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ملخص البحث
تعتبــر ســلطة اســتخدام القــوة العســكرية فــي إطــار نظــام األمــن الجماعــي ،وعمــا بنصــوص
الفصــل الســابع مــن الميثــاق وتحديــدا المــادة  42منــه ،مــن بيــن الســلطات الممنوحــة لمجلــس
األمــن بمقتضــى ميثــاق األمــم المتحــدة بهــدف الحفــاظ علــى الســلم واألمــن الدولييــن أو إعادتهمــا
إلــى نصابهمــا ،مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه التدابيــر التــي يتخذهــا المجلــس يشــترط فيهــا تكييــف
الوضــع مســبقا لتحديــد مــا إذا كان يهــدد الســلم أو يخــل بــه أو يشــكل عمــا مــن أعمــال العــدوان
وفــق مــا جــاء فــي المــادة  39مــن الميثــاق.
كمــا بيَّــن ميثــاق األمــم المتحــدة اآلليــات التــي يتــم بموجبهــا تنفيذ قــرارات مجلــس األمــن المتضمنة
اســتخدام القــوة العســكرية عمــا بنــص المــادة  ،43هــذه األخيــرة تســتلزم مــن الــدول األعضــاء
وضــع القــوات الالزمــة تحــت تصــرف مجلــس األمــن لتنفيــذ قراراتــه ،وذلــك عــن طريــق اتفاقــات
تبــرم بيــن المجلــس والــدول األعضــاء ،غيــر أن ذلــك لــم يتــم إلــى اآلن ،ممــا جعــل مجلــس األمــن
يرخــص للــدول اســتخدام القــوة ،وهــو مــا طــرح التســاؤل حــول شــرعية هــذه الممارســة التــي لجــأ
إليهــا مجلــس األمــن فــي أكثــر مــن مناســبة .ومــن ثــم فــان هــذه الدراســة تهــدف إلــى البحــث عــن
مشــروعية الممارســة الدوليــة الجديــدة لمجلــس األمــن والتــي تتضمــن ترخيــص الــدول اســتخدام
القــوة بيــن نصــوص الميثــاق والقواعــد القانونيــة ذات الصلــة ،مقارنــة بالممارســة الدوليــة.
الكلمات الدالة :استخدام القوة ،األمن الجماعي ،مجلس األمن ،ميثاق األمم المتحدة
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استخدام القوة برتخيص من مجلس األمن يف إطار األمن
ّ
مقـدمـة
منــح ميثــاق األمــم المتحــدة لمجلــس األمــن مهمــة الحفــاظ علــى الســلم واألمــن الدولييــن بموجــب
المــادة  24منــه ،وخـ َّول لــه الســلطات الالزمــة للقيــام بأعبــاء هــذه الوظيفــة ،ومــن أهمهــا ســلطة
اتخــاذ تدابيــر األمــن الجماعــي تطبيقــا ألحــكام الفصــل الســابع مــن الميثــاق ،غيــر أن المجلــس ال
يمكنــه تطبيــق هــذه التدابيــر إال بعــد أن يقــرر أن الوقائــع المعروضــة عليــه تشــكل تهديــدا للســلم أو
إخــاال بــه ،أو تشــكل عمــا مــن أعمــال العــدوان اســتنادا إلــى المــادة  39مــن الميثــاق(((.
يضــاف إلــى ذلــك ،أن القــرار الصــادر عــن مجلــس األمــن والــذي يتضمــن إعمــال التدابيــر
العســكرية (م  ،)42أو تدابيــر األمــن الجماعــي يعــد مــن أشــد القــرارات بمــا يتضمنــه مــن تدابيــر
قســرية قــد يتخذهــا المجلــس ضــد الــدول المنتهكــة للميثــاق ،هــذا األخيــر حــدد اآلليــة التــي يتــم
بموجبهــا تنفيــذ مثــل هــذا القــرار وفــق مــا تنــص عليــه المــادة  43مــن الميثــاق ،والتــي تتطلــب
أن تضــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة تحــت تصــرف المجلــس القــوات الالزمــة لتنفيــذ
قراراتــه ،ويتــم ذلــك وفقــا التفاقــات تبــرم بيــن المجلــس والــدول األعضــاء ،إال أن ذلــك لــم يحــدث
إلــى اليــوم((( ،وهــو مــا دفــع بالمجلــس إلــى تقديــم ترخيــص فــي عــدة حــاالت إلــى الــدول األعضــاء
والمنظمــات اإلقليميــة الســتخدام القــوة العســكرية بهــدف مواجهــة حــاالت التهديــد بالســلم واألمــن
الدولييــن ،وقــد ســاهمت ممارســة المجلــس هــذه فــي تكريــس نظريــة الترخيــص باســتخدام القــوة
مــن خــال لجــوء المجلــس لذلــك فــي أكثــر مــن حالــة مثلمــا حــدث فــي حــرب الخليــج الثانيــة
وتدخــل حلــف الناتــو فــي كل مــن كوســوفو عــام ((( ،1999وليبيــا عــام  2011تحــت مبــرر
الترخيــص الضمنــي مــن طــرف مجلــس األمــن الســتخدام القــوة.

(1) Nathalie Thomé, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII de la charte des Nations Unies, presse universitaires d’AixMarseille-PUM, 2005, France, p: 147 ; Mirko Zambelli, La constatation des situations
& de l’article 39 de la charte des Nations Unies par le Conseil de sécurité, HELBING
LICHETEHAHN, 2002, Genève, p: 85.
(((قام مجلس األمن بموجب قراره الصادر في  16فبراير /شباط  1946بتكليف لجنة أركان الحرب بدراسة األبعاد
العسكرية للمادة  43وتحديد كيفية وضع الترتيبات التي تتضمنها موضع التنفيذ ،وعلى أثر ذلك عقدت اللجنة
سلسلة من االجتماعات تمكنت من خاللها من صياغة المبادئ األساسية التي يجب أن تحكم عملية تشكيل وتنظيم
قوات األمم المتحدة المسلحة ،المفترض إنشاؤها وفقا لما تنص عليه المادة  ،43وأرسلت تقريها إلى مجلس األمن
في بداية عام  1947لكن مناخ الحرب الباردة أدى إلى تجميد عمل اللجنة ،وهو ما أشارت إليه اللجنة في تقريرها
المقدم إلى مجلس األمن في العام ذاته ،أنظر -:أحمد سيد أحمد ،مجلس األمن فشل مزمن وإصالح ممكن( ،
القاهرة :مركز األهرام للنشر والترجمة والتوزيع ،)2010 ،ط  ،1ص.32 :
(((مصطفى عبد العزيز سالم أبو ربيع ،استخدام القوة بتفويض من مجلس األمن( ،رسالة للحصول على درجة
الماجستير في القانون ،كلية الدراسات الفقهية والقانونية ،جامعة آل البيت ،األردن ،)2007 ،ص.2 :

324

يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

خالد أبو سجود حساين ( ) 348-323
إشكالية الدراسة
طــرح تواتــر مجلــس األمــن علــى ترخيــص الــدول اســتخدام القــوة خالفــا لآلليــة المرســومة فــي
ميثــاق األمــم المتحــدة العديــد مــن التســاؤالت يمكــن تلخيصهــا فيمايلــي :مــا هــو مفهــوم القــوة
الــواردة فــي المــادة 2/4؟ ومــا هــي االســتثناءات الــواردة عليــه؟ وهــل يتضمــن الميثــاق نصــا
يجيــز لمجلــس األمــن ترخيــص صالحياتــه المتعلقــة باســتخدام القــوة للــدول؟ وهــل يمكــن القــول
أن تواتــر المجلــس علــى ترخيــص الــدول باســتخدام القــوة يشــكل خروجــا عــن أحــكام الميثــاق؟
انطالقــا ممــا ســبق ورغبــة منــا فــي إثــراء النقــاش والجــدل القانونــي الــذي أثيــر بشــأن الممارســة
الدوليــة الجديــدة لمجلــس األمــن والتــي تتضمــن ترخيــص الــدول اســتخدام القــوة العســكرية،
ســنحاول دراســة اإلطــار العــام الســتخدام القــوة فــي العالقـــات الدوليــة (أوال) واالســتثناءات
الــواردة عليــه (ثانيــا) ،مــع القيــام بقــراءة قانونيــة ألســاس ترخيــص مجلــس األمــن الــدول اســتخدام
القــوة (ثالثــا) ،لنصــل أخيــرا إلــى بحــث مــدى شــرعية الحــاالت التــي تــم فيهــا اســتخدام القــوة فــي
الممارســة (رابعــا).
أوال :مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية
عــرف مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة فــي العالقــات الدوليــة تطــورا كبيــرا منــذ إقــرار ميثــاق بريــان
كيلــوغ عــام  ،1928ثــم إبــرام ميثــاق األمــم المتحــدة عــام  ،1945هــذا األخيــر نــص علــى منــع
اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها فيمــا بيــن الــدول األعضــاء لتســوية نزاعاتهــا الدوليــة،
حيــث أصبحــت هــذه القاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي الملزمــة وفــق مــا جــاء فــي المــاد 2/4
مــن الميثــاق(((.
1 .1مفهوم استخدام القوة وفقا لميثاق األمم المتحدة
حظــرت المــادة  2/4مــن ميثــاق األمــم المتحــدة صراحــة اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها في
العالقــات الدوليــة ،إذ جــاء فيهــا أنــه «يمتنــع أعضــاء الهيئــة جميعــا فــي عالقاتهــم الدوليــة عــن
(((تم إبرام ميثاق بريان كيلوغ المعروف أيضا بميثاق باريس بمبادرة فرنسية وأمريكية ،وقد تم التوقيع عليه في
 27أغسطس /آب  1928من جانب  15دولة من بينها جميع الدول الكبرى ودخل حيز النفاذ في  24يوليو /تموز
 ،1929كما تضمن ميثاق بريان كيلوغ مادتين نصت المادة األولى منه على أن «األعضاء السامين المتعاقدين
يعلنون بكل جدية باسم شعوبهم بأنهم يدينون اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية ،وقد تنازلوا عنها
كوسيلة لتحقيق السياسات العامة» ،بينما جاء في المادة الثانية أن «األعضاء السامين المتعاقدين يتفقون على أن
أي تسوية أو حل للنزاعات الدولية والخصومات ،مهما كان نوعها وأيا كان مصدرها ،والتي يمكن أن تقوم بينهم
ال يمكن حلها إال بالطرق السلمية» ،أنظر:
 سمعان بطرس فرج هللا ،جدلية القوة والقانون في العالقات الدولية المعاصرة ( ،القاهرة :دار الشروقالدولية ،)2008 ،ط  ،1ص.62 :
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الجامعي ( ) 348-323
استخدام القوة برتخيص من مجلس األمن يف إطار األمن
ّ
التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد ســامة األراضــي أو االســتقالل السياســي ألي دولــة
أو علــى أي وجــه أخــر ال يتفــق ومقاصــد «األمــم المتحــدة»(((.
ومــن ثــم فقــد فرضــت هــذه المــادة علــى الــدول األعضــاء االلتــزام بعــدم اســتخدام القــوة فــي
عالقاتهــم الدوليــة ،كمــا ذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــن منعــت مجــرد التهديــد باســتخدامها فقــط،
بشــكل أصبــح معــه مبــدأ عــدم مشــروعية اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها ،مــن قواعــد
القانــون الدولــي العــام الثابتــة والمســتقر عليهــا.
ومــع ذلــك فــان الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثانيــة لــم تحــدد مفهــوم القــوة التــي تشــير إليهــا ،ويعتقــد
البعــض أن المقصــود بالقــوة هنــا هــي القــوة المســلحة أو العســكرية فقــط ،باعتبــار أن تطبيــق هــذه
القــوة أو اســتخدامها إنمــا يتــم بواســطة حــرب عدوانيــة أو هجــوم مســلح أو عــدوان ترتكبــه الــدول
باســتخدام قواتهــا المســلحة أو جماعــة تابعــة لهــا أو مســندة مــن قبلهــا ،وســندهم فــي ذلــك عبــارة
القــوة المســلحة التــي تضمنتهــا ديباجــة الميثــاق(((.
يتضــح أن الميثــاق لــم يســتعمل عبــارة اللجــوء إلــى الحــرب وفضــل اســتعمال مصطلــح القــوة
وذلــك لشــمولية وعموميــة هــذا األخيــر حيــث يشــمل كل اســتخدامات القــوة الموجهــة ضــد
االســتقالل السياســي والوحــدة الترابيــة للــدول ،كمــا يضــم أعمــال العــدوان والمســاس بســيادة
الــدول األخــرى(((.
هــذا ،ونشــير إلــى أن نــص المــادة  4 /2مــن ميثــاق األمــم المتحــدة أثــار نقاشــا فقهيــا كبيــرا فيمــا
يخــص دالالت بعــض األلفــاظ الــواردة فيــه ،حيــث يــرى جانــب مــن الفقــه أن لفــظ القــوة كمــا
جــاء فــي نــص المــادة  2/4يســتدعي التمييــز بينــه وبيــن اســتعمال القــوة المســلحة التــي تأخــذ شــكل
االعتــداءات العســكرية ضــد ســامة األراضــي أو االســتقالل السياســي للــدول ،وبالتالــي ال يجــوز
اعتبــار التهديــدات والحــرب اإلعالميــة أو تشــجيع وإثــارة االضطرابــات الداخليــة عمــا مــن
أعمــال القــوة العســكرية(((.
بينمــا يــرى االتجــاه الثانــي –وهــو الــرأي الــذي نميــل إليــه -أن لفــظ القــوة الــوارد فــي نــص المــادة
 2/4مــن الميثــاق ،يتضمــن جميــع أعمــال العــدوان التــي يحرمهــا القانــون الدولــي ،مادامــت
((( أنظر نص المادة  2/4من ميثاق األمم المتحدة.
(((محمد وليد إسكاف ،حق استخدام القوة ودوره في العالقات الدولية( ،مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق
المدنية ،)2009 ،ص.16 :
(((محمد بوسلطان ،حماية األمن والسلم من خالل نظام األمم المتحدة :التطورات الحديثة» ،عشرية من العالقات
الدولية (1990ـ ( ،)2000الجزائر :منشورات مركز التوثيق والبحوث اإلدارية ،)2001 ،ص. 35 :
(((حول هذا الرأي أنظر؛ سعيد سالم جويلي ،استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي العام في زمن السلم ،المجلة
القانونية االقتصادية ،جامعة الزقازيق ،مصر ،1993 ،العدد الخامس ،ص.62 :
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تشــكل انتهــاكا لســيادة الدولــة ،بمــا فــي ذلــك التحريــض عــن طريــق وســائل اإلعــام وإثــارة
االضطرابــات الداخليــة ،هــذه الصــور تدخــل كلهــا فــي دائــرة مفهــوم القــوة طبقــا لنــص المــادة
(((.2/4
كمــا أن الميثــاق وعلــى الرغــم مــن إدراجــه للعــدوان إال أنــه لــم يتضمــن أي تعريــف لــه ،وهــو
مــا جعــل الجمعيــة العامــة تبــذل العديــد مــن الجهــود لتعريفــه بشــكل تمخــض عنــه صــدور القــرار
 3314بتاريــخ  14ديســمبر /كانــون األول  1974فــي دورتهــا رقــم  29حيــث نــص فــي المــادة
األولــى منــه علــى أن العــدوان هــو اســتخدام القــوة المســلحة مــن جانــب دولــة ضــد ســيادة ووحــدة
األراضــي اإلقليميــة أو االســتقالل السياســي لدولــة أخــرى ،أو بــأي طريقــة أخــرى ال تتماشــى مــع
ميثــاق األمــم المتحــدة(((.
وقــد منــح القــرار كامــل الســلطة التقديريــة لمجلــس األمــن فــي تقديــر حــاالت العــدوان واتخــاذ
التدابيــر المقــررة فــي الفصــل الســابع مــن الميثــاق لمواجهتهــا ،مــع اإلشــارة إلــى أن المــادة الثالثــة
مــن القــرار  3314ورغــم تحديدهــا للحــاالت التــي تمثــل عدوانــا إال أن المــادة الرابعــة تركــت
لمجلــس األمــن مطلــق الســلطة فــي تحديــد حــاالت أخــرى تشــكل عدوانــا بمقتضــى ميثــاق األمــم
المتحــدة(((.
2 .2الطبيعة القانونية لمبدأ حظر استخدام القوة
أصبحــت قاعــدة تحريــم اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها -فــي غيــر الحــاالت االســتثنائية
التــي يبــاح فيهــا اســتخدام القــوة (األمــن الجماعــي والدفــاع الشــرعي)– قاعــدة آمــرة jus cogens
ال يجــوز الخــروج عليهــا أو االتفــاق علــى مــا يخالفهــا(((.
(((يوسف البحيري ،نظام األمم المتحدة في مواجهة تحوالت الربيع العربي( ،مراكش :المطبعة والوراقة الوطنية
الداوديات ،)2012 ،ص.104 :
(((أشرف محمد الشين ،تعريف جريمة العدوان ومدى المسؤولية عنها ،مجلة مركز بحوث الشرطةـ ،أكاديمية
مبارك لألمن ،يوليو /تموز  ،2005العدد  ،28ص.465 :
(3) Giorgio Gaja,  Réflexions sur le rôle du conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial – à propos des rapports entre maintien de la paix et crimes internationaux des
états », Revue Générale de Droit International Public, 1993, N° 3, p: 300.
(((تعتبر القواعد اآلمرة مجموعة من القواعد التي تتعلق بالنظام العام الدولي ،وهي ملزمة لجميع المخاطبين بالقواعد
الدولية ،فال يجوز االتفاق على ما يخالفها ومن أمثلة تلك القواعد جريمة القرصنة ،جريمة إبادة الجنس والعدوان،
والقواعد التي تتعلق بالحقوق األساسية لإلنسان ،فقد اعتبرت محكمة العدل الدولية اعتبرت المحكمة في حكمها
الصادر في قضية برشلونة تراكشون بتاريخ  5فبراير ( 1970حكم بالمناسبة  )Obiter Dictumأن القواعد
الخاصة بحقوق اإلنسان ذات طابع شامل وعالمي ،وتندرج ضمن القواعد اآلمرة ( )Jus Cogensالتي تتجاوز
االختصاص الوطني ،بحيث يجوز لجميع الدول أن تعتبر بأن لها مصلحة قانونية في حماية هذه الحقوق وبالتالي
فهي التزام في مواجهة الكافة (.)Obligation Erga Omnes
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استخدام القوة برتخيص من مجلس األمن يف إطار األمن
ّ
فقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة فــي العديــد مــن القضايــا أن مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة فــي
العالقــات الدوليــة يعــد مــن قبيــل القواعــد اآلمــرة التــي تشــكل النظــام العــام الدولــي ،فقــد جــاء
فــي حكــم المحكمــة فــي قضيــة مضيــق كورفــو عــام  1949أن قاعــدة حظــر اللجــوء إلــى القــوة
فــي العالقــات الدوليــة تفــرض ذاتهــا ،علــى الرغــم مــن النقائــص التــي تعانــي منهــا منظمــة األمــم
المتحــدة ،كمــا أكــدت المحكمــة أيضــا فــي قضيــة نيكاراغــوا عــام  1986أن تحريــم اســتخدام القــوة
فــي العالقــات الدوليــة ال يشــكل قاعــدة اتفاقيــة فحســب ،بــل يمثــل قاعــدة عرفيــة تفــرض نفســها
فــي اســتقالل تــام عــن ميثــاق األمــم المتحــدة(((.
والواقــع أن تطــور القانــون الدولــي واتجاهــه نحــو منــع الحــرب فــي القانــون الدولــي ،يتمثــل قبــل
كل شــيء فــي العمــل علــى تأكيــد ضــرورة تســوية النزاعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية ،لذلــك
عملــت منظمــة األمــم المتحــدة منــذ نشــأتها علــى تســوية النزاعــات الـــدولية بالطـــرق الســلمية(((،
وحظــر اســتخدام القــوة فــي العالقــات الدوليــة ،باعتبارهمــا عامليــن أساســيين للحفــاظ علــى الســلم
واألمــن الدولييــن ،وذلــك فــي إطــار احتــرام مبــدأي المســاواة فــي الســيادة بيــن الــدول وعــدم
التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة.
لقــد خطــا ميثــاق األمــم المتحــدة خطــوة حاســمة بتحريمــه اســتخدام القــوة فــي العالقــات الدوليــة
علــى أي وجــه ال يتفــق مــع الميثــاق ،وبالمقابــل أكــد الميثــاق علــى التــزام أعضــاء األمــم المتحــدة
باللجــوء إلــى الوســائل الســلمية لتســوية النزاعــات التــي تنشــب بينهــم ،وأوضــح إعــان مانيــا
لعــام  1982العالقــة بينهمــا فــي الفقــرة الرابعــة مــن ديباجتــه ،وكــذا المــادة األولــى فقــرة  15مــن
اإلعــان(((.
كمــا أكــدت هــذه العالقــة مواثيــق دوليــة وإقليميــة أخــرى ،منهــا ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة لعــام
((( ،1945وميثــاق بوغوتــا  Bogotaالصــادر فــي  30أفريــل /نيســان  ،1948ومعاهــدة البلــدان
األمريكيــة للمســاعدة المتبادلــة لعــام  ،1947والفقــرة األخيــرة مــن الفــرع الثانــي مــن اإلعــان
الخــاص بالمبــادئ المرشــدة للعالقــات بيــن الــدول المشــتركة التــي تضمنتهــا الوثيقــة الختاميــة
-I.C.J, Reports (1970), para 34, p 32.
(1) Olivier Corten, le droit contre la guerre –l’interdiction du recours à la force en Droit
International Contemporain, édition A. Pédone, 2008, Paris, p: 295.
(((جاء في المادة  2/3من الميثاق «يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال يجعل
السلم واألمن والعدل الدولي عرضة للخطر «.
(((أكدت القرة  15من الفرع األول من إعالن مانيال على أنه «ليس في وجود نزاع ما ،وال في إخفاق إجراء ما
من إجراءات تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ،ما يسمح باستعمال القوة أو التهديد بالقوة من قبل أي من الدول
األطراف في النزاع «.
((( أنظر المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية.
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لمؤتمر األمن والتعاون في أوربا(((.
وبالرغــم مــن العالقــة الوثيقــة الموجــودة بيــن مبــدأ التســوية الســلمية للنزاعــات الدوليــة ومبــدأ
تحريــم اســتخدام القــوة ،إال أنــه يوجــد فــرق بينهمــا ،فــاألول يعــد التزامــا إيجابيــا يفــرض علــى
عاتــق الــدول اللجــوء إلــى الوســائل الســلمية لتســوية نزاعاتهــا ،أمــا الثانــي فهــو التــزام ســلبي
يفــرض علــى عاتــق الــدول واجــب االمتنــاع عــن اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها فــي
العالقــات الدوليــة((( ،إضافــة إلــى ذلــك فــإن خــرق مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة فــي العالقــات
الدوليــة يشــكل عمــا دوليــا غيــر مشــروع ،بــل اعتــداء علــى قاعــدة قانونيــة وعرفيــة فــي الوقــت
ذاتــه ،كمــا أنــه يشــكل جريمــة دوليــة تمــس الســلم واألمــن العالمييــن(((.
ثانيا :االستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة
إن حظــر اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها فــي العالقــات الدوليــة ال يعــد حظــرا مطلقــا،
إذ توجــد بعــض االســتثناءات عــن هــذا المبــدأ نــص عليهــا صراحــة ميثــاق األمــم المتحــدة،
واســتثناءات أخــرى كرســتها الممارســة الدوليــة لمجلــس األمــن.
1 .1استثناءات نص عليها الميثاق
علــى الرغــم مــن تحريــم ميثــاق األمــم المتحــدة الســتخدام القــوة مــن طــرف الــدول أو التهديــد
باســتخدامها ،إال أنــه أورد اســتثناءات علــى ذلــك ،واعتبــر اســتخدام القــوة فيهــا أمــرا مشــروعا،
كاســتخدامها مــن طــرف األمــم المتحــدة فــي إطــار نظــام األمــن الجماعــي ،والدفــاع الشــرعي
الجماعــي والفــردي عــن النفــس مــن قبــل الــدول.
أ -حالة األمن الجماعي
يعــد نظــام األمــن الجماعــي  Sécurité Collectiveنظامــا شــرعيا الســتخدام القــوة لحمايــة
مصالــح المجتمــع الدولــي فــي حفــظ الســلم واألمــن الدولييــن ،وهــذا مــا خولــه ميثــاق األمــم
المتحــدة لمجلــس األمــن نيابــة عــن الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة وتطبيقــا للفصــل الســابع
منــه (المــواد  39إلــى .((()51
(1) Olivier Corten, le droit contre la guerre, p: 250.
(((الخير قشي ،المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية( ،بيروت :المؤسسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،)1999 ،ط  ،1ص.6 :
(3) Nguyen Quoc Dihn, Patrick Dailler et Allain Pellet, Droit international public,
L.G.D.J, 1999, Paris, France, 6 ème Édition, p : 744.
((( محمد بوسلطان ،حماية األمن والسلم ،ص.37 :
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استخدام القوة برتخيص من مجلس األمن يف إطار األمن
ّ
بيــد أن ميثــاق األمــم المتحــدة لــم يتضمــن عبــارة أو مفهــوم األمــن الجماعــي ،هــذا األخيــر يقــوم
علــى قاعــدة أن أمــن الجــزء يرتبــط ارتباطــا عضويــا بأمــن الــكل ،ومــن ثــم يتعيــن علــى هــذا الــكل
ممثــا فــي مجلــس األمــن أن يتصــدى ،مجتمعــا ،ألي عــدوان أو تهديــد قــد تتعــرض لــه أي دولــة
عضــو مــن طــرف دولــة أخــرى.
إن تطبيــق تدابيــر األمــن الجماعــي مــن طــرف مجلــس األمــن ال يمكــن أن يتــم إال بعــد أن يقــرر
أن الوقائــع المعروضــة عليــه تشــكل تهديــدا للســلم أو إخــاال بــه ،أو عمــا مــن أعمــال العــدوان
اســتنادا إلــى المــادة  39مــن الميثــاق(((.
كمــا بيــن الميثــاق فــي المــواد  43 ،42 ،41التدابيــر التــي يمكــن لمجلــس األمــن اتخاذهــا لحفــظ
الســلم واألمــن الدولــي أو إعادتــه إلــى نصابــه وقمــع العــدوان ،وتتنــوع تلــك التدابيــر إلــى تدابيــر
مؤقتــة ،تدابيــر غيــر عســكرية وتدابيــر عســكرية(((.
ويقوم نظام األمن الجماعي الدولي على عدد من األسس تتمثل فيما يلي(((:
•حــق منظمــة األمــم المتحــدة فــي اتخــاذ التدابيــر المشــتركة الفعالــة لمنــع األســباب التــي تــؤدي
إلــى تهديــد الســلم واألمــن الدولييــن.
•التــزام الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بــأن تضــع تحــت تصــرف مجلــس األمــن ،وبنــاء
علــى طلبــه ،كافــة مــا يلــزم مــن القــوات المســلحة والمســاعدات والتســهيالت الضروريــة
للمحافظــة علــى الســلم واألمــن الدولييــن (م .)43
•ينبغــي علــى الــدول األعضــاء أن يكــون لهــا وحــدات جويــة وطنيــة يمكــن اســتخدامها
فــورا فــي أعمــال القمــع الدوليــة المشــتركة ،ولتمكيــن األمــم المتحــدة مــن اتخــاذ التدابيــر
العســكرية العاجلــة ضــد الدولــة المعتديــة ،ويحــدد مجلــس األمــن قــوات هــذه الوحــدات،
ومــدى اســتعدادها (م .)45
•تقــدم الــدول األعضــاء كافــة المســاعدات لألمــم المتحــدة فــي أي عمــل تتخــذه ضــد الدولــة
المعتديــة وفقــا للميثــاق ،كمــا يتعيــن عليهــا االمتنــاع عــن مســاعدة الدولــة المتخــذ ضدهــا
األعمــال القمعيــة (م .)2/5
(((تنص المادة  39من الميثاق على أنه «يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما
وقع عمال من أعمال العدوان ،ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا للمادتين  41و 42
لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه «.
(2) Mohamed Bousoltane, du droit à la guerre au droit de la guerre, 2010, Éditions HOUMA, Algérie, p: 34.
((( أشرف محمد الشين ،تعريف جريمة العدوان ،ص.475 :
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•تخضع كافة تدابير القمع واألعمال العسكرية إلى رقابة وإشراف مجلس األمن.
غيــر أنــه لــم يتــم اســتكمال آليــات نظــام األمــن الجماعــي بســبب ظــروف الحــرب البــاردة التــي
وقفــت دون تطبيــق المــادة  43مــن الميثــاق ،والتــي نصــت علــى إبــرام االتفاقيــات الالزمة لتشــكيل
القــوات الدوليــة والتــي توضــع تحــت تصــرف مجلــس األمــن إلعمالهــا فــي تطبيــق التدابيــر
العســكرية ،كمــا أدت الحــرب البــاردة أيضــا إلــى تعطيــل عمــل لجنــة أركان الحــرب المنصــوص
عليهــا فــي المــادة  47مــن الميثــاق.
هــذا ونشــير إلــى أن المناســبة األولــى التــي لجــأ فيهــا مجلــس األمــن إلــى التدابيــر العســكرية
كانــت خــال الحــرب الكوريــة عــام  ،1950كمــا لجــأ المجلــس إلــى فــرض هــذه التدابيــر أيضــا
أثنــاء حــرب الخليــج الثانيــة عــام  1990بموجــب القــرار  678الصــادر بتاريــخ  29نوفمبــر/
تشــرين الثانــي  ،1990والــذي كان الســند القانونــي لقيــام دول التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة
األمريكيــة باســتخدام القــوة العســكرية لتحريــر الكويــت(((.
ب -حالة الدفاع الشرعي
تعتــرف كافــة النظــم القانونيــة بحــق الدفــاع الشــرعي عــن النفــس فــي حالــة وقــوع اعتــداء ،ولــم
يشــذ ميثــاق األمــم المتحــدة عــن هــذا المبــدأ حيــث أقــر اســتثنا ًء مهمــا يتعلــق بحــق الــدول فــي
اســتخدام القــوة للدفــاع عــن نفســها مــن الطــرف المعتــدي دون أن تكــون مخالفــة لمبــدأ حظـــر
اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا الــوارد فــي المــادة  2/4مــن الميثــاق(((.
هــذا االســتثناء تضمنتــه المــادة  51مــن الميثــاق بنصهــا علــى أنــه «ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا
يضعــف أو ينقــص الحــق الطبيعــي للــدول ،فــرادى أو جماعــات ،فــي الدفــاع عــن أنفســهم إذا
اعتــدت قــوة مســلحة علــى أحــد أعضــاء «األمــم المتحــدة» وذلــك إلــى أن يتخــذ مجلــس األمــن
التدابيــر الالزمــة لحفــظ الســلم واألمــن الدولــي ،والتدابيــر التــي اتخذهــا األعضــاء اســتعماال لحــق
الدفــاع عــن النفــس تبلــغ إلــى المجلــس فــورا ،وال تؤثــر تلــك التدابيــر بــأي حــال فيمــا للمجلــس
–بمقتضــى ســلطته ومســؤوليته المســتمدة مــن أحــكام هــذا الميثــاق -مــن الحــق فــي أن يتخــذ فــي
أي وقــت مــا يــرى ضــرورة التخــاذه مــن األعمــال لحفــظ الســلم واألمــن الدولــي أو إعادتــه إلــى
نصابــه»(((.
(((محمد خليل الموسى ،استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر( ،األردن :دار وائل للنشر والتوزيع،)2004 ،
ص.190 :
(((علي سيف النامي ،التدخل العسكري في أفغانستان وحق الدفاع الشرعي ،مجلة الحقوق للبحوث القانونية
واالقتصادية ،2001 ،العدد الثاني ،جامعة اإلسكندرية ،ص.23 :
(((أنظر نص المادة  51من ميثاق األمم المتحدة.
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استخدام القوة برتخيص من مجلس األمن يف إطار األمن
ّ
وقــد وضــع نــص المــادة  51بعــد عــدة اقتراحــات ومناقشــات جــرت فــي مؤتمــر ســان فرانسيســكو
عــام  1945المتعلــق بإنشــاء منظمــة األمــم المتحــدة ،إذ بــرز اتجاهــان األول يذهــب إلــى أنــه فــي
حالــة فشــل مجلــس األمــن بســبب اســتخدام أحــد األعضــاء الدائميــن لحــق الفيتــو ،فــان الدولــة
المعتــدى عليهــا ســتكون غيــر محميــة إذا لــم يســمح لهــا بممارســة حــق الدفــاع الشــرعي ،أمــا
االتجــاه الثانــي فاعتقــد أنــه البــد مــن زيــادة دور المنظمــات اإلقليميــة واســتغاللها فــي حالــة
الضــرورة ،وذلــك خشــية مــن أن تشــل حركــة هــذه المنظمــات اإلقليميــة بواســطة اســتخدام حــق
الفيتــو مــن األعضــاء الخمســة الدائميــن بمجلــس األمــن؛ لذلــك اقتــرح االتحــاد الســوفيتي أثنــاء
المفاوضــات مــع الــدول الدائمــة العضويــة أن يتــم النــص علــى اســتثناء يبيــح اســتخدام القــوة ،دون
االنتظــار للحصــول علــى إذن مــن مجلــس األمــن ،وتمــت مراجعــة هــذا االقتــراح مــن طــرف
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا ،وقــد تــم تعديلــه ليتطابــق مــع النــص الحالــي للمــادة 51
مــن الميثــاق الســالف ذكرهــا(((.
وتجــدر اإلشــارة إلــى الفــرق الموجــود بيــن األمــن الجماعــي والدفــاع الشــرعي ،هــذا األخيــر تلجــأ
إليــه الــدول ،وهــو إجــراء تتخــذه بموجــب مســؤولياتها الخاصــة وفــق الشــروط المحــددة فــي المــادة
 51مــن الميثــاق ،فــي حيــن يعتبــر األمــن الجماعــي مجموعــة مــن اإلجــراءات الجماعيــة التــي
يتخذهــا مجلــس األمــن تطبيقــا للفصــل الســابع تحــت إشــرافه ورقابتــه(((.
إلــى جانــب ذلــك ،فــان المــادة  51واضحــة وصريحــة فــي وضــع الشــروط والقواعــد التــي يجــب
توافرهــا عنــد ممارســة حــق الدفــاع الشــرعي؛ إذ ال يجــوز اللجــوء إلــى هــذا الحــق إال إذا وقــع
عــدوان أو هجــوم مســلح علــى الدولــة الممارســة لحــق الدفــاع الشــرعي ،إضافــة إلــى شــرط
التناســب ،بمعنــى أن الدفــاع ال يجــوز أن يتــم إال بعــد وقــوع العــدوان ،وأن يكــون بوســيلة مناســبة
ومســاوية للعــدوان ،كمــا اشــترطت المــادة  51أيضــا تبليــغ مجلــس األمــن بالتدابيــر المتخــذة فــورا
باعتبــاره الجهــة المســؤولة عــن حفــظ الســلم واألمــن الدولييــن(((.
أمــا فيمــا يخــص الدفــاع الشــرعي الوقائــي الــذي يعنــي قيــام دولــة أو أكثــر بهجمــات عســكرية
((( علي سيف النامي ،التدخل العسكري ،ص.24 :
((( محمد وليد إسكاف ،حق استخدام القوة ،ص.20 :
(((توجد حالة أخرى يكون استخدام القوة فيها مشروعا ومباحا وهي حروب التحرير التي تخوضها الشعوب في
إطار الحق في تقرير المصير ،وهو حق تضمنته المادة  2 /1من ميثاق األمم المتحدة ،وأيده إعالن الجمعية العامة
رقم  1514الصادر في  14ديسمبر /كانون األول  1960حول منح االستقالل للشعوب المستعمرة ،وكذلك القرار
 2625الصادر في  24أكتوبر /تشرين األول  1970الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية
والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة ،والذي أكد على حق الشعوب في الحصول على الدعم من أجل نيل
استقاللها بما يتفق ومبادئ القانون الدولي ،أنظر:
 عامر الزمالي ،مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني( ،تونس :منشورات المعهد العربية لحقوق اإلنسانواللجنة الدولية للصليب األحمر ،)1997 ،ص.13 :
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اســتباقية ،عندمــا تكــون متأكــدة أو لديهــا مــن األســباب مــا يدفعهــا إلــى االعتقــاد بــأن دولــة أخــرى
أو أكثــر ستشــرع فــي مهاجمتهــا عســكريا ،وعليــه فــان فكــرة الدفــاع عــن النفــس الوقائــي تمنــح
للــدول حــق اســتخدام القــوة العســكرية قبــل تعرضهــا لهجــوم عســكري موجــه ضــد إقليمهــا أو ضــد
قــوات عســكرية تابعــة لهــا موجــودة داخــل إقليمهــا(((.
إن نــص المــادة  51مــن الميثــاق صريــح فــي تأكيــده أن حالــة الدفــاع الشــرعي عــن النفــس ال
تنشــأ إال إذا اعتــدت قــوة مســلحة علــى أحــد أعضــاء األمــم المتحــدة ،غيــر أن تواتــر ســلوك بعــض
الــدول الغربيــة أكــد التفســير الواســع لنــص المــادة  ،51مــن خــال الدفــاع علــى قيــام حالــة الدفــاع
الشــرعي فــي اللحظــة التــي تــرى فيهــا دولــة معينــة أنهــا مهــددة بالعــدوان عليهــا ،وليــس فقــط
كــرد فعــل علــى هجــوم مســلح وقــع عليهــا بالفعــل؛ غيــر أن مشــروعية االســتخدام الوقائــي للقــوة
فــي هــذه الحالــة تخضــع لشــروط محــددة وصارمــة وموضوعيــة تتلخــص فــي التحقــق مــن جديــة
الخطــر الــذي يتعــرض لــه أمــن الدولــة المعنيــة ،وأن يكــون خطــرا داهمــا أو علــى وشــك الوقــوع
( )imminentوال يتــرك مجــاال الختيــار وســيلة أخــرى لدفعــه غيــر اســتخدام القــوة ،وبالتالــي
فــان اســتخدام الدفــاع الشــرعي فــي هــذه الحالــة يكــون عمــا غيــر مشــروع ،وهــذا مــا أكــده
مجلــس األمــن فــي قــراره رقــم  487الصــادر بتاريــخ  19يونيــو  ،1981والــذي أدان باإلجمــاع
قصــف إســرائيل للمفاعــل النــووي العراقــي باعتبــاره انتهــاكا لميثــاق األمــم المتحــدة وقواعــد
القانــون الدولــي العــام(((.
غيــر أننــا نعتقــد أنــه يجــب تفســير نــص المــادة  51مــن الميثــاق تفســيرا ضيقــا ذلــك أن الدفــاع
الشــرعي هــو اســتثناء علــى القاعــدة العامــة التــي تقضــي بحظــر اســتخدام القــوة أو التهديــد
باســتخدامها فــي العالقــات الدوليــة ،واالســتثناء بطبيعتــه يفســر تفســيرا ضيقــا ،إذ ال يجــوز التوســع
فــي تفســيره بغيــر مبــرر ،مــع اإلشــارة إلــى أن شــروط الدفــاع الشــرعي محــددة ومضبوطــة بوقــع
عــدوان مســلح حــال ،ممــا يجعــل أعمــال الدفــاع الشــرعي الوقائــي ضــد أعمــال عدوانيــة مســتقبلية
محتملــة الوقــوع عمــا دوليــا غيــر مشــروع.

((( لمزيد من التفاصيل حول حق الدفاع الشرعي الوقائي ،أنظر:
رانة عطا هللا عبد العظيم عطا هللا ،الدفاع الشرعي الوقائي في ضوء أحكام القانون الدولي -دراسة تطبيقيةتأصيلية ( ،-مصر :دار إيتراك ،)2009 ،الطبعة األولى.
- Julien Détais, « Les Nations Unies et Le droit de légitime défense », Thèse de
Doctorat, Ecole doctorale d’Angers, Université D’ANGERS, 2007, France.
- Batyah Sierpinski, « La légitime défense en droit international : quelques observations sur un concept juridique ambigu », Revue Québécoise de Droit International, 2006, n° 01, pp : 79- 120.
((( سمعان بطرس فرج هللا ،جدلية القوة والقانون ،ص.474 :
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استخدام القوة برتخيص من مجلس األمن يف إطار األمن
ّ

2 .2استثناءات كرستها الممارسة الدولية لمجلس األمن

ســبق وأن أشــرنا إلــى أن حظــر اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها فــي العالقــات الدوليــة
ال يعــد حظــرا مطلقــا ،فباإلضافــة إلــى االســتثناءات التــي نــص عليهــا الميثــاق صراحــة ،فقــد
كرســت الممارســة الدوليــة اســتثناءين مهميــن يبيحــان اســتخدام القــوة ويتعلــق األمــر بتفويــض
مجلــس األمــن الــدول اســتخدام القــوة والتدخــل الدولــي اإلنســاني بغــرض حمايــة حقــوق اإلنســان
واألقليــات(((.
أ -استخدام القوة بترخيص من مجلس األمن
أخــذ اســتخدام القــوة فــي إطــار نظــام األمــن الجماعــي شــكال أخــر غيــر الــذي نــص عليــه الفصــل
الســابع مــن الميثــاق ،وذلــك بســبب عــدم وضــع الترتيبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة ،43
ويتمثــل هــذا الشــكل فــي تفويــض مجلــس األمــن للــدول اســتخدام القــوة بهــدف الحفــاظ علــى الســلم
واألمــن الدولييــن ،وقــد بــرزت هــذه الممارســة منــذ حــرب الخليــج الثانيــة عــام (((.1990
كمــا أجــاز مجلــس األمــن بموجــب القــرار  1264الصــادر فــي  15ســبتمبر /أيلــول  1999إنشــاء
قــوة متعــددة الجنســيات بقيــادة أســتراليا هدفهــا إقامــة الســلم واألمــن فــي تيمــور الشــرقية ،وذلــك
بنــاء علــى طلــب الحكومــة اإلندونيســية ،حيــث خــول لهــا مجلــس األمــن ســلطة التدخــل العســكري
فــي تيمــور الشــرقية ،إضافــة إلــى منحهــا ســلطة اتخــاذ جميــع التدابيــر الضروريــة للقيــام بالمهــام
المنوطــة بهــا(((.
لقــد بــرر الفقــه الغربــي –الفقــه األمريكــي -هــذه الممارســة الجديــدة لمجلــس األمــن باالســتناد
إلــى إخفــاق النظــام القانونــي الــذي أقامــه ميثــاق األمــم المتحــدة فــي مجــال تحريــم اســتخدام القــوة
فــي العالقــات الدوليــة واالســتثناءات التــي تــرد عليــه ،مدلــا علــى ذلــك بعــدم كفايــة أو فاعليــة
هــذا النظــام فــي التصــدي للــدول المارقــة أو دول محــور الشــر ،التــي تشــجع اإلرهــاب ،وتحمــي
الجماعــات اإلرهابيــة ،أو ترتكــب االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ضــد شــعوبها ،ويــرى
ضــرورة عمــل األمــم المتحــدة علــى تجــاوز اإلطــار القانونــي القائــم حاليــا علــى النحــو الــذي
يطلــق يدهــا فــي التعامــل مــع هــذه الــدول مــن خــال اســتخدام القــوة المســلحة خروجــا عــن القيــود
التــي يفرضهــا ميثــاق األمــم المتحــدة وتحــت مبــرر الترخيــص مــن طــرف مجلــس األمــن صريحــا
((( علي سيف النامي ،التدخل العسكري ،ص.26 :
(2) Linos-Alexandre Sicilianos, L’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir a
la force : une tentative d’évaluation, Revue Générale de Droit International Public,
2002, N 1, p: 6.
((( محمد خليل الموسى ،استخدام القوة ،ص.237 :
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كان أم ضمنيــا(((.
ب -التدخل الدولي اإلنساني
األصــل أن التدخــل عمــل دولــي غيــر مشــروع ،فقــد فرضــت المــادة  2/7مــن الميثــاق االلتــزام
بعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول ،غيــر أن صيــرورة حقــوق اإلنســان واعتبارهــا مــن
المواضيــع التــي تهــم المجتمــع الدولــي كافــة  Erga Omnesجعــل هــذا األخيــر يتدخــل فــي
العديــد مــن الــدول بتفويــض مــن مجلــس األمــن لحمايــة أقليــات تتعــرض لالضطهــاد تحــت ذريعــة
التدخــل ألغــراض إنســانية أو التدخــل الدولــي اإلنســاني(((.
وإذا كان الفقــه الدولــي قــد اختلــف حــول مفهــوم التدخــل الدولــي اإلنســاني بيــن مــن يعتبــره ذلــك
التدخــل الــذي يتــم عــن طريــق القــوة المســلحة بتفويــض مــن مجلــس األمــن ،ومــن يــرى أنــه
يمكــن أن يتــم عــن طريــق اســتخدام القــوة العســكرية أو عــن طريــق وســائل أخــرى ،مثــل الضغــط
السياســي والضغــط االقتصــادي والدبلوماســي ،فإنــه يتفــق علــى أن الغــرض منــه إنســاني وهــو
حمايــة حقــوق اإلنســان واألقليــات(((.
هــذا وقــد تجســد التدخــل الدولــي اإلنســاني عــن طريــق القــرارات الصــادرة عــن مجلــس األمــن
طبقــا للفصــل الســابع مــن الميثــاق ،وارتكــزت هــذه القــرارات علــى دول شــهدت وقــوع انتهــاكات
جســيمة لحقــوق اإلنســان واألقليــات ،وبــدأ هــذا االتجــاه الجديــد لمجلــس األمــن منــذ حــرب الخليــج
الثانيــة بإصــداره القــرار  688بتاريــخ  5أفريــل /نيســان  ،1991الــذي أدان أعمــال القمــع التــي
يتعــرض لهــا الســكان المدنيــون فــي أجــزاء كبيــرة مــن العــراق ،الــذي شــمل مؤخــرا المناطــق
الســكانية الكرديــة ،وتهديــد الوضــع للســلم واألمــن الدولييــن ،كمــا طالــب المجلــس مــن العــراق
الســماح بوصــول المنظمــات اإلنســانية علــى الفــور ،إلــى جميــع مــن يحتــاج إلــى المســاعدة في كل
أنحــاء العــراق ويوفــر التســهيالت الالزمــة لعملياتهــا.
وقــد كان هــذا القــرار فــي الحقيقــة خطــوة متقدمــة فــي توســيع ســلطات مجلــس األمــن لكونــه وألول
مــرة ينــص بصراحــة ال غمــوض فيهــا علــى ربــط انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الدولــة مــع
تهديــد الســلم واألمــن الدولييــن ،كمــا فتــح لــه البــاب أيضــا التخــاذ قــرارات أخــرى تســمح بالتدخــل
اإلنســاني كالقــرار  794الصــادر فــي  03ديســمبر /كانــون األول  1992الخــاص بالصومــال،
((( صالح الدين عامر ،القانون الدولي في عالم مضطرب ،مجلة السياسة الدولية ،2003 ،العدد  ،153ص.87 :
(((حساني خالد ،تدخل األمم المتحدة في النزاعات االثنية ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني ،2010 ،العدد الثاني،
جامعة بجاية ،ص75 :ـ .76
(((شاهين علي الشاهين ،التدخل الدولي من أجل اإلنسانية وإشكاالته ،مجلة الحقوق ،2004 ،العدد الرابع ،جامعة
الكويت ،ص.261 :
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الجامعي ( ) 348-323
استخدام القوة برتخيص من مجلس األمن يف إطار األمن
ّ
والقــرار  912الصــادر فــي  31جويليــة /تمــوز  1994والقــرار  929الصــادر فــي  29جــوان/
حزيــران  1994الخاصيــن بروانــدا والقــرار  )1994( 940المتعلــق بالوضــع فــي هايتــي(((.
ثالثا :اإلطار القانوني لترخيص الدول استخدام القوة
كــرس مجلــس األمــن منــذ حــرب الخليــج الثانيــة عــام  1990ممارســة دوليــة جديــدة تقضــي
بتفويــض الســلطات المقــررة لــه بموجــب الفصــل الســابع مــن الميثــاق ،الســيما تلــك المتعلقــة
بتنفيــذ التدابيــر العســكرية المنصــوص عليهــا فــي المــادة  42إلــى الــدول األعضــاء بالمجلــس دون
وجــود أي نــص صريــح فــي الميثــاق يخــول لــه ذلــك.
1 .1مدى جواز ترخيص مجلس األمن الدول استخدام القوة
يملــك مجلــس األمــن كامــل الســلطة التقديريــة فــي تطبيــق أحــكام الفصــل الســابع مــن الميثــاق
لمواجهــة حالــة مــن حــاالت التهديــد بالســلم أو اإلخــال بــه أو وقــوع العــدوان ،وقــد درج المجلــس
منــذ بدايــة التســعينات علــى تفويــض الــدول األعضــاء تنفيــذ التدابيــر التــي اتخذهــا بمــا فــي ذلــك
التدابيــر العســكرية المنصــوص عليهــا فــي المــادة  42مــن الميثــاق ،وذلــك باالســتعمال المتكــرر
لعبــارة «تفويــض الــدول األعضــاء اتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة إلعــادة الســلم واألمــن
الدولييــن إلــى نصابهمــا» ،وهــو مــا ينطبــق علــى الغــزو العراقــي للكويــت مثــا(((.
هــذه الممارســة الجديــدة لمجلــس األمــن فــي غيــاب نصــوص صريحــة فــي الميثــاق ،جعلــت الفقــه
الدولــي ينقســم إلــى رأييــن ،الــرأي األول يعتبــر أن المجلــس ال يجــوز لــه مــن الناحيــة القانونيــة
تفويــض ســلطاته .ألن المادتيــن  46و  47/3تؤكــدان بوضــوح أن تنفيــذ التدابيــر العســكرية
المســتندة ألحــكام المــادة  42يجــب أن يكــون تحــت رقابــة وإشــراف األمــم المتحــدة؛ إذ يمثــل ذلــك
شــرطا أساســيا لشــرعية اإلجــراءات العســكرية المتخــذة مــن طــرف مجلــس األمــن(((.
بينمــا يذهــب الــرأي الثانــي إلــى أنــه توجــد نصــوص فــي الميثــاق تشــير بصــورة ضمنيــة إلــى
إمكانيــة تفويــض مجلــس األمــن لســلطاته فــي تطبيــق أحــكام الفصــل الســابع مــن الميثــاق إلــى
الــدول األعضــاء ،وبخاصــة المــادة  48التــي تتفــرع عــن المــواد مــن  42إلــى  ، ((( 47والتــي
(((عبد الكريم علوان ،التدخل العتبارات إنسانية ،مجلة الحقوق ،2004 ،المجلد األول ،العدد الثاني ،جامعة البحرين،
ص.237 :
(2) Philippe Lagrange, « Sécurité collective et exercice par le Conseil de sécurité du système d’autorisation de la coercition », in « Les métamorphoses de la sécurité collective », Journée FRANCO-TUNISIENNE, S.F.D.I, Pédone, 2005, Paris, France, p: 58.
((( محمد خليل الموسى ،استخدام القوة ،ص.232 :
(((تنص المادة  48من الميثاق على أنه « /1األعمال الالزمة لتنفيذ قرارات مجلس األمن لحفظ السلم واألمن الدولي
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تعتــرف ضمنيــا بحــق مجلــس األمــن فــي تفويــض ســلطاته إلــى بعــض الــدول األعضــاء فــي
المجلــس .كمــا أن المــواد  24و 25تجيــز للمجلــس أن يكلــف الــدول بتنفيــذ قراراتــه مــا دام أنهــا
اتفقــت علــى ذلــك مســبقا(((.
غيــر أننــا نعتقــد أن هــذا الــرأي هــو الصائــب ذلــك أن النظر إلــى اآلليــات واإلجــراءات المنصوص
عليهــا فــي المادتيــن  46و 47يثبــت أنهــا مجــرد اقتــراح طريــق أو أســلوب لمجلــس األمــن كامــل
الســلطة فــي انتهاجــه عنــد تطبيــق أحــكام المــادة  42مــن الميثــاق ،فالقــراءة المتمعنــة والدقيقــة
ألحــكام المادتيــن  46و 47توحــي بــأن لجنــة أركان الحــرب هــي جهــاز قصــد واضعــي الميثــاق
إيجــاده لمســاعدة المجلــس فــي أداء مهامــه المحــددة فــي الفصــل الســابع ،فاللجنــة تســاعد المجلــس
فــي إعــداد الخطــط الالزمــة الســتخدام القــوة المســلحة((( ،وهـــي التــي تقــدم لــه المشــورة والمعونــة
فــي جميــع المســائل المتعلقــة بالحاجــات الحـــربية الالزمــة لحفـــظ الســلم واألمـــن الدولييــن(((.
إضافــة إلــى ذلــك ،فــان لجنــة أركان الحــرب هــي المســؤولة تحــت إشــراف مجلــس األمــن عــن
التوجيــه اإلســتراتيجي أليــة قــوات مســلحة موضوعــة تحــت تصرفــه وقيادتــه((( ،هــذا مــن جهــة.
ومــن جهــة أخــرى ،فــان المــادة  1 /53مــن الميثــاق تتضمــن صراحــة إمكانيــة تفويــض المنظمــات
اإلقليميــة القيــام بــأي عمــل مــن أعمــال القمــع بمــا فــي ذلــك اســتخدام القــوة العســكرية ،تحــت
إشــرافه ورقابتــه((( ،وهــو مــا فعلــه المجلــس حينمــا فــوض الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب
إفريقيــا بموجــب الفصــل الثامــن التعــاون مــع الحكومــة المنتخبــة ديمقراطيــا لضمــان التنفيــذ
الفعــال لتدابيــر الفصــل الســابع التــي اتخذهــا مجلــس األمــن ضــد ســيراليون(((.
2 .2القيود الواردة على ترخيص الدول استخدام القوة
يتعيــن علــى مجلــس األمــن عنــد تفويضــه الــدول األعضــاء اســتخدام القــوة العســكرية اســتنادا
يقوم بها جميع أعضاء األمم المتحدة أو بعض هؤالء األعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
/2يقوم أعضاء األمم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكاالت الدولية المتخصصة التي
يكونون أعضاء فيها».
(1) Philippe Lagrange, Sécurité collective, p: 68.
((( أنظر المادة  46من الميثاق.
((( أنظر المادة  47/1من الميثاق.
((( أنظر المادة  47/3من الميثاق.
(((تنص المادة  1 /53من الميثاق على أنه «يستخدم مجلس األمن تلك التنظيمات والوكاالت اإلقليمية في أعمال
القمع ،كلما رأى ذلك مالئما ،ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه .أما التنظيمات والوكاالت نفسها فانه ال
يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس.»...
((( محمد خليل الموسى ،استخدام القوة ،ص.293 :
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الجامعي ( ) 348-323
استخدام القوة برتخيص من مجلس األمن يف إطار األمن
ّ
إلــى المــادة  42مــن الميثــاق أن يقــوم بــدور الرقابــة واإلشــراف علــى التدابيــر المتخــذة مــن جانــب
الــدول ،تنفيــذا لقــرار التفويــض .كمــا أن الــدول المفوضــة باســتخدام القــوة ملزمــة بتقديــم تقاريــر
دوريــة إلــى مجلــس األمــن تتعلــق بســير العمليــات العســكرية ،اســتنادا إلــى تفويــض المجلــس،
فهــذه التقاريــر تســهل مــن مهمــة مجلــس األمــن فــي الرقابــة علــى األعمــال المتخــذة مــن جانــب
الــدول األعضــاء ،فقــد أوضــح المجلــس خــال األزمــة الكوريــة أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة
هــي التــي تتولــى تقديــم تقاريــر دوريــة حــول ســير العمليــات العســكرية فــي كوريــا(((.
إضافــة إلــى أن نــص المــادة  54مــن الميثــاق ينــص علــى أنــه يجــب أن يكــون مجلــس األمــن علــى
علــم تــام بمــا يجــري مــن األعمــال لحفــظ الســلم واألمــن الدولــي بمقتضــى تنظيمــات أو بواســطة
وكاالت إقليميــة أو مــا يزمــع إجــراؤه منهــا(((.
غيــر أنــه ال مجــال للمقارنــة بيــن النصــوص النظريــة والممارســة التطبيقيــة فــإذا كان مجلــس
األمــن مقيــدا بااللتــزام بالرقابــة واإلشــراف علــى قراراتــه المتعلقــة باســتخدام القــوة العســكرية،
فــإن الواقــع العملــي يبــرز تخلــي المجلــس عــن ســلطته فــي الرقابــة واإلشــراف علــى القــوات
التــي تقــوم بتنفيــذ قراراتــه للــدول التــي تنتمــي إليهــا هــذه القــوات ،وخاصــة الواليــات المتحــدة
األمريكيــة األمــر الــذي مكــن هــذه األخيــرة مــن تنفيــذ أهــداف غيــر تلــك التــي تســتهدفها قــرارات
مجلــس األمــن؛ ألن المجلــس خــول دول التحالــف بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة اســتخدام
جميــع الوســائل الضروريــة دون مراقبــة أو إشــراف مــن المجلــس ،ممــا جعــل قــوات التحالــف
لــم تقتصــر علــى تحريــر الكويــت وإنمــا ذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك ،حيــث عملــت علــى قصــف
عنيــف وشــامل للتــراب العراقــي مســتهدفة فــي ذلــك تحطيــم كل القــدرات العســكرية واالقتصاديــة
للعــراق ،وفــي نفــس الســياق فــإن القــرار  678يظهــر بشــكل كبيــر علــى أنــه رخــص للــدول
المتحالفــة مــع الكويــت اســتخدام حقهــا فــي الدفــاع الشــرعي الجماعــي المؤســس علــى المــادة 51
مــن الميثــاق ،أكثــر مــن كونــه اســتخداما آلليــة األمــن الجماعــي وفقــا للفصــل الســابع(((.
ومــن جهــة أخــرى ،إذا كان تخلــي مجلــس األمــن عــن المراقبــة واإلشــراف علــى تنفيــذ قراراتــه قد
وجــد أول تطبيــق لــه فــي النــزاع العراقــي الكويتــي ،فقــد وجــد لــه تأكيــدا فــي المشــكلة الصوماليــة،
نتيجــة تخلــي مجلــس األمــن كليــة عــن ممارســة الرقابــة علــى التدخــل الدولــي الــذي تــم فــي إطــار
عملـــية اســتعادة األمــل فــي الصومال بموجــب القــرار .((( )1992( 794

((( محمد خليل الموسى ،استخدام القوة ،ص.242 :
((( أنظر نص المادة  54من ميثاق األمم المتحدة.
((( محمد خليل الموسى ،استخدام القوة ،ص.253 :
((( عبد الكريم علوان ،التدخل ،ص.322 :
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رابعا :مشروعية الحاالت الراهنة الستخدام القوة
أدت الحــاالت التــي تــم فيهــا اســتخدام القــوة العســكرية حديثــا إلــى ظهــور فرضيتيــن ،تتعلــق
األولــى باللجــوء إلــى القــوة اســتنادا إلــى تفويــض ضمنــي مــن طــرف مجلــس األمــن ،بينمــا تتعلــق
الثانيــة باســتخدام القــوة خــارج قــرارات مجلــس األمــن وتحــت ذريعــة الدفــاع الشــرعي أو الوقائــي
عــن النفــس مثلمــا تقــوم بــه إســرائيل.
1 .1استخدام القوة بترخيص ضمني من مجلس األمن
إذا كان حــق الدفــاع الشــرعي كمــا أشــرنا ســابقا يعــد مــن بيــن الحــاالت المشــروعة الســتخدام
القــوة وفــق مــا جــاء فــي المــادة  51مــن الميثــاق ،إال أنــه نتيجــة أحــداث  11ســبتمبر /أيلــول 2001
ظهــر مفهــوم جديــد للدفــاع الشــرعي باســم محاربــة اإلرهــاب الدولــي ،حيــث يتــم اللجــوء إلــى
اســتخدام القــوة العســكرية ضــد دول تعتبــر مصــدرا لتهديــد الســلم واألمــن الدولييــن ،أو مــا يســمى
بــدول محــور الشــر أو الــدول المارقــة(((.
ترتــب عــن الهجمــات التــي تعرضــت لهــا الواليــات المتحــدة فــي ســبتمبر  2001إصــدار مجلــس
األمــن علــى التوالــي قراريــن مهميــن همــا :القــرار  1368فــي  12ســبتمبر /أيلــول  2001و
القــرار  1373فــي  28ســبتمبر /أيلــول  2001و ســنقتصر علــى دراســة القــرار األول الــذي
ينطــوي علــى تفويــض ضمنــي مــن مجلـــس األمـــن والترخيــص للواليــات المـتحـــدة بالتدخــل
العســكري فــي أفغانســتان دون أي رقابـــة منـــه(((.
فقــد أقــر مجلــس األمــن إدانــة أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر واعتبرهــا تهديــدا للســلم واألمــن
الدولييــن ،كمــا جــاء فــي مقدمــة القــرار اعترافــه بحــق الدفــاع الشــرعي أو الجماعــي وفقــا لميثــاق
(((سبق إلسرائيل أن تذرعت بمفهوم الدفاع الشرعي لمحاربة اإلرهاب الدولي وذلك في عدة حاالت مثلما حدث
في العمليات العسكرية التي قامت بها ضد لبنان عام  ،1968وضد تونس عام  ،1986حيث بررت إسرائيل
غاراتها الجوية ضد مطار بيروت بأنها رد على الهجوم اإلرهابي الذي تعرضت له طائرة إسرائيلية في مطار
أثينا ،وذهبت إسرائيل إلى أن الحكومة اللبنانية سمحت لمنظمات إرهابية بإقامة مراكز لها في بيروت من اجل
تدريب أفرادها فوق األراضي اللبنانية ،كما ذهبت إسرائيل إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن الهجوم الذي
استهدف الطائرة المدنية اإلسرائيلية أثناء وجودها في مطار أثينا المنفذ من إحدى الجماعات اإلرهابية المقيمة فوق
األراضي اللبنانية ،وهو مبرر كاف لممارسة حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة لبنان ،مع اإلشارة إلى أن
مجلس األمن أدان باإلجماع في قراره  )1968( 262العمل العسكري اإلسرائيلي ،وقد لجأت إسرائيل إلى المبرر
ذاته عندما قصفت مواقع منظمة التحرير الفلسطينية في تونس عام  ،1985معلنة أن تونس ملزمة بعدم استخدام
أراضيها منطلقا لهجمات إرهابية قد تشن ضدها ،غير أن مجلس األمن أصدر القرار  )1985( 573الذي ينص
على إدانة العمل العسكري اإلسرائيلي ،حيث وصفه بأنه عمل عدواني ضد تونس ويشكل خرقا جسيما ألحكام
ميثاق األمم المتحدة ،محمد خليل الموسى ،استخدام القوة ،ص.191 :
(((محمد صافي يونس ،مدى مشروعية لجوء الدول إلى التدابير العسكرية لمكافحة اإلرهاب الدولي( ،القاهرة :دار
النهضة العربية ،)2005 ،ص.108 :
يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

339

الجامعي ( ) 348-323
استخدام القوة برتخيص من مجلس األمن يف إطار األمن
ّ
األمــم المتحــدة ،وقــد اختلــف الفقــه فــي تكييــف هــذا االعتــراف ،واتجــه أغلبهــم إلــى أنــه موافقــة
ضمنيــة واعتــراف مــن مجلــس األمــن بحــق الواليــات المتحــدة فــي الدفــاع الشــرعي ردا علــى
هــذه األحــداث؛ رغــم اكتفائــه فقــط بتكييــف األحــداث علــى أنهــا تهديــد للســلم واألمــن الدولييــن،
مــع العلــم أن حــق الدفــاع الشــرعي ال يمكــن ممارســته إال فــي مواجهــة عــدوان مســلح ،ومــا يؤكــد
الموافقــة الضمنيــة لمجلــس األمــن عــن اســتخدام الواليــات المتحــدة للقــوة خــارج إطــار نظــام
األمــن الجماعــي وتحــت غطــاء الدفــاع الشــرعي عــدم إدانتــه للتدخــل العســكري األمريكــي فــي
أفغانســتان(((.
وفــي الســياق ذاتــه ،فقــد شــكلت الحــرب ضــد العــراق نموذجــا آخــر لمــا يســمى باســتخدام القــوة
خــارج إطــار نظــام األمــن الجماعــي ،بحجــة التفويــض الضمنــي لمجلــس األمــن وتحــت غطــاء
الحــرب الوقائيــة ضــد اإلرهــاب وأســلحة الدمــار الشــامل ،فبعدمــا حصــل الرئيــس األمريكــي
علــى تفويــض مــن الكونغــرس باســتخدام القــوة أو التدخــل فــي العــراق دون الرجــوع إلــى مجلــس
األمــن ،حيــث أثــارت الواليــات المتحــدة األمريكيــة قضيــة التدخــل فــي العــراق بتاريخ  25تشــرين
األول  2002أمــام المجلــس محــذرة بالتدخــل منفــردة ،فــي حالــة عجــز المجلــس عــن اتخــاذ قــرار
يرخــص لهــا باســتخدام القــوة العســكرية(((.
لكــن بعــد مناقشــات حــادة بيــن الــدول الكبــرى صــدر القــرار  1441فــي  08ديســمبر /كانــون
األول  2002الــذي نــص علــى أن العــراق قــد أتــى خرقــا جوهريــا اللتزاماتــه الخاصــة بنــزع
أســلحته الــواردة فــي القــرار  ،)1991( 687وحــذر العــراق مــن تعرضــه لعواقــب وخيمــة إذا
فشــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه بمقتضــى قــرارات مجلــس األمـــن ذات الصلــة ،كمــا حـــدد القـــرار
مهمــات فــرق التفتيــش عــن أسلحـــة الدمــار الشــامل فــي العـــراق(((.
هــذا وقــد شــكل القــرار  1441األســاس الــذي اســتندت إليه الواليــات المتحــدة األمريكيــة وبريطانيا
لغــزو العــراق فــي  20مــارس /آذار  ،2003حيــث اعتبــر هــذا القــرار بمنزلــة ترخيــص ضمنــي
مــن مجلــس األمــن الســتخدام القــوة العســكرية ضــد العــراق ،علــى الرغــم مــن اعتــراف روســيا
وفرنســا بأنــه ال يبيــح اســتخدام القــوة(((.
2 .2استخدام القوة دون ترخيص من مجلس األمن
((( محمد صافي يونس ،مدى مشروعية ،ص.108 :
(((عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد ،التدخل الدولي لمصلحة الشعوب بين القانون الولي اإلنساني ومنطق القوة
–دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية ،-المجلة المصرية للقانون الدولي ،2007 ،المجلد  ،63ص.69 :
((( عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد ،التدخل الدولي ،ص.69 :
((( محمد خليل الموسى ،استخدام القوة ،ص.255 :
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خالد أبو سجود حساين ( ) 348-323
يعتبــر تدخــل حلــف شــمال األطلســي فــي كوســوفو عــام  1999نموذجــا الســتخدام القــوة دون
ترخيــص مــن مجلــس األمــن ،حيــث اســتندت الــدول األعضــاء فــي الحلــف إلــى ثالثــة قــرارات
أصدرهــا مجلــس األمــن بشــأن أزمــة كوســوفو عــام  ،1998وهــي القــرارات (،1199 ،1160
 )1203لتبريــر عملياتهــا العســكرية ضــد يوغســافيا دون أن تتضمــن هــذه القــرارات أي ترخيص
مــن المجلــس باســتخدام القــوة ،ودون أن تحتــوي علــى مصطلحــات أو عبــارات يمكــن االســتنتاج
منهــا اتجــاه إرادة مجلــس األمــن إلــى منــح الــدول األعضــاء فــي حلــف الناتــو ترخيصــا باســتخدام
القــوة ،مــع اإلشــارة إلــى أن روســيا تقدمــت بمشــروع قــرار يهــدف إلــى إدانــة هــذا التدخــل
العســكري لكــن مجلــس األمــن رفضــه بأغلبيــة  12صوتــا مقابــل  3أصــوات(((.
تعــد إســرائيل مــن بيــن الــدول التــي تلجــأ إلــى اســتخدام القــوة دون أي تفويــض صــادر مــن مجلــس
األمــن تحــت مبــرر الدفــاع الشــرعي الوقائــي ،فقــد أعلنــت إســرائيل منــذ اســتعدادها للهجــوم علــى
لبنــان عــام  2006أنهــا ســتقوم بهــذا الهجــوم تطبيقــا لحقهــا فــي الدفــاع الشــرعي عــن النفــس ،وهــو
المعنــى نفســه الــذي أكــده رئيــس وزراء إســرائيل فــي بيانــه أمــام الكنيســت يــوم  17يوليــو /تمــوز
 2006مضيفــا أساســا جديــدا الســتخدام القــوة العســكرية ضــد لبنــان ،مفــاده أن إســرائيل أصبحــت
وكيــا عــن المجتمــع الدولــي فــي القضــاء علــى حــزب هللا باعتبــاره منظمــة إرهابيــة ،كمــا أكــدت
أنهــا تعــد وكيــا للمجتمــع الدولــي أيضــا فــي تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم  1559وخاصــة
الجــزء المتعلــق منــه بنــزع ســاح حــزب هللا وتأكيــد ســلطة الحكومــة اللبنانيــة علــى الجنــوب
اللبنانــي ،وإزالــة مواقــع حــزب هللا مــن هــذه المنطقــة حتــى ال يســتمر فــي عدوانــه علــى إســرائيل.
زيــادة علــى ذلــك ،فقــد أكــد بيــان قمــة الــدول الثمانــي الصناعيــة الكبــرى فــي روســيا يــوم 16
يوليــو /تمــوز  2006الموقــف نفســه مؤكــدا حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها ،وهــو الموقــف
ذاتــه الــذي أكدتــه األمــم المتحــدة والواليــات المتحــدة واالتحــاد األوربــي(((.
بنــاء علــى هــذه األســانيد شــنت إســرائيل هجومــا عســكريا علــى لبنــان بتاريــخ  13أغســطس /آب
 ،2006حيــث أدى هــذا العــدوان الــذي اســتمر حوالــي  34يومــا إلــى مقتــل حوالــي  2000مدنيــا
مــن بينهــم  40بالمائــة مــن األطفــال ،وتســبب فــي تهجيــر مــا يقــارب المليــون لبنانيــا ،وقــد ادعــت
إســرائيل أن ذلــك الهجــوم يعــد دفاعــا شــرعيا عــن النفــس ،وذلــك اســتنادا إلــى أن حــزب هللا قــد قــام
فــي  12أغســطس /آب  2006بعمليــة توغــل داخــل األراضــي اإلســرائيلية مجتــازا الخــط األزرق
وتــم اختطــاف جندييــن إســرائيليين ،وبذلــك فــان اختــراق الخــط الحــدودي مــن طــرف حــزب هللا

((( محمد خليل الموسى ،استخدام القوة ،ص.267 :
(((عبد هللا األشعل ،المنظور اإلسرائيلي لحق الدفاع الشرعي ( ،القاهرة :مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة
والنشر ،)2008 ،ص.5 :
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الجامعي ( ) 348-323
استخدام القوة برتخيص من مجلس األمن يف إطار األمن
ّ
يعتبــر عدوانــا يخــول إلســرائيل حــق الدفــاع الشــرعي لقمعــه(((.
غيــر أن اســتناد إســرائيل إلــى حــق الدفــاع الشــرعي بحجــة تحريــر الجندييــن اإلســرائيليين،
ال يجيــز لهــا ممارســة هــذا الحــق ،ألنــه ينبغــي أوال أن يتوافــر شــرط أســبقية االعتــداء بمعنــى
أن يكــون الدفــاع الشــرعي ردا علــى هجــوم عســكري غيــر مشــروع ســبق هــذا الــرد ،فالدفــاع
عــن النفــس ضــد خــرق القانــون ليــس عمــا إكراهيــا مســلحا ،ويجــب أيضــا أن تبقــى األعمــال
الدفاعيــة متناســبة مــع العــدوان ،وبالنســبة للعمليــات العســكرية اإلســرائيلية ،وبمــا أن العــدوان
الــذي تعرضــت لــه إســرائيل هــو خطــف الجندييــن ،فــان هــذه العمليــات تشــكل خروجــا عــن
الشــرعية الدوليــة ذلــك أن إســرائيل أكــدت هــي نفســها فــي رســالة إلــى مجلــس األمــن بأنهــا
تهــدف إلــى تحريــر الجندييــن اإلســرائيليين((( ،ومــن ثمــة كان األولــى بهــا أن تلجــأ إلــى الطــرق
الدبلوماســية وليــس العســكرية.
حــري بالذكــر أن الحــرب بيــن إســرائيل وحــزب هللا اللبنانــي بــدأت فــي  12يوليــو /تمــوز 2006
إال أن مجلــس األمــن لــم يتخــذ أي قــرار حتــى تاريــخ  12أغســطس /آب  2006أي بعــد شــهر كامل
مــن اســتمرار الهجــوم العســكري اإلســرائيلي علــى لبنــان ،وقــد أصــدر المجلــس القــرار 1701
بعــد محادثــات طويلــة وشــاقة بيــن أعضائــه الدائميــن ،ليقــرر أن الحالــة فــي لبنــان تشــكل تهديــدا
للســلم واألمــن الدولييــن دون أن يتضمــن أي إشــارة إلــى الفصــل الســابع مــن الميثــاق ودون أي
إدانــة واضحــة إلســرائيل؛ وقــد وصــف القــرار  1701مــن طــرف الفقــه الدولــي بالقــرار المتأخــر
جــدا وغيــر الكافــي إلعــادة الســلم واألمــن الدولييــن إلــى لبنــان ووقــف العــدوان اإلســرائيلي(((.
كمــا قامــت إســرائيل تحــت مبــرر الدفــاع الشــرعي أيضا بالعــدوان على غــزة بتاريخ  27ديســمبر/
كانــون األول  2008متذرعــة أن هــذا العــدوان يعــد ردا علــى الهجمــات التــي قامــت بارتكابهــا
حركــة حمــاس ،وقــد اســتهدفت كل المؤسســات المدنيــة الموجــودة بإقليــم غــزة مخالفــة بذلــك
مجمــل قواعــد القانــون الدولــي العرفيــة واالتفاقيــة دون أن يتحــرك المجتمــع الدولــي لمواجهتهــا.
إضافــة إلــى ذلــك فقــد بــررت الــدول األعضــاء فــي حلــف الناتــو تدخلهــا العســكري فــي ليبيــا
فــي مــارس  ،2011علــى أنــه تدخــل يســتند إلــى الترخيــص الضمنــي الممنــوح لهــا مــن طــرف
مجلــس األمــن بموجــب القــرار  )2011( 1973بالرغــم مــن أن هــذا القــرار لــم يتضمــن أي إشــارة
(((ماري غنطوس ،الطبيعة القانونية للعمليات العسكرية اإلسرائيلية في لبنان في تموز  ،2006مجلة نقابة المحامين
في طرابلس ،لبنان ،2008 ،العدد األول ،ص76 :ـ .77
((( ماري غنطوس ،العمليات العسكرية ،ص.91 :
(3) Rafàa Ben Achour, « La Résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité : Trop Tard
et Top Peu ! », Actualité et Droit International, Novembre 2006, p 1, (http :www.ridi.
org/adi).
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صريحــة ترخــص لحلــف الناتــو التدخــل العســكري فــي ليبيــا ،باســتثناء نصــه علــى إنشــاء منطقــة
حظــر جــوي ،واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحمايــة المدنييــن الليبييــن ،إال أن الــدول األعضــاء فــي
الحلــف عملــت علــى إســقاط نظــام العقيــد معمــر القذافــي مــن خــال تنفيــذ الحظــر الجــوي علــى
ليبيــا بهــدف حمايــة المدنييــن(((.
علــى الرغــم مــن أن القــرار  1973يُج ِّســد مبــدأ مســؤولية المجتمــع الدولــي فــي التدخــل العســكري
لحمايــة المدنييــن مــن خــال طلــب جامعــة الــدول العربيــة مــن مجلــس األمــن أن يتحمل مســؤوليته
فــي حمايــة المدنييــن فــي ليبيــا ،وهــذا مــا يمكــن اســتنتاجه القــراءة الدقيقــة للفقــرة الرابعــة مــن
القــرار  ،1973والتــي جــاء فيهــا أن مجلــس األمــن يــأذن للــدول األعضــاء التــي أخطــرت األميــن
العــام ،وهــي تتصــرف علــى الصعيــد الوطنــي أو عــن طريــق منظمــات أو ترتيبــات إقليميــة،
وبالتعــاون مــع األميــن العــام ،باتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة لحمايــة المدنييــن المعرضيــن لخطــر
الهجمــات فــي الجماهيريــة العربيــة الليبيــة بمــا فيهــا بنغــازي ،مــع اســتبعاد أي قــوة احتــال أجنبيــة
أيــا كان شــكلها وعلــى أي جــزء مــن األراضــي الليبيــة ،ويطلــب إلــى الــدول األعضــاء المعنيــة أن
تبلــغ األميــن العــام فــورا بالتدابيــر التــي تتخذهــا عمــا بــاإلذن المخــول لهــا والتــي ينبغــي إخطــار
مجلــس األمــن بهــا فــورا(((.

خـاتـمـة
نخلص مما سبق التعرض إليه إلى عدة استنتاجات أهمها:
•نجــاح المجتمــع الدولــي إلــى حــد مــا فــي ترســيخ قاعــدة حظــر اســتخدام القــوة أو التهديــد
باســتخدامها فــي العالقــات الدوليــة خــارج األطــر القانونيــة المحــددة فــي ميثــاق األمــم
المتحــدة –األمــن الجماعــي والدفــاع الشــرعي ،-ثــم اكتســاب هــذه القاعــدة صبغــة القاعــدة
اآلمــرة التــي ال يجــوز االتفــاق علــى مخالفتهــا نظــرا ألنهــا التــزام فــي مواجهــة الكافــة
.Obligation Erga Omnes
•إن مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة فــي العالقــات الدوليــة أخــذ مفهومــا غيــر الــذي وضعــه ميثــاق
األمــم المتحــدة ،والــذي يســتوجب علــى أي عمــل قســري عســكري أن يكــون بنــاء علــى
ترخيــص صريــح مــن مجلــس األمــن وتحــت إدارتــه وإشــرافه بغيــة التطبيــق الســليم لنظــام
األمــن الجماعــي المحــدد فــي الفصــل الســابع مــن الميثــاق ،فقــد لجــأ المجلــس إلــى هــذا
((( أنظر الفقرة السادسة من القرار  1973الصادر بتاريخ  17آذار /مارس .2011
(((أكد مجلس األمن أيضا في الفقرة الخامسة من القرار  1973الدور المهم الذي تقوم به جامعة الدول العربية في
المسائل المتصلة بحفظ السلم واألمن الدوليين في المنطقة .وطالب الدول األعضاء في الجامعة العربية أن تتعاون
مع الدول األعضاء األخرى في تنفيذ الفقرة الرابعة ،واضعا في اعتباره الفصل الثامن من ميثاق األمم المتحدة.
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الجامعي ( ) 348-323
استخدام القوة برتخيص من مجلس األمن يف إطار األمن
ّ
المفهــوم المخالــف للميثــاق فــي حــرب الخليــج الثانيــة ،دون احتــرام القواعــد الــواردة فــي
الفصــل الســابع مــن الميثــاق ،كمــا لــم يمــارس أي دور رقابــي علــى العمليــات العســكرية التــي
قامــت بهــا دول التحالــف تحــت قيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
•ظهــور ممارســة دوليــة جديــدة تتعلــق باســتخدام القــوة اســتنادا إلــى ترخيــص ضمنــي مــن
طــرف مجلــس األمــن ،مثلمــا حــدث بالنســبة للغــزو األمريكــي للعــراق فــي مــارس /آذار
 ،2003أو عــدم إدانــة مجلــس األمــن الســتخدام القــوة العســكرية مــن طــرف الــدول دون
ترخيــص منــه ،وتحــت غطــاء الدفــاع الشــرعي لمحاربــة اإلرهــاب الدولــي كالعــدوان
اإلســرائيلي علــى كل مــن لبنــان وغــزة ،وهــذه الحــاالت فــي مجملهــا مخالفــة لميثــاق األمــم
المتحــدة وتعــد تهميشــا كليــا لــدور مجلــس األمــن فــي حفــظ الســلم واألمــن الدولييــن.
وأمــام هــذه الحقائــق التــي كرســتها الممارســة الدوليــة فــي ظــل غيــاب دور فعــال لمجلــس األمــن
فــي تنظيــم اســتخدام القــوة ،فإننــا نقتــرح بعــض التوصيــات تتلخــص فــي اآلتــي:
•ضــرورة إعــادة النظــر فــي ميثــاق األمــم المتحــدة مــن خــال تحديــد مفهــوم القــوة الــواردة
فــي المــادة  2/4تحديــدا دقيقــا ،وكذلــك تحديــد ضوابــط اســتخدام القــوة بترخيــص مــن مجلــس
األمــن عمــا بالفصــل الســابع مــن الميثــاق ،ثــم إبــراز نطــاق ممارســة حــق الدفــاع الشــرعي
المنصــوص عليهــا فــي المــادة  51بغيــة القضــاء علــى التفســيرات المتباينــة لهــذا النــص الــذي
أدى فــي حــاالت عــدة إلــى الخــروج علــى قواعــد الشــرعية الدوليــة.
•تعزيــز دور الجمعيــة العامــة فــي مجــال الحفــاظ علــى الســلم واألمــن الدولييــن فــي حالــة
عجــز مجلــس األمــن عــن أداء مهامــه ،ومنحهــا ســلطة الرقابــة علــى العمليــات العســكرية
التــي تكــون فــي إطــار األمــن الجماعــي.
•إعطــاء دور أكبــر للمنظمــات اإلقليميــة فــي تطبيــق نظــام األمــن الجماعــي واســتخدام القــوة
العســكرية.
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خالد أبو سجود حساين ( ) 348-323
المصادر والمراجع:
أوال :باللغة العربية
الكتب
الخيــر قشــي ،المفاضلــة بيــن الوســائل التحاكميــة وغيــر التحاكميــة لتســوية المنازعــات الدوليــة( ،بيــروت :المؤسســة
الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع ،)1999 ،ط .1
أحمــد ســيد أحمــد ،مجلــس األمــن فشــل مزمــن وإصــاح ممكــن( ،القاهــرة :مركــز األهــرام للنشــر والترجمــة
والتوزيــع ،القاهــرة ،)2010 ،ط .1
رانــة عطــا هللا عبــد العظيــم عطــا هللا ،الدفــاع الشــرعي الوقائــي فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي -دراســة تطبيقيــة
تأصيليــة ( ،-مصــر :دار إيتــراك ،)2009 ،الطبعــة األولــى.
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Abstract
The authority to take action on collective security in accordance with Article 42
of the UN Charter is one of the most serious authorities given to the Security
Council under the Charter of the United Nations. In the same way, the UN Charter
gives the Security Council that authority as provided for in Article 42. These must
be based on the adaptation and determination pursuant to Article 39 of the UN
Charter. The Security Council should not take any action relating to collective
security, unless it determines a given case as a threat or breach of the peace or act
of aggression.
The United Nations Charter lays down detailed mechanisms to implement this
resolution in accordance with the spirit of article 43, which requires member states
of the United Nation to prepare the necessary forces to implement its resolutions.
This must be done within the framework of agreements between the Council and
the member state. However, this has not been done since the Council uses the
authority of the member states and use of power through regional organizations.
The purpose of this study, which aims to investigate the legitimacy of the new
international practice of the Security Council, includes the license stipulates
the use of force between the provisions of the Charter and the relevant legal
standards, compared to Practice international.
Keywords: Use of force, collective security, Security Council, Charter of the
United Nations.
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