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شكر وتقدير
الحمدُُهللُالذيُبنعمته ُتهتاُاللهالحا

ُحمهداُُيليه ُبعيهياُنعمه ُل هلطُنهل ان ُعله ُفضهل ُلرممه ُ

لمن ه ُلع ايههااُالت ه ُاُتعههدُلاُتحل ه ُُلأنُُينههمُل ه ُأنههبامُاتمههااُلههذاُالعمههطُالمتلاض ه ُلأنهههل ُ
نبحان ُأنُينف ُب ُلأنُينددُعل ُالدممُالخ

ُ.

ينمن ُأنُأتقداُال ُ امعةُالشم ُاأللن ُالمهلرم ُبخهالاُالشهرم ُعله ُأنُأتاحه ُله ُ لهمُُالعلهاُ
بينُ نباتهاُ .
ُلأنُُأنههديُخههالاُالتقههديمُللههدرتلمُعبههدُالنههلاُالهمهها
الباح ه

ُلتفضههل ُبهههنُيُعههيُنُُمش همفاُُأراديميههاُُعل ه ُ

ُلثقت ه ُالم لقههةُالت ه ُمنحهههاُللباح ه ُليقههلاُبعمل ه ُلي تهههدُبرههطُحميههةُلانههتقلليةُمعب ه امُعههنُ

أفراماُلشخليت ُلرناعات ُ .
رماُأشهرمُاألنهاتذ ُاألفاضهطُبرليهةُالحقهل ُفه ُ امعهةُالشهم ُاأللنه ُعله ُأنُفتحهلاُأمهام ُنهبطُ
لللجُدمانةُالقانلن ُف زالاُاهللُعن ُ ميعاُُخيمُال زاءُ .
ُ
لالشرمُملللطُال ُرطُمنُأنهاُلرانُنبباُُف ُتينيمُُالقيااُبهذاُالدمانةُالمتلاضعةُ .
ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالباح ُُُ ُ

ُُأحمدُالمهديُالدليك ُ

ه

األهداء
الى الوالد الحبيب العطوف...رحمه اهلل تعالى ...وأسكنه الفردوس األعلى...
الذي عانقني باكي ا عند حصولي على الماجستتير األولتى ...قبتل حتوالي ربتر قرن...ليغيتب عنتي
في هذه ...بداية هذا العام  ...7102بعد أن بذل وسعه ليعلمني...
التى والتدتي الغاليتتة ...ستيدة الحكمتة والكلمتتة ...أستأل اهلل راتاها ...مدرستتتي ومعلمتتي التتي لتتم
أعرف مثلها...
الى الزوجة الوفية المتفانية ...وأبنائي وبناتي الغالين ...رفاق الدرب...
الى أشقائي األحبة ...وشقيقتاي الحبيبتين...سندي...
أن يشتتعل
التتى متتن هيتتأ بحكمتتته وبصتتيرته وصتتبره ستتبل التعلتتيم العصتتري ألبنتتاء جيلتتي ...واختتتار ْ
ط ْر
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بمتن َ
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ا
معه صب ار ...ويستمر في مسيرة الحياة شريفا...
أن يستود فيهتا
أن يحتل بهتا الوئتام...و ْ
الى بلدي الحبيب ليبيا ...موئل األبتاء واألجداد...أستأل اهلل ْ
العدل...
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الملخص
امتب ُالقانلنُالدلل ُالعااُمنذُنشهت ُبالدللةُباعتباملاُالشخا ُاألنان ُللقانلنُالدلل ُ
لردُمماُبمماحطُعد ُتهث اُم ُفيها ُباليملفُالدلليةُلالتاميخيةُ.لرد ُشهدُالعااُُ 1991نهايةُالحممُ
ُ
البامد ُليهلمُتحلا ُلائلةُف ُالنيااُالدلل ُلبزلغُماُيعمفُبالعللمةُ.األممُالذيُرانُل ُأثماُ
ف ُالمفالياُال ديد ُف ُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُلحالةُالدللةُالل نيةُلأمرانهاُ .
لذلكُرام ُلذاُالدمانةُبمحاللةُتحديدُتهثيمُالتغي ام ُالدلليةُف ُفتم ُماُبعدُالحممُالبامد ُ
عل ُبعض ُ لانم ُالقانلن ُالدلل ُالمعالم ُمنذ ُم ل ُتنعينيا ُالقمن ُالعشمين ُلحت ُيلمناُ
لذا ُمتمثلة ُف ُفمعين ُمن ُلما ُالقانلن ُالدلل ُلحقل ُااننان ُلالقانلن ُالدلل ُللبيئة ُلآليتينُ
ُلالمحرمةُال نائيةُالدللية ُلماُلا ه ُأنملذج ُالدللةُالل نية ُألُ
ألنفاذا ُلما ُم لس ُاألمنُالدلل ُ
الدلليةُلاات الا ُالقانلنيةُالمعالم ُ .
ُ
القلمية ُف ُيطُلذاُالتحلا ُ
حي ُان لق ُالدمانة ُمن ُأناس ُعاا ُلل ُتحديد ُالضمانا ُالقانلنية ُللدللة ُف ُالقانلنُ
الدلل ُالعاا ُثا ُالتعمف ُعل ُألا ُملمح ُالتغي ام ُالدللية ُلأدلاتها ُالمؤثم ُبعد ُانتهاء ُالحممُ
البامد ُلمن ُثا ُ ُالتحلط ُالذي ُ أم ُعل ُمضامين ُالقانلن ُالمعالم ُلخالةُ ُالمبادئ ُالمتعلقةُ
بالدللة ُلمنها ُمبدأ ُنياد ُلانتقلط ُالدلط ُلمبدأ ُعدا ُالتدخط ُف ُشؤلن ُالدلط ُ ُلانتقالها ُمنُ

ك

المفهلاُالتقليديُال ُالمفهلاُالمعالم ُلللاُ ُال ُتحديد ُأثمُذلك ُلتداعيات ُعل ُالدللةُالل نيةُ
ألُالقلميةُ .
لردُخلل ُالدمانةُال ُأنُ ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُردُشهدُتحلاُ ُربي اُم ُف ُمضامين ُ
لردُأثم ُالتغي ام ُالدلليةُبشرطُلاضحُعل ُآليا ُت بيق ُلأنُ ُالدللةُالل نية ُألُالقلمية ُمغاُ
رلنهاُالشخاُاألنان ُف ُالقانلنُالدلل ُفقدُت ام ع ُمرانتها ُنتي ةُعلامطُعد ُلل ُف ُلذاُ
الممحلة ُمن ُالتغي ام

ُا ُتباد ُأل ُتختف ُرشخا ُدلل

ُللرنها ُتلا

تحتاجُمعهاُال ُ ملةُمنُاألدلا ُلاآلليا ُلمن ُانهياملاُ ُ.
الكلمات المفتاحية :القان ُلنُالدلل ُالمعالم ُالدللة ُالعللمة.

ُأزمة ُنياد ُلأزمة ُدللة ُ
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Abstract
The development of the Public International Law was related to the
state, since its inception as a person of international law. Both of them have
had witnessed several stages in which they were affected by the
international and historical circumstances.
In this context, the year 1990, have witnessed the end of the cold
war and the appearance of major transformations in the international
system, leading to the emergence of what is known as the globalization,
which had many affects on the contents of the new contemporary
international law, and the nation state and its pillars.
Therefore, this study was aimed for the determination of
international changes in the period after the cold war on some aspects of
the contemporary international law, represented in two branches which are
the international human rights law, and the international law of
environment, also the new concepts to apply the international law
represented in the role of UN Security Council and the establishment of the
International Criminal Court. And finally to conclude what the nation-state
has faced under these transformations.

م

The study started from a general foundation, which is the definition
of international guarantees for the state in the general international law ,
and then identify the most important features of international changes and
it's influential tools, then the shift in the content of contemporary law,
specially the principles related to the state, such as the principle of
sovereignty and the principle of non-interference, and its transition from
the traditional concept to the contemporary concept, also the fate of the
nation state.
Finally the study concluded that the contemporary international law
had witnessed a huge shift in its concepts, and the international changes
have clearly influenced the mechanisms of its implementation.
Therefore, the nation state, despite being the main person in the
international law, has lost a lot of its role due to several factors, and at this
stage of changes the state does not disappear, yet it faces a crisis of
sovereignty and a crisis of state, which points to the need of set of tools and
mechanisms to prevent its collapse.
Key words: the contemporary international law, nation state, globalization.

1

الفصل األول ُ
خلفيةُالدمانةُلألميتها
أوالا :تمهيد
الدللة ُل ُالشخا ُالمئيس ُف ُالقانلن ُالدلل ُالعاا ُُلل ُاللحد ُاانانية ُف ُبناءُ
لذلكُفانُأمنُلانتقمامُالم تم ُالدلل ُيقلا ُبشرطُأنان ُعل ُ
ُ
ُ

الم تم ُالدلل ُ ُلنيام ُالحدي

امُالدلطُلالتعالنُالبناءُفيماُبينهاُلف ُرلاعدُالقانلنُالدلل ُ .
ُ
انتقم
ُلف ُالنيااُالقانلن ُنلاءُأرانُداخلياُ ُأاُدللياُ ُفانُالشخا ُيعن ُرطُمنُتخا ب ُأحرااُ
لذاُالنيااُالقانلن ُلتمل ُعلي ُمباشم ُالتزاما ُألُلتمنح ُحقلراُ ُُلالقانلنُالدلل ُالعااُباعتباماُ
نيااُرانلن ُللُالذيُيعينُااشخااُالدلليينُالخاضعينُلقلاعداُُلمرابت ُُللذاُالشخليةُتتعينُ
بل ُعااُبهممينُأنانيينُلماُ:االطُللُالقدم ُعل ُالتعبيمُعنُاماد ُذاتيةُمنتقلةُخالةُف ُ
ُلااختلالا ُالدلليةُلفقاُُ
م اطُالعلرا ُالدللية ُُلالثان ُللُالقدم ُعل ُممامنةُبعضُالحقل ُ
ألحراا ُالقانلن ُالدلل ُالعاا

()1

ُ ُلتعد ُالدللة ُمن ُالناحية ُالقانلنية ُألن ُااشخاا ُالدلليينُ

اختلالاُُ ُلنل ة ُُلاُزال ُتعتبمُأحننُتنيياُنيان ُف ُالم تم ُالدلل (ُ .)2
ُ

( )1العطية ،غسان ( .)2015القانون الدولي العام ،ط ،1دار السنهوري ،بيروت :لبنان ،ص.167
( )2المجذوب ،محمد ( .)2007القانون الدولي العام ،ط ،6دار السنهوري ،بيروت :لبنان ،ص.5
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لترلينُالدللةُلل ُ:الشعمُلاارلياُ
ُ
ُ ُلردُاتف ُفق ُالقانلنُالدلل ُعل ُضملم ُا تماعُثل ُأمرانُ
ُالقضاءُلالقانلنُالدلل ُاللضع ُرماُيدطُعل ُذلكُ
ُ
ُلالنل ة ُالحارمة ُ ُلردُانتقمُلذاُالمبدأ ُف
بعضُر ام ام ُالتحريا(ُ ُ 1لنللاُبعضُااتفاريا (ُ .)2
ُلعلرت ُبالدللة ُرد ُشهد ُت ل اُم ُ ُلتحلاُ ُعبمُ
ااُ ُأنُ ُالقانلن ُالدلل ُالعاا ُرنياا ُرانلن ُ
مماحط ُ ُليملف ُتاميخية ُ ُلتغي ام ُف ُالنياا ُالعالم

ُحي ُأن ُلا ُيعد ُيقتلم ُعل ُالقلاعدُ

ُاللزمةُ
ُ
ُلادخاط ُالتغيي ام
التقليدية ُُلألبح ُمن ُالضملمي ُاعاد ُالنيم ُف ُأنس ُالقانلن ُالدلل ُ
هاُلاألشخااُالذينُيخا بها(ُ .)3
عل ُالملضلعا ُالت ُيعال ُ
ُفمنذ ُمعالد ُلنتفاليا ُننة 1648ا ُُلالت ُأد ُال ُيهلم ُالدلط ُالقلمية ُ ُلنتج ُعنُ
ُلاالمانية ُف ُ
ارمُاملا ُبداية ُرياا ُم تم ُدلل ُأللط ُمم ُف ُالتاميخُ .تحقق ُاللحدتان ُااي الية ُ
منتلفُالقمنُالتان ُعشمُعل ُأنسُرلمية ُمادعاُ انباُُمنُفقهاءُالقانلنُالدلل ُاعتبامُالفرم ُ
القلميةُأناناُ ُللقانلنُالدلل ُالعاا ُبحي ُي مُااعتمافُلرطُ ماعةُتنتم ُال ُعنلمُمشتمكُ
بلفةُالدللة(ُ .)4ممل اُم ُبالحممُالعالميةُاالل ُُلانعقاد ُمؤتمم ُباميسُننة ُ1919ا ُحت ُانداعُ
ُلا ل ُ
الحممُالعالميةُالثانيةُننةُ1939ا ُُلانتهائها ُننةُ1945ا ُبانشاء ُمنيمةُاألماُالمتحد ُ
ُلالقلاعد ُالت ُينبغ ُعل ُالدلط ُاألعضاء ُالنيم ُعليها ُلتحقي ُ
ميثارها ُالذي ُنا ُعل ُالمبادئ ُ
ُلاا تماعيةُ
ُلالنلاُالدلليين ُ ُلتحقي ُالتعالن ُف ُالميادينُاارتلادية ُ
مقالدلا ُُلل ُحفيُاألمن ُ
الثقافيةُلااننانيةُذا ُاللبغةُالدللية(ُ .)5
ُ
ُل

 1انظر :العطية ،غسان ( .)2112مرجع سابق ،ط.1
( )2اتفاقية مونتفيديو لحقوق وواجبات الدول لسنة  ،1933مادة .1
( )3المجذوب ،محمد ( .)2007مرجع سابق ،ط.6
( )4العطية ،غسان ( .)2015مرجع سابق ،ط ،1ص.161-158
( )5ديباجة ميثاق هيئة األمم المتحدة والمادة األولى من الميثاق.
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بزلغ ُيالم ُ
ااُ ُأنُ ُتحلاُ ُمفللياُ ُُلحاداُ ُحد ُم ُنهاية ُالحمم ُالبامد ُننة ُ1990ا ُ ُل ُ
العللمة ُبحي ُأنُ ُ ملة ُمن ُمبادئ ُالقانلن ُالدلل ُالمعالم ُرد ُتهثم ُبشرط ُمباشم ُأل ُغيمُ
مباشم ُ ُلمن ُبينها ُالمبادئ ُالثل ُالمتعلقة ُبالدللة(ُ .)1حي ُيشهد ُالقانلن ُالدلل ُالمعالمُ
تداعيا ُللتحلط ُف ُمضامين ُالعلرا ُالدللية ُتض ُمفهلا ُالنياد ُف ُلا هة ُالتغي ام ُم ُماُ
ينتتب ُذلك ُمنُتحلطُف ُدلم ُالدللة(ُ .)2رما ُأنُالت لمُالترنللل

ُالهائطُ ُلثلم ُااتلاا ُردُ

أث امُبشرطُربيمُف ُالقانلنُالدلل ُمنُ لانمُعد ُمنُألمهاُ:اضعافُالدللةُالقلمية ُ ُلتقييدُمبدأُ
النياد (ُ .)3
لذلكُتهت ُلذاُالدمانةُف ُنيا ُبح ُتهثيمُالتغي ام ُالدلليةُممثلةُف ُالعللمةُعل ُرلاعدُ
ُمابعدُالحممُالبامد ُعل ُ
ُ
القانلنُالدلل ُالمعالم ُحي ُتتنالطُتحديداُُتهثيمُلذاُالتغي ام ُف ُفتم
ُاألناسُلل ُالدللةُ
ُ
بعضُرلاعدُلذاُالقانلنُلآليا ُانفاذا ُ ُلمنُثاُتداعيا ُذلكُعل ُشخل
ُلأمرانها ُالتقليدية ُلماُيثام ُمنُ ملحا ُحلطُأزمةُأنملذجُالدللةُالتقليدي ُلالت ُتلطُال ُحدُ
ُتفنيمُلانتقماءُلض ُالدللةُ
ُ
القلطُباختفائها ُماُيؤمطُأنُيلفمُدمانةُرانلنيةُت بيقيةُتناعدُف
ف ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .

( )1الحديدي ،طلعت جياد لجي .)2012( ،مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغيرات الدولية(العولمة) ،ط ،1دار الحامد
للنشر والتوزيع ،عمان :االردن ،ص.83
( )2أبي خليل ،رودريك ايليا .)2013( ،موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بين الواقعية السياسية والحاكمية
العالمية ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت :لبنان ،ص.9
( )3المجذوب ،محمد .)2007( ،مرجع سابق ،ط ،6ص.110-82
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ثاني ا :مشكلة الدراسة وأسئلتها
تتلخا ُمشرلة ُالدمانة ُف ُمحاللة ُتحديد ُلض ُالدللة ُضمن ُرلاعد ُالقانلن ُالدلل ُ
المعالم ُف ُضلءُالتغي ام ُالدلليةُبعدُانتهاءُالحممُالبامد ُلبملزُيالم ُالعللمة ُ ُلمايثام ُف ُ

لذاُاللددُحلطُمليمُُأنملذجُالدللةُالل نيةُألُالدللةُالق ُلميةُ .
ُلعلي ُتبمزُمشرلةُالدمانةُمنُخلطُاانئلةُالتاليةُ :
ُ -1ماُال بيعةُالقانلنيةُللقانلنُالدلل ُالعااُلعلرت ُبالدللةُلضماناتهاُالقانلنية ُالمنتقم ُف ُ
القانلنُالدلل ُالعاا؟ ُ
ُالتغيم ُف ُالم تم ُالدلل ُبعد ُنهاية ُالحمم ُالبامد ُ ُليهلم ُالعللمة ُعل ُ
ُا
ُ -1ما ُتهثيم
بعضُ لانمُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُمتمثلةُف ُفمعينُمنُفملع ُللماُ:القانلنُالدلل ُ
لحقل ُااننان ُلالقانلن ُالدلل ُللبيئة ُلآليتين ُألنفاذا ُللماُ :م لس ُاألمن ُالدلل ُ
ُلالمحرمةُال نائيةُالدللية؟
ُ -2ماُتداعيا ُرطُمنُالتغي ام ُالدلليةُممثلةُف ُالعللمةُلات الا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ
بعضُضماناتهاُالقانلنيةُلأمرانهاُالتقليدية؟ ُ
ُ
عل ُالدللةُ ُل

ثالث ا :أهداف الدراسة
تهدفُلذاُالدمانةُال ُ :
 -1تنلي ُالضلءُعل ُال بيعةُالقانلنيةُللدللةُلبعضُضماناتهاُالقانلنيةُف ُالقانلنُالدلل ُ
العاا.
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 -1دمانةُتهثيمُالتغي ام ُالدلليةُفتم ُماُبعدُالحممُالبامد ُ ُليهلمُالعللمةُعل ُبعضُ لانمُ
القانلنُالدلل ُالمعالم.
ُ -2بح ُتداعيا ُتلكُالتغي ام ُالدللية ُلالتحلا ُف ُالقانلن ُالدلل ُالمعالم ُعل ُلض ُ
الدللةُ .

رابع ا :أهمية الدراسة
 انُألميةُالدمانةُتنب ُمنُرلنُملضلعهاُيتنالطُالشخاُاانان ُف ُالقانلنُالدلل ُُلل ُالدللة ُُلالت ُيقلا ُعليها ُبناء ُالم تم ُالدلل ُ ُلنيام ُالحدي

ُ ُلبالتال ُأمن ُ

ُلانتق امماُ .
 ُلبااضافةُال ُذلكُتيهم ُاأللميةُالنيميةُلهذاُالدمانةُف ُمحاللةُمب ُت ل ام ُالقانلنُُلالنميعةُالت ُيشهدلاُعالمناُفتم ُماُبعدُالحممُ
الدلل ُالمعالمُلمبادئ ُبالتغي ام ُالحاد ُ
البامد ُ ُلتبعا ُذلكُعل ُشخاُالدللةُالتقليدي ُُلأمران ُبماُردُينالا ُمبما ُف ُاضافةُ
دمانةُرانلنيةُف ُلذاُالم اطُال ُالمرتبةُالعمبية.
 ُلم ههنُالناحي ههةُالت بيقي ههةُفهنه ه ُيؤم ههطُأنُت ههلفمُل ههذاُالد امن ههةُللمن ههؤللينُفه ه ُبل ههدانناُالعمبي ههة ُُلالمهتمينُبهذاُالشهنُنتائجُعلميةُردُينتفادُمنهاُف ُمقامبةُأشمطُللار ُالدللهةُ"القلميهة"ُألُ
الل نيةُ ُلمليملا ُف ُيطُالتغي ام ُالدلليةُ ُلت ل ام ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .
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خامس ا :حدود الدراسة
الحدود الزمانيةُ :
نترلنُحدلدُالدمانةُالزمانيةُلملضلعُ(القانلنُالدلل ُالمعالم ُلأزمةُالدللة) ُف ُا امُ
الفتم ُالزمنية ُمنذ ُنهاية ُالحمم ُالبامد ُعاا ُُ 1990ا ُحت ُلر ُا ماء ُلذا ُالدمانة ُف ُعااُ
1117ا.
الحدود المواوعيةُ ُ:
ُُُُُنتتنالطُالدمانة ُبعضُالنللاُالقانلنيةُالممتب ةُبقلاعد ُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُالثل ُ
المتعلقةُبالدللة ُلل ُمبدأُنياد ُلانتقلط ُالدلط ُلمبدأُالمنالا ُبينُالدلط ُلمبدأُعداُالتدخط ُف ُ
شؤلن ُالدلط ُمن ُخلط ُبعض ُالنللا ُالقانلنية ُاللامد ُف ُميثا ُااما ُالمتحد ُلالمعالدا ُ
الدللية ُ ُلر ام ام ُال معيةُالعامة ُُلأحرااُمحرمةُالعدطُالدللية ُ ُلرذلكُبعضُر ام ام ُم لسُاامنُ
الدلل ُلملادُنيااُملماُاألنان ُلذاُيخمجُعنُن ا ُلذاُالدمانةُماُاُيتعل ُبهذاُالنللاُ
الممتب ةُبالدللةُف ُالقانلنُالدلل ُالعااُلالمعالمُ .

سادس ا :محددات الدراسة
ُُبههالمغاُمههنُتههلفمُالعنالههمُاألنانههيةُلهههذاُالد امنههةُلالمتمثلههةُفه ُنلههلاُالقههانلنُالههدلل ُلمبادئه ُ
المتعلقههةُبالدللههة ُلرههذلكُالبحههل ُالت ه ُتتنههالطُتغي ه ام ُفتههم ُمههاُبعههدُالحههممُالبههامد ُليهههلمُالعللمههةُ
لتداعياتها ُفهنُالباح ُف ُلذاُالملضلعُيلا ُلعلبا ُعد ُألمهاُ :
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 اتنههاعُم ههاطُالبحه ُفه ُلههذاُالملضههلعُلتعههددُمحههالما ُالههذيُيشههمطُمههنُناحيههةُألله ُتنههالطُالقانلنُالدلل ُالعااُ ُلرلاعداُالممتب ةُبالدللةُل بيعتهاُالقانلنية ُلمنُناحيةُثانيهةُالتغيه ام ُ
الدلليههةُممثلههةُف ه ُالعللمههةُلتهثيماتهههاُعل ه ُات الهها ُالقههانلنُالههدلل ُالمعالههم ُلمههنُناحيههةُ
ثالث ههةُت ههداعيا ُر ههطُم ههنُتل ههكُالتغيه ه ام ُالدللي ههةُلات ال هها ُالق ههانلنُال ههدلل ُالمعال ههمُعله ه ُ
شخاُالدللةُالقلمية ُاألممُالذيُيت لمُمب اُُملضلعياُُدريقاُُبينُمحالمُعد ُمتنلعة.
 ُل ههعلبةُالحل ههلطُعله ه ُم ام ه ه ُمختل ههةُتتن ههالطُملض ههلعُالد امن ههةُبه ههذاُالش ههرطُالش ههامطُباللغتينُالعمبيةُلاألن ليزية ُحي ُأنُمعيمهاُيتنالطُالملضلعُبشرطُمحددُلمحالمُمعينهةُ
ألُمنُزاليةُلاحد ُ .

سابع ا :مصطلحات الدراسة
هدلطُلغيملههاُمههنُ
ُ
 القتتانون التتدولي المعاصتترُ:م ملعههةُالقلاعههدُالقانلنيههةُالته ُتحههددُحقههل ُاله
ُلالتنييمها ُالدلليهةُلتعهينُلا باتههاُلالتزاماتههاُ ُلتننه ُالعلرها ُالمتبادلهةُبينههاُفه ُ
الريانا ُ
ادُلال ماعا (ُ .)1
ُلالحميا ُاانانيةُلألفم ُ
ألرا ُالنلاُلالحممُلالحيادُلتمع ُالحقل ُ
 الدولتتة :م ملعههةُمههنُااف همادُيقيمههلن-عل ه ُنههبيطُاانههتقمامُ-ف ه ُارلههياُمحههددُ ُليخضههعلنُ
ُاارلياُلعل ُأفمادُالم تم (.)2
ُ
لنل ةُحارمةُلهاُالنياد ُعل
ُ

()1
()2

المجذوب ،محمد .)2007( ،مرجع سابق ،ص.5
السيد ،رشاد .(2111( ،القانون الدولي العام في ثوبه الجديد ،ط ،2دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان :األردن ،ص.190
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ثامن ا :االطار النظري للدراسة
تقناُالدمانةُال ُخمسُفللطُمئينية ُتتنالطُف ُبدايتها ُاا امُالعااُللدمانة ُ ُليشمطُ
ُلأنئلتها ُلألدافها ُُلألميتها ُ ُلرذلك ُحدلد ُالدمانة ُلمحدداتها ُ
التمهيد ُ ُلمشرلة ُالدمانة ُ
لالمل لحا ُاا مائية ُلالدمانا ُالنابقةُ ُلملر ُالدمانةُالحاليةُمنها ُُلالمنه يةُالمتبعةُفيهاُ .
ُلمنُثا ُت مر ُال ُالقانلنُالدلل ُالعااُلالدللة ُلتبيان ُال بيعةُالقانلنيةُلهذاُالقانلنُمنُ
ُلالتعميف ُبالدللة ُمفهلمها ُلأمرانها ُالتقليدية ُلبعض ُضماناتها ُالقانلنيةُ
ناحية ُمفهلم ُلملادما ُ
ف ُالقانلنُالدلل ُلل ُالمبادئُالثل ُللقانلنُالدلل ُالعااُالمتعلقةُبالدللة ُلنللاُمنُميثا ُ
األماُالمتحد ُلالمعالدا ُالدللية ُلر ام ام ُال معيةُالعامةُلألماُالمتحد ُلأحرااُالقضاءُالدلل ُ
ذا ُالللةُ .
لتنالل ُرذلكُالتغي ام ُالدلليةُالت ُشهدتهاُالفتم ُاللحقةُانتهاءُالحممُالبامد ُممثلةُف ُ
العللمة ُحي ُعال

ُمفهلاُلأدلا ُلذاُاليالم ُلنماتهاُالمميز ُ ُلمنُثاُتهثيملاُعل ُالقانلنُ

الدلل ُالمعالم ُمن ُخلط ُبح ُفمعين ُمن ُفملع ُالقانلن ُالدلل ُللماُ :القانلن ُالدلل ُلحقل ُ
األننان ُلالقانلنُالدلل ُللبيئة ُلأيضاُ ُتهثيملاُعل ُآليا ُانفاذا ُممثلةُف ُم لسُاألمنُالدلل ُ
لالمحرمةُال نائيةُالدلليةُ .
ُلمن ُثا ُ مح ُتداعيا ُرل ُمن ُالتغي ام ُالدللية ُلالتحلط ُف ُمبادئ ُالقانلن ُالدلل ُ
المعالمُعل ُالدللةُالقلميةُألُالل نيةُلأمرانهاُالثل

ُلماُتلا ه ُمنُتحديا ُ .
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تاسع ا :الدراسات السابقة
الدراسات العربيةُ :
آطُابمالياُ,لاشاُبن ُعلضُبنُأحمد ُ(ُ.)1112سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي
وظاهرة التدويل ,منالةُما نتيمُغيمُمنشلم ُ,رليةُالحقل  ُ,امعةُالشم ُاأللن ُ,عمان:األمدنُ .
ت مح ُلذا ُالدمانة ُمفهلا ُالنياد ُبشرل ُالحدي ُلما ُ أم ُعلي ُمن ُت لم ُف ُالمفهلاُ
التقليديُلنياد ُالدللةُنتي ةُالتدليطُف ُعد ُعنالمُرانلنيةُ .
لتتف ُدمانتنا ُم ُلذا ُالدمانة ُف ُتحلط ُمفهلا ُنياد ُالدللة ُمن ُالنياد ُالم لقة ُال ُ
النياد ُالمقيد ُلذلك ُرممحلة ُف ُات اا ُمنؤللية ُالدللة ُللرن ُدمانتنا ُتهخذ ُلذا ُالمبدأ ُلما ُ أمُ
علي ُمنُ لانمُأشمط ُمنهاُماُيتعل ُبت لمُمضملنُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُ ُلمنهاُماُيتعل ُ
بالتغي ام ُالدلليةُممثلةُف ُالعللمةُلتداعياتهاُعل ُمبدأُنياد ُالدللة.
محملد ُمحمدُالحننُللدُأحمد ُ(ُ.)1115مظاهر حماية البيئة في القانون الدولي وأثره
على التشرير الموريتانيُ،منالةُما نتيمُغيمُمنشلم ُرليةُالحقل ُ امعةُال زائمُ:ال زائمُ .
تنالل ُلذا ُالدمانة ُالت لم ُالذي ُ أم ُعل ُالقانلن ُالدلل ُف ُم اط ُحماية ُالبيئة ُرفمعُ
معالمُمنُفملعُالقانلنُالدلل ُالعاا ُلأثمُلذاُالت لمُالدلل ُعل ُالتشميعا ُف ُملميتانياُ .
لتتف ُدمانتناُمنُحي ُالمقامبةُم ُلذاُالدمانةُف ُتنالطُت لمُالقانلنُالدلل ُللبيئة ُرماُ
تتف ُم ُال مح ُمن ُحي ُتهثيم ُلذا ُالت لم ُالمعالم ُعل ُأحد ُاختلالا ُنل ة ُالدللة ُ
لنيادتها ُلللُالتشمي ُلالذيُرانُنابقاُُشهناُُداخلياُُبحتاُ ُللرنُدمانتناُتهخذُلذاُالفمعُلللُحمايةُ
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البيئة ُال ُ انم ُفملع ُلآليا ُأخمى ُانفاذ ُالقانلن ُالدلل

ُرمؤش ام ُللت لم ُف ُالقانلن ُالدلل ُ

المعالم ُلتذلمُلدمانةُأشمطُلتداعيا ُلذاُالت لمُعل ُالدللةُ .
أبلرمين ُمحمد ُابماليا ُأبلبرم ( :)2016دور محكمة العدل الدولية في تطوير مفهوم
سيادة الدولةُ،منالةُما نتيم ُ امعةُالشم ُاأللن ُاامدنُ .
تنالل ُلذاُالدمانةُالدللةُمنُناحيةُمفهلاُالنياد ُ ُلدلمُمحرمةُالعدطُالدلليةُف ُت ليمُ
رلاعدُالقانلنُالدلل ُالعااُبماُفيهاُت ليمُمفهلاُنياد ُالدللة ُلخلل ُال ُت لمُلذا ُالمفهلاُ
بت لمُالم تم ُالدلل ُ ُلتحلل ُمنُالمفهلاُالتقليديُال ُالمفهلاُالحدي ُ .
تختلف ُلذا ُالدمانة ُعن ُدمانتنا ُمن ُحي ُأنها ُارتلم ُعل ُتبيان ُدلم ُمحرمة ُالعدطُ
الدلليةُف ُت ليمُمفهلاُنياد ُالدللة ُبينماُتتنالطُدمانتنا ُاضافةُال ُلذاُالمبدأ ُمبدأينُآخمينُ
من ُمبادئ ُالقانلن ُالدلل ُيتعلقان ُبالدللة ُُللما ُمبدأ ُالمنالا ُبين ُالدلط ُ ُلمبدأ ُعدا ُالتدخط ُف ُ
شؤلنُالدلط ُ ُلذلكُمنُناحيةُتهثمُلذاُالمبادئُالقانلنيةُالثل ُبالتغي ام ُف ُالم تم ُالدلل ُف ُ
فتم ُماُبعدُالحممُالبامد ُف ُحينُتشرطُر ام ام ُمحرمةُالعدطُالدلليةُاللامد ُف ُلذاُالدمانة ُ
لاحد ُفق ُمنُم ملعةُالضمانا ُالقانلنيةُالمتعدد ُللدللةُف ُدمانتناُُ ,لالت ُتشمط ُباألضافةُال ُ
ذلكُنللاُااتفاريا ُالدلليةُ ُلر ام ام ُليئةُااماُالمتحد ُ .

عاش ار :منهجية الدراسة
نلفُت مىُالدمانةُاعتماداُعل ُالمنهج الوصفي التحليلي ُالذيُيهتاُبدمانةُاليلالمُ
لللفهاُللفاُُملضلعياُُدريقاُُ ُلذلكُمنُخلطُدمانةُال بيعةُالقانلنيةُللقانلنُالدلل ُالعااُُلالدللةُ
ُلأمرانها ُلالضمانا ُالقانلنيةُالمتعلقةُبهاُف ُنللاُ ُلرلاعد ُالقانلنُالدلل

ُلالتغي ام ُالدلليةُ
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ُالعللمةُلأدلاتها ُلتهثيماتهاُعل ُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُلمحاللةُتحليطُأثمُلذاُ
ُ
ممثلةُف ُيالم
المع يا ُعل ُالدللةُلللرلفُعل ُلضعهاُالحال .

الحادي عشر :أدوات الدراسة
ُ .1ااتفاريا ُالدلليةُُلاارليميةُالمتعلقةُبملضلعُالدمانةُ .
 .1ر ام ام ُالمنيما ُالدللية ُلأحرااُالقضاءُالدلل ُذا ُالللةُبالدللة.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الفصل الثاني
القانون الدولي العام والدولة
مقدمة:
يعتبم ُمعيا ُالباحثين ُأن ُل لد ُالقانلن ُالدلل ُرنياا ُرانلن ُممتب ُأناناُ ُبل لد ُالدللةُ
بمفهلمهاُالحدي

ُ ُلبماُأنُُالدللةُيهم ُف ُالقمنُالثان ُعشمُلالثال ُعشم ُم ُيهلمُاألشراطُ

االل ُللدلطُف ُألملبا ُفان ُيلعمُالحدي ُعنُالقانلنُالدلل ُرنيااُرانلن ُربطُلذاُالتاميخ(ُ .)1
فمنذُأنُنشهُالتنيياُالدلل ُريالم ُالملبية ُثاُتحلطُبالتدميجُال ُيالم ُعالمية ُلذلكُ
بيهلمُالدللةُالقلميةُرنتي ةُلللماعُبينُالنل ةُالزمانيةُلالنل ةُالملحيةُممثلةُف ُالبابا ُحي ُ
ألبح ُالدللة ُالقلمية ُتشرط ُاللبنة ُاأللل ُلح م ُاألناس ُف ُالتنييا ُالدلل

ُممل اُم ُبمماحطُ

تاميخيةُعد ُأد ُف ُنهايةُالم افُال ُنياد ُشرطُالدللةُالمعالم ُماُأدىُال ُتشابكُالملالحُ
الدللية ُالت ُأنهم ُف ُليغة ُمعينة ُللتنييا ُالدلل ُرائا ُعل ُم ملعة ُلائلة ُمن ُااتفاريا ُ
لالمعالدا ُالدللية ُعمل ُعل ُتنيياُالعلرا ُالدلليةُف ُعددُمنُالميادينُالدلليةُعل ُأنسُ
دائمةُلثابتة(ُ .)2

()1
()2

.12

المجذوب ،محمد .)2117( ،ط ،6مرجع سابق ،ص.13
نافعة ،حسن وعبدالعال ،محمد شوقي .)2112( ،التنظيم الدولي ،ط ،1مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة :مصر ،ص-13
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لاذ ُشهد ُالقانلن ُالدلل ُيهلم ُأشخاا ُدللية ُأخمى ُفان ُالدلط ُالمنتقلة ُذا ُالنياد ُ
يل ُل ُالملضلعُالمئين ُللقانلنُالدلل ُفيماُتعتبمُالمنيما ُالحرلميةُالدلليةُملاضي ُثانليةُ
حي ُتنتمدُشخليتهاُالقانلنيةُمنُاعتمافُالدلطُاألعضاءُبهاُلفقاُلنللاُميثا ُتهنينها(ُ .)1
لعل ُالمغاُمنُالتعقيدا ُالت ُأعار ُيهلمُتفعيطُالقان ُلنُالدلل ُفهن ُيلبحُحقيقةُبهنُ
ااحتماا ُللقانلن ُالدلل ُمن ُالناحية ُالتاميخية ُرد ُت لم ُبشرط ُلاضح ُلناعد ُذلك ُعل ُت الزُ
الفلض ُف ُالعلرا ُالدلليةُلتحديدُاختلالا ُالدلط ُبلان ةُربلطُالدلطُلقلاعدُالنللكُالت ُ
تحراُأعضاءُالم تم ُالدلل (ُ .)2
لران ُالقلاعدُالقانلنيةُللقانلنُالدلل ُُمحطُخلفُفقه ُمنُحي ُتحديدُاألناسُالذيُ
تنتمدُمن ُرلتها ُبحي ُرانُلناكُات الينُ:األلطُيمىُف ُالقانلنُبلفةُعامةُتعبيماُعنُاماد ُ
الدللة ُ نلاءُران ُمنفمد ُألُم تمعةُلأنهاُل ُالت ُتنبغُعل ُالقانلنُالدلل ُرلت ُالملزمة ُلللُ
ما ُعمف ُ"بالمذلم ُاألمادي" ُُلالثان ُيمى ُأن ُأناس ُالقل ُاأللزامية ُللقانلن ُالدلل ُل ُالعلامطُ
الملضلعية ُالمادية ُالمنتقلة ُعن ُاألماد ُااننانية ُللل ُما ُعمف ُ" ُبالمذلم ُالملضلع " ُلرلُ
لذين ُالمذلبين ُنادا ُالفق ُالغمب

ُفيما ُبمز ُات اا ُثال ُيمب ُأناس ُالقلاعد ُالقانلنية ُبالنيااُ

األرتلاديُلللُ"المذلمُالمامرن "(ُ .)3

( )1عبد الحميد ،محمد عبد الحميد .)2111( ،المحكمة الجنائية الدولية :دراسة لتطور نظام القضاء الدولي الجنائي والنظام
األساسي للمحكمة في ضوء القانون الدولي المعاصر ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة :مصر ،ص.414
( )2توفيق ،سعد حقي .)2112( ،مبادئ العالقات الدولية ،ط ،4دار وائل للنشر ،عمان :األردن ،ص.22
( )3العطية ،عصام .)2112( ،مرجع سابق ،ط ، ،1ص.39-38
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ُلف ُلذاُاأل امُيل دُتهريدُعل ُشم ُمضاُالدللةُرهناسُاالزااُف ُالقانلنُالدلل ُ
بحي ُأن ُلر ُتتحلطُالمبادئُال ُرلاعدُرانلنيةُملزمةُفهنُاألناسُللُمضاُالدلطُاللميحُألُ
الضمن ُبالخضلعُألحرام (ُ .)1
لينتدط ُعل ُذلكُبالحراُاللادمُعنُمحرمةُالعدطُالدلليةُالدائمةُف ُُ 7أيللطُُ1917
ف ُرضية ُالللتس ُلالذي ُ اء ُفي ُأن ُ"القانلن ُالدلل ُينيا ُالعلرا ُبين ُالدلط ُالمنتقلة ُلأنُ
رلاعد ُالقانلن ُالت ُتمب ُالدلط ُأنانها ُاماد ُلذا ُالدلط ُتلك ُااماد ُالحم ُالمثبتة ُف ُااتفاريا ُ
الدلليةُألُف ُالعمفُالم م ُعلي ُالذيُيقمُمبادئُرانلنية ُالغمضُمنهاُحراُعلرا ُال ماعا ُ
المنتقلةُالمتعايشة ُبقلدُالتللطُال ُغايا ُمشتمرة"(ُ .)2
ليخلاُالدرتلمُمحمدُالم ذلمُف ُلذاُالنيا ُرذلكُال ُأنُماُي مح ُأنلامُالمذلبينُ
ااماديُلالملضلع ُيؤديُال ُنتي تينُلذلكُممتب ُال ُحدُما ُبملرفهاُمنُالعلرةُبينُالقانلنُ
الدلل ُالعاا ُلالقانلن ُالل ن

ُفالمذلم ُاامادي ُأي ُالمذلم ُالذي ُيمن ُأناس ُالقانلن ُالدلل ُ

العااُعل ُاماد ُالدلطُلمضالا ُيقلدُال ُنيميةُثنائيةُالقلانين ُف ُحينُأنُالمذلمُالملضلع ُ
أي ُالمذلم ُالذي ُيبح ُعن ُأناس ُالقان ُلن ُالدلل ُخامج ُاماد ُالدللة ُيفض ُال ُنيمية ُلحد ُ
القلانين(ُ ُ.)3
لاذ ُتتعدد ُالتعميفا ُلالمفاليا ُلرط ُمن ُالقانلن ُالدلل ُالعاا ُلالدللة ُلتتشعم ُال بيعةُ
القانلنيةُلالعلرةُبينهما ُفان ُينتل مُتلضيحُلذاُالمفالياُلالملاب ُالقانلنيةُف ُمقدمةُتمهيديةُ
لماليةُالقانلنُالدلل ُلخلائل ُلالدللةُلأمرانهاُلضماناتهاُالقانلنيةُف ُالقانلنُالدلل ُ.لعلي ُ

( )1شكري ،محمد عزيز .)2111( ،المدخل الى القانون الدولي العام ،ط ،8منشورات جامعة دمشق ،ص.47
( )2العطية ،عصام .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.41
( )3المجذوب ،محمد ( .)2117مرجع سابق ،ط ،6ص.112
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يتنالطُلذاُالفلطُاانتهلل ُتبيانُاألنسُلالمفالياُالقانلنيةُالعامةُلرطُمنُالقانلنُالدلل ُالعاا ُ
لشخل ُالمئين ُلللُالدللة ُلالعلرةُبينهما ُلذلكُف مبحثين ُأنانيين ُيتنالطُالمبحث األولُ:
القانلن ُالدلل ُالعاا ُبينما ُيتنالط ُالمبحث الثانيُ :الدللة ُلبعض ُضماناتها ُالقانلنية ُف ُالقانلنُ
الدلل ُالعااُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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المبحث األول
القانون الدولي العام
يعتبم ُالم تم ُالدلل ُان ُ از ُالتعبيم ُم تمعاُ ُرانلنياُ ُ ُلبالتال ُفان ُاآلثام ُالت ُتمتبهاُ
القاعد ُالقانلنيةُالدللية ُل ُاماُتخليطُح ُألُفمضُالتزاا ُ ُلمنُتنندُالي ُالقاعد ُالقانلنيةُحقاُُ
أل ُتفمض ُعلي ُالتزاماُ ُينم ُف ُاللار ُالقانلن ُ(الشخا ُالقانلن ) ُباعتبام ُأن ُالشخليةُ
القانلنية ُل ُالتعبيم ُعن ُالعلرة ُالت ُتقلا ُبين ُلحد ُمعينة ُ ُلنياا ُرانلن ُمحدد(ُ .)1لالقانلنُ
ريالم ُا تماعيةُاُتنشهُااُُف ُم ملعةُمنيمة ُلالم تم ُالدلل ُفي ُمنُالتنييا ُشهن ُف ُذلكُ
شهنُالم تم ُالل ن

ُماُمرن ُمنُاي ادُنيااُرانلن ُيحتليُعل ُم ملعةُمنُالقلاعدُالمتف ُ

عليهاُلالقابلةُللت بي ُأاُلل ُرلاعدُالقانلنُالدلل ُالعااُالت ُتحراُالعلرا ُبينُأشخال ُلتحددُ
اختلالا ُلالتزاما ُرطُمنها(ُ .)2
ليشام ُال ُأنُ ُاألناس ُالذي ُيل د ُالقانلن ُف ُالم اط ُالدلل ُلما ُالحا ة ُلالملافقةُ
المتبادلةُبينُأشخال

()3

ُاذُأنُُ بيعةُلذاُالم تم ُالدلل ُالذيُتنلدُفي ُالقلاعدُالقانلنيةُالدلليةُ

رد ُأد ُال ُ عط ُالقانلن ُالدلل ُالعاا ُيتنا ُبالمضائية ُحي ُا ُتنشه ُأحرام ُاا ُباماد ُالدلطُ
المخا بةُب ُلباتفارهاُالحم ُللذاُلض ُ بيع ُنتي ةُلغيامُنل ةُعلياُتنملُعل ُاماد ُالدلط ُ
لردُأردُُعل ُذلكُحراُالمحرمةُالدائمةُللعدطُالدلليةُف ُحرمهاُاللادمُف ُرضيةُالللتسُبتاميخُ
ُ 7أيللط ُننة ُُ 1917لأرد ُعل ُلذا ُاألت اا ُمحرمة ُالعدط ُالدللية ُف ُحرمها ُف ُرضيةُ

( )1سلطان ،حامد .)1984( ،القانون الدولي العام .ط ،3دار النهضة العربية ،القاهرة :مصر ،ص.77
( )2العبدلي ،عبد المجيد .)2114( ،قانون العالقات الدولية ،ط ،1دار أقواس للنشر ،تونس :تونس ،ص.22-19
( )3الحديدي ،طلعت جياد لجي .)2112( ،دراسات في القانون الدولي العام ،ط ،1دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان:
األردن ،ص.31
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التعليضُعنُاألضمامُالت ُتليمُاألماُالمتحد ُبقللها"ُ:انُليئةُاألماُالمتحد ُلين ُدللةُتعللُ
عل ُالدلط"(ُ.)1لللتعميفُبماليةُالقانلنُالدلل ُالعااُرنيااُرانلن ُبشرطُمل ز ُنلفُيتنالطُلذاُ
المبحث م لبينُأثنينُعل ُالنحلُاآلت ُ :
 المطلب األولُ:مفهلاُالقانلنُالدلل ُالعااُلخلائل ُ . -المطلب الثانيُ:ملادمُالقانلنُالدلل ُالعااُ .

( )1السيد ،مرشد احمد وجواد ،خالد سلمان .)2114(،القضاء الدولي األقليمي ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان:
األردن ،ص.22
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المطلب األول
مفهوم القانون الدولي العام وخصائصه
تعدد ُتعميفا ُالقانلنُالدلل ُلفقاُلليملفُاللارعيةُالت ُمم ُبهاُالعلرا ُالدللية ُفقدُ
عمف ُالفق ُالتقليديُبهن ُعبام ُعنُم ملعةُالقلاعدُالقانلنيةُالت ُتنياُالعلرا ُبينُالدلط ُألنُ
الم تم ُالدلل ُف ُالماض ُرانُمقتل اُم ُعل ُالدلط(ُ ُ.)1للذلكُفقدُانلمُعل ُتنيياُالعلرا ُ
بينُالدلط ُباعتباملاُالشخاُاللحيدُف ُالقانلنُالدلل ُللحدت ُاألنانيةُ.ااُ ُأنُ ُالم تم ُالدلل ُ
ت لمُ ُلتعدد ُمرلنات ُبحي ُألبحُالقانلنُالدلل ُيشمطُعد ُأشخاا ُدللية ُمنهاُالمنيما ُ
الدلليةُلاارليمية ُُلغيملاُمنُأشخااُالقانلنُالدلل ُالعاا(ُ .)2
للذلك ُعمف ُالقانلن ُالدلل ُ ُبهن ُ"م ملعة ُالقلاعد ُالقانلنية ُالت ُتحرا ُلتنيا ُالعلرا ُ
بينُأشخااُالقانلنُالدلل "(ُ .)3
ُلرذلك ُبهن "ُ :م ملعة ُمن ُالقلاعد ُالقانلنية ُالت ُتنيا ُعلرا

ُالدلط ُلغيملا ُمنُ

األشخااُالدلليةُببعضهاُالبعض"(ُ .)4
لمغاُااختلفا ُحلطُمفهلاُالقانلنُالدلل ُالعااُلتعددُتعميفات ُفأن الدراسة تالحظ ُأنُ
تلك ُالتعميفا ُا مااُ ُتتمحلم ُحلط ُل لد ُرلاعد ُرانلنية ُتنيا ُالعلرا ُالدللية ُلالم تم ُالدلل ُ
بهشخال ُالمختلفةُ .

( )1العطية ،عصام .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.6
( )2سرحان ،عبدالعزيز محمد .)1969( ،القانون الدولي العام ،القاهرة :مصر ،ص32-31
( )3السيد ،رشاد .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،2ص12
( )4علوان ،عبد الكريم  .)2112(،الوسيط في القانون الدولي العام ،ط ،6دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان :األردن،
ص.21
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لاضافةُال ُذلكُفهنُتنميةُلذاُالنيااُالقانلن ُرماُل ُتعميفات ُردُمم ُبمماحطُتاميخيةُ
عد ُفقدُأ ل ُعلي ُفقهاءُالشميعةُاألنلميةُاناُ"رانلنُالنيمُلالمغازي" ُربطُأنُينتقمُانتخدااُ
ال لحُ"ُالقانلنُالدلل "ُالمعملفُحالياُلالذيُشاعُلاتف ُعلي ُالفقهاءُبعدُأنُانتخدم ُالفقي ُ
اان ليزيُبنتااُ(ُ)Benthamعااُُ 1789حي ُنب ُانتخدااُلذاُاال لحُمنميا ُعد ُمنهاُ
"ُرانلنُالشعلم"ُالذيُانتخدم ُالملمانُل"ُالقانلنُبينُاألُما"ُل"ُالقانلنُعبمُالدلط"(ُ .)1
ُليمرنُالقلطُأنُالقانلنُالدلل ُالعااُردُتميزُب ملةُمنُالخلائا ُلالت ُتشيمُرذلكُ
ال ُالمبادئُاألنانيةُالت ُرااُعليهاُمنذُنشهت ُثاُت لماُعبمُمماحطُمختلفة ُحي ُذرمُالدرتلمُ
نعد ُحق ُتلفي ُخاليتين ُللقانلن ُالدلل ُ :األولى ُأن ُالدلط ُتقليدياُ ُل ُالشخا ُالمئيس ُف ُ
القانلن ُالدلل ُالعاا ُمنذ ُالقملن ُاللن

ُلالت ُي ل ُعليها ُالدللة ُالقلمية ُوالثانية ُأن ُفرم ُ

اانضماا ُال ُرانلن ُالعالا ُل ُعمط ُ لع ُللدللة(ُ .)2لذلك ُف ُاشام ُال ُما ُتقلا ُعلي ُرلاعدُ
القانلنُالدلل ُالعاا ُاذُتقلاُعل ُالمضاُاللميحُالمتمثطُف ُالمعالدا ُألُااتفاريا ُالدللية ُألُ
المضاُالضمن ُبقلاعداُالمتمثطُف ُاألعمافُالدلليةُالمتعامفُعليهاُبينُأشخااُالقانلنُالدلل ُ
العاا(ُ .)3
رماُأضيف ُم ملعةُألن ُمنُالخلائاُالت ُتميزُلذاُالقانلن ُتتلخاُف ُاآلت ُ :
 -1ينتندُالقانلنُالدلل ُال ُنياد ُالدلط ُلماُرانُلهذاُالقانلنُأنُينشهُللُلاُترنُلناكُدلطُ
ذا ُنياد ُلعل ُرداُالمنالا ُفيماُبينهاُيهدفُلتحقي ُالتعالنُبينُالدلط.

()1
()2
()3

السيد ،رشاد .)2111( ،مرجع سابق ،ط .2ص.9
توفيق ،سعد حقي .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،4ص.24
الحديدي ،طلعت جياد لجي .)2112( ،مرجع سابق ،ص.31
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لباألختيامية ُف ُ
ُ
 -1أن ُالقانلن ُالدلل ُيتنا ُبالمضائية ُف ُانشاء ُأحرام ُبين ُالدلط ُ
اختلااُالقضاءُالدلل ُف ُالمنازعا ُالدللية.
 -2أم ُت لم ُعل ُمبدأ ُنياد ُالدللة ُف ُعلم ُالتنييا ُالدلل

ُبحي ُألبح ُينيم ُال ُ

النياد ُعل ُأنها ُفرم ُرانلنية ُمحدلد ُلنابعة ُمن ُالقانلن ُالدلل ُلخاضعة ُل ُليتل مُ
عل ُالدللة ُأن ُا ُتت الز ُالحدلد ُالت ُمنمها ُالقانلن ُلللحياتها ُلأن ُتبق ُتلمفاتهاُ
ضمنُالحدلدُالت ُتدخطُف ُنيادتهاُ.فالدللةُف ُالم تم ُالدلل ُالمعالمُاذن ُألبح ُ
دللةُرانلنُتلتزاُبهحرااُحددلاُالقانلنُالدلل .
 -4رانُالقانلنُالدلل ُلاُيزاطُمتهث اُمُبالعلامطُالنيانية ُمماُيؤديُف ُغالمُاألحيانُال ُأنُ
يرلنُألعتبا ام ُالمللحةُاألللليةُعل ُاألعتبا ام ُالقانلنيةُالبحتةُ.ليؤديُذلكُاللض ُ
ال ُأنُيرلنُانشاءُرلاعدُالقانلنُالدلل ُعنُ مي ُالمعالدا ُالدلليةُمنُاألملمُالمعقد ُ
بنبمُيملفُالترتل ُلاللماعا ُالنيانية.
 -5القانلنُالدلل ُرانلن ُحدي

ُحي ُنشهُبعدُريااُالدللةُالحديثةُالمتحمم ُمنُللايةُالباباُ

لاألمب ام لم ُف ُمنتلف ُالقمن ُالنادس ُعشم ُلامتد ُال ُ مي ُالقا ام ُلمختلف ُأنحاءُ
المعملم ُلالديانا ُلانتح ُبالفعطُلفةُالدللية.
 -6اتن ُالتمااُالقانلنُالدلل ُالمعالمُليشمطُالعديدُمنُالم اا ُالت ُرانُالبعضُمنهاُ
فيما ُمض ُتعالج ُف ُن ا ُالقلانين ُالداخلية ُللدلط ُلمنها ُحقل ُااننان ُلحميات ُ
األنانية ُلتلل ُالبيئةُُلالبحام ُلح ُالشعلمُف ُتقميمُمليملاُلنيادتهاُعل ُملامدلاُ
ال بيعية ُلالقضاياُاارتلاديةُلالتنمية(.)1

( )1رشاد ،السيد .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،2ص.32-34
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وبناء على ما تقدم يستخلص الباحثُف ُلذاُاللدد ُأنُلذاُالخلائاُالت ُتميزُالقانلنُ
الدلل ُالعاا ُتشيمُال ُأن ُأيُالقانلنُالدلل ُالعاا ُللُنيااُرانلن ُممنُلمت لمُيؤثمُليتهثمُ
بالم تم ُالدلل ُليملف ُلمتغيمات ُرماُتدطُرذلكُعل ُأن ُمغاُألميةُلمحلميةُالدللةُرشخاُ
دلل ُلمرانتهاُف ُالقانلنُالدلل ُااُأنُالقان ُلنُالدلل ُالمعالمُيشهدُاتناعاُُمتزايداُُف ُم اا ُ
التمام ُلملضلعات ُ .
المطلب الثاني ُ
مصادر القانون الدولي العام ُ
فه ه ُا هههامُتعميه ههفُُمل ههادمُالقه ههانلنُال ههدلل ُتعنه ه ُبعه ههضُالم ام ه ه ُف ه ه ُن ههبيطُالتعميه ههفُ
لالتلنيفُبملادمُالقانلنُالهدلل ُالعهااُبهدءُب همحُفرهم ُلهذاُالملهادم ُلمهنُثهاُينههطُالللهلجُاله ُ
تحديههدُلتلههنيفُلههذاُالملههادمُ.حيه ُت ههمحُفرههم ُلههذاُالملههادمُفه ُا ههامُمباحه ُفلنههفةُالقههانلن ُ
لالت ُتميزُعاد ُبينُنلعينُمنُملادمُالقانلنُبل ُعااُلماُ ُ:
الملادمُالماديةُلالملادمُالشرلية ُفعندماُي ميُالحدي ُعنُملهادمُالقهانلنُم همد ُبهلُ
تللههيفُألُاضههافةُفههانُذلههكُينلههمفُتلقائيههاُُاله ُالملههادمُالشههرليةُللقههانلن ُلله ُال ههم ُالفنيههةُألُ
اللن ههائطُاأل مائي ههةُالته ه ُي ههتاُبلانه ه تهاُتخليه ه ُالقلاع ههدُالقانلني ههةُم ههنُمل ههادملاُالمادي ههةُلل ههياغتهاُ
لابمازلههاُال ه ُالعههالاُالخههام ُبعههدُأنُران ه ُم ههمدُمههاد ُألليههة ُلالت ه ُل ه ُف ه ُ بيعتهههاُم هزيجُمههنُ
همُلاللر ههائ ُالماديههة ُاا تماعي ههةُلاارتل ههاديةُلالنيانههيةُلالمف ههالياُالمثاليههة ُر ههالقياُلالتقالي ههدُ
العناله ُ
الثقافي ههةُلالمعتق ههدا ُلالعقائ ههدُلالته ه ُتش ههرطُفه ه ُم مله ههاُالمل ههادمُالمادي ههةُللق ههانلن ُلين ههلدُفه ه ُفقه ه ُ
القههانلنُالههدلل ُمفهههلمينُحههلطُفرههم ُملههادمُالقههانلنُالههدلل ُللمههاُالمفهههلاُاللضههع ُلالملضههلع ُ
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اامادي ُننههبةُال ه ُااخههتلفُاألنان ه ُبينهمههاُبشهههنُ بيعههةُالقههانلنُالههدلل ُلأنههاسُالقههل ُالملزمههةُ
لقلاعدا ُلااتفا ُف ُأنُالملادمُالماديةُل ُالملادمُالمنشئةُللقهانلنُلأنُالملهادمُالشهرليةُله ُ
امئ ه ُلتهريههدُرههانلنُمل ههلدُنههابقا ُللرههنُالمحلههلةُالنهائيههةُل ه ُأنهه ُاُريمههةُتههذرمُلهههذاُالقههانلنُ
المل ههلدُخههامجُاأل ههامُالقههانلن ُدلنُتحديههدُا ههامُاتفههار ُي عل ه ُرههابلُُللت بي ه ُداخههطُا ههامُرههانلن ُ
معين(ُ .)1
لعلي ه ُفههانُملههادمُالقههانلنُالههدلل ُالت ه ُيههتاُتحديههدلاُلُتلههنيفهاُل ه ُالملههادمُالشههرليةُ.
لينتندُتلنيفُالملادمُالشرليةُللقانلنُالدلل ُرقلاعدُمنيمةُلنهللكُالهدلطُارتنهب ُلهفةُاالهزااُ
احقاُُال ُنيا ُتاميخ ُفقه ُضمنُت هلمُالقهانلنُالهدلل ُيم ه ُاله ُمهؤتممُالهايُالثهان ُللنهلاُ
عههااُُ 1917حي ه ُران ه ُبدايههةُمحاللههةُلض ه ُنلههلاُرانلنيههةُتحههددُملههادمُالقههانلنُالههدلل ُف ه ُ
المههاد ُالنههابعةُمههنُاتفاريههةُالههايُالثانيههةُعشههمُبشهههنُانشههاءُمحرمههةُللغنههائاُالدلليههةُالمعقههلد ُف ه ُ
ُ 1917/11/18لالت ُلاُتنشهُفعلُُبنبمُالخلفا ُبينُاألعضاء ُحي ُتضمن ُلذاُالماد ُذرهمُ
القانلنُاللا مُالت بي ُأمااُالمحرمةُالمذرلم ُعندُنيمُالقضاياُالمعملضةُأمامها ُلذلكُبلضهعهاُ
تع ههداداُُتماتبي ههاُُمت ههدم اُُل ههثل ُمل ههادمُش ههرليةُللق ههانلنُال ههدلل ُيب ههدأُبااتفاري هها ُالدللي ههةُث ههاُالع ههمفُ
الههدلل ُلُينتهه ُبالمبههادئُالعامههةُللعدالههةُلاانلههاف ُ ُلذلههكُلفه ُالههناُالتههال "ُ:اذاُرانه ُالقضههيةُ
القانلنيهةُالمثههام ُمنلللههاُعليهههاُفه ُاتفاريههةُنافههذ ُبههينُالدللههةُالمتحامبههةُالحهها ز ُلدللههةُأخههمىُترههلنُ
ل ُبذاتهاُألُأحدُمعايالاُ مفاُفه ُالنهزاع ُفهانُالمحرمهةُتتقيهدُبهحرهااُااتفاريهة" ُلاذاُلهاُتل هدُمثهطُ

()1

العنبكي ،نزار ( .)2111القانون الدولي األنساني ،ط ،1دار وائل للنشر ،ص .114-113
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لذاُاألحراا ُفانُالمحرمةُت ب ُرلاعهدُالقهانلنُالهدلل ُلعنهدُعهداُل هلدُرلاعهدُعامهةُمعتهمفُبهها ُ
فانُالمحرمةُتقض ُلفقاُللمبادئُالعامةُللعدطُلاانلاف"(ُ .)1
ااُأنُلذاُالناُلاُيهدخطُحيهزُالتنفيهذُبنهبمُعهداُانشهاءُالمحرمهةُالدلليهةُللغنهائا ُلههذاُلهاُ
يبق ُل ُف ُالتاميخُااُفائد ُتاميخيةُ ُلنيمية ُفيماُ اءُناُآخمُتاُت بيق ُلأعتبمُ هزءُُمهنُالنيهااُ
القههانلن ُاللضههع ُللههلُنههاُالمههاد ُ(ُ)28مههنُنيههااُمحرمههةُالعههدطُالدلليههةُالدائمههة ُاللههادمُف ه ُ
ُ 1911/11/16لالت ه ُران ه ُتابع ههةُلعلههبةُاألمهها ُلعنههدُانشههاءُليئههةُاألمههاُالمتحههد ُلضههاُنيههااُ
محرمههةُالعههدطُالدلليههةُال ه ُالميثهها ُاألمم ه ُتبن ه ُالمههاد ُ(ُ)28مههنُلههذاُالنيههااُنههاُالمههاد ُالت ه ُ
تحمطُالمراُذات ُف ُنيااُالمحرمةُالنابقة(ُ .)2
ُلر ههدُح ههدد ُالم ههاد ُ(ُ)28م ههنُالني ههااُاألنانه ه ُلمحرمهههةُالع ههدطُالدلليه ههةُالمل ههادمُالته ه ُ
تعتمدلاُالمحرمةُعندُالنيمُبالمنازعا ُالته ُتعهمضُعليهها ُلالته ُانهتخلف ُمحرمهةُالعهدطُالدلليهةُ
الدائمةُللمث ُنيامهاُاألنان ُاللادمُعااُُ1911بقللهاُ :
"ُ -1لييفةُالمحرمةُأنُتفلطُف ُالمنازعا ُالت ُتمف ُاليهاُلفقاُ ُألحرااُالقانلنُالدلل

ُلل ُ

ت ب ُف ُلذاُالشهنُ :
ُُُأُ -ااتفاريا ُالدلليةُالعامة ُلالخالةُالت ُتض ُرلاعدُمعتمفُبهاُلماحةُمنُ انمُالدلطُ
المتنازعةُ .
ُُمُ-العمفُالدلل ُردليطُعل ُالتلاتمُالمقبلطُبمثابةُرانلنُ .

( )1مشار اليها في كتاب األستاذ الدكتور نزار العنبكي ( .)2111مرجع سابق ،ط ،1ص ،112تعريب المؤلف لنص المادة
 7من اتفاقية الهاي الثانية عشر عن األصل الفرنسي.
( )2المجذوب ،محمد ( .)2117مرجع سابق ،ط ،6ص .138
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ُجُ-مبادئُالقانلنُالعامةُالت ُأرمتهاُاألماُالمتمدنةُ .
ُدُ-أحرااُالمحاراُلمذالمُربامُالمؤلفينُف ُالقانلنُالدلل ُمنُمختلفُاألماُ.ليعتبمُلذاُلذاكُ
لنيلةُمناعد ُلتعيينُرلاعدُالقانلنُلذلكُم ُمماعا ُأحرااُالماد ُُ .59
ُ -1اُيتمتمُعل ُالناُالمتقداُذرماُأيُاخلطُبماُللمحرمةُمنُنل ةُالفلطُف ُالقضيةُلفقاُُ
لمبادئُالعدطُلاألنلافُمت ُلاف ُأ مافُالدعلى"(ُ .)1
لف ُلذا ُالنيا ُفهن ُمن ُاللاضح ُأن ُنا ُالماد ُ(ُ )7لالماد ُ(ُ )28المذرلمتين ُآنفاُُ
تفليلُ ُردُلضعتاُتلنيفاُُمتلافقاُُلملادمُالقانلنُالدلل ُعل ُالنحلُالتال ُ :
ألاُُ:المعالدا ُالت ُتعدُألطُالملادمُلألمهاُ .
ثانياُُ:العمفُالذيُيدطُعلي ُالتلاتمُف ُاألنتعماطُ .
ثالثاُُ:المبادئُالعامةُللقانلنُ .
مابعاُُ:الملادمُالثانليةُاألخمىُالت ُيل هُاليهاُالقاض ُعندُعداُتلافمُالملادمُالنالفةُالذرمُ ُ.
للذلكُتقناُلذاُالملادمُبشرطُعااُال ُُملادمُألليةُ(المعالدا ُلالعمفُلالمبادئُالعامة) ُ
لملادمُاحتيا يةُألُانتداليةُ(أحرااُالمحاراُلالفق ُالدلل ُلغيملا)ُ .
لبعدُتلضيحُمفهلاُلملادمُالقانلنُالدلل ُالعااُف ُالمبح ُاأللطُمنُلذاُالفلطُاانتهلل ُ
فانُالمبحث الثاني ُُنيتنالطُشخل ُالمئين ُلل ُالدللةُمنُحي ُمفهلمهاُلأمرانهاُلضماناتهاُ
القانلنيةُف ُالقانلنُالدلل ُ .

( )1الفتالوي ،سهيل حسين ( .)2119مرجع سابق ،ط ،1ص.91-89
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المبحث الثاني
الدولة
تعتبمُالدللةُل ُالشخاُالمئيسُف ُالقانلنُالدلل ُالعااُالذيُل دُف ُاأللطُمنُأ طُ
الدلط(ُ.)1للقدُران ُالدللةُأعل ُلأمر ُالت معا ُالت ُانت اع ُت نيدُلدفُتلحيدُ هلدُاألفمادُ
ال ماعية ُلضمانُالعمطُلانتممامُالنتي ةُااي ابيةُلتضافمُ هلدُال ماعةُمغاُفناءُاألفماد ُحت ُ
ذلمُبعضُالفق ُال ُللفهاُبهنها ُأيُالدللة ُتشخياُرانلن ُلألمة(ُ .)2
لردُمم ُالدللةُمنُحي ُالنشه ُ ُلت لمُأنما هاُبمماحطُتاميخيةُعد ُحت ُللل ُالبشميةُ
ال ُلذاُالشرطُمنُالتنيياُُلشخاُالدللةُف ُعلمناُالحال ُفمنذُمعالد ُلنتفالياُعااُُ1648
ُلالنياد ُُلاانتقلطُ
ُلالت ُأنه ُحممُالثلثينُننة ُيهم ُالدلطُالقلميةُلتاُارمامُمبادئُالمنالا ُ
للدلطُليبدأُريااُم تم ُدلل ُأللطُمم ُمملماُبمؤتممُفييناُعااُُ1815الذيُأرمُ ملةُمنُالقلاعدُ
الدللية ُالهامة ُثا ُرياا ُالدلط ُعل ُأنس ُرلمية ُمثط ُاي اليا ُلالمانيا ُ ُلدلط ُالبلقان ُما ُمنخ ُفرم ُ
الدللةُالقلميةُلدف ُُفق ُالقانلنُالدلل ُاعتبامُالفرم ُالقلميةُأناناُللقانلنُالدلل ُبحي ُي مُ
ُثقافيةُللغليةُلأدبيةُمشتمرةُبلفةُالدللة(ُ .)3
ُ
عتمافُلرطُ ماعةُذا ُملاب
اا ُ
نسُرلميةُلأنفم ُ
ُ
ممل اُم ُبالحممُالعالميةُاأللل ُ(ُُ )1918-1914لالت ُرام ُعل ُأ
عن ُلض ُميثا ُعلبة ُاألما ُُلالت ُفشل ُف ُتحقي ُالغايا ُالت ُأُنشئ ُ ُمن ُأ لها ُلتندل ُ
الحممُالعالميةُالثانيةُعااُُُ 1929لالت ُ م ُالليل ُعل ُالبشميةُلتنته ُعااُُ 1945بانشاءُ

( )1المجذوب ،محمد .)2117( ،مرجع سابق ،ط ،6ص.181
( )2الخطيب ،نعمان أحمد .)2114( ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان :األردن ،ص.31
( )3العطية ،عصام .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.161-128
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ُلالقلاعدُالت ُينبغ ُعل ُالدلطُ
ُلاعلنُميثارها ُلالذي ُناُعل ُالمبادئ ُ
منيمةُاألماُالمتحد ُ
ااعضاء ُالنيم ُعليها ُلتحقي ُمقالد ُانشاء ُالمنيمة ُلل ُحفي ُاألمن ُلالنلا ُالدلليين ُ ُلتحقي ُ
الثقافيةُلااننانيةُذا ُاللبغةُالدللية(ُ ُ .)1لردُيل ُ
ُ
رتلاديةُلاا تماعية ُل
ُ
التعالنُف ُالميادينُاا
الدللة ُمحلم ُاأللتماا ُف ُالقانلن ُالدلل ُالتقليدي ُرديما ُلحت ُانتهاء ُالحمم ُالعالمية ُالثانية ُ
لتهنيسُليئةُااماُالمتحد ُ ُلماُتفمعُعنهاُمنُمنيما ُدلليةُليبزغُالقانلنُالدلل ُالحدي ُ ُليشمطُ
أشخالاُ ُدللية ُ ديد ُلم ُبقائها ُرشخا ُأناس ُف ُالقانلن ُالدلل ُالحدي ُفان ُن ا ُالتمااُ
ُلالتنمية ُمتلنعاُ ُعل ُحنامُ
القانلن ُالدلل ُالحدي ُرد ُبدأ ُيتمرز ُعل ُمنائط ُحقل ُااننان ُ
ن ا ُالنياد ُالمحفلي ُللدلط ُف ُالقانلن ُالتقليدي ُ ُلمن لُ ُت ام عها ُرشخا ُدلل ُف ُالقانلنُ
الدلل ُالحدي (ُ .)2
ُحت ُانتهاءُالحممُالبامد ُعااُُ ُ 1991ليهلمُماُينم ُبالنيااُالعالم ُال ديدُلالعللمةُ
لالتغيمُف ُنم ُالعلرا ُالدللية ُ ُلما ُانتتب ُذلك ُمنُتداعيا ُ ُلت لمُللقانلنُالدلل ُالمعالم ُ
لترييفُللختلالا ُلعلرت ُبالدللة ُلمفهلاُالنياد ُالل نية ُ ُلدلملاُف ُالعلرا ُالدللية ُحت ُ
يلمناُلذا ُلماُي محُمنُتحديا ُ ال ُرطُأنما ُالدلط(ُ .)3
ليتنالطُلذاُالمبح ُالثان ُالدللةُف ُم لبينُأثنينُ :
 المطلب األولُ:مفهلاُالدللةُ . المطلب الثانيُ:أمرانُالدللةُلضماناتهاُالقانلنيةُف ُبعضُنللاُالقانلنُالدلل ُ .( )1ميثاق هيئة األمم المتحدة ،نيويورك .1942 ،الديباجة والمادة األولى من الميثاق،
( )2الجندي ،غسان هشام .)2119( ،قطوف اللؤلؤ الدانية للوضع القانوني للدول في القانون الدولي العام ،ط ،1ص.6
( )3خليل ،محمود .)2119( ،العولمة والسيادة اعادة صياغة وظائف الدولة ،بحث منشور على األنترنت على موقع
منتديات دار العلوم القانونية واألسالمية واألنسانيةwww. Adelamer. com :
.

27

المطلب األول
مفهوم الدولة
ف ُلذاُاا امُفان ُت دمُااشام ُال ُأن ُاُيل دُناُتعارديُدلل ُيهخذُعل ُعاتق ُ
تعميفُالدللةُبانتثناءُبعضُالمحالا ُلالمشامي ُلالت ُلاُتؤديُبل نةُالقانلنُالدلل ُال ُاخماجُ
تعميفُمحددُللدللة(ُ ُ.)1
ف ُحين ُأن ُيمرن ُاانتداط ُعل ُأنُ ُفق ُالقانلن ُالدلل

ُُلمغا ُتعدد ُتعميفات ُالمختلفةُ

للدللة ُردُاتف ُعملماُعل ُاألمرانُاللا مُتلافملاُف ُالدللةُمنُالناحيةُاللارعيةُلبغضُالنيمُ
عنُعلامطُ ُليملفُنشهتها ُبحي ُيرلنُلناكُمعاييمُللدللةُ .فف ُالفق ُالغمب ُعمف ُالدللة ُبهنهاُ
" ماعةُمنُالناسُتنتقمُعل ُارلياُمعينُلتتب ُنياماُا تماعياُ ُلنيانياُ ُ ُلرانلنياُ ُمعيناُ ُيهدفُال ُ
تحقي ُاللالحُالعااُ ُلينتندُال ُنل ةُمزلد ُبللحيا ُاارماا"(ُ ُ.)2
ُلف ُالفق ُالعمب ُتاُتعميفُمفهلاُالدللة ُبهنهاُ"م ملع ُربيمُمنُالناسُيق نُعل ُنبيطُ
اانتقمامُارليماُ ُمعيناُ ُليتمت ُبالشخليةُالقانلنيةُلالنيااُلاانتقلطُالنيان "

()3

ُرماُتاُتعميفهاُ

رذلكُ"بهنهاُ ماعةُمنُالناسُيعيشلن ُبللم ُدائمةُفل ُارلياُ غماف ُ ُليخضعلنُلنل ةُنيانيةُ
معينة"

()4

ُلعمف ُأيضا ُبهنها ُ"م ملعة ُمن ُاألفماد ُيق نلن ُارليماُ ُ غمافياُ ُمعيناُ ُبلفة ُدائمةُ

( )1الجندي ،غسان هشام .)2119( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.29
( )2هوربو ،اندريه .)1977( ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،الجزء األول ،ط ،2ترجمة علي مقلد ،شفيق حداد،
األهلية للنشر والتوزيع ،بيروت :لبنان .ص.98
( )3الطماوي ،سليمان .)1988( ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار الفكر العربي ،القاهرة :مصر ،ص.19
( )4بسيوني ،عبدالغني .)1997( ،النظم السياسية ،ط ،1منشاة المعارف باالسكندرية ،االسكندرية :مصر ،ص.13
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لمنتقم ُليخضعلن ُف ُتنييا ُشؤلنها ُلنل ة ُنيانية ُتنتقط ُف ُأنانها ُعن ُأشخاا ُمنُ
يمامنها"(ُ .)1
لاذاُتلافم ُاألمرانُالثلثةُ(الشعم ُلاألرليا ُلالنل ة)ُرام ُالدللة ُلبقيااُالدللةُفهنهاُ
تتميز ُبخليلتينُ :األلل ُالشخلية ُالمعنلية ُلالثانية ُالنياد ُحي ُيذلم ُأغلم ُالفق ُال ُ
ااعتمافُللدللةُبالشخليةُالقانلنية ُالت ُتؤللهاُارتنامُالحقل ُلتحمطُاالتزاما

ُشهنهاُف ُ

ذلكُشهنُاألفمادُال بيعيينُالمرلنينُلها ُلانُيل ُمنتقلةُعنها(ُ .)2

المطلب الثاني
أركان الدولة واماناتها القانونية في القانون الدولي العام
يتنههالطُلههذاُالم لههمُتبيههانُاألمرههانُاألنانههيةُالههثل ُللدللههةُ ُلضههماناتهاُالقانلنيههةُفه ُالقههانلنُالههدلل ُ
العاا ُلذلكُمنُخلطُفمعينُ :
الفرع األولُ:أمرانُالدللةُ .
الفرع الثانيُ:الضمانا ُالقانلنيةُللدللةُف ُبعضُنللاُالقانلنُالدلل ُالعااُ .

( )1الخطيب ،نعمان .)2117( ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط ،11دار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان:األردن ،ص.21
( )2الخطيب ،نعمان أحمد .)2114( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.31
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الفرع األول :أركان الدولة
أوال :ركن الشعب
ُليقلدُب ُم ملعُاألفمادُمنُال ننينُالذينُيقيملنُبلفةُدائمةُف ُا امُارلياُالدللة ُ
ُلالمذلبية ُاذ ُيشرللن ُف ُم ملعها ُشعمُ
بغض ُالنيم ُعن ُانتماءاتها ُالقلمية ُلالدينية ُلالعمرية ُ
الدللةُُ .لاُيشتم ُالقانلنُالدلل ُالعااُف ُاألفمادُالمرلنينُلشعمُالدللةُل لمُاألنتماءُلقلميةُألُ
أمةُمعينة ُُلاُيشتم ُعددُمحددُمنُأفمادُالشعمُر ُتقلاُالدللة(ُ .)1
ليترلن ُشعم ُالدللة ُأناناُ ُمن ُالملا نين ُالذين ُيمتب لن ُبها ُبعلرة ُرانلنية ُ ُلنيانيةُ
ُلعل ُالملا ن ُف ُاللاءُ
متمثلة ُف ُال ننية ُُلالت ُتمتم ُآثا اُم ُعل ُالدللة ُف ُالحماية ُلالمعاية ُ
لالخضلع ُُلل ُمنُالمنائطُالت ُتختاُبهاُالنل ةُالل نيةُف ُرطُدللةُ ُلتض ُلهاُمعاييملاُمنُ
حي ُارتنابها ُلفقدانهاُلأللطُانقا هاُألُانتزاعها ُ ُلرذلكُما ُين اُعنهاُمنُحقل ُُللا با ُ.
ُليل د ُال ُ انم ُملا ن ُالدللة ُفئا ُاخمى ُمن ُاألفماد ُممن ُا ُينتنبلن ُللدللة ُبال ننية ُللاُ
األ انم ُُلالذينُيختلفُممرزلاُالقانلن ُعنُالملا نُ ُليضمهاُمفهلاُالنرانُال ُملا ن ُالدللةُ.
حي ُأن ُبالننبة ُلأل انم ُالمقيمين ُعل ُارليا ُالدللة ُفان ُالتشميعا ُالداخلية ُللدلط ُتحدد ُممرزُ
األ نب

ُ ُللرن ُضمن ُاالتزاا ُباحتماا ُااتفاريا ُالدللية ُالت ُترلن ُالدللة ُ مفاُ ُفيها ُ ُلبما ُينياُ

انمُلحقلرها ُُللاُيقيملنُعل ُارلياُالدللةُلعد ُأنبامُمنهاُالعمطُلالدمانة ُُلاُ
ُ
أحرااُمعاملةُاأل
يح ُلهاُممامنةُالحقل ُالنيانيةُرح ُاانتخامُألُالتمشحُااُاذاُارتنبلاُ ننيةُالدللةُالمقيمينُ
بهاُلفقاُ ُللقانلن ُلي ل ُمل لحُالشعمُعل ُملا ن ُدللة ُماُبشقي ُ"ُالشعمُاا تماع " ُلللُ
ننيةُالبلدُلالمقيمينُعل ُارليمهاُنلاءُأرانلاُيتمتعلنُبالحقل ُالنيانيةُرح ُاانتخامُ
ُ
منُحملةُ
( )1السيد ،رشاد .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،2ص193-191
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ُلالتمشح ُأل ُا ُيتمتعلن ُبها ُراألشخاا ُعديم ُاألللية ُأل ُفاردي ُشمل ُاألنتخام ُل" ُالشعمُ
"ُلللُمرلنُمنُاألفمادُالذينُيمتب لنُبالدللةُبماب ةُال ننية ُ ُليح ُلهاُممامنةُالحقل ُ
النيان ُ
النيانيةُلخالةُح ُاانتخام(ُ .)1
ُ

ثانيا :ركن االقليم
اارلياُللُالن ا ُالماديُالذيُينتقمُعلي ُالشعمُبلفةُدائمةُلمنتمم ُ ُليخض ُلنياد ُ
الدللة ُبشرط ُرامط ُليتميز ُاارليا ُبخاليت ُالثبا ُبحي ُيرلن ُاانتقمام ُعلي ُبشرط ُدائا ُ
ُللضلح ُحدلدا ُلثباتها ُبشرط ُتمامس ُفي ُالدللة ُنشا ها ُلللحياتها ُ ُلينته ُعندلا ُاختلااُ
النل ا ُالحرلميةُالمختلفةُ.ليترلنُاارلياُمنُعنالمُثل ُتخض ُ ميعهاُلنياد ُالدللة ُُلل ُ
ُلالبحي ام ُ
بشرط ُمئين ُاألرليا ُاألمض ُأي ُاليابنة ُلرط ُما ُتحتلي ُمن ُمعالا ُ بيعية ُرال باط ُ
ُلاألنهامُ ُلرطُماُف ُبا نُاألمض ُلف ُحالة ُالدلطُالناحليةُفهن ُيشمطُال زءُمنُالبحمُالذيُ
يل ُالناحطُال ُمنافةُُ11ميلُبحمياُبات ااُعمضُالبحم ُليعمفُبالبحمُاارليم ُليشمطُارلياُ
الدللةُرذلكُ بقا ُال لُالت ُتعللُارلياُالدللةُاألمض ُلبحملاُاألرليم ُال ُالحدُالذيُيبدأُمع ُ
الفضاء(ُ .)2

ثالثا :ركن السلطة
للعتمافُلل ماعةُبلفةُالدللةُفان ُابدُأنُيتلافمُعنلمُالتنيياُالنيان ُلالقانلن ُلهاُ
بااضافةُال ُالعنلمينُالنابقين ُألنُالشعمُلاارلياُبدلنُحرلمةُا ُيشرلنُلحدلماُدللة ُأيُ
ل لدُليئا ُرانلنيةُلنيانيةُتؤلفُم ملعُالنل ا ُالعملمية ُالت ُتتلل ُااشمافُعل ُالشعمُ
()1
()2

الليمون ،عوض .)2112( ،الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوي ،ط ،1ص.12-12
العطية ،عصام .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.172-174
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رلياُلادام ُالمماف ُالعامة ُاللزمةُلحفيُريانهاُلتحقي ُانتقماملاُ ُلنمللا ُبماُتملر ُمنُنل ا ُ
ُلاا ُ
ُلل ُالفعلية ُأيُردمتهاُ
تشميعيةُلتنفيذيةُلرضائية ُُللذاُالنل ةُينبغ ُانُتتلفمُعل ُشمل ُعد ُ
عل ُارامة ُنياا ُرانلن ُف ُن ا ُارليا ُالدللة ُراملُ ُُللفائها ُباالتزاما ُالت ُيفمضها ُالقانلنُ
ُ.لأنُترلنُذا ُنياد ُأيُرادم ُعل ُانتعماطُحقهاُف ُاتخاذُأيُرمامُتمااُدلنُأنُتخض ُ
الدلل ُ
لنل انُخام ُم ُتقيدلاُبقلاعدُالقانلنُالدلل ُ.لتتبدىُنياد ُالدللةُف ُميهمينُأنانيينُلماُ:
لداخليةُلتنيياُلادام ُممافقهاُ
ُ
الميهمُالداخل ُُلالذيُيتمثطُف ُحميةُالدللةُف ُتلميفُشؤلنهاُا
رليمهاُلحقهاُف ُالتشمي ُلالقضاء ُ ُلميهمُ
ُ
ادُلالملامد ُف ُا
العامة ُلفمضُنل اتهاُرافةُعل ُاألفم ُ
خام ُلذلكُبهنُتتلل ُالدللةُادام ُعلراتهاُالخام يةُم ُالدلطُاألخمىُباماد ُحم ُدلنُخضلعُ
ُلاانضماا ُللمنيما ُاارليمية ُلالدللية ُ
لنل ةُ ُا نبيةُ ُمن ُتمثيطُ ُدبللمان ُلابمااُ ُللمعالدا ُ
ُلرافةُاألنش ةُالخام يةُللدللة(ُ .)1
منُ انمُآخم ُفهن ُمنُاأللميةُبمرانُأنُيؤخذُف ُااعتبامُأن ُعل ُالمغاُمنُاتفا ُ
ُلالقضاءُعل ُاألمران ُألُالعنالمُاألنانيةُللدللة ُااُأنُلناكُات الاُ ُفقهياُ ُحديثاُُ
الفق ُالدلل ُ
ف ُلذا ُاللدد ُلينتدط ُالباح ُف ُذلك ُبما ُألمدا ُاألنتاذ ُالدرتلم ُغنان ُال ندي ُف ُرتاب ُ
"ر لفُاللؤلؤُالدانيةُلللض ُالقانلن ُللدلطُف ُالقانلنُالدلل ُالعاا" ُمن ُأنُاات الا ُالحديثةُ
لفق ُالقانلنُالدلل ُردُأخذ ُبمعاييمُفقهيةُ ديد ُتلعمُمنُمقلما ُلعنالمُالدللة ُتتمثطُف ُ
نتقلطُلأنُترلنُالد ُللةُممثلةُبشرطُديمق ام
ُ
اا

ُلشعبهاُ ُلتحتماُالشمعيةُالخام يةُالمتمثلةُف ُ

ُلالشمعية ُالداخلية ُالمتمثلة ُف ُاحتماا ُحقل ُااننان ُلحقل ُاألرليا
القلاعد ُاآلمم ُ

( )1السيد ،رشاد ،)2111( ،مرجع سابق ،ط ،1ص217-213

ُلأن ُتمتب ُ
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بملاب ُتاميخية ُلثقافية ُ ُلدينية ُمشتمرة ُلعضلية ُالدللة ُف ُمنيمة ُاألما ُالمتحد ُُلااعتمافُ
بها(ُ .)1
ويستخلص الباحث مما سبق ُأن ُفق ُالقانلنُالدلل ُبمختلفُمدامن ُلمغاُتعددُتعميفات ُ
للدللة ُردُانتقمُتقليدياُُعل ُضملم ُل لدُثل ُأمرانُألُعنالمُأنانيةُايمرنُاانتغناءُعنهاُ
ُلالنل ة ُالحارمة ُاا ُأن ُيبدل ُمن ُ هة ُأخمى ُأن ُتل ها ُ
لترلين ُالدللة ُلل ُ :الشعم ُلاارليا ُ
حديثةُلفق ُالقانلنُالدلل ُردُتشيمُال ُأنُلناكُأفرا اُم ُحديثةُحلط ُتحديدُمفهلاُالدللةُلأمرانهاُ
لمقلماتها ُلمبماُت محُمنتقبلُمنهلةُفقهيةُخلفيةُلرابلةُللتغيمُلالت لمُب محُمعاييمُ ديد ُ .

الفرع الثاني :الامانات القانونية للدولة في القانون الدولي العام
انُالدللةُباعتباملاُاللحد ُاألناسُف ُالم تم ُالدلل ُردُران ُمحلمُالقانلنُالدلل ُمنُ
امُلأمنُلذاُالم تم ُلذلكُفقدُأحا هاُالقانلنُ
حي ُتلفيمُالضمانا ُالقانلنيةُلهاُلضمانُانتقم ُ
الدلل ُب ملة ُمن ُالضمانا ُالقانلنية ُللحفاي ُعل ُنيادتها ُلانتقماملا ُ ُلنلمتهاُ .لنلف ُيعمضُ
لذاُالفرعُلبعضُلذاُالضمانا ُالقانلنيةُللدللةُف ُالقانلنُالدلل ُالعااُمنُ انبينُ :
أوالاُ:الضمانا ُالقانلنيةُللدللةُف ُبعضُمبادئُالقانلنُالدلل ُالعاا وثاني ا :الضمانا ُالقانلنيةُ
للدللةُف ُنللاُبعضُالملاثي ُالدلليةُلأحرااُالقضاءُالدلل ُف ُلذاُالشهنُ .

أوالا :الامانات القانونية للدولة في بعض مبادئ القانون الدولي العام
يتضمنُالقانلنُالدلل ُ ملةُمنُالمبادئُالممتب ةُبالدللة ُليتنالطُلذاُالفمعُالمبادئُاألنانيةُ
الثالث ُلل ُمبدأُنياد ُلانتقلط ُالدلط ُلمبدأ ُالمنالا ُبينُالدلط ُلمبدأُعداُالتدخط ُف ُشؤلنُ
( )1الجندي ،غسان هشام .)2119( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.112-111
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الدلط ُم ُالتلن ُف ُعمضُمبدأ سيادة الدولة ُمقامنةُبالمبدأينُاألخمين ُباعتبامُلذاُالمبدأُللُ
األناسُالقانلن ُلهماُ .

-0مبدأ سيادة واستقالل الدول
منُالمعملفُأنُنيااُالدللةُالقلميةُالحديثةُيعتمدُعل ُمبدأُالنياد ُالقلميةُ.لالذيُيعلدُ
ف ُمأيُالرثيمُمنُالباحثينُباألناسُال ُمعالد ُلنتفالياُعااُُ 1648لالت ُأ لق ُفرم ُالدللةُ
القلمية ُلأنن ُلفرم ُالنياد ُرنمة ُأنانية ُللدللة ُالقلمية ُالحديثة ُاذ ُران ُيتعين ُعل ُالدللةُ
المعتمف ُبها ُرعضل ُف ُالم تم ُالدلل ُأن ُترلن ُمنتقلة ُذاتياُ ُ ُلمتحمم ُرانلنياُ ُمن ُأي ُتدخطُ
خام

ُلأن ُيرلن ُلديها ُالح ُالم ل ُف ُالدخلط ُبمعالدا ُ
ُُلأن ُتمنح ُالمنالا ُأماا ُالقانلن ُ

ُلاتفاريا ُدلليةُ .أماُنيميةُنياد ُالدللةُبشرلهاُالمترامطُفقدُيهم ُأللطُمم ُف ُالقمن ُالنادسُ
ُلعمفهاُ
عشمُعل ُيدُالمفرمُالفمنن ُ انُبلدان(*) ُُلالذيُأدخطُنيميةُالنياد ُف ُالفق ُالقانلن ُ
ُلالمعايا ُلالت ُاُ
ف ُمؤلف ُالرتم ُالنتة ُلل مهلمية ُبهنها ُالنل ة ُالعليا ُالم لقة ُعل ُالملا نين ُ
انينُلالمنتقلةُعنُأيةُنل ةُأخمى ُ ُلردُناد ُلذاُالنيميةُفق ُالقمنُالنادسُعشم ُ
تخض ُللقل ُ
ُلمنُثاُف ُالقمنُالناب ُعشمُذلمُالفيلنلفُللبزُال ُأبعدُمنُذلكُبحي ُأنُلاحمُالنياد ُ
اُيتقيدُبشئ ُا لراُ ُُلأنُالنياد ُاُتت أز ُ ُلردُيل ُفرم ُالنياد ُنائد ُف ُنيميا ُالقانلنُالعااُ
ُلالقانلنُالدلل ُالتقليديُحت ُآلائطُالقمنُالعشمين ُحي ُت لم ُفرم ُالنياد ُعماُران ُ
الداخل ُ
علي ُف ُالقانلن ُالدلل ُالتقليدي ُُلالذي ُات

ُاعتبام ُالنياد ُمعيا اُم ُرانلنيا ُللدللة ُيميزلا ُعنُ
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ُالنيانيةُلاارليمية ُف ُحينُات ُالفق ُالحدي ُف ُالقانلنُالدلل ُالعااُال ُ
ُ
غيملاُمنُاللحدا
تحليطُ بيعةُاختلالا ُالدللةُرمعيامُران ُلن ُلها(ُ .)1
ةُاألممُلاارمااُبانتخدااُالقل ُالت ُ
ُ
ُلتعن ُنياد ُالدللةُأنهاُنل ةُآمم ُعليا ُتحترمُنل
بيعيينُلالمعنليينُداخطُا امُالدللة ُحي ُتقلاُالنل ةُ
ُ
تمرنهاُمنُفمضُامادتهاُعل ُاألفمادُال
التشميعيةُبالدامُالتشميعا ُالت ُترلنُنافذ ُعل ُال مي ُحت ُللُرانُلناكُمعتمضلنُعل ُ
ام ُترلن ُملزمةُ
ُلالداملا ُالقمُا
الداملا ُرما ُأن ُالنل ة ُالتنفيذية ُعند ُممامنتها ُليائفها ُ
للمحرلمينُفيها ُ ُلرذلكُاألممُبالننبةُلألحرااُالقضائيةُاللادم ُمنُالمحاراُالل نية(ُ .)2
ُلنياد ُالدللة ُتتنا ُبما ُي ل ُ ُعلي ُاانتمممية ُأل ُالدائمية ُبغض ُالنيم ُعن ُاألشخااُ
الذين ُيمامنلن ُنل ة ُالدللة ُبحي ُا ُتنته ُلذا ُالنياد ُبتمك ُلؤاء ُاألشخاا ُللنل ة(ُ.)3
ُالدللةُلاألناسُف ُل لدلا(ُ ُ.)4ليمىُالدرتلمُ
ُ
ُلبالتال ُفانُالنياد ُتعدُاأللطُللنل ا ُالعامةُف
مفيدُشهام ُأنُالقيدُاللامدُف ُالماد ُالثانيةُ ُالفقم ُالنابعة ُمنُميثا ُاألماُالمتحد ُلالمتعل ُ
بعدا ُالتدخط ُف ُالمنائط ُالت ُتعد ُمن ُلميا ُالنل ان ُالداخل ُللدللة ُلالذي ُيهدف ُلحمايةُ
ممامنةُالدللةُألختلالاتهاُلاذُيعدُريداُ ُعل ُالمنيمةُالدلليةُلاختلالاتهاُف ُملا هةُالدلطُ
األعضاء ُيعدُأيضاُريداُ ُعل ُالدلطُاألعضاءُنفنهاُالت ُتمامسُنيادتها ُلاُيعن ُالتعامضُم ُ
ناُالماد ُالثانيةُالفقم ُاأللل ُلأنُنياد ُالدللةُ بقاُألحرااُميثا ُاألماُالمتحد ُيتحتاُتفنيملا ُ
عل ُأنهاُنياد ُف ُحدلدُاألحرااُالت ُرمملاُالميثا (ُ .)5

()1
()2
()3
()4
()5

العطية ،عصام .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،1ص223
الليمون ،عوض ( .)2112مرجع سابق ،ط ،1ص22
الحلو ،ماجد راغب ( .)2111النظم السياسية و القانون الدستوري ،منشاة المعارف ،األسكندرية ،ص.62
بسيوني ،عبدالغني ( .)1997مرجع سابق ،ص.24
شهاب ،مفيد ( .)1988المنظمات الدولية ،ط ،8دار النهضة العربية ،القاهرة :مصر ،ص.222
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ُلينتندُمبدأُنياد ُالدللةُال ُعد ُحقل ُمنهاُالح ُف ُالل لد ُحي ُاُيمرنُأنُيمفضُ
ح ُالدلطُف ُالمنالمةُف ُالحيا ُالدللية ُ ُلبالتال ُاُي لزُانُتقلاُدللةُربمىُباانتيلءُعل ُ
دللةُأخمى ُُللذاُالمبدأُيع

ُالدللةُالح ُف ُالتنلحُلالدفاعُعنُالنفسُ ُلرذلكُالح ُف ُانتخدااُ

لاُلأمنها(ُ .)1
اللنائطُالخالةُلضمانُانتممام ُ
لتتبدىُنياد ُالدللةُُف ُميهمينُأنانيين ُبحي ُيرلنُلمبدأُالنياد ُل ُداخل ُن ار ُ
علرةُالدللةُبملا نيهاُضمنُارليمها ُلل ُخام ُن ار ُعلرةُالدللةُبغيملاُمنُالدلط(ُ .)2
فف ُم اطُااختلالا ُالداخليةُتتلل ُالدللةُتنيياُادام ُالحراُ ُلتقلاُبادام ُشؤلنُاألرلياُ
المختلفة ُلبمهمت ُالتشمي ُلالقضاء ُ ُلف ُم اط ُااختلالا ُالخام ية ُتتلل ُالدللة ُتنيياُ
ُلحضُلمُالمؤتم ام ُلابمااُ
علراتهاُم ُالدلطُاألخمىُعنُ مي ُتبادطُالتمثيطُالنيان ُلالقنلل ُ
ُلااشتماكُف ُالمنيما ُالدللية(ُ .)3
المعالدا ُ
لاُلل ُ :
ُللنياد ُالدللةُبمفهلمهاُالقانلن ُلفا ُيتل مُتلافم ُ
 -1وحدة السيادة ُبمعن ُأن ُالنياد ُبحرا ُالضملم ُلاية ُالدللة ُف ُحدلد ُارليمها ُلايةُ
اديةُيتل مُعل ُالدلطُاألخمىُاحتمامها.
ُ
انفم
 -1السيادة ال تقبل التجزئة ُيعن ُأنهاُاُتتعدد ُُلحت ُف ُالدلطُالممربةُ(ُأيُاألتحادية) ُ
فانُالنياد ُتبق ُلاحد ُبيدُالنل ةُالممرزيةُ ُلرطُماُلنالكُللُتعددُممارزُممامنةُالنياد ُ
يةُلالنل ا ُالمحليةُف ُلذاُالحالة.
بينُالنل ةُالممرز ُ

( )1أنظر :كتاب سعد حقي توفيق .)2112( ،مبادئ العالقات الدولية ،ط ،3دار وائل للنشر .عمان :األردن ،ص.21
( )2الرشيدي ،أحمد .)1994( ،التطورات الدولية الراهنة و مفهوم السيادة الوطنية ،سلسلة بحوث سياسية ،مركز البحوث
والدراسات السياسية ،جامعة القاهرة ،عدد  ،82ص.3
( )3أبوهيف ،علي صادق .)1972( ،القانون الدولي العام ،ط ،1منشأة المعارف ،األسكندرية :مصر ،ص.124
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 -2السيادة ال تقبل التصرف ُأيُعداُ لازُالتنازطُعنها ُألنُالدللةُالت ُتتنازطُعنُنيادتهاُ
تفقدُللفاُُلشخليةُالدللةُالقانلنية.
 -4التقادم المكسب والتقادم المسقط ال محل لهما ُف ُنقط ُالنياد ُمن ُدللة ُال ُأخمى ُ
فالنياد ُاُترتنمُبم مدُمملمُاللر ُلاُتنق ُلعداُممامنتهاُبالمد ُال ليلة(.)1
ُُُ ُلتمتمُُفرم ُالنياد ُآثا اُمُعل ُالقانلنُالدلل ُالعاا ُمنهاُ :
 -1أنُالتلمفا ُالت ُتقلاُبهاُالدللةُمفتمضُأنهاُمشملعةُف ُالقانلنُالدلل ُُلأنُنلءُ
النيةُاُيفتمضُبالدلطُ .
 -1اُيل دُخضلعُلييف ُللدلطُنحلُأشخااُالقانلنُالدلل ُاآلخمينُنلاءُرانلاُدلاُُ
ألُمنيما ُدللية.
 -2أنُتحديدُالنياد ُي مُأنُيفنمُبشرطُضي .
 -4أنُمبدأُالنياد ُللُأناسُالعلرا ُبينُالدلطُاألعضاءُف ُمنيمةُاألماُالمتحد .

()2

لعل ُالمغا ُمن ُرلن ُمبدأ ُنياد ُالدللة ُلل ُأحد ُالمبادئ ُاألنانية ُفان ُلذا ُالمبدأ ُردُ
ُلالقانلن
خض ُلرثيمُمنُالت لمُالتاميخ ُ

ُ ُلرانُمحطُ دطُفقه ُبينُمنتقدُل ُ ُلمؤيدُ

لل لداُ .
ُ

( )1السيد ،رشاد ،مرجع سابق ،ط ،1ص216-212
( )2الجندي ،غسان هشام .)2119( ،قطوف اللؤلؤ الدانية للوضع القانوني للدول في القانون الدولي العام ،ط ،1دار وائل
للنشر ،عمان :األردن ،ص.86-82
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فقدُمأىُبعضُالفقهاءُأنُفرم ُالنياد ُف ُالقانلنُألبحُاُمعن ُلهاُف ُالقانلنُالدلل ُ
الحال

ُُلأنها ُا ُتتف ُمع ُبط ُلأن ُالتمنك ُبتمت ُالدللة ُبالنياد ُفرم ُخا ئة ُللل ُالذي ُيعمرطُ

القانلنُالدلل ُالعاا(ُ .)1
ُللدللةُلأنهاُ
ُ
لعل ُالعرسُمنُذلكُأردُفقهاءُآخملنُأنُالنياد ُتبق ُل ُاللفةُالمميز
تتلاف ُم ُنملُالقانلنُالدلل ُالعاا ُلعدلاُآخملنُح مُالزاليةُف ُنيااُالقانلنُالدلل ُالقائا(ُ .)2
فيما ُاعتبملا ُبعض ُالفقهاء ُمعيا اُم ُخا ئاُ ُمن ُالناحية ُالقانلنية ُألن ُالدللة ُف ُن ارهاُ
ُلل ُلنيلة ُانعاد ُمعايالا ُ ُللين ُغاية ُلرذلك ُف ُن ارهاُ
الداخل ُلين ُم لقة ُالتلمف ُ
الخام

ُأيُعلراتهاُالدللية ُفهنهاُرذلكُلين ُم لقةُالتلمفُبطُتخض ُللقانلنُالدلل ُالعااُ

عمالهاُلعلراتهاُم ُأشخااُالقانلنُالدلل (ُ .)3
ُ
الذيُيقيدُالرثيمُمنُأ
لذلكُات ُبعضُالفق ُلمعيامُرانلن ُاخمُللدللة ُلللُمعيامُااختلالا ُللدللة ُبحي ُ
تميز ُالدللةُعنُغيملاُمنُالهيئا ُبخضلعهاُالمباشمُلنل انُالقانلنُالدلل ُالعاا ُالذيُتنتمدُ
من ُاختلالاتهاُمباشم ُلبلان ةُنل اتهاُالل نيةُبرطُحمية ُ ُلبشرطُشامطُينمحُلهاُبالتدخطُ
ف ُتنيياُالحيا ُالبشميةُلارمامُماُتمااُعداُُُلأمناُ(ُ .)4
لينب ُعنُالنياد ُح ُاخمُلللُحق االستقالل ُفالدللةُذا ُالنياد ُاُتخض ُأليةُنل ةُ
ألُليئةُاخمىُتفمضُعليهاُماُلاُيرنُذلكُبملافقتها ُللذاُالح ُف ُاانتقلطُينمحُللدلطُبهنُ

( )1األساتذة سير جون فيشر وليام زان واالستاذ كافاريه واألستاذ بريرلي ،أنظر :كتاب العطية ،عصام ،مرجع سابق ،ط،1
ص.224
( )2األستاذة باستيد واالستاذ شوارزنبرجر ،أنظر :كتاب العطية ،عصام ،المرجع سابق ،ط ،1ص.228
( )3رأي العميد ديكي ،مشار اليه في كتاب العطية ،عصام ،مرجع سابق ،ط ،1ص.222
( )4العطية ،عصام ،المرجع سابق ،ط ،1ص.228
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تعمطُعل ُابعادُأيُتدخطُف ُالشؤلنُالداخلية(ُ.)1ليعن ُالحميةُمنُالني م ُألُالتدخطُمنُ انمُ
دللة ُأخمى(ُ ُ .)2لبالتال ُفان ُح ُاألنتقلط ُيمنح ُللنل ة ُالعليا ُف ُالدللة ُح ُالقياد ُعل ُرطُ
للدللةُلالمتضمنُ
ُ
األشخااُالخاضعينُلها ُ ُلذلكُممتب ُبماُيعمفُرانلناُ ُ"بااختلااُالرامط" ُ
الداخليةُلااختلالا ُالخام ية(ُ .)3
ُ
شقينُلماُااختلالا ُ
ليذرمُالفقي ُبيامُدلبليُ"أنُالدلطُال ديد ُت المُبرطُلذاُالخلائاُالمتعلقةُبالنياد ُ.
لأنُاانتقلطُللُف ُألطُالنياد ُالمرتنبةُحديثا"(ُ .)4
ُليمىُاألنتاذُشامطُملنلُأنُانتقلطُالدللةُيتمثطُف ُخلائاُمميز ُالخاليةُاأللل ُ
ُلل ُمانعية ُااختلالا

ُلاحد ُ
ُبحي ُا ُي لز ُأن ُتمامس ُالنل ة ُعل ُأرليا ُما ُاا ُدللة ُ

تحلم ُبها ُ مي ُااختلالا

ُ ُلتحترملا ُدلن ُل لد ُنل ة ُاخمى ُتنافنها ُبشرط ُيمثطُ

ااختلاا ُالمان ُُلالخالية ُالثانية ُل ُحمية ُااختلالا

ُبحي ُتباشم ُالدللة ُبلان ةُ

اممُألُتل يها
ُ
نل اتهاُالل نيةُاختلالاتهاُبرطُحميةُدلنُأنُتفمضُعليهاُأيُدللةُأخمىُأل
لالخاليةُالثالثةُتتمثطُف ُعملميةُااختلالا

ُ

ُبحي ُتتمت ُالدللةُباختلالا ُشاملةُف ُ

تنييا ُالحيا ُالبشمية ُضمن ُارليمها ُُلا ُيحد ُمن ُذلك ُنلى ُاالتزاما ُالت ُيقض ُبها ُالقانلنُ
الدلل (ُ .)5
ُلانتقللها ُبشرط ُم ل ُيؤدي ُال ُعمرلة ُالعلرا ُ
ُللما ُران ُتمنك ُرط ُدللة ُبنيادتها ُ
الدللية ُُلعداُالقدم ُعل ُحننُتنيياُنيمُنللكُالم تم ُالدلل ُفهنُالدلطُتتنازطُعنُ زءُمنُ
( )1توفيق ،سعد حقي ( .)2112مرجع سابق .ط ،4ص.21
( )2جيرهارد ،فون غالن ،القانون بين األمم ،مدخل الى القانون الدولي العام ،الجزء األول ،تعريب عباس العمر،
منشورات دار اآلفاق الجديدة ،بيروت:لبنان ،1971 ،ص.142
( )3مشار اليه في كتاب توفيق ،سعد حقي ( .)2112مرجع سابق ،ط .4ص.21
( )4باري ،ماري دوبوي ( .)2118القانون الدولي العام ،ط ،1مجد ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بيروت :لبنان ،ص.741
( )5روسو ،شارل .مشار اليه في كتاب العطية ،عصام .مرجع سابق ،ط ،1ص.228-227
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نيادتهاُللالحُالم تم ُالدلل ُللذاُالتنازطُيت لب ُتنيياُالعلرا ُالدلليةُلت بي ُرلاعدُالقانلنُ
الدلل (ُ .)1
والخالصة ُالت ُيمرنُانتنبا هاُف ُلذاُالنيا ُأنُنياد ُالدللةُمبدأُأنان ُف ُالقانلنُ
الدلل

ُ ُليتبدى ُف ُتمت ُالدللة-رشخا ُدلل ُ -ب ملة ُمن ُالحقل ُلالمزايا ُعل ُاللعيدينُ

ُلالخام
الداخل ُ

ُااُأنُلذاُالنياد ُلاُتعدُم لقةُرماُران ُعندُنشه ُالدللةُالقلمية ُلل ُلانُ

ران ُمانخة ُرمبدأ ُفهنها ُمتغيم ُمن ُحي ُالن ا ُلالم اط ُلالمفهلا ُم ُت لم ُالقانلن ُالدلل ُ
لالمتغي ام ُالدلليةُالمعالم ُ .
 -1مبدأ المساواة بين الدول ُ
ُلاللا با ُالت ُيقملاُالقانلنُالدلل ُ
يقلدُبالمنالا ُالمنالا ُالقانلنية ُأيُالمنالا ُف ُالحقل ُ
ُلل ُاُتعن ُالمنالا ُالماديةُبينُالدلط ُألنُالدلطُتختلفُبحراُردماتها(ُ .)2
ُللذا ُالمنالا ُالقانلنية ُتتم ا ُعن ُ مي ُتبادط ُاأللتزاما ُلالتمت ُبالحلانا ُالقضائيةُ
لعداُالتمييزُلالمنالمةُف ُالمنيما ُالدلليةُُ.للذاُيت لمُتعهدُ مي ُالدلطُذا ُالنياد ُباحتمااُ
ُ
ُلااعتمافُبماُيتضمن ُ
التزاماتهاُالدلليةُ ُلماُتقيدُب ُامادتهاُمن ُمعالدا ُبمل مُالقانلنُالدلل ُ
مبدأُالنياد ُمنُمنالا ُبينُالدلط(ُ .)3

( )1الفتالوي ،سهيل حسين ( .)2119القانون الدولي العام .حقوق الدول وواجباتها ،ط ،2دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان:
األردن ،ص.26
( )2مشار اليه في :الفتالوي ،سهيل حسين .المرجع السابق ،ط ،2ص .32سلطان ،حامد .الشريعة األسالمية والقانون
الدولي ،مجلة القانون والعلوم السياسية ،الحلقة الدراسية الثالثة ،،بغداد يناير1969ج ،1الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة
 ،1972ص.317
( )3ستيرن ،جفري .)1999( .تركيبة المجتمع الدولي :مقدمة لدراسة العالقات الدولية ،ترجمة مركز الخليج لألبحاث ،ط،2
مركز الخليج لالبحاث ،ص.113-111
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ُلعل ُالمغاُمنُتفال ُالدلطُمنُالناحيةُاللارعيةُ.فهناكُدلطُلانعةُاارلياُلدلطُلغيم ُ
األرليا ُلدلطُذا ُشعلمُربيم ُالح اُ ُلدلطُذا ُشعلمُرليلةُالح ا ُدلطُذا ُأنيمةُنيانيةُ
منتقم ُلدلطُذا ُأنيمةُنيانيةُضعيفةُلغيمُمنتقم ...الخُ ُ.للرنُف ُم اطُالقانلنُالدلل ُاُ
ُلاللا با ُبغضُالنيمُ
تعن ُلذاُاألختلفا ُشيئا(ُ.)1فهلُيعدلاُ ميعاُمتناليةُرانلناُُف ُالحقل ُ
عنُااختلفا ُبينهاُنرانياُُألُ غمافياُُألُارتلادياُ(ُ .)2
ُلمبدأ ُالمنالا ُعدا ُالبعض ُنتي ة ُمن قية ُلمبدأ ُالنياد ُبط ُأن ُرد ُيلعم ُتحديد ُالخ ُ
الفالطُبينُمنالا ُالدلطُمنُناحيةُ ُلنيادتهاُمنُناحيةُأخمى ُُلااعتمافُللدلطُبالنياد ُيعتمدُ
عل ُتعالنها ُم ُبقية ُأشخاا ُالم تم ُالدلل ُلالذي ُأنان ُالمنالا ُبين ُالدلط ُلاا ُخضع ُ
ُلاللا با ُالت ُتقملاُ
احدالاُلألخمىُ ُلفقد ُبالتال ُانتقللها ُفالمنالا ُتعن ُالمنالا ُف ُالحقل ُ
القلاعدُالدللية ُُلأ نُلرطُدللةُالح ُف ُأنُت ب ُالقانلنُالدلل ُالعااُف ُعلراتهاُم ُغيملاُمنُ
الدلطُت بيقاُملحداُيقلاُعل ُمعيامُلاحدُاُغيمُبينُدللةُلأخمى ُُللذاُيت لمُأنُتتنالىُامادا ُ
الدلطُمنُحي ُالقانلنُفيماُيتعل ُبالمدالا ُالت ُت ُميُف ُمختلفُفملعُاألماُالمتحد ُ ُلف ُرطُ
ماُيمرنُانُيلدمُعنهاُمنُتلليا ُ ُلر ام ام (ُ .)3
ُلعل ُالمغاُمنُأن ُف ُأيُنيااُرانلن ُفانُأشخال ُابدُأنُيرلنلاُمتناليينُأمام ُااُ
أنُلذاُالمنالا ُلارعياُتقتلمُف ُالقانلنُالدلل ُالعااُعل ُالمنالا ُالقانلنيةُألُالنيمية ُحي ُ
ُلاألمتيا از
تل د ُتفمرة ُفعلية ُبين ُالدلط ُالنامية ُلالدلط ُالربمى ُفيما ُيتعل ُبالحقل ُ

ُخالة ُف ُ

ميدانُاأل ماءا ُال ماعيةُنلاءُمنُحي ُماُيشرل ُح ُالفيتلُمنُتغييمُنل ا ُم لسُاألمنُ
( )1توفيق ،سعد حقي .)2112( ،مرجع سابق ،ط .4ص.22
( )2أبوهيف ،علي صادق .)2112( ،القانون الدولي العام( ،د.ط) ،منشأة دار المعارف ،األسكندرية :مصر ،ص.173
( )3الحديدي ،طلعت جياد لجي .)2112( ،دراسات في القانون الدولي العام ،ط ،1دار الحامد للنشر و التوزيع ،عمان:
األردن ،ص.21-21
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ُلاألماُالمتحد ُمنُ هة ُألُماُتعل ُمنهاُبنل ا ُم لسُاألمنُذاتهاُ بقاُلماُيناُعلي ُالميثا ُ
ُلأثملاُف ُانتقلطُاللييفةُالقضائيةُعل ُالمنتلىُالدلل (ُ .)1
حي ُيشرطُتمت ُبعضُالدلطُبهذاُالح -الفيتلُ-م ُالعضليةُالدائمةُف ُالم لسُميه اُمُ
من ُميالم ُعدا ُالمنالا ُبين ُالدلط ُباألضافة ُال ُأن ُالتللي ُف ُبعض ُالمنيما ُمثطُ
لندل ُالنقد ُالدلل ُلالبنك ُالدلل ُلألنشاء ُلالتعميم ُيرلن ُالتللي ُفيها ُبحنم ُريمة ُاألشتماكُ
المدفلع ُلرذلكُيمتلكُعدداُمنُالدلطُأنلحةُالدمامُالشامطُبينماُتحماُدلطُاخمىُمنُامتلرها ُ
لرذاُالتمييزُف ُمتابعةُت بي ُرلاعدُحقل ُاألننانُف ُالدلط(ُ.)2رماُأن ُلف ُنفسُالنيا ُلمنذُ
تهنيسُاألماُالمتحد ُردُلدم ُدعلا ُال ُالغاءُح ُالفيتلُألُتقليل ُلمنهاُدعلا ُالدلطُغيمُ
المنحاز ُلذلكُتعبيماُعنُاانتياءُمنُال ميقةُالت ُانتخداُبهاُلذاُالح (ُ .)3
رماُيشهدُالم تم ُالدلل ُتلنيفُدلل ُلفقاُلمفهلاُ"ُالدلطُالربمى"ُل"ُالدلطُاللغمى" ُ
لف ُمايماا ُالدرتلم ُمحمد ُالم ذلم ُلالذي ُيشيم ُال ُأن ُلذا ُالتقنيا ُمبن ُعل ُمعيام ُخا ئُ
تفمض ُالدلطُالقلية ُُلأنان ُمبن ُعل ُالقل ُالمادية ُُلأنُلناكُدلاُُلغيم ُتقلاُف ُالحقطُالدلل ُ
بدلم ُمها ُ ُلتؤدي ُلألننانية ُخدما ُربمى ُتفل ُالدلط ُالعنرمية ُالعيم

ُلذا ُفان ُمعيام ُالقل ُ

فاليةُلالتعالنُالدلل ُفتلبحُالدلطُالربمىُ
ُ
ُلالم
الماديةُي مُأنُيزلطُليحطُمحل ُمعيامُالحضام ُ
الثقافةُلالحميةُلاألخل ُ ُلتنع ُأرثمُمنُ
ُ
ل ُتلكُالت ُتلفمُلملا نيها ُأربمُرن ُمنُالنعاد ُل
ُمنتلىُالمعيشةُلالفرمُف ُأرليمها(ُ .)4
ُ
غيملاُلمف

()1
()2
()3
()4

سلطان ،حامد .)1984( ،القانون الدولي العام ،ط ،3دار النهضة العربية ،ص.731-729
الفتالوي ،سهيل حسين ( .)2119مرجع سابق ،ط ،1ص.32-34
توفيق ،سعد حقي ( .)2112مرجع سابق ،ط ،4ص.348
المجذوب ،محمد ( .)2117مرجع سابق ،ط ،6ص.297-296
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لرد ُيهم ُات اا ُف ُالقانلن ُالدلل ُيمم ُال ُمحاللة ُمعال ة ُعدا ُالمنالا ُالفعلية ُبينُ
الدلطُلذلكُبلض ُرلاعدُرانلنيةُتقلطُمنُعداُالمنالا ُلالفلام ُاللامخةُبينُالدلط ُمثطُالقلاعدُ
الخالة ُباا ماءا ُالتفضيلية ُللالح ُالدلط ُالفقيم ُلمنها ُما ُنل ُعلي ُاتفارية ُاألما ُالمتحد ُ
لقانلنُالبحامُلعااُُ1981منُمزاياُالدلطُالحبينةُلالمتضمم ُ غمافياُ(ُ .)1
بناء على ما تقدم فان الباحث ُينتخلا ُأن ُم ُل لد ُمبدأ ُالمنالا ُبين ُالدلط ُف ُ
و ا
القانلنُالدلل ُفهنُالفرم ُالقائلةُبهنُاللُمنالا ُبينُالدلطُتقتلمُعل ُعداُالمنالا ُاللارعية ُم ُ
ل لدُالمنالا ُالقانلنية ُمبماُتحتاج ُال ُدمانةُأعم ُ ُلبح ُأشمطُمنُخلط ُفحا ُالممامنا ُ
الدللية ُمنُحي ُمدىُتهثيمُعداُالمنالا ُاللارعية ُبينُالدلطُعل ُالقانلنُالدلل ُ ُلت بيقات ُاذُ
يرى الباحثُأنُاللُمنالا ُف ُالقانلنُلاللار ُل ُالملحيةُا مااُف ُالنللكُالدلل ُ .
 -3مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول
ُُُُُُيعد ُلذا ُالمبدأ ُمن ُالمبادئ ُاألنانية ُالت ُتضمنها ُميثا ُليئة ُاألما ُالمتحد ُُلالذي ُ اءُ
ليعبمُعل ُمدىُالت لمُالحالطُف ُالعلرا ُالدلليةُلرلاعدُالقانلنُالدلل ُبعدُالحممُالعالميةُ
الثانيةُمنُ هة ُلرذلكُعل ُالمامُالم تم ُالدلل ُعل ُضملم ُضمانُحقل ُالدلطُلحفيُالنلاُ
ُلاألمنُالدلليينُمنُ هةُثانية ُاُنيماُبعدُالرلام ُالت ُحل ُبالم تم ُالدلل (ُُ .)2لخلطُاعدادُ
ميثا ُُاألماُالمتحد ُفقدُتقدم ُبعضُالدلطُبارتماحُيتضمنُاضافةُشم ُلقبلطُعضليةُالدلطُف ُ
المنتياُاألمم ُيتضمنُاحتمااُالدلطُللنيااُالديمق ام

ُ ُلردُمفضُلذاُالمقتمحُألن ُيخالفُبشرطُ

( )1بوبوش ،محمد .)2116( ،أثر التحوالت الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية ،مقال منشور في مجلة وجدة
سيتي ،على الرابط األلكتروني. Net/regional-article-1676-ar.htmlwww.oujdacity :
( )2الغنيمي ،محمد طلعت .الوسيط في قانون السالم .ص.229-127
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لميحُمبدأُعداُالتدخطُف ُشؤلنُالدلط(ُ.)1حي ُأنُلذاُالمبدأ ُلفقاُ ُللميثا ُيؤردُأنُالمنيمةُ
الدللية ُلين ُنل ة ُعليا ُفل ُالدلط ُليقمم ُانتقلط ُالدلط ُف ُشؤلنها ُالداخلية ُعن ُاختلااُ
المنيمة(ُ ُ.)2
ُلمن ُناحية ُالبناء ُالقانلن ُفان ُمبدأ ُعدا ُالتدخط ُف ُشؤلن ُالد ُلط ُيمتب ُبمبادئ ُرانلنيةُ
أخمىُ.فمنُناحية ُيعدُمبدأُنياد ُالدللةُللُاألناسُالقانلن ُالذيُيقلاُعلي ُمبدأُعداُالتدخط ُ
فقدُنل ُالماد ُالثانيةُمنُالميثا ُف ُفقمتهاُاأللل ُعل ُأنُتقلاُالمنيمةُعل ُمبدأُالمنالا ُف ُ
النياد ُبينُ مي ُأعضائها(ُ.)3لمنُناحيةُأخمى ُفهنُالنتي ةُالمن قيةُلمبدأُالمنالا ُف ُالنياد ُ
بينُالدلطُللُمن ُالتدخطُف ُالشؤلنُالداخليةُللدلط ُللذاُماُأرد ُعلي ُالت ُلليةُُ .)4(1615
ُفالم تم ُالدلل ُيترلن ُمن ُدلط ُمتنالية ُف ُالحقل ُلاللا با

ُُلاحتماا ُلذا ُالمنالا ُ

ُلالعمطُبهاُيحتمانُعل ُرطُدللةُعداُالتدخطُف ُشؤلنُالدلطُاألخمى ُ ُلبالتال ُيعدُالتدخطُعملُُ
غيم ُمشملع ُلا ُينتند ُال ُأي ُمنلغ ُرانلن

ُ ُليشرط ُافتئاتاُ ُعل ُح ُالدللة ُف ُالحميةُ

لاانتقلط(ُ .)5
ليلحي ُأن ُ مي ُالق ام ام ُلاألعلنا ُاللادم ُمن ُاألما ُالمتحد ُلنللا ُالميثا ُلاُ
ت زُللمنيمةُالدلليةُح ُالتدخطُف ُالشؤلنُالداخليةُللدلط ُااُف ُحالتينُ :
 -1اذا ُران ُمن ُشهن ُانتهاك ُحقل ُااننان ُأن ُيهدد ُالنلا ُلاألمن ُالدلليين ُأي ُأن ُالتدخطُ
يمن ُريااُحممُعالمية.
()1
()2
()3
()4
()5

أنظر :كتاب الجندي ،غسان ،)2119( ،مرجع سابق ،ص.89
ميثاق األمم المتحدة ،مرجع سابق ،الفقرة السابعة من المادة الثانية.
شهاب ،مفيد .)1988( .مرجع سابق ،ط ،8ص.226-221
الجندي ،غسان هشام.)2119( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.87
المجذوب ،محمد .)2117( ،مرجع سابق ،ط ،6ص.313
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 -1اذاُ لب ُالدللةُمنُاألماُالمتحد ُأنُتتدخطُلعداُردمتهاُعل ُفمضُليبةُالقانلن(.)1
لردُتحلطُمبدأُعداُالتدخطُال ُراعد ُملزمةُحي ُرام ُل نةُالقانلنُالدلل ُلألماُالمتحد ُ
بار امماُااُف ُحاا ُانتثنائيةُ(حالةُالدفاعُالشمع )(ُ .)2
ثانيا :الامانات القانونية للدولة الواردة في بعض المواثيق والق اررات الدولية وأحكام محكمة
العدل الدولية
يعمضُلذاُالفمعُلبعضُماُتضمن ُلذينُالملهدمينُمهنُضهمانا ُرانلنيهةُللدللهةُممثلهةُفه ُمهاُ
لمدُف ه ُبعههضُالملاثي ه ُالدلليههة ُلل ه ُميثهها ُاألمههاُالمتحههد ُلبعههضُالمعالههدا ُاارليميههةُلالدلليههة ُ
ام ُال معيةُالعامة ُلمالمدُف ُبعضُر ام ام ُمحرمةُالعدطُالدلليةُ .
لبعضُرمُا
 -0الامانات القانونية للدولة الواردة فتي بعتض متواد ميثتاق األمتم المتحتدة والمعاهتدات
الدوليةُ :
ُتضههمنُميثهها ُاألمههاُالمتحههد ُفه ُالمههاد ُاأللله ُمنه ُأنُمقالههدُاألمههاُالمتحههد ُتشههمطُحفههيُ
األمنُلالنلاُالدلل ُلأن ُتحقيقاُلهذاُالغايةُتتخذُالتدابيمُالمشتمرةُالفعالةُلمن ُاألنبامُالته ُتههددُ
ُ
انُلغيملههاُمههنُل ههلاُااخههلطُبالنههلا ُ ُلتتههذمعُباللن هائطُالنههلميةُ
النههلاُلازالتههها ُلتقم ه ُأعمههاطُالعههدل ُ
هدطُلالقههانلنُالههدلل ُلحههطُالمنازعهها ُالدلليههةُالت ه ُرههدُتههؤديُال ه ُااخههلطُبالنههلاُألُ
لفقههاُلمبههادئُالعه ُ
هضُمنازعههاتهاُ
ُ
لتنههليتها ُ ُلتضههمن ُالفقههم ُالثالثههةُمههنُالمههاد ُالثانيههةُمههنُالميثهها ُالت هزااُاألعضههاءُبفه
ُلأضهاف ُ
الدلليةُباللنائطُالنلميةُعل ُل ه ُاُي عهطُالنهلاُلاألمهنُلالعهدطُالهدلل ُعمضهةُللخ هم ُ
الفقههم ُالمابعههةُمههنُنفههسُالمههاد ُالت ازم هاُُآخههمُعل ه ُاألعضههاء ُُللههلُامتنههاعُاعضههاءُالهيئههةُ ميعههاُُف ه ُ
()1
()2

الفتالوي ،سهيل حسين ( .)2119مرجع سابق ،ط ،1ص.48
أبي خليل ،رودريك ايليا ( .)2113مرجع سابق ،ط ،1ص.64
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علر ههاتهاُالدللي ههةُع ههنُالتهدي ههدُبان ههتعماطُالق ههل ُألُان ههتخدامهاُض ههدُن ههلمةُاأل امضه ه ُألُاان ههتقلطُ
النيان ُأليةُدللةُألُعل ُل ُآخمُاُيتف ُ ُلمقالدُالمنيمة(ُ ُُ.)1
ُلنل ُالماد ُالثانيةُمهنُميثها ُاألمهاُالمتحهد ُفه ُفقمتههاُاأللله ُعله ُ"ُأنُتقهلاُالمنيمهةُعله ُ
مبههدأُالمنههالا ُف ه ُالنههياد ُبههينُ مي ه ُاعضههائها"(ُ ُ.)2للقههدُأرههدُُالميثهها ُف ه ُالفقههم ُالنههابعةُمههنُالمههاد ُ
الثانيههةُأن ه ُ"ُلههيسُف ه ُلههذاُالميثهها ُمههاُينههلغُلألمههاُالمتحههد ُأنُتتههدخطُف ه ُالشههؤلنُالت ه ُترههلنُمههنُ
لههمياُالنههل انُالههداخل ُلدللههةُمها ُ ُللههيسُفيه ُمههاُيقتضه ُاألعضههاءُأنُيعمضهلاُمثههطُلههذاُالمنههائطُ
ألنُتحههطُبحرههاُالميثهها "(ُ.)3لالت ه ُتعههدُترمينههاُُلاعت امفههاُُمههنُالقههانلنُالههدلل ُالعههااُبالم ههاطُالههل ن ُ
المحفليُلرطُدللة(ُ .)4
ُلتضمنُالميثا ُريلداُُلامةُعل ُمبدأُالنياد ُالم لقةُلذلكُف ُأرثمُمهنُملضه ُبالميثها ُ
ُلمنُلذاُالقيلدُماُيتعل ُُبنبذُالحممُرماُ هاءُفه ُالديبا هةُ" نحهنُشهعلمُاألمهاُالمتحهد ُ ُلرهدُآلينهاُ
عل ه ُأنفنههناُأنُننقههذُاأل يههاطُالمقبلههةُمههنُليههل ُالحههممُالت ه ُف ه ُخههلطُ يههطُلاحههدُ لب ه ُعل ه ُ
ااننههانيةُم همتينُأح ازنههاُُيع ههزُعنهههاُالللههفُ ُ...لف ه ُنههبيطُلههذاُالغايهها ُاعتزمنههاُأنُنهخههذُأنفنههناُ
ُنلاُلحننُ لام ُُلأنُنضهاُرلانهاُره ُنحهتفيُبالنهلاُلاألمهنُالهدلل ُ
ُ
بالتنامح ُلأنُنعي ُمعاُُف
ُلأنُنرف ههطُبقبللن ههاُمب ههادئُمعين ههةُُلمنههاُالخ ه ه ُله ههاُأاُُتن ههتخداُالقههل ُالمن ههلحةُفه ه ُغي ههمُالمل ههلحةُ
المشتمرة"(ُ .)5

( )1ميثاق األمم المتحدة ،مرجع سابق ،المواد(.)4(،)2(،)1
( )2ميثاق األمم المتحدة ،مرجع سابق ،المادة ( )2الفقرة األولى.
( )3ميثاق األمم المتحدة ،المادة ( )2الفقرة السابعة.
( )4عامر ،صالح الدين ( .)2117مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية للنشر ،ط ،1القاهرة :مصر،
ص.687
( )5ميثاق األمم المتحدة ،مرجع سابق ،الدبباجة.
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ُلرههدُنههع ُالميثهها ُأنُيههلفمُللههدلطُالقههدم ُعله ُتنههليةُالن ازعهها ُنههلمياُُحفايههاُُعله ُنههيادتهاُ
لان ه ههتقللهاُلن ه ههلمةُأ امض ه ههيها ُفق ه ههدُنله ه ه ُالم ه ههاد ُ(ُ)22م ه ههنُالميث ه هها ُعله ه ه ُع ه ههددُم ه ههنُاللن ه ههائطُ
هياُلالتنههليةُالقضههائية ُلالل ههلءُال ه ُاللرههاا ُألُ
رالمفالضهها ُلالتحقي ه ُلاللنهها ةُلالتلفي ه ُلالتحره ُ
هيةُلالقانلنيههة ُالته ُمههنُالممرههنُأنُيتفه ُعليهههاُ
التنييمهها ُاارليميههةُألُغيملههاُمههنُاللنههائطُالدبللمانه ُ
أ مافُالنزاع(ُ .)1
لف ه ُالنههيا ُذات ه ُفقههدُمنههخ ُاال تفاقيتتات الدوليتتةُاللض ه ُالقههانلن ُللدللههة ُبههدءُُمههنُلض ه ُ
أمرانهاُلعنالملاُالقانلنيهة ُلحته ُترهميسُالمبهادئُالهثل ُالمتعلقهةُبهها ُلالته ُن هدلاُفه ُعهددُمهنُ
ااتفاريا

ُلمنهاُاتفاريةُملنتفيديل ُالخالةُبحقل ُالدلطُللا باتهها ُلالمبممهةُبهينُالهدلطُاألمميريهةُ

ف ُُ11رانلنُاأللطُُ 1922حي ُتناُف ُمادتهاُاأللل ُعل ُأن ُ :
"ي مُلر ُتعتبمُالدللةُشخلاُمنُأشخااُالقانلنُالدلل ُأنُتتلافمُفيهاُالشمل ُاآلتيةُ :
أ -ش ه ههعمُدائ ه هها ُم-ارل ه ههياُمع ه ههين ُج-حرلم ه ههة ُد-أللي ه ههةُال ه ههدخلطُفه ه ه ُعلر ه هها ُمه ه ه ُال ه ههدلطُ
األخمى"(ُ .)2
لردُنل ُااتفاريةُذاتهاُعل ُمبدأُالمنالا ُبينُالدلط ُحي ُلمدُبهاُأنُ"ُالدلطُمتناليةُ
رانلناُ ُفه ُتتمت ُبنفسُالحقل ُ ُلنفسُاأللليةُلممامنةُلذاُالحقل ُُلاُتنتندُلذاُالحقل ُبالننبةُ
ال ُرطُمنهاُال ُمقدمتهاعل ُانتعمالها ُُلانماُال ُم مدُل لدلاُرشخاُمنُأشخااُالقانلنُ
الدلل "(ُ .)3لردُلمدُلذاُالمبدأ ُلللُالمنالا ُبينُالدلطُذا ُالنياد ُف ُعديدُالملاثي ُالدلليةُ.

()1
()2
()3

الموسى ،محمد خليل ( .)2113الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان :األردن ،ص.6-2
انظر :اتفاقية مونتفيديو لحقوق وواجبات الدول ،مرجع سابق.
المجذوب ،محمد ( .)2117مرجع سابق ،ط ،6ص.294-293
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منها ُميثا ُبلغلتا ُُ 1948الذي ُأنس ُمنيمة ُالدلط ُاألمميرية ُلميثا ُاللحد ُاألفميقية ُ ُلميثا ُ
امعةُالدلطُالعمبية(ُ .)1
لرانُمبدأُعداُالتدخطُرذلكُأحدُالمبادئُاألنانيةُف ُعد ُملاثي ُدلليةُ.منهاُتلميحُ
ليماُاللادمُعااُُ 1928لالذيُمثطُخ ةُاتحادُالدلطُاألمميريةُف ُالتضامنُالنيان ُلرذلكُ
الذيُأمني ُفي ُالقلاعدُالقانلنيةُ
ُ
لمدُلذاُالمبدأُبالماد ُُ 18منُميثا ُمنيمةُالدلطُاألمميريةُ.ل
لرافةُاألحرااُالمئينيةُالت ُتخض ُلهاُلذاُالدلط(ُ .)2
رماُأنُاتفاريةُفييناُلقانلنُالمعالدا ُلعااُُ 1969منع ُأيُدللةُمنُفمضُأيُمعالد ُ
دلليةُعل ُدللةُأخمىُدلنُمضالا ُألُأن ُتنتخداُاللنائطُالقنميةُالماديةُألُالمعنلية ُا بامُ
دللةُعل ُتنفيذُالتزاما ُاُتمغمُبها(ُ .)3
 -7الامانات القانونية للدولة الواردة في بعض ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة:
لقد ُلدم ُعد ُتلليا ُلر ام ام ُمن ُال معية ُالعامة ُلألما ُالمتحد ُلضمان ُانتقلط ُلنياد ُ
ُلحميتها ُُلالمنالا ُبينها ُلعدا ُالتدخط ُف ُشؤلنها ُفف ُتلليتها ُمرا ُُ 381اللادم ُعنُ
الدلط ُ
ال معيةُالعامةُف ُُ 17تشمينُالثان ُُ 1951أدان ُال معيةُالعامةُأيُتدخطُمنُربطُدللةُف ُ
الشؤلنُالداخليةُلدللةُأخمىُلغايا ُتغييمُحرلمةُشمعيةُلانقا هاُبالل لءُال ُالقل (ُ .)4

( )1صباريني ،غازي .)2114( ،الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام ،ط ،4دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص.127
( )2الجاسور ،ناظم عبدالواحد .)2119( ،موسوعة علم السياسة ،ط ،1دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان :أالردن،
ص.34
( )3انظر :اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  ،1969المادة ( )21أوجبت بطالن المعاهدات التي تفرض بالقوة ،والمادة
( )22حرمت استخدام وسائل األكراه ضد ممثل الدولة.
( )4انظر :توصية الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  381الصادرة في  17تشرين الثاني .1921
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لف ُرماملا ُمرا ُ(ُ 0901د-م) ُاللادم ُف ُُ 14رانلن ُالثان /دينمبم ُُ 1961أرم ُ
ال معية ُالعامة ُأن ُرط ُمحاللة ُتنتهدف ُالتقليض ُال زئ ُأل ُالرل ُلللحد ُالقلمية ُلالنلمةُ
اارليميةُلبلدُماُترلنُمتنافيةُلمقالدُميثا ُاألماُالمتحد ُلمبادئ (ُ .)1
لف ُالدلم ُالنابعة ُعشم ُلل معية ُالعامة ُلألما ُالمتحد ُلالت ُأثيم ُفيها ُرضية ُحميةُ
الدلطُف ُالتلمفُبثملاتهاُالل نيةُبغيةُانترماطُعنالمُانتقللها ُفقدُألل ُف ُرماملاُمراُ
ُ 0813اللادمُف ُُ 14رانلنُاأللط/دينمبمُ ُ 1961بح ُالشعلمُلاألماُف ُنيادتهاُالراملةُ
عل ُملادمُثملاتهاُال بيعية(ُ .)2
لف ُتلليتهاُمراُُ7030اللادم ُف ُُ11رانلنُاأللطُُ 1965أرد ُبعداُح ُأيُدللةُ
أنُتتدخطُف ُشؤلنُدللةُأخمى ُحي ُلمدُبهاُماُيل ُ :
ُ" -1ليسُأليُدللةُح ُالتدخط ُبللم ُمباشم ُألُغيمُمباشم ُلأليُنبمُران ُف ُالشؤلنُ
الداخلية ُأل ُالخام ية ُألية ُدللة ُأخمى ُليش م ُبالتال ُرط ُتدخط ُمنلح ُأل ُرط ُتهديدُ
ينتهدفُشخليةُالدلطُالُعنالملاُالنيانيةُلاألرتلاديةُلالثقافية.
 -1ا ُي لز ُألية ُدللة ُانتخداا ُالتدابيم ُاألرتلادية ُأل ُالنيانية ُأل ُأي ُنلع ُآخم ُمنُ
التدابيم ُأل ُتش ي ُانتخدامها ُارماا ُدللة ُأخمى ُعل ُالنزلط ُعن ُممامنة ُحقلرهاُ
النيادية ُألُللحللطُمنهاُعل ُأيةُمزاياُ.رماُأن ُاُي لزُأليةُدللةُتنيياُالنشا ا ُ
الهدامةُألُاألملابية ُ ألُالمنلحةُالماميةُعل ُتغييمُنيااُالحراُف ُدللةُأخمىُبالعنف ُ
أل ُمناعد ُلذا ُالنشا ا

ُأل ُالتحميض ُعليها ُأل ُتمليلها ُأل ُتش يعها ُأل ُالتغاض ُ

عنها ُألُالتدخطُف ُالل امعُالداخل ُالحالطُف ُأيةُدللةُأخمى.
()1
()2

أنظر :قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( 1214د-ب) ،المادة ( ،)6الصادر في  14كانون األول .1961
أبوالوفا ،أحمد .)2111( ،الوسيط في القانون الدولي العام ،ط ،2دار النهضة العربية للنشر ،القاهرة :مصر ،ص.611
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 -2ان ُانتعماط ُالقل ُلحممان ُالشعلم ُمن ُلليتها ُالقلمية ُيشرط ُخمراُ ُلحقلرها ُغيم ُالقابلةُ
للتلمفُلخمراُُلمبدأُعداُالتدخط.
 -4انُالمماعا ُالدريقةُلهذاُاالتزاما ُل ُشم ُأنان ُلضمانُعي ُاألماُمعاُ ُف ُنلا ُ
ألنُممامنةُأيُشرطُمنُأشراطُالتدخطُاُيقتلمُأمماُعل ُخم ُميثا ُاألماُالمتحد ُ
ملحاُُلنلاُ ُبطُلتؤديُرذلكُال ُخل ُحاا ُتهددُالنلاُلاألمنُالدلليينُبالخ م.
 -5لرطُدللةُح ُغيمُرابطُللتلمفُف ُاختيامُنيمهاُالنيانية ُلاارتلادية ُلاا تماعيةُ
لالثقافية ُدلنُتدخطُمنُ انمُأيةُدللةُاخمى.
 -6عل ُ مي ُالدلطُاحتمااُح ُالشعلمُلاألماُف ُتقميمُالمليم ُلف ُاألنتقلط ُلت ميُ
ممامنة ُلذا ُالح ُبحمية ُلدلن ُأي ُضغ ُأ نب
لالحميا ُاألنانية ُلعل ُ مي ُالدلط ُبالتال

ُم ُاألحتماا ُالم ل ُلحقل ُااننانُ
ُاانهاا ُف ُالقضاء ُالتاا ُعل ُالتمييزُ

العنلميُلاانتعماميُبرافةُأشرال ُلميالما(.)1
ُللق ههدُأرهههد ُال معيهههةُالعامهههةُعله ه ُمبهههدأُعهههداُ ه هلازُالت ههدخطُفه ه ُرماملهههاُمرهههاُُ013/33عهههااُ
ُ .)2(1981
رما ُأن ُالقمام ُمرا ُ 3780بشهن ُ(ميثا ُحقل ُالدلط ُللا باتها ُاألرتلادية) ُاللادم ُف ُُ11
رانلنُالثان /دينمبمُُ 1974ردُأردُف ُفلل ُاأللطُف ُالفق ام ُ(أ-س)ُأنُالعلرا ُالنيانيةُ
لاارتلاديةُلغيملاُتخض ُل ملةُمبادئُمنهاُ :

( )1انظر :توصية األمم المتحدة في الدورة العشرين رقم  2131الصادرة في  21كانون األول .1962
( )2أنظر :قرار الجمعية العامة رقم  113/36الجلسة العامة عام  1981المتعلق بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في
الشؤون الداخلية للدول.
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نياد ُالدللةُلنلمتها ُاارليميةُلانتقللهاُالنيان ُتناليُ مي ُالدلطُف ُالنياد ُعداُ
ااعتداء ُعدا ُالتدخط ُالمنفعة ُالمتبادلة ُلالعادلة ُالتعاي ُالنلم

ُتنالي ُالشعلم ُف ُالحقل ُ

لحقهاُف ُتقميم ُمليملا ُتنليةُالمنازعا ُنلمياُ ُعلجُالميالاُالت ُفمض ُبالقل ُلالت ُتحماُ
أية ُأمة ُمن ُاللنائط ُال بيعية ُالضملمية ُلنمائها ُال بيع

ُاللفاء ُباخلا ُباالتزاما ُالدللية ُ

ُلاحتماا ُحقل ُااننان ُلالحميا ُاألنانية ُعدا ُمحاللة ُ لم ُالهيمنة ُلمنا

ُالنفلذ ُتعزيزُ

العدالة ُاا تماعية ُالدللية ُالتعالن ُالدلل ُمن ُأ ط ُاانماء ُلحمية ُالمملم ُال ُالبحام ُلمنهاُ
للبلدانُغيمُالناحليةُف ُا امُالمبادئُالمذرلم ُآنفاُُ .
ُلنل ُالماد ُاأللل ُمنُالفلطُالثان ُمنُااعلنُذات ُأنُ ُ" لرطُدللةُح ُالنياد ،
غيم ُالقابط ُللتلمف" ،ف ُاختيام ُنيامها ُاارتلادي ُفضلُ ُعن ُنيمها ُف ُالم اط ُالنيان ُ
لاا تماع ُلالثقاف ُلفقاُ ُاماد ُشعبها ُ دلنما ُتدخط ُأل ُأرماا ُأل ُتهديد ُخام

ُبهي ُشرط ُمنُ

األشراط"(ُ .)1
ُلأع

ُرمامُال معيةُالعامهةُلألمهاُالمتحهد ُمرها ُ3/7/378للدللهةُالحه ُفه ُاستتخدام مواردهتا

هاُلاتخهاذُالتهدابيمُاللزمهةُالته ُ
الطبيعية بحرية تامتة ُ ُلتحديهدُاانهتثما ام ُاأل نبيهةُفه ُن ها ُلايته ُ
ترفطُتنيهياُلهذاُالنشها ا ُ بقهاُلقلانينهها ُ ُللههاُالحه ُفه ُتههمياُالممتلرها ُاأل نبيهةُألُنهزعُالملريهةُ
عل ُأنُتعلضُألحابهاُبالتعليضُالمنانم(ُ .)2
لفه ُدلمتهههاُالحاديههةُلالعشهمينُفههانُال معيههةُالعامههةُرههدُأرههد ُعل ه ُأنُلرههطُالشههعلمُالحه ُف ه ُ
تقميمُممرزلاُالنيان ُلرذلكُمهاُلمدُبهالقمامُُ7379حهلطُ(اعهلنُمبهادئُالقهانلنُالهدلل ُالمتعلقهةُ
( )1انظر :على شبكة األنترنت على الموقع األلكتروني:
www.un.org/Arabic/documents
( )2قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  3/2/328الخاص بميثاق حقوق الدول وواجباتها األقتصادية 12 ،كانون الثاني
 ،1972الوثيقة المرقمة.)A/Res/3281/24( :
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بالعلرهها ُاللديههةُب ههينُالههدلطُلفق ههاُُلميثهها ُاألمهها المتح ههد ) ُاللههادمُفه ه ُُ14تشههمينُاأللط/أرت ههلبمُ
ُ 1984لالهذيُاعتبههمُالتههدخطُفه ُشههؤلنُالههدلطُلههيسُفقه ُخمرههاُُللميثهها ُبههطُمؤديهاُُاله ُخله ُحههاا ُ
تهددُالنلاُلاألمنُالدلليين(.)1
 -3الامانات القانونية للدولة الواردة في بعض ق اررات محكمة العدل الدولية
انُره ام ام ُالمحههاراُالدلليههةُألههبحُلهههاُدلمُمهههاُفه ُت ديههدُالقلاعههدُالقانلنيههةُالدلليههة ُحيه ُأنُلهههذاُ
المحههاراُنشهها ُربيههمُيتعل ه ُبالههدامُاألماءُاألنتشههاميةُلم لههسُاألمههن ُلال معيههةُالعامههة ُللههبعضُ
األ هههز ُالدلليههةُاألخههمى ُلبهههذاُف ههانُاألماءُاألنتش ههاميةُالتهه ُتلههدملاُالمحرمههةُلالفتههالىُلهههاُريم ههةُ
رانلنيههةُلههدىُفههملعُاألمههاُالمتحههد ُللههلُمههاُيع ه ُألميههةُللمحههاراُلر امماتهههاُمههنُناحيههةُتحديههدُرلاعههدُ
القانلنُالدلل ُالعااُلتفنيما

()2

ُلانشاءُنلاب ُرضائيةُتشرطُمبادئُرانلنيةُدللية(ُ .)3

هالىُلاألحرهااُالقضهائيةُالدلليهةُلالته ُمنههاُره ام ام ُ
ُلف ُلذاُالنيا ُفانُلناكُالعديدُمنُالفت ُ
تتعل ُبنياد ُالدللة ُحي ُألضح ُمحرمةُالعدطُالدلليةُالدائمهةُفه ُمأيههاُاانتشهاميُاللهادمُفه ُ
شبا ُُ1911بشهنُممانياُال ننيةُأنُ"ُتحديدُنياد ُالدللةُاُيفتمضُف ُالقهانلنُالهدلل " ُلأرهد ُ
محرمههةُالعههدطُالدلليههةُف ه ُحرمهههاُاللههادمُعههااُُ1947ف ه ُرضههيةُالت ههاممُالنلليههةُالفمننههيةُأن ه ُ:
"عنه ههدماُتقه ههلاُدلطُبتبن ه ه ُتل ه هميحا ُتقيه ههدُحمرتهه ههاُفه هههنُله ههذاُالتل ه هميحا ُي ه ههمُأنُتفنه ههمُبشه ههرطُ
ضي "(ُ .)4

( )1الدورة الحادية والعشرون للجمعية العامة لألمم المتحدة ( ،)1984التعليق رقم ،12:المادة ( 1حق تقرير المصير)،
على الموقع :
http://www.tbinternet. Ochr.org.
( )2علوان ،عبدالكريم ( .)2112مرجع سابق ،ط ،6ص.118
( )3ابراهيم ،صفاء سمير .)2112( ،المنازعات الناجمة عن خالفة الدول وسبل تسويتها ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان :األردن ،ص.211
( )4دوبوي ماري ،بيار ( .)2118القانون الدولي العام ،ط ،1مجد ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت:
لبنان ،ص.741
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لمنُاألنهسُال للميهةُفه ُالقهانلنُالهدلل ُلالته ُرمنهتهاُمحرمهةُالعهدطُالعليهاُالدائمهة ُعهداُ
امرانُامغااُأيةُدللةُعل ُأنُتحيطُنزاعهاُم ُدللةُأخمىُال ُمحرمةُدللية ُفلقدُذرم ُفه ُرماملهاُ
اللههادمُفهه ُرضههيةُراميليههاُالشههمرية ُب هههنُ"مههنُالمبههادئُالمقههمم ُفهه ُالقههانلنُالههدلل ُأنُلههيسُفه ه ُ
األمرانُامغااُأيةُدللةُدلنُملافقتهاُعل ُاحالةُخلفاتهاُم ُالدلطُاألخهمى ُنهلاءُاله ُاللنها ةُألُ
التحرههيا ُألُأيُ همازُأخههمُمههنُالتنههليةُالنههلمية ُليمرههنُتقههدياُمثههطُلههذاُالملافقههةُف ه ُشههرطُالت هزاا ُ
يتخذُ لاعيةُلبمحضُاألماد ُالحم ُالم لقةُبقبلطُاألحرااُالدللية"(ُ .)1
رذلكُترميسُمبدأُعداُالتدخطُف ُشؤلنُالدلط ُلذلكُمهاُأعلنته ُمحرمهةُالعهدطُالدلليهةُفه ُ
حرمهاُاللادمُف ُُ9نينانُُ1949ف ُرضيةُرلمفلُبينُبمي انياُلألبانيا(ُ .)2
ُلأرههد ُأنُمبههدأُعههداُالتههدخطُيشههيمُال ه ُح ه ُرههطُدللههةُذا ُنههياد ُفه ُتل ي ه ُأململههاُبههدلنُ
تدخطُخام

ُلألضح ُالمحرمةُبهن ُبالمغاُمنُأنُاألمثلةُعله ُانتههاكُلهذاُالمبهدأُرثيهم ُااُأنه ُ

ألبحُ زءُُمنُالقانلنُالدلل ُالعمف ُلللل ُالمحرمهةُاله ُنتي هةُمفادلهاُأنُاحتهمااُاألختلهااُ
األرليم ُبينُالدلطُللُمبدأُمنُالمبادئُاألنانيةُللم تم ُالدلل (ُ ُ.)3
ُلأرمُالقضاءُالهدلل ُبهنه ُاُتل هدُرلاعهدُفه ُالقهانلنُالهدلل ُالعهااُتفهمضُعله ُالهدلطُالتقيهدُ
هميُاألنتشههاميُاللههادمُعههنُمحرمههةُالعههدطُ
بههنم ُمحههددُمههنُالتنيههياُالنيان ه ُليت ل ه ُذلههكُفه ُالهُأ
الدلليههةُف ه ُتش همينُاأللطُُ1975فه ُمستتألة الصتتحراء الغربيتتة ُحي ه ُأشههام ُالمحرمههةُال ه ُأن ه ُاُ
تل ههدُراعههد ُرانلنيههةُدلليههةُلاحههد ُتقض ه ُب ههنُالدللههةُي ههمُأنُتتشههرطُلف ه ُليرليههةُمعينههة ُرمههاُأنُ

( )1فؤاد ،مصطفى أحمد ( .)2117مرجع سابق ،ط ،1ص.11
( )2انظر :موجز األحكا م والفتاوى واألوامر الصادرة عنن محكمنة العندل الدولينة  ،1991-1948منشوورات األموم المتحودة،
نيويورك ،1992 ،الوثيقة ( ،)ST/LEG/SER.F/1ص ،6على الموقع:
www. Icj-cij.org.
( )3الجندي ،غسان (  .)2119مرجع سابق ،ط ،1عمان:األردن ،ص.214
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المحرمههةُأشههام ُف ه ُرضههيةُاألنشتتطة العستتكرية األمريكيتتةُف ه ُنيرههاماغلاُال ه ُأنُانتمههاءُدللههةُال ه ُ
ايديللل ياُمعينةُاُيشرطُمخالفةُللقانلنُالدلل ُالعمف (ُ .)1
رمههاُأنُره ام ام ُمحرمههةُالعههدطُالدلليههةُعنههدُنيملههاُلقضههاياُالخلفهها ُالحدلديههةُبههينُرههلُُمههنُ
تايلنههدُلرمبلديههاُاللههادمُف ه ُُ15يلنيههلُُ ُ 1961لليبيههاُلتشههادُاللههادمُف ه ُُ2فب اميههمُُ 1994رههدُ
رمن ه ُنههياد ُالدللههةُاألرليميههةُبنههاءُعل ه ُااتفاريهها ُالنههابقةُلتعيههينُحههدلدُالدللههةُلالت ه ُأُبمم ه ُف ه ُ
الحقبههةُاانههتعماميةُلفقههاُُلقلاعههدُالقههانلنُالههدلل ُلبالتههال ُاُيمرههنُلدللههةُأنُتتههذمعُبنيميههةُتغييههمُ
اليملفُانهاءُالعمطُبمعالد ُالحدلد ُلأنُالدلطُحديثةُاانهتقلطُملزمهةُبمعالهدا ُتعيهينُالحهدلدُ
النابقة(ُ ُ.)2
والخالصتتةُأنه ُيمرههنُالقههلطُبهههنُانههتعماضُمفهههلاُالقههانلنُالههدلل ُالعههااُلشخله ُاألنههاس ُ
للههلُالدللههة ُيلضههحُال ه ُحههدُربيههمُالت هماب ُلالعلرههةُالعضههليةُبينهمهها ُلدلمُرههطُمنهمههاُف ه ُتمنههيخُ
اآلخم ُرماُأنُفحاُبعضُالضمانا ُالقانلنيةُللدللةُف ُالقانلنُالهدلل ُالعهاا ُلالته ُيرمنههاُرهطُ
ماُنلفُذرهماُمهنُنلهلاُفه ُالميثها ُلره ام ام ُال معيهةُالعامهةُلألمهاُالمتحهد ُلااتفاريها ُالدلليهةُ
لر ه ام ام ُمحرمههةُالعههدطُالدلليههة ُيبههينُأنُلنالههكُمنيلمههةُرانلنيههةُدلليههة ُيفتههمضُأنههها-نيميههاُُعل ه ُ
األرطُ-تشرطُضمانةُرانلنيةُتحافيُعل ُالشخاُالمئيسُللقانلنُالدلل ُلللُالدللة ُل بيعت ُ ُ
ُ

( )1الجندي ،غسان .)2119 ( ،مرجع السابق ،ط ،1عمان:األردن ،ص.88
( )2الجندي ،غسان .)2119( ،المرجع السابق ،ص.26-22
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القانلنيههة ُااُأنُمانههلفُذر هماُمههنُخلههائاُالقههانلنُالههدلل ُالعههااُرههدُيشههيمُال ه ُأن ه ُمههنُ
الناحيةُاللارعيةُأنُرطُذلكُردُاُيمن ُتههثمُرليهمها ُالقهانلنُالهدلل ُلالدللهة ُبهالمتغي ام ُالدلليهة ُمهاُ
يههؤديُاله ه ُتههداعيا ُعله ه ُمضههامينُالق ههانلنُالههدلل ُلأنم ههلذجُ"لنههتفاليا"ُللدلل ههةُالتقليديههة ُلل ههذاُم ههاُ
نتعمضُل ُلذاُالدمانةُف ُالفصل الثالتثُب همحُالتغيه ام ُالدلليهةُمهاُبعهدُالحهممُالبهامد ُممثلهةُفه ُ
العللمة ُلتهثيملاُعل ُبعضُ لانمُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .
ُ
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الفصل الثالث
التغيرات الدولية (العولمة)
والقانون الدولي المعاصر
مقدمةُ :
يل دُاتفا ُعل ُأنُعااُ(ُ )1989عااُنهايةُالحممُالبامد ُشرطُبدايةُعهدُ ديدُف ُ
نيااُالعلرا ُالدللية ُفقدُتميزُذلكُالعااُبهحدا ُلت ل ام ُمهمةُلاُتزخمُبمثلهاُحقبةُف ُالتاميخُ
الحدي ُلالمعالم ُلالتلق ُبتلكُاألحدا ُلالت ل ام ُالدعلا ُال ُالديمق ام يةُلحقل ُاألننان ُ
لامناء ُدعائا ُالم تم ُالمدن ُلحماية ُالبيئة ُلف ُالمعاييم ُالغمبية ُالقائمة ُعل ُمبادئ ُالقانلنُ
ال بيع ُلبد ُتلكُلرهنهاُمفمدا ُلعلمُ ديدُرادا(ُ.)1لاُشكُأنُالنياُالقانلنيةُلين ُنيماُُ
م مد ُمنعزلةُ.فالقانلنُاُيمرنُأنُيدمكُعل ُحقيقت ُاذاُعزطُعنُالعلامطُالت ُلهاُأثملاُالثاب ُ
ف ُنشلئ ُ ُلت لما ُفالقانلنُللُبمثابةُالمؤننةُالحيةُبطُللُنتاجُاننان ُخالاُيتهثمُبرطُماُ
الثقافيةُلالتاميخية(ُ .)2
ُ
يؤثمُف ُااننانُمنُالعلامطُاا تماعيةُلاارتلاديةُلالفلنفيةُلالنفنيةُل
لف ُلذاُالنيا ُأدىُانهيامُالنيااُالعالم ُالذيُرااُبعدُالحممُالعالميةُالثانيةُال ُانتهاءُ
ممحلةُالحممُالبامد ُلممحلةُالحملمُباللرالة ُرماُدخل ُرتلةُعداُاألنحيازُف ُلض ُيشب ُحالةُ
انعدااُاللزن ُللا ه ُبعضُالدلطُأزما ُحاد ُمثطُالع ام ُلليبياُلالنلدانُلرلبا ُم ُاشتعاطُبؤمُ

( )1العزاوي ،دهام محمد دهام  .)2112( ،األقليات واألمن القومي العربي-دراسة في البعد الداخلي واألقليمي ،ط ،1دار
وائل للنشر ،ص.123
( )2سلطان ،حامد .)1962( ،القانون الدولي العام في وقت السلم ،دار النهضة العربية ،القاهرة :مصر ،ص736
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تلتمُ ديد ُف ُيطُميزانُالقلىُال ديد ُرالحممُف ُيلغنلفياُليهلمُالمشرطُالرمديُف ُشماطُ
الع ام (ُ .)1
األنسُلالمفالياُ
ُ
ُلشهدُالعالاُنلنلة ُمنُالت ل ام ُالمتلحقة ُرانُلهاُتهثيمُلاضحُعل ُ
الت ُراا ُعليها ُالنياا ُالدلل ُلالعلرا ُالدللية ُُلأبمزلا ُران ُانهيام ُالمعنرم ُالشمر

ُليهلمُ

ترتل ُارتلادية ُعملرة ُُلالتمريز ُعل ُعالمية ُبعض ُالملضلعا ُمثط ُرضايا ُالديملر ام يةُ
ُااننانُلحمايةُالبيئةُلالحفايُعل ُالنلا ُلمافق ُلذاُالت ل ام ُالت ُ أم ُعل ُليرطُ
ُ
لحقل
ُالمهااُلالمنؤلليا ُالملرللةُلألماُالمتحد (ُُ.)2للفمُانتهاءُالحممُالبامد ُ
ُ
النيااُالدلل ُتغي ام ُف
ف ُم ل ُالتنعينا ُيملفاُُمثاليةُألعاد ُترييفُبعضُليائفُأ هز ُاألماُالمتحد (ُ .)3
حي ُ مأُتغيمُف ُملرفُاألماُالمتحد ُازاءُاللماعا ُالمنلحةُغيمُذا ُال اب ُالدلل ُ
ف ُالفتم ُاللحقةُللعااُ1991ا ُاذُانفمد ُاللايا ُالمتحد ُرقل ُعيم ُبقياد ُالعالاُف ُضلءُماُ
ُضلءُالشمعيةُالت ُتمىُ
ُ
تملر ُمنُمقلما ُنيانيةُلارتلاديةُلعنرميةُمحاللةُفمضُامادتها ُلف
أنها ُتخدا ُملالحها(ُ .)4لف ُنيا ُالتغي ام ُالدللية ُيهم ُمل لح ُ(النياا ُالعالم ُال ديد) ُعندُ
امناطُالقلا ُاألمميريةُللخليجُلالذيُتضمنُفرم ُ(علمُ ديد)ُل(حقبةُللحمية)ُل(زمنُللنلا)ُ
لرط ُالشعلم ُبحي ُيقاا ُ(نياا ُعالم ُ ديد) ُيرلن ُمتحم اُم ُمن ُاألملام ُلأرثم ُأمناُ ُف ُ لمُ
النلا ُعلمُتنت ي ُفي ُرطُأماُالعالا ُأنُتنعاُبالمخاءُلتعي ُف ُتناغا(ُ .)5

( )1شفيق ،منير ( .)1992النظام العالمي الجديد وخيار المواجهة ،الناشر للطباعة والنشر والتوزيع ،ص.12-12
( )2المجذوب ،محمد ( .)2117مرجع سابق ،ط ،6ص.317
( )3العنبكي ،نزار ( .)2111مرجع سابق ،ط ،1ص.82
( )4قاسم ،مسعد عبد الرحمن ( .)2112تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ،ط ،1دار
الجامعة الجديدة للنشر ،القاهرة :مصر ،ص.241
( )5جرار ،أماني غازي ( .)2111المواطنة العالمية ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان :األردن ،ص.111
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لردُرمسُمؤتممُباميسُلألمنُلالتعالنُاأللملب ُننةُُ 1991لالذيُشامر ُفي ُاللايا ُ
المتحد ُلرندا ُلالدلط ُاأللملبية ُمضملن ُالنياا ُالدلل ُال ديد ُبتمريزا ُعل ُبناء ُلتملينُ
الديمق ام يةُبللفهاُنياماُلحيداُللحرا ُلعل ُحمايةُحقل ُااننانُلاألرليا ُلالحميةُاألرتلادية ُ
لغيملاُمنُمبم ام ُالتدخط ُليهم ُات الا ُ ديد ُأفمزلاُاللار ُالدلل ُال ديدُبللفهاُمبادئُألُ
رلاعدُرانلنيةُدلليةُرابلةُللت بي ُلالممامنة ُلمنُألاُلذاُاألت الا ُامناطُرلا ُلحفيُالنلا ُ
لالتفتي ُعل ُالمنشآ ُالعنرمية ُلمماربةُاانتخابا ُالل نية ُلفمضُالعقلبا

ُلالمب ُبينُمف ُ

العقلبا ُ(ف ُحالة ُالع ام ) ُلبين ُتدميم ُأنلحة ُالدمام ُالشامط ُلمب ُاائتمانا ُلاانتثما ام ُ
لالقملض ُبا ماء ُاللحا ُارتلادية ُ ذمية ُف ُالبلدان ُالت ُران ُشيلعية ُلاأللمام ُعل ُ
األخذُبالديمق ام ية ُمقابطُت بي ُالعلرا (ُ .)1
لبمز ُالعللمة ُريالم ُمعالم ُت ند ُالتغي ام ُالدللية ُب لانبها ُالمختلفة ُف ُالحقلطُ
التقنيةُالنيانيةُلاارتلاديةُلاا تماعيةُلالثقافية ُبحي ُأنُلذاُالعلامطُلالت ل ام ُالترنللل يةُ
المتلحقةُردُأحدث ُتغييماُمهماُف ُرثيمُمنُالمفالياُلاألنسُلالمبادئُالت ُرااُعليهاُالقانلنُ
الدلل ُمنذُرملن(ُ.)2لم ُبدايةُالقمنُاللاحدُلالعشمينُلانتشامُلذاُالمفالياُال ديد ُفانُماُي مُ
التناؤطُعن ُف ُلذاُالقمن ُللُمدىُتهثيمُلذاُالتغي ام ُلالمفالياُال ديد ُعل ُالعلرا ُالدلليةُ
لرلاعدُالقانلنُالدلل (ُ .)3

( )1نعومكين ،فيتالي ( .)1992العالم العربي بعد حرب الخليج :نظرة من موسكو ،منشور في :مجموعة باحثين ،ماذا بعد
عاصفة الصحراء؟ رؤية لمستقبل الشرق األوسط ،مركز األهرام للترجمة والنشر ،القاهرة :مصر ،ص.44
( )2المجذوب ،محمد ( .)2117مرجع سابق ،ط ،6ص.111
( )3سيلرز ،مورتمر ( .)2111النظا م العالمي الجديد" حدود السيادة ،حقوق األنسان ،تقرير مصير الشعوب" ،ترجمة
صادق عودة ،دار الفارس للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان :األردن ،ص.17
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للذا ُما ُيبحث ُالفصل الثالث ُمن ُخلط ُتبيان ُمالية ُلذا ُالتغي ام ُممثلة ُف ُالعللمةُ
ريالم ُشاملة ُلمنُثاُمحاللةُملدُتهثيمُلذاُالتغي ام ُالدلليةُعل ُبعضُ لانمُالقانلنُالدلل ُ
المعالمُمنذُم ل ُتنعينيا ُالقمنُالماض ُلحت ُيلمناُلذا ُمنُخلطُمبحثينُ :
 المبحث األولُ:التغي ام ُالدلليةُ(العللمة)ُ .ُ-والمبحث الثانيُ:تهثيمُالتغي ام ُالدلليةُ(العللمة)ُعل ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .
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المبحث األول
التغيرات الدولية (العولمة)
)(Globalization
انُانتهاءُالحممُالبامد ُردُلحق ُ ملةُمنُالتغي ام ُالدلليةُالفامرة ُرانُمنُأبمزلاُيهلمُ
العللمة ُريالم ُمتعدد ُاألل ُعبم ُعنُال لانمُالمختلفةُلهذاُالتغي ام

ُلذاُفهنُلذاُالدمانةُ

تض ُلذا ُاليالم ُرمدخط ُلدمانة ُتداعيا ُالتغي ام ُالدللية ُعل ُالقانلن ُالدلل ُالمعالم ُمنُ
خلطُلذاُالمبحث األول ُلالذيُيتنالطُالعللمةُف ُمطلبينُ :
 المطلب األولُ:ليتنالطُماليةُالعللمةُال لحاُلمفهلماُ .ُالمطلب الثانيُ:ليتنالطُنما ُالعللمةُلأدلاتها ُلالملرفُالفرميُمنهاُ .ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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المطلب االول
ماهية العولمة
ُُُُُُانُمعمفههةُالعللمههةُلمضههامينهاُريههالم ُحديثههةُت نههدُالتغيه ام ُالدلليههةُفه ُفتههم ُمههاُبعههدُالحههممُ
البههامد ُيعههدُمههدخلُُأنانههياُُلفهههاُ بيعههةُالتحههلا ُف ه ُمضههامينُالعلرهها ُالدلليههةُلالقههانلنُالههدلل ُ
المعالم ُلللُماُي مح ُلذاُالمطلب األولُف ُفمعينُ :
الفرع األولُ:العللمةُال لحاُُ .-الفرع الثانيُ:تعميفُالعللمةُ .

الفرع األول :العولمة اصطالحأ
لفي ههةُالعللم ههةُله ه ُتم م ههةُللمله ه لحُاان لي ههزيُ(ُ)Globalizationلالته ه ُتت ههم اُأحيان ههاُُ
بالرلنيةُألُالرلربهةُألُالشهلملة ُااُأنُمله لحُالعللمهةُلهلُاألرثهمُاشهتها اُمُبهينُالبهاحثين ُلألهبحُ
األرثههمُشههيلعاُُبههينُألههطُالنيانههةُلاارتلههادُلااعههلا ُلتحليههطُالرلمههةُبههالمعن ُاللغههليُيعن ه ُتعمههياُ
الشئُلارناب ُاللبغةُالعالميةُلتلني ُدائمت ُليشمطُالعالاُرله ُلالعللمهةُملهد اُمُ هاء ُتلليهداُُمهنُ
رلمهةُعههالا ُليفتههمضُلههاُفعههلُُللههلُعهللاُيعههللاُع ُللمههةُب ميقهةُالتلليههدُالقيانه ُلأمهاُلههيغةُالفعللههةُ
الت ُتهت ُمنهاُالعللمةُفهنمهاُتنهتعمطُللتعبيهمُعهنُمفههلاُاألحهدا ُلااضهافة ُلله ُمماثلهةُفه ُلهذاُ
اللييفةُلليغةُالتفعيط(ُ .)1

( )1بقنه ،مبارك عمر .مفهوم العولمة ونشأتها ،بحث منشور على الرابط األلكتروني:
http://www.saaid.net/Doat/mubarkl5.htm.
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الفرع الثاني :تعريف العولمة
انُتعميفا ُالعللمةُردُتعدد ُُلحمل ُمضامينُشت ُمختلفةُلف ُالمقامبةُلالتحليطُلها ُ
لملارف ُالباحثين ُلالمفرمين ُلات الاتها ُازاءلا ُمفضاُ ُأل ُربلاُ ُلتهثم ُتلك ُالتعميفا ُباانحيا از ُ
ُ

األيديللل ية ُااُأنُ ُلناكُات الاُ ُعاماُ ُيعمفُالعللمةُباعتباملاُم ملعةُمنُالعمليا ُالت ُتغ

رماُتتضمنُالعللمةُمنُناحيةُاخمىُتعميقاُ ُف ُ
ُ
أغلمُالرلرمُألُالت ُتشي ُعل ُمنتلىُالعالا ُ
منتليا ُالتفاعطُلااعتمادُالمتبادطُبينُالد ُلطُلالم تمعا ُالت ُتشرطُالم تم ُالعالم (ُ .)1
ُفقدُعمف ُالعللمةُبهنها"ُ:مل لحُي ندُالتفاعل ُالمتزايد ُالتعقيدُبينُاألفمادُلالشمرا ُ
لالمؤننا ُلاألنلا ُعبمُالحدلدُالل نية"(ُ.)2لعمفهاُالتقميمُالننليُللندل ُالنقدُالدلل ُلننةُ
ُ 1997بهنها ُ"ااندماج ُالمتنامع ُلألرتلاد ُالعالم ُعبم ُالت ام ُلتدف ُمؤلس ُاألملاط ُلانتقاطُ
الترنللل ياُلانتشامُشبرا ُاألتلاطُلتيامُالتثقف"(ُ .)3
لمن ُتعاميفهاُ "ُ :أنها ُخلي ُمن ُالمؤتم ام ُالنيانية ُلاارتلادية ُأي ُأنها ُتغيم ُميالمُ
الحيا ُاليلميةُلبلفةُخالةُف ُالدلطُالمتقدمة" ُلعمف ُبهنهاُ"عمليةُالتبادطُالشامطُلاا مال ُ
بينُمختلفُأ مافُالرلنُاذُبمقتضااُيتحلطُالعالاُال ُمح ةُتفاعليةُللننانيةُبهرملها"(ُ ُ.)4
ُ

( )1خليل ،محمود .)2119( ،العولمة والسيادة اعادة صياغة وظائف الدولة ،بحث منشور على األنترنت على موقع:
منتديات دار العلوم القانونية واألسالمية واألنسانية (20/4/2017)www.adelamer.com
( )2كوفي عنان .)1999( ،منع اندالع الحروب وانتقاء الثروات تحد عالمي متنام (التقرير السنوي عن أعمال المنظمة)،
ص.71
( )3محمد ،منذر .)2112( ،مبادئ في العالقات الدولية ،من النظريات الى العولمة ،ط ،1مجد المؤسسة الجامعية للدراسات
والنشر والتوزيع ،بيروت :لبنان ،ص.292
( )4أنظر لمزيد التفاصيل :كتاب د.سهيل حسين الفتالوي ( .)2119التنظيم الدولي ،ط ،1مرجع سابق  ،ص.181
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لمنُبينُالتعاميفُأيضاُأنهاُعبام ُعنُ"القلىُالت ُاُيمرنُالني م ُعليهاُف ُاألنلا ُ
الدللية ُلالشمرا ُمتعدد ُال ننيا ُالت ُليس ُلها ُلاء ُألية ُدللة ُرلمية"(ُ .)1حت ُللف ُبهنهاُ
"نيااُيقفزُعل ُالدللةُلاألمةُلالل ن ُنيااُيميُمف ُالحلا زُلالحدلدُأمااُالشبرا ُلالمؤننا ُ
لالشمرا ُالمتعدد ُال ننية ُلبالتال ُاذابةُالدللةُالل نية"(ُ .)2
لرذلكُعمف ُالعللمةُبهنها"ُ:اندماجُأنلا ُالعالاُف ُحقلطُالت ام ُلاألنتثما ام ُالمباشم ُ
لانتقاطُاألملاطُلالقلىُالعاملةُلالثقافا ُلالتقانةُضمنُا امُمأنماليةُحميةُاألنلا ُلتالياُُخضلعُ
العالاُلقلىُالنل ُالعالمية ُمماُيؤديُال ُاخت ام ُالحدلدُالقلميةُلال ُاانحنامُالربيمُف ُنياد ُ
الدللةُالقلمية ُلأنُالعنلمُاألنان ُف ُلذاُاليالم ُل ُالشمرا ُالمأنماليةُالضخمةُمتخ يةُ
القلميا "(ُ .)3
ويالحظ ف ُلذاُالنيا ُتمريزُالتعميفا ُالنابقةُعل ُالمضملنُاألرتلاديُللعللمةُبشرطُ
أنان

ُفيماُلنالكُات الاُ ُآخمُيحالطُتعميفهاُبمضملنُأشمطُبهنهاُ "ُ:التداخطُاللاضحُألملمُ

اارتلاد ُلاا تماع ُلالنيانة ُلالثقافة ُلالنللك ُدلن ُاعتداد ُيذرم ُبالحدلد ُالنيانية ُللدلط ُذا ُ
النياد ُألُاألنتماءُال ُل نُمحددُألُلدللةُمعينةُلدلنُالحا ةُال ُا ماءا ُحرلمية"(ُ.)4األممُ
الذيُي عطُالعللمةُمؤثم ُف ُأرثمُمنُ انمُلتحمطُأرثمُمنُمضملن ُأيُأنها ُأيُالعللمة ُ

( )1عبيد ،نايف علي ( .)1997العولمة والعرب ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،221مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت :لبنان ،ص.28
( )2الجابري ،محمد عابد ( .)1998العولمة والهوية الثقافية ،عشر طروحات ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،228مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت :لبنان ،ص،19
( )3األطرش ،محمد ( .)1998العرب والعولمة ،ما العمل؟ ،مجلة المستقبل العربي ،العدد ،229مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت :لبنان ،ص.111
( )4عبداهلل ،اسماعيل صبري ( .)1997الكوكبة :الرأسمالية في مرحلة ما بعد األمبريالية ،مجلة المستقبل العربي،
العدد ،222مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت :لبنان ،ص.2
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بهذاُالمحتلىُلاألبعادُتشرطُ"يالم ُا ماليةُتشمطُاألرتلادي ُالنيان ُاألنتماتي

ُاأل تماع ُ

لالثقاف "(ُ .)1
فيماُلض ُلهاُتعميفُضمنُالنيا ُالتاميخ ُبهنهاُ" ُت نيدُلحليلةُماُحفطُب ُالتاميخُ
الحدي ُللبشميةُلتهنيسُم تم ُعللم ُ ديدُلألننان ُمن لقات ُمماُحفطُب ُالقمنُالتان ُعشمُ
رلللنياُ ُلمماُحفطُب ُالقمنُالعشمينُامبميالياُ ُمنُأ طُتهنيسُالقمنُاللاحدُلالعشمينُ"رابيتاليا" ُ
بمعن ُ :اذا ُران ُاأللط ُعنرمياُ ُلاذا ُران ُالثان ُنيانياُ ُفهن ُالثال ُنيرلن ُا ُمحالة ُارتلادياُُ
بالدم ةُاألناس"(ُ .)2
وبناء على ما سبقُمنُتعميفا ُيمرنُالقلطُأنُتعميفا ُالعللمةُتتعددُلأنُمفهلمهاُلان ُ
بشرطُربيم ُااُأن ُيمرنُملحيةُأنهاُ ميعاُتشيمُال ُتفاعطُعنالمُعد ُارتلاديةُلنيانيةُ
لثقافيةُلا تماعيةُلتقانيةُبشرطُيغيمُرلاعدُالعلرا ُالدلليةُالتقليدية ُبهدلا ُمختلفة ُتتضمنُرطُ
لذاُالعنالم ُماُيؤديُبالضملم ُال ُتهثمُرلاعدُلمبادئُمنُالقانلنُالدلل ُالتقليدي ُلشخل ُ
األناسُلللُالدللةُلانحنامُنيادتهاُلدلملاُالتقليدي ُلي محُأمامهاُتحديا ُارتلاديةُلنيانيةُ
لثقافيةُربيم ُ .

( )1أنظر :كتاب الدكتور رودريك ايليا أبي خليل ،)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.281
( )2زكريا ،جاسم محمد .)2116( ،مفهوم العولمة في التنظيم الدولي المعاصر ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت:
لبنان ،ص.416

64

المطلب الثاني
سمات العولمة وأدواتها
بناءُعل ُماُنب ُذرماُمنُمفالياُللعللمةُلخللةُلتعميفاتهاُالمتعدد ُاألل ه ُفانه ُيمرهنُ
ملحيته ههاُري ههالم ُب ههامز ُذا ُأل ه ه ُمتع ههدد ُتت ه ه ُأنان ههاُلت ههدليطُالن ههل ُلالق ههياُلاألفر ههامُلمؤلسُ
األمهلاطُعبههمُالعههالا ُبشههرطُعبههم-ل نه ُألُعبههم-رههلم ُفه ُفضههاءُالم تمه ُالههدلل ُمههاُيههؤديُاله ُ
انحنامُدلمُالدللةُلنيادتها ُللذلكُفانُالعللمةُفه ُلهذاُاأل هامُتتنهاُب ملهةُمهنُالخلهائاُالته ُ
تميزلا ُلالت ُتمتمُملارفُفرميةُمتباينةُمنههاُعله ُمنهتلىُالعهالا ُلمهنُذلهكُمن قتنهاُالعمبيهة ُلفه ُ
نفسُاللر ُفه ُتمتلكُ ملةُمنُاألدلا ُلالمؤننا ُالت ُتتفاعطُمنُخللهاُلتهؤثمُعبملها ُللهذلكُ
يتنالطُلذاُالمطلبُفمعينُلماُ :
 الفرع األولُ:نما ُالعللمةُلالملرفُالفرميُالعمب ُمنها ُ -والفرع الثانيُ:أدلا ُالعللمةُ ُ.
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الفرع األول :سمات العولمة والموقف الفكري العربي منها ُ
انُالعللم ه ههةُري ه ههالم ُتش ه ههمطُ لان ه ههمُمتع ه ههدد ُلمتشه ههعبة ُتتل ه ههفُبن ه ههما ُمختلف ه ههةُتش ه ههرطُ
خلائلهاُلمحتلالاُالمميز ُلمنُبينهاُ :
 -0السمة األقتصتاديةُ:لتعنه ُالمحتهليُاارتلهاديُلالمتمثهطُفه ُالقهلىُالفاعلهةُللرتلهادُ
ال أمنه ههمال ُلأدلا ُالعللمه ههةُاألرتله ههاديةُلمؤننه ههاتهاُالمختلفه ههة ُلالت ه ه ُتهه ههدفُال ه ه ُالنه ههي م ُعل ه ه ُ
األرتلادُالعهالم ُلذلهكُمهنُخهلطُلهذاُالمؤننها ُلبشهرطُيضه ُاأل هامُالمشهتمكُلنهيمُالعلرها ُ
الت اميةُبهينُالهدلطُاألعضهاءُفه ُمنيمهةُالت هام ُالعالميهة ُبحيه ُيهتاُضهمانُا هل ُحميهةُالت هام ُ
لفههتحُأنههلا ُدلطُالعههالا ُللضهه ُحههدُللفلضهه ُف ه ُالعلرهها ُالت اميههةُبههينُالههدلط ُلحماي ههةُالههدلطُ
الناميههة ُلمحاللههةُتحقي ه ُفائههد ُالمنههتهلكُلالمنههتج ُلذلههكُبضههمانُاامههدادُبالنههل ُم ه ُحميههةُاختيههامُ
المنههتج ُحي ه ُيفي هدُالمنههتجُمههنُفههتحُاألن هلا ُالعالميههةُأمههااُتل هميفُبضههاعت ُليفيههدُالمنههتهلكُمههنُ
لللطُالنل ُلالخدما ُالي ُبنهللةُُلينم ُااُُأنُُلناكُآثا اُمُارتلهاديةُنهلبيةُتتمتهمُعله ُذلهك ُاذُ
رههدُيشههرطُذلههكُرامثههةُعل ه ُارتلههادُالدللههةُللههناعتهاُالل نيههة ُليههؤديُال ه ُتقنههياُدلطُالعههالاُال ه ُ
فئتههين ُفئههةُمنت ههةُلملههدم ُللخههدما ُلالنههل ُلالت ه ُنتشهههدُمفالههاُارتلههادياُُربي ه اُم ُلفئههةُمنههتهلرة ُ
لتشهدُتدلل اُمُارتلادياُ ُرماُيتاُمف ُالحلا زُبينُالدلطُللمناعد ُفه ُادام ُأعمهاطُمنت ه ُالبضهائ ُ
لالخدما

ُماُيحلطُالعالاُال ُنيااُارتلاديُلاحدُللُالنيااُالمأنمال ُفيماُييهطُالنهع ُلحمايهةُ

الفقهماءُلتحنههينُفههماُالتعلههياُلالعمههطُلالحمايههةُالقانلنيههة ُمنهههلةُشههائرة ُاذُتمضه ُفه ُات ههااُيلق ه ُ
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منههلةُالضهمانُاا تمهاع ُعله ُعهات ُالشهمرا ُبههداُُعهنُالدللهة ُلتشهعمُالعديههدُمهنُالهدلطُالناميههةُ
بهنهاُرام ُباتخاذُخ لا ُربيم ُنحلُتحميمُاألنلا ُللرنهاُلاُتحلطُعل ُالنتائجُالمم ل (ُ .)1
 -7السمة السياسيةُ:لقدُأدخل ُالعللمةُتحهلا ُمهمهةُلعميقهةُعله ُليرهطُلمهلازينُالقهل ُ
فه ُالنيههااُالههدلل ُلبشههرطُيههؤثمُبشههد ُعله ُنيانهها ُالههدلط ُبعههدُانهيههامُاألتحههادُالنههلفيات ُلانتهههاءُ
الحهممُالبههامد ُاذُألهبحُلههذاُالنيههااُأحهاديُالق بيههةُبقيهاد ُاللايهها ُالمتحههد ُاألمميريهة ُحيه ُأعيههدُ
تشههريطُخام ههةُلمهلازينُالقههلىُبمههاُيههم حُألزانُالقههل ُاارتلههاديةُلالعلميههةُلالترنللل يههةُعله ُحنههامُ
القههلىُالتقليديههةُ(العنههرميةُلالديملغمافيههة) ُدلنُأنُتفقههدُاألخيههم ُثقلههها ُرمههاُأعيههدُتمتيههمُاألللليهها ُ
عله ُ ههدلطُأعمههاطُالنيههااُالههدلل ُفت ام عه ُالقضههاياُالتقليديههةُالته ُرانه ُتحتههطُمرههانُاللههدام ُفه ُ
ممحلههةُالحههممُالبههامد ُمثههطُرضههاياُالل هماعُبههينُالشههم ُلالغههممُألُبههينُالشههماطُلال نههلم ُلتقههدياُ
رضههاياُ ديههد ُمتعههدد ُتلا ههههاُال ماعههةُالدلليههةُررههطُمثههطُرضههاياُالبيئههة ُلمشههرطُاألملههامُلحقههل ُ
ااننانُلأنلحةُالدمامُالشامط ُلل ُأملمُالبح ُتنتل مُتدخطُالم تم ُالهدلل ُبمهاُيهؤثمُعله ُ
نيانةُالدللة(ُ.)2ماُيدف ُف ُات ااُ عطُالعالاُلحد ُنيانية ُبحي ُتحهلطُالعهالاُالهدلل ُاله ُدليلهةُ
لغيم (ُ .)3
 -3الستتمة التقانيتتةُ:لقههدُ عل ه ُالعللمههةُبمههاُلههاحبهاُمههنُثههلم ُتقنيههةُالعههالاُيههذلمُبات ههااُ
"رميههةُرلنيههةُلههغيم "ُحي ه ُبانههت اعةُأيُاننههانُلف ه ُأيُبلههدُأنُيتلههطُبهههيُشههخاُمهمههاُرههانُ
تل ه ُالثقاف ُألُانتماؤاُالنيانه ُاذُاُتقهفُبل ه ُلهذاُااتلهاا ُعقبهةُالحهدلدُال غمافيهة ُحيه ُ

( )1الفتالوي ،سهيل حسين .)2119( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.191-183
( )2أنظر :كتاب الدكتور ماجد الحموي ،والدكتور احمد عبد العزيز .)2111( ،العالقات الدولية ،ط ،1منشورات جامعة
دمشق ،دمشق :سوريا ،ص.219-218
( )3جمال الدين ،سامي .)2112( ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط ،1منشأة المعارف ،األسكندرية :مصر،
ص.148-147
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أنُمن ه ه ُالزم ههانُألُالمر ههانُألُحته ه ُاللغ ههةُاُتش ههرطُعائق ههاُُأم ههااُاتل ههاطُالن ههاسُفيم ههاُبي ههنها(ُ.)1اذُ
يهههم ُالت ههل ام ُالمثيههم ُف ه ُم ههاطُترنللل يههاُالمعللمهها ُلااتلههاا

ُلالت ه ُتت هيحُلألف همادُلالههدلطُ

لالم تمعا ُاامتبا ُبعددُاُيحله ُمهنُاللنهائط ُلالته ُتتهمالحُبهينُالريهبل ُالضهلئيةُلالفارنها ُ
لالقن هلا ُالفضههائيةُالت ه ُتب ه ُبمام هههاُالمختلفههة ُبااضههافةُال ه ُأ هههز ُالرمبيههلتمُلالبميههدُاالرتملن ه ُ
لشبرا ُاانتمنه ُالته ُتهمب ُالعهالاُبترهاليفُأرهطُلبلضهلحُأرثهمُعله ُمهدامُالنهاعة ُبحيه ُتحلله ُ
ترنللل يههاُالمعللمهها ُال ه ُألههاُملههدمُمههنُملههادمُالثههمل ُألُرههل ُمههنُالقههلىُاا تماعيههةُلالنيانههيةُ
لالثقافيةُالرانهحةُفه ُعهالاُاليهلا ُلرهدُعمله ُلهذاُالحمرهةُعله ُتهلفيمُالفهماُللعلهاُلالمعمفهةُلنشهمُ
الثقافةُبشرطُمثيمُلبرلفةُأرطُلبزمنُفام ُلبم هلدُأرط(ُ .)2
لف ُا امُالملرفُالفرميُمنُالعللمة يقلطُاألنتاذُمحمدُفهاي ُأمهينُعهااُالمنيمهةُ
العمبيةُلحقل ُاألننهانُ"ُ:لللعللمهةُشهقين ُأللهمهاُ:شه ُلارعه ُألُمهاديُ هاءُنتي هةُالت هلمُالعلمه ُ
لالترنلل ههل ُالهائ ههط ُلماتمت ههمُعليه ه ُم ههنُث ههلم ُفه ه ُلن ههائطُاألتل ههاطُلاألع ههلاُلانتش ههامُالمح هها ُ
الفضههائيةُالته ُتبه ُبمام هههاُاله ُرههطُأنحههاءُالرلرههمُللرههطُالبشههمُعله ُلههذاُالرلرههمُدلنُأنُتحههدلاُ
حههدلد ُلأيضههاُفه ُثههلم ُالمعللمهها ُالهائلههةُالته ُت نههدلاُشههبرةُاألنتمنه

ُللههذاُال انههمُمههنُالعللمههةُ

ليسُم ملحاُُللقبلطُألُالمفضُفهلُلار ُألبحُأحهدُيهلالمُالعلهمُالهذيُنعيشه ُللهيسُأمامنهاُااُ
أنُنقبطُب ُللرنُعليناُأنُنعمفُريفُنتعامطُمع ُلنرلنُأرثهمُتههثي اُمُفه ُعالمنهاُ.أمهاُالشه ُالثهان ُ
للعللمةُ:فهلُش ُريم ُ هاءُنتي هةُال هاب ُالتلنهع ُالتنافنه ُلهنم ُاانتهاجُال أمنهمال ُالهذيُفهمضُ
ارتلههادُالنههل ُعله ُالعههالا ُلعههززاُباتفاريههةُالت ههام ُالعالميههةُ(ال هها )ُ.للههذاُال انههمُلههلُالههذيُيثيههمُ

( )1عمارنة ،صالح الدين ( .)1998العولمة ،مجلة المهندس األردني ،العدد  ،62تصدر عن نقابة المهندسين األردنيين،
عمان :األردن ،ص.73
( )2الفتالوي ،سهيل حسين ( .)2119مرجع سابق ،ط ،1ص.192-191
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الرثيمُمنُالمخالفُلالشرلك ُللذاُال انمُالقيم ُمنُالعللمهةُلهلُالهذيُي عهطُمهنُالعللمهةُمنههلةُ
خلفية"(ُ .)1
لف ُلذاُاللددُتباينُملرهفُالمفرهمينُالعهممُت هااُالعللمهة ُاذُلرهفُلهؤاءُملارهفُمختلفهةُ
ت ههااُالعللم ههة ُلفق ههاُألختلف ههاتهاُالنيان ههيةُلاأليديللل ي ههةُلالفرمي ههة ُبحيه ه ُانقن ههملاُاله ه ُفئ هها ُع ههد ُ
متباينههة ُالفئههةُاأللله ُالمافضههلنُلالههذينُيه ُملنُفيهههاُتعبيه اُمُعههنُأعله ُم امحههطُاانههتعمامُالته ُأفمزتهههاُ
الث ههلم ُالترنللل ي ههاُلالمعللماتي ههة ُلأدا ُامبميالي ههةُان ههتعماميةُتحه ه ُالهيمن ههةُاألمميري ههة ُلالفئ ههةُالثاني ههةُ
الممحبلن ُلالذينُيش علنُتلا دُالعللمةُبالمن قةُالعمبية ُليملنُأنُعالاُاليهلاُغيهمُاألمهس ُفههلُ
علمُالعللاُلالترنللل ياُلااتلاا ُالرلنية ُلاينمحُلذاُالعلهمُبهانغل ُالشهعلمُعله ُنفنهها ُ
ألُالتقلر ه ُداخههطُحههدلدلا ُللههنُينتيههمُر ههامُالعللمههةُالمتههمددينُمههنُشههعلمُالعههالاُالثال ه

ُلالفئههةُ

الثالثةُتمثهطُالتيهامُالحيهاديُالهذيُيهدعلُاله ُاي هادُشهرطُمنانهمُمهنُأشهراطُالعللمهةُيتفه ُلملهالحُ
ملحا ُالدلطُالعمبيهة ُلله ُتقبهطُماينهاعدُشهعلبهاُعله ُالنمهلُلالت هلمُباختيهامُمهاُينانهبها ُأيُ
ل ُ
اُتقبطُرلهاُلاتمفضُ لها ُلالفئةُالمابعةُتمثطُتيامُالعللمةُالمحايدُحيهاداُُاي ابيهاُ ُمؤيته ُبم ماتيهةُ
نفعية ُلل ُفئةُتهدعلُاله ُاللنه يةُبهينُالتحيهزُالرامهطُلالهمفضُالرامهطُللعللمهة ُمه ُتهريهدُالنهياد ُ
الفرميههةُالعمبيههة ُلتمن ههيخُالهلي ههةُالثقافيههةُالعمبي ههة ُلالفئههةُالخامنههة ُله ه ُمههنُالمفرههمينُاألن ههلميينُ
الع ههمم ُلل ههاُيمفض ههلنُأيُش ههرطُم ههنُاش ههراطُالعللم ههةُفه ه ُل ههلمتهاُالحالي ههة ُلي ههدعلنُاله ه ُعللم ههةُ
انههلميةُتقههليُعههمىُالمنههلمين ُلتحههافيُعل ه ُديههنهاُلت هماثها ُليههملنُأنُاألنههلاُيههدعلُال ه ُعللمههةُ
تنههتفيدُمنهههاُالههدلطُاألنههلمية ُدلنُتنههازطُعههنُالمعتقههدا ُلالتقاليههدُاألنههلمية ُلمغههاُاألنقنههااُبههينُ

( )1أنظر :كلمة أ .محمد فابق ،أمين عام المنظمة العربية لحقوق األنسان ،حقوق األنسان في عصر العولمة :رؤية عربية،
برلين 24-مارس  ،2111منشورة على األنترنت على الموقع (24/4/2017).www.ibn-rushd.0rg :

69

المفر همينُالعههممُحههلطُالعللمههة ُااُأنُلنههاكُرانههماُُمشههتمراُُيلحههدُبيههنهاُللههلُالمحههاذيمُمههنُنههي م ُ
العللمةُلليمنتهاُعل ُالدلطُالنامية(ُ .)1
للعطُلناكُماُيعززُلذاُالمحاذيمُمنُالعللمةُفه ُأنحهاءُأخهمىُخهامجُالهل نُالعمبه ُللهلُ
أمههمُيمرههنُملههداُف ه ُاانههتياءُالمت ازيههدُبنههمعةُف ه ُنهايههةُالعقههدُاألخيههمُللقههمنُالعش همينُضههدُمرههنُ
العللمههةُاألنان ه ُااُللههلُالشههمرا

ُنتي ههةُنيانههاتهاُاألحتراميههةُألُتلههكُالخ ههم ُعل ه ُالبيئههة ُمههاُ

يههدف ُال ه ُاألعتقههادُبهههنُالع ُللمههةُلنههلرهاُالعههالم ُغيههمُمنههتيا ُللههلُبحا ههةُال ه ُض هلاب ُت عههطُمههنُ
التلفي ُبينُم المُالمنؤلليةُاا تماعية ُلمنتلزما ُتحقي ُالمبح ُأللليةُتنتل مُالتحقي (ُ .)2

الفرع الثاني :أدوات العولمة
انُللعللمههةُأدلا ُلمؤننهها ُمختلفههةُلفلاعههطُعههد ُفعل ه ُال انههمُارتلههاديُلنههاكُثههل ُ
مؤننا ُدلليةُربهمىُتقهلاُبامنهاءُرلاعهدُلبنيهانُليرهطُالعللمهة ُلتشهمفُعله ُترهلينُالبنيهةُالتحتيهةُ
لهاُلل (ُ :)3
ُ-1منظمة التجارة العالميةُ:لالت ُتعدُأخ مُالمؤننا ُالمتعلقةُبالعللمة ،منُخلطُالدلمُالذيُ
تقلاُب ُف ُترميسُتلكُاليالم ُلتحليطُاألرتلاديا ُالمحليةُالمغلقةُعل ُذاتهاُال ُارتلاديا ُ
مفتلحةُمدم ةُفعلياُف ُاألرتلادُالعالميةُ .
ُ-1صندوق النقد الدوليُ:لالذيُينهاُف ُدعاُات الا ُالعللمة ُلتحقي ُمزيدُمنُالداف ُلالحافزُ
لدى ُالدلط ُعل ُاألنخ ام ُف ُتيام ُالعللمة ُاألرتلادي ُمن ُخلط ُليائف ُالمئينية ُالمتمثلة ُف ُ

( )1جرار ،أماني غازي .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.114-113
( )2أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،مرجع سابق ،ط.231 ،1
( )3المجذوب ،محمد .)2117( ،مرجع سابق ،ط ،2ص.92-94
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تلحيحُاألختلا ُف ُملازينُالمدفلعا ُللدلطُاألعضاء ُلانتعاد ُتلازنهاُلتحقي ُانتقمامُنعمُ
لمفُعملتها ُلتحميمُالمدفلعا ُال امية ُلارامةُنيااُمتعددُاأل مافُللمدفلعا ُالدلليةُ .
ُ -2البنك الدوليُ :لالذي ُت لم ُلتلنع ُأنش ت ُال ُالدم ة ُالت ُألبح ُينيم ُمعها ُالي ُ
ُمئينية ُي ل ُعليها ُم ملعة ُالبنك ُلل ُ :البنك ُالدلل ُلألنشاءُ
رم ملعة ُتضا ُثل ُمؤننا ُ
لالتعميم ُلالماب ةُالدلليةُللتنمية ُلمؤننةُالتمليطُالدلليةُ .
ُلعل ُال انم ُالمعللمات ُاألتلال

ُلالذي ُتتداف ُمن ُخلل ُتيا ام ُالعللمة ُلات الاتها ُتبمزُ

فلاعطُمئينيةُلمؤثم ُألمهاُ :
ُ-1شبكة األنترنتُ:لالت ُتمامسُدلملاُالمئين ُف ُتلحيدُالعالا ُلزياد ُتماب ُلاتلال ُ .
ُ-1التجارة األلكترونيةُ:لالت ُتت الزُالمائةُمليامُننلياُ .
ُ -2المنظمات الجماهيرية غير الحكوميةُ:لالت ُألبحُلهاُدلملاُالمهاُف ُاعاد ُتشريطُالتل ُ
األ تماع ُالعااُلخل ُمأيُعااُمنتنيمُت ااُالقضاياُالعالميةُ .
ُ-4التغطية األعالمية الكونيةُ:لالت ُتحق ُلييفةُاتلالية ُلنقطُفلميُلألخبامُ .
 -9شبكة األتصاالت العالميةُ :حي ُأتاح ُت لم ُتقنية ُاألتلاا

ُلالشبرا

ُلانتخداا ُأنيمةُ

الهلاتفُالنقالة ُلااتلاا ُالخلليةُباألرمامُاللناعيةُمباشم ُردم ُلائلةُعل ُ عطُنرانُالعالاُ
باختلفُأمارنهاُممتب ينُببعضهاُالبعضُ .
ُ
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رما ُتعتمد ُالعللمة ُعل ُم ملعة ُمن ُ(الشمرا ُمتعدد ُال ننيا ) ُلالت ُتنم ُأيضاُُ
(عبمُالل نية)ُ(ُ )trans-nationalلالت ُعمل ُعل ُتفعيطُالعللمة ُاذُتزامنُالتزايدُف ُعددُ
لذاُالشمرا ُم ُلذاُالحمرةُالعالميةُلالت ُعاد ُعليهاُبهمباحُلمناف ُلائلة ُلتمحلم ُمبادا ُ
الشمرا ُالعيم ُالمتعدد ُال ننيا ُحلط ُأمبعة ُر اعا ُمئينية ُ(النف

ُالنيا ام

ُالترنللل ياُ

العالية ُالبنلك) ُمنُالدلطُالملنعةُالمتقدمة ُلالت ُتعتمدُعل ُخل ُشبرةُمعتبم ُمنُالفملعُف ُ
الخامجُبماُف ُذلكُالدلطُالنامية ُلتنتحلذُتلكُالشمرا ُالعيم ُعل ُ طُالمبادا ُالعالمية ُ
لتحق ُُ%79منُاألنتثما ام ُالمباشم ُف ُالخامج(ُ .)1
لمنُال ديمُبالذرمُلناُاألشام ُال ُذلكُالتهثيمُالهائطُ(لألنتمن )ُالشبرةُالعالميةُاأللن ُ
للمعللما

ُحي ُ مع ُمعللما ُ(الرلن ُلالحضام ) ُلشرل ُأربم ُبنك ُمعللما ُعالم ُ

دينامير ُينمحُللننانُأنُيتلطُب ُلينشمُمعللمات ُلآمائ ُدلنُشمل ُمنبقة ُلف ُضلءُلذاُ
التمارا ُالمعمف ُالهائط ُتللد ُأبعاد ُحضامية ُتتعل ُباألرتلاد ُالقادا ُالذي ُيللد ُف ُأحضانُ
المأنمالية ُاا ُللل ُ(األرتلاد ُالمعمف ُأل ُارتلاد ُالمعللما ) ُالذي ُتشرط ُالمعللما ُمريزت ُ
األنانيةُلنلعةُرابلةُللتدالطُريمةُلمعن (ُ ُ.)2
لبعدُتلضيحُمفهلاُالعللمةُلمضامينهاُف ُلذاُالمبح ُاأللط ُفهنُالدمانةُنتت م ُف ُ
المبحث الثانيُمنُلذاُالفلطُال ُتهثيملاُعل ُبعضُ لانمُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .
ُ
ُ

()1
()2

الفتالوي ،سهيل حسين .)2119( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.211
جرار ،أماني غازي.)2111( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.111
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المبحث الثاني
تأثير التغيرات الدولية (العولمة)
على بعض جوانب القانون الدولي المعاصر ُ
تبمزُخلائاُالعللمةُبشرطُيالمُف ُيطُتحلا ُلهاُتداعياتهاُعل ُالعلرا ُالدللية ُ
لذلكُالماب ُالبنيليُلاللييف ُبينُالقانلنُالدلل ُالعااُلالعلرا ُالدللية ُاذُأنُت لمُمضامينُ
العلرا ُالدلليةُف ُيطُلذاُالمتغي ام ُلارب ُبالضملم ُت ليمُمفالياُالقانلنُالدلل ُلالمنلغا ُ
الت ُتشمعُتخ

ُحدلدُالنياد ُف ُحاطُرانُلناكُمنُتهديدُللنلاُلاألمنُالدلليين(ُ .)1بحي ُلاُ

يعد ُالقانلن ُالدلل ُالعاا ُمقتل اُم ُعل ُرلاعد ُالتعاي

ُبين ُدلط ُذا ُنياد ُأي ُلف ُالقلاعدُ

التقليدية ُبطُألبحُلذاُالقانلنُيشمطُم ملعةُأخمىُمنُالقلاعدُالت ُتهدفُال ُتحقي ُالتعالنُ
اللثي ُلالمثممُبينُالدلطُمنُأ طُمنتقبطُأفضطُلل نسُالبشمي(ُ.)2لف ُنفسُاللر ُفقدُتهثم ُ
مرانةُللض ُالقانلنُالدلل ُالعااُُبشرطُُلاضحُف ُيطُالنيااُالعالم ُال ديد ُبعدُانهيامُالتلازنُ
الدلل ُبانهيامُاألتحادُالنلفيات ُلليمنةُالق مُاللاحد ُلالذيُتميزُب ملةُمنُالخلائاُالمؤثم ُ
عل ُ بيعةُالقانلنُالدلل (ُ ُ.)3
ُ

()1
()2
()3

أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.71
المجذوب  ،محمد .)2117( ،مرجع سابق ،ص.11
للمزيد أنظر كتاب :الفتالوي ،سهيل حسين والحوامدة ،غالب عواد ( .)2119مرجع سابق ،ط ،1ص.61-27
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وبالتأكيد ُأن ُاُيمرنُبهيُحاطُف ُنيا ُلذاُالدمانةُ محُرطُتهثي ام ُالتغي ام ُالدلليةُ
عل ُرافةُ لانمُالقانلنُالدلل ُالمعالمُبشرطُشامط ُلذاُيتنالطُلذاُالمبحث الثانيُبعضُأل ُ
لذاُالتهثيمُعل ُبعضُ لانمُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُلالمتمثلةُف ُبعضُفملعُالقانلنُالدلل ُ
لبعض ُآليا ُانفاذا ُالدللية ُبما ُرد ُينالا ُف ُفها ُلذا ُالتهثيم ُبشرط ُعاا ُعل ُالقانلن ُالدلل ُ
لذلكُمنُخلطُم لبينُ :
 المطلب األولُ:ليتنالطُتهثيمُالتغي ام ُالدلليةُعل ُبعضُفملعُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .ُُ -المطلب الثانيُ :ليتنالط ُتهثيم ُالتغي ام ُالدللية ُعل ُبعض ُآليا ُانفاذ ُالقانلن ُالدلل ُ
المعالمُ .
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المطلب األول
تأثير التغيرات الدولية (العولمة)
على بعض فروع القانون الدولي المعاصر
ان ُمن ُألا ُنما ُالعللمة ُأنها ُتمثط ُعلم ُت لم ُالمفاليا ُالدللية ُلاتناع ُآفارها ُف ُ
م اا ُمختلفة ُلمنها ُعد ُفملع ُمنُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُلتق ُحقل ُاألننانُف ُللبهاُ
لأنانهاُلتشرطُأحدُأبمزُالميادينُالت ُتهثم ُبها ُرماُيبمزُالتلل ُالبيئ ُرهحدُالهملاُاألرثمُ
حضل اُم ُعل ُالناحةُالدللية ُبماُيشرل ُمنُخ مُدالاُيتهددُاألمضُلينتل مُا ماءا ُلآليا ُ
دلليةُرفيلةُبالحدُمنُخ لمت ُلذلكُنيبح ُلذاُالمطلب األول ُتهثيمُالتغي ام ُالدلليةُ(العللمة) ُ
نلباُ ُلاي اباُ ُعل ُفمعين ُمن ُفملع ُالقانلن ُالدلل ُالمعالم الفرع األولُ :مانخ ُلمت ذم ُلللُ
القانلنُالدلل ُلحقل ُاألننان ُوالفرع الثانيُ:ف ُ لمُالنشلءُلالت لمُلللُالقانلنُالدلل ُللبيئةُ ُ.

الفرع األول :القانون الدولي لحقوق األنسان
يعتمف ُالقانلن ُالدلل ُالمعالم ُب ائفة ُمن ُالمعاييم ُالمتعلقة ُبحقل ُاألننان ُليض ُ
بمقتضالا ُالضمانا ُالت ُترفط ُحماية ُلذا ُالحقل ُضد ُأي ُانتهاك ُأل ُعدلان ُتتعمض ُل ُف ُ
اليملف ُالمختلفة ُالت ُرد ُتحد ُفيها ُلذا ُاألنتهارا

ُلعل ُذلك ُيمرن ُتعميف ُالقانلن ُالدلل ُ

لحقل ُاألننانُبهن ُ"ذلكُال زءُمنُالقانلنُالدلل ُالذيُيتضمنُم ملعةُمنُالقلاعدُالقانلنيةُالت ُ
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تهدفُال ُحمايةُالحقل ُلالملالحُالحيليةُللذا ُاألننانيةُف ُأحلاطُالنلاُرماُف ُأحلاطُالحممُ
لاليملفُالمماثلة"(ُ .)1
لتتميز ُااتفاريا

ُالدللية ُلحقل ُاألننان ُعن ُغيملا ُمن ُالمعالدا

ُالدللية ُبهنُ

المنتفيدينُمنُأحرامهاُلاُاألشخااُالمل لدلنُف ُارلياُالدللةُلالداخللنُف ُلايتها ُلبالتال ُ
فانُالتزااُالدللةُللُالتزااُمزدلج ُفهلُالتزااُدلل ُات ااُالم تم ُالدلل ُلف ُنفسُاللر ُالتزااُ
ل ن ُداخل ُات ااُملا ن ُالدللةُلاألشخااُالخاضعينُللايتها(ُ .)2
لعل ُالمغاُمنُالت لمُالذيُيشهداُالقانلنُالدلل ُلحقل ُاألننان ُااُأن ُتهثمُبمن لقا ُ
العللمةُبشرطُربيم(ُ.)3لين ليُلذاُالتهثيمُللعللمةُعل ُل هينُمتنارضينُف ُلذاُالم اط ُالل ُ
األلط ُنلب

ُحي ُأن ُلعل ُالمغا ُمن ُل لد ُالضمانا ُالقانلنية ُلحماية ُحقل ُاألننان ُعل ُ

اللعيدينُالمحل ُلالدلل ُفانُالتقداُالتقن ُالذيُتشهداُالعللمةُبا ُيشرطُخ اُمُعليها ُحي ُلاُ
تعدُلذاُالضمانا ُرادم ُعل ُتلف ُتهثيمُلذاُالتقداُالتقن ُف ُتقييدُحقل ُاألننان ُلخالةُف ُ
م اطُالحميا ُالعامة ُاذُتبدلُميالمُلذاُالتهثيمُالمقيدُلاضحةُف ُأملمُعديد ُمنهاُ:التنل ُ
االرتملن ُأل ُانت ام ُالنم ُلانتخداا ُآا ُالتلليم ُالحديثة ُلالحانلم ُلممامنة ُالضغل ُ
لالتهثيمُف ُحميةُااننان ُلالل ُلءُال ُانتهاكُنميةُالممانل ُلااتلاا ُبلنائطُشت ُماُيشرطُ
انتهاراُُلحقل ُاألننانُلحميات ُاألنانية(ُ.)4لالت ُتعدُلنائطُغيمُرانلنيةُلتنتهكُحقلراُدنتلميةُ ُ.
ُ

( )1العنبكي ،نزار.)2111( ،مرجع سابق ،ط ،1ص92
( )2أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.179
( )3الخزرجي ،عروبة جبار .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.181
( )4المجذوب ،محمد .)2117( ،مرجع سابق ،ط ،6ص.111-111
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رماُأثمُالنيااُالعالم ُال ديدُتهثي اُمُلاضحاُ ُف ُح ُالتليفُل محُمفالياُ ديد ُحي ُ
حل ُالشمرا ُالربمىُمحطُالدللة ُبحي ُلاُتعدُرادم ُعل ُحمايةُالمليفُمنُ ش ُالشمرا ُ
الدللية ُلاحتراملا ُفرلما ُل د ُلذا ُالشمرا ُأن ُرلفة ُأمباحها ُت ام ع ُعمل ُعل ُاألنتغناءُ
ال ماع ُلم ملعا ُربيم ُمنُالعاملينُلدلنُالنيمُال ُاآلثامُاا تماعيةُالنا مةُعنُذلك(ُ.)1
األممُالذيُدف ُمرتمُالعمطُالدلل ُالتاب ُلمنيمةُالعمطُالدلليةُال ُا ل ُحمل ُتح ُعنلانُ
"األمنُاأل تماع ُلل مي " منُأ طُتهمينُالعمطُلحمايةُالفقماء(ُ .)2
لراد ُبعضُالممامنا ُف ُا امُمرافحةُااملام ُف ُبعضُاألحيانُال ُانترانةُف ُ
م اط ُحقل ُاألننان ُاذ ُرال ُمنيمة ُالعفل ُالدللية ُ"أن ُاألحدا ُالمملعة ُالت ُلرع ُف ُُ11
نبتمبم/أيللطُتعدُ ميمةُضدُاألننانيةُلدم ُالعالاُلغيم ُملمح ُااُأنُعدداُُمنُالحرلما ُ
ردُلعد ُاأل ماءا ُالقمعيةُلأنُمبدأُعالميةُحقل ُاألننانُيلا ُاألنُأربمُتحدُعل ُاأل ل ُ
فهلبح ُازدلاج ُالمعاييم ُلال اب ُاألنتقائ ُلما ُالقاعد " ُليندمج ُضمن ُذلك ُمعاملة ُالن ناء ُف ُ
راعد ُغلانتاناملُلن نُأبلغميمُبشرطُيمثطُل لماُ ُمباش اُمُعل ُمعاييمُحقل ُاألننانُالمتعامفُ
عليها(ُ .)3
ُلعل ُالمغا ُمن ُالت لم ُالذي ُشهدا ُميدان ُحقل ُاألننان ُلحقل ُاألرليا ُف ُاآللنةُ
األخيم ُفقد ُ غ ُال انم ُالنيان ُعل ُال انم ُاألننان ُف ُالت بي

ُلألبح ُاألنتقائيةُ

لازدلا ية ُالمعاييم ُنمةُ ُيالمُ ُف ُالتعامط ُمن ُ انم ُالقلى ُالربمى ُلاأللللية ُلملالحها ُالذاتيةُ
لحلفاؤل ا ُلللُماُيمرنُأنُنمااُمنُخلطُماُحد ُف ُالعشميةُاألخيم ُحي ُن دُالدلطُالربمىُ

( )1الفتالوي ،سهيل حسين .)2111( ،حقوق األنسان ،ط ،3دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان :األردن ،ص.127-126
(http:// www.ILO.ORG)2
()3الخزرجي ،عروبة جبار .)2112( ،مرجع سابق ،ص.182-181
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لبضغ ُمنهاُعل ُاألماُالمتحد ُتلدمُالعديدُمنُالق ام ام ُلتح اُعنُالدامُر ام ام ُأخمى(ُ.)1
فالعبم ُتبق ُللتنفيذ ُلالتنفيذ ُف ُعالا ُاليلا ُممتب ُال ُحد ُربيم ُبمدى ُتلافم ُاللع ُاألننان ُ
لالحضاميُلدىُاألفمادُلال ماعا (ُ .)2
لف ُالمقابط ُيمرن ُالقلط ُأن ُالتل ها ُالحديثة ُللقانلن ُالدلل ُلحماية ُحقل ُااننان ُردُ
شهد ُت ل اُم ُلاضحاُ ُحي ُلام ُالتل ها ُالمعالم ُ ُتتدخط ُف ُعلرة ُالدللة ُلمعايالا ُمنُ
خلطُمعالدا ُلاتفاريا ُدلليةُتقيدُتلمفا ُالدللةُت ااُملا نيها ُبشرطُيؤديُال ُتغييمُ للميُ
ف ُالقان ُلنُالدلل ُبحي ُتلبحُرضيةُحقل ُااننانُأم اُم ُخام اُ ُعنُالن ا ُالداخل ُللدللة(ُ.)3
لبالتال ُيهم ُرنلا ُعد ُيمرنُأنُيتفاعطُمنُخللهاُالفمدُم ُالنيااُالعالم ُماُ عطُالملا نُ
الفمدُأحدُالمخا بينُمنُ انمُالقانلنُالدلل ُلبالتال ُتدخطُانتهارا ُحقل ُالفمدُضمنُالتدالطُ
ف ُم اطُالعلرا ُالخام يةُلبشرطُمشملع(ُ .)4
ليمرن ُملد ُلذا ُالتل ُبشرط ُربيم ُف ُت بيقا ُالقانلن ُالدلل ُالمعالم ُمنذ ُم ل ُ
التنعينيا ُف ُالقمنُالماض ُلمنُذلكُماُأرمت ُل نةُحقل ُااننانُالمتفمعةُعنُالعهدُالدلل ُ
للحقل ُالنيانية ُلالمدنية ُف ُتقميمُ ُلها ُلدم ُف ُعاا ُُ 1992من ُأنُ ُل لد ُرانلن ُف ُلايةُ
رليبكُالرنديةُيلزاُبانتخدااُاللغةُالفمننيةُفق ُللدعايةُلاألعلن ُيخالفُحميةُالتعبيمُاللامد ُف ُ
العهد ُالدلل ُللحقل ُالنيانية ُلالمدنية ُرما ُأنُ ُالمحرمة ُاأللملبية ُلحماية ُحقل ُااننان ُردُ
أشام ُف ُحرمهاُاللادمُف ُُ16آذامُُ1111ال ُأنُُعداُريااُالنل ا ُالتمريةُباتخاذُا ماءا ُ
أمنية ُمنانبة ُلحماية ُاللحفيين ُاألرماد ُلملزع ُاللحف ُالرمدية ُبعد ُتلقيها ُلتهديدا

ُيشرطُ

( )1البهجي ،ايناس والمصري ،يوسف .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.174-173
( )2المجذوب ،محمد .)2117( ،مرحع سابق ،ط ،6ص.897
( )3أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1بيروت :لبنان ،ص.196
( )4الجويلي ،عمرو .)1994( ،األمم المتحدة وحقوق األنسان :تطور األليات ،السياسة الدولية ،مركز األهرام ،القاهرة،
العدد ( ،)117ص.127
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انتهاراُ ُللماد ُ(ُ)11منُاألتفاريةُاأللملبيةُلحمايةُحقل ُاألننانُلالمتعلقةُبحمية ُالتعبيم ُلرذلكُ
اءُللفُالمحرمةُاألمميريةُلحمايةُحقل ُااننانُف ُحراُلهاُلدمُف ُُ1شبا ُُ1116من ُ
أحدُالملا نينُف ُلندلماسُمنُانتخدااُلغةُالنرانُالقبليةُاأللليةُبهن ُانتهاكُلحميةُالتعبيم(ُ .)1
للتعزيزُالدلمُالدلل ُف ُلذاُالم اطُ م ُ ملةُمنُالت ل ام ُالهامةُعل ُمنتلىُعمطُ
األما ُالمتحد ُ .اذ ُلانت ابة ُلتلليا ُمؤتمم ُفيينا ُالعالم ُلحقل ُاألننان ُننة ُُ 1992رام ُ
ال معيةُالعامةُلألماُالمتحد ُبالدامُرماملاُمراُُ 141/48لالخااُبانتحدا ُمنلمُالمفلضُ
النام ُلحقل ُاألننان(ُ.)2لرذلكُيمرنُف ُلذاُاللددُملدُازديادُفعاليةُم لسُاألمنُف ُم اطُ
حمايةُحقل ُااننانُعقمُانتهاءُالحممُالبامد ُمنُخلطُعددُاأل ماءا ُالت ُاتخذلا ُحي ُأن ُ
ابانُلذاُالحممُنيمُالم لسُف ُخمسُمنانبا ُفيماُاذاُران ُلناكُانتهارا ُلحقل ُااننانُ
تشرطُتهديداُُللنلاُبدم ةُتبممُلتنلغُاتخاذُتدابيمُبمل مُالفلطُالناب ُلم ُأن ُلاُينشئُخلطُ
الفتم ُمن ُعاا ُُ 1945ال ُعاا ُُ 1978نلى ُُ 12عملية ُفق ُلحفي ُالنلا ُفان ُأنشه ُأرثم ُمنُ
ضعف ُلذا ُالعدد ُمن ُالعمليا ُفيما ُبين ُعام ُُ 1978لُ 1997فضلُ ُعن ُذلك ُلانتناداُ ُال ُ
ر ام ام ُالم لس ُ م ُعمليا ُاألماُالمتحد ُذا ُالللةُبانتهارا ُحقل ُااننانُف ُأرثمُمنُ
اثنت ُعشم ُبلداُ ُمنذُالعااُُ 1989منهاُأن لاُلبلملنديُلرمبلدياُلالنلفادلمُل لاتيمااُللاييت ُ
لملزمبي ُلناميبياُلملانداُلالللماطُل نلمُأفميقياُليلغنلفياُالنابقة(ُ .)3
لف ُنيا ُالت ل ام ُيبمز ُمفه ُلا ُمعالم ُلحقل ُااننان ُللل ُما ُيعمف ُ"باألمنُ
األننان " ُحي ُلا ُتعد ُرلمة ُأمن ُتقتلم ُفق ُعل ُالحفاي ُعل ُالنلا ُاأللل ُلتهمين ُالحمايةُ
( )1الجندي ،غسان .)2112( ،الراحة والريحان في القانون الدولي لحقوق األنسان ،ط ،1عمان :األردن ،ص.128-127
( )2أنظر :أألمم المتحدة ،قرار الجمعية الجمعية العامة رقم  181/84الصادر في  02ديسمبر  ،1991والخاص بانشاء
منصب المفوض السامي لحقوق األنسان ،نيويورك .1993
( )3الديربي ،عبد العال .)2114( ،الرقابة الدولية على انفاذ أحكام القانون الدولي (دراسة مقارنة) ،ط ،1المركز القومي
لألصدارات القانونية ،القاهرة :مصر ،ص.21-19
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للملا ن ُضد ُاألعتداءا ُلالنمرة ُبط ُتعدت ُلتشمط ُالحماية ُمن ُالخلف ُلال لع ُلالممض ُلمنُ
ال هطُلاألمية ُلرذلكُالحمايةُمنُالحممانُاا تماع ُلالنيان ُلالثقاف ُلاألرتلادي ُاضافةُُال ُ
ال لانمُالبيئية(ُ ُ.)1
لين طُف ُلذاُال انمُريااُمنيمةُالعمطُالدلليةُعااُُ 1111بانشاءُ"ل نةُلمتابعةُالبعدُ
األ تماع ُللعللمة" ُرهيئةُمنتقلةُف ُا امُمنيمةُالعمطُالدللية ُبمل مُرمامُمنُم لسُادام ُ
مرتم ُالعمط ُالدلل

ُلالت ُرلف ُباعداد ُتقميم ُمنم ُعن ُالبعد ُاأل تماع ُللعللمة ُلمنح ُ

األنتقللية ُالتامة ُف ُعملها ُعند ُاعداد ُالتقميم ُالمشام ُالي ُ ُلتنالط ُأية ُرضايا ُللياغة ُأيةُ
مقتمحا ُألُتلليا ُف ُا امُأدائهاُلمهمتها ُلتترلنُالل نةُمن ُ(ُ )19عضلا ُفضلُ ُعن ُ(ُ)5
أعضاءُبحراُمنلبهاُف ُمنيمةُالعمطُالدلليةُبا مال ُُ14عضلا(ُ ُ.)2
لف ُا امُاألتفاريا ُالدلليةُف ُم اطُحقل ُاألننانُشهد ُاألماُالمتحد ُانشاءُل انُ
مرابيةُ ديد ُذا ُللحيا ُلانعةُف ُلذاُالم اطُلل ُ:ل نةُحقل ُالعماطُالمها مين
حاا ُااختفاءُالقنمي

()4

()3

ُل نةُ

ُل نةُحقل ُاألشخااُذليُاألعارة(ُ .)5

لالت لم ُالمعالم ُف ُم اط ُحقل ُااننان ُالذي ُانتخلل ُاألمين ُالعاا ُالناب ُلألماُ
المتحد ُالنيدُب مسُغال ُمنُل هةُنيما ُللُبالنتي ةُيخل ُنياماُ ُرانلنياُ ُ ديداُ ُيلغ ُالتمييزُ
التقليدي ُبين ُالنياا ُالداخل ُلالنياا ُالدلل

ُليض ُحقل ُااننان ُضمن ُالتعالن ُلالتنني ُبينُ

الدلطُلالمنيما ُالدللية ُحي ُي مُأنُترلنُالدللةُاألنملذجُف ُضمانُحقل ُااننانُلاليهاُ
( )1أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.189-188
( )2للمزيد حول اللجنة وعملها ،أنظر :مكتب العمل الدولي ،عولمة عادلة :توفير الفرص للجميع ،اللجنة العالمية المعنية
بالبعد األجتماعي ،الطبعة األولى ،جنيف ،أبريل  ،2114ص 134وما بعدها.
( )3أنشئت بموجب األتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام .1991
( )4أنشئت بموجب األتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من األختفاء القسري لعام .2116
( )5أنشئت بموجب األتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي األعاقة لعام .2116
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ي مُأنُيعهدُالم تم ُالدلل ُبشرطُ ُأنان ُحمايةُحقل ُاألفماد ُلحينماُترلنُالدللةُغيمُ ديم ُ
بهذا ُالمهمة ُلغيم ُرادم ُعل ُتحمط ُالمنؤللية ُلذلك ُحينما ُتنتهك ُالدللة ُذاتها ُلذا ُالمبادئُ
األنانيةُلميثا ُاألماُالمتحد ُلتتحلطُال ُالدامُحقل ُالملا نينُبداُ ُمنُحمايتها ُلللُماُلاُ
يعدُممرناُُلدللةُماُاخفاؤاُعنُالمأيُالعااُف ُيطُثلم ُالمعللما ُالت ُنعيشهاُاليلا ُفلُيمرنُأنُ
تلبحُحمايةُالنياد ُألُالتمنكُبهاُذميعةُتنتتمُلماءلاُأنيمةُشملليةُأللدامُحقل ُالملا نين(ُ )1

الفرع الثاني :القانون الدولي للبيئة
تعتبمُحمايةُالبيئةُمنُملضلعا ُالقانلنُالدلل ُالحديثة ُلعل ُالمغاُمنُحداثت ُفقدُعدُ
منُمبادئُحقل ُاألننان ُفتخلياُاألننانُمنُبيئةُمللثةُيعن ُتخليل ُمنُالفناءُلالدمام ُلللُ
ح ُ بيع ُلحمايةُالبيئةُتعن ُحمايةُاألحياءُالبميةُلالمائية ُلحمايةُالنياُال بيعيةُلانتغللهاُ
عل ُنحلُيضمنُانتمماملاُف ُالعمطُعل ُلف ُنيااُ بيع ُمتزنُدلنُتبذيمُللملامدُالمتاحة(ُ .)2
لردُ اءُانعقادُمؤتممُاألماُالمتحد ُف ُنتلرهللاُُ 1971ترميناُلل لدُحقطُخااُمنُ
القانلن ُالدلل ُيهتا ُبالبيئةُ .لرد ُ اء ُفي "ُ :أنُ ُللن ُالبيئة ُالبشمية ُلتحنينها ُأل ياط ُالحاضمُ
لالمنتقبطُألبحُلدفاُُاُنبيطُلبن ُالبشمُااُتحقيق " ُلردُلض ُلذاُالمؤتممُمفهلماُللبيئةُبهنهاُ:
"م ملعة ُالمؤث ام ُلاليملف ُالخام ية ُالمباشم ُلغيم ُالمباشم ُالمؤثم ُعل ُحيا ُلنمل ُالرائنا ُ
الحيةُألُل ُاللن ُال بيع ُالذيُيعي ُفي ُاألننان"(ُ.)3ليعمفُلذاُالفمعُالحدي ُلللُالقانلنُ

( )1غالي ،بطرس بطرس .)1993( ،حقوق األنسان بين الديمقراطية والتنمية ،السياسة الدولية ،مركز األهرام ،القاهرة،
العدد ( ،)114ص.142
( )2الفتالوي ،سهيل حسين .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،3ص.91
( )3أنظر :األعالن الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (استوكهولم ،)1990،على شبكة األنترنت على
الموقع:
http://www.un..org/ar/globalissues/environment
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الدلل ُللبيئةُبهن "ُ:م ملعةُرلاعدُلمبادئُالقانلنُالدلل ُالت ُتنياُنشا ُالدلطُف ُم اطُمن ُ
لتقليطُاألضمامُالمختلفة ُالت ُتنتجُعنُملادمُمختلفةُللمحي ُالبيئ ُألُخامجُحدلدُالنياد "(ُ .)1
لردُأد ُالتغي ام ُالدلليةُبعدُانتهاءُالحممُالبامد ُال ُاحدا ُت لمُلااُيعرسُالتبدطُف ُ
العلرا ُالدللةُم ُيهلمُالنيااُالعالم ُال ديدُليالم ُالعللمة ُحي ُبدأ ُمعياُالدلطُتتحالمُ
منُمن ل ُملالحهاُالخالةُدلنُتعلمُأليديللل يةُمعينة ُفانقناُالعالاُال ُد ُلطُغنيةُلأخمىُ
فقيم ُأل ُدلط ُلناعية ُلأخمى ُنامية ُلمن ُلنا ُتبدل ُملارف ُالدلط ُمن ُالشهن ُالبيئ

ُفهلبح ُ

أرثم ُليلنة ُمن ُالناب ُلييهم ُذلك ُمن ُخلط ُالق ام ام ُلالمؤتم ام ُالدللية ُالت ُعقد ُبهذاُ
الخللا(ُ ُ.)2
حي ُلدمُرمامُال معيةُالعامةُلألماُالمتحد ُمراُُ94/45لننةُُ 1991لالذيُناُعل ُأنُ :
" ُلرط ُفمد ُالح ُف ُأنُيعي ُف ُبيئة ُتف ُبمت لبا ُلحت ُلمفال " ُلدعا ُالقمام ُرطُ
الدلط ُاألعضاء ُلالمنيما ُالحرلمية ُالدللية ُلالمنيما ُغيم ُالحرلمية ُال ُتعزيز ُ هلدلا ُنحلُ
ضمانُبيئةُأفضطُلألح ُلش

ُل نةُحقل ُااننانُعل ُدمانةُمشارطُالبيئةُلللتهاُبحق ُل ُ

األننان ُلح ُليئا ُاألما ُالمتحد ُذا ُالللة ُعل ُملاللة ُال هلد ُمن ُأ ط ُبيئة ُأفضطُ
لألح(ُ .)3
ليمرن ُالقلط ُأن ُالت لم ُاللاضح ُف ُالقانلن ُالدلل ُللبيئة ُلل ُانعراس ُللتغيم ُف ُبيئةُ
العلرا ُالدللية ُمنذ ُم ل ُتنعينيا ُالقمن ُالماض

ُحي ُبدأ ُلذا ُالت لم ُبعقد ُنلنلة ُمنُ

( )1امين ،حسن .)1994( ،مقدمات القانون للبيئة ،السياسة الدولية ،العدد  ،1994 ،177ص.131
( )2محمود ،محمد الحسن ولد أحمد .)2112( ،مظاهر حماية البيئة في القانون الدولي وأثره على التشريع الموريتاني،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر :الجزائر ،ص.24
( )3أنظر :قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  94/84في 18كانون األول/ديسمبر ،1992المواد.1،2،3،4
الوثيقة رقمA/RES/45/94 :
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المؤتم ام ُالدلليةُالهامةُ.بدايةُمنُمؤتممُميلُديُ انيملُف ُالب امزيطُننةُُ 1991لالذيُعمفُ
"بقمة ُاألمض" ُاشامُ ُال ُرثافة ُالحضلم ُالدلل ُلالتمثيط ُعل ُمنتلى ُالقمة ُلرد ُتمخض ُعن ُ
الدامُخمسُلثائ ُأنانيةُل  "ُ:دلطُأعماطُللقمنُاللاحدُلالعشمين"ُلالذيُيمثطُمشملعاُُعملياُُ
بشهن ُالتنمية ُالمنتدامة ُل"اعلن ُميل" ُالذي ُيض ُ ملة ُمن ُالمبادئ ُالت ُتشمط ُالحقل ُ
لالمنؤلليا ُعل ُالدلط ُل"بيانُمبادئُالغابا "ُالذيُيهدفُال ُحمايتها ُل"اتفاريةُاألماُالمتحد "ُ
بشهنُتغيمُالمناخُلالت ُشمل ُمعاييمُدلليةُملزمةُللدلطُاللناعيةُمنُأ طُالتقليطُمنُاانبعاثا ُ
الغازيةُالت ُتتنبمُف ُتلل ُالهلاء ُثاُانعقدُمؤتممُ للاننبمغُف ُ نلمُأفميقياُننةُُ 1111
لالذيُشهدُانقناماُ ُلاضحاُ ُبينُغالبيةُتمىُاألشراطُالمئين ُف ُالهل ُبينُاألغنياءُلالفقماءُلأنهاُ
النبمُف ُبار ُااشراليا

ُلأرليةُمنُالدلطُلعل ُمأنهاُاللايا ُالمتحد ُتمفضُالمقتمحا ُلتمىُُ

المنؤلليةُمشتمرةُبينُال مي ُلردُنتجُعنُالمؤتممُخ ةُنمي ُ"بمفرم ُالقمنُالحاديُلالعشمين"ُ
لمنُألاُماُتضمنت ُالمنؤلليةُالمتمايز ُالذيُتتبنااُالدلطُالنامية ُرماُتضمن ُانتهدافُخفضُ
عددُالنرانُالذينُيلا هلنُمشرطُالماءُاللالحُللشممُال ُالنلفُربطُحللطُالعااُُ 1115لمنُ
ثاُ اءُمؤتممُالدلحةُُ 1111ف ُر م ُلالذيُتاُتمديداُيلاُاضاف ُللخملجُبنتائجُممضيةُف ُ
يط ُ داط ُحاد ُبين ُالدلط ُعن ُالمنؤلط ُعن ُالمشارط ُالبيئية ُلرد ُشهد ُتدخط ُالمنيما ُغيمُ
الحرلميةُبتقدياُارتماحا ُشمل ُالتمريزُعل ُلض ُآليا ُتنفيذيةُتتمرزُحلط ُايفاءُالدلطُالغنيةُ
بالتزاماتها ُالماليةُلتش ي ُالدلطُالناميةُاتخاذُا ماءا ُلتمشيدُالملامدُال بيعية ُلردُن اُعنُلذاُ
المؤتمم ُااتفا ُعل ُتمديد ُبملتلرلط ُريلتل ُلفتم ُثانية ُلتحديد ُالعاا ُُ 1114رملعد ُلم ام عةُ
التزاما ُالدلط ُخفض ُانبعاثا ُالغا از ُالدفيئة ُلانشاء ُ"اللندل ُاألخضم" ُللل ُلندل ُيملطُ
المشامي ُالمنتقبليةُللدلطُالناميةُف ُم اطُالتنمية(ُ .)1
()1

للمزيد أنظر :محمود ،محمد الحسن ولد أحمد .)2112( ،مرجع سابق ،ص.28-24
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ليشرطُبملتلرلطُريلتلُعلمةُفامرةُف ُلذاُالت ل ام

ُفهذاُالبملتلرلطُالملح ُباتفاريةُ

األماُالمتحد ُاا اميةُلتغييمُالمناخُردُتاُتبني ُف ُمؤتممُاأل مافُالثال ُعااُُ 1997متضمناُُ
ديبا ةُلُ 18ماد ُلملحقينُل ُلالذيُترمنُألميت ُف ُاحتلائ ُعل ُاحرااُمحدد ُرابلةُللت بي ُ
مثطُالزااُعددُمنُالدلطُاللناعيةُبتخفيضُانبعاثاتهاُمنُااحتباسُالحماميُبننمُمعينةُتختلفُ
من ُدللة ُال ُأخمى ُعل ُأن ُتتللط ُال ُلذا ُالننم ُف ُآ اط ُمحدد ُلأنشاء ُل نة ُامتثاطُ
ُلم لس ُتنفيذي ُلمتابعة ُتنفيذ ُالدلط ُالتزاماتها ُم ُانتحداث ُآللية ُلبناء ُالقد ام ُالترنللل ية ُف ُ
الدلطُالناميةُلذا ُاارتلادُالمتحلط ُلتش ي ُالتعالنُالدلل ُف ُلذاُالم اط ُم ُالزاا ُالدلطُ
األ ماف ُباألبلغ ُعن ُمدى ُتقيدلا ُلتنفيذلا ُالتزاماتها ُالمحدد ُلاابلغ ُالفلمي ُعن ُأي ُلض ُ
مفا ئُردُيلح ُضم اُمُببيئتها(ُ ُ.)1
لرد ُأع

ُمؤتمم ُاألما ُالمتحد ُبمنانبة ُاأللفية ُالذي ُانعقد ُف ُالعاا ُُ 1111حماية ُالبيئةُ

المشتمرةُالتماماُُخالاُُحي ُأرمُُاآلت ُ :
 -1بذطُال هدُلتخلياُالبشميةُ معاء ُف ُاللر ُالحاضمُلالمنتقبط ُمنُخ مُالعي ُعل ُ
رلرم ُأفندت ُاألنش ة ُالبشمية ُعل ُنحل ُا ُم عة ُفي ُللا ُتعد ُملامدا ُترف ُألشباعُ
احتيا اتها.
 -1تهريدُدعاُمبادئُالتنميةُالمنتدامةُالمتعلقةُبالبيئةُلالتنميةُالمنتدامة.
 -2ت بي ُأخلريا ُ ديد ُف ُالبيئة ُال بيعية ُف ُأنش ة ُالبيئة ُلحفي ُال بيعة ُلمعايتها ُ
لالعمطُبماُيهت :

()1

لمزيد من التفاصيل :أنظر كتاب الدكتور رودريك ايليا أبي خليل ،)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.381-361
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أ -بذطُرلامىُال هدُلضمانُبدءُنفاذُبملتلرلطُ(ريلتل) ُف ُملعد ُاُيت الزُالذرمىُ
الننليةُالعاشم ُانعقادُمؤتممُاألماُالمتحد ُالمعن ُبالبيئةُلالتنميةُف ُعااُُ 1111
لالشملعُف ُالخفضُالم للمُانبعا ُالغا از ُالدفيئة.
مُ -ترثيف ُال هلد ُال ماعية ُألدام ُالغابا

ُب مي ُأنلاعها ُلحفيها ُلتنميتها ُتنميةُ

منتدامة.
ُ -الح ُبشد ُعل ُتنفيذ ُاتفارية ُالتنلع ُالبيللل

ُلاتفارية ُمرافحة ُالتلحم ُتنفيذاُ ُتاماُُ

ف ُالبلدان ُالت ُتتعمض ُلل فاف ُأل ُللتلحم ُأل ُلرليهما ُبللم ُخ يم ُلخالة ُف ُ
أفميقيا.
 ُلرف ُاألنتغلط ُغيم ُالمحتمط ُلملامد ُالمياا ُبلض ُانتماتي يا ُألدام ُالمياا ُعل ُرطُمنُاللعيدُاارليم ُلالل ن ُلالمحل ُبماُيعززُامرانيةُالحللطُعليهاُبللم ُ
عادلةُم ُتلافملاُبرميا ُرافية.
جُ -ترثيف ُالتعالن ُمن ُأ ط ُخفض ُعدد ُلآثام ُالرلام ُال بيعية ُلالرلام ُالت ُيتنبمُ
فيهاُاألننان.
حُ -رفالةُحميةُاللللطُال ُالمعللما ُالمتعلقةُبتنلنطُال ينُالبشميُلم ملعةُالعلامطُ
اللماثية(.)1
لرد ُأنفم ُالتغي ام ُف ُيط ُالعللمة ُعن ُعد ُنتائج ُمن ُألمها ُتحميط ُالدللة ُمنؤلليةُ
ُاذاُتمتمُ
ُ
دلليةُمباشم ُعنُأفعالهاُالمشملعةُالت ُرام ُبهاُلفقاُلمبدأُالنياد ُلن ارهاُاألرليم
عليها ُضمم ُللغيم ُفعندما ُتحم ُمناحا ُشانعة ُمن ُغاباتها ُأل ُتلق ُنفايا ُف ُم مى ُمائ ُ
( )1اعالن األمم المتحدة بشان األلفية الصادر من الجمعية العامة لألمم المتحدة في /8أيلول ،2111/مشار اليه في كتاب
الدكتور سهيل حسين الفتالوي ( .)2111مرجع سابق ،ط ،3ص.92-94
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لدلل ُيممُف ُأماضيها ُألُت ميُت اممُريماليةُالُنلليةُرممُحدلدُ يمانها ُيلبحُمنُح ُ
الدلطُمقاضاتهاُلاعتبامُتلمفهاُعملُُيخطُبالتلازنُالبيئ ُألُيضمُباللحةُالعاا(ُ .)1
لف ُلذاُالنيا ُيبمزُدلمُالقضاءُالدلل ُحي ُيشرطُمفهلاُالضملم ُف ُم اطُالقانلنُ
الدلل ُالتزاماُ ُعل ُالدلطُتاُترمين ُلحمايةُالبيئة ُرماُللُالحاطُف ُحراُمحرمةُالعدطُالدلليةُ
ف ُالقضيةُالمتعلقةُبمشملعُغابتشيرلفل-ناغيماملسُبينُلنغامياُلنللفاريا ُحي ُعقدُال مفانُ
اتفارية ُننة ُُ 1977بشهن ُاانتغلط ُالعاا ُالمشتمك ُلق اع ُمن ُمياا ُنهم ُالدانلم ُبهدف ُالتنميةُ
لحماية ُالمنا

ُاللارعة ُعل ُحافت ُالنهم ُمن ُالفيضانا

ُم ُضمان ُعدا ُتضمم ُمياا ُالنهمُ

لحماية ُال بيعة ُالناشئة ُلالذي ُتا ُالتخل ُعن ُمن ُ انم ُحرلمة ُلنغاميا ُلف ُالمقابط ُل ه ُ
حرلمةُتشيرلنللفارياُال ُاغل ُالم مىُالمائ ُتدمي ياُ ُلبدأ ُالعمطُبمشملعُبديط ُحي ُرمم ُ
محرمةُالعدطُالدلليةُف ُحرمهاُاللادمُف ُُ 15نبتمبمُُ 1997عداُأحقيةُلنغامياُف ُايقافُ
المشملع ُأل ُالتخل ُعن ُالتزامها ُالعمط ُف ُال زء ُالخاا ُبها ُمن ُأعماط ُالند ُعل ُالنهم ُلف ُ
ُنبمُمعتمفُب ُف ُالقانلنُالدلل ُ
ُ
ااتفا ُالملر ُبينُالدللتين ُل أم ُالمحرمةُأنُ ُحالةُالضملم
العمف ُانتبعادُعداُمشملعيةُفعطُاُيتماش ُم ُاالتزااُالدلل ُ.حي ُأشام ُالماد ُ(ُ)16منُ
اعلنُميلُديُ انييملُالخااُبالبيئةُلالتنميةُعل ُأن ُي مُعل ُالنل ا ُالل نيةُأنُتنع ُ
لضمانُتحمطُالمنؤللينُللتبعا ُالبيئية ُلعل ُاألخذُباألعتبامُأنُالملل ُي مُمنُحي ُالمبدأُ
أنُيتحمطُمنؤلليةُالتلل

ُلابدُمنُمماعا ُالمللحةُالعامةُف ُايُا ماءا ُمنُشهنهاُانُتؤثمُ

نلباُُعل ُالت ام ُلاانتثمامُالدلليين(ُ .)2

( )1المجذوب ،محمد ( .)2117مرجع سابق ،ط ،6ص.97-96
( )2أبوقرين ،محمد ابراهيم أبوبكر ( .)2116دور محكمة العدل الدولية في تطوير مفهوم سيادة الدولة ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،عمان :األردن ،ص  116وما بعدها.

86

رماُأنُ ُمحرمةُالعدطُاألمميريةُلحقل ُاألننانُف ُحرمهاُاللادمُف ُُ 19أيللطُُ1116
ف ُرضيةُرللدُمايسُلاآلخمينُضدُتشيل

ُاعتبم ُحميةُالتعبيمُح ُلم ملعةُمنُاألشخااُ

لالذينُادعلاُبهنُل نةُاانتثما ام ُالخام يةُف ُحرلمةُتشيل ُردُح ب ُعنهاُمعللما ُحلطُ
اآلثامُالضام ُلبعضُالمشامي ُاألرتلاديةُعل ُالبيئة ُانتناداُ ُال ُالعهد ُالدلل ُللحقل ُالمدنيةُ
لالنيانية ُلالتلميح ُالعالم ُلحماية ُحقل ُااننان ُلاللذان ُيفنمان ُحمية ُالتعبيم ُبشرط ُينمحُ
بحميةُانتقباطُالمعللما

ُلأرم ُرذلكُبناءُ ُعل ُانتقماءُمعالد ُمقالمةُالفنادُلاتفاريةُالحللطُ

عل ُمعللما ُمتعلقةُبالبيئةُلضملم ُالمشامرةُالعامةُفيها ُبهنُل نةُاانتثما ام ُالخام يةُف ُ
حرلمةُتشيل ُملزمةُُبتلفيمُالمعللما ُالمتعلقةُبالبيئة(ُ .)1
لف ُ انم ُآخم ُذل ُللة ُبالبيئة ُلم ُازدياد ُاللماعا ُالمنلحة ُف ُتنعينيا ُالقمنُ
الماض ُبمزُت لمُلااُل ُعلرةُبحمايةُالبيئةُف ُزمنُالحمم ُلللُتعزيزُدلمُالقانلنُالدلل ُ
ااننان ُلالذيُمنُألداف ُحمايةُالنرانُالمدنيينُخلطُالنزاعا ُالمنلحةُلضمانُبقائهاُعل ُريدُ
الحيا ُلمن ُثا ُينع ُال ُحماية ُالبيئة ُال بيعية ُالت ُمن ُدلنها ُترلن ُالحيا ُالبشمية ُمنتحيلة ُ
ليمرنُملحيةُلذاُالت لمُف ُ انبينُمهمينُ:أللهماُعمطُالل نةُالدلليةُلللليمُاألحممُعل ُ
ضمان ُا لع ُأفماد ُالقلا ُالمنلحة ُعل ُالتزاماتها ُباحتماا ُالبيئة ُلحمايتها ُخلط ُالنزاعا ُ
المنلحة ُمنُخلطُاعتمادُخبمائهاُ"مبادئُتل يهيةُلألدلةُلالتعليما ُالعنرميةُبشهنُحمايةُالبيئةُ
ف ُألرا ُالنزاعُالمنلح" ُلردُأحيل ُلذاُالمبادئُالتل يهيةُعااُُ1994ال ُال معيةُالعامةُلألماُ
المتحد ُالت ُألل ُرط ُالدلط ُبايلئها ُااعتبام ُاللا م ُ ُلثانيهما ُيهلم ُنياا ُملما ُاألنان ُ

( )1مشار اليه في كتاب الدكتور غسان الجندي ( .)2112مرجع سابق ،ط ،1ص.128
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للمحرمة ُال نائية ُالدللية ُلعاا ُُ 1998لالذي ُيعتبم ُ ميمة ُحمم ُرط ُاألعماط ُالت ُتلح ُضم اُمُ
لان ُالن ا ُل ليطُاأل طُلشديداُُبالبيئةُال بيعيةُلينتهكُمبدأُالتنانم(ُ .)1
ومن الممكن القول ُأنُ ُلذين ُالحقلين ُالهامين ُللما ُالقانلن ُالدلل ُلحقل ُاألننان ُ
لالقانلن ُالدلل ُللبيئة ُرد ُشهدا ُمنذ ُم ل ُالتنعينيا ُلحت ُيلمنا ُلذا ُت ل اُم ُلاضحاُ ُمغاُ
اللعلبا ُلالعماريط ُلأحياناُُاانترانا

ُلتبق ُفعاليةُلعدالةُالقانلنُالدلل ُأيُاُُرانُم ال ُمقتمنةُُ

بآليةُانفاذاُلت بيق ُلالت ُتمتب ُبالمحي ُالدلل ُليملف ُلللُماُنيبحث ُالمطلب الثانيُ .

المطلب الثاني
تأثير التغيرات الدولية (العولمة) على بعض آليات انفاذ القانون الدولي المعاصر
انُمنُال لانمُالت ُتهثم ُبالتغي ام ُالدلليةُبعدُنهايةُالحممُالبامد ُل ُاآلليا ُالدلليةُ
انفاذُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُاذُليه ُاليملفُالدلليةُالمناخُالملئاُلذلكُ،للعطُمنُأبمزُلذاُ
التهثي ام ُالملحليةُ انبينُلامين ُأللهماُللُبملزُدلمُم لسُاألمنُالدلل ُلترييفُاختلالات ُ
بشرط ُلا ُينب ُل ُمثيط ُنتي ة ُانحنام ُانتخداا ُالفيتل ُلغيملا ُمن ُالعلامط ُالدللية ُف ُم ل ُ
التنعينيا

ُلثانيهما ُ لل ُانشاء ُالمحرمة ُال نائية ُ(الدائمة) ُرآلية ُحديثة ُف ُم اط ُانفاذ ُالقانلنُ

الدلل ُاألننان ُلالحماية ُال نائية ُالدللية ُلحقل ُاألننان ُللذا ُما ُيتنالل ُالمطلب الثاني ُف ُ
فمعينُ :
الفرع األولُ:م لسُاألمنُالدلل ُ
الفرع الثانيُ:المحرمةُال نائيةُالدللية ُ

( )1البيئة والقانون الدولي األنساني ،أنظر موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر على شبكة األنترنت:
. http://www.icrc.org/ara/war-and-law/conduct-hostilities/environmemt-warfare.htm
)(15/04/2010
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الفرع األول :مجلس األمن الدولي
انُحفيُاألمنُلالنلاُالدلليينُيعدُمنُألاُالمقالدُالت ُأنشئ ُف ُنبيلهاُمنيمةُاألماُ
المتحد ُلناُعلي ُميثارها(ُ .)1
لتعد ُفرم ُاألمن ُال ماع ُمن ُأنس ُرياا ُليئة ُاألما ُالمتحد ُلذلك ُعبم ُأدات ُالتنفيذيةُ
اللامد ُبالميثا ُلل ُم لسُاألمنُالدلل

ُلالذيُيمتلكُنل ةُتقديميةُراملةُف ُلذاُالم اط

()2

ُ

فلفقاُللفلطُالناب ُمنُالميثا ُالماد ُ(ُ )29للم لسُالح ُف ُتقميمُماُاذاُرانُردُلر ُتهديدُ
للنلاُلاألمنُالدلليينُألُااخلطُبهماُألُرانُماُلر ُعملُ ُمنُأعماطُالعدلان ُللذاُالناُيقمُ
ح ُالم لس ُف ُالتدخط ُبالللم ُالملئمة ُمن ُأ ط ُالمحافية ُعل ُالنلا ُلاألمن ُالدلليين ُألُ
اعادتهماُال ُنلابهماُبااضافةُال ُح ُالم لسُالمماثطُبالننبةُألعماطُالعدلان(ُ .)3
لردُشرطُانتهاءُالحممُالبامد ُمنع فاُ ُ ديداُ ُف ُتاميخُالعلرا ُالدللية ُلذلكُبعدُزلاطُ
اللماعُعندُمنتلىُالقمةُُلانتشاماُارليمياُ ُلبشرطُحادُماُأدىُال ُتحلطُ للميُف ُعمطُاألماُ
المتحد (ُ.)4لف ُلذاُالنيا ُيقلطُاألنتاذُالدرتلمُنزامُالعنبر ُ" لقدُلفمُانتهاءُالحممُالبامد ُف ُ
م ل ُالتنعينا ُيملفاُ ُمثاليةُلم لسُاألمنُليعيدُترييفُاختلالات ُلفقاُللفلطُالناب ُلبماُ
يتيح ُل ُالتدخط ُف ُالنزاعا ُالمنلحة ُغيم ُذا ُال اب ُالدلل

ُمن لقاُ ُمن ُترييف ُمفادا ُأنُ

األنتهارا ُالخ يم ُللقانلن ُالدلل ُاألننان ُالت ُتمترم ُأثناء ُلذا ُالنزاعا ُتعد ُتهديداُ ُللنلاُ

( )1أنظر :ميثاق هيئة األمم المتحدة ،مرجع سابق ،المادة ()1
( )2األبياري ،محمد حسن ( .)1978المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية ،ط ،1الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة :مصر ،ص.331
( )3شلبي ،ابراهيم احمد ( .)1984التنظيم الدولي :دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية ،ط ،1الدار الجامعية
للطباعة والنشر ،بيروت :لبنان ،ص.321
( )4الرشيدي ،أحمد ( .)1996المنظمات الدولية األقليمية والدور الجديد لألمم المتحدة في النظام الدولي :ضرورات
األصالح بعد نصف قرن :وجهة نظر عربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت :لبنان ،ص.234-233
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ُلتدخط ُف ُن ا ُنل ت ُالمعمفة ُف ُالماد ُُ 29أل ُف ُن ا ُمنؤلليت ُالعامة ُعن ُحفي ُالنلاُ
لاألمن ُالدلليين ُالمنللا ُعليها ُف ُالماد ُُ 24من ُالميثا

ُليملك ُحيالها ُتبعاُ ُلذلك ُنل ةُ

التدخطُاعتبا ام ُاننانيةُعنُ مي ُاتخاذُالتدابيمُالمنانبةُلحنمُيملفُرطُحالة"(ُ .)1
لبالتال ُفانُألاُماُيمرنُملحيت ُعنُالفتم ُالت ُتل ُتفركُااتحادُالنلفيات ُلنهايةُ
الحممُالبامد ُللُت ام

ُلانخفاضُننبةُانتخدااُح ُالنقضُمنُ مفُاألعضاءُالدائمينُف ُ

م لسُاألمنُمقامنةُبفتم ُالحممُالبامد ُلماُيؤردُذلكُللُتزايدُعددُالق ام ام ُالت ُألدملاُم لسُ
األمنُف ُملا هةُالعديدُمنُالنزاعا ُالدلليةُلالداخلية(ُ .)2
حي ُشهدُعمطُم لسُاألمنُتحلاُُمنُناحيةُالراُبازديادُنشا ُبشرطُلاُينب ُل ُمثيط ُ
اذ ُتشيم ُاألحلائيا ُال ُأن ُخلط ُالفتم ُ(ُ )1994-1991تبن ُالم لس ُ(ُ )242ر ام اُم ُلالت ُ
تعادطُأرثمُمنُنلفُالق ام ام ُالت ُتبنالاُخلطُالخمسُلاألمبعينُننةُالنابقةُمنُعمطُاألماُ
المتحد ُلخلطُنفسُالفتم ُتبن ُم لسُاألمنُ(ُ)64ر ام اُمُف ُالننةُاللاحد ُف ُحينُرانُالم لسُ
يتخذُحلال ُ(ُ)12ر ام اُمُف ُالننةُف ُالفتم ُ(ُ )1989-1946لعندُمقامنةُنشا ُم لسُاألمنُف ُ
ا امُ لنات ُالمنميةُللفتم ُ(ُ)1988-1987ن دُأن ُعقدُُ59ل ُ55لنةُعل ُالتلال ُف ُحينُ
بلغ ُعدد ُ لنات ُالمنمية ُللفتم ُُ 1994-1992عدد ُُ 171ل ُ 161لنة ُعل ُالتلال

ُلبالننبةُ

لل لنا ُغيمُالمنميةُفهنهاُبلغ ُالفتم ُُ 1988-1987عددُُ 41ل ُ 61لنةُعل ُالتلال ُأمااُ
ُ152ل ُ172لنةُعل ُالتلال ُخلطُالفتم ُُ .)3(1994-1992

( )1العنبكي ،نزار ( .)2111مرجع سابق ،ط ،1ص.82
( )2حساني ،خالد ( .)2112سلطات مجلس األمن في تطبيق الفصل السابع :بين أحكام الميثاق والممارسات الدولية
المعاصرة ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت :لبنان ،ص.463
(Zawels Estanisloa Angel (1996): Managing arms in peace processes, )3
UNIDIR, United Nation, NewYork P. 8-9.
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ليشامُف ُلذاُاللددُال ُأنُرمةُم لسُاألمنُالدلل ُالت ُعقد ُف ُُ 21رانلنُالثان ُ
ُ1991عل ُمنتلىُمؤناءُالدلطُلالحرلما -أللطُمم ُ-ردُأفض ُال ُيهلمُ ملةُمنُالمبادئ ُ
منها ُمفض ُالبناء ُاأليديللل

ُرهناسُ ُللعلرا ُالدللية ُألنتهاء ُعلم ُاايديللل يا ُالمتباينة ُ

لأعتبام ُالديمق ام ية ُلحقل ُااننان ُلحمية ُاألنتخابا ُل ُرلاا ُالعلرا ُلاألناس ُاأليديللل

ُ

لالتهريد ُعل ُألمية ُالعمط ُال ماع ُضد ُااملام ُلالنيا ُالمناند ُل ُبلان ة ُفمض ُالعقلبا ُ
لالحلامُاارتلاديُأل ُالل لءُال ُانتخدااُالقل ُالعنرمية ُم ُتقليةُدلمُم لسُاألمنُلتلني ُ
ن ا ُللحيا ُالنرمتيم ُالعاا ُلألما ُالمتحد ُباعتباملا ُاآللية ُالمنل ُبها ُالحفاي ُعل ُالنلاُ
لاألمن ُالدلليين ُلتمنيخ ُالديمق ام ية ُلحقل ُاألننان ُم ُالبدء ُف ُت بي ُمبدأ ُ(الدبللمانيةُ
اللرائية)ُلالت ُتتنبهُباألزما ُلتتلدىُلهاُربطُلرلعها(ُ .)1
لبناءُعل ُلذاُاات ااُال ديد ُفقدُاختلف ُممامنا ُم لسُاألمنُاختلفاُ ُربي اُمُبعدُفتم ُ
انتهاءُالحممُالبامد ُعنهاُف ُأثناءُلذاُالحمم ُفف ُمنهلةُالعقلبا ُالدللية ُاختلف ُالدلاف ُمنُ
لماءُالعقلبا ُلرذلكُن ارها ُفمنُحي ُالتلاتمُلالترمامُألبحُم لسُاألمنُأرثمُميلُُال ُالل لءُ
ال ُأنللمُفمضُالعقلبا

ُلعرن ُر اممات ُمنذُم ل ُالتنعينيا ُتلكُالحقيقةُبشرطُلاضحُُ داُ ُ

حي ُأنُالم لسُلاُيل هُال ُفمضُعقلبا ُخلطُالخمسُلاألمبعينُننةُالماضيةُااُف ُحالتين ُ
للما ُحالتا ُملدينيا ُل نلم ُأفميقيا ُلرن ُل ه ُال ُلذا ُاألنللم ُف ُحاا ُخمس ُخلط ُالفتم ُ
ُ 1992-1991لل ُحالةُالع ام ُعااُ(ُ )1991ل مهلميا ُيلغنلفياُالنابقةُعااُ(ُ )1991
لالللماطُعااُ(ُ )1991لليبياُعااُ(ُ )1991للايت ُعااُ(ُ )1992لمنُحي ُنلعُالعقلبا ُ
لن ارهاُلدم ةُاحرامها ُفقدُألبحُالحيمُأرثمُشملاُ ُلشدُ ُرماُللُف ُحالةُالع ام ُحي ُامتدُ
( )1المجذوب ،أسامة ( .)1992المتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلقة ،السياسة الدولية ،العدد  ،119كانون
الثاني ،ص.18
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ال ُرطُالم اا

ُلشمطُتلزي ُاألغذيةُلاألدليةُبمعمفةُالمنيما ُالدللية ُلتلن ُم لسُاألمنُ

ف ُانتخدااُلذاُالنل ةُبحي ُران ُالعقلبا ُضدُالع ام ُشديد ُمنُحي ُالفعاليةُلالتهثيمُبشرطُ
ليس ُل ُمثيط ُف ُتاميخ ُالمنيمة ُالدللية(ُ .)1اذ ُفمض ُالحلام ُاارتلادي ُعل ُالع ام ُبمل مُ
القمامُُ 987عااُُ 1991لالذيُبمل ب ُتاُفمضُالحلامُعل ُالع ام ُمد ُ(ُ)12ننة ُلتنبمُ
بقتطُأرثمُمنُمليلنُملا نُعمار (ُ .)2
ليشيم ُالدرتلمُخالدُحنان ُف ُلذاُاا امُال ُأنُنهايةُالحممُالبامد ُردُأفمز ُاحياءُ
نيااُاألمنُال ماع ُبعدماُانتعادُم لسُاألمنُدلماُالمفقلدُنتي ةُت ام ُاألنتخدااُالمترممُلح ُ
الفيتل ُلللُماُأدىُال ُتفعيطُأحرااُالفلطُالناب ُمنُالميثا ُغيمُأنُم لسُاألمنُانحمفُف ُ
ت بي ُأحراا ُلذا ُالفلط ُبتفليض ُالدلط ُنل ة ُالتدخط ُالمنلح ُنيابة ُعن ُف ُبعض ُالحاا

ُ

لتهمي ُالم لس ُف ُالتدخط ُف ُحاا ُأخمى ُحي ُأدى ُغيام ُانتماتي ية ُملحد ُف ُتنفيذُ
التدابيم ُالقمعية ُال ُعدا ُردم ُالم لس ُعل ُممامنة ُللحيات ُبنفن ُلضملم ُتفليض ُلذاُ
الللحيا ُلالمتعلقة ُبانتعماط ُالقل ُالعنرمية ُال ُالدلط ُاألعضاء ُخلفاُ ُلما ُتقتض ُب ُأحرااُ
الفلط ُالناب (ُ .)3ما ُيؤدي ُال ُانتغلط ُللحيا ُالفلط ُالناب ُف ُرضايا ُايت لم ُحلهاُ
انتخدااُالقل ُماُردُيؤديُال ُتحلطُرياُالنيااُالعالم ُال ديدُال ُمفمدا ُعديمةُالفائد (ُ .)4
فف ُالمنهلةُالعماريةُعل ُنبيطُالمثاط ُانتخداُم لسُاألمنُف ُبعضُال لانمُلياغت ُ
المعملفة ُللنللا ُف ُالق ام ام ُالمتعلقة ُبتنفيذ ُالتدابيم ُالعنرمية ُلل ُالليغة ُالت ُلمد ُف ُ

( )1نافعة ،حسن ( .)1996دور األمم المتحدة في تحقيق السلم واألمن الدوليين في ظل التحوالت العالمية الراهنة في األمم
المتحدة :ضرورات األصالح بعد نصف قرن وجهة نظر عربية ،مركز دراسات الوحدة األفريقية ،بيروت ،ص.142-144
( )2الفتالوي ،سهيل حسين وحوامدة ،غالب عواد ( .)2119مرجع سابق ،ط ،1ص.218
( )3حساني ،خالد ( .)2112مرجع سابق ،ط ،1ص.369-368
( )4العربي ،نبيل ( .)1993األمم المتحدة والنظام الدولي الجديد ،السياسة الدولية ،مركز األهرام ،القاهرة :مصر ،العدد
( ،)114ص.123-122
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القمامُُ)1991(ُ678الت ُتقض ُ"بانتخدااُاللنائطُالضملميةُرافة" ُلبالمغاُمنُأنُرطُالق ام ام ُ
اللحقةُلاُتتضمنُأيُناُي يزُانتخدااُالقل ُضدُالع ام ُلم ُذلكُفقدُل ه ُاللايا ُالمتحد ُ
األمميرية ُلبمي انيا ُال ُالقياا ُبعملية ُعنرمية ُتضمن ُانشاء ُمن قتين ُللحيم ُال لي ُف ُشماطُ
الع ام ُل نلب ُتعمفُبعمليةُ(بملفايدُرمفلم ) ُلردُأرد ُرطُمنُاللايا ُالمتحد ُلبمي انياُأنُ
القمام ُُ )1991(ُ 688ينمح ُبالمد ُعل ُالع ام ُعنرمياُ ُلضمان ُاحتماا ُمن قت ُالحيم ُال ُلي ُ
مضيفةُأنُالع ام ُف ُحالةُخم ُماديُللقمامُُ)1991(ُ 687الخااُبلرفُا ل ُالنام ُلأنهاُ
مفلضةُضمناُ ُبانتخدااُالقل (ُ .)1األممُالذيُ محُل هةُالنيمُالقائلةُبهنُحممُالخليجُلاُترنُ
حمباُُلهيئةُاألماُالمتحد ُلانماُحمباُُلللايا ُالمتحد ُاألمميريةُلحلفائهاُتح ُمعايةُم لسُاألمن ُ
لينتدطُعل ُذلكُبتلميحُاألمينُالعااُالناب ُلألماُالمتحد ُخافييمُبيميزُديُرليلمُللحيفةُ
ُ Le Mondالفمننيةُبتاميخُُ 9دينمبمُُ 1991اذُراط"ُ:لقدُنمحُم لسُاألمنُبانتخدااُالقل ُ
لرنُلذاُالحممُلين ُحممُاألما ُالمتحد ُلاُتل دُرلا ُتابعةُلألماُالمتحد ُألُتمف ُعلمها ُ
ليتا ُاحا ت ُعلماُ ُفق ُبما ُيدلم ُعل ُمنمح ُالعمليا ُالعنرمية ُمن ُخلط ُتقاميم ُتبعثها ُالدلطُ
المتحالفة ُلاُننت ي ُالقلطُبهنُاألماُالمتحد ُمنؤللةُعنُلذاُالحمم ُلم ُذلكُفه ُملمحُبهاُ
منُ انمُم لسُاألمن"(ُ .)2
ليشيمُالدرتلمُمنعدُعبدُالمحمنُراناُال ُأنُاأل لاءُالدلليةُالت ُأعقب ُحممُالخليجُ
الثانية ُرد ُن ل ُاتخاذ ُم لس ُاألمن ُنابقة ُخ يم ُاذ ُرمم ُأللط ُمم ُالتدخط ُالعنرمي ُألغماضُ
اننانية ُمحضة ُف ُالللماط ُلأذن ُالم لس ُبانتخداا ُرط ُاللنائط ُاللزمة ُلتهيئة ُبيئة ُآمنةُ

( )1الموسى ،محمد خليل ( .)2114استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان:
األردن ،ص.248
( )2بن غربي ،ميلود ( .)2118مستقبل منظمة األمم المتحدة في ظل العولمة ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت:
لبنان ،ص.124
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لعمليا ُاألغاثةُاألننانية ُلفلضُاألمينُالعااُلالدلطُاألعضاءُالمعنيةُباتخاذُالتمتيبا ُاللزمة ُ
لبدأُالعمطُتح ُأحرااُالفلطُالناب ُمنُالميثا ُمنُأ طُانتخدااُالقل ُلملا هةُالملرفُتح ُماُ
أ ل ُعلي ُُ UNOSOM11منُأ طُحفيُالنلاُلالعمطُعل ُحفيُالنيااُلاألمن ُل اء ُلذاُ
األ ماءا ُللتهريد ُعل ُالتل ُال ديد ُلألما ُالمتحد ُحي ُاعتبم ُاألما ُالمتحد ُمعنية ُبحفيُ
النيااُداخطُالدلطُاألعضاءُلللُماُلاُتقاُب ُاألماُالمتحد ُمنُربطُرماُأن ُاُتل دُرلاعدُلأحرااُ
ف ُميثارهاُتخلطُلهاُالقيااُبمثطُلذاُالمهااُ.للذاُران ُلذاُالق ام ام ُمحطُنيمُمنُربطُالعديدُمنُ
الدلطُلرذاُالفق ُخالةُف ُضلءُليمنةُالقلا ُاألمميريةُعل ُالعملية ُلف ُيطُمفضُاللايا ُ
المتحد ُأنُتخض ُرلاتهاُألدام ُاألماُالمتحد (ُ ُ.)1
حي ُأيهم ُادام ُاألماُالمتحد ُلألزما ُزمنُالعللمةُعملماُ ُأنُم لسُاألمنُمعمضُ
ألن ُيتخذ ُر ام ام ُغيم ُدنتلمية ُدلن ُأن ُيرلن ُف ُمقدلم ُأي ُ هاز ُدلل ُآخم ُأن ُيمامس ُف ُ
ملا هت ُأيُنلعُمنُأنلاعُالمرابةُالنيانيةُألُالقضائية(ُ.)2لردُدفع ُبعضُالملارفُلألماُالمتحد ُ
لالتدخل ُغيمُالمبمم ُمنُخلطُر ام ام ُألدملاُم لسُاألمنُالبعضُلفقدانُالثقةُف ُملداريةُ
األماُالمتحد ُحي ُيهم ُلرهنهاُأدا ُلتحقي ُبعضُاأللداف ُماُدف ُات الاُمنُالفق ُال ُالقلطُ
بهلميةُلض ُنلعُمنُالمرابةُالقضائيةُمنُربطُمحرمةُالعدطُالدلليةُعل ُر ام ام ُلأعماطُم لسُ
األمن(ُ .)3
رما ُتيهم ُف ُلذا ُاللدد ُ ملحا ُ ُمتعدد ُتنادي ُباللح ُليئة ُاألما ُالمتحد ُلمنُ
خللها ُم لس ُاألمن ُالدلل

ُ ُلمنها ُأن ُتتمت ُال معية ُالعامة ُلالت ُتمثط ُالدلط ُ ميعاُُ

( )1أنظر كتاب الدكتور مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم ( .)2113مرجع سابق ،ط ،1ص.247-242
( )2نافعة ،حسن ( .)1992األمم المتحدة في نصف قرن ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد  ،212أكتوبر ،مشار اليه في كتاب
الدكتور الحموي ،ماجد وعبدالعزيز ،أحمد (.)2111مرجع سابق ،ص.264
( )3عامر ،صالح الدين ( .)1994األمم المتحدة في ظل التحوالت الراهنة والنظام الدولي ،مجلة البحوث والدراسات
السياسية ،جامعة القاهرة :مصر.
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باختلالا ُدلليةُلانعةُلخالةُف ُم اطُحمايةُالنلاُلاألمنُالدلليين ُلاُيتمكُلم ملعةُمنُ
الدلط ُيقط ُعددلا ُعن ُُ 11من ُم ملع ُالدلط ُاألعضاء ُأن ُتنفمد ُباختلالا ُلاتخاذ ُالق ام ام ُ
بللم ُتفل ُما ُتتمت ُب ُال معية ُالعامة ُلاذا ُما ُتم ُمعال ة ُلذا ُالناحية ُالقانلنية ُبهن ُتمنحُ
ال معيةُالعامةُاختلالا ُتتنانمُم ُماُتتمت ُب ُمنُتمثيطُشملل ُللم تم ُالدلل ُماُي عطُ
ر امماتهاُذا ُلفةُتشميعيةُتتضمنُمأيُالم تم ُالدلل ُماُينه ُمشرلةُالفيتل(ُ .)1
لتشمط ُلذا ُاألت الا ُالم ملحة ُتحدي ُالبنية ُالتنييمية ُللمنيمة ُلتعديط ُنللاُ
الميثا ُ حي ُأنُالفلطُالنادسُلالناب ُاللذانُيمترزُعليهماُم لسُاألمنُللمحافيةُعل ُالنلاُ
الدلل

ُلا ُيعد ُمضملنهما ُينتلعم ُالمهمة ُالمنتند ُاليهما ُفالفلط ُالنادس ُيتحد ُعن ُالحطُ

النلم

ُللرن ُا ُينا ُعل ُأي ُمؤننة ُلمعاية ُالعمط ُالنلم ُبشرط ُمباشم ُلا ُيل د ُرضاءُ

الزام ُدلل ُيحيط ُالي ُالفلط ُالنادس ُالنزاعا ُالدللية ُفه ُمؤننا ُرضائية ُاختيامية ُلأماُ
الفلطُالناب ُفيتحد ُعنُانتعماطُالضغل ُلالعقلبا

ُلمنُثاُلنائطُاارماا ُللرن ُلاُيناُ

عل ُآليةُمتراملةُلعمليةُالنلاُبممتهاُمنُاانذامُال ُالعقلبا ُال ُانتعماطُالقلىُالعنرميةُلفقاُُ
لمعاييمُمحدد ُثاُأنُالمؤننا ُالت ُرلفهاُالميثا ُالقيااُباأل ماءا ُغيمُمل لد ُلل ُالقياد ُ
العنرمية ُالمشتمرة ُلمن ُاألفرام ُالم ملحة ُف ُلذا ُاللدد ُل لم ُأخذ ُالمنيمة ُالدللية ُبنيااُ
النل ا ُالثل

ُحي ُتمثط ُفيها ُال معية ُالعامة ُالبملمان ُلالمحارا ُالدللية ُالنل ة ُالقضائية ُ

لم لس ُاألمن ُالنل ة ُالتنفيذية ُبعد ُتعديط ُللحيات ُلتشمط ُالمنائط ُالدللية ُغيم ُالعنرمية ُ
لتلني ُعضلية ُالم لس ُلحلم ُح ُالنقض ُبعدد ُمن ُالملاضي ُلمنح ُلذا ُالح ُألرثم ُمنُ

()1

الفتالوي ،سهيل حسين ( .)2119مرجع سابق ،ط ،1ص.146
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دللة ُلتغييمُمضملنُلذاُالح ُمنُمان ُللتنفيذُال ُتلمفُتحفي

ُلاي ادُمم ُدلل ُبديطُ

عنُح ُالنقضُينمحُبانتئنافُرمامُالم لسُأمام ُبداُُمنُانتعماطُح ُالنقض(ُ .)1

الفرع الثاني :المحكمة الجنائية الدولية
تاُالنيمُال ُانشاءُرضاءُدلل ُدائاُعل ُأنُمنُشهن ُتش ي ُريااُنيااُدلل ُرائاُعل ُ
أناسُمنُالقانلن ُلم ُذلكُفهن ُخلطُفتم ُ ليلةُلاُيعمفُالم تم ُالدلل ُ(لالذيُرانُمؤنناُُ
ب ميقة ُرلية ُأل ُيراد ُعل ُالنياد ُالم لقة ُللدلط) ُأ هز ُتمامس ُاللييفة ُالقضائية ُعل ُاللعيدُ
الدلل ُااُأنُ ُت لمُالم تم ُالدلل ُردُأدىُال ُل لدُمثطُلذاُاأل هز ُلل لدُالقضاءُالدلل ُ
يعدُ-ف ُنفسُاللر ُ -نبباُلنتي ةُلذلكُالت لم ُاذُأنُل لدُالمنيما ُالدلليةُللُالذيُنمحُ
بتنيياُاللييفةُالقضائيةُعل ُالمنتلىُالدلل ُلخلللاُ ُانشاءُمحاراُعدطُدلليةُدائمة ُللرذاُ
فقدلاُالمنيما ُالدلليةُللُالذيُنمحُباللللطُال ُذلك ُلش

ُعل ُانشاءُمحاراُدلليةُحت ُ

خامجُن ا ُالمنيما ُالدللية ُلمنُذلكُالمحرمةُال نائيةُالدللية(ُ .)2
لاشكُأنُالقضاءُال نائ ُالدلل ُللُأحدُألاُتلكُالت ل ام ُُف ُم اطُالقضاءُالدلل ُ
لالذي ُمم ُبمماحط ُتاميخية ُمختلفة ُف ُالعلم ُالحدي ُ .بدءُ ُمن ُمحاللة ُالحلفاء ُ"المنتلملن"ُ
محارمة ُم مم ُالحمم ُالعالمية ُاأللل ُبانشاء ُمحرمة ُ نائية ُخالة ُلف ُمعالد ُفمناي ُلعااُ
ُ 1919لمحارمةُريلمُألمانياُغليلاُالثان ُلدلماُف ُاشعاطُالحمم ُلفشطُتلكُالمحارمة ُممل اُمُ
بمحارما ُليبزغُُ 1912لالت ُلا ُتنفمُعنُاتخاذُأيُا ماء ُنلاءُمن ُربطُالحلفاءُأل ُمنُربطُ

( )1سيف الدين ،أحمد .)2112( ،مجلس األمن الدولي ودوره في حماية السالم العالمي ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية،
بيروت :لبنان ،ص.216
( )2أبوالوفا ،أحمد .)2119( ،المالمح األساسية للمحكمة الجنائية الدولية ،في كتاب المحكمة الجنائية الدولية :المؤامات
الدستورية (مشروع قانون نموذجي) ،اعداد شريف عتلم ،ط ،7منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة :مصر،
ص .14-13
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ألمانيا ُضد ُأي ُمن ُالمتهمين ُالذين ُامتربلا ُ مائا ُالحمم ُأل ُممن ُمفض ُالمدع ُالعاا ُاأللمان ُ
محارمتها ُلللاُ ُال ُالحمم ُالعالمية ُالثانية ُالت ُاندلع ُعاا ُُ 1929لما ُتللا ُم دداُ ُمنُ
محارمة ُالحلفاء ُ"المنتلملن" ُلم مم ُالحمم ُمن ُراد ُألمانيا ُالنازيين ُف ُ"المحرمة ُالعنرميةُ
بنلممبمج" ُبهلمانياُعااُُ 1945لمحارمةُم مم ُالحممُالمئينيينُف ُالشم ُاألرل ُبعدُلزيمةُ
اليابانُلانتنلمهاُف ُ"المحرمةُالعنرميةُالدلليةُللشم ُاألرل "ُف ُ لريلُعااُُ 1946لاللتانُ
عل ُالمغا ُمن ُالتحفي ُعليهما ُبرلنهما ُمثلُ ُاماد ُال مف ُالمنتلم ُف ُالحمم ُعل ُال مفُ
المهزلا ُلانتهاكُمبدأُعداُم عيةُالعقلبةُلغيملاُمنُالتحفيا

ُفان ُردُتاُان ازُننبةُأربمُمنُ

فاعلية ُمحارمة ُم مم ُالحمم ُعن ُما ُتا ُان ازا ُابان ُالحمم ُالحمم ُالعالمية ُاأللل

ُلرد ُتاُ

لياغةُمبادئُنلممبمجُر زءُمنُالقانلنُالدلل (ُ .)1
ل يلةُأرثمُمنُخمسُلأمبعينُننةُيطُالم تم ُالد ُلل ُممثلُ ُف ُاألماُالمتحد ُينع ُ
الداُُ ألنتخلاُدملسُنلمنبمج ُأل طُارامةُرضاءُدلل ُ نائ ُدائاُلارمامُمدلنةُدلليةُ نائية ُ
ااُُأنُُ تلكُال هلدُماح ُندى ُليل ُمنارشا ُل نةُالقانلنُالدلل ُالمرلفةُبلض ُمدلنةُلل مائاُ
ضدُالنلاُلاألمنُالدلل ُللبشميةُلبلض ُنيااُأنان ُلمحرمةُ نائيةُدلليةُلرهنهاُلنُتلطُال ُ
غايتها ُحت ُآذن ُنقل ُاألتحاد ُالنلفيات ُلتهالي ُالرتلة ُالشمرية ُبانتهاء ُالحمم ُالبامد ُلالت ُ
الماُلرف ُف ُل ُأيُت لمُف ُم اطُانشاءُرضاءُدلل ُ نائ (ُ .)2
لبالتال ُفهنُُالتغي ام ُالدلليةُردُليه ُاألنبامُلحدل ُت لمُلااُف ُلذاُالفمعُالقانلن ُ.
ليقلط ُاألنتاذ ُالدرتلم ُنزام ُالعنبر ُف ُلذا ُاللدد ُ"فمن ُالبديه ُأن ُتت

ُاألنيام ُال ُاألماُ

( )1عبد الحميد ،عبد الحميد محمد .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة :مصر ،ص  21وما بعدها.
( )2شبل ،بدر الدين محمد .)2111( ،الحماية الدولية الجنائية لحقوق األنسان وحرياته األساسية :دراسة في المصادر
واآلليات النظريةوالممارسة العملية ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص.247
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المتحد ُانيماُبعدُأنُتهيه ُلهاُاليملف ُنتي ةُانتهاءُيملفُالحممُالبامد ُامرانيةُانتخدااُ
النل ا ُالت ُيني هاُالميثا ُبم لسُاألمنُف ُم اطُحفيُالنلاُلاألمنُالدلل ُبلفت ُ هازلاُ
المئين ُالملرط ُالي ُنيابة ُعن ُالدلط ُاألعضاء ُالت ُعهد ُل ُبهذا ُالنل ا ُباتخاذ ُالتدابيمُ
اللزمةُلحفيُاألمنُألُللن ُألُاعادت ُال ُنلاب ُبعدُاألخلطُب ُلذلكُببن ُنل ت ُالمتعلقةُ
بما ُيتخذا ُمن ُأعماط ُف ُحاا ُتهديد ُالنلا ُأل ُاألخلط ُب ُأل ُالعدلان ُلتشمط ُاألنتهارا ُ
ال نيمةُالت ُتتعمضُلهاُحقل ُاألننانُأثناءُالنزاعا ُالمنلحة ُانتناداُ ُال ُتلليفُي عطُلذاُ
التعديا ُمنُبينُاألعماطُالت ُتشرطُتهديداُ ُالُخمراُ ُخ ي اُم ُللنلاُالدلل ُلبالتال ُتدخطُضمنُ
نل ات ُالملنلمةُف ُالفلطُالناب ُمنُميثا ُاألماُالمتحد ُ(الملادُُ )48-29لالت ُتخلل ُاتخاذُ
تدابيمُرنميةُلملا هتها"(ُ .)1
لبذلك ُشهد ُتنعينيا ُالقمن ُالماض ُنلنلة ُمن ُالت ل ام ُالهامة ُف ُم اط ُالقضاءُ
ال نائ ُالدلل

ُبانشاء ُنلنلة ُمن ُالمحارا ُال نائية ُالدللية ُالخالة ُلالمختل ة ُالت ُأنشئ ُف ُ

رضايا ُمختلفة ُحي ُتا ُانشاء ُالمحرمة ُال نائية ُالدللية ُليلغنلفيا ُالنابقة ُبمل م ُرمام ُم لسُ
األمن ُمرا ُ(ُ )818اللادم ُبتاميخ ُُ 11فبمايم ُُ 1992لالذي ُ اء ُف ُفقمت ُاأللل ُالتهريد ُعل ُ
انشاءُمحرمةُدلليةُمنُأ طُمقاضا ُاألشخااُالمنؤللينُعنُاألنتهارا ُال نيمةُللقانلنُالدلل ُ
األننان ُالت ُأمترب ُف ُارلياُيلغنلفياُالنابقةُمنذُُ 1991ل لمُم لسُاألمنُبمل مُالفقم ُ
الثانيةُمنُالقمامُأنُيقداُاألمينُالعااُلألماُالمتحد ُتقميماُمفللُعنُرافةُ لانمُالملضلعُخلطُ
(ُ )61يلماُ ُ من ُلدلم ُالقمام ُلتنفيذا ُلهذا ُالقمام ُراا ُاألمين ُالعاا ُبتقديا ُتقميم ُتضمن ُمشملعُ
النياا ُاألنان ُللمحرمة ُبحي ُلدم ُرمام ُم لس ُاألمن ُمرا ُ(ُ )817لننة ُُ 1992بانشاءُ

()1

العنبكي ،نزار .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.224
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المحرمة ُلاعتمادُمشملعُالنيااُاألنان ُللمحرمة(ُ.)1لف ُنفسُاأل امُلانت ابةُلل مائاُالفييعةُ
الت ُامتربتهاُربيلت ُالهلتلُلالتلتن ُف ُملاندا ُماُشرطُانتهاراُ ُفاضحاُ ُلحقل ُاألننانُلللقانلنُ
الدلل ُاألننان

ُفقد ُألدم ُم لس ُاألمن ُالقمام ُمرا ُ(ُ )955ف ُُ 8نلفمبم ُُ 1994بتهنيسُ

المحرمةُال نائيةُالدلليةُف ُملانداُبناءُعل ُ لمُمنُحرلمةُملاندا ُليختلفُاختلااُالمحرمةُ
ال نائية ُالدللية ُلملاندا ُعن ُاختلاا ُالمحرمة ُال نائية ُالدللية ُليلغنلفيا ُالنابقة ُبنيم ُ مائاُ
الحمم ُاذ ُيقتلم ُعل ُالنيم ُف ُبعض ُأفعاط ُ مائا ُالحمم ُفق ُلل ُعل ُل

ُالتحديدُ

األنتهارا ُالت ُنل ُعليها ُالماد ُالثالثة ُالمشتمرة ُف ُاتفاريا ُ نيف ُلعاا ُُ 1949لاشتم ُ
النيااُاانان ُللمحرمةُألعتبامُال ميمةُمنُال مائاُضدُاألننانية ُأنُتمترمُبشرطُل لاُلان ُ
منياُضدُأيُمدن ُعل ُأناسُدين ُألُعنلميُألُنيان ُألُرلم ُلردُشرل ُمحارمةُمئيسُ
اللزماء ُالناب ُلملاندا ُنابقة ُمهمة ُ لم ُمن ُمفهلا ُال مائا ُضد ُاألننانية ُلرنن ُبشرط ُبامزُ
القانلنُالدلل ُاألننان ُلأل د ُمفهلاُالعدالةُالتعليضيةُالذيُيتل ُال ُالضحايا(ُ .)2
بيدُأنُانشاءُالمحرمةُال نائيةُالدلليةُالدائمةُشرطُالت لمُاألبمز ُلالخ ل ُالمهمة ُف ُ
ا ام ُتمنيخ ُرضاء ُ نائ ُدلل ُدائا ُلدف ُمحارمة ُلمعاربة ُممترب ُأشد ُال مائا ُخ اُم ُعل ُ
الم تم ُالدلل ُبهنما ُال ُحدُاعتبامُانشاءُالمحرمةُثان ُألاُاألن ا از ُالدلليةُبعدُانشاءُاألماُ
المتحد (ُ . )3حي ُ اء ُانشاء ُالمحرمة ُال نائية ُالدللية ُ(الدائمة) ُتتلي ا ُل هد ُالل نة ُالتحضيميةُ
المشرلةُلهذاُالغمضُمنُربطُال معيةُالعامةُلألماُالمتحد ُعنُ مي ُل نةُالقانلنُالدلل ُلالت ُ
انته

ُمن ُاعداد ُاألتفارية ُالمتعلقة ُبانشاء ُالمحرمة ُال نائية ُالدللية ُلأحالتها ُال ُالمؤتممُ

الدبللمان ُالذيُانعقدُف ُالفتم ُبينُُ 15يلنيلُلُ 17يلليلُُ 1998بمقمُمنيمةُاألغذيةُلالزماعةُ
()1
()2
()3

شنان ،المختار عمر سعيد .)2116( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.11-11
أبي خليل ،رودريك ايليا ،)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.249
شنان ،المختار عمر سعيد .)2116( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.1
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ف ُملماُالذيُاعتمدُالنيااُاألنان ُلمنُثاُفتحُبامُالتلري ُعلي ُلبامُالتلدي ُ بقاُألحرااُ
النيااُاألنان ُلدخطُحيزُالنفاذُف ُاليلاُاأللطُمنُالشهمُالذيُتلُارتماطُالتلدي ُالنتلنُ
بتاميخُُ .)1(1111/17/11
لردُ اءُانشاءُالمحرمةُال نائيةُالدلليةُليحق ُاألغماضُاآلتية(ُ :)2
 -1تقلا ُالمحرمة ُبدلم ُالمادع ُلألشخاا ُالذين ُيعتزملن ُامترام ُ مائا ُ نيمة ُبمقتض ُ
القانلنُالدلل .
ُ -1تقلاُبدلمُالمحمكُللمدعينُالعامينُالل نيين-الذينُيتحمللنُالمنؤلليةُاأللليةُعنُتقدياُ
المنؤللينُعنُلذاُال مائاُال ُالعدالةُ-حت ُيباشمُلؤاءُمنؤللياتها.
ُ -2نتلفم ُللضحايا ُلعائلتها ُالفملة ُلتحقي ُالعدالة ُلرشف ُالحقيقة ُلالبدء ُف ُعمليةُ
الملالحة.
ُ -4المحرمةُخ ل ُمئينيةُنحلُلض ُحدُافل ُال نا ُمنُالعقام.
ليتميز ُالنياا ُاألنان ُللمحرمة ُال نائية ُالدللية ُبعد ُخلائا ُمنهاُ :أن ُيعد ُمعالد ُ
دللية ُلبالتال ُفهن ُالدلط ُلين ُملزمة ُباألمتبا ُب ُمغما ُعنها ُللل ُلليد ُمفالضا ُ م ُبشهن ُ
لتنميُبشهن ُتقميباُرطُالقلاعدُالت ُت ب ُعل ُالمعالدا ُالدللية ُلاُي لزُالتحفيُعلي ُأيُأن ُ
يشرطُرلُ ُاُيت أز ُلتنلىُالمنازعا ُالخالةُب ُاذاُران ُمتعلقةُبالليائفُالقضائيةُللمحرمةُ
بقمامُمنُالمحرمةُنفنهاُلاذاُتعلق ُالمنازعا ُبت بي ُألُتفنيمُالنيااُاألنان ُالت ُتنشهُبينُ

( )1بكة ،سوسن تمر خان .)2116( ،الجرائم ضد األنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت :لبنان،ص.87-86
( )2أنظر :منظمة العفو الدولية ،الوثيقة رقم ،IOR 40/001/2044 :الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ،على شبكة
األنترنت على الموقع:
. http://www.amnesty.org/ar/documents/IOR40/001/2004/AR
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دللتينُألُأرثمُيتاُحلهاُاماُعنُ مي ُالمفالضا ُبينُالدلطُالمتنازعةُألُباحالتهاُال ُ معيةُ
الدلطُاأل ماف(ُ .)1
لتختاُالمحرمةُملضلعياُ ُف ُأمب ُ مائاُل ُااباد ُال ماعية ُلال مائاُضدُااننانيةُ
ل مائا ُالحمم ُل مائا ُالعدلان ُلرد ُحدد ُ مائا ُالحمم ُبهمبعة ُ لائف ُل ُاانتهارا ُال نيمةُ
اتفاريا ُ نيف ُاألمب ُلاانتهارا ُالخ يم ُللقلانين ُلااعماف ُالنامية ُعل ُالمنازعا ُالدلليةُ
المنلحةُف ُالن ا ُالثاب ُللقانلنُالدلل ُلاانتهارا ُال نيمةُللماد ُُ 2المشتمرةُبينُاتفاريا ُ
نيف ُعند ُالمنازعا ُالمنلحة ُغيم ُالدللية ُلاانتهارا ُالخ يم ُاألخمى ُللقلانين ُلاألعمافُ
الناميةُعل ُالمنازعا ُالمنلحةُغيمُذا ُال اب ُالدلل ُأماُفيماُيتعل ُبااختلااُالشخل ُ
فانُالنيااُاألنان ُللمحرمةُردُناُعل ُعداُااعتدادُباللفةُالمنميةُللمتهمين ُلبالتال ُعداُ
ااعتداد ُبالحلانة ُلبخللا ُاألختلاا ُالزمان ُفقد ُأخذ ُالنياا ُاألنان ُبالمبدأ ُالعااُ
المعملطُب ُف ُ مي ُاألنيمةُالقانلنيةُف ُالعالاُبعداُ لازُت بي ُالقانلنُال نائ ُبهثمُم ع ُ
لأماُااختلااُالمران ُللمحرمةُفهن ُاذاُران ُالدللةُالت ُلرع ُعل ُارليمهاُال ميمةُ مفاُُف ُ
النياا ُاألنان ُفهنها ُتخض ُتلقائياُ ُاختلاا ُالمحرمة ُأل ُربل ُباختلاا ُالمحرمة ُأل ُاذاُ
ران ُال ميمةُردُلرع ُعل ُمتنُال ائم ُألُالنفينةُالمن لةُفيها ُألُاذاُران ُالدللةُالت ُيرلنُ
المتهاُبامترامُال ميمةُأحدُمعايالاُ مفاُف ُالنيااُاألنان ُألُربل ُباختلااُالمحرمة ُلردُ
أع

()1

ُالدلمُاألليطُف ُالمحارمةُعنُال مائاُالدلليةُلالعقامُعليهاُللنيمةُالقضائيةُالل نيةُ

أبوالوفا ،أحمد .)2119( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.31-27
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ف ُيط ُمبدأ ُالترامط ُلالذي ُينا ُعل ُاعتبام ُاختلاا ُالمحرمة ُال نائية ُالدللية ُمرملُُ
ألختلااُالمحاراُالل نية(ُ .)1
ليتاُعمضُحالةُانتهاكُالقانلنُالدلل ُاألننان ُلف ُماُلمدُبالنيااُاألنان ُللمحرمةُ
بثل ُ م

()2

ُاماُعنُ مي ُتدخطُالمدع ُالعااُللمحرمةُمباشم ُلفتح ُللتحقي ُمنُتلقاءُنفن ُ

دلنُاحالة ُألُبلان ةُاحالةُدللةُ مفُف ُالنيااُاألنان ُللمحرمةُألُبشرلىُمنُدللةُغيمُ
مفُال ُالمدع ُالعاا ُألُعنُ مي ُاحالةُم لسُاألمن(ُ .)3
انُانشاءُالمحرمةُال نائيةُالدلليةُللُرفز ُنلعيةُف ُمنامُالقضاءُالدلل ُليشرطُمرناُُ
منُأمرانُاألمنُال ماع ُلبالتال ُيعدُ زاءُاُيت زأُمنُاألدام ُالعالميةُالت ُتت ل ُبهبه ُ
أنانياُُ ُ
()4

أل ههاُف ُلذاُالمحرمة

ُللرنُلناكُمخالفُ ديةُحقيقيةُف ُأنُتنتخداُلذاُاآلليةُالقضائيةُ

الدلليةُالمهمةُ داُ ُانتخداماُ ُنيانياُ ُضدُدلطُتتب ُنيانا ُاُتتماش ُم ُنيانا ُالدلطُالربمىُ
الت ُتهيمن ُعل ُمقد ام ُالم تم ُالدلل

ُتح ُغ اء ُحماية ُحقل ُاألننان ُلمعاييم ُالقانلنُ

الدلل ُاألننان ُالت ُتتعمضُعاد ُللنتهاكُف ُالنزاعا ُالمنلحةُالدلليةُلغيمُالدللية(ُ .)5
والخالصة ُأنُانتهاءُالحممُالبامد ُلالتغي ام ُالدلليةُالت ُلحقت ُردُآذنُبهذينُالت لمينُ
الهامين ُف ُالقانلن ُالدلل ُالمعالم ُللما ُتفعيط ُدلم ُم لس ُاألمن ُلانشاء ُالمحرمة ُال نائيةُ
الدللية ُحي ُبمزُدلم ُم لسُاألمن ُبقل ُ ُر هازُتنفيذيُلحفيُالنلاُلاألمنُالدلليين ُلالتدخطُ
لحمايةُحقل ُاألننانُلاألرليا

()1
()2
()3
()4
()5

ُلاألت ااُنحلُتفعيطُمبدأُاألمنُال ماع ُلأنهم ُممامنات ُمنُ

شبل ،بدرالدين محمد .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.762-729
المادة  14من نظام روما األساسي.
المادة  13من نظام روما األساسي.
أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.318
العنبكي ،نزار .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.617

112

ناحيةُالدامُالق ام ام ُألُالتدخطُبانتخدااُالقل ُالمنلحة ُف ُبللم ُات الا ُمعالم ُف ُرلاعدُ
القانلن ُالدلل ُالعاا ُتتمثط ُف ُترييف ُاختلالات ُلف ُالفلط ُالناب ُفيما ُيخا ُالنزاعا ُ
المنلحةُغيمُالدلليةُبشرطُأتاحُل ُالتدخطُعل ُن ا ُلان ُليهم ُتل ُتفليضُدللةُألُدلطُ
ف ُلذاُالشهنُماُأع

ُغ اءُُرانلنياُُللتدخطُبانتخدااُالقل ُالعنرميةُامتدُلحاا ُمختلفة ُلشرطُ

تحلاُُف ُدلمُاألماُالمتحد ُلالت ُنشهدُتداعياتهاُحت ُيلمناُلذاُ .
ُلف ُلذاُاللددُيؤيد الباحث ُات ااُالفق ُالدلل ُلاآلماءُالقائلةُبضملم ُالعمطُعل ُلض ُ
مرابةُرضائيةُدلليةُعل ُعمطُم لسُاألمنُالدلل ُبالنيمُال ُآثامُتدخلت ُالنابقةُلخالةُف ُ
دلطُالعالاُالثال ُلمن قتناُالعمبيةُبشرطُخاا ُلماُيثامُعل ُن ا ُلان ُف ُلذاُاللددُمنُ
انحمافُالم لسُف ُانتخدااُنل ات ُ ُليؤيد ُاألخذُبال ملحا ُالمناديةُبضملم ُاعاد ُالنيمُف ُ
الميثا

ُُلا ماء ُاللحا ُليرلية ُلتشميعية ُلهيئة ُاألما ُالمتحد ُترمس ُالديمق ام ية ُداخط ُلذاُ

المنتياُاألمم ُالهااُ ُ .لفيماُشرطُانشاءُالمحرمةُال نائيةُالدلليةُحدثاُ ُلاماُ ُينتيمُمن ُأنُيبللمُ
أننا ُت بيقية ُعادلة ُف ُلذا ُالم اط ُالهااُ .رهلا ُت لم ُرانلن ُمعالم ُف ُآليا ُانفاذ ُالقانلنُ
الدلل ُفان ُينبغ ُاألخذ ُبااعتبامُالمحاذيمُالت ُت محُحلط ُانتغلطُالمحرمةُأللدافُنيانيةُ
تخداُأ مافاُُمعينة ُلانتخدامهاُضدُدلطُبعينهاُاُتمضخُللقلىُالمهيمنةُ .
لبتنلي ُالضلء ُعل ُالتغي ام ُالدللية ُلتهثيملاُعل ُبعضُفملعُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ
لآليا ُانفاذاُف ُلذاُالفصل الثالث ُفهن ُيمرنُاللللجُال ُالنيمُف ُبعض ُ لانم ُتداعيا ُرطُ
ذلكُعل ُالشخاُالدلل ُاألنان ُف ُالقانلنُالدلل ُلللُالدللة ُللذاُماُنيتنالل ُالفصل الرابرُ
منُلذاُالدمانةُ .
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الفصل الرابر
الدولة في اوء التغيرات الدولية
والقانون الدولي المعاصر
مقدمة:
ان ُماُ مأُمنُتغي ام ُعل ُالم تم ُالدلل ُينعرس ُعل ُمضامينُ ُلمبادئُالقانلنُالدلل ُُ
لالت ُت د ُأثملا ُالمباشم ُعل ُشخل ُاألناس ُلل ُالدللة ُالقلمية ُالحديثة ُأل" ُدللة ُلنتفاليا"ُ
بنملذ هاُالمعملف ُحي ُألبح ُالعللمةُت محُنفنهاُبشرطُفعاطُف ُالعلرا ُالدللية ُلأخذُ
ذلكُي محُتناؤاُُحلطُالدللة-القلميةُللطُبلنعهاُالتخلاُمنُالضغل ُالت ُتفمضهاُالعللمة(ُ .)1
اذُأد ُالعللمةُبنبمُالعلرةُالمتناميةُبينُالت ام ُلالتقنيةُلالعلرا ُالنيانية ُال ُالماطُ
الحدلد ُالنيانية ُالتقليدية ُلللحدا ُالنيانية ُالتقليدية(ُ .)2حي ُألبح ُالعلرا ُبين ُالدلط ُف ُ
يطُالعللمةُتتشرطُحلطُمحلمينُأنانيين ُلماُ:األعتمادُالمتبادطُبينُالدلطُالقليةُبهدفُتحقي ُ
المللحةُالمشتمرةُلتلكُالدلطُخالةُف ُالم اطُاألرتلادي ُلتبعيةُالدلطُالناميةُللدلطُالقليةُ
بنبمُعداُردم ُالدلطُالناميةُعل ُاشباعُاألحتيا ا ُاألنانيةُلملا نيها(ُ .)3
ليقلط ُالدرتلم ُنعد ُحق ُتلفي ُ"ان ُدلط ُالعالا ُالثال ُالت ُتتبن ُعدا ُاألنحياز ُردُ
تعمض ُال ُأزمة ُدللة ُلأزمة ُنياد ُبلان ة ُالمتغي ام ُال ديد ُالت ُتمثل ُبالعللمة ُلالترامطُ
األلملب ُلنزعة ُاارليمية"(ُ .)4فالعللمة ُتضا ُالعديد ُمن ُالتحديا ُلعل ُالدلط ُأن ُتع ُتلكُ
(Milner,Helen (1988). "International Politcal Economy: Beyond Hegemonic ، Foreign Policy,)1
p. 120.، Speing،U.S.A
( )2الخزرجي ،عروبة جبار .)2112( ،مرجع سابق ،ص.181
( )3خليل ،محمود .)2119( ،مرجع سابق.
( )4توفيق ،سعد حقي .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،4ص.26

114

التحديا

ُفتعمطُبللم ُ ماعيةُللتقليطُمنُآثاملاُالضام ُحي ُأن ُليسُبمقدلمُالدللةُالقلميةُ

أن ُتعمط ُبللم ُمنفمد ُلم ابهة ُتحديا ُالعللمة ُالمتزايد (ُ .)1اذ ُتلا
الثال

ُلخالة ُف ُالعالاُ
ُالدلط ُ

ُلمنُبينهاُالدلطُالعمبية ُازدياداُ ُف ُمشارطُالفقم ُلالتضخاُالنران

ُلالمشارطُالبيئية ُ

لندم ُالمياا ُلمشرل ُال ارة ُلشح ُالملامد ُلالتبعية ُالنيانية ُلاألرتلادية(ُ .)2لف ُنفس ُاللر ُ
تؤديُالعللمةُال ُتقلاُنياد ُالدلطُلتهمي ُدلملا ُليؤديُلذاُالتآرطُف ُالنياد ُال ُأنُتلبحُ
الدللة ُعا ز ُعن ُاللفاء ُبالتزاما ُالعقد ُاأل تماع ُت اا ُملا نيها ُلعل ُالمنتلى ُالثقاف ُفهنُ
الهليةُالقلميةُتتعمضُلتهديدُشديدُبحي ُتلبحُاألللليةُللملا نةُالعالمية(ُ .)3
رطُذلكُأدىُال ُ محُالعديدُمنُالمؤىُحلطُدلمُالدللةُ ُلمنتقبطُالنياد ُالل نيةُف ُيطُ
العللمة ُلالمتغي ام ُالدللية ُفهناكُمنُاعتبمُأنُالدللةُالل نيةُال ُزلاطُف ُيطُالتغي ام ُالدلليةُ
ُلأنُدلملاُال ُاضمحلطُلتلش ُُلأنُنيادتهاُآخذ ُف ُاألنحنامُتامرةُمرانهاُلني م ُمنت
النل ُلالخدما

ُلأنما ُاألنتهلك
ُرما ُانحنم ُفي ُردمتها ُ ُلتهثيملا ُف ُالتحرا ُف ُمنتلى ُ

ُلعلي ُفهنُالشمرا ُمتعدد ُال ننيةُنلفُتحطُاليلاُبشرطُتدمي

ُ
()4

ُ

ُمحطُالدللة ُرماُحل ُل ُ

نابقاُمحطُنل ةُاألر اع ُبحي ُتقفزُالشمرا ُالمنت ةُفل ُأنلامُالدللةُالمتمثلةُف ُالحلا زُ
ُلالمالية ُأل ُحدلد ُالنل ُالنيانية ُُلحدلد ُب ُ
ال ممرية ُأل ُحدلد ُممامنة ُالنيانا ُالنقدية ُ
ُلالخضلع(ُ .)5لبالتال ُلا ُتعد ُالدللة ُالقلمية ُل ُالفاعط ُألُ
المعل ُلما ُلاألفرام ُأل ُحدلد ُاللاء ُ
المحدد ُالمئين ُللفاعلية ُاألرتلادية ُعل ُمنتلى ُالشمرا ُمتعدد ُال ننيا ُالت ُتلعم ُدلماُ

( )1عنان ،كوفي .)1999( ،مرجع سابق ،ص.71
( )2نويبرت ،هارالد .)1996( ،النظام العالمي الجديد ومشاكل العالم الثالث في ضوء اكتشاف أمريكا قبل  422عام،
ترجمة محمد الزعبي ود .ممتاز كريدي ،ط ،1دار الطليعة ،بيروت :لبنان ،ص.14-2
( )3جرار ،أماني غازي .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.119
( )4أمين ،جالل .)1999( ،ا لعولمة والتنمية العربية من حملة نابليون الى جولة األوروغواي ( ،)1994-1994مركز
دراسات الوحدة العربية ،ص.122
( )5خليل ،محمود .مرجع سابق.
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محلمياُف ُلذاُالم اط(ُ .)1رماُأنُمنُدعا ُالعللمة ُلمشاميعهاُمنُيمىُبهنُالعقبةُالمئينيةُف ُ
تحقي ُالنلاُلاألمنُالدلليينُل ُالدللةُالقلمية ُحي ُأنُل لدلاُيعي ُترلينُنيااُدلل ُفعاط(ُ .)2
ُلبالمقابطُيمدُعل ُذلكُأنُالتغي ام ُالملاحبةُللعللمةُمنُازالةُللقيلدُلالحلا زُأمااُتدف ُ
لقياُلالثقافا ُاُيعن ُزلاطُدلمُالدللة ُبطُل ُالمحفزُلدلمُالنل ةُالل نيةُ
أسُالماطُلا ُ
ُ
النل ُلم
ُلالعلمية ُمن ُخلط ُامناءُ
ُلتهثيملا ُف ُادام ُاألنش ة ُاارتلادية ُلاا تماعية ُلالمدنية ُلالثقافية ُ
ُلارامة ُدعائا ُاألرتلاد ُالقائا ُعل ُالمعمفة ُباألضافة ُال ُاحياء ُ ُلبع ُ
أنس ُالم تم ُالمدن ُ
يةُلالثقافية(ُ .)3
المباد ام ُالفمديةُاألرتلاديةُلالفرم ُ
انُ بيعةُالدللةُلنل اتهاُذا ُالنياد ُتتغيمُبطُتتعمضُللخ مُب م ُأنانية(ُ.)4بحي ُ
لاُتعدُالدللةُالقلميةُالنيد ُحنمُالمفهلاُاللنتفال ُالفاعطُاللحيدُف ُالعلرا ُالدللية ُبنبمُ
يهلم ُمنافنين ُآخمين ُيتقانملنها ُالنل ة ُبفعط ُيالم ُالمد ُالعالم ُاألرتلادي ُلالثقاف ُ
لاأل تماع ُاذُيهم ُعل ُالناحةُالدلليةُريانا ُتختم ُنل تهاُمنُفل ُلميالمُعبم ُل نيةُ
ألبح ُتت الز ُنل تها ُلأضح ُالدللة ُبدلملا ُعا ز ُعن ُحلها ُبمفمدلا ُلللف ُدانياط ُبطُ
ُDanial Bellلذاُاللض ُبهنُ"الدللةُالقلميةُألبح ُألغمُمنُأنُتتعامطُم ُالمشارطُالربمىُ
لأربم ُمن ُأن ُتتعامط ُبفعالية ُم ُالمشارط ُاللغمى" ُفلقد ُخلق ُالعللمة ُعالماُ ُمليئاُ ُبالتعقيدا ُ
للدم ةُالت ُدفع ُبالدللةُال ُالتمريزُعل ُالمشارطُالربمىُراألمنُلاألرتلادُالدلل ُلالتخل ُمنُ
خلط ُالخلخلة ُعن ُالمشارط ُاللغمى ُ(لتتفمغ ُلما ُلل ُأربم ُلأخ م) ُللرنها ُع ز ُعن ُأداءُ

( )1مصطفى ،هالة .)1998( ،العولمة دور جديد للدولة ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،143ص.44-43
( )2المسفر ،محمد صالح .)1996( ،النظام الدولي الجديد وموقع العرب منه ،مجلة مركز الوثائق والدراسات األنسانية،
العدد ( ،)8الدوحة ،ص.196
( )3أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،ط ،1ص.29-28
( )4رستون ،ولتر .)1994( ،أفول السيادة :كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا ،ترجمة سمير عزت نصار وجورج
خوري ،مراجعة الدكتور ابراهيم أبو عرقوب ،ط ،1دار النسر للنشر والترجمة ،عمان :األردن ،ص.14
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المهااُالربمىُألنهاُارتشف ُأنهاُ(أيُالدللة)ُألغمُمنُلذاُالمهاا ُللناُت ند ُأزمةُالدللة(ُ.)1
لللتعمفُعل ُلذاُاألزمةُالت ُتلا ههاُالدللةُالقلميةُف ُيطُالعللمةُ(منُاآلنُفلاعداُُالتغي ام ُ
الدللية) ُيتنالطُالفصل الرابرُُمنُلذاُالدمانةُلذاُالتداعيا ُف ُمبحثينُ ُ:
 المبحتتث األولُ:ليتنههالطُالمبههادئُالمتعلقههةُبالدللههةُف ه ُضههلءُالتغي ه ام ُالدلليههةُلات الهها ُالقههانلنُالدلل ُالمعالمُ .
ُالمبحتتتث الثتتتانيُ:ليتن ههالطُأمر ههانُالدلل ههةُفه ه ُض ههلءُالتغيه ه ام ُالدللي ههةُلات ال هها ُالق ههانلنُال ههدلل ُالمعالمُُ .
ُ
ُ

( )1رياحي ،أمينة( ،بدون تاريخ) .قدسية سيادة الدولة القومية بين التفكك واألندماج ،الموسوعة الجزائرية للدراسات
السياسية واألستراتيجية ،بحث منشور على األنترنت على الموقعwww.politics-dz.com:
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المبحث األول
المبادئ المتعلقة بالدولة في اوء التغيرات الدولية
واتجاهات القانون الدولي المعاصر
ان ُمبادئ ُالقانلن ُالدلل ُالثل ُاألنانية ُالمتعلقة ُبالدللة ُلالت ُنب ُبيان ُتهليلهاُ
القانلن ُف ُالفلطُالثان

ُلل ُمبدأُالنياد ُلاانتقلط ُلمبدأُالمنالا ُبينُالدلط ُلمبدأُعداُ

التدخط ُرد ُلضع ُبملا هة ُتداعيا ُتهثيم ُالتغي ام ُالدللية ُبعد ُانتهاء ُالحمم ُالبامد ُللل ُماُ
يتنالل ُلذاُالمبحث األول ُف ُم المُثل ُ :
 المطلتتتب األولُ:مبههدأُالنههياد ُلاانههتقلطُف ه ُضههلءُالتغي ه ام ُالدلليههةُلات الهها ُالقههانلنُالههدلل ُالمعالمُ .
 المطلتتب الثتتانيُ:مبههدأُالمنههالا ُبههينُالههدلطُف ه ُضههلءُالتغي ه ام ُالدلليههةُلات الهها ُالقههانلنُالههدلل ُالمعالمُ .
 المطلب الثالثُ:مبدأُعداُالتدخطُف ُضلءُالتغي ام ُالدلليةُلات الا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .ُ
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المطلب األول
مبدأ السيادة واالستقالل
في اوء التغيرات الدولية واتجاهات القانون الدولي المعاصر
ان ُمن ُألا ُنما ُممحلة ُما ُبعد ُالحمم ُالبامد ُلل ُتغيم ُالنيم ُال ُالنياد ُفلا ُتعدُ
النياد ُم لقةُرماُران ُنابقا(ُ.)1حي ُأنُنيااُالعللمة ُلبملزُرلىُغيمُالدللة ُلانتشامُحقل ُ
ااننان ُرلهاُمؤش ام ُلتضيي ُلتقييدُن ا ُنياد ُالدللة(ُ .)2
لردُشهدُالنيااُالعالم ُال ديدُت ل اُمُف ُمفهلاُالنياد ُفقدُأدىُانهيامُااتحادُالنلفيات ُ
لليمنةُالق مُاللاحدُعل ُالعالاُال ُتهثمُالنياد ُف ُالعديدُمنُالدلط ُحي ُأنق

ُحرلما ُ

لفمض ُأنيمة ُ ُللا ُتعدُالنياد ُم لقةُرما ُران ُف ُالناب ُخالةُبعدُتلري ُاتفارية ُمنيمةُ
الت ام ُالعالمية ُف ُممار

ُعاا ُُ 1994بحي ُلا ُتعد ُالدللة ُحم ُف ُمن ُحمرة ُاألشخااُ

لاألملاط ُلالدام ُرلانين ُتتعامض ُم ُاتفاريا ُمنيمة ُالت ام ُالعالمية ُرما ُأن ُالم تم ُالدلل ُ
لالمنيما ُالمتعلقةُبحقل ُاألننانُلام ُتتدخطُف ُشؤلنُالدلطُالداخليةُعندماُت دُانتهارا ُ
لحقل ُااننانُف ُلذاُالدلط(ُ .)3
للقدُأد ُالملاب ُالت اميةُلالماليةُلالت ُتاُنن هاُعبمُالحدلدُال ُفقدانُالحرلما ُ انباُُ
ربي اُمُمنُردمتهاُعل ُالمرابةُالت ُران ُتمامنهاُعل ُادام ُاألرتلادُالل ن (ُ.)4حي ُبات ُالرم ُ

( )1توفيق ،سعد حقي .)1999( ،النظام الدولي الجديد :دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة،
ط ،1األهلية للنشر والتوزيع ،عمان :األردن ،ص.112-114
( )2أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.27
( )3الفتالوي ،سهيل حسين .)2119( ،مرجع سابق ،ط ،2دار الثقافة ،عمان :األردن ،ص.28
( )4ميرل ،مارسيل ( .)1986سوسيولوجيا العالقات الدولية ،ط ،1دار المستقبل العربي ،القاهرة :مصر ،ص.223
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األمضيةُمتللةُمالياُ ُببعضهاُالبعضُعبمُالبلملا ُالت ُتقلاُبالت ام ُباألل ام ُالماليةُعالمياُُ
لما ُت ندا ُمن ُعملية ُمب ُتراد ُترلن ُل ُاأللا ُبين ُالق اعا ُاألخمى ُلتزداد ُاألخ ام ُلتق ُ
الضحاياُلأللهاُمفهلاُالنياد ُالل نية ُحي ُيؤديُلذاُالتماب ُال ُأنُالنياد ُف ُلذاُالم اطُل ُ
شب ُمعدلمة ُألنُالنياد ُاألناسُلناُل ُللنل (ُ .)1
لتبعاُ ُلذلكُيتاُنقطُبعضُمقلما ُالنياد ُاارتلاديةُمنُنل ةُالدللةُال ُنل ةُالقمامُ
األرتلادي ُالمعللا ُلرذلك ُاخضاع ُاألمن ُاارتلادي ُلرط ُدللة ُلألمن ُاألرتلادي ُبين ُالدلط ُ
بمعن ُل لمُعداُتعامضُاألمنُاألرتلاديُداخطُالدللةُم ُاألمنُاألرتلاديُبينُالدلط(ُ .)2
لنتي ة ُللمتغي ام ُال ذمية ُالت ُحدث

ُف ُمحي ُالعلرا

ُالدللية ُف ُم ل ُعقدُ

التنعينيا ُبمز ُمفاليا ُلمل لحا ُ ديد ُتتلاف ُلماينم ُالنياا ُالدلل ُال ديد ُلمن ُبينهاُ
ُلالت ُتعتبم ُالديمق ام ية ُلحقل ُ
مبدأ ُالتدخط ُلالذي ُينتند ُال ُمن لقا ُفرمية ُلنيانية ُغمبية ُ
ااننان ُملادملا ُاألنانية ُمت الزُ ُبذلك ُمبدأ ُالنياد ُالل نية ُللدلط ُالمتدخط ُفيها ُباعتباملاُ
شخلاُ ُمئيناُ ُف ُالم تم ُالدلل

ُللذلك ُل م ُاعاد ُالتفريم ُف ُمنهلة ُالنياد ُليس ُمن ُأ طُ

اضعافُ للملاُالذيُل ُألميةُحانمةُف ُاألمنُلالتعالنُالدلليين ُلانماُبقلدُاارمامُبهن ُمنُ
الممرنُأنُتتخذُمنهلةُالنياد ُأرثمُمنُشرطُلأنُتؤديُأرثمُمنُلييفة(ُ .)3
لرد ُشرط ُنل ان ُالمنيما ُالدللية ُريداُ ُعل ُنياد ُالدللة ُلازداد ُلعلبة ُتحديد ُماُ
يعتبم ُمن ُلميا ُاألختلاا ُالداخل ُللدللة ُم ُت لم ُال ماعة ُالدللية ُحي ُلا ُيقن ُالتنيياُ

( )1أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.71-69
( )2جرار ،أماني غازي .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.113
( )3البهجي ،ايناس محمد والمصري ،يوسف .)2113( ،المواطنة في القانون الدولي والشريعة األسالمية ،ط ،1المركز
القومي لألصدارات القانونية ،القاهرة :مصر ،ص.174
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الدلل ُبما ُفمض ُمن ُريلد ُعل ُنياد ُالدللة ُخامج ُارليمها ُف امح ُيتنلط ُال ُتلك ُالنياد ُداخطُ
اارليا(ُ .)1
لنالا ُف ُذلك ُبشرط ُلاضح ُيهلم ُات اا ُحدي ُف ُالنياد ُتزعم ُاألنتاذ ُ(ُ )Deng
لالذيُيمىُأنُالنياد ُُالت ُتحي ُبهاُالدلطُي مُااُ ُينيمُاليهاُعل ُأنهاُامتيازُم ل ُلانماُ
يمرن ُتعليق ُاذا ُما ُأخفق ُالدللة ُف ُأداء ُلا باتها ُلمنؤلياتها ُت اا ُملا نيها ُبط ُأن ُالفقي ُ
(ُ)Dengيمىُأنُالنياد ُتتضمنُلا باُ ُخام ياُ ُعل ُالدلطُبالتدخطُاذاُأخفق ُالدللةُاألخمىُف ُ
القيااُبلا باتهاُتلك(ُ ُ.)2
لف ُلذاُاات ااُيمرنُرماء ُلذاُالتحلطُال للميُف ُمفهلاُنياد ُالدللةُبشرطُ ل ُف ُ
أدبيا ُالتقميمُالمقداُمنُاألمينُالعااُالناب ُلألماُالمتحد ُب مسُغال ُبعدُا تماعُرمةُم لسُ
األمنُالمنعقد ُف ُُ 21ينايمُُ 1991لالذيُيقلطُفي ُُ"ُ:انُاحتمااُلمياُنياد ُالدلطُلنلمتهاُ
للُأممُحاناُلتحقي ُأيُتقداُدلل ُمشتمك ُبيدُأنُزمنُالنياد ُالم لقةُردُمض ُفالنيميةُلناُ
لاُتعدُتن ب ُعل ُاللار ُلمهمةُراد ُالدلطُاليلاُل ُتفهاُلذاُاألممُلاي ادُتلازنُبينُحا ا ُ
الحرا ُالمحل

ُلمت لبا ُعالا ُيزداد ُتماب اُ ُيلما ُبعد ُيلا ُفالت ام ُلاألتلاا

ُلاألملم ُالبيئيةُ

تتعدىُالحدلدُااداميةُ...ليرمنُأحدُمت لبا ُحللطُلذاُالمشارطُف ُاالتزااُبحقل ُااننان"(ُ .)3
لرذلك ُف ُالتقميم ُالننلي ُلألمين ُالعاا ُالناب ُلألما ُالمتحد ُرلف ُعنان ُالمقدا ُال ُ
ال معية ُالعامة ُلألما ُالمتحد ُننة ُُ 1999لالذي ُ اء ُفي ُ "ُ :ان ُمفهلا ُنياد ُالدللة ُيمم ُف ُ
( )1الغنيمي ،محمد طلعت .)1974( ،في التنظيم الدولي ،ط ،1منشأة المعارف باألسكندرية ،األسكندرية :مصر ،ص-122
.132
( )2العيسى ،طالل ياسين .)2111( ،السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر ،دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر
الحاضر ،مجلة جامعة دمشق للعلوم األقتصادية والقانونية ،المجلد  ،26العدد األول ،ص.24
( )3علوان ،عبدالكريم .)2114( ،التدخل ألعتبارات انسانية ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،المجلد األول ،العدد الثاني،
يوليو ،2114ص.321
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للما ُلف ُمعناا ُالعمي

ُبعملية ُتحلط ُربمى ُا ُتعلد ُفق ُال ُلرلع ُتح ُضغ ُالعللمةُ

لالتعالنُالدلل ُفالدلطُي مُأنُينيمُاليهاُاآلنُباعتباملاُأدلا ُف ُخدمةُشعلبها"(ُ .)1
رماُراطُف ُنفسُالنيا ُف ُتللماُللنياد ُ"أنُالنياد ُلاُتعدُخالةُبالدللةُالقلميةُالت ُ
تعتبمُأناسُالعلرا ُالدلليةُالمعالم ُللرنُتتعل ُباألفمادُانفنها ُلل ُتعن ُالحميا ُاألنانيةُ
لرطُفمدُلالمحفليةُمنُربطُميثا ُاألماُالمتحد "(ُ.)2لذلكُفاحتمااُمبدأُالنياد ُيقتض ُمنؤلليةُ
الدلطُعنُحمايةُشعلبهاُمماُيعن ُأنُع زُلفشطُالدلطُف ُالقيااُبمنؤلياتهاُت ااُشعلبهاُيؤديُ
تلقائياُُال ُفقدانُمزيةُالنياد (ُ .)3
لاشكُأنُالتقميمُالننليُلألمينُالعااُلألماُالمتحد ُف ُالعااُُ 1115يمنخُلذاُاات ااُ
المعالم ُلالذيُأردُفي ُأن ُ"بالمغاُمنُأنُاألماُالمتحد ُل ُمنيمةُتضاُالدلطُالنيد ُلرنهاُ
أنشئ ُلتخداُحا ا ُلآماطُالشعلمُف ُرطُمران"(ُ .)4

( )1مشار اليه في كتاب أبي خليل ،رودريك ايليا ( ،)2113مرجع سابق ،ط ،1ص.71
( )2كوفي عنان .األمين العام لألمم المتحدة في الكلمة األفتتاحية للدورة  48للجمعية العامة للمنظمة.
( )3أنظر :موقع اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول ( )ICISSعلى األنترنتWWW.ICISS-Cijse.gc.ca :
الفقرات من  7-2من تقرير اللجنة.
( )4في جو من الحرية أفسح :صوب تحقيق التنمية واألمن وحقوق األنسان للجميع ،تقرير األمين العام لألمم المتحدة،
 ،2112القسم األول ،فقرة ب.14
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المطلب الثاني
مبدأ المساواة بين الدول
في اوء التغيرات الدولية واتجاهات القانون الدولي المعاصر
يلا

ُمبدأ ُالمنالا ُبين ُالدلط ُمشرلة ُبمز ُف ُبداية ُتنعينيا ُالقمن ُالماض

ُحي ُ

أل ب ُالعللمةُلاألممرةُأنُتتنازطُالدلطُعنُالعديدُمنُحقلرهاُللالحُالدلطُالربمى(ُ.)1ماُأدىُ
ال ُازديادُف ل ُعداُالمنالا ُبينُالدلط ُنلاءُ ُمنُالناحيةُاللارعيةُألُمنُالناحيةُالقانلنية ُلمنُ
بينُالعلامطُالت ُتزيدُتلكُالف ل ُمنيمةُالت ام ُالعالمية(ُ .)2
حي ُتقلط ُمنيمة ُالت ام ُالعالمية ُالحلا ز ُبين ُالدلط ُما ُيعن ُتحليط ُدلط ُالعالا ُال ُ
نيااُارتلاديُلاحدُلللُالنيااُالمأنمال ُلل ُعمليةُردُتتلاف ُم ُالدلطُالغمبيةُلنيمهاُبماُ
تملر ُمنُامرانا ُارتلاديةُللناعية ُللرنهاُاُتتف ُم ُالدلطُالفقيم ُالت ُترادُأنُتنعداُفيهاُ
مثطُلذاُاامرانيا (ُ.)3ماُيؤديُبالنتي ةُال ُاتناعُالهل ُبينُاألغنياءُلالفقماء ُاذُامتف ُم مطُ
الدخطُالعالم ُاللن

ُبننبةُُ %1.5ننليا ُف ُحينُامتف ُعددُالفقماءُالفعل ُلأمن ُالعللمةُ

ف ُنيارهاُالمبن ُعل ُالت ام ُالحم ُلاألنلا ُالحم ُتبعيةُارتلاديةُعالميةُلبشرطُغيمُمباشم ُ
عبمُلنائطُشت ُراانتثمامُالخااُبلان ةُشمرةُغيمُل نية ُتملكُلتني مُمباشم ُعل ُعمليةُ
األنتاج(ُ .)4
لعل ُالمغاُمنُأنُاتفاريةُالرا ُ(ُ)GATTلعااُُ 1994ردُتضمن ُعد ُألدافُ اء ُ
لمللحة ُالدلط ُاللغمى ُلالربمى ُعل ُحد ُنلاء ُمتمثلة ُف ُما ُينم ُ"التفضيل ُالمعممة"ُ
()1
()2
()3
()4

الفتالوي ،سهيل حسين وحوامدة ،غالب عواد .)2119( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.34
الحديدي ،طلعت جياد لجي .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.112
الفتالوي ،سهيل حسين .)2119( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.188
أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.231-229
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لمللحة ُالدلط ُاللغمى ُلالت ُتشمط ُحماية ُاللناعا ُالل نية ُمن ُخلط ُالتعمفة ُال ممرية ُ
لشمل ُالدللة ُاألرثم ُحيل ُلمبدأ ُالمعاملة ُالل نية ُلالت ُتهدف ُلتهيئة ُاألمضية ُالملئمة ُالت ُ
تعمطُفيهاُالمنيمة ُلذلكُبدخلطُأربمُعددُممرنُمنُالدلطُف ُعضليتها ُااُأن ُف ُالمقابطُ
يتل م ُعل ُرط ُدللة ُعضل ُأن ُتريُف ُرلانينها ُالداخلية ُلتنن ُالتشميعا ُبغية ُتنفيذ ُالمبادئُ
لالقلاعدُاللامد ُبالرا

ُماُيفتحُالبامُأمااُالمزيدُمنُعداُالمنالا ُلذلكُألنهاُتعمطُعل ُتحقي ُ

ألدافُلغايا ُالدلطُاللناعيةُالربمى ُلالت ُتنتهثمُم(ُ)%81منُالت ام ُالعالميةُالت ُتتمرزُ
ف ُألملبا ُالغمبية ُلاللايا ُالمتحد ُلاليابان ُلالت ُتنتحلذ ُعل ُ(الرا ) ُبما ُي ند ُاللمنالا ُ
بشرطُ ل ُرماُتنت ي ُاللايا ُالمتحد ُأنُتلرفُاتفاريةُ(الرا )ُلمنيمةُالت ام ُالعالميةُعنُ
العمطُبمل مُالماد ُ(ُ)112منُرانلنُالت ام ُاألممير ُلعااُُ 1974لالت ُتناُعل ُأن ُيح ُ
لللايا ُالمتحد ُ"فمضُعقلبا ُمنُ انمُلاحدُضدُلاد ام ُالدلطُالت ُيعدلاُالقانلنُاألممير ُ
ضام ُبالملالحُاألمميريةُألُعداُاحتمااُحقل ُاألننانُألُاتهامهاُباألملام ُألُاتخاذلاُا ماءا ُ
تضمُبالملالحُاألمميريةُألُت بيقهاُرلانينُتخالفُالقلانينُاألمميرية"(ُ .)1
لف ُ انبهاُالتقن ُفهنُالعللمةُرذلكُبماُمثلت ُمنُثلم ُترنللل يةُردُرمن ُعداُالمنالا ُ
بينُالدلط ُفامتلكُالدلطُاللناعيةُالربمىُللتقنيةُردُعمطُعل ُتمريزُاارتلادُلالعللاُبيدلا ُ
لبالتال ُتمرينهاُمنُأنُترلنُف ُمرانةُأعل ُتختلفُعنُغيملاُمنُالدلط(ُ.)2حي ُناعد ُالثلم ُ
التقنيةُعل ُانتخماجُالمعادنُمنُأعما ُبحميةُتلطُال ُُ 15را ُللرنُالدلطُالت ُتملكُأحد ُ

()1
()2

أنظر :الحديدي ،طلعت جياد لجي .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.112-112
الدقاق ،محمود السعيد الدقاق .)1986( ،التنظيم الدولي ،دار المطبوعات الجامعية ،ط ،1األسكندرية :مصر ،ص.112
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اللنائطُالترنللل يةُل ُالت ُانت اع ُلحدلاُارتشافُالثملا ُالبحميةُلانتغللهاُدلناُُعنُالدلطُ
النامية(ُ .)1
لتمتم ُعل ُنهاية ُالحمم ُالبامد ُتغيم ُدلم ُال معية ُالعامة ُنتي ة ُلتغيم ُتلزي ُالرتطُ
التلليتيةُفيها ُحي ُازدادُعددُاألعضاءُف ُال معيةُبشرطُربيمُنتي ةُتفركُاألتحادُالنلفيات ُ
لعددُمنُدلطُالرتلةُالشمريةُمثطُيلغنلفياُلتشيرلنللفاريا ُبحي ُاختف ُالرتلةُالشمريةُررتلةُ
تلليتيةُف ُال معيةُالعامة ُليهم ُرتلةُتلليتيةُ ديد ُلل ُرتلةُالدلطُاألعضاءُف ُمؤتممُ
األمن ُلالتعالن ُاأللملب ُالذي ُتت الز ُعضليت ُُ 51دللة ُلبالتال ُفهن ُرتلة ُم ملعة ُعداُ
األنحياز ُالتقليدية ُأل ُم ملعة ُاطُ 77لا ُتعد ُرادم ُعل ُحشد ُثلث ُأللا ُال معية ُالعامة ُف ُ
ملا هةُالدلطُالمهيمنةُعل ُالنيااُالدلل ُحالياُ(ُ .)2
رما ُأن ُلناك ُ محاُ ُرانلنياُ ُيشيم ُال ُأن ُرد ُيرلن ُلناك ُترميس ُاللمنالا ُف ُالقانلنُ
الدلل ُ ُلتغليم ُلفرم ُالممرزيةُف ُا امُالتنيياُالدلل ُُلالدامُلمبدأُح ُالتقاض ُلينتدطُعل ُ
ذلك ُبفحا ُبعض ُر ام ام ُم لس ُاألمن ُلمنها ُرمام ُم لس ُاألمن رقم ( )0177لسنة ُ,7117
ُلالقاض ُبمنح ُالحلانة ُلألفماد ُالعاملين ُضمن ُرلا ُحفي ُالنلا ُالدلل

ُلالت ُتبين ُأن ُالقمامُ

بحنمُليغت ُمنُالممرن ُأنُيحفيُح ُفئةُمنُالدلطُغيمُاا مافُ ُليحماُفئةُأخمىُمنُالدلطُ
نفنها ُأي ُالت ُلا ُتقبط ُباختلاا ُالمحرمة ُال نائية ُالدللية ُ ُلبالتال ُفان ُليغة ُرمام ُم لسُ
األمن ُلذا ُت ُؤرد ُنلع ُُلح ا ُالل ُمنالا ُالت ُيتبعها ُلذا ُاألخيم ُف ُمعال ت ُلمثط ُلذا ُالنلع ُمنُ
القضايا ُُلللُين ليُعل ُنيانةُالقل ُالت ُت ل ُف ُ عطُرمامُم لسُاألمنُالمعبمُعنُاماد ُ

()1
()2

المجذوب ،محمد .)2117( ،مرجع سابق ،ط ،6ص.118
للمزيد حول هذا الموضوع أنظر :كتاب الدكتور خالد حساني ،مرجع سابق ،ط ،1ص..413-399
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ُلالمتمثلةُف ُالدلطُالخمسُالدائمةُالعضلية ُ ُلردُيشرطُنابقةُرانلنيةُ ديد ُلخ يم ُمنُ
محدد ُ
شهنهاُأنُتخل ُزعزعةُلقلاعدُالقانلنُالدلل ُالمنلاُب (ُ .)1

المطلب الثالث
مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول ُ
في اوء التغيرات الدولية واتجاهات القانون الدولي المعاصر
عل ُالمغاُمنُأنُمبدأُعداُالتدخطُف ُالشؤلنُالداخليةُللدلطُيعدُمنُالمبادئُالثابتةُف ُ
القانلن ُالدلل ُُلالمنللا ُعليها ُف ُميثا ُاألما ُالمتحد ُااُ ُأنُ ُلناك ُات الاُ ُمتزايداُ ُي المُ
بالتدخطُعندماُيتعل ُاألممُبحمايةُالمدنيين ُلعداُالتذمعُبالنياد ُالل نيةُعندماُتمترمُ مائاُضدُ
النرانُالمدنيينُللحيلللةُدلنُالتدخط ُلذلكُبغضُالنيمُعنُالحدلد ُألُالمفهلاُالتقليديُللنياد ُ
ُلالذيُلاُيعدُيلب ُت لعا ُالشعلمُللفاد ُمنُالحميا ُاألنانية(ُ .)2
لردُأرد ُعل ُلذاُالتل ُالماد ُالخامنةُمنُائحةُمعهدُالقانلنُالدلل ُالعااُُ 1989
لالمتعلقةُبحمايةُحقل ُااننانُلمبدأُعداُالتدخطُف ُالشؤلنُالداخليةُللدلطُ ُحي ُأعتبمُالتدخطُ
لحمايةُحقل ُااننانُتدخلُُاننانياُُمشملعاُ ُلللُماُانتند ُالي ُدلطُالتحالفُلتبميمُالتدخطُف ُ
الع ام

ُ حي ُاعتبم ُم لس ُاألمن ُأن ُاألض مابا ُبين ُالنياا ُالعمار ُلشعب ُآنذاك ُلتدف ُ

الل ئينُأم اُم ُيؤثمُنلباُ ُعل ُالنلاُلاألمنُالدلليين ُليبممُبالتال ُالتدخطُلتحقي ُالحماية ُلذلكُ
لفقاُُلق امماُمراُ(ُ)688اللادمُالعااُُ .)3(1991

( )1شنان ،المختار عمر سعيد .)2116( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.217-211
( )2كلمة األمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان في الدورة  24للجمعية العامة لألمم المتحدة.
( )3نصيرة ،طويل .)2111( ،التدخل األنساني دراسة حالة العراق ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر:
الجزائر ،ص.121
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لترمسُلذاُاات ااُف ُيطُانتهاءُالحممُالبامد ُبحي ُأنُعمليا ُحفيُالنلاُردُأخذ ُ
شرلُُمتزايداُُبنبمُزياد ُنشا ُاألماُالمتحد ُف ُميدانُحفيُالنلاُلاألمنُالدلليين ُلحمايةُحقل ُ
ااننان ُفخلطُالننلا ُاألمب ُاأللل ُللتنعينيا ُأنشه ُعمليا ُ ديد ُتزيدُعنُرطُماُأنشئُ
منها ُف ُالننلا ُاألمبعين ُالت ُنبقتها ُحي ُاض لع ُاألما ُالمتحد ُف ُم ل ُالعاا ُُ1994
م(ُ)17عمليةُمنُعمليا ُحفيُالنلاُف ُشت ُأنحاءُالعالا ُلللطُعددُاألفمادُالمشامرينُفيهاُ
ال ُماُيمبلُعل ُ(ُ)81.111فمد ُلردُبلغ ُتراليفهاُ(ُ1411مليلنُدلام)(ُ .)1
ماُأدىُال ُالتحلطُبات ااُح ُالتدخطُبديلُ ُعنُمبدأُعداُالتدخطُف ُالعلرا ُالدللية ُ
من ُخلط ُالنم ُال ديد ُمن ُالتدخط ُاللاضح ُالذي ُران ُفاتحت ُغزل ُبنما ُننة ُُ 1989ثا ُماُ
حلط ُف ُشماط ُالع ام ُبعد ُحمم ُُ 1991لرذلك ُما ُحلط ُف ُالبلقان-البلننة ُلالهمنك ُعااُ
ُ 1995لف ُرلنلفل ُعااُُ 1999لمقدلنياُعااُُ 1111لرانُالنندُف ُذلكُرل ُمبدأُ"منُأ طُ
النلا" ُالذي ُأعلن ُاألمين ُالعاا ُلألما ُالمتحد ُالنيد ُب مس ُغال ُننة ُُ 1991لالذي ُألبحُ
القاعد ُاألنانيةُلمبدأُالتدخطُاألننان ُلالذيُلن ُمنُللحيا ُاألماُالمتحد ُمنُخلطُدعل ُ
الدلطُاألعضاءُلالربمىُخالةُال ُلعمُدلمُمهاُلربيمُأل طُت نيدُلذاُالمبدأ ُلردُتاُارمامُ
ذلكُف ُا تماعُرمةُم لسُاألمنُف ُُ 21ينايمُُ .)2(1991األممُالذيُ عطُفرم ُانتخدااُاألماُ
المتحد ُللقل ُللتدخط ُف ُشؤلن ُدللة ُما ُعل ُأناس ُاننان ُمقبللة ُلمعتمف ُبها ُف ُالم تم ُ
لللُماُاعتبمُتحلاُُف ُدلمُاألماُالمتحد (ُ .)3
ُ
الدلل ُ

( )1غالي ،بطرس بطرس .)1994( ،األمم المتحدة واحتواء الصراعات العرقية السياسية الدولية ،السياسة الدولية ،مركز
األهرام ،القاهرة ،العدد ( ،)112يناير  ،1994ص.9
( )2البهجي ،ايناس محمد .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.128-127
( )3توفيق ،سعد حقي .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،4ص.397
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لمن ُثا ُأخذ ُمفهلا ُالتدخط ُألغماض ُاننانية ُيهخذ ُمعن ُمبادم ُدللة ُلاحد ُأل ُم ملعةُ
دلطُمتحالفةُلمهمةُتنفذُتح ُمعايةُاألماُالمتحد (ُ .)1لذلكُبمزُف ُلذاُالنيا ُنه انُمتمايزانُ
ف ُالننلا ُاألخيم ُمنُالقمنُالعشمين ُراناُعل ُالنقيضُ:فاماُاللرلفُملرفُالمتفمجُحياطُتزايدُ
أعدادُالقتل ُف ُلفلفُالمدنيين-بح ةُأنُماُيحد ُشهنُداخل ُلالتدخطُفي ُيمسُنياد ُالدللةُ-
لاماُنشمُرلا ُعنرميةُتتخذُتدابيمُعنرميةُلحمايةُالنرانُالمنتضعفينُلالمهددين ُلتتمددُالدلطُ
األعضاء ُألنبام ُمفهلمة ُف ُانتقاء ُأحد ُلذين ُالخيامين ُغيم ُالمنتناغين ُفيما ُلقل ُاألماُ
المتحد ُنه اُ ُمفاليمياُ ُلاضحاُ ُلفرم ُ"النياد ُباعتباملا ُمنؤللية" ُلالذي ُشدد ُعل ُأنُ ُالنياد ُ
تنتتب ُعل ُالدلطُلا با ُازاءُشعلبها ُتتمثطُف ُلفائهاُبالتزاماتهاُاألنانيةُعل ُلعيدُتلفيمُ
الحمايةُباحتمااُحقل ُااننانُال للمية(ُ .)2
ُللعط ُبح ُالممامنا ُالدللية ُالت بيقية ُالت ُمافق ُيهلم ُلذا ُاألت اا ُالمعالم ُف ُ
القانلنُالدلل ُيلضحُبمل اُز ُمتزايداُ ُألماءُنارد ُلمتحفيةُلهذاُاألت ااُالمعالمُبدم ا ُمتفالتةُ
لألنبامُمختلفة ُفف ُلذاُالنيا ُيذرمُالدرتلمُمنعدُعبدُالمحمنُراناُأنُاأل لاءُالدلليةُلالت ُ
أعقب ُحمم ُالخليج ُالثانية ُران ُمهيه ُال ُأن ُتقلا ُاألما ُالمتحد ُبايعاز ُمن ُاللايا ُالمتحد ُ
بالتدخط ُف ُاللماعُالداخل ُالللمال

ُلران ُنابقةُ ُخ يمُ ُعندماُألدمُم لسُاألمن ُالقمامُ

ُ 794ننة ُُ 1991اذ ُرمم ُأللط ُمم ُالتدخط ُالعنرمي ُألغماض ُاننانية ُمحضة ُلأذن ُالم لسُ
بانتخدااُرطُاللنائطُاللزمةُلتهيئةُبيئةُآمنةُلعمليا ُاألغاثةُاألننانيةُف ُالللماطُف ُأنمعُ
لر ُممرن ُلفلضُاألمينُالعااُلالدلطُاألعضاءُالمعنيةُباتخاذُالتمتيبا ُاللزمةُلتنفيذُلذاُالقمامُ

( )1كرين وود ،كريستوفر .)1994( ،هل هناك حق للتدخل ألغراض انسانية ،ملخص بحث منشور في السياسة الدولية ،
مركزاألهرام ،العدد ( ،)112يناير  ،1994ص.332
( )2آل ابراهيم ،هاشم بن عوض بن احمد ( .)2113سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي وظاهرة التدويل ،اطروحة
ماجستير غير منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،عمان:األردن ،ص.6
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منُأ طُحمايةُاألمدادا ُاألننانية ُلأدىُاشتدادُاللماعُالداخل ُال ُالدامُم لسُاألمنُف ُ
ُ 16مامس ُُ 1992القمام ُمرا ُُ 814للعمط ُتح ُأحراا ُالفلط ُالناب ُمن ُالميثا

ُمن ُأ طُ

انتخدااُالقل ُلملا هةُالملرفُف ُالللماطُتح ُماُأ ل ُعلي ُُ UNOSOM11منُأ طُحفيُ
النلاُلالعمطُعل ُحفيُالنيااُلاألمنُف ُالللماط ُل اءُلذاُالقمامُبعدُالقمامُُ794للتهريدُعل ُ
التل ُال ديد ُلألما ُالمتحد ُف ُم اط ُالتدخط ُف ُالنزاعا ُالمنلحة ُغيم ُذا ُال اب ُالدلل ُ
حي ُاعتبم ُاألما ُالمتحد ُمعنية ُبحفي ُالنياا ُداخط ُالدلط ُاألعضاء ُللل ُما ُلا ُتقا ُب ُاألماُ
المتحد ُمنُربط ُرماُأن ُاُتل دُرلاعدُلأحرااُف ُميثارهاُتخلطُلهاُالقيااُبمثطُلذاُالمهااُ.للذاُ
ران ُلذاُالق ام ام ُمحطُنيمُمنُربطُالعديدُمنُالدلطُلرذاُالفق ُخالةُف ُضلءُليمنةُالقلا ُ
األمميريةُعل ُالعملية ُلف ُيطُمفضُاللايا ُالمتحد ُأنُتخض ُرلاتهاُادام ُاألماُالمتحد ُرماُ
رانُي المُبذلكُاألمينُالعااُلألماُالمتحد ُ"ب مسُغال "(*)(ُ .)1
ليشيمُالدرتلمُحنااُلنداليُبخللاُالتدخطُال ُأنُ ُعمليةُالتدخطُردُتحد ُلتحقي ُ
الحمايةُااننانيةُألُحمايةُحقل ُااننان ُرماُأنهاُتحد ُللعمطُعل ُحمايةُالنياُالديمق ام يةُ
ف ُبعضُالدلطُرماُحد ُف ُلايت ُننةُُ 1994غيمُأنُأنسُلذاُالتدخطُاُزال ُمحطُخلفُ
نلاءُبينُالدلطُألُالفق ُألن ُاُتل دُرلاعدُرانلنيةُدلليةُلاضحةُلمحدد ُمنُشهنهاُالنماحُبمثطُ
لذاُالتدخطُلرذاُغيامُاآلليا ُالقانلنيةُالت ُتنياُمثطُلذاُالتدخط(ُ.)2األممُالذيُردُي عطُمنُ
الممامنا ُالدلليةُماُيعدُتدخلُ ُناف اُمُف ُشؤلنُالدلطُلف ُحا ةُال ُاعاد ُالنيمُفي ُحي ُأنُ
بعضُالتدخل ُردُتمتمُالمنؤلليةُالدلليةُف ُملا هةُالدللةُالمتدخلةُألُالمنيما ُالدلليةُالت ُ
( )1لمزيد من التفاصيل أنظر كتاب الدكتور مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم ( .)2113تدخل األمم المتحدة في النزاعات
المسلحة غير ذات الطابع الدولي ،ط ،1دار الجامعة الجديدة ،األسكندرية :مصر ،ص ،247-242والذي يشير فيه الى تقرير
األمين العام لألمم المتحدة بطرس غالي ،للعام .1993
( )2هنداوي ،حسام أحمد محمد ( .)1994مدى التزام مجلس األمن بقواعد الشرعية الدولية-نظرة واقعية ومستقبلية،
السياسة الدولية ،العدد ،11يوليو  ،1994ص.99

119

تمع ُمثط ُلذا ُالعمليا ُمن ُالتدخط ُخالة ُف ُضلء ُبعض ُالت امم ُالدللية ُف ُلذا ُاللدد ُ
لالت ُأثبت ُأنُُالتدخطُاُيرلنُااُُف ُملا هةُالدلطُالضعيفة ُم ُأنُلناكُالعديدُمنُاألنتهارا ُ
لحقل ُااننانُف ُدلطُأخمىُمثطُملنياُااتحاديةُلرذاُف ُاللينُلغيملاُمنُالدلطُللاُتحمكُ
األماُالمتحد ُازائهاُنارناُُ .مماُيؤردُاختلطُالمعاييمُالدلليةُف ُلذاُاللددُليشيمُأيضاُ ُأنهاُاُ
تقلاُعل ُأنسُرانلنيةُلانماُعل ُأنسُنيانية(ُ .)1
ُليذلم ُالدرتلم ُعبد ُالمحمن ُانماعيط ُاللالح ُال ُحد ُالقلط ُبهن ُح ة ُالتدخط ُأل طُ
حمايةُاألرليا ُران

ُلاُتزاط ُتتخذُرهدا ُلتنفيذُالمخ

التممد ُلالترتطُلاانفلاطُلدىُلذاُاألرليا

ا ُاألنتعماميةُالماميةُال ُزياد ُملحُ

ُلمنُثاُانتخدامهاُرلمرةُضاغ ةُألثام ُالمتاعمُ

ُالعم ُلحماية ُحقل ُ
ف ُل ُأنيمة ُالحرا ُغيم ُالممغلم ُفيها(ُ .)2حي ُأدى ُالتدخط ُف ُشماط ُا
ااننان ُبشرط ُرلض ُنل ة ُالدللة ُال ُنتائج ُمخيبة ُلألماط ُفقد ُأدى ُال ُاضعاف ُالنل ةُ
ُلانداع ُاللماعا ُالدملية ُبين ُالحزبين ُالرمديينُ
الممرزية ُُلال ُشيلع ُعدا ُاألنتقمام ُالنيان ُ
المتنافنين ُلانتهاكُحقل ُااننانُمنُ انمُالفميقين(ُ .)3
ُليمىُاألنتاذُالدرتلمُغنانُال ندي ُأنُغالبيةُ هلدُحفيُالنلاُالت ُرام ُبهاُمنيمةُ
األماُالمتحد ُف ُعمليا ُال يطُالثان ُمنُحفيُالنلاُاتخذ ُشرلُ ُعنرمياُ ُأرثمُبمل اُز ُللرنهاُ
لاُتؤدي ُال ُنتائجُ يد ُرماُحد ُف ُالللماط ُليشيمُال ُتناؤط ُبعضُاألعضاءُالربامُف ُ
المنيمةُالعالميةُعنُرلفةُ ُلفعاليةُتلكُالعمليا ُلمخا ملا(ُ .)4

( )1قاسم ،مسعد عبد الرحمن زيدان ( .)2113مرجع سابق ،ط ،1ص.242
( )2الصالح ،عبدالرحمن أسماعيل ( .)1988دراسة نقدية لميثاق منظمة الوحدة األفريقية ،مجلة السياسة الدولية ،القاهرة،
العدد ،93ص.76
( )3المجذوب ،محمد ( .)2117مرجع سابق ،ط ،6ص.311
( )4الجندي ،غسان ( .)2111أركيولوجيا المعرفة في عمليات حفظ السالم الدولية ،ط ،1دار وائل للنشر ،عمان :األردن،
ص.147
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ليذلمُالدرتلمُمحمدُالم ذلمُف ُنفسُاات ااُمن ُأنُت اممُاألماُالمتحد ُف ُحقطُ
التدخطُاألننان ُلاُترنُملفقة ُفف ُبعضُالحاا ُذلب ُالقلا ُالدلليةُف ُانتخدااُالقل ُضدُ
دللةُمعينةُال ُأبعدُمماُتقتضي ُاليملفُ ُلتت لب ُاأللضاع ُفهدىُذلكُال ُنقل ُالضحاياُمنُ
المدنيين ُعل ُالنحلُالذيُحد ُف ُالللماط(ُ .)1
للناُينبغ ُاألشام ُال ُأن ُف ُأحيانُأخمىُاتخذ ُاألماُالمتحد ُملرفاُ ُنلبياُ ُمنُبعضُ
النزاعا ُالمنلحةُالداخليةُعل ُالمغاُمنُالمآن ُاألننانيةُالت ُتمتب ُعليها ُبللم ُدفع ُال ُ
رلطُاألمينُالعااُالناب ُلألماُالمتحد ُب مسُغال ُ"بهنُلناكُلماعا ُمنلحةُيتيمةُاُت دُمنُ
يفرمُفيهاُذلكُألنهاُاُتشرطُتهديداُُلملالحُالقلىُالربمىُف ُالعالا"(ُ.)2فمنذُالعااُُ 1991تلف ُ
أرثمُمنُثلثةُمليينُننمةُبنبمُالنزاعا ُالمنلحة ُمعيمهاُف ُالبلدانُالنامية ُلذاُناليكُعنُ
أرثمُمنُُ 15مليلنُاننانُمنُالمشمدينُف ُأل انهاُبنبمُالنزاعا ُالمنلحةُلانتهارا ُحقل ُ
ااننان(ُ .)3
لخلفاُ ُلآلماء ُالمتحفية ُعل ُالتدخط ُأل ُالمافضة ُل ُبشرط ُم ل
البه

ُتقلط ُالدرتلم ُايناسُ

ُ"أنُالفق ُالدلل ُيرادُيتف ُحلطُنق ةُ للميةُلل ُالتدخطُااننان ُللرنُبهشمافُاألماُ

المتحد ُألُالمنيما ُاألرليميةُاألخمى ُألن ُف ُالمقابطُايمرنُأنُيبق ُالم تم ُالدلل ُمرتلفُ
األيديُأمااُت ال از ُخ يم ُتهدمُالحقل ُااننانيةُلشعمُمنُالشعلمُف ُمرانُماُمنُلذاُالعالاُ
لف ُلر ُمن ُاأللرا

ُفاذا ُرلنا ُبعدا ُمشملعية ُالتدخط ُااننان ُألن ُتعد ُعل ُنياد ُالدلط ُ

فرذلكُنقلطُبل لمُالتدخطُااننان ُف ُحاا ُتخلطُبح ُالتدخطُفيهاُاألماُالمتحد ُفيرلنُبذلكُ
( )1المجذوب ،محمد ( .)2117مرجع سابق ،ط ،6ص.312-311
( )2غالي ،بطرس ( .)1992األمم المتحدة ومسؤولية مواجهة المعاناة البشرية ،جريدة األهرام المصرية في
 ،1992/8/27ص.11
( )3سيلرز ،مورتمر  ،النظام العالمي الجديد ،ترجمة صادق ابراهيم عودة ،دار الفارس ،بيروت :لبنان ،2111 ،ص،121
مشار اليه في كتاب الدكتور رودريك ايليا أبي خليل ( .)2113مرجع سابق ،ط ،1ص .189
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تدخلُ ُاننانياُ ُشمعياُ ُللرن ُالذي ُا ُيقبط ُلل ُالتدخط ُالفمدي ُللدلط ُالقلية ُات اا ُالدلط ُالضعيفةُ
بدعلىُحمايةُاألرليا ُلبدلن ُتفليض ُمنُليئةُاألماُالمتحد ُأل ُمنُالهيئا ُاألرليميةُاألخمىُ
ذا ُالللةُم ُالتهريدُعل ُعداُانتخدااُالقل ُااُف ُمدىُضي ُ داُُلباشمافُدلل "(ُ .)1
لعل ُالمغا ُمن ُتباين ُاآلماء ُحلط ُملضلع ُالتدخط ُاا ُأن ُنيارا ُالت لم ُف ُالعلرا ُ
الدلليةُلالتغي ام ُالدللية ُلماُشهداُالعالاُمنُانتهارا ُفييعةُلحقل ُاألننانُف ُملا نُعد ُمنُ
العالاُعقمُانتهاءُالحممُالبامد ُردُأد ُبالضمم ُال ُتحلا ُ للميةُف ُلذاُالشهن ُاذُدفع ُ
األمينُالعااُالناب ُلألماُالمتحد ُرلف ُعنانُال ُالتناؤطُف ُتقميمُاألمانةُالعامةُأللفيةُاألماُ
المتحد ُعااُ"ُ 1111اذاُرانُالتدخطُاألننان ُيمثطُحقاُ ُعدائياُ ُغيمُمقبلطُعل ُالنياد ُفريفُ
ينبغ ُأنُ ُينت يم ُالم تم ُالدلل ُلفيائ ُاخمى ُشبيهة ُبملاندا ُأل ُنمبمينتشا ُأل ُأي ُمنُ
اانتهارا ُال نيمةُلحقل ُاألننانُالت ُتلداُالضميمُاألننان ُلتنئُال ُرطُمبدأُمنُمبادئُ
اننانيتنا ُالمشتمرة؟" ُلرد ُأدى ُلذا ُال مح ُال ُانت ابة ُتتمثط ُف ُانشاء ُ"الل نة ُالدللية ُللتدخطُ
لنياد ُالدلط*" ُ(ُ )ICISSف ُُ 16نبتمبمُ 1111لالت ُردم ُفرم ُ"منؤلية ُالحماية" ُلمعال ةُ
التنارضُاألنان ُبينُح ُالدللةُف ُالنياد ُلمنؤلليةُالم تم ُالدلل ُف ُالحمايةُمنُانتهارا ُ
حقل ُااننان(ُ .)2
لم ُبداية ُاأللفية ُال ديد ُ اء

ُالدلم ُالنتين ُلل معية ُالعامة ُلألما ُالمتحد ُف ُ

ُ 1115/11/14لمؤتمم ُالقمة ُالعالم ُُ 1115ألعضاء ُاألما ُالمتحد ُف ُالفتم ُمن ُ-14

( )1البهجي ،ايناس محمد والمصري ،يوسف .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.172
( )2مصطفى ،قرزان  .)2112(،مبدأ مسؤولية الحماية في ظل مبادئ وأحكام القانون الدولي العام ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان :الجزائر ،ص.3
* اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول ( International Commission on Intervention and State
)Sovereignty
أنظر موقع اللجنة على األنترنتwww.iciss-ciise.gc.ca :
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ُ 1115/11/16لالت ُل ه ُال هلد ُلبناء ُنياا ُعالم ُتضامن ُفعاط ُرادم ُعل ُملا هةُ
التهديدا ُلالتحديا ُالت ُيلا هها ُالعالا ُالمعالم ُلالذي ُيعي ُرم تم ُلاحد ُبفضط ُالعللمةُ
للنائط ُاألتلاط ُلضملم ُاألنتقاط ُمن ُممحلة ُالنقا ُال ُممحلة ُالعمط(ُ .)1لمن ُألا ُمقم ام ُ
مؤتممُالقمةُالعالم ُُ 1115تلكُالمتعلقةُبعقيد ُ"منؤلليةُالحماية" ُلالت ُتمدُف ُالبنلدُ(-128
ُ )141لالخالة ُبحماية ُالنران ُالمدنيين ُمن ُ مائا ُاألباد ُال ماعية ُل مائا ُالحمم ُلالت هيمُ
العمر ُلال مائاُالممتربةُضدُاألننانية ُلالت ُلمد ُتح ُعنلانُ"المنؤلليةُعنُحمايةُالنرانُمنُ
ااباد ُال ماعيةُل مائاُالحممُلالت هيمُالعمر ُلال مائاُالممتربةُضدُاألننانية" ُلبناءُعلي ُفهن ُ
عل ُالم تم ُالد ُلل ُأن ُيرلن ُمنتعداُ ُاتخاذ ُا ماءا ُحانمة ُف ُاللر ُالمنانم ُلبال م ُ
المنانبة ُف ُحاطُالع زُألُعداُالمغبةُمنُربطُالدللةُف ُتلل ُتلكُالمنؤللية ُلبالتال ُيرلنُ
الم تم ُالدلل ُردُربطُ"منؤلليةُالحماية"(ُ ُ.)2
لردُأردُخ امُاألمينُالعااُلألماُالمتحد ُبانُر ُملنُف ُُ 15تملزُُ 1118عل ُأنُُ
مفهلاُ"المنؤلليةُف ُالحماية"ُليسُتعبي اُمُ ديداُُللتدخطُاألننان ُبطُللُمبن ُعل ُمفهلاُاي اب ُ
للنياد ُرمنؤللية ُلللُمبدأُمانخُتماماُف ُمبادئُالقانلنُالدلل (ُ .)3
ومما سبق يمكن ُملحيةُتبللمُاألت الا ُالمعالم ُالت ُتشيمُال ُتحلطُف ُمضملنُ
المبادئ ُاألنانية ُالثل ُالمتعلقة ُبالدللة ُفمبدأ ُالنياد ُم ُبقائ ُميه اُم ُلرينلنة ُالدللة ُرشخاُ
دلل

ُاا ُأن ُتحلط ُمن ُ"الدللة ُالنيد " ُال ُ"الدللة ُالمنؤللة" ُبحي ُأن ُنياد ُالدللة ُتتعل ُ

بمنؤلليتها ُأيُرلماُران ُدللةُمنؤللةُترلنُدللةُنيد ُ .
( )1أنظر :وثيقة األمم المتحدة رقم .A/RES/61/1
( )2أنظر :الوثيقة السابقة ،المواد .141 ،139 ،138
( )3كلمة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،برلين 12 ،تموز  ،2118على األنترنت على
الموقعHTTP://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11701.doc.htm. (22/4/2017):

123

أماُمبدأُالمنالا ُبينُالدلطُفان ُيلا ُلعلبةُحقيقيةُف ُيطُاللمنالا ُف ُاللار ُنتي ةُ
مع يا ُالعللمةُاألرتلاديةُلالت اميةُلالتقنية ُحي ُازداد ُالهل ُبينُدلطُالعالاُالغنيةُلالمتقدمةُ
لبار ُدلط ُالعالا ُالنامية ُلالفقيم ُرما ُتنتمم ُاشرالية ُالل ُمنالا ُالقانلنية ُف ُيط ُليرط ُاألماُ
المتحد ُالحال ُلأ هزتهاُلتشميعاتها ُلأماُماُيخاُمبدأُعداُالتدخطُفان ُيمرنُالقلطُبهن ُشهدُ
تحلاُُلاضحاُُحي ُبمزُح ُالتدخطُرهت ااُمعالمُمنُخلطُأنش ةُاألماُالمتحد ُف ُحفيُالنلاُ
لاألمن ُالدلليين ُلتدمي يا ُتا ُالتحلط ُمن ُمبدأ ُعدا ُالتدخط ُالمقدس ُال ُمبدأ ُالح ُف ُالتدخط ُ
لللاُُال ُ"منؤلليةُالحماية" ُفياُتتبللمُآماءُمتحفيةُعل ُلذاُاألت ااُالمعالمُمعللةُذلكُبعداُ
ل لدُاألنسُالقانلنيةُلاآلليا ُاللزمةُمنُربطُاألماُالمتحد ُاألممُالذيُيؤديُلف ُتلكُاآلماءُ
ال ُالتدخطُخامجُا امُالقانلنُالدلل ُلانتناداُُال ُأنسُرانلنيةُضعيفة ُماُين اُعن ُآثامُنلبيةُ
للتدخطُعل ُالدلطُمحطُالتدخط ُليثيمُالشرلكُف ُرلنُالتدخطُيقلاُعل ُأنسُنيانيةُلليسُ
رانلنية ُلف ُالمقابطُترمس ُمفهلا ُمنؤلليةُالحمايةُحلط ُضمل ام ُالتدخطُاألننان ُف ُملا نُ
ُل لد ُمعضلة ُف ُتحديد ُاا ام ُالقانلن ُ
معينة ُلباشماف ُاألما ُالمتحد ُاألمم ُالذي ُيشيم ُال ُ
للتدخط ُمن ُحي ُمبممات ُلآليات ُلمداا ُلمآات ُ ُلمن ُيتحمط ُالمنؤلية ُالنا مة ُعن ُلالحا ة ُال ُ
تلاف ُالم تم ُالدلل ُحلل ُويرى الباحثُأنُااشراطُمبماُردُاُيرمنُف ُالتهليطُالقانلن ُلهذاُ
اات الا ُالمعالم ُللقانلنُالدلل ُُللتدخطُألُالحماية ُحينماُيرلنُالضميمُااننان ُلالم تم ُ
الدلل ُازاء ُفياعا ُ"حقيقية" ُُللارعية ُبح ُااننانية ُبقدم ُما ُيرمن ُااشراط ُف ُالت بيقا ُ
لالممامنا ُالعمليةُالدلليةُلها ُمنُربطُبعضُاا ماف ُالربمىُالمهيمنة ُلالت ُتحتاج ُحتماُ ُال ُ
نلعُمنُالمرابةُالقضائية ُلالتقيياُالملضلع ُلبح ُالمنؤلليةُالقانلنيةُمنُحي ُمبمماتهاُلآلياتهاُ
لنتائ ها ُلخلللاُ ُف ُيط ُما ُشهدت ُبعض ُالت امم ُالنابقة ُمن ُعلارم ُرامثية ُللتدخط ُ
لانتغلطُممنهجُلمبممجُُللتدخطُتح ُشعا ام ُعد ُانقا ُدلطُلتحقي ُالني م ُبشرطُنافمُ .
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وفي العموم تالحظ الدراسة ُرذلكُأنُانتعماضُلذاُالمبادئُالثل

ُالنياد ُلاانتقلطُ

لالمنالا ُبين ُالدلط ُلعدا ُالتدخط ُيشيم ُال ُت ل ام ُ للمية ُف ُمضملنها ُف ُيط ُالتغي ام ُ
الدلليةُلاات الا ُالمعالم ُلت بيقا ُالقانلنُالدلل ُيختلفُعماُرانُعلي ُف ُالقانلنُالتقليدي ُ
رماُيقلدُال ُاانتنتاجُبشرطُلاضحُأنُالتماب ُلالتداخطُالهائطُبينُلذاُالمبادئ ُي عطُالفلطُ
بينهاُلارعياُ ُأم اُم ُلعمُالمناط ُليرادُيرلنُ محاُ ُنيمياُ ُمنه ياُ ُلمفاُ ُليعن ُأنُتهثمُأحدُلذاُ
المبادئُالثل ُيؤديُبالضملم ُال ُتهثمُالمبدأينُاألخمينُف ُاللار ُ .
لتقلد ُدمانة ُتداعيا ُالتغي ام ُالدللية ُلات الا ُالقانلن ُالدلل ُالمعالم ُعل ُمبادئُ
القانلنُالدلل ُاألنانيةُالمتعلقةُبالدللة ُال ُبح ُالتداعيا ُعل ُأمرانهاُالثل ُالمعملفة ُلللُ
ماُيتنالل ُالمبحث الثانيُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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المبحث الثاني
أركان الدولة في اوء التغيرات الدولية
واتجاهات القانون الدولي المعاصر
لقد ُتا ُبيان ُاألمران ُالثل ُاألنانية ُللدللة ُالت ُأ م ُالفق ُلالقضاء ُالدلليين ُعل ُ
ضملمتهاُلل لدُالدللة ُبحي ُلام ُمانخةُلف ُرلاعدُالقانلنُالدلل ُااُأنُ ُالتغي ام ُالدلليةُ
لاات الا ُالمعالم ُف ُالقانلنُالدلل ُتلق ُبيللهاُعل ُلذاُاألمرانُالثل
بعض ُاات الا ُالحديثة ُلفق ُالقانلن ُالدلل

ُُرماُأن ُت محُ

ُلالت ُأخذ ُبمعاييم ُفقهية ُ ديد ُتلعم ُمنُ

ُلأن ُترلن ُالد ُللة ُممثلةُ ُبشرط ُديمق ام
مقلما ُلعنالم ُالدللة ُتتمثط ُف ُاانتقلط ُ

ُلشعبها ُ

ُلتحتماُالشمعيةُالخام يةُالمتمثلةُف ُالقلاعدُاآلمم ُُلالشمعيةُالداخليةُالمتمثلةُف ُاحتمااُحقل ُ
ااننانُلحقل ُاألرليا

ُلأنُتمتب ُبملاب ُتاميخيةُلثقافيةُ ُلدينيةُمشتمرة ُلعضليةُالدللةُف ُ

منيمةُاألماُالمتحد ُُلااعتمافُبها(ُ.)1ماُي عطُذلكُ زءُُأنانياُُمنُاألزمةُالت ُتلا ههاُالدللةُ
الل نيةُالتقليديةُف ُعلمناُالحاضم ُللذاُماُيتنالل ُلذاُالمبحث الثانيُف ُثل ُم المُل ُ :
المطلب األولُ:مرنُاارلياُف ُضلءُالتغي ام ُالدلليةُلات الا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .
المطلب الثانيُ:مرنُالشعمُف ُضلءُالتغي ام ُالدلليةُلات الا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .
المطلب الثالثُ:مرنُالنل ةُف ُضلءُالتغي ام ُالدلليةُلات الا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .
ُ

()1

الجندي ،غسان هشام .)2119( ،مرجع سابق ،ص.112-111
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المطلب األول
ركن االقليم في اوء التغيرات الدولية واتجاهات القانون الدولي المعاصر
ان ُارليا ُالدللة ُالتقليدية ُلالذي ُنب ُبيان ُضمن ُأمران ُالدللة ُيتعمض ُلتهثيم ُرط ُمنُ
التغي ام ُالدلليةُلت بيقا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُعل ُحدُنلاءُ.فقدُأد ُالعللمةُال ُالماطُ
الحدلد ُالنيانية ُالتقليدية ُلللحدا ُالنيانية ُالدللية(ُ .)1فالعللمة ُتهدف ُال ُلض ُالشئ ُعل ُ
منتلىُعالم ُأيُنقل ُمنُالمحدلدُ(بحدلدُالدللةُالقلمية)ُالممارمُمنُربطُ(النل ا ُالل نية) ُ
ال ُفضاءُاللمحدلدُ(ت الزُحدلدُالدللةُالقلمية) ُالذيُينهىُعنُرطُمماربةُمحلية(ُ .)2
اذُأنُحدلدُالدللةُالقلميةُالت ُعمف ُبهنهاُ"ل ُالخ ُالذيُيحددُأينُتبدأُلأينُتنته ُ
ااراليا ُالت ُتخض ُلدللتين ُ امتين...لالحدلد ُالمعالم ُل ُخ ُيفلط ُااراليا ُالت ُتمامسُ
نيادتينُمختلفتين"

()3

ُيتاُف ُعلمناُالحاضمُمها متهاُلالم البةُبالغائهاُرحدلدُنيانيةُللدللةُ

القلميةُاللاحد (*) ُألنهاُضيقةُلاُتنتلعمُالنشا ا ُلاألعماطُالعلميةُالحديثة ُلعا ز ُلغيمُ
ذا ُأثمُللاُتعدُنلىُمملزُلتحديدُالن ا ُاارليم ُلرطُدللة ُدلنُأنُيرلنُلناكُامرانيةُضب ُ
التحراُلالمماربةُعلي ُف ُل ُالتقنيا ُالت ُتت الزلاُال ُأيُمرانُداخطُاارليا(ُ .)4
لاذ ُتيط ُالني م ُعل ُاارليا ُلاحد ُمن ُألا ُعنالم ُالنياد ُاا ُأن ُ بيعة ُالنياد ُ
لألميتهاُأخذ ُتتغيمُألنُثلم ُالمعللما ُت عطُتهثيمُالني م ُاارليميةُألعمُف ُحاا ُمعينة ُ
( )1الخزرجي ،عروبة جبار .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،2ص.181
( )2المجذوب ،محمد .)2117( ،مرجع سابق ،ط ،6ص.92
( )3زلوم ،عبد الحي يحي .)1999( ،نذر العولمة ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،عمان :األردن ،ص.348
(*) اصدر دعاة العولمة مشروع زوال الحدود القومية للدول تحت تسمية "مشروع نماذج لنظام دولي" ،للمزيد أنظر:
المسفر ،محمد صالح ،النظام العالمي الجديد وموقع العرب منه ،مجلة مركز الوثائق والدراسات األنسانية ،العدد ()8
الدوحة ،1996 ،ص.196
( )4الحديدي ،طلعت جياد لجي .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.111-99
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ُاألرمامُاللناعيةُعالاُاليلا ُلف ُمختلفُاليملفُنارلةُاألخبامُلالبيانا ُال ُرطُ

حي ُمب

نران ُاألمض ُمختمرة ُالحدلد ُاارليمية ُلمت الز ُنتائم ُالحديد ُلالمماربين ُالحرلميين ُال ُرطُ
مل ن(ُ .)1
رما ُيتا ُالتخ
المتعدد ُال ننيا

ُالت امي ُللحدلد ُالقلمية ُعن ُ مي ُأنش ة ُالشمرا ُالعابم ُللقا ام ُألُ

ُليتا ُالتخ

ُالمعللمات ُللحدلد ُالقلمية ُعن ُ مي ُالنمل ُالنمي ُلتقنيا ُ

ااتلاا ُعابم ُالقلميا (ُ .)2بحي ُأنُتفريكُاارلياُردُتضاعفُبشرطُحتم ُاذُأخذ ُالدللةُ
تفقدُ زءُ ُمهماُ ُمنُااحترا ام ُالت ُران ُخاضعةُاختلالاتهاُاارليمية ُليبدلُأنُلذاُاات ااُ
ال ُازالةُالحدلدُالنيانيةُيؤديُبالمقابطُال ُلض ُالحدلدُاارتلاديةُملض ُالت بي ُرماُللُ
حاطُالترامطُف ُشم ُآنياُلالذيُحق ُأرالياُارتلاديةُمتميز ُلأنُلذاُالتبديطُللحدلدُالنيانيةُ
بالحدلدُاارتلاديةُيمثطُأنملذ اُُ ديداُُللتهثيمُلالتغي ام ُف ُالمنمحُالدلل (ُ .)3
لف ُيطُالعللمةُتبمزُمفالياُ ديد ُاذُلاُيعدُأمنُالحدلدُالل نيةُيعن ُفق ُحمايتهاُمنُ
ااعتداءا ُالخام يةُلالمحافيةُعل ُالنلاُاارليم ُلالدلل ُبطُبدأ ُالدلطُتع ُمخا مُغيمُ
عنرمية ُفتبدل ُاأل ملحا ُاألمنية ُمن ُالمفهلا ُالرلنير ُالذي ُيمب ُاألمن ُبالتنلح ُلالمدلدُ
العنرمية ُال ُتهمينُ لانمُحيا ُااننانُاارتلاديةُلاا تماعيةُلالنيانية ُاضافةُال ُال لانمُ
اللحيةُلالبيئية(ُ .)4

( )1رستون ،ولتر .)1994( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.24-12
( )2علم الدين ،محمود .)1996( ،ثورة المعلومات ووسائل األتصال :التأثيرات السياسية لتكنولوجيا األتصال :دراسة
وصفية ،السياسة الدولية ،مركز األهرام ،العدد ( ،)123ص.112
( )3توفيق ،سعد حقي .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،4ص.412
( )4أبي خليل ،رودريك ايليا ،)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.189

128

منُ انمُآخمُفانُالقمنُاللاحدُلالعشمينُمبماُيرلنُرمنُاألرليا ُلتح اُالدلطُبامتيازُ
ف ُعلم ُالعللمة ُحي ُيؤدي ُلعلد ُالحمرا ُلاألرليا ُالم البة ُبالهلية ُال ُانتشام ُالعنفُ
النيان ُأحياناُُلالمؤديُف ُالنهايةُال ُانفلاطُ ماعا ُبشميةُعنُالدللةُاألا ُمرلنةُبذلكُترتلُُ
نيانياُ ُ ديداُ ُلانفلاط ُأ زاء ُمن ُالدللة ُما ُيؤدي ُال ُازدياد ُعدد ُالدلط ُبشرط ُ ل ُمنتقبلُُ
لالت ُتتلزعُعل ُرطُأ زاءُالعالاُم ُل لدُالنليمُاألربمُف ُمناحةُالعالاُالعمب ُلاألنلم ُ
ف ُيطُل لدُمشملعُلت زئت ُباي ادُأرثمُمنُثلثينُبؤم ُانفلاطُيرلنُأنانهاُدين ُألُمذلب ُ
ألُعمر ُلاُينتبعدُمنُذلكُألملباُففيهاُدلطُممشحةُلليهلمُلل ُاآلنُعبام ُعنُأرالياُف ُدلطُ
ربيم ُننبياُ ُلمنُلذاُاألرالياُعل ُنبيطُالمثاطُ:فاللنيا ُفلندم ُرلمنيرا ُرتاللنيا ُغاليس ُبلدُ
البانك ُانرتلندا ُبلدُالغاط ُ نلمُاي اليا ُلشماطُاي اليا(ُ .)1
فالدللة ُمتعدد ُالقلميا ُتشهد ُتآرلها ُالداخل ُلتفريرها ُال ُريانا ُمتعدد ُمنتقلة ُبفعطُ
األنف امُالعمر ُلالذيُشرطُانف امُالمنيلمةُااشتماريةُألاُميالماُابتداءُُمنُااتحادُالنلفيات ُ
ال ُيلغنلفياُلتشيرلنللفاريا ُاألممُالذيُأع

ُدفعاُُربي اُمُللحمرا ُاألنفلاليةُاألخمى(ُ .)2

لف ُلذاُاللددُيمرنُملحيةُت بيقا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُف ُااتفاريا ُالخالةُ
بتقنياُأماض ُالبلننةُلالهمنكُلالت ُانفلل ُعنُ مهلميةُيلغنلفياُالنابقة ُاذُأنُ بيعةُلذاُ
ااتفا ُترمسُلار ُالت زئةُللرليا ُحي ُأرم ُاع اءُننبةُُ %49منُأماض ُالبلننةُلالهمنكُ
للممُالبلننةُالذينُيشرللنُننبةُُ %21منُألطُالنران ُلننبةُُ %51منُاألمضُللمنلمينُ
لالرملا ُالذين ُيشرط ُم ملعها ُُ %61من ُالنران(ُ .)3بمعن ُتلزي ُارليا ُالدللة ُلف ُالتمريبةُ

()1
()2
()3

البهجي ،ايناس محمد والمصري ،يوسف .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.216
رياحي ،أمينة .مرجع سابق.
محمد ،جمال الدين سيد .)1992( ،البوسنة والهرسك ،ط ،1دار سعاد الصباح ،الكويت ،القاهرة ،ص.11
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النرانية ُماُيدف ُللتناؤطُريفُتخ

ُاألماُالمتحد ُلتقنياُدللةُأعلن ُانتقللهاُلربل ُعضلاُُ

ف ُاألماُالمتحد ُاذُأنُالنيمُال ُأ نحةُالنزاعُال يلنيانيةُيبينُأنُالتقنيما ُالنيانيةُللبلننةُ
لالهمنكُالت ُأنشئ ُبمل مُبملتلرلطُدايتلنُللنلاُتتهلفُمنُ–ريانينُ -منفللينُلماُ:اتحادُ
البلننة ُلالهمنك-لمعيا ُرلميات ُاألنانية ُمن ُالبلشنا ُلالرملا

ُل مهلمية ُلمم ُالبلننةُ

لمعيمها ُمن ُاللمم ُاضافة ُال ُمقا عة ُبيمتشرل ُالت ُألبح ُرياناُ ُمنفللُ ُعاا ُُ1999
بللفهاُلحد ُاداميةُتتمت ُبالحراُالذات ُتح ُنياد ُالبلننةُلالهمنك(ُ .)1
لرذلكُلعمُم لسُاألمنُالدلل ُدل اُمُف ُلذاُالنيا ُعندُتنالل ُللمنهلةُالمتعلقةُباألرليةُ
اللمبيةُف ُ مهلميةُرملاتيا ُحي ُألدمُم لسُاألمنُالقمامُمراُُ 127ف ُُ 15تملزُُ 1996
لالذيُيقض ُبهنُأرالياُنللفينياُالشمريةُلبامانياُلنمميلاُالغمبيةُتشرطُ زءُُاُيت زأُمنُ مهلميةُ
رملاتيا(ُ .)2
ليشهد ُعالا ُاليلا ُتنام ُحمرا ُاألنتقلط ُعن ُالمملرة ُالمتحد ُبقل ُمثط ُاات اا ُال ُ
انفلاط ُانرتلندا ُلانضماا ُايملندا ُالشمالية ُلل نلبية ُلاتحادلا ُبعيداُ ُعن ُالمملرة ُالمتحد ُلف ُ
األ امُاألشمطُيمرنُأنُينيمُال ُاانتفتاءُبخملجُبمي انياُمنُاألتحادُاأللملب ُبللف ُانعراناُُ
لملا نين ُتزيد ُلديها ُالنزعة ُالقلمية ُلاالتماا ُبالشؤلن ُالمحلية ُبشرط ُيزيد ُمن ُمخا م ُاألنقنااُ
داخطُالمملرةُالمتحد ُُنفنها ُلردُتنتشمُالعدلىُلتخمجُالعديدُمنُالدلطُلتقليدُالنملذجُالبمي ان ُ
ف ُاألنتقلاء ُبالناخم ُالمحل ُف ُملا هة ُنل ة ُبملرنط ُلخالة ُدلط ُلن ُلشم ُألملباُ
المتضمم ُمنُااملءا ُاالملبيةُبخللاُأزمةُالآل ئين ُحي ُنبمُمليلنُا ئُانقناماُُغيمُ
ُ
( )1بشير ،بشير محمد علي .)2112( ،عشرون عاما على ابرام بروتوكول دايتون للسالم في البوسنة والهرسك ..هل ما
زالت تبعات النزاع وآثار التهجيرحاضرة في منطقة البلقان الغربية؟؟ ،بحث منشور على األنترنت على موقع :
(12/05/2015) www.sudanesonline.com
( )2برع ،محمد خالد .)2112( ،حقوق األقليات وحمايتها في ضوء القانون الدولي العام ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية،
بيروت :لبنان ،ص.224
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منبل ُف ُالقام ُلحدلداُ ُمغلقة ُلترتل ُف ُملا هة ُأخمى ُللعلداُ ُغيم ُمنبل ُلليمينُ
المت مف ُلع اُز ُعن ُتنني ُآلية ُملا هة ُمشتمرة ُما ُي ُؤرد ُعل ُلشاشة ُالمشملع ُالنيان ُ
االملب ُف ُملا هةُاألزما (ُ .)1
وبناء على ما سبق يمكننا القولُأنُالحدلدُالتقليديةُمغاُأنهاُتيطُمحدداُُللن ا ُالماديُ
للدللة ُلللُاارلياُلف ُرلاعدُالقانلنُالدلل ُالعااُالتقليدي ُااُأنهاُتق ُتح ُتهثيمُالعللمةُبشرطُ
يفقدُالدللةُالرثيمُمنُني متهاُاارليمية ُلبالتال ُيفقدُحدلدُاارلياُالرثيمُمنُفعاليتهاُلمضملنهاُ
رعنلمُأنان ُف ُنياد ُالدللة ُرماُأنُالتغي ام ُالدلليةُلت بيقا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُتفعطُ
فعلها ُف ُالتهثيم ُعل ُحدلد ُالدلط ُل علها ُمتغيم ُ ُ ُللين ُثابتة ُانت ابة ُللتغيم ُف ُالعلرا ُ
الدللية ُللماعاتها ُلنياناتها ُبارت اع ُأراليا ُأل ُضا ُأخمى ُأل ُحت ُبانشاء ُدلط ُ ديد ُلفقاُُ
اتفاريا ُلر ام ام ُدللية ُلمخ

ا ُممنلمةُتخداُملالحُأ مافُمعينةُ .

المطلب الثاني
ركن الشعب في اوء التغيرات الدولية واتجاهات القانون الدولي المعاصر
يشهدُلذاُال انمُيهلمُتل ُمعالمُلنقدُالملا نةُالتقليديةُلالتشريكُبهاُضمنُالدللةُ
التقليدية ُفه ُلان ُران ُمناعداُ ُلدللة ُالقانلن ُلالديمق ام ية ُالتعددية ُلنق ة ُامتراز ُف ُانتيااُ
الحقطُالل ن ُااُ ُأنُ ُتغيمُاليملفُالمحي ةُلاألحدا ُالربمىُردُت عطُالملا نةُألل ُالضحاياُ
عل ُاللعيد ُالل ن

ُحي ُيعلل ُمفهلا ُاألمن ُعل ُالحمية ُلالمللحة ُالقلمية ُعل ُالحقل ُ

( )1ناصر ،أحمد .)2116( ،حكاية خروج بريطانيا من األتحاد األوروبي كلها ،بحث منشور على األنترنت على موقع:
(29/6/2016) http://www.m.huffpost.com/ar/entry/10712346
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لدللةُالبلليسُعل ُدللةُالقانلن ُلبالتال ُيلبحُامتلكُاألشخااُلل ننيةُغيمُذيُمعن ُف ُ
يطُأشراطُالتمييزُلاارلاءُلالحراُالمنب ُعل ُ ماعا ُانتمائهاُالدين ُألُالقلم (ُ .)1
رماُأنُ ُلعل ُالمغاُمنُل لدُالضمانا ُالقانلنيةُلحمايةُحقل ُاألننان ُعل ُاللعيدينُ
المحل ُلالدلل ُفانُالتقداُالتقن ُالذيُتشهداُالعللمةُبا ُيشرطُخ اُمُعل ُالملا نةُف ُم اطُ
الحميا ُالعامة ُاذ ُتبدل ُميالم ُلذا ُالتهثيم ُالمقيد ُلاضحة ُف ُأملم ُعديد ُمنهاُ :التنل ُ
األلرتملن ُأل ُانت ام ُالنم ُلانتخداا ُآا ُالتلليم ُالحديثة ُلالحانلم ُلممامنة ُالضغل ُ
لالتهثيمُف ُحميةُاألننان ُلالل لءُال ُانتهاكُنميةُالممانل ُلاألتلاا ُبلنائطُشت ُماُيشرطُ
انتهاراُلحقل ُاألننانُلحميات ُاألنانية(ُ .)2
لف ُالمقابطُيمرنُالقلطُأنُالتل ها ُالحديثةُللقانلنُالدلل ُردُألبح ُتتدخطُف ُعلرةُ
الدللة ُلمعايالا ُمن ُخلط ُمعالدا ُلاتفاريا ُدللية ُتقيد ُتلمفا ُالدللة ُت اا ُملا نيها ُبشرطُ
يؤدي ُال ُتغييم ُ للمي ُف ُالقان ُلن ُالدلل ُبحي ُتلبح ُرضية ُحقل ُااننان ُأم اُم ُخام اُ ُعنُ
الن ا ُالداخل ُللدللة(ُ.)3األممُالذيُخل ُرنلا ُعد ُيمرنُأنُيتفاعطُمنُخللهاُالفمدُم ُالنيااُ
العالم ُماُ عطُالملا نُالفمدُأحدُالمخا بينُمنُ انمُالقانلنُالدلل ُلبالتال ُتدخطُانتهارا ُ
حقل ُالفمدُضمنُالتدالطُف ُم اطُالعلرا ُالخام يةُلبشرطُمشملع(ُ .)4
ليمرن ُملحية ُبملز ُلذا ُالتل ها ُبشرط ُأربم ُف ُم اط ُحماية ُاألرليا ُرهحد ُألاُ
ميادينُعمطُاألماُالمتحد ُلذلكُلاضحُمنُخلطُابمااُالعديدُمنُاللثائ ُالدلليةُالخالةُبتلكُ
الحقل ُلالت ُتتضمنُحقل ُاألرليا ُضمنُاللثائ ُالعملميةُر زءُمنُالحقل ُلالحميا ُالعامةُ
()1
()2
()3
()4

جرار ،أماني غازي ( .)2111مرجع سابق ،ط ،1ص.218
المجذوب ،محمد .)21،17( ،مرجع سابق ،ط ،6ص.111-111
أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1بيروت :لبنان ،ص.196
الجويلي ،عمرو.)1994( ،مرجع سابق،العدد ( ،)117ص.127
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للننان ُمتمثلة ُف ُميثا ُاألما ُالمتحد ُلااعلن ُالعالم ُلحقل ُااننان ُلااتفارية ُالدلليةُ
للحقل ُالمدنيةُلالنيانيةُلالبملتلرلطُااختياميُالملح ُبها ُلااتفاريةُالدلليةُللحقل ُاارتلاديةُ
لاا تماعية ُلالثقافية ُثا ُاللثائ ُالدللية ُذا ُال اب ُالخللل

ُالت ُتضا ُم ملعة ُمنُ

ااتفاريا ُمن ُأ ط ُحماية ُح ُأل ُحمية ُال ُ ائفة ُمعينة ُمثط ُااتفارية ُالخالة ُبمن ُااباد ُ
ال ماعية ُلااتفاريةُالخالةُبمنالضةُالتعذيم ُلااتفاريةُالخالةُبالشعلمُاأللليةُلالقبليةُف ُ
ُأبمم ُتح ُاشماف ُالمنيما ُاارليمية ُمثط ُااتفارية ُاالملبيةُ
البلدان ُالمنتقلة ُلاللثائ ُالت ُ
لحقل ُااننان ُلالنياا ُاألممير ُلحقل ُااننان ُلالميثا ُاافميق

ُلالميثا ُالعمب ُلحقل ُ

ااننان(ُُ.)1ليمرنُااشام ُبشرطُخااُرمم عيةُف ُلذاُاللددُال ُماُتاُتضمين ُف ُااتفاريةُ
الدلليةُللحقل ُالمدنيةُلالنيانيةُف ُالماد ُ(ُ )17لالت ُنل ُعل ُأن ُ(اُي لزُف ُالدلطُالت ُ
تل دُفيهاُأرليا ُاثنية ُألُدينيةُألُلغلية ُأنُيحماُاألشخااُالمنتمينُال ُاارليا ُالمذرلم ُمنُ
ح ُالتمت ُبثقافتهاُالخالةُألُالم الم ُبدينهاُلارامةُالشعائم ُألُانتخدااُلغتهاُبااشتماكُم ُ
األعضاءُاآلخمينُف ُ ماعاتها) ُلبالتال ُفهن ُلف ُلذاُالماد ُيح ُلألشخااُالمنتمينُلألرليا ُ
حميةُااعلنُعنُدينهاُلممامنةُشعائملاُالدينية ُدلنماُخلفُمنُالتعمضُأليُرم ُالُاض هادُ
بنبم ُممامنةُلذاُالح ُللهاُالح ُف ُانشاءُالمؤننا ُالدينية ُلادامتها ُلأنُ ُاُي بملاُعل ُ
القيااُبهيةُأعماطُتتعامضُلمعتقداتهاُالدينية(ُ .)2
لتحمط ُالتغي ام ُالدللية ُات الا ُمعالم ُلمعيام ُالملا نة ُالتقليدي ُفحلاا ُأن ُالدللةُ
التقليديةُلاُترنُدللةُملا نةُبالمفهلاُالذيُيحمل ُلذاُالمل لحُرلنُالفعطُالنيان ُلديهاُيقلاُ
عل ُالتمايزُبينُأبناءُالم تم ُاللاحد ُبحي ُيشهدُمضملنُالملا نة ُت ل اُم ُف ُالدللةُالحديثة ُ
( )1برع ،محمد خالد .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.171-124
( )2عالم ،وائل احمد .)2111( ،حماية حقوق األقليات في القانون الدولي العام ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة :مصر،
ص.161
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فف ُبدايةُيهلمُالدللةُالقلميةُبقي ُلناكُللمُللتمييزُااُأن ُف ُأعقامُالحممُالعالميةُالثانيةُ
خ

ُالمنالا ُلحقل ُااننانُخ لا ُلانعةُلشهد ُتلكُالفتم ُتدلينُحقل ُاألننان ُليهلمُ

الملاثي ُلالعهلد ُالدللية ُالت ُتلزا ُرافة ُالدلط ُالملدرة ُعليها ُبمبادئها ُلف ُيط ُاات الا ُ
المعالم ُ ُلالمفهلا ُال ديد ُللعللمة ُلما ُأت ُب ُمن ُتحلا ُنيانية ُلارتلادية ُلثقافية ُلعلميةُ
لتقنيةُفهن ُت محُفرم ُأنُالعالاُألبحُالل نُاألربمُألُرماُيقاطُالقميةُالرلربيةُالت ُننرنُفيها ُ
لمنُثاُيهلمُماُيعمفُبالملا نةُالعيم ُألُالملا نةُالعالميةُ(ُ)Global Citizenshipلالت ُ
يلبحُلهاُاأللللية ُحي ُنلفُتتعمضُالهليةُالقلميةُلتهديدُشديدُيهدفُال ُأنُتلبحُالشعلمُ
عالميةُبلُتاميخُلبلُمران ُللتلبحُالتمبيةُالعالميةُنحلُاي ادُملا نُعالم (ُ .)1
ُليشهد ُمفهلا ُالملا نة ُتغي اُم ُضمن ُالترتل ُالدللية ُرااتحاد ُاأللملب

ُحي ُأنُ

الملا نةُف ُالريانُال ديدُردُاُتمر ُال ُمنتلىُال ننيةُالت ُتمنحهاُالدللةُالنيد ُلملا نيها ُ
للرنها ُتع

ُلحامل ُالملا نة ُاأللملبية ُحقلراُ ُلامتيا از ُمهمة ُلالملا نة ُلنا ُل ُت ديد ُف ُ

القانلن ُالدلل ُلالت ُتقتض ُأن ُرط ُشخا ُيحمط ُ ننية ُأحد ُاألعضاء ُ ُيعتبم ُملا ناُ ُمنُ
ملا ن ُااتحادُيتمت ُبح ُالتللي ُلاانتخامُللم السُالبلدية ُلللُات ااُمعالم ُحي ُلاُتعدُ
ال ننيةُل ُمعيامُلذاُالحقل ُللرذاُبانشاءُالملا نةُنتنم ُالملحُاالملبية ُلالمعن ُأن ُي مُ
لر ُتخل ُريان ُالملبا ُالملحد ُأنُ ُا ُيرلن ُفق ُنيانياُ ُبط ُا تماعياُ ُأيضاُ ُأنان ُالملا نلنُ
األلملبيلن(ُ .)2
رط ُذلك ُمبما ُيشرط ُملمح ُتل

ُيت الز ُحدلد ُالماب ة ُالنيانية ُلالقانلنية ُالتقليديةُ

للملا نةُالمتمثلةُبال ننية ُلينشئُنياماُ ُرانلنياُ ُ ديداُ ُيلغ ُالتمييزُالتقليديُبينُالنيااُالداخل ُ
()1
()2

البهجي ،ايناس محمد والمصري ،يوسف .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.24-21
رياحي ،أمينة .مرجع سابق.
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لالنيااُالدلل ُليض ُحقل ُااننانُضمنُالتعالنُلالتنني ُبينُالدلطُلالمنيما ُالدللية ُحي ُ
ي م ُأن ُترلن ُالدللة ُاألنملذج ُف ُضمان ُحقل ُااننان ُلاليها ُي م ُأن ُيعهد ُالم تم ُالدلل ُ
بشرطُأنان ُحمايةُحقل ُاألفماد ُلحينماُترلنُالدللةُغيمُ ديم ُبهذاُالمهمةُلغيمُرادم ُعل ُ
تحمط ُالمنؤللية ُ لذلك ُحينما ُتنتهك ُالدللة ُذاتها ُلذا ُالمبادئ ُاألنانية ُلميثا ُاألما ُالمتحد ُ
لتتحلط ُال ُالدام ُحقل ُالملا نين ُبداُ ُمن ُحمايتها ُفل ُيمرن ُأن ُتلبح ُحماية ُالنياد ُألُ
التمنكُبهاُذميعةُتنتتمُلماءلاُأنيمةُشملليةُالدامُحقل ُالملا نين(ُ ُ.)1
ُ

المطلب الثالث
ركن السلطة في اوء التغيرات الدولية واتجاهات القانون الدولي المعاصر
ن ح ُبعضُالشعلمُبعدُرفاحُ ليطُمنُأ طُالحميةُأنُتنشئُحرلما ُرابلةُللمناءلةُ
منُالشعم ُ ُللرنُالعللمةُبتحليلهاُالنل ةُمنُالدلطُال ُالشمرا ُنمح ُللبيملر ام يا ُالدلليةُ
بتقليض ُلذا ُالمناءلة ُ ُلبالتال ُتغيم ُالشفافية ُلالمناءلة ُ ُلينتج ُع ز ُديمق ام

ُليس ُفق ُف ُ

ُلاليابان ُُل مي ُارتلاديا ُالعالا ُالربمى(ُ .)2فهذا ُالشمرا ُاُ
ُلانما ُف ُاللايا ُالمتحد ُ
ألملبا ُ
تتحرا ُبالدلط ُالنامية ُلاألرط ُنملاُ ُفحنم ُبط ُأنها ُل ُالت ُتل

ُالدلط ُالمتقدمة ُف ُخدمةُ

ملالحها ُاألرتلادية(ُ .)3بحي ُحل ُلذا ُالشمرا ُالربمى ُمحط ُالدللة ُللا ُتعد ُالدللة ُالل نيةُ
رادم ُف ُبعضُال لانمُعل ُممامنةُدلملاُالتقليدي(ُ .)4

( )1غالي ،بطرس بطرس .)1993( ،حقوق األنسان بين الديمقراطية والتنمية ،السياسة الدولية ،مركز األهرام ،القاهرة،
العدد ( ،)114ص.142
(Susan Strange. (1991). The Erosion of the State, )2
Cambridge: Cambridge University Press
( )3الخزرجي ،عروبة جبار .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،2ص.181
( )4الفتالوي ،سهيل حسين .)2111( ،مرجع سابق ،ط ،3ص.127-126
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رماُيمرنُف ُيطُالعللمةُملدُتغيي ام ُ ذميةُف ُتلزي ُالنل ةُلالنفلذ ُحي ُتشرطُثلم ُ
المعللما ُتهثي اُم ُرلياُ ُعل ُبن ُالنل ة ُالتقليدية ُف ُالعالا ُمن ُخلط ُالتلزي ُلاانتشام ُالهائطُ
للمعمفة ُلالمعللما ُعل ُالناس ُبشرط ُلا ُيرن ُمتلف اُم ُمن ُربط ُما ُيهدد ُلحة ُبعض ُالعقائدُ
النيانيةُالمنميةُلملداريةُالزعامةُلانتقمامُنيااُالحرا ُليتحلطُال مهلمُال ُنل ُالرتملن ُ
عالم ُيديماُت امُعملةُف ُالق اعُالخاا ُرماُينتبدطُنيااُارتلادُل ن ُممتب ُبت ام ُتنيمهاُ
الحرلمة -زئياُ ُعل ُاألرطُ -بارتلاد ُعالم ُيترامط ُبللم ُمتزايد ُخامج ُن ا ُتحرا ُالتنيياُ
الحرلم ُلتتحلط ُفي ُالنل ة ُمن ُيد ُال ُأخمى(ُ .)1لتبعاُ ُلذلك ُيتا ُنقط ُبعض ُمقلما ُالنياد ُ
األرتلادية ُمن ُنل ة ُالدللة ُال ُنل ة ُالقمام ُاارتلادي ُالمعللا ُلرذلك ُاخضاع ُاألمنُ
اارتلاديُلرطُدللةُلألمنُاألرتلاديُبينُالدلط ُبمعن ُل لمُعداُتعامضُاألمنُاارتلاديُ
داخطُالدللةُم ُاألمنُاارتلاديُبينُالدلط(ُ .)2
لمن ُ انم ُآخم ُفهن ُاذا ُران ُالفرم ُالقانلن ُالتقليدي ُيمى ُف ُفرم ُالتشمي ُميه اُم ُمنُ
ميالمُنياد ُالدللة ُفهن ُردُحلمُرل ُالتشمي ُالت ُتمتلرهاُالدللةُضمنُالحدلدُال غمافيةُللدللةُ
ُلارليمها ُلرن ُعلم ُالعللمة ُيشهد ُات الاُ ُآخم ُحي ُأن ُيهلم ُالقلانين ُاارتلادية ُ ُالعابم ُ
للحدلدُيغيمُمنُلذاُالقاعد ُفقد ُيهم ُُف ُاللايا ُالمتحد ُرلانينُتمارمُالنل ُاانتماتي يةُ
ُلتمن ُللللهاُال ُأيديُدلطُمعينة ُرماُللُالحاطُف ُم اطُالمعللماتية ُبحي ُتمتدُرلانينهاُال ُ
مي ُالعقلد ُالت ُتمد ُعل ُالمعللماتية ُالمل هة ُال ُبعض ُالبلد ُالت ُتضعها ُاللايا ُالمتحد ُ
عل ُالقائمةُالنلداء ُنلاءُران ُ مفاُ ُف ُالعقدُأاُا ُاألممُالذيُيمثطُاحدىُآليا ُاذابةُفرم ُ

()1
()2

توفيق ،سعد حقي .)2112( ،مرجع سابق ،ط ،4ص.414-413
جرار ،أماني غازي ،)2111( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.113
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النياد ُلمن ُأ ط ُاضفاء ُالمشملعية ُعل ُلذا ُالتشميعا ُالمتعدية ُاألثم ُاارليم ُيتا ُمب هاُ
ننانُلعمليا ُالت ام ُالدللية(ُ .)1
ُ
بحقل ُاا
ليمرن ُاانتشهاد ُبمثاط ُلاضح ُعل ُلذا ُالتل

ُللل ُااتفارية ُبين ُاللين ُلاللايا ُ

المتحد ُعااُُ1999حلطُشمل ُربلطُاللينُف ُمنيمةُالت ام ُالعالمية ُبعدُملافقتهاُعل ُتلري ُ
ميثا ُاألماُالمتحد ُلحقل ُااننان ُلبالتلري ُعل ُلذاُااتفاريا ُترلنُاللينُاعتمف ُضمنياُُ
بهن ُالمرابة ُالعالمية ُمبمم ُليس ُعل ُممامنة ُاارتلاد ُالل ن ُفق ُبط ُلعل ُالنللك ُالنيان ُ
أيضاُ(ُ.)2ليمرنُاانتشهادُف ُلذاُاللددُبالدامُالرلنغمسُاألممير ُرانلناُُف ُتشمينُاأللطُمنُ
عااُُ 1998يقض ُبتغييمُنيااُالحراُف ُالع ام (ُ .)3
لردُأد ُالعللمةُرذلكُال ُاي ادُملادمُرانلنيةُمنافنةُلنل ةُالدللةُف ُم اطُالتقنينُ
أل ُالتشمي ُفقدم ُالدللة ُعل ُتقنين ُنللك ُاألفماد ُتعد ُتقليدياُ ُأحد ُميالم ُنياد ُالدللة ُالت ُ
تمامنهاُعل ُ مي ُالقائمينُعل ُارليمها ُللرنُم ُالعللمةُبات ُالدللةُتنع ُللملءمةُالتشميعيةُ
م ُأحرااُالقانلنُالدلل (ُ .)4
ُلم ُأنُالقانلنُالدلل ُاُيلزاُأ هز ُالدللةُبهنُترلنُممثلةُلشعبها ُااُ ُأنُ ُلناكُتل هاُُ
حديثاُُف ُالقانلنُالدلل ُباضفاءُاللبغةُالديمق ام يةُعل ُاألنيمةُالنيانيةُف ُالعالاُ.األممُالذيُ
ردُيعد ُف ُلار ُالحاطُمبماُمخالفاُ ُلمبدأُعداُالتدخط ُالتقليدي ُحي ُأنُرلاعدُالقانلنُالدلل ُاُ
تلزاُالدلطُباتباعُنم ُنيان ُمعين ُ ُليبدلُذلكُبلضلحُف ُالمأيُاانتشاميُاللادمُعنُمحرمةُ

( )1األباصيري ،فاروق محمد .تطور التشريعات العربية في مواجهة العولمة .األهرام.2111/3/23 ،
( )2س .ناي ،جوزيف ود .دوناهيو ،جون .)2112( ،الحكم في عالم يتوجه نحو العولمة ،ط ،1دار العبيكان ،الرياض:
المملكة العربية السعودية ،ص.291
( )3أنظر :كتاب الدكتور سهيل حسين الفتالوي والدكتور غالب عواد حوامدة ( .)2119مرجع سابق ،ط ،1ص.26
( )4أبي خليل ،رودريك ايليا .)2113( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.32
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العدطُالدلليةُف ُتشمينُاأللطُُ 1975ف ُمنهلةُاللحماءُالغمبية ُحي ُأشام ُالمحرمةُال ُأن ُ
ُليرليةُمعينةُلالدليطُ
ُ
اُتل دُراعد ُرانلنيةُدلليةُلاحد ُتقض ُبهنُالدللةُي مُأنُتتشرطُلف
عل ُعداُل لدُمثطُلذاُالقاعد ُللُتعددُلاختلفُليرلةُالدللةُف ُالم تم ُالد ُلل (ُ .)1
ُلمثاط ُلذا ُالتل ُاتفارية ُ(دايتلن) ُالخالة ُبالبلننة ُلالهمنك ُفلفقاُ ُلهذا ُاألتفارية ُتاُ
تحديد ُأن ُنياا ُالحرا ُف ُالبلننة ُلل ُنياا ُحرا ُثلث
الم ملعا ُالعمريةُالثل ُ(منلملن ُرملا

ُحي ُيتا ُاختيام ُثلثة ُمؤلناء ُمنُ

ُلمم) ُلفيهاُيحراُالمئيسُلفتم ُمحدد ُثاُيعقب ُ

المئيس ُاآلخم ُمن ُالم ملعة ُالعمرية ُاألخمى ُرما ُأن ُالدللة ُلين ُلها ُممرزية ُنيانية ُفلفقاُُ
لل تفاريةُتاُتقنياُالهيرلةُالنيانيةُللبلننةُلالهمنكُال ُريانين ُ:مهلميةُلمبنراُلاتحادُالبلننةُ
لالهمنك ُللرط ُمن ُلذين ُالرياني ن ُبملمان ُخاا ُلرد ُأخذ ُعل ُلذا ُالتقنيا ُالهيرل ُالنيان ُ
العديدُمنُالنلبيا

ُفهلُمثلُ ُيعمرطُالعمليةُالنيانيةُلالتنمليةُف ُالبلد ُحي ُايمرنُانتلدامُ

رمامُمنُأحدُالبملمانينُدلنُملافقةُاآلخم(ُ .)2
رذلك ُفان ُأبان ُأزمة ُرلنلفل ُفقد ُراا ُممثط ُاألمين ُالعاا ُالخاا ُف ُُ 15أيام ُُ1111
باعدادُدنتلمُلهذاُاألرلياُلألضحُالفلطُاأللطُمنُالدنتلمُأنُلذاُاارلياُللُتح ُادام ُدلليةُ
مؤرتة ُم ُااعتمافُبللحيا ُ زئيةُللنل ا ُالمحليةُالمنتخبة(ُ .)3
لتيهم ُملمح ُ ُالتل ُالمعالم ُف ُدلم ُلالتزاا ُمنيمة ُاألما ُالمتحد ُف ُم اط ُالحراُ
لالنل ة ُحي ُاتخذ ُاألماُالمتحد ُر اممينُلامين ُاأللطُلللُالقمامُمراُُ 127/46عااُُ1991
لالذي ُأعاد ُتهريد ُاأللتزاا ُبانتخابا ُحم ُل الم ُاألمين ُالعاا ُبتقديا ُتقميم ُحلط ُتعزيز ُالمناعد ُ

()1
()2
()3

الجندي ،غسان ،)2119( ،مرجع سابق،ط ،1ص.89-88
بشير ،بشير محمدعلي .)2112( ،مرجع سابق.
الجندي ،غسان .)2119( ،مرجع سابق ،ط ،1ص.192
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األنتخابية ُأما ُالقمام ُالثان ُفقمم ُانشاء ُمرتم ُللمناعد ُف ُاأل ماءا ُالتنفيذية ُلانشاء ُلحد ُ
المناعد ُاألنتخابية ُانُرطُلذاُالت ل ام ُتمهدُليهلمُماُيمرنُتنميت ُالحراُالديمق ام

(ُ ُ.)1

لردُيقمأُضمنُلذاُالتل ُدلمُاألماُالمتحد ُف ُالتدخطُف ُنل ةُالحرا ُللدللة ُالدامُ
ال معيةُالعامةُلألماُالمتحد ُالق اممينُمراُ(ُ )7/46ف ُأرتلبمُُ 1991لمراُ(ُ )11/47ف ُنلفمبمُ
ُ 1991بشهن ُاتخاذ ُاا ماءا ُاللزمة ُاعاد ُالمئيس ُالهاييت ُالمخللع ُ( ان ُبمتمان ُامنتيد)ُ
بانقلمُعنرمي(ُ .)2
للعطُبعضُالقلاعدُاألنانيةُلمنيما ُارليميةُلامةُتلمُف ُلذاُاألت اا ُلمنهاُااتحادُ
األلملب

ُحي ُأن ُالماد ُُ 2من ُدنتلم ُم لس ُألملبا ُرد ُتا ُتلنيعها ُبحي ُتضمن ُمعيامُ

الديمقم يةُرشم ُللعضليةُف ُالم لس ُاذُأنُرطُدللةُعضلُي مُانُتقبطُبمبادئُحراُالقانلنُ
ُا
ُلالحميا ُاألنانية ُ ُلرد ُأدخط ُالمعيامُ
لأن ُيتمت ُاألشخاا ُتح ُنل تها ُبحقل ُااننان ُ
الديمق ام

ُف ُرمةُفييناُلحقل ُاألننانُُ ُ.)3(1992
لمبماُردُتشرطُبعضُر ام ام ُم لسُاألمنُتعزي اُزُلهذاُالتل ُالمعالمُف ُم اطُالتدخطُ

ف ُمرنُنل ةُالدللة ُلمثاطُذلكُاألزمةُالنيانيةُاألخيم ُالت ُلرع ُف ُدللةُغامبياُف ُغممُ
أفميقية ُلالمتمثلةُف ُمفضُالمئيسُالناب ُيح ُ ام ُُتنلياُالنل ةُللمئيسُالمنتخمُبعدُاعلنُ
النتائج ُالنهائية ُللنتخابا ُالمئانية ُما ُأدى ُال ُتلعيد ُالملرف ُلتدخط ُم ملعة ُغمم ُأفميقياُ
األرتلاديةُ(ايرلاس) ُبدءُ ُباللنا ة ُثاُبالتحمكُالعنرميُال ُداخطُأماض ُغامبيا ُلذلكُبعدُ
دعاُمنُم لسُاألمنُالدلل ُبقمامُلاف ُفي ُباا ماعُعل ُ هلدُم ملعةُ(ايرلاس)ُعل ُامغااُ
( )1أنظر كتاب الدكتور سعد حقي توفيق ،مرجع سابق ،ط ،4ص.388-387
( )2انظر :كتاب الدكتور سهيل حسين الفتالوي وغالب عواد حوامدة ( ،)2119مرجع سابق ،ط ،1ص.49
(A. DUXBURY (2004). The Role of human rights and democracy in determining membership )3
،of European institutions. P435, Nordic Journal of International Law
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المئيسُيح ُ ام ُعل ُتنلياُالنل ة ُحي ُلمدُبقمامُم لسُاألمنُ"دعم ُالرامطُلم ملعةُدلطُ
غمم ُافميقيا ُف ُالتزامها ُلضمان ُاحتماا ُمغبة ُالشعم ُعبم ُاللنائط ُالنيانية ُف ُالمقاا ُاأللط" ُ
لدعا ُالقمام ُ"رط ُاأل ماف ُال ُممامنة ُضب ُالنفس ُلاحتماا ُالقانلن ُلضمان ُانتقاط ُنلم ُ
للنل ة"(ُ .)1رما ُشدد ُرمام ُم لس ُاألمن ُعل ُألمية ُضمان ُنلمة ُالمئيس ُالمنتخم ُأداما ُباملُ
ل مي ُالملا نينُالغامبيينُبشرطُرامط ُل لمُالقمامُمنُرلا ُالدفاعُلاألمنُالغامبيةُأنُتتحل ُ
بهرل ُدم ا ُضب ُالنفس ُلأردُلا بهاُلالتزامهاُبلض ُنفنهاُتح ُتلمفُالنل ا ُالمنتخبةُ
ديمق ام ياُ(ُ .)2
وبناء على ما سبق تالحظ الدراسة ُأثمُالتغي ام ُالدلليةُعل ُاألمرانُالثل ُللدللة ُففياُ
تيطُلذاُاألمرانُأناناُُتقليدياُُللرينلنةُالقانلنيةُللدللةُرماُي م ُعل ُذلكُالفق ُلالقضاءُالدلل ُ
فهنها ُلا ُميم ُتتعمض ُال ُتحديا ُلتبدا ُلاضحة ُفارليا ُالدللة ُلا ُيعد ُذلك ُال دام ُالحلينُ
الذيُتتحراُفي ُالنل ةُاارليميةُبشرطُم ل ُفياُتبدل ُعقمُنهايةُالحممُالبامد ُحدلدُرثيم ُ
لازال ُحدلد ُارليمية ُأخمى ُممشحة ُللتغيم ُلأما ُمرن ُالشعم ُفم ُانتممام ُل لد ُتلك ُالماب ةُ
النيانيةُلالقانلنيةُالمنميةُالمتعلقةُبال ننيةُرعلرةُبينُالدللةُلملا نيها ُلالممتب ةُباللاء ُفهنُ
التل ها ُالمعالم ُتبللمُمضملناُُألن ُلتض ُالملا نُالفمدُف ُالدللةُف ُا امُالقانلنُالدلل ُ
لف ُمرن ُالنل ة ُيبدل ُلاضحاُ ُدلم ُالتغي ام ُالدللية ُممثلة ُف ُالعللمة ُلأدلاتها ُف ُاضعافُ
نل ة ُالتنييا ُالحرلم ُللدللة ُلتدخلها ُف ُبعض ُ لانب ُالت ُران ُتقليدياُ ُمن ُميالم ُنياد ُ
الدللة ُلمنها ُنل ة ُالدللة ُف ُالتحرا ُاارتلادي ُلمن ُ انم ُآخم ُفان ُاات الا ُالمعالم ُ

( )1قوات "ايكواس" تدخل غامبيا بعد دعم مجلس األمن لها ،الموقع األخباري :
)(20/4/2017
www.dw.com
( )2قرار باألجماع من مجلس األمن يطالب بتسليم السلطة في غامبيا الى الرئيس المنتخب ،مركز أنباء األمم المتحدة:
) (19/1/2017
www.un.org/arabic/news
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للقانلنُالدلل ُخلفاُُلماُرانُنائداُُلمانخاُُف ُالقانلنُالدلل ُالتقليدي ُمبماُتشيمُال ُت لمُدلمُ
األماُالمتحد ُرمنيمةُدللية ُلاألتحادُاأللملب ُرمنيمةُارليمية ُت اا ُالتدخطُف ُالنل ة ُلنيااُ
الحرا ُلالت ُران ُتعد ُعنل اُم ُداخلياُ ُللدللة ُمن ُحي ُالتمريز ُعل ُل لم ُل لد ُالمعيامُ
الديمق ام

ُلنل ة ُالحرا ُف ُالدللة ُلشم ُمن ُشمل ها ُلتبدل ُتدخل ُم لس ُاألمن ُف ُلذاُ

الم اط ُملمح ُلاضحة ُلهذا ُالتل

ُلالذي ُران ُتقليدياُ ُضمن ُألا ُميالم ُنياد ُالدللة ُبحراُ

القانلنُالدلل ُماُيعن ُامرانيةُتغييمُمرنُالنل ة ُف ُأيُدللة ُلفقا ُلهذاُالتل

ُلماُي ماُذلكُ

منُتبعا ُ ماءُامرانيةُتلييف ُدلليا ُمنُربطُبعضُاا مافُالفاعلةُف ُم لسُاألمن ُلبذمائ ُ
شت ُ ...
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الفصل الخامس
الخاتمة والنتائج والتوصيات
الخاتمة:
مح ُلذاُالدمانةُبشئُمنُالشملليةُملضلعُ(القانون الدولي المعاصر وأزمة الدولة) ُ
لذاُالملضلعُاللان ُلالشائك ُباعتباماُمنُالملاضي ُالمهمة ُرلن ُيتعل ُبالشخاُاألنان ُف ُ
ُلانتق امما ُلخالةُف ُيطُماُشهداُالقانلنُالدلل ُ
ُلأمن ُ
القانلنُالدلل ُلمنا ُبناءُالم تم ُالدلل ُ
لت بيقات ُمنذُنهايةُالحممُالبامد ُلال ُيلمناُلذا ُمنُتداعيا ُللتغي ام ُالدلليةُالت ُألق ُبيللهاُ
عل ُالدللةُالل نيةُنيادُُلل لداُُ .
لماُيشهداُالم تم ُالدلل ُمنُأحدا ُأغلمُم الهاُدلطُالعالاُالثال
العمبيةُمنُأزما

ُلخالة ُمن قتناُ

ُأد ُال ُبملزُ ملحا ُللل ُال ُحدُالقلطُبامرانيةُاختفاءُأنملذجُالدللةُ

الل نيةُالتقليدي ُألُأنملذجُ"لنتفاليا".األممُالذيُي محُبالضملم ُل لمُاللرلف ُبشرطُفاحا ُ
عل ُلذا ُالعنالم ُالثل ُالمتماب ةُ ُ :التغي ام ُالدللية ُلتداعياتها ُلالقانلن ُالدلل ُالمعالمُ
لتل هات ُلالدللةُال ُل نيةُلمليملا ُف ُزمنناُالمعالمُ .
فالقانلن ُالدلل ُامتب ُنشلءُ ُلت ل اُم ُبالدللة ُمنذ ُيهلم ُنملذج ُ"لنتفاليا" ُللدللة ُالقلمية ُ
لألبحُحقيقةُماثلةُتفمضُنفنهاُف ُالم تم ُالدلل ُلترمن ُرلاعداُالمختلفةُلانتقم ُلتلن ُ
لذاُالقانلنُلت لمُبازديادُأشخال ُالدلليينُلم اا ُفعل ُلتهثم ُدلنُشك ُبالمع يا ُالدلليةُ
المحي ةُليملفُالم تم ُالدلل ُف ُرطُممحلةُتاميخيةُلامةُ .
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لردُران ُنهايةُالحممُالبامد ُعااُُ 1991لانهيامُتلازنُالنيااُالعالم ُالذيُانتقمُمنذُ
ماُبعدُالحممُالعالميةُالثانيةُنق ةُتحلطُمفلليةُال ُيلمناُلذا ُحي ُيهم ُتغي ام ُدلليةُبامز ُ
منُألمهاُيالم ُالعللمة ُلالت ُانعرن ُعل ُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُلشخل ُاألنان ُلل ُ
الدللةُ .لذلك ُ اء ُلذا ُالدمانة ُرمحاللة ُلبح ُمضملن ُلذا ُالتغي ام

ُلمن ُثا ُملد ُتهثيماتهاُ

عل ُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُبغية ُتشخياُماتلا ه ُالدللةُالل نيةُف ُضلءُرطُذلك ُلذلكُ
ف ُأمب ُفللطُمئينيةُ .
حي ُعم

ُلذا ُالدمانة ُبدايةُ ُلبشرط ُمل ز ُعل ُالمدخط ُالتمهيدي ُلهذا ُالملضلع ُ

لذلك ُببيان ُبعضُالمفالياُاألنانية ُالضملميةُالمتعلقةُبالقانلنُالدلل ُالعااُ :مفهلم ُلملادما ُ
لال بيعة ُالقانلنية ُللدللةُ :مفهلمها ُلأمرانها ُلضماناتها ُالقانلنية ُالت ُانتقم ُف ُرلاعد ُالقانلنُ
الدلل ُلاللامد ُف ُبعضُالنللاُالقانلنية ُالحلمية ُذا ُالللةُبالدللةُ :لل ُمبادئُالقانلنُ
الدلل ُالعااُالثل ُالمتعلقةُبالدللة ُُمبدأُنياد ُلانتقلطُالدلط ُلمبدأُالمنالا ُبينُالدلط ُلمبدأُ
عداُالتدخطُف ُشؤلنُالدلط ُلماُلمدُبميثا ُاألماُالمتحد ُلالمعالدا ُالدللية ُلر ام ام ُال معيةُ
العامة ُلألما ُالمتحد ُلبعض ُر ام ام ُالقضاء ُالدلل ُذا ُالللة ُ ُلذلك ُف ُمبحثين ُمئينيينُ
يتعلقانُبالقانلنُالدلل ُالعااُلالدللةُ.بماُيشرطُأمضية ُضملمية ُردُتمهدُلملدُلملحية ُماُ مأُ
بعدُذلكُمن ُت ل ام ُلتل ها ُمعالم ُ ُعل ُالقانلنُالدلل ُالعاا ُف ُيطُالتغي ام ُالدللية ُماُ
بعدُالحممُالبامد ُ .
ثا ُانتقل ُالدمانةُال ُبح ُالتغي ام ُالدلليةُالت ُ أم ُبعدُنهايةُالحممُالبامد ُلأبمزلاُ
يالم ُالعللمة ُبمضامينها ُاارتلادية ُلالنيانية ُلالتقانية ُلالثقافية ُحي ُبين ُباي از ُمفهلاُ
العللمةُلنماتهاُلأدلاتهاُالفاعلة ُ ُلمنُثاُبحث ُتهثيمُلذاُالتغي ام ُعل ُمضملنُلات الا ُبعضُ
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لانم ُالقانلن ُالدلل ُالمعالم-نلباُ ُلاي اباُُ -من ُخلط ُبح ُما ُ أم ُعل ُفمعين ُمن ُالقانلنُ
الدلل ُالمعالمُلماُالقانلنُالدلل ُلحقل ُااننانُلالقانلنُالدلل ُللبيئة ُلآليتينُدلليتينُانفاذاُ
لماُم لسُاألمنُالدلل ُلالمحرمةُال نائيةُالدللية ُرطُذلك ُمنُخلطُمبحثين ُمئينيين ُألضحُ
تهثيماتهاُعل ُلذينُالفمعينُمنُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .
أللهماُالعللمة ُفيماُ محُثانيهماُ ُ
لات ه ُالدمانةُبعدُذلكُلملدُتداعيا ُتلكُالتغي ام ُالدللية ُالت ُتاُ محها ُلات الا ُ
القانلنُالدلل ُالمعالمُالت ُتاُبحثها ُعل ُالدللةُالل نية ُللضعها ُمنُحي ُمبادئُالقانلنُ
الدلل ُالضامنةُلها ُلأمرانهاُالعتيد ُالمرلنةُلل لدلا ُبشرطُيبين ُماُ مأُعل ُلذاُالمبادئُمنُ
ات الا ُلما ُتلا ه ُتلك ُاألمران ُمن ُاشراليا

ُبما ُرد ُيمرن ُمن ُتلليف ُألن ُللض ُالدللةُ

القلميةُألُالل نيةُالمعالمُانتناداُال ُأمضيةُرانلنيةُ .
للرذا ُبعد ُأن ُتا ُدمانة ُتلك ُالعنالم ُالثل

ُالمتغي ام ُالدللية ُلبعض ُ لانم ُالقانلنُ

الدلل ُالمعالمُلالدللة ُلتهثملاُ ميعاُُبشرطُمتماب ُبيملفُماُبعدُنهايةُالحممُالبامد ُفان ُتاُ
التللطُال ُالنتائجُلالتلليا ُالتاليةُ :

أوال -النتائج:
 -1انُانتهههاءُالحههممُالبههامد ُعههااُُ 1991لحههدل ُالتغيه ام ُالهائلههةُفه ُالم تمه ُالههدلل ُالههذيُنههادُ
هةُلاخههتلطُالت هلازنُالنههاب ُف ه ُالنيههااُالههدلل ُرههدُشههرطُنق ههةُتحههلطُ
بعههدُالحههممُالعالميههةُالثانيه ُ
فامر ههة ُأث ههم ُعله ه ُر ههطُم ههنُالق ههانلنُال ههدلل ُالمعال ههمُلشخله ه ُاألنانه ه ُلله ه ُالدلل ههة-ن ههلباُُ
لاي ابه ههاُُ-حت ه ه ُيلمنه ههاُله ههذاُ ُ.لبه ههمز ُف ه ه ُله ههذاُالنه ههيا ُالعللمه ههةُريه ههالم ُحديثه ههة ُبمضه ههامينهاُ
اارتلههاديةُلالنيانههيةُلالتقانيههةُلالثقافيهة ُلمههنُخههلطُأدلاتههاُالفاعلههة ُعههاملُُمهمههاُُأنهههاُبشههرطُ
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له ُفه ُذلههكُالتهههثيم ُليشههيمُالتذبههذمُفه ُالتهههثيمُنههلباُُلاي ابههاُُاله ُرههلنُالتغيه ام ُالدلليههةُغيههمُ
منتيمة.
 -1اذُفيماُيتعل ُبالقانلنُالدلل ُالمعالم ُفان ُف ُيطُالتغي ام ُالدلليةُرهدُشههدُتحهلاُُمهنُناحيهةُ
بع ههضُفملعه ه ُلمنه ههاُ(ُحق ههل ُاألنن ههانُلحماي ههةُالبيئ ههة) ُلآلي هها ُانف ههاذاُلمنه ههاُ(ُم ل ههسُاألم ههنُ
الدلل ُُُلالمحرمةُال نائيةُالدللية) ُعل ُالنحلُاآلت :
أ -ف ُم اطُحقل ُاألننانُلالت ُشهد ُمنُ هةُتهثي اُمُمقيداُللحميا ُالعامةُبنبمُاللنائطُ
التقنيةُالت ُتنتهك ُالحميا ُاألنانيةُلمنهاُالخلللية ُ ُلت ام ُح ُالتليفُالذيُحل ُ
في ُالشمرا ُالربمى ُمحط ُالدللة ُبشرط ُا ُيماع ُاآلثام ُاأل تماعية ُلرذلك ُبعضُ
الممامنا ُالقمعيةُف ُا امُشمعيةُمرافحةُاألملام ُلمنهاُمعاملةُالن ناءُبشرطُيخالفُ
معاييمُحقل ُااننان ُلمنُ هةُأخمىُعمل ُثلم ُااتلاا ُلالتقنيةُعل ُالمناعد ُف ُ
رشفُانتهارا ُحقل ُااننانُلتلثيقهاُبشرطُلاُيعدُمنُالممرنُاخفاؤا ُللفم ُالتل ها ُ
الحديثة ُللقانلن ُالدلل ُرنلا ُألبح ُمن ُخللها ُالفمد ُمتفاعلُ ُم ُالنياا ُالعالم ُلأحدُ
المخا بين ُمن ُ انم ُالقانلن ُالدلل

ُبشرط ُيخل ُنياماُ ُرانلنياُ ُ ديداُ ُيلغ ُالتمييزُ

التقليدي ُبين ُالنياا ُالداخل ُلالنياا ُالدلل

ُلتلن ُدلم ُاألما ُالمتحد ُُلُلرااتهاُ

المتخللة ُف ُم اط ُحماية ُحقل ُااننان ُم ُازدياد ُفعالية ُم لس ُاألمن ُف ُم اطُ
حمايةُحقل ُااننان ُباتخاذُتدابيمُبمل مُالفلطُالناب ُللتدخطُف ُحاا ُاانتهارا ُ
الفييعةُلحقل ُااننان.
م -ف ُم اط ُحماية ُالبيئة ُلالذي ُاعتبم ُمن ُمبادئ ُحقل ُااننان ُبار امما ُمن ُربط ُاألماُ
المتحد ُلشهد ُفمع ُالقانلن ُالدلل ُللبيئة ُت ل اُم ُلاضحاُ ُمغا ُاتناع ُالهل ُبين ُالدلطُ
المتقدمةُلالدلطُالناميةُلالفقيم ُلذلكُبتلفمُبيئةُملئمةُف ُالم تم ُالدلل ُنهل ُالتعالنُ
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ف ُلذاُالم اط ُأد ُال ُيهلمُنلنلةُلامةُمنُااعلنا ُلالمعالدا ُالدلليةُالمتلحقةُ
من ُأ ط ُبيئة ُأفضط ُلألح ُللبشمية ُلالني م ُعل ُتلل ُالبيئة ُللرف ُاانتغلط ُغيمُ
المحتمط ُللملامد ُال بيعية ُلالحفاي ُعل ُالبيئة ُزمن ُالنزاعا ُالمنلحة ُلالتمريز ُعل ُ
المنؤللية ُالدللية ُللدللة ُعن ُالتلل ُالبيئ

ُللدلم ُر ام ام ُللقضاء ُالدلل ُف ُلذاُ

الم اط ُتتدخطُضمنُالن ا ُاارليم ُلنياد ُالدللة ُلتلزمهاُبالحفايُعل ُالبيئة.
جُ -لمنُناحيةُآليا ُانفاذُالقانلنُالدلل ُفقدُحلطُتحلطُ للميُف ُدلمُم لسُاألمنُ
ر هاز ُتنفيذي ُألمها ُت ام
ال ماع

ُانتعماط ُح ُالنقض ُ(الفيتل) ُلالتل ُاحياء ُمبدأ ُاألمنُ

ُلاعاد ُترييف ُاختلالا ُالم لس ُلفقاُ ُللفلط ُالناب ُما ُأتاح ُل ُنل ةُ

التدخطُف ُالنزاعا ُالمنلحةُغيمُذا ُال اب ُالدلل ُباعتباملاُتشرطُتهديداُللنلاُلاألمنُ
ُلازدادُنشا ُالم لسُبشرطُغيمُمنبل ُرماُ ُبالدام ُعددُلائطُمن ُالق ام ام
الدلليين ُ

ُ

لريفاُ ُبات ال ُأرثم ُال ُفمض ُالعقلبا ُبشرط ُأرثم ُشملاُ ُلشد ُما ُتنبم ُف ُنتائجُُ
لخيمة ُلغيم ُعادلة ُعل ُبعض ُالشعلم ُم ُالميط ُالمتزايد ُال ُالل لء ُال ُالتدخطُ
العنرميُبتفليضُدللةُألُدلطُأعضاءُف ُالم لسُنيابةُعن ُليهلمُات ااُمبادم ُُدللةُ
ألُدلطُللتدخطُتح ُغ اءُم لسُاألمن ُلماُن اُعنُذلكُمنُانحمافا ُف ُت بيقا ُ
القانلن ُالدلل

ُلزياد ُتهثيم ُبعض ُالقلى ُف ُلن ُالقمام ُداخط ُالم لس ُما ُأضعفُ

ديمق ام يةُلفعاليةُالمنتياُاألمم ُبشرطُعاا.
د ُ -اء ُانشاء ُالمحرمة ُال نائية ُالدللية ُلف ُنياا ُملما ُُ 1998ليشرط ُالت لم ُاألبمز ُف ُ
آليا ُانفاذُالقانلنُالدلل ُبغمضُالمدعُلمنُيمتربلنُانتهارا ُفييعةُلحقل ُاألننان ُلمن ُ
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افل ُال نا ُمنُالعقام ُليدلطُبشرطُلاضحُعل ُمدىُالتغيمُف ُالم تم ُالدلل ُلانعران ُ
عل ُتل ها ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُلآليا ُانفاذا.
ُ -2لأما ُما ُيتعل ُبالدللة ُفقد ُشهد ُتداعيا ُمزدل ة ُلرط ُمن ُالتغي ام ُالدللية ُُلات الا ُ
القانلنُالدلل ُالمعالم ُعل ُالنحلُاآلت ُذرما:
أُ -شهد

ُمبادئ ُالقانلن ُالدلل ُالثل

ُالتقليدية ُالمتعلقة ُبالدللة ُلل ُمبدأ ُالنياد ُ

لاانتقلط ُ ُلمبدأ ُالمنالا ُبين ُالدلط ُلمبدأ ُعدا ُالتدخط ُف ُشؤلن ُالدلط ُت ل ام ُ
للميةُف ُمضملنها:
حي ُت ام

ُمبدأُنياد ُالدللةُنتي ة ُالتغي ام ُالدلليةُلماُن اُعنهاُمنُملاب ُارتلاديةُ

لماليةُلنيانية ُللالحُمنافنين ُدلليين ُأخمين ُُلانحنم ُمنُمفهلمهاُالتقليديُالم ل ُ
للالح ُالقانلن ُالدلل

ُلمن ُثا ُ أم ُتحلط ُ للمي ُعل ُمضملنها ُانتقط ُبها ُمن ُمفهلاُ

النياد ُال ُمفهلا ُالمنؤللية ُبحي ُتلبح ُمنؤُللية ُالدللة ُل ُعنلان ُنيادتها ُداخلياُُ
لخام ياُ ُلبداُ ُمنُأنُترلنُللدللةُالنل ةُالم لقةُعل ُملا نيها ُتلبحُأدا ُلخدمتهاُ
لمنؤللةُعنها ُأماُمبدأُالمنالا ُبينُالدلطُفعل ُالمغاُمنُالرثيمُمنُال هلدُالت ُنع ُ
لترمين ُفقد ُخض ُلرثيم ُمن ُعلامط ُالتغييم ُعل ُالمنتلى ُاللارع ُلالقانلن

ُفالثلم ُ

التقنيةُلبملزُأدلا ُالعللمة ُردُلنع ُالهل ُبينُالدلطُالمتقدمةُلالدلطُالناميةُف ُم اطُ
المنالا ُف ُاللار ُلف ُم اط ُالمنالا ُالقانلنية ُيبدل ُالنياا ُالممرزي ُلالتهثيم ُاللاضحُ
لبعض ُالقلى ُالربمى ُف ُعمط ُالمنتيا ُاألمم ُلأ هزت ُالتنفيذية ُبعد ُانهيام ُالتلازنُ
الدلل

ُلت ام

ُدلم ُال معية ُالعامة ُلألما ُالمتحد ُنتي ة ُتغيم ُتلزي ُالرتط ُالتلليتيةُ

التقليدية ُفيها ُمؤش ام ُعل ُعدا ُالمنالا ُالقانلنية ُبين ُالدلطُ .لأما ُمبدأ ُعدا ُالتدخطُ
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بللمت ُالرلنيرية ُفقدُشهدُرذلكُت ل اُم ُلاضحاُ ُبحي ُتحلطُبداية ُمنُعداُالتدخط ُ
ال ُالح ُف ُالتدخطُلدلاف ُعد ُانت ابةُلمع يا ُاننانية ُم ُيهلمُاشراا ُف ُتحديدُ
األ ام ُالقانلن ُللتدخط ُلالمنؤللية ُالنا مة ُعن ُلللاُ ُال ُتبللم ُات اا ُمعالم ُللُ
الذيُأرم ُرمبدأ ُحدي ُف ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُ .لنالاُف ُرطُ
ُ
"منؤلليةُالحماية" ُل
ذلكُيهلم ُتل ُ ديدُف ُدلمُلمهااُاألماُالمتحد ُلالذيُيتمثط ُف ُانتخدااُالقل ُعل ُ
أناسُاننان ُبحي ُيتحلطُدلملاُمنُمنيمةُلحفيُالنلاُال ُمنيمةُاحلطُالنلاُ .
م -لمنُناحيةُأمرانُالدللةُالثل

ُاألرلياُلالشعمُلالنل ة ُلم ُانتم امُملاُرعنالمُاغن ُ

عنهاُتشرطُأمرانُالدللةُاألنانيةُف ُالقانلنُالدلل ُفانهاُتق ُتح ُالتهثيمُبشرطُيفقدلاُ
الرثيم ُمن ُمضملنها ُلفعاليتها ُفالحدلد ُاألرليمية ُف ُضلء ُالتغي ام ُالدللية ُالمعالم ُ
تضعف ُفعاليتها ُف ُمنح ُالدللة ُالني م ُاارليمية ُالراملة ُاذ ُيتا ُت الزلا ُبلنائط ُشت ُ
تختم ُالنياد ُاارليمية ُ ُلمنُ انمُآخمُشهد ُحدلدُبعضُالدلطُلأراليمهاُتغي ام ُربيم ُ
منذُم ل ُالتنعينا ُانت ابةُللتغيمُف ُالعلرا ُالدللية ُبشرطُي علهاُغيمُثابتة ُبحي ُ
ُأرت ع ُُأرالياُلُأنشئ ُُدلط ُلاُتزاطُالعمليةُمنتمم ُبشرطُيهددُبعضُالدلطُف ُرثيمُمنُ
أنحاءُالعالا ُلخالةُف ُمن قتناُ .لأماُمرنُالشعمُفانُالملمحُالمعالم ُت محُتل هاُُ
يت الز ُحدلد ُالماب ة ُالنيانية ُلالقانلنية ُالتقليدية ُللملا نة ُحي ُتلبح ُحقل ُااننانُ
أم اُم ُخام اُ ُعن ُالن ا ُالداخل ُللدللة ُلمقيد ُلها ُت اا ُأفماد ُالشعم ُلفيما ُتتشرطُ
الملا نة ُف ُبعض ُالترتل ُالدللية ُرااتحاد ُاأللملب
الدلل ُيع

ُلف ُات اا ُ ديد ُف ُالقانلنُ

ُاامتيا از ُللملا نُدلنُال ننية ُبشرطُيعززُالريانُالنيان ُللدللة ُفان ُ

ف ُأمارنُأخمى ُمنُالعالاُتشرطُحقل ُالملا نة ُلخالةُحقل ُاألرليا

ُعاملُ ُيهددُ

تمانك ُ ُلبقاء ُالدللةُ .لأما ُمرن ُالنل ة ُفيشهد ُاضعافاُ ُلنل ة ُالتنييا ُالحرلم ُنتي ةُ
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علامطُأخمى ُلخالةُنل ةُالتحراُاارتلاديُلالتشميع ُلتبمزُات الا ُحديثةُمتزايد ُ
لدلمُاألماُالمتحد ُلبعضُالمنيما ُاارليميةُف ُالتمريزُعل ُالمعيامُالديمق ام

ُلنل ةُ

الحراُف ُالدلط ُخلفاُُلماُرانُنائداُُف ُالقانلنُالدلل ُالتقليدي ُم ُملمحُللعمُم لسُ
األمنُدل اُمُف ُلذاُالن ا ُالمتعل ُبنل ةُالحراُُ,لالذيُرانُشهناُُداخلياُُنيادياُ.
جُ -لبشرطُعاا ُفهن ُالدللة ُاتزاطُالشخاُاألنان ُف ُالقانلنُالدلل ُمغاُت ام ُمرانتها ُ
لبملزُأشخااُآخمينُ.للرنها ُأيُالدللةُالل نيةُألُالقلمية ُلخالةُدلطُالعالاُالثال

ُ

ُلم ُانتممامُل لدلا ُحي ُأنهاُاُتبادُرلياُُرشخاُدلل ُفانهاُتتعمضُال ُأزمةُنياد ُ
لأزمةُدللة ُاذُت دُنفنهاُف ُملا هةُالتحلا ُالمعالم ُالهائلةُلالعميقة ُماُي بملاُعل ُ
التنازطُعنُرثيم ُمنُللحياتها ُم ُبقائهاُرنل ةُيحتاجُاليهاُالتنيياُالدلل ُرماُأنُُ
أمرانهاُالتقليدية-الشعمُلاارلياُلالنل ةُ -تيطُمل لدُ ُمنُالناحيةُالقانلنية ُم ُحدل ُ
تغيم ُربيم ُعليها ُمن ُالناحية ُاللارعيةُ ُ .لم ُاات الا

ُالمعالم ُللقانلن ُالدلل ُ

لتلييفاتهاُالمختلفةُف ُالعلرا ُالدللية ُلالت ُردُتخداُملالحُأ مافُمعينة ُفانُالدللةُ
تلا ُأزمةُحقيقيةُ ُ .لخالةُ ُف ُيطُالمشارطُالربمى ُلتداعيا ُاختلطُالتلازنُالدلل ُ
ُلالت ُحتماُ ُاُتنت ي ُالدللةُال ُل نية ُأل ُالقلمية ُملا هتهاُمنفمد ُلتضعهاُبالضملم ُف ُ
منامُاألزمة ُبشرطُيلعمُعليهاُت نمُتداعياتهاُالهائلة.
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ومن خالل النتائج التي تم التوصل اليها ،يوصي الباحث بالتوصيات التالية:
ثانيا -التوصياتُ :
 -1بذطُالمزيدُمنُال هدُمنُربطُالدلطُللمنادا ُباحتمااُالقلاعدُالقانلنيةُالمنتقم ُلرذلكُمنُ
ربطُالفق ُالدلل ُف ُمحاللةُالبح ُعنُرلاعدُرانلنيةُ ديد ُلآليا ُتعمطُللالحُم ملعُ
دلطُالعالا ُلتماع ُخالةُالدلطُالناميةُُلالضعيفةُلتحميهاُ .
 -1تلل ُالدمانة ُبضملم ُالعمط ُعل ُنشم ُاللع ُلاالماا ُبقلاعد ُالقانلن ُالدلل ُلفملع ُ
المختلفة ُلات الات ُالمعالم ُضمن ُالنخم ُلالمؤننا ُلملار ُلن ُالقمامُ ,لخالةُُ
الت ل ام ُالمعالم ُف ُم اطُحقل ُاألننانُلحمايةُالبيئة ُلآليا ُانفاذُالقانلنُالدلل .
هزتهاُلآلياتهاُبحا ةُملحةُال ُاللحُتنييم ُ
 -2انُليئةُاألماُالمتحد ُرمنتياُأمم ُلأ ُ
ليرل ُلتشميع ُديمق ام

ُفمنُاللاضحُأنُذلكُالتنيياُالممرزيُالذيُنشهُعقمُالحممُ

العالميةُالثانيةُلاُيعدُيلئاُعالاُاليلاُلت لمات ُلتلل ُالدمانةُف ُلذاُاأل امُبضملم ُ
تبن ُ ملحا ُاعاد ُالنيم ُف ُالميثا ُلاللح ُم لس ُاألمن ُرهدا ُتنفيذية ُتمتلكُ
للحيا ُخ يم ُلالعمط ُعل ُاي اد ُنلع ُمن ُالمرابة ُالقضائية ُلبح ُالمنؤللية ُعنُ
أعماطُالم لس ُبماُيرفطُنلمةُتنفيذاُللختلالا ُالمنل ةُب ُلردُي نمُالم تم ُ
الد ُلل ُتبعا ُلليل ُاانحمافُف ُت بيقا ُالقانلنُالدلل ُالمعالم.
ُ -4العمطُعل ُاانتفاد ُمنُآليةُالمحرمةُال نائيةُالدللية ُبشرطُيمدعُممترب ُاانتهارا ُ
الفييعةُلحقل ُااننانُف ُرافة ُأنحاءُالعالا ُعل ُحدُنلاء ُدلنُتمييز ُليمن ُافلتهاُ
منُالعقامُلف ُأنسُرانلنيةُلبعيداُعنُااعتبا ام ُالنيانية.
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 -5ان ُالدللة ُالل نية ُف ُملا هة ُالتحديا ُالربمى ُلأزمتها ُالمعالم ُالت ُتهدد ُل لدلا ُ
تحتاج ُال ُالعمط ُالفعاط ُعل ُعد ُمحاُلم ُفف ُملا هة ُتحديا ُالعللمة ُاارتلاديةُ
لالنيانيةُلالتقانيةُلالماليةُلالثقافية ُلمشارطُالغذاءُلاللحةُلالتعلياُلاألمن ُفانُاألممُ
حتماُُيت لمُالتعالنُضمنُفضاءا ُأربمُمنُالدللةُالل نيةُألُالقلمية ُابدُمنُتشرلها.
 -6من ُالناحية ُالقانلنية ُفان ُالدللة ُتحتاج ُال ُا ماء ُمؤاما ُتشميعية ُلامة ُتحفي ُبهاُ
خللليتها ُلثلابتها ُاألنانية ُلتنتلعم ُاات الا

ُالمعالم ُف ُالقانلن ُالدلل ُ

لالتغي ام ُالدللية ُُلالمبادم ُال ُت بي ُم ملعةُمنُاا ماءا ُلاألنس ُلمحاللةُاحتلاءُ
األزمة ُلتل يهها ُلفقاُ ُلمللحة ُالدللة ُُلالعمط ُعل ُااللح ُالتشميع ُبشرط ُيعززُ
الملا نة ُليضمنُاحتمااُحقل ُااننان ُالذيُرمم ُاهلل ُليرمسُمفهلاُاألمنُااننان ُ
داخط ُالدللة ُبشرط ُي علها ُتحتلي ُلذا ُاات الا ُلتريفها ُبما ُيخدا ُمللحة ُشعبهاُ
للليتها ُلريمها ُلاي علها ُبملا هة ُلذا ُاات الا ُالت ُرد ُتعم ُمن ُأزمتها ُلرد ُتعمطُ
عل ُانهائها ُبشرطُتلقائ ُألُمفتعطُ .

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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قائمة المراجر
أوالا -باللغة العربية:
الكتب:
ُ -1ابهمالياُ,لههفاءُنههميم ُ(ُ.)1111المنازعتتات الناجمتتة عتتن خالفتتة التتدول وستتبل تستتويتهاُ,
دامُالثقافةُللنشمُلالتلزي ُ,عمانُ,ال بعةُاأللل .
ُ -1أبلاللفاُ,أحمد ُ(ُ.)1111الوسيط فتي القتانون التدولي العتامُ,دامُالنهضهةُالعمبيهةُللنشهمُ,
القالم ُ:ملمُ,ال بعةُالخامنة.
ُ -2أبلليههفُ,عل ه ُلههاد ُ(ُ.)1971القتتتانون التتتدولي العتتتامُ,منشههه ُالمعههامفُ,األنههرندمية ُ
ال بعةُاأللل .
ُ -4أبلليفُ,عل ُلاد ُ(ُ.)1115القانون الدولي العامُ,منشه ُدامُالمعامفُ,األنرندمية.
ُ -5أب ه ُخليههطُ,ملدميههكُايليهها ُ(ُ.)1112موستتتوعة العولمتتتة والقتتتانون التتتدولي الحتتتديث بتتتين
الواقعية السياسية والحاكمية العالميةُ,منشل ام ُالحلب ُالحقلريةُ,بيمل ُال بعةُاأللل .
ُ -6األبيههاميُ,محمههدُحنههن ُ(ُ.)1978المنظمتتات الدوليتتة الحديثتتة وفكتترة الحكومتتة العالميتتةُ,
الهيئةُالملميةُالعامةُللرتامُ,القالم ُال بعةُاأللل .
ُ -7باميُ,ماميُدلبهلي ُ(ُ.)1118القتانون التدولي العتامُ,م هدُ,المؤننهةُال امعيهةُللد امنها ُ
لالنشمُلالتلزي ُ,بيمل ُ,ال بعةُاأللل .
ُ -8بمعُ,محمهدُخالهد ُ(ُ.)1111حقتوق األقليتات وحمايتهتا فتي اتوء القتانون التدولي العتامُ,
منشل ام ُالحلب ُالحقلريةُ,بيمل ُال بعةُاأللل .
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ُ -9بنيلن ُ,عبدالغن ُ(ُ.)1997النظم السياسية ُمنشا ُالمعهامفُباألنهرندميةُ,األنهرندمية ُ
ال بعةُاأللل .
ُ -11بر ههة ُنلن ههنُتم ههمُخ ههان ُ(ُ.)1116الجتتترائم اتتتد األنستتتانية فتتتي اتتتوء أحكتتتام النظتتتام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ُمنشل ام ُالحلب ُالحقلرية ُبيمل ُال بعةُاأللل .
ُ -11بنُغمبه ُميلهلد ُ(ُ.)1118مستتقبل منظمتة األمتم المتحتدة فتي ظتل العولمتة ُمنشهل ام ُ
الحلب ُالحقلرية ُبيمل ُال بعةُاأللل .
ُ -11البه ه ه ُ,اينه ههاسُمحمه ههدُلالمله ههميُ,يلنه ههفُ(ُ.)1112المواطنتتتتة فتتتتي القتتتتانون التتتتدولي
والشريعة األسالميةُ,الممرزُالقلم ُلأللدا ام ُالقانلنية ُالقالم ُال بعةُاأللل .
ُ -12تلفي ُ,نعدُحقه ُ(ُ.)1999النظام الدولي الجديد :دراسة في مستقبل العالقتات الدوليتة
بعد انتهاء الحرب الباردةُ،األلليةُللنشمُلالتلزي ُ,عمان ال بعةُاأللل .
ُ -14تلفيه ُ,نههعدُحقه ُ(ُ.)1111مبتتادئ العالقتتات الدوليتتةُ,دامُلائههطُللنشههمُ,عمههان ُال بعههةُ
المابعة.
ُ -15ال ان ههلمُ,ن ههاياُعبداللاح ههد ُ(ُ.)1119موستتتتوعة علتتتتم السياستتتة ُدامُم ههداليُللنش ههمُ
لالتلزي ُ,عمان ُال بعةُاأللل .
 ُُ -16ه همامُ,أم ههان ُغ ههازي ُ(ُ.)1111المواطنتتتة العالميتتتةُ,دامُلائ ههطُللنش ههمُ,عم ههان ُال بع ههةُ
األلل .
 ُ -17مههاطُالههدينُ,نههام ُ(ُ.)1115التتنظم السياستتية والقتتانون الدستتتوري ُمنشههه ُالمعههامفُ,
األنرندمية ُال بعةُاأللل .
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ُ -18ال نههديُ,غنههانُلشههاا ُ(ُ.)1119قطتتتوف اللؤلتتتؤ الدانيتتتة للواتتتر القتتتانوني للتتتدول فتتتي
القانون الدولي العامُ,عمان ُال بعةُاأللل .
ُ -19ال نههديُ,غنههان ُ(ُ.)1111أركيولوجيتتا المعرفتتة فتتي عمليتتات حفتتظ الستتالم الدوليتتةُ,دامُ
لائطُللنشمُ,عمان ُال بعةُاأللل .
ُ -11ال ندي ُغنان ُ(ُ.)1111الراحة والريحان في القانون الدولي لحقوق األنسان ُعمهان ُ
ال بعةُاأللل .
 ُ -11يملامدُ,فلنُغلنُ,القانون بين األمتم ,متدخل التى القتانون التدولي العتامُ,ال هزءُاأللطُ,
تعميمُعباسُالعممُ,منشل ام ُدامُاآلفا ُال ديد .1971ُ,
 -11الحديههدي ُ,لع ه ُ يههادُل ه ُ(ُ.)1111دراستتات فتتي القتتانون التتدولي العتتامُ,دامُالحامههدُ
للنشمُلالتلزي ُ,عمان ُال بعةُاأللل .
ُ -12الحديدي ُ,لعه ُ يهادُل ه ُ(ُ.)1111مبتادئ القتانون التدولي العتام فتي ظتل المتغيترات
الدولية (العولمة)ُ,دامُالحامدُللنشمُلالتلزي ُ,عمان ُال بعةُاأللل .
ُ -14حنان ُخالد ُ(ُ.)1115سلطات مجلتس األمتن فتي تطبيتق الفصتل الستابر :بتين أحكتام
الميثاق والممارسات الدولية المعاصرة ُمنشل ام ُالحلب ُالحقلرية ُبيمل ُال بعةُاأللل .
ُ -15الحلههلُ,ما ههدُ امغههم ُ(ُ.)1111التتنظم السياستتية والقتتانون الدستتتوريُ,منش هه ُالمعههامفُ,
األنرندمية.
دُلعبهدالعزيز ُاحمهد ُ( .)1111العالقتات الدوليتةُ,منشهل ام ُ امعهةُدمشه ُ,
ُ -16الحملي ُما ُ
دمش ُ,ال بعةُاأللل .
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ُ -17الخ يمُ,نعمانُأحمد ُ(ُ.)1114الوسيط في التنظم السياستية والقتانون الدستتوري ُدامُ
الثقافةُللنشمُلالتلزي ُ,عمان ُال بعةُاأللل .
ُ -18الخ يمُ,نعمان ُ(ُ.)1117الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستتوريُ,دامُالثقافهةُ
للنشمُلالتلزي ُ,عمان ُال بعةُالحاديةُعشم.
ُ -19الدرا ُ,محملدُالنعيدُالدرا ُ(ُ.)1986التنظيم الدوليُ,دامُالم بلعها ُال امعيهةُ,1 ُ,
األنرندمية ُال بعةُاأللل .
ُ -21دلبهليُمههاميُ,بيهام ُ(ُ.)1118القتتانون التتدولي العتامُ,م ههدُ,المؤننهةُال امعيههةُللد امنهها ُ
لالنشمُلالتلزي ُ,بيمل ُال بعةُاأللل .
ُ -21الديمب ُعبدُالعهاط ُ(ُ.)1114الرقابة الدولية على انفتاذ أحكتام القتانون التدولي (دراستة
مقارنة) ُالممرزُالقلم ُلأللدا ام ُالقانلنية ُالقالم ُال بعةُاأللل .
ُ -21منههتلنُ,للتههم ُ(ُ.)1994أفتتول الستتيادة :كيتتف تحتتول ثتتورة المعلومتتات عالمنتتاُ,تم مههةُ
نههميمُعههز ُنلههامُل ههلمجُخههلميُ,م ام عههةُالههدرتلمُاب همالياُأبههلُعمرههلمُ,دامُالننههمُللنشههمُ
لالتم مةُ,عمان ُال بعةُاأللل .
ُ -22المشيديُ,أحمد ُ(ُ.)1996المنظمات الدولية األقليمية والدور الجديد لألمتم المتحتدة فتي
النظتتام التتدولي :اتترورات االصتتالب بعتتد نصتتف قتترن :وجهتتة نظتتر عربيتتةُ,ممرههزُد امنهها ُ
اللحد ُالعمبيةُ,بيمل ُ:لبنانُ,ا.124-122
ُ -24زرميهها ُ,انههاُمحمههد ُ(ُ.)1116مفهتتوم العولمتتة فتتي التنظتتيم التتدولي المعاصتترُ,منشههل ام ُ
الحلب ُالحقلريةُ,بيمل ُال بعةُاأللل .
ُ -25زللاُ,عبدُالح ُيح ُ(ُ.)1999نذر العولمةُ,المؤننةُالعمبيةُللد امنها ُلالنشهمُ,عمهانُ,
ال بعةُاأللل .
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ُ -26سُ.نهاي ُ,لزيههفُلدُ.دلنههاليل ُ,ههلن ُ(ُ.)1111الحكتتم فتتي عتتالم يتوجتته نحتتو العولمتتة,
دام العبيرانُ,المياضُال بعةُاأللل .
ُُ -27نههتيمن ُ,فههمي ُ(ُ.)1999تركيبتتة المجتمتتر التتدولي :مقدمتتة لدراستتة العالقتتات الدوليتتة,
ترجمة مركز الخليج لألبحاثُ,ممرزُالخليجُللبحا

ُال بعةُالثانية.

ُُ -28نمحانُ,عبدالعزيزُمحمد ُ(ُ.)1969القانون الدولي العامُ,القالم .
ُُ -29نههل انُ,حامههد ُ(ُ.)1961القتتانون التتدولي العتتامُف ه ُلر ه ُالنههلاُ,دامُالنهضههةُالعمبيههةُ,
القالم .
ُ -41نههل انُ,حامههد ُ(ُ.)1984القتتانون التتدولي العتتامُ,دامُالنهضههةُالعمبيههةُ,القههالم ُال بعههةُ
الثالثة.
ُ -41النيدُ,مشاد ُ(ُ.)1111القانون الدولي العام فتي ثوبته الجديتدُ,دامُلائهطُللنشهمُلالتلزيه ُ,
عمان ُال بعةُالثانية.
ُ -41النهيدُ,ممشههدُأحمههدُل هلادُ,خالهدُنههلمان ُ(ُ.)1114القاتتاء التتدولي االقليمتتيُ,دامُالثقافههةُ
للنشمُلالتلزي ُ,عمان ُال بعةُاأللل .
ُ -42نهيفُالههدينُ,أحمههد ُ(ُ.)1111مجلتتس األمتتن التتدولي ودوره فتتي حمايتتة الستتالم العتتالمي,
منشورات الحلبي الحقوقيةُ,بيمل ال بعةُاأللل .
ُُ -44نههيلمزُ,مههلمتمم ُ(ُ.)1111النظتتام العتتالمي الجديتتد" حتتدود الستتيادة ,حقتتوق اال نستتان,
تقريتتر مصتتير الشتتعوب"ُ,تم مههةُلههاد ُعههلد ُ,دامُالفههامسُللنشههمُلالتلزي ه ُ,عمههان ُال بعههةُ
األلل .
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ُُ -45شهبط ُبهدمُالهدينُمحمهد ُ(ُ.)1111الحمايتة الدوليتة الجنائيتة لحقتوق اال نستان وحرياتته
األساستتية :دراستتة فتتي المصتتادر واْلليتتات النظريتتة والممارستتة العملي تة ُدامُالثقافههةُللنشههمُ
لالتلزي ُعمان ُال بعةُاأللل .
ُُ -46شفي ُ,منيهم ُ(ُ.)1991النظام العالمي الجديد وخيار المواجهةُ,الناشهمُلل باعهةُلالنشهمُ
لالتلزي .
ُُ -47شههرميُ,محمههدُعزيههز ُ(ُ.)1111المتتتدخل التتتى القتتتانون التتتدولي العتتتام,منشههل ام ُ امعههةُ
دمش ُال بعةُالثامنة.
ُُ -48شلب ُ,ابمالياُاحمهد ُ(ُ.)1984التنظتيم التدولي :دراستة فتي النظريتة العامتة والمنظمتات
الدوليةُ,الدامُال امعيةُلل باعةُلالنشمُ,بيمل ُال بعةُاأللل .
ُُ -49شهامُ,مفيد ُ(ُ.)1988المنظمات الدوليةُ,دامُالنهضةُالعمبيةُ,القالم ُ,ال بعةُالثامنة.
ُُ -51لبامين ُ,غهازي ُ(ُ.)1114الوجيز في مبادئ القانون التدولي العتامُ,دامُالثقافهةُللنشهمُ
لالتلزي ُ,ال بعةُالمابعة.
ُ -51ال مههاليُ,نههليمان ُ(ُ.)1988التتنظم السياستتية والقتتانون الدستتتوريُ,دامُالفرههمُالعمب ه ُ,
القالم .
ُ -51عاممُ,للحُالدين ُ(ُ.)1117مقدمة لدراسة القانون الدولي العامُ,دامُالنهضةُالعمبيهةُ
للنشم ُالقالم ُال بعةُاأللل .
ُ -52عبدُالحميدُ,محمدُعبدُالحميد ُ(ُ.)1111المحكمة الجنائية الدولية :دراسة لتطور نظتام
القااء الدولي الجنائي والنظام األساسي للمحكمة في اوء القانون التدولي المعاصترُ,دامُ
النهضةُالعمبيةُ,القالم ُال بعةُاأللل .
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ُ -54العب ههدل ُ,عب ههدُالم ي ههد ُ(ُ.)1114قتتتانون العالقتتتات الدوليتتتةُ,دامُأره هلاسُللنش ههمُ,ت ههلنس ُ
ال بعةُاأللل .
ُ -55العزاليُ,دلهااُمحمهدُدلهاا ُ(ُ.)1111األقليتات واألمتن القتومي العربتي-دراستة فتي البعتد
الداخلي واالقليميُ,دامُلائطُللنشمُ,ال بعةُاأللل .
ُ -56الع يةُ,غنان ُ(ُ.)1115القانون الدولي العامُ,دامُالننهلميُ,بيمل ُال بعةُاأللل .
ُ -57عههلاُ,لائههطُاحمههد ُ(ُ.)1111حمايتتتة حقتتتوق األقليتتتات فتتتي القتتتانون التتتدولي العتتتامُ,دامُ
النهضةُالعمبيةُ,القالم ُال بعةُاأللل .
ُ -58علههلانُ,عب ههدُالره هميا ُ(ُ.)1111الوستتتيط فتتتي القتتتانون التتتدولي العتتتامُ,دامُالثقاف ههةُللنش ههمُ
لالتلزي ُ,عمان ُال بعةُالنادنة.
ُ -59العنبر ه ُ,ن هزام ُ(ُ.)1111القتتتانون التتتدولي اال نستتتانيُ,دامُلائههطُللنشههم ُعمههان ُال بعههةُ
األلل .
ُ(ُ.)1974فتتتي التنظتتتيم التتتدوليُ,منش ههه ُالمع ههامفُباألن ههرندميةُ,

ُ -61الغنيمه ه ُ,محم ههدُ لعه ه
اانرندمية ُال بعةُاأللل .
ُ -61الغنيم ُ,محمدُ لع

ُالوسيط في قانون السالم ُالقالم .

ُ -61الفههتلليُ,نهههيطُحنههين ُ(ُ.)1119القتتانون التتدولي العتتام .حقتتوق التتدول وواجباتهتتاُ,دامُ
الثقافةُللنشمُلالتلزي ُ,عمان ُال بعةُالثانية.
ُ -62الفههتلليُ,نهههيطُحنههين ُ(ُ.)1111حقتتوق اال نستتانُ,دامُالثقافههةُللنشههمُلالتلزي ه ُ,عمههان ُ
ال بعةُالثالثة.
ُُ -64رانا ُمنعدُعبدُالمحمنُزيدان ُ(ُ.)1112تدخل األمتم المتحتدة فتي النزاعتات المستلحة
غير ذات الطابر الدوليُ,دامُال امعةُال ديد ُ,اانرندمية ُال بعةُاأللل .
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ُُ -65الليمههلنُ,عههلض ُ(ُ.)1115التتوجيز فتتي التتنظم السياستتية ومبتتادئ القتتانون الدستتتوريُ,
عمان ُال بعةُاأللل .
ُُ -66الم ههذلمُ,محم ههد ُ(ُ.)1117القتتتانون التتتدولي العتتتامُ,دامُالن ههنهلميُ,بي ههمل ُال بع ههةُ
النادنة.
ُُ -67محمههد ُ,مههاطُالههدينُنههيد ُ(ُ.)1991البوستتتنة والهرستتتكُ,دامُنههعادُاللههباحُ,الرلي ه ُ,
القالم ُال بعةُاأللل .
ُُ -68محمدُ,منهذم ُ(ُ.)1111مبادئ في العالقات الدوليتة ,متن النظريتات التىُالعولمتةُ,م هدُ
المؤننةُال امعيةُللدمانا ُلالنشمُلالتلزي ُ,بيمل ُال بعةُاأللل .
ُُ -69الملن ُ,محمدُخليهط ُ(ُ.)1112الوظيفة القاائية للمنظمات الدوليتةُ,دامُلائهطُللنشهمُ,
عمان ُال بعةُاأللل .
ُُ -71الملن ُمحمدُخليط ُ(ُ.)1114استخدام القوة في القانون الدولي المعاصتر ُدامُلائهطُ
للنشمُلالتلزي ُعمان ُال بعةُاأللل .
ُُ -71ميمطُ,مامنيط ُ(ُ.)1986سوسيولوجيا العالقات الدوليةُ,دامُالمنهتقبطُالعمبه ُ,القهالم ُ
ال بعةُاأللل .
ُُ -71نافعةُ,حننُلعبدالعاطُ,محمدُشلر ُ(ُ.)1111التنظيم الدوليُ,مرتبهةُالشهمل ُالدلليهةُ,
القالم ُال بعةُاأللل .
ُُ -72نههليبم ُ,لا املههد ُ(ُ.)1996النظتتتام العتتتالمي الجديتتتد ومشتتتاكل العتتتالم الثالتتتث فتتتي اتتتوء
اكتشتتتاف أمريكتتتا قبتتتل  911عتتتامُ,تم م ههةُمحم ههدُالزعبه ه ُلدُ.ممت ههازُرمي ههديُ,دامُال ليع ههةُ,
بيمل ُال بعةُاأللل .
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ُ -74للمبلُ,اندميه ُ(ُ.)1977القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةُ,ال هزءُاأللطُ,تم مهةُ
عل ُمقلدُ,شفي ُحدادُ,األلليةُللنشمُلالتلزي ُ,بيمل ُال بعةُالثانية.

الرسائل الجامعية:
ُُ -1أبلرمين ُمحمدُابمالياُأبلبرم ُ(ُ.)1116دور محكمة العتدل الدوليتة فتي تطتوير مفهتوم
سيادة الدولة ُمنالةُما نتيمُغيمُمنشلم ُرليهةُالحقهل ُ امعهةُالشهم ُاأللنه ُعمهانُ:
األمدن.
ُُ -1آطُابمالياُ,لاشاُبنُعلضُبنُأحمد ُ(ُ.)1112ستيادة الدولتة بتين مفهومهتا التقليتدي
وظتتتاهرة التتتتدويل ,من ههالةُما ن ههتيمُغي ههمُمنش ههلم ُ,رلي ههةُالحق ههل  ُ,امع ههةُالش ههم ُاأللنه ه ُ,
عمان:األمدن.
ُُ -2محمههلد ُمحمههدُالحنههنُللههدُأحمههد ُ(ُ.)1115مظتتاهر حمايتتة البيئتتة فتتي القتتانون التتدولي
وأثتتتره علتتتى التشتتترير الموريتتتتانيُ،من ههالةُما ن ههتيمُغي ههمُمنش ههلم ُرلي ههةُالحق ههل ُ امع ههةُ
ال زائمُ:ال زائم.
ُُ -4مل ه ف ُ,رههمزان ُ(ُ.)1115مبتتدأ مستتؤولية الحمايتتة فتتي ظتتل مبتتادئ وأحكتتام القتتانون
الدولي العتامُ,منهالةُدرتهلمااُغيهمُمنشهلم ُ,رليهةُالحقهل ُلالعلهلاُالنيانهية ُ,امعهةُأبه ُبرهمُ
بلقايدُ,تلمنانُ:ال زائمُ .
ُُ -5نلههيم  ُ,ليههط ُ(ُ.)1111التتتدخل اال نستتاني دراستتة حالتتة الع تراقُ,منههالةُما نههتيمُغيههمُ
منشلم  ُ,امعةُال زائمُ:ال زائم.
ُ
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المقاالت واألبحاث:
(ُ http://www.m.huffpost.com/ar/entry/10712346. (29/6/2016
)ُ www.ibn-rushd.0rg. (24/4/2017
 .1األبال ههيميُ,ف ههامل ُمحم ههد ُ( )1111تطتتتور التشتتتريعات العربيتتتة فتتتي مواجهتتتة العولمتتتةُ.
األلمااُ .1111/2/12ُ,
 .1أبلاللفا ُأحمد ُ(ُ )1119المالمت األساستية للمحكمتة الجنائيتة الدوليتة ُد امنهةُمنشهلم ُفه ُ
رته ههامُالمحرمه ههةُال نائيه ههةُالدلليه ههةُ:المؤامه هها ُالدنه ههتلميةُ(مشه ههملعُره ههانلنُنمه ههلذ

) ُاعه ههدادُ

المنتشامُشميفُعتلا ُ ُ 7منشل ام ُالل نةُالدلليةُلللليمُاألحمم ُالقالم ُ .
 .2األ ه ههم ُ,محمه ههد ُ(ُ )1998العتتتتترب والعولمتتتتتة ,متتتتتا العمتتتتتل ُ,م له ههةُالمنه ههتقبطُالعمب ه ه ُ,
العددُ,119ممرزُدمانا ُاللحد ُالعمبيةُ,بيمل ُ .
 .4أمين ُ,هلط ُ(ُ )1999العولمة والتنمية العربية من حملة نتابليون التى جولتة األوروغتواي
(ُ,)0558-0258ممرزُدمانا ُاللحد ُالعمبيةُ .
 .5أمين ُحنن ُ(ُ )1994مقدمات لقانون للبيئة ُالنيانةُالدللية ُالعددُُ .1994ُ 177
 .6بشيمُ,بشيمُمحمدُعل ُ( )1115عشرون عام ا على ابرام بروتوكتول دايتتون للستالم فتي
البوستتنة والهرستتك ..هتتل متتا زالتتت تبعتتات النتزاع وآثتتار التهجيتتر حااتترة فتتي منطقتتة البلقتتان
الغربيتتة ُ,بح ه ُمنشههلمُعل ه ُاألنتمن ه ُعل ه ُملر ه www.sudanesonline.com. :
)ُ (12/05/2015
 .7بقن ه ُمبههامكُعمههم .مفهتتتوم العولمتتتة ونشتتتأتها ُمقههاطُمنشههلمُعل ه ُاانتمن ه ُعل ه ُال هماب ُ
األلرتملن ُ .http://www.saaid.net/Doat/mubarkl5.htm:
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 .8بلبههل ُ,محمههد ُ(ُ )1116أثتتر التح توالت الدوليتتة الراهنتتة علتتى مفهتتوم الستتيادة الوطنيتتةُ,
مق ههاطُمنش ههلمُفه ه ُم ل ههةُل ههد ُن ههيت ُ,عله ه ُاله هماب ُاالرتملنه ه ُ:

www.oujdacity.

ُ Net/regional-article-1676-ar.html
 .9البيئتتتة والقتتتانون التتتدولي اال نستتتاني ُ(ُ )1111مق ههاطُمنش ههلمُعله ه ُملره ه ُالل ن ههةُالدللي ههةُ
للل ه ه ه ههليمُاألحم ه ه ه ههمُعله ه ه ه ه ُش ه ه ه ههبرةُاألنتمنه ه ه ه ه http://www.icrc.org/ara/war-and-:
)ُ–ُlaw/conduct-hostilities/environmemt-warfare.htm. (15/04/2010
.11

ال ابميُ,محمدُعابهد ُ(ُ )1998العولمة والهوية الثقافيةُ,عشتر طروحتاتُ,م لهةُ

المنتقبطُالعمب ُ,العددُُ,118ممرزُدمانا ُاللحد ُالعمبيةُ,بيمل ُ .
 .11ال ههليل ُ,عمههمل ُ(ُ )1994األمتتتم المتحتتتدة وحقتتتوق اال نستتتان :تطتتتور األليتتتاتُ,النيانههةُ
الدلليةُ,ممرزُاأللمااُ,القالم ُ,العددُُ .117
.11

خليطُ,محملد ُ( ،)1119العولمتة والستيادة اعتادة صتياغة وظتائف الدولتةُ,بحه ُ

منشههلمُعل ه ُاانتمن ه ُعل ه ُملر ه ُمنتههديا ُدامُالعلههلاُالقانلنيههةُلاانههلميةُلااننههانية:
ُ www.Adelamer.com
.12

المشههيديُ,أحمههد ُ(ُ )1994التطتتورات الدوليتتة الراهنتتة ومفهتتوم الستتيادة الوطنيتتةُ,

نلنلةُبحل ُنيانيةُ,ممرزُالبحل ُلالدمانا ُالنيانية ُ,امعةُالقالم ُ .
 .14ميهاح ُأمينهة ،قدستتية ستتيادة الدولتة القوميتتة بتين التفكتتك واال نتتدما ُالملنهلعةُال زائميههةُ
للد امن ه ه ه هها ُالنيان ه ه ه ههيةُلاألن ه ه ه ههتماتي ية ُبحه ه ه ه ه ُمنش ه ه ه ههلمُعله ه ه ه ه ُاألنتمنه ه ه ه ه ُعله ه ه ه ه ُالملره ه ه ه ه ُ:
ُ www.politics-dz.com
 .15اللالحُ,عبدالمحمنُأنهماعيط ُ( ،)1988دراستة نقديتة لميثتاق منظمتة الوحتدة األفريقيتةُ,
م لةُالنيانةُالدلليةُ,القالم ُ,العددُ .92
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ُ .16عاممُ,للحُالدين ُ(ُ.)1994األمم المتحدة في ظل التحوالت الراهنتة والنظتام التدولي,
مجلة البحوث والدراسات السياسية ُ,امعةُالقالم ُ:ملم.
.17

عبههداهللُ,ان ههماعيطُل ههبمي ُ(ُ )1997الكوكبتتتة :الرأستتتمالية فتتتي مرحلتتتة متتتا بعتتتد

االمبرياليةُ,م لةُالمنتقبطُالعمب ُ,العددُ,111ممرزُدمانا ُاللحد ُالعمبيةُ,بيمل ُ .
.18

عبيدُ,نايفُعل ُ(ُ )1997العولمة والعربُ,م لةُالمنتقبطُالعمب ُ,العهددُُ,111

ممرزُدمانا ُاللحد ُالعمبيةُ,بيمل ُ .
 .19العمب ه ُ,نبيههط ُ(ُ )1992األمتتم المتحتتدة والنظتتام التتدولي الجديتتدُ,النيانههةُالدلليههةُ,ممرههزُ
األلمااُ,القالم ُ:ملمُ,العددُُ .114
 .11علههاُالههدينُ,محمههلد ُ( ،)1996ثتتورة المعلومتتات ووستتائل األتصتتال :التتتأثيرات السياستتية
لتكنولوجيا اال تصال :دراسة وصفيةُ,النيانةُالدلليةُ,ممرزُاأللمااُ,العددُُ .112
 .11عللان ُعبدالرميا ُ(ُ )1114التتدخل العتبتارات انستانية ُم لهةُالحقهل ُ امعهةُالبحهمين ُ
الم لدُاأللط ُالعددُالثان ُيلليلُ .1114
.11

عمامنههةُ,لههلحُالههدين ُ( ،)1998العولمتتتةُ,م لههةُالمهنههدسُاألمدن ه ُ,العههددُُ,65

تلدمُعنُنقابةُالمهندنينُاألمدنيينُ,عمانُ .
 .12العين  ُ,هلطُيانهين ُ(ُ )1111الستيادة بتين مفهومهتا التقليتدي والمعاصترُ,دراستة فتي
مدى تدويل السيادة فتي العصتر الحااترُ,م لهةُ امعهةُدمشه ُللعلهلاُاارتلهاديةُلالقانلنيهةُ,
الم لدُُ,16العددُاأللطُ .
 .14غههال ُ,ب ههمسُب ههمس ُ(ُ )1992حقتتتوق اال نستتتان بتتتين الديمقراطيتتتة والتنميتتتةُ,النيان ههةُ
الدلليةُ,ممرزُاأللمااُ,القالم ُ,العددُُ .114
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 .15غههال ُ,ب ههمسُب ههمس ُ(ُ )1992حقتتتوق اال نستتتان بتتتين الديمقراطيتتتة والتنميتتتةُ,النيان ههةُ
الدلليةُ,ممرزُاأللمااُ,القالم ُ,العددُُ .114
 .16غههال ُ,ب ههمسُب ههمس ُ(ُ )1994األمتتم المتحتتدة واحت تواء الصتتراعات العرقيتتة السياستتية
الدوليةُ,النيانةُالدلليةُ,ممرزُاأللمااُ,القالم ُ,العددُ(ُ,)115ينايمُُ .1994
 .17غههال ُ,ب ههمس ُ(ُ )1995األمتتتم المتحتتتدة ومستتتؤولية مواجهتتتة المعانتتتاة البشتتترية ُ,ميههد ُ
األلمااُالملميةُف ُُ .1995/8/17
 .18فههاي ُ,محمههد ُ( ,)1111حقتتوق اال نستتان فتتي عصتتر العولمتتة :رؤيتتة عربيتتةُ,ب هملينُ14-
مامسُُ,1111منشلمُعل ُاألنتمن ُعل ُالملر ُ:
 .19رمينُللدُ,رمينهتلفم ُ(ُ )1994هتل هنتاك حتق للتتدخل ألغتراض انستانيةُ,ملخهاُبحه ُ
منشلمُف ُالنيانةُالدلليةُُ,ممرزُاأللمااُ,العددُ(ُ,)115ينايمُُ .1994
 .21الم ذلمُ,أنامة ُ(ُ )1991المتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلقةُ,النيانهةُ
الدلليةُ,العددُُ .119
 .21المنههفمُ,محمههدُلههالح ُ(ُ )1996النظتتام التتدولي الجديتتد وموقتتر العتترب منتتهُ,م لههةُممرههزُ
اللثائ ُلالدمانا ُاألننانيةُ,العددُ(ُ,)8الدلحةُ .
 .21مل ف ُ,لالة ُ(ُ )1998العولمة دور جديد للدولةُ,م لةُالنيانةُالدلليةُ,العددُُ .142
 .22مرتههمُالعمههطُالههدلل ُ( )1114عولمتتة عادلتتة :تتتوفير الفتترص للجميتتر ُالل نههةُالعالميههةُ
المعنيةُبالبعدُاا تماع ُال بعةُاأللل ُ نيف ُأبميطُ.1114
 .24نالم ُأحمهد ُ( )1116حكاية خرو بريطانيا من اال تحاد األوروبتي كلهتاُ,بحه ُمنشهلمُ
عل ُاألنتمن ُعل ُملر :
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 .25نافعههةُ,حنههن ُ(ُ )1996دور األمتتم المتحتتدة فتتي تحقيتتق الستتلم واألمتتن التتدوليين فتتي ظتتل
التحوالت العالمية ال ارهنة في األمم المتحدة :ارورات االصالب بعد نصف قرن وجهة نظتر
عربيةُ,ممرزُدمانا ُاللحد ُاألفميقيةُ,بيمل ُ .
.26

نعلمرينُ,فيتال ُ(ُ )1991العتالم العربتي بعتد حترب الخلتيج :نظترة متن موستكوُ,

منشههلمُفه ُ:م ملعههةُبههاحثينُ,مههاذاُبعههدُعالههفةُاللههحماء؟ُمؤيههةُلمنههتقبطُالشههم ُاأللنه ُ,
ممرزُاأللمااُللتم مةُلالنشمُ,القالم ُ .
 .27لنداليُ,حنااُأحمدُمحمد ُ(ُ )1994مدى التزام مجلس األمن بقواعد الشرعية الدولية-
نظرة واقعية ومستقبلية ,السياسة الدوليةُ,العددُ,11يلليلُُ .1994
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اال تفاقيات والمعاهدات الدولية:
ُ -1اتفاريةُملنتفيديلُلحقل ُللا با ُالدلطُلننةُ.1922
ُ -1ميثا ُليئةُاألماُالمتحد ُ.1945
ُ -2اتفاريةُفييناُلقانلنُالمعالدا ُلعااُ.1969
ُ -4ااتفاريةُالدلليةُلحمايةُ مي ُحقل ُالعماطُالمها مينُلأفمادُأنملاُلعااُ.1991
ُ -5نيااُملماُاألنان ُالخااُبانشاءُالمحرمةُال نائيةُالدلليةُ.1998
ُ -6ااتفاريةُالدلليةُلحمايةُ مي ُاألشخااُمنُااختفاءُالقنميُلعااُ.1116
ُ -7ااتفاريةُالدلليةُلحقل ُاألشخااُذليُاألعارةُلعااُ.1116

ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة وتقارير األمين العام:
ُ -1تلليةُرقم ُ 381اللادم ُعنُال معيةُالعامة ُف ُُ17تشمينُالثان ُُ .1951
 -1قرار رقم ُ 0901اللادم ُعنُال معيةُالعامةُ,ف ُُ14رانلنُاأللطُُ .1961
ُ -2تلليةُرقم ُ 7030اللادم ُعنُال معيةُالعامة ُف ُُ11رانلنُاأللطُ.1965
ُ -4ااعلنُاللادمُعنُمؤتممُاألماُالمتحد ُالمعن ُبالبيئةُالبشميةُ(انتلرهللا ُ.)1971
 -5ق ترار رقتتم ُ 013/33اللههادمُعههنُال معيههةُالعامههة ُف ه ُعههااُُ1981المتعل ه ُبشهههنُعههداُ
لازُالتدخطُب مي ُأنلاع ُف ُالشؤلنُالداخليةُللدلطُ.
 -6قرار رقم ُ 3/7/378اللادمُعنُال معيةُالعامةُ,ف ُُ15رانلنُالثان ُُ,1975الخااُ
بميثا ُحقل ُالدلطُللا باتهاُاارتلادية ُاللثيقةُالممرمة.)Res/A/2181/14(ُ:
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ُ -7الدلم ُالحاديةُلالعشملنُلل معيةُالعامهةُلألمهاُالمتحهد ُ(ُ,)1984التعليه ُمرهاُ 11:المهاد ُ
(ُ1ح ُتقميمُالمليم).
 -8قتتتترار رقتتتتم ُ 59/19الل ههادمُعهههنُال معيه ههةُالعامهههة ُفه ه ُُ14ر ههانلنُاأللط/دينه ههمبمُ 1991
الملادُ.1 1 2 4اللثيقةُمراA/RES/45/94ُ:
 -9قرار رقم ُ 010/18اللادمُعنُال معيةُالعامة ُف ُُ11دينهمبمُُ 1992لالخهااُبانشهاءُ
منلمُالمفلضُالنام ُلحقل ُااننان ُنيليلمكُ.1992
 -11التقميههمُالنههنليُالمقههداُُرههلف ُعنههان ُاألمههينُالعههااُلمنيمههةُاألمههاُالمتحههد ُ(ُ )1999حههلطُ
من ُانداعُالحملمُلانتقاءُالثملا ُتحدُعالم ُمتناا ُمنيمةُاألماُالمتحد ُنيليلمك.
ُُ -11التقميمُالنهنليُلألمهينُالعهااُلألمهاُالمتحهد ُ(ُ )1115فه ُ هلُمهنُالحميهةُأفنهحُ:لهلمُ
تحقي ُالتنميةُلاألمنُلحقل ُاألننانُلل مي .
ُُ -11رلمةُاألمينُالعااُلألماُالمتحد ُبانُر ُملن ُبملينُ15ُ,تملزُُ .1118

محكمة العدل الدولية
ُ -1مل زُاألحرهااُلالفتهالىُلاأللامهمُاللهادم ُعهنُمحرمهةُالعهدطُالدلليهةُُ,1991-1948
منشل ام ُاألماُالمتحد ُ,نيليلمكُ,1991ُ,اللثيقةُ(ُ )ST/LEG/SER.F/1

منظمة العفو الدولية
 -1منيمةُالعفلُالدللية ُاللثيقةُمراُ :
ُ,IOR 40/001/2044الخالةُبالمحرمةُال نائيةُالدلليةُ .
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