختصاص مجلس األمن نظمة األمم المتحدة لم ٌوضح مدى امٌثاق مبالرؼم من أن 

نتهاكا ؤنها تشكل أعمال عدوان واصؾ بالدولً بتحدٌد تلك األعمال الدولٌة التً تو

عسكرٌة، إال أنه ظل القوة ال ستخدامللشرعٌة الدولٌة تستوجب قمعها عن طرٌق اللجوء ال

ستنادا للفصل السابع السلطات الضمنٌة التً ٌتمتع بها اختصاص ضمن ٌمارس هذا اال

دولً فً ذلك إلى نظرٌة التفسٌر المرن لمواثٌق المنظمات ٌستند مجلس األمن المنه؛ و

ختصاصات الممنوحة لها ة المنظمات الدولٌة ال تتقٌد باالالتً تفٌد بؤن أجهزالدولٌة، و

نٌة الضرورٌة ختصاصات الضمراحة فً المواثٌق المنشبة لها، وإنما تؤخذ بكافة االص

نٌت من منطلق أن الدول عندما تقرر هذه النظرٌة ب تحقٌق أهدافها،لممارسة نشاطاتها و

 ختصاصات لكًفً نفس الوقت كل ما ٌلزم من ا تقرر لها ،إنشاء منظمة دولٌة معٌنة

عملٌة ٌبرر من وهً كلها أسس قانونٌة و ،من تحقٌق األهداؾ التً من أجلها أنشبتتتمكن 

.ضوابطهااالعتراؾ لنفسه بسلطاته الجزابٌة وطبٌعتها و -مجلس األمن  –خبللها 
3

 

 

                                                           
 من المٌثاق. 10فقرة  11المادة   1
 من المٌثاق. 14المادة و 10فقرة  12، 14المادتٌن   2
دار النهضة العربٌة،  ن فً ضوء النظام العالمً الجدٌد،حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس األم  3

 .148ص ، 1995 القاهرة،
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ه للقوة العسكرٌة إنما استخدامٌرى بؤن مجلس األمن الدولً فً  ك رأي آخرهنا

لسابع من مٌثاق األمم المتحدة، من أحكام الفصل ا 42ٌستند فً ذلك على مضمون المادة 

هً التدابٌر كرٌة المقررة للحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن، والتً تحدد التدابٌر العسو

س األمن الدولً أن ٌتخذها إذا رأى أن التدابٌر ؼٌر العسكرٌة ؼٌر مجدٌة لمجالتً ٌجوز ل

هذه التدابٌر العسكرٌة جدواها فً المحافظة على السلم واألمن الدولٌٌن، و أو ثبت عدم

ٌرى  األمن الدولً، فله أن ٌقررها عندماتدخل فً نطاق السلطة التقدٌرٌة الكاملة لمجلس 

.تخذت ألجلهلعسكرٌة بالؽرض الذي ادابٌر ؼٌر اعدم وفاء الت
1

إن المٌثاق بذلك ٌكون قد  

القوة المسلحة إلعادة  استخدامه الحق فً أعطاجلس األمن سلطة العمل المباشر، وخول م

األمن إلى نصابهما؛ و بهذا فإن مٌثاق األمم المتحدة ٌتمٌز عن عهد عصبة األمم السلم و

الردع الجماعً القوة العسكرٌة كوسٌلة للقمع و استخدامكون هذا األخٌر لم ٌنظر إلى ب

قتصادٌة عتدي إال بصفة اختٌارٌة وثانوٌة، فقد كان ٌعطً للتدابٌر والضؽوط االللم

األولوٌة، فً حٌن أن مٌثاق األمم المتحدة ٌعطً للتدابٌر العسكرٌة األهمٌة الربٌسٌة بل 

 أكسبها وجه اإللزامٌة.

تعتبر األساس الدستوري لسلطات مجلس  من المٌثاق 24/01كما أن المادة  

ذه المادة جعلت مهمة األمن الدولٌٌن، فما ٌبلحظ أن نص هلً فً حفظ السلم واألمن الدو

ختصاصا أساسٌا لمجلس األمن الدولً، لكنها لم تجعلها حفظ السلم واألمن الدولٌٌن ا

عهد أعضاء ٌ »ذلك من عباراته الصرٌحة بقولها  مسإولٌته بصفة مطلقة، إذ ٌستخلص

تلك الهٌبة إلى مجلس األمن بالتبعات الربٌسٌة فً أمر حفظ السلم واألمن الدولً 

وٌوافقون على أن هذا المجلس ٌعمل ناببا عنهم فً قٌامه بواجباته التً تفرضها علٌه هذه 

ما مفاده أن هذه المسإولٌة تلقى استثناء على ؼٌر مجلس األمن الدولً ، « التبعات

حتاطوا فً حال لم حدة الؽٌره، والسبب فً ذلك أن مإسسً األمم المت ٌمكن أن تسندو

.ٌكن هناك إجماع داخل مجلس األمن الدولً حول مسؤلة ما بٌن أعضابه الدابمٌن
2
  

                                                           
 .632مرجع سابق، ص  مفتاح عمر درباش، 1
، ما من شؤنه أن وهذا ما ٌؤخذ على مجلس األمن كون عدم حصول إجماع بٌن أعضائه الدائمٌن هو أمر وارد  2

األمثلة و «الفٌتو »الدائمٌن لحق النقض  أحد هإالء األعضاء استخدامداء المجلس و تعطٌله نتٌجة ٌنعكس سلبا على أ
 فً الواقع الدولً على ذلك كثٌرة.
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ات من المٌثاق فإن مجلس األمن الدولً هو من ٌتحمل التبع 24ستنادا للمادة ا

لس األمن بمناسبة ممارسة هذه لمجالربٌسٌة فً مجال حفظ السلم واألمن الدولٌٌن، و

،السلطات أن ٌصدر قرارات ملزمة
1

كما له سلطة التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول  

 اجهاز كون مجلس األمن الدولًل، المعنٌة بؽض النظر عن موافقتها أو عدم موافقتها

فإن لسٌاق فً هذا الدولٌٌن ما ٌخوله سلطات ردعٌة، واألمن ابحفظ السلم و امعنٌ ادولٌ

خاذ اإلجراء المناسب والبلزم اتخاذه وتولً تنفٌذه تسلطاته تكون تقدٌرٌة وتنحصر فً ا

السلم واألمن الدولٌٌن  علٌه فإن سلطات مجلس األمن الدولً فً مجال حفظبنفسه، و

،مقٌدة ولٌست مطلقة
2

األمن الدولٌٌن ود حفظ السلم وأن ممارستها محصورة فً حدو 

.ادئ األمم المتحدةمببؤن تمارس بما ٌتفق وو
3

 

من طرؾ مجلس  األمن الدولٌٌنلوقابع التً تشكل تهدٌدا للسلم وكما ٌجد تحدٌد ا

من المٌثاق، التً خولته صراحة سلطة تقدٌرٌة فً  39فً المادة  األمن الدولً أساسه

ما ٌتمتع به من إصدار قرارات ملزمة إال أن سلطة مجلس األمن الدولً و ؛هذا الشؤن

الدولً فً مطلقة بل ترد علٌها قٌود تحد من نطاقها، فمجلس األمن شاملة ولٌست هً 

ألهداؾ األمم المتحدة  األمن الدولٌٌن ملزم بالعمل وفقاإطار مهمته لحفظ السلم و

.أن تتخذ جمٌع قراراته وفقا للمٌثاقومبادبها، و
4

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٌتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفٌذها  »من مٌثاق األمم المتحدة على:  61تنص المادة  1

 .«وفق هذا المٌثاق 

 .48طه محٌمٌد جاسم الحدٌدي، مرجع سابق، ص  2
أن تتدخل فً الشإون  لٌس فً هذا المٌثاق ما ٌسوغ لؤلمم المتحدة »على:  من المٌثاق 13فقرة  16تنص المادة   3

لدولة ما، ولٌس فٌه ما ٌقتضً األعضاء أن ٌعرضوا مثل هذه المسابل ألن تحل  التً تكون من صمٌم السلطان الداخلً 
  .« تدابٌر القمع الواردة فً الفصل السابعهذا المبدأ ال ٌخل بتطبٌق  بحكم هذا المٌثاق، على أن 

 .11طه محٌمٌد جاسم الحدٌدي، مرجع سابق، ص   4
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 القوة استخدامالمطلب الثانً: دور الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً 

حفظ السلم  األصٌل فًاألساسً و االختصاصالدولً صاحب  ٌعتبر مجلس األمن 

إال أن الواقع الدولً  ،تحقٌق ذلكل واسعة اتصبلحٌمٌثاق المنحه  لذاواألمن الدولٌٌن، 

 ة للدول دابمةالحسابات السٌاسٌة الضٌقو لبلعتباراتلس األمن وقع رهٌنة أثبت أن مج

من خبلل دراسة الذي و ،VETOعتراض امتبلكها لحق اال ، بسببالعضوٌة فٌه

 جلى هناك نوعان من اآلثار:تالممارسة الفعلٌة له ٌ

متبلك األعضاء آلثار القانونٌة التً نتجت بسبب اهو تلك ا النوع األول: -

عتراض على أي مشروع قانون ٌقدم لمجلس األمن، حٌث ٌمكن الالخمسة الدابمٌن لحق ا

 ه، بالرؼم من تؤٌٌد بقٌة أعضاء المجلس ؼٌر الدابمٌن.إلؽاإ حتىتعطٌله و

نعكست الفعلٌة التً خلفها حق الفٌتو، والتً اهو تلك اآلثار  النوع الثانً: -

.فً التطرق للنزاعات الدولٌة بمكٌالٌنسلبا على المجتمع الدولً ككل، من خبلل الكٌل 
1

   

من فوضع دولً متؤزم، ولدولٌة تكون أمام معضلة حقٌقٌة من هنا فإن المجموعة ا

وجود جمود  ،من جهة أخرى، واألمن الدولٌٌنم نزاع دولً ٌشكل تهدٌدا للسلم وقٌا ،جهة

على هذا األساس و ،حق االعتراض استخدام على مستوى مجلس األمن الدولً بسبب

كان ال بد من إقحام الجمعٌة العامة فً المسؤلة لتحل محل مجلس األمن الدولً إلٌجاد 

ل هذه الحالة ٌكون حول صبلحٌات الذي ٌثار فً مث فالتساإللوضع. من هنا تسوٌة ل

ما و ،من المٌثاق لحل مثل هكذا أزماتسلطات الجمعٌة العامة فً تفعٌل الفصل السابع و

 هو األساس القانون الذي تستند علٌه فً ذلك.

سلطات صبلحٌات ودراسة المسؤلة من خبلل  لتفصٌل إلىسنتطرق بشًء من ا 

األساس القانونً ) الفرع األول ( و ناألمن الدولٌٌالجمعٌة العامة فً استتباب السلم و

 ) الفرع الثانً (. العسكرٌة من طرؾ الجمعٌة العامة القوة ستخدامال

                                                           
1
 التطبٌق، الطبعة األولى، دار الخلدونٌة، الجزابر،بٌن النظرٌة و –الفٌتو  –حق االعتراض  األخضر بن الطاهر،  

 .053، ص 6101
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األمن ستتباب السلم وعامة فً اجمعٌة السلطات الالفرع األول: صالحٌات و

 الدولٌٌن

العامة موقعا مهما جدا، حٌث جعل منها أعطى مٌثاق األمم المتحدة للجمعٌة   

منتدى للتفاوض، النقاش، التداول والتوصٌة من أجل حل كل نزاع ٌمكن أن ٌثور بٌن 

فً سبٌل الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن وكذا تكرٌس مبدأ التعاون الدولً  ،الدول

المتحدة أال  على جمٌع األصعدة بما ٌكفل تحقٌق الؽاٌة والهدؾ من إٌجاد منظمة األمم

.من الحرٌةواسع دفع بالرقً االجتماعً قدما، ورفع مستوى الحٌاة فً جو وهو ال
1

    

الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة هً جهاز دولً أوكلت له مهمة النظر فً إن     

، فإلى جانب مجلس األمن الدولً، تملك الجمعٌة العامة صبلحٌات ةالنزاعات الدولٌ

،النزاعات الدولٌةمباشرة للنظر فً 
2

العامة نجد أن هذه الصبلحٌات المنوطة بالجمعٌة و 

من مواد مٌثاق األمم  األمن الدولٌٌن قد تم اإلشارة إلٌها فً العدٌدفً مجال حفظ السلم و

 من الفصل الرابع الذي ٌنص على 04و 01، 06، 00 ،01 السٌما الموادالمتحدة، و

المثال تعطً على سبٌل  01فالمادة  لمتحدة؛وظابؾ وسلطات الجمعٌة العامة لؤلمم ا

كل تلك المسابل التً تمثل ؼاٌة توكٌبل عاما للجمعٌة العامة للنظر فً اختصاصا و

للجمعٌة  » :اقها لتحقٌقها، حٌث تنص على أنأهدافا تسعى األمم المتحدة من خبلل مٌثو

العامة أن تناقش أٌة مسؤلة أو أمر ٌدخل فً نطاق هذا المٌثاق أو ٌتصل بسلطات فرع 

من الفروع المنصوص علٌها فٌه أو وظابفه. كما أن لها فً ما عدا ما نص علٌه فً 

أن توصً أعضاء الهٌبة أو مجلس األمن أو كلٌهما بما تراه فً تلك المسابل  12المادة 

،خصوصا فً فقرتها الثانٌة 11ادة أما الم .« واألمور
3

،14المادة  كذاو 
1

جاءت بنوع  

                                                           
 .612ص  المرجع السابق، األخضر بن الطاهر،  1

2
 Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU, Nguyen QUOC DINH, Alain PELLET, Droit 

International Public, 8eme  édition, L.G.D.J, France, 2009, pp 792-794. 

 ،ًللجمعٌة العامة أن تنظر فً المبادئ العامة للتعاون فً حفظ السلم واألمن الدول -1 »من المٌثاق:  00المادة   3

وٌدخل فً ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السبلح وتنظٌم التسلٌح، كما أن لها أن تقدم توصٌاتها بصدد هذه المبادئ إلى 

 األعضاء أو إلى مجلس األمن أو إلى كلٌهما.

https://www.lgdj.fr/auteurs/patrick-daillier.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/mathias-forteau.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/nguyen-quoc-dinh.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/alain-pellet.html
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اتان المادتان تنصان من التخصٌص للمسابل التً ٌمكن للجمعٌة العامة النظر فٌها، فه

المرتبطة بالسلم ختصاص الجمعٌة العامة كذلك للنظر فً تلك المسابل على سلطة وا

طع كذلك بشكل كبٌر مع صبلحٌات تقاأنها تمارس حقا طبٌعٌا ٌ، كما األمن الدولٌٌنو

.ختصاصات مجلس األمن الدولً فً هذا الجانبوا
2

 

ظر فً المسابل بالرؼم من أن مٌثاق األمم المتحدة أعطى للجمعٌة العامة الحق للن  

ا الحق تم حصرها فً حدود ضٌقة األمن الدولٌٌن، إال أن ممارسة هذالمرتبطة بالسلم و

 أساسٌٌن:تم تقٌٌدها بشرطٌن و

رت التً حظ ،من المٌثاق 12نصت علٌه المادة  هو ما :األول الشرط  -

على الجمعٌة العامة التطرق ألي مسؤلة أو نزاع دولً ٌكون محل نظر من طرؾ مجلس  

ٌخص أي نزاع أو  مامتناع عن تقدٌم أٌة توصٌة فٌاألمن الدولً، حٌث تفرض علٌها اال

.موقؾ دولً إال إذا ما طلب منها مجلس األمن ذلك
3

 

                                                                                                                                                                                

ً ٌرفعها إلٌها أي عضو من أعضاء للجمعٌة العامة أن تناقش أٌة مسؤلة ٌكون لها صلة بحفظ السلم واألمن الدول -2

فٌما عدا ما -، ولها 35ومجلس األمن أو دولة لٌست من أعضابها وفقا ألحكام الفقرة الثانٌة من المادة  مم المتحدةاأل

أن تقدم توصٌاتها بصدد هذه المسابل للدولة أو الدول صاحبة الشؤن أو لمجلس األمن  -تنص علٌه المادة الثانٌة عشرة

ٌكون من الضروري فٌها القٌام بعمل ما، ٌنبؽً أن تحٌلها الجمعٌة العامة أو لكلٌهما معا. وكل مسؤلة مما تقدم ذكره 

 .« على مجلس األمن قبل بحثها أو بعده

1
مع مراعاة أحكام المادة الثانٌة عشرة، للجمعٌة العامة أن توصً باتخاذ التدابٌر  »من المٌثاق تنص على:  04المادة  

ة متى رأت أن هذا الموقؾ قد ٌضر بالرفاهٌة العامة أو ٌعكر صفو لتسوٌة أي موقؾ، مهما ٌكن منشإه، تسوٌة سلمٌ

العبلقات الودٌة بٌن األمم، وٌدخل فً ذلك المواقؾ الناشبة عن انتهاك أحكام هذا المٌثاق الموضحة لمقاصد األمم 

 .« المتحدة ومبادبها

 .43عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص  2

3
ٌباشر مجلس األمن، بصدد نزاع أو موقؾ ما، الوظابؾ التً رسمت فً عندما  -1 »من المٌثاق:  06المادة  

 المٌثاق، فلٌس للجمعٌة العامة أن تقدم أٌة توصٌة فً شؤن هذا النزاع أو الموقؾ إال إذا طلب ذلك منها مجلس األمن.
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، من المٌثاق فً فقرتها الثانٌة 11هو ما جاءت به المادة : الثانً الشرط  -

ً للجمعٌة العامة أن تناقش أٌة مسؤلة ٌكون لها صلة بحفظ السلم واألمن الدول »بقولها: 

ومجلس األمن أو دولة لٌست من  ٌرفعها إلٌها أي عضو من أعضاء األمم المتحدة

فٌما عدا ما تنص علٌه المادة  -، ولها 35أعضابها وفقا ألحكام الفقرة الثانٌة من المادة 

أن تقدم توصٌاتها بصدد هذه المسابل للدولة أو الدول صاحبة الشؤن أو  - الثانٌة عشرة

روري فٌها القٌام لمجلس األمن أو لكلٌهما معا. وكل مسؤلة مما تقدم ذكره ٌكون من الض

، ففً « لى مجلس األمن قبل بحثها أو بعدهبعمل ما، ٌنبؽً أن تحٌلها الجمعٌة العامة ع

هذه الحالة ٌفرض على الجمعٌة العامة عندما تطرح علٌها مسؤلة ٌكون من البلزم فٌها 

ل القٌام بعمل من أعمال القمع أو المنع، أن تحٌل تلك المسؤلة على مجلس األمن الدولً قب

.بحثها أو بعد ذلك
1

 

،إن واضعً مٌثاق األمم المتحدة
2

ن صبلحٌات الجمعٌة قٌدوا مقد حددوا و 

إذ أعطوها صبلحٌات جد محدودة مقارنة بتلك الممنوحة لمجلس األمن الدولًالعامة، 
3

 ،

وضع التوصٌات بشؤن ؼٌر مطلقة فً البحث، المناقشة و - الجمعٌة العامة –فصبلحٌاتها 

ه مجلس األمن إلى تلك دورها هنا ال ٌقتصر سوى على تنبٌنزاع دولً، و النظر فً أي

لدولٌة التً تشكل تهدٌدا للسلم واألمن الدولٌٌن، وإرسال التصرفات اات وٌالسلوك

صابؽً  –تخاذ تدابٌر لتسوٌة أي موقؾ أو وضع بالطرق السلمٌة؛ إنهم بذلك توصٌات با

للدول، لها بعض الصبلحٌات  اسٌاسٌ امنبرتدى ومنادوا أن ٌجعلوا منها إنما أر –المٌثاق 

                                                                                                                                                                                

ل المسابل المتصلة الجمعٌة العامة فً كل دور من أدوار انعقادها بك -بموافقة مجلس األمن-ٌخطر األمٌن العام  -2

إذا لم  أو ٌخطر أعضاء األمم المتحدة هارون محل نظر مجلس األمن، كذلك ٌخطبحفظ السلم واألمن الدولً التً تك

 .« المسابل وذلك بمجرد انتهابه منهاتكن الجمعٌة العامة فً دور انعقادها، بفراغ مجلس األمن من نظر تلك 

 .43عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص   1
بسان فرانسٌسكو فً ختام مإتمر  0541جوان  62ٌقصد بذلك، تلك الدول التً وقعت على مٌثاق األمم المتحدة فً  2

، وهً الدول دابمة العضوٌة فً 0541أكتوبر  64األمم المتحدة الخاص بنظام الهٌبة الدولٌة والذي أصبح نافذا فً 

 ، برٌطانٌا، فرنسا والصٌن(.-االتحاد السوفٌاتً سابقا  –ا مجلس األمن الدولً ) الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، روسٌ
حساباتها ة عن أهدافها األساسٌة المعلنة وإخضاعها لمصالحها ومن هنا تظهر نٌة تلك الدول لتحٌد باألمم المتحد  3

 السٌاسٌة الضٌقة.
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كما أن هذه الصبلحٌات تمتد  إصدار التوصٌات،تتجاوز حدود المناقشات العامة و التً ال

 لتشمل مرحلتٌن هما: 

لمسؤلة تبدأ من بداٌة وقوع النزاع الدولً إلى ؼاٌة إدراج ا :األولىالمرحلة  -

 رار.تخاذ مجلس األمن الدولً ألي قهذا راجع لعدم او ،ضمن جدول أعمال الجمعٌة

المسؤلة بجدول األعمال إلى ؼاٌة نطبلقا من إدراج تبدأ ا :المرحلة الثانٌة  -

.تخاذ توصٌة من الجمعٌة العامة حول تدابٌر التسوٌة السلمٌة للنزاعا
1

 

ٌلزم علٌها أال تبقى زة الربٌسٌة لؤلمم المتحدة كون الجمعٌة العامة أحد األجه

صٌب األمن الدولٌٌن، خصوصا إذا ما أً المسابل المتعلقة بحفظ السلم واألٌدي فمكتوفة 

ه الدابمٌن بالتً تقوم بٌن أعضا الشلل نتٌجة الصراعاتمجلس األمن الدولً بالجمود و

عن  القٌام بدوره ما من شؤنه أن ٌنوء به  ،-الفٌتو  – االعتراضحق  ستخدامهم اللجوبو

؛الدولٌٌناألمن فً حفظ السلم و
2

ولة مة أن تتحرك للحٌلاهنا كان لزاما على الجمعٌة الع 

ب الباردة على فترة الحرحٌث شهد التارٌخ المعاصر إبان  تؤزمها،ودون تفاقم األوضاع 

شؤنه تقوٌة الجمعٌة العامة كان من  ،قانونً مهم فً نظام األمم المتحدةتطور واقعً و

عامة بالنسبة لمسابل حفظ داء الجمعٌة الفً أ ٌتمثل هذا التطوروختصاصاتها، زٌادة او

 األمن الدولٌٌن فً حدثٌن هامٌن هما:السلم و

 أوال: إنشاء الجمعٌة الصغٌرة

العامة بغرض القٌام الجمعٌة  بإنشائهاتعتبر إحدى اللجان الخاصة التً قامت  

المهمة المنوطة بها، من ذلك  مثال  بانتهاءمحددة، حٌث تنتهً هذه اللجان بمهام خاصة و

لجنة النزاع العنصري بجنوب غرب أفرٌقٌا؛ إال أن نة المقر الرئٌسً، لجنة كورٌا ولج

 الجمعٌة الصغٌرة كانت  تتمٌز بوضع خاص نظرا لما قابلها من رفض من بعض الدول.

فً الدورة  بناء على مقترح تقدمت به الوالٌات المتحدة لقد كان إنشاء الجمعٌة الصغٌرة
                                                           

 .44 -43 عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص  1
2
 Jean E. KRASNO, The United Nations: Confronting The Challenges of a Global Society, 

lynne rienner publisher, London, 2004, p 318. 
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الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ألجل مساعدة الجمعٌة العامة فً أداء وظائفها  النعقادالثانٌة 

كانت حجتها فً ذلك أن و ،نعقاد الجمعٌة العامةالفترات التً تفصل ما بٌن دورات افً 

 ال ٌتناسب مع الدراسة الجٌدةنعقاد الجمعٌة العامة تعتبر قصٌرة نسبٌا مما دورة ا

 تلك المسائل المتعلقة بالسلمالمتؤنٌة للمسائل المطروحة على جدول أعمالها، خصوصا و

ستمرارٌة شاء مثل هكذا فرع ثانوي لٌضمن االواألمن الدولٌٌن، من هنا كانت الحاجة إلن

فً أداء الجمعٌة العامة لبحث تلك المسائل التً ٌمكن أن تطرأ بٌن الدورات العادٌة 

 22على المادة  -الوالٌات المتحدة  –فً ذلك  مستندة جمعٌة العامة،والتً تحٌلها علٌه ال

ما تراه من الفروع الثانوٌة  للجمعٌة العامة أن تنشًء »والتً تنص على:  ،من المٌثاق

.«ضرورٌا للقٌام بوظائفها 
1
  

محاولة تحقٌق ل كان ٌهدف أساسا بإنشاء الجمعٌة الصغٌرة المقترح األمرٌكً إن

 –المصالح الخاصة بالوالٌات المتحدة عن طرٌق الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، إذ كانت 

ٌة العامة، فً الوقت الذي تفرض سٌطرتها شبه الكلٌة على الجمع –الوالٌات المتحدة 

تحاد السوفٌاتً فً الجهة المقابلة أمام مجلس األمن الدولً ٌعرقل تلك المصالح كان اال

بل بالرفض هذا ما جعل ذلك المقترح ٌقا، -الفٌتو  – االعتراضه الدائم لحق عمالاستب

ة دول أوروبا الشرقٌكذا تحاد السوفٌاتً سابقا ون طرف االعتراضا شدٌدا مٌواجه او

عتباره ٌخالف أحكام ولقد أسسوا رفضهم لذلك المقترح با التً كانت تابعة له إٌدٌولوجٌا،

الذي ٌمثل فً  ،سلطات مجلس األمن الدولًختصاص وامٌثاق وٌشكل تعدٌا على ال

م المٌثاق، األمن الدولٌٌن طبقا ألحكاالوحٌدة المسإولة عن حفظ السلم ونظرهم الهٌئة 

بعد عدة جلسات تم إنشاء هذه وبالرغم من هذا االعتراض قاموا بمقاطعة جلساتها، لكن و

.1947 نوفمبر 13الجمعٌة بتارٌخ 
2

  

                                                           
1
 Christian CHASSERIAU, le Veto en Droit International, Pedone, Paris, 1948, pp 171-

175. 

2
 Georges BERLIA, Problèmes de Sécurité Internationale et de Défense,  les cours de 

Droit, France, 1975, pp 60-62. 

 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+Chass%C3%A9riau%22&sa=X&ved=0ahUKEwiP-NnA1N3TAhWDXRoKHRZnAOoQ9AgIJjAA&biw=1024&bih=639&dpr=1
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Georges+Berlia%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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من مندوب واحد  الجمعٌة العامة تتؤلف الجمعٌة الصغٌرة على غرارلإلشارة، ف

من حقها دعوة الجمعٌة العامة لالنعقاد فً  ٌكون، وعن كل دولة عضوة فً األمم المتحدة

إلى أن هذه الجمعٌة وإن كذلك، إال أنه تجدر اإلشارة  ذلك، ارتؤتستثنائٌة إذا ما دورات ا

ط حٌث تم أنها تعد قائمة لحد اآلن بشكل صوري فقكانت من الناحٌة القانونٌة قائمة، إال 

 .1950إذ لم تعرض علٌها أٌة مسؤلة موضوعٌة منذ  ،1958تجمٌد نشاطها منذ 

 

 résolution Acheson تحاد من أجل السلمنيا: قرار االثا

لم تكن  غٌرة وقوع عدة نزاعات دولٌة،شهدت الفترة التً تلت إنشاء الجمعٌة الص

جً بٌن المعسكر اإلٌدٌولونعكاس لذلك الصراع السٌاسً ووى افً حقٌقة األمر س

ات المتحدة، هذا المعسكر الغربً بقٌادة الوالٌالشرقً بزعامة االتحاد السوفٌاتً آنذاك و

تحاد االتفاق بٌن االنسداد داخل مجلس األمن الدولً نتٌجة عدم الصراع أدى إلى ا

د بروز النزاع الكوري سنة وقد تجسد هذا الصراع جلٌا بع ت المتحدة،الوالٌاالسوفٌاتً و

ٌام بدوره فً الحفاظ على متحانا حقٌقٌا لمجلس األمن الدولً للقعتبر االذي او ،1950

اذه لعدة تخلدولً تسٌٌر األزمة فً بداٌتها باستطاع مجلس األمن االسلم واألمن الدولٌٌن؛ ا

تحاد السوفٌاتً الذي قاطع جلسات مجلس ٌاب االكان ذلك نتٌجة لغو ،قرارات قابلة للتنفٌذ

إلى غاٌة شهر أوت من نفس  1950األمن الدولً فً الفترة الممتدة من شهر جانفً 

المقعد الدائم للصٌن الشعبٌة فً  TAIWANالسنة، معترضا على إعطاء الصٌن الوطنٌة 

 الوالٌاتستغلت لقد ارفض عضوٌتها فً األمم المتحدة. ومجلس األمن الدولً بعد 

ٌن ستصدار قرارال لساتلجلمقاطعته المتحدة األمرٌكٌة فترة غٌاب االتحاد السوفٌاتً و

خوفا دة المحتملة لالتحاد السوفٌاتً وستباقا للعوهذا او ،هامٌن من مجلس األمن الدولً

.ه لحق الفٌتواستعمالمن 
1
  

                                                           
صع بؤوامره الخاصة بوقؾ إن قوات كورٌا الشمالٌة لم تن »، جاء فٌه: 0511جوان  61بتارٌخ  القرار األول كان  1

المتحدة بؤن ٌقدموا لجمهورٌة كورٌا كل المساعدة  إنه لذلك ٌوصً أعضاء األممالقتال واالنسحاب إلى الشمال، و
 .«ن الدولٌٌن فً المنطقة إلى نصابه البلزمة لدفع العدوان المسلح إلعادة السلم و األم

أكتوبر من نفس السنة خول فٌه لمجلس األمن صبلحٌة إصدار توصٌة إلى الجمعٌة  11أما القرار الثانً فكان بتارٌخ 

 عن طرٌق عدوان،  مابه تهدٌدهما، أو المساساألمن الدولٌٌن، فً حال الكفٌلة بإنقاذ السلم وإلجراءات العامة لتتخذ ا
عشرٌن ساعة بدعوة من مجلس األمن أو العامة أن تجتمع فً ؼضون أربع و أنه على الجمعٌةأو بؤي شكل كان. و

 ؼالبٌة أعضابها.
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رتكبه بمقاطعة لسوفٌاتً إلى الخطؤ الجسٌم الذي اتحاد الكن بعد ذلك تفطن اال

ستصدار ما ٌات المتحدة المما ترك المجال واسعا أمام الوال ،جلسات مجلس األمن الدولً

بطبٌعة الحال ٌعود لحضور الجلسات وقرارات، لٌتدارك بعد ذلك األمر وشاءت من 

ستصدار امن ما أدى إلى عدم تمكن مجلس األمن م ،-الفٌتو -االعتراضتفعٌل حقه فً 

ندالع حرب عالمٌة ثالثة القضٌة الكورٌة التً كانت تنذر باجل تسوٌة أي قرار جدٌد أل

 خصوصا بعد دخول الصٌن الشعبٌة على خط المواجهة.

لتفاف علٌه ، حاولت األمم المتحدة االكتنف عمل مجلس األمن الدولًم الجمود الذي اأما

ومحاولة إعطاء الذي كان سببا فً هذا التعطٌل، السوفٌاتً  االعتراضللتخلص من حق 

وقد كان ذلك عندما تقدمت الوالٌات  سع للجمعٌة العامة لألمم المتحدة،ختصاص أوا

،«متحاد من أجل السلاال »قرارها الشهٌر الذي سمً بقرار  المتحدة األمرٌكٌة بمشروع
1
 

تحاد معارضة كل من االصوتا و 51الذي تم إقراره من طرف الجمعٌة العامة بؤغلبٌة 

كان ذلك بتارٌخ الثالث انٌا، بولندا وتشٌكوسلوفاكٌا، وروسٌا البٌضاء، أوكرالسوفٌاتً، 

 .1950من نوفمبر سنة 

جاء لٌإكد على حق الجمعٌة العامة لألمم  « متحاد من أجل السلاال »إن قرار 

 ن الدول الخمسالمتحدة، فً حال ما لم ٌتمكن مجلس األمن الدولً من تحقٌق إجماع بٌ

قد تشكل تهدٌدا  فشل فً تحمل مسإولٌاته، للنظر فً كل المسائل التً دائمة العضوٌة  و

مناسبا من  لها أن تقترح ما تراهلدولٌٌن أو فً حالة وقع عدوان، واألمن اأو خرقا للسلم و

.القوة المسلحة استخدامبما فً ذلك التوصٌة ب توصٌات فً هذا الصدد،
2

 

ألعضاء حق الفٌتو من طرف ا استعمالجوب التقلٌل من لقد نص القرار على و

عند عجز مجلس األمن عن القٌام بوظائفه األساسٌة فإن هذا أصحاب العضوٌة الدائمة، و

تقها ال ٌسلب  الجمعٌة العامة حقوقها كما ال ٌعفٌها من المسإولٌة التً ألقتها على عا

مم المتحدة ى أعضاء األاألمن الدولٌٌن، فعلأحكام المٌثاق فٌما ٌتعلق باستتباب السلم و

                                                           
نسبة إلى وزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة  «résolution Acheson» «آتشٌسون» كما سمً كذلك بقرار  1

 األمرٌكٌة الذي قام باقتراح مشروع القرار على الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة. 
 إطراء من قبل وزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة سنةتحاد من أجل السلم محل إشادة ولقد كان قرار اال  2

ة سلطة ببل فٌتو فً مسابل تحاد من أجل السلم قد أعطى الجمعٌة العامإن قرار اال »السٌد داالس  حٌن قال:  0514

 .«األمن 
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كام المٌثاق؛ المسإولٌات التً أخذوها على عاتقهم، بمقتضى أحات ولتزامباال التقٌد

التً تمكنها من تقدٌر الوقائع  علٌهم بذلك تزوٌد الجمعٌة العامة بكل وسائل المراقبةو

عسكرٌة المشتركة التً تمكنها من اتخاذ تزوٌدها كذلك بالقوات الكشف المعتدٌن، وو

علٌه فقد نص القرار كذلك على إنشاء لجنة مراقبة رك السرٌع والفعال؛ والعمل المشت

عضوا، تتلخص مهمة هذه اللجنة فً مراقبة األوضاع فً تلك  14السالم التً تتؤلف من 

األقالٌم التً تشهد توترا عالٌا، كما للجمعٌة العامة أن تدعو كل عضو فً المنظمة إلى 

ستفادة منها على الفور تنفٌذا جاهزة ومإهلة لالضمن قواته المسلحة وحدات أن ٌخصص 

.األمن الدولٌٌن إلى نصابهما، إلعادة السلم ولقرارات مجلس األمن أو الجمعٌة العامة
1
  

تحاد محل انتقاد واسع من طرؾ اال « ماالتحاد من أجل السل »كان قرار  

مبادئ المٌثاق، على ل تعارضا مع الذي كان ٌرى بؤن هذا القرار ٌشك ،السوفٌاتً سابقا

 استعمالعتبار أن مجلس األمن الدولً هو الجهة الوحٌدة التً خولها المٌثاق صبلحٌة ا

سابل المتعلقة بالسلم بؤن دور الجمعٌة العامة ٌقتصر فقط على مناقشة المو ،القوة المسلحة

إذا طلب منها  لكن دون أن تتخذ أي إجراء أو إصدار توصٌات بشؤنها، إالاألمن، و

اطبل تحاد السوفٌاتً ٌعتبر بتالً فهذا القرار من وجهة نظر االبالمجلس األمن ذلك، و

جراءات المنصوص علٌها فً المٌثاق، إال أن اعتراض حترام اإلكونه أدخل تعدٌبل دون ا

 سلطاتها، ألنتحاد السوفٌاتً هذا لم ٌوقؾ الجمعٌة العامة عن المضً قدما فً تدعٌم اال

جمود نشاطه الدولٌٌن فً ظل عجز مجلس األمن واألمن لسلم ومسؤلة الحفاظ على ا

 تعتبر ضرورة ملحة للحفاظ على جهاز األمم المتحدة فً حد ذاتها.

لما كان المعسكر الؽربً بقٌادة الوالٌات المتحدة ٌملك السٌطرة الفعلٌة على 

ز سلطات ً تعزٌالجمعٌة العامة كونه ٌحوز على األؼلبٌة فٌها، فقد ساعد ذلك كثٌرا ف

من أجل  حاداالتتجسٌدا لقرار خاذ العدٌد من القرارات تطبٌقا وتالجمعٌة العامة، وتم ا

التً تم فٌها التعدي على السلم م، حٌث ٌشهد الواقع الدولً على العدٌد من الحاالت السل

 résolution» « آتشٌسون »ستنادا إلى قرار لدولٌٌن عالجتها الجمعٌة العامة ااألمن او

Acheson»راقبة وقؾ إطبلق النار بٌن ، من ذلك مثبل إرسال قوات طوارئ دولٌة لم

                                                           
1
 Jean E. KRASNO, Op.Cit, pp 317-319. 
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نفس السنة، القضٌة اللبنانٌة سنة  األزمة المجرٌة فًو ،1956إسرابٌل سنة مصر و

امة فً هناك الكثٌر من األزمات الدولٌة التً تم فٌها تفعٌل دور الجمعٌة العو ،1982

فعالٌة الجمعٌة دولٌٌن، وكانت دلٌبل على نجاعة والاألمن مسؤلة الحفاظ على السلم و

تجمٌد مجلس األمن فً ظل تعطٌل و ،األمن الدولٌٌنالعامة فً الحفاظ على السلم و

األعضاء الدابمٌن فٌه لحق النقض. استخدامالدولً بسب 
1

 

 

العسكرٌة من طرف الجمعٌة  القوة ستخدامالفرع الثانً: األساس القانونً ال

 العامة

لقوة ا ستخداماألساس القانونً لصبلحٌة مجلس األمن الدولً فً اللجوء الإن  

ثٌر أي إشكال، ألن سلطته فً ذلك تم األمن الدولٌٌن ال ٌالعسكرٌة حفاظا على السلم و

دة، تحدٌدا فً الفصل السابع حصرٌح فً مٌثاق األمم المتا بشكل واضح والنص علٌه

ختصاص دولً هو صاحب االن مجلس األمن اللنصوص الفصل السابع، فإ استنادفامنه، 

ان هناك تهدٌد أو إخبلل القوة العسكرٌة فً حال ما إذا ك استخداماألصٌل فً األساسً و

.األمن الدولٌٌن أو أي عمل من أعمال العدوانبالسلم و
2

 

جمعٌة العامة على العكس من ذلك، فلم ٌرد فً المٌثاق أي نص صرٌح ٌخول ال 

صبلحٌة سلطة و ،بلل عن مجلس األمن الدولًستقسواء وحدها أو با ،لؤلمم المتحدة

بٌر استثناء تلك التدسكرٌة من أجل الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن، باالقوة الع استخدام

فً  صبلحٌة الجمعٌة العامةالقسرٌة التً نص علٌها المٌثاق والمتعلقة بسلطة وؼٌر 

كذا فصلها ألي عضو من أعضاء األمم و ا،مزاٌاهإٌقاؾ ممارسة حقوق العضوٌة و

ٌجوز للجمعٌة العامة أن توقؾ أي عضو اتخذ مجلس المتحدة فً حاالت خاصة، حٌث 

                                                           

1  Trudy FRASER, Maintaining Peace and Security?: The United Nations in a Changing 

World, Palgrave Macmillan, London, 2014, pp 61-63. 

 « فٌما ٌتخذ من األعمال فً حاالت تهدٌد السلم واإلخبلل به ووقوع العدوان »  الفصل السابعصٌاؼة عنوان ف  2

كل نصوصه جاءت مخاطبة مجلس األمن الدولً حٌث  ، إضافة إلى أن صرٌح ٌدل على مضمونه معبرة بلفظ تجاء
 . عبارة  مجلس األمن ال تخلو أٌة مادة من 
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األمن قبله عمبل من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوٌة ومزاٌاها، وٌكون 

تلك  مجلس األمن، ولمجلس األمن أن ٌرد لهذا العضو مباشرة ذلك بناء على توصٌة 

،الحقوق والمزاٌا
1

من أعضاء األمم  أي عضو للجمعٌة العامة أن تفصل كما ٌمكن 

فً انتهاك مبادئ  هذا األخٌر ما تمادىإذا  بناء على توصٌة مجلس األمن المتحدة

؛المٌثاق
2

من حقه  األمم المتحدةفً عضو إضافة لذلك ٌمكن للجمعٌة العامة أن تحرم أي  

إذا كان المتؤخر علٌه  ،تؤخر عن تسدٌد اشتراكاته المالٌة فً الهٌبة إذا ما  فً التصوٌت

مساوٌا لقٌمة االشتراكات المستحقة علٌه فً السنتٌن الكاملتٌن السابقتٌن أو زابدا عنها، 

وللجمعٌة العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصوٌت إذا اقتنعت بؤن عدم الدفع ناشا 

.عن أسباب ال قبل للعضو بها
3

 

إن عدم وجود نص صرٌح فً المٌثاق ٌمنح الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة الحق  

ن الجمعٌة العامة لٌس لها القوة العسكرٌة، دفع بعض الفقهاء للقول بؤ استخدامفً 

ظ على السلم واألمن الدولٌٌن، القوة العسكرٌة للحفا ستخدامسلطة اللجوء الو صبلحٌة

األولى من المٌثاق التً تنص فً فقرتها  24هم ٌستندون فً رأٌهم هذا على نص المادة و

سرٌعا فعاال، ٌعهد أعضاء  ن ٌكون العمل الذي تقوم به األمم المتحدةرؼبة فً أ »على: 

تلك الهٌبة إلى مجلس األمن بالتبعات الربٌسٌة فً أمر حفظ السلم واألمن الدولً 

جلس ٌعمل ناببا عنهم فً قٌامه بواجباته التً تفرضها علٌه هذه وٌوافقون على أن هذا الم

 .« التبعات

من المٌثاق ٌمكن أن نستنتج  24المتؤنٌة لنص المادة الدراسة التحلٌلٌة وخبلل من 

 التالً: 

نظمة األمن الدولٌٌن لمق إنما عهدوا بمسؤلة حفظ السلم وأن واضعً المٌثا  -

رؼبة منهم أن ٌكون لس األمن الدولً بصورة خاصة، لمجاألمم المتحدة بصورة عامة و

                                                           
 من المٌثاق. 11المادة   1
 من المٌثاق. 12المادة   2
 من المٌثاق. 05المادة   3
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كانوا المٌثاق  فعاال، فصابؽوذا الشؤن سرٌعا والعمل الذي تقوم به األمم المتحدة فً ه

ما هذا و الفعالٌة ال ٌمكن توافرها سوى لدى مجلس األمن ٌرون بؤن مثل تلك السرعة و

تخاذ هو من ٌملك سلطة ا س األمن الدولًكون مجل تفتقده الجمعٌة العامة بحسبهم،

هذا ثٌر أي خبلؾ، وفهذه مسؤلة ال ت ،ألحكام الفصل السابع االتدابٌر العسكرٌة وفق

التً تقول بؤن الخاص ٌقٌد العام، إال أن القول بذلك ٌفترض  بالرجوع إلى القاعدة الفقهٌة

المٌثاق نتفاء الؽاٌة التً أرادها واضعوعدم ا
1

سؤلة حفظ ا ٌجعل العهد بمنتفاءه، ألن ا

ري األمن الدولٌٌن بصورة أساسٌة إلى مجلس األمن الدولً ٌفتقر إلى عنصالسلم و

.المحل معاالسبب و
2

   

التبعات  »ستعملوا عبارة ا 24صٌاؼة المادة ن واضعً المٌثاق أثناء أ  -

قوة العسكرٌة للحفاظ على السلم واألمن ال استخدامهذا ٌعنً أن مهمة ، و«الربٌسٌة 

ة الجه ألمن الدولً، حٌث ٌعتبرونهلٌست أصٌلة لمجلس امهمة أساسٌة و الدولٌٌن هً

هة أخرى أن لج األولى المختصة فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن، إال أنه ٌمكن استثناء

ناببا عن األعضاء مجلس األمن الدولً ٌعمل وكٌبل و لما كانو تشاركه فً هذه المهمة؛

لة حفظ فإن مسؤلصالحهم،  ة بهالمهمة المنوطجباته ومم المتحدة فً قٌامه بواالمكونٌن لؤل

لمصلحة أعضاء  األمن الدولٌٌن لٌست مقررة لصالح مجلس األمن فً حد ذاته بلالسلم و

عدما، فمعنى ذلك أنه فً العلة ترتبط مع المعلول وجودا و ولما كانت األمم المتحدة ككل،

ٌنجر عن ذلك أن ة الموكلة إلٌه، حال ما إذا عجز مجلس األمن الدولً فً القٌام بالمهم

 ،هو منظمة األمم المتحدةلى الموكل، أي صاحبها األصلً وتسند إترد هذه المهمة و

؛ ولما كانت الجمعٌة العامة لؤلمم لتقوم بإسناد هذه المهمة إلى أحد أجهزتها األخرى

هذا المتحدة هً أحد أجهزة وفروع األمم المتحدة، إلى جانب مجلس األمن الدولً، ف

مم المتحدة من أجل الحفاظ على السلم واألمن ا إحدى الوسابل التً تستخدمها األٌجعله

ت من أجلها منظمة األمم رورات والؽاٌات التً أنشبالض ىالدولٌٌن، التً تعتبر أحد

 بة سند قانونً ٌمكن التؤسٌس علٌهالمتحدة، من هنا ٌمكن اعتبار حالة الضرورة بمثا

                                                           
 العلة التً كانت مرجوة من واضعً المٌثاق هً الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن.  1
 .653-652درباش، مرجع سابق، ص  عمر  2
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محل مجلس األمن الدولً فً اللجوء الستخدام القوة العسكرٌة فً لتحل الجمعٌة العامة 

.ؼٌاب نص ٌدل على ذلك
1

 

شٌبا  رهعتبابٌن أجهزة األمم المتحدة ال ٌجب االوظابؾ توزٌع الصبلحٌات وإن 

الهدؾ من إنشاء ٌجب النظر إلٌه فً سٌاق الؽاٌة وإنما ٌحرم المساس به، و امقدس

حتٌاطٌة فً حال القوة تكون ا استخدامالعامة فً مجال  فمسإولٌة الجمعٌة المنظمة ككل،

المجال، ؼٌر أنه ٌمكن لهذه المسإولٌة ختصاصه فً هذا ا إذا باشر مجلس األمن ام

جز مجلس األمن عن القٌام تتحول إلى مسإولٌة ربٌسٌة فً حالة عأن حتٌاطٌة اال

عترؾ ضمنٌا بمسإولٌة ا بؤن مٌثاق األمم المتحدة قدالقول  بناء على هذا ٌمكن بوظٌفته،

القوة  ستخداممن خبلل اللجوء ال ،األمن الدولٌٌنمعٌة العامة فً مجال حفظ السلم والج

تخاذ مثل هذه التدابٌر لٌست مقصورة على مجلس األمن المسلحة، بمعنى أن سلطة ا

.وحده
2

 

سلطة الجمعٌة العامة فً ل الدولٌة رأي فً مسؤلة صبلحٌة وكان لمحكمة العد

لقد كان و القوة المسلحة من أجل الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن؛ ستخدامء الاللجو

بشؤن بعض نفقات األمم  1962سنة  جوٌلٌة 20ة الفتوى التً أصدرتها فً ذلك بمناسب

من المٌثاق، حٌث عرضت  17الثانٌة من المادة المتحدة المنصوص علٌها فً الفقرة

التابعة لؤلمم المتحدة  الدولٌة الطوارئ اتالمتعلقة بقومسؤلة بعض نفقات األمم المتحدة 

 ،فً الشرق األوسط وفً الكونؽو على محكمة العدل الدولٌة إلصدار فتوى بشؤنها

تسؤل فٌه المحكمة  ،1961دٌسمبر  20بمقتضى طلب الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً 

رق العملٌات فً الش ما إذا كانت الدول األعضاء مسإولة عن النفقات الخاصة بتلك

من  الثانٌةفً نطاق الفقرة  « نفقات منظمة األمم المتحدة »األوسط والكونؽو، بوصفها 

 ،خمسة أصواتأصوات مقابل  تسعةبؤؼلبٌة  رأٌها المحكمة صدرتأ؛ من المٌثاق 17 المادة

 أن النفقات المؤذون بها فً بعض قرارات الجمعٌة العامة المعددةوالذي كان ٌنص على 

من المادة  الثانٌةضمن معنى الفقرة  « نفقات للمنظمة »فً طلب استصدار الفتوى هً 
                                                           

1
 Trudy FRASER, Op.Cit, p 62. 

 .655مفتاح عمر درباش، مرجع سابق، ص   2
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ن تكون مرتبطة أأن هذه النفقات ٌجب من المٌثاق. وقد وافقت المحكمة على  17

راض المنظمة ال بؤؼراض األمم المتحدة، بمعنى أنه إذا تم إنفاق لؽرض لٌس بٌن أؼ

ن ذلك أمة هو فهذا االفتراض فً رأي المحك ،« نفقات المنظمة »ٌمكن اعتباره من 

لؤلصول إذا اتخذه الجهاز  اجراء مخالفم المنظمة، وٌكون اإللنظا ااإلجراء لٌس مخالف

لمتكبدة لٌست من نفقات المنظمة. الخاطا، ولكن ذلك ال ٌعنً بالضرورة أن النفقات ا

لدعم وجهة النظر  ،ررةٌبدو أن رأي المحكمة فً هذه القضٌة تم اللجوء إلٌه بصورة متك

أن ٌتولى بنفسه تحدٌد منظومة األمم المتحدة ٌتعٌن  ن كل جهاز ضمنؤالقابلة ب

ت دعاءات التً تقول بؤن النفقاالمحكمة فً رأٌها هذا على تلك االولقد ردت  ؛اختصاصه

فً إطار  الناجمة عن عملٌات حفظ السلم واألمن الدولٌٌن لٌست من  نفقات المنظمة 

ل مقتصرة على من المٌثاق، لكون معالجة هذه المساب 17معنى الفقرة الثانٌة من المادة 

 43علٌها وفقا للمادة تفاقات ٌتم التفاوض على األخص عن طرٌق امجلس األمن وحده، و

من الدولً فً حٌث خلصت المحكمة إلى القول بؤن مسإولٌة مجلس األمن المٌثاق، 

، ذلك أن المٌثاق ٌوضح بما صةخالألمن الدولٌٌن  أساسٌة  ولٌست امسؤلة حفظ السلم و

.فٌه الكفاٌة أن على الجمعٌة العامة أٌضا أن تعنى بمسابل حفظ السلم واألمن الدولٌٌن
1

 

ا ٌتعلق بحفظ السلم واألمن مؤنه فٌبكما ردت المحكمة على تلك الحجة القابلة 

المحددة بالفقرة الثانٌة من و ،بالمٌزانٌةمتصلة عٌة العامة الدولٌٌن تكون صبلحٌة الجم

الدولً من المٌثاق التً تنص على أن تحٌل الجمعٌة العامة على مجلس األمن  11المادة 

تخاذ إجراء بشؤنها إما قبل أو بعد األمن الدولٌٌن تستلزم اأٌة مسؤلة تتعلق بالسلم و

؛مناقشتها
2

و إجراء قسري أو إنفاذي، مادة هرأت المحكمة أن اإلجراء المشار إلٌه فً ال 

ختصاص مجلس أي إجراء ٌقع ضمن ا «إجراء  »ذا السٌاق ٌجب أن تعنً كلمة فً هو

                                                           

1  Danesh SAROOSHI, The United Nations and the Development of Collective Security: 

The delegation by the UN Security Council of its chapter VII Powers, Clarendon press, 

Oxford, UK, 1999, p 138. 
مسؤلة مما تقدم ذكره ٌكون من الضروري فٌها القٌام  وكل ....... »فً فقرتها الثانٌة على:  00مادة حٌث تنص ال  2

 .« بعمل ما، ٌنبؽً أن تحٌلها الجمعٌة العامة على مجلس األمن قبل بحثها أو بعده
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،األمن وحده، أي ذلك الذي ٌبٌنه عنوان الفصل السابع من المٌثاق
1

فلو كان تفسٌر كلمة  

أن بوسع الجمعٌة العامة  تقدٌم توصٌات ذات  11فً الفقرة الثانٌة من المادة  «إجراء  »

لٌس فٌما ٌتعلق بحاالت محددة، ما لم واألمن بالمطلق، وفقط تإثر على الس عام  طابع

أنه ٌجوز للجمعٌة العامة أن تتقدم بتوصٌات بشؤن مسابل  ىكانت الفقرة لتنص عل

من الفقرة الثانٌة  ةعلٌه فإنه لٌس للجملة األخٌرها علٌها الدول أو مجلس األمن، وتعرض

ب إجراء إنفاذ، فالمحكمة وإن أي تطبٌق حٌن ال ٌكون اإلجراء المطلو 11من المادة 

ختصاص مجلس األمن كانت أكدت على أن سلطة اتخاذ إجراءات قسرٌة هً من ا

جمعٌة العامة سلطة فً هذا الدولً، فهً فً نفس الوقت لم تإكد أو تنؾ ما إذا كان لل

 11المحكمة أن الحجة التً تستند على الفقرة الثانٌة من المادة  لذلك خلصت الخصوص،

 اللحد من صبلحٌات الجمعٌة العامة فً الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن ال أساس له

.من الصحة
2

  

 عترفتولٌة من خبلل رأٌها هذا تكون قد اعلى هذا األساس فإن محكمة العدل الد

القوة المسلحة ضمن  ستخدامخاذ إجراءات اللجوء التضمنٌا بسلطة الجمعٌة العامة فً ا

هذا بالقٌاس على تفسٌرها ألحكام المٌثاق األممً التً ٌثاق، والحدود التً رسمها الم

 ،األمن الدولٌٌنً المسابل المتعلقة بحفظ السلم وتخاذ قرارات فتخولها صراحة سلطة ا

 منه. 43و 41خصوصا تفسٌرها للمادتٌن 

  

 

 

 

                                                           
فٌما ٌتخذ من األعمال فً حاالت تهدٌد السلم واإلخبلل به   »ن المٌثاق تحت العنوان التالً: جاء الفصل السابع م  1

 .« ووقوع العدوان
2
 Danesh SAROOSHI,  Op. Cit, p 137. 
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 القوة استخدامالثالث: دور األمٌن العام لألمم المتحدة فً  المطلب

فً كونها تعمل بشكل مترابط ومتواصل  ة األمانة العامة لؤلمم المتحدةأهمٌ تكمن

اإلدارٌة لفنٌة وفروع األمم المتحدة األخرى، حٌث تقوم بتلك المهام امع كل أجهزة و

إداري دابم تابع لؤلمم المتحدة عبارة عن جهاز هً فات الجمعٌة العامة، حسب توجٌه

مٌثاق األمم المتحدة مركزا خاصا  هإدارته أمٌن عام، حٌث منحؾ على تسٌٌره وٌشر

من دور ؤلمم المتحدة لما ٌلعبه ر أحد األجهزة األساسٌة لٌوحً بؤن األمٌن العام ٌعتب

كبر فً األمٌن العام لؤلمم المتحدة هو الموظؾ اإلداري األإداري و سٌاسً هام جدا. و

لعب دورا قٌادٌا من ال ٌمثل دولة بعٌنها بل كل دول العالم، إذ ٌ ،منظمة األمم المتحدة

إلشراؾ على الكثٌر من السٌاسات إضافة إلى ا ،تسٌٌر األمانة العامةخبلل إدارة و

ٌقوي ، مما ٌعزز وقتصادٌةعمل فً كل المجاالت السٌاسٌة، االجتماعٌة واالبرامج الو

األمن األمم المتحدة للرقً بالبشرٌة والحفاظ على السلم و أهداؾ منظمةمهمته فً تجسٌد 

.الدولٌٌن
1
  

عما ٌقوم به مجلس األمن الدولً إذا كان دور األمٌن العام ال ٌقل أهمٌة و

ٌن، فإننا سنسلط الضوء على دور األمن الدولٌٌة العامة فً الحفاظ على السلم والجمعو

، ) الفرع األول( األمن الدولٌٌنظ على السلم والمتحدة فً الحفامهمة األمٌن العام لؤلمم و

 ) الفرع الثانً (. القوة العسكرٌة ستخدامكذا سلطاته فً اللجوء الو

 

 

 

                                                           

1  Evelyne LAGRANGE, La Représentation Institutionnelle Dans L'Ordre International: 

Une contribution à la théorie de la personnalité morale des organisations internationales, 

kluwer law international, Netherland, pp 222-224. 
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لحفاظ على السلم واألمن الفرع األول: دور األمٌن العام لألمم المتحدة فً ا

 الدولٌٌن

كل  ستخداماألمم المتحدة الاألمن الدولٌٌن لجؤت منظمة ألجل تحقٌق السلم و 

ً ذلك على تسخٌر مختلؾ الوسابل التً أتٌحت لها بموجب مٌثاقها، معتمدة فالطرق و

ازٌن باإلضافة إلى هذٌن الجه روعها كمجلس األمن الدولً والجمعٌة العامة؛فأجهزتها و

، على الهدؾالربٌسٌٌن فقد لجؤت كذلك لبلستعانة باألمٌن العام ألجل تجسٌد نفس الؽاٌة و

لمنظمة األممٌة كما ٌرى بذلك بعض فقهاء ٌجسد أحد الفروع األساسٌة لأنه ٌمثل و عتبارا

.القانون الدولً
1
  

مم المتحدة فً بهما منصب األمٌن العام لؤل ىٌحظ ناللذٌالوزن إن األهمٌة و

محل صراع بٌن الدول دابمة العضوٌة فً مجلس  انتخابهجعل مسؤلة  المنظومة الدولٌة

األمن الدولً، حٌث لم تتمكن أي منها أن تفرض أحد رعاٌاها كً ٌكون مرشحا لمنصب 

حق الفٌتو من طرؾ الدول األخرى  استخدامإذ كان هذا األمر ٌصطدم ب ،األمٌن العام

التً ؼالبا ما قد كان هذا لصالح الدول الضعٌفة خصوصا خبلل فترة الحرب الباردة، و

؛كان األمناء العامون ٌنتمون إلٌها
2

حتى أن هناك من ٌرى أنه ال ٌجب أن ٌنتخب أمٌنا  

عاما من كان ٌمثل أحد رعاٌا الدول األعضاء الدابمٌن فً مجلس األمن الدولً، لكن 

لم ٌمنع أن ٌكون ٌحمل جنسٌة إحدى هذه الدول  حقٌقة األمر أن كون األمٌن العام لم ٌكن

نه ، أل–الدول دابمة العضوٌة فً مجلس األمن  –للضؽط من طرؾ هإالء عرضة 

 ٌن عام ما أو حتى تجدٌدنتخاب أمضد ا االعتراضحق  استعمال وبكل بساطة بإمكانها

األمٌن العام السابق بطرس تلك التجربة ن الذٌن عاشوا عهدته، ومن أمثلة األمناء العامٌ

.بطرس ؼالً
3
  

                                                           
 .53عمر سعد هللا، مرجع سابق، ص   1

2
 Marie-Claude SMOUTS, « le secrétaire général des nations unies : problématique d’une 

nomination », R.F.S.P, vol XXI, passim, 1971, pp 1075-1076.   
3 Evelyne LAGRANGE, Op. Cit, p 222. 
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مساهم مالً فً منظمة األمم أكبر ممول واألمرٌكٌة  كون الوالٌات المتحدة

من المناصب اإلدارٌة  %61تستحوذ على حوالً تؽل ذلك وتس هافإن هذا جعل ،المتحدة

،فٌها
1

ة ألجل فرض شخصٌة تخدم بمحاوالتها المتعدد إضافة لكون سجلها حافبل 

للمكانة الحساسة ال تعارض توجهاتها على رأس منظمة األمم المتحدة نظرا مصالحها و

نورمان فرانسوا  ً ٌكتسٌها منصب األمٌن العام، وفً هذا الصدد ٌشٌر السٌدالت

François NORDMANNمنظمة األمم  هٌباتالممثل الدابم لسوٌسرا لدى ، السفٌر و

،ها إلٌهاانضمامالمتحدة بجنٌؾ قبل 
2

كٌؾ تمكنت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من فرض  

على رأس المنظمة األممٌة  kofi ANNAN كوفً عنان السابق عامالشخصٌة األمٌن 

فً إطار سٌاستها إلعادة الهٌكلة الجذرٌة لمنظمة األمم المتحدة بما ٌخدم  »بقوله: 

 kofi  كوفً عنان خٌار شخصٌة 0552مصالحها، فقد فرضت الوالٌات المتحدة سنة 

ANNAN  ضد   االعتراضستخدمت حق كؤمٌن عام جدٌد للمنظمة، وألجل ذلك فقد ا

 اختٌارتجدٌد عهدة األمٌن العام المنتهٌة والٌته بطرس بطرس ؼالً، فبالرؼم من كون 

لم ٌلق فً البداٌة إجماعا من الدول األعضاء فً  kofi ANNAN كوفً عنان شخصٌة

تقلب الموازٌن كامبل لدولً، إال أن الوالٌات المتحدة استطاعت أن تإثر ومجلس األمن ا

؛ من «باإلجماع بعد عشرة أٌام فقط kofi ANNAN كوفً عنان المجلس، لٌنتخبفً 

 دونما أي شك،و François NORDMANNفرانسوا نورمانخبلل تصرٌح السفٌر 

 kofi كوفً عنان لوال ضؽط الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لم ٌكن نخلص إلى أنه

ANNAN لٌكون أمٌنا عاما لؤلمم المتحدة.
3

 

التً ٌتمٌز بها األمٌن العام لؤلمم المتحدة أنه ال ٌمثل دولة  من بٌن الخصابص

الحٌاد اللذان ٌتمٌز بهما األمٌن العام هو ممثل لكل دول العالم، هذه االستقبللٌة و بعٌنها بل

لم ٌترك  التقلٌل من حدة التوتر، كما أنهحل العدٌد من النزاعات الدولٌة وكثٌرا فً  اساعد

فقد كان ٌلجؤ إلى نصوص المٌثاق  ستخدمها  ألجل تحقٌق ذلك،وسٌلة أو أسلوبا إال وا
                                                           

1
  Jean-Loup IZAMBERT, ONU: violations humaines, Carnot, France, 2003, p 27.  

حٌث لم تكن عضوا فً هٌبة األمم  ،فً سٌاستها الخارجٌةسٌاسة الحٌاد بانتهاجها فٌدٌرالٌة سوٌسرا   تمٌزت  2

جرى بلد الوحٌد فً العالم الذي أ، كما تجدر اإلشارة إلى أن سوٌسرا هً ال6116سنة  المتحدة، لتنضم إلٌها رسمٌا

 م إلى منظمة األمم المتحدة.استفتاء حتى ٌنض
3 Jean-Loup IZAMBERT, Op. Cit, p 27. 
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فً ؼٌاب النصوص ى ٌجد ربما نصا ٌستند إلٌه لحل وتسوٌة النزاعات الدولٌة، وحت

الطرق الدبلوماسٌة التً  ستعمالبل كان ٌلجؤ ال ،القانونٌة لم ٌكن لٌقؾ مكتوؾ األٌدي

حرصه على تسوٌة النزاع الذي مدى ٌر على قوة شخصٌة األمٌن العام وتعتمد بشكل كب

ن إسناد مهمة الحفاظ أ هًأال و ٌنشب بٌن الدول. ومن هنا ٌجب التنبٌه إلى نقطة مهمة

ب النصوص التً تنص األمن الدولٌٌن إلى األمٌن العام لؤلمم المتحدة فً ؼٌاعلى السلم و

األمم ٌها مٌثاق أسند إلٌه وظابؾ لم ٌنص علأعطاه صبلحٌات و قد صراحة على ذلك،

المتحدة صراحة.
1
  

فاقا أوسع أمام األمٌن العام فً مجال الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن مما فتح آ

تحوله من الثنابٌة عالم عشٌة نهاٌة الحرب الباردة وتلك التحوالت الجذرٌة التً شهدها ال

إن نهاٌة  ة إلىٌادة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة؛ وهنا تجدر اإلشارإلى األحادٌة القطبٌة بق

األمن ة لم تكن لتعنً نهاٌة الصراعات والنزاعات الدولٌة وتحقٌق السلم والحرب البارد

ترة القصٌرة مقارنة بالمدة التً قد زاد عددها فً تلك الف، فبٌن الدول، بل على العكس

دادت حدة تلك الصراعات الدولٌة وظهر فً الواقع زكما ا ،ستؽرقتها الحرب الباردةا

فمنها ما  ،مظاهر جدٌدة من النزاعات الدولٌة لم ٌشهدها العالم من قبلً صور والدول

ث تم إحصاء العدٌد من النزاعات حتى قبلً، حٌطابع سٌاسً، إٌدٌولوجً، دٌنً و اكان ذ

عمل بجهد مم المتحد لتفعل دورها أكثر وتهذا ما دفع باأل لمسلحة سنوٌا،الصدامات او

تنامً حدة النزاعات من فً العالم الذي ٌشهد تزاٌد واألالسلم وأكبر رؼبة منها فً تحقٌق 

 المسلحة الدولٌة.

ٌشهدها العالم أصبح من المتؽٌرات الجدٌدة التً أصبح فً ظل هذه الظروؾ و

خصوصا األمٌن العام ق الحدٌث عن دور األمم المتحدة والملح أكثر مما سبالضروري و

الذي ٌحظى به فً المنظمة لمركز القانونً الكبٌر نظرا ل ،فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن

نصوص مٌثاق األمم المتحدة نجدها قد أعطته صفة األممٌة، فبالرجوع إلى أحكام و

                                                           
1
 Marie-Claude SMOUTS, Op.Cit, p 1077. 



  

289 
 

،الموظؾ اإلداري الكبٌر فً المنظمة
1

ونه هو من ٌرأس األمانة عتبارات،  كا لعدة اهذو 

عٌٌن الموظفٌن الذٌن هو من ٌتولى تالمسإول الرسمً عن جمٌع مهامها، وهو العامة، و

ٌشتؽلون بها إضافة إلى موظفً بعض الوكاالت المتخصصة التابعة لؤلمم المتحدة الذٌن 

،ٌعتبرون فً نفس الوقت جزءا من األمانة العامة
2

كما أنه هو من ٌمثل منظمة األمم  

فً حال لم ٌتمكن هو شخصٌا من ذلك لمتحدة فً المحافل الدولٌة، سواء بنفسه وا

.فله أن ٌعٌن من ٌنوب عنه من موظفً األمانة العامة لظروؾ ما 
3

إضافة لكل السلطات  

وال المسٌر المالً ألمفاألمٌن العام هو المسإول ووالصبلحٌات اإلدارٌة الممنوحة له، 

             هو من ٌقترح المٌزانٌة العامة لؤلمم المتحدة.                                                      و ،المنظمة

تقنٌة حٌث به األمٌن العام من زاوٌة فنٌة ولقد كٌؾ المٌثاق النشاط الذي ٌقوم 

أعطاه مدلوال إدارٌا بحتا، لكن فً بعض األحٌان نجد أن هذا النشاط الذي ٌقوم به األمٌن 

من خبلل نشاطاته اإلدارٌة ٌمارس نوعا فاألمٌن العام العام ٌنطوي على مدلول سٌاسً، 

تحدة على التوجهات التً تؤخذها القرارات الصادرة عن كافة أجهزة األمم الممن التؤثٌر 

بل أصبح  ،لم ٌتوقؾ التؤثٌر عند حدود أجهزة األمم المتحدةو والسٌاسة التً تنتهجها،

 األمم المتحدة؛ ًحكومات الدول األعضاء فنوعا من التؤثٌر حتى على سلطات وٌمارس 

ل صالسٌاسً فً نشاط األمٌن العام وازج الكبٌر بٌن الجانب اإلداري والتمفهذا التداخل و

لعام من ستؽله األمٌن الدرجة أنه أصبح من ؼٌر الممكن الفصل بٌنهما، الشًء الذي ا

                                                           
هو كبٌر الموظفٌن فً المنظمة:   من المٌثاق صراحة على أن األمٌن العام لؤلمم المتحدة 53لقد أشارت المادة  1

 .«لعام هو الموظؾ الكبٌر فً الهٌبة ...... و األمٌن ا»

 : فً فقرتٌها األولى والثانٌة من المٌثاق على 010المادة  تنص 2

 ٌعٌن األمٌن العام موظفً األمانة طبقا للوابح التً تضعها الجمعٌة العامة. -1

 على وجه دابم وٌعٌن لؽٌرهما ٌعٌن للمجلس االقتصادي واالجتماعً ولمجلس الوصاٌة ما ٌكفٌهما من الموظفٌن -2

 .األخرى ما هً بحاجة إلٌه منهم. وتعتبر جملة هإالء الموظفٌن جزءا من األمانة األمم المتحدة من فروع

ل األمٌن العام بصفته هذه فً كل اجتماعات مجلس ٌعم »م الداخلً لمجلس األمن الدولً: من النظا 60تنص المادة  3

 .«ن ٌنوب عنه لٌقوم مقامه فً اجتماعات مجلس األمن له أن ٌفوض ماألمن، و
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سواء الصادرة عن أجهزة  ،زٌادة تؤثٌره السٌاسً فً تلك القراراتأجل الضؽط أكثر و

 األمم المتحدة أو تلك الصادرة عن الدول فً مجال العبلقات الدولٌة. منظمة

مجاالت تعدد ها األمٌن العام لؤلمم المتحدة وإن كثرة المبادرات التً كان ٌقوم ب 

أعطاه أكسبه خبرة و ما ،الكبٌرجعل نشاطه ٌتسم بالتوسع  تدخله على الساحة الدولٌة

لتؤثٌر على سٌاسة وتوجهات منظمة األمم ورا هاما فً افعالٌة أكثر جعلته ٌلعب د

طاع األمٌن ستاألمن الدولٌٌن، فقد اخصوص فً مجال الحفاظ على السلم وبالو ،المتحدة

إبداء وجهات نظره فً العدٌد من من خبللها طرح رأٌه و همكنٌلٌة العام أن ٌخلق لنفسه آ

مٌن العام هو فبالرجوع إلى أحكام المٌثاق نجد أن األ ضاٌا التً تشهدها الساحة الدولٌة؛الق

جتماعات أجهزة األمم المتحدة التً ٌحضرها، إضافة من ٌتولى أعماله ومهامه فً كل ا

إلى قٌامه بالمهام التً تكلفه بها هذه األجهزة، كما أن األمٌن العام ٌقوم بتقدٌم تقرٌر 

علق بسٌر عمل المنظمة خبلل السنة سنوي إلى الجمعٌة العامة ٌدرج فٌه كل ما هو مت

وجهة نظره لؤلمٌن العام أن ٌبدي رأٌه و الماضٌة، فمن خبلل هذا التقرٌر السنوي ٌمكن

مجلس جمعٌة العامة ووله كذلك أن ٌنبه ال ،فً المسابل التً تطرأ على الساحة الدولٌة

.األمن الدولٌٌنى تلك القضاٌا التً تمس بالسلم واألمن الدولً إل
1

س لؤلمٌن العام ولٌ 

شفوٌة أو  ، بل له أن ٌقدم عدة تقارٌر سواءالتقٌد بتقدٌم تقرٌر واحد فً السنة فقط

ب القوانٌن الداخلٌة لكل منهما هذا حسو ،للجمعٌة العامة أو لمجلس األمنإما  ،مكتوبة

.التً تسمح بذلكو
2
  

كبٌرا ختصاص األمٌن العام لؤلمم المتحدة قد أعطاه هامشا إن توسع مجال ا

ت منظمة األمم المتحدة ألجلها، لدرجة أن ورة فً سبٌل تحقٌق األهداؾ التً أنشبللمنا

                                                           

األمٌن العام أعماله بصفته هذه فً كل اجتماعات الجمعٌة العامة،  ٌتولى  »من المٌثاق على:  54تنص المادة  1

ومجلس األمن، والمجلس االقتصادي واالجتماعً، ومجلس الوصاٌة، وٌقوم بالوظابؾ األخرى التً توكلها إلٌه هذه 

 .« ٌا للجمعٌة العامة بؤعمال الهٌبةالفروع. وٌعد األمٌن العام تقرٌرا سنو

أن ٌقدم بٌانات  مٌن العام أو ناببه الذي ٌعمل باسمهلؤل  »نظام الداخلً لمجلس األمن على: المن  66تنص المادة   2

من النظام الداخلً للجمعٌة العامة فً  01.  أما المادة «األمن بشؤن أي مسؤلة ٌنظر فٌها  شفوٌة أو كتابٌة إلى مجلس

 .« ضرورة عرضها على الجمعٌة العامة كل البنود التً ٌرى األمٌن العام -3 »فقرتها السابعة فتنص على: 
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أصبح ٌتوقؾ علٌه تبرٌر وجود  نجاح أو فشل األمٌن العام فً تنفٌذ المهام الموكلة إلٌه

به نجاعتها فً تحقٌق أهدافها   كما أصبح ٌعتبر معٌارا تقاس ،ستمرار المنظمة األممٌةاو

بهام الذي اإلٌحسب لصالح األمٌن العام أنه قد استؽل ذلك الؽموض وما ، وومقاصدها

 ،«.. . الفروعٌقوم بالوظابؾ األخرى التً توكلها إلٌه هذه و ... » عبارة اكتنؾ

ٌزٌد من حجم  جال نشاطه ومن المٌثاق لٌستطٌع توسٌع م 54الموجودة فً المادة 

إال أن هذا كان سببا فً  تلك المتعلقة بالمسابل السٌاسٌة؛ سلطاته التنفٌذٌة بالخصوص

حاد بٌن أعضاء المنظمة، خصوصا االتحاد السوفٌاتً سابقا الذي اقترح إثارة نقاش 

امة، حتى تكون سلطات الهٌكلً الذي تقوم علٌه األمانة العتعدٌل األساس التنظٌمً و

.بشكل واضحوصبلحٌات األمٌن العام محددة و
1
  

فً كون األمٌن العام لؤلمم المتحدة قد لعب دورا  ه ال ٌوجد هناك أدنى شكإال أن

األمن متحدة خصوصا فً مجال حفظ السلم ومهما و كبٌرا ألجل تحقٌق أهداؾ األمم ال

المستجدات الدولٌة العام مع ظروؾ المجتمع الدولً و الدولٌٌن، فلقد تكٌؾ منصب األمٌن

 ٌفٌة، األمر الذي لم ٌتوقعه واضعوا الدور بهذه الكالتً كانت العامل األساسً للعب هذ

سٌٌر جعله مجرد موظؾ تنحصر مهمته فً تالذٌن أرادوا تقٌٌد هذا المنصب والمٌثاق 

، كما أنهم عمدوا أن ٌكون األمٌن العام فقط اإلشراؾ علٌهاشإون منظمة األمم المتحدة و

نلمسه من خبلل  هذا ما، ومجرد شخصٌة دولٌة توظؾ لخدمة مصالحهم الخاصة

رة له، صبلحٌات كبٌد أنها لم تنص صراحة على سلطات ونصوص المٌثاق التً نج

ً أكثر منه إلى النصوص ختصاص ٌستند إلى الواقع الدولفاختصاص األمٌن العام هو ا

ذي صبلحٌات األمٌن العام الاصات وختصالقانونٌة، لدرجة أن هذا التطور والتوسع فً ا

السابق مستجدات العبلقات الدولٌة، تحدث عنه األمٌن العام الدولً و جاء تكٌفا مع الواقع

،U.THANTلؤلمم المتحدة ٌو ثانت 
2

ى الواقع ختصاص ٌستند إلفهذا اال...  »إذ قال:  

                                                           
األمن الدولٌٌن، الطبعة األولى، المركز القومً لئلصدارات دور األمٌن العام فً حفظ السلم وهدٌل صالح الجنابً،   1

 . 35ص  ،6104مصر،  القانونٌة،
وقد وقع علٌه االختٌار  ،0530إلى  0520فً الفترة من  لؤلمم المتحدةهو األمٌن العام الثالث   U Thant :ٌو ثانت  2

 .0520فً حادث تحطم طابرة وقع فً سبتمبر  داغ همرشولدرباسة الهٌبة الدولٌة بعد مقتل األمٌن العام  ًلتول

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AF
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بصفة خاصة فً حال تجاوز األمٌن العام لحدود التفوٌض المخولة له و ،حكم الضرورةو

.« صراحة
1

 

 

 القوة المسلحة استخداماألمٌن العام لألمم المتحدة فً  سلطاتالفرع الثانً: 

لم ٌشر  ،سلطاتهتمد منه األمٌن العام صبلحٌاته وإن مٌثاق األمم المتحدة الذي ٌس 

قوة العسكرٌة ال استخداممتبلك القدرة على إصدار توصٌات أو قرارات بإلى اصراحة 

إعطاء األمٌن العام هذا ة بعاداألمن الدولٌٌن، كما أنه لم تجر الللحفاظ على السلم و

ن القوة المسلحة م استخداممما ٌجعل مسؤلة إصدار توصٌات أو قرارات ب ،ختصاصاال

لكن كون عدم قدرة األمٌن العام لؤلمم المتحدة على ؼٌر ممكن؛  اطرؾ األمٌن العام أمر

القوة العسكرٌة ألجل فرض الشرعٌة الدولٌة هو  استخدامإصدار قرارات أو توصٌات ب

ن ذلك ال ٌعنً أن األمٌن العام ؼٌر معنً أو لٌست له عبلقة فإأمر ؼٌر مختلؾ علٌه، 

كن األعمال العدابٌة التً ٌمالقوة العسكرٌة ضد تلك االنتهاكات و ستخدامبعملٌة اللجوء ال

ة قد أشار ٌثاق األمم المتحدالشرعٌة الدولٌة، فمتتسبب فٌها دولة ضد القانون وأن 

األمن مٌن العام فً الحفاظ على السلم وي ٌلعبه األالمهم الذصراحة للدور األساسً و

بلل الممارسة المٌدانٌة لمهامه الدولٌٌن، هذا الدور الذي قام األمٌن العام بتفعٌله من خ

، سواء لطرقاالنزاعات الدولٌة بشتى الوسابل وكتسبها فً مجال تسوٌة والخبرة التً ا

شرنا من من خبلل ممارسته المٌدانٌة كما أ بتكرها هوالتً نص علٌها المٌثاق أو التً ا

.قبل
2

 

ستقراء نصوص مٌثاق األمم المتحدة ٌمكن أن نخلص للقول بؤن سلطة من خبلل ا

كون عن طرٌق اإلشراؾ ن أن تالقوة العسكرٌة ٌمك ستخداماألمٌن العام فً اللجوء ال

من خبلل تنبٌه مجلس األمن الدولً للمسابل  ،ذلك أو بطرٌقة ؼٌر مباشرةالمباشر على 

 األمن الدولٌٌن:تشكل تهدٌدا أو إخبلال بالسلم و التً

                                                           
 .40سابق، ص المرجع الهدٌل صالح الجنابً،   1

 .165ماهر عبد المنعم ٌونس، مرجع سابق، ص   2
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 باشر على استخدام القوة العسكرٌةاإلشراف الم: أوال

ن مٌثاق األمم المتحدة لم ٌمنح سلطات مباشرة وصرٌحة لؤلمٌن العام فً حقٌقة إ

مٌن األمن الدولٌٌن لؤلن إسناد مهمة الحفاظ على السلم وسكرٌة، إال أالقوة الع استعمال

ه الحق فً التصرؾ بما ٌراه الجمعٌة العامة، أعطاالعام على ؼرار مجلس األمن و

ٌثاق لم ٌحصر تلك الطرق بما أن الم، ومناسبا إلنجاز تلك المهمة التً أوكلت إلٌه

تباعه ذلك، فهو من ٌقدر اإلجراء الواجب اعلٌه أن ٌسلكها فً سبٌل الوسابل التً ٌجب و

األمن الدولٌٌن حجم التهدٌد أو اإلخبلل بالسلم وبالنظر إلى مقدار و ،كل نزاع دولًفً 

للتكٌؾ مع تلك الحاالت التً ٌؽٌب فٌها النص ن ٌمثلهما ذلك النزاع الدولً، وٌاللذ

Dag HAMMARSKJOLD األمٌن العام السابق داغ همرشولدستحدث ، االقانونً
1
 

ز مضمونها لؤلمٌن العام التً ٌجٌو ،السلطات الطاربة لؤلمٌن العام ما ٌعرؾ بنظرٌة

لم تفوضه فٌها األجهزة الربٌسٌة لؤلمم لم ٌكن قد نص علٌها فً المٌثاق وتخاذ إجراءات ا

نفسه هذه النظرٌة حٌنما العام ب قد جسد األمٌن، وما فً ذلك مجلس األمن الدولًالمتحدة ب

تخاذ مثل ت تطلب فٌها الحفاظ على  السلم واألمن الدولٌٌن اإلٌجاد تسوٌة فً حاالبادر 

هذه المواقؾ.
2

 

القوة  استخداممن السوابق الدولٌة الدالة على تفعٌل دور األمٌن العام فً     

أعطى رأٌه فً طرٌقة وإشرافه المباشر على ذلك، عندما أبدى تصوره والعسكرٌة 

 برٌطانٌاشنتها كل من التً حرب ال اع الدولً الحاصل بسببكٌفٌة تسوٌة ذلك النزو

إثر قٌام  ،العدوان الثبلثًأو ما ٌعرؾ ب ،1956فً عام  مصرعلى  وإسرابٌل وفرنسا

مسلحة دولٌة للحفاظ على  إنشاء قوات، من خبلل بتؤمٌم قناة السوٌس جمال عبد الناصر

مما قد ٌنجم عنه جر المنطقة إلى  ،األمن الدولٌٌن والحٌلولة دون تفاقم األوضاعالسلم و
                                                           

1
منصب األمٌن العام لؤلمم المتحدة   ،Dag HAMMARSKJOLD  داغ هجالمار أؼنً كارل همرشولد تولى  

الجمعٌة العامة باإلجماع  أمٌنا عاما لؤلمم المتحدة  هعٌنتحٌث   1961سبتمبر  18وحتى  1953رٌل فأ 10اعتبارا من 
اضطلع السٌد همرشولد قد و، ى مدتها خمس سنواتانتخابه باإلجماع لفترة أخر ، لٌعاد بناء على توصٌة مجلس األمن

خبلل فترتً خدمته فً منصب األمٌن العام بكثٌر من المسإولٌات لؤلمم المتحدة فً سٌاق الجهود التً تبذلها لمنع 
 .الحروب وخدمة أهداؾ المٌثاق األخرى

2
 Marie-Claude SMOUTS, Op.Cit, 1079. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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 مالتً تتمٌز بها؛ فقد قام بعرض تقرٌره أما ستراتٌجٌةصراع دولً كبٌر نظرا لؤلهمٌة اال

، التً طالبته 1956نوفمبر سنة  04صادرة بتارٌخ الجمعٌة العامة بناء على توصٌتها ال

دولٌة تابعة ؤن ٌرفع إلٌها مشروعا بإنشاء قوة طوارئ بمن خبللها، على سبٌل األولوٌة، 

تؤمٌن وقؾ األعمال العدابٌة  ، تتولىنشاإها بموافقة أطراؾ النزاعلؤلمم المتحدة، ٌتم إ

،ومراقبتها
1
 ؤلمم المتحدةلإن إنشاء قوات طوارئ دولٌة تابعة  »حٌث قال فً هذا الشؤن:  

، الطرٌقة األولى تكمن فً إمكانٌة إنشاء هذه القوات ٌمكن أن ٌتم بثبلث طرق مختلفة:

فً ً حد ذاتها، ومة األمم المتحدة فتفاق إنشاء منظنادا لتلك المبادئ التً توجد فً استا

حدة، هذه الحالة ٌكون الشخص المسإول عن هذه القوات معٌنا من طرؾ األمم المت

األمن، الذي ٌكون فً إطار القٌام بمهامه مسإوال سواء أمام الجمعٌة العامة أو مجلس و

ه التامة فً مواجهة ستقبللٌتصبلحٌاته بما ٌضمن حٌاده واكما ٌجب أن تحدد سلطاته و

ٌجب أن ٌخضع فً عبلقته مع األمٌن العام لمنظمة لؤلمم المتحدة إلى نفس وكل الدول. 

توجد دة المكلؾ بمراقبة تنفٌذ الهدنة؛ النظام الذي ٌخضع له قابد األركان فً األمم المتح

ٌمكن لؤلمم المتحدة أن تكلؾ دولة أو مجموعة من دول بتشكٌل قوات  هناك إمكانٌة ثانٌة،

لكن  حددة من طرؾ منظمة األمم المتحدة،تحقٌق أهداؾ م طوارئ دولٌة، تستخدم ألجل

تحافظ هذه القوات على حٌادها  ٌجب التنبٌه إلى أنه فً هذه الحالة ٌستحٌل أن

أما  قتراحها.، عكس اإلمكانٌة األولى التً تم استقبللٌتها فً مواجهة الدول التً أنشؤتهاوا

ت الطوارئ الدولٌة مسبقا من طرؾ فهً إمكانٌة إنشاء قوا ،األخٌرةالطرٌقة الثالثة و

تحدة ٌمكن أن تضبط مجموعة من الدول، كما أن عبلقة هذه القوات مع منظمة األمم الم

إال أنه ٌمكن أن توجه نفس تلك التحفظات السابقة التً  مسبقا إذا ما اقتضى األمر ذلك،

.«نها ستكون أكثروجهت للطرٌقة الثانٌة إن لم نقل إ
2
  

كشكل من أشكال اللجوء لتقرٌر الذي أعده األمٌن العام، واستنادا إلى هذا ا

فرض الشرعٌة الدولٌة، ن أجل تسوٌة النزاعات الدولٌة والقوة العسكرٌة م ستخدامال

                                                           
1
الصادر فً  المتعلق بطلب لؤلمٌن العام قصد وضع مشروع إنشاء قوات طوارئ دولٌة خاصة، ،554 رقم القرار 

 .0512 نوفمبر 4 بتارٌخ 121 رقم لؤلمم المتحدة فً جلستها العامةللجمعٌة العامة الدورة الطاربة 
2 Gamal El Din ATTIA, les forces armées des Nations Unies en Corée et aux Moyen-

Orient, librairie DROZ, Genève, 1963, p 286. 
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، تتولى تؤمٌن لٌةقامت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بإنشاء قٌادة لقوات الطوارئ الدو

المسإول عنها وتحدٌد مهام هذه القوات ، تعٌٌن الشخص وقؾ األعمال العدابٌة ومراقبتها

الدولٌة؛
1

األساسً فً تسوٌة النزاع، حٌث ٌبرز ذلك عام الدور الفعال وكما كان لؤلمٌن ال 

ً التاصل بها مع األطراؾ المتنازعة، وجلٌا من خبلل تلك المراسبلت التً كان ٌتو

قوات  اماستخدالمشرؾ على كانت تستشٌره فً كل التفاصٌل باعتباره المهندس و

.0512البرٌطانً سنة الطوارئ الدولٌة لتسوٌة النزاع المصري، الفرنسً و
2
  

قوات إلى ؤلمم المتحدة رأٌه فً اللجوء إلى خلق مثل هكذا لقد أسس األمٌن العام و

للجمعٌة العامة أن تنشا من الفروع الثانوٌة ما تراه التً تتٌح و ،من المٌثاق 66المادة 

كون األمٌن العام ٌتقاطع دوره مع أدوار باقً أجهزة األمم و ،بوظابفهاضرورٌا للقٌام 

بالتالً فله أن ٌكون األمن الدولٌٌن، فً أن الكل ٌسعى لتحقٌق السلم و المتحدة األخرى

المسإول على مثل هكذا عملٌات، خصوصا إذا ما تخلى أحد هذه األجهزة هو المشرؾ و

تضارب المصالح الخاصة للدول، وهذه  بعن القٌام بدوره أو أصٌب بالشلل بسب

الحلول محل تفرض على األمٌن العام التدخل و ستثنابٌة هً منالظروؾ االاألوضاع و

وله فً ذلك خصوصا عند  ،تسوٌة للنزاعات الدولٌةمحاولة إٌجاد حل و فً ،تلك األجهزة

ك اللجوء وسابل بما فً ذلتخذ ما ٌراه مناسبا من إجراءات وؼٌاب النص القانونً أن ٌ

 القوة العسكرٌة. ستخدامال

ٌتولى األمٌن العام أعماله بصفته هذه فً كل  »من المٌثاق على:  54تنص المادة 

اجتماعات الجمعٌة العامة، ومجلس األمن، والمجلس االقتصادي واالجتماعً، ومجلس 

العام الوصاٌة، وٌقوم بالوظابؾ األخرى التً توكلها إلٌه هذه الفروع. وٌعد األمٌن 

فلؤلمٌن العام أن ٌضطلع  ،وفقا لهذه المادة ،« تقرٌرا سنوٌا للجمعٌة العامة بؤعمال الهٌبة

بما فً ذلك مجلس األمن الدولً،  ،دةبالوظابؾ التً توكلها له كافة أجهزة األمم المتح

من المهام التً ٌمكن أن ٌسندها مجلس األمن إلى األمٌن العام تلك التً تتعلق باللجوء و

                                                           
لؤلمم  للجمعٌة العامة الصادر فً الدورة الطاربة المتعلق بإنشاء قوات طوارئ دولٌة خاصة، ،0111 رقم لقرارا 1

 .0512 نوفمبر 1 بتارٌخ 121 رقم المتحدة فً جلستها العامة
2
 Gamal El Din ATTIA, Op. Cit, pp 290-300.  
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، وهً بذلك تشمل جاءت عامة «الوظابؾ  »ن عبارة القوة العسكرٌة، حٌث إ ستخدامال

الوظابؾ التً ٌستطٌع مجلس األمن أن ٌسندها إلى األمٌن العام للتكفل كل المهام و

قوة التً كلؾ بها ال استخدامالمباشر بها. وٌعتبر تارٌخ األمم المتحدة حافبل بعملٌات 

ً الصادر فً علٌها، من ذلك مثبل قرار مجلس األمن الدولكان المشرؾ األمٌن العام و

ء األزمة تخاذ التدابٌر البلزمة إلنها، والذي كلؾ فٌه األمٌن العام با1960جوان سنة  14

القوة العسكرٌة لتسوٌة وإنهاء  ستخدامبالفعل فقد قام األمٌن العام باللجوء الالكونؽولٌة، و

ختصاصات الواسعة التً مارسها األمٌن ، تلك االكاألمثلة كذلاألزمة الكونؽولٌة. ومن 

القوة العسكرٌة من  استخدامالعام فً تسوٌة النزاع البوسنً، فقد تجلى دوره واضحا فً 

.قوات األمم المتحدة لتسوٌة ذلك النزاع الدولً استخدامخبلل موافقته الشخصٌة على 
1
  

 تنبٌه مجلس األمن الدولً :ثانٌا

ختصاصات األمٌن العام لؤلمم المتحدة المتعلقة استخبلص استقراء وٌمكن ا

ى من المٌثاق تنص عل 55القوة المسلحة فً أكثر من موقع فً المٌثاق، فالمادة  استخدامب

الدولٌٌن، األمن ألمٌن العام فً مجال حفظ السلم وختصاص المهم الذي ٌتمتع به اذلك اال

لة ٌرى أنها تهدد حفظ مسؤلس األمن إلى أٌة لؤلمٌن العام أن ٌنبه مج »إذ تنص على أنه: 

.«األمن الدولٌٌن السلم و
2
  

تً تقع على عاتق من المٌثاق إلى تلك المسإولٌة الهامة ال 55لقد أشارت المادة 

مسؤلة من شؤنها أن تهدد  المتمثلة فً تنبٌه مجلس األمن الدولً إلى أٌةو ،األمٌن العام

هنا نجد أن وضع األمٌن العام ٌشبه إلى حد ما وضع العضو السلم واألمن الدولٌٌن، و

أو حتى حق  –الفٌتو  – االعتراضالسادس عشر فً مجلس األمن لكن بدون حق 

ٌمكن أن ٌقارن مركز األمٌن العام بمركز دولة عضو أو بل أكثر من ذلك  التصوٌت،

 الدولً جلس األمنم نتباهلفت امتبلكها الحق فً ر عضو فً منظمة األمم المتحدة، باؼٌ

أي نزاع أو أي موقؾ قد ٌإدي إلى احتكاك دولً أو قد ٌثٌر  أو الجمعٌة العامة إلى

                                                           
 .116ماهر عبد المنعم ٌونس، مرجع سابق، ص   1
  .165ماهر عبد المنعم ٌونس، مرجع سابق، ص   2
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لكً ٌقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقؾ من شؤنه أن ٌعرض للخطر  ،نزاعا

فً الفقرتٌن  من المٌثاق 35هذا ما نصت علٌه المادة ، وٌنحفظ السلم واألمن الدولٌ

 بقولها: األولى والثانٌة،

أن ٌنبه مجلس األمن أو الجمعٌة العامة إلى أي نزاع  لكل عضو من األمم المتحدة -1 » 

 ٌه فً المادة الرابعة والثبلثٌن.أو موقؾ من النوع المشار إل

أن تنبه مجلس األمن أو الجمعٌة العامة إلى  ل دولة لٌست عضوا فً األمم المتحدةلك -2 

ات الحل التزامأي نزاع تكون طرفا فٌه إذا كانت تقبل مقدما فً خصوص هذا النزاع 

.« السلمً المنصوص علٌها فً هذا المٌثاق
1

 

إن تقاطع دور األمٌن العام مع الدول سواء العضوة تجدر اإلشارة إلى أنه حتى و

تحدة من حٌث إمكانٌة الجمٌع تنبٌه مجلس األمن إلى أي أو ؼٌر العضوة فً األمم الم

ز األمٌن األمن الدولٌٌن، إال أن مركشؤنه تهدٌد أو اإلخبلل بالسلم و نزاع أو موقؾ من

ألن المٌثاق خوله أن ٌدرج أي مسؤلة كانت على جدول  ،تساعاكونه أكثر ابالعام ٌتمٌز 

المحصورة إما فً نزاع أو موقؾ لٌس فقط تلك المسابل ال مجلس األمن الدولً وأعم

األمن لة لها تؤثٌر خطٌر على السلم وسؤمن المٌثاق ٌتسع لٌشمل أٌة م 99فنص المادة  ،ما

أٌة مسؤلة تهدد  »عبارة  99ن صابؽً المٌثاق استعملوا فً نص المادة الدولٌٌن، حٌث إ

قؾ أو أي أمر ٌشمل النزاع أو المو االتً تحمل معنى واسع، و« األمن الدولٌٌنالسلم و

.األمن الدولٌٌنٌحمل تهدٌدا أو إخبلال بالسلم و آخر ٌمكن تفسٌره على أنه
2

 

هو أن األمٌن العام  تساعا من الدولة فً كون وضع األمٌن العام أكثر اكذلك فالعل

لى واقعة نتباه مجلس األمن الدولً إنه قبل أن ٌلفت ا، حٌث إٌملك سلطة تقدٌرٌة واسعة

سؤلة تمثل أن ٌتؤكد من كون تلك الم أوالاألمن الدولٌٌن، البد علٌه لسلم وما تشكل تهدٌدا ل

عطاه المٌثاق قد أحجم ذلك التهدٌد، وا هو مقدار وم، واألمن الدولٌٌنتهدٌدا حقٌقٌا للسلم و

                                                           
 .46هدٌل صالح الجنابً، مرجع سابق، ص   1

2 Stephen SCHWEBEL, « the Origins and Development of article 99 of the Charter », 

British Yearbook of international law, UK, 1951, p 378. 
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إجراءات فً ذلك،  ختصاصا واسعا فً ذلك، حٌث له أن ٌتبع ما ٌراه مناسبا منحرٌة وا

مباشرة مع أطرؾ النزاع أو أن ٌرسل مندوبٌن ألجل إجراء تحقٌق. تصال فٌمكنه مثبل اال

األمن الدولٌٌن كما ذكرنا آنفا مٌن العام فً مسؤلة حفظ السلم وإن توسٌع صبلحٌات األ

ختصاص لى تلك المسابل التً تدخل ضمن االعطٌه إمكانٌة تنبٌه مجلس األمن إٌ

التً تعطً للمجلس و ،مم المتحدةمن مٌثاق األ 39ادة األساسً لمجلس األمن طبقا للم

ن األمٌن ن القول إمن هنا ٌمكالقوة العسكرٌة حٌالها. و استخدامالحق فً اللجوء إلى 

 استخدامإن كانت ؼٌر مباشرة فً العام بهذا االختصاص الموسع ٌشارك بطرٌقة حتى و

من المادة  نطبلقاان هو من ٌدفع مجلس األمن وٌإثر فٌه للتحرك االقوة العسكرٌة إذا ما ك

.من المٌثاق سالفة الذكر 39
1

   

إن كان األمٌن العام ٌملك إمكانٌة طرح أي مسؤلة على جدول أعمال مجلس األمن 

الدولً على ؼرار باقً الدول األعضاء، إال أن الفرق ٌكمن فً أنه معروؾ على مجلس 

الدول األمن أنه بإمكانه رفض تلك المسابل التً تطرحها على جدول أعمالها تلك 

األعضاء، فً حٌن أنه ٌبدو من ؼٌر المعقول أن ٌرفض قبول مسؤلة ٌطرحها علٌه 

بالمسابل إلمام  و من المٌثاق، نظرا لما ٌتمتع به من خبرة 99األمٌن العام بموجب المادة 

ٌجعل تلك ما هذا  ،عن أطراؾ النزاع مستقبلو امحاٌد ادولٌ االدولٌة، ولكونه موظف

 ،جديوتنطوي على خطر حقٌقً و األمٌن العام تتسم بالموضوعٌة المسابل التً ٌطرحها

سبق لؤلمٌن العام التؤكد منه بمقتضى الصبلحٌات الممنوحة له قبل أن ٌطرحها أمام 

.مجلس األمن
2

   

 

 

 

 

                                                           
 .111ماهر عبد المنعم ٌونس، مرجع سابق، ص   1

2 Stephen SCHWEBEL, Op. Cit, p 378. 
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 المبحث الثانً

 القوة استخداماختصاص المنظمات اإلقلٌمٌة ب 

وعدم قدرتها إن تزاٌد أنشطة األمم المتحدة خصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة،         

إلى  هاأدى إلى اقتراح رجوععلى توفٌر القوات البلزمة للقٌام بعملٌات حفظ السبلم، 

نظم مٌثاق األمم لتشاطرها أعباء القٌام بهذه العملٌات. التنظٌمات والوكاالت اإلقلٌمٌة 

الذي تضمن النص على  وبٌن التنظٌمات اإلقلٌمٌة فً الفصل الثامنالعبلقة بٌنها المتحدة 

.من الدولٌٌنامكانٌة مساهمة الوكاالت والتنظٌمات اإلقلٌمٌة فً حفظ السلم واأل
1

 

نوطة لم تعد م األمن الدولًالراهن أثبت أن مهمة حفظ السلم وإن الواقع الدولً        

األمر ذلك  ىمجلس األمن الدولً، بل تعد أجهزتها خصوصافقط  بهٌبة األمم المتحدة و

التً على ؼرارها ظهر على الساحة الدولٌة أشرنا تلك المنظمات اإلقلٌمٌة و لٌشمل كما

شكل آخر من الكٌانات اإلقلٌمٌة التً تعرؾ بما ٌسمى األحبلؾ العسكرٌة، التً أصبحت 

ها لم ٌتوقؾ عند ن دورحل النزاعات الدولٌة، بل إذو حذو المنظمات اإلقلٌمٌة فً تح

القوة المسلحة من أجل  ستخدامحدود الحلول السلمٌة لحل النزاعات الدولٌة بل تجاوزه ال

 فرض الشرعٌة الدولٌة.

قلٌمٌة بصفة عامة لتسلٌط الضوء على اإلضافة التً تمثلها المنظمات اإللذا و        

كذا اإلطار ن، وٌة بصفة خاصة لعملٌة حفظ السلم واألمن الدولٌٌاألحبلؾ العسكرو

ظاهر لكل م ها للقوة المسلحة من أجل التصدياستخدامالقانونً الذي تستند إلٌه فً 

من خبلل دراسة رتؤٌنا أن نعالج الموضوع التهدٌد أو المساس بالسلم واألمن الدولٌٌن، ا

األحبلؾ ) المطلب األول (، و القوة استخدامالشروط المقٌدة للمنظمات اإلقلٌمٌة ألجل 

 ) المطلب الثانً (.  كآلٌة إقلٌمٌة الستخدام القوةالعسكرٌة 

 

                                                           
محمد خلٌل الموسى، استخدام القوة فً القانون الدولً المعاصر، الطبعة األولى، دار وابل للنشر والتوزٌع، األردن،   1

 .631-634، ص 6114
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 القوة استخدامالمطلب األول: الشروط المقٌدة للمنظمات اإلقلٌمٌة ألجل 

نتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة أصبحت المنظمات اإلقلٌمٌة تلعب دورا هاما بعد ا 

األمن الدولٌٌن، المرتبطة بحفظ السلم وً القضاٌا ومحورٌا بالنسبة لمجلس األمن الدولً ف

محورٌا  فً حل العدٌد أن تكون فاعبل ربٌسٌا و –مجلس األمن الدولً  –حٌث سمح لها 

التعاون ن سمح مجلس األمن لمنظمة األمن ومن النزاعات الدولٌة، من ذلك مثبل أ

ؤن إقلٌم أذربٌجان بشنزاع الحاصل آنذاك بٌن أرمٌنٌا واألوروبً أن تتدخل لتسوٌة ال

،ناؼورنوكرباخ
1

منظمة  إضافة إلى دعم مجلس األمن الدولً للجهود المبذولة من طرؾ 

.تسوٌة تلك النزاعات التً نشبت داخل القارة اإلفرٌقٌةالوحدة اإلفرٌقٌة فً حل و
2

 

سواء عن  األمن الدولٌٌن،ٌة فً حفظ السلم وألجل إبراز دور المنظمات اإلقلٌم

القوة العسكرٌة،  استخدامتخاذ تلك التدابٌر القمعٌة المتمثلة فً اطرٌق الطرق السلمٌة أو 

كآلٌة أممٌة إقلٌمٌة للحفاظ على السلم وم المنظمات اإلقلٌمٌة البد أوال من تحدٌد مفه

إنما أشار لها فقط فً األممً لم ٌعطها تعرٌفا محددا و أن المٌثاقال سٌما األمن الدولٌٌن و

القانونً الذي تستند واألساس ثانٌا تبٌان اإلطار ، و) الفرع األول ( منهالفصل الثامن 

 .) الفرع الثانً ( القوة العسكرٌة ستخدامال لجوبهاإلٌه هذه المنظمات اإلقلٌمٌة فً 

 

  

 

  

 

                                                           
التعاون األوروبً كان لها الدور الفعال كذلك فً تسوٌة العدٌد من در اإلشارة إلى أن منظمة األمن وكما تج  1

تحاد السوفٌاتً سابقا، إضافة إلى مساهمتها الفعالة فً حل التً ثارت فً عدد من جمهورٌات االالنزاعات العرقٌة 
 هذا دابما تحت إشراؾ مجلس األمن الدولً.لنزاع القابم فً إقلٌم كوسوفو، وا

 .631، مرجع سابق، ص محمد خلٌل الموسى  2
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  ممٌة إقلٌمٌة للحفاظ على السلم واألمن المنظمات اإلقلٌمٌة كآلٌة أ الفرع األول:

  الدولٌٌن

 الدولة تعتبر بمثابة الشخص القانونً الوحٌد المكون للمجتمعفٌما مضى كانت 

ستجدت فً العبلقات الدولٌة أحدثت تؤثٌرا واضحا على الدولً، لكن تلك التطورات التً ا

تكوٌن المجتمع الدولً، حٌث ظهرت إلى جانب الدول كٌانات أخرى أصبحت هً كذلك  

تجدر رؾ حالٌا بالمنظمات الدولٌة. وعتتمتع بالشخصٌة القانونٌة، هذه الكٌانات هً ما ٌ

هاء القانون الدولً حول سجال فقهً كبٌر بٌن فقة إلى أنه فً البداٌة ثار جدال واإلشار

ختبلؾ لم ٌعد له لشخصٌة القانونٌة، ؼٌر أن ذلك االعتراؾ للمنظمة الدولٌة بامسؤلة اال

، فً 0545أفرٌل  00القضٌة بتارٌخ  فصلت محكمة العدل الدولٌة فً هذه مبرر بعد أن

ستشاري الخاص بتعوٌض األضرار التً تصٌب موظفً األمم المتحدة خبلل رأٌها اال

؛ممارستهم لمهامهم
1

ستشاري هذا تكون قد أحدثت ن محكمة العدل الدولٌة برأٌها االإ 

ة عترافها بالشخصٌة القانونٌ، من خبلل اتؽٌٌرا جوهرٌا فً تركٌبة المجتمع الدولً

عتبرت لزمن طوٌل المعاهدات على ؼرار الدول التً ا أهلٌتها فً إبرامولٌة وللمنظمة الد

.الشخص القانونً الوحٌد المكون للمجتمع الدولً
2
  

نوعت بحسب المعٌار الذي ٌتم على أساسه تقسٌم هذه تتعددت المنظمات الدولٌة و

برزها تلك ة أشكال، أهن عدتخذت هذه التنظٌمات الدولٌة فً الوقت الراالمنظمات، إذ ا

 اأمرلحق العضوٌة فٌها  كتساب الدولمنظمات التً تجمع بٌن عدة دول، والتً ٌكون اال

ور الجؽرافً، أو شروط محددة قد تكون بسبب التجاوٌتوقؾ على توفر معاٌٌر و امقٌد

.السٌاسٌةجتماعٌة ولتشابه فً التركٌبة االحتى اتقاطع المصالح و
3

 

ة لتوطٌد آلٌة حدٌثة صورة جدٌدة للعبلقات الدولٌة واإلقلٌمٌتعتبر المنظمات  

فً ساس التجاور، وحدة األصل، اللؽة، التارٌخ، أو وجود توافق العبلقة بٌن الدول على أ

                                                           
 .012األردن، ص عالمً الجدٌد، زهران للنشر، عبد السبلم جمعة زاقود، العبلقات الدولٌة فً ظل النظام ال  1
ن المعاهدات ٌنا لقانوٌدراسة فً ضوء اتفاقٌة فمحمد طاهر أورحمون، المعاهدات التً تبرمها المنظمات الدولٌة:   2

أطروحة لنٌل شهادة دكتوراه دولة فً  ،0542بٌن المنظمات الدولٌة لعام  الدولٌة أو فٌماالمنظمات الدولٌة بٌن الدول و

 .45-12، ص 6114القانون العام، كلٌة الحقوق، جامعة الجزابر، 
 .11ص ، 0556األمن الجماعً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، نادة معمر، المنظمات اإلقلٌمٌة وبوز  3



  

302 
 

ففً الوقت الذي تعتبر فٌه المنظمة دولٌة ذات طابع عالمً إذا كانت  األهداؾ والؽاٌات،

ت إلٌها متى توفر نضمامبحٌث ٌمكن ألي دولة اال ،عضوٌتها مفتوحة أمام جمٌع الدول

تفاق المنشا للمنظمة، كما هو الحال بالنسبة لمنظمة فٌها الشروط التً ٌنص علٌها اال

،األمم المتحدة
1

فً حٌن تعتبر المنظمة الدولٌة منظمة ذات طابع إقلٌمً إذا كانت  

افٌة مثل بط جؽرعضوٌتها تقتصر على مجموعة محدودة من الدول تجمعهم سواء روا

قتصادٌة ، سٌاسٌة مثل منظمة حركة عدم االنحٌاز، اOAUتحاد اإلفرٌقً منظمة اال

التً تضم عشرة دول فقط، دٌنٌة  ASEANكمنظمة رابطة دول جنوب شرق آسٌا 

.أو حتى روابط عرقٌة مثل جامعة الدول العربٌة OCIكمنظمة التعاون اإلسبلمً 
2

 

ٌقصد بالمنظمة  »المنظمات اإلقلٌمٌة بقوله:  ملتعٌعرؾ الدكتور حازم محمد 

تفاقٌة دولٌة جماعٌة، أطرافها الدول بؽٌة تحقٌق لٌة كل هٌبة دولٌة تخلق عن طرٌق االدو

بحٌث ٌصٌر هنا إلى اإلرادة الذاتٌة لهذه ددة مشتركة للدول األعضاء بها، وأهداؾ مح

أن ٌرتب ذلك بؤي حال  ضطبلع بالمهام المنوطة بها، دونمكنها من االالهٌبة أن ت

.« المساس بسٌادة الدول األعضاء
3

     

م أنه لقٌام المنظمات لتالذكر، ٌرى الدكتور حازم محمد ع من خبلل التعرٌؾ سالؾ

رتكاز المنظمات الدولٌة اإلقلٌمٌة عناصر هً: ا ةٌة البد من توافر خمسالدولٌة اإلقلٌم

ستمرارٌة، ات الدولٌة اإلقلٌمٌة بصفة االنظمإلى معاهدة جماعٌة أطرافها الدول، تمتع الم

 نحصار دور المنظماتٌة بالشخصٌة القانونٌة الدولٌة، اتمتع المنظمات الدولٌة اإلقلٌم

تخصص المنظمات عضاء، ونتقاصها لسٌادة الدول األالدولٌة اإلقلٌمٌة فً التنسٌق وعدم ا

 الدولٌة اإلقلٌمٌة.

                                                           
، «نحن شعوب األمم المتحدة »وهذا ما نلمسه جلٌا من خالل العبارة التً استهلت بها دٌباجة مٌثاق األمم المتحدة   1

فهذا ٌمثل دعوة لجمٌع شعوب العالم بدون تمٌٌز من أجل االنضمام للمنظمة، لكن شرٌطة االلتزام بمبادئها والعمل على 

العضوٌة فً األمم  -0 »اق فً فقرتها األولى على ذلك بقولها: من المٌث 14تحقٌق مقاصدها، حٌث أكدت المادة 

ات التً ٌتضمنها هذا المٌثاق، والتً لتزاممباحة لجمٌع الدول األخرى المحبة للسبلم، والتً تؤخذ نفسها باال المتحدة
 .« ات وراؼبة فٌهلتزامترى الهٌبة أنها قادرة على تنفٌذ هذه اال

 .010مرجع السابق، ص عبد السبلم جمعة زاقود، ال  2
 . 04ص ، 6112، المنظمات الدولٌة اإلقلٌمٌة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، عتلمحازم محمد   3
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اإلقلٌمٌة محل اختبلؾ فقهً سببه المعٌار  قد كانت مسؤلة تعرٌؾ المنظماتل

 ٌؾ المنظمة اإلقلٌمٌة؛ فهناك من اعتمد المعٌار الجؽرافً، وبناءعتماده لتعرالواجب ا

عة من الدول على ذلك عرفها على أنها عبارة عن تجمعات إقلٌمٌة تربط مجمو

مجاالت تنمٌة  التعاون بٌن هذه الدول فًالمتجاورة إقلٌمٌا، وتهدؾ إلى تنمٌة التضامن و

لى جانب ذلك ظهر هناك اتجاه إ بلقاتها اإلقلٌمٌة وفقا ألهداؾ ومبادئ األمم المتحدة؛ع

عتمد أكثر من معٌار فً تعرٌؾ المنظمة اإلقلٌمٌة، فعرفها بؤنها تجمعات إقلٌمٌة آخر ا

األمن التً تعمل من أجل حفظ السلم و ةالمتضامنتضم مجموعة من الدول المتجاورة و

.ٌنالدولٌ
1

 

ختبلؾ الحاصل بٌن فقهاء القانون الدولً فً مسؤلة تعرٌؾ إلى جانب اال

ختلفوا كذلك فً تحدٌد عدد العناصر الواجب توافرها قد االمنظمات اإلقلٌمٌة، نجد أنهم 

اإلرادة عناصر: الدولٌة، التنظٌم و ةبثبلثلقٌام المنظمات اإلقلٌمٌة، فمنهم من حددها 

كٌان الدابم، اإلرادة، البعض إلى تضمٌنها أربعة عناصر هً: الالذاتٌة؛ فً حٌن ذهب 

آخرون فً عنصرٌن هما: التنظٌم  ختصرهاالذاتٌة واالستناد إلى اتفاقٌة دولٌة؛ بٌنما ا

.الدولٌةو
2

 

هً ها منذ تؤسٌس أول منظمة عالمٌة واإلقلٌمٌة نفسلقد طرحت قضٌة العالمٌة و

وجود أي عبلقة بٌن  عهد عصبة األمم لم ٌتصوروا إمكانٌة عصبة األمم، فواضعو

،من عهد عصبة األمم 20 ن المادةالمنظمات اإلقلٌمٌة، حٌث إعصبة األمم و
3

إلى إضافة  

                                                           
ٌوسؾ الشكري، المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والمتخصصة: دراسة فً عصبة األمم واألمم المتحدة والجامعة علً   1

 .031ص ، 6111التوزٌع، مصر، إٌتراك للنشر و حمر اللٌبً،جمعٌة الهبلل األالعالمٌة والعربٌة ومنظمة الصحة 
 .12-05، ص السابق المرجععتلم، حازم محمد   2
 من عهد عصبة األمم على:  61تنص المادة   3

لتزامات واالتفاقات التً تتعارض مع أحكامه، كل أعضاء عصبة األمم ٌعترفون بؤن هذا العهد ٌلؽً جمٌع اال -1 »
 أن ٌلتزموا بعدم خرق أحكامه مستقببل.و

ات تتعارض مع أحكام االتفاقٌة، ٌنبؽً اتخاذ التزامه إلى عصبة األمم مرتبطا بانضماموإذا كان أي عضو قبل  -6 
 .« اتلتزامخطوات فورٌة لفك االرتباط من هذه اال
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،من نفس العهد 21 المادة
1

مإسسً عصبة األمم الرافضة  توجهاتأشارتا إلى مٌوالت و 

لعصبة  ذلك أن الدول المإسسةالسبب من وراء معادٌة لكل تنظٌم دولً إقلٌمً، والو

الصراع ختبلؾ والمٌة األولى كان ذلك االندالع الحرب العاألمم كانت واعٌة أن سبب ا

دول التحالؾ من جهة أخرى. لكن بالرؼم من ٌن القطبٌن، دول المحور من جهة وب

منع الموقؾ الصارم لمإسسً عصبة األمم الرافض لوجود أي تنظٌم دولً إقلٌمً، لم ٌ

م ٌكن من الممكن لها أن تتعامل التً ل التنظٌمات اإلقلٌمٌةن تشكل بعض الكٌانات ومذلك 

تتعاون مع عصبة األمم نتٌجة لرفضها من األساس فكرة وجود تنظٌمات إقلٌمٌة إلى و

توظفها بطرٌقة إٌجابٌة وفعالة بما لها وجانبها، فً حٌن كان من الممكن لها أن تستؽ

.األمن الدولٌٌنستتباب السلم واا خصوصٌضمن تحقٌق التنمٌة و
2
  

أثناء األشؽال التحضٌرٌة لتؤسٌس منظمة األمم المتحدة سنة لهذه األسباب و

بلقة بٌن منظمة األمم المتحدة ، عكؾ المشاركون على ضرورة إٌجاد مفهوم للع0544

مع مبادئ نسجام أهداؾ هذه األخٌرة ، بؽٌة وضع شروط تفرض االمنظمات اإلقلٌمٌةو

األمن ستعانة بها وتوظٌفها فً مجال حفظ السلم و، وكذا االمنظمة األمم المتحدة وأهداؾ

كل  جتمع مندوبوا بالوالٌات المتحدة، حٌث Dumbarton Oaksففً مإتمر الدولٌٌن؛ 

تحاد السوفٌاتً ألجل وضع ، الصٌن، المملكة المتحدة واالمن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

شكلت فٌما بعد محور النقاش أثناء مإتمر سان فرانسٌسكو مجموعة من المقترحات التً 

، 0541جوان سنة  62متحدة بتارٌخ عتماد مٌثاق األمم ال، الذي تم خبلله ا0541سنة 

تمخض عنه  ،أصحاب توجه اإلقلٌمٌةش حاد بٌن أصحاب توجه العالمٌة وبعد نقاو

                                                           
االلتزامات الدولٌة مثل معاهدات التحكٌم واالتفاقات اإلقلٌمٌة،  »تنص على: فمن عهد عصبة األمم  60أما المادة   1

 .«متعارضة مع أي من أحكام هذا العهد  ، ال تعتبرمثل مبدأ مونرو، والتً تضمن الحفاظ على السلم

2 Gabriel AMVANE, Les Rapports entre l'ONU et l'Union africaine en matière de paix et 

de sécurité sur le continent africain, Edition Publibook, France, 2012, p 09. 
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و الفصل الثامن هو ،للحدٌث عن المنظمات اإلقلٌمٌةتخصٌص فصل كامل فً المٌثاق 

.المنظمات اإلقلٌمٌةلعبلقة بٌن هٌبة األمم المتحدة والذي ٌمثل أساس ا
1
  

ؼٌر أنه ٌمكننا  مٌثاق األمم المتحدة أي تعرٌؾ صرٌح للمنظمات اإلقلٌمٌة، لم ٌتبن

فً المٌثاق،  16أن نستخلص بعض العناصر المكونة لمفهوم المنظمة اإلقلٌمٌة من المادة 

إلقلٌمٌة أن تتصرؾ وفقا نه على المنظمات اتشٌر هذه المادة إلى أخصوص عندما بال

الدولٌٌن، هذه الوظٌفة األمن مم المتحدة فً مجال حفظ السلم ومبادئ األألهداؾ و

فً التً نص علٌها المٌثاق تعتبر حاسمة لتحدٌد طبٌعة هذه المنظمة اإلقلٌمٌة، ف القانونٌة

كثر أهمٌة من تلك لٌمٌة ذات الطبٌعة السٌاسٌة أهذا اإلطار ٌبدو أن دور المنظمات اإلق

.الثقافٌةذات الطبٌعة االقتصادٌة و
2
  

ة لمٌثاق األمم المتحدة ومن المبلحظ فً هذا الصدد أن خضوع المنظمات اإلقلٌمٌ

التزامها بالمبادئ الواردة فٌه من جانب، وفً استخدامها من جانب فحسب فً  ال ٌتجسد

حٌث  ؛النحو الذي ٌكفل السلم واألمن الدولٌٌن، من جانب آخرمنظمة األمم المتحدة على 

على سابر االلتزامات علو االلتزامات الواردة فً مٌثاق األمم المتحدة سمو ول تطبٌقا نهإ

أن تتوافق الوثابق المإسسة للمنظمات اإلقلٌمٌة مع مٌثاق  األخرى للدول، ٌجبالدولٌة 

إذا تعارضت  »من هذا المٌثاق على أنه:  011وفً ذلك تنص المادة  ،األمم المتحدة ذاته

وفقا ألحكام هذا المٌثاق مع أي التزام  االلتزامات التً ٌرتبط بها أعضاء األمم المتحدة

ذهبت فعبل  . وقد« دولً آخر ٌرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا المٌثاق

الدولٌة اإلقلٌمٌة إلى اإلشارة صراحة إلى االلتزامات  الوثابق المإسسة لبعض المنظمات

تحاد اإلفرٌقً فً المادة فً مٌثاق اال، كما هو الحال فً مٌثاق األمم المتحدة الواردة

، على سبٌل المثال.11/11
3

التطابق الذي ٌجب أن تتسم به كما أن هذا التوافق و 

خصوصا الفصل  ،األمم المتحدةالنصوص المإسسة للمنظمات اإلقلٌمٌة مع أحكام مٌثاق 

                                                           
1
 Gabriel Amvane, Op. Cit, p 10. 

2
 Wladyslaw CZAPLINSKI, recours à la force armée par les Etats sans autorisation du 

conseil de sécurité, sous la direction de Maurizio ARCARI et Louis BALMOND, La 

sécurité collective entre légalité et défis à la légalité, Giuffrè Editor, Milano, 2008, p 27. 
 .34مرجع سابق، ص  ،عتلمحازم محمد  3
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بعد فحص أحكام المٌثاق المإسس  على سبٌل المثال ٌظهر جلٌاكذلك الثامن منه، نجده 

.تحاد الدول األمرٌكٌة فً المادة األولى منهال
1

 

تعرٌؾ للمنظمات  تعمد واضعً مٌثاق األمم المتحدة عدم إدراج بالرؼم من

دولٌٌن األمن الدورها فً المحافظة على السلم وز اإلقلٌمٌة، إال أنهم حرصوا على إبرا

من  16خاص، هو الفصل الثامن، حٌث نجد أن المادة من خبلل تخصٌص فصل كامل و

 ةعالجبمقٌام تحفزها على التحث هذه المنظمات اإلقلٌمٌة و المٌثاق فً فقرتها األولى

قلٌمً صالحا فٌها ما ٌكون العمل اإلعند ،ٌناألمور المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدولٌ

 مقاصد األمم المتحدة ومناسبا ما دامت هذه التنظٌمات اإلقلٌمٌة ونشاطها متبلبمة مع

شارت الفقرة الثانٌة من نفس المادة على أنه ٌمكن للتنظٌمات اإلقلٌمٌة أن كما أ ؛ومبادبها

 القضٌة على مجلس األمن تتحرك لتسوٌة أي نزاع دولً من تلقاء نفسها حتى قبل عرض

الداخلون فً مثل هذه التنظٌمات  ٌبذل أعضاء األمم المتحدة -2 »وهذا بقولها:  ،الدولً

أو الذٌن تتؤلؾ منهم تلك الوكاالت كل جهدهم لتدبٌر الحل السلمً للمنازعات المحلٌة عن 

طرٌق هذه التنظٌمات اإلقلٌمٌة أو بواسطة هذه الوكاالت وذلك قبل عرضها على مجلس 

هذه التنظٌمات تعتبر وسٌلة فعالة لحل النزاعات اإلقلٌمٌة بالطرق كون ، و« األمن

تحث مجلس األمن الدولً على حل المنازعات  52السلمٌة، فإن الفقرة الثالثة من المادة 

على مجلس األمن أن  -3 »نظٌمات اإلقلٌمٌة، حٌث تنص على: سلمٌا عن طرٌق هذه الت

المنازعات المحلٌة بطرٌق هذه التنظٌمات ٌشجع على االستكثار من الحل السلمً لهذه 

اإلقلٌمٌة أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقلٌمٌة بطلب من الدول التً ٌعنٌها األمر أو باإلحالة 

 .« علٌها من جانب مجلس األمن

المنظمات اإلقلٌمٌة سلطة وصبلحٌة  مٌثاق األمم المتحدةفٌه  منحفً الوقت الذي 

ولٌٌن فً نطاقها اإلقلٌمً من خبلل تسوٌة النزاعات األمن الدالمحافظة على السلم و

 ،سلطة مجلس األمن الدولًذلك تحت إشراؾ و كل ة، إال أنه أبقىالدولٌة بالوسابل السلمٌ

الدولٌٌن، األمن صاص األصٌل فً مسابل حفظ السلم وختعلى اعتبار أنه صاحب اال

                                                           
1
 Wladyslaw CZAPLINSKI, Op. Cit, p 28. 
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بكل تفاصٌل  -مجلس األمن  – طبلعهٌجب على تلك المنظمات اإلقلٌمٌة إحٌث 

  »لى: من المٌثاق ع 54نصت المادة  ومجرٌات أعمالها لحفظ السلم واألمن الدولٌٌن، وقد

ٌجب أن ٌكون مجلس األمن على علم تام بما ٌجري من األعمال لحفظ السلم واألمن 

.« بمقتضى تنظٌمات أو بواسطة وكاالت إقلٌمٌة أو ما ٌزمع إجراإه منها ٌنالدولٌ
1

 

سلطة مجلس األمن ٌة ذات الطابع اإلقلٌمً إلشراؾ ون إخضاع المنظمات الدولإ

الدولً أثناء قٌامها بحل النزاعات الدولٌة ٌجعلنا نخلص للقول بؤن هذه المنظمات ما هً 

بل المرتبطة فً المسا مجلس األمن الدولً إال وسٌلة أو آلٌة من اآللٌات التً ٌعتمد علٌها

منذ  من الدولٌٌن، ففً هذا اإلطار دأب مجلس األمن الدولًاألبالحفاظ على السلم و

تضى المٌثاق فً مجال حفظ الممنوحة له بمق الصبلحٌاتسنوات عدٌدة على تفوٌض 

رة النزاعات عتبارات، منها كثهذا لعدة او ،ن الدولٌٌن للمنظمات اإلقلٌمٌةاألمالسلم و

التالً ٌستحٌل لمجلس األمن بالتً ظهرت على الساحة الدولٌة و الصراعات الدولٌةو

تٌجة للتقارب الجؽرافً أو كذا نعدة نزاعات دولٌة فً آن واحد، و الدولً التدخل لحل

على دراٌة  هاٌجعلما  ،اإلٌدٌولوجً بٌن أعضاء المنظمة اإلقلٌمٌةحتى قتصادي أو اال

حتواء ا أكثر من ؼٌرها امن هنا ٌمكن لهو ،الظروؾ المحٌطة بالنزاعبسات ومبلالأكثر ب

 حله فً إطار إقلٌمً بحت.المشكل و

 أن تفوٌض مجلس األمن الدولًإلى إال أنه تجدر اإلشارة فً هذا السٌاق 

األمن الدولٌٌن للمنظمات اإلقلٌمٌة ال ٌعنً نقبل كامبل لصبلحٌاته فً مسؤلة حفظ السلم و

لها، فالجهاز الدولً المختص التابع إلحدى المنظمات الدولٌة الذي ٌفوض عددا من 

 حتفاظهذا ٌعنً اذاته من ممارسة هذه الصبلحٌات؛ وصبلحٌاته للؽٌر ال ٌكون قد حرم 

التً فوضها جنبا إلى جنب مع الجهاز األصٌل بصبلحٌاته  عتبارهمجلس األمن الدولً با

المفوض ٌملكان ممارسة ، فاألصٌل و-المنظمات اإلقلٌمٌة  – لهالجهاز المفوض 

الصبلحٌات المفوضة فً آن واحد، ؼٌر أن القرارات المتخذة من طرؾ األصٌل تسمو 

على تلك التً تتخذها الجهة المفوضة فً حال حصول تعارض بٌن القرارات الصادرة 

                                                           
 .034علً ٌوسؾ الشكري، مرجع سابق، ص    1
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 إضافة لذلك بإمكان الجهاز األصٌل سحب التفوٌض الذي منحه متى شاء.عن الجهتٌن. 

نه حلول جهاز دولً محل انون المنظمات الدولٌة ٌعرؾ على أفتفوٌض الصبلحٌات فً ق

جراء قٌام هذا األخٌر بإسناد ممارسة الصبلحٌات  ،جهاز دولً آخر تابع لمنظمة دولٌة

المعاهدة المنشبة لهذا الجهاز الدولً؛ إال  الصرٌحة أو الضمنٌة التً ٌتمتع بها بمقتضى

ما هو حاصل فً واقع جود فً قانون المنظمات الدولٌة وبٌن ما هو مو اأن هناك تعارض

ختصاص ٌقصد بهذا التفوٌض مجرد تفوٌض االالتعرٌؾ ال  لالعبلقات الدولٌة، فمن خبل

ن منظمة ٌتمكو هدون تفوٌض سلطة البت أو التقرٌر، إال أن ما هو حاصل فً الواقع 

ختصاص لكن دون منحها سلطة البت أو من أن تحل محلها فً االدولٌة منظمة أخرى 

.ختصاصالمفروض أن تكتسبها بموجب هذا االالتقرٌر التً من 
1

 

 للقوة المسلحةالمنظمات اإلقلٌمٌة  ستخدامالفرع الثانً: األساس القانونً ال

ول مرة على ألو الدولً نعقد مجلس األمن، ا0556جانفً سنة  10بتارٌخ 

جتماع لمناقشة قضٌة مسإولٌة مجلس قد جاء هذا االمستوى رإساء الدول والحكومات، و

جتماع األمن الدولٌٌن. فً سٌاق هذا االبالحفاظ على السلم واألمن الدولً فٌما ٌتعلق 

 كٌفٌة تعزٌز لؤلمم المتحدة إعداد تقرٌر حول  مطلب ربٌس مجلس األمن من األمٌن العا

من األسٌة الوقابٌة للحفاظ على السلم وكفاءة منظمة األمم المتحدة فً مجال الدبلوماقدرة و

قترح ربٌس مجلس األمن أن ٌتضمن هذا الدولٌٌن وفقا ألحكام المٌثاق، إضافة لذلك ا

.األمن الدولٌٌنت اإلقلٌمٌة فً الحفاظ على السلم والتقرٌر كذلك مسؤلة مساهمة المنظما
2

 

لهذا الؽرض، والمعروؾ باسم  0556جوان سنة  03الذي قدمه ٌوم فً التقرٌر 

،« الجدول الزمنً للسبلم »
3

أعلن األمٌن العام لؤلمم المتحدة آنذاك بطرس بطرس  

                                                           
1  Danesh SAROOSHI,  Op. Cit, Pp 05-07. 
2 Djamchid MOMTAZ, « La délégation par le Conseil de sécurité de l'exécution de ses 

actions coercitives aux organisations régionales », A.F.D.I, Vol.43, N°.1, CNRS éditions, 

Paris, 1997, p 105.  

 03تحقٌق وحفظ السالم الدولً، تقرٌر أعده األمٌن العام بتارٌخ جدول أعمال من أجل السالم: دبلوماسٌة وقائٌة،   3

 10بناء على القرار الصادر عن اجتماع القمة لمجلس األمن الدولً بتارٌخ  .S/24111تحت رقم  0556جوان سنة 

 .A/47/277تحت رقم  0556جانفً سنة 

http://www.persee.fr/author/persee_148453
http://www.persee.fr/collection/afdi
http://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1997_num_43_1?sectionId=afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3438
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،، على ؼرار سابقهBoutros Boutros-Ghali ؼالً
1

سعٌه الدابم لتوثٌق مساندته و 

بإمكان هذه  فحسب رأٌه ؛التعاون بٌن منظمة األمم المتحدة والمنظمات اإلقلٌمٌة

زاعات المنظمات اإلقلٌمٌة أن تمثل دعما حقٌقٌا لمجلس األمن الدولً لتسوٌة تلك الن

هذا من خبلل لمنطقة الجؽرافٌة التً تشملها، وختصاصها أو االدولٌة التً تقع فً نطاق ا

القوة  ستخدامخصوصا اللجوء الو عض صبلحٌات مجلس األمن الدولًتفوٌضها ب

.العسكرٌة
2

 

 46نتظم على تفوٌض صبلحٌاته التً أقرتها المادة إن مجلس األمن الدولً قد ا

ستعملها فً معظم ، من خبلل صٌؽة شهٌرة امن مٌثاق األمم المتحدة للمنظمات اإلقلٌمٌة

 اتخاذتفوٌض الدول األعضاء  »هً: القوة أال و استخدامقراراته المتضمنة تفوٌضا ب

بد من التنبٌه إلى . لكن ال «عادة السلم و األمن إلى نصابهما رورٌة كافة إلالتدابٌر الض

هو أن مجلس األمن الدولً فً تفوٌضه للدول األعضاء صبلحٌاته فً أال و ،أمر مهم

القواعد القانونٌة التً ٌكون مقٌدا بمجموعة من المبادئ والقوة العسكرٌة  ستخداماللجوء ال

ن التفوٌض فً حد كذلك فإالمنظم لعملٌة التفوٌض؛ وانونً اإلطار الق فً تكون مجتمعة

انونٌة، إال أنه فً نفس الوقت عادة مقترنا بمجموعة من المبادئ الق ذاته ٌكون تنفٌذه

ٌزال محاطا بعوابق وصعوبات ما زالت بحاجة إلى إجابات قانونٌة واضحة، ألنه ال ال

ٌخول مجلس األمن الدولً سلطة ٌوجد هناك أي نص صرٌح فً مٌثاق األمم المتحدة 

إلى  صل السابع إلى الدول األعضاء. كما تجدر اإلشارةتفوٌض صبلحٌاته المقررة فً الف

أن تفوٌض مجلس األمن لصبلحٌاته ال ٌعنً إعفاءه من ممارسة هذه الصبلحٌات، بل 

.التنظٌمات اإلقلٌمٌة لهذا التفوٌضدورا رقابٌا على ممارسة الدول و ٌمارس
3

 

                                                           
أكد ، Perez DE CUELLARفً تقرٌره حول نشاطات األمم المتحدة، فإن األمٌن العام السابق لؤلمم المتحدة   1

فً  »كتب:  األمن الدولٌٌن، حٌثعلى السلم و اإلقلٌمٌة فً الحفاظالمنظمات على ضرورة مساهمة الوكاالت و
المنظمات اإلقلٌمٌة األمن الدولٌٌن، فإن الوكاالت ومواجهة أنماط جدٌدة من النزاعات الدولٌة التً تشكل تهدٌدا للسلم و

 .«مم المتحدة لتسوٌة تلك النزاعات ٌمكن أن تمثل دعما كبٌرا لمنظمة األ
2 Christian SCHRICKE, « l’agenda pour la paix de Boutros Boutros-Ghali : Analyse et 

premières réactions », A.F.D.I, Vol.38, CNRS éditions, Paris, 1992, pp 19-20. 
 .610محمد خلٌل الموسى، مرجع سابق، ص   3
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قد تؽٌرت نوعا ما،  أن طبٌعة ونطاق أنشطة مجلس األمن الدولً أظهرالدولً  واقعالإن 

،الٌوؼوسبلفًخبلل األحداث التً أعقبت تفكك االتحاد  خصوصا
1

وكذا الحرب األهلٌة  

فً الصومال
2

على  سواء ألول مرة،للدول  حسم 0556نه فً أواخر عام حٌث إ، 

لتدابٌر التً جمٌع اباتخاذ المنظمات اإلقلٌمٌة، نً أو من خبلل الوكاالت والصعٌد الوط

 .القوة العسكرٌة ستخدامبما فً ذلك اللجوء ال ،تسوٌة النزاع الدولًٌرونها الزمة لحل و

تً ال ،األمن الدولٌٌناإلقلٌمٌة فً عملٌة حفظ السلم و إن فكرة إشراك المنظمات

د أن أصبحت قوات القبعات ، خصوصا بعن لؤلمم المتحدةجاءت فً تقارٌر األمناء العامٌ

، كانت بمثابة فرصة لمنظمة حلؾ شمال األطلسً الزرق هدفا لؤلطراؾ المتحاربة

ة التفكٌر مجددا فً سبب إلعاد، واتحاد أوروبا الؽربٌة، بما فً ذلك حلؾ وارسو

ت ألجلها، وقد تحوٌل المهام التً أنشبوجودها، وكذلك فرصة للتفكٌر فً تطوٌر و

أعلنت استعدادها كما  كل إٌجابً بهذه المبادرة،مات اإلقلٌمٌة بشرحبت هذه التنظٌ

، 0556دعمها المطلق للمساهمة فً تنفٌذ قرارات مجلس األمن الدولً. فً دٌسمبر و

طلسً عن استعدادها لتبنً مبادرات األمٌن ت الدول أعضاء منظمة حلؾ شمال األأعرب

أبدت جاهزٌتها األمن الدولٌٌن، والسلم وت حفظ العام لؤلمم المتحدة إلشراكها فً عملٌا

.لضمان كل ما ٌلزم من أجل تنفٌذ قرارات مجلس األمن الدولً
3

 

فً مهمة حفظ السلم واألمن  المنظمات اإلقلٌمٌة إن الدور الذي ٌمكن أن تلعبه

الفابدة المرجوة  للتفكٌر ملٌا فً بطرس ؼالًبطرس السابق باألمٌن العام الدولٌٌن دفع 

فً عام  اإلضافة التً ٌمكن أن تمثلها كتكملة لخطته للسبلم، وفً ذلك هامن إشراك

بمناسبة الذكرى   0551جانفً عام  61 ، ففً تقرٌره الذي قدمه بتارٌخ0551و 0556

فً جدول  المساهمة »مم المتحدة، الذي جاء تحت عنوان سٌن إلنشاء منظمة األالخم

التً واجهت منظمة األمم  إلى أن األزمةتشٌر التقدٌرات  ،«األعمال من أجل السبلم 

فً كل األوقات القدرة على جلس األمن الدولً ال ٌملك دوما وقد أظهرت أن م المتحدة
                                                           

، 0556أكتوبر سنة  12خ ر بتارٌصاد 341صدر فً هذا الشؤن قرارٌن من مجلس األمن الدولً، األول ٌحمل رقم   1

 المتعلق باألزمة فً ٌوغوسالفٌا. 0556نوفمبر سنة  02الصادر بتارٌخ  343الثانً القرار رقم و
 الخاص بالصراع الصومالً.و 0556دٌسمبر سنة  11ادر بتارٌخ الص 354قرار مجلس األمن الدولً رقم   2

3 Paul TAVERNIER, Op. Cit, p 701. 
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العملٌات العسكرٌة ضد الجهات المسإولة عن  ةومباشرة قٌاد ،توظٌؾ القوة العسكرٌة

العدوان؛ هذا  لن أو أعمااألمن الدولٌاالخروقات التً ٌتعرض لها السلم والتهدٌدات أو 

مجلس األمن الدولً  مٌن العام إسناد جزء من صبلحٌاتقتراح األهو السبب من وراء ا

فً اللجوء الستخدام القوة المسلحة للمنظمات اإلقلٌمٌة.
1
  

للتقارٌر التً أعدها األمٌن العام، فإن مجلس األمن الدولً مناقشته دراسته وعند 

ون مع المنظمات اإلقلٌمٌة فً مجال حفظ السلم قد أٌد محتواها الرامً لتعزٌز التعا

التنسٌق ومساهماتها وكذا واألمن الدولٌٌن، بل أكثر من ذلك فقد دعاها لزٌادة جهودها 

هذا ما نلمسه جلٌا فً اإلعبلن الصادر عن ربٌس مجلس ، وأكثر معه فً هذه المجال

وجهها إلى األمٌن كذا فً رسالته التً ، و0551جانفً سنة  64األمن الدولً بتارٌخ 

 66باإلضافة إلى إعبلنه بتارٌخ  ،0554جانفً سنة  61لمتحدة بتارٌخ العام لؤلمم ا

تؤٌٌد مجلس األمن الدولً ا عبارة عن أمثلة تدل على تبنً وفهً كله ،0551 فٌفري سنة

فً مقابل ذلك فإن ردود فعل المنظمات اإلقلٌمٌة ؤلمم المتحدة. ولات األمٌن العام لمقترح

ذٌن عقدا لجتماعٌن الة الفعالة من جانب رإسابها فً االإٌجابٌة، فالمشارك كذلك نتكا

كانت دلٌبل واضحا على تصمٌمهم للسٌر  ألمٌن العام لمناقشة هذه القضاٌابمبادرة من ا

.قدما فً هذه القضٌة
األمن اإلقلٌمٌة فً عملٌات حفظ السلم وإن إشراك المنظمات  2

لفعال ٌعود الفضل فٌه إلى التفسٌر المرن ألحكام الفصل الثامن ضمان تعاونها او الدولٌٌن

فقد سمحت هذه المرونة فً التفسٌر  من مٌثاق األمم المتحدة المتعلق بالمنظمات اإلقلٌمٌة؛

خصوصا تلك التً  ،تشجٌع مساهمة المنظمات اإلقلٌمٌةلمجلس األمن الدولً بتسهٌل و

ات المتعلقة بالحفاظ على السلم تملك قدرات عسكرٌة ضرورٌة من أجل تنفٌذ العملٌ

بلحٌاته  لتلك ص استخدامأن ال تخضع تفوٌضه ب، وواألمن الدولٌٌن على أحسن وجه

.شترطها الفصل الثامن من المٌثاقالشروط التقٌٌدٌة التً اوالحدود الضٌقة 
3

   

                                                           
1
 Gabriel Amvane, Op. Cit, pp 62-63. 

ٌمكن و 0554أوت  14لقد تم عقد هذٌن االجتماعٌن بالمقر الرئٌسً لمنظمة األمم المتحدة، األول كان بتارٌخ   2

فٌفري  02و 01كان بتارٌخ الثانً  أما االجتماع، SG/SM/5382االطالع على محتواه فً وثائق األمم المتحدة رقم 

 .SG/SM/5895محتواه تضمنته وثائق األمم المتحدة رقم و 0552
3  Djamchid MOMTAZ, Op. Cit, p 107. 

http://www.persee.fr/author/persee_148453
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 «  مٌثاق األمم المتحدة إلى عدم إعطاء تعرٌؾ دقٌق لعبارة واضعولقد تعمد 

، ؼٌر أنه من خبلل دراسة المواد الواردة فً الفصل « المنظمات اإلقلٌمٌةالوكاالت و

ؾ لها، ٌستخبلص بعض العناصر التً ٌمكن من خبللها وضع تعراالثامن منه ٌمكن 

إنما أشارت إلى أنها  مدعوة تعرٌفا لها و ا األولى لم تعطمن المٌثاق فً فقرته 16فالمادة 

ولٌٌن على نحو لتسوٌة القضاٌا المتعلقة بحفظ السبلم واألمن الد -المنظمات اإلقلٌمٌة  –

،الجهوٌةٌتسم باإلقلٌمٌة و
1

التنظٌمات والوكاالت  « المقٌد لمصطلحأن هذا التفسٌر  إال 

فً قدرات هذه التنظٌمات فً ما  ثقة منظمة األمم المتحدةعدم الذي عكسه ، و« اإلقلٌمٌة

منظمة مع أفضل   ر الواسع، من أجل ضمان تعاونمضى، ترك مإخرا المجال للتفسٌ

ة لذلك التعاون الحاج تٌجة للمتؽٌرات الدولٌة الراهنة التً فرضتاألمم المتحدة ن

 تفاق أو معاهدةانتٌجة ات اإلقلٌمٌة، التً كانت نشؤتها المساندة من طرؾ تلك المنظمو

التً حاولت و بٌن دول هً فً األصل تملك صفة العضوٌة فً منظمة األمم المتحدة،

تسوٌتها فً ظل حاالت الشلل التً ة مجابهة تلك النزاعات الدولٌة وبهذه التكتبلت اإلقلٌمٌ

بالرؼم من أن هذه التنظٌمات اإلقلٌمٌة تعتمد آلخر. إال أنه  تصٌب مجلس األمن من حٌن

ة فً إٌجاد تسوٌة سلمٌة للنزاعات الدولٌة، إال أن نشاطاتها فً هذا على قدراتها الذاتٌ

 مبادئ هٌبة األمم المتحدة.ل ٌجب أن تكون منسجمة مع أهداؾ والمجا

مٌثاق العدم وجود تعرٌؾ دقٌق فً الفصل الثامن من  كذلك، فبرأي األمٌن العام 

ألمم المتحدة فً جهودها لمفهوم التنظٌمات والوكاالت اإلقلٌمٌة أدى إلى تسهٌل مهمة ا

ففً الواقع، إن  لمنظمات اإلقلٌمٌة فً حفظ السبلم،الرامٌة إلى تطوٌر التعاون مع ا

المجال للعمل اإلقلٌمً    تالمنظمات اإلقلٌمٌة فسحمرونة فً تفسٌر مصطلح الوكاالت وال

لمساهمة ومكن مجموعة من الدول أن تتدخل فٌما بٌنها لحل مشاكلها اإلقلٌمٌة، وبالتالً ا

فً الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن. فً هذا السٌاق ٌجوز للدول المعنٌة العمل إما فً 

إطار المنظمات اإلقلٌمٌة لؤلمن والدفاع المشترك، أو المنظمات اإلقلٌمٌة لضمان التنمٌة 

                                                           

1 Wladyslaw CZAPLINSKI, Op. Cit, p 27. 

 



  

313 
 

المجموعات كذلك تجدر اإلشارة أن وجود هذه ، اإلقلٌمٌة بشكل عام أو على جانب محدد

ا كان الهدؾ إذا م ه، إذ ٌمكن أن تكون سرٌعة الزوالت ألجلبالهدؾ الذي أنشب مرهون

كانت سٌاسٌة أو اقتصادٌة أو أمعالجة قضٌة معٌنة، سواء من وراء إنشابها هو 

ل وجود المنظمة بإٌجاد حل للمشكل.اجتماعٌة، ٌزو
1   

حفظ ألمن الدولً فً مجال منذ نهاٌة الحرب الباردة، شهدت نشاطات مجلس ا

ة الكبٌرة فً عملٌات حفظ السلم ها الزٌادتاألمن الدولٌٌن تؽٌٌرات عمٌقة، مٌزالسلم و

ذات الطابع الدٌنً أو العرقً، هذه  لٌٌن خصوصا فً النزاعات الداخلٌةاألمن الدوو

نهٌار مإسسات السلطة فً الدولة، ما ٌنتج عنه صراعات فً أؼلب األحٌان ٌصاحبها اال

خاصة ؼالبا ما ٌكون فٌها الضحاٌا من المدنٌٌن. هذه الظروؾ  نشوب فوضى ذات طبٌعة

تتجاوز ، واؼٌر العادٌة نتج عنها أن عملٌات حفظ السبلم تكون أكثر خطورة وتعقٌد

إطبلق النار من قبل حترام وقؾ المكلفة أساسا بمراقبة ا قوات حفظ السبلمقدرات 

حجم المسإولٌة الملقاة على و، وألجل التخفٌؾ من حدة فً هذه الظروؾ أطراؾ النزاع؛

مرن لمفهوم التنظٌمات الن الدولً بدوره للتفسٌر الواسع وعاتقه، ٌلجؤ مجلس األم

ٌتردد فً الموافقة على  ملٌبٌرٌا، ل حدثت فًذلك أنه خبلل الحرب األهلٌة التً  اإلقلٌمٌة،

 ECOWAS ٌكواساإللدول ؼرب أفرٌقٌا  مل االقتصاديتنفٌذ المنظمة اإلقلٌمٌة للتكا

.الحظر المفروض على األسلحة إلى هذا البلد، الذي قررته هذه المنظمة
إضافة لذلك،  2

سعٌا منه إلٌجاد و جم عن تفكك ٌوؼوسبلفٌا،لنزاع الدولً فً منطقة البلقان الذي نا ففً

قوة ردع لمجابهة هذا النزاع، طلب مجلس األمن الدولً على طول مراحل الصراع من 

ة لتنفٌذ قراراته التً كانت تسمح باللجوء ٌقلٌمأن تتحرك فً إطار المنظمات اإل الدول

.القوة العسكرٌة ستخدامال
3

القوة  استخدامإن تفوٌض مجلس األمن الدولً لصبلحٌاته فً  

                                                           
1
Boutros BOUTROS GHALI, le droit international comme langage des relations 

internationales, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1996, p 599. 
 62الصادر بتارٌخ  401القرار رقم ، و0556نوفمبر  05الصادر بتارٌخ  344قرار مجلس األمن الدولً رقم   2

 .0551مارس 
 10الصادر بتارٌخ  402القرار رقم ، و0556نوفمبر  02الصادر بتارٌخ  343قرار مجلس األمن الدولً رقم   3

 .0554جوان  14الصادر بتارٌخ  412كذا القرار رقم ، و0551مارس 
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ٌهدؾ فً المقام األول  ،للفصل الثامن من المٌثاق استنادا ،ظمات اإلقلٌمٌةالعسكرٌة للمن

 عسكرٌة التً ٌفتقر إلٌها أحٌانا من أجل تنفٌذ قراراته.إلى توفٌر القوة ال

حول بعض نفقات األمم المتحدة التً  0526جوٌلٌة  61فً رأٌها الصادر بتارٌخ 

 ،من المٌثاق، فإن محكمة العدل الدولٌة تطرقت لهذه القضٌة 03نصت علٌها المادة 

فً مواجهة وضعٌة  مشٌرة إلى أن مٌثاق األمم المتحدة لم ٌترك مجلس األمن عاجزا

من المٌثاق، لهذا فالدول األعضاء  41طاربة عند ؼٌاب توافق بداخله بموجب المادة 

ملزمة بؤن تضع قواتها العسكرٌة فً خدمة مجلس األمن. هذا الرأي الذي أعلنت عنه 

، مدة طوٌلة أصبح أكثر من ضرورة ملحة فً الظروؾ الراهنةة منذ محكمة العدل الدولٌ

.0551ماي  63الصادر بتارٌخ  410ه كذلك مجلس األمن فً قراره رقم وهذا ما أقر
1
  

فً فقرتها  11إضافة إلى المادة  ،من المٌثاق فً فقرتها الثانٌة 44إن المادة 

اإلقلٌمٌة األولى، توفر أساسا قانونٌا ٌستند إلٌه مجلس األمن الدولً إلشراك المنظمات 

ه فً الفصل الثامن من ٌكما هو منصوص عل ،األمن الدولٌٌنفً عملٌات حفظ السلم و

ألجل تفعٌل ٌمكن لمجلس األمن الدولً و ،ادتٌنالمٌثاق، فعلى ضوء محتوى هاتٌن الم

األمن الدولٌٌن، تسخٌر كل الحفاظ على السلم و فً سبٌل ،لعسكرٌةالقوة ا استخدام

هذه العملٌات مع  ن تنسجمشرٌطة أ ،المنظمات اإلقلٌمٌة التً تملك القدرة على القٌام بذلك

التنظٌمات والوكاالت »هذا التفسٌر الواسع لمفهوم مقاصد األمم المتحدة. أهداؾ و

بٌن المنظمات اإلقلٌمٌة استنادا أنهى اآلن ذلك التمٌٌز الذي ساد لفترة طوٌلة  «اإلقلٌمٌة

 كما أنه ٌؽنً أٌضا عن التمٌٌز بٌن ؛16وتلك المنصوص علٌها فً المادة  10لى المادة إ

المنظمات اإلقلٌمٌة المسإولة عن حل القضاٌا المتعلقة بحفظ السبلم واألمن الدولٌٌن، 

فً فقرتها الثانٌة من المٌثاق، والتً تمٌز المنظمات اإلقلٌمٌة التً  16بموجب المادة 

تتصرؾ فً إطار الفصل الثامن، وتلك المنظمات اإلقلٌمٌة ذات الصلة فً مجاالت 

                                                           
1
 Paul TAVERNIER, Op. Cit, pp 696-697. 
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رة من المنظمات اإلقلٌمٌة تمٌل الٌوم بدورها إلى تطوٌر آلٌات أخرى، فهذه الفبة األخٌ

.لتسوٌة المنازعات بالوسابل السلمٌة
1

 

ٌحاول الجمع بٌن كل  مفهوم التنظٌمات والوكاالت اإلقلٌمٌة،ل التفسٌر الواسع إن

على أي حال، هذا االستٌعاب ٌتجاهل علنا و اإلقلٌمٌة فً إطار الفصل الثامن؛ المنظمات

جمعٌة العامة لؤلمم المتحدة حول الذي نص علٌه مإخرا اإلعبلن الصادر عن الالشرط 

فً مجال السلم  تعزٌز التعاون بٌن األمم المتحدة والتنظٌمات أو الوكاالت اإلقلٌمٌة

ختصاص كل منها ا مع اهذا التعاون متناسق واألمن الدولٌٌن، فهو ٌشترط أن ٌكون

 ومجاالت عملها.

ً مهمته ألجل دابمة تابعة لمجلس األمن الدولً ٌوظفها ف إلى ؼاٌة إنشاء قوات

فإنه ال ٌبقى أمامه سوى  قمع جمٌع مظاهر العدوان،الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن و

 ،محاولة إشراكها فً تلك المهمة، وتوطٌد عبلقته مع المنظمات اإلقلٌمٌةتوثٌق و

هً من صمٌم لطابع اإلقلٌمً التً خصوصا ما تعلق منها بتسوٌة النزاعات الدولٌة ذات ا

لزمة بالمساهمة فً تحقٌق أهداؾ ومقاصد التً تجد نفسها ماختصاص هذه المنظمات، و

.فً فقرتها األولى من المٌثاق خصوصا 43تنفٌذ مضمون المادة المٌثاق عموما، و
2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
James S.SUTTERLIN, The United Nations and the Maintenance of International Security: 

a challenge to be met, praeger, London, 1995, p 96. 
2 Djamchid MOMTAZ, Op. Cit, p 115. 

http://www.persee.fr/author/persee_148453
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 القوة ستخدامكآلٌة إقلٌمٌة ال ةالمطلب الثانً: األحالف العسكرٌ

للظروف الدولٌة التً سادت عقب الحرب العالمٌة الثانٌة دور هام فً تمهٌد كان 

الحرب من تضفً صفة من الواقعٌة على ما أفرزته تلك  ،الطرٌق إلقامة أحالف دولٌة

لعل أهم ما أدخلته األمم المتحدة على الساحة نتائج سٌاسٌة، عسكرٌة وحتى اقتصادٌة، و

هً: أحكام القانون الدولً،  ةالثتً تستند على أركان ثالدولٌة كانت المعادلة الشرعٌة ال

اآللٌة التً ٌمثلها هذا المجلس من أجل لدولٌة الصادرة عن مجلس األمن، والقرارات او

ستحسنتها قرارات فً ضوء القانون الدولً، وشكلت هذه األركان صورة متكاملة اتنفٌذ ال

وفقا للمبدأ الذي المٌة ثالثة، ولة دون وقوع حرب عالدول خصوصا الكبرى منها للحٌلو

وقرار ستنادا لمٌثاق األمم المتحدة أقٌم على أساسه هدف حفظ األمن والسلم الدولٌٌن ا

. كما ٌبدو كذلك أن التفسٌر الواقعً لمٌثاق 1950م الصادر عام االتحاد من أجل السل

تنص علٌه  س كماقد بٌن أن عملٌة الدفاع عن النف -وفق الرإى الغربٌة   -األمم المتحدة 

اإلجراءات الردعٌة فً حق أي دولة من الدول المخالفة التً و ،من المٌثاق 51الماد 

أو تقوم بعمل عدوانً ضد  ،نتهاكا لهماا األمن الدولٌٌن أول تهدٌدا للسلم وٌمكن أن تشك

آلٌة معٌنة لتطبٌق تلك  من المٌثاق، قد أوجد 53أي دولة أخرى كما نصت علٌه المادة 

زمة إلنشاء إٌقاع العقاب عن طرٌق الردع، كل هذا قد أوجد المبررات الالاد والمو

ختصت بالدفاع الجماعً لمنظمات الدولٌة التً اضمن ا اعتبارهاألحالف العسكرٌة، با

 عن النفس. لكن بروز األحالف العسكرٌة كفاعل أساسً فً العالقات الدولٌة أثار سجاال

إذا ، و) الفرع األول ( ن الدولً حول التكٌٌف القانونً لهابٌن فقهاء القانو اكبٌر اقانونٌ

األمن و هو دورها فً حفظ السلم مار من قبٌل المنظمات اإلقلٌمٌة، وما كانت تعتب

 .) الفرع الثانً ( الدولٌٌن كؤداة ردع كونها تنطوي على التشكٌل المسلح
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 ريةحالف العسكالفرع األول: الطبيعة القانونية لأل

األحبلؾ العسكرٌة شكبل من أشكال التعاون الدولً فً الشإون العسكرٌة تعتبر 

تجدر اإلشارة إلى أن مسؤلة األحبلؾ العسكرٌة ثنابٌة أو جماعٌة؛ و الدفاع، إما بصورةو

على مر ألحبلؾ اهذه أو أشكال صور إذ عرؾ العالم العدٌد من  ،تعد ظاهرة قدٌمة

تفاقٌات الثنابٌة لتنظٌم أمور الدفاع بٌن من اال ت بتلك الصورة البسٌطةالتارٌخ، حٌث بدأ

تفاقٌات المساعدة المتبادلة المشتركة، لتتطور بعد ذلك لتشمل ادولتٌن لمواجهة األخطار 

المساعدات الضرورٌة إذا ما تان أو عدة دول بتقدٌم المعونة والتً تلتزم بناء علٌها دول

وسٌلة لتحقٌق التوازن قد كانت  العسكرٌةاألحالف كما أن  تعرضت إحداها للعدوان.

فً وضع آلٌة أساسٌة  نها كانت بمثابةة آنذاك، حٌث إالتعادل بٌن القوى المتصارعو

 ستقرار.النظام الدولً فً حالة اال

عسكرٌة فٌما بٌنها، تتداخل العوامل التً تدفع الدول إلى إنشاء أحالف تتنوع و

،عتبارات نظام توازن القوىا فهناك أوال
1

الذي ٌعتبر السبب األساسً وراء عقد  

البة على السٌاسة الدولٌة؛ هرة الغ، حٌث التنافس أو الصراع هو الظاٌةاألحالف العسكر

جٌة دورا بارزا فً هذا نتماء، حٌث تلعب العوامل اإلٌدٌولوتؤتً اعتبارات اال ثانٌا

الف من أجل العوامل الداخلٌة حٌث تسعى بعض الحكومات للتح هناك ثالثاالمجال؛ و

.ستمرار وجودهاالحصول على التؤٌٌد الخارجً ضمانا ال
2

 

خبراء العبلقات اتذة وهتمام العدٌد من أسال مفهوم الحلؾ القسط الوفٌر من القد ن

هتمام العلوم السٌاسٌة على حد سواء؛ وقد نتج عن هذا اال القانون الدولً و كذاالدولٌة و

لك أن تعددت التعرٌفات التً قدمت لت الدولٌةالكبٌر بموضوع التحالفات أو األحبلؾ 

ختلفت فً جوانب ها، كما افٌما بٌنها فً بعض من جوانب اتفقت، حٌث تشابهت وحبلؾاأل

 ٌمكن تقسٌم هذه التعرٌفات إلى ثبلث طوابؾ:أخرى، و

                                                           
ٌقصد بتوازن القوى ذلك النظام الذي ٌضع ترتٌب الشإون الدولٌة بالشكل الذي ال ٌتٌح لدولة ما أن تكون من القوة   1

 بحٌث تتمكن من السٌطرة والسٌادة على الدول األخرى.
، 42لعدد ، امجلة الدراسات الدولٌة، «األدوار الجدٌدة لحلؾ الناتو بعد انتهاء الحرب الباردة  »طالب حسٌن حافظ،   2

 .011-011، ص 6101مركز الدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة، بؽداد، 
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 ات ذات الطابع العسكري أو الحربًتعرٌفات تحصر الحلف على المعاهدأوال: 

منها ما ورد فً المعجم  ،الؽنٌمً عدة تعرٌفات للحلؾ نجد للدكتور محمد طلعت

معاهدة ترتبط  »، حٌث ٌعتبر الحلؾ بؤنه:  Henri CAPITANTالقانونً لهنري كابتٌان

أخرى إذا  إما بؤٌة وسٌلةالنجدة إما بعمل عسكري و بمقتضاها دولتان أو أكثر بؤن ٌتبادال

طلعت الؽنٌمً تعرٌفا آخر للحلؾ للدكتور أن كما  ؛«هما ا منما نشبت حرب تمس أٌ

األحبلؾ معاهدات تحالؾ ذات طابع  »لقاموس السٌاسً، إذ عرفه بقوله: نجده فً ا

.«عاون فً تنظٌم دفاع مشترك بٌنهما عسكري تبرم بٌن دولتٌن أو أكثر للت
1

 

وقد أعطى الدكتور فراس البٌطار لؤلحبلؾ العسكرٌة تعرٌفا مشابها لذلك الذي 

معاهدات تحالؾ ذات طابع عسكري تبرم بٌن  »به الدكتور الؽنٌمً، حٌث ٌقول:  أتى

ؾ العسكرٌة الواضح أن األحبلن فً تنظٌم دفاع مشترك بٌنهما، ودولتٌن أو أكثر للتعاو

 ،عتبر نفسها مهددة من خطر خارجًبعض الدول الصؽرى التً تتبرم بٌن دولة كبرى و

فً وقت السلم أو فً وقت الحرب. علٌها سواء  بذلك تفرض الدولة الكبرى سٌطرتهاو

حتفاظ االو ،نظام للدفاع المشتركؾ عسكري وتتضمن هذه المعاهدات إنشاء تحالو

 استخداممع السماح للدولة الكبرى بحرٌة  ،بقواعد عسكرٌة فً أراضً الدولة الصؽرى

مرتبطة بإقامة لهذا كانت سٌاسة األحبلؾ العسكرٌة و ،ستراتٌجٌةالمطارات االالموانا و

.«عد عسكرٌة برٌة أو بحرٌة أو جوٌة قوا
2

 

 »لحلؾ العسكري، حٌث قال: تعرٌفه الخاص لكذلك  لدكتور محمد عزٌز شكريل

 Alliance سم التحالؾهو ذلك المعروؾ بالتعاون الدولً ذٌوعا منذ القدم أكثر أمثلة ا

تصرفات تعاونٌة  تخاذعدد من الدول با التزامهو تعبٌر ٌطلق إجماال على تنظٌم أو و

                                                           
، العسكرٌة والسٌاسٌة المعاصرة واآلثار المترتبة علٌها: دراسة فقهٌة مقارنة هشام محمد سعٌد آل برؼش، األحبلؾ  1

  .41ص ، 6101المجلد األول، الطبعة األولى، دار الكتب المصرٌة، القاهرة، 
، 6111البٌطار، الموسوعة السٌاسٌة والعسكرٌة، الجزء األول، دار أسامة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،  فراس  2
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تفاقات معٌنة، بكلمة حلؾ أو تحالؾ نقصد امعٌنة ضد دولة أو دول أخرى فً ظروؾ 

.«ل حلؾ األطلسً وحلؾ وارسو وحلؾ جنوب شرق آسٌا مث
1  

عطٌت كذلك لؤلحبلؾ العسكرٌة، ذلك التعرٌؾ الذي أتى من بٌن التعرٌفات التً أ

دولتٌن تفاق بٌن ا » التحالؾ العسكري هو:حٌث ٌقول بؤن الدكتور محمد طه بدوي، به 

مهددة ألمن كل من  تبدو لحماٌة أعضابه من قوة أخرى معٌنة أو أكثر على تدابٌر معٌنة

الحلؾ هو عبلقة  »عرفه بقوله: فلدكتور ممدوح منصور أما ا .«هإالء األعضاء 

بتقدٌم المساعدة  أكثرسٌاسٌتان كاملتا السٌادة أو تعاقدٌة موثقة، تتعهد بمقتضاها وحدتان 

العسكرٌة المتبادلة كل منهما لؤلخرى، بهدؾ زٌادة قواهما الفردٌة أو الجماعٌة فً 

كما أن هناك  .«التصدي المشترك له فً حالة الحرب مواجهة عدو مشترك، أو بهدؾ 

معاهدات تحالؾ ذات طابع عسكري تبرم بٌن  »من عرؾ الحلؾ بؤنه عبارة عن: 

.«عاون فً تنظٌم دفاع مشترك بٌنهما تدولتٌن أو أكثر لل
2

 

 سٌاسٌة المشتركةتعرٌفات تحصر الحلف فً األهداف الثانٌا: 

إدماج قوة دولتٌن أو أكثر،  »الحلؾ بقولهما:   Whitingوتنجو  Hassٌعرؾ كل من هاس

على ؼرار كل من و .«بلوغ ؼاٌات محددة التوحٌد بٌن سٌاساتهما الخارجٌة بهدؾ و

الذي عرؾ  Charles CALVO، هناك كذلك شارل كالفوWhiting وتنجو  Hassهاس

أو أكثر لمتابعة هدؾ سٌاسً تحاد دولتٌن ا »الدولً بؤنه: لقانون الحلؾ فً قاموسه ل

فً األهداؾ السٌاسٌة قد سار على نفس النسق فً حصر تعرٌؾ األحبلؾ و .«مشترك 

تحاد بٌن دولتٌن أو أكثر ٌهدؾ كل ا »حٌث عرؾ الحلؾ بؤنه:   Vattelفاتٌل المشتركة

.«العمل على تحقٌق هدؾ سٌاسً مشترك إلى متابعة 
3

 

 

 

                                                           
المجلس  ،13، العدد سلسلة عالم المعرفة، « التكتبلت فً السٌاسة العالمٌةاألحبلؾ و »محمد عزٌز شكري،   1

 .14ص ، 0534اآلداب، الكوٌت، الوطنً للثقافة والفنون و
 .42، ص السابق المرجعهشام محمد سعٌد آل برؼش،  2
 .041ص ، 0553ممدوح محمود مصطفى منصور، سٌاسات التحالؾ الدولً، مكتبة مدبولً، القاهرة،  3
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 السٌاسًوم الحلف لٌشمل الجانب العسكري وتعرٌفات توسع مفهثالثا: 

إن الحلؾ تعبٌر  »: David EDWARDS فً تعرٌفه للحلؾ، ٌقول دٌفٌد إدواردز

الدول  التعاقدي من النوع السٌاسً أو العسكري بٌن عدد من لتزامٌستعمل للداللة على اال

لو لم تكن مسماة، مثل هذه األحزاب تنشا منظمات للسهر الموجهة ضد دولة محددة، و

.«الطابع الرسمً بتوقٌع معاهدة أو اتفاقٌة هً عادة تتسم ب، ولتزامعلى تنفٌذ أهداؾ اال
1

 

العبلقات القانون الدولً وأن الحلؾ فً   Joseph DUNNERٌرى جوزٌؾ دونٌر

التً ٌتعهد بموجبها المتعاقدون التعاقدٌة بٌن دولتٌن أو أكثر، و هو تلك العبلقة »: الدولٌة

أن سٌاسة األحبلؾ  »: ٌضٌؾ قاببل.  و« المعنٌون بالمساعدة المتبادلة فً حالة الحرب

هً تتمٌز مسإولٌة عن أمن الدول األخرى، و هً بدٌل لسٌاسة العزلة التً ترفض أٌة

جعله عالمٌا بحٌث تردع كذلك عن سٌاسة األمن الجماعً التً تعمم مبدأ التحالؾ حتى ت

.« تتصدى له عند الضرورةالعدوان و
2

 

من  ،تجاهات أصحاب هذه التعرٌفاتتجدر اإلشارة إلى أنه مهما اختلفت وتباٌنت ا

تجاوز التعاون ها مفهوما أوسع ٌ، أو إعطاإحٌث حصرها فقط فً التعاون العسكري

كل تفقت على نقطة أساسٌة تلتقً عندها أهداؾ إلى التعاون السٌاسً، إال أنها ا العسكري

 التزامهً أن مفهوم الحلؾ العسكري ٌنحصر فً أنه التحالفات العسكرٌة الدولٌة، و

دولة أو دول تفاقٌة دولٌة بٌن عدد من الدول ٌوجه عادة ضد تعاقدي بموجب معاهدة أو ا

.تنفٌذا لهذا الهدؾ ٌتم إنشاء أجهزة تعمل على تنفٌذ أهدافهمعٌنة خارج الحلؾ، و
3 

إضفاء الشرعٌة وكذا الحصول على برٌر إنشابها لؤلحبلؾ العسكرٌة وألجل ت

الواسع لئلقلٌمٌة الذي  المفهوم التؽطٌة القانونٌة على ذلك، فإن الدول لجؤت إلى ذلك

تخصص هذه األحبلؾ العسكرٌة لمتحدة، من خبلل توسٌعها لنشاط وعتمده مٌثاق األمم اا

جتماعٌة، هذا ما حتى االقتصادٌة وت السٌاسٌة، االالمجااللٌشمل أٌضا مجاالت أخرى ك

                                                           
1
 David V. EDWARDS, International Political Analysis, Holt, Rinehart and Winston Inc, 

New York, 1969, p 206. 
2
 Joseph DUNNER, Dictionary of Political Science, Vision Press Ltd, London, 1965, p 16. 

 .43، ص السابق المرجعهشام محمد سعٌد آل برؼش،  3
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لً حول طبٌعة األحبلؾ العسكرٌة ومدى أثار نقطة خبلؾ كبٌرة بٌن فقهاء القانون الدو

نقسم فقهاء القانون الدولً إلى ا من قبٌل المنظمات اإلقلٌمٌة؛ فً هذا السٌاق اعتبارها

متبلك األحبلؾ العسكرٌة لصفة ، وٌرى بافرٌقٌن، فرٌق تبنى المفهوم الواسع لئلقلٌمٌة

، حججه فً ذلك، أما الفرٌق الثانً فقد تبنى المفهوم الضٌق لئلقلٌمٌة، وله أدلته واإلقلٌمٌة

هذا القسم من ، وم رقً األحبلؾ العسكرٌة إلى مستوى المنظمات اإلقلٌمٌةٌرى بعدو

 الفقهاء له كذلك براهٌنه التً ٌستند علٌها فً هذا الخبلؾ الفقهً:

  األحالف العسكرٌة لوصف اإلقلٌمٌةمتالك الفرٌق المإٌد ال أوال:

ٌعتبرون أن تجاه الفقهً المتبنً للمفهوم الواسع لئلقلٌمٌة هذا اال إن أصحاب

مٌثاق األمم  مات اإلقلٌمٌة التً أدرجها واضعواألحبلؾ العسكرٌة هً من قبٌل المنظ

 األدلة التالٌة:سسون رأٌهم على الحجج ومنه، وٌإالمتحدة فً الفصل الثامن 

التعاون تفاقٌات الدفاع وذلك النوع من ا أن مفهوم اإلقلٌمٌة ٌنصرؾ إلى  -0

و جوهر وأساس إنشاء هذا هو ،الجماعً عن النفسلى حق الدفاع ستنادا إا المشترك

هذا ما ٌندرج ضمن نصوص الفصل الثامن من مٌثاق األمم األحبلؾ العسكرٌة، و

.المتحدة الذي تبنى أعمال الدفاع الشرعً على المستوى اإلقلٌمً
1

 

الدابمة التً تضم فً منطقة  الهٌباتتعتبر المنظمات اإلقلٌمٌة تلك   -6

جمع بٌنها روابط التجارة والمصالح المشتركة من الدول التً تجؽرافٌة معٌنة عددا 

ات تتعاون جمٌعا على حل ما قد ٌنشؤ من منازعالروحً، ووالتقارب الثقافً، اللؽوي و

ا وتنمٌة عبلقاتها حماٌة مصالحهاألمن فً منطقتها وحبل سلمٌا، وعلى حفظ السلم و

؛الثقافٌةقتصادٌة واال
2

األحبلؾ بٌن المنظمات اإلقلٌمٌة و لتمٌٌزعلٌه فإذا ما تم او 

العسكرٌة على أساس موضوعً أي على أساس الدور الذي تقوم به كل منهما فً لحظة 

المشروع للقوة  ستخدامؤنه إذا ما قامت منظمة ما بعمل من أعمال االبمعٌنة، ٌمكن القول 

العسكرٌة التً أباحها القانون الدولً ٌمكن أن ٌطلق علٌها وصؾ الحلؾ العسكري، أما 

سواء إذا قامت بسلوك ٌندرج فً إطار التعاون المتبادل بٌن أعضابها فً شتى المجاالت 
                                                           

 .143ماهر عبد المنعم أبو ٌونس، مرجع سابق، ص  1

.114محسن أفكرٌن، مرجع سابق، ص   2  
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هنا ٌطلق علٌها وصؾ المنظمة اإلقلٌمٌة، بمعنى أن  ،قتصادٌة، ... إلخالسٌاسٌة، اال

المنظمة تتؽٌر وفقا للدور الذي تلعبه فً زمن معٌن، أي أنه للمنظمة أن تتصؾ طبٌعة 

.بعدة صفات
1
  

تفاقٌة إنشاء الحلؾ العسكري صراحة إلى أنه ٌمكن أن تشٌر معاهدة أو ا  -1

تكون موجهة ضد أي عدوان ٌمكن أن  تنشط فً إطار إقلٌمً هٌبة أو منظمة إقلٌمٌة

نا أن نستشؾ الطبٌعة اإلقلٌمٌة لؾ، كما ٌمكنلحتتعرض له دولة من الدول المكونة ل

ه،للحلؾ العسكري كذلك من خبلل التقارب الجؽرافً للدول األعضاء فٌ
2

من ذلك مثبل  

أنه  إال ،إن كان ٌقوم على أساس إٌدٌولوجًالذي و ،WARSAW pact حلؾ وارسو

الشرقٌة، فهً فٌاتً سابقا دول أوروبا الوسطى وتحاد السوٌضم فً تركٌبته إلى جانب اال

.كلها دول تقع فً منطقة جؽرافٌة متقاربة
3
  

نصوص  األحبلؾ العسكرٌة مثلها مثل المنظمات اإلقلٌمٌة تإكد فً  -4

بتطبٌقها  لتزاماال الواردة فً مٌثاق األمم المتحدة معالمبادئ إنشابها على سمو األهداؾ و

امن منه لم الفصل الث بالتحدٌد فًا أن نصوص مٌثاق األمم المتحدة والعمل بها، وبمو

 بح منتفعٌل الدفاع الشرعً على المستوى اإلقلٌمً، كما أنه أصتستبعد مسؤلة تطبٌق و

ء المنظمات اإلقلٌمٌة تبٌح قٌام اتفاقٌات الدفاع معاهدات إنشاأن مواثٌق و المتعارؾ علٌه

عن عً ستنادا  لحق الدفاع الجماالتً تنظم أمور الدفاع المشترك ا التعاون المتبادلو

.هو األمر الذي تنشؤ ألجله األحبلؾ العسكرٌةو ،النفس
4

   

 

 

 

 

                                                           
 .144-143ماهر عبد المنعم أبو ٌونس، مرجع سابق، ص  1
 .000بوزنادة معمر، مرجع سابق، ص  2
 سنةأسست  هو منظمة عسكرٌة سابقة معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المشتركٌنب ما ٌعرؾ أو  وارسوحلؾ   3

ت هذه المنظمة خصٌصا  . و قد أنشبالشٌوعٌة والشرقٌة أوروبا الوسطىدول و كانت تضم فً عضوٌتها   م 1955

كان من أنه  و، كما تجدر اإلشارة إلىالناتأو ما ٌعرؾ بحلؾ شمال األطلسً التهدٌدات الناشبة من أعضاء  ةواجهمل

 .إلنشابها هو انضمام ألمانٌا الؽربٌة لحلؾ الناتو بعد إقرار اتفاقات بارٌس دوافعأبرز ال
 .006بوزنادة معمر، مرجع سابق، ص  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
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  لعسكرٌة بالمنظمات اإلقلٌمٌةالفرٌق المعارض لوصف األحالف اثانٌا: 

ٌق لمفهوم المنظمات اإلقلٌمٌة، وعلى تجاه من تفسٌرهم الضٌنطلق أصحاب هذا اال

الء األحبلؾ العسكرٌة، فهإتجاه المإٌد إلضفاء صفة اإلقلٌمٌة على ؼرار أصحاب اال

 ٌستندون فً ذلك على:كذلك لهم حججهم فً المسؤلة، و

فً الوقت الذي تسعى فٌه المنظمة اإلقلٌمٌة إلى تكرٌس تكامل بٌن   -0

جتماعٌة، فإن الحلؾ حتى االقتصادٌة وعدة سواء السٌاسٌة، االأعضابها على جمٌع األص

سٌق األمنً، بمعنى أنه فً الوقت التنٌنحصر فً مجرد التعاون العسكري والعسكري 

ً بعض المجاالت الذي ٌتوقؾ هدؾ الحلؾ عند حدود تحقٌق التعاون أو التنسٌق ف

ة ٌتعدى ذلك إلى السٌما المجال العسكري، فإن هدؾ المنظمات اإلقلٌمٌالمحددة، و

ا تتخطى مرحلة التكامل ندماج الكامل فً كافة المجاالت، فهً ؼالبا ممحاولة تحقٌق اال

التعاون فً بعض المجاالت و االتصالعلى مجرد إزالة معوقات التً تقتصر السلبً، و

تعمٌم النظم، وٌجابً، فً معنى توحٌد السٌاسات والمحددة، إلى مرحلة التكامل اإل

.على كل المستوٌاتون والتنسٌق فً كافة المجاالت والتعا
1
  

حصر ذلك التكتل  إذا كانت الؽاٌة من وراء إنشاء األحبلؾ العسكرٌة هو  -6

التنسٌق العسكري فقط، فعلى العكس الدولً فً حٌز ومجال ضٌق، أال وهو التعاون و

لى توسٌع مجاالت التعاون من ذلك فإن الدول المإسسة للمنظمات اإلقلٌمٌة تسعى دوما إ

لذاتٌة استقبللٌة ومل على حساب عنصري االالتكابٌنها وتقوٌة عنصري التضامن و

أجهزة إلى إنشاء هٌاكل و ٌتجسد هذا فً سعً هذه األخٌرةاألعضاء، وبالنسبة للدول 

القرارات التً تكون لها تكون ذات االختصاص والتً لها الحق فً سن القوانٌن و دابمة

حبلؾ العسكرٌة هذا ما تفتقده األ، وحتى رعاٌاهالزامٌة بالنسبة للدول األعضاء وصفة اإل

هذا ما ٌن الدول فقط، ودان التعاون العسكري بنحصار الهدؾ من إنشابها فً مٌبسبب ا

العسكرٌة التً أدى إلى ظهور تٌار ٌعارض إطبلق تسمٌة الحلؾ على تلك األحبلؾ 

                                                           
و دور ة التحالؾ الدولً دراسة فً أصول نظرٌ :ممدوح محمود مصطفى منصور، سٌاسات التحالؾ الدولً 1

 .012ص ، 0553، مكتبة مدبولً، القاهرة، األحبلؾ فً توازن القوى واستقرار األنساق الدولٌة
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أجهزة دابمة، على أساس أنها تجاوزت تلك الصورة الضٌقة للحلؾ تحتوي على هٌاكل و

.إلى صورة المنظمات اإلقلٌمٌة
1

 

القوة  ستخداملق باللجوء الهو ما ٌتعو ،ختبلؾ جوهرٌةهناك نقطة ا  -1

العسكرٌة، ففً الوقت الذي تلزم المنظمات اإلقلٌمٌة بالحصول على إذن مسبق من 

مم المتحدة فً فقرتها من مٌثاق األ 11مثلما أشارت إلٌه المادة  ،مجلس األمن الدولً

،األولى
2

إال أنه على العكس من ذلك فاألحبلؾ العسكرٌة لٌست بحاجة لهذا اإلذن، حٌث  

المادة و 11، وهذا استنادا كذلك للمادة تلقابٌاها للقوة العسكرٌة فورٌا واستخدامٌكون 

القوة ضد الدول األعداء دون الحصول  استخدامالمتعلقة ب ،من مٌثاق األمم المتحدة 013

،لدولًعلى إذن من مجلس األمن ا
3

ستثناء القوة ا ستخدامففً هذه الحالة ٌعتبر اللجوء ال 

.فرضته الظروؾ السٌاسٌة التً كانت سابدة آنذاك
4 

 

 القوة العسكرية استخدامالفرع الثاني: دور األحالف العسكرية في 

ر العدٌد من التنظٌمات الدولٌة باستنادها إلى تتمٌز األحبلؾ العسكرٌة على ؼرا

العسكري  تفاقٌة دولٌة، الؽرض منها إضفاء الدقة القانونٌة على مضمونهامعاهدة أو ا

تفاقٌات الدولٌة فإننا نتكلم عن القانون االوبالحدٌث عن المعاهدات و حتى السٌاسً.و

الدولً الذي هو قانون العبلقات الدولٌة، هذه العبلقات تقوم منذ القدٌم على توازن القوى 

                                                           
 .041 -044المرجع السابق، ص  ممدوح محمود مصطفى منصور، 1

ٌستخدم مجلس األمن تلك التنظٌمات والوكاالت اإلقلٌمٌة فً أعمال القمع، كلما رأى  »:  على 11/10تنص المادة  2

ذلك مبلبما، وٌكون عملها حٌنبذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظٌمات والوكاالت نفسها فإنه ال ٌجوز بمقتضاها أو 

 .« من أعمال القمع بؽٌر إذن المجلس على ٌدها القٌام بؤي عمل

لٌس فً هذا المٌثاق ما ٌبطل أو ٌمنع أي عمل إزاء دولة كانت فً أثناء الحرب العالمٌة  »:  على 013تنص المادة  3

الثانٌة معادٌة إلحدى الدول الموقعة على هذا المٌثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتٌجة لتلك الحرب من 

 .« قبل الحكومات المسإولة عن القٌام بهذا العمل
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الكبرى، أما فكرة األحبلؾ العسكرٌة فهً صورة تعكس بٌن الدول خصوصا تلك الدول 

تجسد نظام توازن القوى، لذا كان لزاما على القانون الدولً أن ٌهتم باألحبلؾ و

بالمعاهدات تحكم المعاهدات أو هكذا فقواعد القانون الدولً الخاصة وٌنظمها. والعسكرٌة 

عقدها أو فً تصدٌقها أو فً تفاقٌات الدولٌة المنشبة لؤلحبلؾ العسكرٌة سواء فً اال

إلزامٌتها اتجاه األطراؾ فٌها وربما اتجاه الؽٌر استثناء، أو فً  تفسٌرها أو فً تحدٌد

.نقضابها أو فً مشروعٌتها من الناحٌتٌن الشكلٌة أو الموضوعٌةا
1

 

 تفاقٌة دولٌةأو ا عتبار أٌة معاهدةق علٌها فً القانون الدولً أنه المن األمور المتف

فبل مشروعٌة فً معاهدات تسمح  ملزمة ألطرافها البد أن ٌكون موضوعها مشروعا،

ألن منع و تحرٌم مثل هكذا معامبلت  ،تجار فً المخدرات مثبلاالتجار بالبشر أو تبٌح اال

ؼٌر مشروعة  أصبح ٌعتبر جزءا من النظام العام الدولً. كذلك من األمور التً تعتبر 

على هذا ؛ والذي ال ٌجوز التعاقد على خبلفه تحرٌم العدوانمن النظام العام الدولً 

األساس فإن قٌام أي تحالؾ دولً عسكري تكون الؽاٌة منه القٌام بؤي عمل عدوانً 

الدولً أو ما ٌسمى  لتعارضه مع القواعد اآلمرة فً القانون ،ٌعتبر باطبل بطبلنا مطلقا

دة، الذي ٌعتبر دستور العبلقات الدولٌة قد فصل مٌثاق األمم المتحو .العام الدولًالنظام 

إذا  »منه على:  011ندما نص فً المادة المعاصرة، فً هذه المسؤلة بوضوح كبٌر ع

ات التً ٌرتبط بها أعضاء األمم المتحدة وفقا ألحكام هذا المٌثاق مع لتزامتعارضت اال

بالتالً فكل . و«مٌثاق مترتبة على هذا الاتهم الالتزامآخر ٌرتبطون به فالعبرة ب التزامأي 

ه المٌثاق ٌعتبر ؼٌر ذي اته مع ما ٌرتبالتزامحالؾ أو تكتل ال ٌنسجم بؤهدافه ومقاصده وت

.الؽلبة دوما لنصوص المٌثاقموضوع، و
2

 

هو جوهر رد عدوان ما محتمل صادر عن جهة ما خارج الحلؾ إن التصدي و

قد تناول مٌثاق األمم المتحدة مسؤلة الدفاع الشرعً و أساس قٌام األحبلؾ العسكرٌة؛و

لٌس فً هذا المٌثاق ما ٌضعؾ أو ٌنقص الحق  »منه:  10بالنص علٌها فً المادة 

                                                           
 .063، مرجع سابق، ص محمد عزٌز شكري 1

2
  Leland M. GOODRICH, Edvard HAMBRO and Anne Patricia SIMONS, Charter of the 

United Nations: Commentary and Documents, 3rd edition, Colombia University Press, 

New York, 1969, p 614. 
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على أحد  عتدت قوة مسلحةجماعات فً الدفاع عن أنفسهم إذا االطبٌعً للدول فرادى أو 

السلم البلزمة لحفظ  ذلك إلى أن ٌتخذ مجلس األمن التدابٌرأعضاء األمم المتحدة، و

عن النفس تبلػ إلى  لحق الدفاع استعماالالتدابٌر التً ٌتخذها األعضاء واألمن الدولً. و

مسإولٌاته حال فٌما للمجلس بمقتضى سلطته و ال تإثر تلك التدابٌر بؤيالمجلس فورا و

ن ٌتخذ فً أي وقت ما ٌرى ضرورة المستمدة من أحكام هذا المٌثاق من الحق فً أ

من خبلل  ؛«أو إعادته إلى نصابه  ٌنألمن الدولٌااذه من األعمال لحفظ السلم وختال

قراءة هذه المادة ٌتضح أن مٌثاق األمم المتحدة ٌتحدث عن شكلٌن من أشكال الدفاع 

وعان هما هذان النفق الشروط التً حددتها المادة، والشرعً الذي ٌمكن اللجوء إلٌه و

 هذا ما ٌنطلق منه كل من و الشرعً الجماعً. الدفاعالدفاع الشرعً الفردي و

كذلك  ن ٌرون همالذٌ ،SIMONS ٝع٤ٔٞٗض HAMBRO ٛآثشٝ، GoodRich ؼودرٌتش

أن الدفاع الشرعً الجماعً ٌمكن أن ٌؤخذ أحد الشكلٌن، األول هو حق الدولة فً أن 

ثانٌهما حق دولة واحدة فً أن قها الفردٌة فً الدفاع الشرعً، وتمارس جماعة حقو

تسرع لمساعدة دولة أخرى فً ممارستها لحق الدفاع الشرعً ال على أساس مصلحة 

التفرٌق بٌن الشكلٌن أساس المصلحة العامة فً السبلم واألمن، وأساسٌة خاصة بل على 

.ٌعتبر أمرا صعبا مفً رأٌه
1
  

ول مسؤلة الدفاع البداٌة حتفقوا منذ خبراء القانون الدولً قد اإذا كان فقهاء و

فهناك  ،فاألمر على العكس من ذلك بالنسبة للدفاع الشرعً الجماعًالشرعً الفردي، 

 ذلك فهم ٌرون أنه ؼٌر دقٌق أٌضا، بل أكثر من مسؤلة حدٌثة،من الفقهاء من ٌرى أنه 

نفس ال الدفاع عن ال »ن: إ Rosalyn HIGGINS تقول روزلٌن هؽنز وفً هذا الصدد

.« جود أمن جماعً أو مساعدة متبادلةحتمال وأن ٌكون جماعٌا رؼم اٌمكن 
2

تماشٌا و 

أنه ٌجوز الدفاع الشرعً الجماعً فقط عندما  BOWETTٌرى بوٌت ، مع نفس الطرح

ستقبلل السٌاسً اطا جوهرٌا باالرتبلح الدولة المعتدى علٌها مرتبطة اتكون مصا

  بحٌث ٌكون دفاع الثانٌة عن األولى دفاعا عن النفس ،السٌادة اإلقلٌمٌة لدولة أخرىو

                                                           
1
 Leland M. GOODRICH, Edvard HAMBRO and Anne Patricia SIMONS, Op,Cit, p 348. 

2
 Rosalyn HIGGINS, The Development of International Law through the Political Organs 

of the United Nations, Oxford University Press, London, 1963, pp 208-209. 
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أحبلفها تقع ضمن  دابما، فإن التقارب الجؽرافً للدول ٌجعل BOWETT بحسب بوٌتو

أما ترتٌبات الدفاع األخرى فهً  المٌثاق للدفاع الجماعً عن النفس، ما تصوره واضعو

التالً فإن بً، وما تخضع لقواعد األمن الجماعإنؼٌر مشروعة ولٌست بالضرورة 

عتبارات مختلفة عن تلك التً تحكم ترتٌبات الدفاع الجماعً عن مشروعٌتها تعتمد على ا

.النفس
1

 

فكرة الدفاع ظهور ؤن ب ٌدفعنا للقول دولٌةالالعبلقات ع اقوتارٌخ  إن استقراء

بل إن اإلشارة إلى الدفاع  ،مٌثاق األمم المتحدة الدولً لم ٌكن بظهورالشرعً الجماعً 

تمت ضمانا لنظام الدفاع  من المٌثاق 10فً المادة المنصوص علٌه الجماعً عن النفس 

 ذلك فً الصكوك الدولٌةقبل المٌثاق و أقرتهألمرٌكٌة قد المتبادل الذي كانت دول القارة ا

،Declaration of LIMA 0514التالٌة: إعبلن لٌما لعام 
2

 The  0541صك هافانا لعام  

Act of HAVANA 0541صك شابولٌتبٌك لعام و The Act of CHAPULTEPEC.
3
  

من مٌثاق  10فً هذا الصدد ٌمكن أن ٌثار تساإل حول ما إذا كان نص المادة 

األمم المتحدة ٌخاطب األحبلؾ العسكرٌة كذلك فً إطار ما ٌعرؾ بالدفاع الجماعً عن 

 ن كل حلؾ عسكريتكون بالتؤكٌد على ذلك، حٌث إعلى هذا التساإل النفس؛ اإلجابة 

تبادل المساعدات العسكرٌة لدى وقوع عدوان على أحد الؽاٌة منه هً الدفاع الجماعً و

ا فً إطار نظام األمم أو كل أعضابه ٌعتبر بموجب المادة المشار إلٌها تكتبل مشروع

سواء الثنابٌة أو الجماعٌة المنشؤة بٌن  المبلحظ أن جمٌع األحبلؾ العسكرٌةالمتحدة. و

التً جاءت كما  ،من المٌثاق 10الدول اآلن تستند فً بنود عقد إنشابها على نص المادة 

قلنا لتخفؾ من رقابة األمم المتحدة على نشاطات المنظمات اإلقلٌمٌة المنصوص عنها 

.من المٌثاق 14و 16فً المواد 
4

 

                                                           
1
 D.W BOWETT, Self-Defense in International Law, Manchester University Press, UK, 

1958, pp 200-249. 
2 J. Lloyd MECHAM, The United States and Inter-American Security 1889-1960, 

University of Texas Press, USA, 1961, p 143. 
3
Leland M. GOODRICH, Edvard HAMBRO and Anne Patricia SIMONS, Op,Cit, p 348.  
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أن  SIMONS ٝع٤ٔٞٗض HAMBRO ، ٛآثشGoodRichٝ ؼودرٌتشٌرى و

حتٌاطاتها المسبقة فً مم المتحدة لم تمنع لجوء الدول التخاذ امن مٌثاق األ 10المادة 

إلى تلك  نضمامبمعنى إنشاء أحبلؾ عسكرٌة أو اال ،إطار الدفاع الجماعً عن النفس

لحلؾ نتظار حدوث العدوان الذي ٌبرر قٌام ا، دونما  ااألحبلؾ العسكرٌة الموجودة آنفا

ستقراء محاضر سان من الواضح  من خبلل ا بالنسبة إلٌهمدابما بدوره الدفاعً؛ ألنه 

فرانسٌسكو أن محرري المٌثاق كانت لدٌهم نظرة مستقبلٌة بؤن الحرب الباردة التً كانت 

 ،ستجعل من مجلس األمن قد بدأت تتجلى مبلمحها على العالم منذ منتصؾ األربعٌنات

 ،عمال نظرٌة األمن الجماعً كبدٌل عن الدفاع المشروعوهو الجهاز الربٌسً فً إ

.عتماد علٌه لحلهاجزا أمام بعض األزمات ال ٌمكن االجهازا عا
1

 

 ،بالذات حلؾ وارسون المتتبع لنشاطات بعض األحبلؾ العسكرٌة وفإ ،فً سٌاق آخرو

فً القٌام بؤعمال مٌثاق من ال 10نص المادة  استخدامٌدرك مدى تعسؾ بعضها فً 

 ،0512سم التحالؾ، من ذلك مثبل الثورة التً حصلت فً المجر عام عسكرٌة معٌنة با

مع  ،10سم المادة قمع التمرد الذي تم فً بودابست باحٌث تدخلت قوات حلؾ وارسو لت

لم ٌكن عدوانا خارجٌا حدث هناك وقتبذ لم ٌكن سوى احتجاجات شعبٌة داخلٌة و أن ما

هذا ما حدث أٌضا من المٌثاق، و 10ٌبل لنص المادة تفع العسكري الحلؾ ستخداما ٌبٌح

 .0524فً تشٌكوسلوفاكٌا عام 

العسكرٌة كما ٌرى الدكتور ماهر عبد المنعم أبو ٌونس أن القول بؤن األحبلؾ  

إشراؾ مٌثاق األمم المتحدة خارج سلطة ومن  10ستنادا للمادة تستخدم القوة العسكرٌة ا

 حجته فً ذلك األسباب التالٌة:تماما للحقٌقة و ً هو أمر مناؾاألمن الدولمجلس 

 جماعات، فبحسبهأن حق الدفاع الشرعً الفردي والجماعً متاح للدول فرادى و  -0

فالدول تستطٌع ممارسة هذا الحق إما منفردة أو من خبلل مجموعة من الدول تتفق على 

إحداها عرضة لعدوان ما، فهذا الحق هو من التعاون المتبادل فٌما بٌنها إذا ما كانت 

م المتحدة ما كان من مٌثاق األمو ،الشرابععٌة الذي تعترؾ به كل القوانٌن والحقوق الطبٌ
                                                           

1 Leland M. GOODRICH, Edvard HAMBRO and Anne Patricia SIMONS, Op,Cit, p 349. 
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ه، استخدامضوابط حتى ال تتعسؾ الدول فً و اإال أن نظم هذا الحق ووضع له حدود

مقرر لها كؤٌة هو  بالتالً فإن األحبلؾ العسكرٌة عند ممارستها لهذا الحق فذلك كماو

 من المٌثاق. 10ستنادا لنص المادة مجموعة تعمل سوٌا ا

تفاقٌات المنشبة للمنظمات اإلقلٌمٌة قد نصت على حق االأن جمٌع المعاهدات و  -6

ة فً فقرتها الثانٌة من مٌثاق االتحاد الدفاع الشرعً، من ذلك مثبل نجد المادة الثانٌ

لى المادة السادسة من معاهدة الدفاع المشترك هذا الحق، إضافة إاإلفرٌقً تنص على 

التابعة للجامعة العربٌة نجدها كذلك نصت على حق الدفاع الشرعً، كما ٌعتبر حق 

ت ألجلها منظمة الدول األمرٌكٌة؛ فحق عً من األهداؾ األساسٌة التً أنشبالدفاع الشر

بالتالً القابمة، و ع المنظمات اإلقلٌمٌةالدفاع الشرعً من الحقوق التً تمارسها جمٌ

ٌحق للمنظمات ا أنه حق مقرر قانونا وفاألمر كذلك بالنسبة لؤلحبلؾ العسكرٌة طالم

 اإلقلٌمٌة المعترؾ بها ممارسته.

 ٌمكن أن ٌمارس إال ضمن أن حق الدفاع الشرعً سواء الفردي أو الجماعً ال  -1

التدابٌر مجلس األمن الدولً باإلجراءات و حدود تحكمه، إذ أنه البد من إببلغضوابط و

التً تتخذها الدول فً إطار الدفاع الشرعً، إضافة لذلك ٌجب على الدول التوقؾ عن 

ة على ممارسة هذا الحق حٌنما ٌتخذ مجلس األمن الدولً التدابٌر التً من شؤنها المحافظ

اق األمم المتحدة التً من مٌث 10هذا كله تطبٌقا لنص المادة األمن الدولٌٌن، والسلم و

.تنظم هذا الحق
1 

من طرؾ  –الفٌتو  –حق النقض  استخدامففً هذا السٌاق ال ٌمكن الدفع بؤن  

فً أحد األحبلؾ العسكرٌة من  اتكون كذلك عضوإحدى الدول التً تملك هذا الحق و

شؤنه تعطٌل تفعٌل دور مجلس األمن الدولً فً أن ٌحل محل أي حلؾ كان فً الحفاظ 

ختصاص األصٌل فً هذه المسابل تطبٌقا ، ألنه صاحب االى السلم واألمن الدولٌٌنعل

ستلزام ، التً جاءت صرٌحة للؽاٌة فً امنه 10خصوصا المادة ألمم المتحدة ولمٌثاق ا

التدابٌر العسكرٌة، لكن اءات والرقابة البلحقة لمجلس األمن الدولً على مثل تلك اإلجر

ستخدمته إحدى تلك الدول التً تملك ٌمكن حدوثه إذا ما اثل هذا األمر لؤلسؾ فإن مو
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إنما مارستها لحق النقض محق النقض فً مجلس األمن الدولً، فالدول من خبلل 

ختصاصه األصٌل من الدولً ألجل حرمانه من احصار مجلس األتحرص على تطوٌق و

و حق النقض أ استخدامبالتالً فإن سوء لبلحقة على عملٌاتها العسكرٌة، وفً الرقابة ا

ٌمكن أن ٌشكل فً نهاٌة المطاؾ علة نظام وعٌبا كبٌرٌن التعسؾ فٌه إنما ٌمثل إشكاال و

.نظامها ككلالجماعً بل علة األمم المتحدة و األمن
1

    

إن الحلؾ العسكري عند ممارسته لحق الدفاع الشرعً الجماعً ال ٌختلؾ فً 

ه من استخدامبنفس الضوابط، فبل فرق إذن بٌن وة التً تمارسه بها الدول ذلك عن الكٌفٌ

، فكبلهما ٌخضعان لنفس القواعد تحاد اإلفرٌقً أو حلؾ شمال األطلسًطرؾ منظمة اال

ستنادا لنص المادة ا ،مارسة حق الدفاع الشرعً الجماعًبالتالً فإن منفس القٌود، وو

األحبلؾ العسكرٌة أو على ٌة ال ٌعتبر ذا تؤثٌر على مشروع ،من مٌثاق األمم المتحدة 10

فابها  للشروط التً ٌة، ألنه فضبل عن استٌعتبارها من قبٌل المنظمات اإلقلٌممدى ا

عتبارها منظمات إقلٌمٌة من متحدة فً األحبلؾ العسكرٌة، فإن اتطلبها مٌثاق األمم ال

ألجل إلٌها الدول  شؤنه أن ٌتحكم فً توجٌه أهداؾ هذه األحبلؾ العسكرٌة من آلٌات تلجؤ

الذي هو و ،األمن الدولٌٌنظة على السلم ونفوذها فً العالم نحو المحافبسط سٌطرتها و

سً إلنشاء المنظمات اإلقلٌمٌة. إن واقع العبلقات الدولٌة ٌحتوي األساالهدؾ الربٌسً و

لحلؾ  عترفتأن األمم المتحدة قد ا ، من ذلك مثبلهذا الصددفً  األمثلةعلى الكثٌر من 

فً  القوة العسكرٌة استخدامهذا من خبلل تفوٌضها له فً و ،ً بهذه الصفةشمال األطلس

عتراؾ األمم المتحدة للحلؾ بالصفة ستشؾ امن هذا نالنزاع الٌوؼوسبلفً سابقا، و

نه لو أنها لم تعترؾ له بهذه الصفة لما كان لمجلس األمن الدولً أن ، حٌث إاإلقلٌمٌة

.القوة العسكرٌة استخدامٌفوضه 
2

     

 

 

                                                           
 .010حازم محمد عتلم، مرجع سابق، ص  1
2
 .114، مرجع سابق، ص عبد المنعم أبو ٌونس ماهر 
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 خـــــاتمة:

إن موضوع استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة من أكثر المواضٌع المثٌرة للجدل  

والخبلؾ فً القانون الدولً العام، سواء من حٌث المفهوم، أو من حٌث ما هو مشروع 

من ذلك نظرٌة النزاعات  ،أو ؼٌر مشروع، ومن حٌث ارتباطه بفروع القانون األخرى

ت التً لها صبلحٌة استخدام القوة دون أو حتى الجهات أو الهٌباالمسلحة،  الدولٌة

 ؼٌرها.

إن ظاهرة استخدام القوة لٌست بالشًء الجدٌد فً الحٌاة البشرٌة، فمنذ األزمنة الؽابرة 

وعلى مر مختلؾ الحضارات التً عرفها اإلنسان، كان االحتكام للقوة أمرا مسلما به 

المجتمعات والشعوب. لكن بمرور الزمن ومع ومشروعا لفض وتسوٌة النزاعات بٌن 

بداٌة ظهور المبلمح األولى لتشكٌل التنظٌم الدولً، بدأت الشعوب والمجتمعات التً 

تطورت فً شكل دول فٌما بعد تدرك أهمٌة وضرورة الحد من ظاهرة استخدام القوة لما 

 لها من انعكاسات مدمرة على البشرٌة جمعاء.

للحد أو حظر استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة، بل  لم تكن المحاوالت األولى

ل فً تلك الفترة كان لتقٌٌده وتنظٌمه، والسبب فً ذلك أن استخدام القوة من طرؾ الدو

من مظاهر ممارسة السٌادة المطلقة، وظهرت البوادر األولى لتنظٌم اللجوء  بمثابة مظهر

كان أهمها اتفاقٌة  ،الدولٌة االتفاقٌات الستخدام القوة فً العبلقات الدولٌة من خبلل بعض

الخاصة بالتسوٌة السلمٌة للمنازعات الدولٌة، واتفاقٌة الهاي  0455الهاي األولى لعام 

الحرب التً بقٌت  وتمثل هذه االتفاقٌات مرحلة هامة فً سبٌل أنسنة، 0513الثانٌة لعام 

عمبل من أعمال الدول ٌرتبط بسٌادتها وبتقدٌرها، بحٌث اقتصر دور هذه المعاهدات 

 ،فحسب على تشجٌع الدول على تجنب الحرب واللجوء إلى التحكٌم لتسوٌة منازعاتها

ولكن دون أن تعنى بتحرٌم اللجوء الستخدام القوة المسلحة فً العبلقات بٌن الدول ونبذ 

 .نصوص صرٌحة وقطعٌةالعدوان ب

لقد كان إنشاء منظمة عصبة األمم بمثابة إعبلن عن بداٌة عصر التنظٌم الدولً 

القابم على أساس السبلم العالمً ونبذ كل مظاهر استخدام القوة، ؼٌر أن عهد عصبة 
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وجود الحرب كظاهرة إنسانٌة، بل حاول وضعها فً إطار قانونً إلضفاء  األمم لم ٌنؾ

كل  شروعٌة اللجوء إلى الحرب باستنفادة علٌها، فقد ربط العهد منوع من الشرعٌ

الوسابل السلمٌة من تحكٌم دولً، أو تسوٌة قضابٌة أو التحقٌق بواسطة المجلس، وعدم 

اللجوء للحرب قبل انقضاء مهلة ثبلثة أشهر من صدور قرار التحكٌم أو الحكم القضابً 

رم الحرب تحرٌما شامبل ومطلقا، وإنما إن عهد عصبة األمم لم ٌح أو تقرٌر المجلس.

اكتفى بتنظٌمها، وٌعتبر هذا أحد األسباب فً فشل عصبة األمم فً تحقٌق الهدؾ من 

 إنشابها فً حظر ومنع قٌام الحرب، وكانت النتٌجة اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة.

ٌقة المرة أبانت الحق عالمٌة الثانٌةإن حالة الدمار والخراب التً خلفتها الحرب ال

والمؤساوٌة الستخدام القوة فً العبلقات الدولٌة، وجعلت من تحرٌم استخدام القوة حتمٌة 

ال مفر منها، من هنا كان إنشاء منظمة األمم المتحدة كمنبر عالمً ٌجمع كل الدول 

لقوة، وفً سبٌل ي بها عن كل مظاهر استخدام احدها من أجل الرقً بالبشرٌة والنؤوٌو

ثاق األمم المتحدة مجموعة من األهداؾ والمقاصد الؽاٌة منها تحقٌق ازدهار تبنى مٌ ذلك

العالم ونبذ كل مظاهر استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة؛ إال أن المٌثاق لم ٌتجاهل حقٌقة 

وجود تلك الصراعات والنزاعات التً ٌمكن أن تثور بٌن الدول عند تضارب مصالحها، 

وة كاستثناء من قاعدة الحظر، فً حدود اعتبارها وسٌلة ال مفر لذا أبقى على استخدام الق

ى من خبلله ألي شكل منها لتسوٌة تلك النزاعات الدولٌة، أوال، كحق طبٌعً للدول تتصد

شكال العدوان الذي ٌهدد أو ٌمس سبلمتها الترابٌة أو استقبللها السٌاسً، وهذا ما من أ

من المٌثاق، أما الحالة الثانٌة،  10ٌه المادة ٌعرؾ بالدفاع الشرعً الدولً الذي نصت عل

فهً عندما ٌكون هناك تهدٌد أو إخبلل بالسلم واألمن الدولٌٌن، هنا أعطى الحق لمجلس 

لحفاظ على السلم واألمن األمن باعتباره صاحب االختصاص األساسً واألصلً فً ا

دوان على الشرعٌة فً اتخاذ كافة اإلجراءات التً ٌراها مناسبة لردع أي ع الدولٌٌن

الدولٌة والحفاظ على تبعات السلم واألمن الدولٌٌن طبقا ألحكام الفصل السابع من 

 المٌثاق. 
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بعد التطرق لموضوع مشروعٌة استخدام القوة فً العبلقات الدولٌة بالدراسة، 

 خلصنا إلى مجموعة من النتابج:

واقع العبلقات  هماإن المجتمع الدولً ٌجد نفسه فً مواجهة حتمٌتٌن فرض أوال:

ٌجد المجتمع الدولً نفسه فً مواجهة ظاهرة أو مشكلة تعد من بٌن  الدولٌة، فمن جهة

أكبر مشاكل المجتمع الدولً وأعقدها وأسبقها وجودا وربما أكثرها استمرارا مع الحٌاة 

ن تباٌن المصالح وتضاربها بٌن أعضاء  وهً مشكلة استخدام القوة، حٌث إالدولٌة، أال

ٌتحتم على  ام القوة أمر حتمً، ومن جهة أخرىالمجتمع الدولً ٌجعل اللجوء الستخد

المجتمع الدولً إٌجاد صٌؽة تنظٌمٌة تتولى حظر استخدام القوة أو إٌقافها إذا ما وقعت 

رض الواقع وجب الدولٌٌن، وألجل تجسٌد ذلك على أ فً سبٌل الحفاظ على السلم واألمن

أوجد  ، فإن المجتمع الدولًقانونً. وإٌمانا منه بهذه الفكرةبلورة ذلك فً إطار نظام 

نظاما قانونٌا لضبط استخدام القوة بؽٌة إخراجها من دابرة العمل الدولً ؼٌر المشروع 

إلى دابرة العمل الدولً المشروع، وكل هذا ٌعتبر أحد المقاصد واألهداؾ من وراء إقامة 

فً العبلقات الدولٌة هً نظام  ٌقوم على  التنظٌم الدولً، ومشروعٌة استخدام القوة

تكرٌس الحق الطبٌعً للدول فً الدفاع عن نفسها، وتحمل الجماعة الدولٌة مسإولٌة 

حماٌة كل عضو من أعضابها والسهر على أمنه من االعتداء، بمعنى أن لجوء أٌة دولة 

عطً الحق ٌ لة أخرى ٌعد بمثابة عدوانإلى استخدام القوة بصورة ؼٌر مشروعة ضد دو

 للدولة المعتدى علٌها الحق فً صده، كما ٌجب صده من جانب الجماعة الدولٌة كذلك.

حدد مٌثاق األمم المتحدة حاالت تهدٌد السلم واألمن الدولٌٌن أو اإلخبلل  ثانٌا:

تهدٌد أو التعدي على السبلمة الترابٌة البهما أو وقوع عمل من أعمال العدوان، من ذلك 

لسٌاسً ألٌة دولة، ما ٌعطٌها الحق فً التصدي لذلك العدوان، وحالة أو االستقبلل ا

من مٌثاق األمم المتحدة،  10الدفاع الشرعً عن النفس الفردي والجماعً نظمته المادة 

كما تم النص على الحاالت التً تجعل السلم واألمن الدولٌٌن عرضة للخطر فً  المادة 

لحصر، هذا ما ٌعطً الحق للمجتمع الدولً بل من مٌثاق األمم المتحدة على سبٌل ا 15

ٌوجب علٌه التحرك وتطبٌق تدابٌر نظام األمن الجماعً التً تتدرج من التدابٌر ؼٌر 
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العسكرٌة إلى ؼاٌة اللجوء الستخدام القوة العسكرٌة فً سبٌل الحفاظ على السلم واألمن 

م المتحدة عملٌة استخدام من مٌثاق األم 54الدولٌٌن. إضافة لما سبق، فقد نظمت المادة 

القوة ضد أٌة دولة ترفض أو تمتنع عن تنفٌذ حكم صادر بحقها من محكمة العدل الدولٌة. 

استنادا إلى مٌثاق األمم المتحدة، فهذه الحاالت السابقة الذكر هً فقط التً ٌجوز اللجوء 

ة فً ؼٌر هذه أما ؼٌر ذلك فإنه ال ٌجوز استخدام القو ،إلى استخدام القوة فً مواجهتها

الحاالت المذكورة، إذ حدد مٌثاق األمم المتحدة هذه الحاالت على سبٌل الحصر، ال بل 

 ٌجب االلتزام بها وعدم التوسع فٌها.

مٌثاق األمم المتحدة بالنص على الحاالت التً ٌجوز اللجوء  لم ٌكتؾ ثالثا:

بالعدٌد من الضمانات  الستخدام القوة فً مواجهتها فقط، بل أحاط عملٌة استخدام القوة

حتى ٌبقٌها دابما فً إطار الشرعٌة الدولٌة، فبالنسبة لحالة الدفاع الشرعً الدولً، حتى 

وإن اعترؾ بها المٌثاق كحق طبٌعً للدول تستعمله للتصدي ألي عدوان ٌهدد أو ٌمس 

سبلمتها الترابٌة أو استقبللها السٌاسً، فإنه وضع حدودا الستخدام القوة من طرؾ 

لدولة المعتدى علٌها بالرؼم من شرعٌته، ٌتوقؾ عند حدود صد العدوان أو عند تدخل ا

مجلس األمن الدولً. كما قٌد عمل مجلس األمن الدولً بمجموعة من الشروط وجب 

علٌه احترامها، فقرارات مجلس األمن المتعلقة باستخدام القوة ٌجب أن تصدر باألؼلبٌة، 

لموضوعٌة، وبعد أن ٌقرر مجلس األمن أوال أن الحالة على اعتبار أنها من المسابل ا

المعروضة علٌه تندرج ضمن حاالت تهدٌد أو اإلخبلل بالسلم واألمن الدولٌٌن التً نص 

صدر مجلس األمن قرارا باستخدام منه، وإذا ما أ 54و 15ً المادتٌن علٌها المٌثاق ف

تجنبا ألي انحراؾ أو تعسؾ القوة فبل بد أن ٌكون هو المشرؾ على هذه العملٌة وذلك 

من طرؾ الدول المشاركة فً استخدام القوة ومحاولتها النؤي بعٌدا عن األهداؾ المتوخاة 

من تنفٌذ القرارات المتعلقة باستخدام القوة، لذا ٌتوجب على الدول المكلفة بتنفٌذ قرارات 

فً هذا مجلس األمن الخاصة باستخدام القوة إببلغ مجلس األمن بكل ما تقوم به 

الخصوص لكً ٌتمكن هذا األخٌر من ممارسة اإلشراؾ الفعلً على عملٌة استخدام 

 القوة.
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ٌعتبر مٌثاق األمم المتحدة تطورا ملحوظا ٌحسب للمجتمع الدولً فً مجال  رابعا:

تؤطٌر استخدام القوة مقارنة مع عهد عصبة األمم، إال أنه من الناحٌة العملٌة، فاللجوء 

رؼبة الدول الكبرى الدابمة العضوٌة فً مجلس األمن الدولً، فتحرك  إلٌها ٌتوقؾ على

ولٌٌن مرهون بموافقة الدول مجلس األمن فً إطار مهمة الحفاظ على السلم واألمن الد

دابمة العضوٌة فٌه، ألن هذه األخٌرة تملك القدرة على عرقلة وإعاقة مجلس  الخمس

، فعمل مجلس «Veto»عمال حق النقض األمن فً أداء دوره، من خبلل تعسفها فً است

األمن مرهون بمدى عدم تعارضه مع مصالح هذه الدول، فالواقع الدولً برهن فً العدٌد 

إعماال ألحكام مٌثاق  ،من المرات على أن لجوء مجلس األمن الدولً الستخدام القوة

ٌقه، حفاظا األمم المتحدة، فً حقٌقة األمر لٌس من أجل تفعٌل نظام األمن الجماعً وتطب

من خبلل  ،على السلم واألمن الدولٌٌن، بل من أجل تحقٌق مصالح الدول الكبرى فقط

عملٌة استخدام القوة التً تصدر بقرار من مجلس األمن. المتتبع للمسار التارٌخً لتفاعل 

تعامل معها، منذ مجلس األمن الدولً مع األحداث الدولٌة ولجوبه الستخدام القوة فً ال

ٌجد أنه قد مر فً هذا الصدد بمرحلتٌن: األولى منذ نشؤة  ،إلى ؼاٌة الوقت الراهننشابه إ

ٌلجؤ كان مجلس األمن خبللها قل ما  األمم المتحدة وحتى بداٌة تسعٌنٌات القرن الماضً،

حالة واحدة إذ لم تشهد هذه المرحلة إال  إلى اتخاذ قرارات تتضمن استخدام القوة،

تبدأ مع تسعٌنٌات القرن ف، أما المرحلة الثانٌة 0511كورٌا سنة الستخدام القوة هً حالة 

الماضً وحتى الوقت المعاصر، فً هذه المرحلة نجد بؤن مجلس األمن الدولً أصبح 

وهناك العدٌد من الحاالت التً تشهد على ذلك، من ذلك  ،ٌتجه أكثر نحو استخدام القوة

لصومال، هاٌٌتً، كوسوفا وأخٌرا فً استخدام القوة ضد العراق، ٌوؼوسبلفٌا سابقا، ا

، فالربٌس الفرنسً السابق نٌكوال ساركوزي، وألجل القضاء على 6100لٌبٌا سنة 

سخر مجلس األمن الدولً وكانت النتٌجة تدمٌر بلد بالكامل  ،شخص الربٌس اللٌبً فقط

ة تحت ؼطاء حماٌة الدٌمقراطٌة، إذن فمجلس األمن لم ٌصبح سوى آلٌة الستخدام القو

 تماشٌا مع مصالح الدول الكبرى المهٌمنة علٌه.

أدى عجز مجلس األمن الدولً عن القٌام بدوره المطلوب فً حفظ السلم  خامسا:

واألمن الدولٌٌن، إلى بروز وتوسٌع دور الجمعٌة العامة فً مجال حفظ السلم واألمن 
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ن مجلس األمن الدولٌٌن، حٌث انتقلت سلطات استخدام القوة المسلحة لقمع العدوان م

الدولً إلى الجمعٌة العامة، كونه لم ٌستطع أن ٌقوم بدور فاعل فً نظام األمن الجماعً 

خبلل السنوات األولى من عمر منظمة األمم المتحدة. لقد كانت األزمة الكورٌة سنة 

الحالة التً أبانت الخلل والعٌب الذي ٌكمن فً آلٌات عمل مجلس األمن الدولً،  0511

هذا األخٌر عاجزا فً القٌام بدوره فً حماٌة السلم واألمن الدولٌٌن لدرجة أنه حٌث ظهر 

تعذر علٌه اتخاذ قرار بشؤن هذا الموقؾ. وتداركا لهذا الوضع، تم إدراج مسؤلة عجز 

مجلس األمن فً االضطبلع بدوره ضمن جدول أعمال الدورة الخامسة للجمعٌة العامة 

نوفمبر من نفس السنة قرارها  11أصدرت بتارٌخ ، التً 0511من سبتمبر سنة  61فً 

، وتضمن «مقرار االتحاد من أجل السل»أو  «قرار آتشسون»الشهٌر المعروؾ باسم 

القرار النص على إمكانٌة انعقاد الجمعٌة العامة فً جلسة طاربة كلما كان مجلس األمن 

ضطبلع بالمهام عاجزا بسبب عدم التوافق بٌن األعضاء الدابمٌن فً المجلس، عن اال

الموكلة إلٌه فً مجال حفظ السلم واألمن الدولٌٌن عندما ٌكون هناك نزاع أو وضع ٌهدد 

السلم واألمن الدولٌٌن أو ٌخل بهما أو عندما ٌكون هناك عمل من أعمال العدوان، وقد 

استلهم هذا القرار من وحً التفسٌر الواسع، الختصاصات الجمعٌة العامة فً ضوء 

 دئ األمم المتحدة. أهداؾ ومبا

وقد تم تفعٌل هذا القرار فً العدٌد من القضاٌا الدولٌة التً كامت تشكل تهدٌدا 

للسلم واألمن الدولٌٌن، من ذلك مثبل أزمة السوٌس أو العدوان الثبلثً على مصر، ففً 

هذه األزمة وجدت الجمعٌة العامة نفسها مضطرة لبلضطبلع بدورها المنصوص علٌه 

تحاد من أجل السبلم بعدما أخفق مجلس األمن من اتخاذ إجراءات رادعة فً قرار اال

بحق الدول المعتدٌة، والسبب فً حدوث شلل داخل مجلس األمن هو أن كل من برٌطانٌا 

وفرنسا عضوان دابمان فً مجلس األمن وبالتالً عرقبل كل ما من شؤنه إدانتهما أو على 

 .«Veto»امهما حق النقض األقل الطلب منهما سحب قواتهما، باستخد

إن النظام القانونً الستخدام القوة فً إطار الشرعٌة الدولٌة ٌبقى دون  سادسا:

المتعلقة بتشكٌل  41فعالٌة فً ظل تعذر استكمال آلٌات استخدام القوة، فوضع المادة 



  

337 
 

مرهون بنجاح المفاوضات التً  حت تصرؾ مجلس األمن موضع التنفٌذقوات دولٌة ت

تجري بٌن مجلس األمن والدول األعضاء، مما جعل أمر تشكٌل مثل هذه القوات فً كل 

مما أثر فً النهاٌة على دور مجلس  ،مرة ٌحتاج األمر إلٌها أمر ال ٌخلو من صعوبة

 األمن فً هذا الصدد، ربما لدرجة حرمانه من األداة العسكرٌة التً صممت لتعاونه فً

 عملٌة استخدام القوة للحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن.

هً بمثابة  من المٌثاق 43ص علٌها فً المادة حتى لجنة أركان الحرب المنصو 

مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة جهاز معاون لمجلس األمن فً األمور العسكرٌة، 

من حاجات حربٌة لحفظ  إلى مجلس األمن وتعاونه فً جمٌع المسابل المتصلة بما ٌلزمه

السلم واألمن الدولً والستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقٌادتها ولتنظٌم 

التً  أما المسابل المرتبطة بقٌادة هذه القوات، لٌح ونزع السبلح بالقدر المستطاعالتس

، وقد أدى الوصول أوال إلى اتفاق ٌقضً بتوفٌرها فستبحث بعد 43نصت علٌها المادة 

 ذلك إلى تجمٌد لجنة أركان الحرب نفسها. 

انطبلقا من دراستنا للموضوع والنتابج التً خلصنا إلٌها، وفً محاولة منا نقترح 

 التوصٌات التالٌة:

نصوص المٌثاق، ولسد  ن ٌشوبان أؼلباللذٌفً ظل الؽموض واللبس  أوال:

ألجل تكٌٌؾ الوقابع بما ٌخدم  الطرٌق أمام الدول التً تستؽل هذا القصور فً المٌثاق

مصالحها والحد من استخدامها المفرط للقوة تحت ذرابع مختلفة، وجب ضبط مفهوم 

القوة بدقة وكذا تحدٌد مظاهر استعمال القوة التً تشكل تهدٌدا أو إخبلال بالسلم واألمن 

 منه، 15الدولٌٌن بالتفصٌل، وهذا من خبلل مراجعة نصوص المٌثاق خصوصا المادة 

 من الدولً بتكٌٌؾ الوقابع استنادا إلى نصوص قانونٌة.بما ٌسمح لمجلس األ

بالرؼم من أن مٌثاق األمم المتحدة نص على أن منظمة األمم المتحدة تقوم  ثانٌا:

على مبدأ المساواة فً السٌادة بٌن جمٌع أعضابها، إال أن واقع العمل داخل مجلس األمن 

اء ؼٌر الدابمٌن ٌفقدون سٌادتهم فً مواجهة األعض الدولً ٌنفً ذلك، إذ أن األعضاء

صدار كافة القرارت الملزمة حتى تلك التً تتضمن الدابمٌن الذٌن ٌمتلكون سلطة إ
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استخدام القوة المسلحة، واالعتراض على كل ما ال ٌخدم مصالحهم بسبب حق النقض 

«Veto»من الدولً من القٌام بدوره فً المحافظة على ، لذا وحتى ٌتمكن مجلس األ

الحد من استخدام حق الفٌتو كؤن ال ٌكتسب فعالٌة إال إذا السلم واألمن الدولٌٌن، وجب 

كما هو علٌه الحال اآلن، أو حصره  واحد من طرؾورس بطرٌقة جماعٌة ولٌس م

بل وحتى إزالته والتقٌٌد من استعماالته بتحدٌد الموضوعات التً ٌجوز استخدامه فٌها، 

 باعتباره ٌتعارض مع مبدأ المساواة بٌن الدول.

تفعٌل دور الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بممارسة سلطات مجلس األمن فً  ثالثا:

حالة عجزه عن القٌام بالمهام المنوطة به، وذلك عن طرٌق إدراج نصوص فً المٌثاق 

 تحل محل قرار االتحاد من أجل السبلم.

ل إعطاء فعالٌة لعمل مجلس األمن فً التصدي لكل إخبلل بالسلم : من أجرابعا

واألمن الدولٌٌن وإضفاء سرعة علٌه، وجب أن ٌوضع تحت تصرفه جٌش دولً دابم فً 

من المٌثاق، التً تحتاج إلى  41كل وقت، بدال من تلك القوات التً تنص علٌها المادة 

رهونا بموافقتها، ما من شؤنه أن ٌؤخذ إبرام االتفاقات الخاصة مع الدول، لٌبقى األمر م

ال ٌمكن السٌطرة علٌها فٌما بحٌث تؤزم األمور تفاقم األوضاع ووقتا ربما ٌطول، ٌقابله 

 بعد.

بؽٌة التصدي للتعسؾ الذي قد ٌصدر من مجلس األمن الدولً فً اللجوء  :خامسا

ة باعتبارها الستخدام القوة المسلحة، وجب إعطاء دور رقابً لمحكمة العدل الدولٌ

فً األعمال واإلجراءات التً ٌتخذها  ضابً الربٌسً لؤلمم المتحدة، للبتالجهاز الق

حفظ السلم واألمن الدولٌٌن، بل أكثر من ذلك، ألمن الدولً، والمتعلقة أساسا بمجلس ا

 وجود رقابة قضابٌة من شؤنه أن ٌضفً شرعٌة أكثر على عمل مجلس األمن الدولً.
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-العامة والمبادئ النظرٌات:  العام الدولً القانون هٌف، أبو صادق علً -40

-الدولً التنظٌم-الدولٌة العالقات-الدولً النطاق-الدولً القانون أشخاص

 .6111 اإلسكندرٌة، المعارف، منشؤة والحٌاد، الحرب-الدولٌة المنازعات

المجلس  العام، الدولً والقانون اإلسالمٌة الشرٌعة منصور، علً علً -46

 .0534 القاهرة، العلى للشإون اإلسالمٌة،

 دراسة: والمتخصصة واإلقلٌمٌة الدولٌة المنظمات الشكري، ٌوسف علً -41

 العالمٌة الصحة ومنظمة العربٌة والجامعة المتحدة واألمم األمم عصبة فً

 .6111 مصر، والتوزٌع، للنشر إٌتراك اللٌبً، األحمر الهالل وجمعٌة

 هومة، دار الثانٌة، الطبعة النزاعات، لحل الدولً القانون هللا، سعد عمر -44

 .6101 الجزائر،

 األولى، الطبعة ٌرحل، ونظام تبقى منظمة: المتحدة األمم البٌاطنة، فإاد -41

 .6111 بٌروت، والنشر، للدراسات العربٌة المإسسة

 أسامة دار األول، الجزء والعسكرٌة، السٌاسٌة الموسوعة البٌطار، فراس -42

 .األردن عمان، والتوزٌع، للنشر

  الدولٌة، الشرعٌة فرض فً القوة استخدام ٌونس، أبو المنعم عبد ماهر -43

 .6114 اإلسكندرٌة، المصرٌة، المكتبة

 -المتحدة األمم -العامة النظرٌة: الدولٌة المنظمات قانون أفكٌرٌن، محسن -44

 الدولٌة المنظمات -بها المرتبطة المتخصصة الدولٌة الوكاالت أو المنظمات

 .6101، العربٌة النهضة دار ،اإلقلٌمٌة

 الحلبً منشورات الخامسة، الطبعة العام، الدولً القانون المجذوب، محمد -45

 .6114 بٌروت، الحقوقٌة،

 الثانٌة، الطبعة األول، الجزء العام، الدولً القانون مبادئ بوسلطان، محمد -11

 .6111 الجزائر، الجامعٌة، المطبوعات دٌوان

 الطبعة المعاصر، الدولً القانون فً القوة استخدام الموسى، خلٌل محمد -51

 .2004 األردن، للنشر، وائل دار األولى،
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 دار الثانٌة، الطبعة الشرعٌة، السٌاسة فً والقتال الجهاد هٌكل، خٌر محمد -52

 .1996 لبنان، البٌارق،

 أو العام الدولً القانون: السالم قانون فً الوسٌط الغنٌمً، طلعت محمد -53

 .1993 اإلسكندرٌة، المعارف، منشؤة السلم، وقت األمم قانون

 الحدٌثة، المصرٌة المكتبة الحرب، قانون الشرٌف، الجواد عبد محمد -54

 .2003 القاهرة،

 األولى، الطبعة اإلسالم، فً والمستجدة األصٌلة الحرب قواعد طً، محمد -55

 .2017 بٌروت، والتوزٌع، والنشر للطباعة الدٌوان

محمد سٌد عبد التواب، الدفاع الشرعً فً الفقه اإلسبلمً: دراسة مقارنة،  -56

 .1983الطبعة األولى، دار عالم الكتب، القاهرة، 

 المستقبل، وآفاق الواقع: العربً الخلٌج أمن إسماعٌل، صادق محمد -57

 .2014 مصر، والنشر، للتدرٌب العربٌة المجموعة

 جامعة مطبوعات العام، الدولً القانون إلى مدخل شكري، عزٌز محمد -58

 .1982 سورٌا، دمشق،

 مكتبة الجدٌدة، الغربٌة والهٌمنة الخلٌج مؤساة الجمالً، فاضل محمد -59

 .1992 مدبولً،

 مكتبة الجنائً، الدولً القانون فً الشرعً الدفاع حق خلف، محمود محمد -60

 .1973 القاهرة، المصرٌة، النهضة

 األولى، الطبعة الدولٌة، للعالقات اإلسالمً التنظٌم محمد، نصر محمد -61

 .2016 مصر، والتوزٌع، للنشر العربٌة الدراسات مركز

 األولى، الطبعة والقانون، الشرٌعة فً اإلرهاب جرادي، أحمد ولٌد محمد -62

 .2008 لبنان، النفائس، دار

، اإلسكندرٌة الدار الجامعٌة، الدولٌة، المنظمات الحمٌد، عبد سامً محمد -63

1979. 
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 بمسائل المتعلقة الدولٌة القضاٌا لبعض ملخص الدٌن، محً محمد -64

 .2011/2012 الدولٌة، المسإولٌة

 القانون فً المقاومة لحركات القانونٌة األسانٌد الخٌر، أبو مصطفى -65

 .2017 عمان، والتوزٌع، للنشر الجنان دار األولى، الطبعة الدولً،

 العربٌة، النهضة دار الثانٌة، الطبعة الدولٌة، المنظمات شهاب، مفٌد -66

 .1974، القاهرة

 الدولً، الجماعً واألمن القومً األمن كامل، مصطفى شوقً ممدوح -67

 .1985 القاهرة، والتوزٌع، للنشر العربٌة النهضة دار األولى، الطبعة

 فً دراسة: الدولً التحالف سٌاسات منصور، مصطفى محمود ممدوح -68

 األنساق واستقرار القوى توازن فً األحالف ودور الدولً التحالف نظرٌة أصول

 .1997، القاهرة مدبولً، مكتبة الدولٌة،

 النزاعات فً المتحدة مماأل تدخل قاسم، زٌدان الرحمان عبد مسعد -69

مصر،  اإلسكندرٌة، للنشر، الجدٌدة الجامعة دار الدولً، الطابع ذات غٌر المسلحة

2003. 

 مصر، الوفاء، دار المسلمٌن، غٌر مع التعامل قواعد البهنساوي، سالم -70

2012. 

 وحتمٌات الدولٌة الشرعٌة مبادئ بٌن النووي السالح طاهر، محمد رانٌة -71

 الطبعة الشمالٌة، وكورٌا إٌران من لكل النووٌة للسٌاسات مقارنة دراسة: القوة

 .2014 القاهرة، للمعارف، العربً المكتب األولى،

 المشروعٌة وعدم المشروعٌة بٌن الدولً التدخل السٌد، القوي عبد سامح -72

 .2012 اإلسكندرٌة، الجدٌدة، الجامعة دار الدولٌة، الساحة على وانعكاساته

 والدبلوماسٌة الدولٌة للعالقات األساسٌة المبادئ باناجة، أحمد محمد سعٌد -73

 األولى، الطبعة العام، الدولً والقانون اإلسالمً التشرٌع بٌن والسلم الحرب وقت

 .1985 بٌروت، الرسالة، مإسسة



  

346 
 

 واإلقلٌمٌة، الدولٌة المنظمات قانون فً الوجٌز ،............................ -74

 .1987 بٌروت، الرسالة، مإسسة  الثانٌة، الطبعة

 األولى، الطبعة العام، الدولً القانون فً الوسٌط الفتالوي، حسٌن سهٌل -75

 .2002 بٌروت، العربً، الفكر دار

 دار واإلقلٌمٌة، العالمٌة الدولٌة المنظمات مبادئ ،........................ -76

 .2010 األردن، والتوزٌع، للنشر الثقافة

 األول، الجزء المتحدة، األمم أهداف: المتحدة األمم ،........................ -77

 .2011 عمان، والتوزٌع، للنشر الحامد دار األولى، الطبعة

 الطبعة األول، الجزء الدولٌة، المنظمة نظرٌة ،......................... -78

 .2011 عمان، والتوزٌع، للنشر الحامد دار األولى،

 التغٌٌر آلٌات من كآلٌة األمرٌكٌة الذكٌة القوة مقتربات الهرمزي، سٌف -79

 العربً المركز األولى، الطبعة أنموذجا، األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات :الدولً

 .2016 بٌروت، السٌاسات، ودراسة لألبحاث

 الخامسة، الطبعة اإلنسانً، الدولً القانون فً محاضرات م،تلع شرٌف -80

 .2005 مصر، القومٌة، الكتب دار

 دار الدولٌة، والمنظمات الدولة: الدولً المجتمع أشخاص جمال، قاسمٌة -81

 .2013 الجزائر، هومة،

 المشروعٌة: الدولً القانون فً القوة استخدام حظر مبدأ فضٌل، لحرش -82

 .2018 القاهرة، الحدٌث، الكتاب دار القوة، الستخدام القانونٌة

 قواعد وفق دراسة :تسوٌتها وطرق الدولٌة المنازعات درباش، عمر مفتاح -83

 للكتاب، الحدٌثة المإسسة األولى، الطبعة العام، الدولً والقانون الفقه وأحكام

 .2013 لبنان،

 للنشر مجدالوي دار السٌاسة، علم موسوعة الجاسور، الواحد عبد ناظم -84

 .2009 األردن، والتوزٌع،
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 للنشر الكندي دار الدولٌة، العالقات فً مقدمة طشطوش، المولى عبد هاٌل -85

 .2010 األردن، والتوزٌع،

 المعاصرة والسٌاسٌة العسكرٌة األحالف برغش، آل سعٌد محمد هشام -86

 دار األولى، الطبعة األول، المجلد مقارنة، فقهٌة دراسة: علٌها المترتبة واآلثار

 .2013 القاهرة، المصرٌة، الكتب

 الدولٌٌن، واألمن السلم حفظ فً العام األمٌن دور الجنابً، صالح هدٌل -87

 .2014 القانونٌة، لإلصدارات القومً المركز األولى، الطبعة

 التارٌخ، ومسار األمم طبٌعة حول أفكار: العالمً النظام كٌسنجر، هنري -88

 والتوزٌع، للنشر الكنوز دار راضً، أشرف: وتحلٌل ترجمة األولى، الطبعة

 .2015 القاهرة،

 منظمة األبحاث، مركز اإلسرائٌلً، العسكري المذهب الكٌالنً، هٌثم -89

 .1969 بٌروت، الفلسطٌنٌة، التحرٌر

 دار الخامسة، الطبعة مقارنة، فقهٌة دراسة:  الحرب آثار الزحٌلً، وهبة -90

 .2013 دمشق، الفكر،

: الصهٌونً العقل تشكٌل حرب، جمٌل رجائً الخزاعلة، طالب ٌاسر -91

 .2017 األردن، والنشر، للصحافة الخلٌج دار الدولة، ٌهودٌة نحو السعً

 

 قاالتثانيا: الم

 الدولً األمن مجلس عن الصادرة القرارات مشروعٌة » حسونة، نسٌم رمزي -1

 ،01 العدد ،27 المجلد ،والقانونٌة االقتصادٌة لعلوما مجلة ،« علٌها الرقابة وآلٌة

 .2011 دمشق، جامعة

 ،« الباردة الحرب إنتهاء بعد الناتو لحلف الجدٌدة األدوار » حافظ، حسٌن طالب -2

 بغداد، والدولٌة، االستراتٌجٌة الدراسات مركز ،46 العدد ،الدولٌة الدراسات مجلة

2010. 
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 الدولً القانون ضوء فً االلكترونً الفضاء أسلحة » الصادق، عبد عادل -3

 مكتبة المستقبلٌة، الدراسات وحدة ،61 العدد ،أوراق سلسلة ،« اإلنسانً

 .6102 االسكندرٌة، االسكندرٌة،

 النزاعات تسوٌة فً الدولٌة السالم حفظ عملٌات دور » جدوع، جبار محمد -4

 الكوفة، جامعة ،14 العدد ،الكوفة دراسات مركز مجلة ،« الداخلٌة المسلحة

6101. 

 عالم سلسلة ،« العالمٌة السٌاسة فً والتكتالت األحالف » شكري، عزٌز محمد -5

 .1978 الكوٌت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطنً المجلس ،07 العدد ،المعرفة

 زمن فً العام الدولً القانون فً المسلحة القوة استخدام » جوٌلى، سالم سعٌد -6

 فً للبحار الدولً القانون فً التطبٌقات أهم إلى اإلشارة مع تحلٌلٌة دراسة: السلم

 جامعة الحقوق، كلٌة الخامس، العدد ،االقتصادٌة القانونٌة المجلة ،« السلم زمن

 .1993 مصر، الزقازٌق،

 للقانون المصرٌة المجلة ،« والتدعٌم اإلنهٌار بٌن المتحدة األمم » شهاب، مفٌد -7

 .1968 القاهرة، ،24 المجلد ،الدولً

 المجلة ،« التقلٌدي الدولً القانون فً القوة استخدام مبررات » صالح، وٌصا -8

 .1976 مصر، ،32المجلد ،الدولً للقانون المصرٌة

 

  واألطروحات ثالثا: المذكرات

 الماجستير مذكرات -1

 ماجستٌر ةمذكر العام، الدولً القانون فً الشرعً الدفاعالعمري زقار منٌة،  - أ

 والعلوم الحقوق كلٌة الدولٌٌن، الجنائً والقضاء القانون فرع العام القانون فً

 .6100 قسنطٌنة، جامعة السٌاسٌة،

 مذكرة اإلنسانً، الدولً القانون إطار فً القوة استخداممرزق عبد القادر،  - ب

 .2012 الجزائر، جامعة الحقوق، كلٌة ماجستٌر،

منع استعمال القوة فً ضوء الممارسات الدولٌة المعاصرة،  محمد حنٌن، - ت

رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا فً القانون العام، كلٌة العلوم القانونٌة 

 .0551واالقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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 على الحرب خالل من الناعمة للقوة األمرٌكً المفهومهاشم محمد السعٌدي،  - ث

 جامعة العام، القانون فً المعمقة العلٌا الدراسات دبلوم لنٌل رسالة العراق،

 .2004 الرباط، الخامس، محمد

 

 أطروحات الدكتوراه -2

 أطروحة الدولٌة، وغٌر الدولٌة المسلحة النزاعات بٌن التمٌٌز بن عٌسى زاٌد، - أ

 بسكرة، خٌضر، محمد جامعة السٌاسٌة، والعلوم الحقوق كلٌة دكتوراه،

2017. 

 فً دراسة: الدولٌة المنظمات تبرمها التً المعاهداتمحمد طاهر أورحمون،  - ب

 أو الدولٌة والمنظمات الدول بٌن الدولٌة المعاهدات لقانون فٌنا اتفاقٌة ضوء

 فً دولة دكتوراه شهادة لنٌل أطروحة ،1986 لعام الدولٌة المنظمات بٌن فٌما

 .2008 الجزائر، جامعة الحقوق، كلٌة العام، القانون

ٌة وٌصا صالح، العدوان المسلح فً القانون الدولً: الجوانب القانونٌة األساس - ت

دكتوراه، كلٌة الحقوق، جامعة القاهرة،  الستخدام القوة المسلحة، أطروحة

1975. 

 أطروحة الدولٌة، العالقات فً الحروب تحرٌم مبدأٌحً الشٌمً علً،  - ث

 .1976 القاهرة، جامعة الحقوق، كلٌة  دكتوراه،

 

 رابعا: المواثيق واالتفاقيات الدولية

 المواثيق -1

 عهد عصبة األمم. - أ

 مٌثاق األمم المتحدة.  - ب

 النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة.  - ت

  

 اإلتفاقيات الدولية -2

اتفاقٌة الهاي المتعلقة بقواعد واعراف الحرب البرٌة، الموقعة بتارٌخ  - أ

 .1899جوٌلٌة 19

اتفاقٌة الهاي الخاصة باحترام قوانٌن وأعراف الحرب البرٌة، الموقعة   - ب

 .1907أكتوبر  18بتارٌخ 
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اتفاقٌة الهاي بشؤن حقوق وواجبات الدول المحاٌدة واألشخاص المحاٌدٌن فً   - ت

 .1907أكتوبر  18حالة الحرب البرٌة، الموقعة بتارٌخ 

 .1949أوت  12اتفاقٌات جنٌف األربعة، الموقعة بتارٌخ   - ث

بروتوكول جنٌف المتعلق بالتسوٌة السلمٌة للنزاعات الدولٌة، الموقع بتارٌخ   - ج

 .1924أكتوبر  02

معاهدة لوكارنو الخاصة بالتسوٌة السلمٌة للنزاعات الدولٌة عن طرٌق   - ح

 .1925أكتوبر  16التحكٌم أو التسوٌة القضائٌة، الموقعة بتارٌخ 

م الحرب وحل النزاعات الدولٌة بالطرق كٌلوغ الخاص بتحرٌ - مٌثاق برٌان  - خ

 .1928أوت  27السلمٌة، الموقع بتارٌخ 

 

 وثائك األهن الوتحذج -3

 الجوؼيح الؼاهح لراراخ - أ

، ذذد ػ٘ٞإ 1950ٗٞكٔثش  03تراس٣خ  اُظادس 377هشاس اُجٔؼ٤ح اُؼآح سهْ  -

 اإلذذاد ٖٓ أجَ اُغالّ.

بمبادئ العبلقات الودٌة  الخاص 6261 الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة رقم قرار -

 .0531أكتوبر  64بتارٌخ  لتعاٌش السلمً بٌن الدول، الصادروا

، 1974دٌسمبر  14الصادر بتارٌخ  3314قرار الجمعٌة العامة رقم  -

 تعرٌف العدوان. المتضمن

بحظر استخدام القوة،  الخاص 4666مة لؤلمم المتحدة رقم الجمعٌة العا قرار -

 .0543نوفمبر  04الصادر بتارٌخ 

 قرارات مجلس األمن الدولً - ب

بشؤن  1990أوت  02الصادر بتارٌخ  660قرار مجلس األمن الدولً رقم  -

 الغزو العراقً للكوٌت.
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 1990نوفمبر  29الصادر بتارٌخ  678قرار مجلس األمن الدولً رقم  -

 المتضمن فرض عقوبات على العراق.

 .1992 نوفمبر 16 بتارٌخ الصادر 787 مجلس األمن الدولً رقمقرار  -

 المتعلق بالحرب الدائرة فً جمهورٌة البوسنة والهرسك.

 1992 نوفمبر 19 بتارٌخ الصادر 788 رقم الدولً األمن مجلس قرار -

 األهلٌة الحرب خالل لٌبٌرٌا إلى أسلحة تورٌد على حظر بفرض القاضً
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 .والهرسك البوسنة جمهورٌة فً اآلمنة المناطق حماٌة أجل من القوة باستخدام

 

 اآلراء االستشارية لمحكمة العدل الدولية  - خ

 المتحدة األمم نفقات ببعض المتعلق الدولٌة العدل لمحكمة اإلستشاري الرأي -

 جوٌلٌة 20 فً الصادر( المتحدة األمم مٌثاق من 17 المادة من 02 الفقرة)

1962. 

 ما دولة استخدام مشروعٌة حول الدولٌة العدل لمحكمة اإلستشاري الرأي -

  .1996 جوان 08 فً الصادرة مسلح نزاع فً النووٌة لألسلحة
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 :ملخص

 على القضاء إلى إضافة وتعزٌزهما الدولٌٌن واألمن السلم على الحفاظ مسؤلة احتلت

 تحقٌق وقضٌة الدول، انشؽاالت قابمة فً مهما ومركزا كبٌرا حٌزا تهدٌدهما، مصادر كافة

 بتؤطٌر التفكٌر أن حٌث المعاصرة، الحٌاة تمٌز جدٌدة ظاهرة لٌست الدولٌٌن واألمن السلم

 الفقهاء من العدٌد تفكٌر فً متقدم تارٌخ إلى ٌرجع قانونً إطار فً وتنظٌمها القوة استخدام

 فً القوة استخدام ظاهرة من الحد سبٌل فً قرون خبلل جهدا ٌدخروا لم الذٌن القانون وعلماء

 واألمن السلم استتباب منها الؽرض كان مشارٌع عدة ظهرت هنا ومن الدولٌة، العبلقات

 . الدولٌة المجموعة تنظٌم خبلل من الدولٌٌن

 المعاصر الدولً التنظٌم عن نتج ما استخدام على أساسً بشكل الدولٌة الجهود تركزت

 منظمة ومٌثاق األمم عصبة عهد مثل الدولٌة المنظمات مواثٌق مثل من قانونٌة ونظم أحكام من

 عن الشرعً الدفاع فً للدول الطبٌعً الحق على أبقت قانونٌة، بنظم جاءت التً المتحدة األمم

 من هذا الحق، هذا استعمال فً تعسؾ هناك ٌكون ال حتى سلفا محددة شروط ضمن نفسها

 العدوان أشكال لكافة التصدي فً الدولً والتعاون التكافل مبدا تكرٌس أخرى جهة ومن جهة،

 الدولٌٌن والسلم األمن لحفظ الربٌسٌة األداة بمثابة لٌكون الجماعً األمن نظام خبلل من

 .الدولً المجتمع لعموم الجماعً األمن وتحقٌق

Résumé : 

La question du maintien et du renforcement de la paix et de la sécurité 

internationales ainsi que de l’élimination de toutes les sources de leur menace 

occupe une place importante et centrale dans la liste des préoccupations des 

États. Il a avancé la pensée de nombreux juristes et juristes qui n’ont ménagé 

aucun effort au cours des siècles pour réduire le phénomène du recours à la 

force dans les relations internationales. 

Les efforts internationaux ont principalement porté sur l’utilisation des 

dispositions et des systèmes juridiques découlant de la réglementation 

internationale contemporaine, tels que les pactes d’organisations 

internationales telles que la Société des Nations et la Charte des Nations 

Unies, accompagnée de systèmes juridiques qui préservaient le droit naturel 

des États de se défendre dans des conditions déterminées. D'autre part, le 

principe d'interdépendance et de coopération internationale dans la lutte 

contre toutes les formes d'agression par le biais du système de sécurité 

collective doit être consacré afin de servir d'instrument principal pour le 

maintien de la paix et de la sécurité internationales et la réalisation de la 

sécurité collective pour l'ensemble de la communauté internationale.  
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