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فاعهية جمهس االيٍ انذويل يف يكافحة االرهاب -)*(-
د .عثذانعزيز ريضاٌ عهي اخلطاتي

استار يف انقاَوٌ انذويل انعاو ادلساعذ
كهية احلقوق /جايعة ادلوصم

ادلستخهص
ٜكع عً ٢عاتل فًظ االَٔ ايدٚي ٞبٛؾف٘ اؾٗاش ايتٓفٝر ٟملٓعُ ١االَِ املتشد٠
ايعب ٤االنرب يف َٛادٗ ١ايتٗدٜدات اييت تعرتض ايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني َٔ ،ثِ ميتًو
اجملًظ االختؿاف اؿؿس ٟيف تهٝٝف ٖر ٙايتٗدٜدات  َٔٚثِ اختٝاز ايٛضا ٌ٥ايهف١ًٝ
مبهافشتٗا ضٛا ٤إ ناْت ٚضاٚ ٌ٥قا ١ٝ٥اّ عالدٖ َٔٚ ،١ٝر ٙايتٗدٜدات االزٖاب ايدٚيٞ
اير ٟتساٚست اضتذاب ١فًظ االَٔ ي٘ َٔ اعتباز ٙدسميٚ ١طٓ ١ٝقد ٜتٛافس فٗٝا عٓؿس
ادٓيب ٜكع عً ٢عاتل ايدٚي ١عبَ ٤هافشتٗا ٚػسميٗا َٚالسكَ ١ستهبٗٝا اىل دسمي ١ذات بعد
دٚي ٞتتعا ٕٚايد ٍٚفُٝا بٗٓٝا طٛعٝا يف َالسكَ ١ستهبٗٝا ٚتكدميِٗ اىل ايعداي ١اؾٓا١ٝ٥
قُٔ دا٥س ٠ايكاْ ٕٛايٛطين ٚؾٛال ايتطٛز االِٖ بٛؾفٗا دسمي ١تٗدد ايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني
ميهٔ َعٗا ايًذ ٤ٛاىل سل ايدفاع عٔ ايٓفظ ا ٚاعُاٍ ْعاّ االَٔ اؾُاعٚ ٞقد تبآٜت
فاعً ١ٝفًظ االَٔ يف َٛادٗ ١االزٖاب تبعا يتطٛز ٚضا ٌ٥االزٖاب ٚخطٛزت٘ ٚٚاقع
ايعالقات ايدٚي ١ٝاملتػري.
ايهًُات املفتاس :١ٝفًظ االَٔ ،االزٖاب ،ايطًِ ٚاالَٔ ،ايتعا ٕٚايدٚي.ٞ
Abstract
The UN Security Council, as the executive organ of
the United Nations, bears the greatest burden in confronting
threats to international peace and security, and then the
Council has exclusive competence to adapt these threats and
then select the means to fighting them, whether they are
(*) أستمم البحث في  *** 0202/4/02قبل لمشذخ في .0202/5/22
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preventive or remedial means, Among these threats is
international terrorism. The response of the Security Council
ranged from considering it a national crime in which there
may be contain a foreign element on which the state bears
the burden of criminalized it and prosecuting its perpetrators,
to a crime has an international dimension. Up to the most
important development, as a crime threatening international
peace and security, it is possible to resort to the right to selfdefense or use the collective security system. The
effectiveness of the Security Council in fighting terrorism
has varied according to the development and severity of the
means of terrorism and the changing reality of international
relations.
Key words: Security Council, terrorism, peace and
security, international cooperation.
ادلقذيـة
 األنرب يف٤٘ ايعبًٝكع عٜٚ ٠ظ يف االَِ املتشدٝ٥ ايسٟرٝعد فًظ االَٔ اؾٗاش ايتٓفٜ
١ٝ٥قاٛ َٔ ثِ اضتدداّ ايتدابري اي،نيٝيٚاألَٔ ايدٚ ًِاد٘ ايطٛدات اييت تٜ ايتٗد١ٗادَٛ
اتٜ ايتشد١ٗادٛ مبٞيٚات فًظ االَٔ ايدٝز ايٛتتطٚ ،داتٜ ايتٗدٙ ٖر١ٗادَٛ  يف١ٝايعالدٚ
دٜ اجملًظ تتػري سطب نٌ تٗد١ًَٝؿدزٖا يريو لد إ فاعٚ داتٜ ايتٗد١عٝ يطب،ًتبعا
 غري١ إذ زغِ إ االزٖاب دسمي، باإلزٖاب١دات املستبطٜ ايتٗدَٙٔ ٖرٚ ٘عتٝطبٚ َٙؿدزٚ
٠ االَِ املتشد٠انري ْػأٛ َع بٞيٚفًظ االَٔ ايدٚ ٠ادٗتٗا االَِ املتشدٚ قدٚ ٠دٜدد
َٔ )Folke Bernadotte( تٚيو بسْادٛ فٞط االممٝضٛاٍ ايٝدا َع اغتٜؼدٚ
ِ٥ اؾسا١عٝفكاً يتػري طبٚ تٗا اختًفتًٝفاعٚ ١ االضتذاب١عٝ اال إ طب،١ْٝٛٝٗايعؿابات ايؿ
ني اييتٝيٚاالَٔ ايدٚ ًِدات ايطٜذز َٔ مناذز تٗدٛيت اىل منٛح ؼٝزتٗا عٛخطٚ ١ٝاالزٖاب
َٔ )51( ٠ يف املاد٠ازدٛفل َتطًبات ايدفاع عٔ ايٓفظ ايٚ ١ املطًش٠ٛح اضتدداّ ايكٝتب
ٌفل َتطًبات ايفؿٚ ٌٞ تدابري األَٔ اؾُاعٝ تفع١ْٝ فكال عٔ إَها٠جام االَِ املتشدَٝ
.ايطابع
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اُٖ ١ٝايبشح :تهُٔ اُٖ ١ٝايبشح َٔ خالٍ تتبع َطاز قسازات فًظ االَٔ ايدٚي ٞبػإٔ
االزٖاب ايدٚيٚ ٞايٛقٛف عً ٢تك ِٝٝفاعً ١ٝاجملًظ ٚاضتذابت٘ ملتطًبات ٚاقع ايعالقات
ايدٚي ،١ٝإذ اْعهظ ٚاقع ٖر ٙايعالقات عً ٢فاعً ١ٝاجملًظ يف َٛادٗ ١االزٖاب ايدٚي ٞبػهٌ
ًَُٛع تبعا يتػري ٖر ٙايعالقات.
َػهً ١ايبشح:
تدٚز َػهً ١ايبشح س ٍٛؼدٜد َفٗ ّٛاالزٖاب ايدٚي َٔ ٞثِ تك ِٝٝفاعً ١ٝفًظ
االَٔ ايدٚي ٞيف َٛادٗ ١ايتشدٜات االزٖاب ١ٝعرب سٝآَ ٠عُ ١االَِ املتشد.٠
فسق ١ٝايبشحٜ :بٓ ٢ايبشح عً ٢فسق ١ٝتأثس فاعً ١ٝفًظ االَٔ ايدٚي ٞمبٛادٗ ١االزٖاب
ايدٚي ٞتبعا ملٛاقف ايد ٍٚايدا ١ُ٥ايعك ١ٜٛفٚ ، ٘ٝؼ ٍٛاالزٖاب ايدٚي ٞاىل تٗدٜد يًطًِ
ٚاالَٔ ايدٚيٝني.
َٓٗذ ١ٝايبشح:
اعتُدْا يف نتابٖ ١را ايبشح عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝايرٜ ٟع ٍٛعً ٢ؼًَٛ ٌٝقف
فًظ االَٔ ايدٚي َٔ ٞخالٍ قسازات اجملًظ ذات ايؿً ١باإلزٖاب فكال عٔ ؼً ٌٝفاعً١ٝ
اجملًظ يف قَ ٤ٛتػريات ايعالقات ايدٚيٚ ١ٝاختالف تٛاشْات ايك.٣ٛ
ٖٝهً ١ٝايبشح:
مت تكط ِٝايبشح اىل َبشجني ٜتٓا ٍٚاٚهلا تعسٜف االزٖاب ٚعالقت٘ بايطًِ ٚاالَٔ
ايدٚيٝني ،بُٓٝا خؿـ املبشح ايجاْ ٞيكٝاع فاعً ١ٝفًظ االَٔ ايدٚي ٞيف َهافش١
اإلزٖاب َٔ خالٍ َطاز تعاٌَ فًظ االَٔ ايدٚيَ ٞع اإلزٖاب قبٌ ٖذُات  11أ2001 ًٍٜٛ
ٚبعدٖا.
ادلثحج األول

اإلرهاب وعالقته تانسهى وااليٍ انذونيني
ٜعد اضتدداّ ايعٓف ظاٖس ٠قدمي ١قدّ ايتازٜذ ْفط٘ٚ ،ال ٜستبط مبهإ دػسايف اٚ
فهس ٟقدد ٜ ٚستبط اإلزٖاب باضتدداّ ايعٓف ا ٚايتٗدٜد باضتدداَ٘ قد َدْٝني اٚ
َٛظفني زمسٝني يػسض ايٛؾ ٍٛاىل اٖداف قددٚ ،٠قد عسفت ايدٚي ١يف غؤْٗٚا ايداخً١ٝ
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ظاٖس ٠اإلزٖاب ٚتعاًَت ايكٛاْني ايداخًَ ١ٝعٗا بػهٌ ساشّٚ ،يهٔ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞقد تأخس
نجريا عٔ َٛانب ١ايبٓٝإ ايتػسٜع ٞاير ٟعسفت٘ ايكٛاْني ايٛطٓ ،١ٝإذ بدأ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞيف
ايتعاٌَ َع ظاٖس ٠اإلزٖاب بعد اؿسب ايعامل ١ٝاألٚىل ٚؼدٜدا عٓدَا قدَت فسْطا ضٓ١
َ ،1935رنس ٠اىل فًظ عؿب ١األَِ تطايب فٗٝا بعكد َعاٖد ٠دٚي ١ٝػسّ اؾسا ِ٥ذات
ايبعد ايطٝاض َٔٚ ، )1(ٞثِ عًُت ايعؿب ١عً ٢تػه ٌٝؾٓ ١تدزع االفعاٍ اإلزٖابٚٚ ١ٝقع
َػسٚع َعاٖد ٠تعاقب َستهبٗٝاٚ ،ضٓتٓا ٍٚيف ٖرا املبشح اإلزٖاب َٔ سٝح ددي١ٝ
ايتعسٜف َٔٚ ،ثِ عالقت٘ بايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني.
ادلطهة األول

جذنية تعريف اإلرهاب
ؾاغت ايكٛاْني ايداخً ١ٝتعازٜف َتعدد ٠يإلزٖاب ٚٚقعت َعاٜري يًطًٛى
اإلزٖاب ،ٞيهٔ الشاٍ اؾدٍ ف ٘ٝقتدَا يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ س ٍٛتعسٜف اإلزٖابٚ ،يف
ٖرا املطًب ضٓبشح ٖر ٙاؾدي َٔ ١ٝخالٍ تعسٜف اإلزٖاب ٚتطٛز ٚضا ٌ٥ايعٌُ اإلزٖابٞ
ٚؾٛال اىل ؼ ٍٛاإلزٖاب اىل َػهً ١ذات بعد عامل. ٞ
أٚال :تعسٜف اإلزٖاب
ٜتبادز اىل ايرٖٔ عٓد مساع َؿطًح اإلزٖاب َؿطًشات أخسَ ٣جٌ اـٛف،
ايرعس املٓعِ ،ايكتٌ ،ايتفذري ٚزمبا قد ٜجري َؿطًح اإلزٖاب ايبعض ٜٚدفعِٗ اىل زبط ٖرا
املؿطًح بدَ ٜٔعني ا ٚست ٢طا٥ف ١د ١ٜٝٓبعٗٓٝاٚ ،عٓد عح ٖرا املؿطًح ٚتتبع درٚزٙ
تازخيٝا لد اْ٘ ازتبط ازتباطا ٚثٝكا بفرت ٠ايعؿٛز ايٛضط ٢اييت ناْت تتطِ بطٝاد٠
ايطًط ١ايصَٓ ١ٝاملطًك ١ا ٚايطًط ١ايدَٚ ١ٜٝٓا ْتر عٔ ؾساع َطتُس َع ايػعٛب إذ نإ
اإلزٖاب ميجٌ زد ٠فعٌ عٓٝف قد تعٓت ٚظًِ ٖاتني ايطًطتني ا ٚفعٌ ضًيب ٜؿدز عٔ

)1) See: Myra Williamson, Terrorism, War and International Law (The
Legality of the Use of Force Against Afghanistan in 2001),
Ashgate Publishing Limited, USA, 2009,p45.
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ايطًط ١يهبح مجاح ايػعٛب ٚمتسدٖا قد اؿانِ املطًل(ٚ ،)1بدأ يفغ اإلزٖاب ٜدخٌ
قاَٛع املؿطًشات ايكاْٚ ١ْٝٛايطٝاضَ ١ٝع ْٗا ١ٜايجٛز ٠ايفسْط ١ٝايهربٚ ٣يف اطاز
ايتػسٜعات ايٛطٓ ١ٝا ٚنتابات ايفك٘ ايكاْ ْٞٛلد إ تعسٜف اإلزٖاب امؿس يف اػاٖني ،إذ
ٜسنص االػا ٙاأل ٍٚعً ٢املعاٖس اـازد ١ٝيًفعٌ اير ٟميهٔ ٚؾف٘ بايؿف ١اإلزٖابٖٚ ١ٝرٙ
املعاٖس تتكُٔ ايًذ ٤ٛاىل األفعاٍ املطًش ١ذات ايطبٝع ١ايعػٛا ١ٝ٥يف اْتكا ٤األٖداف اٚ
ايسغب ١بإٜكاع انرب قدز َٔ اإلؾابات يف اؾٗ ١املطتٗدفٚ ،١قد ٜؿدز ٖرا ايفعٌ عٔ افساد اٚ
مجاعات َٓعُٜٚ ،١ه ٕٛعٔ طسٜل ايكتٌ ايعػٛا ٞ٥ا ٚاالضتٗداف املٓعِ يػدؿٝات َع١ٓٝ
داخٌ ايدٚي ١بطسٜك ١االغتٝاٍ املباغس( َٔٚ ،)2مناذز ٖر ٙاالػا ٙتعسٜف ٚناي ١االضتدبازات
املسنص ١ٜاالَسٜهٚ ١ٝاييت عسفت بأْ٘ "ايتٗدٜد ايٓاغ ٧عٔ عٓف َٔ افساد ا َٔ ٚمجاعات"،
ٚنريو تعسٜف دا٥س ٠املعازف ايسٚضٚ ١ٝاييت عسفت٘ بأْ٘ "ضٝاض ١ؽٜٛف ممٓٗر يًدؿّٛ
مبا ذيو اضت٦ؿاهلِ بػهٌ ْٗا ،)3("ٞ٥بُٓٝا ٜرٖب االػا ٙايجاْ ٞاىل ايرتنٝص عً ٢ايػسض
َٔ ايفعٌ ٚاهلدف املبتػٚ َٔ ٢زا ٤ايكٝاّ بايفعٌ املطًحٚ ،اييت ٜٓؿسف دٖٛسٖا اىل

ازضاٍ زضاي ١ضٝاض ١ٝاىل اجملتُع ايدٚي ٞا ٚاىل ايدٚي ١ا ٚست ٢اىل اؾُٗٛز فٝه ٕٛايتعسٜف
عٔ طسٜل ٚؾف ايطًٛى به ْ٘ٛضًٛى غري َػسٚع قاْْٛا ٜسَ ٞاىل ايٛؾ ٍٛاىل اٖداف
ضٝاض ١ٝقددٖٓٚ ،٠اى َٔ ايتعسٜفات َا حيا ٍٚاؾُع بني ايطًٛى ٚاهلدف املبتػَٔ َ٘ٓ ٢
خالٍ دَر االػاٖني َعا َٔ خالٍ تعسٜف اإلزٖاب عً ٢اْ٘ اضتدداّ ضًٛى َادٜٓ ٟطٟٛ
عً ٢ايعٓف املطًح ٚبػهٌ كايف يًكاْ ٕٛيػسض ايٛؾ ٍٛاىل غاٜات ضٝاضٖٓٚ ،)4(١ٝا
) )2في تاريخ عاىخة االرىاب يشغخ :نبيل احسج حمسي ،االرىاب الجولي وفقا لمقانهن الجولي
العام ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،2988 ،ص  4وما بعجىا؛ دمحم عبجالعديد شكخي،

االرىاب الجولي ،دار العمم لمساليين ،بيخوت ،2992 ،ص .02
) )0يشغخ :عادل مذسهشي ،مكافحة االرىاب ،مشذهرات زين الحقهقية ،بيخوت،0222 ،
ص.235
) )3السرجر نفدو ص .249

) )4يشغخ :صالح الجين عامخ ،السقاومة الذعبية السدمحة في القانهن الجولي العام ع اشارة
خاصة الى اسذ الذخعية الجولية لمسقاومة الفمدظيشية ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة،

 ،2977ص 476؛ دمحم مؤنذ محب الجين ،اإلرىاب في القانهن الجشائي ،رسالة دكتهراه

مقجمة الى كمية الحقهق بجامعة عين شسذ ،القاىخة ،2983 ،ص.73
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لد إ اإلزٖاب ٖ ٛضًٛى ٜتكُٔ عٓف َطًح يًٛؾ ٍٛاىل ٖدف َػسٚع ا ٚغري َػسٚع
ٚيهٔ ايٛضا ٌ٥يف نٌ األسٛاٍ ٖ ٞغري َػسٚع ١مما تؤثس عًٚ ٢ؾف ايفعٌ ٚتٓصع عٓ٘
ايؿف ١ايكاْٚ ١ْٝٛؼ ً٘ٝاىل دا٥س ٠ايتذسٚ ،ِٜيف ايعٛد ٠اىل ايتػسٜعات ايكاْ ١ْٝٛاحملً ١ٝلد
إ اإلزٖاب قد مت تعسٜف٘ يف انجس َٔ قاْٚ ٕٛطين ،فكد عسف٘ املػسع ايفسْط ٞيف ايكإْٛ
زقِ  1020/86يطٓ1986 ١بأْ٘ "اْتٗاى يًكاْٜ ٕٛكدّ عً ٘ٝفسد ا ٚفُٛع ١بكؿد اثاز٠
اقطساب خطري يف ايٓعاّ ايعاّ عٔ طسٜل ايتٗدٜد بايتدٜٛف" ٚعسف٘ املػسع املؿس ٟيف
ايكاْ ٕٛزقِ  97يطٓ1992 ١بأْ٘ "....اضتدداّ ايك ٠ٛا ٚايعٓف ا ٚايتٗدٜد ا ٚايرتٜٚعًٜ ،ذأ
اي ٘ٝاؾاْ ٞتٓفٝرا ملػسٚع فسد ٟا ٚمجاع ٞبٗدف االخالٍ بايٓعاّ ايعاّ ا ٚتعسٜض ضالَ١
اجملتُع ٚأَٓ٘ يًدطس "...اَا املػسع ايعساق ٞيف ايكاْ ٕٛزقِ  13يطٓ 2005 ١فكد عسف
اإلزٖاب بٛؾف٘ (نٌ فعٌ ادساَٜ ٞك ّٛب٘ فسد ا ٚمجاعَٓ ١عُ ١اضتٗدف فسدا ا ٚفُٛع١
ا ٚفُٛع ١افساد ا ٚمجاعات اَ ٚؤضطات زمس ١ٝا ٚغري زمس..... ١ٝبػ ١ٝاالخالٍ بايٛقع
األَين ا ٚاالضتكساز ا ٚايٛسد ٠ايٛطٓ ١ٝا ٚادخاٍ ايسعب ٚاـٛف ٚايفصع بني ايٓاع ا ٚاثاز٠

ايفٛق ٢ؼكٝكا يػاٜات إزٖابٚ ،)1("١ٝبعٝدا عٔ االْتكادات املٛدٗ ١اىل ايتعسٜفات يف اطاز
ايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛايداخً ،١ٝإذ اْعهطت ددي ١ٝتعسٜف اإلزٖاب عً ٢املطت ٣ٛايدٚي َٔٚ ٞثِ
أثازت خالفا سادا بني ايفكٗاٚ ٤ست ٢ايد ٍٚيف ؼدٜد شا ١ٜٚايٓعس اىل اإلزٖاب ٚإَهاْ١ٝ
تعسٜف٘ ،إذ َا قد ٜعد ٙايبعض عُال إزٖابٝا ،قد ميذد ٙاالخس ٜٚعد ٙعُال بطٛيٝا ٚثٛزٜاً،
ست ٢إ بعض ايفك٘ قد سا ٍٚسطِ ٖرا اؾدٍ َٔ خالٍ ايك ٍٛبعدّ ٚدٛد ْفع سكٝكَٔ ٞ
تعسٜف اإلزٖاب ٚاالنتفا ٤بٛؾف األفعاٍ املطًشٚ ١ػسميٗا دٚ ٕٚقع تعسٜف داَع َاْع
هلاٚ )2(،تسدع َػهً ١تعسٜف اإلزٖاب يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاىل بداٜات عٌُ عؿب ١األَِ
) )2في تعخيف االرىاب في التذخيعات الهطشية السقارنة يشغخ :دمحم داوود يعقهب ،السفيهم
القانهني لإلرىاب دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة ،مشذهرات زين الحقهقية ،بيخوت،

الظبعة الثانية ،0220 ،ص.025
Roger Douglas, Law, Liberty, and the Pursuit of Terrorism, University
of Michigan Press, USA. 2014, P48.
(2) Castor Miguel Diaz-Barrado, The Definition of Terrorism and
International Law, in , International Legal Dimension of
Terrorism, International humanitarian law series ; v. 23, Edit by ,
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Martinus Nijhoff Publishers,
Netherlands, 2004, p24.
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ٚاؾٗٛد اييت بريت َٔ أدٌ َعاقب ١املتطببني يف اْدالع اؿسب ايعامل ١ٝاألٚىل ٚقسٚز٠
قانُتِٗ دٚيٝاٚ ،داَ ٤ػسٚع اتفاق ١ٝدٓٝف اـاؾ ١مبٓع ٚقُع االعُاٍ االزٖاب ١ٝيطٓ١
 1937بتعسٜف اإلزٖاب بأْ٘ "االعُاٍ االدساَ ١ٝاييت تستهب قد ايدٚيٚ ،١تطتٗدف بػهٌ
َباغس ا َٔ ٚخالٍ اثاز ٠ايسعب غدؿٝات َع ١ٓٝا ٚفُٛع ١اغداف ا ٚايعاَٚ ،"١فطس ٖرا
ايتعسٜف به ْ٘ٛاْتكاٜٚ ٞ٥كؿس اؿُا ١ٜعً ٢املٛظفني ايعاَني يف ايدٚيٚ ١خيسز االزٖاب
املٛد٘ قد االفساد ايطبٝعٝني ا ٚاملٛد٘ َٔ ايدٚيٚ ١ضًطاتٗا قد االفساد ا ٚسسنات ايتشسز
ٚاملكاٚ َٔ ١َٚؾف االفعاٍ اإلزٖابٚ ،١ٝيف َسسً ١األَِ املتشد ٠مت ايتطسم اىل َؿطًح
اإلزٖاب أٚال يف َد ١ْٚاؾسا ِ٥املاض ١بايطًِ ٚاالَٔ ايبػس ٟيطٓٚ 1954 ١اييت قدَت اىل
اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشدٚ ٠دا ٤يف املاد )6( ٠ايفكسَٗٓ )2( ٠ا إ االفعاٍ اإلزٖابٖٞ ١ٝ
َا تستهب َٔ دٚي ١قد دٚي ١أخسٚ ٣سؿست ايٛؾف ايكاْ ْٞٛهلا بتٛافس ايسنٔ ايدٚئَ ٞ
ثِ عادت َٛقٛع ١اإلزٖاب يًعٗٛز فددا يف اعكاب سادثَْٛٝ ١ذ ضٓٚ ،1972)1(١طسست
يًبشح ٚايٓكاؽ يف األَِ املتشدٚ ٠ؼدٜدا يف اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشدٚ ٠يف ايدٚز٠

(ٚ ،)1972/27اييت غهًت ؾٓ ١خاؾَ ١عٓ ١ٝباإلزٖاب ٚقدّ ايٛفد األَسٜه ٞاَاّ اؾُع١ٝ
ايعاَ ١يف دٚزتٗا ( )1973/28تعسٜفا جيعٌ َٔ اإلزٖاب دسمي ١فسد ١ٜاَ ٚطاُٖٜ ١ستهبٗا
افساد طبٝعٝني قد اخس ،ٜٔبُٓٝا نإ تعسٜف ايٛفد ايفسْطٚ ٞايْٛٝاْ ٞيإلزٖاب عً ٢اْ٘
عٌُ ممٓٗر ٜستهب َٔ أداْب عً ٢إقً ِٝدٚي ١أخس ٣بػ ١ٝاؿؿ ٍٛعًَ ٢هاضب
ضٝاض ،)2(١ٝبُٓٝا ذٖبت فُٛع َٔ ١د ٍٚاضٝا ٚافسٜكٝا اىل إ االعُاٍ اإلزٖاب ١ٝجيب إ
تتكُٔ َا ٜؿدز َٔ ايد َٔ ٍٚأفعاٍ قد سسنات املكاٚ ١َٚايتشسز ايٛطينٚ ،لد تفاٚت
) )2عسمية ميهنخ ىي عسمية احتجاز رىائن إسخائيميين حجثت أثشاء دورة األولسبياد
الريفية السقامة في ميهنخ في ألسانيا من  5إلى  6سبتسبخ سشة  1972نفحتيا مشغسة

أيمهل األسهد وكان مظمبيم اإلفخاج عن  036معتقالً في الدجهن اإلسخائيمية معغسيم

من العخب باإلضافة إلى كهزو أوكامهته من الجير األحسخ الياباني .انتيت العسمية

بسقتل  22رياضياً إسخائيمياً و 5من مشفحي العسمية الفمدظيشيين وشخطي وطيار مخوحية
ألسانيين.
) )0في الجيهد الجولية لتعخيف االرىاب يشغخ :سامي جاد عبجالخحسن واصل ،إرىاب الجولة
في اطار القانهن الجولي العام ،مشذأة السعارف ،االسكشجرية ،0223،ص  53و ما

بعجىا.
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يف ايسؤٜا اذ ناْت بعض ايد ٍٚؼاَ ٍٚد ٚؾف اإلزٖاب عً ٢اعُاٍ ايجٛاز ٚسسنات ايتشسز
ايٛطين َٔ خالٍ ٚؾفٗا باألفعاٍ املطًش ١ايفسدٚ ١ٜػسميٗا ،بُٓٝا ناْت د ٍٚأخس ٣تٓعس
اىل اعُاٍ ايدٚي ١يف َهافش ١سسنات ايتشسز َٓٚاٖك ١االستالٍ األدٓيب بٛؾفٗا ْتٝذ١
إزٖاب ضابل ؾادز عٔ ايدٚيٚ ،١مل ٜٓذح ايتعسٜف املكدّ َٔ ايًذٓ ١اـاؾ ١املعٓ١ٝ
باإلزٖاب يف ضٓ 1980 ١ض ٣ٛيف تعداد أفعاٍ عٓف َطًح  َٔٚثِ اضباغ ايؿف ١اإلزٖاب١ٝ
عًٗٝاٚ ،نسزت ؾٓ ١ايكاْ ٕٛايدٚي ٞيف ضٓ َٔٚ 1984 ١خالٍ َطٛدَ ٠ػسٚع اؾسا ِ٥قد
ايطًِ ٚاالَٔ ايبػس ٟايتعسٜف ايٛازد يف َػسٚع اتفاق ١ٝدٓٝف يطٓ َٔ 1937 ١د ٕٚإقاف١
أ ٟددٜد عًٗٝا(ٚ ،)1زغِ نٌ ايتطٛزات يف ايعالقات ايدٚيٚ ١ٝاييت تسنت اْعهاضاتٗا عً٢
ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ خؿٛؾا ايتش ٍٛباػاْ ٙعاّ ايكطب ايٛاسد ضٓ َٔٚ 1991 ١ثِ
اسداخ  11أ ،2001 ًٍٜٛاذ مل تٓذح أ ٟاتفاق ١ٝدٚي ١ٝيف ؾٝاغ ١تعسٜف يإلزٖابٚ ،ست٢
ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيطٓ 1998 ١مل ٜطتٛعب ٖر ٙاؾسمي ١قُٔ
مناذز االختؿاف املٛقٛع ٞيًُشهُ ١ايٛازد يف ْـ املاد ٠اـاَط َٔ ١ايٓعاّ االضاض،ٞ
 ٖٛٚذات املٛقف اير ٟاتبعت٘ قانِ ْٛزَربغ ٚطٛن ٛٝاييت اختؿت مبشانُ ١نباز فسَٞ
اؿسب ايعامل ١ٝايجاْ ،١ٝإذ اًُٖت ٖر ٙاؾسمي ١زغِ نْٗٛا اسدَ ٣كرتسات ؾٓ ١اـربا ٤يف
ؾٓ ١دسا ِ٥اؿسب اييت غهًت يف .)2(1934
ٚعٓد عح قاٚي ١تعسٜف فكٗ ٞيإلزٖاب جيب أٚال إ مدد ايفعٌ اإلزٖابٞ
بٛؾف٘ عٓف َطًح َٔ ثِ إ ٖرا ايعٓف ٜطتٗدف اغداف بؿفتِٗ ايٛظٝف ١ٝا ٚاملعٓ١ٜٛ
ا ٚست ٢افساد عادٜني ٚقد ٜطتٗدف ستَ ٢ؤضطات عاَ ١ا ٚخاؾٜٚ ،١ه ٕٛاهلدف ايرٜ ٟكع
َا ٚزا ٤ايفعٌ اإلزٖاب ٖٛ ٞؼكٝل ٖدف ذ ٚبعد ضٝاض ٞستٚ ٢إ زافك٘ زضا ٌ٥ذعس ٚزعب
عٓد اؾُٗٛز اَا عٔ نٝف ١ٝؼدٜد ايفعٌ اإلزٖاب ٞبٛؾف٘ دسميٚ ١طٓ ١ٝاّ دٚي ١ٝفٗرا ٜعتُد
عً ٢تٛافس ايعٓؿس األدٓيب ضٛا ٤يف اهلدف ا ٚايكا ِ٥ب٘ ا ٚاملطتفٝد َٓ٘ ا ٚستَ ٢هإ
تٓفٝر ايفعٌٚ ،أخريا قد ٜه ٕٛايفعٌ اإلزٖابَ ٖٛ ٞػسٚع فسد ٟاَ ٚػسٚع مجاعَ ١طًش١
ذات بعد قً ٞا ٚدٚيٚ ،ٞقد ٜه ٕٛايفعٌ االزٖاب ٞؾادزا عٔ ايدٚي ١بػهٌ َباغس عٔ
)1) Report of the International Law Commission to the General
Assembly (1980) 2 (2) YB Intl L Comm’n 1, 53, UN Doc
A/CN.4/SER.A/1980/Add.
)2) See: See: Myra Williamson , op cit, p 80.
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طسٜل ازتهاب٘ بٛاضطَ ١ؤضطات ا ٚاغداف تابعني يًدٚيٚ ١قد تتش ٍٛايدٚي ١اىل زاع١ٝ
يإلزٖاب اذا نإ ايفعٌ اإلزٖاب ٞقد ازتهب َٔ فُٛع ١ؼع ٢بتأٜٝد ا ٚدعِ َباغس ا ٚغري
َٔ َباغس َٔ ايدٚي ١ست ٢ي ٛناْت ذات دٓط ١ٝغري دٓط ١ٝايدٚي.١
ثاْٝاً :تطٛز ٚضا ٌ٥اإلزٖاب
ابتدأ االزٖاب بٛؾف٘ َػسٚع فسد ٟبػ ١ٝؼكٝل ٖدف غدؿ ٞيًكا ِ٥بايفعٌ َٔ
ثِ تطٛز ٖرا ايفعٌ اىل َػسٚع مجاعٜ ٞكدّ عً ٘ٝغدـ ا ٚفُٛع ١اغداف ٚنإ ٜتِ
بؿٛزت٘ األٚىل َٔ خالٍ دسا ِ٥قتٌ تكًٝد ١ٜيػدؿٝات ضٝاض ١ٝا ٚعاَ ١ا ٚاضتٗداف
عػٛا ٞ٥يًذُٗٛز ،اَ ٚؤضطات ذات طابع أَين اَ ٚدْ ٞا ٚست ٢اختطاف زٖا ٔ٥ا ٚطا٥سات
بكؿد تطًٝط قػط ضٝاض ٞا ٚاعالَ ٞيتشكٝل ٖدف َعني ،ضٛا ٤بإزغاّ ؾاْع ايكساز
ايطٝاض ٞعً ٢اؽاذ قساز َعني اّ ايرتادع عٔ قساز َعنيٚ ،قد ٜتكُٔ اإلزٖاب إٜؿاٍ
زضايَ ١ع ١ٓٝاىل اؾُٗٛز ا ٚاجملتُع ايدٚي ٞقٛاَٗا يفت االْتبا ٙاىل قكَ ١ٝع.١ٓٝ
ٚتعد ٚض ١ًٝاالغتٝاٍ ايطٝاض ٞاقدّ ؾٛز اإلزٖاب يف ايعالقات ايدٚيَٗٓ ١ٝا اغتٝاٍ
ًَو إٜطايٝا ضٓٚ ،1900 ١اغتٝاٍ ٚي ٞعٗد ايُٓطا يف ٚ 1914ايرٜ ٟؤغس بٛؾف٘ اسد أضباب
اْدالع اؿسب ايعاملٚ ،1914 ١ٝتطٛزت ٚضا ٌ٥اإلزٖاب يف اطاز ايعالقات ايدٚي ١ٝاىل مناذز
اغد خطٛز ٠إذ ظٗست َٓعُات عٓف َطًح ضٛا ٤غًفٝات د ١ٜٝٓا ٚق ١َٝٛاٚ ٚطٓ ١ٝاؽرت
َٔ ايعٓف املطًح ٚض ١ًٝيتشكٝل أٖدافٗاٚ ،اؽرت ٖر ٙاالعُاٍ املطًش ١ؾٛز كتًفَ ١جٌ
خطف ايسٖا ٔ٥أ ٚايطا٥سات اَٗ ٚامج ١املسافل ايعاََٚ ١ؤضطات ايدٚي ١املدْٚ ،)1(١ٝغٗدت
ْٗا ١ٜايعكد ايجأَ َٔ ايكسٕ املاق ٞتػه ٌٝمجاعات َطًش ١اؽرت َٔ ايعٓف املطًح
املٓعِ ٚض ١ًٝأضاض ١ٝيتشكٝل غاٜاتٗا ايطٝاض ١ٝا ٚإٜؿاٍ زضاًٗ٥ا اإلعالَٚ ١ٝداَٝ ٤الد
ٖر ٙاجملاَٝع َع قازب ١االستالٍ ايطٛفٝٝيت ألفػاْطتإ ضٓٚ ،1979 ١ؼٖ ٍٛرٙ
اجملُٛعات بعد اْطشاب االؼاد ايطٛفٝٝيت اىل ْٗر َكا ١َٚايد ٍٚايػسب َٔ ١ٝخالٍ
اضتٗداف ضفازات ٖر ٙايد ٍٚا ٚاالعتدا ٤عًَ ٢ؿاؿٗا االقتؿاد ١ٜاَٛ ٚاطٓٗٝا َٔ ،ثِ
دا٤ت اعتدا٤ات  11ضبتُرب  2001يف ايٛالٜات املتشد ٠االَسٜه ١ٝيرتضِ اؿد ايفاؾٌ بني
) )2يشغخ :أحسج ابخاهيم محسهد ،االرىاب الججيج الذكل الخئيدي لمرخاع السدمح عمى
الجولية ،مجمة الدياسة الجولية ،العجد ( ،)247مؤسدة االىخام ،مرخ ،0220 ،ص.45
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َساسٌ َهافش ١اإلزٖاب ،إذ نػفت عٔ تطٛز خطري يف ٚضا ٌ٥اهلذُات اإلزٖابٚ ١ٝاشاست
ايطتاز عٔ زغبٖ ١ر ٙاؾُاعات يف إٜكاع انرب قدز ممهٔ َٔ اـطا٥س يف ؾفٛف اؾٗ١
املطتٗدف ،١فكال عٔ ايكدزات ايتٓعٚ ١ُٝٝايتدطٝط ١ٝهلر ٙاؾُاعات ٚاَهاْٝاتٗا
ايعطهسٚ ،)1(١ٜتٓباً ايباسج ٕٛظ ٌٝددٜد َٔ اإلزٖاب ئ ٜتٛاْ ٢عٔ اضتدداّ أضًش ١ايدَاز
ايػاٌَ يف ساٍ متهٓ٘ َٔ اقتٓاٗ٥ا خؿٛؾا َع ضٗٛي ١تؿٓٝع األضًش ١ايبٛٝيٛد١ٝ
ٚايهُٝاٚ ١ٜٚتٛافس إَهاْ ١ٝاقتٓا ٤ست ٢أضًش َٔ ١ْٜٚٛ ١كًفات االؼاد ايطٛفٝٝيت
ايطابلٚ ،نػفت دزاض ١ملهتب األَِ املتشد ٠ملهافش ١املددزات ٚاؾسمي ١ؾدزت عاّ
( )2013عٔ ايكدزات ايتٓعٚ ١ُٝٝايتعبٚ ١ٜٛاالعالَٚ ١ٝاملايٚ ١ٝاييت متتًهٗا اؾُاعات
اإلزٖاب َٔ ١ٝخالٍ اضتدداَٗا يػبه ١االتؿاالت ايعامل ١ٝفكال عٔ إَهاْٝات ايتشسٜض عً٢
اإلزٖاب ٚتدزٜب اجملٓد ٜٔعً ٢ازتهاب ايعٌُ اإلزٖاب ٚ ٞتصٜٚدِٖ باملعسف ١األضاض ١ٝيف
ؾٓع املٛاد املتفذسٚ ٠مٖٛاٚ ،أٜكا ٖٓاى إَهاْ ١ٝغٔ اهلذُات االيهرتCyber ( ١ْٝٚ
 )Attacksعٔ طسٜل ايدخ ٍٛيًٓعِ االيهرتٚ ١ْٝٚقاٚي ١تعطًٗٝا ٚضسق ١املعًَٛات اييت
تػرٜٗا ا ٚؽصْٗا ا ٚبا ٟطسٜك ١تطتٗدف االخالٍ بٓعاّ ايتعاَالت االيهرتٚ ،)2(١ْٝٚقد أفسشت
املُازضات املعاؾسٚ ٠دٛد ٖذُات ايهرت ١ْٝٚعً ٢املؿاحل ايعاَٚ ١اـاؾ ١د ٕٚإٔ
تتبٓ ٢أ ٟدٖٗ ١ر ٙاهلذُات ٚاييت بكت يف خاْ ١االتٗاَات ايطٝاض.١ٝ
ثايجا :ايتعا ٕٚايدٚي ٞيف َٛادٗ ١اإلزٖاب
مل ٜتعاٌَ اجملتُع ايدٚي ٞابتداَ ً٤ع اؾسمي ١اإلزٖاب ١ٝبٛؾفٗا دسمي ١دٚي ،١ٝإذ
نإ ٜٓعس ايٗٝا عً ٢اْٗا دسمي ١داخً ١ٝتكع قُٔ ْطام ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥ايداخًٚ ٞتهٕٛ
املعاقب ١عًٗٝا َٔ قُٔ االختؿاف اؿؿس ٟيًدٚي ،١ست ٢إ بعض ايد ٍٚناْت تعاٌَ
َستهيب ٖر ٙاؾسا ِ٥يف ساٍ ٚؾٛي ِٖٛايٗٝا بٛؾفِٗ فسَني ضٝاضٝني ٚناْت تكدّ ايدعِ

)1) See: Randall D. Law, TERRORISM A HISTORY, Polity Press, ,
Cambridge, 9002, p 330.
)2) See: Michael P. Allswede, Medical Response to Chemical and
Biological Terrorism, in : Thomas A. Johnson, National Security
Issues in Science, Law, and Technology, CRC Press, France, 2007,
p24.
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هلِ ٚتٛفس اؿُاٚ ١ٜتطتجَٓ َٔ ِٗٝعاٖدات تطً ِٝاجملسَني(ٚ ،)1يهٔ َع تٓاَ ٞخطٛز٠
اؾسمي ١اإلزٖابٚ ١ٝؼٛهلا عٔ امناطٗا ايتكًٝدٚ ١ٜاضتدداَٗا نُػسٚع َٓعِ ٚممٓٗر بػ١ٝ
ؼكٝل اٖداف ضٝاضٚ ،١ٝتطٛز ٖر ٙاؾسميٚ ١ػاٚشٖا اؿدٚد اإلقً ١ُٝٝاىل انجس َٔ دٚي،١
اقطس اجملتُع ايدٚي ٞاىل ايبد ٤ددٜاً يف ايبشح عٔ مناذز يتعا ٕٚدٚي ٞملٛادٖٗ ١رٙ
اؾسميٚ ،١ناْت ا ٍٚأٚد٘ ايتعا ٕٚايدٚي ٞقد متجًت يف اخساز منٛذز ٖر ٙاؾسمئَ ١
تؿٓٝف اؾسا ِ٥ايطٝاض َٔٚ ،١ٝثِ مت عكد اتفاقٝات دٚي ١ٝملهافش ١ايُٓاذز املطتذدَٔ ٠
اؾسا ِ٥االزٖاب ١ٝيف ٚقتٗاٚ ،دا٤ت اتفاق ١ٝطٛن ٛٝيطٓ 1963 ١املتعًك ١باؾساٚ ِ٥بعض
االفعاٍ االخس ٣املستهب ١عًَ ٢نت ايطا٥سات  ،بٛؾفٗا ا ٍٚاتفاق ١ٝدٚي ١ٝملٛادٗ ١اإلزٖاب
َٔ ثِ تٛايت عد ٠اتفاقٝات دٚي َٔ ١ٝأُٖٗا اتفاقَٓ ١ٝع ٚقُع اؾساٚ ِ٥االعُاٍ املستهب١
قد األغداف االغداف املتُتعني عُا ١ٜدٚي ١ٝمبا ف ِٗٝاملٛظف ٕٛايدبًَٛاضٕٛٝ
ٚاملعاقب ١عًٗٝا عاّ ٚ ،1973االتفاق ١ٝايدٚي ١ٝملٓاٖك ١اخر ايسٖا ٔ٥املعسٚف( ١اتفاق١ٝ
ايسٖا )ٔ٥عاّ ٚ ،1979تطٛز ايتعا ٕٚايدٚي ٞيف اطاز َهافش ١اإلزٖاب اىل عكد اتفاقٝات
َتعدد ٠تٓاٚيت ضالَ ١املٛاؾالت ايبشسَٓٚ ١ٜع االعتدا ٤عً ٢املٓؿات ايجابت ١يف َٓاطل
اؾسف ايكازٚ ٟػس ِٜاالضتٝال ٤ا ٚسٝاش ٠أَٛ ٟاد ْ ١ٜٚٛخطس ٠دٚ ٕٚد٘ َػسٚع َٔ ،ثِ
ؼٛيت أمناط ايتعا ٕٚايدٚيَٓ ٞر  1999اىل َٛادٗ ١مت ٌٜٛاإلزٖاب فكال عٔ عكد
اتفاقٝات إقًَ ١ُٝٝتعدد ٠سددت اطس ايتعا ٕٚاالقً ُٞٝيف َٛادٗ ١اإلزٖاب َجٌ االتفاق١ٝ
ايعسب ١ٝملهافش ١اإلزٖاب يف ٚ ،1997االتفاق ١ٝاالٚزب ١ٝملهافش ١اإلزٖاب املعكٛد ٠يف ضٓ١
 َٔٚ 1977ثِ عديت بربٚتٛنٚ ،2003 ٍٛاتفاق ١ٝفًظ أٚزٚبا ملٛادٗ ١اؾسا ِ٥يف ايفكا٤
اؿاضٛب ٞيف ٚ ،2010االتفاق ١ٝاالَسٜه ١ٝملهافش ١اإلزٖاب يف .)2(2002
إ َسادع ١اطس ايتعا ٕٚايدٚي ٞببعدٜٗا ايعاملٚ ٞاإلقً ُٞٝتفسش سكٝك ١عدّ االتفام
عًٚ ٢دٛد تعسٜف دٚيَٛ ٞسد يإلزٖاب  ،فكال عٔ اْعداّ ٚدٛد اتفاق ١ٝدٚي ١ٝغاًَ١
تتكُٔ ػس ِٜبأبعاد دٚي ١ٝغاًَ ١يًعٌُ االزٖاب ،ٞفكال عٔ غٝاب أ ٟاتفاق ١ٝدٚي ١ٝػسّ
) )2يشغخ :بخىان أمخ هللا  ،حق المجهء الدياسي دراسة في نغخية حق السمجأ في القانهن
الجولي العام ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،2983 ،ص .327
)2) See: Daniel O’Donnell, International treaties against terrorism and
the use of terrorism during armed conflict and by armed forces,
International Review of the Red Cross, Volume 88 Number 864
December 2006 , p 854.
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اإلزٖاب االيهرت ْٞٚإذ إ ٖر ٙاالتفاقٝات تعٓ ٢بُٓاذز َع َٔ ١ٓٝاؾسا ِ٥اإلزٖابَ ١ٝجٌ
دسا ِ٥خطف ايطا٥سات ا ٚاستذاش ايسٖا ٔ٥ا ٚاالعتدا ٤عً ٢األغداف احملُٝني دٚيٝا
بؿفتِٗ ايدبًَٛاض ١ٝا ٚست ٢تتكُٔ ػس ِٜأفعاٍ َجٌ دعِ اإلزٖاب يٛدطتٝاً اَ ٚايٝاً،
ٚاملأخر ايجاْ ٞعً ٢ايتعا ٕٚايدٚيٜ ٞرتنص يف إ ٖر ٙاالتفاقٝات ؼدد خطٛزٖ ٠ر ٙاؾساِ٥
َٔ ثِ ترتى اَس ايعكاب ٚاثاز ٠املطؤٚي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥يًتػسٜعات ايداخًَ ،١ٝع ٚدٛد اتفام بني
ايد ٍٚاألطساف يف ٖر ٙاالتفاقٝات عً ٢عدّ اعتباز َستهيب ٖر ٙاؾسا ِ٥فسَني ضٝاضٝني

بػض ايٓعس عٔ ْٛاٜاِٖ اؿكٝك ١ا ٚاملعًٓ َٔٚ ،١ثِ خكٛعِٗ يًتطًٖٓٚ ،)1( ِٝاى أٜكا
اتفام عً ٢ادزاز ٖر ٙاؾسا ِ٥قُٔ َبدأ االختؿاف ايعاملUniversal( ٞ

ٚ )Jurisdictionاير ٟجيعٌ َٔ َستهيب ٖر ٙاؾسا ِ٥اغداف َطًٛبني يف نٌ دٚي١
طسف يف االتفاق َٔٚ ١ٝثِ تطتطٝع أ ٟدٚي َٔ ١ممازض ١اختؿاؾٗا اؾٓا ٞ٥عًَ ٢ستهيب
ٖر ٙاؾسا ِ٥ساٍ ايكبض عً ِٗٝفٛم إقً ِٝايدٚي ،١فكال عٔ مناذز تعا ٕٚيف ايتشكٝكات
َٚتابعَ ١ستهيب ٖر ٙاؾساٚ ،ِ٥ػدز اإلغاز ٠اىل إ ٖر ٙاالتفاقٝات ٖ ٞاتفاقٝات ْطب١ٝ
األثس ال تًصّ اال ايد ٍٚاألطساف فٗٝا د ٕٚإ تتعداٖا اىل غريٖا.
ادلطهة انخاَي

احر اإلرهاب عهى انسهى وااليٍ انذونيني
ْتٓا ٍٚيف ٖرا املطًب ايعالق ١بني اإلزٖاب ٚايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني َٔ خالٍ
تعسٜف ايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني ٚؼدٜد اؾٗ ١اييت متتًو ايكدز ٠ايكاْ ١ْٝٛعً ٢تهٝٝف أٟ
فعٌ بٛؾف٘ تٗدٜداً يًطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝني َٔ ثِ مًٌ بعض ايٛقا٥ع اييت نٝفت عً ٢اْٗا
فعاٍ إزٖاب.١ٝ

) )2يعخف تدميم السجخمين  Extraditionبهصفو إجخاء رسسي تقهم فيو دولة ما بشقل

السذتبو بو أو السجان في جخيسة جشائية إلى بمج آخخو يتم تشغيم عسمية تدميم السجخمين

عن طخيق اتفاقيات دولية خاصة بين الجول .يشغخ  :وسام حدام الجين االحسج ،أصهل
تدميم السجخمين في ضهء االتفاقيات الجولية والتذخيعات الجاخمية ،دار غيجاء لمشذخ
والتهزيع ،االردن ،0202 ،ص .23
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أٚالَ :اذا ْعين بايطًِ ٚاالَٔ
ٜعد سفغ ايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني املكؿد ايسٝ٥ظ ملٓعُ ١األَِ املتشد ،٠بٌ ٖٛٚ
اهلدف األضاض َٔ ٞاْػاٗ٥اٖٚ ،را َا زنصت عً ٘ٝدٜباد ١املٝجام بايك" ٍٛيٓٓكر األدٝاٍ
ايكادَٜٚ َٔ ١الت اؿسٚب" َٔ ثِ نسزت ايك ٍٛبإ "مٝا بطالّ دٓبا اىل دٓب"(َٔٚ ،)1
ثِ ٚقع املٝجام اـطٛات ايعًُ ١ٝؿفغ ايطًِ ٚاالَٔ َٔ خالٍ َٓع اضتدداّ ايك ٠ٛاٚ
ايتٗدٜد بٗا يف ايعالقات ايدٚيٚ ١ٝػسٜد ايدٚي َٔ ١نٌ ٚضا ٌ٥اضتدداّ ايك ٠ٛاملطًش ١اييت
ناْت تًذأ ايٗٝا يف سكب ١ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعسيف ٚتسى هلا فكط سل ايدفاع عٔ ايٓفظ بٛؾف٘
ادسا ٤ؼفعٚٚ ٞقيت ؿني تدخٌ اؾٗاش املدتـ ٚقٝاَ٘ باؽاذ اإلدسا٤ات ايهف ١ًٝعفغ
ايطًِ ٚاالَٔ ٚاعادتُٗا اىل ْؿابُٗآٖٚ ،ا جيب إ ُْعسف َا ٖ ٛايطًِ َٚا ٖ ٛاالَٔ ؟ َٔ
ثِ َا ٜعين ٚؾفُٗا بايدٚيٝني؟ اذا افسدْا نًُ ١ايطًِ فٗ ٞنُا اغسْا ايٗٝا تعين غٝاب
ايٓصاع املطًح َٔ ثِ اْتعاّ ايدٚي ١يف فاٍ ايكاْ ٕٛايدٚيٚ ٞاختٝازٚ ٙضٚ ١ًٝاضاع
يعالقاتٗا ايدٚيَ ١ٝع باق ٞاعكا ٤اؾُاع ١ايدٚيٚ ١ٝإذ ٚددت ْصاعات فأْٗا جيب إ ال تؿٌ
اىل سد اضتدداّ ايك ٠ٛاملطًش ،١إذ ميهٔ ايًذ ٤ٛاىل ايٛضا ٌ٥ايطًُ ١ٝبتٜٓٛعاتٗا
ايدبًَٛاضٚ ١ٝايطٝاضٚ ١ٝايككا ١ٝ٥ؿًٗاٚ ،اغاز املٝجام اىل سفغ ايطًِ ( Maintain of
ٚ )Peaceقُع أ ٟتٗدٜد يًطًِ (ٚ )Suppression of Peaceيف فاٍ ايتُٝٝص بني
االدساٝ٥ني فإٔ ايفكٖ ٘ٝاْص نًطٔ ٜك ٍٛاْ٘ يف ساي ١خسم ايطًِ فاْ٘ َٔ املطتش ٌٝسفع٘
بٌ جيب عً ٢املٓعُ ١فكط اعادت٘ اىل ْؿاب٘( ،)2اَا ساي ١اؿفاظ عً ٢ايطًِ فُعٓاٖا اؽاذ
اإلدسا٤ات ايكسٚز ١ٜناف ١ملٓع َٚعاؾ ١األضباب ٚاملػانٌ اييت تكٛد اىل ايٓصاع ضٛا ٤يف
فتُع ايدٚي ١ا ٚاؾُاع ١ايدٚيٚ ،١ٝنإ ايفك٘ ضابكا ٜٓعس اىل َؿطًح ايطًِ ايدٚي ٞيف َٝجام
األَِ املتشد ٠بٛؾف٘ غٝاب آَ ٚع اضتدداّ ايك ٠ٛاملطًش ١بني ايدٚ ،ٍٚنإ ُٜدعِ زأَٔ ٜ٘
خالٍ اضتدزاى ْـ املاد )2( ٠ايفكس َٔ )7( ٠املٝجام ٚاييت متٓع ايتدخٌ يف املطا ٌ٥اييت

(1) See: Neil A. Englehart, Non-state Armed Groups as a Threat to
Global Security: What Threat, Whose Security? Journal of Global
Security Studies, Vol (1&2), 2016, p 171–183.
)2) Hans Kelsen, The Law of The United Nations, Stevens & sons
Press, London, 1951, p 13.
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تعد أضاضا َٔ ؾُ ِٝاالختؿاف ايداخً ٞيًدٚيٚ ،)1(١يهٔ ٜأخر ايطًِ يف ايتفطريات
ٚاملُازضات ايدٚي ١ٝاملعاؾس ٠دزد ١انجس تكدَاً اذ ٜٓعس اىل ؼكل االضتكساز ايدٚئَ ٞ
خالٍ ؼكل االضتكساز ايداخً ٞيف فتُع ايدٚي ١يف غٝاب أضباب ايتطسف ٚايٓصاع داخٌ
ايدٚي ١فُٝهٔ ايٓعس اىل قكاٜا سكٛم االْطإ ٚايٓصاعات املطًش ١غري ذات ايطابع ايدٚيٞ
ايدٚيٚ ١ٝقكاٜا اإلزٖاب ٚاملػانٌ االقتؿادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝاملصَٓ ١بٛؾفٗا كاطس قد
تعسض ايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني اىل خطس ٚاقع ٞيريو ٜٓعس اىل ؼكل ايطًِ داخٌ فتُع
ايدٚي ١عً ٢اْ٘ ٚاقع ٜٓعهظ إجيابٝا عً ٢ايطًِ ايدٚي.ٞ
بُٓٝا ٜػٌُ َؿطًح االَٔ َعاْ ٞاالطُٓ٦إ ٚايتشسز َٔ اـٛف ٚغٝاب ايتٗدٜد
يًدٚي ١بهٌ َطتٜٛات٘ االقتؿادٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايعطهسٚ ١ٜاإلْطاْٚ ١ٝاؿفاظ عً ٢املؿاحل
اؿ ١ٜٛٝيًدٚي َٔٚ ،١خالٍ فُٛع أَ ايدٜ ٍٚتشكل االَٔ ايدٚيٜٚ ،ٞتشكل االَٔ َٔ خالٍ
إدسا٤ات اضتباق ١ٝا ٚعالد ١ٝتٛاد٘ ٖر ٙايتٗدٜدات ٚتعٌُ عً ٢اشايتٗا(ٚ ،)2نإ ْعاّ االَٔ
املتبع َٔ ايدٚي ١يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايتكًٝدْ ٟعاَا فسدٜا فهًُا شادت ق ٠ٛايدٚي ١ايعطهس١ٜ
شادت قدزتٗا عًَٛ ٢ادٗ ١ايتٗدٜدات األَٓ ١ٝاييت تٛادٗٗا ضٛا ٤إ ناْت ٖر ٙايك ٠ٛمتجٌ
ق ٠ٛزدع هلر ٙايتٗدٜدات ا ٚق ٠ٛقُع يف ساٍ ؼٛهلا َٔ تٗدٜد اىل ضًٛى فعًَٚ ،ٞع تػري
ايٓعاّ ايدٚيَ ٞع ْٗا ١ٜاؿسب ايعامل ١ٝاألٚىل ٚايتٛد٘ م ٛايتٓع ِٝايدٚي ٞسا ٍٚعٗد
عؿب ١بٓآَ ٤ع ١َٛأَ مجاع ٞتستهص عًَ ٢فاٖ ِٝؼدٜد ايتطًح ٚمتٝٝص اؿسب املػسٚع١
عٔ غري املػسٚع ١فكال عٔ املطاعد ٠املتبادي َٔ ١ايد ٍٚاألعكا ٤يًدٚي ١قش ١ٝاؿسب
ايعدٚاَْٚ ،١ٝع اْٗٝاز ايعؿب ١داَٝ ٤جام األَِ املتشد ٠عاّ  1945يريضِ ْعاّ انجس تهاَال

يألَٔ اؾُاع َٔ ٞخالٍ ػاٚش ايجػسات اييت أًغست عً ٢عٗد ايعؿب.)3(١

) )2عامخ عبجالفتاح الجهمخد ،تجخل االمم الستحجة في شؤون الجول ،مجمة الخافجين لمحقهق،
ترجر عن كمية الحقهق بجامعة السهصل ،العجد ( )3الدشة ( ،0229 ،)40ص .230

) ) 0يشغخ :حدن نافعة ،دور االمم الستحجة في تحقيق الدمم واالمن الجولي في عل التغيخات
الجولية الخاىشة ،مخكد دراسات الهحجة العخبية ،بيخوت ،2996 ،ص .95

) )3يشغخ :سسهحي فهق العادة ،القانهن الجولي العام ،مظبعة اإلرشاد ،دمذق،2962 ،
ص.808
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ٚتبد ٚاؿاد ١يًتشْ َٔ ٍٛعاّ االَٔ ايفسد ٟاىل ْعاّ االَٔ اؾُاع ٞقسٚزًَ ٠ش١
يف ظٌ تطٛز ْعس ١ٜايتكأَ ايدٚيٚ ٞاملؿاحل ايدٚي ١ٝاملػرتن ١يًذُاع ١ايدٚي ،١ٝإذ إ
االضتكساز ايدٚيَ ٖٛ ٞؿًشَ ١ػرتن ١جيب عً ٢مجٝع ايد ٍٚايعٌُ عً ٢ؼكك٘ ٚاؿفاظ عً٢
ايٛقع ايدٚي ٞد ٕٚأ ٟتػٝريات عٓٝف ١تؤثس عً ٢اضتكساز ايعالقات ايدٚي ١ٝيف ظٌ تطٛزات
عطهسٖ ١ٜا ١ً٥افسشت تٗدٜدات ٚدٛد ١ٜيًدٚي ١فكال عٔ تطٛزات دٚيَ ١ٝهٓت َٔ بٓا٤
َؿاحل دٚيَ ١ٝػرتن ١يف عد ٠اػاٖات اقتؿادٚ ١ٜثكافٚ ١ٝادتُاعٖ ،١ٝر ٙايتطٛزات
بػكٗٝا تتطًب دٗدا غري تكًٝدٜا ملٛادٗتٗا ال ميهٔ يدٚيٚ ١اسد ٠إ تكف بٛد٘ د ٕٚتعإٚ
باق ٞايدَ ٍٚعٗا فكال عٔ َا اثبت٘ ٚاقع املُازضات ايدٚي ١ٝبتأثس أَٔ دٚي ١مبا قد حيدخ
بدٚي ١أخس.٣
ثاْٝاً :تهٝٝف ايتٗدٜدات يًطًِ ٚاالَٔ
ٜعد فًظ االَٔ ايدٚي ٖٛ ٞاؾٗاش املد ٍٛيف تهٝٝف ايتٗدٜدات اييت تٛاد٘ ايطًِ
ٚاالَٔ ايدٚيٝني َٔ ثِ اؽاذ ايكساز اـاف بإعُاٍ ايتدابري اـاؾ ١باألَٔ اؾُاعٚ ،ٞظاٖس
ٖرا االختؿاف ٜعٛد اىل ْـ املادَٝ َٔ )39( ٠جام األَِ املتشد ،٠إذ ٜهٝف فًظ االَٔ
ايٛاقع َٔٚ ١ثِ ٜعٌُ ٚفل املادٚ )41( ٠املاد َٔ )42( ٠املٝجامَٚ ،ع غٝاب أ ٟؼدٜد
ٚتعسٜف ٚاقح ملؿطًشات تٗدٜد ايطًِ ا ٚخسم ايطًِ ٚأعُاٍ ايعدٚإ ٜعٗس االختؿاف
املطًل ٚغري املكٝد جملًظ االَٔ يف تهٝٝف ايٛقا٥ع فُٝا إذا ناْت تػهٌ ا ٚال تػهٌ َا
ٜٗدد ا ٚخيسم ايطًِ اَ ٚا ميهٔ تهٝٝف٘ عُال َٔ اعُاٍ ايعدٚإٚ ،لد إ فًظ االَٔ ٚيف
اطاز َطاز ٙايعًُ ٞقد اجملًظ قاّ بتهٝٝف عدّ قب ٍٛدٚي ١بكسازات فًظ االَٔ
ٚايتٛقف عٔ اضتُساز ١ٜاعُاٍ ايك ٠ٛاملطًش ١مبجاب ١اخالٍ بايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني َٔ خالٍ
غص ٚدٚي ١إقً ِٝدٚي ١أخس ٣بٛؾف٘ ميجٌ خسقا يًطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝنيٚ ،يف اطاز تهٝٝف
ايعدٚإ َٚع قاٚي ١اؾُع ١ٝايعاَ ١ؾٝاغ ١تعسٜف يًعدٚإ دا ٤ايكساز ( )3314يف ()1974
مبجاب ١قاٚي ١يسدّ ثػس ٠اْعداّ ايتشدٜد ايٛاقح يًعدٚإ(ٚ )1زغِ َا دا ٤يف ايتعسٜف َٔ
) ) 2ويذار الى أن تم قبهل تعخيف لمعجوان الهارد في قخار الجسعية العامة في مؤتسخ كسباال
عام  0222من قبل الجول االطخاف في نغام روما االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية,
واعتبخ العجوان احجى الجخائم التي تجخل في اختراص ىحه السحكسة بسهجب السادة
الخامدة من نغام السحكسة.
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عبازات ٚؼدٜدات ؿاالت اضتدداّ ايك ٠ٛاملطًش ١ضٛا ٤إ ناْت َباغس ٠اّ غري َباغس،٠
االٕ ْٗا ١ٜايتعسٜف تسنت ايباب َفتٛسا اَاّ أ ٟاضتدداَات عً ٢غري َا دا ٤يف ايكساز َٔ
ؼدٜداتٜٚ ،طتطٝع فًظ االَٔ مبا ميتًه٘ َٔ اختؿاف قاْ ْٞٛإ ٜهٝف أ ٟساي١
َطتكبً ١ٝعً ٢اْٗا عدٚإٚ ،ضبل جملًظ االَٔ إ نٝف بعض ايٛقا٥ع عً ٢اْٗا عدٚإ َجٌ
االعُاٍ ايعطهس ١ٜاييت ناْت ػس ٟبني َٓعُ ١ايتشسٜس ايفًططٚ ١ٝٓٝإضسا ٌٝ٥عً ٢األزاقٞ
ايًبٓاْٚ ،١ٝبعد  1991خسز فًظ االَٔ عٔ االطاز ايتكًٝد ٟيف تهٝٝف َا ميهٔ اعتبازٙ
خسم ا ٚتٗدٜد يًطًِ ا ٚعٌُ َٔ اعُاٍ ايعدٚإ ،إذ بدأ بتهٝٝف ايهجري َٔ املطاٚ ٌ٥اييت
ناْت تهٝف عً ٢اْٗا تكع قُٔ االختؿاف ايداخً ٞيًدٚيٚ ١دسٖا باػا ٙاالختؿاف
ايدٚي َٔٚ ٞثِ اعتبازٖا تٗدٜدات دد ١ٜيًطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني ،فتِ تهٝٝف اْتٗانات ؿكٛم
األقًٝات ا ٚاْتٗانات ٚاضع ١ؿكٛم االْطإ ا ٚست ٢ساالت االضتشٛاذ عً ٢اؿهِ بايك٠ٛ
ايعطهس ١ٜا ٚساالت قُع االستذادات ايداخً ١ٝبكَ ٠ٛفسط ١عًٚ ٢ؾفٗا تٗدٜدا يًطًِ ٚاالَٔ
ايدٚيٝني(.)1
ٚيف ظٌ االختؿاف املطًل جملًظ االَٔ يف تهٝف ايتٗدٜدات اييت ؼٝل بايطًِ
ٚاالَٔ ايدٚيٝني ،لد اْ٘ َٔ ايكسٚز ٟاضتدزاى إ ٖر ٙاالختؿاف املطًل قاط ببعض
ايعساق ٌٝاييت متٓع َٔ ايٛؾ ٍٛاىل اهلدف ايٓٗا ٞ٥املتُجٌ مبباغس ٠اختؿاف االَٔ
اؾُاعٚ ٞاضتدداّ إدسا٤ات ٚقا ١ٝ٥ا ٚعالد ١ٝملٛادٖٗ ١ر ٙايتٗدٜدات ،فكد متٓع اسد
ايد ٍٚدا ١ُ٥ايعك ١ٜٛايٛؾ ٍٛاىل قساز ٜتعًل بتهٝٝف ايتٗدٜد ٚمتٓع أ ٟإدسا٤ات السك١
ملعاؾت٘ َٔ خالٍ اضتدداّ سل ايٓكض ،ا ٚقد ال تعٗس َؿًش ١يًد ٍٚايدا ١ُ٥ايعك ١ٜٛيف
َعاؾٖ ١ر ٙايتٗدٜدات َٔ ثِ اُٖاٍ اؿايٚ ١ست ٢عدّ اخكاعٗا يًٓكاؽ ،ا ٚقد تعٗس
املؿًش ١بٓشَ ٛػاٜس َٔ خالٍ عدّ ايتعسض يًشايٚ ١ايٓعس فٗٝا َٔ فًظ االَٔ ايدٚي.ٞ
ثايجاً :تهٝٝف فًظ االَٔ ايدٚي ٞيإلزٖاب
اضتدزنٓا فُٝا ضبل إ جملًظ االَٔ ؾالسٚ ١ٝاضع ١يف تهٝٝف أٚ ٟاقع١
بٛؾفٗا تٗدٜدا يًطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني َٔ ثِ اعُاٍ ايفؿٌ ايطابع ملٛادٗتٗاٖٚ ،رٙ
) )2يشغخ في اسباب ىحه التظهرات وصهرىا :الجياللي بن الظيب ،صالحيات مجمذ االمن
تظبيقا لمسادة ( )39من ميثاق االمم الستحجة بالتكييف مع التظهرات الحجيثة ،مجمة
صهت القانهن ،العجد ( )2السجمج ( ،)7الجدائخ ،ماي  ،0202ص .2272
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ايؿالس ١ٝغري ثابتَٚ ١تػريَ ٠ع تػٝريات ايعالق ١ايدٚي ١ٝمبعٓ ٢إ ظاٖس ٖر ٙايؿالسٖٛ ١ٝ
قاْٚ ْٞٛيهٔ قتٛاٖا ضٝاض ٞبايهاٌَ خيكع يعسٚف ايعالقات ايدٚيٚ ١ٝتٛافل ايد ٍٚدا١ُ٥
ايعك ١ٜٛيف فًظ االَٔ ايدٚي.ٞ
ٚيف اطاز تهٝٝف اإلزٖاب لد إ ايكٛاْني اؾٓا ١ٝ٥ايٛطٓ ١ٝتتعاٌَ َع اإلزٖاب
بٛؾف٘ دسمي ١داخً ١ٝؽكع يًكاْ ٕٛايٛطين ٚميتد عًٗٝا َٔ سٝح االؾٌ االختؿاف
ايككا ٞ٥اؾٓا ٞ٥اإلقً ُٞٝيف ساٍ مت ازتهاب اؾسمي ١عً ٢إقً ِٝايدٚيٚ ،١يف ساٍ ٚدٛد
تٓاشع يف االختؿاف َع دٚي ١أخس ٣ميتد اختؿاؾٗا يٝػٌُ اسد عٓاؾس اؾسمي١
اإلزٖاب ،١ٝفٗٓا ٜطتًصّ تطبٝل َبدأ ايتطً ِٝا ٚاحملانُ ،١بُٓٝا ٜٓاد ٟبعض ايفك٘ ظعٌ
اؾسا ِ٥اإلزٖاب ١ٝقُٔ دسا ِ٥االختؿاف ايػاٌَ عٝح ميهٔ أل ٟدٚي ١تًك ٞايكبض عً٢

َستهبٗٝا إ متازع اختؿاؾٗا اؾٓا ٞ٥عًَ ٢ستهيب اؾسمي ١اإلزٖابٚ ،)1(١ٝيف اطاز
ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ فٗٓاى فساغ تػسٜع ٞمبٛادٗ ١اؾسمي ١اإلزٖاب ،١ٝإذ تػري االتفاقٝات
ايدٚي ١ٝنافٚ ١اييت عٛؾت َٔ خالهلا مناذز َٔ ايطًٛى اير ٟؾٓف بٛؾف٘ دسا ِ٥إزٖاب١ٝ
اىل اعُاٍ ايتعا ٕٚايدٚي ٞيف تفعَ ٌٝهافش ١اإلزٖاب د ٕٚتهٝٝف األفعاٍ بٛؾفٗا دساِ٥
دٚيٖٚ ١ٝرا املطاز عَ ٘ٓٝا مت اتباع٘ َع ْعاّ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيطٓ ، 1998 ١إذ مت
اُٖاٍ اؾسمي ١اإلزٖاب ١ٝبٛؾفٗا دسمي ١دٚيَ ١ٝطتكًٚ ١إ نإ ٖرا ال ميٓع َٔ إ تتداخٌ
اؾسمي ١اإلزٖابَ ١ٝع مناذز أخس َٔ ٣اؾسا ِ٥ايدٚي ،١ٝإذ ميهٔ إ لد مناذز يًطًٛى
اإلزٖابَ ٞتداخًَ ١ع دسا ِ٥اإلباد ٠اؾُاع ١ٝا ٚدسا ِ٥اؿسب ا ٚست ٢اؾسا ِ٥قد اإلْطاْ،١ٝ
إ ٚاقع ايكاْ ٕٛايدٚيًٜ ٞصَٓا بايك ٍٛبعدّ ٚدٛد أ ٟاتفاق ١ٝدٚي ١ٝػعٌ َٔ االزٖاب دسمي١
دٚي ١ٝخايؿَ ،١ع غٝاب تاّ يتعسٜف اإلزٖاب يف أ ٟاتفاق ١ٝدٚيٚ ،١ٝيهٔ ٌٖ ٖرا ٜعين إ
اإلزٖاب ٜطتُس ايٓعس اي ٘ٝبٛؾف٘ دسمي ١داخً ١ٝست ٢يَ ٛطت األفعاٍ امله ١ْٛي٘ َؿاحل
دٚي١ٝ؟ ٖٓا ميهٔ إ ْتطأٍ ٌٖ ميهٔ جملًظ االَٔ ايدٚي ٞإ جيرب اإلزٖاب َٔ دا٥س٠
االختؿاف ايٛطين اىل دا٥س ٠االختؿاف ايدٚيٞ؟ ٖرا ٜدفعٓا اىل قساْ ٠٤ـ املاد)2( ٠
ايفكس َٔ )7( ٠املٝجام ،إذ ميٓع ظاٖس ايٓـ األَِ املتشدٚ ٠أدٗصتٗا املدتًف َٔ ١ايتدخٌ
يف االختؿاف ايداخً ٞيًد ٍٚاألعكاٚ ٤يهٔ أٜكا ٜػري ٖرا ايٓـ إ يألَِ املتشد٠
ؾالس ١ٝايتدخٌ يف االختؿاف ايداخً ٞيف ساٍ ٚدٛد أ ٟتٗدٜد يًطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني
) )2يشغخ :دمحم داوود يعقهب ،مرجر سابق ،ص .246
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تطتٛدب تفع ٌٝتدابري ايكُع ايٛازد ٠يف ايفؿٌ ايطابع َٔ املٝجام ،فٗٓا ٜطتطٝع فًظ
االَٔ زبط أٚ ٟاقع ١إزٖاب ١ٝبايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني َٔ ثِ دربٗا َٔ االختؿاف ايٛطين
اىل االختؿاف ايدٚيٖٚ ،ٞرا َا ضٓبشج٘ يف تفؿ ٌٝانجس يف املبشح ايجاْ.ٞ
ادلثحج انخاَي

تعايم جمهس االيٍ انذويل يع اإلرهاب
ٜتطًب قٝاع فاعً ١ٝفًظ االَٔ ايدٚي ٞيف َهافش ١اإلزٖاب دزاضٚ ١اقع تعاٌَ
فًظ االَٔ َع ايٛقا٥ع اإلزٖابٚ ١ٝنٝف ٚاد٘ فًظ االَٔ ايٛقا٥ع ذات ايبعد ايدٚيٚ ،ٞقد
غهًت ٖذُات  11أ 2001 ًٍٜٛعً ٢ايٛالٜات املتشد ٠االَسٜه ١ٝبٛسػٝتٗا ٚطسٜك ١تٓفٝرٖا
َٚا خًفت٘ َٔ ْتا٥ر ٚاثاز سدا فاؾال ميهٔ َع قساٚ ٠٤اقع تعاٌَ فًظ االَٔ ايدٚيَ ٞع
اإلزٖاب يف َسسًَ ١ا قبٌ ٖر ٙاهلذُات َٚا بعدٚ ،ٙضٓكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني ْبشح
يف أٚهلُا َطاز تعاٌَ فًظ االَٔ ايدٚيَ ٞع اإلزٖاب قبٌ ٖذُات  11أ 2001 ًٍٜٛبُٓٝا
ضٓبشح يف املطًب َطاز ايتعاٌَ بعد ٖر ٙاهلذُات.
ادلطهة األول

يسار انتعايم قثم هجًات  11ايهول 0221
ٜهٝف بعض ايفك٘ فًظ االَٔ ايدٚي ٞبٛؾف٘ فًظ ذ ٚطبٝع ١ضٝاض ١ٝؽكع
قسازات٘ ملؿاحل ايد ٍٚدا ١ُ٥ايعك ١ٜٛفٚ ،٘ٝال ميهٔ إ ٜتشسى اجملًظ د ٕٚتٛافل
األعكا ٤ايداُ٥ني ،بُٓٝا لد ٚ َٔٚدْٗ ١عسْا إ ٖرا اجملًظ ٚإ نإ طبٝع ١تسنٝبت٘
تعهظ داْب ضٝاض ٞميجٌ ٚاقع ايعالقات ايدٚي ١ٝاملعاؾس ٠اال إ تسنٝبٚ ١إدسا٤ات
اجملًظ ٚطسٜك ١اؽاذ ٙيًكسازات تعهظ أٜكا ٚاقع قآَْ ْٞٛؿٛف عً ٘ٝيف َٝجام األَِ
املتشدَٚ ٠ا ممٓٛح َٔ اَتٝاشات يًد ٍٚاألعكا ٤ف ٖٞ ٘ٝاَتٝاشات قاْ ١ْٝٛست ٢ي ٛمت
اضتػالهلا ملؿاحل ضٝاض ١ٝقٝكٖٚ ،١را َا افسشْ ٙعاّ ايكطب ١ٝايجٓا ١ٝ٥اير ٟاْتَٗ ٢ع
اْٗٝاز االؼاد ايطٛفٝٝيت ايطابل ٚاير ٟاثس بػهٌ نبري ددا عً ٢تفع ٌٝاختؿاؾات
فًظ االَٔ ايدٚيَٓٚ ٞع٘ َٔ ايكٝاّ بايٛظا٥ف املطٓدٚ ،٠يػسض قٝاع فاعً ١ٝفًظ
االَٔ ايدٚي ٞيف َا ٜتعًل مبهافش ١اإلزٖاب يف َسسًَ ١ا قبٌ ٖذُات  11أ 2001 ًٍٜٛفأْٓا
ضٓدزع َٛقف اجملًظ َٔ األفعاٍ اإلزٖاب ١ٝاييت َٛزضت يف اطاز ايؿساع ايعسبٞ
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اإلضسا َٔ ًٞٝ٥ثِ ْدزع تعاٌَ فًظ االَٔ َع قك ١ٝيٛنسب ٞضٓ ،1988 ١فكال عٔ
دزاض ١بعض ايٛقا٥ع األخسٚ ٣اييت ضٓدتازٖا بٛؾفٗا مناذز ؼً.١ًٝٝ
أٚال :االعُاٍ االزٖاب ١ٝاملتعًك ١بايٓصاع ايعسب ٞاإلضساًٞٝ٥
ٜسدع اؾٌ ايٓصاع ايعسب ٞاإلضسا ًٞٝ٥اىل َا بعد اؿسب ايعامل ١ٝاألٚىل ٚإؾداز
بسٜطاْٝا يٛعد بًفٛز يف عاّ ٚ 1917اير َٔ ٟخالي٘ ٚعدت بإْػاٚ ٤طٔ ق َٞٛيًٛٗٝد يف
فًططني ٚاير ٟػطد فعًٝا بإعالٕ قٝاّ دٚي ١إضسا ٌٝ٥يف  14أٜاز َٚ 1948ا اعكب ٖرا
اإلعالٕ َٔ ْصاع َطًح بني إضساٚ ٌٝ٥بعض ايد ٍٚايعسب ١ٝفكال عٔ سسنات املكا١َٚ

ايفًططٚ ،)1(١ٝٓٝميهٔ إ ْكدّ ٚاقع ١اغتٝاٍ ايٛضٝط االمم ٞايطٜٛدٟ
( )Folke Bernadotteيف  1948بٛؾفٗا اٚ ٍٚاقع ١إزٖابٚ ١ٝادٗت األَِ املتشد٠
بػهٌ فعًٚ ،ٞاؾدز فًظ االَٔ ايدٚي ٞايكساز (ٚ )57قد عرب اجملًظ عٔ اضف٘ ٚؾدَت٘
َٔ ٚاقع ١االغتٝاٍ اييت قاَت بٗا عؿابات إزٖاب َٔ ١ٝثِ خ ٍٛاألَني ايعاّ مبتابع ١تٓفٝر
ٖرا ايكساز َٔ ،ثِ مت اؾداز ايكساز ذ ٟايسقِ (ٚ )59اير ٟطايب إضسا ٌٝ٥مبعاقب ١مجٝع
األغداف اير ٜٔاغرتنٛا يف ازتهاب دسمي ١االغتٝاٍ(ٚ ،)2يف اطاز اعُاٍ ايعٓف املُٓٗر قد
ايعسب يف فًططني احملتً ١اؾدز فًظ االَٔ قسازات عدَٗٓ ٠ا ايكساز ذ ٟايسقِ ( )101يطٓ١

ٚ 1953اير ٟادإ ٖذ ّٛإضسا ًٞٝ٥عً ٢قس ١ٜقب ١ٝزاح قشٝت٘ مَ )67( ٛدْٝاٚ ،ايكساز
زقِ ( )237يف ٚ 1967اير ٟطًب َٔ إضسا ٌٝ٥اسرتاّ سكٛم اإلْطإ يف املٓاطل اييت
تأثست بٓصاع  َٔٚ ،1967ثِ ايكساز زقِ  265يعاّ  1969اير ٟادإ ف ٘ٝاهلذ ّٛعً ٢ايكس٣
يف األزدٕٚ ،ايكساز زقِ ( )270يعاّ ٚ 1969اير ٟعرب ف ٘ٝاجملًظ عٔ اضف٘ يًٗذّٛ
اإلضسا ًٞٝ٥عً ٢ايكس ٣ايًبٓاْ ١ٝيف اؾٓٛب(ٚ ،)3ايكساز زقِ  271يعاّ  1969اير ٟادإ ف٘ٝ
سسم املطذد األقؿ ٢يف ايكدع احملتًٚ ،١ادإ اجملًظ يف قساز ٙزقِ ( )471يعاّ 1980
قاٚي ١اضسا ٌٝ٥اغتٝاٍ بعض املٛظفني ايعَُٝٛني ايفًططٝٓٝني يف األزاق ٞاييت ؼتًٗا،
ٚيف ايكساز زقِ  605يعاّ ٚ 1987فٜ ٘ٝػذب فًظ األَٔ املُازضات اإلضسا ١ًٝٝ٥اييت
) )2يشغخ  :غازي حدين ،الرخاع العخبي االسخائيمي والذخعية الجولية ،دمذق،2995 ،
ص.85
)(2) S/RES/ 57 (1948) & S/RES/ 59 (1948
))3) S/RES/ 101 (1953) & S/RES/ 265 (1967
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تٓتٗو سكٛم اإلْطإ يًػعب ايفًططٝين يف األزاق ٞاحملتًٜٚ ١طًب َٔ إضسا ٌٝ٥إٔ تتكٝد

فٛزاً ٚبدق ١باتفاق ١ٝدٓٝف املتعًك ١عُا ١ٜاملدْٝني يف إثٓا ٤ايٓصاعات املطًشٚ ،)1(١اؾدز
فًظ االَٔ ضٓ 1988 ١ايكساز )608ٚ 607( ٜٔطًب يف أٚهلُا إ متتٓع إضسا ٌٝ٥عٔ
تسسَ ٌٝدْٝني فًططٝٓٝني عٔ األزاق ٞاحملتًٚ ١يف ايجاْ ٞطًب إيػا ٤أَس تسس ٌٝاملدْٝني
ايفًططٝٓٝني ٚعٛد َٔ ٠مت تسس ًِٗٝفعالً َٔٚ ،ايكسازات اهلاَ ١اييت تد ٜٔاإلزٖاب االضساًٞٝ٥
ايكساز ذ ٟايسقِ ( )672يعاّ ٚ 1990ايرٜ ٟد ٜٔفصز ٠قتٌ ٚاؾاب )170( ١فًططٝين اعصٍ
يف باس ١املطذد األقؿٚ ،٢ادإ اجملًظ يف ايكساز زقِ ( )904يطٓ 1994 ١فصز ٠قتٌ مٛ
(َ )50ؿً ٞيف َد ١ٜٓاـًٚ ،)2(ٌٝطايب اجملًظ يف قساز ٙزقِ ( )1397يطٓ 2002 ١بايٛقف
ايفٛز ٟؾُٝع أعُاٍ ايعٓف ،مبا يف ذيو أعُاٍ اإلزٖاب ٚاالضتفصاش ٚايتشسٜض ٚايتدَري(.)3

َٚع نِ ايكسازات اييت ؾدزت إلداْ ١اإلزٖاب اإلضسا ًٞٝ٥قد املدْٝني يف خكِ
ايٓصاع ايعسب ٞاإلضساٚ ًٞٝ٥زغِ تؿٓٝف األفعاٍ اييت ازتهبتٗا قٛات االستالٍ اإلضساًٞٝ٥
عل املدْٝني يف فًططني ا ٚاألزدٕ ا ٚيبٓإ باألفعاٍ االزٖاب ،١ٝاال آْا ًْشغ عدّ قٝاّ
فًظ االَٔ بإؾداز أ ٟقساز ذ ٚق ١ُٝقاًَْ ١ْٝٛصَٚ ،١بكٝت ايكسازات يف اطاز ايفؿٌ
ايطادعٚ ،تساٚست َا بني ايػذب ٚاالداْٚ ١ست ٢يف قك ١ٝاغتٝاٍ املبعٛخ االممٞ
( )Folke Bernadotteزغِ تعًكٗا مبٛظف دبًَٛاض ٞأمم ٞلد ضهٛت األَِ
املتشد ٠عَُٛا ٚفًظ االَٔ خؿٛؾا عٔ َالسكَ ١ستهيب اؾسميٚ ١ؾٛز ١ٜاحملهُٚ ١عدّ
تٓفٝر ايعكٛب ١عل َٔ ادٜٛٓا بازتهابٗا َٔٚ ،ثِ جيب اضتدزاى َٛقف ايٛالٜات املتشد٠
االَسٜه ١ٝبٛؾفٗا ٚاسد َٔ ٠ايد ٍٚدا ١ُ٥ايعك ١ٜٛيف فًظ االَٔ ايدٚيٚ ،ٞاضتدداَٗا ؿل
ايٓكض مبٛادَٗ ١ػازٜع قسازات تتعًل باإلزٖاب اإلضسا ًٞٝ٥قد املدْٝني َٓٗا َػسٚع قساز
ضٓ 1976 ١نإ ٜدع ٛإضسا ٌٝ٥إىل اسرتاّ سسَ ١األَانٔ املكدض ١اييت ؼتًٗاٚ ،االَتٓاع
َٔ َؿادز ٠األزاقٚ ٞاملُتًهات ايعسب ١ٝأ ٚاالعتدا ٤عًٗٝا ،أ ٚإقاََ ١طتٛطٓات فٗٝا،
ٚاالَتٓاع َٔ أ ١ٜأعُاٍ ٚضٝاضات أُخس ٣تٗدف إىل تػٝري ايٛقع ايكاْ ْٞٛملد ١ٜٓايكدع،
ٚإيػا ٤أ ٟإدسا٤ات اؽرت يف ٖرا االػاَٚ ،ٙػسٚع قساز آخس يف ضٜٓ1985 ١د ٜٔاملُازضات
)1) S/RES/ 271 (1969) & S/RES/ 471 (1980) & S/RES/ 605 (1987).
& ))2) S/RES/ 607 (1988) & S/RES/ 608 (1988) & S/RES/ 627 (1990
S/RES/ 904 (1994).
)3) S/RES/ 2397 (2000).
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اإلضسا ١ًٝٝ٥ايكُع ١ٝقد ايفًططٝٓٝنيٜٚ ،طايب إضسا( ٌٝ٥ايطًط ١ايكا ١ُ٥باالستالٍ) إٔ
تٛقف فٛزًا مجٝع تدابري ايكُع ،مبا فٗٝا سعس ايتذٚ ٍٛاالستذاش اإلدازٚ ٟايرتس ٌٝايكطس،ٟ
ٚاإلفساز عٔ مجٝع احملتذصَٚ ،ٜٔػسٚع قساز قدّ يف ضٜٓ 1989 ١ػذب بػد ٠اضتُساز
إضسا ٌٝ٥يف اتباع ضٝاضات ٚممازضات قد ايػعب ايفًططٝين يف األزاق ٞايفًطط ١ٝٓٝاييت
ؼتًٗا َٓر عاّ  1967مبا فٗٝا ايكدعٚ ،خاؾ ١اْتٗاى سكٛم اإلْطإٚ ،عًٚ ٢د٘ ايتشدٜد
إطالم ايٓاز اير ٟأضفس عٓ٘ إؾابَٚ ١كتٌ َدْٝني فًططٝٓٝني َٔ ،ب ِٗٓٝأطفاٍٚ ،يف اعكاب
اسداخ غص 2006 ٠ادٗكت ايٛالٜات املتشدَ ٠ػسٚع ٞقسازٜ ٜٔتعًل اسدُٖا بإداْ ١اهلذّٛ
ايعطهس ٟاير ٟتػٓ٘ إضسا( ٌٝ٥ايطًط ١ايكا ١ُ٥باالستالٍ) يف قطاع غصٜٚ ،٠طايب باإلفساز
ايفٛزٚ ٟغري املػسٚط عٔ اؾٓد ٟاإلضسا ًٞٝ٥املدتطفٚ ،بإٔ تفسز إضسا ٌٝ٥فٛزًاٚ ،بدٕٚ
غسٚط ،عٔ مجٝع ايٛشزا ٤ايفًططٝٓٝنيٚ ،أعكا ٤اجملًظ ايتػسٜع ٞايفًططٝينٚ ،غريِٖ
َٔ املطؤٚيني ايفًططٝٓٝني احملتذصٚ ،ٜٔنريو عٔ املدْٝني ايفًططٝٓٝني اآلخسٜٔ
احملتذص ٜٔبؿٛز ٠غري قاْ ،١ْٝٛبُٓٝا ٜستبط ايجاْ ٞبإداْ ١اجملصز ٠اييت ازتهبتٗا إضساٌٝ٥
يف بٝت ساْ ٕٛبكطاع غصٚ ،٠آخس اضتدداّ ؿل ايٓكض نإ يف ضٓ 2018 ١عًَ ٢ػسٚع
قساز س ٍٛاْػا ٤بعج ١دٚي ١ٝؿُا ١ٜايفًططٝٓٝني تكدَت ب٘ دٚي ١ايهٜٛت بعد َكتٌ ايعػسات
َٔ ايفًططٝٓٝني بسؾاف اؾٝؼ اإلضسا ًٞٝ٥خالٍ تعاٖسات عً ٢اؿدٚد بني غص٠

ٚاضسا ٌٝ٥اثس ْكٌ ايٛالٜات املتشد ٠يطفازتٗا اىل ايكدع(.)1
ثاْٝاً :تعاٌَ فًظ االَٔ َع قك ١ٝيٛنسبٞ

تعد سادث ١تفذري ايطا٥س )N739 Pan Am( ٠يف  21ناْ ٕٛاال1988 ٍٚ
ٚاييت ؼٌُ اؾٓط ١ٝاالَسٜه ١ٝفٛم قس ١ٜيٛنسب ٞاالضهتًٓد َٔ ١ٜايككاٜا اييت متت
َٓاقػتٗا نجريا َٔ باسج ٞايكاْ ٕٛايدٚي ٞملا اثازت٘ َٔ إغهايٝات قاَْ ١ْٝٛعكدَٛٚ ٠قف
كتًف يف َطاز ايتعاٌَ َٔ فًظ االَٔ ايدٚيٚ ،ٞبد٥ت بٛادز ٖر ٙاؿادث ١بايتطٛز
تدزجيٝا َع ؾدٚز قساز اتٗاّ َٔ قهُ ١أَسٜهٜ ١ٝتكُٔ تفاؾ ٌٝعٔ اؾٗات اييت قاَت
بتدبري اؿادثٜٚ ١ػري قساز االتٗاّ اىل اغداف حيًُ ٕٛاؾٓط ١ٝايًٝبَ ١ٝع َطايبات فٛز١ٜ
) ) 2يشغخ :ىذام ال قظيط ،المهبي الييهدي يحكم البيت األبيض ،دار السحجة البيزاء
لمشذخ ،بيخوت ،0224 ،ص 72؛ سعيج الونجي ،وفاة االمم الستحجة :ازمة السشغسات
الجولية فى زمن الييسشة االمخيكية ،دار نيزة مرخ ،القاىخة ،0224 ،ص.75
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بتطً ُِٗٝيًدكٛع حملانُ ١دٓا ١ٝ٥اَسٜهَٚ ،)1(١ٝع زفض يٝبٝا تطً ِٝاملتُٗني برزٜع١
كايف ١قٛاعد تطً ِٝاجملسَني ،اذ ٜتِ ايًذ ٤ٛاىل االتفاقٝات ايدٚي ١ٝاـاؾ ١بايتعإٚ
ايدٚيٚ ٞؼدٜدا اتفاقَْٛ ١ٝرتٜاٍ يطٓ 1971 ١اـاؾ ١بطالَ ١املالس ١اؾٚ ١ٜٛقُع االعُاٍ
غري املػسٚع ١املٛدٗ ١قد ضالَ ١ايطريإ املدْٚ ،ٞاييت تٓـ عً ٢تطً ِٝا ٚقانَُٔ ١
ٜتِٗ مبجٌ ٖر ٙاؾساَٚ ،ِ٥ع اعالٕ يٝبٝا زغبتٗا مبشانُ ١املتُٗني ٚفل املادَٔ )14( ٠
اتفاقَْٛ ١ٝرتٜاٍ ،مت ايًذ ٤ٛاىل فًظ االَٔ ايدٚي ٞاير ٟاؾدز ايكساز زقِ ( )731يطٓ١
 1992املتكُٔ ٚدٛب تعا ٕٚيٝبٝا يف َهافش ١اإلزٖاب ايدٚيٚ ٞأعط ٢يًٝبٝا ًَٗ ١شَٓ١ٝ
يتٓفٝر َتطًبات ايكساز(ٖٓٚ ،)2ا لد تٛؾٝف فًظ االَٔ يًشادث ١بٛؾفٗا إزٖاب دٚي،ٞ
َع ٚدٛد غهٛى بدعِ سه َٞٛزمس َٔ ٞيٝبٝا يًشادث َٔ ،١ثِ اؾدز فًظ االَٔ ايكساز
زقِ ( )748ايرٜ ٟعد ْكًَ ١فؿً ١ٝيف ايتعاٌَ َع االعُاٍ اإلزٖاب ١ٝإذ ؾدز ٚفل ايفؿٌ
ايطابع ٚطايب اؿه ١َٛايًٝب ١ٝبٛدٛب ايتٛقف عٔ زعا ١ٜاإلزٖاب َع فسض عكٛبات
اقتؿادَٗٓ ١ٜا سعس ايطريإ َٔ ٚاىل يٝبٝا ( َٔ ، )3ثِ تػدٜدٖا يف ايكساز ( )883يف

ْٚ ، )4(1993السغ يف ٖرا ايكساز اضتدداّ عبازات َباغس ٠تؤند ٚدٛد دعِ سه َٞٛيٝيب
يإلزٖابٚ ،جيد فًظ االَٔ تربٜس َٛقف٘ يف إ اعُاٍ اإلزٖاب اييت تؿٝب ْتا٥ذٗا انجس َٔ
دٚي ٖٞ ١يف دٖٛسٖا َٛاقٝع ؽسز عٔ ْطام االختؿاف ايداخً ٞيًدٚيٚ ١تتعًل انجس
بايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني ،فكال عٔ ثبٛت زعا ١ٜسه ١َٝٛيألعُاٍ اإلزٖاب ١ٝيف اؿاي ١ايًٝب،١ٝ
ٚداَٛ ٤قف فًظ االَٔ يف تٛؾٝف سادث ١قد اضتددَت قٛاْني االختؿاف ايٛطين
ٚايتعا ٕٚايدٚي ٞيف ايتعاٌَ َع َجٝالتٗا ضابكاْٚ ،عتكد اْ٘ ال ميهٔ ايتشًٌ َٔ ايتصاّ دٚيٞ
اعً ٢برزٜعٚ ١دٛد ايتصاّ قاْ ْٞٛاخس ،إذ إ تربٜس يٝبٝا عدّ ايتطً ِٝيًُتُٗني بداعٞ
ٚدٛد قٛاْني ٚطٓ ١ٝمتٓع تطً ِٝاملٛاطٔ يٝشانِ يف خازز ايدٚي ١ا ٚست ٢طًب يٝبٝا َٔ
قهُ ١ايعدٍ ايدٚي ١ٝتفطري اتفاقَْٛ ١ٝرتٜاٍ يطٓ ٚ 1971 ١اـاؾ ١بطالَ ١ايطريإ املدْٞ
يًتشًٌ َٔ َتطًبات قسازات فًظ االَٔ ،إذ ٜعد املٝجام َعاٖد ٠اعًٚ ٢امس َٔ ٢باقٞ
االيتصاَات ايكاْ ١ْٝٛايٛطٓ ١ٝا ٚايدٚي ،١ٝفكال عٔ قسازات فًظ االَٔ اييت تؿدز ٚفل
) )2ميمهد السيحبي ،قزية لهكخبي واحكام القانهن الجولي ججلية الذخعية والسذخوعية ،الجار
الجساىيخية لمشذخ ،ليبيا ،ط ،2996 ،0ص .220
))2) S/RES/ 731 (1992
))3) S/RES/748(1992
))4) S/RES/883 (1992
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ايفؿٌ ايطابع ٖٚ ٞادب ١ايتٓفٝر  ٖٞٚاعً َٔ ٢ايكاْ ٕٛايٛطينٚ ،بكدز تعًل االَس مبطاز
ايتعاٌَ اـاف بتهٝٝف ٖر ٙايٛاقع ١لد إ فًظ االَٔ ايدٚي ٞقد تؿسف ٚفل ايفؿٌ
ايطابع ٚقاّ بتهٝٝف األفعاٍ امله ١ْٛهلر ٙايٛاقع ١بٛؾفٗا أفعاٍ إزٖاب دٚي ١قد َدْٝني
ٖٚر ٙاالفعاٍ َٛدٛد ٚؾفٗا ايكاْ ْٞٛيف اتفاقَْٛ ١ٝرتٜاٍ يطٓٚ 1971 ١زغِ إ تازٜذ
اؿادث ١قد تأخس عٔ تدخٌ فًظ االَٔ يٓش ٛثالخ ضٓٛات اال إ فًظ االَٔ قاّ بسبط
ٖر ٙايٛاقع ١بؿالسٝات٘ اـاؾ ١عفغ ايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني َٔ ثِ عُد اىل فسض تدابري
دبًَٛاضٚ ١ٝاقتؿاد ١ٜعً ٢يٝبٝا ايدٚي ١املتُٗ ١بإٜٛا ٤اإلزٖابٝني ٚدعُِٗ د ٕٚايتشٍٛ
باػا ٙايتدابري ايعطهس.١ٜ
ثايجاً :بعض ايٛقا٥ع َٛٚقف فًظ االَٔ َٓٗا
ضٓدتاز يف ٖر ٙايفكس ٠سايتني مت اختٝازُٖا ملا زافل َعاؾت٘ َٔ فًظ االَٔ
َٔ تطٛزات قاْٖ ١ْٝٛاَ ٚ ١يًتعسف عًَٛ ٢قف فًظ االَٔ بٗا  َٔٚثِ قسا ٠٤ايٛقا٥ع
بػهٌ قاْٖٚ ْٞٛر ٙاؿاالت نًٗا تكع قُٔ ايفرت ٠ايطابك ١عً ٢اسداخ  11ضبتُرب ،2001
أٚىل ٖر ٙاؿاالت اييت اخرتْاٖا تستبط عادث ١قاٚي ١اغتٝاٍ ايسٝ٥ظ املؿس ٟاالضبل
سطين َبازى يف اثٛٝبٝا ضٓ ،1995 ١إذ اؾدز فًظ االَٔ قساز ٙاملسقِ (َٔٚ )1044
خالي٘ متت اداْ ١قاٚي ١االغتٝاٍ ٚٚؾفٗا باإلزٖابٚ ١ٝاملدايف ١التفاقَٓ ١ٝع اؾسا ِ٥املستهب١
قد اغداف قُٝني دٚيٝا مبٔ ف ِٗٝاملٛظفني ايدبًَٛاضٝني ٚاملعاقب ١عًٗٝا يطٓ١

ٜٚ ،)1(1973طًب اىل ايطٛدإ تطً ِٝاجملسَني املدتب٦ني فٗٝا اعُاال التفاق ١ٝتطًِٝ
اجملسَني املربََ ١ا بني اثٛٝبٝا ٚايطٛدإ يف ضٓٚ ،1964 ١يف ايكساز زقِ ( )1054غدد عً٢
ٚدٛب تطً ِٝاملتُٗني ٚاالَتٓاع عٔ دعِ اؾُاعات اإلزٖابٚ ١ٝاٜٛاٗ٥ا َٔ ،ثِ عُد اجملًظ
اىل تطبٝل بعض ايتدابري ايعكاب ١ٝذات ايطبٝع ١ايدبًَٛاض ١ٝيًكػط عً ٢سه١َٛ
ايطٛدإ(ٚ ،)2يف ايكساز ( )1070اعترب اجملًظ عدّ تطً ِٝاملتُٗني تٗدٜدا يًطًِ ٚاالَٔ
ايدٚيٝني َٔ ،ثِ تػدٜد ايعكٛبات عً ٢ايطٛدإ َٔ خالٍ فسض تدابري عكابَ ١ٝتعًك ١بايٓكٌ
اؾٖٓٚ ،)3(ٟٛا ْػٗد إ فًظ االَٔ بات ٜتدخٌ بك َٔ ٠ٛادٌ تطبٝل االتفاقٝات املتعًك١
بايتعا ٕٚايدٚي ٞملهافش ١اإلزٖاب ،إذ اضتػٗد باتفاقْٜٛٛٝ ١ٝزى يطٓ 1973 ١فكال عٔ
)1) S/RES/ 1044 (1996).
)2) S/RES/ 1054 (1996).
)3) S/RES/ 1070 (1996).
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ٚدٛب اسرتاّ َعاٖد ٠ايتطً ِٝاملعكٛد ٠بني اثٛٝبٝا ٚايطٛدإٖٓٚ ،ا ْػٗد أٜكا ازتكا ٤يف
تٛؾٝف ايعٌُ اإلزٖاب ٞبأْ٘ ٜػهٌ تٗدٜدا يًطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝنيٚ ،تبك ٢اؿاي ١ايجاْ١ٝ
املتعًك ١يف اؿاي ١يف أفػاْطتإٚ ،اْتػاز اؾُاعات اؾٗاد ١ٜفٗٝا ٚاييت تعٛد درٚز
تٛاددٖا يف أفػاْطتإ اىل َكاتً ١املد ايطٛفٝٝيت يف ٖر ٙايدٚيٚ ،١بعد االْطشاب ايطٛفٝٝيت
مت تأضٝظ تٓع ِٝايكاعد ٠يف ضٓ َٔ 1988 ١أضاَ ١بٔ الدٕٚ ،اييت نإ اهلدف َٔ
تأضٝطٗا قًب أْعُ ١اؿهِ ايعسبٚ ١ٝتأضٝظ دٚي ١إضالَ ١ٝبد ١ًٜعٓٗاٖٚ ،را َا أقست٘
ايكاعد َٔ ٠تؿدٜس يًكتاٍ اىل خازز أفػاْطتإ َٔ ،ثِ اْتكٌ َؤضطٗا َٔ ايطعٛد ١ٜاىل
ايطٛدإ ٚعاد اىل أفػاْطتإ يف ضٓٚ 1996 ١اييت اعًٔ َٓٗا ؾساس ١اؿسب عً ٢ايٛالٜات

املتشد ٠االَسٜهٚ ،)1(١ٝتعاٌَ فًظ االَٔ َع ساي ١ايٓصاع ايداخً ٞيف أفػاْطتإ بٛؾفٗا
ازض خؿب ١تٛفس املالذ االَٔ يًذُاعات اإلزٖابٚ ١ٝذيو يف ايكساز زقِ ( )1076اير ٟؾدز
يف ضٓ ،)2(1996 ١مما ضٝؤثس ضًبا عً ٢ايطًِ ٚاألَٔ ايدٚيٝنيٚ ،بعد عد ٠اعُاٍ عٓف
َٓفؿً ١دا٤ت تفذريات ْريٚبٚ ٞداز ايطالّ اييت ٚدٗت قد ايطفازات االَسٜه ١ٝيف نٝٓٝا

ٚتٓصاْٝا ضٓ ،1998 ١مبجابْ ١كط ١ؼ ٍٛيف اؿاي ١يف أفػاْطتإ ،إذ مت ؼدٜد تٓع ِٝايكاعد٠
اير ٟتتٛادد قٝادات٘ يف أفػاْطتإ بٛؾف٘ ٖ ٛاملطؤ ٍٚعٔ ٖر ٙايتفذريات اإلزٖاب،١ٝ
ٚاؾدز فًظ االَٔ قساز ٙذ ٟايسقِ ( )1189يف ضٓ 1998 ١إذ زبط بػهٌ َباغس بني
اإلزٖاب ٚايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني ٚطًب َٔ مجٝع ايدٚ ٍٚاملٓعُات ايدٚي ١ٝايتعا ٕٚيف نػف
َٚالسك ١املطؤٚيني عٔ ٖر ٙايتفذريات اإلزٖابٚ ،١ٝيف ايكساز زقِ ( )1214يطٓ 1998 ١عرب
اجملًظ عٔ قًك٘ َٔ دعِ ٚاٜٛا ٤اإلزٖاب يف أفػاْطتإ ٚطًب تطً ِٝاالزٖابٝني( ،)3االَس
اير ٟمت تٛؾٝف٘ بعبازات انجس دق ١يف ايكساز زقِ ( )1267يطٓٚ ، 1999 ١اير ٟؾدز ٚفل
ايفؿٌ ايطابع َٔ املٝجام ،إذ ادإ اجملًظ إٜٛاٚ ٤دعِ تٓع ِٝايكاعدٚ ٠شعُٗٝا بٔ الدٕ،
ٚطًب َٔ أفػاْطتإ تطً ِٝاملطًٛبني َٔ تٓع ِٝايكاعد ٠يػسض قانُتِٗٚ ،غًل مجٝع
َعطهسات ايتدزٜب اـاؾ ١بٗرا ايتٓع ،ِٝاالَس اير ٟمت ايتأنٝد عً ٘ٝفدداً يف ايكساز زقِ
( )1333يطٓٚٚ 2000 ١دٛب اَتجاٍ أفػاْطتإ يًكساز زقِ (ٚ ،)1267مت تؿٓٝف اؿاي ١يف
) )2في تظهر وتعقب السدار التاريخي لتشغيم القاعجة يشغخ :سعيج عمي عبيج الجسحي،
تشغيم القاعجة (الشذأة ..الخمفية الفكخية  ..االمتجاد) ،مكتبة مجبهلي ،القاىخة.0228 ،
)2) S/RES/ 1076 (1996).
)3) S/RES/ 1189 (1998) & S/RES/ 1214 (1998).
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أفػاْطتإ بٛؾفٗا تٗدٜدا يًطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني(ٚ ،)1لد َٔ خالٍ ؼً ٌٝايكسازات
املتعًك ١بايٛقع يف أفػاْطتإ اْٗا تدزدت َٔ غعٛز بايكًل َٔ تٛفري ب ١٦ٝخؿب ١يإلزٖاب
اىل ؼدٜد أٚي ٞبٛدٛد ساي ١فٛق ٢تطُح بتٛادد مجاعات إزٖاب ١ٝتٗدد ايطًِ ٚاالَٔ
ايدٚيَ ٞطتكبال َٔ ثِ ايتعاٌَ َع ايٛقع بٛؾف٘ ٜٛفس َالذ أَ يًتٛادد ٚايتٌُٜٛ
ٚايتدطٝط ٚايتٓفٝر هلذُات إزٖابَ ١ٝع طًب َٔ ايطًطات ايفعًٚ ١ٝقف ْػاطات ٖرٙ
اؾُاعات ٚقُعٗا َٔ ثِ َطايبتٗا بتٓفٝر االيتصاَات ايدٚي ١ٝاملتعًك ١مبهافش ١اإلزٖاب
ٚتطً ِٝاملطًٛبني ظسا ِ٥إزٖابٚ ١ٝؾٛال اىل اعتباز إ ايٛقع يف أفػاْطتإ بسَت٘ ٜػهٌ
تٗدٜدا يًطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني ،إذ ميهٔ تتبع ايتدزز يف يػ ١ايكسازات ٚغدتٗا ٚؼٛهلا َٔ
ايدع )call( ٠ٛاييت تٓدزز يف اطاز َتطًبات ايفؿٌ ايطادع ٚاييت ٜرتى تٓفٝرٖا طٛعا
يًد ٍٚاىل ايطًب (ٚ )requestايرٜٓ ٟدزز ؼت َتطًبات ايفؿٌ ايطابع َٔ املٝجام
ٚاير ٟتًتصّ ايدٚي ١بتٓفٝر ٙقطساً.
ادلطهة انخاَي

يسار انعًم تعذ احذاث سثتًرب 0221
نإ يًٗذ ّٛعً ٢ايٛالٜات املتشد ٠االَسٜه ١ٝيف  11ضبتُرب  2001أثس ٙايهبري يف
تػري ايٓعس ٠يًتعاٌَ َع اإلزٖاب دٚيٝاً ،إذ نػفت عٔ قدزٚ ٠زغب ١نبري ٠يد ٣اؾُاعات
اإلزٖاب ١ٝيف إٜكاع انرب قدز ممهٔ َٔ ايكشاٜا ،فكال عٔ قدز ٠ايٛؾ ٍٛاىل أَانٔ سطاض١
يًػاٚ ١ٜػاٚش ايتشؿٓٝات األَٓ ١ٝنافٚ ١بأضايٝب َبتهسٚ ،٠قد ضببت ٖر ٙاهلذُات ؾدَ١
نبري ٠يًُذتُع ايدٚي ٞعَُٛا ٚيًٛالٜات املتشد ٠االَسٜه ١ٝخؿٛؾاً ،مما دفع األَِ املتشد٠
ٚفًظ االَٔ ؼدٜداً اىل اؽاذ قسازات غري َطبٛقٚ ١انجس ددٚ ١ٜفاعً ١ٝيف َهافش ١اإلزٖاب
ايدٚيْٚ ،ٞدزع يف ٖرا املطًب ايتشٛالت اؾٖٛس ١ٜيف َهافش ١اإلزٖاب َٔ خالٍ دزاض١
ايكساز ٚ 1373ايكسازات املستبط ١ف َٔ ،٘ٝثِ ْدزع قازب ١اؾُاعات اإلزٖاب ١ٝغري
املستبط ١بدٚيٚ ،١أخريا مًٌ فاعً ١ٝفًظ االَٔ ايدٚي ٞيف َهافش ١اإلزٖاب ايدٚي.ٞ

)1) S/RES/ 1267 (1999) & S/RES/ 1333 (2000).
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أٚالً :ايتشٛالت اؾٖٛس ١ٜيف َهافش ١اإلزٖاب
ؼدثٓا عٔ خطٛزٖ ٠ذُات  11ضبتُرب َٚا نػفت عٓ٘ َٔ قدزات تٓع١ُٝٝ
ٚأضايٝب عٓد اؾُاعات املتطسفٚ ،١قد َجٌ ٖرا اهلذ ّٛانرب خطاز ٠بػس ١ٜتًشل بايٛالٜات
املتشد ٠االَسٜه ١ٝفاقت ست ٢اهلذ ّٛايٝاباْ ٞعً )Pearl Harbor( ٢عاّ ٚ ،1941ايرٟ
ادرب ايٛالٜات املتشد ٠عً ٢اعالْٗا دخ ٍٛاؿسب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝزمسٝاًٚ ،ضسٜعاً ؼسى
فًظ االَٔ ايدٚيٚ ٞأؾدز ايكساز ذ ٟايسقِ ( )1368يف  ،2001/9/12إذ أغاز اجملًظ
َباغس ٠اىل إَهاْ ١ٝاضتدداّ سل ايدفاع عٔ ايٓفظ باإلطاز اير ٟزمست٘ املادَٔ )51( ٠
َٝجام األَِ املتشد َٔ ،٠ثِ غدد ايكساز عً ٢إ نٌ َٔ نإ ي٘ دٚز يف ٖر ٙاهلذُات ضٛا٤
يف ايتٓفٝر ا ٚاملطاُٖ ١ضٛف ٜعاقب ٜٚتشٌُ املطؤٚي ١ٝايكاْ ١ْٝٛعٓٗاْٚ ،ػري اىل عدّ
تٛد ٘ٝاالتٗاّ اىل أ ٟدٚي ١ا ٚمجاع ١إزٖاب ١ٝعٔ تٓفٝر ٖر ٙاهلذُات ،فكالً عٔ ؾدٚز
ايكساز عً ٢غهٌ عبازات عاَٚ ١مل ٜتدر ٚفل ايفؿٌ ايطابع يعدّ ايتعسف ٚقتٗا عً ٢اؾٗات
املتُٗ ١بتٓفٝر ٖر ٙاهلذُات(ٚ ،)1يف ايػٗس ذات٘ ٚيف اعكاب َسٚز م )17( ٛعػس َٜٛا عً٢
تٓفٝر ٖر ٙاهلذُات اؾدز فًظ االَٔ ايدٚيٚ ٞؼت ايفؿٌ ايطابع يف  28ا،2001 ًٍٜٛ
قساز ٙذ ٟايسقِ (ٚ )1373فك ًا يًٓـ املكدّ َٔ ايٛالٜات املتشد ٠االَسٜه ١ٝاىل باقٞ
أعكا ٤اجملًظ ٚبعد اإلغاز ٠اىل ايكسازات ايطابك ١املتعًك ١مبهافش ١اإلزٖاب َٗٓٚا ايكساز
ذ ٟايسقِ ( )1368اند ايكساز عً ٢ايتؿدَٛٚ ٟادٗ ١اإلزٖاب بايٛضا ٌ٥املُهٓ ١نافٚ ،١عً٢
ٚادب تعا ٕٚايدٚ ٍٚبػهٌ ٚد ٟملهافش ١اغهاٍ اإلزٖاب ٚايتطسف ناف ١عً ٢أضظ قساز
اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشد ٠ذ ٟايسقِ ( )2625يف ايدٚز َٔ )25( ٠ثِ طًب اىل مجٝع ايدٍٚ
االيتصاّ بتٓفٝر َتطًبات َهافش ١اإلزٖاب ايٛازد ٠يف االتفاقٝات ايدٚي ١ٝذات ايؿًٚ ١عً٢
ايد ٍٚناف ١االيتصاّ بعدّ إٜٛا ٤اؾُاعات االزٖاب ١ٝأ ٚايكٝاّ بأفعاٍ ايتشسٜض ا ٚاملطاعد٠
ا ٚاالضٗاّ يف اعُاٍ إزٖابٚ ،١ٝقد َٓح ايكساز يًُذًظ ٚٚفكا يالختؿاؾات ايكاْ١ْٝٛ
املُٓٛس ١ي٘ سل اؽاذ ايكسازات ايالشَ ١يًتعاٌَ َع اهلذُات اإلزٖاب ١ٝمبا ٜسآَ ٙاضبا َٔ
تدابري دبًَٛاض ١ٝا ٚاقتؿاد ١ٜا ٚعطهسٚ ،١ٜقسز اجملًظ تػه ٌٝؾٓ ١خاؾٜ ١كع عً٢

)1) See: Dr. Rosa Giles - Carnero, Terrorist Acts as Threats to
International Peace and
Security, in International Legal Dimension of Terrorism, op cit , p 55.
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عاتكٗا ٚادب َساقب ١تٓفٝر ايد ٍٚملكُ ٕٛايكساز ٚتكد ِٜتكازٜس يًُذًظ عٔ اعُاٍ ايًذٓ١
ٚتكُٝٝاتٗا ـطٛات ايد.ٍٚ
ٚزغِ إ ايكساز قد ؾدز ٚفل ايفؿٌ ايطابع فإٔ َكُ ٕٛايكساز مل ٜػس اىل أٟ
دٗ ١ا ٚدٚي ١قايع ١بٗذُات  11ضبتُربٚ ،مل ٜتكُٔ أ ٟتٛؾٝفات قاْ ١ْٝٛيًفعٌ
اإلزٖابٖٚ ،ٞرا زمبا ٜعٛد بتكدٜسْا اىل َعاؾ ١نٌ ساي ١بػهٌ َٓفسد تبعاً ـطٛزتٗا َٚا قد
تفسش َٔ ٙتأثريات عً ٢ايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني مما ٜسضِ َعٝازاً عاَاً ميهٔ االضتٓاد اي ٘ٝيف
َٛادٗ ١ا ١ٜأفعاٍ إزٖابَ ١ٝطتكبًْٚ ،١ٝعتكد بؿٛاب ٖر ٙاـط ٠ٛاييت دعًت َٔ اإلزٖاب
فعال خطساً َٛاشٜا ـطٛز ٠اهلذ ّٛاملطًح ايتكًٝد ٟاير ٟذنست٘ املاد َٔ )51( ٠املٝجام
فكالً عٔ تؿٛز اهلذ ّٛاملطًح بػهً٘ ايتكًٝد ٟايرٜ ٟتطًب ايكٝاّ ب٘ َٔ دٚي ١بػهٌ
َباغس ا ٚست ٢غري َباغس عرب مجاعات َطًش ١تتًك ٢ايدعِ ا ٚتٓػط َٔ إقً ِٝدٚي ١ايجاْ١ٝ
عًٚ ٢فل قساز تعسٜف ايعدٚإ ذ ٟايسقِ ( )3314يف  ،1974إذ إ أفعاٍ اإلزٖاب باتت متجٌ
خطٛزَٛ ٠اش ١ٜيًعدٚإ فكال عٔ إ اإلزٖاب قد ال ٜهَ ٕٛدعَٛا َٔ دٚيَ ١ا بٌ قد تػٓ٘
مجاعات غري َستبط ١بدٚي ١تطتػٌ األٚقاع ايداخً ١ٝيًدٚيٚ ١تدٖٛز ايٓعاّ ايطٝاض ٞفٗٝا
الؽاذ َٛط ٧قدّ تػٔ َٓ٘ ا ٚؽطط هلذُات إزٖابٚ ،١ٝال ْعتكد بؿٛاب اهلذُات اإلزٖاب١ٝ
ٚال لد تربٜس هلا يف سل تكسٜس املؿري عًَ ٢ا حيا ٍٚإ ٜسبط ايبعض بني ٖرا اؿل
ٚاهلذُات اإلزٖاب ،١ٝإذ تعٌ ٖر ٙاهلذُات ٚض ١ًٝغري َػسٚع ١ست ٢ي ٛاضتددَت يػسض
َػسٚعٖٚ ،را بسآٜا ٜعد اؿد ايفاؾٌ بني اؾسمي ١اإلزٖابٚ ١ٝاؾسمي ١ايطٝاضٚ ،١ٝانجس َٔ
ذيو فإٔ تػه ٌٝؾَٓ ١هافش ١اإلزٖاب قد فطح اجملاٍ ٚاضعا اَاّ األَِ املتشد ٠عَُٛا
ٚفًظ االَٔ خؿٛؾا يتػٝٝب اـط ايفاؾٌ بني املطا ٌ٥اييت تعد قُٔ االختؿاف
ايداخً ٞعٔ تًو اييت تكع قُٔ االختؿاف ايدٚي ،ٞإذ مت ٚؾف اإلزٖاب ؾساس ١باْ٘ مما

ٜتٓافَ ٢ع َكاؾد األَِ املتشدٚ ٠أٖدافٗا(ٚ ،)1يف اعكاب ٖرا ايكساز ؾدز قساز اخس ؼت
ايسقِ (ٜ )1377ؤند َٔ خالي٘ أُٖ ١ٝتعافس اؾٗٛد ايدٚي ١ٝملهافش ١اإلزٖاب ٚايتعإٚ

)1) Victor V. Ramraj, Michel Hor & Kent Roach, Global AntiTerrorism Law & Policy, Cambridge University Press, 2005, p
139.
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ايدٚي ٞيف ضب ٌٝذيو فكال عٔ قسٚز ٠اْكُاّ ايد ٍٚيالتفاقٝات ايدٚي ١ٝذات ايؿً١
مبهافش ١اإلزٖابٚ ،يص ّٚاؽاذ إدسا٤ات ضسٜع ١يتٓفٝر ايكساز (.)1( )1373

ثاْٝاًَٛ :ادٗ ١اؾُاعات املطًش ١غري املستبط ١بدٚي١
ٜطتددّ َؿطًح اؾُاعات املطًش ١يإلغاز ٠اىل فُٛع َٔ ١االفساد تتدر َٔ
ايعٓف ٚض ١ًٝيتشكٝل أٖدافٗا اـاؾٚ ،١عادَ ٠ا تٓػُظ اؾُاعات املطًش ١بٓصاع َع ايدٚي١
ٚقد تتدر ٖر َٔ ٙإقً ِٝدٚيتٗا ا ٚإقً ِٝدٚي ١فاٚزَٓ ٠طًكاً يعًُٝاتٗاٚ ،قد ٜهٖ ٕٛرا
ايتٛادد اَا بسغب ١ايدٚي ١اجملاٚز ٠ا ٚيفكداْٗا ايكدز ٠عًَٓ ٢ع تٛادد ٖر ٙاؾُاعاتٚ ،يهٔ
جيب االضتٓاد اىل عٛاٌَ َٛقٛع ١ٝتسبط ا ٟفُٛعَ ١طًش ١بدٚي ١زاع ١ٝهلا ( Sponsor
 )Stateعً ٢ايٓش ٛاير ٟاغازت اي ٘ٝقهُ ١ايعدٍ ايدٚي ١ٝيف قك ١ٝاالْػط ١ايعطهس١ٜ
ٚغب٘ ايعطهس ١ٜيف ْٝهازاغٛا عاّ ٚ ،)2(1986يهٔ قد ته ٕٛاؾُاع ١املطًش ١غري َستبط١
با ٟدٚيٚ ١قد ٜٓتػس ْػاطٗا عً ٢اقً ِٝانجس َٔ دٚيَ ١طتػال ظسٚف ضٝاض ١ٝا ٚدػساف،١ٝ
 َٔٚقُٔ ٖرا ايتؿٓٝف ميهٔ إ ْطتدٍ ظُاع ١سصب ايعُاٍ ايهسدضتاْ )PKK(ٞاييت

تتدر َٔ املٓاطل اؿدٚدَ ١ٜع ايعسام َٓطًكاً يعًُٝاتٗا قد تسنٝا ،ا ٚتٓع ِٝايكاعدَٚ ٠ا
تٓتر عٓ٘ َٔ فسٚع يف د ٍٚكتًفٚ ،١قد عسف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْٖ ٞر ٙاؾُاعات يف
ايربٚتٛن ٍٛاإلقايف ايجاْ ٞيف املاد )1/1( ٠التفاقٝات دٓٝف يعاّ  1949بٛؾفٗا قٛات
َطًشَٓ ١ػك ١أ ٚتكاتٌ قٛات َطًشْ ١عاَ ١ٝأ ٚتكاتٌ بعكٗا بعكًا عً ٢أزض دٚي ١أٚ
عد ٠دٚ ،ٍٚأغازت احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥اـاؾ ١بٛٝغطالفٝا ايطابك ١اييت تأضطت يف عاّ
 1993اىل ٖر ٙاؾُاعات يف قك (Boskoski and Tarculovski cas( ١ٝاىل ذات
تعسٜف اتفاقٝات دٓٝف َع إقاف ١عٓاؾس ٚدٛد ايبٓ ٢ايتشتَٚ ١ٝعطهسات ايتدزٜب ٚايكدز٠
عً ٢ايتدطٝط ٚقٝاد ٠ايعًُٝات ايعطهسٚ ،)3(١ٜأغاز قساز تعسٜف ايعدٚإ زقِ ( )3314يطٓ١
 1974يف املاد /3( ٠ش) اىل إ إزضاٍ عؿابات أ ٚمجاعات َطًش ١أ ٚقٛات غري ْعاَ ١ٝأٚ
َستصق َٔ ١دٚيَ ١ا أ ٚبامسٗا ٚ ،تك ّٛبأعُاٍ َٔ أعُاٍ ايك ٠ٛاملطًش ١يف إقً ِٝدٚي ١ثاْ١ٝ
)1) S/RES/ 1377 (2001).
)2) Neil A. Englehart, op cit, p 172.
)3) Carsten Stahn, Justice As Message: Expressivity Foundations of
International Criminal Justice, Oxford University Press, 2020, p
128.
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ٖ َٔ ٛاعُاٍ ايعدٚإ(َٚ ،)1ع ايتطٛزات اييت عؿفت بايعالقات ايدٚي ١ٝبعد اْٗٝاز االؼاد
ايطٛفٝٝيت ايطابل ظٗست مجاعات َطًش ١غري َستبط ١بدٚيٚ ١تػٔ ٖذُات بطسم ٚأضايٝب
َبتهس ٠عً ٢زعاٜا َٚؿاحل د ٍٚأخسٚ ٣عً ٢إقً ِٝانجس َٔ دٚي ،١فكالً عٔ اَهاْٖ ١ٝرٙ
اؾُاعات َٔ ػُٝع قٛات َطًش ١قادز ٠عً ٢غٔ ٖذُات َطًشٚ ١ايطٝطس ٠عً ٢ادصأَ ٤
اقاي ِٝايدٖٚ ،ٍٚرا َا نػفت عٓ٘ ٖذُات ٖر ٙاؾُاعات َجٌ االْفذازات املتطًطً ١يف
ََٛبا ٟاهلٓد ١ٜيف ٚ ،1993تفذريات ايطفازات األَسٜه ١ٝيف داز ايطالّ ْٚريٚب ٞيف ،1998
ٖٚذُات  11ضبتُرب  2001يف ايٛالٜات املتشد ٠االَسٜهٚ ،١ٝؾٛالً اىل ضٝطسَ ٠جٌ ٖرٙ
اؾُاعات عً ٢أدصاٚ ٤اضع َٔ ١ايعسام ٚضٛزٜا يف  2014فكال عٔ اْتػاز مجاعات َٛاي١ٝ
هلا يف بكاع عد َٔ ٠ايعامل ،إذ باتت ٖر ٙاؾُاعات تػهٌ تٗدٜدا خطريا عً ٢ايطًِ ٚاالَٔ
ايدٚيٝنيٚ ،ميهٔ إ ْعسف ٖر ٙاؾُاعات باْٗا مجاعات َطتكً ١عٔ ضٝطس ٠أ ٟدٚي١
ٚتطتددّ ايعٓف املطًح بٛؾف٘ ٚض ١ًٝيتشكٝل أٖدافٗاٚ ،تعاٌَ فًظ االَٔ َع تٗدٜدات
ٖر ٙاؾُاعات ٚاير ٟظٗس بػهٌ انجس بسٚشا بعد االْطشاب ايطٛفٝٝيت َٔ أفػاْطتإ ضٓ١
ٚ ،1989اْتػاز ايفٛق ٢فٗٝا ٚظٗٛز مجاعات َطًش ١تتدر َٔ ايعٓف املطًح يتشكٝل
أٖدافٗا ٚتطتٗدف َٔ خالي٘ َؿاحل ٚزعاٜا د ٍٚأخس.٣
تستبط ايتشٛالت يف َٛادٗ ١اؾُاعات املطًش ١غري املستبط ١بدٚي ١بكساز فًظ
االَٔ ذ ٟايسقِ  1373يطٓٚ ،2001 ١ايرَ ٟهٔ ايد َٔ ٍٚايًذ ٤ٛاىل اضتدداّ ايك ٠ٛاملطًش١
دفاعاً عٔ ايٓفظ عًٚ ٢فل اغرتاطات املادَٝ َٔ )51( ٠جام االَِ املتشد ٠ا ٚست٢
اضتدداّ ايك ٠ٛبػهٌ َػرتى ٚفل ؾٝػ ١االَٔ اؾُاع ٞاملٓؿٛف عً ٘ٝيف ايفؿٌ ايطابع
َٔ َٝجام االَِ املتشد ،٠إذ زضِ ٖرا ايكساز اَهاْ ١ٝاالضتدداّ املباغس يًك ٠ٛاملطًشَٔ ١
ايدٚي ١اييت تكع قشٖ ١ٝذ ّٛازٖاب ٞفكال عٔ ايتش َٔ ٍٛايتعا ٕٚايدٚي ٞايتكًٝدٟ
املتكُٔ تبادٍ املعًَٛات ايككا ١ٝ٥ا ٚتطً ِٝاجملسَني اىل ايتعا ٕٚاالضتدبازٟ
ٚايتشكٝكات املػرتنٚ ١ػُٝد االزؾد ٠املاي ،١ٝفكال عٔ ايتعا ٕٚايعطهسٚ ٟغٔ عًُٝات
عطهسَ ١ٜػرتن ١قد ٖر ٙاؾُاعاتْٚ ،طتطٝع إ ْبني ٖر ٙاالفرتاقات َٔ خالٍ قٝاّ
مجاعَ ١طًش ١غري َستبط ١بدٚي ١بػٔ ٖذُات ازٖاب ١ٝعً ٢دٚي ١اخس ٣اْطالقا َٔ اقًِٝ
) )2يشغخ :امال يهسفي ،عجم مذخوعية اإلرىاب في العالقات الجولية ،دار ىهمة ،الجدائخ،
 ،0228ص.54
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دٚي ١ثاْ ١ٝال متتًو ايكدز ٠ا ٚايسغب ١يف قُع افعاٍ ٖر ٙاؾُاع ١املطًشٖٓ ١ا تتشسى املاد٠
(ٚ )51تفطح اجملاٍ اَاّ ايدٚي ١ايكش ١ٝيف تٛد ٘ٝافعاٍ ايدفاع عٔ ايٓفظ قد ٖرٙ
اؾُاعٖٚ ١را َا ٜػٗدٚ ٙاقع ساٍ ايعالقات ايرتن ١ٝايعساق ١ٝفُٝا ٜتعًل بٓػاطات سصب
ايعُاٍ ايهسدضتاْ ٞايرٜٓ ٟػط َٔ داخٌ ايعسامٚ ،فُٝا ٜبدٖ ٚرا االفرتاض تكًٝدٜا ٚقد
ْـ عً ٘ٝقساز تعسٜف ايعدٚإ ذ ٟايسقِ ( )3314يطٓ ،1974 ١لد إ ايكساز ()1373
ٚبدالي ١ايكساز (ٜ )1368ؤند سل ايدفاع عٔ ايٓفظ مبٛادٗ ١ايعًُٝات االزٖابٚ ١ٝمت تهٝٝفٗا
عً ٢اْٗا عٌُ َٔ اعُاٍ ايعدٚإ ٚتدخٌ قُٔ تٗدٜدات ايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني ،اَا
االفرتاض ايجاْ ٞفاْ٘ ًٜصّ ايد ٍٚبايتعا ٕٚغري ايتكًٝد ٟمبٛادْٗ ١ػاط اؾُاعات االزٖاب١ٝ
ْٚعتكد آْا متاز ٖٓا اىل زفع نًُ ١تعا ٕٚاييت ؼٌُ ايدالالت ايطٛعٚ ١ٝاضتبداهلا بايصاّ
ايدٚي ١بايدخ ٍٛيف املعاٖدات ذات ايؿً ١مبهافش ١االزٖاب ٚٚقع تػسٜعات ٚطٓ ١ٝفعاي١
ملٓع ٚقُع االفعاٍ االزٖابٚ ،١ٝعدّ تكد ِٜاَ ٟالذ أَ ألعكا ٤اؾُاعات االزٖاب َٔ ،١ٝثِ
تبادٍ املطاعد ٠اؾٓاٚ ١ٝ٥ايتشكٝكات املػرتنٚ ،١ادسا٤ات تطً ِٝاجملسَني َٔٚ ،خالٍ
ايكساز ذات٘ فإٔ زؾد ا ٟساي ١عدّ ايتصاّ ا ٚتٛفري دعِ َباغس ا ٚغري َباغس يًذُاعات
االزٖاب ١ٝفإٔ اجملًظ ضٝه ٕٛاَاّ خٝاز ايتش ٍٛم ٛفسض تدابري ايكطس ٚاالنساٙ
مبطتٜٛاتٗا ايدبًَٛاضٚ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜايعطهس ١ٜقد ايدٚي ١املدايف َٔ ١غري اَهاْ١ٝ
اضتدداّ ايك ٠ٛايعطهس ١ٜاملباغس ٠قد ٖر ٙاؾُاعات ٚاييت ضٛف ته ٕٛؼت تهٝٝف
االَٔ اؾُاعَٚ ،ٞع ضٝطس ٠تٓع ِٝايدٚي ١االضالَ( ١ٝداعؼ) عًَٓ ٢اطل ٚاضع َٔ ١ايعسام

ٚضٛزٜا ،بادز فًظ االَٔ يف قساز ٙذ ٟايسقِ ( )2249يف  ،)1(2015اىل دع ٠ٛايد ٍٚناف ١اىل
اؽاذ االدسا٤ات ايالشَ ١يدعِ َٚطاْد ٠ايعسام يف َٛادْٗ ١ػاطات ٖرا ايتٓع ِٝاإلزٖابٞ
ٚايرٜ ٟعد تٗدٜدا يًطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني َٔ ،ثِ طايب ايد ٍٚيف ايكساز ( )2253يطٓ2015 ١
بتذُٝد االؾ ٍٛاملاي ١ٝألعكا ٤ايتٓعٚ ِٝسعس ضفسِٖ ٚدخٛهلِ اىل اقاي ِٝايد ٍٚاالطساف
فكال عٔ َٓع ا ٟتٛزٜدات اضًش ١هلرا ايتٓعٚ ،ِٝبازى ايكساز ( )2299يطٓ 2016 ١احملًظ
اؾٗٛد ايعطهس ١ٜاييت تبرهلا ايد ٍٚملطاعد ٠ايعسام يف اؿسب قد تٓع ِٝايدٚي١

االضالَ.)2(١ٝ

)1) S/RES/ 2249 (2015).
)2) S/RES/ 2299 (2016).
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ثايجاً :تك ِٝٝفاعً ١ٝفًظ االَٔ ايدٚيٞ
ٜعد فًظ االَٔ ايدٚي ٞاؾٗاش ايتٓفٝر ٟيألَِ املتشدٚ ٠ترتاٚح اختؿاؾات٘ بني
اؾداز ايكسازات ذات ايطابع املًصّ اىل غري ًَصّٚ ،قبٌ تك ِٝٝفاعً ١ٝاجملًظ جيب اضتدزاى
ايطبٝع ١ايطٝاض ١ٝيعٌُ فًظ االَٔ اذ إ اجملًظ ميجٌ اْعهاع االزادات ايطٝاض ١ٝيًدٍٚ
دا ١ُ٥ايعك ١ٜٛفٗٝا انجس مما ميجٌ سه ١َٛعامل ١ٝاَٛ ٚقف عاملَٛ ٞسد َٔ ايككاٜا
االضاض ١ٝاملتعًك ١بايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني ،اذ ال ميهٔ يًُذًظ إ ٜتشسى د ٕٚتٛافل اٚ
عً ٢االقٌ عدّ اعرتاض ٚاسد َٔ ٠ايد ٍٚايدا ١ُ٥ايعك ١ٜٛف ،٘ٝإذ آُٜا ٚدد تٛافل اٚ
َؿًش ١يدٚي ١دا ١ُ٥ايعك ١ٜٛؼسى اجملًظ يف ساٍ عدّ اضتدداّ سل ايٓكض َٔ دٚي١
دا ١ُ٥ايعكٚ ،١ٜٛبايعٛد ٠اىل عٌُ فًظ االَٔ فُٝا ٜستبط مبهافش ١االزٖاب ميهٔ إ
ْسؾد ثالخ َساسٌ َُٗ ١تتذطد املسسً ١األٚىل بايفرت ٠املُتد 1945 َٔ ٠اىل ٖ ،1991رٙ
ايفرت ٠اييت تٓتٗ ٞبتفهو دٚي ١االؼاد ايطٛفٝٝيت ايطابل ٚايتشْ َٔ ٍٛعاّ ثٓا ٞ٥ايكطب١ٝ
باػاْ ٙعاّ ايكطب ايٛاسد ،إذ ميهٔ إ لد عدّ ايتٛافل عً ٢تعسٜف االزٖاب ٚتبأٜ
املٛاقف ايطٝاض ١ٝيف تهٝٝف بعض االسداخ اييت مت تؿٓٝفٗا ازٖاب َٔ ١ٝاطساف دٕٚ
اخس ،٣إذ نإ ٖٓاى خالفا سادا يف فِٗ َؿطًشات االزٖاب ٚاملكا ١َٚاملطًشٚ ١سل تكسٜس
املؿري ٚسل ايدفاع عٔ ايٓفظ مبٛادٗ ١اؾُاعات املطًش ،١ست ٢إ ايد ٍٚدا ١ُ٥ايعك١ٜٛ
ناْت تتبادٍ ايتِٗ فُٝا ٜتعًل بتُٚ ٌٜٛدعِ اْعُ ١ضٝاض ١ٝا ٚمجاعات َطًش ١تتدر َٔ
االزٖاب ٚض ١ًٝيتشكٝل اٖدافٗا ايراتٖ ،١ٝر ٙاملٛاقف افسشت غًالً تاَا يف عٌُ فًظ االَٔ
ٚمل ٜطتطٝع ايتعاٌَ َع اسداخ ادت اىل اشٖام سٝاَ ٠دْٝنيٖ ،را االَس اير ٟاْعهظ عً٢
فاعً ١ٝاالدٚات ايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝنهٌ ،إذ مل تػٗد ٖر ٙايفرت ٠اال َعاٖدات ذات طابع تعاْٞٚ
يػسض َٛادٗ ١اؾسا ِ٥االزٖاب.١ٝ
ٚتتػهٌ املسسً ١ايجاْ ١ٝبايفرت ٠املُتد 1991 َٔ ٠اىل ٚ ،2001متتد َٔ اْٗٝاز
االؼاد ايطٛفٝٝيت ايطابل ستٖ ٢ذُات  11ضبتُرب ٖر ٙاملسسً ١بدأت َعٗا تػٝريات يف
ٚاقع ايعالقات ايدٚي ١ٝاْعهطت عًٚ ٢اقع عٌُ االَِ املتشد ٠بػهٌ عاّ ٚعً ٢فًظ االَٔ
ايدٚي ٞبػهٌ خاف ،إذ بدأت َٛد َٔ ١ايٓصاعات ايداخً ١ٝذات ايطابع ايك ٚ َٞٛايدٜين
ٚاييت زافكتٗا اْتٗانات ممٓٗذَٓٚ ١عُٚٚ ١اضع ١ؿكٛم االْطإ ،ابسشت زد فعٌ عهطَٔ ١ٝ
خالٍ تػه ٌٝفُٛعات َطًش ١تك ّٛبػٔ ٖذُات َٓعُ ١قد املدْٝني َٔٚ ،اؾاْب
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املٛقٛع ٞلد إ افساشات ٖر ٙاملسسًَ ١ستبط ١درزٜا مبا ضبكٗا ،إذ بدأت َالَح
تٓعُٝات ازٖابَ ١ٝطًش ١بايتػهٌ َٔ بكاٜا تٓعُٝات َطًش ١ناْت تتًك ٢ايدعِ َٔ ايدٍٚ
االطساف يف اؿسب ايبازد ٠يف ايٓعاّ ثٓا ٞ٥ايكطب ،١ٝإذ قاَت ٖر ٙاؾُاعات بايتش ٍٛمٛ
تٓعُٝات غري تكًٝد َٔ ١ٜسٝح ايتػهٌ ا ٚاضًٛب ايعٌُ ٚتهتٝهات اهلذُات ،اضتػًت
ايتطسف ايدٜين ٚايكَٚ َٞٛا افسشْ َٔ ٙتا٥ر يته ٕٛايكد ايٓٛع ٞي٘ٚ ،ميهٔ إ ًْشغ
ايتػري مبٛقف فًظ االَٔ ٚادا ٙ٤يف فاٍ َهافش ١االزٖاب َٔ خالٍ ايكسازات اييت اتطُت
بايٛقٛح يف اداْ ١االزٖاب َٚالسك ١االغداف املتُٗني بايكًٛع يف اهلذُات االزٖابَ ١ٝع
ممازض ١ايكػٛط ايدبًَٛاضٚ ١ٝاالقتؿاد ١ٜقد ايد ٍٚاملتُٗ ١بسعا ١ٜاالزٖاب ،فكال عٔ
ايكػط عً ٢ايد ٍٚاالخسٚ ٣دعٛتٗا اىل تبين اطس عٌُ ٚتعاَ ٕٚػرتى يف َهافش ١االزٖاب
ٚؾٛال اىل زبط اثاز اهلذُات االزٖاب ١ٝبايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني ٚاعتبازٖا تٗدٜدا َباغسا
هلُا.
ٚاخريا متتد املسسً ١ايجايج 2001 َٔ ١اىل سد االٕ ٚؼدٜدا يف اعكاب اسداخ 11
ضبتُرب إذ تعد ٖر ٙاملسسًَ ١فؿًٚ ١ٝدٖٛس ١ٜيف ايتعاٌَ َع ظاٖس ٠االزٖاب ٚزمبا ٜهُٔ
ضبب ٖر ٙايتشٛالت يف طسٜك ١تٓفٝر ٖر ٙاهلذُات ٚزَص ١ٜاالَانٔ املطتٗدف ١يدٚي ١ععُ٢
ٚعك ٛدا ِ٥يف فًظ االَٔ ايدٚي ،ٞإذ مت االعرتاف عل ايدفاع عٔ ايٓفظ قد اهلذُات
االزٖابٚ ١ٝايطُاح بسد عطهسٖٚ ،)Armed Responsive( ٟرا عد ذات٘ خسٚز عٔ
االطس ايُٓط ١ٝؿل ايدفاع عٔ ايٓفظ ٚاييت تفرتض إ ٜه ٕٛزد ايفعٌ عالدٚ ٞضسٜع
مبٛادٗ ١اهلذ ّٛاملطًح اير ٟتتعسض ي٘ دٚيَ ١ا ،فكال عٔ طبٝعت٘ املؤقت ١اييت تٓتٗٞ
ساٍ تدخٌ فًظ االَٔ ا ٚطًب٘ ايهف عٔ ممازض ١افعاٍ ايدفاع ،إذ إ افعاٍ ايدفاع يف
سايَٛ ١ادٗ ١األفعاٍ االزٖابٜ ١ٝفرتض فطش َٔ ١ايصَٔ تتطًب َعسف ١اؾٗ ١املٓفر٠
ٚازتباطاتٗا ايدٚي ١ٝا ٚاؾٗ ١اييت تٓتُ ٞايٗٝاٚ ،مما ميٝص ٖر ٙاملسسً ١منط ايتعا ٕٚااليصاَٞ
بني ايد ٍٚيف تعكب اؾُاعات ٚاالفساد املتُٗني باإلزٖاب ٚؼٛي٘ اىل اطس غري تكًٝد ١ٜعً٢
ايٓش ٛاير ٟاغسْا اي ٘ٝضابكاًٜٚ ،تبك ٢ايتػري االخري ٚايبازش يف اَهاْ ١ٝايًذ ٤ٛاىل ْعاّ االَٔ
اؾُاع ٞمبطتٜٛات٘ ايجالخ ايدبًَٛاضٚ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜايعطهسٚ ،١ٜزغِ ٖر ٙايتطٛزات يف
عٌُ فًظ االَٔ اال إ االْتكادات ايهالضٝه ١ٝاملٛدٗ ١يعٌُ اجملًظ ٚطبٝع ١تسنٝبت٘
ايطٝاض ١ٝػعٌ َٔ عٌُ اجملًظ قهَٛا بتٛافكات َٚؿاحل ايد ٍٚايدا ١ُ٥ايعك ١ٜٛف.٘ٝ

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )57السنة ()12

919

اخلامتـة
ْٓٗ ٞعجٓا ظًُ ١اضتٓتادات َٚكرتسات س ٍٛفاعً ١ٝفًظ االَٔ يف َهافش ١االزٖاب.
اٚال :االضتٓتادات
 -1زغِ تٛافس ايتعسٜفات ايكاْ ١ْٝٛيف اطاز ايكاْ ٕٛايٛطين َع تعدد ايتعسٜفات ايفكٗٚ ١ٝيهٔ
الشاٍ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞبعٝداً عٔ ؾٝاغ ١تعسٜف غاٌَ يإلزٖاب.
ٚ -2دٛد عد ٠اتفاقٝات دٚي ١ٝتٓاٚيت اْٛاع قدد َٔ ٠اؾسا ِ٥االزٖابٚٚ ١ٝضا ٌ٥ايتعإٚ
ايدٚي ٞيف َالسك ١املتُٗني ظسا ِ٥ازٖاب ١ٝيهٔ دٚ ٕٚدٛد اتفاق ١ٝدٚي ١ٝغاًَ ١تتٓاٍٚ
َٛقٛع ١االزٖاب عد ذات٘.
 -3اىل سد ٖرا اي ّٛٝالشاٍ االزٖاب دسميٚ ١طٓ ١ٝهلا ابعاد دٚيٚ ١ٝمل تدخٌ قُٔ ْطام
ايتذس ِٜيف اطاز ايككا ٤اؾٓا ٞ٥ايدٚي ٞعرب َساسٌ تطٛز ٙاالضاض.١ٝ
 -4خيكع تك ِٝٝعٌُ فًظ االَٔ اىل اعتبازات ضٝاض ١ٝانجس مما ٖ ٞقاْ ١ْٝٛيف اطاز
َهافش ١االعُاٍ االزٖاب.١ٝ
ٜ -5تأثس عٌُ اجملًظ ٚفاعً ١ٝادا ٙ٤مبؿاحل ٚتٛافكات ايد ٍٚدا ١ُ٥ايعك ١ٜٛف.٘ٝ
 -6زغِ تطٛز ادا ٤فًظ االَٔ يف َهافش ١ظاٖس ٠االزٖاب اال إ ٖر ٙايتطٛزات تهاد
ته ٕٛقاؾس ٠عً ٢اؾاْب ايعالد ٞد ٕٚاؾاْب ايٛقا ٞ٥زغِ قاٚالت ؾَٓ ١هافش١
االزٖاب اييت غهًت ٚفل ايكساز (.)1373
املكرتسات
ْ -1كرتح عاد ١اجملتُع ايدٚي ٞاىل قسٚز ٠عكد اتفاق ١ٝدٚي ١ٝغازع ١تتٓا ٍٚدٛاْب
ايتعا ٕٚايدٚي ٞمبطتٜٛات٘ املتطٛزٚ ٠اؿدٜجٚ ١اييت تتذاٚش اطس ايتعا ٕٚايتكًٝدٟ
املؤطَّس ضابكاً.
 -2ؼ ٍٛمنٛذز اؾسمي ١االزٖاب ١ٝايدٚي َٔ ١ٝمنٛذز اؾسمي ١ايٛطَٓ ١ٝعاقب عًٗٝا يف
ايكاْ ٕٛايداخً ٞاىل دسمي ١دٚي ١ٝاض ٠ٛباؾسا ِ٥املٓؿٛف عًٗٝا يف اطاز احملهُ١
اؾٓا ١ٝ٥ايدٚيَ ،١ٝع اضتٝعاب ايُٓٛذز االدساَ ٞيؿٛز ٠اؾسمي ١ايدٚيٚ ١ٝاييت تٛاشٟ
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ْتٝذتٗا االدساَ ١ٝدطاَ ١ايُٓاذز املٓؿٛف عًٗٝا يف املاد ٠اـاَط َٔ ١ايٓعاّ
االضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيطٓ.1998 ١
 -3تطٜٛس اؾاْب ايٛقا ٞ٥يف عٌُ فًظ االَٔ ايدٚي َٔ ٞخالٍ اؾالح ايٝات االَِ
املتشد ٠اـاؾ ١مبهافش ١االزٖابٚ ،ايرتنٝص عً ٢املعاؾات ايٛقا ١ٝ٥هلر ٙايعاٖس.٠
ْ -4كرتح عً ٢إ تعٌُ االَِ املتشد ٠عً ٢اْػاَ ٤سانص عج ١ٝدٚي ١ٝتعٌُ عً ٢دزاض١
ٖر ٙايعاٖس ٠يًٛقٛف عًَ ٢طبباتٗا اؿكٝكٚ ١ٝايتعاٌَ َعٗا ،بدٍ ايرتنٝص عً٢
اعساقٗا املتُجً ١بايعٓف املطًح.
ْ -5كرتح عً ٢سهَٛات ايدَٗٓٚ ٍٚا ايعسام ممٔ تعاَْ ٞجٌ ٖر ٙايعاٖس ٠اطالم سٛازات
فتُعَ ١ٝعُك ١تكك ٞعً ٢خطاب ايهساٖٚ ١ٝتٓػس ثكاف ١ايتطاَح ٚقب ٍٛاالختالف
بٛؾف٘ ظاٖس ٠ؾش ١ٝتك ٟٛاجملتُع .
 -6تستبط ظاٖس ٠االزٖاب باْتػاز ثكاف ١قُع سكٛم االْطإ ا ٚعدّ تٛافسٖا يف سدٖا
االدْ ٢يريو جيب ايرتنٝص عً ٢اؿٛنُ ١ايسغٝدٚ ٠ايككا ٤عً ٢اضباب اْتػاز ٖرٙ
ايعاٖس َٔ ٠خالٍ تفعَ ٌٝبدأ ضٝاد ٠ايكاْٚ ٕٛثكاف ١سكٛم االْطإ.
ٖٓ -7اى َػانٌ َصَٓ ١يف ايعالقات ايدٚي ١ٝتػهٌ َٓذِ غين يتػر ١ٜدٚافع ايتطسف
ٚاالزٖاب َجاهلا ايؿساع ايعسب ٞاالضساٚ ًٞٝ٥اشدٚاد ١ٝاملعاٜري ايدٚي ١ٝيف سٌ ٖرٙ
املػهً ١ملؿًش ١طسف عً ٢سطاب اآلخس ،مما ٜتطًب اجياد سٌ داٚ ِ٥غاٌَ ملجٌ
ٖر ٙاملػانٌ.
ادلصـادر
املؿادز ايعسب:١ٝ
أٚالً :ايهــتــب
 -1اَاٍ ٜٛضف ،ٞعدّ َػسٚع ١ٝاإلزٖاب يف ايعالقات ايدٚي ، ١ٝداز ٖ ، ١َٛاؾصا٥س.2008 ،
 -2بسٖإ أَس اهلل  ،سل ايًذ ٤ٛايطٝاض ٞدزاض ١يف ْعس ١ٜسل املًذأ يف ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
ايعاّ ،داز ايٓٗك ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.1983 ،٠
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 -3سطٔ ْافع ،١دٚز االَِ املتشد ٠يف ؼكٝل ايطًِ ٚاالَٔ ايدٚي ٞيف ظٌ ايتػريات ايدٚي١ٝ
ايسآَٖ ،١سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝبريٚت.1996 ،
 -4ضاَ ٞداد عبدايسمحٔ ٚاؾٌ ،إزٖاب ايدٚي ١يف اطاز ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعآَّ ،ػأ٠
املعازف ،االضهٓدز.2003،١ٜ
 -5ضعٝد عً ٞعبٝد اؾُش ، ٞتٓع ِٝايكاعد( ٠ايٓػأ ..٠اـًف ١ٝايفهس .. ١ٜاالَتداد)،
َهتبَ ١دبٛي ،ٞايكاٖس.2008 ، ٠
 -6ضعٝد الْٚدٚ ،ٟفا ٠االَِ املتشد : ٠اشَ ١املٓعُات ايدٚي ١ٝف ٢شَٔ اهل ١ُٓٝاالَسٜه،١ٝ
داز ْٗكَ ١ؿس ،ايكاٖس.2004 ،٠
 -7مسٛس ٞفٛم ايعاد ،٠ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاَّ ،طبع ١اإلزغاد ،دَػل.1960 ،
 -8ؾالح ايد ٜٔعاَس ،املكا ١َٚايػعب ١ٝاملطًش ١يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ َع اغاز٠
خاؾ ١اىل اضظ ايػسع ١ٝايدٚي ١ٝيًُكا ١َٚايفًطط ،١ٝٓٝداز ايفهس ايعسب ،ٞايكاٖس،٠
.1977
 -9عادٍ َػُٛغَ ،ٞهافش ١االزٖابَٓ ،ػٛزات ش ٜٔاؿكٛق ،١ٝبريٚت.2011 ،
 -10غاش ٟسطني ،ايؿساع ايعسب ٞاالضساٚ ًٞٝ٥ايػسع ١ٝايدٚي ،١ٝدَػل.1995 ،
 -11قُد داٚٚد ٜعكٛب ،املفٗ ّٛايكاْ ْٞٛيإلزٖاب دزاض ١ؼً ١ًٝٝتأؾَ ١ًٝٝكازْ،١
َٓػٛزات ش ٜٔاؿكٛق ،١ٝبريٚت ،ايطبع ١ايجاْ.2012 ،١ٝ
 -12قُد عبدايعصٜص غهس ،ٟاالزٖاب ايدٚي ،ٞداز ايعًِ يًُالٜني ،بريٚت.1991 ،
ًَٛٝ -13د املٗرب ،ٞقك ١ٝيٛنسبٚ ٞاسهاّ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞددي ١ٝايػسعٚ ١ٝاملػسٚع،١ٝ
ايداز اؾُاٖري ١ٜيًٓػس ،يٝبٝا ،ط.1996 ،2
ْ -14ب ٌٝامحد سًُ ،ٞاالزٖاب ايدٚيٚ ٞفكا يًكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ ،داز ايٓٗك ١ايعسب،١ٝ
ايكاٖس.1988 ،٠
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ٖ -15ػاّ اٍ قطٝط ،ايًٛب ٞايٛٗٝد ٟحيهِ ايبٝت األبٝض ،داز احملذ ١ايبٝكا ٤يًٓػس،
بريٚت.2004،
ٚ -16ضاّ سطاّ ايد ٜٔاالمحد ،أؾ ٍٛتطً ِٝاجملسَني يف ق ٤ٛاالتفاقٝات ايدٚي١ٝ
ٚايتػسٜعات ايداخً ،١ٝداز غٝدا ٤يًٓػس ٚايتٛشٜع ،االزدٕ.2020 ،
ثاْٝاً :ايدٚزٜات ٚايبشٛخ
 -17أمحد ابساٖ ِٝقُٛد ،االزٖاب اؾدٜد ايػهٌ ايسٝ٥ط ٞيًؿساع املطًح عً ٢ايطاس١
ايدٚي ،١ٝفً ١ايطٝاض ١ايدٚي ،١ٝايعدد (َ ،)147ؤضط ١االٖساَّ ،ؿس.2002 ،
 -18اؾٝالي ٞبٔ ايطٝب ،ؾالسٝات فًظ االَٔ تطبٝكا يًُادَٝ َٔ )39( ٠جام االَِ
املتشد ٠بايتهٝٝف َع ايتطٛزات اؿدٜج ،١فً ١ؾٛت ايكاْ ،ٕٛايعدد ( )1اجملًد
( ،)7اؾصا٥سَ ،ا.2020 ٟ
 -19عاَس عبدايفتاح اؾَٛسد ،تدخٌ االَِ املتشد ٠يف غؤ ٕٚايد ،ٍٚفً ١ايسافدٜٔ
يًشكٛم ،تؿدز عٔ نً ١ٝاؿكٛم ظاَع ١املٛؾٌ ،ايعدد ( )3ايطٓ.2009 ،)42( ١
ثايجاً :ايسضاٚ ٌ٥االطازٜح
 -20قُد َؤْظ قب ايد ،ٜٔاإلزٖاب يف ايكاْ ٕٛاؾٓا ،ٞ٥زضاي ١دنتٛزاَ ٙكدَ ١اىل
نً ١ٝاؿكٛم ظاَع ١عني مشظ ،ايكاٖس.1983 ،٠
زابعاٚ :ثا٥ل االَِ املتشد٠
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