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 ا  

دولیة دوریة حممكة م�خصصة يف أ�حباث جم� القانون ا�ويل ��راسات البحثیة يه جم� دوریة �لمیة 
وهتمت �ٔ�حباث العلمیة  جماالته، فرو�ه و و  ٔ�قسامه وا�راسات القانونیة يف جمال القانون ا�ويل مبختلف

 ��راسات ا�ميقراطي العريب املركز تصدر عنوا�راسات القانونیة ذات العالقة مب�االت القانون ا�ويل، 
 .ٔ�ملانیا -�رلني -یجیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة إالسرتات 

ولها هیئة �لمیة دولیة فا�� �رشف �ىل معلها و�شمل مجمو�ة لك ٔ�ربعة ٔ�شهر   تصدر �شلك دوري
  .، ح�ث �رشف �ىل حتكمي أ�حباث الواردة ٕاىل ا��من �دة دول ا�ٔاكدميیني�برية ٔ�فضل 

   ، كام تعمتدلتحكميال�رش فهيا، و ٕاىل الحئة دا�لیة تنّظم معل إاىل م�ثاق ٔ��اليق لقوا�د  و�س��د ا�� 
 .يف انتقاء حمتو�ت ٔ��دادها املواصفات الشلكیة واملوضوعیة �لم�الت ا�ولیة احملّمكة

  
  ا اوم ااار و

  
ا�ٔاكدميیة، اليت لتقدمي و �رش مج� من البحوث “ لك ٔ�ربعة ٔ�شهر“ تصدر ا�� ٕالكرتونیا �شلك دوري

حتكميها من ق�ل ا�لجنة یمت �رش البحوث بعد و . �االت و فروع القانون ا�ويلتعاجل املواضیع ذات العالقة مب

�دم تعارضه مع املیثاق أ��اليق لقوا�د ال�رش اليت �س��د البحث املقدم �لرشوط املطلوبة و  توفرالعلمیة و 
  .بعد حصول الباحث �ىل ٕاذن �ل�رشتحكمي، و �لیة التنظميیة لعمل ال �لهيا الالحئة ا�ا

 :�یف�ة ٕا�داد البحث �ل�رش فه�ي اك�ٓيتوخبصوص رشوط ال�رش و 

 .جيب ٔ�ن �كون البحث ٔ�صیال معدا �ل�رش يف ا�� ومل �س�بق �رشه -
 .جيب ٕاتباع أ�صول العلمیة والقوا�د املهنجیة يف البحث العلمي -
 .�لقوا�د ا�لغویّةجيب ٔ�ن �ك�ب البحث بلغة سلمية وموافقا  -
خيضع البحث ٕاىل التقومي من ق�ل حممكني خمتصني، یعمل الباحث ب��اجئ التحكمي يف �ا� طلب م�ه  -

 .الق�ام بتعدیالت
 .الزتام الباحث بتعدیالت احملمكني ٕاىل نفس الربید �لكرتوين احملدد سلفا  یمت ٕار�اع البحث بعد  -
مع ا��ساب الهوامش اليت �كون يف   (A4)  العاديصف�ة من احلجم  25ال یت�اوز البحث املقّدم  -

 ٓ  .خر البحث و قامئة املراجع�
�رفق �لبحث سرية ذاتیة خمترصة �لباحث، تتضمن امسه ولق�ه ��لغة العربیة وأ�ج�بیة، ودرج�ه  -

 .العلمیة، وختصصه، ووظیف�ه، ومؤسسة البحث التابع لها، و�ریده إاللكرتوين
�ىل �ٔال یقّل لك ملخص عن ) ٕاجنلزيیة، فر�س�یة(العربیة و لغة ٔ�ج�بیة �رفق �لبحث ملخص ��لغتني  -

 .لكمة) 300(لكمة وال �زید عن ) 150(
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 Times  �ل�س�بة �لغة العربیة، و 14جحم  Simplified Arabic جيب ٔ�ن �ك�ب منت النص خبط -
New Roman  ل�س�بة �لغة �جنلزيیة ٔ�و الفر�س�یة، و�ك�ب الهامش خبط 12جحم� Simplified 

Arabic   ل�س�بة �لغة العربیة، و 12جحم�Times New Roman  ل�س�بة �لغة �جنلزيیة 10جحم�. 
 .مس من لك اجلهات 02.5جيب �رك مسافة  -
تتضمن الورقة أ�وىل �مس الاكمل �لبحث ��لغة العربیة و إالجنلزيیة، وامس ولقب الباحث �ٔو  -

لكیة واجلامعة اليت ی�متي ٕا�هيا، ٔ�و الهیئة اليت یعمل �هيا، الباح�ني، وا�ر�ة العلمیة، والوظیفة، وال 
 .و�ریده إاللكرتوين

 .جيب ٔ�ن یقدم الاكتب طلبا موقعا من طرفه یطلب ف�ه �رش حبثه، مو�ا ٕاىل رئ�س التحر�ر -
جيب ٔ�ن یقدم الاكتب تعهدا موقعا من طرفه یقر ف�ه ٔ�ن حبثه ل�س مس�تال من كتاب مت �رشه �ٔو  -

رسا� خترج، ؤ�نه مل یقدم �ل�رش ٔ�ي جم� ٔ�خرى، ؤ�نه مل �شارك به يف �ٔي مدا��، ؤ�نه مذ�رة ٔ�و 
یلزتم ٕ�جراء التعدیالت املطلوبة م�ه وفقا لتقار�ر �رباء ا�لجنة العلمیة �لم��، مو�ا ٕاىل رئ�س 

 .التحر�ر
 .البحثال تتحمل ا�� مسؤولیة ٔ�ي رسقة �لمیة، وما �رش ��� یعرب عن رٔ�ي صاحب  -
  :جيب ٔ�ن �رسل البحث عن طریق الربید إاللكرتوين التايل -

international-law@democraticac.de 

  :لٕالطالع �ىل ا�� وأ��داد السابقة �ر� ز�رة املوقع التايل -

Web: https://democraticac.de/?pageid=61347 
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  19- �ود م�ظومة أ�مم املت�دة يف التصدي جلاحئة �وف�د

United Nations system efforts to address the covid-19 pandemic 
 

   Dr. Aissam Bara عصام بارة/ د

  الحقوق كلیة  -أ -محاضر قسم أستاذ 
  باجي مختار، عنابة، الجزائرجامعة 

  aissam.bara@yahoo.com :البرید االلكتروني

 

  

 ملخص

ة �املیة لها تداعیات  اج�عیة �ٔزمة حصیة حفسب بل هو اكرثة ٕا�سانی 19- مل یعد تفيش و�ء �وف�د
، أ�مر ا�ي یتطلب معال جامعیا �ىل الصعید ا�ويل ح�ث صادیة مدمرة قد �س�متر لس�نوات �دةاق�و 

تعترب م�ظومة أ�مم املت�دة إالطار القانوين ا�ويل و . ع ا�ويل الح�واء هذه اجلاحئةیتعاون ٔ�ش�اص ا�مت
  .أ��سب لتجس�ید هذا التعاون ا�ويل �عتباره ٔ��د ٔ�مه مقاصدها

هتدف هذه ا�راسة ٕاىل اس�تعراض �ود م�ظومة أ�مم املت�دة يف التصدي جلاحئة فريوس �ورو� 
� من �الل التطرق لك�ف�ة ذم�ذ احلرب العاملیة الثانیة، و   تعد ٔ�كرب حتد توا�ه هذه الهیئةاملس�ت�د، اليت

ٔ�زمة ٔ��زهتا الرئ�سة مع هذه الطارئة الصحیة العاملیة، وكذا لطریقة ٕادارة  م�ظمة الص�ة العاملیة لهذه اتعاطي 
  .یق�ة يف جمال العمل الصحي ا�ويلالت�س� بوصفها السلطة التوجهيیة و 

  .التعاون ا�ويل - 19- �احئة �وف�د -م�ظومة أ�مم املت�دة  :اللكامت املف�اح�ة

Summary  

The spread of the Covid-19 epidemic is not just a health crisis, but a global 
humanitarian disaster that has devastating social and economic repercussions that can last 
for several years, which requires collective action at international level because the 
international community is cooperating to control this pandemic. The UN is considered to be 
the most appropriate international legal framework to reflect this international cooperation 
as one of its most important objectives. 

This study aims to demonstrate the efforts of the U N to respond to the emerging corona 
virus pandemic, which is the greatest challenge it has faced since the Second World War, by 
examining how its main organs are managing this global health emergency and how the 
World Health Organization is managing this crisis, as the directing and coordinating 
authority for international health action. 

key words: UN system- The COVID-19 pandemic- International cooperation. 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
The Fifth Issue- November2020. 

 

ت ارا ون اما  

 .2020 م-ااد 
 

  

 

 

10 

 

  مقدمة

الصی��ة ٔ�ول " ٔ�وهان"، ا�ي ظهر يف مدینة 2019قد ال �كون تفيش فريوس �ورو� املس�ت�د لعام 
لكن ا�ٔ�ید ٔ�هنا أ�شد ف�اك ب�ين ال�رش ح�ث حصدت ٔ�رواح املالیني من الناس يف ، و )1(�احئة تعصف �لعامل

ٕا�سانیة �املیة  اج�احت خمتلف �ٔصقاع املعمورة مما یُنذر  بوقوع  ٔ�زمةا�ٔكرث ان�شارا  حبیث ، و  )2(ٔ�شهر قلی�
ذ� ٔ�ن هذا . طوی� أ�مد، أ�مر ا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن جيعل أ�من امجلاعي ا�ويل يف خطرم�عددة أ�و�ه و 

ٔ�ي " أ��ري  قد جتاوز املفهوم التقلیدي املرتبط بوجود �زا�ات مسل�ة ، فهتدید أ�من ا�ويل �شمل  
، ٔ�و فرص احلیاة تلحق الرضر ��ولادثة ٔ�و معلیة تؤدي ٕاىل وقوع خسا�ر يف أ�رواح �ىل نطاق واسع �

  . )3("بوصفها الو�دات أ�ساس�یة �لنظام ا�ويل 

تعترب م�ظمة أ�مم املت�دة إالطار القانوين ا�ويل أ��سب ملعاجلة هذه ا�هتدیدات مبا فهيا تفيش و 
من املیثاق ) 3(فقرة  1ي یؤكده النص و تدمعه املامرسة ، ح�ث �اء يف  املادة أ�مراض املعدیة ، أ�مر ا�

لصبغة �ق�صادیة و �ج�عیة ٔ�ن من مقاصد الهیئة حتیق التعاون ا�ويل �ىل �ل املسائل ا�ولیة ذات ا
ت�سري احللول  من املیثاق �ىل ٔ�ن أ�مم املت�دة تعمل �ىل 55، كام نصت املادة ... الثقاف�ة و إال�سانیةو 

�ىل الصعید العميل، تبني الت�ارب . �لمشالك ا�ولیة �ق�صادیة �ج�عیة و الصحیة و ما یتصل هبا
ج ٕاىل حشد اس�ت�ابة دولیة م�سقة حيتا" السارس"و " ایبوال"، " أ�یدز"ا�ولیة ٔ�ن القضاء �ىل ٔ�وبئة م�ل  

ال یفي �لغرض،  ح�ث اكتفت لك دو� �ختاذ ود ويل فقط حمدفعا� ٔ�ن العمل �ىل املس�توى الوطين احملو 
حي ٕاجراءات وقائیة و تدابري ا�رتازیة �ل�د من ان�شار فريوس �ورو� املس�ت�د  من ق�یل فرض احلجر الص

عزل مدن ب�ٔمكلها، يف انتظار التوصل �لعقار الناجع و ا�لقاح الوايق ا�ي �ىل الساكن ،م�ع حركة السفر و 
  .       الو�ء القاتل �ك�ح جامح ان�شار هذا

�ىل هدي ما تقدم ، هيدف هذا البحث  ٕاىل دراسة �یف�ة  تعاطي م�ظمة أ�مم املت�دة من �الل      
، اليت وصفها أ�مني العام لهذه الهیئة ب�ٔكرب حتدي توا�ه  19-اس�تعراض �ودها يف التصدي  جلاحئة �وف�د

و� املس�ت�د قد �شلك اخ�بارا �اسام ٔ�مهیة و �دوى املنظمة فو�ء �ور. املنظمة م�ذ احلرب العاملیة الثانیة
و من مثة یطرح هذا . يف القرن الوا�د و العرش�ن ح�ث یضع �دود قدرات املنظومة �رمهتا �ىل احملك

و احلد من رس�ة  19- ٕاىل �ٔي مدى ميكن ��لیات املنظومة أ�ممیة اح�واء و�ء �وف�د: البحث إالشاكلیة التالیة
  تفش�یه ؟

احملور ق�يض إال�ابة �ىل إالشاكلیة املطرو�ة ، تقس�مي هذه ا�راسة ٕاىل حمور�ن ٔ�ساس�یني ، ی��اول ت 
ف�تطرق ٕاىل دور  احملور الثايندور أ��زة الرئ�سة ملنظومة أ�مم املت�دة يف تصدهيا لهذه اجلاحئة ٔ�ما  أ�ول

 م�خصصة �بعة ملنظومة أ�مم املت�دة،  متارس �عتبارها واك�  19-م�ظمة الص�ة العاملیة يف اح�واء و�ء �وف�د
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  .الت�س�یق يف جمال العمل الصحي ا�ويلسلطة التوج�ه و 

  دور أ��زة الرئ�سة لٔ�مم املت�دة يف التصدي لو�ء �ورو� املس�ت�د  :املبحث أ�ول

ت�س�یق �ود تعترب ٔ��زة م�ظمة أ�مم املت�دة مبثابة أ�ذرع اليت  ميكن �لمنظمة من �اللها حشد و 
ا�متع ا�ويل الرام�ة حلل املشالك ا�ولیة الصحیة ، و قد عرفت الشهور الثالثة أ�وىل لظهور فريوس 

جتىل ) املطلب الثالث(و أ�مني العام ) املطلب أ�ول(�ورو� املس�ت�د �شاطا ح�یثا للك من امجلعیة العامة 
يف �ني مل . و اح�واهئا 19-ن�شار �احئة �وف�ديف  اختاذ قرارات و  وضع خطط م�نو�ة بغرض احلد من ا
  ).املطلب الثاين(یت�ذ جملس أ�من ا�ويل  ٔ�ي ٕاجراء ح�ال تفيش هذا الو�ء

 امجلعیة العامة  :املطلب أ�ول

امجلعیة العامة  يه اجلهاز الرئ�يس �لتداول و وضع الس�یاسات و ا�متثیل يف أ�مم املت�دة ، فه�ي  مبثابة 
 ا�ولیة اليت �شملها املیثاق مجیع ا�ول ، یمت من �ال� م�اقشة طائفة واسعة من القضا� م�تدى �املي یضم

لها يف س��ل حتق�ق ذ� ٔ�ن ت�شئ دراسات و �ُشري بتوصیات بقصد ٔ�من و السالم و التمنیة، و املتعلقة �و 
قد حظي و . )4(ميیة و الصحیةٕامناء التعاون ا�ويل يف املیاد�ن �ق�صادیة و �ج�عیة و الثقاف�ة و التعل 

�لجمعیة العامة، ح�ث ٔ�ول مرة ینعقد اج�ع  رف�ع  74موضوع الص�ة  يف العامل �ه�م �بري من ق�ل ا�ورة 
، ا�ي ٔ�قر إال�الن الس�یايس املعين �لتغطیة الصحیة حرصا �ىل التغطیة الصحیة الشام�املس�توى �ركز 

ٔ�كد هذا أ��ري �ىل ان الص�ة رشط ٔ�سايس و حصی� و مؤرش لتحق�ق ٔ�بعاد التمنیة املس�تدامة  .الشام�
امة ٕاىل التضامن دعت امجلعیة الع، 19-ٕازاء تفيش فريوس �وف�د . )5(الثالثة �ق�صادي، �ج�عي و الب�يئ

  ).الثاين الفرع(ٕا��ة الوصول العادل �لقا�ات املس�تق�لیة لهذا الو�ءو ) الفرع أ�ول(

  التضامن ا�ويل ملوا�ة فريوس �ورو� :الفرع أ�ول

قرارا  �ٕالجامع  امة، اعمتدت امجلعیة الع�اهبة الفريوس التا� املس�ت�د يف ٕاطار اجلهود أ�ممیة املبذو�
ة عیة العامقد ٔ�عربت  امجل ، و )19- �وف�د(�2019ورو� لعام  التضامن العاملي ملاكحفة مرض فريوسیدعو ٕاىل 

سالمهتم و رفاهیهتم من جراء هذه غ  اخلطر ا�ي �هتدد حصة ال�رش و عن قلقها البالمن �الل هذا القرار 
یل ح�اة م�عددة أ�و�ه، مشلت تعط ان�رشت يف مجیع ٔ�حناء العامل، و�لفت ٔ��را �ري مس�بوقة و اجلاحئة اليت 
. �ىل س�بل ��ش الناس لها من ٔ��ر مدمرالصعید العاملي وما السفر �ىل �ق�صادات والت�ارة و ا�متعات و

ٔ�ن ٔ��رها  ٔ�كرث الناس ترضرا من اجلاحئة و ضعفا مهالعامة ب�ٔن أ�ش�اص أ�شد فقرا و كام تدرك امجلعیة 
 ، مما س�یعرقل التقدم صوب حتق�ق ٔ�هداف التمنیةات �ىل ما حتقق من ماكسب ٕامنائیةس�تكون � انعاكس

  .)6(املس�تدامة
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ة تقوم �ىل و�دة الصف والتضامن مة ٔ�ن هذه اجلاحئة تتطلب اس�ت�ابة �املیٕادرااك من امجلعیة العا 
دمعها �ىل الزتا�ا �لتعاون ا�ويل و  جتدید التعاون املتعدد أ�طراف، فقد ٔ�كدت من �الل هذا القرار و 

يف و. مليذا الو�ء �ىل الصعید العاالقوي ��ور احملوري ا�ي تضطلع به م�ظومة أ�مم املت�دة يف التصدي له
 ذ� ، مبا يفون ا�ويل الح�واء هذه اجلاحئة والتخف�ف مهنا ودحرهاهذا الس�یاق، دعت ٕاىل �ك�یف التعا

توجهيیة ذات الص� اليت ٔ�فضل املامرسات مع تطبیق املبادئ ال عن طریق تبادل املعلومات واملعارف العلمیة و 
  .)7(م�ظمة الص�ة العاملیة تويص هبا

�ىل و �ل التمنیة املس�تدامة �ٔ از من �جنعیة العامة الاكمل بعقد العمل ولزتام امجل �ىل أ�كد هذا القرار 
يف هذا الصدد د�ا القرار  أ�مني العام لٔ�مم املت�دة ٕاىل و. مة أ�مم املت�دة مجلیع احلكوماترضورة دمع م�ظ

ملوا�ة اجلاحئة و ما یرتتب العمل مع مجیع اجلهات الفا�� ذات الص� من ٔ��ل حشد اس�ت�ابة �املیة م�سقة 
  .)8(مالیة سلبیة تُص�ب لك ا�متعاتا من �ٓ�ر اج�عیة واق�صادیة و �لهي

 ٕا��ة الوصول العادل �لقا�ات املس�تق�لیة: الفرع الثاين

شجیعها �ىل التعاون الطيب �لتصدي لهذه اجلاحئة ، فقد تب�ت امجلعیة العامة � بغرض حث ا�ول و 
املعدات ا�لقا�ات و لعاملي �ىل أ�دویة و  التعاون ا�ويل من ٔ��ل احلصول �ىل الصعید ایدعو ٕاىل )9(قرارا ٔ�خر

ح�ث طلبت من أ�مني العام ٔ�ن یقوم �لتعاون الوثیق مع م�ظمة الص�ة . 19- الطبیة الالزمة ملاكحفة �وف�د
بت�دید خ�ارات  فهيا املؤسسات املالیة ا�ولیة، ، مبامم املت�دة املعنیةالعاملیة و �ريها من واكالت م�ظومة ا�ٔ 

�شمل وضع هنج �كفل التعجیل بتوس�یع نطاق التصنیع و متتني سالسل إالمداد و صوغ توصیات �ش�ٔهنا من 
الطبیة  ا�لوازماملواد ا�امعة و یة و الكواشف و وسائل الفحوص ا�رب تعز�ز ٕا��ة أ�دویة الوقائیة و ٔ��ل 

كفا� و  19-س�تق�ال من لقا�ات ضد �وف�د ما س�یوضع م خیص اجلدیدة وأ�دویة و أ�ساس�یة وتق�یات ال�ش 
الس�� يف ة ٕا�حهتا للك من مه حبا�ة ٕا�هيا، ويف الوقت املناسب بغایتوزیعها بطریقة م�صفة وشفافة وكفوءة و

   .)10(الب�ان النام�ة

جلهات املعنیة اكة مع مجیع اجشعت امجلعیة العامة من �الل هذا القرار ا�ول أ�عضاء �ىل العمل �رش 
مة ٕالجياد ا�لقا�ات وأ�دویة، التطو�ر الالز �ل ز�دة ا�متویل ٔ��شطة البحث و �ٔ صاح�ة املصل�ة من 

وز�دة الت�س�یق،  19- اكحفة �وف�د تعز�ز التعاون العلمي الرضوري ملس�تفادة من التك�ولوج�ات الرمقیة، و �و
أ�دویة املضادة تعجیل �س�ت�داث وسائل ال�شخیص و ل �ل ا�ٔ مبا يف ذ� مع القطاع اخلاص، من 

يف ظل التق�د ب�ٔهداف الفعالیة  ، �ىل ٔ�ن یمت لك ذ��لفريوسات ومعدات امحلایة الشخصیة وا�لقا�ات
ءات فوریة، مضن أ�طر كام دعت ا�ول الختاذ ٕاجرا. �رس التلكفةوأ�مان وإالنصاف وسهو� التناول و 

 فعا� و م�سورة  قد تعیق احلصول بطریق م�ٔمونة و التخز�ن �ري املربر اليتاملضاربة و القانونیة، ملنع ممارسات 
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  . )11(�ريها من املس�تلزمات الطبیةالفعال لهذه اجلاحئة من ٔ�دویة و  �ىل ما قد �س�تلزمه التصدي

د تب�ت هذ�ن القرار�ن عن طریق ٕاجراءات مؤق�ة ق ٔ�ن امجلعیة العامة ما جتدر إالشارة ٕالیه،
ٕاجراءات اختاذ "  املعنونة بـ 2020مارس  27بتارخي   74/544اعمتدت املقرر رمق  ائیة، ح�ثواس�ت��

، ٕاذ یقوم رئ�س امجلعیة العامة بتعممي "19- �وف�د "القرارات من �انب امجلعیة �الل مر�� تفيش و�ء �ورو� 
مدة  ، و �لمندوبني "لصمت ٕاجراء ا" مشاریع القرارات �ىل مجیع  ا�ول أ�عضاء يف ٕاطار ما یُعرف �مس 

یت�ذ القرار و  .، ق�ل التصویت �ىل هذا املرشوعٕاذا اق�صت الرضورة ذ� ،سا�ة  �ل�شاور مع دوهلم 72
ٕان حىت و  ، �ري ٔ�ن أ�مر یفشللرئ�س بتعممي رسا� تؤكد اع�دهرشیطة �دم وجود ا�رتاضات، مث یقوم ا

  .)12(قد ا�رتق" الصمت" ا�ول ب�ٔن یبلغ الرئ�س م�دويب ، عندهاا�رتضت دو� وا�دة فقط

  جملس أ�من : املطلب الثاين

أ�من ا�ولیني �ىل �اتق جملس أ�من �عتباره املت�دة تقع مسؤولیة حفظ السمل و دا�ل م�ظومة أ�مم 
القول ميكن و . )13(�متتع قراراته بصفة إاللزام فه�ي واج�ة التنف�ذیعمل �ئبا عن ا�مو�ة ا�ولیة، و  �ازا تنف�ذ�

ٔ�ن من ش�ٔن تفيش أ�وبئة و الفريوسات ٔ�ن �شلك هتدیدا لٔ�من الصحي العاملي  ا�ي یندرج مضن 
، أ�مر ا�ي تؤكده املامرسات السابقة �لم�لس جتاه أ�زمات الصحیة العاملیة )14(مكو�ت أ�من إال�ساين

  ).   الفرع الثاين" (�19وف�د "�احئة  ، ٕاال ٔ�ن اجلهاز التنف�ذي �لمنظمة الزتم الصمت ح�ال تفيش)الفرع أ�ول(

 املامرسات السابقة �لس أ�من يف جمال أ�من الصحي العاملي :الفرع أ�ول

ٔ�ن شهد ا�متع ا�ويل يف ٔ�واخر القرن املنرصم ظهور و�ء اكحس املعروف مبتالزمة نقص املنا�ة س�بق و  
ق�ىض  زمة ٕا�سانیة �املیة ، أ�مر ا��ٕافریق�ا، �ٔ ، �لف اس�تف�ال هذا الو�ء،  �اصة يف )إالیدز( املك�س�بة 

املؤسسات الت�س�یق بني مجیع الهیالك و مل و رضورة اع�د اسرتاتیجیه دولیة شام� ملاكحفته يف ٕاطار من التاك
  .)15(أ�ممیة لك حسب م�دان اخ�صاصه

يف سابقة يه  ،)2000(1308من �ته تعاط جملس أ�من مع هذه الطارئة الصحیة من �الل القرار 
ح�ث شدد القرار  �ىل ٔ�ن . أ�وىل يف �رخي هذا اجلهاز، ملعاجلة تداعیات تفيش فريوس نقص املنا�ة ال�رشیة

كام جشع ا�ول �ىل ز�دة التعاون . أ�من يف خطرالو�ء ميك�ه ٔ�ن یضع �س�تقرار و �دم �بح جامح هذا 
�ىل وضع و تنف�ذ س�یاسات �لوقایة من فريوس ا�ويل ف� بني هیئاهتا الوطنیة ذات الص� �لمسا�دة 

  . )16(إالیدز

 ٕاطار صون السمل وأ�من املت�ذ يفو ) 2011(1983من من �الل القرار لقد ٔ��اد جملس ا�ٔ و 
 ملوا�ة فريوس نقص املنا�ة ال�رشیة،س�ت�ابة العاملیة �س�ت��ائیة والشام�، ، الت�ٔ�ید �ىل رضورة �ا�ولیني
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  .)17(اس�تقرارها �منیهتا و من ٔ�كرث الت�د�ت الهائ� اليت تعوق تقدم ا�متعات و �عتباره �شلك وا�دا 

أ�من يف ، املتعلق �لسمل و )2014(2177ار بعد ثالث س�نوات، اختذ جملس أ�من �ٕالجامع القر 
مؤكدا  ،س ٕایبوال يف م�طقة غرب ٕافریق�ا وت�ٔثريه فهياح�ث �رب ا�لس عن قلقه البالغ ٕازاء تفيش فريو ٕافریق�ا،

ٕاىل املزید  الب�ان املعنیة أ�شد ترضرا، وقد یؤدي يف �ال �دم اح�وائه، ٔ�ن تفيش الفريوس یقوض اس�تقرار
، مقررا �لتايل ٔ�ن تفيش ملدنیة و التو�رات �ج�عیة وٕاىل تدهور أ�حوال الس�یاس�یة وأ�م�یةمن القالقل ا

يه املرة أ�وىل و. )18(أ�من ا�ولینيدیدا �لسمل و يف ٕافریق�ا �شلك هت فريوس ٕایبوال �ىل نطاق �ري مس�بوق
  .أ�من ا�ولینيیة ب�ٔهنا �شلك خطرا �ىل السمل و اليت یصف فهيا جملس أ�من رصا�ة �ا� طوارئ حص 

�دد جملس أ�من ا�ويل دمعه �لجهود املبذو� يف ٕاطار التصدي لتفيش فريوس ٕایبوال يف مجهوریة 
كذ� من �الل القرار  طالبي �اىن شعبه من �كرار هذا املرض، و الكونغو ا�ميقراطیة، الب� ا�

إال�ساين ٕاىل املناطق اليت ٔ�صاهبا وصول العاملني يف ا�ال الطيب و ، مجیع ٔ�طراف الزناع �كفا� )2018(2439
  .)19(هذا الو�ء

يت �متتع ، و مبوجب السلطة التقد�ریة ال�ٔن جملس أ�من من �الل املامرسة ،یتضح من �الل ما تقدم
السمل وأ�من ا�ولیني، ل�شمل �ك�یفه لنطاق احلاالت اليت هتدد من املیثاق، قد وسع  يف  39هبا وفقا �لامدة 

ر �ىل مجیع أ�صعدة �ق�صادیة و�ج�عیة واملالیة تفيش أ�مراض املعدیة، نظرا ملا �س��ه من خسا�
  .   )20(البی��ةو 

  ح�ال تفيش �احئة �ورو�تقاعس جملس أ�من  :الفرع الثاين

ين قرار �ش�ٔن هذه ، مل �متكن جملس أ�من ا�ويل من ت�19-إال�الن عن تفيش و�ء �وف�د  م�ذ
، خ�الف من ح�ث �ن�شار و أ�رضار، رمغ �"ٕایبوال" و" إالیدز" ر سابقاهتا ، �ىل غراالطارئة الصحیة

ٕاىل �ایة -حصائیات  م�ظمة الص�ة العاملیة ، ح�ث �شري ٔ�خر إ ة �ورو� اج�احت ٔ��لب دول العاملجفاحئ
ٔ�لف وفاة و الرمق مرحش  500ملیون ب�هنا ٔ�كرث من  13ٔ�ن �دد املصابني هبذا الو�ء  قد فاق   - 2020جویلیة 

كون  سوف � ة، فٕان تداعیات تفيش هذه اجلاحئة، ففضال عن اخلسا�ر ال�رشیلالرتفاع، ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�رضار
  .2008مما ینذر ب�ٔزمة اق�صادیة �ٔشد وط�ٔة من ت� اليت شهدها العامل يف  عامليوخمية �ىل �ق�صاد ال

لس �لتنویه ، اكتفى ا�ظل دعوات لتك�یف التعاون ا�ويل يفالفرتة و�رئاسة صی��ة، و�الل ت� 
مراض اء يف جمال الوقایة من ا�ٔ ا�ول أ�عضبذو� من �انب أ�مانة العامة و اجلهود امل �لتدابري املت�ذة و 

، دون ٔ�ن یتطرق ٕاىل �احئة )21(التصدي لها، مبا فهيا أ�مراض املعدیة، يف صفوف ٔ�فراد حفظ السالمو 
  .�ورو� اليت ف�كت �لعامل
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ٕان تقاعس جملس أ�من عن �ضطالع بدوره املنوط به مرده الس�ال الس�یايس احلاد بني ٔ�كرب 
امئ دا�ل هذا اجلهاز ، فالوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة �هتم قوتني اق�صادیتني يف العامل و �متتعان بصفة العضو ا�

املنظامت ا�ولیة ا الفريوس كام ٔ�هنا ضللت ا�ول و الصني ب�ٔهنا مل تبذل اجلهد الاكيف �ل�د من ان�شار هذ
كام " الفريوس الصیين"لهذا الو�ء بـ خبصوص هذا الو�ء ، أ�مر ا�ي وصل ٕاىل �د وصف الرئ�س أ�مر�يك

يف املقابل ، �هتم الصني الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ب�س�ی�س ". فريوس ووهان"لیه وز�ر �ارج�ته یطلق � 
  .)22(الو�ء، �هیك عن روس�یا اليت تعتقد ٔ�ن قضا� الص�ة ال تندرج مضن اخ�صاصات ا�لس

تو�س يف مرشوع القرار ا�ي قدم�ه فر�سا و �رتب عن هذه الت�اذ�ت اع�د ا�لس ٕ�جامع ٔ�عضائه �ل 
) 2020(2532ل القرار ، من �الطالب جملس أ�من ا�ويل". ولینيصون السمل و أ�من ا�"ٕاطار البند

نة ٕا�سانیة ا�خول يف هداالت املدر�ة �ىل �دول ٔ�عام�، و فوري لٔ�عامل العدائیة يف مجیع احلبوقف �ام و 
احئة الفريوس التا� املس�ت�د من ش�ٔنه ٔ�ن ، واضعا يف اعتباره ٔ�ن املدى �ري املس�بوق جلیوما م�تالیة 90ملدة 

یتضح من مضمون و فقرات هذا القرار ٔ�ن جملس أ�من قد . )23(یُعرض حفظ السمل و أ�من ا�ولیني �لخطر
ار�كز �ىل الفصل السادس من املیثاق، �ىل �الف تعاطیه مع أ�زمات الصحیة السابقة اليت اعتربها هتدد 

مل �ُرش القرار ٕاىل اجلهود اليت تبذلها م�ظمة الص�ة العاملیة يف س��ل ماكحفة هذه  كام. السمل و أ�من ا�ولیني 
  .اجلاحئة

ر القانوين ا�ويل أ�م�ل حلشد یعترب إالطاسات السابقة بی�ت ٔ�ن جملس أ�من ، ٔ�ن املامر ما ميكن قو�
ال ی��غي � كن �لس أ�من ورا�اة انه ال ميت�س�یق اس�ت�ابة دولیة واسعة �لتصدي لهذا الو�ء املدمر، مع مو 

 ا�ول الكربى الن�ٔي یتعني �ىلو . ه إالسهامات الصحیة ا�ولیةاحللول ماكن م�ظمة الص�ة العاملیة يف توج�
�رم�ه،كام  يف ٔ�وقات مصريیة بوجود هذه أ�زمة اليت هتدد أ�من امجلاعي" لعبة تقاذف االهتامات"�لنفس عن

م�اطق أ�من يف احملمتل �لو�ء �ىل �س�تقرار و  ، ٔ�ن یتعامل مع الت�ٔثريجيب �لهيا دفع ا�لس، �ىل أ�قل
  .الرشق أ�وسط متاش�یا مع م�ادرة أ�مني العام يف هذا الصددم�ل ٕافریق�ا و 

  أ�مانة العامة :املطلب الثالث

إالداریني يف املوظفني �رٔ�س الهیلك التنظميي ٔ�مانة م�ظمة أ�مم املت�دة أ�مني العام ا�ي یعترب �بري 
أ�من ا�ويل ب�ٔن ٔ�ن ی��ه جملس أ�من مبثابة مد�ر �لسمل و ، فهو یعمل الهیئة، وميارس وظیفة ثالثیة أ�بعاد

یقوم �لت�س�یق بني هیئات ٔ�خرى  ٕاىل ٔ�ي مس�ٔ� من ش�ٔهنا �ٔن هتدد حفظ السمل و أ�من ا�ويل  كام
سسات و الس�یاسات و الربامج يف احلقول ، فضال عن رئاس�ته لش�بكة واسعة من املؤ و�شجعها �ىل العمل

، فقد حض أ�مني العام ٔ�عضاء جملس أ�من �ىل من هذا املنطلق. )24(�ق�صادیة و �ج�عیة و �ريها
، معتربا ٔ�ن �شلك هتدیدا �لسمل وأ�من 19- �یف�ة التعامل مع فريوس �وف�دالتغلب �ىل �الفاهتم �ش�ٔن 
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انیة ٔ��لن عن ٕاطالقه خلطيت �س�ت�ابة إال�س اعیات هذه أ�زمةسعیه �ل�د من تديف ٕاطار و. ا�ولیني
، ٕاضافة �عوته املس�مترة بوقف ٕاطالق )الفرع أ�ول(�ق�صادیة لهذا الو�ء ومعاجلة ا�ٓ�ر �ج�عیة و

  ).    الفرع الثاين(النار

 خطة �س�ت�ابة إال�سانیة العاملیة لفريوس �ورو� املس�ت�د  :الفرع أ�ول

يه نتاج  �د مشرتك بني أ�مم املت�دة و املنظامت ا�ولیة ، و2020ق هذه اخلطة يف مارس ٕاطالمت 
، هتدف ٕاىل متكني أ�مم املت�دة من ماكحفة فريوس  احلكوم�ة ذات التفویض إال�ساينأ�خرى و املنظامت �ري

صة ال�ساء، أ�طفال، �بار كرث ضعفا و �اتلبیة اح�یا�ات الف�ات ا�ٔ يف ٔ�شد ب�ان العامل فقرا، و  19- ف�د�و 
�ري الصحیة حتلیل مشرتك لالح�یا�ات الصحیة و  اب أ�مراض املزم�ة من �الل�ٔحصالسن ذوي إال�اقة و 

  .لهذه الف�ات

 اح�واء ان�شار و�ء �ورو�: یة حول ثالث ٔ�ولو�ت ٕاسرتاتیجیة�متحور خطة �س�ت�ابة إال�سانیة العامل 
یة وال�سك �ج�عي احلقوق ال�رش وف�ات ؛ تقلیل تدهور املمتلاكت و الاملس�ت�د و تقلیل �س�بة املرىض و 

ا�متعات املضیفة �اصة وس�بل الع�ش؛ حامیة و مسا�دة وم�ارصة الالج�ني والناز�ني دا�لیا واملهاجر�ن و 
) 2020د�سمرب  –ٔ�فریل (یل هذه اخلطة �ىل مدة �سعة ٔ�شهر قُدرت م�طلبات متو . ا�ٔكرث عرض �لو�ء

يف مجیع املناطق  19-ملیار دوالر كتقد�ر م�ديئ لتغطیة �ح�یا�ات النامجة عن و�ء �وف�د 2.012مببلغ 
ح�ث وصل م�لغ الترب�ات ٕاىل �ایة ٔ�فریل  بت العدید من ا�ول مع هذه اخلطةوقد جتاو .  )25(املس�هتدفة

  .)26(ملیون دوالر �550ٔكرث من   2020

 19- عیة و �ق�صادیة لو�ء �وف�دخطة ملعاجلة ا�ٓ�ر �ج� :الفرع الثاين

�لتخف�ف من ا�ٓ�ر  فا��ادرة هبدف تطو�ر اس�ت�ابة م�سقة و ٔ�طلق أ�مني العام لٔ�مم املت�دة هذه املب
املوسوم  لقد �اءت هذه اخلطة مضن التقر�رو . ملدمرة �لو�ء �ورو� املس�ت�د�ج�عیة ا�ق�صادیة و

ح�ث ٔ�كد   19-�س�ت�ابة �لت�ٔثريات �ج�عیة و �ق�صادیة لكوف�د: العامليالتضامن ب�املسؤولیة املشرتكة و 
أ�مني العام ٔ�ن العامل یوا�ه ٔ�زمة حصیة �املیة ال م�یل لها م�ذ ٕا�شاء أ�مم املت�دة، فهذه أ�زمة إال�سانیة 

مسة و ذات ت�س�یق تكرة و �اتتطلب من �ق�صاد�ت الرائدة يف العامل اختاذ ٕاجراءات س�یاس�یة شام� و م� 
 .)27(فقرااملايل و التقين ملسا�دة الناس والب�ان ا�ٔكرث ضعفا و �د ٔ�قىص من ا�مع �ال، و 

ؤ� من ی�ٔيت هذا التقر�ر بعد ٔ�ن ٔ��لن صندوق النقد ا�ويل ٔ�ن العامل د�ل يف  �ا� ر�ود قد �كون ٔ�س
شام� تصل ٕاىل لنطاق وم�سقة و ة م�عددة أ�طراف واسعة اداعیا ٕاىل اس�ت�اب، 2008اليت حصلت  يف �ام 

  .من الناجت احمليل إالجاميل العاملي %10ما یقل عن 
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  :تضمن التقر�ر ٔ�ربع حماور رئ�سة 

الرسیع �لمرض يف ح�ث نوه التقر�ر  ٕاىل �ن�شار : وقف �ن�شار الرسیع �لو�ء و ٕانقاذ أ�رواح -�ٔوال
التبا�د شهرا ف�بقى احلجر الصحي و  18ٕاىل  �س��عاد توفري لقاح ملدة طوی� قد تصلفرتة ق�اس�یة، و
وجب  �ىل  ومن مثة. )28(يه الطرق ا�ٔكرث فعالیة ٕالنقاذ أ�رواح و حامیة �ق�صاد العاملي اجلسدي والعزل

ٕانقاذ و  19-بح �نتقال الرسیع لكوف�د يف وقت م�كر ملنع املزید من �ن�شار ٔ�و � ا�ول، الترصف حبزم و
لصحیة �ز مرونة النظم الصحیة؛ تقدمي ا�مع العا�ل �لب�ان النام�ة ذات النظم اأ�رواح؛ التعجیل بتعز 

أ�دویة حباث والت�ٔكد من ٔ�ن ا�لقا�ات و الفوري لنتاجئ ا�ٔ الضعیفة ؛ ٕازا� العوائق والسامح �لوصول ا�اين و 
ون مع احلكومات �اصة ت� املتخصصة يف جمال أ�دویة �ىل التعاة �لجمیع؛ حض الرشاكت الت�اریة و م�ا�

  .)29(لتعز�ز اس�ت�ابة النظم الصحیة؛ ٕارشاك املنظامت اخلريیة يف ماكحفة الو�ء

ن ٔ��ر هذه اجلاحئة �ىل الشعوب بَني التقر�ر �ٔ : املتعددة أ�بعادا�ٓ�ر �ج�عیة، �ق�صادیة و  - �نیا
هش، فقد �املي ضعیف و بقوة اق�صاد " 19-�وف�د"ب ، ح�ث رض و�ق�صاد الرمسي و�ري الرمسي مدمرة

أ�مر ، � ر�ود مع اح�ل عواقب وخمية ومس�تو�ت �رخيیة من البطا� واحلرمانٔ�وقع �ق�صاد العاملي يف �ا
 كام. ر�س املتعلقة بتغیري املناخو اتفاق �2030ا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن یؤ�ر سلبا �ىل خطة التمنیة املس�تدامة لعام 

یوس�یايس ٕاىل الق�ادة والتضامن �ر املدمرة حيتاج �ىل املس�توى اجل ٔ�كد التقر�ر �ىل ٔ�ن جماهبة هذه ا�ٔ 
�ٓو لتبادل االهتامات ٔ�و التعتمي ٔ�و  الوقت ل�س م�اسب �لمصل�ة ا�اتیة، فوالشفاف�ة والثقة والتعاون

  .)30(ال�س�ی�س

ع جحم هذه �متثل يف اختاذ تدابري �املیة ت��اسب م: 19- احللول املس�تدامة �لتعامل مع ٔ��ر �وف�د -�لثا
  .)31(أ�زمة ؛ التعبئة إالقلميیة؛ التضامن الوطين

ف�ح حوار بني  یتعني �ىل ا�ول: 19- ٕاقامة رشااكت ل�رسیع �س�ت�ابة العاملیة لكوف�د  - رابعا
طرق بتاكر العلمي الك�شاف ا�لقا�ات و �السلطات الوطنیة واحمللیة الختاذ تدابري فعا�؛ �شجیع البحث و

، ح�ث ٔ�ن هذه أ��رية حلق إال�سان يف الص�ة؛ ٕارشاك ا�متع املدين واحلركة امجلعویةحامیة العالج الالزمة 
  .)32(العائالت يف العدید من املواقع يف العامللٔ�فراد و " 19- �وف�د" �دة  خبصوصتعترب املرجعیة الوح 

  19 - نداء لوقف ٕاطالق النار ملاكحفة و�ء �وف�د: الفرع الثالث

العام لٔ�مم املت�دة انطونیو غوتري�ش نداء لوقف ٕاطالق النار يف لك م�اطق الزنا�ات ٔ�طلق أ�مني 
ٔ�شار �بري املوظفني يف أ�مم املت�دة ٕاىل ٔ�ن العامل  ،�شلك ٔ�فضل 19-اكحفة و�ء �وف�داملسل�ة يف العامل مل

ريق ٔ�و ��س�یة ي ٔ�صل عال ی�ٔبه �ٔ هذا أ��ري هيامج بال هوادة، و ،19-یوا�ه �دوا مشرتاك هو فريوس �وف�د
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من یدفع ٔ�هبظ و . ة حتتدم يف مجیع ٔ�حناء العامل، ال �زال الزنا�ات املسل�ويف الوقت نفسه. و فصیل ٔ�و د�ن�ٔ 
اء، أ�طفال أ�ش�اص ذوو إال�اقة، املهمشون أ�مثان لهذه الزنا�ات مه الف�ات ا�ٔكرث ضعفا، ال�س

  .)33(مدمرة �س�ب فريوس �ورو� املس�ت�دمه یوا�ون ٔ�یضا خطر التعرض خلسا�ر و .املرشدونو 

ٔ�كد أ�مني العام ٔ�ن هذا النداء هو من ، و "اوة الفريوس تبّني ج�ون احلروبٕان رض " �اء يف النداء
الزنا�ات  من ٔ��ل ف�ح نوافذ مثینة حللٕالیصال املسا�دات املنقذة �لحیاة، و ٔ��ل املسا�دة �ىل ٕا�شاء ممرات 

  . 19-شعاع من أ�مل ٕاىل ح�ث تع�ش الف�ات ٕازاء فريوس �وف�د من �ٔ�ل �لب�لطرق ا�بلوماس�یة، و 

، اس�تعرض من �ال� مدى اس�ت�ابة ا�متع ، قدم أ�مني العام تقر�را �دیدا2020يف شهر ٔ�فریل 
، مث �دد داعیات �احئة �ورو� �ىل السمل وأ�من ا�ولینيح�ث بني ت. ا�ويل لنداء وقف ٕاطالق النار

وس ا�ي یدمر العامل الزنا�ات املسل�ة �رب العامل ٕالهناء ویالت احلرب و ماكحفة الفري دعوته لوقف ٔ�طراف 
لیة �ىل غرار املنظامت ا�و بت�ٔید واسع من العدید من ا�ول و ، كام ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن ندائه حظي بدال من ذ�

ار يف املناطق اليت ل�س�تعرض بعدها نطاق ت�ٔثري نداء وقف ٕاطالق الن. �حتاد أ�ورويب�حتاد إالفریقي و
ٕاضافة ٕاىل ذ� د�ا التقر�ر . یات العدائیة يف ٕافریق�ا ،ٔ�ورو�، الرشق أ�وسط ؤ�مر�اكيه مرسح �لعمل 

�ل حتق�ق سالم دامئ مؤكدا �ىل مواص� أ�مم املت�دة جلهودها الرام�ة لوقف ٕاطالق �ٔ ملواص� العمل من 
  )34(.�ق ٔ�هداف التمنیة املس�تدامةالنار �ىل الصعید العاملي حلفظ السمل ا�ويل و حتق 

   19- دور م�ظمة الص�ة العاملیة يف ماكحفة �احئة �وف�د  :املبحث الثاين

متتع ف�ه لك تضطلع م�ظمة الص�ة العاملیة بدور ق�ادي يف املسائل الصحیة العاملیة من ا�ل �امل � 
تعد ٕاجراءات هذه ويف هذا الس�یاق . )35(يف ٔ�ي معر ب�ٔ�ىل مس�توى ممكن من الص�ةالناس، يف لك ماكن و

�ا� "ا�ي یُعرفها ب�ٔهنا  )36(املنظمة طمو�ة و م�تكرة  �ىل غرار مفهوم الص�ة الوارد يف دیبا�ة دس�تورها
  .)37("، ال جمرد انعدام املرض ٔ�و العجزمن اك�ل السالمة بدنیا وعقلیا واج�عیا

 ا�مو�ة القانونیة ا�ولیة الوح�دة امللزمة ��ول تعترب"اليت )38(وفقا �یبا�ة ا�لواحئ الصحیة ا�ولیة
فٕانه من املسؤولیات أ�ساس�یة  ، )39(" أ�عضاء يف م�ظمة الص�ة العاملیة ف� یتعلق مباكحفة أ�مراض املعدیة

  .التارخيیة ملنظمة الص�ة العاملیة ٕادارة النظام العاملي ملاكحفة ان�شار املرض �ىل الصعید ا�ويل و 

حفة �احئة فريوس املبادرات يف ٕاطار ماكلعدید من التدابري وإالجراءات و املنظمة ٕاىل اختاذ امعدت 
طة وضع اخل�ُشلك طارئة حصیة دولیة، و  و�ءح�ث یعترب ٕا�الهنا �ىل ٔ�ن هذه ال ،�ورو� املس�ت�د

ة لقرار �س�ت�ابة ملیكذا ت�ين مجعیة الص�ة العاالت�ٔهب و�س�ت�ابة لهذا الو�ء و  إالسرتاتیجیة العاملیة بغرض
  . ٔ�مه احملطات اليت جيب الوقوف عندها�رز و �ٔ ،  19-لكوف�د 
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 ٕا�الن فاش�یة فريوس �ورو� املس�ت�د طارئة حصیة دولیة  :املطلب أ�ول

ُحيدد مبوجب نصوص ا�ي  رئة حصیة معوم�ة �س�ب قلقا دولیا ذ� احلدث �س�ت��ايئیُقصد بطا
لص�ة العموم�ة يف ا�ول أ�خرى وذ� �س�ب ان�شار خطرا حممتال حيدق �، �ىل ٔ�ن �ُشلك ا�لواحئ الصحیة

ن ا�لواحئ الصحیة ا�ولیة ف�ٔنه م) 1(فقرة  12وفقا �لامدة . )40(قد یق�يض اس�ت�ابة دولیة م�سقةاملرض دولیا، و 
 الطرف اليت یقع الس�� املعلومات الواردة من ا�و�س��اد ٕاىل املعلومات الواردة، ویتوىل املد�ر العام، �ال"

رئة حصیة معوم�ة تثري قلقا دولیا، وفقا يف ٔ�راضهيا احلدث، حتدید ما ٕاذا اكن �دث ما �شلك �ٔو ال �شلك طا
  . إالجراءات املنصوص �لهيا يف هذه ا�لواحئ�لمعایري و 

العام  ولتقر�ر ما ٕاذا اكن احلدث �ُشلك ٔ�و ال �ُشلك طارئة حصیة معوم�ة تثري قلقا دولیا �ُراعي املد�ر
املبادئ التوجهيیة الختاذ القرارات الواردة يف ) ب(املعلومات املقدمة من ا�و� الطرف؛ ) �ٔ : (�لمنظمة ما یيل

ا هو م�اح من البیا�ت كذ� ماملبادئ العلمیة و ) د(الطوارئ؛  مشورة جلنة) ج(مع هذه ا�لواحئ؛  2املرفق 
ا�اطر احملمت� احملمت� احملدقة بص�ة إال�سان و �مي ا�اطر تق ) ه(�ري ذ� من املعلومات ذات الص�؛ العلمیة و 

 .)41(خماطر التد�ل يف حركة املرور ا�ويلن�شار املرض �ىل النطاق ا�ويل و ال

، املد�ر العام ملنظمة الص�ة العاملیة یعقد اج��ا �لجنة الطوارئ املشلكة �2020انفي  23بتارخي 
ا ٕاذا اكنت �احئة فريوس �ورو� املس�ت�د �شلك طارئة من طوارئ لتق�مي م )42(مبوجب ا�لواحئ الصحیة

اليت  مل یتوصل أ�عضاء ٕاىل توافق ٔ�راء هبذا الش�ٔن اس��ادا �لبیا�تو. ة العاملیة اليت تثري قلقا دولیاالص�
. املعلوماتٔ��م بعد تلقي املزید من  10طلبوا ٕا�ادة انعقاد ا�لجنة يف غضون و  ،اكنت م�ا�ة يف ت� املر��

قة ی��ح مس�توى بناء �ىل هذه ا�ٓراء املتباینة ٔ�سدت ا�لجنة مشورة ٕاىل املنظمة برضورة ٕارساء نظام ٔ�كرث د
ابري الالزمة ٔ��رها و التدٔ�ن یعكس �شلك ٔ�فضل شدة الفاش�یة و من شان هذا النظام م�وسطا من إالنذار، و 

ذ� �ود البحث الرام�ة ٕاىل وضع تدابري ماكحفة ، مبا يف ن �سا�د يف حتسني الت�س�یق ا�ويل�ٔ ملوا�هتا، و 
  .)43(طبیة

لك�رية يف عقدت جلنة الطوارئ اج�عها الثاين، بعد س�بعة ٔ��م من �ج�ع أ�ول، يف ضوء الز�دة ا
قد وافقت ا�لجنة �ىل ٔ�ن الفاش�یة �س�تويف و . غ ب�ان ٔ�خرى عن �االت مؤكدةٕابال�دد احلاالت املس�� و 

اقرتحت ٕاصدار املشورة التالیة يف شلك توصیات ة العموم�ة اليت تثري قلقا دولیا، و ص�معایري طارئة ال
  .)44(مؤق�ة

و�ت ا�لجنة مشورة ٕاىل مجهوریة الصني الشعبیة حتهثا �ىل مواص� تنف�ذ  ٕاضافة ٕاىل ذ�،
وتدابري الساكن �نتظام �ىل تطور الفاش�یة، اسرتاتیجیة شام� �ش�ٔن إالبالغ عن ا�اطر هبدف اطالع 
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كام تو�ت مبشورة ٕاىل مجیع .تدابري �س�ت�ابة املت�ذة الح�واهئاالوقایة وامحلایة اليت �س�هتدف الساكن، و 
عن طریق الرتصد ال�شط �ل�االت  الب�ان ب�ٔن �كون �ىل ٔ�هبة �س�تعداد الح�واء هذا الو�ء، مبا يف ذ�

بادل ت شار �دوى فريوس �ورو� املس�ت�د و س�مترار ان� م�ع اوالكشف املبكر عهنا ومعاجلهتا، وت��ع ا�الطني، و 
فقا �لامدة التعاون و ىل مواص� الت�يل �روح التضامن و ٔ�ما ا�متع ا�ويل فقد ح�ته �. مجیع البیا�ت مع املنظمة

 من ا�لواحئ الصحیة 43، كام طالبته ب��ف�ذ التدابري الصحیة إالضاف�ة الواردة يف املادة من ا�لواحئ الصحیة 44
  )45(.و املتعلقة حبركة املرور ا�ويل

�شلك طارئة حصیة تثري قلقا دولیا، تعرف �االت إالصابة  19- يف خضم إال�الن عن تفيش �وف�د
، ما یتضح معه �ٔن  من ان�شار هذه العدوى الفريوس�یة�رتفع معها القلق ا�ويل والوف�ات �زاید مس�مترا، و 

الق�ام ببحوث  ان�شار هذه اجلاحئة، ف�ٔصبح من الرضوريتدبري احلجر الصحي و�ده �ري اكف �ل�د من 
�لیة انتقال ا �سا�د يف حتدید وبصفة دق�قة من احلیوان ٕاىل إال�سان لفريوس من إال�سان ٕاىل إال�سان و �

  )46(.ل�سهیل تطو�ر لقاح �اص هبذا النوع من الفريوسات

  رو� املس�ت�داخلطة إالسرتاتیجیة �لت�ٔهب و �س�ت�ابة لفريوس �و  :املطلب الثاين

محلایة ا�ول ذات النظم الصحیة الضعیفة فريوس �ورو� املس�ت�د، و  بغرض وقف املزید من تفيش
�ددت هذه اخلطة تدابري الص�ة العامة اليت . املیة خطة ت�ٔهب واس�ت�ابة �املیةٔ�طلقت م�ظمة الص�ة الع

. 19- ت�ٔهب و�س�ت�ابة لكوف�دمسا�دة مجیع ا�ول �ىل ال �كون ا�متع ا�ويل مس�تعدا لتنف�ذها هبدف 
مت �رمجة هذه املعارف ٕاىل  املعلومات اليت تلقهتا املنظمة املتعلقة هبذا الفريوس، وت��اول هذه الوثیقة لكو 

�ويل عند وضع خطط معلیة اود الرشاكء �ىل املس�توى الوطين و ٕاجراءات ٕاسرتاتیجیة ميكهنا توج�ه �
  .)47(ٕاقلميیةوطنیة و 

لعميل رسیعا �ل املس�توى ا�مع ايف حتق�ق الت�س�یق و �متثل احملور أ�ول : حماورتضمنت اخلطة ثالث 
الو�يئ ؛ إالبالغ  الت��ؤمع الرشاكء �ىل الصعید ا�ويل وإالقلميي؛ الت�لیل و  ذ� من �الل الت�س�یقا�ويل و 

ا�متو�ن �الح�یا�ات ت�س�یق سالسل  التوج�ه؛ا�رب وال�شخیص؛ اخلربة التق�یة و  ؛عن ا�اطر و�س�یري الو�ء
ثاين تطرق ٕاىل رفع در�ة احملور ال .)48(السلعء، حركة املرور ا�ويل لٔ�ش�اص و أ�ساس�یة يف �ا� تفيش الو�

ٕارشاك ا�متع؛ ا�ول عن طریق الت�س�یق بني ا�ول؛ إالبالغ عن ا�اطر و �س�ت�ابة �ىل مس�توى الت�ٔهب و
 الوطين، الوقایة من العدوى وماكحفهتا؛ �س�یري یعة؛ نظام ا�رباملراق�ة؛ نقاط ا�خول؛ فرق �س�ت�ابة الرس 

ر الثالث ف�تعلق ٔ�ما احملو .  )49(ضامن اس�متراریة اخلدمات أ�ساس�یة؛ ٕادارة ا�متو�ن �ملواد الرضوریةاحلاالت و 
لیة �بتاكرات ذات أ�ولویة بتعز�ز الت�س�یق العاملي بني مجیع اجلهات املعنیة ؛ دمع مع ب�رسیع البحوث و

ء م�صات مشرتكة لتوح�د إالجراءات، شفاف؛ ٕا�شاو�ت البحث و��رتاع العاملیة �شلك واحض و حتدید ٔ�ول
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قدرت �اكلیف هذه اخلطة مببلغ و  .)50(املعلوماتالوسائل والربتو�والت وكذ� ملشاركة العینات، البیا�ت و 
  .)51(ملیون دوالر 675

   "19- �س�ت�ابة جلاحئة �وف�د" قرار مجعیة الص�ة العاملیة  :املطلب الثالث

ساس�یة يه مجعیة الص�ة العاملیة يه ٔ��ىل �از الختاذ القرار يف م�ظمة الص�ة العاملیة، وظیفهتا ا�ٔ 
من دس�تور املنظمة فلها سلطة ٕاقرار أ�نظمة اليت �راد هبا م�ع ) �ٔ ( 21مبق�ىض املادة و . رمس س�یاسات املنظمة

  .�ريهااطات الصحیة وٕاجراءات احلجر الصحي و �شرت  م�ل ر أ�مراض �ىل الصعید ا�ويلان�شا

، ح�ث  تب�ت اضیة ٔ�ول مرة يف �رخي املنظمةالس�بعني �لجمعیة بصورة افرت انعقدت ا�ورة الثالثة و 
د�ا القرار ا�ي قدمه . 19-ا�ول املشاركة قرارا وصف �لتارخيي لتوح�د العامل يف سعیه ملاكحفة �احئة �وف�د

نت�ات الصحیة أ�ساس�یة امل �ىل ٕا��ة مجیع التك�ولوج�ات و   ورويب ا�ول ٕاىل ٕاضفاء ٔ�ولویة �املیة�حتاد ا�ٔ 
يف الوقت املناسب �ىل الصعید اجلیدة وامل�ٔمونة والفعا� وامل�سورة التلكفة وتوزیعها �ىل حنو م�صف و

ٕاىل ٕازا� العق�ات �ري املربرة ، و 19- سالئفها الالزمة لالس�ت�ابة جلاحئة �وف�دالعاملي،  مبا يف ذ� مكو�هتا و 
، مبا يف ذ� �ٔحاكم اكم املعاهدات ا�ولیة ذات الص�، مبا یتفق مع ٔ�حليت حتول دون ذ� �ىل و�ه الرس�ةا

ٔ�و�ه املرونة املنصوص �لهيا يف ، و ) TRIPSاتفاق(اتفاق جوانب حقوق امللك�ة الفكریة املتص� �لت�ارة 
، ح�ث ٔ�كد ٕا�الن ا�و�ة �ىل ٔ�نه ال )52(و الص�ة العامة �TRIPSش�ٔن اتفاق ) 2001(ٕا�الن ا�و�ة 

�لهيا ٔ�ن و  .الرضوریة محلایة الص�ة العامة ٔ�ن مينع ا�ول أ�عضاء من اختاذ إالجراءات  TRIPSی��غي التفاق
  . )53(أ�دویةامللك�ة الفكریة يف جمال الص�ة و احلد من �ٔ�ر  تت�ذ تدابري �سمح ��ول حمدودة ا��ل من

اجلهات أ�خرى صاح�ة املصل�ة ٕاىل العمل �شلك د�ا القرار املنظامت ا�ولیة  و  يف ذات الس�یاق،و
ا�لقا�ات وين �ىل مجیع املس�تو�ت لتطو�ر واخ�بار وز�دة ٕانتاج وسائل ال�شخیص والعالج وأ�دویة و تعا

لقامئة �لتجمیع ، مبا يف ذ� ا��لیات ا19-اجلیدة وامل�سورة التلكفة لالس�ت�ابة جلاحئة �وف�دا� و امل�ٔمونة والفع
ت� أ�دوات يف الوقت  �ل �سهیل احلصول �ىل�ٔ الطوعي �لموارد و�رخ�ص �راءات ��رتاع، من 

  .)54(م�سور التلكفة مبا ی�سق مع �ٔحاكم املعاهدات ذات الص�املناسب و�ىل حنو م�صف و 

ب�هنا، ، فقد طالب القرار املد�ر العام  �لمنظمة �ختاذ مجمو�ة من إالجراءات من الوة �ىل ذ��
لیة تدرجيیة ٕالجراء تق�مي �زیه ، يف مع الرشوع يف ٔ�قرب وقت م�اسب، و�ل�شاور مع ا�ول أ�عضاء

ربات مل �س�تفادة من ا��لیات القامئة، حسب �ق�ضاء، الس�تعراض اخل، مبا �شومس�تقل وشامل
. اليت تولت ت�س�یقها املنظمة 19- �دا�روس املس�تفادة من �س�ت�ابة الصحیة ا�ولیة جلاحئة �وف املك�س�بة و 

تطبیق ا�لواحئ الصحیة  )2(؛ لیات املوضو�ة حتت ترصف املنظمةفعالیة ا�� ) 1: (�ىل ٔ�ن �شمل هذا التحق�ق
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مسامهة ) 3(عن جلان املراجعة املعنیة ��لواحئ؛�ا� تنف�ذ التوصیات السابقة ذات الص� الصادرة ا�ولیة و 
املنظمة  إالجراءات اليت اختذهتا) 4(م�ظمة الص�ة العاملیة يف اجلهود املبذو� �ىل نطاق أ�مم املت�دة؛ 

ل الوقایة من �سلسلها الزمين،  وتقدمي توصیات لتحسني القدرات العاملیة يف جماو  19- خبصوص �احئة �وف�د
  .)55(، مبا يف ذ� من �الل تعز�ز �ر�مج الطوارئ الصحیة �لمنظمةو�س�ت�ابة لها اجلواحئ و الت�ٔهب

، ٕاال ٔ�ن طریقة لیة يف ٕاطار تصدهيا لهذه اجلاحئةرمغ هذه اجلهود  و�ريها اليت تبذلها م�ظمة الص�ة ا�و 
لعدوى ت��قل �كرا ب�ٔن إادارهتا لهذه أ�زمة اكنت حمل انتقاد، ح�ث ٔ�خفقت حسب ا�تصني يف ٔ�ن  تعرف م 

ٔ�لف  �118سجیل  طارئة حصیة تثري قلقا دولیا ٕاال بعد 19-، كام یعاب �لهيا ت�ٔخرها يف ٕا�الن �وف�دبني ال�رش
فضال عن اهتا�ا �ملسامهة ٕاىل . ، مما ٔ��ر �ىل س�یاس�یات ا�ول اليت ت��ع ٕارشادات املنظمةب�ا �114ا� يف 

د العاملي، من �الل دعوهتا مرارا دول العامل ب�ٔن ال تغلق �د �بري يف �ن�شار الواسع �لو�ء �ىل الصعی
ة یعود ٕاىل �دم ، ٔ�ن ت�ٔخر املنظمة يف إال�الن عن هذه اجلاحئيف املقابل، �رى البعض .)56(�دودها مع الصني
� املنظمة من مث مل متتاملرض من طرف الصني م�ش�ٔ الو�ء، و  الشفاف عن تفيشإالبالغ الفوري و 
�ا فٕان فا�لیة ا�لواحئ الصحیة ا�ولیة بوصفها وس�ی� �لتحمك و .الترصف بناء �ىل ذ��ه و معلومات �لتحقق م 

  .)57(الوفاء �لزتاماهتاة م�بطات �برية الم�ثال ا�ول و يف �ن�شار ا�ويل �لمرض قد ٔ��اقها بوضوح موا�

جراءات حسب  ت�ٔيت هذه �نتقادات يف الوقت ا�ي �رشت ف�ه الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة إ  
، ح�ث مت ٕارسال ٕاشعار �ال�س�اب ٕاىل أ�مني العام لٔ�مم املت�دة لیبد�ٔ �ظمة الص�ة العاملیةعضو�هتا من م 

بصورة مؤق�ة رئ�س �رامب قد �لق يف وقت سابق و اكن الو . )58( 2021جویلیة  06رس�نه اعتبارا من 
�ل�سرت �ىل مدى فدا�ة فريوس �الحنیاز ٕاىل الصني وام ٕا�ها مهت) % 14.67املقدرة ب�س�بة (متویل املنظمة 

  .�ورو� املس�ت�د

  اخلامتة

، �الل أ�شهر اليت بذ�هتا م�ظمة أ�مم املت�دة�اولت هذه ا�راسة �سلیط الضوء �ىل ا�هودات  
ة �ك�یف  ٔ��ط هبا ا�متع ا�ويل �م، بوصفها القاطرة أ�مام�ة اليتىل من ظهور فريوس �ورو� املس�ت�دأ�و

يف مقدمهتم املنظمة احئة مبعیة واكالهتا املتخصصة و�لتصدي لهذه اجل اجلهود ا�ولیة الرام�ة ت�س�یقوٕادارة و 
 .  العاملیة �لص�ة صاح�ة �خ�صاص أ�صیل يف حامیة أ�من الصحي العاملي

  :قد توصلت هذه ا�راسة ٕاىل النتاجئ التالیةو 

، ح�ث جعزت أ�نظمة ا�ولیةاظهر مدى هشاشة املنظومة  الصحیة  19- تفيش و�ء �وف�د -
 .الصحیة ٔ�قوى ا�ول عن احلد من التفيش �ري املس�بوق لهذا الفريوس الرشس
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امجلعیة العامة مع هذه أ�زمة الصحیة العاملیة اكن اجيابیا ٕاىل �د �بري يف تعاطي أ�مني العام و  -
�ا�ة ماسة ��مع الس�یايس  تبقى هذه اخلطط يفو� هلام مبوجب نصوص املیثاق، و ضوء الصالح�ات ا�

 .املايل حىت ی�س�ىن تنف�ذها �ىل ٔ�رض الواقعو 

أ�من ا�ولیني، بدوره املنوط به يف حفظ السمل و  تقاعس جملس أ�من عن �ضطالع -
يف ج�ني ا�لس، ا�ي فضل " ومصة �ار"أ�وبئة  تعترب ما درج �لیه جتاه تفيش أ�مراض و و�كوصه عن 

 .�عتبارات الس�یاس�یة �ىل �عتبارات إال�سانیة

، یطرح  �طارئة حصیة تثري قلقا دولیة 19-ت�ٔخر م�ظمة الص�ة العاملیة يف إال�الن عن �وف�د -
 . مدى الزتام ا�ول أ�عضاء ��لواحئ الصحیة ا�ولیةمس�ٔ� الشفاف�ة يف معل املنظمة و من �دید 

  :النتاجئ ميكن تقدمي �قرتا�ات التالیة �ىل ضوء هذه

من شان هذا قة ی��ح مس�توى م�وسطا من إالنذار، و �ىل م�ظمة الص�ة العاملیة ٕارساء نظام ٔ�كرث د  -
ن �سا�د يف حتسني �ٔ ٔ�ن یعكس �شلك ٔ�فضل شدة الفاش�یة ؤ��رها والتدابري الالزمة ملوا�هتا، و النظام 

  .بحث الرام�ة ٕاىل وضع تدابري ماكحفة طبیة، مبا يف ذ� �ود ال الت�س�یق ا�ويل
مدى �ا�ة ا�متع ا�ويل  19- ، اظهر تفيش �احئة �وف�دتنوع فروع القانون ا�ويل العام يف ظل -

لبلورة وتطو�ر قوا�د القانون ا�ويل �لص�ة من �الل ٕا�رام معاهدات دولیة شار�ه تعاجل شوا�ل أ�من 
  .   الصحي العاملي

، فٕانه اون دويل بني ٔ�قوى ا�ول املصنعةاليت حتتاج بدورها ٕاىل تع" �ات ا�وائیةا�فا"يف انتظار 
، كام امن احلصول العادل لهذه ا�لقا�اتی��غي �ىل م�ظمة الص�ة العاملیة �لتعاون مع م�ظمة الت�ارة ا�ولیة ض

، تفاد� ملو�ة أ�ضعف سا�دات املالیة ��ول املترضرة وذات النظم الصحیةجيب �ىل ا�ول الكربى تقدمي امل 
  ". 19-الجيئ �وف�د" �دیدة من ا�لجوء

   الهوامش

                                                   
، "اجلدري" ، و�ء " طاعون أ�سودال" شهد العامل ف� مىض  العدید من أ�مراض وأ�وبئة اليت ٔ�دت حبیاة املالیني من ال�رش  م�ل  )1(
و تعد م�اال �مار الو�ء ح�ث اكن احلجر الصحي و التبا�د �ج�عي هو احلل الوح�د  1918اليت رضبت العامل �ام " أ�نفلو�زا" كذا و 

  يف هنایة القرن العرش�ن والس�نوات أ�وىل من القرن اجلدید ، ان�رشت العدید من أ�مراض املعدیة، �ىل غرار  و .�ل�د من تفش�هيا
؛ يف الوال�ت املت�دة) 2001(ب��ة يف الزائري سابقا ؛ امجلرة اخل ) 1995( ؛ تفيش محى إالیبوال الزنف�ة يف الهند) 1994( تفيش الطاعون

  ).2003م�ذ ٔ�واخر س�نة  (؛و�ن�شار العاملي التدرجيي لفريوس ٕانفلو�زا الطیور) 2003(تفيش مرض ��هتاب الرئوي احلاد سارس 
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، فاق �دد أ�ش�اص املصابني هبذا الو�ء   2020الص�ة العاملیة ٕاىل انه، م�ذ ظهور الو�ء ٕاىل �ایة شهر جویلیة �شري تقار�ر م�ظمة  )2(

  .ٔ�لف وفاة 500ملیون ب�هنا ٔ�كرث من  13
)3( )A/59/565  (عنان املعنون العام السابق �ويف وثیقة امجلعیة العامة املتضمنة تقر�ر ا�لجنة الرف�عة املس�توى امللكفة من ق�ل أ�مني "

  .15، ص2004د�سمرب 02، "�امل ٔ�كرث ٔ�م�ا ، مسؤولی��ا املشرتكة
  .من م�ثاق أ�مم املت�دة) ب(- )1(فقرة  13املادة )4(
)5( )A/RES/74/2   ( ،10، قرار امجلعیة العامة املتضمن إال�الن الس�یايس لالج�ع رف�ع املس�توى املعين �لتغطیة الصحیة الشام� 

  . 2019ٔ�كتو�ر 
)6( )A/RES/74/270( 2019التضامن العاملي ملاكحفة مرض فريوس �ورو� لعام " ، قرار  امجلعیة العامة املعنون )02، )19-�وف�د 

  .من ا�یبا�ة) 2(و ) 1(، البند2020ٔ�فریل 
  ).5(و ) 1(القرار نفسه،  فقرة  )7(
  ).9(و ) 7(القرار نفسه، فقرة  )8(
)9(  )A/RES/74/274( ىل الصعید العاملي �ىل أ�دویة التعاون ا�ويل من ا�ل ضامن احلصول �" ، قرار امجلعیة العامة املوسوم بـ
  . 2020ٔ�فریل  20، "19-ا�لقا�ات و املعدات الطبیة الالزمة ملاكحفة �وف�دو 
  ).2(القرار نفسه، الفقرة  )10(
  ).4( و)3(القرار نفسه،فقرة )11(

(12)  https://www.un.org/pga/74/2020/03/27/conclusion-of-the-silence-procedure-on-the-decision-
enabling-the-ga-to-take-decisions-during-the-covid-19-pandemic/, consulté le 02 Mai 2020. 

  .من م�ثاق أ�مم املت�دة 25و  24راجع املاد�ن  )13(
خو� حمي ا��ن یوسف، أ�من إال�ساين و ٔ�بعاده يف القانون ا�ويل العام، جم� �امعة دمشق �لعلوم �ق�صادیة و القانونیة ،  )14(

  .533، ص2012، 2، العدد  28ا��
، جم� العلوم القانونیة، لكیة القانون ، �امعة )�یدز(نقص املنا�ة املك�س�بة�د�ن عباس النق�ب، امحلایة ا�ولیة ملنع ان�شار مرض  )15(

 .61-57، ص ص 2011،  2، العدد 26بغداد، ا�� 
  .4، فقرة 2000جویلیة  17، املعقودة يف 4172، اعمتده جملس أ�من يف �لس�ته )2000(1308القرار  )16(

  .2011جوان  07، املعقودة يف 6547، اختذه جملس أ�من يف �لس�ته )2011( 1983القرار  )17(
  .2014س�مترب  18، املعقودة يف 7268، اختذه جملس أ�من يف �لس�ته )2014(2177القرار  )18(
  .2018ٔ�كتو�ر  30، املعقودة يف 8385، اختذه جملس أ�من يف �لس�ته )2018(2439القرار  )19(
�لعلوم القانونیة و�ق�صادیة ویل، ا�ساع جمال تد�ل جملس أ�من مبوجب الفصل السابع من املیثاق، ا�� اجلزا�ریة نصرية ط) 20(
  .447- 445، ص ص 2018، 3، العدد 55الس�یاس�یة، لكیة احلقوق ، �امعة اجلزا�ر، ا�� و 
  .2020مارس  30ا�ي اختذه جملس أ�من  يف ) 2020(2518من دیبا�ة القرار  9البند  )21(
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(22)Rob .B, What the UN Security Council Can Do on Corona virus: A Global Goods Coordination 
Mechanism, 24 March 2020, Available on the site https://www.justsecurity.org/69336/what-the-un-
security-council-can-do-on-coronavirus-a-global-goods-coordination-mechanism, , consulté le 04 juin 
2020. 

  .2و  1، فقرة 2020جویلیة 01، اختذه جملس أ�من يف )2020(2532القرار  )23(
، ة إالدارة و�ق�صاد، �امعة قطر، ا�� العلمیة للكی)دراسة حتلیلیة(دمحم صاحل املسفر، تنظمي و تطو�ر أ�مانة العامة لٔ�مم املت�دة  )24(

  .155، ص 1996العدد السابع، 
  .2020مارس  25، "19-�وف�د"أ�مم املت�دة، خطة �س�ت�ابة إال�سانیة العاملیة لفريوس �ورو� املس�ت�د )25(
افریل  20، بیان مشرتك ، 19-واكالت أ�مم املت�دة تصدر نداءا �ا�ال �متویل نظام ٕامدادات الطوارئ العاملي ملاكحفة فريوس �وف�د  )26(

 :، م�وفر �ىل املوقع 2020
https://www.who.int/ar/news-room/detail/27-08-1441-un-agencies-issue-urgent-call-to-fund-the-
global-emergency-supply-system-to-fight-covid-19, consulté le 04 Mai2020. 
(27) UN, shared responsibility  ; Global solidarity: Responding to the socio-economic impact of Covid-
19 ,March 2020, p.1. 
(28) Ibid., p.3. 
(29)  Ibid., pp.3-7. 
(30)  Ibid., pp.8-12. 
(31)  Ibid., pp.13-19. 
(32) Ibid., pp.20-21. 

  :، م�وفر �ىل2020مارس 23انطونیو غوتري�ش، نداء لوقف ٕاطالق النار يف مجیع ٕاحناء العامل،  )33(
https://www.un.org/ar/coronavirus/articles/fury-virus-illustrates-folly-war, consulté le 03Mai2020. 
(34) UN, Update on the Secretary-General’s Appeal for a Global Ceasefire, 2 April 2020. 

م�طلبات الرتش�ید و رضورات �س�تدامة، جم� العلوم الس�یاس�یة و القانونیة ، املركز : ٔ�س�یة بل�ري ، أ�من الصحي العاملي )35(
  .256-255،ص ص  2018، �انفي02، العدد 02ا�ميقراطي العريب، �رلني ، ا�� 

 22الصحیة ، مت تب��ه من ق�ل املؤمتر ا�ويل �لص�ة يف یعترب دس�تور م�ظمة الص�ة العاملیة ٔ�ول صك قانوين �املي یعاجل املسائل  )36(
  .1948ٔ�فریل  07، ود�ل �زي النفاذ يف  1946جویلیة 

(37) Egle .G and Steven .A. S, The World Health Organization, in “Conceptual and contextual 
perspectives on the modern law of treaties, CAMBRIDGE University Press,UK, 2018, pp.882-883. 

،  2005ماي  23وامخلسني، يف  ا�لواحئ الصحیة ا�ولیة يه صك قانوين دويل، مت ٕاقرارها من ق�ل مجعیة الص�ة العاملیة الثام�ة )38(
من هذه ا�لواحئ فٕان الغرض من هذه أ��رية و نطاقها �متثل يف احلیلو� دون  2وفقا �لامدة . 2005یونیو  15د�لت �زي النفاذ يف و 

طر ان�شار املرض �ىل الصعید ا�ويل و امحلایة م�ه و ماكحفته و موا�ته �ختاذ تدابري يف جمال الص�ة العموم�ة �ىل حنو ی��اسب مع ا�ا
  .  احملدقة �لص�ة العموم�ة و یق�رص �لهيا مع التجنب التد�ل �ري الرضوري يف حركة املرور ا�ويل و الت�ارة ا�ولیة احملمت� 

(39) Emily A. B., Allyn L. T, Institutional Transparency in Global Health Law-making: The World 
Health Organization and the Implementation of the International Health Regulations, in “Tansparency 
in International Law”, CAMBRIDGE University Press, UK, 2013,p.277. 

  .من ا�لواحئ الصحیة ا�ولیة 1املادة  )40(
  .من ا�لواحئ الصحیة ا�ولیة) 4(فقرة  12املادة  )41(
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  .نة و �شك�لهامن ا�لواحئ الصحیة ا�ولیة و املتعلقة �خ�صاصات ا�لج  48املادة   )42(
�انفي  �23ش�ٔن فاش�یة فريوس �ورو� املس�ت�د، ) 2005(  البیان املن��ق عن اج�ع جلنة الطوارئ املعنیة ��لواحئ الصحیة ا�ولیة  )43(

 :، م�وفر �ىل املوقع2020

https://www.who.int/ar/news-room/detail/28-05-1441-statement-on-the-meeting-of-the-international-
health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-
ncov), consulté le 02Mai202. 

لتطبیقه و لفرتة  15ري ملزم تصدره املنظمة معال �ملادة رٔ�ي �"وفقا �لامدة أ�وىل من ا�لواحئ الصحیة ا�ولیة ، یقصد �لتوصیة املؤق�ة  )44(
�س�ب قلقا دولیا �لحیلو� دون ان�شار املرض �ىل الصعید ت�ابة لوجود طارئة حصیة معوم�ة و تبعًا �لخطر احملمتل اس� زم�یة حمدودة و 

  ".ال�س�ب يف ٔ�قل �دد ممكن من العق�ات ٔ�مام حركة املرور ا�ويلو  ا�ويل ٔ�و �ل�د م�ه
، �ش�ٔن فاش�یة فريوس �ورو� املس�ت�د) 2005(ا�ولیة  البیان املن��ق عن �ج�ع الثاين �لجنة الطوارئ املعنیة ��لواحئ الصحیة  )45(

  :، م�وفر �ىل املوقع�2020انفي 30

https://www.who.int/ar/news-room/detail/05-06-1441-statement-on-the-second-meeting-of-the-
international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-
coronavirus-(2019-ncov), consulté le 02Mai 202. 
(46)  Catrin .S and others  , World Health Organization declares Global Emergency: A review of the 
2019 Novel Coronavirus (COVID-19), International Journal of Surgery, volume 76, April 2020,p.76. 
(47) WHO, Novel Coronavirus (2019‑nCoV): STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE 
PLAN, 5February 2020, p.1. 
(48) Ibid., pp.6-10. 
(49) Ibid., pp.11-16. 
(50) Ibid., p.17. 
(51) Ibid.,p.21. 

  .4، فقرة 2020ماي  19، مجعیة الص�ة العاملیة الثالثة و الس�بعون، 19-،�س�ت�ابة جلاحئة �وف�د) 1-73ج ص ع ( قرار  )52(
، جم� حولیات �امعة اجلزا�ر )19-�وف�د(ٕاحساق بلقايض ، احلق يف احلصول �ىل أ�دویة ا�ٓم�ة و الفعا� لعالج مرض الكورو�  )53(
  .509-508، ص ص 2020، 19نون و �احئة �وف�دالقا:  ، �دد �اص34، ا��1
  .8القرار نفسه، فقرة  )54(
  .9القرار نفسه، فقرة  )55(
  :هل رس�ت م�ظمة الص�ة العاملیة يف ام��ان �ورو�؟، تقر�ر م�وفر �ىل املوقع التايل )56(

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine, consulté le 01 Mai2020. 
�دث و�يئ یق� جهوما بیولوج�ا، املركز العريب لٔ�حباث و دراسة الس�یاسات،  قطر ،ٔ��ریل : ن��ل زاكوي، ٔ�زمة �ورو� العاملیة  )57(

  .8، ص 2020
(58) Emily. R, Karoun. D and Toluse. O, Trump administration sends letter withdrawing U.S. from 
World Health Organization over coronavirus response, disponible sur: 

https://www.washingtonpost.com/world/trump-united-states-withdrawal-world-health-organization-
coronavirus/2020/07/07/ae0a25e4-b550-11ea-9a1d-d3db1cbe07ce_story.html, consulté le 08 juillet 
2020.  
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 ملخص

م، وبدئ املوا�ات املسل�ة بني النظام السوري ومعارضیه، 2011مع اندالع الثورة السوریة �ام 
ٔ�موال طائ� ٔ�طراف الزناع، �هیك عن حتولت السا�ة السوریة ٕاىل سا�ة رصاع بني ا�ول، ودفعت 

أ�سل�ة والتدریب وا�مع الس�یايس، لغرض تقامس النفوذ يف سورً� �ىل املنظور، ويف املنطقة يف مر�� 
الحقة؛ ویعد مشهد احلرب يف سور� ٔ��د ٔ�شد مشاهد احلروب تعق�دًا يف العرص احلدیث، ٕان �ىل 

  .لقوى الفا�� احمللیة مهنا، ٔ�و إالقلميیة، ٔ�و ا�ولیةمس�توى طبیعة الرصاع ٔ�و �ىل مس�توى خ�ارات ا

فالرصاع �ىل سور� حول جغراف�هتا ٕاىل م�دان یتصارع �لیه فا�لون قادمون من �ارج هذه اجلغراف�ا، 
�لیات القوة  لبلوغ ٔ�هداف تت�دى ت� احلدود ٕاىل مجمل الرشق  -النامعة مهنا واخلش�نة–�س�ت�دام لك �

الفاته، ف�ٔبق�ا بعض النفوذ أ�وسط؛ ف�قامست القوتني العظمیني م�اطق النفوذ والس�یطرة، لك مهنام يف ٕاطار حت
لت� القوى إالقلميیة الفا�� احللیفة حىت تضمن لها حریة التحرك ور�ایة مصاحلها، لتتحول بذ� سور� ٕاىل 
فضاء لتصف�ة احلسا�ت الس�یاس�یة ا�ولیة، وجهبٍة �لحروب �لواك� بني قوى دولیة وٕاقلميیة لها ٔ�ج�دة 

�الت احلرب �ىل لك س�یاس�یة، ساقت حنو تداعیات �د معقدة  دا�لیًا و�ارج�ًا، یصعب معها الت��ؤ مب�
  .أ�صعدة

سور�، احلرب �لواك�، القوى الكربى، النفوذ، الثورة، احلرب أ�هلیة، إالرهاب،  :اللكامت املف�اح�ة
  .البرتول

Summary  

With the outbreak of the Syrian revolution in 2011, and the start of armed 
confrontations between the Syrian regime and its opponents, the Syrian scene has turned into 
a battleground between countries, and huge amounts of money have been paid to the parties 
to the conflict, not to mention weapons, training and political support, for the purpose of 
sharing influence in Syria from the perspective, and in the region at a later stage. The scene 
of the war in Syria is one of the most complex scenes of wars in the modern era, whether at 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
The Fifth Issue- November2020. 

 

 ا  امن او رات

 .2020 م-ااد 
 

  

 

 

28 

 

the level of the nature of the conflict or at the level of options of local, regional, or 
international actors. 

The struggle over Syria turned its geography into a field where wrestlers from outside 
this geography contested, using all the mechanisms of power - smooth and coarse - to reach 
goals that challenge those borders to the entire Middle East. The influence of those allied 
regional powers in order to guarantee them the freedom to move and take care of their 
interests, thereby turning Syria into a space to settle international political accounts, and a 
front for proxy wars between international and regional powers with a political agenda, 
which led to very complex repercussions internally and externally, with which it is difficult to 
predict the fatewar on all levels. 

key words: Syria- proxy war- major powers- influence- revolution- civil war- terrorism- 
oil. 

  مقدمة

تعترب أ�زمة السوریة الیوم من ٔ�مه ؤ�عقد أ�زمات اليت متس �شلك م�ارش أ�من يف لك ٔ�بعاده 
وحتظى احلرب يف سور� �ه�م �اص يف ظل تطوراهتا املتالحقة، ٔ�مام وجود . العريب، وإالقلميي، وا�ويل

مام تصا�د �دهتا �شلك �ا� من �س�تقطاب احلاد ٔ�طرافها من �انب القوى إالقلميیة كام ا�ولیة، و�ٔ 
مس�متر جيعلها ٔ�قرب ٕاىل الوقوع يف اح�الت ا�زالق املنطقة يف موا�ات عسكریة م�ارشة، �س�ب ما حيصل 

، ٔ�سفرت عن وٕاسرتاتیجیة�ىل مس�تواها من تقاطع املصاحل، ومبا ی��ج عهنا من انعاكسات دا�لیة، و�ارج�ة، 
 .)1(اخل...ادي، والعسكري، وأ�مين، والس�یايس�وارث م�عددة أ�و�ه ما بني إال�ساين، و�ق�ص

ويف رصد �رونولو� ٔ��داث أ�زمة السوریة، ميكن القول ٔ�ن مظاهرات م�تصف شهر مارس 
ت تلمك النقطة اليت ٔ�فاضت ال�ٔس، ح�ث اخ�لفت القراءات لت� التطورات من زاویة 2011 م شلك�

والظمل، والفساد، و�بت احلر�ت �لك ٔ�صنافها، ٕاىل زاویة النظام املتظاهر�ن ا��ن رٔ�وا فهيا حرااكً ضد القمع، 
السوري ومؤیدیه، بق�ادة الرئ�س �شار أ�سد، ب�ٔهنا مؤامرة لتدمري ج�وب املامنعة العربیة و�رش الفوىض يف 

ون ، دون الر�)2(فام�د مداها لس�نوات �دیدة حىت یوم�ا هذا. سور� ملصل�ة الك�ان إالرسائیيل �ملقام أ�ول
�سقطون لك یوم، بل وصل فهيا أ�مر ٕاىل اس�ت�دام أ�سل�ة  ٕاىل �ل یضع �دا ��الف الض�ا� ا��ن

، واليت ٔ�ث�ت اس�ت�دا�ا فریق التحق�ق ا�ويل ا�ي �ل �سور� ح�هنا، وث�ت )احملظورة دولیا(الكميیاویة 
ا�ل بني قطيب الرصاع ، مع ما ف��ه املوضوع من �دل �ش�ٔن من هو الف"�از السار�ن"�یه اس�ت�دام 

، حىت وصل أ�مر ٕاىل ٕاقدام واش�نطن �ىل ق�ادة معسكر )الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة وروس�یا �حتادیة(
تقدمه من دمع م�عدد  الس�تجامع ت�ٔیید رضورة توج�ه رضبة موجعة �ىل النظام السوري، ٕاىل �انب ما

�س�ت��اء جهبة النرصة املدر�ة �ىل قامئة (املظاهر لالئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السوریة 
  ).التنظ�ت إالرهابیة
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  �ٔمهیة املوضوع  . �ٔ 

لقد ٔ�صبحت أ�زمة السوریة مع هذه املتغريات، ومع �ريها من املس�ت�دات الالحقة، شدیدة التعق�د، 
وساطات، ( دبلوماس�یةبعنف ق�ايل، یت�للها �ٔح�ا� حتراكت ذات صبغة  - وال �زال–ح�ث ا�سمت 

، ت�شابك فهيا مجمو�ة من املصاحل والنوا�، سواء من �انب القوى ا�ا�لیة املمث� ...)ت، وم�ادراتومقرت�ا
يف املعارضة ا�ا�لیة �اكفة اجتاهاهتا وان�ءاهتا، ٔ�و من �انب ت� ا�امعة لنظام الرئ�س �شار أ�سد، ٔ�و ت� 

كدول �ٔو (مصاحلها، دون ٕاغفال الك�� العربیة  املرتبطة مبؤیدي حتراكت ٔ��راد سور� ومواقفهم، مبا یتوافق مع
�لك تو�اهتا اليت تو�ها رؤاها ومصاحلها ونظرهتا لٔ�زمة، ٔ�اكنت مضادة �لنظام السوري ٔ�و لها حتالفاهتا ) قوى

معه، كام هو احلال دا�ل لبنان م�ال، ح�ث حزب هللا ا�لبناين ومن حيوم يف حامه من املؤید�ن، مقابل 
املعارضة �مشق، ٕاىل �انب ت�ٔثريات الوضع دامئ التو�ر �ىل مس�توى احلدود السوریة  املكو�ت أ�خرى

العراق�ة، وانقسام �جتاهات ما بني دامع �ل��ش احلر السوري ودامع �لنظام السوري، وتداعیات أ�زمة 
  .ني السوریني�ىل الوضع دا�ل أ�رايض أ�ردنیة اليت حتتضن التدفقات املس�مترة لعرشات ا��الف من الالج�

  البحث ٕاشاكلیات  . ب

ٕان تناول موضوع تداعیات احلرب يف سور� �ىل مواز�ن القوى العاملیة، �س�هتدف اس�رشاف أ�بعاد 
احملیطة �نعاكسات ومس�تق�ل ت� احلرب دا�لیًا وٕاقلميیًا ودولیًا، ومدى ٕاماكنیة ٕاجياد �لول لها، �اصة يف 

عسكریة، واملدنیة، و�ج�عیة، ظل ا�هتدیدات اليت ميكن ٔ�ن توا�ها سور�، من تفكك ا�و� �ك�ا�هتا ال 
ٕاىل دول اجلوار،  - �شلك �ٔو ب�ٓخر–و�ق�صادیة، ومبا یقحمها يف �ا� من الفوىض الشام�، واليت قد متتد 

مما یطرح ال�ساؤل حول �ٔطراف وخ�ا� أ�زمة �لك تفاصیلها اجلیوس�یاس�یة ". البلق�ة"ويف ما �ش�به 
عیات احلرب يف سوریة �ىل الوضع ا�ا�يل السوري؟ وما ما تدا: وبصیغة ٔ�خرى. و�ق�صادیة و�ريها

الزمين الس�مترار  إالطار�ٓ�رها �ىل �ا� �ح�قان و�س�تقطاب الس�یايس املتصا�دة يف املنطقة �رمهتا؟ وما 
رصاع النفوذ �ىل أ�رايض السوریة ٕاىل ما ال هنایة؟ وهل �سعى القوى أ�طراف يف احلرب ٕاىل ز�دة رقعة 

م ٔ�ن لك قوة رمست خریطة املناطق اليت هتمها؟و�یف تبدو التداعیات إالقلميیة لهذه أ�زمة؟ ومل س�یطرهتا، �ٔ 
لك اخلالفات اليت تطفو �ىل السطح بني الف�نة وأ�خرى بني ا�ول الفا��؟ وهل من املمكن ٔ�ن �رى ٔ�ي 

   لك املنطقة؟�ل س�یايس النور يف ظل هذا الرصاع؟وما �ٓفاق احلل املمكن لرصاع یلقي بظال� �ىل

  املناجه املعمتدة  . ت

ٕان موضو�ًا من هذه الف�ة �س�تدعي الغوص ف�ه وسرب �ٔغواره من لك الزوا� �س�تعانة مبا ت���ه م�اجه 
البحث العلمي من ٔ�دوات مهنجیة ت��ح �لباحث التحمك يف بوص� الت�لیل واس�تجامع لك خ�وط أ�زمة 
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 هنج الت�لیيل، مبا جيعل الباحث یتق�د ب�ٔجبد�ت هذا املهنجالسوریة، ويه الضا� اليت لن جندها يف �ري امل
يف حماو� م�ه لرصد واس�تقراء وت��ع جمر�ت أ��داث �ىل أ�رايض السوریة من ح�ث اس��طاق �لف�اهتا 
�لیات وم�اكنزيمات  وقراءة تداعیاهتا، مع رضورة العروج بني الف�نة وأ�خرى �ىل املهنج ال�سقي وما ی���ه من �

  .أ��داث وتقلباهتا يف إالطار ال�سقي �لنظام العاملي ا�ي تتحرك بدا��ربط 

  التصممي املقرتح  . ث

مجمو�ة من إالشاكلیات وال�ساؤالت یطر�ا موضوع رصاع املواقع بني الفا�لني يف احلرب �ىل أ�رايض 
اسرتاتیجیات السوریة، �س�تدعي معلیة سرب ٔ�غوارها تقس�مي ا�راسة ٕاىل شقني؛ یقف ٔ�وهلام �ىل طبیعة 

، يف �ني س�ی�اول الثاين رصد ٔ�مه التداعیات اليت لهذه أ�زمة )املبحث أ�ول(أ�طراف يف موا�ة أ�زمة
  :، وذ� وفق التصممي ا�ٓيت)املبحث الثاين(�ىل التواز�ت ا�ا�لیة مهنا، وإالقلميیة، وا�ولیة

  وحسا�ت أ�طراف الفا�� احلرب يف سوریة: املبحث أ�ول -
  السوریة �ىل مراكز القوى ا�ولیةتداعیات أ�زمة : ملبحث الثاينا -

  احلرب يف سوریة وحسا�ت أ�طراف الفا�� :املبحث أ�ول

ميكن القول ب�ٔن احلرب يف سوریة، وم�ذ انطالقهتا، شلكت معض� �لوال�ت املت�دة، سواء حتت 
أ��رية من ٔ�ن تبلور اسرتاتیجیة واحضة لها يف موا�ة ٕادارة �راك ٔ�و�ما ٔ�و �لفه دو�� �رامب، مما م�ع هذه 

، وهو الوضع ا�ي رٔ�ى ف�ه البعض فرصة ساحنة ٔ�هدیت �ىل طبق من ذهب )املطلب أ�ول(هذا الوضع
  ).املطلب الثاين(لسلطات موسكو، ومك�هتا من ٔ�ن تقلب جمر�ت أ��داث دا�ل سور� لفائدة معسكرها

  اتیجي أ�مر�يك يف ٕادارة ا�ٔزمة السوریة�رتباك �سرت : املطلب أ�ول

ٕان ما متت بلورته من مقار�ت ومواءمات حول أ�زمة يف سور� ال یعدو ٔ�ن �كون عبارة عن 
�لتعامل مع بعض جوانب الرصاع يف السا�ة السوریة، فاكن  -ول�ست شام�–اسرتاتیجیات جزئیة ومر�لیة 

�اصة ٕاذا ما نظر� ٕاىل التضارب . موض، والرتدد، و�رتباكس�ید املوقف يف النظرة أ�مر�ك�ة م�ين �ىل الغ
الب�ت أ�بیض، (يف الرؤى بني املؤسسات الرمسیة أ�مر�ك�ة نفسها، واملعنیة م�ارشة �حلرب يف سور� 

، و�دم توح�د إال�ابة �شلك واحض ورصحي عن ال�ساؤل املطروح )والب��اغون، وكتابة ا�و� يف اخلارج�ة
ه واش�نطن من الرصاع يف سور�، بل ٕان إال�ابة تتغري بتغري املعطیات �ىل ٔ�رض املعركة، خبصوص ما �رید

لكن يف ظل معطًى ال �سمح �لوال�ت املت�دة �لعودة ٕاىل الوراء يف وجود خماطر ٕا�الء ا�ال �لمتدد 
) داعش م�الً (فة، و�لتوسع النفوذي الرويس يف م�طقة الرشق أ�وسط، ولبعض ا�مو�ات املتطر )3(إال�راين
نفسها دا�ل سور�، وٕان اكن �ىل حساب �ا� إالعیاء الشدید اليت تع�شها واش�نطن بعد  ٕانتاجٕال�ادة 
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وما �رتب عهنا من ُلكف اسرتاتیجیة وس�یاس�یة  - وق�لهام الصومال-احلربني الطویلتني يف العراق ؤ�فغا�س�تان 
ٔ�و�ما يف س�یاساته من رضورة تويل الو�ة حنو  وال ٔ�دل �ىل ذ� ما اكن �ركز �لیه. واق�صادیة، ومعنویة

ف� بعد يف محلته �نت�ابیة، من �الل شعاره ) �رامب(ه والرتكزي �ىل م�طلباته، و�رسه �لیف�ه ئا�ا�ل لبنا
ا�ي حيمك س�یاس�ته اخلارج�ة، وا�ي یو� ٕاىل �ٔن ما س��فقه ٔ�مر�اك يف " America Firstٔ�مر�اك ٔ�وال "

  .ت ب��ات �ٔمر�اك التحتیة ا�ا�لیة ٔ�وىل هباسور� من �ریلیو�

 - يف عهد ٔ�و�ما–ومن مظاهر الرتدد أ�مر�ك�ة ٕازاء أ�زمة السوریة، ٔ�ن الب�ت أ�بیض يف بدایة أ�زمة 
رٔ�ى ٔ�ن �ىل النظام السوري ٔ�ن یقود معلیة إالصالح من ا�ا�ل ملو�ة تطورات أ�وضاع اليت تفجرت �ىل 

، )5(م، بترصحي یف�قد الرصامة2011ق�ل ٔ�ن خيرج ٔ�و�ما نفسه، يف غشت ، وذ� )4(السا�ة السوریة
�زع "یطالب ف�ه �شار أ�سد �الس�تقا�، وهو أ�مر ا�ي رٔ�ى ف�ه م�تبعي الش�ٔن السوري نو�ا من معلیة 

من نظام دمشق، لكن رمغ ذ� مل جيد صوت الب�ت أ�بیض صدى � �ىل ٔ�رض الواقع، مما ميكن " الرشعیة
رٔ� ب�ٔنه �راجع �لعزمية أ�مر�ك�ة املعهودة يف م�ل هذه املواقف، ويه قراءة یصدق فهيا القول �اصة بعد ٔ�ن یُق

م، خبصوص �ون اجلنوح ٕاىل اس�ت�دام أ�سل�ة احملظورة �2012دم تنف�ذ ٔ�ي هتدید اكن ٔ�و�ما ٔ�طلقه يف 
فاس�ُت�دم السالح الك�وي يف  مربرًا اكف�ًا لتحریك القوات العسكریة ضد نظام دمشق، -�خط ٔ�محر–دولیًا 

 - اكلوز�ر �ر�ساوفر-م دون ٔ�ن تقاب� الرضبة اليت تو��دت هبا واش�نطن، مما رٔ�ى ف�ه البعض 2013غشت 
�راجعا �ري معهود يف العزمية أ�مر�ك�ة، قد �كون وراءه احلضور املس�متر ���ر�ت امل�ٔساویة لت�ارب احلروب 

  .)6(اخلارج�ة يف العقل أ�مر�يك

�ىل مس�توى الب�ت –ولعل غیاب هذا التصور �سرتاتیجي والشامل والواحض �لس�یاسة أ�مر�ك�ة 
هو ما جعل ٔ�مر�اك، مع هنایة والیة ٔ�و�ما الثانیة، �رسل قواهتا ٕاىل شامل  -أ�بیض �ىل و�ه اخلصوص

�ي یعين تقدمي ا�مع ، وا)الز�امة ال التورط(سور�، م��اه� بذ� م�دهئا ا�ي متسكت به لفرتة من الزمن 
املادي وا�لوجس�يت �لمقاتلني �ىل أ�رض دون التورط املبارش، لتعید بذ� اكبوس العراق ؤ�فغا�س�تان 

دو�� "والصومال، ومن مث السقوط يف الفخ ا�ي �اولت جتنبه دون �دوى، ٕاىل ٔ�ن �اءت ٕادارة 
بقهتا، بوضع اسرتاتیجیة واحضة اس�تعرضها ، واليت �اولت �س�تفاذة من أ�خطاء اليت وقعت فهيا سا"�رامب

، ومبباركة من �رامب نفسه، يف )Rex Tillersonر�كس تیلريسون (اكتب ا�و� يف اخلارج�ة ح�هنا 
  :م، وتقوم �ىل نقاط مخس رئ�س�یة، ويه2018حمارضة ٔ�لقاها جبامعة س�تانفورد، يف ینا�ر 

  �ىل تنظمي داعش؛القضاء ا�هنايئ، ومبا ال یدع ٔ�مال �لعودة مرة �نیة،  -
یضمن سور� مس�تق� ومس�تقرة ومو�دة  )7(�2254ىل ٔ�ساس قرار جملس أ�من  دبلومايسٕاجياد �ل  -

  ما بعد أ�سد؛
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  من ٕا�ران ٕاىل لبنان مرورا �لعراق وسور�؛" الهالل الش�یعي"اح�واء ٕا�ران مبا مينع ق�ام  -
  هتیئة الظروف لعودة الالج�ني واملرشد�ن؛ -
  .ا�مار الشامل�لو سور� من ٔ�سل�ة  -

ورمغ ما یبدو ٔ�هنا ٕاسرتاتیجیة واحضة، ٕاال �ٔن ٕا�راهات تزنیلها �ىل ٔ�رض الواقع �الت دون ٔ�ن �كون 
كذ�، بل ٕان حتراكت �رامب يف هذا الصدد ٔ��نت ٔ�ن أ�مر یتعلق ٕ��ادة �كرار نفس أ�خطاء اليت اكنت 

�اب يف سور� س��عكس سلبًا �ىل امللف ؛ ذ� �ٔن ٔ�ي تفكري يف ��س)ٔ�و�ما(وقعت فهيا ٕادارة سابقه 
النووي إال�راين، �هیك عن ٔ�ن اخلروج من سور� س�یعید جفوة الفراغ نفسها يف سور� وبنفس س��اریو 

 إالسرتاتیجیةو�لتايل فلك مكو�ت هذه اخلطة . ��س�اب أ�مر�يك من العراق لفائدة التنظ�ت إالرهابیة
م مع الوضع السوري �لك خمر�اته احملمت� مع ءدارة �رامب وال ميكن ٔ�ن تتواي الٕ يه من و� اخلیال �ندفاع
  .بقاء نظام أ�سد ٔ�و مع رح��

ٕان غیاب تصور ٔ�مر�يك واحض خلیوط أ�زمة يف سور�، مل حيدث انقسامات مع �لفاء واش�نطن يف 
اش�تكوا ٔ�هنم یدفعون مثن مغوض ، بل ومع احللفاء أ�وربیني ٔ�یضًا ا��ن ...)السعودیة، و�ر�یا(املنطقة حفسب 

حتدث عن ) وز�ر اخلارج�ة الفر�يس أ�س�بق(الس�یاسة اخلارج�ة أ�مر�ك�ة يف هذا الصدد؛ فلوران فابیوس 
ز وضع روس�یا وٕا�ران �ىل أ�رض، بل ٕان  الغموض ا�ي �ك�نف هذه الس�یاسة، و�یف ٔ�ن هذا التذبذب عز�

بل . )8(الالج�ني السوریني لتقویض الو�دة أ�وربیة ح�هناأ�وربیني اهتموا روس�یا �س�تغالل وتوظیف ملف 
أ�دىه وأ�مر ٔ�نه ٔ��دث انقسامًا واحضًا دا�ل إالدارة أ�مر�ك�ة نفسها؛ فالفریق أ�مر�يك املتكون �ٓنذاك من 

هیالري (واخلارج�ة ) جون بی��ت(، واكتيب ا�و� يف ا�فاع )دیف�فد ��ریوس(رئ�س �س�تخبارات املركزیة 
خبصوص ملفات �دة ذات �القة بتدبري امللف ) ٔ�و�ما(اكنوا �ىل �الفًا مع رئ�س الب�ت أ�بیض )ی��ونلك 

ا�ي رفضه ٔ�و�ما كام رفض مقرتح جون كريي بقصف " املعارضة ا�تارة"السوري، �اصة مقرتح �سلیح 
شاك (ب ا�و� يف ا�فاع مدر�ات املطارات السوریة، ؤ�یضا �نتقادات اليت ٔ�طلقها يف مر�� الحقة، اكت

دون النظام السوري، يف جتاهل �م �لحامیة " داعش"أ�مر�ك�ة اليت اس�هتدفت تنظمي  لٕالسرتاتیجیة) هیلك
الواجب توفريها �لمعارضة املرتوكة لكقمة سائغة لقوات النظام، وهو ما ٔ�و�د فرا�ًا اس�تغلته روس�یا يف س�مترب 

ٔ�سد یتقهقر، وجعز طهران عن ت�ٔمني امحلایة الاكف�ة حللیفها �ىل م، يف الوقت ا�ي اكن ف�ه نظام ا2015
  .أ�رض بعد جعز املل�ش�یات عن حسم املعركة لصاحله

  التد�ل الرويس بني رضورات احلل الس�یايس وفرصة املاكسب: املطلب الثاين

رس موسكو مع �لفاءها مو�ة اهتاماهتا لقوى املعارضة، ح�ث �القاهتا املمتدة مع يف الضفة أ�خرى �مت
نظام دمشق، وصاح�ة فضل �لیه اق�صادً� وعسكر�، مع أ��ذ بعني �عتبار ما تق�ضیه التواز�ت 
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�ملعركة  حىت وٕان اكن �راك ٔ�و�ما قد رصح ب�ٔن الت�اق روس�یا. )9(�ملنطقة مع املعسكر الغريب إالسرتاتیجیة
م�ارشة هو اس�تدراٌج لها ٕاىل مس��قع یؤول ٕاىل الفشل، �ىل اعتبار ٔ�ن هذا التد�ل ال یعدو ٔ�ن �كون 

لكن الر�ح جرت مبا مل �ش�هتیه سفن الب�ت أ�بیض، وذ� عندما جنحت روس�یا �ىل قلب ". تد�ل �ٔزمة"
، وبد�ٔ "�لب"ما، فسقطت املعادالت �ىل أ�رض وفرض معطیات عسكریة وس�یاس�یة، �الفا لت��ؤات ٔ�و�

، و�ادت الوال�ت املت�دة )10(النظام �س�تعید مواقعه، ف�ٔصبحت لك من ٕا�ران وروس�یا جزءا من احلل
أ�مر�ك�ة لتعید حسا�هتا �ىل مس�توى امللف النووي إال�راين مع طهران، كام اس�ت�ٔنفت الت�س�یق مع موسكو 

  .ىل ٔ�ساس بقاء نظام أ�سد، ولو مر�لیاً لتقامس أ�دوار �ىل ضوء م�غريات السا�ة السوریة، و�

و�لعودة قلیًال ٕاىل الوراء، ميكن ٔ�ن �س�شف ٔ�ن العقلیة الروس�یة م�ذ زمن الق�ارصة وحىت ٔ�ثناء وبعد 
وتت��اها و�سّوِق لها، وٕان اكنت الفرتة اليت ٔ�عق�ت م�ارشة " احلامك القوي"�حتاد السوف�يت، تؤمن بفكرة 

التحول من شعارات  سعی��ات شلكت اس�ت��اء مع الفوىض اليت رافقت ذ�سقوط �حتاد يف مطلع ال� 
اليت رافقت معلیة رشاء ا�و� بعد ٕافالسها، ويه العملیة  املشوهة وا�لیربالیةقراطیة املزیفة الفوىض وا�مي

ها ر�ال أ�من السابقني وعنارص املاف�ات وبعض ا�هيود الروس ا��ن اكن هلم ام�داد � هذا . خلارجاليت �زمع�
، �هیك عن تداعیات )11(والتعددیة وا�ميقراطیةالوضع و� �ى الروس نو�ًا من املقت ملسمیات الثورة 

، واليت ٔ�سقطت ...)ٔ�و�رانیا، وجورج�ا(يف بعض دول املعسكر الرشيق السابق " الثورات امللونة"بعض 
�نفالت "�ان ما مت تدارك هذا أ�نظمة التقلیدیة اليت قامت �ىل ٔ�نقاض �حتاد البائد، لكن رس 

بعد قدوم الرئ�س فالدميري بوتني يف مطلع أ�لف�ة الثانیة، فعمل يف اجتاه ٕا�ادة الهیبة " أ�یدیولو� العقائدي
��و� الروس�یة؛ ف�ٔرىس �ٔسس ا�و� املركزیة القویة من �دید، ؤ�قدم �ىل حسق احلركة ا�متردیة يف 

كام . روس�یا مبا �شلكه املد إالساليم فهيا من خطر �ىل نظام موسكو الش�شان بدعوى احلفاظ �ىل متاسك
م؛ ٔ�ي بعد س�بع 2007معل �ىل ٕا�ادة ٕاح�اء فكرة القطبیة الثنائیة، عندما ٔ��لن يف مؤمتر م�ونیخ لٔ�من س�نة 

س�نوات من احلمك، عن مظاهر ا�و� الروس�یة اجلدیدة، واليت تقوم �ىل �امل تلعب ف�ه هذه ا�و� دورًا 
، دون ٔ�ن �كون هناك جمال لق�ادة ٔ��ادیة �فة )12(حمور� كقطب �ٍن، ٕاىل �انب القطب أ�ول التقلیدي

تقویة اجل�ش، والرفع (هذا العامل، وهو الرهان ا�ي �دا ٕاىل �ك�یف �ه�م �جلانب العسكري �سرتاتیجي
  ...).والص�ة، واخلدمات �ج�عیةالتعلمي، (، وٕان �ىل حساب الش�ٔن �ج�عي ...)من النفقات ا�فاعیة

ال ميكن عزل، واحلا� هذه، ا�ور ا�ي تلعبه الیوم روس�یا �ىل السا�ة السوریة مبعزل عن واقع احلال 
سلبًا –، وما ج�ته موسكو )ورئاسة بوتني �لحكومة الروس�یة(عن السا�ة ا�لی��ة، حتت والیة م�دف�دیف 

ام�نعت عن التصویت �ىل قرار جملس أ�من خبصوص الوضع يف فروس�یا اكنت . من ت� احلرب - وٕاجيا�ً 
ل�س (لی��ا، ح�ث مل مينع هذا �م�ناع من صدور القرار، وما ٔ�عقب ذ� من ٔ��داث �ىل أ�رايض ا�لی��ة 
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�هتام الغرب ب�ٔنه یقود ) بوتني(، وصل من �اللها أ�مر �رئ�س الوزراء الرويس )ا�ال هنا �لتفصیل فهيا
هذا هو " �م�ناع عن التصویت"ضد ا�و� الروس�یة، وا�رتف يف نفس الوقت ب�ٔن موقف " �ةمح� صلی� "

، عن طریق احللف أ�طليس، يف لی��ا، وهو اس�مترار )13(خط�ٔ اسرتاتیجي ار�ك�ته روس�یا ٕازاء التد�ل الغريب
العراق، ؤ�فغا�س�تان �لطعنات السابقة اليت تلقهتا، عن طریق هتم�شها واس��عادها، يف �ٔزمات یوغوسالف�ا، و 

�خلصوص، وما �ك�دته الرشاكت الروس�یة هناك من خسا�ر ثق��، وانعاكس ذ� �ىل �ق�صاد الرويس، 
عني الطايق والعسكري يف املقام أ�ول، ولعل هذا هو ما  �اصة ؤ�ن من حيمك روس�یا هو �ك�ل جيمع ا�م�

خمتلفة من العامل، وفق ٔ�هداف اق�صادیة  قم�اطموط�ٔ قدم لهذه ا�معات يف  یفرس التدافع الرويس لضامن
  .)14(وج�وس�یاس�یة، �هیك عن �ٔهداف عقائدیة ٔ�یضاً 

ٔ�ضف ٕاىل ذ� تنايم التیار القويم ا�ي یزتمعه بعد الش�یوعیني، ویباركه الكرملني، وا�ي صاغ مضن 
ا یفرس التد�الت اليت متت ٔ�ولو�ت ٔ�ج�دته ا�فع ��و� ٕاىل ٕا�ادة ٕاح�اء روس�یا القویة، وهو أ�مر ا�ي رمب

، �هیك عن )م2014ٔ�و�رانیا س�نة (يف ج�ورج�ا، واق�طاع بعض ٔ�رايض ا�ول ا�اورة اليت یقطهنا الروس
ها، رمغ التحرك الغريب ا�ي مت يف صورة تندیدات وعقو�ت  ٔ��داث جز�رة القرم اليت يه أ�خرى مت مض�

ومهنم رئ�س الوزراء ح�هنا (عض املسؤولني الروس مّست بعض رشاكت النفط وأ�سل�ة الروس�یة، بل وب
ويه عقو�ت مس�مترة ٕاىل الیوم وذات ت�ٔثري �دًا سليب �ىل �ق�صاد الرويس، ولكن زادت ) فالدميري بوتني

من تعنت بوتني يف مواقفه اخلارج�ة لفائدة اس�تدرار ا�مع ا�ا�يل لتو�اته الس�یاس�یة ومواقفه يف موا�ة 
، واليت جنح ف�ه ٕاىل �د �بري من �الل املاكنة اليت صنعها لنفسه دا�ل أ�وساط "یةٔ��داء روس�یا القو "

  .الروس�یة ا�ا�لیة واخلارج�ة

ٕاىل القول ٕان أ�زمة يف سور� له�ي ٔ�كرب فرصة  )15(ول�س بغریب ٔ�ن یذهب بعض املفكر�ن الروس
كقطب حموري يف ا�لعبة ا�ولیة،  ٔ�مام نظام موسكو �لميض قدما يف خطته الس�تعادة مفاتیح الق�ادة العاملیة

ؤ�ن خمر�ات هذا الرصاع يه من س�ت�دد مصري التعددیة القطبیة يف العامل؛ ومن مث ی��غي ٕاثبات ا�ات 
هناك عن طریق تقدمي ا�مع لنظام دمشق مبا ینقل رسائل م�ارشة عن قوة روس�یا ٕاىل القطب ا�ٓخر، ومبا 

�ع واش�نطن �ىل عرش ا   .)16(لق�ادة العامليیقطع ح�ل اس�مترار �رب

وكام ٔ�ن للك حرب م�طلقاهتا ؤ�بعادها وتداعیاهتا، فللحرب السوریة من املنظور الرويس بعد 
اسرتاتیجي معیق؛ ذ� ٔ�ن روس�یا لعبت هذه احلرب �ورقة ٕالدارة أ�زمة يف ٔ�و�رانیا، وحماو� ختف�ف الضغط 

MINSKالغريب ا�ي مورس �لیه هناك، واليت جسدهتا اتفاق�ة م��سك 
، وبعض العقو�ت أ�وربیة )17(

وأ�مر�ك�ة �ىل روس�یا، واليت �اولت موسكو مقایضهتا بنظام أ�سد لوال ٔ�ْن رفض الغرب هذا املقرتح 
  .الرويس
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�لیفًا قوً� ملوسكو يف املنطقة، ح�ث مل �هتاون ) أ�ب مث إال�ن(مفنذ عقود �دة، اعترب نظام أ�سد 
ة، من دمع نظام دمشق س�یاس�یًا وعسكرً�، فاس�ت�دمت روس�یا، وملرتني روس�یا، وم�ذ تفجر أ�زمة السوری

، كام التحقت روس�یا )18(م�تالیتني، حق الف�تو يف جملس أ�من ملنع ٔ�ي قرار ٔ�ممي ید�ن النظام السوري
م لتقدمي ا�مع �، وٕان اكن تد�لها هذا مل ی�ٔت فقط لهدف حامیة أ�سد، �2015ٔ�رايض السوریة يف ٔ�كتو�ر 

�لحفاظ و�كر�س توا�دها مبنطقة الرشق أ�وسط �ٔ�ساس، وخصوصًا �ىل سوا�ل البحر املتوسط، بل 
  .اجلویة لفرتة ال تقل عن النصف قرن من الزمان" محميمي"من �اللها اق�ناصها لفرصة ٕاقامة قا�ة 

د ولعل الت�دي ا�ي یطر�ه التوا�د الرويس الیوم �ىل أ�رايض السوریة �مكن يف مر�� ما بع
احلرب، وعن س�بل احلفاظ �ىل املصاحل �ىل أ�رايض السوریة �ىل ضوء ا�ر�ات ا�هنائیة لٔ�زمة، وعن 
الضام�ت الكف�� بذ� �ىل مس�توى م�طلبات �س�تقرار وأ�من لفائدة العملیة �ق�صادیة والب��ة 

 املت�ٔ ا�ي ميكن ل�س ذ� - �ىل افرتاض بقاءه–�س��ریة، �اصة ؤ�هنم وواعون ب�ٔن �شار أ�سد 
  .�ع�د �لیه �لخروج من هذا امل�ٔزق

فروس�یا، من موقعها هذا، جنحت يف وقت سابق يف طرح م�ادرة وضع أ�سل�ة الك�ویة السوریة 
حتت الرقابة ا�ولیة، ٔ�عقهبا انضامم سور� التفاق�ة حظر وتطو�ر وٕانتاج وختز�ن أ�سل�ة الك�ویة وتدمريها 

CWC لوال�ت املت�دة من �ا�هبا ٕاىل الرتاجع عن خ�ارها العسكري ضد النظام يف سور�، دون ، مما �دا�
ٔ�ن یث�هيا ذ� عن التلوحي ببقاء هذا اخلیار مف�و�ًا ٕاذا �اولت دمشق التنصل عن الزتاماهتا، وهو الت�ٔهب 

�ث تن�رش ا�ي عكس�ته �ٓنذاك التحراكت أ�مر�ك�ة يف البحر أ�بیض املتوسط ويف م�اطق ٔ�خرى ح 
وقد رٔ�ى بعض املت��عني �ٔن املبادرة الروس�یة ت�، وٕان اكنت �اءت لتجن�ب ٔ�ن . )19(قوا�دها العسكریة

�راك ( ح�هناملس�تق�ل الرئ�س أ�مر�يك  ٕانقاذاتتطور أ�مور ٕاىل خمر�ات ال حتمد عق�اها، ٕاال ٔ�هنا ٔ�یضًا �اءت 
انیة لفكرة الرضبة العسكریة أ�مر�ك�ة، و�دم صدور ، �اصة بعد املعارضة الربیطا�ميقراطيو�لحزب ) ٔ�و�ما

املعارضني  الكونغرستقر�ر فریق التحق�ق ا�ويل يف ذ� الوقت، دون ٕاغفال تعايل ٔ�صوات بعض ٔ�عضاء 
�لرضبة، وٕان اكن اجلو السائد ح�هنا ال یو� بوجود �ٓفاق عن �ل س�یايس ٔ�و نیة �ى النظام السوري، 

  .هذا املنحى تنحوايف �سویة  ومن یقف وراءه، يف �خنراط

و�ىل �ادهتا، ٔ��لنت ٕارسائیل يف ٔ�كرث من م�اس�بة ٔ�هنا �ري معنیة هبذه أ�زمة مادامت �ٔطراف الزناع مل 
و�دودها الس�یادیة، لكن قراءة معیقة يف  إالسرتاتیجیةتؤت من أ�فعال ما من ش�ٔنه ٔ�ن ميس مبصاحلها 

ٔ�ب�ب ال تدخر �دًا يف توظیف لك قواها من ٔ��ل توج�ه  ٔ�جبد�ت الس�یاسة إالرسائیلیة �كشف عن ٔ�ن تل
، يف �اليت اس�مترار نظام أ�سد، وهو النظام ا�ي مل �س�بق ٔ�ن )20(مسار أ�زمة جلين ماكسب عن حمصالهتا

ها ف� �ٔقدمت �لهيا من جتاوزات يف ٔ�وقات سابقة، وسقوط هذا النظام ورضورة وضع س��اریوهات  مس�
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ي قد ی�ٔيت، من مج� ما قد ی�ٔيت به، بقوى م�طرفة وٕارهابیة �متسك زمام أ�مور ختص البدیل عنه، وا�
السوریة، وما يف هذا الس��اریو من هتدید ملصاحل ا�و� العربیة، بل وقد ی��ح الفرصة لتف�ري املوقف �ىل 

  .السا�ة السوریة ا�ا�لیة وما ميك�ه ٔ�ن ینعكس سلبًا �ىل السا�ة إالرسائیلیة

ف�ه ٕاقلميیًا، �ٔن أ�زمة السوریة ت�سم ب�شابك املصاحل إالقلميیة املتعددة، واملتباینة ومما ال شك 
أ�هداف واملصاحل، واملمتث� ٕ��ران اليت د�لت احلرب كدامع �لنظام السوري، ومكدافع عن الطائفة الش�یعیة 

ت اليت وقفت بصف ، �رب عرشات املیل�ش�یا)21(ومقدساهتا يف سور� كام یرصح بذ� القادة إال�رانیون
، و�رب تقدمي السالح وا�مع )احلرس الثوري وحزب هللا ا�لبناين(النظام يف دمشق م�ذ أ��م أ�وىل �لثورة

م يف العامل 1979املادي �، مضن خمطط �اهز �س�هتدف التوسع يف املنطقة، و�رش ٔ�فاكر الثورة إال�رانیة لعام 
  .)22(العريب

احلرب السوریة، مكل��ٔ �لسوریني الناز�ني، ٕاىل �انب ما تقدمه من و�ر�یا اليت ظهرت، وم�ذ اندالع 
ق�ل ٔ�ن �س�تقطب فصائل ٔ�خرى من )هبا من الفصائل الرتكامنیة شامل سور�لٔ��(دمع �بري لفصائل املعارضة

ومن مث �دت ٕا�دى القوى الرئ�س�یة الفا�� �ىل السا�ة السوریة، ". �لب"معلیاهتا العسكریة شامل م�طقة 
كته وفق ما تق�ضیه تواز�هتا مع القوة الروس�یة من �ة،  فاح�ض�ت فصائل اجل�ش احلر السوري، وحر�

  . )23(ووفق ما �سا�دها �ىل ا�متدد رشقًا لتقویة ج�وب امحلایة من ا�ٔ�راد �ىل �دودها

ارتباطًا مبواقف وحتراكت القوى  )24("التدویل"وانعطفت أ�زمة �شلك خطري ٔ�یضًا لت�سم بصفة 
ا�ولیة ذات الثقل، وحسب مصاحلها ومصاحل �لفاهئا، وذ� يف الوقت اليت تدور ف�ه �ود املنظامت 

�شعب، ؤ�رض، (ا�ولیة يف �لقة مفر�ة، جمردة من ٔ�ي دور فا�ل ٔ�و مؤ�ر من ش�ٔنه ٔ�ن یعرب �سور� 
د�رات زادت �شاؤمًا ح�ال �ٓفاق أ�زمة السوریة بل ٕان حمصالت التق. ٕاىل �ر أ�مان) وموقع، و�رخي

واجتاهاهتا املس�تق�لیة؛ فاحلل الس�یايس ال �زال معل�قًا، وبوادر ال�سویة ال تبدو يف أ�فق؛ ف�اكلیف تنف�ذ 
�لزتامات السوریة �ىل مس�توى السالح الك�وي م�ًال، قدرت ب�ٔكرث من ملیار دوالر، وهو املبلغ الواجب 

وما . ا�زون الك�وي السوري املقدر ب�ٔكرث من ٔ�لف طن، ويف �زي زمين ال یقل عن �ام جتهزيه لتدمري
یصاحب هذه العملیة من تدابري معقدة أ�بعاد، ويف ظل خماطر �دم توقف تصعید الق�ال املتبادل بني النظام 

البىن، وما حتم� ٔ�و�ه وقوى املعارضة ا�تلفة، وما یتو� عن هذا الق�ال من حضا� يف أ�نفس واملعدات و 
احللول العسكریة ا�تلفة من دا�ل ٔ�و �ارج السا�ة السوریة من هتدیدات قد تؤدي ��و� السوریة ٕاىل 

الت اش�تعال حروب ٔ�هلیة واسعة النطاق، ٔ�و تد�ل عسكري دويل، ٔ�و ا�زالق ٕاىل حرب ٕاقلميیة �لك اح�
رة ٕ�ماكنیات ا�لجوء ٕاىل التد�ل العسكري ضد سور� ما �زال مس�مت ٕاحياءاتخماطرها وتعق�داهتا، مع وجود 

يف صورة رض�ت جویة وصاروخ�ة، وفرض م�اطق حرض طريان، وتدمري مواقع ؤ�هداف ح�ویة 
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، ويه لكها خ�ارات تفامق ا�هتدیدات وا�اطر النامجة عهنا، يف وقت یتعدد ف�ه الالعبون وٕاسرتاتیجیة
ور� ٕاىل �لبة لرصاع النفوذ، ومراكز القوة واحملاور، وما قد تعنیه وا�ولیون ا��ن حولوا س )25(إالقلميیون

  .ا�ر�ات احلمتیة �� من اح�الت تفكك ا�و� ٔ�و تقس�ميها ٔ�و اهنیارها

  أ�زمة السوریة �ىل مراكز القوى ا�ولیة تداعیات: املبحث الثاين

وطبیعهتا، ؤ�هداف وت�ٔثريات  �رتبط تداعیات أ�زمات ا�ولیة مبدى فهم أ�زمة نفسها ؤ�بعادها
فعىل ضوء هذه املنطلقات، حيق لنا ٔ�ن ن�ساءل عن واقع . ٔ�طرافها، والتفا�الت اليت دا�ل وحول أ�زمة

احلال يف احلرب اليت تدور ر�اها الیوم �ىل أ�رايض السوریة، وعن شلك الرصاع، وعن �ك�یاكته، وعن 
فق�ل احلدیث عن تداعیات أ�زمة وتوابع الس��اریوهات . احلرب اجلانبني ا���ن یتحكامن يف زمام الق�ادة لهذه

، من الرضوري الوقوف عند �انيب احلدة التعق�د يف ماهیهتام، ويف ٔ�هدافهام من )املطلب الثاين(احملمت�
  ).املطلب أ�ول(الرصاع، ويف الوسائل املس�ت�دمة يف بلوغ ت� أ�هداف

  واحلادة وخصوصیة أ�زمة السوریةاملعطیات املعقدة : املطلب أ�ول

. وأ�زمة السوریة تتصف بصف�ني رئ�س�ی�ني قلام تتصف هبام ٔ�زمة دولیة ما؛ وهام صفيت التعق�د واحلدة
�لنظر ٕاىل " �ادة"فأ�زمة �ادة ٕاما ٔ�ن �كون معق�دة ٔ�و �ادة، لكن احلرب يف سور� مجعت ب�هنام؛ فه�ي ٔ�زمة 

ه أ�زمة، سواء اكنت قوة عسكریة، ٔ�و قوة اق�صادیة، ٔ�و قوة جحم القوة املس�ت�دمة يف ٕادارة هذ
  . )26(�ك�ولوج�ة

. بناء �ىل مؤرشات �دة، لعل من ٔ�مهها �دد ٔ�طراف هذه أ�زمة" معق�دة"ويه من �ة ٔ�خرى �ٔزمة 
ام فلكام اكن �دد أ�طراف �بريًا لكام اكنت أ�زمة ٔ�كرث تعق�دًا؛ فدا�لیًا، ومقابل الطرف ا�ي ميث� النظ

السوري، هناك ٔ�طراف ٔ�خرى يف اجلانب ا�ٓخر جيسدها اجل�ش احلر، واالئتالف الوطين السوري، وتنظمي 
، وجهبة النرصة، و�ريها من القوى أ�خرى اليت تظهر وختتفي )داعش(ا�و� إالسالم�ة يف العراق والشام 

  . )27(حسب ظروف أ�زمة

�ارش وتلعب دورًا �ىل السا�ة السوریة، ٔ�و �ري ٔ�ما ٕاقلميیًا، فهناك قوى ٕاقلميیة مشاركة �شلك م 
م�ارش يف ٕادارة أ�زمة من �الل ا�شغالها واه��ا هبذه أ�زمة دومنا ام�الٍك �لقدرة �ىل التحرك وال�س�یري 

، وٕاىل )29( )حزب هللا و�لفاؤه(ویتعلق أ�مر �ٔ�ساس ٕ��ران، ولبنان . )28(املبارش�ن �ىل أ�رض السوریة
ا�ي وٕان مل �كن تد�� عسكرً� حمضًا، ولك�ه �شلك، مع ذ�، احللقة الوس�یطة اليت متر  �د ما العراق،

من �اللها لك القدرات العسكریة إال�رانیة ٕاىل دا�ل سور� �لمشاركة يف ٕادارة هذه أ�زمة، ٕاىل �انب 
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مرص، وٕارسائیل، (ٔ�طراف ٔ�خرى خيتلف قرهبا وبعدها عن أ�زمة �كَرب ٔ�و صغَر اتصالها مبصاحل ت� القوى 
  ).اخل...و�ر�یا، وأ�ردن، ودول اخللیج العريب

ویبلغ التعق�د مداه عندما یبد�ٔ احلدیث عن أ�طراف ا�ولیة وحضورها يف ٕادارة أ�زمة دا�ل سور�؛ 
فهناك الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، وروس�یا �حتادیة، و�حتاد أ�وريب، والصني، ويه القوى أ�ربع 

  .�رب ٔ�دوات خمتلفة، ولها ت�ٔثري �بري يف تدبري أ�زمة -�شلك ٔ�و ب�ٓخر–�ولیة، واحلارضة الرئ�س�یة ا

قوات ففي ترصحي لرئ�س ٔ�راكن ال. ومن ٔ�مه النتاجئ املرتتبة عن تعقد ٔ�ي ٔ�زمة دولیة، ٕاطا� ٔ�مدها
�ة بتوج�ه الرضبة ٕاذا ما قامت الوال�ت املت�دة أ�مر�ك : "یيل م، �اء ما2013 املسل�ة أ�مر�ك�ة يف یولیو

ومن �انب رصح �ئب رئ�س ". العسكریة ٕاىل سوریة، فسوف متتد أ�زمة ٕاىل عقد من الزمن �ىل أ�قل
احلرب أ�هلیة يف سور� وصلت ٕاىل طریق مسدود، ح�ث ال یو�د �ى �ٔي من "الوزراء السوري ب�ٔن 

وهذه لكها . )30("هام قادر �ىل هزمية ا�ٓخرفال النظام وال املعارضة �ٔ�د...الطرفني القوة الاكف�ة لهزمية ا�ٓخر
�لغة  -حبسن نیة–مؤرشات �ىل ٔ�ن أ�زمة يف سور� مرحشة ٔ�ن متتد يف الزمان ٔ�كرث، ما مل یرتك ا�ال 

احلوار، واليت فشلت يف ٔ�كرث من م�اس�بة يف وضع �د �لموا�ات العسكریة، عن طریق وقف ٕاطالق 
ن الشعب السوري من تقر�ر مصريه بدون تد�ل �ار�، لكن النار، وٕاطالق معلیة س�یاس�یة سلمیة متك

، وتبادل ))31(النظام من �ة واملعارضة من اجلهة الثانیة(�دم جتا�س املواقف دا�ل الطرف الوا�د 
  .االهتامات بني الطرفني، �ٔ�ض لك حماوالت التقریب

واكنت ٔ�ول م�ادرة رمسیة �ارج�ة �ل�ل يف سور� اكنت ت� املبادرة العربیة أ�وىل اليت محلها ح�نه 
م، واليت تضمنت خطة 2011يف العارش من س�مترب ) ن��ل العريب. د(أ�مني العام جلامعة ا�ول العربیة 

، و�لمرة )32(تطرح اجلامعة العربیة، لكن النظام السوري رفض الت�اوب معها، ل ا�ميقراطيلالنتقال ٕاىل النظام 
�ىل ) �شار أ�سد(م، م�ادرهتا الثانیة اليت ح�ت الرئ�س السوري 2012الثانیة يف الثاين والعرش�ن من ینا�ر 

  .)33(، وهو أ�مر ا�ي قاب� نظام دمشق �لرفض)فاروق الرشع. د(نقل السلطة ٕاىل �ئبه یوم�ذ 

، اعُترب املرجع أ�ول �لقضیة )34("1ج�یف "مؤمتر  م، ُعقد2012ويف الثالثني من شهر یونیو 
. اكم� الصالح�ات التنف�ذیة" هیئة حمك انتقالیة"السوریة، وا�ي متخض عنه بیان ٔ�شار ٕاىل رضورة ت�ٔس�س 

م، عن جملس أ�من ا�ويل يف السابع والعرش�ن من شهر ٔ�كتو�ر 2118ق�ل ٔ�ن یصدر القرار ا�ي حيمل رمق 
د ٔ�مه املراجع الس�یاس�یة لٔ�زمة، �س��اده �ىل خطة املبعوث ا�ويل املشرتك لٔ�مم م، �عتباره 2013��ٔ

اليت �دت ملؤمتر . )35( )أ�مني العام أ�س�بق لٔ�مم املت�دة �ويف ٔ��ن(املت�دة واجلامعة العربیة لوقف العنف
ٕاىل سور�  ٔ�ممياعوث م، بناء �ىل دعوة املب2014ا�ي انعقد يف الثاين والعرش�ن من ینا�ر  )36("2ج�یف "
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، وهو املؤمتر ا�ي اكن مثرة �لتعاون أ�مر�يك الرويس �ش�ٔن �زع السالح الك�وي )37( )إال�راهمييأ�خرض (
  ".غوطة دمشق"السوري بعد جمزرة 

، يف الثالثني "1ف�ینا "ومل تتوقف اجلهود ا�ولیة الح�واء أ�زمة السوریة، بل تواصلت مع انعقاد لقاء 
، و�ابت عنه )ٕا�ران(م، وا�ي حرضه �لمرة أ�وىل، ٔ��د أ�طراف الفا�� املد�رة �لرصاع 2015ر من ٔ�كتو�

، و�اول من �ال� املؤمترون بلورة ٔ�رضیة لالنتقال )النظام واملعارضة السوریني(أ�طراف املبارشة 
و�دة يف الس�یايس، لكن اخ�الفهم �ل املس�تق�ل الس�یايس لنظام أ�سد �ال دون اخلروج بصیغة م

م، ا�ي ٔ�سفر عن 2015، يف الرابع عرش من شهر نونرب "2ف�ینا "املوضوع، لی�اولوا مرة ٔ�خرى، يف لقاء 
خریطة طریق صاغهتا ا�ول الكربى، ونصت �ىل رضورة �شك�ل حكومة انتقالیة، وٕاجراء انت�ا�ت، وعقد 

  .تفاق �ىل مصري أ�سددون اال -كام يف ا�لقاء أ�ول–م�اح�ات بني النظام واملعارضة، لكن 

م، قرار 2015واس�تكامال �ات اجلهود، صدر عن جملس أ�من، يف الثامن عرشة من شهر د�سمرب 
، شلك� م�عطفًا ٔ�ساس�یًا يف مسار العملیة الس�یاس�یة؛ ٕاذ �اول ر�اة القرار ٔ�ن �كون بدایة 2254حيمل رمق 

شلك . اس��د �ىل مضمون ت� الو�ئق �دیدة �لتفاوض، وم�ضمنًا املرجعیات الس�یاس�یة السابقة، ح�ث
م، ام�دادًا لها، ٕاال ٔ�هنا توقفت بعد ا�رتاض قوات املعارضة �ىل �دم الزتام 2016، يف ینا�ر "3ج�یف "لقاء 

، وهو إال�اض ا�ي مل �س�تطع ا�لقاءات الالحقة يف ج�یف "�لب"النظام السوري بوقف جهامته �ىل 
الاكزاخس�تانیة، ح�ث انطلقت ال�س�ة أ�وىل مهنا يف " ٔ�س�تا�"اءات يف لُتف�ح سلس� �دیدة من ا�لق. تفادیه

 ٕا�شاءم، توصلت من �اللها لك من روس�یا و�ر�یا وٕا�ران ٕاىل اتفاق �ىل 2017الثالث والعرش�ن من ینا�ر 
�لیة ثالثیة ملراق�ة وقف  م 2017، �ىل ام�داد س�يت "�ٔس�تا�"النار، ٔ�عق�هتا �سخ ٔ�خرى من لقاءات  ٕاطالق�

م، واليت رٔ�ى فهيا املتابعني �لش�ٔن السوري نو�ا من ال�طل ا�ي خيدم النظام يف دمشق، ال س�� 2018و
ؤ�نه س�یطر �ىل مسا�ات واسعة بعد جتمید اجلهبات ا�ي مت االتفاق �لیه، وهو الرتت�ب ا�ي ٔ�فقد 

ومعها -هذه املعارضة  املعارضة معظم املناطق اليت اكنت حتت س�یطرهتا، �ٔضف ٕاىل ذ� ٔ�ن ٔ��لبیة ٔ�طیاف
  .)38(ال یعرتفون مبخر�ات �ٔس�تا� مسارًا س�یاس�یًا �ل�ل يف سور� -وا�متع ا�ويل

ورمغ تعدد ا�لقاءات ا�ولیة اليت تعقد لغایة التوصل ٕاىل �ل س�یايس يف سور�، لكن مصاحل وم�اطق 
راف ا�متعة؛ ذ� ٔ�ن �ارطة نفوذ ا�ول اليت �شارك يف هذه املؤمترات يه اليت حتدد ٔ�ي اتفاق بني أ�ط

للك من الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة،  إالسرتاتیجیةالرصاع �ىل أ�رض السوریة توحض تبا�ن احلسا�ت 
  خطوط املصاحل ف� ب�هنم؛ -يف �ٓن–وروس�یا، و�ر�یا، وٕا�ران اليت تتقاطع وتفرتق 

وصوًال ٕاىل احلد من النفوذ ، "داعش"فلوجود واش�نطن اعتبارات كثرية، �ىل رٔ�سها حماربة تنظمي 
ة �لفاهئا؛ ر إال�راين يف املنطقة، �هیك عن �ركزيها �ىل الرثوات اليت �زخر هبا املناطق اليت تقع حتت س�یط
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مفناطق رشق هنر الفرات، اليت �شلك ما �ربو عن ثلث مسا�ة أ�رض السوریة، تعد� �ل�س�بة لواش�نطن 
الغاز  ٕانتاجمن % 45من ا�زون النفطي و % 90، �لامً ٔ�هنا حتتكر ما �زید عن ٕاسرتاتیجیةق�� 

ومن �هتا، ال ختفي ٕا�ران ٔ�طامعها اجلیوس�یاس�یة، ومتددها من طهران ٕاىل بريوت مرورا . )39(السوري
م؛ مفوسكو �رغب يف عودة 2015م�ذ تد�لها العسكري �ام  ٕاسرتاتیجیهتأ�ما روس�یا، ف�وحضت . بدمشق

ٕاىل املنطقة بعد خفوت نفوذها فهيا، لتعمل �ىل �س�تعادة بت��یت قوا�د عسكریة دامئة �ىل الضفة قویة 
يف �ني مل ختف �ر�یا قلقها عندما رٔ�ت و�دات امحلایة الكردیة �سعى ٕالقامة دو� لها �ىل . املتوسطیة
بعملیات عسكریة سا�دهتا �ىل ، ومبباركة من أ�مر�اكن والربیطانیني والفر�س�یني، واليت وا�هتا )40(�دودها

  .ٔ�ن جتد لها موط�ٔ قدم يف الشامل السوري

ولعل ما �زید من تعقد الوصول ٕاىل �سویة س�یاس�یة �لحرب يف سوریة، ٔ�ن لك ا�ول املتصار�ة �ىل 
النفوذ �ىل أ�رايض السوریة ال �كف عن تبادل االهتامات ف� ب�هنا عن مسؤولیة عرق� املبادرات املقرت�ة 

 .أ�زمة؛ ح�ث �رى لك طرف ٔ�ن �ريه هو من یعیق التوصل ٕاىل ت� ال�سویة وهيدد الو�دة السوریةحلل 
ٕاذ يف الوقت ا�ي یغیب ف�ه احلل الس�یايس يف احلرب السوریة، حيرض رصاع ا�ول �ىل الرثوات 

  ".سور� املف�دة"ف� یعرف بـــ إالسرتاتیجیةالباطنیة، ونفوذها �ىل املناطق 

  س��اریوهات خمر�ات رصاع النفوذ: ايناملطلب الث

يه السمة البارزة لٔ�زمة السوریة، ) ٔ�و ما یطلق �لیه رصاع العوامص(حفرب النفوذ ورصاع املصاحل 
ذ� ٔ�ن القمم ا�ولیة حول أ�زمة مل �كن لؤ�دها بقدر ما يه لقاءات ٕالدارة املصاحل يف سور�؛ فغیاب 

من ش�ٔنه ٕاال ٔ�ن یف�ح الباب �ىل مرصاعیه ٔ�مام تفاهامت كربى ال�سویة الس�یايس عن هكذا ٔ�زمة لن �كن 
   .املنطقة ومقایضات حتدد خرائط النفوذ يف

ٕان تعق�د أ�زمة السوریة انعكس حىت �ىل س�بل التعامل معها من طرف القوى ا�ولیة اليت تدفع ٕاىل 
 ٕاطالقمفثًال ٔ�مام . الوصول ٕاىل وضع �د لها، وٕان اكنت هذه املبادرات مل ولن خترج عن نطاق حامیة املصاحل

�س�تطع الطرفان جتاوز السمة  ، و�رح�ب واش�نطن هبا، مل)41(روس�یا ملبادرة �زع السالح الك�وي السوري
�لیات وس�بل تزنیل هذه املبادرة �ىل ٔ�رض الواقع؛ ٕاذ يف  املعقدة خلیوط أ�زمة؛ ٕاذ رس�ان ما اخ�لفا حول �

املبادرة حنو العمل �ىل ٕاحقام جملس ) ومعها �حتاد أ�وريب(الوقت ا�ي و�ت الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة 
رضورة العمل �ىل اس�تصدار قرار من ا�لس، ويف ٕاطار الفصل السابع أ�من يف تنف�ذ بنودها، من �الل 

رفضها �لتو�ه أ�مر�يك يف هذا  -وبدر�ة ٔ�قل رصا�ة الصني–، ٔ��لنت روس�یا )42(من م�ثاق أ�مم املت�دة
الباب، و�اال دون صدور هذا القرار، حىت ال تتكرر التجربة ا�لی��ة اليت �ربا ام�ناعهام عن التصویت لصاحل 

لقرار ا�ي اس�تصدرته واش�نطن من ا�لس يف امللف ا�لیيب، وحبمك ٔ�ن �م�ناع عن التصویت ال مينع ا



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
The Fifth Issue- November2020. 

 

 ا  امن او رات

 .2020 م-ااد 
 

  

 

 

41 

 

صدور القرار، فقد جنحت واش�نطن و�يق الك�� الغربیة من الظفر هبذا القرار، ومن مث وضع الید �ىل لك 
  .�روات لی��ا الطبیعیة الیوم، و�ىل جزء �بري من �ارطهتا الس�یاس�یة

احلا� السوریة �ا� �ادة ودق�قة جيعل مهنا �ا� یصعب الت��ؤ خبصوصها �شلك دق�ق، لتظل ٕان �ون 
  :الس��اریوهات املمكن طر�ا قامئة دون سهو� �رج�ح ٔ��دمه عن ا�ٓخر، ويه اكلتايل

  ٕاما ٔ�ن ی��رص النظام �ىل القوى املعارضة؛ -

  ٔ�و ت��رص املعارضة �ىل النظام؛ -

 .�لطرفني، تنعدم فهيا صفة املنترص واملهنزم" صفریة"ٔ�و ٔ�ن �كون املباراة  -

؛ فلو )43(ولك س��اریو من هذه الس��اریوهات الثالث � تداعیات �ىل القوى ا�ولیة إالقلميیة وا�ولیة
�نتصار نظام �شار أ�سد، وكن���ة م�ارشة لهذه ا�هنایة، س�ی�ش�ٔ الهالل الش�یعي، ا�ي س�ميتد  أ�زمةا�هتت 

اليت �سعى ٕا�هيا ٕا�ران م�ذ تفجر  إالسرتاتیجیة، مرورا �سور� والعراق، ٔ��د العنارص من ٕا�ران ٕاىل لبنان
وما س�شلكه هذا املعطى من ٕار�ك �ول اجلوار، وس�یؤ�ر ت�ٔثريا اسرتاتیجیًا . )44(م1979الثورة إال�رانیة س�نة 

  .)45(ا وبني ٕا�راناليت ب�هن إالسرتاتیجیةخطريًا، و�اصة �ىل ا�ول اخللیجیة �لنظر ٕاىل املش�ت 

�ل �نتصار ٕاىل قوى املعارضة، فأ�مر س��عقد ٔ�كرث بنظر جحم ا�اطر اليت قد تعقب ذ�، ٕاذ  ٔ�ما ٕاذا �
سالمویة راد�اكلیة تقوم ٕاما �ىل جهبة إ س�ی�يل السا�ة لفائدة ق�ام دو�  ٕان زوال النظام العلوي يف سور�

–، يف �ني یظل اح�ل تقس�مي سور� )داعش(النرصة، ٔ�و �ىل تنظمي ا�و� إالسالم�ة يف العراق والشام 
ٕاىل دویالت قد تتقد�ا ا�وی� الكردیة اليت قد ت�ش�هئا أ�قلیة الكردیة يف شامل رشق سور�،  -كن���ة �لثة

�ىل الضفة املتوسطیة شاميل لبنان، وا�و� الس��ة اليت س�ُتجهَل هویة ان�ءها ٔ�مام  وا�وی� العلویة الش�یعیة
، ولعل خطورة هذا الس��اریو تعكسها الرغبة ا�ولیة )النرصة وداعش(�خ�الف بني القوى الس��ة الكربى 

ل ب�اً� عربیة ٔ�خرى يف حتققه ٔ�وًال، مث ٕاماكنیة متدده ل�شم) رو� �ىل و�ه اخلصوصو الوال�ت املت�دة و�ٔ (
الرشق أ�وسط "مث " الرشق أ�وسط الك�ري"بدیال عن " (الرشق أ�وسط اجلدید"حتق�قًا ملرشوع 

 .)46(م2003، وا�ي یت��اه الب�ت أ�بیض م�ذ دخول العراق س�نة ")املوسع

  اخلامتة

ي حصل لصاحل النظام الرصاع �ىل مس�تق�ل سور� واملنطقة ال �زال قامئا، ورمغ التقدم املیداين ا� ٕان
رويس، ومبرا�اة احلسا�ت إالرسائیلیة،فٕان -و�لفائه، وا�ي مت وخصوصا يف اجلنوب، وبت�س�یق ٔ�مر�يك

 الرصا�ات املیدانیة يف شامل سور� ورشقها وبعض م�اطق اجلنوب س�س�متر حلني حسم القرار �ش�ٔن
   .مس�تق�ل النظام السوري
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ك مل حيسموا قرارمه �الجتاه الاكمل حنو روس�یا وٕا�ران، ومه فا�ور الرتيك ال �زال فا�ًال، وأ��را
�راعون املوقف أ�مر�يك وبعض ا�ول العربیة؛ كذ�، فٕان ا�ٔ�راد مل یت�ذوا القرار ا�هنايئ �التفاق مع النظام 

وٕان لك اخلیارات ال �زال قامئة؛ ويف سور� عرشات أ�لوف من املقاتلني أ��انب والعرب . السوري
 .وریني مل ید�لوا يف ال�سویة حىت ا�ٓنوالس

لك هذه املعطیات و�ريها تو� ب�ٔن الرصاع مس�متر واحللول س�ت�ٔ�ذ بعض الوقت؛ وجتمع لك الرؤى 
  . �ىل ٔ�ن مس�تق�ل الوضع يف سور� س�یكون � ت�ٔثري �ىل لك أ�وضاع يف املنطقة

اجئها، وأ�زمة السوریة �تت يف فالعالقات الس�یاس�یة ا�ولیة يف هذا العرص ��ات یصعب الت��ؤ ب��
ببدء مر�� �املیة قد  وصولها لهذا املاكن املعقد لهو ٕایذان م�ناول القوى الكربى العاملیة وإالقلميیة، ؤ�ن

 �دیدة، ٔ�و �سامه يف مشولیة وا�ساع القوى من ذوي الرؤیة إالمرب�لیة مبقای�س ت�شلك �ىل ٕا�رها نُُظم �املیة
؛ ف� احملور�ن املتصار�ني يف املنطقة یضغطان ليك �كون نتاجئ الرصاع لصاحل لك القرن احلادي والعرش�ن

لكن رمغ �خ�الف يف التفاصیل، فٕانه ميكن القول ٕان املرا�ل املق�� من أ�زمة س�تكون �امسة �ىل . مهنام
، بل صعید مس�تق�ل الرصاع يف سور�، وٕان ن���ة هذا الرصاع لن حتسم فقط مس�تق�ل سور� ونظا�ا

س�یكون لها ت�ٔثري م�ارش �ىل دول املنطقة والنظام إالقلميي وا�ويل، ف�ٔي مس�تق�ل ی��ظر املنطقة، ومن بعدها 
  الفضاء إالقلميي العريب �لك؟

  إال�االت

                                                   
الشـرق العريب  أ�مة إالسالم�ة يف ٕاسطنبول، مركز أ�س�باب والتطورات، دراسة مقدمة ملؤمتر..التوبة، �ازي، الثورة السوریة )1(

  .2012یولیو  1، لندنوإالسرتاتیجیة��راسات احلضاریة 
  : معن، فهد،الثورة السوریة قصة البدایة، مقال م�شور �ىل الرابط )2(

  https://www.omrandirasat.org/sites/default/files/الثورة%20السوریة%20قصة%20البدایة_0

  )�10:30ىل السا�ة  �13.11.2019رخي ا�خول �ىل املوقع (
م، واليت �دت لالتفاق النووي 2012يت حصلت يف سلطنة عامن يف غشت إال�رانیة ال أ�مر�ك�ةوٕان اكن البعض �رى ٔ�ن ا�لقاءات ) 3(

حتیید املعارضة، وتعومي النظام، وٕارشاك املیل�ش�یات الش�یعیة وحتویلها (ة السوریة مدا ختص أ�ز إال�راين، وهو االتفاق ا�ي تضمن بنو 
�يك مٔ�ه إال�رانیون، بل أ�مر هو متوضع ٕا�راين �س�یطرة و�لتايل ال ميكن، واحلا� هذه، احلدیث عن فراغ ٔ�مر ). ٕاىل قوى ش�به نظام�ة

  .و�سهیل ٔ�مر�ك�ني
ودراسة الس�یاسات،  ا�و�ة،  �دلیة امجلود وإالصالح، املركز العريب لٔ�حباث..دمحم جامل، �روت، العقد أ��ري يف �رخي سوریة )4(

  .330،ص 2013مارس 
مل �كن مّ� تصورًا واحضًا؛ حفىت �دیثه عن خروج �شار أ�سد من احلمك اكن خيضع �لتقلبات، ) ٔ�و�ما(الرئ�س أ�مر�يك السابق  )5(

م لیت�دث عن ق�ول �ٔ�سد مضن خطة مر�لیة ی��غي 2015وهو اس�تكامًال �لترصحيات أ�مر�ك�ة املتناقضة؛ فقد خرج كريي يف مارس 
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عن ٔ�ن أ�سد فقد رشعیته، لتعود مرة ٔ�خرى  -رمغ ذ�–الرتاجع عن هذا الترصحي ب�ٔن واش�نطن مل ترتاجع  التفاوض معه، ق�ل ٔ�ن یمت
مع الق�ول �لشخصیات اليت ) ا�ي شلك يف الر�ض(م �لضغط �ىل املعارضة السوریة ٕال�ادة �شك�ل الوفد التفاويض 2015يف هنایة 

لك هذه التذبذ�ت تؤكد مبا ال ...ئ�س �شار أ�سد �جزء من املر�� �نتقالیة�سعى موسكو لفرضها، و�دم ��رتاض �ىل خشصیة الر 
  .یدع جماال �لریبة �ىل �دم ام�الك الوال�ت املت�دة لتصور واحض حنو أ�زمة وس�بل اح�واءها

ب والس�الم، دار الك�اب ر دراسة شام� لنظریة توازن القوى و�القهتا اجلدل��ة ب�احل..ٕا�راهمي، ٔ�بو خزام، احلروب وتوازن القوى )6(
  .40،ص 2014، الطبعة الثانیة، بريوت ،اجلدید

اخلاصة  ف�ینا ودمع بیا�ت ج�یف بیان فقد اعمتد �ددا من البنود؛ - وهو مرشوع قرار ٔ�مرييك- 2254تضمن القرار ا�ي حيمل رمق  )7(
يف سور�، وشدد �ىل ٔ�ن الشعب السوري  الزناع ٕاهناءهبدف  �نتقال الس�یايس �سور�، �عتبارها أ�رضیة أ�ساس�یة لتحق�ق معلیة

�ىل "نظام واملعارضة السوریْني �لمشاركة ممثيل ال   ونص القرار �ىل دعوة أ�مني العام لٔ�مم املت�دة هو من س�ی�دد مس�تق�ل سور�؛
هبدف التوصل ٕاىل " �2016ش�ٔن مسار �نتقال الس�یايس، �ىل ٔ�ن تبدٔ� ت� املفاوضات مطلع ینا�ر  يف مفاوضات رمسیة" و�ه الرس�ة

الرام�ة ٕاىل  أ�مم املت�دة �ود ٔ�قر بدور ا�مو�ة ا�ولیة �مع سور�، �عتبارها املنرب احملوري ل�سهیل كام ؛"�سویة س�یاس�یة دامئة لٔ�زمة
املت�دة ل�شك�ل ؤ�عرب عن دمع جملس أ�من �لمسار الس�یايس السوري حتت ٕارشاف أ�مم  حتق�ق �سویة س�یاس�یة دامئة يف سور�؛

و�دد القرار  هیئة حمك ذات مصداق�ة، و�شمل امجلیع و�ري طائف�ة، واع�د مسار صیا�ة دس�تور �دید لسور� يف غضون س�تة ٔ�شهر؛
كام ٔ�عرب  حتت ٕارشاف أ�مم املت�دة؛ شهرا 18 دمع جملس أ�من ٕاجراء انت�ا�ت حرة و�زهية �ىل ٔ�ساس ا�س�تور اجلدید يف غضون

أ�من لرضورة التوصل ٕاىل وقف ٕالطالق النار يف اكفة املناطق السوریة �ال اختاذ ممثيل النظام واملعارضة السوریة  عن دمع جملس
مجیع أ�طراف  -�ٕالجامع 15ا�ي صوت �لیه أ�عضاء الـ- وطالب القرار  اخلطوات أ�وىل حنو �نتقال الس�یايس �ر�ایة أ�مم املت�دة؛

مجیع أ�طراف يف " 2254ٔ�وىص القرار رمق  ومن ٔ��ل حتق�ق هذه أ�هداف ضد املدنیني �شلك فوري؛ يف سور� بوقف مجیع الهجامت
  ".من ٔ��ل املسامهة يف فرص الق�ام بعملیة س�یاس�یة وحتق�ق وقف دامئ ٕالطالق النار سور� �ختاذ تدابري لبناء الثقة

السوریة �لك�اب،  جامل �لیل صبح، الهیئة العامة: و�، �رمجةالسوریون والطریق ٕاىل ٔ�ور..فولف�اجن، �ور، هاربون من املوت )8(
  .151،ص 2016القاهرة

  .73، ص 2016خرض، �لوان، القوى العاملیة والتواز�ت إالقلميیة، دار ٔ�سامة، الطبعة الثانیة، عامن  )9(
ماجس�تري، �امعة قاصد مر�ح، ورق�، اجلزا�ر  أ�مين لروس�یا يف سوریة بعد ثورات الربیع العريب، رسا� بلجهم، ٔ�سامء، ا�ور )10(

2016 .  
الثورات "اكنت تعارض دامئًا ما یُعرف بــ ) سري� الفروف(م، و�ىل لسان وز�ر �ارج�هتا 2011روس�یا، وم�ذ البدایة، يف فربا�ر  )11(

  ء �حلراك يف بعض الب�ان العربیة،، بل ٕانه مت مقع بعض التظاهرات اليت خرجت فهيا امجلاهري الروس�یة ضد النظام، اق�دا"العربیة
  .58، ص �2010هنیارات والتفرد القطيب، رشاد�رس، بريوت  سعد، ��شا لطفي، هیئة أ�مم املت�دة وعصـر )12(
، 2013، 17القانونیة والس�یاس�یة،�دد �لیوي،حسني والیارسي،ؤ��رس،أ�زمة السوریة واملواقف ا�ولیة،جم� الكوفة �لعلوم )13(

  .419-404ص
وذ� �ىل غرار أ�ج�دة إال�رانیة؛ فٕاذا اكن �ى طهران هاجس ٕاقامة إالمرباطوریة الفارس�یة، وهاجس �رش قمي مذهبیة �ىل ضوء  )14(

  .م، فروس�یا يه أ�خرى تطرح القضیة ا�ی��ة بقوة، �اصة ؤ�هنا تعترب نفسها �ام�ة املس�یحیة أ�رتودو�س�یة يف العامل1979م�ادئ ثورة 
ویقال ب�ٔن الرئ�س بوتني هو من بني املعجبني ب�ٔفاكره ". الوراثة"ف�لسوف املعروف ٔ�لكس�ندر دوغن، وهو صاحب نظریة ومهنم ال  )15(

  .ؤ�طرو�اته
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ٔ�زمة الفرتة �نتقالیة، مركز اجلز�رة ��راسات، سلس� ٔ�وراق .اس�تعادة روس�یا ماكنة القطب ا�ويل�اطف معمتد، عبد امحلید،  )16(

  .12، ص 2009ا�ار العربیة�لعلوم �رشون، بريوت، 12اجلز�رة، رمق 
ا�ي وقعه ممثلو احلكومة أ�و�رانیة و�نفصالیون �ر�ایة روس�یا وم�ظمة أ�من " 1اتفاق م��سك"من ٔ��رز النقاط ال�سع يف  )17(

  : �امصة روس�یا البیضاء ما یيل  م��سك يف 2014س�مترب  20والتعاون يف ٔ�ورو� یوم 

  ؛ملوسكو لفصل القوات احلكوم�ة عن املقاتلني املوالني) لكم من لك �انب 15(�از� مساحهتا ثالثون �یلومرتا ٕا�شاء م�طقة  -

  ٕاىل احلدود اخلارج�ة �لمنطقة العاز�؛ "واملر�زقة ة وكذ� التجهزيات العسكریة واملقاتلنيمجیع ا�مو�ات املسل�"حسب  -

  �ٔهو�؛�دم اس�تعامل أ�سل�ة الثق�� يف املناطق امل -

  .م�ع املقاتالت والطا�رات بدون طیار من الت�لیق فوق املنطقة أ�م�یة اليت س�تكون حتت مراق�ة م�ظمة أ�من والتعاون يف ٔ�ورو� -

فربا�ر  12یوم  التفاق وروس�یا وفر�سا ؤ�ملانیا ٔ�و�رانیا ، وتوصل من �ال� قادة "1اتفاق م��سك"فهو تطو�ر لـ "2اتفاق م��سك"ٔ�ما 
 5نص �ىل �سع نقاط هتدف ٕاىل �رس�یخ �روتو�ول وقف ٕاطالق النار يف رشق ٔ�و�رانیا املوقع بني هذه أ�طراف يف ، ح�ث 2015
  .، وا�ي جرى ا�هتاكه مرارا من ق�ل القوات احلكوم�ة أ�و�رانیة و�نفصالیني2014س�مترب 

(18) Adams, SIMON. “Failure to Protect: Syria and the UN Security Council,” The GlobalCentre for the 
Responsibility to Protect, no. 5, March, 2015. 

، ص 2016وال�رش، الطبعة الثانیة، إالسك�دریة  فلسفة العالقات ا�ولیة،دار الوفاء �لطبا�ة ٔ�محد، مخ�س �س�یوين،هبة هللا، )19(
124.  

، مت توق�عها بني )وصفت �لرسیة(اجلد�ر �ملالحظة ٔ�ن حىت روس�یا وٕان اكنت �ربطها اتفاق�ة  ��فاع املشرتك مع نظام دمشق )20(
، طالب النظام السوري من موسكو التد�ل يف أ�زمة و�شلك م�ارش، ٕاال ٔ�ن الروس مل �س�تطیعوا 2015غشت  26الطرفني يف 

رات قام هبا نتانیاهو ملوسكو والرئ�س بوتني لتل ٔ�ب�ب، قد �كون هذا أ��ري جنح �اللها يف الت�اوب مع هذا الطلب ٕاال بعد �دة ز�
ب�ٔن موسكو �س�تطاعهتا ٔ�ن تلعب دورًا ٕاجيابیًا يف سور�، لیعقب هذا التواصل بني  - و�ربها واش�نطن–ٕاق�اع سلطات تل ٔ�ب�ب 

  .وء أ�خرض لروس�یا �لتد�ل هبذا الشلك، وا�ي ٔ�عطى الض"كريي-الفروف"الطرفني توق�ع ما ُعرف �تفاق 
  .94، ص 2001دراسات الو�دة العربیة،بريوت عبد املنعم مسعد،نیفني،صنع القرار يف ٕا�ران والعالقات العربیة إال�رانیة،مركز )21(
  .77، ص2017لٔ�حباث وال�رش، بريوت  �نتقال من الثورة ٕاىل ا�و�، الش�بكة العربیة..حامدة، ٔ�مل،اخلربة إال�رانیة )22(
املركز العريب لٔ�حباث :أ�بعاد ا�ٓنیة و�نعاكسات املس�تق�لیة،:�يل حسني، �كري ،حمددات املوقف الرتيك من أ�زمة السوریة )23(

  .95، ص 2016ودراسة الس�یاسات، ا�و�ة 
  .76، ص 2013لطبعة أ�وىلالسوریة بني �س�تعصاء ا�ا�يل والتدویل، مركز الرشوق �لبحوث، ا أ�زمةا�راهمي، أ�صیل،  )24(
، 2013، 17الكوفة �لعلوم القانونیة والس�یاس�یة،�دد  قرارات يف ت�ٔثريات البعد إالقلميي،جم�..دمحم العامري،اب�سام،أ�زمة السوریة )25(

  .237-219ص
،ص 2004بیك�ان،الر�ضٔ�سامة ٕاسرب، مك�بة الع : اس�ت�دام القوة يف الشؤون العاملیة، �رمجة..نعوم، �شومسيك، ا�ول املارقة )26(

113.  
، رشكة املطبو�ات �ل�شـر والتوزیع، الطبعة 2011أ�بعاد اجلیوس�یاس�یة ٔ�زمة ..جامل، وا�مي، رصاع القوى الكربى �ىل سور� )27(

  .34، ص2017الثانیة،بريوت 
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الرصاع السوري،  دراسة لتحوالت ٔ�دوار الفا�لني إالقلميیني يف مرسح..حشود، نور ا��ن،ج�وبولی��ك أ�زمة السوریة بعد الثورة )28(

  .67-65، ص ص 2017، ینا�ر 16دفا�ر الس�یاسة والقانون، العدد 
، ٔ�غسطس 98اء حـول اخلل�یج، العدد السلمي، دمحم �ن صقر، ٕا�ران وحزب هللا واملوقف من الصــراع يف سـور�، جمل�ة �ٓر  )29(

  .46-42، ص2015
رايم طوقان، ا�ار العربیة �لعلوم �رشون، بريوت :قصة احلرب أ�هلیة وما �ىل العامل ٔ�ن یتوقع، �رمجة..ر�ز، ٕارلیخ، دا�ل سوریة )30(

  .93، ص2015
ح�ث ندد �ح�اكمه ٕاىل القوة يف التعامل مع املدنیني، هامج االئتالف السوري املعارض تنظمي ا�و� إالسالم�ة يف العراق والشام،  )31(

ومع� �ىل حماربة كتائب اجل�ش احلر، ؤ�ن ممارسات التنظمي یعد شً� من ٔ�شاكل اخلروج عن الثورة السوریة، مهتام التنظمي، يف بیان 
  .� �ىل الس�یادة الوطنیة السوریةٔ�صدره، �لق�ام ب��ف�ذ ٔ�ج�دات �ارج�ة، وا�عوة ٕاىل ق�ام دو� �دیدة، يف سلوك �شلك تعد

  .384،ص 2013ٔ�رسار بعثة اجلامعة العربیة ٕاىل سور�، م�شورات العبیاكن، الر�ض ..ٔ�نور، ما�، ثورة ٔ�مة )32(

(33) Makovsky, Alan. “Syria under Bashar Al–Asad: The Domestic scene and the ‘Chinese Model’ of 
reform”, policy watch, Washington Institute for Near East Policy, no.512, January 2015. 

  : ، م�شور �ىل الرابط"1ج�یف "مؤمتر  )34(

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/1/26/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D 8%
A7%D9%82-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%811 

  )�14:00ىل السا�ة  �21.06.2019رخي ا�خول �ىل املوقع (
  .216، مرجع سابق، ص ...ٔ�نور، ما�، ثورة ٔ�مة )35(

  : وحتد�ت الب��ة احمللیة وإالقلميیة، مقال م�شور �ىل الرابط"2ج�یف"مؤمتر السالم 

http://www.dohainstitute.org/file/Get/d459e738-1cc1-4529-9df1-13024d905493.pdf 

  )�22:30ىل السا�ة  �16.07.2019رخي ا�خول �ىل املوقع (
 ئ�كّد الوس�یط املزدوج �ل�امعة العربیة وأ�مم املت�دة يف �سویة أ�زمة السوریة، وز�ر اخلارج��ة اجلزائـري أ�س�بق،ا�بلومايس أ�مم )37(

فاروق الرشع، ٕاذ حيتفظ حزب  الرئاسة السوریة رفضت �رت�ب لقاء لٕال�راهميي مع �ئب رئ�س امجلهوریة الس�ید أ�خرض إال�راهميي، ٔ�ن
 النظام يف دمشق �ىل عزل الرئ�س �شار البعث �لس�ید فاروق الرشع �ورقة ٔ��رية �لحفاظ �ىل بقائه، يف �ال حتق�ق اتفاق قد یـرمغ

  . أ�سد من م�صبه
  : ور �ىل الرابطاملُعارضة ت�رشذم والنظام �سرتد ٔ�نفاسه، مقال م�ش..اسامعیل، عزام، س�بع س�نوات من أ�زمة السوریة )38(

https://www.dw.com/ar/7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-D9%85%D9%86-
%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%87/a-42994399 

  )�20:30ىل السا�ة  �05.11.2019رخي ا�خول �ىل املوقع ( 
، 2014قزو�ن،دار د�� �ل�رش والتوزیع عامن حبرخضري،إالسرتاتیجیة النفطیة أ�مر�ك�ة يف دول حوض  عباس ٔ�محد النداوي، )39(

  .138ص
  : والس��اریوهات املتوقعة، مقال م�شور �ىل الرابط امل�ٔزق احلايل..الرت�یة-حسني �كري،�يل،الثورة السوریة يف املعاد� إال�رانیة )40(

http://www.dohainstitute.org/file/Get/78e668c5-4dfa-40ea-adae-f0d30d004972.pdf 
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  )�10:30ىل السا�ة  �13.11.2019رخي ا�خول �ىل املوقع (
  .113، مرجع سابق، ص ...أ�مين لروس�یا بلجهم، ٔ�سامء، ا�ور )41(
الطبعة الثانیة، الق�اهرة  والتوزیع، والرتمج�ة �ل�شــر أ�هـرام فش�ل مـزمن وٕاص�الح ممكـن، مركـز..جملس أ�من. ٔ�محد، ٔ�محد س�ید )42(

  .124، ص 2016
أ�وسط، ش�بكة احملامني  املطرو�ة، الرصاع �ىل الرشق القوم�ةمصطفى، رفعت، مس�تق�ل الوطن العريب يف ضوء املرشو�ات  )43(

  .35، ص 2016العرب،الر�ض 
  .77، ص2017لٔ�حباث وال�رش، بريوت  �نتقال من الثورة ٕاىل ا�و�، الش�بكة العربیة..حامدة، ٔ�مل،اخلربة إال�رانیة )44(
، 2008،مركز اخللیج لٔ�حباث، ديب )2000- 1979(العت�يب،م�صور،الس�یاسة إال�رانیة جتاه دول جملس التعاون اخللیجي حسن،  )45(

  .113ص
 العربیة �لعلوم ع�امر ش�یخوين، ا�ار: العلویـون السـوریون يف احلـرب والس�مل، �رمج�ة..مسیث، لیون غو�، دائـرة اخلـوف )46(

  .327، ص 2016بريوت�شـرون، الطبعة أ�وىل، 
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�لیات ال�سویة الس�یاس�یة والقانونیة �لمناز�ات ا�ولیة   نظرة يف �

A look at political and legal settlement mechanisms  
for settling international disputes 

 
  Dr. Muwafaq Mustafa Al-Khazraji    موفق مصطفى الخزرجي/ د

   أستاذ مشارك
  muwfq.m@gmail.com: البرید االلكتروني

 

  

 ملخص

ٕان حفظ السمل وأ�من ا�ولیني هو ٔ�مه ٔ�هداف م�ظمة أ�مم املت�دة، ح�ث اكنت املناز�ات ا�ولیة 
ؤ��ل ذ� ٔ�لزم املیثاق ا�ول �الم�ناع عن اس�ت�دام القوة �ٔو . والزالت معض� �برية توا�ه ا�متع ا�ويل

هتا �لوسائل السلمیة �ىل و�ه ال جيعل ا�هتدید �س�ت�دا�ا يف م�از�اهتم ا�ولیة، وقرر ٔ�ن تفض ا�ول م�از�ا
�لیات م�عددة وذات طبیعة م�غا�رة واخ�یاریة امل السمل وأ�من ا�ولیني عرضة �لخطر، و�اء  یثاق بوسائل و�

ول�ست حرصیة، ف�ناول البحث ٔ�نواع هذه الوسائل السلمیة ويه املفاوضات واملساعي امحلیدة والوساطة 
ل�سویة القضائیة، وبني البحث سامت لك طریقة وظروف اس�ت�دا�ا والتحق�ق والتوف�ق، والتحكمي وا

لت��اسب مع طبیعة الزنا�ات يف الوقت احلارض، وتعد هذه الوسائل ا�ٔكرث ش�یو�ًا وذات فا�لیة يف �سویة 
  .العدید من املناز�ات ا�ولیة

 .قضاء دويل -وساطة؛ حتكمي دويل - مساعي محیدة - مفاوضة :اللكامت املف�اح�ة

Summary 

The study of maintaining peace and security is the most important goal of the United 
Nations, as international disputes still constitute a major dilemma facing the international 
community. The face of international peace is at risk. The Charter of the world organization 
came with multiple means and mechanisms of a variable and experimental nature, 

Not exclusive. The research dealt with these types of peaceful political means, such as 
negotiations, good offices, mediation, investigation, and conciliation, arbitration, and judicial 
settlement, and the role of the United Nations in settling international disputes at present, and 
these are the most common means for settling international disputes. The research 
demonstrates the characteristics of each method and conditions for its use to suit the nature 
of conflicts today. These are the most available and effective means for settling many 
international disputes 

key words:  Negotiations- Good Offices- Mediation- International Arbitration 
International Judiciary. 
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  مقدمة

ٕان م�دٔ� ال�سویة السلمیة �لمناز�ات ا�ولیة یعترب من املبادئ أ�ساس�یة اليت اهمت هبا القانون ا�ويل 
وجترید اس�ت�دام  م�ذ عهد عصبة أ�مم، ح�ث ٕان �ایة القانون ا�ويل حتق�ق وصون السمل وأ�من ا�ولیني

 1919عصبة أ�مم  ٕا�شاءالقوة يف فض املناز�ات ا�ولیة من ٔ�ساسها الرشعي، واكنت ت� يه الغایة من 
مصاحلها  الخ�الف، ومبا ٔ�ن الس�ب املبارش �لحرب والعنف هو دامئا �زاع بني ا�ول 1945وأ�مم املت�دة �ام 

یق�يض �ًال لت� الزنا�ات، وطرق  �سویة الزنا�ات وتعارض س�یاساهتا، �ا ف�ٔن اس�تقرار ا�متع ا�ويل 
ا�ولیة جتدها يف القانون ا�ويل العام، ويف �دد �بري من معاهدات م�عددة أ�طراف ل�سویة الزنا�ات 

ٕاقلميیة م�ل  اتفاق�ات، ؤ��رمت 1928، وم�ثاق �ر�س 1907و  1899الهاي  اتفاق�اتومهنا  سلمیًا،
ل�سویة املناز�ات �لوسائل  1957أ�وربیة  واالتفاق�ات، 1948السلمیة  املعاهدة أ�مر�ك�ة �ل�سویة

  . ثنائیة تتضمن بنودًا تتعلق ب�سویة املناز�ات اتفاق�اتالسلمیة، وتو�د 

، ومهنا التفاوض والتحق�ق والوساطة )33/1املادة (و�كرر املیثاق ٔ�سالیب �سویة املناز�ات ا�ولیة يف 
ة القضائیة ویلزم ا�ول أ�طراف يف �ٔي �زاع هيدد حفظ السمل وأ�من ا�ولیني والتوف�ق والتحكمي وال�سوی

ویعرضه �لخطر، البحث عن �ل �لوسائل املذ�ورة �ٓنفًا ٔ�و �ريها من الوسائل السلمیة اليت ختتارها، م�ل 
تد�ل جملس  اخل، واعترب املیثاق ٔ�ن...ال�شاور ٔ�و عقد املؤمترات ا�ولیة ٔ�و عرض الزناع �ىل جملس أ�من 

 .أ�من يف ٔ�ي �الف ٔ�و �زاع ال یمت ٕاال بعد فشل هذه الوسائل يف �ل الزناع

  موضوع البحث

توضیح ٔ�مهیة الوسائل السلس�یة يف �سویة الزنا�ات ا�ولیة، و�یف تعمل، و�یف یمت اس�ت�دا�ا   
یة التحكمي وال�سویة واملؤسسات ذات الص�، نظرا لوجود فروق �مة بني لك مهنا، وكذ� الوسائل القانون 

�سویة �لزنا�ات، ويف ظل املامرسة  ٕاىلالقضائیة، ورمبا یمت اس�ت�دام هذه الوسائل مجعیًا وتفا�لیَا �لتوصل 
  .يف الوقت احلارض ا�ولیة لت��اسب والزنا�ات يف هذه الوسائل احلالیة اليت اقرتنت بتطو�ر

  هدف البحث

املناز�ات ا�ولیة، ائل السلمیة والقانونیة يف �ل وهيدف البحث ت��ان �یف�ة تطور تطبیقات الوس
 وءرات وأ�زمات وم�ع الرصا�ات وت�ٔمني أ�من والسالم يف العامل، �حلث �ىل التفاوض وا�لجلتخف�ف التو�

ا�بلوماس�یة الهادئة، وتعز�ز بعثات املساعي امحلیدة والوساطة والتوف�ق بني ٔ�طراف الزنا�ات ا�ولیة،  ٕاىل
�لیة معل اجلهاز القضايئ لٔ�مم  وت�ش�یط بعثات التحق�ق لتعمل حبیادیة و�زاهة وفقًا ٔ�غراض املیثاق، وعرض �

  .�ل املناز�ات اليت تعرض �لیه ٕاىلاملت�دة �لتوصل 
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  فرضیة البحث

  :ٔ��ل حتق�ق هدف هذا البحث، ف�ٔن فرضیته س�تكون إال�ابة �ىل السؤال ا�ٓيت

�لیات ال�سویة السلمیة �لمناز�ات ا�ولیة معلیًا؟    �یف تعمل �

 مهنج البحث

الوسائل الس�یاس�یة والقانونیة يف �ل الزنا�ات ا�ولیة اليت نص �لهيا م�ثاق أ�مم  اس�ت�دامت��ع 
 ومالحظة لك من هذه الوسائل، و�شخیص التطور يف تطبیقاهتا، اس�ت�داماملت�دة، وحتدید الفوارق يف 

  .املنظامت ا�ولیة و�ٔ�خص أ�مم املت�دة يف الوقت احلارض لك مهنا يف اس�ت�داممدى 

  خطة البحث

املبحث أ�ول الطرق الس�یاس�یة يف �سویة املناز�ات  مقدمة وم�حثني و�امتة، تناول ٕاىلقسم البحث  
املفاوضات، واملساعي امحلیدة، والوساطة، والتحق�ق، مث التوف�ق، وعرض املبحث الثاين ا�ولیة، ويه 

 .الوسائل القضائیة يف �ل املناز�ات ا�ولیة ويه التحكمي ا�ويل والتقايض ٔ�مام حممكة العدل ا�ولیة

 ا�ولیة املناز�ات �سویة يف ا�بلوماس�یة �ٔو الس�یاس�یة الطرق: املبحث أ�ول

یعرف �صیف حىت الزناع ب�ٔنه حيدث ن���ة تقارب �ٔو تصادم بني اجتاهات خمتلفة ٔ�و �دم التوافق يف 
. �دم الق�ول �لوضع القامئ وحماو� تغیريه ٕاىلاملصاحل بني طرفني ٔ�و ٔ�كرث مما یدفع �ٔ�طراف املعنیة م�ارشة 

لتفا�ل معیارا ٔ�ساس�یا لتصنیف فالزناع �مكن يف معلیة التفا�ل بني طرفني �ىل أ�قل، و�شلك هذا ا
 إالراداتصربي مق� ف�ٔنه یعمتد مصطلح الرصاع بدال من الزناع، ویعرفه ب�ٔنه تنازع  ٕاسامعیل، ٔ�ما )1(الزناع

، مما وٕاماك�هتاالتنازع الناجت عن �خ�الف يف دوافع ا�ول ؤ�هدافها وتطلعاهتا ويف مواردها  الوطنیة، وهو
اختاذ قرارات ٔ�و ا�هتاج س�یاسات �ارج�ة ختتلف ٔ�كرث مما تتفق، ولكن �رمغ ذ� یظل الرصاع  ٕاىلیؤدي 

 ويف القانون ا�ويل �كون �لزناع معىن قانوين حمدد ال)2( .�لك تو�راته وضغوطه دون نقطة احلرب املسلح
، البد من توافر �شمل مجیع س��اریوهات �خ�الف،�ا فان اخلالف ليك تنطبق �لیه صفة الزناع ا�ويل

ی�ش�ٔ الزناع عندما �كون هناك �الف بني دولتني ٔ�و �یا�ت : رشوط الزناع ف�ه، و�متثل هذه الرشوط ��ٓيت
ختضع ٔ�حاكم القانون ا�ويل، مع وجود اد�اءات م�ناقضة بني أ�طراف، وممتث� �الخ�الف حول مس�ٔ� 

ع �ىل جملس أ�من، و�كون من ش�ٔن اس�مترار هذا معینة من الواقع ٔ�و القانون، ومس�مترة عند عرض الزنا
در�ة  ٕاىلوعندما ختتلف دولتان حول �دودها، ف�ٔن هذا �رىق . الزناع تعریض أ�من والسمل ا�ولیني �لخطر

. الزناع القانوين، ح�ث ٕان حتدید احلدود بني ت� ا�ول س�یكون � �ٓ�ر �ىل حقوقهم وام�یازاهتم والزتاماهتم
 .)3(�زاع قانوين املعاهدة، واليت وقعت �لهيا ا�ول املتناز�ة، هو �ٔحاكمل تفسري كام ٔ�ن اخلالف حو 
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الهاي  مؤمتر م�ذ ا�ولیة االتفاق�ات يف ا�ولیة الزنا�ات �سویة الس�یاس�یة يف وقد وردت الطرق
 املفاوضة،�ىل  33املادة  �لمناز�ات ف�صت السلمیة ال�سویة وٕاجراءات ٔ�سالیب املیثاق و�رر السالم، ٕالقرار

 ويه إالقلميیة والرتت��ات الواكالت اىل وا�لجوء القضائیة، وال�سویة والتحكمي والتوف�ق، والتحق�ق، والوساطة،
 �لهيا یقع اليت السلمیة �لطرق �زا�اهتا حبل ملزمة ا�ول ولكن ا�ول، �ىل تفرض  ال اخ�یاریة وسائل

 هذه واع�د .�لهيا االتفاق یمت السلمیة الوسائل من �ريها ٔ�و املیثاق يف املذ�ورة الوسائل من سواء اخ�یارها،
 �ٓ�ر الشعوب وجينب هبا ا�هتدید ٔ�و القوة اس�ت�دام لس�یاسة نبذ عن یعرب املناز�ات �سویة يف الوسائل
 1992 حز�ران يف املت�دة لٔ�مم العام أ�مني �ايل بطرس قدم الباردة احلرب ا�هتاء وبعد. وویالهتا احلروب

 وحيول أ�طراف، بني م�از�ات �شؤ م�ع ىلإ  �ريم �عمل الوقائیة ا�بلوماس�یة عن فهيا حتدث �لسالم، خطة
 و�شمل. وقوعها عند الرصا�ات هذه ان�شار ویوقف رصا�ات، اىل وحتولها القامئة املناز�ات تصا�د دون

 مزنو�ة م�اطق �شاءإ و  �لقوات، الوقايئ وال�رش املبكر، نذارواالٕ  احلقائق، وتقص الثقة، بناء الوقائیة، التدابري
 أ�مم بعثة �لهيا وم�ال ،"الوقایة" ثقافة ىلإ " ردالفعل" ثقافة من انتقا� الوقائیة ا�بلوماس�یة و�شلك السالح،

  .1999 – 1995الفرتة  يف) UNPREDEP(مقدونیا  يف السالم حلفظ املت�دة

  NEGOTIATIONاملفاوضة : ولا�ٔ طلب امل

ٔ�س�باب ل�س �ٔقلها �وهنا طریقة  1/ 33حتتل املفاوضة ماكنة �اصة يف قامئة التدابري السلمیة يف املادة 
فميكن تطبیقها �ىل �زا�ات س�یاس�یة وقانونیة ؤ�خرى : مق�و� �املیا حلل الزناع ولها مزا� �دیدة، مهنا املرونة

�ولیة �لوسائل السلمیة املفاوضات، �لقول ذات طبیعة ف�یة، وذ�ر ٕا�الن مانیال �ش�ٔن �سویة املناز�ات ا
ی��غي ��ول، دون املساس حبق حریة إالخ�یار بني الوسائل، ٔ�ن تضع يف حسا�هتا ٔ�ن املفاوضات املبارشة "

�ىل حنو  فٕاذا يه ٕاخ�ارهتا ف�نبغي لها ٔ�ن تتفاوض. يه وس�ی� مرنة وفعا� ل�سویة م�از�اهتا �لوسائل السلمیة
كرث من ذ�، ف�ٔن املفاوضات متكن ا�ول املعنیة �ٔ و ". سویة م�كرة تق�ل هبا أ�طرافىل � إ صل بناء، بغیة التو 

املشرتكة فهيا فقط ق�ادة معلیهتا وتعني شلك نتاجئها والوصول اىل �سویة مق�و�  ل� الطرفني، وتدار 
والفائدة الرئ�سة  ول،املفاوضات من مفوضني دبلوماسني ٔ�و وزراء اخلارج�ة ٔ�و رؤساء احلكومات ٔ�و ا�

م��ٔص� يف �ل وسط بني أ�طراف، ؤ�ما عیهبا فهو ما �راه �البا يف �ل مفروض من الطرف  �لمفاوضات
واملفاوضات يه ا�ٔكرث ش�یوعیا يف التعامل مع الزنا�ات ا�ولیة، ويف )4(.القوي فهيا �ىل الطرف الضعیف فهيا

و�البا ما �كون . الواقع  يه قامئة و�س�ت�دم يف املامرسة ٔ�كرث من لك طرق ال�سویة الس�یاس�یة أ�خرى جممتعة
یضا قد املفاوضات الوس�ی� الوح�دة املس�ت�دمة ل�س فقط ٔ�هنا ٔ�ول وس�ی� یمت جتر�هتا طبیعیا و�حجا، ولكن �ٔ 

تبدو مزا�ها �برية �دا حبیث �س��عد طرق ال�سویة أ�خرى، حىت يف �ا� وجود فرص تفاوض �ل�سویة 
  وعندما یمت اخ�یار طرق اخرى حتل حملها، تبقى املفاوضة تعاجل قضا� مسا�دة �لجنة حتق�ق، . �كون ضعیفة
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  .يف الرتت��ات الالزمة لتنف�ذ قرار التحكمي �ىل س��ل املثال و�ٔ 

  هل ا�ول ملزمة ��لجوء اىل املفاوضات؟ : من املناسب إال�ابة �ىل السؤال ا�ٓيتو 

ٕان م�ثاق املنظمة العاملیة فرض الزتاما �ىل ا�ول ب�سویة م�از�اهتا �لطرق السلمیة، ولكن �لزتام مل 
وٕامنا �رك ٔ�طراف م�ه  1/ 33یتضمن حتدیدا ٔ�ي وس�ی� من الوسائل السلمیة اليت ٔ�وردها املیثاق يف املادة 

.  او �ريها من الوسائل اليت ختتارها 33الزناع حریة اخ�یار الوس�ی� املناس�بة �ل�سویة سواء نصت �لهيا املادة 
ولكن املبدٔ� العام �ى حممكة العدل ا�ولیة هو ٔ�هنا تتوقع املفاوضات �س�بق تقايض ا�ول الراغبة بعرض 

ٔ�طراف الزناع بوضوح، وليك تث�ت اخ�صاصها �ىل القضیة اليت  �زاعها �لهيا، ليك ت��لور ٔ�ما�ا اد�اءات
  .تعرض �لهيا

ومع ذ� من املتعارف �لیه �دم وجود ضامن ب�ٔن املفاوضات س�تجري، ح�ث �شري طبیعة الزناع 
ٔ�ح�ا� اىل �دم وجود طرف واحض �لتفاوض معه، وم�ال ذلكام �اء �لرٔ�ي �س�شاري حملمكة العدل ا�ولیة 

، ح�ث قامت عنارص من احلرس 1980الرها�ن من م��س�يب السفارة أ�مر�ك�ة يف طهران �ام �ش�ٔن قضیة 
حصل هذا �الل الثورة اليت ٔ�عق�ت . الثوري إال�راين ب�ٔ�ذ م��س�يب السفارة من ا�بلوماس�یني �رها�ن

  الب�؟ويف �رتباك ا�ي تيل ذ�، مل یعد واحضا من هو يف املسؤولیة يف . سقوط احلكومة ��رانیة

وكذ� ال جتري املفاوضات عندما یرص ٔ��د أ�طراف �ىل وضع معني ٔ�و ماكن قد جيعل التفاوض 
، 1988عنه، وم�ال ذ� الرٔ�ي �س�شاري حملمكة العدل ا�ولیة �ش�ٔن اتفاق�ا�ملقر�ان  قابال لالس�تغناء

ورٔ�ت . يف نیویورك) راقببعثة م(ح�ث ٔ��لقت حكومة الوال�ت املت�دة مك�ب م�ظمة التحر�ر الفلسطی��ة 
احملمكة ٔ�ن السكرتري العام لٔ�مم املت�دة قد �اول قصارى �ده جلعل أ�طراف �سوي الزناع عن طریق 

  . التفاوض، ولكن الوال�ت املت�دة ٔ�رصت يف هذه املناز�ة، ٔ�نه ال ميكن اعتباره وس�ی� �ل�سویة

�فقة �لهيا �ل�سویة، كام �دث ف��ا� م  وجتري املفاوضات م�ارشة بني أ�طراف ذات العالقة ويه
إالس�بانیة املتعلقة بدخولها يف السوق املشرتكة، وميكن ٔ�ن تدفع معلیة املفاوضات عن طریق طرف  املباح�ات

  . �رسائیيل –�لث، كام �دث يف �ا� الرئ�س اكر�ر يف اكمب دیف�د �لتوسط يف الزناع املرصي 

ح�ث ٕان االتفاق�ات الس�یاس�یة اليت تربم . �ة لزعامء دو� ماوقد جتري املفاوضات يف ظل م�اورة م�ا
مع ا�ول أ�خرى ی��غي ٔ�ن تلقى ق�وال من الهیئات ال�رشیعیة احمللیة واحللفاء ٔ�یضا، ٕان ٔ�ي نظام یتابع 
م�ادرات س�یاس�یة من �ري ت�ٔیید دا�يل و�ار� �كون يف وضع خطري، لقد وقع الرئ�س دمحم ٔ�نور السادات 

  . مب دیف�د مع ٕارسائیل بدون دمع ا�ول العربیة ٔ�و العنارص احملافظة املؤ�رة يف مرصاتفاق�ات اك

  و�ادة ما یمت تذلیل الصعو�ت يف املفاوضات عن طرق خمطط جتزئة نقاط الزناع الرئ�س�یة، وحماو� 
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الوال�ت املت�دة يف التوصل اىل اتفاق �ىل ٔ�جزاء من القضا� مدار البحث، وهذه الطریقة يه اليت تت��اها 
ووفر القسم القانوين يف أ�مم املت�دة دلیال تدرج�ا خطوة خبطوة �لمفاوضات، ب�ٔنواعها  )5(.الرشق أ�وسط
رشادیة �لمفاوضات ا�ولیة إ نوع من املفاوضة، وم�ادئ وقوا�د ىل ٔ�و�ه وطرق ونتاجئ لك إ  ا�تلفة �ٕالضافة

  )6(.تؤكد واج�ات ا�ول �لتفاوض حبسن نیة

  : ومن الوسائل السلمیة اليت تقرتب من التفاوض

اخلاصة �متثیل ا�ول يف �القاهتا �ملنظامت ا�ولیة  1975نصت �لیه اتفاق�ة ف�ینا لعام  :ال�شاور- 1
  .و�ريها

يف املادة 1982ونصت �لهيا اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام  :تبادل و�ات النظر- 2
  )7(.و�ريها283

املفاوضات ٕاما م�ارشة بني أ�طراف املتناز�ني ٔ�و عن طریق مؤمتر جيمع ا�ول املتناز�ة و�كون 
  :ؤ�طراف ٔ�خرى ذات �القة �لزناع، وم�ال ذ�

مبدرید، وتضم  �1991رش�ن أ�ول  30مفاوضات السالم خبصوص الرشق أ�وسط اليت ابتدٔ�ت  -
طی��ة، سور�، لبنان،أ�ردن حبضور مرص ور�ایة أ�طراف املعنیة م�ارشة ٕارسائیل، م�ظمة التحر�ر الفلس 
�لت اىل توق�ع ٔ�یلول  13بواش�نطن یوم " ٔ�رحيا ٔ�وال  –اتفاق غزة " الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة وروس�یا واليت �

  من ق�ل وز�ر اخلارج�ة إالرسائیيل مشعون بري�ز وممثل م�ظمة التحر�ر الفلسطی��ة محمود عباس،  1993

  ،1999ٔ�یلول  4ى الحقة مهنا ٕاتفاق رشم الش�یخ بتارخي و�دة اتفاقات ٔ�خر  -

  ، �1994رش�ن أ�ول  26أ�ردنیة املؤر�ة يف  –وكذ� معاهدة السالم إالرسائیلیة  -

اليت تو�ت عن مفاوضات اكمب  �1979ٓذار  26املرصیة املربمة يف  –ومعاهدة السالم إالرسائیلیة  -
  . 1978ٔ�یلول  17م ٕاتفاق ٕاطاري �لسالم يف ؤ�دت اىل ٕا�را 1978دیفد، اليت بدٔ�ت �ام 

واملفاوضات بني ٕا�ران وأ�عضاء ا�امئني يف جملس أ�من معهم املانیا حول امللف النووي إال�راين م�ذ  -
  . 2003بدایة �ام 

واملفاوضات بني �ور� الشاملیة ؤ�مر�اك والیا�ن و�ور� اجلنوبیة والصني وفر�سا و�ریطانیا العظمى م�ذ  -
 )8(.حول امللف النووي لكور� الشاملیة 2002ام �

و حيصل �ٔ  وقد تؤدي املفاوضات اىل ق�ول أ�طراف املتناز�ة ب�سویة سلمیة �لزناع ب�هنام،ف�كون �حجة،
ٕاخفاق �اللها يف ق�ول �ل مريض لٔ�طراف املتفاوضني، ف�بقى ٔ�وضاع الزناع شاخصة ب�هنام، ؤ�طراف 
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�ٕالماكن �ل الزناع �ملفاوضة �ٔم ال؟ ؤ�طرقت حممكة العدل ا�ولیة لفشل مفاوضات الزناع مه من یقدر هل 
منا قد �كون قضیة مافرومات�س بقولها ٕان املفاوضات ال تفرتض سلس� طوی� من املذ�رات والربق�ات، وإ 

ف ىل نقطة م�تة، ٔ�و ٕاذا اصطدمت بعدم القدرة ٔ�و �دم الرغبة من �انب الطر إ قصرية �دا ٕاذا وصلت 
  )9(.ا�ٓخر، مبا یظهر بوضوح ٔ�ن الزناع ال ميكن �� عن طریق التفاوض

ىل املفاوضات ا�ولیة يف ٕاطار النظام ا�ويل اجلدید و�یف خرجت عن ٔ�غراضها أ�صلیة إ �شري و 
 :�وس�ی� حلل اخلالفات اليت توا�ه ا�ول يف �القاهتا ا�ولیة

ق �ىل بعض املناز�ات ا�ولیة دون البعض ٔ�ن �رصار �ىل �ل �زاع ما �ملفاوضات یطب: ٔ�وال
وهو معیار الت�زي واملصاحل الشخصیة ��و�، أ�مر ا�ي یظهر طغیان   Selectivityعیار �نتقائیةا�ٓخر، مب 

مزدو�ة، فعندما ٔ�رص جملس أ�من يف  �عتبارات الس�یاس�یة يف �ل املناز�ات ا�ولیة، ٔ�و أ��ذ مبعایري
�ىل رضورة احلل السلمي واملتفاوض �لیه يف �زاع البوس�نة والهرسك، مل یق�ل ذ� قرارات �دیدة وم�الحقة 

  .�ل�س�بة ملشلكة اح�الل العراق �لكویت وملشلكة لو�ريب

ٔ�صبحت املفاوضات ا�ولیة ا�ٓن تت�ذ �س�تار لعدم توق�ع عقو�ت �ىل املعتدي �ٔو من یقوم بضم : �نیا
�دوانه،  ناز�ات ا�ولیة، لتصبح ٔ�داة ملاكف�ٔة املعتدي، ؤ�س�مترارأ�رايض، خفرجت عن غرضها �وس�ی� حلل امل 

ضات البوس�نة والهرسك، ىل مفاو إ ضاع �ري مرشو�ة، �كف�نا ٔ�ن �شري ضفاء املرشوعیة �ىل �ٔو والٕ 
ففي احلالتني خرج الرصب : �رسائیلیة خبصوص �زاع الرشق أ�وسط –العربیة  واملفاوضات

، بل وا�متع ا�ويل، وحصلوا فاوضات حتت مرٔ�ى وبرص جملس أ�منت� املو�رسائیلیون مبغامن كثرية من 
من حقوقه املرشو�ة،  –عي صاحب احلق الرش  –�ىل حقوق ال�س�تحقوها ٔ�صال، وحرموا الطرف ا�ٓخر 

�رتب ىل ما قالته مادلني �ٔولربایت م�دوبة الوال�ت املت�دة لترب�ر اس�ت�دام بالدها حق الف�تو، وما إ و�شري 
صدار قرار یطالب ارسائیل �لغاء مصادرة ٔ�رايض القدس، بقولها ٔ�ن الس��ل إ ه من م�ع جملس أ�من من �لی

اف املعنیة، ؤ�ن حكومهتا اضطرت الوح�د لتحق�ق �ل �ادل ودامئ هو املفاوضات املبارشة بني أ�طر 
�ىل ت�ٔج�لها اىل املر�� س�ت�دام الف�تو ملنع جملس أ�من من التد�ل يف قضیة القدس اليت اتفقت أ�طراف ال

  )10(. أ��رية من املفاوضات

  Good Offices امحلیدة املساعي :ثاينال طلب امل

�ىل املساعي امحلیدة كتق�یة �سویة سلمیة بعد ٔ�ن القت جنا�ًا يف  1907نصت ٕاتفاق�ة الهاي لعام 
،رمبا 1/ 33ومل یذ�رها املیثاق يف املادة . 1875، و�رلني س�نة 1815مؤمترات دولیة، مكؤمترات ف�نا س�نة 

� ٔ�و م�ظمة دولیة ٔ�و خشص واملساعي امحلیدة ٕاجراء یقوم به طرف �لث، دو. ٕالقرتاب مفهو�ا من الوساطة
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س�ت��اف ال ذو ماكنة مرموقة �ى ٔ�طراف الزناع، �لتد�ل خبدماته الودیة يف �زاع بني دولتني و�شجیعها
املفاوضات ٔ�و العمل كق�اة لٔ�تصال لتقریب و�ات النظر وختف�ف التو�ر ب�هنا، دون ٔ�ن �شارك يف 

تقدمي �ال �لزناع، ول�س �لمساعي امحلیدة قوة ملزمة ممن یقوم  �ملساعي امحلیدة  املفاوضات، وال یتطلب
لتقاء الطرفني املتناز�ني واس�مترار اهت�ي �مة املساعي امحلیدة مبجرد وت�  )11(.�ل�س�بة لٔ�طراف املتناز�ة

و�ك�سب املساعي امحلیدة ٔ�مهیة �اصة عند ٕانقطاع العالقات ا�بلوماس�یة بني ٔ�طراف  التفاوض ب�هنام،
التو�ر ب�هنم، ف�بذل طرفا �لثا مساعیه مع لك أ�طراف �هتیئة أ�جواء �لتفاوض املبارش ب�هنم الزناع، وتصا�د  

، والبد من توفر ثقة ا�ول ٔ�طراف الزناع ��و� اليت تعرض مساعهيا امحلیدة، وتوفر ختف�ف �ا� التو�رو 
�ر�س بني الوال�ت املت�دة  مساعي فر�سا يف مفاوضات :ومن تطبیقاهتا. احلیادیة يف ا�و� اليت تقد�ا

، ومساعي السكرتري العام لٔ�مم املت�دة يف 27/01/1973وف�تنام الشاملیة واليت ٔ�دت اىل توق�ع ٕاتفاق بتارخي 
وعرضت مساعي �دة خشصیات، يف قضیة الرها�ن بني الوال�ت املت�دة وٕا�ران، )12(. 1975قربص �ام 

ساليم يف الطائف �ني ٕاج�ع القمة ملنظمة املؤمتر � مة اخللیجوقضیة الرها�ن ا�تطفني يف لبنان، ويف ٔ�ز 
وبذلت �ودها ٕاال ٔ�هنا ٔ�خفقت يف �مهتا يف  ٕاسالم�ة لوقف احلرب بني العراق وٕا�ران، جلنة مساعي 1981

یتوىل العمل  13/01/1956س�ت�دثت م�ظمة �لف أ�طليس نظاما �لمساعي امحلیدة بتارخ او  .�1983ام 
 )13(.عام �ل�لف عند �شوب �زاع بني أ�عضاءبه أ�مني ال

  Mediationالوساطة : مطلب �لث

الوساطة يه مساع محیدة یقوم هبا الوس�یط يف الزناع و�شرتك يف التفاوض املبارش بني ٔ�طراف الزناع 
قد تتطلب ٕاس�تد�اًء  ٕادارته، وقد تمت الوساطة مببادرة من الوس�یط بني ا�ولتني املتنازعتني، ٔ�و ویتوىل

لوس�یط عند تصا�د �دة اخلالف ب�هنام، وتتطلب الوساطة يف الزنا�ات ا�ولیة خشصیة ذات �ربات، وخمول 
  .ىل �د �بري �ىل مدى ثقة ٔ�طراف الزناع بهإ فا�� يف �ل الزناع، وذ� یعمتد سلطة 

ىل إ ا�لجوء بقدر ما �سمح به الظروف  �ىل ٕاتفاق ا�ول املتعاقدة 1907ونصت ٕاتفاق�ة الهاي لعام 
وساطة دو� ٔ�و دول صدیقة ق�ل ٔ�ن �ش��ك يف احلرب من ٔ��ل �زاع ب�هنا، ومن املرغوب ف�ه ٔ�ن تعرض 
دو� من تلقاء نفسها ٔ�و بعض ا�ول وساطهتا بقدر ما �سمح به الظروف، وت�هت�ي �مة ا�و� الوس�یطة مىت 

  )14(.ناز�ني ٔ�ن وساطهتا �ري مق�و�تبني لها ٔ�و مىت قرر ٔ��د الطرفني املت 

و�شري واقع تطبیقات الوساطة يف الزنا�ات ا�ولیة ٔ�هنا تنطوي �ىل قدر �بري من ا�اطر �ل�س�بة 
��ول الضعیفة، الس�� ٕاذا اكنت ٔ�طراف الزناع من ا�ول الكربى ٔ�و دو� م��الفة مع قوة عظمى ومدعومة 

وٕاذا اكنت احللول اليت قد ترتتب �ىل الوساطة ٕاخ�یاریة، فٕان الواقع  من ق�لها عسكرً� وس�یاس�یًا وٕاق�صادً�،
ىل عكس ذ�، ح�ث فرضت ضغوط �ىل إ أ�ح�ان، العميل �ىل الصعید ا�ويل یذهب، يف بعض 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
The Fifth Issue- November2020. 

 

ت ارا ون اما  

 .2020 م-ااد 
 

  

 

 

55 

 

�ضغوط الوال�ت املت�دة �لوصول اىل ٕاتفاق بني مرص   أ�طراف املتناز�ة �ٔو �ىل طرف مهنا ��ات،
  )15(.وٕارسائیل

وٕاغتالته عصابة صهیونیة  �ني جملس أ�من الكونت �ر�دوت وس�یطاً  العريب إالرسائیيل ويف الزناع
، ووساطة الوال�ت املت�دةبني مرص Bunche: وواصل هذه الوساطة بعده بو�ش 1947/ 9/ 17بتارخي 

، 1979/ مارس/ 26وتوق�ع معاهدة سالم بتارخي  1978وٕارسائیل ونتج عهنإاتفاق�ات اكمب دیف�د �ام 
اكنون الثاين  19وساطة اجلزا�ر بني ٕا�ران والوال�ت املت�دة اليت �لكلت بتوق�ع ٕاتفاق اجلزا�ر يف و 

 ).2014العبديل ع، قانون العالقات ا�ولیة، (1981

عی�ت أ�مم املت�دة ٔ�ربعة وسطاء دولیني، ٕاس�تقال ثالثة مهنم، �ويف  2011ويف أ�زمة السوریة �ام 
�ويف عنان  ودي مس�تورا، والرابع �ري بیدرسن ال�زال �ىل رٔ�س مع�، وعزا عنان، وأ�خرض إال�راهميي،

ىل ٕانعدام دمع القوى الكربى لوساطته، وقال بذلت قصارى �دي ولكن العسكرة إ فشل خطته �لسالم 
ممارسة ىل الو�دة دا�ل جملس أ�من �ريا �شلك �ذري ظروف إ دة �ىل أ�رض، وإالف�قار الواحض املزتای

س�ت�دمت فهيا موسكو و�كني حق ارارات يف جملس أ�من �ش�ٔن سور� ىل قإ وساطيت �شلك فعال، ؤ�شار 
 )16(.  ٔ�دها لو (Veto) النقض

�مع العملیة الس�یاس�یة، ) 2013اكنون الثاين (ويف ا�مين عقد جملس أ�من �لسة يف العامصة صنعاء 
س��الء احلوثیني �ىل صنعاء ومدن احصل �الل �مته و�ني جامل �ن معر م�عو� �اصا لٔ�مني العام، و 

، ؤ�لغوا ا�س�تور 2015ٕاخرى، ووضعوا الرئ�س هادي ورئ�س حكوم�ه حتت إالقامة اجلربیة يف ینا�ر
ؤ�عق�ه م�عو� �اصا ٕاسامعیل و� . والربملان، وٕاس�متر املبعوث يف مع� �لت�اور �ىل ضؤ ٕاجراء�ٓت احلوثیون

�ل�ل الس�یايس وصدرت ثالثة قرارات من جملس أ�من �الل �مته �ذرت من الش�یخ ا�ي قدم خریطة 
، ؤ�عق�ه مار�ن جریف�ث ا�ي ه� ملفاضات 2018عواقب توس�یع الرصاع، وٕاس�تقال يف اكنون الثاين 

تفاقًا جزئیا حول احلدیدة وتبادل أ�رسى، ویالحظ ٔ�ن وساطة أ�مم اوجنم عهنا  2018لسوید هنایة �ام ا
  )17(.وسعت يف ا�مين، رمغ �دم التوصل حلل الزناعاملت�دة ت

، ومه ٕا�ن 2011ويف لی��ة، �ني أ�مني العام لٔ�مم املت�دة دبلوماسني مكمثلني �اصني � بعد ٔ��داث 
، وو�ت 2015مار�ن، وطارق مرتي، و�ر�ردینو لیون، وأ�ملاين مار�ن �وبلر ا�ي �ني يف �رش�ن الثاين 

ؤ�عق�ه ا�لبناين غسان سالمة م�ذ . ٔ�طراف �ىل حساب ٔ�طراف ٔ�خرى لیه ٕاهتامات �ٕالحنیازإ 
، ا�ي وضع خطة لتفعیل املسار الس�یايس وفق املسارات املتوازیة و�س�تف�اء �ىل ا�س�تور 2017حز�ران
  .نتظار �ل �هن�ي الزناع املسلح يف البالدأ�زمة � نت�ا�ت وال�زالاوٕاجراء 
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  Investigationالتحق�ق : رابعالطلب امل

وٕا�الن  1991ويف قرار �ام . التحق�ق وس�ی� �س�ت�دم ملعرفة حقائق الزناع ؤ�رقام �ش�ٔن حصة وقائعه
ت الص� ب�ٔي �زاع أ�مم املت�دة لتقيص احلقائق عرف�ه امجلعیة العامة ب�ٔنه �شاط مصم ملعرفة تفاصیل �لوقائع ذا

من ٔ��ل ممارسة فعا� لوظائفها ف� یتعلق بصون السالم لیه هیئات أ�مم املت�دة ا�تصة إ ٔ�و موقف حتتاج 
ال ٕاذا اكنت الظروف مؤاتیة، إ لیه ا�ول إ نه طریقة اخ�یاریة وال تل��ٔ �ٔ و�متزي التحق�ق ب. )18(وأ�من ا�ولیني

وتؤلف جلنة التحق�ق مبوجب اتفاق�ة �اصة تضع تقر�رًا عن مشاهداهتا دون حتدید املسؤولیات اليت ميكن 
قرتا�ًا ل�سویة ایتضمن ویق�رص تقر�ر ا�لجنة �ىل تقيص احلقائق وال . اس�ت��ا�ا من الوقائع املب��ة يف التقر�ر

لمتناز�ني أ��ذ مبا �اء ف�ه ٔ�واهام�، و�سویة الزناع ب�هنام م�ارشة ٔ�و ل�س ملزمًا، و�  والتقر�ر .الزناع
 . ن أ�طراف تق�لها دامئاً إ ، ومع ذ� ف)19(�لتحكمي

 1915 – 1913ىل التحق�ق اج�ار�، كام نصت �لیه االتفاق�ات اليت �ٔ�رمت ما بني إ ن ا�لجؤ وقد �كو
�یلوج  –و�ٓس�یویة ؤ�مر�ك�ة،وكذ� م�ثاق �ر�ن دو� ٔ�وربیة  30بني الوال�ت املت�دةوما �زید �ىل 

)Kellogg – Briand Pact ( 1928/�ٓب/27املوقع �لیه يف           .  

 :يف م�از�ات دولیة مهنا س�ت�دماوم�ذ ٕا�شاء عصبة أ�مم ٕاك�س�ت وس�ی� التحق�ق ٔ�مهیة �دیدة، و 
 1925ٔ�یلول  24و 1924ٔ�یلول 30بني �ریطانیا و�ر�یا ح�ث �ني جملس العصبة يف  Mosul قضیة املوصل

ٕاعتداء الیا�ن يف  بعدالزناع الصیين الیا�ين و . جلنتني �لتحق�ق ٕالماكن حتدید احلدود بني �ر�یا والعراق
املاكن  جلنة حتق�ق عهد ا�هيا ٕاجراء دراسة يف 10/12/1931ٕاذ �ني ا�لس يف  18/9/1931م�شور� يف 

�سحبت ا 1933ش�باط  24 تقر�ر ا�لجنة يف وعندما وافقت امجلعیة �ىل. ذاته ؤ�ن تقدم مقرت�ات �ل�سویة
 )20(.�ٓذار التايل 27الیا�ن من العصبة يف 

 س�ت�الء احلقائق �ش�ٔن �زاع ماال –مسیت جلان تقيص احلقائق –ق�ق ؤ�لفت أ�مم املت�دة جلا� �لتح 
اكن �جزء من وسائل �سویة  س�ت�دامه يف ممارسات أ�مم املت�دة وواكالهتا اه، ٔ�ي ٔ�ن وحتدید وس�ی� ل�سویت

أ�مم املت�دة لتقيص احلقائق عن وجلنة ،1947لكجنة تقيص احلقائق لٔ�وضاع يف فلسطني س�نة . ٔ�خرى
 )21(.يف ا�ر 1956وجلنة تقيص احلقائق حول ٔ��داث س�نة  ،1951ماكنیة ق�ام انت�ا�ت حرة يف املانیا إ 

بني جلنة حتق�ق لت�دید املسؤولیة يف الرصاع احلاد يف رواندا  935/1994ٔ�لف جملس أ�من بقراره 
ا�ويل إال�ساين، وتوصلت ا�لجنة ىل مذاحب وا�هتااكت خطرية ٔ�حاكم القانون إ ق�ائل الهوتو والتو�يس ؤ�دى 

�لسمل وأ�من ا�ولیني، ؤ��ش�ت احملمكة  عتربها جملس أ�من هتدیداً اما وقع هو جرامئ ٕا�دة جامعیة، و ىل ٔ�ن إ 
  �لفصل يف اجلرامئ املر�ك�ة يف رواندا ويف ا�ول ا�اورة ٕاذا اكنت 1994/ 955اجلزائیة ا�ولیة لرواندا �لقرار 
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 . اجلرامئ مر�ك�ة من ق�ل رواندیني 

تنف�ذها، وم�ل مسؤو� عن  لزتام ا�ول أ�طراف ٕ�تفاق�اتال��ٔ م�ظامت دولیة �لتحق�ق لضامن وت
بقرار جملس " ٔ�و�سكوم"، ح�ث ا�ش�ت جلنة أ�مم املت�دة اخلاصة 1991يف العراق بعد �ام " ٔ�ومنوف�ك
، مث صدر قرار جملس أ�من �1998مة تف��ش حىت �ام  250ونفذت هذه ا�لجنة  687/1991أ�من  
جلنة أ�مم املت�دة ٔ�ي (UNMOVIC) "ٔ�منوف�ك"ا�ي شلكت مبوج�ه جلنة �دیدة �مس  1999/ 1284

دمحم الربادعي مد�ر الواك� ا�ولیة �لطاقة ا�ریة بقو� ٔ�ن قرار ٔ�مر�اك .�لرصد والتحقق والتف��ش، ویذ�ر د
�حلرب ضد العراق اختذ ق�ل ٔ�ن تبدٔ� معلیات التف��ش عن أ�سل�ة النوویة، ؤ�ضاف مل جند حىت الیوم ٔ�ي 

ورشح السفري ٔ�محد محمود مجعة يف  )22(. سل�ة النوویة اخلاص بهدلیل �ىل ٔ�ن العراق قام �ح�اء �ر�مج ا�ٔ 
�رئاسة " ٔ�و�س �وم"�یف مارست الوال�ت املت�دة الضغوط �ىل جلان التف��ش  " يف عرص العوملة" مؤلفه 

�رئاسة ها�ز بلیكس وفریق الواك� ا�ولیة �لطاقة ا�ریة، لت�ٔ�ید مزامعها " ٔ�منوف�ك" السفري ری�شارد بتلر و
وعندما مل �س�تجب ها�ز بلیكس ومضىبعم� . طو�ر العراق ٔ�سل�ة دمار شامل كذریعة لشن حرب �لیهبت

  )23(.حبرف�ة وموضوعیة، مل �ش�ٔ توفريالوقت الاكيف �لمف�شني ٕالمتام معلهم

  Conciliationالتوف�ق  : امساخلطلب امل

ق�ة ف�نا تفااونصت �لیه  نص املیثاق �ىل التوف�ق �وس�ی� س�یاس�یة ل�سویة املناز�ات ا�ولیة،
ت�دة لقانون الب�ار �ام تفاق�ة أ�مم امل ا، و �1981ة دول غرب الاكریيب �ام تفاق ا، و �1969لمعاهدات لعام 

، ویعرف التوف�ق ب�ٔنه وس�ی� حلل املناز�ات ا�ولیة، ومبوج�ه �شلك 1992تفاق�ة التنوع البیولو� ا، و 1982
صفة  �ات ل�سویة الزناع، ول�س �لتقر�رٔ�طرافه، وتقدم تقر�رًا مبقرت جلنة من �رباء لبحث �شوب الزناع بني 

و�ادة �شلك جلنة يف وقت سابق �ىل �شوب الزناع مبوجب ٕاتفاق�ة دولیة حلل  ٕالزام�ة �ىل ٔ�طراف الزناع،
املنق�ح �ام  1928ٔ�یلول  26أ�مم صك التحكمي العام بتارخي  ووضعت عصبة. ٔ�ي �الف يف املس�تق�ل

� ٕاخفاق ا�لجنة ىل التوف�ق يف لك �زاع س�یايس ٔ�و قانوين ی�شب ب�هنا، ويف �اإ ه تل��ٔ ا�ول ومبوج� 1949
  . ن ذ� ميهد لعرضه �ىل التحكمي ٔ�و حممكة العدل ا�ولیةإ يف �ل الزناع، ف

ورمغ ٔ�ن التوف�ق �البا ما یمت عن طریق جلان، هناك �االت ميكن تعني موفقني م�فرد�ن، م�ل تعني 
من ق�ل ثالث دول ٔ�فریق�ة يف مجمو�ة رشق ٔ�فریق�ا ) Victor Umbricht(السو�رسي اخلبريا�بلومايس 

(24).لتوزیع ٔ�صول مجمو�ة دول رشق ٔ�فریق�ا) ٔ�وغندا، و�ی��ا، وتزنانیا(
East African Community States 

(EAC)  
  یطالیا وفر�سا املربمةإ بني ود�لت طریقة التوف�ق التعامل ا�ويل، ف�صت �لیه معاهدة الصلح املربمة  
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یطالیة،ومعاهدة ا�ول أ�مر�ك�ة االٕ  –جهبا جلان التوف�ق الفر�س�یة ؤ��ش�ٔت مبو 10/2/1947يف �ر�س بتارخي 
، والنظام 29/4/1957، واالتفاق�ة أ�وربیة �ل�سویة السلمیة �ل�الفات املربمة بتارخي 30/4/1948بتارخي 

املت�دة لقانون ، وتضمنت ٕاتفاق�ة أ�مم 29/3/2006أ�سايس �لس السمل وأ�من العريب املعقود بتارخي 
تفاق�ة ف�نا �لمعاهدات ا وذ�رت تعلق بتفسريها ٔ�و تطبیقها اىل التوف�ق،ٕاخضاع ٔ�ي �زاع ی  1982الب�ار لعام 

التوف�ق طریقة ٔ�ساس�یة حلل اخلالفات �ش�ٔن توق�ف ٔ�و بطالن ٔ�و ٕانقضاء تطبیق ٕا�دى مواد  1969لعام 
 )25(.اجلزء اخلامس من املعاهدة

  الوسائل القانونیة يف �سویة املناز�ات ا�ولیة: املبحث الثاين

  التحكمي ا�ويل: ولا�ٔ طلب امل

ملت�دة و�ریطانیا ااملعقودة بني الوال�ت ا 1794یبدٔ� �رخي التحكمي احلدیث معوما مبعاهدة �اي لعام 
مر�اكن ان خمتلطة ت�ٔلفت من املواطنني ا�ٔ �اء والت�ارة واملال�ة، و�ش�ت عهنا جلالعظمى �ش�ٔن االٕ 

. ىل تطو�ر التحكمي يف القرن التاسع عرشإ معل ا�ل�ان سائل املعلقة، ؤ�فىض والربیطانیني ل�سویة كثري من امل 
رفعت لك من الوال�ت املت�دة و�ریطانیا العظمى د�اوى �لتحكمي، ٔ��رهتا  1872ويف مطالبات أ�ال�ما �ام 

، وت�ٔلفت هیئة )1865 – 1861(�هتاك احلیاد ٔ�ثناء احلرب أ�هلیة �دة بق�ام �ریطانیا العظمى �الوال�ت املت
اطور عضو عینه لك من الطرفني و�ني لك من م� ٕایطالیا ورئ�س إالحتاد السو�رسي وٕامرب   منالتحكمي

جبنیف، املتضمن دفع �ریطانیا العظمى تعویض  1872ٔ�یلول  14قرارها يف إ الربازیل عضو �ٓخر، ؤ�صدرت 
  )26(.م�اسب ٕام�ثلت � ونفذته

 تعریف التحكمي  - 1

ب�ٔنه �سویة �لمناز�ات بني ا�ول بواسطة القضاة ا��ن  التجكمي1907تفاق�ة الهاي لعام اعرفت 
 �زاع مبعرفة خشص ٔ�و هیئة یل��ٔ ٔ�بو هیف �لنظر يف.د وعرفه �ىل �ٔساس ٕا�رتام القانون ا�ويل،ختتارمه و 

تفاق ا�ول  مس�بقًا اومن اجلا�ز  )27(. لزتا�م ب��ف�ذ القرار ا�ي یصدر يف الزناعانازعون مع لیه ٔ�و ٕا�هيا املت إ 
من ٕاتفاق�ة املسؤلیة ا�ولیة عن الرضر ا�ي  �19ىل ٔ�ن �كون حمك التحكمي توصیة �ري ملزمة، ف�صت املادة 

�كون قرار ا�لجنة هنائیا وملزما ٕاذا اتفق أ�طراف �ىل ذ�، وٕاال فٕان " �1972س��ه أ�ش�یاء الفضائیة لعام 
ٔ�نه ش�به معلیة قضائیة، : ت التحكمي ا�ويل�ا فٕان سام.، )28("ا�لجنة تصدر حكام هنائیا � �اصیة التوصیة

هنايئ ویلزم أ�طراف قانونیا، ومع ذ�، ٕاذا اكنت أ�طراف  شاركة أ�طراف املتناز�ة، وقرارهوینطوي �ىل م 
ویظهر عندما . ىل احملمكة اليت ٔ�صدرتهإ كهنا طلب ٕا�ادة النظر يف القرار قد قدمت قرارا يف �ل وسط، فمي

  )29(.تفشل ا�بلوماس�یة
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  موضوع الزناع - 2

ٔ�مورًا قانونیة اكخلالف �ىل تفسري  قد یتعلق الزناع ب�ٔمور تتصل �لواقع مكناز�ات تعني احلدود، ٔ�و
رض ویع. معاهدة ٔ�و تطبیق قا�دة قانونیة، ويف � احلالتني جيوز ٔ�ن تنظره هیئة التحكمي لیمت الفصل ف�ه

عند ق�ام الزناع ٔ�و ق�ل وقو�ه فال ميتد لغريه، ورمبا �كون تفاق ا�ول املتناز�ة، االزناع �ىل التحكمي بناء �ىل 
موضوع الزناع،  االتفاق شامال مجیع ٔ�نواع املناز�ات ٔ�و حمدد ب�ٔنواع مهنا،وحيدد ٕاتفاق ��ا� �ىل التحكمي

و�یف�ة �شك�ل هذه الهیئة، وماكن التحكمي، ولغته، و�دد احملمكني ا�ي �كون و�رًا وٕاال اكن عقد التحكمي 
ىل صدور القرار التحكميي، ورمبا یعني إالتفاق قوا�د ت��عها إ �اكر العدا� ٔ�ن أ��لبیة تؤدي طًال لتجنب إ �

 )30(.والقانون الواجب التطبیق. الهیئة �لفصل يف الزناع

  من �االت التحكمي قضیة �ٔرخ�یل ح��ش  - 3

تنازعت لك من ٕارتري� وا�مين ملك�ة جزرح��ش وزقر وج�ل الطري وج�ل الزبري، ودارت معارك بني 
ل الطرفان وساطة ح�لت ٕارتري� جز�رة ح��ش الكربى، وق�ا، و 1995اكنون أ�ول  17و 16یويم اجلانبني 

ا�هاب اىل التحكمي  �ىل ا�ولتني Frances Gutmanقرتح الوس�یط الفر�يس فر�س�س جومتان افر�سا ب�هنام، و 
حلل �زاعهام، ؤ�لف الطرفان حممكة التحكمي من مخسة حاكم، ٕاخ�ار لك طرف حمكني مث ٕاخ�ار احلاكم أ�ربعة 

�ش�ٔن ٕاخ�صاصات احملمكة والقوا�د اليت  1996ما�س 29وبدٔ�ت املفاوضات يف �ر�س يف . احلمك اخلامس
وطلب  �1996ٓب10جز�رة ح��ش الصغرى یوم ح�لت ٕارتري� اوضات س�تطبق �ىل الزناع، ؤ�ثناء املفا

  .جملس أ�من من ٕارتري� إال�س�اب الفوري من هذه اجلز�رة وهو ما حصل فعال

وحتدد ٕاخ�صاص احملمكة يف الس�یادة إالقلميیة واخ�ريت لندن مقرًا �لمحمكة اليت ٔ�صدرت حمكها بتارخي 
ٕالقلميیة ٕالرتري�، واجلزر اليت ختضع �لس�یادة م�ضمنًا حتدیدا ب�ٔسامء اجلزر اليت ختضع �لس�یادة ا 9/10/1998

إالقلميیة �لمين و�س�تلزم دميومة نظام الصید التقلیدي يف املنطقة �لصیاد�ن من ٕارتري� وا�مين، وینفذ احلمك 
  )31(.�الل �سعني یوماً 

   The International Court of Justice حممكة العدل ا�ولیة: ثاينال طلب امل

حممكة العدل ا�ولیة أ�داة القضائیة الرئ�س�یة لها، وتعمل وفق  نظا�ا  ٔ�صبحت 1945م�ذ �ام 
أ�سايس وهو جزء من املیثاق، وعندما ت�ٔسست عصبة أ�مم، اكنت املنظامت ا�ولیة �ري م�طورة، ومع ذ� 

 مس، وٕاخ�صاص احملمكة حمدود، وال تعتربس�ت��اء �لی� �ش�ٔن حممكة العدل ا�ولیة �حصلت تغیريات ق 
ال�سویة القضائیة لزنا�ات القانون اخلاص م�اس�بة حملمكة القانون  ٔ�و الوالیة القضائیة إالداریة �ىل املوظفني

ة القانونیة والتو�د �ا�ة �لس�یطرة �ىل رشعیة ٔ�عامل املنظمة، �ٔو تفسريا مو�دا مضن أ�نظم ا�ويل العام،
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ومع ذ�، الميكن . �ري أ�عضاء يف أ�مم املت�دةو  �ول أ�عضاءن الزنا�ات س�تكون بني اإ الوطنیة، و�لتايل ف
وال ميكن حتق�ق ذ� ٕاال ٕاذا ق�لته ا�و� أ�خرى . س�تد�اء دو� ٔ�خرى ٔ�مام احملمكة يف �ا� الزناعا�و� دامئًا 

، ويف الواقع رفضت ا�ول إال�رتاف )32(ٔ�و اكنت تعرتف �ٕالخ�صاص إاللزايم �لمحمكة يف ٕا�الن حمدد
ملانیا الغربیة، �ٔ و�، واكنت فر�سا ، وٕایطالیا، و مكة ٕاذا اكن قراراها یتعارض والسلطة الوطنیة ���سلطان احمل

سان ؤ�س�بانیا، وإالحتاد السوف�ايت السابق، والوال�ت املت�دة من بني ا�ول اليت سلكت هذا ا�هنج، ويف ن� 
دة س�ن�ني يف القضا� اليت تتعلق ب�ٔمر�اك شعار احملمكة ب�ٔهنا لن تق�ل بقضاهئا ملقامت ٕادارة ریغان �ٕ  �1984ام 

  )33(. �ٔ�لغام الوسطى، وس�ب ذ� ما توقعته ب�ٔن نیاكراغوا س�تل��ٔ اىل احملمكة بعد ق�ا�ا �زرع شواطهئا

و�رشف أ�مم املت�دة �ىل احملمكة وختتار قضاهتا وتنفذ �ٔحاك�ا امللزمة وا�هنائیة، و�ىل أ�طراف يف  
ن خ�اره الوح�د هو إ نازع �ىل معىن احلمك ٔ�و نطاقه، فالزناع ٔ�ن یق�لوا قضاء احملمكة، وٕاذا ٕا�رتض طرف م� 

احملمكة،  �د املتقاضني عن تنف�ذ حمك ٔ�صدرتهوٕاذا ام�نع �ٔ .ٕال�س تفسريه ٔ�و ا�ادة النظر يف مدلو� من احملمكة
رضورة ��، یقدم توصیاته ٔ�و یصدر قرارًا  ىل جملس أ�من، وٕاذا رٔ�ى ا�لسإ فللطرف ا�ٓخر ٔ�ن یل��ٔ 

ىل جملس أ�من إ حصل ٔ�ن قدمت دو� شكوى  وقد یثور السؤال، هل. �لتدابري اليت یق�ضهيا تنف�ذ احلمك
نفاذ احلمك إ من جملس أ�من  عندما طلبت نیاكرغوا 1986رة وا�دة �ام لعدم تنف�ذ حمك ما؟ حصل ذ� م

أ�عامل العسكریة (ا�ي ٔ�صدرته حممكة العدل ا�ولیة لصاحلها يف القضیة اليت رفعهتا ضد الوال�ت املت�دة 
، ومل یتنب جملس أ�من قرارا حول هذه الشكوى �س�ب ف�تو )وش�به العسكریة يف نیاكراغوا وضدها

 . ت املت�دةالوال�

، و�شمل 1945عضوًا م�ذ �ام  تت�ٔلف من مخسة عرش و�ٕالجامل تتحمل املنظمة نفقات احملمكة، اليت
وینقسم  .یثاق ٔ�و االتفاقات املعمول هباامل  وال�هتا مجیع القضا� اليت یعرضها املتقاضون، ومسائل ٔ�وردها

  :ٕاخ�صاص احملمكة اىل نو�ني

 اخ�صاص قضايئ - 1
مت� احملمكة هذا إالخ�صاص ٕاال ٕاذا  التقايض يف ا��اوى اليت �رفع �لمحمكة، وال��ول و�دها حق 

ق�لت به ٔ�طراف الزناع، ٕاما مبعاهدة ٔ�و ٕ�تفاق یتضمن ذ� ٔ�و ٕ�صدار ترصحي  بق�ول �خ�صاص إاللزايم 
ضئیال ، وهذا الرمق ت س�بعني دو� ٕ�خ�صاصها إاللزايم�رتفا 2013اكنون أ�ول  �31لمحمكة، ولغایة 

عضوًا،  و�شري ٕاىل ٔ�ن فر�سا وٕا�ر  �193ل�س�بة اىل �دد ٔ�عضاء م�ظمة أ�مم املت�دة البالغ يف نفس التارخي 
 1985، وكذ� فعلت الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة �ام 1974قضیة الت�ارب النوویة، حسبت ق�ولها �ام 

ومن تطبیقات �ٔحاكم حممكة )34(. إا�ر دعوى نیاكراغوا ضده 1946ح�ث حسبت ق�ولها ا�ي ٔ��لنته �ام 
 : العدل ا�ولیة قضیقة جرینالد
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�زاع بني الرنوجي وا�امنرك �ىل ملك�ة بعض ٔ�جزاء ش�به جز�رة : يف قضیة - 1933ن�سان  6حمك يف 
ا�امنرك تعترب نفسها مالكة مجیع ٔ�جزاء �قلمي ٕالعتبارات �رخيیة یؤیدها ا�رتاف ا�ول لها هبذه . جرینالد
 قلمي �ىل اعتبار ٔ�نه مل �كن حمل وضع ید فعيل منا �ىل ملك�ة اجلزء الشاميل من االٕ ، والرنوجي تنازعهامللك�ة

نه بذ� یعترب ماال م�ا�ا �لرنوجي ٔ�ن �متلكه بوضع الید، �رمغ س�بق ا�رتاف الرنوجي مبلك�ة ا�امنرك �ٔ ا�امنارك و 
لزناع وبعد ٔ��ذ ورد بني الطرفني، قضت احملمكة مجلیع أ�قلمي يف اتفاقات �اصة ٔ��رمت بني ا�ولتني، عرض ا

  )35(.ف�ه لصاحل ا�امنرك وا�هت�ى اخلالف ب�هنام عند ذ�

 ف�ايئإ اخ�صاص  - 2

  :من املیثاق بقولها 96نصت �لیه املادة 

ٔ�ي من امجلعیة العامة وجملس أ�من ٔ�ن یطلب اىل حممكة العدل ا�ولیة اف�اءه يف ٔ�ي مس�ٔ�  - 1
  .قانونیة

ي وقت، ٔ�ن تطلب فروع الهیئة والواكالت، ممن جيوز ٔ�ن ت�ٔذن لها امجلعیة العامة بذ� يف �ٔ ولسا�ر  - 2
  ".ف�اهئا ف� یعرض لها من املسائل القانونیة ا�ا�� يف نطاق ٔ�عاملهاإ ٔ�یضا من احملمكة 

ٔ�ن ذ� س��عارض مع املبدٔ� الراخس  ،ب ف�اوى �ش�ٔن الزنا�ات بني ا�ولوكقا�دة �امة، الجيوز طل
ويف السوابق القضائیة یبدو ٔ�ن . ىل احملمكةإ ن موافقهتا �ىل تقدمي م�از�اهتا وهو ٔ�نه الميكن ٕاج�ار ٔ�ي دو�، دو 

ٔ�ن طلب ف�وى مقدم من  دعت ج�وب ٔ�فریق�اا 1971صل عن هذه القا�دة، يف �ام حممكة العدل ا�ولیة تنف
فریق�ا ودول ٕاخرى، رٔ�ت حممكة العدل ا�ولیة ٔ�ن ج�وب ٔ�فریق�ا، إ  ج�وب لس أ�من یتعلق بزناع بنيجم

من املیثاق، اليت متكن جملس أ�من من طلب ٔ�راء  �96عضو يف م�ظمة أ�مم املت�دة، ملزمة �ملادة 
  )36(.ٕاس�شاریة من احملمكة �ش�ٔن ٔ�ي مس�ٔ� قانونیة

ل القانونیة دون سواها، �الفا سائف�اء قارص �ىل امل ٔ��اله یؤكد �ىل ٔ�ن االٕ  96املادة  ف�ص
خ�صاص القضايئ ا�ي �شمل لك ما یتفق املتقاضون �ىل عرضه �ىل احملمكة من مسائل قانونیة لال

�لامً ب�ٔنه ل�س لرٔ�ي احملمكة إالف�ايئ طبیعة ٕالزام�ة �ىل �الف احلمك ا�ي تصدره احملمكة يف الزناع . ٔ�وس�یاس�یة
إالف�ائیة يه جمرد ٔ�راء ٕاس�شاریة لطا�هبا ٕاتباعها ٔ�و �ر�ها، ولكن الواقع املعروض �لهيا، ح�ث ٕان هذه ا�ٓراء 

ٔ�ظهر ٔ�ن لهذه أ�راء وزن �بري، وقد �كون مق�و� ٕ�عتبارها �د�رة �ٕالع�د ومجلیع أ�غراض العملیة، وملزمة 
حيق لها طلب هذه وتل��ٔ املنظامت ا�ولیة اليت  )37(. �حمك، ولكهنا ال�زال، مكس�ٔ� رمسیة، ال تعترب ملزمة

أ�راء�ادة، ٕاذا ما ٔ�شلك �لهيا تفسري نص من النصوص يف املعاهدة امل�ش�ئة لها، ٔ�و وا�ت صعوبة يف 
اق، �ٔو ٔ�سالیب معلها، فٕاذا صادف ٔ��د ٔ��زهتا مشلكة قانونیة معینة �الل م�ارشته لوظائفه العادیة يف املیث
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دا�ا، ويف رشعیة ا�هتدید �ٔ�سل�ة النوویة واس�ت�هناء �س�تعامر ومدى إ يف مسائل �رزة ٔ�خرى م�ل 
، من �الل ف�اواها، اجلهة اليت �ر�ن ا�هيا يف تفسري املیثاق وكذ� اجلهة املفرسة الواقع ٔ�صبحت احملمكة

  :ٕاللزتامات ا�ول القانونیة املن��قة عن املیثاق، ومن ٔ�م�� هذه الطائفة من الف�اوي

ش�ٔن رشوط ق�ول ا�ول يف عضویة أ�مم املت�دة، و�اء �  1948/  5/ 28ف�وى احملمكة يف   .�ٔ  
من املیثاق قد وردت �ىل س��ل احلرص، ول�س  4/1فهيا، ٔ�ن رشوط إالنضامم لٔ�مم املت�دة يف املادة 

ٔ�ي عضو يف امجلعیة العامة ٔ�و جملس أ�من ٔ�ن یضیف ٕا�هيا رشوط ٔ�وٕاعتبارات ٔ�خرى �ار�ة عهنا، 
مل اخلارج�ة ال جيب �ٔ�ذها يف إالعتبار من �انب أ��زة الس�یاس�یة ؤ�ضافت ٔ�ن ذ� الیعين ٔ�ن العوا

بصیاغهتا الواسعة واملرنة الحتول دون ذ� رشیطة  4فاملادة . املعنیة يف مس�ٔ� ق�ول إالنضامم من �دمه
 إاللزتام مببدٔ� حسن النیة، ذ� ٔ�ن الطابع الس�یايس ٔ�ي �از الجيع� یت�لل من ٕالزتامه مبرا�اة وٕا�رتام
نصوص املیثاق وخباصة ت� اليت تضع ق�ودا �ىل �دود سلطاته، ف�توجب �لیه �ٔن ی�ين �لهيا 

  )38(.ٔ�حاكمه

رٔ�ً� ٕاس�شار� من احملمكة حول تعرض ٔ��د موظفي  طلبت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة  .ب 
نظمة لٔ�مم م�ظمة أ�مم املت�دة عند م�ارشة مع�، ٔ�رضار من ش�ٔهنا ٔ�ن �كون دو� مسؤو� عهنا، هل مل 

املت�دة الصفة ب�ٔن تقوم بدعوى �لمطالبة �لتعویض عن أ�رضار اليت حلقت �ملنظمة و�لضحیة ٔ�و خبلفها 
ٕان �لق املنظمة اكن ٕ�شرتاك مخسني دو� ميثلون : " ضد احلكومة املسؤو�؟ؤ��ابت احملمكة �ىل ذ�

لت�ٔس�س �یان � خشصیة دولیة موضوعیة أ��لبیة الساحقة �لمجمو�ة ا�ولیة وهلم من السلطة ما �كفي 
 )39(.، و�لتايل لها أ�هلیة �لترصف �ىل النطاق ا�ويل"الحتتاج ٔ��رتاف بق�ة ا�ول

غري، انفراد�، الوضع القانوين ميكهنا ٔ�ن ت ، ٔ�ن ج�وب ٔ�فریق�ا ال1950قررت احملمكة يف �ام     .ج 
ا�هتااك لوالیة عصبة أ�مم، اليت ٔ�نیطت هبا عقب احلرب وبضمها، ) �الیا �م�بیا(قلمي ج�وب غرب ٔ�فریق�ا الٕ 

 .العاملیة أ�وىل، واليت مبوجهبا تد�ر ج�وب ٔ�فریق�ا إالقلمي ب�ٔمس عصبة أ�مم لصاحل ساكنه

ففي ف�وى صدرت بناء �ىل . ، مضت احملمكة قدما، ممهدة الطریق ٔ�مام ٕاس�تقالل �م�بیا1971ويف �ام 
ت امجلعیة العامة �ٔن الوالیة املنوطة جبنوب غرب ٔ�فریق�ا قد ا�هتت، طلب من جملس أ�من بعد ٔ�ن قرر

  .ٔ��لنت احملمكة ٔ�ن اس�مترار وجود ج�وب �ٔفریق�ا يف �م�بیا �ري مرشوع وجيب ٕاهناؤه يف �ٔقرب وقت ممكن

، ٔ�قامت �ٔسرتالیا 1973ٔ�ح�اً� �كون �لجؤ اىل حممكة العدل ا�ولیة ٔ��ر رادع، يف �ام   .د 
احملیط الهادئ، ومل تق�ل فر�سا فر�سا ٕالقرتا�ا الق�ام بت�ارب نوویة يف ج�وب  ونیوزیلندا دعوى ضد

م الق�ام خ�صاص احملمكة ٔ�و �شارك ٕ�جراءاهتا، ٕاال ٔ�ن فر�سا ٔ��لنت، عقب بیان احملمكة عن ن�هتا �د�
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، قررت احملمكة ٔ�ن اد�اءات �ٔسرتالیا 1974نوویة جویة ٕاضاف�ة عند اك�ل سلس� �ام  بت�ارب
  . یوزیلندا مل تعد ذات موضوع ؤ�نه ما من شئ یؤسس �لیه ٕاصدار حمكون 

، رفعت نیاكراغوا قضیة ضد الوال�ت املت�دة �س�ب دمعها لقوات الكونرتا 1986يف �ام    .ه 
اليت تنفذ ٔ��شطة عسكریة وش�به عسكریة دا�ل نیاكراغوا وضدها، قررت احملمكة ٔ�ن الوال�ت ) املقاومة(

يه �ٔفعال یتعذر �لهيا ترب�رها �ىل  –لكونرتا و�هثا أ�لغام �ارج �دود موا� البالد املت�دة بدمعها قوات ا
وقد ا�هتكت الزتاماهتا القانونیة ا�ولیة بعدم التد�ل يف شؤون دو�  –ٔ�ساس ا�فاع امجلاعي عن النفس 

ة السلمیة، ٔ�خرى، و�دم اس�ت�دام القوة ضد ها، و�دم التعدي �ىل س�یادهتا، و�دم وقف الت�ارة البحری
�� قررت احملمكة ٔ�ن �ىل الوال�ت املت�دة دفع تعویضات، �ري ٔ�ن نیاكراغوا مل تواصل ا�عوى ق�ل ٔ�ن 

و�ش�ٔن تق�مي ٔ�عامل احملمكة ف�ٔن النظام أ�سايس �لمحمكة ال�زال (40).�كون قمية التعویضات قد �ددت
حبا�ة ملوا�بة التطورات يف ا�متع ا�ويل، ح�ث ازداد �دد ٔ�ش�اص القانون ا�ويل اكملنظامت ا�ولیة، 
ومن املناسب ٔ�ن �كون لها حق التقايض ٔ�مام احملمكة، والبد من ز�دة �دد اجلهات اليت حيق لها طلب 

ن بقاء إ �قلميیة، وز�دة �دد القضاة، فن احملمكة  اكٔ�مانة العامة لٔ�مم املت�دة، ٔ�و املنظامت الف�وى م
ن مس�تق�ل احملمكة إ یل اكف �لمجمتع ا�ويل، ؤ��ريا فالیعرب عن متث  1945قاضیا م�ذ �ام  �15ددمه 

  .�صاص �لزايما�ولیة یتوقف �ىل مدى جلؤ ا�ول ا�هيا لتعز�ز دورها وسلطهتا و ق�ولها �الخ 

  ة�امت�اخل

ٕان املناز�ات ا�ولیة اكنت والزالت املعض� الك�رية اليت توا�ه ا�متع ا�ويل، و�اء م�ثاق أ�مم املت�دة 
�لوسائل السلمیة ل�سویة هذه املناز�ات، وٕابعاد ش�بح احلروب وما جتره من ویالت وخراب �ىل الشعوب، 

  :واليت �متزي �لنتاحئ ا�ٓتیة

  البحث نتاجئ

ىل القوة لفض الزناع ا�ويل، إ یة عند �شوب الزناع، و�دم ا�لجؤ وجوب ٕاتباع الوسائل السلم : �ٔوالً 
  .تفاق أ�طراف املتناز�ة �ىل �سویة حمددةب�هنماو 

للك وس�ی� عن ا�ٓخرى، وٕاماكنیة  �متزي الوسائل اليت ب�هنا املیثاق بتعددها والطبیعة ا�تلفة: �نیاً 
خ�یاریة، ؤ�طراف الزناع احلق يف البحث عن وس�ی� �ل�سویة �ارج اًا وتفا�لیًا،ويه وسائل س�ت�دا�ا مجعیا

  .ىل ال�شاور �ٔوعقد املؤمترات ا�ولیة ٔ�و �ريهاإ اك�لجؤ  نطاقها

 .ن التقر�ر ا�هنايئ يف وسائل ال�سویة ا�بلوماس�یة �ري ملزم ٔ�طراف الزناعإ : �لثاً 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
The Fifth Issue- November2020. 

 

ت ارا ون اما  

 .2020 م-ااد 
 

  

 

 

64 

 

كرث ودیة لٔ�طراف املتناز�ة، ؤ�قل �دائیة من ٕاصدار �ٔ تاجئ وسائل ال�سویة ا�بلوماس�یة ن ن إ : رابعاُ 
  .أ�حاكم املس�توج�ة التطبیق

تبني لنا ٔ�ن التفاوض املبارش هؤ��رس الس�بل ل�سویة ٔ�ي �زاع ی�شب بني دولتني ٔ�و بني  :�امساً 
الس�یاس�یة �ٔو القانونیة ٔ�و التق�یة، ویتطلب مجمو�ة من ا�ول، فهو مرن ویطبق �ىل مجیع ٔ�نواع الزنا�ات 

ىل ٕاتفاق، وخبالف ذ� تفشل إ �لتوصل  ، ؤ�ن �سود الثقة وتقدم تنازالت م�قاب�بني أ�طراف حسن النیة
ىل ٔ�ن ا�ول تضع مصاحلها الس�یاس�یة وإالق�صادیة ق�ل لك إ لكن واقع العالقات ا�ولیة �شري املفاوضات، و 

بني دو� �برية ؤ�خرى صغرية، جند ٔ�ن ا�و� الك�رية تفرض ضغوطها وٕارادهتا يف شئ، فاملفاوضات اليت جتري 
ا�هنایة، و�كسب من �الل املفاوضات ما تبغي، يف املنطقة العربیة فشلت املفاوضات إالرسائیلیة الفلسطی��ة 

ن مسائل احلل يف حتق�ق تقدم يف معلیة السالم �سب تعنت ٕارسائیل وا�هتا�ها لٕالتفاق�ات اليت وقعهتا �ش�ٔ 
ا�هنايئ ومهنا القدس الرشیف واملس�توطنات �رسائیلیة يف الضفة الغربیة و�ريها، واليت �اءت بعد 
مفاوضات شاقة وطوی� ومعقدة بني أ�طراف، خترقها ٕارسائیل وت�هتك القانون ا�ويل بدمع ٔ�مر�يك �ري 

  .حمدود

�لتفاوض، والوس�یط يف الوساطة یلعب امحلیدة فه�ي ودیة و�شجیع أ�طراف  ٔ�ما املساعي: سادساً 
يف املفاوضات، وحققت  دورًا هاما يف �سویة الزناع ا�ويل، ف�قدم املقرت�ات واحللول لٔ�طراف املتناز�ة

  .الوساطة جنا�ًا يف �سویة كثري من الزنا�ات ا�ولیة يف الوقت احلارض ومتزيت بذ� عن بق�ة الوسائل

ىل ن���ة �زهية �لحقائق املتنازع إ  مسا�دة، غرضها التوصل صبح وس�ی�وتطور التحق�ق و�ٔ  :سابعاٌ 
  .�لهيا، و�زوید الهیئات ا�ولیة هبا �سهیًال ل�سویة الزنا�ات سلمیاً 

والتوف�ق یؤدي ٕاىل �لول توف�ق�ة بني أ�طراف املتناز�ة، و�س�ت�دم يف الزنا�ات الت�اریة،  :�م�اً  
  .ويه كثرية يف یوم�ا هذا

ل ال�سویة القضائیة، فالقرارفهيا ملزما ول�س اكلتوصیات يف الوسائل ا�بلوماس�یة، ؤ�ما وسائ :�سعاً 
جيابیاته وجنا�ه يف �سویة العدید من الزنا�ات والس�� الت�اریة، حكمي ا�ويل يف احلیاة ا�ولیة الٕ وظهر الت

الك�رية يف تفسري نصوص وحققت حممكة العدل ا�ولیة تقدما �بريا من �الل ف�اواها و�ٓراهئا إالس�شاریة 
 املیثاق وٕالزتامات ا�ول مبوج�ه، وتطو�ر ٕاخ�صاصات أ��زة الرئ�س�یة �لمنظمة العاملیة، وميكن ٔ�ن یتضاعف

  .�شاط حممكة العدل ا�ولیة يف حسم الزنا�ات ا�ولیة بق�ول ا�ول ٔ�خ�صاصها إاللزايم
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بتفعیل دور  التوصیة سلمیًا، ل�سو�هتا جند ٔ�ن ماهو رضوري ؤ��ريا �ش�ٔن الزنا�ات ا�ولیة :�ارشاً 
��لیة قانونیة وس�یاس�یة تت���ٔ �ٔ�زمات وتتصدى لها ق�ل ) Preventivediplomacy(ا�بلوماس�یة الوقائیة 

  .حتولها ٕاىل رصا�ات �لحفاظ �ىل السمل وأ�من ا�ولیني وٕابعاد ش�بح احلروب وویالهتا
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 .1991املك�بة أ�اكدميیة، : دراسة يف أ�صول والنظر�ت، القاهرة: العالقات الس�یاس�یة ا�ولیةمق�، . ص. ا. د )2(

)3(  A. Abass,  ِ◌International Law, Oxford: Oxford University Press, 2012.  
)4(  A. Cassese, International Law in a Divided World, Oxford: Clardon Press, 1986, p. 202. 
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 ملخص

رهابیة مبقاضاة ا�ول والهیئات ٔ�و االٕ رهاب لض�ا� ؤ�رس الهجامت ضد ر�اة االٕ  �سمح قانون العدا�
ت� الهجامت ٔ�مام احملامك أ�مر�ك�ة، وقد طرح مرشوع القانون ٔ�ول مرة يف أ�فراد املهتمني �لتورط يف وقوع 

شاكلیات �ىل مس�توى ونه نالحظ ٔ�نه یطرح العدید من االٕ و�س�تقراء القانون ومضم. 2009د�سمرب 
  .�ىل املس�توى ا�ويل م�ذ زمن بعیدالعالقات ا�ولیة ؤ�یضًا املس مببادئ و�ٔسس اس�تقر العمل هبا 

ؤ�مه املالحظات اليت یطر�ا، مث الكشف عن " �اس�تا"قرار قانون إ بحث �ىل خطوات ال  �ركز هذا
�الل مببد�ٔ مسو القانون ا�ويل �ىل القانون الوطين، ىل االٕ إ  ٔ��ره �ىل ا�ول وحصا�هتا الس�یادیة �ٕالضافة

  .ن وراء هذا القانونوا�هتاًء �عتبار القانون �امًال لتوتري العالقات بني ا�ول وخصوصًا ا�ول املس�هتدفة م

 -س�یادة ا�ول -حضا� -الكونغرس -��رتاض الرئايس -إالرهاب -"�اس�تا"قانون  :اللكامت املف�اح�ة
  .احلصانة الس�یادیة

Summary  

The Justice Against Sponsors of Terrorism Act allows victims and families of terrorist 
attacks to sue states, bodies, or individuals accused of involvement in these attacks before 
American courts, as the bill was first introduced in December 2009. By extrapolating the law 
and its content, we notice that it raises many problems at the level of international relations, 
as well as undermining principles and foundations that have been established at the 
international level for a long time. 

This research focuses on the steps for adopting the "JASTA" law and the most important 
remarks it makes, then revealing its impact on states and their sovereign immunity, in 
addition to the violation of the principle of the supremacy of international law over national 
law, and ending with considering the law a factor for straining relations between countries, 
especially the countries targeted by this law. 

key words: Jasta Act - Terrorism- Veto- Congress- Victims- States Sovereignty - 
Sovereign Immunity. 
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  مقدمة

ٔ�مه ما ميزي القانون ا�ويل العام عن �ريه من فروع القانون العام هو رس�ة تطوره وموا�بته ٕان 
�لمتغريات ا�ولیة، فس�یادة ا�ول وحصا�هتا اىل �انب العدل واملساواة بني ا�ول يه من ٔ�مه املبادئ اليت 

 2016س�مترب  30ملبادئ، ففي � ٔ�ن بعض املتغريات قد تؤ�ر �ىل اس�تقرار هذه ا. اتفق �لهيا م�ذ زمن بعید
، وقد �اء يف اطار امحل� أ�مر�ك�ة يف )1("�اس�تا"ت�ّىن الكونغرس أ�مر�يك مرشوع قانون محل �سمیة 

�ق�صاص من املتورطني يف ٔ�عامل ارهابیة اس�هتدفهتا ومواطنهيا سواء اكنوا دول ٔ�و ٔ�فراد، ومطالبهتم بتعویض 
سامح مبقاضاة دول ذات س�یادة ٔ�مام احملامك أ�مر�ك�ة، م��اه� انعاكساته أ�رضار امل�س�ب�ني فهيا، من �الل ال 

  .)2(�ىل الصعید ا�ويل

وقد �د هذا ال�رشیع سابقة خطرية يف �رخي العالقات ا�ولیة وبّني الفرق الشاسع بني ما نص �لیه 
�ولیني ومعظم ا�ول، ح�ث القانون ا�ويل وبني ممارسات ا�ول، ما ٔ��ر �دًال واسعًا يف ٔ�وساط اخلرباء ا

  .طالب ا�متع ا�ويل الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة �لرتیث يف تطبیقه والعمل �ىل ا�ادة النظر يف مضمونه

ت�ٔيت ٔ�مهیة هذا البحث �ونه ی��اول قانون العدا� ضد ر�اة �رهاب �مر�يك وا�ي  :�ٔمهیة البحث
، ح�ث هيدد العمل مببادهئا ویعكس جحم التطاول �مر�يك �ىل یعد سابقة خطرية يف �رخي العالقات ا�ولیة

  .س�یادة وحصانة ا�ول �خرى و�خلصوص ا�ول املس�هتدفة من وراءه

�متحور اشاكلیة املوضوع حول مدى ت�ٔثري قانون �اس�تا �ىل ما هو م�فق �لیه يف  :اشاكلیة البحث

اول �یف�ة صدور القانون واملرا�ل اليت مر هبا، ومن مث العالقات ا�ولیة و�القات ا�ول ف� ب�هنا، وذ� ب��
ت��ان امه �شاكالت اليت یطر�ا تفعیل هذا القانون بدًء مببدٔ� احلصانة الس�یادیة ��ول مرورًا بتطاول هذا 

ري القانون �ىل ٔ��زة ا�ول القضائیة ومسو القانون ا�ويل �ىل القانون الوطين، وا�هتاًء �عتباره �امًال لتوت
  .العالقات بني ا�ول

س�مت �ع�د �ىل املهن�ني الوصفي والت�لیيل يف الكشف عن مضمون قانون �اس�تا،  :املهنج املتبع
  .ؤ�مه ال�ساؤالت اليت یطر�ا، ومن مث حتلیل ٔ��ره �ىل العالقات ا�ولیة والقانون ا�ويل

  :ىل مطلبنيإ  ما س�بق ذ�ره مت تقس�مي املوضوع واع�دًا �ىل

  قراءة يف قانون �اس�تا: لب أ�ولاملط

  �ىل القانون ا�ويل والعالقات ا�ولیة" �اس�تا"�ٔ�ر قانون : املطلب الثاين
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  "�اس�تا"قراءة يف قانون : املطلب أ�ول

ه، فللك قانون �ایة ئی��غي الكشف عن الغایة من ورا" �اس�تا"ق�ل البدء يف التعرف �ىل قانون 
ٔ��ل ردع �رهاب وتوفري العدا� :"یبدٔ� القانون يف دیباج�ه بعبارة . التنف�ذوفق ضوابط حمددة ٔ�مهها قابلیة 

، ؤ�ن مفهوم �رهاب خمتلف يف ش�ٔنه فٕان سن قانون یت�اوز "لض�ا�ه ولغا�ت ٔ�خرى رشّع هذا القانون
عند فهم �ٓ�ر تطبیقه اقلمي ا�و� لیطال دو� ٔ�خرى س�یكشف عن حتد�ت �برية وواقعیة، كام س�ی��ني الحقًا 

  ).رشاكت ؤ�ش�اص وحكومات(القانون وطبیعته املو�ة ضد ٔ�طراف ٔ�ج�بیة 

  "�اس�تا"خطوات ٕاقرار قانون : �ٔوالً 

" جون �ور�ن"من ق�ل الس��اتور  2015يف جملس الش�یوخ يف س�مترب " �اس�تا"قدم مرشوع قانون 
ن �مر�يك یت�ٔلف من جمليس ومن املعلوم ٔ�ن الربملا. عن والیة �كساس، وهو ٔ��د ٔ�عضاء احلزب امجلهوري

، ومن ٔ�مه اخ�صاصات الربملان سن القوانني ح�ث ٕ�ماكن ٔ�ي جملس اقرتاح مرشوع )3(النواب والش�یوخ
، وهذا �قرتاح حيال اىل ا�لجنة ا�تصة يف ا�لس �راس�ته وتقدمي التوصیات �ش�ٔنه، وبعد ق�ام )4(قانون

س �لمناقشة والتصویت، فٕان ٔ�قره رفع �لغرفة أ�خرى يف ا�لجنة بدراسة مرشوع القانون �رفع اىل ا�ل
  .)5(الكونغرس لتبدي رٔ�هيا ف�ه

ورفعه �لس النواب ا�ي ٔ�قره  2016مایو  17يف " �اس�تا"وقد ٔ�قر جملس الش�یوخ مرشوع قانون 
ت س�مترب من نفس العام، وال یبقى �لقانون بعدها ليك یصدر �ري التصدیق �لیه من رئ�س الوال� 12يف 

س�مترب ؤ��اده  �نیة  23لیه من ىل الرئ�س ا�ي ا�رتض � إ وقد رفع مرشوع القانون فعًال . ةاملت�دة أ�مر�ك�

من ا�س�تور أ�مر�يك �لرئ�س حق ) 7(، ح�ث م�حت املادة �وىل من القسم )6(ىل جملس الش�یوخإ 
مرشوع قانون ما يف جملس النواب قراره من ق�ل الكونغرس، فٕاذا ٔ�قر إ ��رتاض �ىل مرشوع ٔ�ي قانون مت 

ٕال�ادة مرشوع ) �دا أ��د(وجملس الش�یوخ مث رفع اىل الرئ�س �لتصدیق، فلهذا أ��ري فرتة عرشة ٔ��م 
  .القانون اىل ا�لس ا�ي اقرت�ه من دون تصدیق مقرتً� مبذ�رة تبني س�ب �دم التصدیق

قانون ٔ�و من دون ٔ�ن یصدق �لیه ف�عد �م العرشة دون ٔ�ن یعید الرئ�س مرشوع الٔ�ما ٕان مضت ا�ٔ 
س�مترب  �12لرئ�س بتارخي " �اس�تا"، وبناًء �لیه فقد رفع قانون )7(مرشوع القانون مصدقًا �لیه ویصبح قانو�ً 

من الشهر ذاته، و�لتايل ٕاذا خصم یوم أ��د ا�ي ختلل هذه املدة جند �ٔن ��رتاض  23وا�رتض �لیه يف 
  .)8(اكن دس�تور�ً 

�لیة �لتغلب �ىل ا�رتاض الرئ�س ح�ث �لربملان ٔ�ن یت�اوز ومن �ان ب �ٓخر، م�ح ا�س�تور الربملان �
  ا�رتاض الرئ�س �ىل مرشوع القانون ٕان متكن لك جملس من اقراره مرة ٔ�خرى ب�ٔ�لبیة �اصة �متثل يف موافقة 
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  .)9(ثليث أ�عضاء ٔ�و ٔ�كرث �لیه

، يف �ني ٔ�ن ٔ�ول �1792ریل �ٔ اض يف ٔ�ول من اس�تعمل حق ��رت " جورج واش�نطن"واكن الرئ�س 
ٕاذ متكن الكونغرس من  1845ال يف مارس �ام إ  جتاوز ا�رتاض الرئ�س مل تتحقق ماكنیة �لكونغرس يفإ 

و�رخيیًا مل �متكن الربملان �مر�يك يف الغالب من جتاوز . )10("جون �یلر"التغلب �ىل ا�رتاض الرئ�س 
  .فقط% 10ذ� قرابة  ا�رتاض الرئ�س ح�ث بلغ جنا�ه يف حتق�ق

  تغلّب الكونغرس �ىل ا�رتاض الرئ�س: �نیا

ن الت�ٔ�ید �ىل ىل جملس الش�یوخ �ىل الرمغ مإ " �اس�تا"مرشوع قانون " اك ٔ�و�ما�ر "ٔ��اد الرئ�س 
رهاب، واكن الس�ب وراء �دم التصدیق �متثل يف ٔ�ن تداعیات القانون هايل حضا� االٕ �ٔ التعاطف التام مع 
مما قد یؤ�ر �ىل قدرة الوال�ت املت�دة يف العمل �ىل الصعید ا�ويل، ؤ�نه من املتحمل ٔ�ن س�تكون جس�مية 

تتعرض ٔ�مر�اك �شلك مفاجئ اىل موا�ة قضا� ضدها يف حمامك ا�ول �خرى ٕاذا تب�ت هذه ا�ول قوانني 
  .)11(مماث� ٕاكجراء �لمعام� �ملثل

س�مترب من دون التصدیق  28يف " �اس�تا"انون لیه مرشوع قإ وقد متكن جملس الش�یوخ ا�ي ٔ�عید 

 97جامع، ح�ث صوت مرشوع القانون ب�ٔ�لبیة تقارب االٕ  یقره من ق�ل الرئ�س ٔ�ن یت�اوز ذ� و �لی
دميقراطیًا واثنان من املس�تقلني، مقابل س��اتور وا�د  43مجهورً� و 52اكن مهنم " نعم"س��اتور ب 

  .)12(لتصویت اثنانيف �ني ام�نع عن ا" ال"دميقراطي صوت ب 

�د �جامع، رفعه يف نفس الیوم  وبعد ٔ�ن ٔ�قر جملس الش�یوخ مرشوع القانون ب�ٔ�لبیة �اكد تصل اىل
�ئبًا، اكن  348ىل جملس النواب ا�ي متكن ٔ�یضًا من جتاوز ا�رتاض الرئ�س ٕ�قرار مرشوع القانون مبوافقة إ 

  .)13( ام�نع الباقون عن التصویتمن ا�ميقراطیني، يف �ني 123من امجلهوریني و 225مهنم 

�لبیة اخلاصة اليت اشرتطها ا�س�تور �لتغلب �ىل ا�رتاض ىل ا�ٔ إ ذ� جند ٔ�ن � ا�لسني قد وصل ب
 28يف  114-222الرئ�س، وتبا�ًا �� ٔ�صبح مرشوع قانون العدا� ضد ر�اة �رهاب قانوً� حيمل رمق 

  .2016س�مترب 

الرمغ من ٔ�نه يف الغالب س�باب اليت مك�ت ا�لسني من جتاوز ا�رتاض الرئ�س �ىل ولكن مايه ا�ٔ 
رار ٕاق، ال �متكن الكونغرس من ) جملسويه ثلثا �ٔعضاء لك(�لبیة الصعبة املقررة دس�تورً� و�س�ب ا�ٔ 

ة �دى عرشة مر إ اس�ت�دم حق ��رتاض " �ٔو�ما"�س مرشوع القانون �نیة؟ مفثًال جند ٔ�نه يف عهد الرئ 
  .)14(�ىل مرشو�ات قوانني رفعت �لتصدیق، ومل �متكن الربملان من جتاوز ٔ�ي مهنا

  وهو املرشوع الثاين عرش ا�ي عورض من ق�ل" �اس�تا"خبالف ذ� مل یوا�ه مرشوع قانون 
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ىل إ رصار �لیه املقررة دس�تورً�، بل وصل �د االٕ  �لبیةال ا�ٔ إ ٔ�یة صعوبة يف الوصول " ٔ�و�ما"س الرئ� 
يف ا�لسني �رون ٔ�ن م�ارصة هذا " �اس�تا"واكن ٔ�نصار قانون . جامع كام س�بق القولتقرتب من االٕ موافقة 

وحضا� �ريه من الهجامت  2001 س�مترب 11املرشوع حىت �رى النور هو واجب ٔ��اليق، فقد �اىن حضا� 
ٔ�فراد ٔ�و من �ر�امه مبن�ٔى ال �كون اجلناة سواء �ٔ مل، و�� جيب �ىل ٔ�مر�اك مما س�ب كثريًا من ا�ٔ رهابیة االٕ 

  .)15(عن العدا�

ىل هذه الن���ة، ف�صویت إ �م يف الوصول  �كون �لوقت ا�ي عرض ف�ه املوضوع دورلكن قد 
ويف " �راك ٔ�و�ما"�رية املتبق�ة من حمك الرئ�س شهر ا�ٔ  جتاوز ا�رتاض الرئ�س �اء يف ا�ٔ الكونغرس �ىل

احلزبني امجلهوري وا�ميقراطي �ىل الرئاسة، وال شك ٔ�ن التصویت ضد فرتة التنافس �نت�ايب بني مرحشي 
  . رهابیة قد �كون � ت�ٔثري سليب �ىل احلزبني املتنافسنيإ ل طابعًا ا�سانیًا لض�ا� ٔ��داث قانون حيم

قرار هذا إ �رز املس�هتدفة من یة السعودیة �اكد �كون ا�و� ا�ٔ ومن �انب �ٓخر، فٕان اململكة العرب 
مع مجمو�ة من ا�ول العربیة احللیفة يف  2015وقد اكن الشرتاك اململكة العربیة السعودیة يف مارس  القانون،

لض�ا�، �ٔ�ر سليب يف الكونغرس محالت عسكریة مس�مترة ضد احلوثیني يف ا�مين واليت جنم عهنا العدید من ا
یة  م�ع بیع ٔ�سل�ة �لسعودیة بقمية �قش جملس الش�یوخ قرارًا یتعلق ٕ�ماكن  2016س�مترب   21مر�يك ، ففي ا�ٔ 
سل�ة �لسعودیة اليت من احملمتل الس��اتورات عن غضهبم من بیع ا�ٔ  ملیار دوالر، وقد ٔ�عرب �دد من) 1.5(

  . )16(ٔ�هنا �س�ت�د�ا ال�هتاك حقوق ��سان يف ا�مين

  "�اس�تا"�ٔمه ما یثري ال�ساؤالت يف قانون : �لثا

القانون هو هدم املبادئ الراخسة املؤكدة �لحصانة الس�یادیة لعل ٔ��رز ما ميكن مالحظته يف هذا 
لطة القضائیة لن �كون هناك دو� ٔ�ج�بیة حمصنة ٔ�مام الس: "��ول، ٕاذ یؤكد القانون  يف مادته الثالثة �ىل ٔ�نه

لحق نظري ٕاصا�ت مادیة ت ة بتعویضات مالیة من دول ٔ�ج�بیة،يف ٔ�ي قضیة یمت فهيا املطالب ،�لم�امك أ�مر�ك�ة
رهاب دث يف الوال�ت أ�مر�ك�ة، وتنجم عن فعل من ٔ�فعال االٕ ب�ٔفراد ٔ�و ممتلاكت ٔ�و ن���ة حلاالت وفاة حت

ا�ويل یمت يف الوال�ت املت�دة ٔ�و عن معلیات تقصريیة ٔ�و ٔ�فعال تصدر من ا�ول أ�ج�بیة، ٔ�و من �ٔي 
�ٔو واكلته، برصف النظر عن ماكن  مسؤول ٔ�و موظف ٔ�و و�یل بت� ا�و� ٔ�ثناء تولیه م�صبه ٔ�و وظیف�ه

  .)17("العمل التقصريي ٔ�و ٔ�فعال ا�ولیة أ�ج�بیة

و�لتايل ميكن للك ذي مصل�ة رفع قضا� مدنیة ضد ا�ول اليت قامت عن معد ٔ�و اهامل �ملشاركة يف 
عن تقدمي دمع ٔ�و موارد جوهریة سواء �شلك م�ارش ٔ�و �ري م�ارش اىل �ٔش�اص ٔ�و م�ظامت تعترب مسؤو� 

  .�صا�ت اليت حلقت هبم
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بعض املنظامت �رهابیة �ج�بیة ت�شط : "من القانون اليت تنص �ىل ٔ�ن  3)/2(وقد �كون املادة 
من �الل ٔ�فراد ٔ�و مجمو�ات �بعة لها يف مجع م�الغ مالیة خضمة �ارج الوال�ت املت�دة �مر�ك�ة وتوظیفها 

�وىل امجلعیات املرخص لها رمسیًا مجلع الترب�ات يف بعض دول  ، تعين ��ر�ة"الس�هتداف الوال�ت املت�دة
  .)18(اخللیج العريب، أ�مر ا�ي ميكن من �ال� ٕاد�ال هذه ا�ول يف دا�رة املسؤولیة

�ا� �لتعریف ومن �انب مماثل فٕان بعض العبارات الواردة يف القانون املتعلقة �لتجرمي واملسؤولیة واالٕ 
اب قد تف�ح جماًال واسعًا لتفسريها مبا یق�ل مقاضاة بعض ت� ا�ول املدعى �لهيا حلني رهأ�مر�يك ملعىن االٕ 

الفصل يف القضیة، مما جيمد هذه أ�موال لس�نوات قد تطول وجيعل اس��رات ا�ول ؤ�وراقها املالیة ؤ�صولها 
" �ادل اجلبري"لسعودي املوجودة يف الوال�ت املت�دة جمل هتدید واحض، وهذا ما ٔ�دركه وز�ر اخلارج�ة ا

سوف ینال من ثقة املس�مثر�ن من خمتلف �ٔحناء العامل يف الوال�ت  " �اس�تا"ىل ٔ�ن قانون إ ا�ي ٔ�شار 
  .املت�دة أ�مر�ك�ة

ماكنیة وقف ا�عوى حلني إ وهو ٔ�ن القانون نص �ىل " �اس�تا" ٔ�مر �ٓخر یثري ال�ساؤالت يف قانون
 180ا�هتاء الوال�ت املت�دة من املفاوضات مع ا�و� أ�ج�بیة املعنیة، ٕاذ حيق �لمحمكة وقف ا�عوى ملدة 

یوم ضد ا�و� أ�ج�بیة ٕاذا ما شهد وز�ر اخلارج�ة ب�ٔن الوال�ت املت�دة �شارك يف حماد�ت ب��ّة حس�نة مع 
�اد وز�ر اخلارج�ة �ٔ ذا إ �لول، و�لمحمكة متدید مدة الوقف التوصل اىل  ا�و� أ�ج�بیة املدعى �لهيا بغیة

اىل ٔ�ي مدى یصدق الهدف ا�ي : أ�مر ا�ي یثري �دة �ٔس�ئ�. )19(شهادته ب�ٔن املفاوضات مازالت مس�مترة
ني املترضر�ن وحضا� العملیات �ساين املمتثل يف متكنون؟ وهل اكن الهدف هو اجلانب االٕ من ٔ��� ٔ��د القا

رهابیة من احلصول �ىل تعویضات مالیة جترب رضرمه؟ ٔ�م ٔ�ن الهدف من القانون ٔ�كرب؟ وهل ميكن بعد االٕ 
  �سویة س�یاس�یة ملنع رفع ا��اوى ٔ�ن �رفع ٔ�ش�اص د�اوى �دیدة ضد ا�و� بعد مرور وقت �ىل ال�سویة؟

� الوال�ت  ضكام ٔ�ن �رخي رس�ن القانون ال یبد�ٔ من �رخي اصداره، وال �شمل ما سوف تتعر 
 ىل الوراء، وخيضع ما س�بق ٔ�نإ د صدور القانون، بل یعود تطبیقه رضها بع�ٔ رهابیة �ىل إ املت�دة من معلیات 

�رسي : "من القانون تنص �ىل ٔ�نه 2)/7(ىل ٔ�حاكمه، فاملادة إ رهابیة إ تعرضت � ٔ�مر�اك من معلیات 
�ش�ئة عن رضر حلق �شخص ٔ�و ممتلاكت �ٔو  التعدیالت اليت تمت مبوجب هذا القانون �ىل ٔ�یة قضیة مدنیة

  .)20("2001س�مترب  11ب�ٔعامل يف ٔ�و بعد 

  �ىل العالقات ا�ولیة والقانون ا�ويل" �اس�تا"�ٔ�ر قانون : املطلب الثاين

وتداعیاته قد ٔ��را �دًال قانونیًا وس�یاس�یًا واسعًا  ملا یطر�ه من " �اس�تا"ٕان ٔ�س�باب ت�ين قانون 
تعق�دات �س�ب انعاكساته السلبیة �ىل م�ادئ ؤ�سس م�عارف �لهيا يف القانون ا�ويل والتعامل بني ا�ول، 
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ر ا�متع ا�ويل والزتام لك ا�ول كام ٔ�نه خروج عن امل�ٔلوف وعن املواثیق ا�ولیة اليت تؤكد ٔ�مهیة اس�تقرا
  .�لقوا�د القانونیة ا�ولیة و�دم ق�ول دو� فوق القانون

  )احلصانة الس�یادیة(ا�هتاك م�د�ٔ س�یادة ا�ول : �ٔوالً 

و �ٔ ت جراءاإ ویعين سلطة ا�و� يف اختاذ �ٔي  وهو من ٔ�مه املبادئ املسمل هبا يف القانون ا�ويل،
ودون تد�ل من ٔ�یة �ة �ٔج�بیة، وتت�ذ الس�یادة   ا�ا�ل واخلارج �لك حریة�هتا يفقرارات ٔ�و ممارسة صالح 

مفهوم دفاعي ٔ�یضًا ح�ث من �اللها حتافظ ا�ول اس�تقاللها وحامیة نفسها من التد�ل اخلار�، كام تعين 
جراء یؤ�ر �ىل إ لطهتا ورفض ٔ�ي رادة ا�و� واس�تقالل سإ ا�و� تعبري قانوين �ىل سلطان  س�یادة
  .)21(هتاس�یاد

ویتفرع م�دٔ� �ٓخر عن م�دٔ� الس�یادة وهو م�دٔ� املساواة بني ا�ول وا�ي یعد من ق�یل القوا�د ا�ٓمرة 
و �ٔ بعضها البعض بغض النظر عن جحمها اليت یرتتب �ىل خمالفهتا مسؤولیة دولیة، واليت تقيض مبساواة ا�ول ب 

ة �ريت مفهوم الس�یادة عن الشلك ا�ي عرف به ال ٔ�ن العوملإ . )22(كده م�ثاق أ�مم املت�دة�ٔ قوهتا، وهو ما 
  .صبح من السهل تطویعها�ٔ مرنة جتاوزت مفهو�ا التقلیدي و  ف�ٔصبحت الس�یادة فكرة

ویقصد حبصانة ا�ول �دم خضوع قراراهتا ٔ�و ممارساهتا الخ�صاص القضاء أ�ج�يب، ويه حصانة جتسد 
وأ�فراد ذوي الوظائف العالیة الش�ٔن من املثول ٔ�مام بذاهتا مانعًا من حتریك املسؤولیة ضد مؤسسات ا�و� 

مهنا ما یتصل بنظریة �م�داد ىل نظر�ت �دة إ اس القانوين لهذه احلصانة ف�عود وأ�س. )23(احملامك أ�ج�بیة
ىل ٔ�ن احلصانة يه ام�داد طبیعي ٕالقلمي ا�و� املرس� �لبعثة ا�بلوماس�یة، ونظریة إ قلميي اليت تذهب االٕ 

ظریة مق�ضیات الوظیفة ا�متثیلیة اليت تقوم �ىل النیابة عن ا�و� املوفدة ٔ�داء �ام حمددة لها، ؤ��ريًا نالصفة 
ال مق�ضیات ٔ�داء املهام املولكة ��بلوماس�یني �ىل ٔ�حسن إ م�یازات ما يه ىل ٔ�ن احلصا�ت واالٕ إ اليت تذهب 

  .)24(و�ه

 ،ع بني نظریيت الصفة ا�متثیلیة ومق�ضیات الوظیفةساس �متثل يف امجلف�بني ٔ�ن ا�ٔ ٔ�ما �جتاه املعارص 
هنا م�حت هلم �لق�ام مبها�م ب�ٔفضل طریقة �ٔ ح �متزي �ٔش�اص عن دوهنم بقدر ما ح�ث ٔ�ن احلصا�ت مل متن

احلمك (ون العام وميكن القول ٔ�ن م�دٔ� احلصانة من الوالیة القضائیة یعكس �انبًا �امً من م�دٔ� القان. )25(ممك�ة
ها ٔ�و من قلمي إ ىل ا�ول من ترصفات وقعت يف إ سب ن ختتص �ة قضائیة حمایدة ف� ی� �ٔ ٔ�ي ) مل�س اخلص

� ٔ�قرب �لحق�قة القانونیة ؤ�كرث ح�ادیة لتحق�ق العدا� ؤ�كرث ق�وًال �ى الطرف بذٔ�فراد �بعني لها، ويه 
  .ا�ي س�یحمك يف ترصفه
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 امحلایة املطلقة لرتب وظیف�ة �لیا وحمددة يف"احلصانة الس�یادیة ب�ٔهنا  (Sofie G. Syed)وقد عرفت 
، وقد �كون التعریف السابق قارصًا عن بیان املفهوم ٕاذ )26("دو� ما �رئ�سها يف مقابل والیة حمامك دو� ٔ�خرى

تضح ب�ٔنه ی نة الس�یادیة اصىل ٔ�صل مصطلح احلإ ولو رجعنا . احلصانة ا�بلوماس�یةيه ختتلط مبفهوم �ٓخر وهو 
ىل م�د�ٔ إ ظام القانون الربیطاين اس��ادًا ، وهو م�دٔ� �رخس يف الن"حصانة احلكومة من املقاضاة ٔ�مام حمامكها"
خرى ل�شمل يف ا املبدٔ� �ىل النظم القانونیة ا�ٔ ، وقد ام�د نطاق هذ)27("امل� ال ميكن ٔ�ن �ر�كب خط�ٔ "

حصانة "ا س�بق ميكن تعریف احلصانة الس�یادیة �ىل ٔ�هنا ومم. الوقت الراهن ا�و� واحلكومة وممتلاكهتا العامة
  ".ا�و� من والیة حمامك دول �ٔخرى ودون رضاها الرصحي

 أ�ج�بیة اجلهات حصا�ت"�مس  املعروف قانوهنا نص�  فقد أ�مر�ك�ة، املت�دة �لوال�ت و�ل�س�بة
 الس�یادة ذات ا�ول �ٔن �ىل 1976 �ام الصادر (Foreign Sovereign Immunities Act)" الس�یادة ذات

مهنا اليت �س�ت��اءات بعض وجود مع �حلصانة، �متتعون ومسؤو�هيا وممثلهيا   .)28(ال�رشیع هذا تض�

 ا�ي احلمك أ�مر�ك�ة، املت�دة الوال�ت يف الس�یادیة احلصانة رخست اليت القضائیة السوابق بني ومن
 ٔ�صدرت ح�ث نیویورك، مدینة ٔ�ح�اء ٔ��د ملهنا�ن، اجلزائیة احملمكة ويه أ�مر�ك�ة؛ احملامك ٕا�دى ٔ�صدرته

 عرش احلادي ٔ��داث حضا� �ائالت ق�ل من السعودیة العربیة اململكة ٕاىل املو�ة ا�هتم ٕاسقاط یتضمن حمكًا
 املهتم القا�دة؛ لتنظمي املادي ا�مع بتقدمي واهتا�ا اململكة مبقاضاة هؤالء قام ح�ث م،2001 لعام س�مترب من

 املد�ني، دعوى احملمكة رفضت م،2015 �ام من س�مترب 29 ففي إالرهابیة، أ��داث هذه يف الوح�د
 د�اوى �ش�ٔن مقاضاهتا ميكن ال و�لتايل الس�یادیة، �حلصانة �متتع دو� السعودیة العربیة اململكة ب�ٔن وقضت

  .ضدها املرفو�ة التعویض

 �سط من أ�مر�ك�ة احملامك مينع أ�مر�يك، أ�ج�بیة الس�یادیة احلصانة قانون فٕان س�بق، ما �ىل وعطًفا
 الشخصیات ٔ�ن كام .اله التابعة وأ��زة ا�ول هذه ممثلو ذ� يف مبا أ�ج�بیة، ا�ول �ىل القضائیة وال�هتا

 م�ل � اململوكة الرشاكت وكذ� أ�ج�بیة ��و� التابعة احلكوم�ة الهیئات ٔ�و واجلهات املس�تق� �عتباریة
 ف� القانون، هذا مبوجب �حلصانة �متتع املثال، س��ل �ىل) ٔ�رامكو السعودیة(السعودیة  العربیة الزیت رشكة

 جتاریة �شاطات يف أ�ج�بیة احلكومة اخنراط م�ل القانون؛ نفس �ددها �شاطات من �س�ت�ىن ما �دا
  .)29(��ٓخر�ن ٕارضار �لهيا �رتب تعاقدیة الزتامات خمالفة ٔ�و معینة،

 متثل خطوة يف طوی�، زم�یة حلق�ة اس�تقرت اليت املبادئ هذه لی�سف "�اس�تا"�اء قانون  ولكن
 املت�دة الوال�ت قضاء �لیه اس�تقر وملا العام، ا�ويل القانون وم�ادئ لقوا�د جس�ميًا وا�هتااكً  صارً�ا اعتداء
  .بعیدة ٔ�زم�ة نفسها
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  القانون ا�ا�يلخرق مسو قوا�د القانون ا�ويل �ىل : �نیاً 

ٔ�یضا قا�دة مس�تقرة يف القانون ا�ويل ويه مسو هذا أ��ري �ىل القانون " �اس�تا"خيرق قانون 
ا�ا�يل وا�ي یعد م�د�� راخسًا وحمسومًا فقهًا وقضاًء، ذ� ٔ�نه ال ميكن ��ول ا�متسك بقوان�هنا ا�ا�لیة وال 

لتنف�ذ �لزتامات ا�ولیة، و�عتباره قانون �جت عن  حىت دس�تورها �الفة قوا�د دولیة ملزمة، وهو ضامنه
  .)30(اتفاق وتعاون بني دول م�ساویة يف الس�یادة اتفقت �ىل �دم خضوع القانون ا�ويل �لقانون ا�ا�يل

 ٔ�ن ا�ول ال �س�تطیع بترصفاهتا ا�ا�لیة جتاهل قوا�د القانون ا�ويل اليت تلغي" دوبوي"ویؤكد الفق�ه 
وٕاقرار قانون �اس�تا قد �رهن عن . )31(ا�ا�لیة املعارضة وتفرض نفسها �ىل القايض الوطينحكام القوا�د 

فعالیة القانون احمليل ��و� وكفا� تطبیقه ومسوه وٕالزام�ته، وهو ٔ�مر �ري �بت يف التعامل ا�ويل مما جيع� 
  .قانون �ري م�طقي و�ري مرشوع

تداعیات جس�مية �ىل  نون �ري رشعي س�یكون �یعد قا" �اس�تا"ملا تقدم فٕان قانون  وكن���ة
 ؤ�نه ی��اقض مع م�ثاق أ�مماملت�دة وخيرق اتفاق�ة العالقات ة ؤ�مهنا القويم ��ر�ة أ�وىل،الوال�ت املت�د

ٔ�مر�اك، كام یدل �ىل رغبة ٔ�مر�اك يف  ا�ول اليت وقعت �لهيا ا�بلوماس�یة واتفاق�ة أ�مم املت�دة حول حصانة
�دید، وهو قانون خطري قد حيدث تغیريات �ىل  ووال�هتا القضائیة �ىل العامل وفرض نظام دويلفرض قوهتا 

 .ودورهام يف صیانة السالم العاملي املؤسسات ا�ولیة اكٔ�مم املت�دة وجملس أ�من

  �امل لتوتري العالقات ا�ولیة: �لثاً 

بني ا�ول وحصانة هذه أ��رية ضد بن�ت العالقات ا�ولیة م�ذ زمن �ىل �ٔسس الس�یادة واملساواة 
إالجراءات القضائیة أ�ج�بیة وهو ما یعفهيا من اخلضوع حملامك �ريها من ا�ول، ومن �ري املق�ول يف العالقات 
ا�ولیة ممارسة مواقف تنكر حق ا�ول يف الس�یادة لتصبح الالمساواة بني ا�ول واقع مفروض وتصبح 

قلب املواز�ن ؤ�سس ٔ�سس " �اس�تا"�ري ٔ�ن صدور قانون .)32(شلكیة املبادئ القانونیة ا�ولیة م�ادئ
�دیدة قد تعید النظر يف أ�سس املتعامل هبا، وس���ٔ�ر العالقات ا�ولیة ال حما� بتطبیقه وس�هنار الثقة بني 

  .ا�ول، �� حص وصفه �لاكرثة  اجلیوس�یاس�یة

خطرية �ىل العالقات ا�ولیة و�ق�صاد  وخيىش اخلرباء ا�ولیون ٔ�ن �كون لهذا القانون تداعیات
العاملي ؤ�سواق املال، �لنظر ٕاىل النتاجئ اليت س�ترتتب �ىل تطبیقه واليت من �ٔ�رزها الت�ٔس�س حلا� من 
الفوىض الس�یاس�یة وال�رشیعیة بعد ت�ىن دول ٔ�خرى قوانني مضادة لتحصن نفسها من ٔ��ره وهو ما یعد تطور 

ويل، ضف ٕاىل ذ� ت�ٔثريه �ىل �ق�صاد العاملي واق�صاد ٔ�مر�اك نفسها ٕاذا ما �رشیعي خطري يف التعامل ا�
 .قامت السعودیة �سحب اس��راهتا املقدرة مبلیارات ا�والرات من �ق�صاد أ�مر�يك
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سابقة خطرية ینذر مبر�� من الفوىض والعداء ویف�ح حلرب بني ا�ول من " �اس�تا"وم�ه یعد قانون 
�ىل اس�تقرار العالقات ا�ولیة وی�س�ب يف اهنیار الثقة بني ا�ول، ، وهو م�عث لعدم  نوع �دید، ویؤ�ر

الثقة بني الشعوب وحكوماهتا املهتمة مبامرسة ور�ایة إالرهاب مما �مني روح العداء ب�هنام و�س�ب الثورات 
، )33(الرشعیة ا�ولیة كام یعد تالعب مببادئ العالقات ا�ولیة وهيدم دور أ�مم املت�دة اليت متثل. ضدها

ویبعث الفوىض و�دم �س�تقرار يف العالقات ا�ولیة ویعارض ٔ�سسها القامئة �ىل الس�یادة واملساواة و�دم 
 .فرض دو� لقوان�هنا �ىل �ريها من ا�ول مما خيرق م�ادئ التعامل ا�ويل

ر�ك�ة نفسها �ىل لسان و�ىل الرمغ من معارضة ا�ول لهذا القانون، بدًء من الوال�ت املت�دة أ�م
لصني كام ذ�ر� سابقًا، مرورًا �روس�یا و�حتاد �ورويب واململكة العربیة السعودیة وا" ٔ�و�ما"الرئ�س 

رمغ �دم  وىل �لملكة السعودیةلقول ٔ�ن القانون مو�ه ��ر�ة ا�ٔ ال ٔ�نه ميكن اإ واململكة املت�دة وهولندا، 
السعودیة يف شارته رصا�ة �ىل ذ�، كام ٔ�ن القانون هو تعبري عن رغبة ٔ�مر�اك يف السطو �ىل ودائع إ 

نفاق العسكري، كام یعد القانون مبثابة وجعز الوال�ت املت�دة ن���ة االٕ  زمة �ق�صادیةبنو�ها، �اصة بعد ا�ٔ 
  .)34(نالعصا املسلطة �ىل اململكة ملعاق�هتا �ىل تد�الهتا يف سور� وا�مي

  امتةاخل

  :لیه من نتاجئ وتوصیات كام یيلإ جامل ما مت التوصل إ ��هتاء من هذه ا�راسة ی��غي  بعد

  النتاجئ

عن ��هتاك الرصحي ملبادئ �مة يف القانون ا�ويل وجتاوز خطري �لرشعیة " �اس�تا"�كشف قانون  .1
  .وممارسة ضغط س�یايس �ىل دول ذات س�یادةمر�ك�ة اليت حتاول ابزتاز ولیة من ق�ل الوال�ت املت�دة ا�ٔ ا�

یؤكد القانون ٔ�ن مس�تق�ل س�یادة ا�ول ال یتوقف �ىل م�ادئ القانون ا�ويل بل هو مرهون   .2
صیا�ة قوا�د �دیدة وبنوا� حس�نة جتعل ٕاىل ة قد تضعف ت� الس�یادة، ٔ�و تؤدي �سلوك وممارسات دولی

 .من املبدٔ� واقعًا ول�س جمرد �رب �ىل ورق
د مام ٔ�ي قوا��ٔ وض مفهوم احلصانة الس�یادیة ویقف من وترية ت�ين خ�ار یق" �اس�تا"یع قانون زاد �رش  .3

  .رهابدولیة حتمي من �رعى االٕ 

  التوصیات

ا�ي ی�هتك القانون ا�ويل " �اس�تا"�ادة النظر يف قانون إ �ىل الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة  .1
 لالبزتاز الس�یايس والضغط �ىل دول ٔ�خرى ذات ؤ�جبد�ت التعاون بني ا�ول، ح�ث ميثل القانون حماو�

  .س�یادة
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هتا وهی�هتا يف س��ل احلفاظ �ىل جراءات الالزمة من ٔ��ل احلفاظ �ىل س�یاد�ىل ا�ول ٔ��ذ االٕ  .2
�سلوك وممارسات دولیة قد تضعف من احلصانة الس�یادیة نون ا�ويل، هذا أ��ري املرهون ساس�یات القا�ٔ 

 .��ول
ىل الرد خبطوات معلیة من ق�یل التو�ه لٔ�مم املت�دة إ �ٕالدانة و�س��اكر و�نتقال  �دم �كتفاء .3

 .وحممكة العدل ا�ولیة، ٔ�و املوا�ة �لس�بل ا�بلوماس�یة و�ق�صادیة والس�یاس�یة

  الهوامش

                                                   
لعربیة ویعين � (The Justice Against Sponsors of Terrorism Act)اىل عنوان القانون " Jasta"�شري مصطلح �اس�تا  )1(

  .رهابقانون العدا� ضد ر�اة االٕ 
، الصومال، )أ�هداف وس�بل املعاجلة(عبد الوهاب �يل وعبد النور معمل، قانون �اس�تا وامحل� ��الم�ة �ىل العربیة السعودیة  )2(

 .5، ص2016مركز مقد�شو �لبحوث وا�راسات، 
  .وىل، القسم السابع من ا�س�تور أ�مر�يكاملادة ا�ٔ  )3(
وىل من القسم السابع من راجع املادة ا�ٔ . ق�ل جملس النواب�دا مشاریع القوانني اخلاصة بتحصیل ا��ل، اذ جيب ٔ�ن تطرح من  )4(

  .ا�س�تور �مر�يك
  .92، ص2001توين فا�ن، النظم القانونیة أ�مر�ك�ة، القاهرة، اجلامعة املرصیة ل�رش املعرفة والثقافة العاملیة،  )5(

(6) https://www.congress.gov/congressional-record/2016/09/26/senate-section. / 
  .وىل القسم السابع من ا�س�تور أ�مر�يكاملادة ا�ٔ  )7(
  :راجع الرابط التايل" �اس�تا"لالطالع �ىل مجیع مرا�ل اصدار قانون  )8(

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2040/all-info#all-actions  .  
  .ملادة �وىل القسم السابع من ا�س�تور أ�مر�يكا )9(
  :لالطالع �ىل ��رتاض الرئايس يف جملس النواب �رب الرابط )10(

http://history.house.gov/Institution/Presidential-Vetoes/Presidential-Vetoes  .  
  :املرفو�ة من الرئ�س ٔ�و�ما، املوقع �لكرتوين �لب�ت �بیض، �رب الرابط" �اس�تا"راجع مذ�رة ��رتاض �ىل قانون  )11(

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/23/veto-message-president-s2040  .  
عضو، ی��خبون ملدة ست  100وىل يف القسم الثالث من ا�س�تور أ�مر�يك �ددت ٔ�عضاء جملس الش�یوخ بیذ�ر ٔ�ن املادة ا�ٔ  )12(

عضاء ممكن اك�سب اخلربة ال�رشیعیة يف ثلثان لضامن اس�مترار بقاء بعض ا�ٔ س�نوات، ویمت لك س�ن�ني انت�اب ثلث العدد، و�س�متر ال 
 .ا�لس

عضوًا، وی��خب ٔ�عضاءه لك س�ن�ني،  435وىل القسم الثاين من ا�س�تور أ�مر�يك �دد ٔ�عضاء جملس النواب ب �ددت املادة ا�ٔ  )13(
مع �دد الساكن فهيا، �ىل ٔ�ن یمت ء ف�ه بعدد ساكن لك والیة، ح�ث ٔ�ن للك والیة �دد من املمثلني ی��اسب و�رتبط �دد أ�عضا

 .حصاء �دد ساكن الوال�ت لك عرش س�نوات لت�دید �دد الساكن يف لك والیةإ 
  :ا�رتاضات الرئ�س ٔ�و�ما �ىل مرشو�ات القوانني، �رب الرابط )14(
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https://www.senate.gov/reference/Legislation/Vetoes/vetoCounts.htm  .  
  .8عبد الوهاب �يل وعبد النور معمل، مرجع سابق، ص )15(
  :م�شور �رب الرابط، 2016س�مترب 21تید �ریت، جملس الش�یوخ �رفض حماو� م�ع صفقة اسل�ة ٔ�مر�ك�ة سعودیة، ) 16(

https://edition.cnn.com/2016/09/21/politics/senate-arms-sale-saudi-arabia  .  
، املؤمتر اخلامس ٕالدارات التعاون ا�ويل والعالقات ا�ولیة، "قانون �اس�تا وم�دٔ� احلصانة الس�یادیة ��ول"ورقة معل بعنوان  )17(

 .3، ص14/9/2017-12املركز العريب �لبحوث القانونیة والقضائیة، بريوت 
  .4املرجع السابق، ص )18(
 .5، ص2017، ا�� ا�ولیة �لقانون، العدد اخلامس، ینا�ر )�اس�تا(رهاب الٕ الس�ید، قانون العدا� ضد ر�اة احسن عبد الرحمي  )19(
 .5، مرجع سابق، ص"قانون �اس�تا وم�دٔ� احلصانة الس�یادیة ��ول"ورقة معل بعنوان  )20(
  .ELGA ،2002 ،176صالح ا��ن ٔ�محد محدي، دراسات يف القانون ا�ويل العام، اجلزا�ر، م�شورات  )21(
  .وىل من املادة الثانیة من م�ثاق أ�مم املت�دةالفقرة ا�ٔ  )22(
، 49وانعاكساته �ىل القانون ا�ويل والعالقات ا�ولیة، جم� العلوم ��سانیة، اجلزا�ر، العدد " �اس�تا"شهرزاد نوار، قانون  )23(

  .216، ص2018
فن التفاوض  -الربوتو�ول -احلصا�ت و�م�یازات -املهام وا�متثیل -�صول والتنظمي -التنظمي ا�بلومايس"�لیل حسني،  )24(

 .302- 301، ص2012، 1، لبنان، م�شورات احلليب احلقوق�ة، ط"ا�بلوماس�یة �سالم�ة - واملؤمترات
 .480، ص2010، 5دار ا�هنضة العربیة، ط ٔ�محد ٔ�بو الوفا، الوس�یط يف القانون ا�ويل العام، مرص، )25(

(26) Sofie G. Syed, Sovereign Immunity and Jus Cogens: Is There A Terrorism Exception for Conduct-
Based Immunity?, Columbia Journal of Law and Social Problems, vol. 49:2, 2016, p268. 

أ�ول وهو م�دٔ� الت�ين معمول به يف النظام �جنلزيي مفاده ٔ�ن امل� ال خيطئ، �ىل ٔ�ن ال یفهم ٔ�نه فوق : حيمل هذا املبدٔ� مضمونني )27(
والثاين وهو ام�یاز مينح �لتاج الربیطاين جلل . القانون بل ٔ�ن لك ما یفع� هو بذاته موافق �لقانون من دون مراجعة من سلطة قضائیة

  .عب ح�ث ال ميكن ٔ�ن یتوقع م�ه اخلروج عن روح العدا� املفرتضة يف ترصفات امل�مصاحل الش
ت إالطار هذا ويف )28(  قوانني مبوجب ی��عوهنا، ٔ�دوات ��ول أ�ج�بیة اليت مبثابة املسؤولني أ�فراد املت�دة الوال�ت حمامك بعض �د�

 اس��اًدا ٔ�حاك�ا، من العدید يف أ�ج�يب �لعاهل املطلقة �حلصانة املت�دة �لوال�ت العلیا احملمكة وقضت. أ�ج�بیة الس�یادیة احلصا�ت
 �و�ٍ  القضائیة �لسلطة ٕاخضا�ه جيوز ال س�یادة � ُمس�تقلٍ  �ك�انٍ  دولته هبا �متتع اليت احلصانة من ُمس�متدةٌ  ا�و� رئ�س حصانة ٔ�ن ٕاىل

  .ٔ�ج�بیة
 .9-8، مرجع سابق، ص"قانون �اس�تا وم�دٔ� احلصانة الس�یادیة ��ول"ورقة معل بعنوان  )29(
 .57، ص2010مانع جامل عبدالنارص، القانون ا�ويل العام، �سك�دریة، دار الفكر اجلامعي،  )30(
  .28، ص1973ع، ری��ه �ان دوبوي، القانون ا�ويل، �رمجة مسو� فوق العادة، الرشكة الوطنیة �ل�رش والتوزی) 31(
 .15املرجع السابق، ص )32(
  .11عبد الوهاب �يل وعبد النور معمل، مرجع سابق، ص )33(
  .11، مرجع سابق، ص"لس�یادیة ��ولقانون �اس�تا وم�دٔ� احلصانة ا"ورقة معل بعنوان  )34(
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L'arbitrage électronique comme moyen de résolution  
des litiges relatifs aux contrats internationaux de commerce électronique 
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 ملخص

ا�ولیة، �اصًة إاللكرتونیة یعترب التحكمي إاللكرتوين من ٔ�مه الوسائل احلدیثة ل�سویة م�از�ات الت�ارة 
مهنا، �عتباره طریقًا بدیًال لفض م�از�ات الت�ارة إاللكرتونیة، وحيتل املرتبة أ�وىل من بني الوسائل الودیة 
البدی� حلل م�از�ات الت�ارة ا�ولیة إاللكرتونیة املربمة �رب ش�بكة إالنرتنت نظرًا ملا �متتع حيققه من فوائد، وما 

مي إاللكرتوين من مزا� �متثل يف سهو� ٕاجراءه والرس�ة يف فض املناز�ات واخنفاض �اكلیفه �متتع به التحك
وتعز�ز الثقة بني أ�طراف املتناز�ة، ٕاذ جيري التحكمي إاللكرتوين يف العامل �فرتايض �رب وسائط ٕالكرتونیة 

 العدید من ال�ساؤالت اليت دون �ا�ة ٕاىل التوا�د املادي لٔ�طراف واحملمك يف ماكن وا�د، وهو ما یثري
�رجع يف ٔ�ن ٔ��لب النظم القانونیة املنظمة ٕالجراءات التحكمي تتطلب اس�ت�دام املس��دات الورق�ة واحلضور 

من هنا �اءت هذه ا�راسة هبدف ٕا�راز ا�ور الهام �لتحكمي . الشخيص لٔ�طراف والشهود ٔ�مام احملمك
إاللكرتوين اليت جتري من �الل وسائل ٕالكرتونیة يف ضوء إاللكرتوين وبیان مدى حصة ٕاجراءات التحكمي 
فال خيتلف التحكمي إاللكرتوين عن التحكمي التقلیدي، ٕاال . القوا�د القانونیة القامئة واملنظمة �لتحكمي التقلیدي

م من �الل الوس�ی� م�ذ البدء حىت احلصول �ىل حمك حتكمي موقع ٕالكرتونیًا وینفذ وفقًا لقوا�د تنف�ذ أ�حاك
  .القضائیة أ�ج�بیة

 - م�از�ات الت�ارة إاللكرتونیة - اتفاق التحكمي إاللكرتوين - التحكمي إاللكرتوين :اللكامت املف�اح�ة
  .حمك التحكمي إاللكرتوين -ٕاجراءات التحكمي إاللكرتوين

Résumé 

L'arbitrage électronique est considéré comme l'un des moyens modernes les plus 
importants de régler les différends commerciaux internationaux, en particulier les différends 
électroniques, car il s'agit d'un moyen alternatif de résoudre les différends relatifs au 
commerce électronique, et il se classe au premier rang des moyens amicaux alternatifs pour 
résoudre les différends internationaux relatifs au commerce électronique conclus via Internet 
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en raison des avantages qu'il procure et des avantages dont il bénéficie. L'arbitrage 
électronique présente des avantages tels que la facilité de sa procédure, la rapidité de 
résolution des litiges, ses faibles coûts et le renforcement de la confiance entre les parties en 
conflit, car l'arbitrage électronique se déroule dans le monde virtuel par des moyens 
électroniques sans nécessiter la présence physique des parties et de l'arbitre en un seul 
endroit, ce qui soulève de nombreuses questions qui se posent. La plupart des systèmes 
juridiques régissant les procédures d'arbitrage exigent l'utilisation de documents papier et la 
présence personnelle des parties et des témoins devant l'arbitre. Par conséquent, cette étude 
est venue dans le but de mettre en évidence le rôle important de l'arbitrage électronique et de 
démontrer la validité des procédures d'arbitrage électronique qui se déroulent par voie 
électronique à la lumière des règles juridiques existantes régissant l'arbitrage traditionnel. 
L'arbitrage électronique ne diffère pas de l'arbitrage traditionnel, sauf par la méthode depuis 
le début jusqu'à ce que la sentence arbitrale soit obtenue en ligne et exécutée conformément 
aux règles de mise en œuvre des décisions judiciaires étrangères. 

Mots clés: arbitrage électronique- convention d'arbitrage électronique- litiges liés au 
commerce électronique- procédures d'arbitrage électronique- sentence arbitrale électronique. 

  مقدمة

�شهد العامل نق� نوعیة ف� یتعلق بتغیري ٔ�سالیب ووسائل الت�ارة وٕا�رام الصفقات ا�ولیة 
الكربى،م�ٕا�رام العقود الت�اریة بعد بذل اجلهد وانفاق أ�موال والوقت يف التنقل والسفر،ٕاىل ��رام �رب 

جعل التحكمي الت�اري ميتد �ارج النطاق وهو ما . التق�یات اخلاصة �حلاسب ا��يل وملحقاته
إالقلميیل�ول،فقد ٔ�سهمتالثورة التك�ولوج�ة يف ظهور التحكمي �رب إالنرتنت و�ريه من تق�یاتووسائل االتصال، 
ٕاذ ٔ�حضى التحكمي إاللكرتوين اخلیار أ�مسىل�سویة املناز�ات اليت قد ت�ش�ٔ ن���ًة لعدم تنف�ذ بعض املعامالت 

�لت�ارة إاللكرتونیة، عندما یتفق ٔ�طراف العقد الت�اري ا�ويل املربم ٕالكرتونیًا �ىل �ل  ا�ولیةاملتعلقة
  .م�از�اهتم �رب التحكمي إاللكرتوين،دون احلا�ة �لتوا�د املادي ٔ�طراف معلیة ال�سویة يف ماكن معني

ال تتق�د حبدود ٕاقلميیة، أ��ذة يف �ن�شارواليت فالتحكمي إاللكرتوين یليب م�طلبات الت�ارة إاللكرتونیة
نظرًا الزد�د اس�ت�دام ش�بكة إالنرتنت يف ش�ىت جماالت احلیاة، )1(ما جيعلها تصطدم بعوائق حتد من منوها

�دد الزنا�ات اليت  يف صفقات املتعاملني �ق�صادیني �ىل الصعید ا�ويل وإالقلميي، �اصًة ؤ�نخصوصًا 
،ويه م�از�ات تق�يض رس�ة احلسمبعیدًا عن نیة �ٓ�ذ �الرتفاعت�ش�ٔ عن هذه �س�ت�دامات �لت�ارة �لكرتو

أ��زة القضائیة إالقلميیة واحمللیة،ذات إالجراءات البطیئة والتاكلیف املرتفعة، نظرًا ملا ميث� ا�لجوء �لقضاء من 
التعامالت عبء �بري �ىل املتعاقد�ن يف هذا ا�ال، حبیث مل یعد وس�ی� مق�و� لفض املناز�ات الناش�ئة عن 

إاللكرتونیة، �اصة م�از�ات الت�ارة إاللكرتونیة، واليت تمت يف ما بني ٔ�طراف ختتلف ��س�یاهتم ؤ�ما�ن 
ٕاقامهتم، �� ويف ظل �دم الفعالیة �سعى أ�طراف ٕاىل اختاذ خطوات ٔ�كرث رس�ة وفعالیة، وهو اتفاقهم �ىل 

  .�ش�ٔ ب�هنما�لجوء �لتحكمي إاللكرتوين حلل ٔ�یة �زا�ات �ش�ٔت ٔ�و قد ت 
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وٕان ٔ�مهیة التحكمي إاللكرتوين مكوضوع �س�تحق ا�راسة وا�متعن ینطلق م�ارشة من �حنسارالواسع 
ا�ي یمت �ىل اكفة املس�تو�ت التقلیدیة ٕاىل املس�تو�ت إاللكرتونیة، وانتقال الت�ارة ا�ولیة مباك�هتا اجلوهریة 

  .فس�یح لتضحى جتارة دولیة ٕالكرتونیةيف التقدم �ق�صادي ٔ�ي دو� ٕاىل فضاء إالنرتنت ال 

و�ك�في يف هذه ا�راسةبت�دید ماهیة التحكمي إاللكرتوين مكصطلح وتوضیح دوره يف �ل م�از�ات  
الت�ارة إاللكرتونیة، والوصول ٕاىل فهم اجلوانب القانونیة املوضوعیة وإالجرائیة املتعلقة به، �عتباره وس�ی� 

  :وف� یيل توضیح ٔ�مهیة ا�راسة ومهنجیة وٕاشاكلیة ا�راسة.لفض م�از�ات الت�ارة إاللكرتونیة

ح�ث ت�ٔيت ٔ�مهیة هذه ا�راسة من �دة اعتبارات، ٔ�ولها من انعاكس التطور الهائل يف �امل االتصاالت 
و�ك�ولوج�ا املعلومات �ىل ٕاجناز التعامالت الت�اریة يف فرتات ق�اس�یة، ويف فض ما قد ی�ش�ٔ عهنا من 

ل �دیثة ت��اسب مع طبیعة أ�عامل إاللكرتونیة اليت تمت �رب ش�بكة إالنرتنت، و��هيا �دم م�از�ات بوسائ
تنظمي ٔ��لب ال�رشیعات �لتحكمي إاللكرتوين ا�ي ٔ�صبح حق�قة وواقع م�سارع ال ميكن ٕاغفا�، �اصة يف �امل 

  .یةالفضاء إاللكرتوين، بغض النظر عن العق�ات اليت تعرتضه سواء القانونیة ٔ�م الف� 

اتباع املهنج  –بدءًا �ٕالجراءات حىت صدور حمك التحكمي  –وتق�يض دراسة التحكمي إاللكرتوين 
الوصفي الت�لیيل، ح�ث نعرض لبعض القوا�د القانونیة الناظمة �لتحكمي الت�اري ا�ويل والتحكمي التقلیدي، 

�دم وجود �رشیعات �اصة �لتحكمي جياد �ل ملشلكته املمتث� يف إ لها لتحق�ق ٔ�هداف البحث وحماو� وحتلی 
إاللكرتوين م�ل قوانني التحكمي التقلیدیة، وذ� � ٔ�مهیة �لغة يف بیان حماسن ومساوئ القوانني التقلیدیة 

  .ولواحئ مراكز التحكمي إاللكرتوين املتعددة لٕالسهام يف الوصول ٕايل نظام حتكمي ٕالكرتوين

عرتض التحكمي إاللكرتوين ��لیة مس�ت�دثة لفض م�از�ات ٕاذ تثري هذه ا�راسة �دة مش�ت قانونیة ت
الت�ارة ا�ولیة إاللكرتونیة، س�ن�اول معاجلهتا من �الال�راسة، ف�تلخص ٕاشاكلیة ا�راسة الرئ�س�یة يف 
ال�ساؤل عن مدي انطباق الرشوط الواجب توافرها يف التحكمي التقلیدي �يل التحكمي إاللكرتوين بصفهتا 

لهذا النوع اجلدید من التحكمي يف ظل �دم وجود قوانني �اصة �لتحكمي إاللكرتوين؟ ويف القوا�د الناظمة 
س��ل معاجلة هذه إالشاكلیة مت العمل �ىل حتدید خمتلف جوانب التحكمي إاللكرتوين من �اللتقس�مي 

ذا النظام ٕاذ حتتاج دراسة التحكمي الت�اري ا�ويل إاللكرتوين ٕاىل التعرف �ىل مفهوم و�ش�ٔة ه: ا�راسة
القانوين والقضايئ البدیل، مكصطلح �دیث، من ٔ��ل الوصول ٕاىل فهم اجلوانب القانونیة املوضوعیة 

خنصص املبحث أ�ول لعرض : وإالجرائیة املتعلقة به، وبناًء �ىل ذ� ارت�ٔینا تقس�مي ا�راسة ٕاىل م�احث ٔ�ربعة
 نتطرق يف املبحث الثاين التفاق التحكمي ماهیةالتحكمي الت�اري ا�ويل إاللكرتوين ؤ�مه خصائصه، وب��

إاللكرتوين وصوره، يف �ني خصصنا املبحث الثالث �ل�دیث عمنر�� ٕاجراءات التحكمي �لكرتوين،ٔ�ما 
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املبحث الرابع ف�عرض ف�ه �لهدف من ا�لجوء �لتحكمي إاللكرتوين وهو صدورحمك التحكمي إاللكرتوين الفاصل 
  .لت�ارة إاللكرتونیةيف الزناع احلاصل �ش�ٔن عقد ا

  ماهیة التحكمي الت�اري ا�ويل إاللكرتوين: املبحث أ�ول

یعترب التحكمي إاللكرتوين ٔ��د ٔ�مه الوسائل الودیة البدی� عن القضاء الرمسي ل�سویة املناز�ات   
جند عقد الت�اریة ا�ولیة إاللكرتونیة، وقد شاع ا�لجوء ٕالیه يف العقود ا�ولیة �شلك �اص، حبیث یندر ٔ�ن 

وال نغايل . دولیًا ال یتضمن رشط ا�لجوء ٕاىل التحكمي ل�سویة ما قد ی�ش�ٔ عند تنف�ذ العقد من م�از�ات جتاریة
  .)2(ٕاذا قلنا ٔ�ن التحكمي �ٔصل القضاء، �ش�ٔ وارتدى ثوبه القش�ب وقوي عوده بثقة احملتمكني يف قضائه

مي الش�بيك، ٔ�و التحكمي �ىل اخلط، �ٔو والتحكمي إاللكرتوين تتعدد �سمیاته فقد یطلق �لیه التحك
ونقصد �لتحكمي هنا التحكمي �خ�یاري ا�ي یتفق ف�ه .التحكمي بواسطة إالنرتنت، �ٔو التحكمي عن بعد

ٔ�طراف عقد جتاري دويل �ىل �سویة املناز�ات اليت �ش�ٔت،ٔ�و اليت من احملمتل ٔ�ن ت�ش�ٔب�هنم �ل�س�بة �� 
وتعد اتفاق�ة ��رتاف بقرارات التحكمي أ�ج�بیة وتنف�ذها .  إاللكرتوينالعق، من �الل ا�لجوء ٕاىل التحكمي

من ٔ�مه االتفاق�ات ا�ولیةاملنظمة �لتحكمي  1987، واتفاق�ة عامن العربیة لس�نة 1958لس�نة "اتفاق�ة نیویورك"
عن جلنة أ�مم ا�منوذ� �لتحكمي الت�اري ا�ويل الصادر " أ�و�س�یرتال"الت�اري ا�ويل، ب�� یعد قانون 

من ٔ�مه القوانني املنظمة �لتحكمي الت�اري  2006، واملعدل لس�نة 1985املت�دة �لقانون الت�اري ا�ويل لس�نة 
، ونوحض يف "مطلب �نٍ "ا�ويل، ونتطرق يف املطلب التايل لتعریف التحكمي إاللكرتوين ونطاق تطبیقه 

  .طلب الثالث مزا� التحكمي إاللكرتوين ومساوئهامل

  تعریف التحكمي إاللكرتوين: ملطلب أ�ولا

مبعناه التقلیدي هو " التحكمي"لتعریف مصطلح التحكمي إاللكرتوين جيب حتلیل مفرداته، مفصطلح 
، ویقصد به )"3(االتفاق �ىل طرح الزناع �ىل خشص ٔ�و ٔ�ش�اص معینني لیفصلوا ف�ه دون احملمكة ا�تصة"

املناز�ات اليت �رت ٔ�و قد ت�ش�ٔ ٔ��ر �القة قانونیة تعاقدیة �ٔو  اتفاق خشصني ٔ�و ٔ�كرث �ىل �ل"بصفه �اصة 
�ري تعاقدیة �لتحكمي عن طریق ٔ�خر ٔ�و �ٓخر�ن خمتار�ن من ق�لهام یقىض حبمك ملزم لفض املناز�ة �لقانون 

  .)4("الواجب التطبیق واملاكن وا�لغة و الزمان ا�تار

ت حتتوي �ىل لك ما هو �هريب ٔ�و رمقي ٔ�و �ع�د �ىل تق�یا"ف�عين " ٕالكرتوين"ٔ�ما مصطلح 
  .)5("مغناط�يس ٔ�و السليك ٔ�و برصي ٔ�و �هرومغناط�يس ٔ�و �ريها من الوسائل املشاهبة

ویمت التحكمي إاللكرتوين �س�ت�دام الوسائط وأ�سالیب والش�باكت إاللكرتونیة ومهنا ش�بكة 
�القة قانونیه ٕالخضاع م�از�ة �ش�ٔن �القات  اتفاق ٔ�طراف"و�لتايل یعرف التحكمي إاللكرتوين ب�ٔنه.إالنرتنت
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جتاریه ٕالكرتونیة �ش�ٔت ٔ�و قد ت�ش�ٔ مس�تق�ًالٕاىل �ٓخر �لفصل يف الزناع ٕ�جراءات ٕالكرتونیة، وٕاصدار حمك 
ذ� التحكمي ا�ي یتفق مبوج�ه أ�طراف �ىل ٕاخضاع م�از�اهتم ": ویعرف ٔ�یضًا ب�ٔنه.)6("ٕالكرتوين ملزم لها

ت يف الغالب �فرتايض بوسائل ٕالكرتونیة ٕاىل خشص �لث یفصل فهيا مبوجب الناش�ئة عن صفقات ٔ��رم
سلطة مس�متدة من ٔ�طراف الزناع و�س�ت�دام وسائل اتصال �دیثة، ختتلف عن الوسائل التقلیدیة 

  .)7("املس�ت�دمة يف التحكمي التقلیدي

إاللكرتونیة م�ل تو�س وقد وضعت �البیة ا�ولتنظمي مس�تقل �لتحكمي، ووضعت بعضها قانون �لت�ارة 
وإالمارات وأ�ردن واجلزا�ر وفلسطني، ولكن مل یمت وضع ٔ�یة قوا�د ختص التحكمي إاللكرتوين، ٔ�و �ريه من 
الوسائل إاللكرتونیة البدی�ل�سویة م�از�ات الت�ارة إاللكرتونیة، �� ال �رید التوسع يف ذ�ر تعریف 

ه املرشع الفلسطین��خصوص التحكمي ا�ويل يف الفقرة الثانیة ال�رشیعات �لتحكمي التقلیدي و�ك�في مبا ٔ�ورد
�كون التحكمي دولیًا ٕاذا اكن موضو�ه �زا�ًا یتعلق مبس�ٔ� من "من قانون التحكمي الفلسطیين ب�ٔنه  3من املادة 

طراف ٕاذا اكنت املراكز الرئ�س�یة �ٔ -1: املسائل �ق�صادیة �ٔو الت�اریة ٔ�و املدنیة وذ� يف أ�حوال ا�ٓتیة
التحكمي تقع يف دول خمتلفة وقت ٕا�رامه، والعربة �ملركز ا�ٔكرث ارتباطًا �تفاق التحكمي ٔ�و مب�ل ٕاقام�ه 

ٕاذا اكن املركز الرئ�س -3ٕاذا اكن موضوع الزناع ا�ي �شم� اتفاق التحكمي مرتبطًا ب�ٔكرث من دو�، - 2املعتاد،
: التحكمي، واكن ٔ��د أ�ما�ن ا�ٓتیة یقع يف دو� ٔ�خرىٔ�عامل لك طرف یقع يف نفس ا�و� وقت ٕا�رام اتفاق 

ماكن تنف�ذ �انب جوهري من �لزتامات الناش�ئة عن . ب. ماكن ٕاجراء التحكمي  كام عینه اتفاق التحكمي. �ٔ 
 ".املاكن ا�ٔكرث ارتباطًا مبوضوع الزناع. ج.العالقة الت�اریة ٔ�و التعاقدیة بني أ�طراف

قانون املعامالت إاللكرتونیة الفلسطیين االتفاق �ىل �سویة الزناع املتعلق من  50وقد ٔ��ازت املادة 
�لت�ارة إاللكرتونیة والتعامالت إاللكرتونیة ودً� بطریق التحكمي طبقًا �لقوا�د املنصوص �لهيا يف قانون 

  .التحكمي الفلسطیين

اع�د أ��ري �ىل وسائل االتصال فالفارق الرئ�يس ٕاذًا بني التحكمي التقلیدي والتحكمي إاللكرتوين هو 
احلدیثة والتق�یات إاللكرتونیة لیوا�ب الت�ارة إاللكرتونیة الت��قوم �ىل الرس�ة يف ٕا�رام العقود وتنف�ذها، وهو 
ما ال ی�ىش مع بطء ٕاجراءات القضاء العادي، فميكن سامع أ�طراف �ربوسائط االتصال إاللكرتونیة، �رب 

یضاف ٕاىل ذ� رس�ة ٕاصدارأ�حاكم نظرًا لسهو� إالجراءات،ف�قدمي املس��دات أ�مقار �صطناعیة، و 
وأ�وراق یمت �رب الربیدإاللكرتوين، كام ميكن االتصال املبارش �خلرباء ٔ�و تبادل احلدیث معهم �رب إالنرتنت؛�ا 

بكة إالنرتنت، وهو ان�رشت حمامك وهیئات التحكمي إاللكرتوين؛ فالتحكمي إاللكرتوين تمت ٕاجراءاته �رب ش� 
مف�و�ة  ش�بكة دولیة�ك�سب صفةإاللكرتونیة من الطریقة اليت یمت هبا، فهویمت بطریقة مسعیة برصیة �رب 

  و�شمل نطاق التحكمي  معني، دون احلا�ة ٕاىل التقاء ٔ�طراف الزناع واحملمكني يف ماكن ،لالتصال عن بعد
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  .)8(واحلوس�بةالتطبیق�ة واملعامالت إاللكرتونیةإاللكرتوين النظم والتق�یة املعلوماتیة 

 نطاق تطبیق التحكمي إاللكرتوين :الثاين طلبامل

من الصعب ٔ�ن �كون الس�بل البدی� ل�سویة الزنا�ات م�اس�بة يف لك احلاالت �ام �ٔمكن ت�ٔییدها لهذه 
لجوء ٕاىل احملامك بدًال من السامت ٔ�و ت�، فقد حتمل بعض �عتبارات القانونیة ٔ�و الت�اریة أ�طراف �ىل ا�

التحكمي إاللكرتوين ٔ�و الوساطة إاللكرتونیة، ف�تعني حفص لك �ا� �ىل �دى؛ لت��ان مزا� اخلیارات املتا�ة 
وم�ٔ�ذها، ول�س من الصواب اد�اء ٔ�ن الس�بل البدی� ل�سویة الزنا�ات يه أ�فضل ٔ�وًال ؤ��ريًا، فقد �شعر 

  .ليب اح�یا�اهتم اخلاصة ٔ�كرث من �ريهأ�طراف م�ًال ب�ٔن نظام احملامك ی

و�ىل الرمغ من ٔ�ن معظم املناز�ات املعروضة �ىل مراكز التحكمي إاللكرتوين تتعلق مبناز�ات حول 
ٔ�سامء املواقع إاللكرتونیة، نظرًا لفا�لیة تنف�ذ أ�حاكم الصادرة من �ة، وٕالزام�ة جلوء املتناز�ني يف هذه 

مبوجب اتفاق�ة ال�سجیل من �ة �نیة، ٕاال �ٔن نطاق تطبیق التحكمي إاللكرتوين  املناز�ات �لتحكمي إاللكرتوين
�ري حمصور يف هذه املناز�ات حفسب، وٕامنا یمت ا�لجوء ٕالیه يف اكفة املناز�ات املتعلقة �ملعامالت و�شلك 

نیة، ٕاذ تتضمن �اص ٔ�عامل عقود الت�ارة إاللكرتونیة، فاملعامالت إاللكرتونیة ٔ�مشل من أ�عامل إاللكرتو
املعامالت إاللكرتونیة اكفة أ�عامل والترصفات والتبادالت اليت تمت بني طرفني �ري �ارض�ن من أ�فراد ٔ�و 

لس�نة  6الرشاكت بطریق ٕالكرتوين، وقد عرفهتا املادة أ�وىل من قانون املعامالت إاللكرتونیة الفلسطیين رمق
 ٕا�را�ا ٔ�و تنف�ذها �شلك لكي ٔ�و جزيئ بواسطة املراسالت ٔ�ي تعامل ٔ�و عقد ٔ�و اتفاق�ه یمت" ب�ٔهنا  2013

  ".إاللكرتونیة

ف�متثل الت�ارة إاللكرتونیة يف اكفة ٔ�نواع التعامالت الت�اریة اليت تمت ٕالكرتونیًا �رب ش�بكة املعلومات 

عند ا�لجوء   اتو�ىل الرمغ من إالشاكلیات القانونیة اليت قد توا�ه ٔ�طراف هذه املناز�.)9("�نرتنت"ا�ولیة 
ٕاىل التحكمي إاللكرتوين، و�اصة يف تنف�ذ أ�حاكم أ�ج�بیة يف ٕاطار اتفاق�ة نیویورك اخلاصة �ال�رتاف 

، فٕان احلا� �زداد تعق�دًا عند دخول املس�هت� يف العالقة 1957بقرارات التحكمي ٔ�ج�بیة وتنف�ذها لس�نة 
ذات طبیعة خمتلطة یغلب �لهيا طابع إالذ�ان، و�اصة  التعاقدیة، حبیث ال تصبح العالقة جتاریة حمضة، بل

  .مع حرص ال�رشیعات �ىل ٕاصدار قوانني �اصة حبامیة املس�هت� من الرشوط التعسف�ة

الوضع احلايل �لتحكمي إاللكرتونی�شهد ان�شار رسیع من �الل م�ادرات تب�هتا بعض املنظامت ا�ولیة و 
هائ�، ومن �الل �د ٔ�اكدميي وقانوين ٔ�سهم يف ٕا�شاء مراكز وهیئات اليت �سعى ملوا�بة الطفرة التك�ولوج�ة ال 

  -:وحمامك افرتاضیة، ومن هذه الهیئات واملنظامت نذ�ر
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ٔ�صدرت جلانه ا�تصة سلس� من التوجهيات خبصوص �ل املناز�ات �ىل اخلط، : �حتاد أ�ورويب-
م�ل التوج�ه رمق . �اهتم �رب إالنرتنتتوصیات وم�ادئ لرتاعهيا ا�ول أ�عضاء عند �سویة م�از �دة و 

ا�ي �رخس قوا�د تدمع جممتع املعلومات والت�ارة إاللكرتونیة،فقد نصت مادته أ�وىل �ىل ٔ�ن  31/2000
�سمح ا�ول أ�عضاء ملوردي �دمات املعلومات واملتعاملني معهم ب�سویة م�از�اهتم بعیدًا عن ٔ�روقة احملامك "

  ".ج�ة يف العامل إاللكرتوين، ويف جممتع املعلومات يف فض املناز�ات�س�ت�دام الوسائل التك�ولو 

ٔ�سهمتالویبو يف تفعیل التحكمي إاللكرتوين اخلاص �لت�ارة ": Wipo"املنظمة العاملیة �لملك�ة الفكریة-
بو نظامًا إاللكرتونیة لنظر املناز�ات إاللكرتونیة �اصة املتعلقة �مللك�ة الفكریة ؤ�سامء ا�ومني، فوضعت الوی 

  . �لتحكمي إاللكرتوين املع�ل

وا�ي یقوم �لت�اور مع ٔ�طراف الزناع ا��ن طلبوا اخلضوع ٔ�حاكم هذا النظام : القايض �فرتايض-
وهذا النظام �ش�ٔ كفكرة ٔ�مر�ك�ة وضعها . سا�ة دون مقابل�72رب الربید إاللكرتوين،ویفصل يف الزناع �الل 

بدمع من مجعیة احملمكني أ�مر�ك�ني ومعهد القضاء، واملركز  1996لومات �ام ٔ�ساتذة مركز القانون ؤ�من املع
الوطين ٔ�حباث املعلومات أ�مر�يك، هبدف ٕاعطاء �لول رسیعة �لمناز�ات املتعلقة �ٕالنرتنت عن طریق 

ات امللك�ة وس�یط معمتد �یه �ربة قانونیة يف التحكمي والقوانني الناظمة �لت�ارة إاللكرتونیة وعقودها وم�از�
  .الفكریة والعالمات الت�اریة، و�ريها من املواضیع املتص� �لت�ارة إاللكرتونیة

كام یطلق �لهيا؛ من ٔ�مه التنظ�ت " احملمكة إاللكرتونیة"یعد نظام احملمكة الفضائیة ٔ�و : احملمكة الفضائیة-
عي رس�ة الفصل فهيا من �الل نفس ا�اتیة ل�سویة ما یرتتب �ىل املعامالت إاللكرتونیة من م�از�ات �س�تد

  .وسائط االتصال إاللكرتونیة اليت ٔ��رمت هبا العقود واملعامالت إاللكرتونیة �رب ش�بكة إالنرتنت

س�تاذان مبركز دراسات القانون العام واحملمكة الفضائیة يه فكرة �ٔطلقها �رمي �ن خيلف و بیري �رودل ا�ٔ 
بتقدمي �دمات �سویة  2005، ورٔ�ت النور يف �ام �1996ام  يف لكیة احلقوق جبامعة مونرت�ل �ك�دا يف

 26املناز�ات ��لغتني إالجنلزيیة والفر�س�یة، ٕاذ صدر تنظمي حممكة الفضاء �ش�ٔن التحكمي إاللكرتوين م�ضمنًا 
وهيدف نظام احملمكة إاللكرتونیة ٕاىل موا�ة مشلكة �دم .مادة تنظم دعوى التحكمي إاللكرتوين �اكفة مرا�لها

المئة القوانني الوطنیة حلل التنازع الناشئ يف الفضاء إاللكرتوين من �الل وضع مجمو�ة قوا�د سلوك تعمل م
�ىل تنظمي معامالت الت�ارة إاللكرتونیة و�س�تجیب لطبیعهتا و�سویة م�از�اهتا،وتمت اكفة إالجراءات ٕالكرتونیًا 

�لتحكمي إاللكرتوين، ومرورًا ٕ�جراءات التحكمي  �ىل موقع احملمكة إاللكرتوين بدایًة من تقدمي طلب ال�سویة
. إاللكرتوين، وا�هتاًء بصدور حمك التحكمي إاللكرتوين و�سجی� �ىل املوقع إاللكرتوين اخلاص �حملمكة الفضائیة

وبغیة حتق�ق دور فعال فٕان حممكة الفضاء توفر قامئة من احملمكني ٔ��لهبم من احملام�ني ؤ�ساتذة اجلامعات 
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صني يف جمال التحكمي والوساطة وقانون �ك�ولوج�ا املعلومات، وهذه من �ٔمه اخلصائص اليت متزي املتخص
 . التحكمي إاللكرتوين عن القضاء الرمسي

  خصائص التحكمي إاللكرتوين: املطلب الثالث

تل��ٔ أ�طراف املتناز�ة الخ�یار التحكمي إاللكرتوين �وس�ی� بدی� عن القضاءل�سویة املناز�ات اليت   
تثور ب�هنم �ش�ٔن تنف�ذ عقود الت�ارة ا�ولیة إاللكرتونیة، وذللكام �رونه ف�ه من خصائصومزا� مقارنة �لوسائل 

لكرتونیة، وبنفس الوقت فٕان التحكمي إاللكرتوين البدی� أ�خرى اليت �س�ت�دم يف فض املناز�ات الت�اریة االٕ 
حتفه الك�ري من العراق�ل و�شوبه بعض املساوئ جيب جتنهبا، �ا س��طرق ف� یيل ملزا� التحكمي إاللكرتوين 

  .مث نعرض لسلبیاته

 مزا� التحكمي إاللكرتوين :الفرع أ�ول

رتوين من �الل �سویة املناز�ات إاللكرتونیة هيدف التحكمي إاللكرتوين لت�ٔمني ب��ة العمل الت�ار�ٕاللك
القامئة،وتقدمي اخلدمات �س�شاریة اليت من ش�ٔهنا م�ع �دوث املناز�ات، من ٔ��ل جممتع رمقميعاىف، وذ� من 

  :�الل ما یيل

تقدمي �دمات التحكمي عن طریق حممكني م�خصصني ینظرون اخلصومة عن بعد �ربوسائط -
تلفة لفض املناز�ات الناش�ئة عن �القة قانونیةذات طابع اق�صادي، سواء اكنت االتصاالت إاللكرتونیة ا� 

يف عرض الزناع �ىل �ٔش�اص ذوي  �القة عقدیة، ٔ�و �ري عقدیة، وهو ما حيقق رغبة أ�طراف املتناز�ة
  .)10(�ربة ف�یة وتق�یةودرایة قانونیة، وحمل ثقة توا�ب تطور الت�ارة إاللكرتونیة

�شاریة يف املعامال�ٕاللكرتونیة، م�ل �س�ت�ابة لطلب �ات لتمك� عقد معني به تقدمي اخلربة �س -
  .)11(بعض ٔ�و�ه النقص، ٔ�وملراجعة ٔ�حاكم عقد معني يف ظل ظروف معینة قد �ش�ٔت بعد ٕا�رامه

ال یلزم انتقال أ�فراد املت�امصة والشهود "التحكمي بواسطة إالنرتنت"ا�لجوء ٕاىل التحكمي إاللكرتوين  -
اخلرباء ملاكن التحكمي ا�ي قد �كون بعیدًا عن مركز رشاكهتم، ٔ�و حمل ٕاقاماهتم، مما یوفر يف نفقات السفر و 

  .)12(والوقت وبذل ا�هود، ح�ث ميكن �س��ع �لمت�امصني من �الل احملاد�ت �رب ش�بكة إالنرتنت

تقلیل نفقات التقايض، وذ� ی��اسب مع جحم العقود إاللكرتونیة املربمة اليت مهنا ما �كون عقودًا  -
م�واضعة،و�س�ت�دم ٔ�ح�اً� نظم الوسائط املتعددة اليت ت��ح اس�ت�دام الوسائل السمعیة والبرصیة يف عقد 

  .)14(�لسات التحكمي �ىل اخلط املبارش لٔ�طراف و�ل�رباء
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جينب ٔ�طراف العقد �دم مسا�رة القانون والقضاء �لعقود إاللكرتونیة سواء ا�لجوء �لتحكمي إاللكرتوين  -
  .قانونیًا ٔ�و قضائیًا، وجينهبم صعوبة حتدید احملمكة ا�تصة ومش�ت حتدید القانون الواجب التطبیق

، وهذه املزية تفوق كثريًا ما ٕان ٔ�مه مزية �لتحكمي إاللكرتوين هو رس�ة يف الفصل الزناع إاللكرتوين-
جيري به تداول هذه املناز�ات يف ٔ�روقة احملامك الوطنیة من بطء و�كدس �لقضا�، �اصًة مع ازد�د عقود 
الت�ارة إاللكرتونیة، حىت �ٔن هذا التحكمي یفوق كثريًا رس�ة الفصل يف املناز�ات املعروضة �لیه مقارنة 

عادي ا�ي حيتاج مدة ٔ�طول �ك�ري مما یتطلبه التحكمي إاللكرتوين ا�ي ال ��لجوء �لتحكمي الت�اري ا�ويل ال
  .)13(�س�تدعي احلضور املادي لٔ�طراف ولهیئة التحكمي وتبادل املرافعات والبیا�ت بني ٔ�طراف ا�عوى

الرسیة، ويه مزية التحكمي من ح�ث وجوده ونتاجئه وىف مجیع املرا�ل، مما حيول دون ٕاحلاق الرضر -
  .)15(ة أ�طراف احملتمكني�سمع

سهو� احلصول �ىل احلمك �س�ب تقدمي املس��دات �رب الربید إاللكرتوين، ٔ�و من �الل الصف�ة  -
إاللكرتونیة اخلاصة اليت مصمت من ق�ل احملمك ٔ�و مركز التحكمي إاللكرتوين لتقدمي البیا�ت واحلصول �ىل 

  .أ�حاكم موقعة من احملمكني

ة �ش�ٔن ��رتاف وتنف�ذ ٔ�حاكم احملمكني �ىل غراراتفاق�ة ��رتاف بقرارات وجود اتفاق�ات دولی-
، وذ� �ىل �الف ٔ�حاكم القضاء ح�ث ال یو�د حىت أ�ن )16()1958نیویورك (التحك�ٔ�ج�بیة وتنف�ذها 

ت ٕاقلميیة اتفاق�ة حتمك ��رتاف والتنف�ذ ا�ويل ٔ�حاكم احملامك م�ل اتفاق�ة نیویورك، مع ٔ�ن هناك اتفاق�ا
  .وثنائیة لتنف�ذها ترب�ا بعض ا�ول ف� ب�هنا يف خصوص تنف�ذ أ�حاكم

  مساوئ ومعوقات التحكمي إاللكرتوين :الفرع الثاين

�رمغ ما �متزي به التحكمي إاللكرتوين عن القضاء العادي وعن التحكمي التقلیدي، ٕاال ٔ�ن ف�ه من ا�اطر 
  :دواه وفعالیته، ومن هذه أ�خطارك يف مدى �و�نتقادات املصاح�ة �، ما قد �شك

�دم موا�بة العدید من النظم القانونیة احلالیة �لتطور الرسیع احلاصل يف جمال الت�ارة إاللكرتونیة  -
بوضع قوا�د �اصة تنظم ٕاجراءات التحكمي إاللكرتوين ونفاذ احاكمه،و�دم تعدیل ال�رشیعات القامئة 

كرتونیة،نظرًامجلود القوا�د القانونیة املوجودة يف كثري من دول العامل املتعلقة لال�رتاف ب�ٔحاكم التحكمي إالل
ٕ�جراءات التقايض والتحكمي التقلیدي، ومن هنا �ر ال�ساؤل عن مدى حصة ٕاجراءات ال�سویة �لوسائل 

  .)17(إاللكرتونیة، ومدى ��رتاف �حلمك التحكميي إاللكرتوين

�امل افرتايض، ما خيلق صعوبة ف�ت�دید ماكن التحكمي إاللكرتوين،فهل التحكمي إاللكرتوين جيري يف -
هو ماكن ٕا�رام العقد ٔ�و تنف�ذه، ٔ�م ماكن املورد، �ٔو املس�ت�دم يف عقود �دمات املعلومات إاللكرتونیة، ٔ�و 
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ت �شلك املس�هت� يف عقود الت�ارة إاللكرتونیة،ٔ�و ماكن توا�د احملمك الفرد �ٔو ٔ��لبیة احملمكني،هذه اح�ال
�ائقًا عند �دم اتفاق أ�طراف �لىت�دید ماكن ٕاجراء التحكمي عنداخ�یارمه حممك فرد، ٕاذ یرتتب �ىل حتدیده 
�ٓ�ر كثرية و�مة خبصوص التنف�ذ و��رتاف حبمك التحكمي إاللكرتوين،ويه مسائل حبا�ة لتد�ل �رشیعي 

أ�طراف �ىل ٔ�ن یمت التحكمي عن طریق مركز من �انب ا�و� واالتفاق�ات ا�ولیة، و�� �رى ٔ�ن اتفاق 
حتكمي � مواقع ٔ�و صف�ات �سویة ٕالكرتونیة یعترب مبثابة اتفاق مضين �ىل اعتبار مقر هذا املركز ماكً� 

  .�لتحكمي

خيىش أ�طراف و�اصة الطرف الضعیف يف العقد من ا�لجوء :)18(�دم تطبیق احملمك �لقوا�د ا�ٓمرة -
ٕاىل التحكمي بصفة �امة، والتحكمي إاللكرتوين بصفة �اصة، وذ� �س�ب اخلش�یة من �دم تطبیق القوا�د 
وأ�وامر امحلائیة املنصوص �لهيا يف القانون الوطين �، �اصًة ٕاذا اكن هذا الطرف مس�هتلاكً مما یرتتب �لیه 

فٔ�ن احملمكل�س قاضیًا وطنیًا فس�یطبق . التحكمي و�دم ٕاماكنیة تطبیقه وتنف�ذه �ىل ٔ�رض الواقعبطالن حمك 
  . القانون ا�تار،وال یلزتم بتطبیق القوا�د ا�ٓمرةوامحلائیة املنصوص �لهيا يف قانون املس�هت� الوطين

�كون دامئًا من �الل �ا فقد �ارض كثريون ا�لجوء �لتحكمي إاللكرتوين؛ ٔ�ن حامیة الطرف الضعیف 
  .القوا�د ا�ٓمرة اليت یضعها مرشعي ا�و� محلایة طائفة �اصة ٔ�و مصاحل جامعیة

  اتفاق التحكمي الت�اري ا�ويل إاللكرتوين وصوره: املبحث الثاين

 خيضع العقد إاللكرتوين يف تنظميه �لقوا�د وأ�حاكم العامة، اليت تنظمها النظریة العام �لعقد، ف�مت �تفاق
، و�متزي ب�ٔنه عقد یربم عن بعدبني �ائبني �رب وسائط ٕالكرتونیة، وال شك "املوجب والقابل"و�رايض طرف�ه

ٔ�ن لهذه اخلصائص اليت متزي العقد إاللكرتوين ت�ٔثرياهتا يف نظامه القانوين، وجتعل � بعض القوا�د اخلاصة، 
تعاقد العادي �س�ت�دام د�امئ ورق�ة خترج به عن القوا�د العامة يف نظریة العقد اليت وضعت �ٔساس ال 

و�ون ٔ�ن اتفاق التحكمي إاللكرتوين عبارة عن عقد ٕالكرتوين، فهو ال خيرج عن هذه . ول�ست ٕالكرتونیة
. القا�دة �ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه ذو طبیعة �اصة �س�تلزم توافر صور معینة، ورشوط شلكیة وموضوعیة الزمة

 س�نقسم املبحث الراهن ٕاىل ثالث مطالب، أ�ول لتعریف ولتعریف اتفاق التحكمي الت�اري إاللكرتوين
التحكمي إاللكرتوين، ب�� ی��اول املطلب الثاين صور اتفاق التحكمي، وخنصص املطلب الثالث لرشوط حصة 

  .اتفاق التحكمي الت�اري إاللكرتوين

  املقصود �تفاق التحك��ويل إاللكرتوين: املطلب أ�ول

اتفاق بني طرفني ٔ�و ٔ�كرث یقيض ٕ��ا� لك ٔ�و بعض املناز�ات " ت�اري ب�ٔنه یعرف اتفاق التحكمي ال 
  .)19("اليت �ش�ٔت ٔ�و قد ت�ش�ٔ �ش�ٔن �القة قانونیة معینة تعاقدیة اكنت ٔ�و �ري تعاقدیة ٕاىل التحكمي
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الزتام ٔ�طراف �ىل ٔ�ن یفضوا بواسطة التحكمي لك ٔ�و "اتفاق�ة التحكميب�ٔهنا  وقد عرف املرشع التو�يس
الزنا�ات القامئ�ة ٔ�و اليت قد تقوم ب�هنم �ش�ٔن �القة قانونیة معینة تعاقدیة اكنت ٔ�و �ري تعاقدیة، و�ك�يس بعض 

 10/1، ويف نفس املعىن �اءت املادة )20("االتفاق��ة ص�یغة الرشط التحكميي ٔ�و صیغة االتفاق �ىل التحكمي
  . یينمن قانون التحكمي الفلسط  5من قانون التحكمي املرصي،واملادة 

فاتفاق التحكمي تعبري عن ٕارادتني م�طابق�ني الخ�یار التحكمي �وس�ی� حلل املناز�ات اليت �ش�ٔت، �ٔو 
  .قد ت�ش�ٔ �لفعل ف� بني طرفني �ربط ب�هنم �القة تعاقدیة، ٔ�و �ري تعاقدیة

ا�منوذ� �لتحكمي الت�اري " UNCITRAL"ويه تعاریف تتفق مع ما �اءبه قانون أ�و�س�یرتال  
اتفاق بني الطرفني �ىل "�ىل ٔ�ن اتفاق التحكمي هو  من 7الفقرة أ�وىل من املادة  ، وا�ي نص يف)21(ا�ويل

ٔ�ن حيیال ٕاىل التحكمي مجیع �ٔو بعض الزنا�ات اليت �ش�ٔت ٔ�و قد ت�ش�ٔ ب�هنام �ش�ٔن �القة قانونیة حمددة سواء 
 يف شلك بند حتكمي وارد يف عقد ٔ�و يف شلك ٔ�اكنت تعاقدیة ٔ�م �ري تعاقدیة، وجيوز ٔ�ن �كون اتفاق التحكمي

  .، وهذه يه صور التحكمي"اتفاق م�فصل

  صور اتفاق التحكمي إاللكرتوين: املطلب الثاين

یمت االتفاق �ىل التحكمي إاللكرتوين من �الل تبادل الرسائل بواسطة الربید إاللكرتوين، ٔ�و من  -
، وقد یمت هذا االتفاق )22(�سویة إاللكرتونیة لهذا الغرض�الل الت�اور �رب موقع ٕالكرتوين ختصصه مواقع ال 

ق�ل �شوء الزناع، وعندئذ یت�ذ اتفاق التحكمي شلك رشط حتكمي یمت تضمینه يف العقد، فال ی��ظر ف�ه 
ٔ�طراف العالقة القانونیة �شوب الزناع، ف�تفقون �ىل ا�لجوء �لتحكمي إاللكرتوين يف �ال �دوث �زاع، 

 صلب العقد إاللكرتوين ا�ي یربمونه،ويف التحكمي التقلیدي قد یمت اخ�یار التحكمي �تفاق ویذ�رونه مقدمًا يف
مس�تقل قد ال �كون الحقًا �لعقد، ولك�ه �ىل ٔ�یة �ال سابق �ىل �دوث الزناع، ویتفق قانون التحكمي 

ون التحكمي ومع قان 10/2يف هذا اخلصوص مع قانون التحكمي املرصي يف مادته  11أ�ردين يف مادته 
  .من جم� التحكمي التو�س�یة 16ومع القانون التو�يس وفقًا �لفصل 5الفلسطیين يف مادته 

ميكن ٔ�ن یمت االتفاق �ىل التحكمي بعد �شوب الزناع، ويف هذه احلا� ی�ٔ�ذ االتفاق �ىل التحكمي  -
 يف �ا� �دم ٕادراج ، اليت تمت"مبشارطة التحكمي"صورة اتفاق مس�تقل عن العقد الرئ�يس، وهو ما یعرف 

أ�طراف رشط التحكمي عند ٕا�رام االتفاق أ�صيل،ففي هذه احلا� �كون اتفاق�ة التحكمي �لیة لق�ام 
الزناعومس�تق� عن العقد أ�صيل بني الطرفني حىت ولو اكنت قد ٔ�قميت يف ش�ٔن الزناع دعوى ٔ�مام �ة 

من جم�  16والفصل  2قانون التو�يس وفقًا �لفصل ویتفق القانون الفلسطیين يف هذا اخلصوص مع ال. قضائیة
  .التحكمي التو�س�یة
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الصورة الثالثة التفاق التحكمي يه إال�ا� اليت �رد يف العقد ٕاىل وثیقة تتضمن رشط حتكمي ٕاذا اكنت  -
��ا� واحضة يف اعتبار هذا الرشط جزءًا من العقد، وهذه الصورة ختتلف عن ت� اليت تندرج حتت 

السابقة يف ٔ�ن العقد مل �شمل هو ذاته اتفاق التحكمي، وٕامنا �اء ٕادراج االتفاق �ىل التحكمي عن طریق الصور 
إالشارة ٔ�و إال�ا� يف العقد املوقع، ٕاىل اعتبار رشط التحكمي الوارد يف وثیقة ٔ�خرى واحملال ٕا�هيا جزءًا ممكًال 

تطبیق رشط التحكمي الوارد مضن بنود ت� الوثیقة، �لعقد حبیث تعد إال�ا� ٕا�هيا يف مجموعها الس�ند املربر ل 
، كذ� املادة "6/3الفصل "مع القانون التو�يس " �ٔ /3املادة "ويف هذا اخلصوص یتفق القانون الفلسطیين 

 31ب من قانون التحكمي أ�ردين رمق /10، واملادة 1994لس�نة  27من قانون التحكمي املرصي رمق  10/3
اكفة نظم التحكمي �ىل صور االتفاق �ىل التحكمي وكذ� �ىل رضورة توفر رشوط ف�اكد تتفق . 2001لس�نة 

  .ف�ه

  الرشوط املتعلقة بص�ة اتفاق التحكمي إاللكرتوين: املطلب الثالث

ی�ٔ�ذ اتفاق التحكمي إاللكرتوين مظهرًا خمتلفًا عنه يف الشلك التقلیدي، ح�ث ٕان لك الو�ئق ت�ٔ�ذ 
لویب، ٔ�و عن طریق الربید إاللكرتوين، كام یتوجب توافر رشوط الزمة لص�ة شً� ٕالكرتونیًا �رب صف�ات ا

  ".العقد إاللكرتوين"هذا النوع يف العقود 

س�نعرض يف هذه الفقرة �لرشوط املوضوعیة التفاق التحكمي �خ�صار لعدم اخ�الف ٔ�حاك�ا عن 
من التفصیل �لرشوط الشلكیة الرشوط املوضوعیة يف العقود التقلیدیة بقدر �بري، �ىل ٔ�ن نعرض �يشء 

  .التفاق التحكمي، واليت تثري العدید من ال�ساؤالت حول حصهتا عند انعقادها يف الشلك إاللكرتوين

  الرشوط املوضوعیة :الفرع أ�ول

اتفاق التحكمي هو عقد ت�ش�ٔ عنه الزتامات �ىل الطرفني، �ا وجب توافر الرشوط العامة الالزمة 
  :و�متثل هذه الرشوط يف لص�ة �لزتام ٔ�ي عقد

ٕاذ جيب ٔ�ن �متتع طرفا االتفاق �ىل التحكمي إاللكرتون���ٔهلیة الترصف يف احلق حمل الزناع : أ�هلیة-
حىت �كون التحكمي حصی�ًا، وأ�هلیة مس�ٔ� قد یصعب التث�ت مهنا يف جمال التحكمي الت�اري ا�ويل 

  .�اص الطبیعیني وكذ� أ�ش�اص املعنویةإاللكرتوين، ویصح االتفاق �ىل التحكمي من ق�ل أ�ش

یعد اتفاق التحكمي إاللكرتوين �وس�ی� حلل املناز�ات اتفاقًا رضائیًا،فالبد ٔ�ن تلتقي ف�ه ٕاراد� : الرتايض-
طريف املعام� إاللكرتونیة �ىل اخ�یار التحكمي إاللكرتوين حلل املناز�ات الناش�ئة عن هذه املعام�، ؤ�ن 

  ". الغلط وإال�راه والتدل�س والغنب والتغر�ر و�س�هتالك"ٕارادتني �التني من العیوب  یصدر هذا الرضا عن
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ٕاال ٔ�ن التحقق من رضا أ�طراف ��لجوء �لتحكمي إاللكرتوين قد یثري بعض الصعو�ت عندما یمت 
   .اً التعبري عن إالرادة مضنیًا وعندما یمت إال�ا� ٕاىل عقد حيتوي �ىل رشط التحكمي كام ذ�ر� ٔ�نف

، ف�شمل موضوع املناز�ة "قابلیة الزناع �ل�سویة بطرق التحكمي"حمالتفاق التحكمي، ٔ�و كام یطلق �لیه -
ا�ي یذ�ر يف اتفاق التحكمي ا�ي جيب ٔ�ن �كون موجودًا ٔ�و ممكن الوجود، ومعینًا ٔ�و قابًال �لتعیني، 

مة من االتفاق �ىل التحكمي؛ وٕاال اكن االتفاق ومرشو�ًا ٕاذ�س��عد املسائل املتعلقة �لنظام العام وا�ٓداب العا
،و�شلك املناز�ات إاللكرتونیة املتعلقة �لعقود اليت �كون املس�هت� طرفًا فهيا، وكذا املناز�ات )23(�طالً 

  .املتعلقة �مللك�ة الفكریة ٔ�كرث املناز�ات اليت تثري كثريًا من املشالك

ه ٕارادة أ�طراف �س��عاد سلطة القضاء من نظر الزناع ٔ�ماالس�ب يف اتفاق التحكمي ف�كون يف اجتا-
إاللكرتوين وتفویض مراكز حتكمي ٕالكرتونیة، وهو س�ب مرشوع، ٕاال ٕاذا ث�ت ٔ�ن الس�ب ا�ي دفع أ�طراف 

  .حلل م�از�اهتم �ربالتحكمي هو �لهترب من ٔ�حاكم القانون مبا یتضمنه من ق�ود، فهذا یعد غش حنو القانون

قوانني التحكمي رشوطًا موضوعیة �اصة �متثل يف اشرتاط حتدید موضوع الزناع يف  كام ٔ�وردت ٔ��لب
االتفاق �ىل التحكمي، و�ٔن حيدد يف املشارطة املسائل اليت �شملها التحكمي فأ�مور اليت خترج عن نطاق 

بیان �ٔسامء كام اشرتطت بعض ال�رشیعات لص�ة اتفاق التحكمي . املشارطة ال ميتد ٕا�هيا ٔ��ر اتفاق التحكمي
من قانون إالجراءات "1012املادة "احملمكني رصا�ة ٔ�و دال� يف االتفاق ٔ�و �یف�ة تعیهنم حتت طائ� البطالن 

من جم� التحكمي التو�س�یة، وتطلبت بعضها التوق�ع " 17الفصل "املدنیة وإالداریة اجلزا�ري، وكذ� 
  .)24(مي �وس�ی� �لتعریف هبویة املميضإاللكرتوين ٔ�طراف التحكمي إاللكرتوين �ىل اتفاق التحك

   الرشوط الشلكیة :الفرع الثاين

يف جمال التحكمي التقلیدي �شرتط معظم ال�رشیعات الوطنیة واالتفاقات ا�ولیة الك�ابة التفاق التحكمي 
والبعض یتطلهبا �رشط . �رشط لص�ة اتفاق التحكمي كقانون التحكمي الفلسطیين، وقانون التحكمي املرصي

ول�س لالنعقاد مك�� التحكمي التو�يس وقانون املرافعات العرايق،ما یعين رضورة ٔ�ن  )25(ثبات هذا االتفاقالٕ 
والسؤال ا�ي یطرح نفسه يف هذا الصدد �یف ميكن االتفاق �ىل الرجوع . �كون اتفاق التحكمي مك�و�ً 

  .يف ظل رشط الك�ابة هذا؟�لتحكمي بطریقة ٕالكرتونیة خبصوص م�از�ات عقود الت�ارة إاللكرتونیة 

من قانون أ�و�س�یرتال ا�منوذ� �لتحكمي الت�اري ا�ويل �لصیغة اليت اعمتدهتا  7لقد �اءت املادة 
ب�ٔنه یتعني ٔ�ن �كون اتفاق التحكمي مك�وً�، ویعترب االتفاق مك�وً� ٕاذااكن حمتواه مدوً� 2006ا�لجنة يف �ام 

ب ٕالكرتوين معلوماته م�ا�ه ميكن الرجوع ٕا�هيا الحقًا، یو�ه الطرف يف ٔ�ي شلك، �وثیقة بني الطرف�ن�ٔو خطا
بواسطة رسا� بیا�ت حتتوي �ىل املعلومات املرس� ٔ�و املتلقاةٔ�و ا�زنة بوسائل ٕالكرتونیة ٔ�و مشاهبة لها م�ل 
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ريها من وسائل التبادل إاللكرتوين �لبیا�ت والربید إاللكرتوين، وتبادل رسائل ٔ�و تلكسات، ٔ�و �رق�ات، ٔ�و �
كام �كون اتفاق التحكمي مك�وً� ٕاذا اكن واردًا يف . االتصال السليك والالسليك �كون مبثابة جسل لالتفاق

شلك تبادل لبیاّينِ اد�اء ودفاع �زمع فهيام ٔ��د الطرفني وجود اتفاق وال ینكره الطرف أ�خر، وتعترب إالشارة 
كمي مبثابة اتفاق حتكمي مك�وً� ؤ�ن �كون إالشارة قد وردت يف العقد ٕاىل ٔ�ي مس��د �ش�متل �ىل رشط التح

  .حبیث جتعل ذ� الرشط جزءًا من العقد

فالنص هبذه الصیا�ة ٔ��ح ٕاماكنیة حتقق رشط الك�ابة يف تبادل البیا�ت ٕالكرتونیًا ٔ�و يف الربید 
الك�ابة لبنود التحكمي  كام جند بعض ال�رشیعات الوطنیة احلدیثةقد نصت رصا�ة �ىل حتقق رشط.إاللكرتوين

ف�الرسائل املتباد� ٔ�و الربق�ات والفا�س والتلكس، ٔ�و �ري ذ� من وسائل االتصال اليت توفر تدو�ن 
لالتفاق، ؤ�ن الشلك الك�ايب یتوافر ٕاذا ورد يف وثیقة مرس� من طرف ٔ�خر مادام ال یو�د ا�رتاض من 

  .رصي وأ�ردين، وجم� التحكمي التو�س�یةومهنا قانون التحكمي الفلسطیين وامل املرسل ٕالیه،

وقد ٔ�قر املرشع الفلسطیين اكلعدید من ال�رشیعات واالتفاق�ات ا�ولیة �لك�ابة إاللكرتونیة، ؤ�عطاها 
من الالحئة التنف�ذیة لقانون التحكمي  19الفصل ت من /1جحیة قانونیة اكم� يف إالثبات، فقدذ�رت الفقرة 

ق التحكمي مك�وً� ٕاذا اكن �ىل شلك رسا� معلومات مت تبادلها بني أ�طراف �رب �كون اتفا"الفلسطیين ٔ�نه 
، ا�ي 2013لس�نة  6و�ٔیضًا صدر يف فلسطني قانون املبادالت إاللكرتونیة رمق . )26("الوسائل إاللكرتونیة

ونیة والتواق�ع ینظم التعامالت إاللكرتونیة، ویعتد �لعقود إاللكرتونیة ویعزز اس�ت�دام التق�یات إاللكرت 
  .إاللكرتونیة ٕال�رام العقود والصفقات الت�اریة ا�ولیة وا�ا�لیة

كام ٔ�عطت �دة �رشیعات عربیة �اصة �لت�ارة إاللكرتونیة جحیة قانونیة اكم� لٔ�د� والو�ئق  
�مين، إاللكرتونیة ورسائل البیا�ت، وسوهتا �ملس��دات الورق�ة، كام ف�لك من إالمارات، وأ�ردن، وا

  . 2000لس�نة  83صدر قانون املبادالت والت�ارة إاللكرتونیة رمق )27(والبحر�ن، وسور�، ويف تو�س

  �شك�ل هیئة التحكمي إاللكرتوين وٕاجراءاته :املبحث الثالث

قد خيتار طرفا التحكمي موقعًا ٕالكرتونیًا �اصًا �ل�سویة إاللكرتونیة، ٔ�و خيتارا حمكامً بعینه یتواصال معه 
كرتونیًا، ویعرب عن موافق�ه �ىل توىل الفصل يف الزناع ٕالكرتونیًا ب�هنام، وجيب ٔ�ن یتوفر يف هیئة التحكمي ٕال

  .جبانب أ�هلیة املدنیة والقانونیة السلمية، )28(یاد و�س�تقاللیة عن اخلصوماحل 

القامئة واملنظمة ٕالجراءات یثري التحكمي إاللكرتوين �ددًا من إالشاكلیات ٔ�مهها ٔ�ن ٔ��لب النظم القانونیة 
التحكمي تفرتض اس�ت�دام ا��امئ الورق�ة واحلضور الشخيص ٔ�طراف الزناع، �� تلعب القوا�د إالجرائیة 
اليت �س�هنا مراكز التحكمي لتنظمي سري معلیة التحكمي �دًا جوهرً� لضامن جناح العملیة، فه�ي سلس� من 
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ىل التحكمي وصوًال ٕاىل �ني فضه وصدور احلمك الفاصل يف الزناع إالجراءات تبد�ٔ م�ذ ما ق�ل عرض الزناع �
  .املعروض �ىل التحكمي

فق�ل تنف�ذ احلمك الصادر يف العملیة التحكميیة متر معلیة التحكمي إاللكرتوين مبجمو�ة من إالجراءات 
؟ وما يه ٔ��رز فك�ف�بدٔ� ٕاجراءات التحكمي إاللكرتوين.م�ذ االتفاق �لیه ٕاىل ما بعد صدور احلمك وتنف�ذه

الوسائل اليت ميكن تنف�ذ احلمك الصادر عن مراكز التحكمي إاللكرتوين من �اللها دون ا�لجوء �لم�امك 
  :الوطنیة، وهذا ما س�ن��او� من املطلبني ا�ٓتیني

  "اخ�یار احملمكني والقانون الواجب التطبیق"إالطار إالجرايئ �لتحكمي إاللكرتوين  :املطلب أ�ول 

ال�رشیعات واالتفاق�ات ا�ولیة حبریة أ�طراف يف ا�لجوء �لتحكمي واخ�یار القوا�د القانونیة ٔ�قرت لك 
، تطبیقًا ملبدٔ� العقد رشیعة املتعاقد�ن، فلٔ�طراف حریة اخ�یار )29(اليت حتمك ٕاجراءا�لتحكمي وموضوع الزناع

قوا�د إالجرائیة الواجب اتباعها من �شاؤوا من أ�ش�اص �ٔو مؤسسات التحكمي، وهلم االتفاق �ىل تعیني ال
من ق�ل هیئة التحكمي مبوجب اتفاق رصحي،واالتفاق �ىل حتدید القانون الواجب التطبیق �ىل موضع الزناع، 
مع رضورة مرا�اهتم ب�ٔن ذ� القانون �سمح مبثل هذا النوع من التحكمي، وقد �كون اتفاقهم مضنیًا �س�تفاد من 

لیمت فهيا التحكمي، دون �ٔن یرصحوا �خ�یار قانون ت� ا�و� لیطبق �ىل  اتفاقهم �ىل اخ�یار دو� معینة
اخلصومة التحكميیة، كام ميكن لٔ�طراف اخلضوع �لواحئ ٕا�دى مراكز التحكمي إاللكرتونیة اليت تتوىل اخ�یار 

موقع وحترص السكر�ریة �ىل �زوید ٔ�عضاء احملمكة �لكمة رس، كدلیل ��خول �ىل القضیة �ىل .احملمكني
  .)30(احملمكة �ىل ش�بكة إالنرتنت

ويف �ال انتفاء اخ�یار أ�طراف �لقوا�د إالجرائیة ٔ�و املوضوعیة الواج�ة التطبیق �ىل موضوع الزناع، 
من  18املادة "اكن لهیئة التحكمي تطبیق إالجراءات املعمول هبا يف ماكن ٕاجراء التحكمي، وهو ما �اءت به 

ُريجع ٕاىل احملمك لت�دید ت� القوا�د بتفویض من ق�ل أ�طراف بذ�، ویتعني ، ف"قانون التحكمي الفلسطیين
�لیه اخ�یار قوا�د القانون املالمئ، كام ویلزم احملمكون ��رتام �ادات الت�ارة ا�ولیة يف جمال إالنرتنت، 

م احملمكة الفضائیة وقد نص نظا. واملبادئ العامة يف القانون ا�ا�يل واليت ميكن تطبیقها �ىل النطاق ا�ويل
�ىل ٔ�نه ٕاذا مل یتفق ٔ�طراف الزناع �ىل حتدید القانون املنطبق �ىل موضع الزناع تقوم احملمكة �خ�یار القانون 

 25ا�ي �رتبط به الزناع ب�ٔوثق ص�، رشط ٔ�ال خيالف هذا �خ�یار النظام العام يف دو� التنف�ذ وفقًا �لامدة 
نظمة ا�ا�لیة ملراكز التحكمي اليت ق�دت حریة احملمكني يف اخ�یار القوا�د اليت من اتفاق�ة نیویورك، ووفقًا ل�ٔ 

ا�رتام النظام العام ا�ويل يف التحكمي ا�ويل، ويف الب� ا�ي یمت : حتمك موضع وٕاجراءات الزناع بق�د�ن وهام
اس�یة واملبادئ العامة ا�متسك ف�ه �حلمك الصادر عن التحكمي إاللكرتوين، وا�رتام ضام�ت التقايض أ�س

  . )31(اك�رتام حقوق ا�فاع واملساواة وم�دٔ� املوا�ة بني أ�طراف، وم�دٔ� الرسیة
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وٕان تطبیق احملمكون قوا�د الت�ارة ا�ولیة ٔ�و قوا�د دو� ٔ�خرى �ري القانون ا�تار من ق�ل ٔ�طراف 
  .بطالن حمك التحكمياتفاق التحكمي ف�ه خروج عن املهمة املس�ندة �لمحمكني، وهو ما �س�ت��ع 

  بدء ٕاجراءات التحكمي إاللكرتوين وطرق رفع الزناع: املطلب الثاين

معلوم ٔ�ن ٕاجراءات التحكمي إاللكرتوين ت��دئ م�ذ حلظة وقوع الزناع حول العقد الت�اري موضوع 
  :لنحو التايلاملشارطة، وس�نقرص احلدیث �ملطلب الراهن عن املرا�ل إالجرائیة لرفع الزناع إاللكرتوين �ىل ا

�لتقدم ملركز التحكمي املعني عن طریق ا�منوذج املبني �ىل موقع إالنرتنت،  یمت رفع الزناع ٕالكرتونیاً  - 1
ٕاذ�كون هناك اس��رة معدة سلفًا یمت ٕارسالها بواسطة إالنرتنت مرفقًا معها صورة من اتفاقالتحكمي، �ٕالضافة 

ذ� �لمركز، مع دفع م�لغ مقدمٔ��ل الرسوملتتوىل حممكة التحكمي  ٕاىل بیا�ت املدعي واخ�یاره حمكامً، ٔ�و �رك
  .إاللكرتوين حتدید ٔ�سامء احملمكني

  .يف نظر الزناع - ٕان و�د-یقوم لك طرف بت�دید �ٔسامء ممثلیه  - 2

بعد اس�تالم مركز التحكمي إاللكرتوين �لطلب املقدم �لتحكمي إاللكرتوين ی�ٔيت دوره يف ق�ول ٔ�و  - 3
اع، ومن ٔ�شهر مراكز التحكمي إاللكرتونیة هیئة ا�ٓ�اكن، وم�ظمةالویبو وهو مركز م�ظمة رفض نظر الزن 
  .امللك�ة الفكریة

بق�ول املركز یمت ٕاخطار الطرف الثاين بوجود الزناع وبدایة احملامكةبواسطة الربید إاللكرتوين حلضور  - 4
  .�لسات التحكمي إاللكرتوين

  ".لكرتوين، الفا�س، التلكس، الف�دیو �ونفر�سالربید االٕ "حتدید وس�ی� االتصال  - 5

یمت االتفاق بني أ�طراف �ىل املدة الالزمة ٕالمتام ٕاجراءات التحكمي إاللكرتوين وصدور حمك  - 6
شهور قاب� �لت�دید وفقًا ٔ��لب  6التحكمي إاللكرتوين، واليت ی��غي يف مجیع أ�حوال ٔ�ن ال تت�اوز مدة 

  .لزناع �س�تالم املركز لطلب التحكميالقوانني،ویبدٔ� �رخي نظر ا

یقوم بعد ذ� مركز التحكميبٕا�داد صف�ة عرض الزناع �ىل موقع ٕالكرتوين معد ��، ویعطي  - 7
تمت اكفة ل  الطرفني لكمة مرور ختوهلمدخول املوقع و�طالع �ىل صف�ة الزناع، وحضور �لسات التحكمي

  .ركز إاللكرتوينٕاجراءات التحكمي بطریقة ٕالكرتونیة �ىل موقع امل

  سري العملیة التحكميیة: املطلب الثالث

بعد ابالغ أ�طراف مبو�د ٔ�ول �لسة یبدٔ� احملمك إاللكرتوين مع� من �الل صف�ة الزناع �ىل املوقع 
إاللكرتوين، وجيوز لٔ�طراف ق�ل بدء سري العملیة التحكميیة حتدید ٕاجراءات التحكمي إاللكرتوين اليت 
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�یف�ة التواصل بني املت�امصني واحملمكني عن بعد :ن بنود اتفاق التحكمي، ومن ٔ��رزها جند�ریدون تطبیقها مض
واحلفاظ �ىل رسیة املعلومات الت�اریة والصناعیة  �رب ش�بكة إالنرتنت، و�یف�ة تقدمي املس��دات ٕالكرتونیًا،

ٕالكرتوين، ٔ�وخبطاب  و�كوٕ�خطار املدعى �لیه من �الل رسا� �رید. موضوع الزناع اليت هتم أ�طراف
موىص �لیه، ٔ�و بفا�س �ٔو تلكس ٔ�و ٔ�ي وس�ی� ٔ�خرى لالتصال، ویمت إالخطار بعد اس��فاء الرشوط 
القانونیة �ٕال�الن �ىل عنوان املدعى �لیه الوارد بطلب التحكمي، و�ىل هذا أ��ري الرد �ىل هذا الطلب يف 

فق ٔ�ي طلب ٔ�خر �ملطب أ�صيل �رى ٔ�نه من ٔ��م من �رخي ٕاخطاره به، وجيوز �لمدعي ٔ�ن �ر  �10دود 
املمكن تقدميه ٕاىل احملمكة إاللكرتونیة، و�ىل املدعى �لیه ٔ�یضا ٕارسال رده م�ضمنًا موقفه من طلبات املدعي 
والرباهني اليت تدمع موقفه، و��رتاضات احملمت� �ىل التحكمي، و�ریده إاللكرتوين ا�ي سريسل م�ه اكفة 

  .قع إاللكرتوين اخلاص �لزناعاد�اءاته ٕاىل املو 

تبدٔ� ٕاجراءات التحكمي بواسطةش�بكة إالنرتنت ٔ�مام هیئة التحكمي يف الیوم املعلن عنه مس�بقًا، وا�ي و 
ٔ�خطر به طرفاالزناع بعد �سلمي مركز التحكمي إاللكرتوين رد بیا�ت احملتمك ضده، وم�ح فرتة اكف�ةلتقدمي 

امح ٔ�طراف الزناع بتو�یل ممثلهيم بغضالنظر عن ��س�یة ٔ�و مؤهالت بیا�ت ٕاضاف�ة ٔ�و التعدیل فهيا، والس
وميكن ٔ�ن تدار املرافعات ٔ�ثناء �لسات التحكمي،  الو�ء ا��ن مت رفع �ٔسامهئم مس�بقًا �لمركز �متثیلهم

واجللسات حبضور اخلصوم واحملمك يف غرف حمادثة جامعیة،و�كون هذا �لتقاء بني أ�ش�اص ٔ�ي بني 
  .ح�ث الزمان و�ائبني من ح�ث املاكن �ارض�ن من

�لیة سامعهم واالتصال هبم، وبعد ؤ�طراف الزناع حریة موافقة  �س�تعانة �شهادة الشهود مع حتدید �
�لیة سامعهم ٕاما �لهاتف ٔ�و اس�تد�اهئم جللسة رسیة مركز التحكمي إاللكرتوين  حتدد �

و�كون نفقات سامع  النقاط املتعلقة �لزناع،الس�تجواهبم وم�اقش�هتم حول   vidéoconférenceبواسطة
  .الشاهد �ىل من طلبه

إاللكرتونیة ٔ�طراف الزناع طلب اخلربة الف�یة ٕالثبات  ٔ�ما طلب اخلربة الف�یة ف�سمح مراكز التحكمي 
اكلعیب يف املبیع م�ًال، وحتدید مقدار الرضر ا�ي وقع �لمشرتي، وتقد�ر مثن  وقائع تتعلق مبوضوع الزناع،

�لیة ورشوط طلب اخلربة الف�یة لت�ٔیید ٔ�یةواقعة �راد . م�الً  ملبیعا وقد �ددت مراكز التحكمي إاللكرتونیة �
ق�ل الفصل بوقت معقول وسامع رد  �س��اد ٕا�هيا يف الزناع، وبعد ٕاخطار الهیئة بطلب اخلربة الف�یة واخلصم

املطلوبة، ومبوافقة الهیئة �ىل الطلب یقسم  �لرس�ة اخلصم يف الطلب �ملوافقة ٔ�و ��رتاض والفصل يف ذ�
 اخلبري بعدها القسم القانوين،ومينح �� ٔ�قصاها شهر ل�سلمي تقر�ر اخلربة لتقوم أ�طراف بعدها مبناقشة اخلبري

  .وسؤا� حول ٔ�یة نقطة يف تقر�ره

  ر كتابًة، و�كفي وبعد ��هتاء من تقدمي الب��ات ومن املداو� ت�ٔيت مر�� الفصلفي الزناع حبمك یصد
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 أ��لبیة لصدوره، بعد توق�ع رئ�س الهیئة وأ�عضاء مع ذ�ر رؤى العضو ا�الف ٕان مل �كن احلمك �ٕالجامع،
ؤ�جور اخلرباء ؤ�یة نفقات ٔ�خرى، و�س�ب�ب  ویتضمن احلمك �رخي وماكن صدوره ؤ�جور احملمكني ونفقاهتم

وتقوم الهیئة بزتوید املركز �لقرار لیمت �سلميه لٔ�طراف ویعد القرار ما مل یتفق أ�طراف �ىل �دم ال�س�ب�ب، 
  .مبجرد �س�تالم، وهو ما نعرض � يف املبحث أ��ري احلمك ملزماً 

  حمك التحكمي إاللكرتوين :املبحث الرابع

من صور اخ�الف التحكمي إاللكرتوين عن التحكمي التقلیدي ٔ�نه ال یو�د ما �سمى ٔ�صل حمك  
التحكمي إاللكرتوين ٔ�و صورة مصدقة عنه، ٕاذ �س�تخرج �دة صور ٔ�و �سخ ٕالكرتونیة م�طابقة عنه، و�لتحقق 

تصادق �ىل  من حصته تعمتد بعض ال�رشیعات تق�یات امحلایة وال�شفري ٔ�و تعیني �ة حكوم�ة موثوق هبا
وقد عرف . تواق�ع احملمكني إاللكرتونیة، وتؤرشف �سخ من ٔ�حاكم التحكمي إاللكرتونیة وحتفظها من الزتو�ر

ا�منوذ� �ش�ٔن التوق�عات �لكرتونیةا�ي وضعته جلنة أ�مم املت�دة �لقانون الت�اري ا�ويل القانون 
صدر الشهادات وجيوز ٔ�ن یقدم �دمات خشصًا ی"مقدم �دمات التصدیق ٔ�نه�2001ام " أ�و�س�یرتال"

ویثري حمك التحكمي إاللكرتوين �ساؤالت �دیدة مهنا ما یتعلق ". ٔ�خرى ذات ص� �لتوق�عات إاللكرتونیة
�لشلك، ومهنا ما یتعلق ب��ف�ذ احلمك الصادر يف الب��ة �فرتاضیة، فهل یعترب حمك التحكمي حصی�ًا ٕاذا صدر 

كون لهذا احلمك جحیة يف ا�و� املطلوب تنف�ذ احلمك فهيا؟ٕازاء �دم تنظمي يف الشلك إاللكرتوين؟ وهل �
معظم قوانني التحكمي العربیةٔ�حاكم التحكمي إاللكرتوين، ولٕال�ابة �ىل هذه ال�ساؤالت و�ريها والتعرف �ىل 

ل ماهیة ماهیة حمك التحكمي و�یف�ة صدوره، والطعن ف�ه، س�نقسم هذا املبحث ٕاىل مطلبني ن��اول يف أ�و 
  .حمك التحكمي إاللكرتوين، والثاين نعرض ف�ه �ٓ�ر حمك التحكمي

   ماهیة حمك التحكمي إاللكرتوين: املطلب أ�ول

القرار الصادر عن حممك، وا�ي یفصل �شلك قطعي �ىل حنو "ُعرف حمك التحكمي التقلیدي ب�ٔنه ی
  . )32(مك ٕاىل احلمك ٕ�هناء اخلصومةلكي، ٔ�و جزيئ يف املناز�ة، ومبس�ٔ� تتصل �ٕالجراءات، ٔ�دت �حمل

اكفة القرارات الصادرة عن هیئة التحكمي �رب ش�باكت "حمك التحكمي إاللكرتوين ف�عرف ب�ٔنه ٔ�ما 
االتصاالت ا�ولیة إالنرتنت، سواء اكنت قرارات هنائیة، ٔ�و قرارات مؤق�ة متهیدیة، ٔ�و جزئیة، دون احلا�ة 

  .)33("الزناع يف ماكن وا�دٕاىل التوا�د املادي �لمحمكني، ؤ�طراف 

احلمك ا�ي یصدره مركز ال�سویة إاللكرتوين، �ٔو "وميك�نا اقرتاح تعریف حلمك التحكمي إاللكرتوين ب�ٔنه 
احملمك إاللكرتوين �رب الوسائط إاللكرتونیة املس�ت�دمة ٔ�ثناء سري إالجراءات، دون التوا�د املادي لٔ�طراف 

الزناع املعروض �شلك ٕالكرتوين خبصوص عقود الت�ارة  و�لمحمك ا�ي یفصل �شلك قطعي يف ٔ�صل
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إاللكرتونیة، سواء �اء هذا احلمك شامل للك الزناع ٔ�و جلزء م�ه، وت�هت�ي ٕاجراءات التحكمي إاللكرتوين 
  ."ٕ�صدار احلمك وٕابال�ه لٔ�طراف

هو�ام وا�د، ٕاال ٔ�نه ورمغ �خ�الف بني حمك التحكمي إاللكرتوين، وحمك التحكمي التقلیدي ٕاال ٔ�ن مف 
ویصدران عن حممك، ٔ�و هیئات ومواقع ٕالكرتونیة مشلكة �لفصل يف الزناع القامئ بني أ�طرافعرب ش�بكة 
إالنرتنت،وهذا الوس�یط حمدود �تفاقات و�روتو�والت دولیة لتبادل املس��دات واملعلومات، و�� حفمك 

اكت االتصال، سواء اكنت قرارات هنائیة ٔ�و التحكمي یعين اكفة القرارات الصادرة عن هیئة التحكمي �رب ش�ب
  .قرارات مؤق�ة متهیدیة ٔ�و جزئیة دون احلا�ة ٕاىل التوا�د املادي ٔ�عضاء هیئة التحكمي يف ماكن وا�د

وبعد عرض تعریف حمك التحكمي إاللكرتوين یتوجب �لینا الوقوف �ىل �یف�ة صدور هذا احلمك من 
  .صدورهوٕاهناء ٕاجراءات التحكمي�الل حتدید رشوطه ق�ل التطرق ٕاىل �ٓ�ر 

  صدور احلمك التحكميي: الفرع أ�ول

مل �شرتط معظم النصوص القانونیة اليت اس�تلزمت الك�ابة شً� �اصًا لصیاغهتا ٔ�و طریقة تدو�هنا، 
فقد �كون خبط الید، ٔ�و �لوسائل إاللكرتونیة، �ا فٕان صدور احلمك �لك�ابة إاللكرتونیة حيقق رشط الشلك 

من القانون  31وف� یتعلق بتوق�ع احلمك فقد نصت املادة . املطلوب يف ال�رشیعات الوطنیة واالتفاقات ا�ولیة
�ىل رضورة ٔ�ن یصدر حمك التحكمي كتابًة ویوقعه احملمك )34(ا�منوذ� اخلاص �لتحكمي الت�اري ا�ويل

. ، ح�ث یقوم احملمكون بتوق�ع احلمك خبط الیدٔ�واحملمكني �ا� تعددمه، وهذا هو املعمول به يف التحكمي العادي
لعالج مشلكة غیاب توق�ع  - ٕاال ٔ�ن التوق�ع خبط الید �ري م��رس يف التحكمي إاللكرتوين، �ا اقرتح البعض

ٕارسال �س�ة مطبو�ة من احلمك ٕاىل ٔ�عضاء جلنة التحكمي لتوق�عها، ٕاال ٔ�ن هذا احلل ال  - احملمكني خبط الید
رج عن إالطار إاللكرتوين ا�ي جيري فهيا التحكمي، فالبد من ٕاعطاء التوق�ع إاللكرتوين ميكن ق�و� ٔ�نه خي

یوقع احلمك "نفس جحیة التوق�ع العادي، وهذا ما ٔ�قرته قوا�د م�ظمة امللك�ة الفكریة اليت نصت �ىل ٔ�ن 
  .)35(ٕالكرتونیا من ٔ�عضاء ا�لجنة

�متثل يف إالخطار �حلمك و�رشه يف املوقع ا�ي �ٕالضافة ٕاىل رشطي الك�ابة والتوق�ع جند رشطًأ�خر 

ٔ��شئ خصیصًا �لقضیة، وٕا�النه لٔ�طراف �لك وس�ی� من وسائل االتصال وفقًا لظروف القضیة، وبعد ٔ�ن 
�كون أ�طراف قد سددوا الرسوم املفرتضة، و�ادًة �كون �لمحمك سلطة حتدید ماكن صدور حمك التحكمي، 

من الحئة احملمكة الفضائیة اعتبار حمك التحكمي قد صدر يف ماكن ٕاجراء  25ة وتقرر الفقرة أ�وىل من املاد
كام جيب �ىل هیئة التحكمي ٔ�ن تصدر حمكها املهن�ي �لخصومة �الل املیعاد املتفق �لیه من ق�ل .التحكمي

لقانون أ�طراف، ٔ�ما ٕاذا مل یو�د م�عاد م�فق �لهيق�ل بدء ٕاجراءات التحكمي ف�خضع �لمواعید املب��ة يف ا
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املادة " 2018لس�نة  6ٔ�شهر م�ل قانون التحكمي إالمارايت رمق  6املنطبق،ٕاذ حتدد بعض ال�رشیعات مدة 
لس�نة  27شهرًا من �رخي بدء ٕاجراءات التحكمي م�ل قانون التحكمي املرصي رمق  12، وبعضها حتدده بـ "42

" ب/38"،واملادة 2001لس�نة  31 رمق من قانون التحكمي أ�ردين" �ٔ /37"، كذ� املادة "45"املادة  1994
ٔ�شهر  6من قانون التحكمي الفلسطیين، ويف احلالتني جيوز لهیئة التحكمي مد املیعاد رشط ٔ�ال �زید املد �ىل 

  .ما مل یتفق الطرفان �ىل مدة �زید �ىل ذ�

وبة ٕاذًا يف أ��ري جيب ٔ�ن �كون القرارات الصادرة عن هیئة التحكمي ويف �دود اخ�صاصها مك�
وموقعة من احملمكني، و�كون مس��ة، ؤ�ن یمت تبلیغها لٔ�طراف سواء صدر هذا القرار بصورة اعتیادیة ٔ�و 

  .)36(ٕالكرتونیة

   ٕاهناء ٕاجراءات التحكمي إاللكرتونیة: الفرع الثاين

یصدر حمك التحكمي إاللكرتوين بعد مداوالت تمت �البًا عن طریق الف�دیو �ونفر�س بعد تبادل الرسائل 
إاللكرتونیة بني احملمكني يف �ا� تعددمه، لكن هل ی�هت�ي دور هیئة التحكمي ٔ�و احملمك بعد صدور حمك 
التحكمي؟ وهل من املمكن ٔ�ن تت�ذ هیئة التحكمي ق�ل ٕاصدار حمك هنايئ فاصل يف موضوع الزنا�ات ٔ�ي 

مك التحكمي إاللكرتوين، بل ٕاجراءات حتفظیة؟ من املؤكد ٔ�ن دور هیئة التحكمي ال ی�هت�ي متامًا بعد صدور ح
حتتفظ الهیئة ببعض صالح�اهتا يف الزناع املعروض، �اصًة ٕاذا ما شاب حمك التحكمي إاللكرتوين الصادر 

  .)37(مغوضًا ٔ�و نقصًا، ٔ�و ٔ�ن احلمك قد صدر حيتاج ٕاىل �س�ب�ب وهو ما س��حثه تبا�اً 

ا�ىل ٔ�نه جيب ٔ�ن �س�ب هیئة ختتلف القوانني يف اشرتاط �س�ب�ب حمك التحكمي، ٕاذ تنص �الب�هت
حفمك التحكمي إاللكرتوين ال ی�هت�ي مبجرد صدوره؛فقد . التحكمي قرارها ما مل یتفق الطرفان �ىل �دم �س�ب��ه

حيتاج ٕاىل �س�ب�ب ٔ�و تصحیح ٔ�و اختاذ تدابري وقائیة مؤق�ة، وكام قد ت�هت�ي ٕاجراءات التحكمي بقرار التحكمي 
من القانون  32التحكمي وفقًا ملا �اءت به الفقرة الثانیة من املادة  ا�هنايئ؛ ٔ�یضا ت�هت�ي ب�ٔمر من هیئة

، ب�ٔنه �ىل هیئة التحكمي ٔ�ن تصدر ٔ�مرًا 2006أ�و�س�یرت��منوذ� �لتحكمي الت�اري ا�ويل املعدل لس�نة 
ٕ�هناء ٕاجراءات التحكمي ٕاذا حسب املدعي دعواه، ٔ�و ٕاذا ا�رتض �ىل ذ� املدعى �لیه وا�رتفت هیئة 

تحكمي ٔ�ن � مصل�ة يف احلصول �ىل �سویة هنائیة �لزناع، ٔ�و ٕاذا اتفق الطرفان �ىل ٕاهناء ٕاجراءات ال 
التحكمي، ٔ�و ٕاذا و�دت هیئة التحكمي ٔ�ن اس�مترار إالجراءات ٔ�صبح �ري رضوري ومس�تحیًال ٔ�ي س�ب 

التحكمي ت�هت�ي والیة هیئة  و��هتاء ٕاجراءات. ٔ�خر، مما یف�د ٔ�نه ٔ�عطیت �لهیئة التحكميیة سلطة تقد�ریة واسعة
   .التحكمي �امة

  �س�شف من �الل هذا املطلب ٔ�ن حمك التحكمي یصدر بعد فض احملامكة وٕاهناء إالجراءات ما مل تطرٔ� 
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ظروف اس�ت��ائیة حتول دون ذ� مع توضیحها لٔ�فراد ٕان و�دت، و�شرتط �ٔن یصدر القرار كتابًة، و�كفي 
ن الرئ�س وأ�عضاء مع ذ�ر رٔ�ي العضو ا�الف ٕان مل �كن احلمك �ٕالجامع، أ��لبیة لصدوره مع التوق�ع �لیه م

وكذ� ذ�ر ملخص ٔ�قوال احملمكني ومس��داهتم )38(ٔ�و بقرار من احملمك املرحج عند تعذر احلصول �ىل ا�ٔكرثیة
  .ؤ�س�باب احلمك وم�طوقه واملاكن ا�ي صدر ف�ه و�رخي صدوره

   لكرتوين�ٓ�ر التحكمي االٕ : املطلب الثاين 

ٕان صدور حمك التحكمي إاللكرتوين �رتب بعض ا�ٓ�ر ٔ�مهها قابلیة ذ� احلمك �لتنف�ذ فور صدوره، 
��  -ا�ي یعترب ٔ�ساس �لت�اء �لتحكمي إاللكرتوين-ويف نفس الوقت قابلیة �لحفظ ت�ٔ�یدًا ملبدٔ� الرسیة 

  .ن ف�هالبد من تناول جحیة حمك التحكمي إاللكرتوين ومدى قابلیته �لطع

   جحیة التحكمي إاللكرتوين والطعن ف�ه: الفرع أ�ول

تعرتف معظم ال�رشیعات ٔ�حاكم التحكمي حبجیة أ�مر املقيض به، واحلجیة تنرصف ٕاىل املس�تق�ل 
وتعمل �ارج اخلصومة اليت صدر فهيا احلمك، ٔ�ما قوة اليشء املقىض ف�ه ف�عمل دا�ل اخلصومة ��ال� �ىل ما 

من قابلیة، ٔ�و �دم قابلیة الطعن، كام ٔ�ن حمك التحكمي ال حيوز فقط جحیة أ�مر املقيض ف�ه،  �متتع به القرار
وٕامنا حيوز ٔ�یضا قوة أ�مر املقيض به، وذ� ٔ�نه ال حيوز الطعن ف�ه ب�ٔي طریق من طرق الطعن املنصوص 

  .�لهيا يف القوانني املدنیة

ویالحظ ٔ�نه وٕان اكن حمك التحكمي �متتع حبجیة فٕان هذه احلجیة ل�ست مطلقة، وٕامنا یت�دد نطاقها 
بنطاق التحكمي فال �كون �لحمك من جحیة ٕاال يف �دود ما فصل ف�ه من املسائل اليت تضمهنا اتفاق التحكمي، 

م حممكة التحكمي، و�ىل ذ� ال جيوز كام ٔ�نه ال �متتع حبجیة ٕاال يف موا�ة ٔ�طرافه ا��ن ُا�لموا �حلضور ٔ�ما
  . اخللط بني القوة امللزمة التفاق التحكمي وجحیة حمك التحكمي ا�ي یصدر بناًء �ىل هذا االتفاق

و�ىل ذ� یعد حمك التحكمي حمك هنايئ، وال ینال من هنائیة ٔ�حاكم احملمكني ما تقرره بعض القوانني من 
ٔ�ن هذه أ�س�باب تتصل بصالح�ة الهیئة واخ�صاصها "ة، وذ� جواز الطعن فهيا �لبطالن ٔ�س�باب حمدد

والضام�ت أ�ساس�یة �لتقايض، والنظام العام يف ب� مقر التحكمي �ٔو ب� تنف�ذ احلمك الصادر عن هیئة 
التحكمي، ومن مث فه�ي رضور�ت ٔ�ي حمك م�ِه �لخصومة ٕاذا مل �س�توفها مل �كن �د�رًا �لتنف�ذ وال �ا�ز 

   ". ال قوام �عتباره حكامً قضائیًا ٕاال هبا�لحجیة اليت

من الحئة احملمكة الفضائیة �ىل  25وف� یتعلق �لتحكمي إاللكرتوين ال خيتف أ�مر كثريًا،ٕاذ تنص الفقرة 
من املادة املشار ٕا�هيا �ىل ٔ�نه  6ٔ�نه یعد التحكمي هنائیًاوال جيوز الطعن ف�ه �الس�ت��اف، وقد نصت الفقرة 

ق أ�طراف �ىل ٕاخضاع الزناع �لتحكمي وفقًا لالحئة احملمكة الفضائیة تنازًال مهنم عن الطعن يف احلمك یعترب اتفا
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ب�ٔي طریق من طرق الطعن، وهذا احلمك نفسه ا�ي یقرره نظام القايض �فرتايض �ىل �الف نظام حممكة 
ا�تصة �لطعون يف أ�حاكم الصادرة التحكمي الفضائیة ٔ�نه جيوز اس�ت��اف أ�حاكم الصادرة مهنا ٔ�مام احملمكة 

من حمامك ٔ�ول در�ة، و�ىل ذ� ال �س�تطیع أ�طراف طلب تنف�ذ احلمك ٕاال بعد ٔ�ن یصبح احلمك هنائیًا بفوات 
  .مواعید الطعن �الس�ت��اف ٔ�و �رفض الطعن

 و�ىل ذ� تقرتب قوا�د الطعن يف ٔ�حاكم التحكمي التقلیدیة مع قوا�د الطعن يف ٔ�حاكم التحكمي
الصادرة يف خصومة التحكمي اليت جترى ٕاجراءاهتا بطریقة ٕالكرتونیة، ومن ٔ��ل بناء تنظ�ت ذاتیة فعا� تد�ر 
التحكمي إاللكرتوين بدایة من االتفاق �ىل التحكمي حىت تنف�ذ حمك التحكمي، تنظ�ت جتنب تقر�ر بطالن 

هذه التنظ�ت بقوا�د �كفل الطعن يف  حمك التحكمي من ق�ل القضاء الوطين، �رى ٔ�نه من أ�فضل تضمني
احلمك الصادر ٔ�مام هیئة حتكمي ٔ�خرى یمت �شك�لها خصیصًا لنظر الطعن، مع قرص الطعن يف احلمك �ىل 

ن حمك وإ .البطالن ا�ي قد یلحق هذا أ��ري ٔ�س�باب حمددة حرصًا �ىل غرار ما تقرره بعض ال�رشیعات
قانونیة ومعلیة ٕاذا ظل جمرد عبارات مك�وبة �ري قاب� �لتنف�ذ، ف�نف�ذ التحكمي إاللكرتوين لن �كون � من قمية 

حمك التحكمي ميثل �ٔساس وحمور نظام التحكمي نفسه، وتت�دد به مدى فعالیته ٔ�سلوب لفض و�سویة 
   .املناز�ات

   تنف�ذ حمك التحكمي إاللكرتوين: الفرع الثاين

ور احلمك يف صورته إاللكرتونیة یمت تبلیغ املدعى �لیه بعد ا�هتاء اكفة ٕاجراءات التحكمي إاللكرتوين وصد
ٕ�شعار حمك التحكمي بواسطة الربید إاللكرتوين ا�ي �دده كربید ٕالكرتوين �اص به، ویعترب قد مت ا�المه 
حبمك التحكمي ٔ�صوًال، ؤ�نه س�بق وم�ح فرصة متثیل نفسه ٔ�مام هیئة التحكمي إاللكرتونیة، و�لتايل مل بعد هناك 

لعدم تنف�ذ حمك التحكمي، فال �الف �ىل اعتبار التبلیغ حصی�ًا وم�ت�ًا لاكفة �ٓ�ره القانونیة يف �ال س�ب 
اتفاق أ�طراف �ىل ٔ�ن یمت التبلیغ ٕاىل لكهيام بواسطة الربید إاللكرتوين، ٔ�ما يف �ال �دم االتفاق �ىل ذ� 

يف الفقرة  2005لكرتونیة يف العقود ا�ولیة لعام فقد نصت اتفاق�ة أ�مم املت�دة املتعلقة�س�ت�دام اخلطا�ت االٕ 
ل�س يف هذه االتفاق�ة ما یلزم ٔ�ي طرف �س�ت�دام اخلطا�ت " من فصلها الثالث �ىل ٔ�نه  8من املادة  2

، ؤ�ن "إاللكرتونیة ٔ�و ق�ولها، ولكن جيوز �س�تدالل �يل موافقة الطرف �يل ذ� من سلوك ذ� الطرف
حكمي ٔ�و مراسالهتم الصادرة عهنم، عناو�ن �ریدمه إاللكرتوين �س�تدل م�ه �ىل تضمني أ�طراف اتفاق الت

فهتدف اتفاق�ة أ�مم املت�دة املتعلقة �س�ت�دام . ق�وهلم الضمين �س�تالم الو�ئق والتبلیغات �ىل هذه العناو�ن
لعام " اتفاق�ة ف�ینا"بضائع اخلطا�ت إاللكرتونیة واليت يه ممك� التفاق�ة أ�مم املت�دة لعقود البیع ا�ويل �ل 

، ٕاىل الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن العقود املربمة وسا�ر اخلطا�ت املتباد� ٕالكرتونیًا مماث� من ح�ث الص�ة ووجوب 1980
  .إالنفاذ �لعقود واخلطا�ت الورق�ة التقلیدیة
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  تنف�ذ حمك التحكمي إاللكرتوين :�ٔوالً 

بني ٔ�طرافه ا��ن ارتضوا دخول طریق القضاء أ�صل ٔ�ن ینفذ حمك التحكمي إاللكرتوين �لرتايض 
اخلاص، ويف �ال رفض الطرف اخلارس تنف�ذ قرار التحكمي إاللكرتوين، ال بد ٔ�ن �كون هناك سلطة تتد�ل 
ٕالج�اره �ىل الوفاء �لزتامات�ه، ومبا ٔ�ن قرار التحكمي إاللكرتوين م�� م�ل احلمك أ�ج�يب یصدر عن �ة ال متثل 

وفقًا ملا تنص �لیه  نف�ذ احلمك فهيا، فهو حبا�ة ٕاىل املصادقة وإالذن ٕ��سابه الصیغة التنف�ذیةا�و� املراد ت 
  .قوانني ا�ول خبصوص تنف�ذ أ�حاكم

اكتفاق�ة ��رتاف بقرارات التحكمي یمت التنف�ذ ا�ويل ٔ�حاكم التحكمي �ىل ٔ�ساس االتفاق�ات ا�ولیة،و  
االتفاق�ة أ�وربیة �لتحكمي الت�اري ا�ويل س�نة ، و )39(1958لس�نة " كاتفاق�ة نیویور"أ�ج�بیة وتنف�ذها 

املعدل لس�نة  1985القانون ا�منوذ� �لتحكمي الت�اري س�نة ، و 1965اتفاق�ة واش�نطن س�نة ، و 1961
2006. 

  ٕاجراءات تنف�ذ احلمك :�نیاً 

بع��دًا عـن القضاء الوطين، ٕاذ  ملركز ال�سویة إاللكرتونیة �ٔمهیة �برية يف تنف�ذ قرار التحكمي إاللكرتونـي
تضع بعضها وسائل مس�بقةوم�ارشة لتنف�ذ حمك التحكمي إاللكرتوين، ٕاكلزام أ�طراف ٕ�یداع ضامن مايل مغلق 
�سمل ٕاىل ٕادارة مركز ال�سویة ا�ي بدوره �سلمه �لطرف ا�ي صدر القرار لصاحله مقابل حقوقه، ومهنا حتمك 

عد ا�هتاء اخلصومة التحكميیة بصدور حمك التحكمي إاللكرتوين �رجع املركز املركز يف بطاقة االئ�ن، ٕاذ ب
  .�لمشرتي ما دفعه ٕاذا صدر احلمك لصاحله

ٕایداع لكن ولتنف�ذ حمك التحكمي إاللكرتوين يف دو� املدعى �لیه �س�توجب بعض إالجراءات ويه، 
ٔ�مر ب��ف�ذ حمك التحكمي، وذ� بعد انقضاء حمك التحكمي قمل كتاب احملمكة ا�تصةوالتقدم بعریضة الس�تصدار 

م�عاد رفع دعوى بطالن حمك التحكمي، مع رضورة ٕارفاق �ٔصل احلمك، وصورة من اتفاق التحكمي، وهنا جتدر 
إالشارة ٕاىل ٔ�ن نظام املعلوماتیة ال ميزي بني أ�صل والصورة، فالمكبیو�ر ی�شئ وینقل نصوصًا قاب� �ل�سخ ٕاىل 

رمقیًا لعضو ٔ�و ٔ�عضاء ا�لجنة، لی�ٔ�ذ املس��د إاللكرتوين احملفوظ �ىل د�امة ٕالكرتونیة قمية  ما ال هنایة وموقعة
كذ� ٕارفاق صورة من أ�وراق ا�ا� �ىل ٕایداع حمك التحكمي قمل كتاب احملمكة،وتقدمي . )40(املس��د اخلطي

  . لكرتونیاً ٕاذا اك� موقعني إ "احلمك واملشارطة"ما یف�د سالمة املعلومات املتضمنة يف

ويف هنایة أ�مر نود إالشارة ٕاىل ٔ�ن التحكمي إاللكرتوين وا�ي �ش�ٔ �دیثًا وما زال يف طور الت�دیث 
والتنظمي القانوين والتقين مازال حبا�ة ٕاىل تد�ل من ق�ل املرش�ني واملنظامت ا�ولیة، لوضع ٕاطار شامل 

ما تصدر عن هذا النوع اجلدید من ٔ�حاكم فاص� يف یتحقق به مشولیة ��رتاف �لتحكمي إاللكرتوين و تنف�ذ 
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الرشوط الواجب �زا�ات جتاریة بني ٔ�فراد ٔ�و دول، ؤ�ن الوضع الراهن �لتحكمي إاللكرتوين یبني ٔ�ن القوا�د و 
، "التحكمي إاللكرتوين"توافرها يف التحكمي التقلیدي يه نفسها القوا�د الناظمة لهذا النوع اجلدید من التحكمي 

نفذ وفقًا �لقوا�د اليت تنظم تنف�ذ �ٔحاكم التحكمي الت�اري ا�ويل يف اكفة ال�رشیعات اخلاص �لتحكمي وا�ي ی 
  .التقلیدي، واالتفاق�ات والقوانني ا�منوذج�ة ا�ولیة

  اخلامتة

لقد عرضنا من �الل هذه ا�راسة ٕاىل موضوع التحكمي إاللكرتوين �وس�ی� سلمیة وودیة خيتاره 
�از�ات عقود الت�ارة ا�ولیة إاللكرتونیة بداًء �تفاق التحكميوا�هتاًء بصدور حمك ٕالكرتوين أ�طراف ل�سویة م 

یلزم الطرفني، وقد عرضنا ملفهوم التحكمي إاللكرتوين وب��ا نطاق تطبیقه، وصوره االتفاق �لیه و�یف�ة ا�لجوء 
ىل املبتغى من ا�لجوء �لتحكمي وهو �، وتناولت ا�راسة ٔ�یضًا ٕاجراءات سري التحكمي إاللكرتوين، وصوًال إ 

صدور حمك التحكمي إاللكرتوين، ؤ�وحضنا ٔ�ن أ�صل ٔ�ن یمت تنف�ذ احلمك إاللكرتوين بنفس ا��لیة اليت یمت فهيا 
تنف�ذ حمك التحكمي التقلیدي ٕان ٔ�مكن، ونظرًا العتبارات �دیدة یصعب معها ٕاتباع نفس ا��لیة السابقة فقد 

مع خصوصیة العامل �فرتايض دون احلا�ة ٕاىل ٕاتباع ٕاجراءات تنف�ذ �ٔحاكم التحكمي یمت تنف�ذه بطرق ت�ىش 
وميك�نا ٔ�ن خنرج مبجمو�ة من �س�ت��ا�ات و�قرتا�ات املهمة يف موضع التحكمي إاللكرتوين، . أ�ج�بیة

  -:ميكن اجيازها ف� یيل

  �س�ت��ا�ات: �ٔوالً 

ٕاللكرتونیة، و�نتقال من الب��ة املادیة ٕاىل إاللكرتونیة، التحكمي إاللكرتوين ٔ��د ٕافرازات الثورة ا -
ویقوم �ىل �ع�د �ىل ش�بكة إالنرتنت ووسائل االتصال احلدیثة �ركزية ٕالكرتونیة ل�سویة م�از�ات جتاریة 

  .دولیة ودا�لیة

يك حيصل �شرتط ٕایداع حمك التحكمي �ى قمل كتاب احملمكة اليت یو�د هبا القايض ا�تص ب��ف�ذه، ل -
  .احلمك �ىل صیغة أ�مر �لتنف�ذ

يف �ا� حتدید ماكن التحكمي فٕان احلمك إاللكرتوين �كون � ��س��ه اخلاصةم�ل ٔ�حاكم التحكمي  -
  :العادیة، ح�ث ميك�نا تقس�مي ٔ�حاكم التحكمي من ح�ث التنف�ذ ٕاىل نو�ني

أ�حاكم التقلیدیة العادیة، ویعترب التنف�ذ يف ب� صدور حمك التحكمي ب�ٔن خيضع احلمك ٕالجراءات تنف�ذ 
  .ٔ�ي حمك حميل، وتطبق �لیه اكفة قوا�د التحكمي العادي

��رتاف بقرارات التحكمي أ�ج�بیة التنف�ذ و��رتاف به يف البالد أ�ج�بیة ب�ٔن خيضع تنف�ذه التفاق�ة 
   .كمي إاللكرتوين ٔ�یضاً اليت �رسي مق�ضیاهتا �ىل �ٔحاكم التح 1958لعام " نیویوركاتفاق�ة "وتنف�ذها 
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ٕان املزا� العدیدة اليت �متتع هبا التحكمي إاللكرتوين كتق�یة بدی� ومس�تق� لفض م�از�ات عقود الت�ارة -
  . إاللكرتونیة تدحض مساوئه اليت سزتول عند وضع قوا�د �رشیعات تعىن بضبط نظام التحكمي إاللكرتوين

  �قرتا�ات: �نیاً 

القول ٔ�ن التحكمي إاللكرتوين ما زال يف طور الت�دیث والتنظمي القانوين،ؤ�نه مازال يف أ��ري ميك�نا 
حبا�ة ٕاىل خطوات كربى من ق�ل ا�ولواملنظامت ا�ولیة املهمتة هبذا ا�ال لوضع ٕاطار شامل یتحقق به 

ر العدید من املزا� مشولیة ��رتاف والتنظمي لهذا النوع اجلدید من ٔ�نواع التحكمي ا�ي یعد نظام فعال یوف
اليت ال یوفرها التحكمي التقلیدي، وال یقف ٔ�مام تطوره وفعالیته ٔ�كرث سوى وجود ٕاطار قانون دويل �اص 
به، �ٕالضافة ٕاىل ٕاقرار ال�رشیعات الوطنیة �ملعامالت إاللكرتونیة، و�ٔ�خص خبصوصیات التحكمي 

  .إاللكرتوين

كرتونیة م�اكم� وٕاقرار قانون ینظم ٔ�حاكم التحكمي ف�دعو املرش�ني لتجس�ید م�ظومة قانونیة ٕال
إاللكرتوين �وس�ی� ممتزية يف �سویة م�از�ات الت�ارة إاللكرتوين بقرارات ملزمة متزي التحكمي إاللكرتونیة عن 

كام ندعو لعقد ندوات ودورات م�خصصة �لتحكمي الت�اري . �ريه من الوسائل البدی� ل�سویة املناز�ات
كمي إاللكرتوين �لك جوانبه، و�رش ثقافة ا�لجوء ٕاىل التحكمي إاللكرتوين و�ري من وسائل �سویة ا�ويل والتح

املناز�ات ٕالكرتونیًا من �الل ایضاح مزا� التحكمي إاللكرتوين ووسائل ال�سویة أ�خرى اكلتوف�ق والوساطة 
  .تاكلیفوالتفاوض إاللكرتوين، مقارنة بقضاء احملامك ا�ي ی�سم �لبطء وز�دة ال 
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، انظر �2015انفي2، ؤ�خر دو� انضمت لها يه فلسطني يف 2005ف�فري  7، واجلزا�ر يف 1967جویلیة  17، وتو�س يف 1959

  .م2020ٔ�كتو�ر  2موقع و�ك�بید� إاللكرتوين مت تصف�ه يف 
  .483دمحم حسني م�صور، العقود ا�ولیة، مرجع سابق، ص )17(
  .�29ادل ٔ�بوهش�ميةمحمود حوته، مرجع سابق، ص )18(
  .2000لس�نة  3من قانون التحكمي الفلسطیين رمق  5الفصل  الفقرة أ�وىل من )19(
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 ملخص

�احئة �ورو� ٔ�زمة حصیة هـّزت العـامل و�ـّريت معظـم ٔ�منـاط العـ�ش �ى الشـعوب وا�متعـات، ولكّهنـا 
التك�ولوج�ـات الناشـ�ئة يه ٔ��ـد س�متّر ٕ�ذن هللا وس�ی��ج عهنا ابتاكرات مل �كن لتتوّ� لوالها، وقد تبـّني ٔ�ن 

احللول الفّعا� لت�اوز أ�زمة، س�� يف ال�شاطات �ق�صـادیة وتـدابري �سـ�یري الشـ�ٔن العـام، ومـع ذ� تبقـى 
التك�ولوج�ا س�یف ذو �ّد�ن، ف�قدر ما لها من فوائد ٕاّال ٔ�ّن هواجسها ال تقّل خطورة، فاالس�ت�دام املـزدوج 

ر وارد، ولرمبا �كون الهجامت الس�یربانیة ضـّد البـىن الصـحیة احلر�ـة وا�ـدة یُبقى توظیفها ٔ�غراض �دائیة ٔ�م
و�ىل الرمغ من ٔ�ن �لكفهتا ال�رشیة �ري معلومـة الیـوم، . من ٔ�خطر ا�هتدیدات اليت من املتوقع ٔ�ن توا�ه ا�ول

ون ا�ويل ٕاال ٔ�هنا قد �كون كـذ� يف املسـ�تق�ل املنظـور، أ�مـر ا�ي یثـري مسـ�ٔ� مـدى كفایـة قوا�ـد القـان
  .احلايل لضامن معاجلة �ٓ�رها يف زمن ان�شار أ�وبئة واجلواحئ

  .اس�ت�دام القوة -قانون احلرب -الهجامت الس�یربانیة -19-�وف�د -�احئة �ورو� :اللكامت املف�اح�ة

Summary 

The Corona pandemic is a health crisis that shook the world and changed most peoples 
'and societies' livelihoods, but it will pass and will result in innovations that would not have 
been generated without them, and yet technology remains a double-edged sword, so as much 
as it has benefits, its concerns are no less dangerous, double use remains to be used for 
hostile purposes is possible, and cyber-attacks against critical health infrastructures may be 
one of the most dangerous threats that States are expected to face. Although its human cost is 
unknown today, it may be so in the foreseeable future, which raises the issue of the adequacy 
of the current international law rules to ensure that its effects are addressed in a time of 
epidemics and pandemics. 

key words:  corona pandemic- covid-19- cyber-attacks- war law- use the force. 

  

  



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
The Fifth Issue- November2020. 

 

ت ارا ون اما  

 .2020 م-ااد 
 

  

 

 

107 

 

  مقدمة

كرب اخ�بار توا�ه ا�ول م�ذ �شك�ل النظام ا�ويل املعارص، حبیث �ٔ ) 19- �وف�د(تُمثل �احئة �ورو� 
تؤ�ر �شلك خطري �ىل حامیة املدنیني، س�� يف س�یاقات الزنا�ات املسل�ة، و�ُشلك هذه اجلاحئة �ٔزمة حصیة 

وذ� �ك�ساح م�ظوماهتا الصحیة  �املیة قادرة �ىل ٕاهناء وجود دول �اكملها وخباصة املترضرة من احلروب،
املت�ٓلكة ٔ�صال ن���ة العبء الواقع �ىل املنظومات الصحیة �س�ب إالصا�ت اجلسدیة واملوىت ن���ة العملیات 
العدائیة وا�ٓ�ر �ج�عیة اليت من ش�ٔهنا هتدید الص�ة العامة، لتفرض عوائق وق�ود متنع املرافق الصحیة 

ث��ط ان�شار الفريوس وتوفري املسا�دة والر�ایة الصحیة �لمصابني وخباصة ا�ٔكرث وهیالك ا�مع إال�ساين من ت 
ضعًفا مهنم م�ل �بار السّن ٔ�و ا��ن یف�قرون ٕاىل س�بل احلصول �ىل املیاه واملرافق الصحیة م�ل الالج�ني يف 

انیة �ري مس�بوقة ا�ّیامت واملس�توطنات، وبذ� فٕان ا�متعات وا�ول و�دت نفسها يف موا�ة معض� ٕا�س
  .هتّدد �هتش�مي الك�ان ال�رشي �لشعوب، وتطرح حتّد�ت وفرًصا ٕالهناء معا�ة املدنیني وأ��ر�ء يف العامل

وقد ُجسّلت يف ا�ٓونة أ��رية تناقضات صار�ة يف جمال حامیة املدنیني والف�ات احملمیة أ�خرى، ویظهر 
يف نفس الفرتة الزم�یة، ح�ث ا�ُهتكت �نتظام قوا�د القانون ذ� ُ�لًیا من �الل تقاطع م�ٓيس احلرب والو�ء 

ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل حلقوق إال�سان س�� يف ا�ول اليت �شهد �زا�ات مسل�ة م�ل ٔ�فغا�س�تان، 
ٔ�و�رانیا، مجهوریة ٕافریق�ا الوسطى، امجلهوریة العربیة السوریة، ج�وب السودان، الصومال، العراق، لی��ا، 

  .�ري� وا�ميننی

ويف الوقت ا�ي ت�شغل ف�ه احلكومات وا�متع ا�ويل �ٔ�زمة الصحیة، �س�تغل بعض أ�طراف هذا 
ٕاضعاف البىن التحتیة ��ول ٔ�س�باب ودوافع خمتلفة ال یُمكن حرصها، وتت�ذ هذه  الضعف لشّن الهجامت ٔ�و

 (1)رمقیة حبیث �ُشّلك الهجامت الس�یربانیةالهجامت �ٔشاكل ش�ىت من ب�هنا �س�ت�دام اخلب�ث �لتك�ولوج�ات ال
هتدیًدا حق�ق�ًا �لُبىن التحتیة احلر�ة ��ول، فال یتوقّف اخلطر عند الظروف اليت �سود فهيا السمل، بل 
یتعاظم بذروة ضاریة ٔ�وقات الزنا�ات املسل�ة ل�شمل الُبىن الصحّیة احلیویة �لُمجمتعات، أ�مر ا�ي یعّرض 

الر�ایة الصّحیة  اس�ت�ابة مرافق ن خلطر املوت واملعا�ة، عن طریق �بح وتعطیلف�ات واسعة من الساكّ 
  .واجلهات الفا�� يف ا�ال إال�ساين والطّيب �ىل املس�توى ا�ويل

وملا اكنت الهجامت املسل�ة �ُشّن عن طریق وسائل وطرق تقلیدیة، فٕان العرص احلايل �شهد جهامت 
رب التقلیدیة اليت �شمل الّرب، البحر، اجلّو والفضاء اخلار�، حبیث ٔ�صبح من نوع �ٓخر ميتد �ارج ٔ�بعاد احل

بُعًدا �دیًدا �لحرب ُحتشد � فرق ا�فاع والهجوم الس�یرباين مضن ) الس�یرباين(الفضاء �فرتايض 
م �لفعل، فقد ام�د �س�ت�دام اخلب�ث �لتك�ولوج�ا الرمقیة ٕاىل معظ.ال�شك�الت أ�م�یة والعسكریة ��ول

البىن احلیویة الصحیة ��ول، نظًرا لز�دة الرتابط إاللكرتوين بني قطا�ات الر�ایة الصحیة مفن �الل أ�زمة 
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اليت تع�شها معظم ا�ول �زداد الضغط �ىل املس�شف�ات حول العامل أ�مر ا�ي ٔ�ّدى مبعظم ا�ول لالس���اد 
ؤسسات الصحیة املدنیة، وتعمتد التد�الت ٔ�كرث اليت تعمل يف �رابط مع امل (2)�لو�دات الطبیة العسكریة

�ىل تدفق املعلومات الرمقیة الش�بك�ة، ما جعلها ُعرضة لهجامت س�یربانیة ٔ�دت حلدوث ٔ�رضار عرضیة معیقة 
  .ال یُمكن الت�ٔكد من جحم التلكفة ال�رشیة الهائ� اليت �ٔسفرت عهنا

وتؤكّد �ىل  م�اطق الزناع ٕاىل �افة �هنیارهذه احللقة املفر�ة من امل�ٓيس تدفع املنظومات الصحیة يف 
احلا�ة املل�ة لفهم امحلایة اليت یوفرها القانون ضّد الهجامت الس�یربانیة، س�� القانون ا�ويل إال�ساين والقانون 

واحلق  (3)ا�ويل حلقوق إال�سان، فا�ول ُملزمة معوًما �اللزتامات ذات الص� املس�متدة من احلق يف احلیاة 
�ام اكنت النطاق ا�ي تُامرس ف�ه احلقوق و�لزتامات سواء افرتايض �ٔو واقعي وبغض النظر  (4)الص�ة يف 

  (5). عن رشط الس�یطرة الفعلیة حبیث �شمل ٔ��شطة ا�ول يف جمال الص�ة حىت �ارج احلدود الوطنیة

ٕاىل الهجامت الس�یربانیة ضّد ولهذا س�سعى هذه ا�راسة لعرض أ�بعاد القانونیة اليت تق�ّد وُحتّرم ا�لجوء 
�فرتاضها من ق�یل ) 19- �وف�د(البىن الصحیة احلر�ة ��ول يف ظل أ�زمة الصحیة العاملیة وان�شار فريوس 

 )I(الهجامت املسل�ة، وذ� من �الل حتلیل التصنیف القانوين لها يف ظل قوا�د قانون ا�لجوء ٕاىل احلرب 
مث رصد امحلایة القانونیة اليت �كفلها القانون ا�ويل إال�ساين لهذه أ�عیان احملمیة والنتاجئ املرتتبة عن ��هتااكت 

 )II( اليت تطالها

I .قانون ا�لجوء ٕاىل احلرب 

ٔ�و املسو�ات اليت حتمك ضوابط ا�لجوء ٕاىل احلرب هو قانون  )Jus ad bellum(قانون ا�لجوء ٕاىل احلرب 
ار�كز �ىل نظریة احلرب العاد� يف القرن الثالث عرش، وقد تطّور املفهوم يف القانون ا�ويل املعارص قدمي 

من م�ثاق أ�مم املت�دة اليت حترم �ىل ا�ول والك�ا�ت مجیعًا يف �القاهتم ا�ولیة ) 4( 2حبیث ورد يف املادة 
�س�تقالل الس�یايس ٔ�یة دو� ٔ�و �ىل ٔ�ي ا�هتدید �س�تعامل القوة ٔ�و اس�ت�دا�ا ضد سالمة أ�رايض ٔ�و 

و�ه �ٓخر ال یتفق ومقاصد أ�مم املت�دة، ومع تطّور وسائل ؤ�سالیب احلرب وا�هتدید هبا ٔ�حضت الهجامت 
عن طریق التك�ولوج�ا الس�یربانیة قادرة �ىل ٕا�داث خماطر ّمجة ضّد مصاحل ا�ول س�� ت� اليت متَس� بُناها 

الطاقة والسدود وامل�ش�ٓت أ�خرى اليت ال غىن عهنا حلیاة املدنیني، فه�ي تقرتب يف  التحتیة احلر�ة مكُ�ش�ٓت
  .�ٓ�رها ٔ�كرث �لهجامت العسكریة التقلیدیة

و�لرمغ من ٔ�ن ا�هتدید ٔ�و اس�ت�دام القوة ُمحّرم مبوجب القانون ا�ويل، ٕاّال ٔ�ن الغموض ال �زال 
لها ا�لجوء ٕاىل الهجامت الس�یربانیة يف الفضاء الس�یرباين، �ك�نف املعاجلة القانونیة لٔ�وضاع اليت یمت من �ال

و�زداد الوضع تعق�ًدا يف �االت الهجامت اليت تطال املُ�ش�ٓت الوطنیة احلر�ة س�� الصحیة مهنا يف ٔ�وقات 
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السمل اليت تن�رش فهيا أ�وبئة واجلواحئ، حبیث یصعب �ك�یف ت� الوقائع ��االت الهجامت املسل�ة اليت 
تعّرضت املُ�ش�ٓت الصحیة لعدید ا�ول ٕاىل جهامت ) 19-�وف�د(مبثابة ٕا�الن �لحرب، ففي ظّل ان�شار تعترب 

س�یربانیة عنیفة ٔ�ّرضت �شلك �لغ �ش�باكهتا وبیا�هتا ما ٔ��ّر سلًبا �ىل قدراهتا يف �س�ت�ابة الطبیة، أ�مر 
ٕاىل �رخي كتابة هذه أ�سطر جحم ا�ي عّرض العدید من املرىض واملصابني ٕاىل خطر املوت، وال یُعرف 

التلكفة ال�رشیة اليت �ٔسفرت عهنا ت� الهجامت، والسؤال �لتايل ما هو التصنیف القانوين �لهجامت 
  .)1.1(الس�یربانیة اليت تطال البىن التحتیة الصحیة احلر�ة؟ 

كون رّد فعل ا�ول و�ملثل، ٕاذا مت اعتبار الهجامت الس�یربانیة من ق�یل الهجامت التقلیدیة، فك�ف س�ی
 )2.1(من املیثاق؟ ورشوط حتق�قه؟  51املترضرة يف ٕاطار ما یُعرف ��فاع الرشعي وفق املادة 

 التصنیف القانوين �لهجامت الس�یربانیة ضّد امل�ش�ٓت الصحیة احلر�ة 1.1

مقصًدا یُعترب مسعى احلفاظ �ىل أ�من والسمل ا�ولیني ا�افع أ�ول ٕال�شاء هیئة أ�مم املت�دة و 
يف قضیة  1986جوهرً� من مقاصدها، ومت الت�ٔ�ید �ىل هذا من �الل حمك حممكة العدل ا�ولیة س�نة 

ال�شاطات العسكریة وش�به العسكریة يف نیاكراغوا ا�ي اعترب حترمي ا�لجوء ٕاىل القوة يف العالقات ا�ولیة 
 38در القانون ا�ويل العام بناء �ىل املادة م�د�� ذو قمية عرف�ة حتتمك ٕالیه ا�ول لكون العرف مصدًرا من مصا

  .من النظام أ�سايس حملمكة العدل ا�ولیة

اكالس�ت�دام التقلیدي �لقوة نظًرا لغیاب ٔ�ي قا�دة (6)ومن الصعب مباكن تصنیف الهجامت الس�یربانیة
قواهتا املسل�ة �ٔو عرف�ة يف هذا الش�ٔن، فضًال عن تعق�دها وصعوبة ٕاثبات توّرط ا�ول يف ش�ّهنا عن طریق 

أ�طراف اليت �س�یطر �لهيا فعلًیا، ومع ذ�، فاالجهتادات الفقهیة وبعض الوقائع اليت �دثت �ىل مدى 
عقد�ن من الزمن تدّل �ىل �ٔن ا�ول ٔ�حضت تعترب ت� الهجامت من ق�یل الهجامت املسل�ة، و�لتايل مل یعد 

داف والغا�ت مهنا، م�ل الهجامت اليت تطال امل�ش�ٓت مفهوم الهجامت �ر�كز �ىل وسائلها وطرقها بقدر أ�ه
  .الصحیة احلر�ة ��ول اليت هتدف ٕاىل تعطیل التد�الت الطبیة وما یرتتب عن ذ�

 اس�ت�دام القوة عن طریق الهجامت الس�یربانیة 1.1.1

اخلاص مرشوعیة اس�ت�دام ٔ�و ا�هتدید �س�ت�دام أ�سل�ة النوویة، �لّقت  1996يف ف�واها لس�نة 
حممكة العدل ا�ولیة �ىل ٔ�ن التحرمي العام الس�ت�دام القوة ٔ�و ا�هتدید هبا املُشار ٕالیه يف م�ثاق أ�مم املت�دة ال 

�ام اكنت الوسائل والطرق،  (7)�لقوة  یق�رص �ىل نوع من أ�سل�ة احملددة بطبیعهتا، بل �شمل �ٔي اس�ت�دام
�ىل �ٔن الهجامت  (8)) �لني(ویُفهم من هذا ٔ�ن التحرمي �شمل كذ� الهجامت الس�یربانیة فقد نّص دلیل 

  من م�ثاق أ�مم املت�دة يه �ري مرشو�ة و�شلك بذ� هتدیًدا �لسمل) 4( 2الس�یربانیة وفق مفهوم املادة 
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  (9). وأ�من ا�ولیني 

�لتايل هل تُعترب �ٔي جهمة س�یربانیة من ق�یل اس�ت�دام القوة؟ يف هذا الش�ٔن ُجيیب دلیل فالسؤال 
ٔ�ن الهجامت الس�یربانیة تُعترب كذ� مىت اكن جحم �ٓ�رها ُمامثًال ل�ٓ�ر النامجة عن اس�ت�دام القوة ) �لني(

 (11)دید در�ة خطورة الهجوم، و�لتايل فٕان النقاش ی��قل ٕاىل حتلیل مؤرشات مكیة و�یف�ة لت�(10)التقلیدیة، 
مل حتدث خسا�ر ) م�ل الهجوم ضد ٕاس�تونیا(والظاهر ٔ�ن ٔ��لب الهجامت اليت �دثت م�ذ زمن ل�س �لبعید 

�رشیة لكهنا عّطلت �شلك خطري سري مرافق ا�ول وُم�ش�ٓهتا ُم�دثة ق�وًدا اق�صادیة واج�عیة، والسؤال 
تعترب اس�ت�داًما �لقوة وفق القانون ا�ويل؟ ومن �ري ) �رضعیفة ا�ٔ (حول ما ٕاذا اكنت م�ل هذه الهجامت 

الواحض ما ٕاذا اكنت هذه الهجامت �رتقي ٕاىل ت� ا�ر�ة، فمل حيدث ٔ�ن ���لنت احلرب مبجّرد �دو�ا، كام �ٔن 
مل یتطّرق لهذا الوضع، ومع ذ� فالوضع خيتلف عند الهجوم يف �ا� احلرب، حبیث �كون ) �لني(دلیل 

  (12). یتفق مع القوا�د اليت تنظم سري العملیات العدائیة الهجوم ال

و�ىل لك یبقى الهجوم ضّد امل�ش�ٓت احلر�ة ��ول من ق�یل اس�ت�دام القوة، لكن السؤال �متحور 
ا�ول لت�دید  (13)حول ما ميكن اعتبارها م�ش�ٓت حر�ة ��ول؟ لٕال�ابة، دعت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة 

و�ىل هذا أ�ساس ٔ�صدرت ا�ول املنظمة  (14)ر�ة بغرض وضع ا�فا�ات املواءمة محلا�هتا،بن�هتا التحتیة احل
�لجرمية الس�یربانیة تعدیال یتضمن املفاهمي اخلاصة �مل�ش�ٓت والبیا�ت احلر�ة املشمو� ) بودا�ست(التفاق�ة 

  (15). �محلایة من الهجامت الس�یربانیة

عترب من بني الُبىن ا�ٔكرث ح�ویة ملا لها من ٔ�مهیة يف احلفاظ ومن الواحض ٔ�ن املُ�ش�ٓت الصحیة ��ول تُ 
�ىل أ�من الصحي والص�ة العموم�ة ملواطنهيا، ف�ٔي رضر یطالها یؤ�ر و�شلك خطري �ىل ح�اة العدید من 

)  مبا يف ذ� الهجامت اليت تطل قدراهتا الف�یة التك�ولوج�ة(الناس، و�لتايل فٕان تعطیل معلها ب�ٔي شلك اكن 
�ىل واجب ا�ول ٔ�ن ) �لني(عترب فعل �ري مرشوع مبوجب القانون ا�ويل، ويف هذا الش�ٔن �ٔشار دلیل یُ 

فال جيوز �ىل و�ه اخلصوص  (16)تلزتم حبامیة العاملني الطبیني والو�دات الطبیة ووسائل النقل الطبیة، 
جعلها عرضة �لهجامت الس�یربانیة، وهذا احلظر وواجب امحلایة ُمس�متد من �لزتامات العامة �ش�ٔن حامیة 

  (17). املُ�ش�ٓت الطبیة والو�دات الطبیة الواردة يف العرف واالتفاق�ات

احلر�ة يه واقع ُم�بت، فقد والواقع یدّل �ىل ٔ�ن �دید الهجامت الس�یربانیة ضّد الُبىن التحتیة الصحیة 
جهامت س�یربانیة ضّد ) 19-�وف�د(شهدت الفرتة اليت مير هبا العامل �ٔ�زمة الصحیة ن���ة ان�شار فريوس 

الهیئات اليت تعمل �ىل خطّ املوا�ة م�ل م�ظمة الص�ة العاملیة، مقديم اخلدمات الطبیة وهیئات إال�اثة 
  .ة واملس�شف�ات، ولك املتد�لني �ىل خطّ املوا�ةإال�سانیة، معاهد البحوث، رشاكت أ�دوی
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مس�شفى (شهد ٔ�كرب مس�شفى يف مجهوریة ال�ش�یك  2020ف�تارخي الثالث عرش من شهر مارس 
امل�ش�ٔة  جهوًما س�یربانًیا ٔ�ّرض �ش�باكت االتصال وم�ظومات المكبیو�ر وخواد�ا، حبیث اكنت (18))�رنو اجلامعي

لتغطي مجیع م�اطق ا�و�، مما �ٔ�رب ) 19-�وف�د(یة اخلاصة بفريوس جتري الفحوصات و�خ�بارات الطب 
أ�طقم الطبیة �ىل ت�ٔج�ل وٕالغاء التد�الت العا�� �ل�س�بة �لمرىض املصابني �لفريوس، كام سامه الهجوم 

ومل �سمل من الهجامت الس�یربانیة قطا�ات الر�ایة الصحیة  (19)يف تث��ط بعض ال�شاطات احلیویة أ�خرى، 
والوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، وحىت اجلزا�ر  �یالند(21) ٕاس�بانیا، (20) �دد من ب�ان العامل �ىل غرار فر�سا،يف

  . عن طریق ��رتاق ا�ي اس�هتدف موقع وزارة الص�ة اجلزا�ریة

  
  (22)صورة توحض وا�ة موقع وزارة الص�ة اجلزا�ریة بعد تعرضه لعملیة القرصنة 

 عن طریق الهجامت الس�یربانیةالهجوم املسلّح  2.1.1

من �الل تصنیف الهجامت الس�یربانیة كنوع من ا�لجوء ٕاىل القوة وفق رشوط ودر�ات معینة، فٕاهنا 
�هجامت "الهجامت الس�یربانیة ) �لني(تقرتب ٔ�كرث ملفهوم الهجوم العسكري، فعىل س��ل املثال یصف دلیل 

ر، یُصبح الهجوم الس�یرباين مبثابة جهوم عسكري ٕاذا ٕاذا ختّطت رضاوهتا در�ات معینة، مبعىن �ٓخ" عسكریة
و�س��د ا�لیل �ىل رٔ�ي حممكة العدل ا�ولیة يف قضیة ال�شاطات العسكریة  (23)اكن جحمه و�ٓ�ره شدیدة 

حول ما ميكن  ٔ�كرثتفاصیل ) �لني(ومع ذ� مل تقدم احملمكة وال دلیل  (24)وش�به العسكریة يف نیاكراغوا 
معایري �لهجوم، و�لتايل فالسؤال هو من يه اجلهة ٔ�و الهیئة اليت ُخيّول لها حتدید  اعتبارها مؤرشات ٔ�و

  الهجوم ٔ�ن اكن �رتقي لهجوم مسلّح؟

من م�ثاق أ�مم املت�دة اليت �ُشري ٕاىل ٔ�ن ا�و� �ك�سب  51لٕال�ابة، یُمكن �س��اد لنص املادة 
ق�ل دو� ٔ�خرى، و�لتايل فا�و� يه ا�و� احلق يف ا�فاع الرشعي عندما تتعرض العتداء عسكري من 

ومع ذ� فا�و� ل�ست الوح�دة ا�ّو� بذ�، ففي  (25)لت�دید الرضر ا�ي حلقها جّراء الهجوم الس�یرباين، 
ٔ�نه ال  1974الصادر بتارخي الرابع عرش د�سمرب 3314هذا الش�ٔن ٔ�شار قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة رمق 
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كام ميكن �لس أ�من ا�ويل تصنیف ٔ�نواع ٔ�خرى  (26)ميكن وضع قامئة حمددة ملا ميكن اعتباره جهوًما مسلً�ا،
ا�ي اعمتد من ق�ل  (28)وقد مت ت�ٔ�ید هذا الوصف يف القرار  (27)ت مبا یوافق م�ثاق أ�مم املت�دة، الهجام

ا�ي  2010مجعیة ا�ول أ�طراف يف نظام روما أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة يف احلادي عرش یونیو 
فعال اليت �شلك اجلرمية واليت مكرر حبیث اش�متل قامئة من ا�ٔ  �8ّدل ٔ�راكن جرمية العدوان يف نص املادة 

ٔ�و ب�ٔي طریقة ٔ�خرى تتعارض مع ": وردت �ىل س��ل املثال بدلیل الفقرة الثانیة من نفس املادة ح�ث نصت
  (29)..."م�ثاق أ�مم املت�دة

يف ) ���ز(و�لرمغ من ٔ�ن الهجامت الس�یربانیة اليت وقعت يف السابق م�ل الهجوم ا�ي طال مفا�ل 
ن ما من دو� �ّیفت الهجوم �ىل انه جهوم عسكري، ومع ذ� فٕان جملس أ�من مدعو ، فإ 2010ٕا�ران 

الختاذ اكفة إالجراءات من ا�ل تصنیف ٔ�ي جهوم س�یرباين �هجوم عسكري حسب ما خيول � م�ثاق أ�مم 
  . املت�دة، والظاهر ٔ�ن هذه الفجوة القانونیة لن تتقلّص دون اع�د معایري واحضة

�شلك الهجامت الس�یربانیة اليت تعطل اخلدمات أ�ساس�یة دون ٔ�ن ت�س�ب �الوة �ىل ذ�، 
�لرضورة يف ٕاحلاق ٔ�رضار مادیة، ٔ��د ٔ�مه ا�اطر �ىل املدنیني، وهنا� اخ�الف يف الرؤى حول ما ٕاذا 
اكنت أ��رية تصنف �هجوم، فٕاذا مت تفسري الهجوم �ىل انه �شري فقط ٕاىل العملیات اليت ت�س�ب يف 

ٔ�و إالصا�ت فٕان ٔ�ي معلیة من هذا النوع ال �كون مشمو� بقوا�د القانون، و�شري ا�لجنة ا�ولیة  الوف�ات
  (30). �لصلیب أ�محر ٕاىل رضورة التوافق حول هذه املس�ٔ�

ٕان تصنیف الهجامت الس�یربانیة �هجامت عسكریة مس�ٔ� يف �ایة التعق�د، فالهجوم العسكري یتطلب 
  وسائل الهجوم الس�یرباين ٔ�سل�ة �ملعىن ا�ق�ق؟اس�ت�دام �ٔسل�ة، فهل تعترب 

بل " أ�سالیب"و" الوسائل"لٕال�ابة مل �رد يف القانون ا�ويل تعریف حمدد لٔ�سل�ة ومل �رد فرق بني 
یمت إالشارة ٕا�هيا �ملعىن الواسع �وسائل و�ٔسالیب �لحرب �ُس�ت�دم يف الهجوم وا�فاع قصد ٕاحلاق الرضر 

فٕان القانون ا�ويل �ش�ىت فرو�ه ینطبق و�لك ت�ٔ�ید �ىل العملیات الس�یربانیة و�لتايل ومع ذ�، (31)�لعدّو 
أ�خرى �لق�ال �عتبار الفضاء  حيد من اس�ت�دام �ٔسلحهتا متاًما م�لام ینظم اس�ت�دام الوسائل وأ�سالیب

اللزتامات  الس�یرباين ٔ�حضى جماال �دیًدا �لحرب، و�لن���ة ختضع وسائل و�ٔسالیب الهجوم الس�یرباين
من الربوتو�ول  �36س�تعراض القانوين لٔ�سل�ة مبوجب القانون ا�ويل إال�ساين حس�� تق�ضیه املادة 

وهذا ما ٔ�كدته حممكة العدل ا�ولیة من �الل ف�واها �ش�ٔن مرشوعیة اس�ت�دام  1977أ�ول لس�نة  إالضايف
�د الثابتة �لقانون ا�ويل إال�ساين تنطبق �ىل ٔ�و ا�هتدید �س�ت�دام أ�سل�ة النوویة �ىل ٔ�ن املبادئ والقوا

  (32). أ�سل�ة مبا يف ذ� املس�تق�لیة مهنا اكفة ٔ�شاكل احلرب واكفة ٔ�نواع
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وقد متت إالشارة ف� س�بق ٕاىل ٔ�نه ويف ظل تطور وسائل ؤ�سالیب احلرب فٕان مفهوم الهجوم مل یعد 
ة م�ه وأ��ر ا�ي ی���ه، و�لتايل �ام اكنت یق�رص �ىل وسائ� ٔ�و ٔ�سالیبه بل �شمل كذ� الهدف والغای

الض�ا�  مىت ٔ��دث �ٓ�ًرا هائ� م�ل التدمري وٕایقاع (33)الوسائل فٕان الهجوم الس�یرباين یعد جهوًما مسلً�ا 
وهو ما ميكن ٔ�ن یقع يف �ال الهجامت اليت تطال املرافق  (34)وتعطیل املرافق اليت ال غىن عهنا حلیاة املدنیني، 

الصحیة وهیالك ا�مع إال�ساين ما یعترب هتدیًدا ُم�اًرشا �لس�یادة وأ�من ا�ا�يل ��ول، ويف نفس الوقت 
يه هتدید �لسمل ) 19-�وف�د(اعترب ٔ�عضاء جملس أ�من ٔ�ن ا�هتدیدات الس�یربانیة يف ظل ان�شار �احئة 

 (35). یني ودعوا ٕاىل رضورة سّد الفجوة الرمقیة العاملیةوأ�من ا�ول 

 حق ا�ول يف ا�فاع الرشعي ضد الهجامت الس�یربانیة 2.1

من م�ثاق أ�مم املت�دة، �س�ت��اء الوح�د الس�ت�دام القوة  51یُعترب ا�فاع الرشعي الوارد يف املادة 
ف�ًضا حلّق ا�ول الطبیعي يف ا�فاع الرشعي يف وقد ٔ�ورد دلیل �لني رشً�ا ُمس�ت  (36)يف العالقات ا�ولیة،

�ري ٔ�ن غیاب معایري واحضة لتصنیف  (37)�ال التعّرض ٔ�ي جهوم س�یرباين �رىق �ٓ�ره لهجوم مسلح، 
من املیثاق حمّل �دل فقه�ي  51الهجامت الس�یربانیة ٔ�ن اكنت مبثابة جهامت مسل�ة جتعل من تطبیق املادة 

لقانونیة یُمكن ٔ�ي دو� نظًرا ملصاحلها اعتبار ٔ�ي جهوم س�یرباين مبثابة جهوم وقانوين، ففي ظل هذه الفجوة ا
مسلح و�لن���ة تفعیل حقها يف ا�فاع الرشعي، وبغض النظر عن �دم الیقني هذا، ال �زال ٔ�س�ئ� ٔ�خرى 

 .تُطرح من ق�یل ٔ�شاكل �رت�ب املسؤولیة ووسائل الرد

 �ٔشاكل �رت�ب املسؤولیة 1.2.1

قوا�د (ٕاىل ا�فاع الرشعي ضّد ٔ�ي جهوم مبا يف ذ� الس�یرباين جيب �رت�ب املسؤولیة ق�ل ا�لجوء 
، مبعىن وجوب ٕاثبات مسؤولیة دو� ما يف الهجوم ا�ي یطال م�ش�ٓت ومصاحل ا�و� اليت لها احلق )إالس�ناد

�لیات �رت�ب املسؤولیة عن ٔ�عامل) �لني(يف ا�فاع الرشعي، ويف هذا إالطار �رشح دلیل  ا�و� �ري  �
املرشو�ة اليت تقوم هبا ٔ��زهتا ٔ�و قواهتا املسل�ة ٔ�و الك�ا�ت اليت فّوضهتا �لق�ام بقدر من السلطة احلكوم�ة 

ٔ�و أ�فراد ا��ن یعملون يف الواقع بناء �ىل تعل�هتا ٔ�و حتت ٕارشافها وسلطهتا �ٔو ) م�ل الرشاكت اخلاصة(
  (38) .تت�ىن تّرصفاهتمس�یطرهتا الفعلیة ٔ�و ا��ن تعرتف ا�و� و 

ال ) قراصنة(مفن �ري الواحض �یف یمت ٕاثبات مسؤولیة ا�و� عن ٔ�عامل جام�ات �ري نظام�ة ٔ�و ٔ�فراد 
خيضعون بصفة رمسیة لسلطة ا�و�، فالفضاء الس�یرباين یُ��ح ٕاماكنیات تق�یة م�نو�ة ٕالخفاء الهویة و�لتايل 

معرفة ٔ�ي حزمة من القوا�د القانونیة ميكن تطبیقها، والواحض من الصعب ٕاس�ناد الترصف �ري املرشوع وتعّذر 
يه جهامت �ري ) 19-�وف�د(ٔ�ن معظم الهجامت الس�یربانیة اليت وقعت سابقًا وحىت وقت ان�شار �احئة 
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معروفة املصدر و�لتايل من الصعب ٕاس�ناد املسؤولیة �و� معینة �شرتا�ها يف م�ل هذه أ�عامل �ري 
�ٔي �را� ا�و� يف م�ع العمل �ري املرشوع واملعاق�ة �لیه ) Tolerance" (التغايض"ٕاثبات  املرشو�ة، كام ٔ�ن

�عتباره دلیًال �ىل مشاركهتا يف العدوان، ٔ�مر هو ا�ٓخر يف �ایة التعق�د لصعوبة وتعق�د طرق ووسائل 
 یُعترب يف �ّد ذاته دلیًال ٔ�ن جمّرد وقوع العملیة الس�یربانیة ال) �لني(ٕاثبات ذ�، ففي هذا الش�ٔن ذ�ر دلیل 

  (39). �ُشري ذ� ٕاىل ٔ�ن ا�و� مرتبطة �لعملیة ٔ�ناكف�ا ٕالس�ناد املسؤولیة ٕاىل ا�و�، لكن یُمكن 

ولهذا، یُنظر ٕاىل ٔ�ن قوا�د إالس�ناد يف املسؤولیة ا�ولیة ��و� �ري مس�تقرة بغیاب قانون دويل واحض 
مرشوع املسؤولیة ا�ولیة ��و� عن أ�عامل �ري املرشو�ة اليت  ما �دا القوا�د الواردة يف(40)يف هذا الش�ٔن

واليت تبقى �ري ملزمة ��ول، والسؤال �لتايل، هل حيق ��و�  2001ٔ�قّرهتا جلنة القانون ا�ويل س�نة 
  (41)التّرصف م�ارشة ضّد ٔ�فراد ٔ�و مجمو�ات �ري نظام�ة واقعة يف دو� ٔ�خرى؟ 

فقد مت  2001ن من الزمن بعد ٔ��داث احلادي عرش من س�مترب س�نة �ر م�ل هذا ال�ساؤل ق�ل عقد�
، 2001س�نة  1373و 1368م�ح حّق ا�فاع الرشعي ��ول مبوجب قراري جملس أ�من حتت أ�رقام 

) لٕالرهاب(حتت غطاء ٔ�ممي �عتبار ٔ�فغا�س�تان �اضنة " مرشو�ًا"حبیث ٔ�صبح الهجوم �ىل ٔ�فغا�س�تان فعال 
حق ا�و� يف ا�فاع الرشعي ) �لني(ولهذا الس�ب یؤید ٔ��لب �رباء دلیل  (42)ل، ٔ�و دامعة � �ىل أ�ق

اليت تنطلق مهنا أ�عامل (ضّد أ�فراد ٔ�و امجلا�ات املسل�ة �ري النظام�ة يف �ال �دم تعاون ا�و� احلاضنة 
  .، يف �ني یُعارض البعض هذا احلّق ٔ�س�باب ٔ�خرى)العدائیة

 ادة ضّد الهجامت الس�یربانیةاختاذ التدابري املض 2.2.1

يف �ال �دوث جهوم س�یرباين �رتقي ٕاىل رضاوة الهجوم املسلح ومن مث یمت ٕاس�ناده ٕاىل دو� ما، یُصبح 
��و� احلق يف ا�فاع الرشعي و�لتايل اختاذ اكفة التدابري املضادة، لكن �رشوط حمددة، مفن �الل قضیة 

)Gab íkovo-Magymaros) (وضعت حممكة العدل ا�ولیة ثالث رشوط الختاذ التدابري املضادة ) سلوفا�یا/ا�ر
  (43): املرشو�ة

 ٔ�ن تت�ذ ا�و� ردا موّ�ه ضّد دو� ٔ�خرى قامت بفعل �ري مرشوع سابق؛ -

جيب ٔ�ن �كون ا�و� املترضرة قد طلبت من ا�و� اليت ار�ك�ت الفعل �ري القانوين وضع �د  -
 رشوع ٔ�و ٕاصالح الرضر ا�ي �س�ب�ت ف�ه؛لسلو�ها �ري امل 

 .جيب ٔ�ن �كون �ٓ�ر إالجراء املضاد م�ناس�بة مع الرضر، مع مرا�اة حقوق الغري -
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من �انب �ٓخر یُمكن ٔ�ن یُمنح احلق يف ا�فاع الرشعي الوقايئ �و� ما يف �ا� وجود خطر داِمهْ 
املضادة يف �ا� موا�ة جهوم س�یرباين �رىق ٕاىل  ُهيدد مصاحلها وم�ش�ٓهتا احلیویة، فا�و� تت�ذ اكفة التدابري

  الرضاوة املطلوبة حبیث �كون قد وقع يف احلال ٔ�و �ىل وشك ٔ�ن یقع، ویُمثل عنرص �س�تع�ال رشًطا 

  (44)). �لني(، وهذا الرٔ�ي یتوافق متاًما مع ما ورد يف دلیل 51ٔ�ساس�ًیا يف املادة 

املضادة، یبقى السؤال حول طبیعة التدابري املضادة مبعىن �ٓخر ومع توفر اكفة الظروف الختاذ التدابري 
  ما يه وسائل ؤ�سالیب الرّد؟ وهل س�یكون الرد فردي ٔ�م جامعي؟

من م�ثاق أ�مم املت�دة واحضة هبذا الش�ٔن، فال وجود لنص قانوين حيد من حق  51ویبدو �ٔن املادة 
مبوجب صالح�ات جملس أ�من  حيق لٔ�عضاء ا�ول يف ا�فاع الرشعي سواء اكن جامعي �ٔو انفرادي، و 

التاكتف من ا�ل دفع العدوان الواقع �ىل ٔ��د أ�عضاء وفق تنظمي مشرتك، كام ٔ�ن الت�الفات ا�ولیة 
 (47)اتفاق�ة لش�بونة  (46)�لف الناتو،  (45) وإالقلميیة تُ��ح فرًصا ��فاع املشرتك م�ل �امعة ا�ول العربیة،

 ح�ث ٔ�كد �ىل ٔ�ن احلق يف ا�فاع الرشعي يف �ال الهجامت الس�یربانیة یُمكن مع ذ�) �لني(ویتفق دلیل 
  (48) .ٔ�ن یُامرس بصفة جامعیة �رشط طلب من ا�و� املترضرة فقط

ومبا ٔ�ن الهجوم الس�یرباين یُمكن ٔ�ن یُصنّف �هجوم مسلح فٕان التدابري املضادة املس�ت�دمة يف ا�فاع 
ل س�یربانیة ٔ�و تقلیدیة ٔ�و �هام، فالقانون ا�ويل بصفة �امة مل الرشعي یُمكن ٔ�ن �كون عن طریق وسائ

یفرد تفسًريا �اًصا ملثل هذه احلاالت، و�لتايل تنفرد لك دو� مبوقفها اخلاص يف هذا الش�ٔن، فكور� اجلنوبیة 
قابل فٕان ا يف الفضاء الس�یرباين، ويف املهت�ىل س��ل املثال ّ�زت �رسا�هتا العسكریة ٔ�ي طارئ ميس �س�یاد
و�لتايل لها احلق يف  (49))سلوك �لحرب(الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة تعترب وسائل الهجوم الس�یرباين من ق�یل 

ا�فاع عن س�یادهتا �لك الوسائل املتا�ة مبا فهيا الس�یربانیة، و�رى فر�سا ٔ�ن لها احلق يف الرد �ىل ٔ�ي جهوم 
 (50)یطال ُم�ش�ٓهتا احلر�ة، 

و�بايق ا�ول العربیة فٕان املوقف �ري واحض لكون أ�طر القانونیة والتنظميیة تعرف ت�ٔخًرا ٔ�ما يف اجلزا�ر 
ملحوًظا يف جمال أ�من الس�یرباين، فا�ول العربیة ال �زال حتتفظ ��منط التقلیدي، ا�منط ا�ي یعود 

�� ا�منط املتقدم یعمتد �ىل �دد ب ) Cert. Cirt. Csirt(املعمتد �ىل فرق أ�من الس�یرباين  ل�سعی��ات القرن املايض
  (51) .من ٔ�حصاب �خ�صاص يف جمال ا�فاع والهجوم الس�یرباين �جزء من الرتسا�ت العسكریة

II .قانون الزنا�ات املسل�ة  

هيدف القانون ا�ويل إال�ساين ٕاىل حامیة حضا� الزنا�ات املسل�ة فهو یرتفّع عن مقاصد وم�ٓرب 
�لحرب، و�لتايل فغایته أ�ساس�یة يه ٔ��س�نة احلرب وجعلها ٔ�قل ٔ�ملًا ومعا�ًة �ىل املت�اربني من وراء ش�ّهنم 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
The Fifth Issue- November2020. 

 

ت ارا ون اما  

 .2020 م-ااد 
 

  

 

 

116 

 

عن قانون ا�لجوء ٕاىل احلرب يه قا�دة ) Jus in Bello(أ�قل، و�ىل هذا أ�ساس فٕان اس�تقاللیة قانون احلرب 
مر�رة من ویالت احلرب،  راخسة يف القانون ا�ويل املعارص بوصفها مكس�ًبا ٕا�سانیا ُمشرتًاك مت ج�یه بعد جتربة

ومن ذ� فٕان املت�اربني جيب ٔ�ن یُعاملوا �ىل قدم املساواة من ح�ث واجب �لزتام بقوا�د القانون ا�ويل 
إال�ساين حفىت لو اكن ا�لجوء ٕاىل القوة مرشو�ًا ف�جب ٔ�ن ختضع تدابريها ووسائلها �ام اكنت ٕاىل معایري 

  .أ�مر حبامیة املدنیني وأ�عیان املدنیة اليت ال غىن عهنا حلیاهتموقوا�د قانون احلرب س�� عندما یتعلق 

وكن���ة ٔ�ولیة ملا مت التطّرق ٕالیه يف اجلزء أ�ول من ا�راسة فٕان القانون ا�ويل إال�ساين ینطبق متاًما 
مع ان�شار �ىل الهجامت الس�یربانیة اليت تقع يف ٕاطار الزنا�ات املسل�ة وخباصة عندما تتقاطع م�ٓيس أ��رية 

أ�وبئة واجلواحئ كام هو احلال يف أ�زمة الصحیة اليت یع�شها العامل، فالت�ّيل عن الضوابط القانونیة اليت تُق�ّد 
وحتظر وسائل ؤ�سالیب ق�ادة العملیات العدائیة يف ظل هذه الظروف من ش�ٔنه الت�ٔثري �ىل م�حى اجلهود 

صة بني الشعوب اليت تعاين من ویالت احلرب والالج�ني الرام�ة ملنع ان�شار الفريوس �ىل نطاق واسع �ا
ا��ن ُدّمرت م�ازهلم وقرامه ا��ن یع�شون يف مالجئ بدون ٔ�دىن رشوط النظافة والعنایة الصحیة الّالزمة، 
و�لتايل �كون امحلایة القانونیة �لم�ش�ٓت الطبیة واملس�شف�ات وهیئات إال�اثة الطبیة إال�سانیة و�ريها حمل 

  .قانونیة ذات ٔ�مهیة قصوى ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض حامیة

وس�یويل هذا اجلزء من ا�راسة اه�ًما �اًصا لك�ف�ة انطباق القانون ا�ويل إال�ساين �ىل الهجامت 
من �الل اخلوض يف �ٔشاكل ) 19-�وف�د(الس�یربانیة اليت تطال الُبىن واملرافق الصحیة املُجنّدة ملوا�ة �احئة 

وإالرضار  اليت یُفردها لت� الُبىن احلر�ة واليت ميكن ٔ�ن �ُسامه �شلك �بري يف تعطیل معلها امحلایة القانونیة
�ٔ�ش�اص وأ�عیان املشمو� �محلایة، فالش�باكت املدنیة والعسكریة مرتابطة ٕاىل �ّد �بري، حبیث تعمتد 

رتابط �ىل در�ة �الیة من التعق�د، الش�باكت العسكریة �ىل الب��ة التحتیة الس�یربانیة املدنیة و�لتايل �كون ال
أ�مر ا�ي جيعل اس�ت�دام أ�عیان املدنیة ٔ�غراض عسكریة وارد �ًدا ما جيعلها تف�قد امحلایة مبوجب القانون 
ا�ويل إال�ساين، وبذ� یُصبح الهجوم �ىل ت� أ�عیان حمكوًما حبزم�ني من القوا�د تُعىن أ�وىل حبظر 

ٔ�ما الثانیة فُ�عىن بتق�ید الهجامت اليت تطالها يف  )1.2(حیة وواجب حام�هتا الهجامت �ىل امل�ُش�ٓت الص 
س�� حظر الهجامت العشوائیة وقوا�د التناسب وا�متیزي ) 2.2(احلاالت اليت تف�قد فهيا ت� امحلایة 

 .و�ح�یاطات

  امحلایة القانونیة �لُم�ش�ٓت الصحیة احلر�ة من الهجامت الس�یربانیة 1.2

اخلرباء �ىل �ون قطاع الر�ایة الصحیة ٔ�كرث عرضة �شلك �اص �لهجامت الس�یربانیة یتفق معظم 
�س�ب مج� من أ�مور، مهنا ضعف أ�من الس�یرباين يف هذا القطاع، فضال عن �ون ا�اطر �كون ف�اكة 

تعّرض وممیتة، فالعدید من أ�م�� تدل �ىل ضعف أ�من الس�یرباين ملثل هذه امل�ش�ٓت، فعىل س��ل املثال 
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الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ٕاىل مح� �ري مس�بوقة من جهامت ) هولیود(يف مدینة  2017ٔ��د املشايف س�نة 
حبیث متت ٕا�اقة التد�الت الطبیة �شلك ) Wannacrypt0r 2.0أو  WannaCry Ransomware(فريوس الفدیة 

ة �ٔشهر اكم� يف س�نغافورة ٕاىل خطري لعدة ٔ��م، و�الل نفس الفرتة تعرض �دد من املس�شف�ات وملدة عرش 
ویدّل هذا �ىل ز�دة واسعة يف رمقنة البیا�ت الطبیة والربط الب�ين بني خمتلف  (52)جهامت من ذ� الق�یل،

هذا الرتابط �زید من فرص تعّرض ش�باكت املُ�ش�ٓت  و�زید.القطا�ات والهیئات مبا فهيا العسكریة دا�ل ا�ول
-�وف�د(الزنا�ات املسل�ة س�� احلاالت اليت �كون فهيا ٔ�كرث ضعًفا م�ل �احئة الصحیة �لم�اطر يف �االت 

أ�مر ا�ي یُثري ٕاشاكالت قانونیة ُمعقّدة ل�س ٔ�قلها السؤال حول �ك�یف الهجوم ومضمون امحلایة  (53)،)19
  .القانونیة لهذه امل�ش�ٓت

  إال�ساينالتك�یف القانوين �لهجامت الس�یربانیة وفق القانون ا�ويل  1.1.2

ینطبق القانون ا�ويل إال�ساين �ىل العملیات الس�یربانیة �ٔثناء الزنا�ات املسل�ة وفقط، و�الف ذ� 
یُصبح الهجوم الس�یرباين ا�ي یؤدي ٕاىل تدمري ٔ��زة المكبیو�ر والش�باكت وٕاتالف البیا�ت احلیویة يف ٔ��د 

وخ م�ارش معل �ري مرشوع وحمظور، املشايف معل �دايئ مرشوع، يف �ني یبقى الهجوم عن طریق صار 
 (54)وهذا اس�ت��اج خسیف يف �ا� إالقرار بعدم انطباق القانون ا�ويل إال�ساين �ىل الهجامت الس�یربانیة 

وخباصة اليت تطال املُ�ش�ٓت الصحیة احلر�ة س�� يف �االت الزنا�ات املسل�ة وان�شار اجلواحئ، ولهذا تؤكد 
  (55). �ىل انطباق القانون ا�ويل إال�ساينا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر 

ومع ذ�، یبقى السؤال حول ما ٕاذا اكن الهجوم الس�یرباين یُعّد جهوًما مبفهوم القانون ا�ويل إال�ساين؟ 
معلیة الكرتونیة سواء اكنت �لتصممي ٔ�و �س�ت�دام یُتوقع "الهجامت الس�یربانیة بـ) �لني(لٕال�ابة، عّرف دلیل 

وال �ُشرتط ٔ�ن یتحول  (56)" ل ٕا�داث خسا�ر وٕاصا�ت يف أ�رواح ٔ�و تدمري �لممتلاكتمهنا �شلك معقو 
الهجوم يف الفضاء الس�یرباين من رمقي ٕاىل حريك بل �كفي ٔ�ن ُحيدث رضًرا ُم�اًرشا �ٔو �ري م�ارش �لعدّو ٔ�و 

 (57)ات ج�یف یّرض �ٔ�ش�اص ٔ�و أ�عیان احملمیة مبوجب القانون ا�ويل إال�ساين، وقد عّرفت اتفاق�
وذ�رت ٔ�هنا �شمل جماالت احلرب التقلیدیة، ما  "ٔ�عامل عنف جهوم�ة ودفاعیة ضّد اخلصم"الهجامت �ىل ٔ�هنا 

یُفهم �ىل ٔ�ن الهجوم الس�یرباين ال �رتقي ٕاىل جهوم �ملعىن ا�ق�ق نظًرا لعدم مصاح�ة الهجوم ٔ�عامل عنف، 
  Kinetic .((58)(و�دم وجود رضر مادي ٔ�و طاقة حر�یة 

اح القانون  ٔ�ن الهجوم الس�یرباين �رىق ٕاىل الهجوم املسلح بدلیل  (59)ويف املقابل �رى العدید من ُرشّ
من ) ج)(4( 51وجود قوا�د ٔ�خرى تنظم وحتظر وسائل ؤ�سالیب الق�ال مبا فهيا احلدیثة، وم�ال ذ� املادة 

�ر املُشار ٕا�هيا ل�ست ا�ٓ�ر املُبارشة اليت �ُشري ٕاىل ٔ�ن ا�ٓ  1977الربوتو�ول إالضايف أ�ول التفاق�ات ج�یف 
�ىل (�لسالح ٔ�و الهجوم حفسب، بل ٔ�ي ت�ٔثري خمالف �لقوا�د أ�خرى اليت تضمهنا الربوتو�ول إالضايف أ�ول 
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م�ل قوا�د حامیة الو�دات الطبیة ؤ�فراد املسا�دة وإال�اثة إال�سانیة  (60)) النحو ا�ي یتطلبه هذا ا�لحق
و�لتايل �دم وجود خمر�ات حر�یة �ٔو مادیة �لهجوم الس�یرباين ال ینفي وصفه �وس�ی� ٔ�و  و�ريها من القوا�د،

  ما جيعل قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين ُم�طبقة مبا فهيا قوا�د حظر وتق�ید أ�سل�ة (61)ٔ�سلوب �لحرب 

  .وامحلایة القانونیة لٔ�ش�اص وأ�عیان املشمولني هبا 

عترب من ق�یل ٔ�عامل العنف �رشوط حمددة، فٕانه بذ� خيضع لقوا�د سري وملا اكن الهجوم الس�یرباين یُ 
العملیات العدائیة مبوجب القانون ا�ويل إال�ساين، ويف مقدمة ذ� مفاهمي املشاركة املبارشة يف العملیات 

ا ما س�� من �الل تطور الزنا�ات املسل�ة املعارصة اليت �البً  (62)العدائیة، هذا املفهوم صعب التفسري 
تؤدي ٕاىل �دم القدرة �ىل ا�متیزي بدقة بني املدنیني والعسكریني ٔ�و حىت الوضع القانوين �لمقاتلني ا��ن ی�متون 
ٕاىل رشاكت �اصة ٔ�و جام�ات مسل�ة و�ري ذ�، وقد اكن موقف ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر واًحضا 

تت�اوز جمّرد الهجوم، وال �شمل فقط ال�س�ب يف  �ش�ٔن مفهوم املشاركة املبارشة يف العملیات العدائیة حبیث
خسا�ر وٕاصا�ت يف أ�رواح وتدمري املمتلاكت، بل كذ� ٔ�ي معل من احملمتل ٔ�ن یُّرض �لعملیات العسكریة 
ٔ�و القدرة العسكریة �لطرف املت�ارب، وما ٔ�ن �س�تويف الهجمة الس�یربانیة هذه الرشوط تُعترب معلیة �دائیة، 

یع الق�ود اليت یفرضها القانون ا�ويل إال�ساين ف� یتعلق �س�ت�دام وسائل ؤ�سالیب و�لتايل ختضع مجل 
احلرب، ومن بني نتاجئ ذ� ٔ�ن املدنیني ا�ي �شار�ون يف م�ل هذه أ�عامل تُصبح هلم صفة املقاتل و�لتايل 

  .ت��في حام�هتم من الهجامت

�دة ٔ�صناف، م�ل املقاتل املنخرط يف ) ايض�فرت (ولهذا الس�ب یُمكن ٔ�ن یت�ذ مفهوم املقاتل  
ا��ن �س�ت�د�م ا�ول يف س�یاق الزنا�ات  (64)ٔ�و الو�ء واخلواص ٔ�و حىت املدنیني  (63)القوات املسل�ة 

املسل�ة، ٔ�و امجلا�ات املسل�ة النظام�ة ٔ�و �ري النظام�ة ٔ�و حىت أ�فراد، و�رجع هذا لتعق�د التك�ولوج�ات 
  .اء الس�یرباين وصعوبة �شف مصدر الهجامت ٔ�و توّرط ا�ول فهياالناش�ئة يف م�دان الفض

�الوة �ىل ذ�، ويف س�یاق التك�ولوج�ا الناش�ئة تُثار ٕاشاكلیة ال تقل ٔ�مهیة، حبیث یُمكن �لهجامت 
الس�یربانیة ٔ�ن تعمل بقدرات ذاتیة يف ال�شغیل، مبعىن �ٓخر فالتعل�ت و�شفري الهجوم ال �كون �لرضورة 

حبیث تُصبح الربامج اخلب��ة ) Autonomous(بل قد �كون ذاتًیا يف ال�شغیل ) Automation(ُمؤمتت 
والفريوسات و�ريها من الرتت��ات قادرة �ىل ابتاكر قرارات ٕاضاف�ة يف الوقت الفعيل عند الهجوم وهذا ما 
جيعل مهنا معض� قانونیة شدیدة التعق�د ٔ�قرب ملشلكة م�ظومات أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل س�� ؤ�ن أ��رية 

یة یُمكن لها ٔ�ن تُنّصب يف ٔ�ي م�ظومة سالح ٔ�و نظام توصیل مبا ل�ست ٔ�سل�ة مادیة بل يه قدرات �رجم 
  (65)". �ٔسل�ة الفضاء الس�یرباين"�شمل 
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وهو نوع من ا�یدان إاللكرتونیة ا�ٔكرث خطورة حبیث اكن ٔ��ره ) Stuxnet(واملثال أ�قرب �� جهوم 
و�ر الفريوس �لسعي بعد ولو�ه هائال ل�س فقط يف العامل �فرتايض بل يف العامل املادي ٔ�یضا، فقد مت تط

وا�ي �ُس�ت�دم ) Siemens Step 7(وختف�ه يف المكبیو�ر املصاب �لبحث عن ٔ��د الربامج اخلاصة �ًدا 
اخلاص ب�شغیل حمطات الطاقة وصاممات املیاه ) PLCs(ل�شغیل و�دات التحمك املنطق�ة القاب� �لربجمة 

ا�الت النوویة اليت تقوم بتخص�ب الیورانیوم، وقد مت تصممي وٕاشارات املرور ؤ��زة الطرد املركزي يف املف
)Stuxnet ( فقد مت هندسة �النرتنت�لعمل دون تد�ل �رشي �ىل ش�باكت ال تتصل ،)Stuxnet ( لالن�شار

ولهذا یُصبح التعامل مع م�ل (66)وحمو �يق ال�سخ يف �رخي ُم�دد، ) PLCs(والتاك�ر والبحث ا�ايت عن 
حتدً� �بًريا یوا�ه القانون ا�ويل إال�ساين وهذا بظهور جفوات قانونیة يف �ایة التعق�د ل�س " أ�سل�ة"هذه 

  . ٔ�قلّها ٕاشاكلیة املُساء� عن ��هتااكت اليت قد حتصل

ويف �ال الهجامت اليت تطال القطاع الصحّي فٕاهنا قد تُّرض �لبیا�ت الطبیة والصحیة �لمرىض 
من ش�ٔنه احلّد من قدرة أ�طقم الطبیة �ىل ) WannaCry Ransomware(ف�عرضها لهجوم م�ل جهوم 

اس�ت�دام أ�نظمة والبیا�ت اليت حتتوهيا وس�یظل هكذا احلال حىت یمت تطو�ر تدابري دفاعیة م�اس�بة، ٔ�ما 
اليت �شغل ٔ��زة الرنني ) PLCs(الهجامت اليت تطال أ��زة الطبیة م�ل الفريوسات اليت تبحث عن 

ٔ�و برض�ت القلب ومض�ات ) 19-�وف�د(ٔ�و التصو�ر ٔ�و ٔ��زة التحمك ��ٔ�س�ني يف �ال �احئة املغناط�يس 
أ��سولني اليت یعمتد �لهيا املرىض �لبقاء �ىل ق�د احلیاة، فٕاهنا تبقى عرضة �لخطر �شلك خطري �اصة و�ٔن 

  .ٔ��لب الرشاكت مل ت�ٔ�ذ مس�ٔ� أ�من الس�یرباين عند هندسة ٔ��زهتا

ا�ي یطال املرافق الصحیة ٔ�ثناء الزناع املسلح حىت وان  (67)وكام ُذ�ر سابقًا فٕان الهجوم الس�یرباين 
اكن ٔ�قل رضًرا من العملیات احلر�یة یبقى �ري مرشوع مبوجب القانون ا�ويل إال�ساين نظًرا �لحامیة القانونیة 

اس�هتداف اخلدمات الطبیة أ�ساس�یة بوسائل اليت �متتع هبا، فعىل س��ل املثال ٔ�كّدت اململكة املت�دة ٔ�ن 
 (68).س�یربانیة ل�ست ٔ�قل خطورة من الهجامت املسل�ة

 ا�رتام وحامیة املُ�ش�ٓت الطبیة وهیئات إال�اثة العام� يف قطاع الر�ایة الصحیة 2.1.2

ال یويل القانون ا�ويل إال�ساين حامیة قانونیة �اصة ملُ�ش�ٓت القطاع الصحي والعاملني يف هذا ا�
اليت حتتوهيا حبیث �ُشلك عنًرصا �ام يف  (70)وحىت البیا�ت أ�ساس�یة (69)سواء يف �زاع دويل و�ري دويل، 

ا�متعات الرمقیة ٔ�مهیهتا يف �س�یري معظم جوانب ح�اة ال�رش، واملُشار ٕا�هيا يه ت� الرضوریة ل�شغیل 
�دام السلمي �لمعدات الطبیة وإالمدادات الو�دات الطبیة ووسائل النقل و�شمل البیا�ت الالزمة لالس�ت

الطبیة، و�شمل ٔ�یضا البیا�ت الطبیة الشخصیة املطلوبة لعالج املرىض حىت ان مل �رتقي أ�مر لهجوم 
  (71). س�یرباين واسع النطاق
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ویُمكن ٔ�ن یُؤدي تدمري ٔ�و �ذف ٔ�و تعدیل هذه البیا�ت ٕاىل ٕا�داث شلل يف اخلدمات احلكوم�ة 
یني �شلك ٔ�فظع، و�لتايل تت�ذ البیا�ت إاللكرتونیة صفة أ�عیان املدنیة و�لن���ة یُصبح وإالرضار �ملدن 

و�� یتعني �ىل املقاتلني حامیة وا�رتام املرافق (72). العبث هبا حمظوًرا مبوجب القانون ا�ويل إال�ساين
�ىل قطاع الص�ة ٔ�ثناء الزناع  وامل�ش�ٓت الطبیة يف مجیع أ�حوال، أ�مر ا�ي یعين ٔ�ن الهجامت الس�یربانیة

و�ملثل حيظر القانون ا�ويل إال�ساين �ىل و�ه (73) .املسل�ة من ش�ٔهنا �ٔن ختالف القانون ا�ويل إال�ساين
كام ُحتظر ٔ�عامل العنف  (74) الت�دید تدمري ٔ�و نقل ٔ�و تعطیل أ�عیان اليت ال غىن عهنا لبقاء الساكن املدنیني،

بث الرعب بني الساكن املدنیني مبا يف ذ� عن طریق وسائل ؤ�سالیب احلرب  ٕاىلا�هتدیدیة الرام�ة 
  (75). الس�یربانیة

ٕاىل رضورة حامیة وا�رتام العاملني الطبیني والو�دات الطبیة ووسائل النقل ) �لني(وقد �ٔشار دلیل 
 ٔ�ن رشطي ؤ�شار ا�لیل ٕاىل (76)الطبیة وال جيوز �ىل و�ه اخلصوص جعلهم عرضة ٔ�ي جهوم س�یرباين، 

��رتام وامحلایة �ُشري ٕاىل الزتامات م�فص�، حبیث یمت ا�هتاك واجب ��رتام من �الل التدابري اليت تعّوق 
ٔ�و متنع املوظفني الطبیني ٔ�و الو�دات الطبیة ٔ�و النقل الطيب من ٔ�داء وظائفهم الطبیة �شلك معقول، م�ل 

ومن مث ) 19- �وف�د(وید املرىض ��ٔ�س�ني يف �االت الهجوم الس�یرباين ا�ي �س�هتدف أ��زة الطبیة لزت 
طلب فدیة لتحر�ر العطل ا�ي یطالها، و�ملثل یعترب الهجوم الس�یرباين ا�ي �ك�ح وسائل االتصال املرئیة 
ٔ�ثناء العملیات اجلراح�ة عن بُعد، وم�ل هذه الهجامت ال تقل خطورة عن الهجامت التقلیدیة و�لتايل یُمكن 

رامئ حرب ٔ�و ضد إال�سانیة ٔ�و حىت جرامئ ٕا�دة جامعیة حسب املوقف والظروف السائدة يف اعتبارها ج
  (77). ذ� الوقت

ٔ�ما واجب امحلایة فهو یعين اختاذ تدابري ٕاجيابیة لضامن ا�رتام معل املوظفني الطبیني والو�دات الطبیة 
ومن بني أ�م�� (78)هذه الهیئات، ووسائل نقلها وهو الزتام یقع �ىل طرف الزناع ا�ي تقع حتت س�یطرته 

ففي ٕایطالیا �ىل س��ل ) 19-�وف�د(�مع وٕا�اثة ا�متعات من �احئة  �نرتنتاس�ت�دام فرق املتطو�ني �رب 
�ىل اس�ت�دام البیا�ت املیدانیة  (79)املثال یعمل �دد من املتطو�ني ذوي اخلربة من الصلیب أ�محر إالیطايل 

�ل صنع القرار، وٕانتاج خرائط الن�شار الفريوس يف الوقت الفعيل �ٔ لالس�ت�دام من  تقار�ر قاب� ٕاىلوحتویلها 
و�رش الربوتو�والت الصحیة والبحث عن معدات امحلایة الشخصیة وتوفريها �لناس، ویعمل م�ل هؤالء �رب 

�ال �س�ت�دام الفضاء الس�یرباين يف فرتة احلجر الصحي املزنيل، وقد اكن الصلیب أ�محر الهولندي رائًدا يف ا
حفىت ٕان مل �كونوا مرئیني  (80)�ك�ولوج�ات ا�اكء الصناعي وصور أ�مقار الصناعیة حلرص ان�شار الفريوس، 

 .لكهنم �ارضون يف املیدان
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�الوة عن ذ�، �شمل امحلایة القانونیة ٕالزام�ة ا�رتام وحامیة النطاق الس�یرباين ؤ��زة المكبیو�ر 
وش�باكهتا اليت �شلك جزًء ال یتجزٔ� من �شاطات وٕادارة معل الو�دات الطبیة ووسائل نقلها، فال جيوز 

ٔ�نه من الواجب (81)) �لني(�شلك �اص جعلها موضو�ًا لهجامت س�یربانیة، ويف س��ل هذا، ذ�ر دلیل 
اليت مت  حتدید هذه أ��زة والبیا�ت واملواقع إاللكرتونیة ووضع حامیة ظاهرة �لهيا م�ل العالمات إاللكرتونیة

واقرتح ا�لیل مناذج لت� امحلایة من  (82)التفاق�ات ج�یف  1977النص �لهيا يف الربوتو�ول إالضايف أ�ول 
  .ق�یل الشارة إاللكرتونیة

و�دد من قادة دول العامل والشخصیات  (83)طار دعت ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر ويف نفس االٕ 
املؤ�رة �لعمل مًعا لوقف الهجامت الس�یربانیة يف قطاع الر�ایة الصحیة مبا فهيا املس�شف�ات ومرافق الر�ایة 

تعترب �ري قانونیة و�ري الصحیة والبحوث الطبیة وكذا العاملني يف ا�ال الطيب وم�ظمة الص�ة العاملیة حبیث 
وقت الزنا�ات املسل�ة ومن مث جيب ٕانفاذ ا�رتام املرافق الطبیة  ٔ�ومق�و� ٔ��الق�ًا سواء يف وقت السمل 

  (84).وحام�هتا، ومساء� اجلناة

بصورة ٔ�مع، حيظر القانون ا�ويل إال�ساين توج�ه الهجامت الس�یربانیة ضد الب��ة أ�ساس�یة املدنیة 
فعىل س��ل املثال، حىت ٕاذا �ٔصبحت الب��ة أ�ساس�یة . وكذ� الهجامت الس�یربانیة العشوائیة و�ري املتناس�بة

ُهتامج هذه أ�جزاء فقط ؤ�ال تلحق  ٔ�و ٔ�جزاء مهنا ٔ�هدافًا عسكریة فٕان القانون ا�ويل إال�ساين یق�يض ٔ�ن
ٔ�رضار مفرطة �ٔ�جزاء املدنیة املتبق�ة من الش�بكة ٔ�و �لبىن أ�ساس�یة أ�خرى اليت تعمتد �ىل الكهر�ء اليت 

ویلزم القانون ا�ويل إال�ساين ٔ�طراف الزناع ٔ�یًضا �ختاذ مجیع �ح�یاطات املمك�ة لتجنب . توفرها الش�بكة
م�ل  (85)�ملدنیني ٔ�و أ�عیان املدنیة ٔ�و تقلیل هذه أ�رضار عند تنف�ذ جهوم س�یرباين، ٕاحلاق ٔ�رضار عرضیة 

احلاالت اليت یمت اس�تغالل املرافق الصحیة لتنف�ذ ٔ�عامل �دائیة حبیث تف�قد امحلایة املشمو� هبا لُتصبح عرضة 
 .ٔ�ي جهوم ُم�ارش، ومع ذ�، جيب ا�رتام بعض الضوابط

  هجامت الس�یربانیة لقوا�د وم�ادئ القانون ا�ويل إال�ساينقابلیة ام�ثال ال  2.2

�ىل الرمغ من الرتابط ا�ي ميزي الفضاء الس�یرباين وٕاماكنیة التدا�ل بني أ��شطة العسكریة واملدنیة، 
ميكن، بل جيب، ا�رتام م�ادئ ا�متیزي والتناسب و�ح�یاطات، فالقا�دة العامة تق�يض �دم توج�ه الهجامت 

ُم�ش�ٓت وهیالك القطاع الصحي ؤ�عیان ا�مع إال�ساين، ٔ�ما �س�ت��اء الوح�د هو مىت مت اس�تغاللها ضّد 
لتنف�ذ ٔ�عامل �دائیة، والسؤال هل ینطبق نفس الوضع يف �ال الهجامت الس�یربانیة؟ وم�ال ذ� یُمكن 

حظر م�ل هذه أ�عامل، ٕاالّ اس�تغالل ٔ��زة مكبیو�ر املس�شفى �لق�ام هبجوم س�یرباين ضّد العدّو، �لرمغ من 
ٔ�ن ذ� ال یقف ٔ�مام اف�قادها �لحامیة القانونیة �لقانون ا�ويل إال�ساين و�لتايل یُصبح الهجوم املبارش ضّدها 

  .رضورة عسكریة
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 ام�ثال الهجامت الس�یربانیة ملبادئ القانون ا�ويل إال�ساين 1.2.2

  ن ٔ�شّد صور املعا�ة يه ا�ٓ�ر النامجة عن اس�هتداف �ش�ٔ القانون ا�ويل إال�ساين من رمح املعا�ة، وم

امل�ش�ٓت الطبیة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، �ري ٔ�ن الهجوم �ىل هذه امل�ش�ٓت وقت احلرب اليت یصادف وقوعها 
هتّشم الك�ان ال�رشي  ٔ�نيه ٔ�كرث اجلرامئ املُخزیة اليت ميكن لها ) 19- �وف�د(�دوث �احئة �املیة م�ل 

ث م�ٓيس ُمفجعة، ما جيعل أ�مر ل�س قانونًیا فقط وٕامنا �ري ٔ��اليق، وتقدم أ�زمة الصحیة وال�س�ب يف �دو 
  .�فذة �درة خللق فرص فریدة من ا�ل وضع �ّد ملثل هذه امل�ٓيس

وفق ما ینص القانون ا�ويل إال�ساين، یتعّني �ىل أ�فراد ا��ن یتولون ختطیط الهجامت ٕاصدار ٔ�حاكم 
كون توق�ت اختاذ قرار الهجوم �ٔقرب �شلك م�اسب ومس�متر الصالح�ة ٕاىل �ني حمددة الس�یاق حبیث �

�دوث متاس مع العدّو، ٕاذ من الواجب ٔ�ن تُبذل عنایة م�واص� ٔ�ثناء ٕادارة العملیات العدائیة لرصد 
أ�رضار التحراكت احملمت� �لمدنیني ومدى قدرة ُم�ش�ٓت ا�مع إال�ساين والُبىن التحتیة �ىل التحّمل وُموازنة 

العرضیة مقابل القمية العسكریة، يف �ني من الواجب ٔ�ن  خيضع القرار املُتّ�ذ لرشوط قانونیة ا�رتازیة �شمل 
تق�مي احملیط والتحقق مبا ال �سع الشّك من �ٔن املنظومة املُس�هتدف �ري مشمو� حبامیة �اصة، ورضورة 

��ة وحرصها يف ٔ�ضیق نطاق ُممكن، فضال عن اخ�یار الوسائل وأ�سالیب املواءمة لتجنب أ�رضار اجلان 
ٔ�و ٕالغاءه ٕاذا تبّني عكس ذ�، مع رضورة تق�مي ا�ٓ�ر واختاذ قرارات /صالح�ة التد�ل لتعلیق الهجوم و

  .تصحیحیة وردعیة ضّد م�هتيك القوا�د

رباين و�ُشلك م�د�ٔ ا�متیزي جحر أ�ساس �اصة يف الزنا�ات املسل�ة املعارصة اليت تعترب الفضاء الس�ی
سا�ة معركة لها، ویصعب التحقُّق من وضع أ�عیان املدنیة املشمو� �محلایة القانونیة ٔ�و الت�ٔكّد من عضویة 

ٔ�و �ري /�ٔو امجلا�ات املسل�ة النظام�ة و" هبة جامعیة"أ�فراد املنمتني �لقوات املسل�ة ٔ�و املشاركني يف 
صعوبة ذ�، ت� املعایري اليت �كون يف ٔ��لهبا �ري قاب�  النظام�ة ٔ�و حىت املتعاقد�ن مع القطاع اخلاص، ومرد� 

ٔ�و متیزي (86)�لق�اس م�ل املشاركة املبارشة يف العملیات العدائیة و�ىل مدى وقت املشاركة فهيا هبذا ا�ور، 
م�ظومات ؤ��زة المكبیو�ر احلیویة حلیاة املدنیني،و�ىل هذا أ�ساس جيب حظر توج�ه الهجامت الس�یربانیة 

  (87). بارشة ضد املدنیني وأ�عیان املدنیةامل 

ومن املقلق معرفة ٔ�ن م�ل هذه املعایري س�تكون حمّل �رمزي و�رمجة ٕاىل خوارزم�ات یمت ٕادرا�ا 
م�ظومات أ�سل�ة الس�یربانیة، والظاهر �ٔن القانون ا�ويل إال�ساين مل ینص �ىل معایري تق�یة حمددة بل 

ىل فهم س�یاق العملیة عن طریق معلیة ذهنیة وفق م�طق عقالين یصُعب معایري جمّردة تعمتد و�شلك ٔ�كرب �
ذاتیة  حىت �ىل ال�رش ٕادراكه يف ظل الظروف العادیة �هیك عن �االت �ُس�ت�دم فهيا �رجمیات س�یربانیة
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ال�شغیل ٔ�و �ىل أ�قل مؤمتتة، فقد �ر�كب ال�رش ٔ�خطاًء بل ٔ�خطاًء ٔ�محق من أ�عطال التق�یة، و�ىل الرمغ 
  (88) .ذ� هنا� جس�ا� �رشیة ال غىن عهنا لضامن اس��عاب مرشوعیة الهدفمن 

  مفن املُرّجح ٔ�ن دقّة الهجامت الس�یربانیة س�تكون �الیة ٕاذا مل تت�اوز �دود أ�هداف املعروفة ٔ�و اليت

مت �رمزي خصائصها، يف �ني یبدو من الصعب اس��عاب معایري قوا�د �س�هتداف وا�متیزي لٔ�هداف �ري  
املعروفة ٔ�و مجمو�ة أ�هداف م�باینة اخلصائص يف املواقف اليت ت�سُم ��ینام�ة و�دم الیقني س�� يف الفضاء 

  .الس�یرباين اليت ترتابط ش�باكته املدنیة والعسكریة �شلك مّطرد

مثل اتفاق�ات ج�یف نُقطة انطالق �لتعاطي مع الشوا�ل القانونیة اليت تُثريها الهجامت الس�یربانیة، وتُ 
ولعّل أ�مر إالجيايب هو ٕاماكنیة اس�ت��اط بعض الق�ود املفروضة �لهيا س�� ا�متیزي والتناسب و�ح�یاطات 

�ساين القامئة ال توفر مجیع إال�ا�ت، فمل ُحتّدد ق�ل ؤ�ثناء الهجوم وتق�مي ٔ��ره،ٕاّال ٔ�ن قوا�د القانون ا�ويل االٕ 
حرص �ٓ�ر الهجوم ومق�اس حتدید الرضر وتوق�ت : �ىل س��ل املثال بعض املفاهمي اجلوهریة من قُ�یل

الهجامت وتعدادها ومفهوم الهجوم، وهل یُعترب �رجمة فريوس الكرتوين ملهامجة م�ظومة قطاع ّحصي جهوًما �ٔو 
  هتا؟ وهل العربة من حتدید السلوك ٕان اكن جهوًما ب�ٓ�ره ٔ�م بطریقة �دوثه؟ ٔ�عامل عنف يف �ّد ذا

ویضطلع القانون ا�ويل إال�ساين �لنظر يف مدى مرشوعیة وقانونیة اس�ت�دام مجیع ٔ�سالیب احلرب مبا 
مجیع املبادئ فهيا اليت تعمل �ىل التك�ولوج�ا الس�یربانیة املتقدمة، ومن ٔ��ل حتق�ق هذه الغایة ال بّد من ٕاعامل 

اح القانون �رشط  والقوا�د القانونیة، أ�مر ا�ي حيّمت ا�لجوء ٕاىل م�دٔ� إال�سانیة ٔ�و ما یعرف �ى ُرشّ
من ٔ��ل تق�مي مدى كفایة القوا�د القانونیة احلالیة لتنظميها ٔ�و السعي لبلورة قوا�د �دیدة ت�ىش مع " مارتیزن"

ففي ي املبادئ أ�ساس�یة لقانون احلرب وحرمة ا�ات ال�رشیة، خصوصیة هذه التق�یات املُس�ت�دثة مبا �راع
لك مرة ال یغطي فهيا القانون ا�ويل االتفايق والتعاهدي �ٔو القانون العريف ٔ�و ت� املبادئ العامة �لقانون ٔ�و 
يف �ا� ما اكن هنا� شك خبصوص مرشوعیة سلوك معّني ٔ�و رشعیة اس�ت�دام ٔ�سل�ة معینة، فٕاّن 

ا�ي یُعّد القـــــا�دة اخللف�ة و�ح�یاطیة اليت یُل��� ٕا�هيا " رشط مارتیزن"ال یتوانون يف ا�لجوء ٕاىل  القانونیني
وقد ٔ�كدت معظم . لكّام فشلت القوا�د التعاهدیة والعرف�ة يف معاجلة املسائل اليت ُهتّم ال�رشیة ومتّسها يف �یاهنا

قمية ُم��ٔص� �ل�رش م�ذ والدهتم وال جيوز تقویضها ٔ�و  املواثیق ا�ولیة وصكوك حقوق إال�سان ٔ�ن الكرامة

إالرضار هبا �ام اكنت الظروف، والظاهر ٔ�ن �دم مرا�اة هذه القمية بتحویل الض�ا� ٕاىل �ٓ�اد ؤ�صفار 
  (89). وخوارزم�ات یعد يف �د ذاته ا�هتاًاك صارً�ا لها

 سالیب احلربام�ثال الهجامت الس�یربانیة لقوا�د حظر وتق�ید وسائل و�ٔ  2.2.2

  ٕان حق �ٔطراف الزناع املسلح يف اخ�یار وسائل ؤ�سالیب احلرب ل�س حقًا ُمطلقًا بل مق�ًدا بعدد من 
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القوا�د أ�ساس�یة ذات الص� �لعملیات العدائیة اليت �ٔحضت م��ٔص� يف عرف الزنا�ات املسل�ة، وبق�ت 
   .ٔ�خرى ُملزمة مبوجب نصوص اتفاق�ة �اصة �س�تعامل ٔ�سل�ة معینة

  ویدل التقدم التك�ولو� �ىل رضورة �لزتام بت� القوا�د ملعرفة مدى مرشوعیة اس�ت�دام ٔ�كرث 

الس�یربانیة اليت ٔ��رت وال �زال " أ�سل�ة"أ�سل�ة املثرية �ل�دل يف الزمن املعارص ح�ث ت�ٔيت يف مقدمهتا 
عها یمت احلذو حنو تطو�رها �شلك تثري شوا�ل قانونیة معقدة �لغایة، و�ىل اعتبار �وهنا ٔ�سل�ة فریدة من نو 

م�سارع، فقد ٔ�حضت م�ار قلق ا�متع ا�ويل �اكمل فوا��، ویُمكن ٔ�ي نوع من العلوم ٔ�ن �ُس�ت�دم بطرق 
ُمس�ت�دثة ملسا�دة إال�سانیة ٔ�و ٕالیذاهئا، وقد جنح �لامء أ�ح�اء سابقًا يف حظر أ�سل�ة البیولوج�ة حبیث 

وبدر�ة ٔ�قل أ�سل�ة النوویة ا�ي ُحظرت مؤخًرا، و�ا  (90)�افع ّمجة،ٔ�صبح هذا العمل مصدر �ال�ات وم 
فٕان �دید العلامء واخلرباء والباح�ون يف جمال املعلوماتیة وا�اكء الصناعي یفكرون يف جعل هذا العمل س��ًا 

  .جلعل العامل ماكً� �ٔفضل

ٔ�سل�ة، یتعلق أ�ول ب�ٔسل�ة ومن اجلد�ر إالشارة ٕالیه، ٔ�ن قوا�د القانون ا�ويل تنظم صنفني من ا
ا�مار الشامل ٔ�م�ا الصنف الثاين ف�تعلق �ٔ�سل�ة التقلیدیة وقد مت تنظمي لك مهنا بقوا�د اتفاق�ة �اصة، 
و�شملهم قوا�د �امة ختص تنظمي وسائل ؤ�سالیب احلرب اليت تنطبق �ىل لك وسائل ؤ�سالیب احلرب، 

انون ج�یف وقانون الهاي، والسؤال �لتايل، ما هو التصنیف واليت نظمها القانون ا�ويل إال�ساين يف ق
تصنیف أ�سل�ة الس�یربانیة يه مس�ٔ�  ٔ�نالفضاء الس�یرباين؟ لٕال�ابة، یُمكن القول " ٔ�سل�ة"القانوين 

شدیدة التعق�د، فال یُمكن وضعها يف �انة �ٔسل�ة ا�مار الشامل وال يف �انة أ�سل�ة التقلیدیة، ومع ذ� 
  . بل يه ٔ�قرب �لحرب إاللكرتونیة التقلیدیة) Stuxnet(ید �ىل ٔ�هنا معنیة �� الصنفني م�ل جيب الت�ٔ� 

و�ىل ٔ�ي �ال، جيب ٔ�ن ختضع هذه أ�سالیب والوسائل لقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين س�� ٕالزام�ة 
، و�ىل لك التفاق�ات ج�یفمن الربوتو�ول إالضايف أ�ول  36ٕاجراء املراجعات القانونیة وفق ما تتطلبه املادة 

وبقدر ما �لمراجعة (91)، 36الس�یربانیة و�لك ت�ٔ�ید تعترب �ٔسل�ة �دیدة وفق م�طلبات املادة " أ�سل�ة"فٕان 
من فوائد، ٕاال ٔ�ن لها معّوقات معلیة فه�ي حتتاج ملعلومات دق�قة ) ق�ل ٔ�ن یمت تب�ّهيا رمسًیا(القانونیة لٔ�سل�ة 

وخصائصه التق�یة، ومعرفة �ٓ�ره وٕاماكنیاته من ا�ل تصنیفه، وهذا ما یضع خبصوص �ك�ولوج�ا السالح 
  .الوفاء هبذا �لزتام �ىل احملكّ 

ٕان هذا التصنیف القانوين س�سامه �لك ت�ٔ�ید من حتدید املعایري القانونیة اليت تنطبق �ىل هذه 
نظم اس�ت�دام وسائل و�ٔسالیب املنظومات من أ�سل�ة اليت مل �كن معروفة وقت ُوضعت االتفاق�ات اليت ت 

الق�ال، حبیث یعترب السالح �دیًدا من �الل اس�ت�داثه ٔ�و در�ة التطور اليت �دثت يف خصائصه 
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ولهذا فٕان دراسة  التدمريیة يف الهجوم ٔ�و ا�فاع، كام تعترب كذ� يف �ال �دم وجود قوا�د قانونیة تنظمه
  (92) .افقًا ٔ�م ال مع القوا�د القامئةمرشوعیة ٔ�ي وس�ی� ٔ�و سالح ال بد ٔ�نت�لص لكونه م�و 

ويف لك أ�حوال، ال تتوقف امحلایة القانونیة اليت �س�تحقها الو�دات الطبیة ووسائل النقل وامل�ش�ٓت 
اليت �شّلك جزء ال یتجزٔ� مهنا، ما مل یمت اس�ت�دا�ا �ارج  (93)الصحیة مبا يف ذ� ٔ��زة المكبیو�ر والبیا�ت

امل الضارة �لعدّو، ومع ذ�، فاس�ت�دام �ني مدنیة ٔ�غراض عسكریة ال حيّول هذه وظیفهتا إال�سانیة يف أ�ع
 (94)العني ٕاىل هدف عسكري تلقائًیا مبوجب القانون ا�ويل إال�ساين فذ� خيضع لرشوط حمددة بصفة دق�قة

واملالحظ ٔ�ن هذه القا�دة ُمس�متدة من  (95)وبعد اس�توفاء رشط الت�ذ�ر املس�بق يف �دود زم�یة معقو�، 
وقد فّرس دلیل �لني ٕاماكنیة جعل ٔ�نظمة مكبیو�ر الو�دات الطبیة  (96)القانون ا�ويل إال�ساين العريف،

واملس�شف�ات مصدًرا لٔ�عامل العدائیة �لرمغ من ٔ�ن تصمميها مل �كن �� الغرض، حفىت لو فقد نظام 
ته القانونیة  فٕان الهجوم ضّده جيب ٔ�ن �س�تويف رشوط قانونیة من ب�هنا حامی  -�ىل س��ل املثال-املس�شفى 

وا�متیزي وعشوائیة  (98)يف الهجوم و�ح�یاط ق�ل ؤ�ثناء الهجوم  (97)قوا�د سري أ�عامل العدائیة اكلتناسب 
ٔ�ي وس�ی� أ��ر ورشط إالنذار املس�بق ا�ي ميكن ٔ�ن یت�ذ صورة الرسا� إاللكرتونیة ٔ�و البیان الرمسي �رب 

  ".لكام اكن ذ� م�اس�ًبا"اختاذ مجیع التدابري املمك�ة ٔ�ي  ٕاطارفّعا� ویبقى هذا الرشط قابال �لتنف�ذ يف 

�ل ضامن مرشوعیة أ�سل�ة الس�یربانیة جيب �ٔن متتثل لقا�دة حظر أ�سل�ة اليت حتدث �ٔ ومن 
�الما ال مربر لها، اليت فصلت فهيا حممكة العدل ا�ولیة �لقول ٔ�ن هذه القا�دة متثل ركزية من  (99)ٔ�رضارا و�

ويف أ��لب تُقاس  (100).راك�ز القانون ا�ويل �لزنا�ات املسل�ة وال ميكن جتاوزها ب�ٔي �ال من أ�حوال
تقّدمت به ا�لجنة  ا��الم املفرطة واملعا�ة اليت ال مّربر لها �ىل ٔ�ساس معایري قانونیة وطبیة م�ل املرشوع اليت

 SIrUS"  (Superfluous Injury or Unnecessary" "سا�روس"ا�ولیة �لصلیب أ�محر املعروف بـ 
Suffering)(101)  لهذا جيب الرتكزي �ىل ا�ٓ�ر اليت حتد�ا الهجامت الس�یربانیة �ىل الُبىن الصحیة احلر�ة

ودلیل هذا ما ورد يف املادة . تلحق �ٔ�عیان املادیة�ىل أ�رضار اليت " ا��الم"حبیث جيوز ٔ�ن تنطبق عبارة 
  .1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول ) ب)(5( 51

ويف املقابل جيب ٔ�ن جتتاز أ�سل�ة الس�یربانیة اخ�باًرا صعب �متثل يف قا�د حظر أ�سل�ة العشوائیة 
ُحترض "  :ت ج�یف �ىل ٔ�نمن الربوتو�ول إالضايف أ�ول التفاق�ا) 4( 51بطبیعهتا، حبیث تنص املادة 

ٔ�و ت� اليت . ت� اليت ال تُو�ه ٕاىل هدف عسكري حمدد؛ب.�ٔ :الهجامت العشوائیة، وتُعترب جهامت عشوائیة
  ..."�س�ت�دم طریقة ٔ�و وس�ی� ال ميكن ٔ�ن تُوّ�ه ٕاىل هدف عسكري ُم�ّدد

دد وهو �امل فالرشط أ�ول یدّل �ىل ٔ�ن یمت توج�ه ٔ�و توظیف وس�ی� الق�ال ضّد هدف عسكري حم
�ٔن وس�ی� �ٔو �رشي یُمكن تق�یده �لتدریب الفّعال واملُساء� عن ��هتااكت، ٔ�ما الرشط الثاين فهو یدّل �ىل 
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طریقة الق�ال ال یُمكن بطبیعهتا ٔ�ن تو�ه ضد هدف عسكري حمدد، وهذا العامل يف �ایة التعق�د �اصة يف 
تفق العدید من اخلرباء �ىل �ٔن الهجامت الس�یربانیة ال �ا ی  .ظل تطّور التك�ولوج�ات الس�یربانیة الناش�ئة

�كون عشوائیة بطبیعهتا �وهنا �رجمیات خ�یثة تو�ه وفق �رمزي وخوارزم�ات حمددة �س�هتدف املنظومة 
إاللكرتونیة بصفة دق�قة، ومع ذ� و�ىل عكس أ�سل�ة التقلیدیة مفن الصعب ا��ساب عشوائیة ٔ��ر 

لالنف�ار يف أ�سل�ة  خلط�ٔ ٔ�و ٕاجياد معیار �لخط�ٔ م�ل معیار اخلط�ٔ ا�ا�ريأ�سل�ة الس�یربانیة وتقد�ر ا
التقلیدیة، ف�ٔ�ر الرضر يف أ�سل�ة الس�یربانیة ومدى ان�شاره ال ميكن معرف�ه ٕاال بعد ٕاصدار الهجوم ويف لك 

بطبیعهتا و�لتايل �ا� �ىل �دى حبیث یعترب �رباء �ٓخرون �ٔن الربجمیات اخلب��ة ذاتیة التكرار يه عشوائیة 
فالرتابط ا�ي �متزي به الفضاء الس�یرباين جيعل من الهجوم الس�یرباين ا�ي �س�هتدف نظاًما  (102).�ري مق�و�

حمدًدا قد �كون � عواقب �ىل م�ظومات ٔ�خرى، و�لتايل من الواجب الت�ٔ�ید �ىل حظر اس�ت�دام القدرات 
 ا ٔ�ن تص�ب أ�هداف العسكریة وأ�ش�اص املدنیني �ٔواليت یُمكن له (103)الس�یربانیة العشوائیة بطبیعهتا

  (104). أ�عیان املدنیة دون متیزي مبا يف ذ� الوسائل الس�یربانیة

ؤ��ًريا، جيب الت�ٔ�ید �ىل �ٔن انطباق قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين �ىل الهجامت الس�یربانیة �الل 
ٔ�و �ُشّجع �ىل عسكرة الفضاء الس�یرباين، بل هو  الزنا�ات املسل�ة ال یُضفي الرشعیة �ىل احلرب الس�یربانیة

و�ىل هذا أ�ساس (105)یفرض ق�وًدا �ىل تطو�ر بعض القدرات الس�یربانیة اليت من ش�ٔهنا ا�هتاك ٔ�حاكمه
وتعز�ز اس�ت�دام التك�ولوج�ا الناش�ئة لٔ�غراض  �سعى ا�متع ا�ويل �الًیا لوضع قوا�د دولیة بغرض بناء الثقة

الزنا�ات ن���ة ٕاساءة اس�ت�دا�ا ٔ�غراض ٕاجرام�ة و�دائیة، وقد ���ش�ٔ لهذا الغرض فریقي  السلمیة وم�ع �شوء
�رباء حكوم�ني معين �لتطورات يف م�دان املعلومات واالتصاالت السلك�ة والالسلك�ة يف س�یاق أ�من 

  (106). ا�ويل و�ٓخر معين بتعز�ز سلوك ا�و� املسؤول

  امتةاخل

والرتابط القطاعي بني مرافق الص�ة واملرافق الوطنیة أ�خرى جتعل مهنا عرضة ٕان ز�دة الرمقنة 
�شلك خطري �لهجامت الس�یربانیة املبارشة ولٔ�رضار العرضیة النامجة عن اس�هتداف املرافق أ�خرى، ففي 

 ح�ث مت) 19-�وف�د(الك�ري من أ�ح�ان یمت اس�تغالل ضعف هذه أ��رية يف ٔ�وقات أ�زمات م�ل �احئة 
اس�هتداف �دید امل�ش�ٓت الصحیة احلر�ة يف �دید من ا�ول، وحىت التصّدي ملثل هذه الهجامت یُؤدي ٕاىل 

  .املزید من التو�ر وقد یصل ٕاىل �ّد اس�ت�دام القوة ومن مث اندالع �زاع مسلّح

وقد �اجلت ا�راسة مس�ٔ� الهجامت الس�یربانیة من م�ظوري قانون ا�لجوء ٕاىل احلرب وقانون احلرب 
ف�نبغي ٔ�ن تبقى مسو�ات احلرب وفقا لقانون ا�لجوء ٕاىل احلرب بعیدة عن تطبیق القانون ا�ويل إال�ساين 
مىت توافرت رشوط تطبیقها �ىل النحو املشار ٕالیه يف ا�راسة، وحىت ٕان مل تتوفر مجیع الرشوط ف�جب ٔ�ن 
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دة من و� الضمري إال�ساين، تظل امل�ش�ٓت الصحیة ومرافق الر�ایة الصحیة حتت سلطان القوا�د املس�مت
ومن مث جيب التصدي مجلیع أ�فاكر الرام�ة لرشعنة أ�سالیب �ري املرشو�ة مبق�اس قانون احلرب وفقًا لقانون 
ا�لجوء ٕاىل احلرب حتت زمع احلروب �ري املتاكف�ة ٔ�و تقلیص التلكفة احلربیة ال�رشیة �ى ج�وش ا�ول 

  .نیني ؤ�عیاهنم املدنیةواليت �كون يف ٔ��لهبا �ىل حساب املد

ویوحض الت�لیل ٔ�ن قوا�د القانون ا�ويل �ش�ىت فر�ه توفر حامیة قانونیة قویة �لمرافق الطبیة ضّد مجیع 
الهجامت املبارشة مبا فهيا اليت تعمتد �ىل التك�ولوج�ات الناش�ئة الس�یربانیة، ومع ذ�، فالقانون القامئ ال یوفّر 

ع ا�ويل ٔ�ن �سعى يف املقام أ�ول جلعل الفضاء الس�یرباين فضاًء �ٓم�ًا وسلمًیا، مجیع أ�جوبة، ولهذا �ىل ا�مت
ٔ�و �ىل أ�قل ٕا�شاء م�اطق مزنو�ة السالح �ُس�ت�دم لٔ�غراض املدنیة فقط ووضع �المات الكرتونیة م�ل 

وحّث ا�ول  شارات إال�سانیة يف القانون ا�ويل إال�ساين، ووضع الق�ود املواءمة لك�ح عسكرة هذا الفضاء
�ىل �دم الق�ام ب�ٔي تدبري �مع أ��شطة �س�ت�دام اخلب�ث �لتك�ولوج�ا الس�یربانیة، وحتمیلها مسؤولیة م�ع 

  .ت� أ��شطة مضن وال�هتا القضائیة

و�ىل ٔ�ي �ال، تبقى احللول التق�یة يه أ�قرب �لتطبیق حبیث �سعى معظم ا�ول لتطو�ر ٔ�مهنا 
القریب  ت�د�ت املّطردة �لهجامت الس�یربانیة، وقد �كون من املف�د يف أ��لالس�یرباين �ملوازاة مع ال 

واملتوسط ٔ�ن تعمل احلكومات �لتعاون مع القطاع اخلاص �ىل وضع اسرتاتیجیات ٔ�م�یة فّعا� انطالقًا من 
ىل تطو�ر حتیني وتنظمي إالطار القانوين ملنظومة أ�من وا�فاع الس�یرباين مع ا�رتام احلقوق، مث العمل �

التدابري التق�یة �لكشف والرّد ٔ�ي املراق�ة وإالنذار و�س�ت�ابة اليت ميكن ق�اسها مبدى �اهزیة املؤسسات 
أ�م�یة �دًدا و�دة لالس�ت�ابة �لطوارئ ��رتام املعایري ا�ولیة ذات العالقة، وبناء القدرات ا��یة وحومكة 

  .وُمحفّزوتعز�ز الثقة لفرض سلوك س�یرباين �ٓمن  �نرتنت

�لت�ٔ�ید �ىل ) 19- �وف�د(و�ىل املدى البعید، �ىل ا�متع ا�ويل اس�تغالل الفرصة املتا�ة يف ظل �احئة 
ٔ�ن القانون ا�ويل �ش�ىت فرو�ه ینطبق بصفة �مة �ىل ٔ��شطة ا�ول والك�ا�ت وأ�فراد يف الفضاء 

والك�ا�ت ل�س فقط يف ٔ�وقات احلرب الس�یرباين، ولن �كون هذا فّعاال دون وضع قوا�د تنظم سلوك ا�ول 
 .ولكن يف مجیع أ�وقات

  إال�االت

                                                   
اخلاص �لقانون ا�ويل ) �لني(يف ظل غیاب تعریف قانوين �لهجامت الس�یربانیة یُمكن �س�ت��اس �لتعریف ا�ي قّدمه دلیل  )1(

الهجوم الس�یرباين هو معلیة ٕالكرتونیة، سواء اكنت جهوم�ة ٔ�و : "بنّصها 92من �الل القا�دة  2016املنطبق يف احلرب الس�یربانیة لس�نة 
 "�شلك معقول ٔ�ن ت�س�ب يف ٕاصابة أ�ش�اص ٔ�و موهتم ٔ�و ٕاحلاق الرضر ٔ�و تدمري أ�ش�یاء دفاعیة، من املتوقع
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(2) 

Simon Bradley, Swiss militia soldiers get historic call up to fight coronavirus, March 17, 2020. 

(Available At) https://tinyurl.com/y6gbbhpq
 

 ).2020 غشت�ٓخر ز�رة مجلیع املواقع إاللكرتونیة اكنت بتارخي العارش من شهر (
 .من العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة 6املادة  )3(
 .من العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة 12املادة  )4(
 .، خبصوص العملیات اليت تت�اوز احلدود إالقلميیة ��ول)أ�مم املت�دة(�لجنة حقوق إال�سان ) 31(التعلیق العام  )5(
�دم  ٕاىلُم�انب �لصواب ذ� �لرجوع " الس�یربانیة"بدل " إاللكرتونیة"يف ما خيص ا�لغة العربیة مفن الواحض ٔ�ن اصطالح ُمصطلح  )6(

مت تعریبه م�ارشة، ومن أ�م�� ا�ار�ة لعدم �س�تقرار ا�لغوي هو " إاللكرتونیة"ربیة بل حىت مصطلح وجود ما یقابلها يف ا�لغة الع
لهذا مفن ) االتفاق�ة املتعلقة �جلرمية إاللكرتونیة( ٕاىل) Convention On Cybercrime(�رمجة االتفاق�ة أ�وربیة �لجرمية الس�یربانیة 

�ّد الیوم و�س��د هذا ��س�یاق �ىل دلیل اع�د  ٕاىلاملرحج ٔ�ن اس�ت�دام مصطلح الس�یربانیة هو أ�صوب نظًرا لعدم وجود اتفاق 
�ولیة وی�ٔيت يف ٔ�ولها �حتاد ا�ويل املُصطلح من ق�ل هیئة أ�مم املت�دة يف �رمجهتا �لنصوص القانونیة، فضال عن معظم املنظامت ا

ٔ�محد عب�س نعمة الف�الوي،  :�لمزید خبصوص تعریف الهجامت الس�یربانیة ٔ�نظر. لالتصاالت وا�ل�ان ا�ولیة التابعة لٔ�مم املت�دة و�ريها
 احملقق احليل �لعلوم القانونیة مفهو�ا واملسؤولیة ا�ولیة الناش�ئة عهنا يف ضوء التنظمي ا�ويل املعارص، جم�: الهجامت الس�یربانیة

 .215، ص 2016والس�یاس�یة، العدد الرابع، الس�نة الثام�ة، العراق، 
 .39، فقرة 1996ف�وى حممكة العدل ا�ولیة �ش�ٔن اس�ت�دام ٔ�و ا�هتدید �س�ت�دام أ�سل�ة النوویة،  )7(
 عامصةني يف مركز ا�متزي ��فاع الس�یرباين التابع �لناتو يف �لین، اجمتعت مجمو�ة من اخلرباء القانونیني والتق�یني ا�ولی2009يف �ام  )8(

، مت �رش دلیل 2013ويف س�نة . ٕاس�تونیا، بدعوة من هذا املركز ملناقشة احلا�ة ٕاىل صیا�ة دلیل قانوين �لتعامل مع احلرب الس�یربانیة
 .من ا�لیل �2.0رش إالصدار  2016؛ ويف �ام �1.0لني 

 ).2016(ل �لني من دلی 68القا�دة  )9(
 ).2016(من دلیل �لني  69القا�دة  )10(
  :هذه املؤرشات ف� یيل) Michaël N. SCHMITT(خلّص  )11(

 .شدة الرضر املادي اليت حتدثه الهجمة الس�یربانیة -

 .�امل الزمن حبیث تظهر �ٓ�ر الهجمة الس�یربانیة فوًرا -

 .العالقة الس�ب��ة والن���ة املبارشة �لهجمة الس�یربانیة -

 .جحم ال�رسب و��رتاق ا�ي حتدثه الهجمة الس�یربانیة -

 .القابلیة لق�اس الرضر واملعا�ة م�ل �دد الوف�ات ا��ن توفوا ن���ة تعطیل معل امل�ش�ٓت الصحیة -

 .الطابع العسكري �لعملیة، حبیث ميكن اس�سقاء الطابع العسكري من �الل �شابه �ٓ�ر الهجوم العسكري -

  :�لمزید ٔ�نظر. �رت�ب املسؤولیة �ىل �اتقها وفق قوا�د املسؤولیة ا�ولیة مشاركة ا�و� وافرتاض -
Michaël N. SCHMITT, Cyber operations and the jus ad bellum revisited, Villanova Law review, 
volume 56, 2011, p 569. 
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(12) Elacheache Ishak, Les Cyber-Attaques face au Jus Ad Bellum: Etude et commentaires sur le 
manuel de Tallinn, Revue des Sciences Juridiques et Politiques, V. 10, 972 N° 03, décembre 2019, P 
977. (Disponible Sur) https://tinyurl.com/y5n6xqxk

 

 .2004ینا�ر س�نة  30الصادر بتارخي  199- 95رمق  قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة )13(
بل �شمل ) املادیة(ٔ�كدت الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ٔ�ن صفة البىن التحتیة احلر�ة ال یق�رص �ىل امل�ش�ٓت الف�یة : �ىل س��ل املثال )14(

 كذ� الفضاء الس�یرباين، االتصاالت، الطاقة، النظام املايل، النقل، املاء والص�ة العموم�ة سواء اكنت م�ش�ٓت معوم�ة ٔ�و �اصة، �لتايل
�شمل الوجود املادي و�فرتايض �لمصل�ة احلیویة ��و�، و�لتايل ف�ٔي رضر یلحقها س�یكون لها ٔ��ر �لغ ) بُىن حتتیة حر�ة(ح فاصطال

  :ٔ�نظـــر. �ىل أ�من القويم ��و�

The White House, The National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastructures and 
Key Assets, 2003, p. 35. 
(15) 

Cybercrime convention committee (T-CY) Guidance Note N°6: critical information infrastructure 

attacks, Adopted By the 9th plenary of T-CY 4-5 June 2013.
 

 ).2016(من دلیل �لني  131القا�دة  )16(
  :راجع �ىل س��ل املثال )17(

 .1907و 1899الحئيت الهاي لس�يت  املشرتكة من 7املادة  -

 .من قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين العريف 28و 25القا�دة  -

 .1949من اتفاق�ة ج�یف أ�وىل لس�نة  36و 35، 25، 24، 19املواد  -

 .1949من اتفاق�ة ج�یف الثانیة لس�نة  39و 38، 37، 36و 27، 25، 24، 22املواد  -

 .1949من اتفاق�ة ج�یف الرابعة لس�نة  22و 21، 20، 19، 18املواد  -

 .التفاق�ات ج�یف 1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول  26و 24، 23، 22، 21، 15، 12املواد  -
(18) Sean Lyngaas, Czech Republic's second-biggest hospital is hit by cyberattack, Mar 13, 2020. 
(Available At) https://tinyurl.com/srjlq32 

(19) Kubo Mačák, Laurent Gisel and Tilman Rodenhäuser, Cyber Attacks against Hospitals and the 
COVID-19 Pandemic: How Strong are International Law Protections?, March 27, 2020, (Available 
At): https://tinyurl.com/y4ezegdy 

(20) Sead Fadilpašić, Paris hospitals targeted in major cyberattack, March 24, 2020. (Available At): 
https://tinyurl.com/y4rhco5n

 

 https://tinyurl.com/y2vlqauo: م�اح �ىل الرابط )21(
لقرصنة س�یربانیة ) www.sante.gov.dz(تعرض موقع وزارة الص�ة اجلزا�ریة  2020بتارخي السادس والعرش�ن من شهر مایو  )22(

ٔ��ش�ٔت نظام الكرتوين ٕالحصاء تطورات ورصد خریطة ان�شار الفريوس ) 19- �وف�د(قع، فاجلزا�ر ويف ظل ٔ�زمة ٔ�دت ٕاىل تعطیل املو 
وحوس�بة امللفات الطبیة واملسا�دة �ىل اختاذ القرار، حبیث یضمن النظام �س�ت�ابة لطلبات الفحوصات �لفريوس عن طریق ٕا�ادة 

  . ا�و�ٕارسال النتاجئ الطبیة �لمس�شف�ات �رب اكمل ٕاقلمي
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ویدل الواقع �ىل ٔ�ن ا�ول اليت مل تبلغ در�ة واف�ة يف الرتابط إاللكرتوين واحلومكة الس�یربانیة، �كون ٔ�قل عرضة �اطر الهجامت 
 الس�یربانیة ویعود هذا لعدم اع�دها �ىل تدفق البیا�ت وال�س�یري إاللكرتوين، حبیث ال �زال مؤسساهتا ومرافقها �ش�تغل بطریقة تقلیدیة

  :ٔ�نظر. �ىل عكس بعض ا�ول الرائدة يف ا�ال م�ل ٕاس�تونیا و�ريها

Noëlle van der Waag-Cowling, Living below the cyber poverty line: strategic challenges for Africa, 
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 .10، ص �2018لصلیب أ�محر، ربیع 
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(61) Ahmad Abis Al-Fatlawi, Cyber Attacks in Epidemic Times: Challenges of Attacking the Health Sector and its Effects in 

Confronting Covid-19, live webinar (Zoom App), Friday June 5, 2020, Available at https://tinyurl.com/yx9w9p32 
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�شمل أ�ول العملیات اليت تقع يف الفضاء الس�یرباين �فرتايض : یتفق اخلرباء �ىل ٔ�ن الهجامت الس�یربانیة یُمكن تصنیفها ٕاىل نو�ني )67(
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 .1985، الفقرة )2017(من اتفاق�ة ج�یف الثانیة  22لیب أ�محر �ىل املادة تعلیق ا�لجنة ا�ولیة �لص  -
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حرب، جرامئ ضد إال�سانیة ٕاذا مّست �لص�ة العقلیة ٔ�و اجلسدیة �لمدنیني، ٔ�و جرامئ ٕا�دة جامعیة ٕاذا اكنت الغایة من وراءها 
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وٕاىل �رخي كتابة ) 19- �وف�د(یعتكف معظم الباح�ني و�لامء البیولوج�ا يف ا�تربات من ٔ��ل إالرساع يف ٕاجياد لقاح فّعال لفريوس  )90(
ٔ��لنت العدید من املعاهد يف بعض ا�ول عن التوّصل �لقاح قد �ُهن�ي م�ٔساة إال�سانیة أ�مر ا�ي یؤّكد �ىل ٔ�ن العلوم  هذه أ�سطر

دیبا�ة  1975بصفة �امة جيب ٔ�ن �ُس�ت�دم خلدمة ال�رشیة، ویقع هذا �لزتام �ىل ا�ول �لت�دید ح�ث ٔ�شارت يف وقت ُم�كّر س�نة 
�ىل مجیع ا�ول ٔ�ن تت�ذ تدابري مالمئة ":ام التقدم العلمي والتك�ولو� لصاحل السمل و�ري ال�رشیة ٕاىلإال�الن العاملي اخلاص �س�ت�د

ن ملنع اس�ت�دام التطورات العلمیة والتك�ولوج�ة، وال س�� من �انب الهیئات التابعة ��و�، �ل�د من متتع الفرد مبا � من حقوق إال�سا
 إال�الن العاملي حلقوق إال�سان والعهد�ن ا�ولیني اخلاصني حبقوق إال�سان والصكوك ا�ولیة واحلر�ت أ�ساس�یة، كام يه مكرسة يف

 ."أ�خرى ذات الص� �ملوضوع، ٔ�و لعرق� هذا ا�متتع
وتطو�ر ر ال یفرض �س�تعراض القانوين ٔ�شاكًال ٔ�و ٕاجراءات معینة من ٔ��ل ٕاجراء املراجعات القانونیة، بل تُرتك ��ول حریة اخ�یا )91(

 .إالجراءات اليت توامئها
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العقون سا�د، م�دٔ� ا�متیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني وحتد�ت الزنا�ات املسل�ة املعارصة، رسا� ماجس�تري، لكیة احلقوق، �امعة  )92(

 .198، ص 2008م�توري، قس�نطینة، اجلــزا�ر، 
(93) ICRC, Handbook On Data Protection In Humanitarian Action, Second Edition, Co-Editors: 
Christopher Kuner And Massimo Marelli, May 2020, P 39. 

 .من قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين العريف 8القا�دة و  1977 أ�ول من الربوتو�ول إالضايف) 2( 52املادة  )94(
 )2016(من دلیل �لني  134القا�دة  )95(
 19ادة امل، من اتفاق�ة ج�یف الثانیة 35و 34 املادتني، من اتفاق�ات ج�یف أ�وىل 22و 21املادتني  ،الهاي من ٕا�الن 27املادة  )96(

 .1977من الربوتو�ول إالضايف الثاين ) 2( 11املادة ، 1977 أ�ول من الربوتو�ول إالضايف 13املادة ، من اتفاق�ة ج�یف الرابعة
 .1977أ�ول  ول إالضايفمن الربوتو� 57و) ب)(5( 51املادتني  )97(
 .من قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين العريف 21ٕاىل  15القوا�د من  )98(
 .التفاق�ات ج�یف 1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول  35املادة  )99(
 .238، مرجع سابق، ص 1996الرٔ�ي �س�شاري حملمكة العدل ا�ولیة لس�نة  )100(

(101) Justin Mcclelland, The review of weapons in accordance with Article 36 of Additional Protocol 1, 
IRRC, June 2003, Vol. 85, No. 850, P 398. 
(102) ICRC, The Potential Human Cost Of Cyber Operations, Op.Cit, P 15.

 

 .�ساين العريفمن قوا�د القانون ا�ويل االٕ  71راجع القا�دة  )103(
 .من قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين العريف 12و 11راجع القاعتني  )104(

(105) ICRC, International Humanitarian Law And Cyber Operations During Armed Conflicts, Position 
Paper, 2019, Op.Cit, P 4.

 

لس�نة ) A/70/174(، و 2013لس�نة ) A/68/98(، و2010لس�نة ) A/65/201: (ٔ�صدر فریق اخلرباء أ�ول �دة تقار�ر )106(
 ).A/C.1/74/L.50(و) A/C.1/74/L.49(و) A/C.1/73/L.37(ٔ�نظر كذ� و�ئق فریق اخلرباء الثاين . 2015
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  ةنتاجئ �دم املثول ٔ�مام حممكة العدل ا�ولی

Consequences of Non-Appearance before the International Court of Justice 
 

  Abdessamad Fadil    الصمد فاضل عبد
  المغرب ،جامعة القاضي عیاض، مراكش ،طالب باحث بسلك الدكتوراه

  Abdessamad.fadil@ced.uca.ma: البرید االلكتروني

 

  

 ملخص

یتطرق هذا البحث ملوضوع ذو ٔ�مهیة �لغة يف جمال القانون ا�ويل والعالقات ا�ولیة، حبیث �سلط 
ا�ويل املمتثل يف حممكة العدل ا�ولیة �عتبارها ذات �خ�صاص �لنظر  يف الضوء �ىل اجلهاز القضايئ 

املناز�ات ا�ولیة والقضا� اليت تد�ل مضن اخ�صاصاهتا، ومت التطرق ملس�ٔ� �دم املثول ٔ�مام احملمكة والنتاجئ 
اك مجمو�ة من املرتتبة عنه، ذ� من �الل الوقوف عند اجراءات التقايض واملثول ٔ�مام احملمكة حبیث هن

القوا�د اليت ی��غي اتبعاها وتوفرها من طرف أ�طراف املاث� ٔ�مام احملمكة، مث الوقوف عند نتاجئ �دم املثول 
  .لقرارات احملمكة وذ�ر بعض ا��لیات اليت یمت اختاذها لتنف�ذ قرارات احملمكة و�لزتام هبا

  .ا�ول -�دم املثول -ا�ولیةحممكة العدل  -القانون ا�ويل :اللكامت املف�اح�ة

Summary 

This research addresses a subject of great importance in the field of international law 
and International relations, which highlights the international judicial system represented by 
the International Court of Justice as competent to consider international disputes and cases 
falling within its jurisdiction and addresses the question of non-appearance before the Court 
and its consequences. This is by standing up for the proceedings and appearing before the 
court, where a set of rules should be followed and provided by parties before the court, then 
standing up for the consequences of failure to appear and mentioning some of the 
mechanisms that are being taken to implement and comply with the decisions of the court. 

key words:  International Law - International Court of Justice - Non-Appearance - 
States. 

  مقدمة

ويل اليت مت ت�ٔس�سها �ام تعترب حممكة العدل ا�ولیة التابعة لٔ�مم املت�دة، وریثة احملمكة ا�امئة �لعدل ا�
يه من ٔ�قدم احملامك القضائیة املوجودة يف الهاي و ا�تصة حبل الزنا�ات بني ا�ول حول مسائل ، و1922

كت�دید احلدود، خرق املعاهدات، خرق السالم، و�ريها من �خ�صاصات، كام ٔ�هنا متارس اخ�صاصا 
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 مزدو�ا، اخ�صاص قضايئ واخ�صاص اس�شاري، ٕاذ ال حيق سوى ��ول و�دها ٔ�ن �كون ٔ�طرافا يف
ا��اوى اليت �رفع ٕاىل احملمكة، ؤ�بواب هذه احملمكة ل�ست مف�و�ة ٔ�مام أ�ش�اص سواء اكنوا ٔ�ش�اصا 

  .طبیعیني �ٔم حمكیني، كذ� ال حيق �لمنظامت ا�ولیة التقايض ٔ�مام حممكة العدل ا�ولیة

ني بنظا�ا ٕان �خ�صاص القضايئ �رسي �ىل مجیع ٔ�عضاء أ�مم املت�دة ا��ن یعتربون حكامً مشمول
وهذا ال یعين ٔ�ن ا�ول �ري أ�عضاء ال ميكهنم مراجعهتا، ٔ�ن امجلعیة العموم�ة �س�تطاعهتا ٔ�ن حتدد بناء �ىل 
توصیة من جملس أ�من يف لك �ا� �اصة الرشوط اليت جتعل هذه ا�ول �اضعة ٔ�حاكم نظام حممكة 

�ول أ�عضاء ٔ�هنا ل�ست املرجع القضايئ العدل، كام ٔ�ن مراجعة احملمكة يه يف أ�صل اخ�یاریة حىت �
الوح�د حلل اخلالفات ا�ولیة، ٕاذ �اء يف تعریف حممكة العدل ا�ولیة ٔ�هنا أ�داة القضائیة الرئ�س�یة ملنظمة 

رصا�ة �ىل ٔ�نه ل�س هناك حمك يف املیثاق مينع ٔ�عضاء املنظمة من ٔ�ن یعهدوا  95أ�مم املت�دة، ونصت املادة 
م ٕاىل حممكة ٔ�خرى مبوجب اتفاقات عقدت ٔ�و س�تعقد ب�هنم يف املس�تق�ل، وملا اكن يف �سویة �الفاهت

�لمتقايض هنا صفة ا�ول ذات الس�یادة فٕانه ال یعقل ٕاج�ارمه �ىل ا�لجوء لوالیة هذه احملمكة �ىل الرمغ من 
ٕا�دى ا�ول  ٕارادهتم، فال بد من موافقة ا�و� املدعى �لهيا �ىل اخ�صاص هذه احملمكة وذ� ٕاذا تقدمت

  .�شكواها ٕاىل احملمكة حىت جتعلها ذات اخ�صاص �لنظر فهيا، ٔ�ي ٔ�ن �خ�صاص �ري ٕالزايم

لتخص مجیع ا�ول لكن لقد بذلت حماوالت �دیة �لوصول ٕاىل الوالیة إاللزام�ة حملمكة العدل ا�ولیة 
و  37-�36لمحمكة مواد وفقا لنصوص النظام أ�سايس  دون �دوى، ویبقى ٔ�ساس اخ�صاص احملمكة إاللزايم

ٔ�سلوب  :ميكن التعبري عن ٕارادة ا�و� ��لجوء ٕاىل احملمكة من ٔ��ل م�از�اهتا القانونیة ب�ٔ�د أ�سالیب التالیة
  .(3)، ٔ�سلوب الترصحي �خ�یاري (2)، ٔ�سلوب التعهد املس�بق(1)االتفاقات اخلاصة

ة �مة احملمكة حبل الزنا�ات املعروضة من النظام أ�سايس حملمكة العدل ا�ولی 38كام �ددت املادة 
�لهيا وفقا �لقانون ا�ويل و�ددت مصادر القانون ا�ويل اليت جيب �ىل احملمكة تطبیقها اكملعاهدات ا�ولیة 
سواء ٔ�اكنت �امة ٔ�م �اصة واليت تضع قوا�د تعرتف هبا ا�ول املتناز�ة، وكذا العرف ا�ويل الثابت 

مة �لقانون ا�ويل اليت تعرتف هبا أ�مم، مث القرارات القضائیة والفقه القانوين �تلف التطبیق، ٔ�یضا املبادئ العا
  . أ�مم واليت �س�تعمل �وسائل تفسريیة لقوا�د القانون ا�ويل

ٕاىل �انب هذه املصادر من القانون ا�ويل، �س�تطیع حممكة العدل ا�ولیة ٔ�ن �س��د يف ٔ�حاك�ا ٔ�یضا 
نصاف وقرارات املنظامت ا�ولیة، ليك �متكن من الق�ام بوظیفهتا بصفهتا �ازا قضائیا ٕاىل قوا�د العدا� واالٕ 

جيب ٔ�ن یفصل يف الزناع املعروض �لیه، وال �س�تطیع �م�ناع عن احلمك حب�ة �دم وجود نص حيمك الزناع، 
  .ويلومن هذا املنطلق فٕان حممكة العدل ا�ولیة تلعب دورا �بريا يف تطو�ر قوا�د القانون ا�
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 ٔ�مام املتبعة إالجرائیة اس��ادا ملا ذ�ر، فإالشاكلیة اليت تطرح نفسها يه، ٔ�نه و�لنظر ٕاىل ٔ�مهیة القوا�د
  ا�ولیة ؤ�دوارها، �یف �كون نتاجئ �دم املثول ٔ�ما�ا؟  العدل حممكة

یصه ملعاجلة هاته إالشاكلیة سوف یمت تقس�مي البحث ٕاىل حمور�ن ٔ�ساس�یني، احملور أ�ول س�مت ختص 
�لقوا�د إالجرائیة املتبعة �لمثول ٔ�مام احملمكة، من �الل الوقوف عند املامرسة القضائیة وإالجراءات العارضة 

  .ٔ�ما�ا، مث احملور الثاين ا�ي س�مت من �ال� حتلیل نتاجئ �دم املثول ٔ�مام حممكة العدل ا�ولیة

  ا�ولیة العدل حممكة �ٔمام �لمثول املتبعة إالجرائیة القوا�د: احملور أ�ول

بدایة بعد احلدیث عن نتاجئ �دم املثول ٔ�مام حممكة العدل ا�ولیة هذا احملور سوف یمت من �ال� 
حتدید �جراءات املتبعة ٔ�مام حممكة العدل ا�ولیة، ذ� من �الل طبیعة املامرسة القضائیة ٔ�مام حممكة 

  .العدل ا�ولیة مث �جراءات العارضة ٔ�مام احملمكة

 ا�ولیة العدل حممكة �ٔمام القضائیة املامرسة :الفقرة أ�وىل

 قانونیة محلایة مصل�ة القضاء ٕاىل تل��ٔ  ب�ٔن ��و� القانوين النظام م�حها سلطة القضائیة ا�عوى تعترب
 القضائیة ا�عوى ممارسة ا�ولیة، ومتر العالقات اس�تقرار �ىل حفاظا بنفسها حقوقها اق�صاص �دم مقابل
 ٕاىل �لوصول ب�هنا ف� تتاكمل م�تالیة مرا�ل وخطوات من �شلك مر�ب مبسار ا�ولیة العدل حممكة ٔ�مام

  . القضیة مداو�

 ا�عوى رفع ٕاجراءات: �ٔوال

 ٕ��الن ٕاما حبسب أ�حوال احملمكة ٕاىل القضا� �رفع ٔ�ن �ىل أ�سايس النظام من 40/1املادة  تنص
 وبیان الزناع موضوع جيب تعیني احلالتني لكتا ويف املس�ل ٕاىل �رسل كتايب بطلب ٕاماو  اخلاص االتفاق

طریق  عن هام، ٕاما القضائیة ا�عوى لرفعني ٔ�سلوب وجود املذ�ورة املادة مضمون من املتناز�ني، كام یتضح
  .طلب تقدمي طریق ٔ�و عن �اص، �تفاق إالخطار

 �اص �تفاق إالخطار طریق عن .�ٔ 

 ا�ولیة حممكة العدل �ىل معا ما �زاع عرض يف �رغبان دولتان وتربمه بطبیعته ثنايئ اخلاص االتفاق
 من ٔ�ي احملمكة، وجيوز ٕاىل ٕا�ا�هتا �ىل ا�ولتان اتفقت اليت املسائل یورد وا�د نص من یت�ٔلف وهو

 .االتفاق بذ� احملمكة قمل ٕ�خطار ا�عوى ٕاقامة املعنی�ني ا�ولتني

 طلب تقدمي طریق عن .ب
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 يف املنصوص �لیه �خ�صاص رشط ٕاىل اس��ادا ٔ�خرى دو� ضد بطبیعته انفراد� طلبا ما دو� تقدم
 بدقة الزناع موضوع الو�ئق تبني ٔ�ن التخیري، وی��غي رشط مبوجب الصادرة إال�ال�ت ٕاىل ٔ�و ما معاهدة
 . الهاي يف سفريها ٔ�و املعنیة ا�و� �ارج�ة وز�ر من مشفو�ة �رسا� �كون ؤ�ن املتناز�ة أ�طراف ؤ�سامء

 ا��ر العنارص سالفة ٕاىل ف�إالضافة اخلاص، االتفاق من تفصیال ٔ�كرث الطلب �كون ٔ�ن ٔ�یضا كام ی��غي
 كام اخ�صاص، احملمكة ذات ب�ٔن اد�اءها �لیه ت�ين ا�ي أ�ساس تبني ٔ�ن الطلب مقدمة ا�و� �ىل جيب
 �رسل .�د�اء �لهيا اليت ب�ت وأ�سس �حلقائق موجز بیان تقدمي مع بدقة الد�اء طابعا حتدد ٔ�ن جيب
 لٔ�مم العام ٕاىل أ�مني وكذ� القضاة وٕاىل ا�ٓخر الطرف ٕاىل الطلب �ٔو اخلاص االتفاق فورا احملمكة قمل رئ�س

 ویعمل �لمحمكة العام الس�ل القضیة يف ویدرج احملمكة، املثول لها حيق اليت ا�ول مجیع و ٕاىل املت�دة
 .)4(الص�افة

 الزناع �رفع االتفاق اخلاص وثیقة يف ٕاما تعی�هنم یمت ٔ�ن �ىل عهنم، و�ء احملمكة ٔ�مام الزناع �ٔطراف ميثل
 �لیه املدعى یقدمه كتايب ٔ�ول ٕاجراء يف ٕاماو  ا�عوى اف�تاح حصیفة يف ٕاماو  الك�ايب الطلب يف ٕاماو  احملمكة ٕاىل
 لهؤالء وجيوز .غیابیا الزناع يف حمكها ٔ�ن تصدر �لمحمكة �از � و�یل تعیني عن �لیه املدعى ام�ناع �ا� ويف

 الالزمة وإالعفاءات �ملزا� يف ا�متتع احلق هلم �كون حمام�ني ٔ�و مبس�شار�ن احملمكة ٔ�مام �س�تعینوا ٔ�ن الو�ء
  .اس�تقاللحبریة و  واج�اهتم ٔ�داء

 ا�عوى سري ٕاجراءات: �نیا

 و�ٓخر ٕاجراء كتايب قسمني ٕاىل أ�سايس النظام من43/1ا�عوى حسب املادة  سري ٕاجراءات تنقسم
  .أ�حاكم من جبم� وا�د لك وینفرد شفوي

 إالجراءالك�ايب .�ٔ 

 �دد و�رت�ب لت�دید ٔ�وامرها ا�ولیة العدل حممكة تصدر املك�وبة املرافعة ٕاجراءات مر�� ٕاطار يف
 املدعیة تقد�ا ا�و� مذ�رة من �ادة الو�ئق هذه وتتكون تقدميها، مواعید وكذ� تقدميها جيب اليت الو�ئق
 ا�و� تقد�ا ومذ�رة مضادة فهيا احلمك احملمكة من املطلوب الطلبات وكذ� و�لقانون �لوقائع عرضا تتضمن
 الوقائع لهذه أ�مر اق�ىض ٕاضايف ٕاذا عرض مع فهيا املناز�ة ٔ�و املعروضة �لوقائع ال�سلمي �شمل �لهيا املدعى

 ا�و� طلبات ؤ��ريا �لهيا، �رد وعرض �لقانون املدعى مذ�رة يف املعروضة القانونیة احلجج �ىل ومالحظات
  .)5(�لهيا املدعى

�لیه،  املدعى یقدمه رد يف �متثل ٔ�خرى مك�وبة و�ئق بتقدمي �لطرفني �سمح ٔ�ن �لمحمكة كام جيوز
 ٕامناالطرفني و  نظر و�ات �ردید جمرد �ىل الو�ئق هذه تق�رص ٔ�ال وجيب املدعي، یقدمه الرد هذا �ىل ورد
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 یودعها الطرف ا�ي طلبات مك�وبة وثیقة لك تتضمن ٔ�ن جيب ٔ�نه كام ب�هنام، اخلالف نقاط ٕاظهار من بد ال
 وثیقة لك من أ�صل، طبق صورة مك�وبة وثیقة �لك یلحق ٔ�ن وجيب تقدميها، س�بق اليت الطلبات تؤكد ٔ�و

 �لك�ف�ة املس�ل بواسطة واملس��دات الو�ئق هذه لك تقدمي ویمت، )6(نظره و�ة لت�ٔیید املعين الطرف یقد�ا
  .)7(احملمكة  تقررها اليت واملواعید

 الشفه�ي إالجراء .ب

 وكذ� الشهود اخلرباء وشهادة ٔ�قوال ٕاىل �س�متع ٔ�ن ا�ولیة العدل حملمكة ميكن هذه املر�� ٕاطار يف
 احملمكة تقرر مل ما احملمكة �لنیة �لسات و�كون ،)8(الزناع  ٔ�طراف وو�ء ومس�شاري حمايم مرافعات
 وجود وعند اجللسات الرئ�س ٕادارة ،ویتوىل)9(فهيا  حضور امجلهور �دم املتقاضون یطلب ٔ�و ذ� �الف
 ٔ�قدم الرئاسة ٔ�عامل یتوىل حضوره ٔ�یضا تعذر وٕاذا املهمة، هذه �ئبه یتوىل مع� �ام ممارسة من مينعه طارئ
  .)10(احلارض�ن  القضاة

احملرض الرمسي،كام  و�ده �كون احملرض واملس�ل، وهذا الرئ�س یوقعه حمرض �لسة للك وخيصص
 الزناع حمايم ٔ�طرافو ومس�شاري وو�ء واخلرباء الشهود �ىل ��عوى املتعلقة أ�س�ئ� مجیع تطرح

 ٕ�رشاف واحملامون واملس�شارون الو�ء یفرغ ٔ�ن وما ،)11(ا�ا�لیة  الحئهتا يف احملمكة تب�هنا اليت �لرشوط
  .احلمك ٕالصدار متهیدا �لمداو� احملمكة وت�سحب املرافعة الرئ�س خ�ام یعلن القضیة عرض من احملمكة

 ا�ولیة العدل حممكة �ٔمام العارضة إالجراءات :الفقرة الثانیة

 �ىل هامش فهيا �لفصل ا�ولیة العدل حممكة تدعى اليت إالجراءات ت� العارضة �ٕالجراءات یقصد
 اس�تقالل یعين ٔ�ن ا�ي أ�مر احملمكة �ىل سلفا معروضة قضیة ٕاىل �لنظر ٔ�ي فعال �لهيا مطرو�ة قضیة
 وثیقا ارتباطا ٔ�هنا مرتبطة ذ� معىن رئ�يس ٕاجراء �ارج اختاذها ال ميكن ٕاذ مطلقا ش��ا ل�س إالجراءات هذه
 .أ��ري هبذا

 :ٔ�مهها م�عددة ا�ولیة العدل حممكة ٔ�مام العارضة وإالجراءات

 املؤق�ة التدابري - �ٔ 

 اعتربت مهنا ٕاذا مببادرة �ٔو أ�طراف �ٔ�د طلب �ىل بناء مؤق�ة حامیة بتدابري تقيض ٔ�ن �لمحمكة جيوز
 يه املؤق�ة ، والتدابري)12(م�ارش  خبطر �دد بعد ف� س�تصدره ا�ي احلمك موضوع �شلك اليت احلقوق ٔ�ن

 الزناع، تعقد �ش�ٔن هنائیا حكام تصدر احملمكة ری� الوضع جتمید ٕاىل معوما هتدف مؤقت زجري ب�ٔمر ٔ�ش�به
 يف یتىل ٔ�مر ی�ٔ�ذ شلك ا�ي قرارها احملمكة وتصدر ��، رضورة احملمكة رٔ�ت ٕاذا مس�تع�� �لسات

 .ٔ�سابیع ٔ�ربعة ٕاىل وا�د یوم من ترتاوح زم�یة ةرت ف �الل �امة �لسة
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 طلبت ح�ث 1979 س�نة طهران يف أ�مر�ك�ني الرها�ن اح��از قضیة التدابري هذه عن مكثال
 ٕاىل سفارهتا ر�ا�ها وموظفي حقوق حامیة بغرض حتفظیة تدابري اختاذ احملمكة من أ�مر�ك�ة املت�دة الوال�ت

 حتفظیة تدابري �ختاذ یقيض 1979وتقدمي  ٕال�ران ا�ولیة �ملسؤولیة املتعلق الزناع موضوع يف الفصل �ني
 س�یكون لك�ه یتحقق مل مس�تق�يل رضر لتفادي 1215/ٔ�مرا بتارخي  احملمكة ف�ٔصدرت الالزمة، التعویضات

 .وقع ٕان لٕالصالح قابل �ري

 أ�ولیة ا�فوع - ب

 یثريها حقوق ا�فاع من حقا �عتبارها أ�ولیة ا�فوع �لمحمكة ا�ا�لیة الالحئة من 79/1املادة  نظمت
 نظرا ا�عوى ٔ�و �دم ق�ول القضیة يف �لنظر احملمكة اخ�صاص بعدم تتعلق ٕاجرائیة مكسائل �لیه املدعي
 س�ب و�د ٕان �ٔخرى ٕا�رة دفوع من مينع ال وهذا هبا لصیقة ٔ�خرى عنارص غیاب ٔ�و رشوطها ٔ��د لت�لف
 .لترب�رها

 يف الفصلدون  القضائیة اخلصومة �هن�ي قرار �ىل احلصول هو أ�ولیة ا�فوع تقدمي من الرئ�يس الهدف
 يف النظر و�س�بق ٕاجراءات القضايئ العمل مرا�ل �رت�ب يف ٔ�ولیة �ك�يس ٔ�هنا كذ� ومسیت املوضوع،
 القضايئ املس� جتعل م�طلق عیوب ظهرت مىت اجلدوى �دمي یصبح أ��ري هذا ٔ�ن الزناع موضوع
  .)12(سلمي  �ري �لمدعي

 الوال�ت املت�دة طرف من املقدم �خ�صاص بعد ا�فع نذ�ر ا�فوع من النوع هذا �ىل أ�م�� ومن
 طرف من املقدم أ�ويل ا�فع وكذا لوكرييب، قضیة مبناس�بة ا�لیيب الطلب ضد 21/12/1988أ�مر�ك�ة يف 

  .)13(إال�دة امجلاعیة  قضیة خبصوص والهرسك البوس�نة ضد 11/07/1996یوغوسالف�ا يف 

 التد�ل - ج

 يف طبیعة قانونیة ذات مصل�ة لها اعتربت ٕاذا ا�عوى �الل �لتد�ل ٕاذ� تطلب ٔ�ن �لثة �و� جيوز
 �كون معاهدة تتعلق بتفسري املناز�ة اكنت وٕاذا الطلب، يف ت�ث ليك احملمكة �ىل أ�مر ویتوقف القضیة
  .)14(ا�عوى  يف التد�ل ا�ول لت� حيق فهيا طرفا �لقضیة املعنیة �ري ا�ول

 املثول �دم - د

 ا�ٓخر ٔ�ن �لطرف ف�جوز عندها ا�عوى سري دون حيول ال احملمكة ٔ�مام الطرفني ٔ��د م�ول �دم
 القضیة يف اخ�صاص  �هيا ٔ�ن من احملمكة ت�ٔكد ٔ�نت جيب بذ� الق�ام وق�ل لصاحله، احلمك احملمكة من یطلب

  .)15(قویة  �ٔسس �ىل یقوم املدعیة ا�و� طلب ؤ�ن
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و�الصة أ�مر ٔ�ن �لمثول ٔ�مام احملمكة مجمو�ة من إالجراءات القانونیة واملسطریة ی��غي اتباعها، وجيب 
�ىل لك دو� ٔ�ن حتیط �لام بت� إالجراءات ٔ�ن ا�هتاون ٔ�و يف بعض أ�ح�ان اجلهل هباته أ�مور قد ی�س�ب 

صاح�ة حق �ىل اكنت ري صاحلها حىت لو يف احراج ا�و� ٔ�مام احملمكة ٔ�و رمبا قد �كون جمر�ت التقايض لغ
  .�د زمعها، فاحملمكة تعمل �لقوانني وأ�د� القویة

  نتاجئ �دم املثول �ٔمام حممكة العدل ا�ولیة: لثايناحملور ا

ٔ�مام احملمكة ا�ولیة، وكذ�  يف هذا احملور سوف نقف عند مس�ٔ� عزوف ا�ول عن املثول
  .ها لتنف�ذ قرارات احملمكةجراءات والوسائل اليت یمت اختاذاالٕ 

 ا�ولیة العدل حممكة �ٔمام املثول عن ا�ول عزوف: أ�وىلالفقرة 

 �ٔ�مر اجلدید فقد مرت ل�ست ا�ولیة العدل حممكة ٔ�مام �زاع يف أ�طراف ا�ول م�ول �دم مس�ٔ� ٕان
 فهيا تغی�ت �االت هناك ٔ�یضاكام ٔ�ن  من ق�ل، هبذه احلاالت لعدم املثول )سابقا( حممكة العدل ا�ولیة ا�امئة

 س�نة يف �ورفو مضیق قضیة يف ميكن ٕاجيادها أ�وىل واحلا� ا�ولیة، العدل حممكة ٔ�مام املثول عن ا�ول
 ٔ�ول ا�ولیة العدل حممكة وطبقت لربیطانیا، حتدید التعویض يف احملمكة اخ�صاص يف ٔ�لبانیا طعنت ٕاذ 1949

واليت �شري ٕاىل �ا� ختلف ٔ��د طريف التقايض عن احلضور ٔ�و جعز  )16(أ�سايس  نظا�ا من 53 املادة مرة
 �ىل أ�جنلوٕا�رانیة الرشكة ت�ٔممي حول ٕا�ران مع �زاعها بعرض �ریطانیا قامت 1951س�نة  عن ا�فاع، ٔ�ما يف

غوات�ال  قامت نوت��وم قضیة �الل 1953 س�نة ويف احملمكة، ٔ�مام املثول ٕا�ران ورفضت العدل ا�ولیة حممكة
 هذه ��رتاضات يف �لنظر احملمكة وقامت لها، ممثل تعیني دون احملمكة اخ�صاص حول ا�رتاضات بتقدمي
 قضیة املر�� املبدئیة، ويف هذه �الل ا�ولیة العدل حممكة ٔ�مام غوات�ال متتثل ومل م�دئیة، مر�� �الل
 ار�ك�وا أ�رسى ا��ن البا�س�تانیني الضباط من د�د ب�سلمي الهند قامت البا�س�تانیني احلرب جمريم حمامكة
 ورفضت حممكة الهاي ٕاىل �شكوى ��س�تان تقدمت ولقد بنغالد�ش ٕاىل الرشق�ة البنغال يف حرب جرامئ
 .ا�ولیة العدل حممكة ٔ�مام املثول الهند

ٔ�سرتالیا  بدعوى ٕاخطار الفر�س�یة احلكومة تلقت ٔ�ن بعد الفر�س�یة النوویة الت�ارب قضیة ٔ�ما يف
 لن متتثل ب�ٔهنا فهيا تعلمها ا�ولیة العدل حممكة ٕاىل مو�ة رسا� ٕ�رسال قامت 1973 يف ضدها ونیوزلندا
 ٔ�مام وبني الیو�ن ب�هنا ٕاجية لبحر القاري اجلرف �ىل الزناع قضیة يف ممثلها ٕ�رسال تقم مل �ر�یا ٔ�ن ٔ�ما�ا، كام

 من 53 املادة بتطبیق 1978 د�سمرب 19 يف الصادر حمكها يف الهاي حممكة وقامت ا�ولیة، العدل حممكة
 من �رق�ة ا�ولیة العدل تلقت حممكة ٕا�ران يف أ�مر�ك�ني ا�بلوماس�یني اح��از قضیة ويف أ�سايس، نظا�ا
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 هذه حول ةیا�ول  العدل �لسات حممكة حبضور تقوم لن ٔ�هنا مفادها 1979 د�سمرب 9 بتارخي ٕا�ران
 .)17(القضیة

 مهنا الس�� الف�یة �حملمكة ا�ول اق�ناع �دم وراء الاكم�ة أ�س�باب ب�ٔن نذ�ر ٔ�ن املف�د من أ��ري يف
 وراء واكنت �1970ام  ٔ�واخر يف العامة �لجمعیة السادسة القانونیة ا�لجنة يف جرت م�اقشات م�ار اكنت

 1996 لعام احملمكة ٔ��د تقار�ر �ٔشار ح�ث إالجراءات، قوا�د يف احملمكة �ٔجرهتا اليت التعدیالت من العدید
 بصورة ٕا�هيا �رفع أ��رية يف الس�نوات �تت ا�ول ٔ�ن رسورها دواعي من ٔ�ن ذ�رت عندما دورها تعاظم ٕاىل

 .)18(ل�سویته ا�ولیة املناز�ات مزتایدة

 :ا�ولیة اليت تؤكد �ىل رضورة �لزتام ب�ٔحاكم احملمكة ا�ولیة هذه بعض املواثیقو 

 املت�دة أ�مم من ٔ�عضاء عضو لك یتعهد":ٔ�نه �ىل نصت املت�دة أ�مم هیئة م�ثاق من 94/1 املادة- 1
 ا�ويل القضاء ٔ�حاكم تنف�ذ ٔ�ن مهنا ویتضح ."فهيا طرفا �كون قضیة �ٔي يف ا�ولیة العدل حممكة حبمك یلزتم ٔ�ن

 ساریة اكنت عرف�ة لقا�دة ت�ٔ�ید وهو الزناع، يف وطرف أ�مم املت�دة هیئة يف عضو دو� لك �ىل یقع واجب
اتفاق�ات  نصفي ٕادراج �ىل ا�ويل التعامل جرى ح�ث عرش التاسع القرن من النصف الثاين يف املفعول
 ، لهذا)19(نیة  حبسن تنف�ذها ورضورة ا�ولیة احملامك تصدرها اليت لٔ�حاكم �م�ثال بوجوب یقيض التحكمي

 مبا �لنطق �ك�في وٕامنا ب��ف�ذ احلمك �لزتام رضورة ٕاىل ٔ�حاك�ا يف �البا �شري ال ا�ولیة العدل حممكة ٔ�ن جند
 ا�ويل القانون یفرضه به مسمل واجب معتربة مس�ٔ� التنف�ذ املطروح الزناع �ىل ا�ويل القانون قوا�د متلیه

 .العريف

 إاللزام �كون �لحمك قوة ال" :ٔ�نه �ىل تنص اليت ا�ولیة العدل حملمكة أ�سايس النظام من 59 املادة- 2
 �ٔ�حاكم �لزتام �ٔساس تعد هذه املادة ،"ف�ه فصل ا�ي الزناع خصوص ويف ب�هنم صدر ملن �ل�س�بة ٕاال

 .ا�ولیة العدل حممكة عن الصادرة

 �ىل ٔ�كرث وضو�ا �شلك الب�ار لقانون ا�ولیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 33 املادة نصت كام- 3
 و�ىل قطعي، احملمكة قرار ٔ�ن مهنا �ىل أ�وىل الفقرة نصت ح�ث والثانیة؛ أ�وىل فقر�هيا يف إاللزام مس�ٔ�
 الزناع ذ� وبصدد الزناع ب�ٔطراف إاللزام�ة القوة ق�دت الثانیة فقد الفقرة ٔ�ما �، �م�ثال الزناع ٔ�طراف مجیع
 .نفسه

 حممكة العدل ا�ولیة �ٔحاكمبعض وسائل تنف�ذ  :الفقرة الثانیة

 ٕاتباع لصاحلها صدر احلمك اليت ��و� جيوز فٕانه احلرة ٕ�رادهتا احلمك تنف�ذ اخلارسة ا�و� رفضت ٕاذا
 ووصوال والس�یاس�یة ا�بلوماس�یة �لطرق ٕاكتباعها السلمیة �لوسائل بدءا التنف�ذ يف املبارشة الوسائل من مج�
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�لزتام �لقرارات وأ�حاكم ا�ولیة اليت  �لقوة، وهذا ٔ�مر يف �د ذاته یصب يف صاحل اس�ت�دا�ا ٕاماكنیة ٕاىل
  .تصدر من حممكة العدل ا�ولیة

 والس�یاس�یة ا�بلوماس�یة الوسائل: �ٔوال

 جتعل ٔ�ن وا�دة مهنا ش�ٔن من اليت الوسائل من مج� ٕاتباع ٕاىل لصاحلها احلمك صدر اليت ا�و� تل��ٔ 
 مع یتعارض ٔ�مر �لقوة ا�و� فٕاج�ار احلرة، ٕ�رادهتا التنف�ذ رفضها بعد �لقوة احلمك تنفذ اخلارسة ا�و�

لكن ٔ�یضا ل�س دامئا ما تؤدي القوة ٕاىل نتاجئ �ري  جتنهبا، �رید اليت القوة ٕاىل �لعامل یؤدي وقد املذهب السلمي
 به م�ٔمورا اس�تعاملها اكن ٕاذا خصوصا مس�هتجنا ٔ�مرا ل�ست السالم ٕاقرار يف س��ل القوة ٔ�ن مرغوب هبا، ذ�

 .)20(إاللزام�ةو�لزتام به قد یعطي لقرارات احملمكة بعضا من  احلمك تنف�ذ يف حمك قضايئ، فاس�ت�دام القوة يف

 احلمك لتنف�ذ جلعلها تنصاع اخلارسة ا�و� �ىل ضغوط ممارسة احلق صاح�ة ��و� جيوز فٕانه ��
 مع ٔ�خرى دول فهيا تتعاون قد اليتو  الضغوط �ق�صادیة ٔ�مهها م�عددة ٔ�شاكال الضغوط هذه وتت�ذ القضايئ
 .احلق صاح�ة ا�و�

 الوسائل التنف�ذ �س�ت�دا�ا لرضورة اخلارسة ا�و� ان��اه لفت �ىل احلق صاح�ة ا�و� تعمل ح�ث
 مل فٕاذا والتوف�ق الوساطة ٕاىل اك�لجوء �ري م�ارشة �ٔو الثنائیة اكملفاوضات م�ارشة بصفة التقلیدیة ا�بلوماس�یة

 واس�تغالل ا�ولیة احملامك يف والضغط ا�بلوماس�یة العالقات قطع  طریق عن موقفها من تنجح،صعدت
  .الرافضة ا�و� مع ممتزية �القة مت� اليت أ�خرى مسا�دة ا�ول �ىل �لحصول نفوذها

 التدابري�ق�صادیة: �نیا

 سابقة الزتامات دولیة ختالف ٔ�هنا مرشو�ة �ري سلمیة انتقام�ة ٔ�عامل شلك يف التدابري هذه �كون
 الترصفات هذه ٔ�ن ٕاال �لتنف�ذ ا�و� الرافضة موا�ة يف طبعا وهذا لصاحلها احلمك صدر اليت ا�و� حتملهتا
 نطاق من خترج مل ويه التنف�ذ �ىل املمتنعة ا�و� ٕاىل ٕاج�ار هتدف ٔ�هنا مرشو�ة ترصفات ٕاىل تتحول
 ٕ�لغاء لصاحلها احلمك صدر اليت ا�و� ق�ام أ�عامل هذه ٔ�م�� ومن ٔ�عامل �نتقام، لرشعیة احملددة الشوط

 �سهیالت مجر�یة مكنحها القضیة؛ خرست اليت ��و� ام�یازات متنح ا�ولتني بني عقدت معاهدات جتاریة
  .جتاري حمدد ام�یاز ٔ�ي م�حها ٔ�و م�رسة، �رشوط ٔ�و فوائد دون قروضا ٔ�و لسلعها

ا�ولیة ٕاراد� ول�س ملزما رصا�ة، لكن �دم املثول و�لزتام ب�ٔحاك�ا یبقى املثول ٔ�مام حممكة العدل 
�لقرارات  رو�ة ٕا�هيا مفن �ري املق�ول التنكيشء �ٓخر، حبیث ٔ�نه عند صدور قرار احملمكة واحلمك يف القضیة املرف

و�دم �نصیاع لها، ٔ�ن ذ� یضعف من دور احملمكة �عتبارها �ازا قضائیا دولیا حمایدا، كام ٔ�نه �شجع 
ا�ول أ�خرى لعدم �لزتام لقراراهتا بذریعة ٔ�ن هناك دول ٔ�خرى هنجت نفس ا�هنج ومل یطلها ٔ�ي ٕا�اكر �ىل 
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لفة ا��ر ٕالج�ار الطرف ا�ي ٔ�صدرت احملمكة قرارا سلو�ها، �� فا�هاب ٕاىل بعض الوسائل وا��لیات السا
  .لغري صاحله، �ىل �لزتام �لقرار واملثول � ٔ�مر رضوري ویعرب عن ا�رتام القانون ا�ويل

  اخلامتة

مما الشك ف�ه ٔ�ن حممكة العدل ا�ولیة قدمت الك�ري وال�زال يف �دید من الزنا�ات ا�ولیة وسامهت 
ٕاىل �سو�ت وتقار�ت بني أ�طراف، لكن من �ة ٔ�خرى تعاين هذه احملمكة من �شلك ٔ�و ب�ٓخر يف الوصول 

بعض النقائص اليت تؤ�ر سلبا ٔ�و تقلل �ٔ�حرى من جنا�ة ٔ�داهئا يف بعض القضا�، وهذا راجع ٕاىل 
ا اخ�صاصاهتا املق�دة، وخصوصا يف التعامل مع �االت �دم املثول ٔ�ما�ا، كام ٔ�ن طبیعة أ�حاكم الصادرة عهن

بدورها �شوهبا نقص لعدم ٕالزام�هتا، لكن كذ� ی��غي �ىل القرارات الصادرة عن احملمكة �ش�ٔن �ل الزنا�ات 
ٔ�و القضا� املعروضة �لهيا، ٔ�ن �كون ٕالزام�ة �ىل امجلیع �ٔي �ام اكن الطرف ا�ي طبق �لیه احلمك سواء اكن 

معینة �لتق�د �لقرارات وال�ساهل مع ٔ�طراف  دو� عظمى ٔ�و دو� ضعیفة، ٔ�ن �نتقائیة يف الزام �ٔطراف
ٔ�خرى، هو ٔ�مر یقود دون شك لالمساواة وا�متیزي، لكن �ىل العموم یبقى ٔ�داء حممكة العدل ا�ولیة �ام شابه 
ٔ�داهئا بعض النقائص ٕاال ٔ�هنا �از ال غىن عنه يف �منیة العالقات ا�ولیة وجتوید قوا�د القانون ا�ويل، 

اء هذه احملمكة مزیدا من الصالح�ات اليت جتود ٔ�داءها لیكون ٔ�كرث فعالیة وجنا�ة، فالنظام واملطلوب هو ٕاعط
ا�ويل �شهد حتوالت كثرية وحتد�ت �برية �س�توجب �س�تع�ال بتحیني مجیع أ��زة ا�ولیة مبا فهيا م�ظمة 

 .أ�مم املت�دة، ومن �اللها �يق أ��زة التابعة لها ٔ�و املس�تق� عهنا

  وامشاله
  

الغرض، ميكن �ولتني ٔ�و ٔ�كرث ٔ�ن تتفقا �ىل ٕا�ا� �زاع قامئ ب�هنام ٕاىل حممكة العدل ا�ولیة عن طریق توق�ع اتفاق�ة تعقد ف� ب�هنام لهذا ) 1(
ممزية يف هذا  عند ذ� حيق �لمحمكة ٔ�ن تضع یدها �ىل الزناع مبجرد اس�تال�ا ٕاشعارا �التفاق�ة اخلاصة املوقعة بني ٔ�حصاب العالقة ؤ�مه

أ�سلوب هو جتنّب احملمكة ٔ�مر الطعن يف اخ�صاصها من ق�ل ٔ��د الفرقاء ف� لو قّدمت ا�عوى من طرف وا�د، كام هو م�ني يف 
  .ٔ� من النظام أ�سايس حملمكة العدل ا�ولیة/1الفقرة  38املادة 

املناز�ات اليت قد ت�شب يف املس�تق�ل ب�هنا وبني ا�ول أ�خرى وهو قد تق�ل ا�و� ٔ�یضًا �خ�صاص حممكة العدل ا�ولیة �لنظر يف ) 2(
ما �شلك تعهدًا �ملثول ٔ�مام احملمكة دون �ا�ة ٕاىل اتفاق �اص الحق ٕاذا ما �ش�ت م�ل هذه املناز�ات، ويف م�ل هذه احلا� تضع 

  .ىل احملمكةاحملمكة یدها �ىل ا�عوى مبجرد ق�ام ٕا�دى ا�ول املتعهد لها بتقدمي طلب وح�د إ 
ميكن ��ول أ�طراف يف النظام أ�سايس حملمكة العدل ا�ولیة ٔ�ن تعطي تعهدا واسعا يف ٔ�ي وقت �شاء ٕ��الهنا ق�ول �خ�صاص ) 3(

ا �لزايم �لمحمكة جتاه ٔ�ي دو� تق�ل بنفس التعهد يف املسائل املتعلقة بتفسري معاهدة او ب�ٔیة مس�ٔ� من مسائل القانون ا�ويل ٔ�و مب
یتعلق ب�ٔیة واقعة �كون من جراء وجودها �شوء خرق اللزتام دويل ؤ��ريا بصدد طبیعة ومدى التعویض النامج عن م�ل هذا اخلرق، 

  .من النظام �سايس حملمكة العدل ا�ولیة 34وفق ما �اء يف املادة 
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لالطالع �ىل الك�اب من �الل  ،26ص املت�دة، لٔ�مم الرئ�يس القضايئ اجلهاز عن ؤ�جوبة ٔ�س�ئ� ا�ولیة، العدل حممكة كتاب) 4(
 :الرابط التايل

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/faq_ar.pdf 
حمكة و�لخصوم من جراءات الك�ابیة �شمل ما یقدم �لمواليت �اء فهيا، ٔ�ن االٕ  سايس حملمكة العدل �ولیةمن النظام ا�ٔ  43/2املادة ) 5(

  .هيا مث من الردود ٕاذا اق�ضاها احلال، كام �شمل مجیع أ�وراق واملس��دات اليت تؤیدها�ا�ت �لاملذ�رات ومن االٕ 
، ص  2011مرص، دار ا�هنضة العربیة �ل�رش والتوزیع،  -، القاهرة8ا�ولیة، الطبعة  املنظامت قانون يف الوس�یط الوفا، ٔ�بو ٔ�محد) 6(

405.  
ا�ولیة، فإالجراءات املتبعة ٔ�مام احملمكة تنقسم ٕاىل قسمني، كتايب  العدل حملمكة أ�سايس النظام من (43) من �الل مضمون املادة) 7(

  . وشفه�ي
الو�ء واملس�شار�ن واحملامني، وفقا �لفقرة اخلامسة من لشهادة الشهود ؤ�قوال اخلرباء و إالجراءات الشفویة �شمل اس��ع احملمكة ) 8(

  .یة�لنظام أ�سايس حملمكة العدل ا�ول  43املادة 
�كون �لسات احملمكة �لنیة ما مل تقرر احملمكة �الف ذ� ٔ�و یطلب املتقاضون : ا�ولیة العدل حملمكة أ�سايس النظام من (46)املادة) 9(

  .�دم ق�ول امجلهور فهيا
یتوالها �ئبه، وٕاذا  یتوىل الرئ�س ٕادارة اجللسات، وعند وجود مانع �یه: ا�ويل العدل حملمكة أ�سايس النظام من (45) املادة) 10(

  .تعذرت رئاس�هتام �ل�لسة توىل ٔ�عامل الرئاسة ٔ�قدم القضاة احلارض�ن
العدل  حملمكة أ�سايس النظام من 47وفق ما �اءت به الفقرة الثانیة من املادة  ا�ولیة احملرض �كون هو و�ده احملرض الرمسي) 11(

  .ا�ولیة
التدابري املؤق�ة اليت جيب اختاذها حلفظ حق لك من أ�طراف وذ� مىت رٔ�ت ٔ�ن الظروف �لمحمكة ٔ�ن تقرر  1الفقرة  41املادة ) 12(

  .تقيض بذ�
 �یا� مل �كن أ��رية هذه ٔ�ن واعتربت والهرسك البوس�نة يف ا�و� صفة توفر بعدم أ�ويل ا�فع هذا �الل من یوغسالف�ا متسكت) 13(

 دایتون من اتفاق العارش البند ٔ�ن ٔ�ساس �ىل ا�فع رفضت احملمكة ٔ�ن �ري املسلح، الزناع ةرت ف ٔ�ثناء ا�و� مرتبة ٕاىل �رتقي س�یاد�
  .كدو� وجودها �رس 1995 لس�نة �لسالم

من النظام أ�سايس �لمحمكة ف�قول ٔ�نه ٕاذا رٔ�ت ٕا�دى ا�ول ٔ�ن لها مصل�ة ذات صفة قانونیة یؤ�ر فهيا احلمك يف  62حسب املادة ) 14(
فه�ي �شري ٔ�نه ٕاذا   63 ٔ�ما املادة. ٔ�ما البث يف الطلب �رجع أ�مر ف�ه ٕاىل احملمكة. ٔ�ن تقدم ٕاىل احملمكة طلبا �لتد�لالقضیة، �از لها 

اكنت املس�ٔ� املعروضة تتعلق بت�ٔویل اتفاق�ة بعض ٔ�طرافها دول ل�ست من ٔ�طراف القضیة فعىل املس�ل ٔ�ن خيطر ت� ا�ول دون 
ىل الو�ه املتقدم ٔ�ن تتد�ل يف ا�عوى فٕاذا يه اس�تعملت هذا احلق اكن الت�ٔویل ا�ي یقيض به احلمك كام حيق للك دو� ختطر �. ت�ٔ�ري

  .ملزما لها ٔ�یضا
  .31ص  ،املت�دة لٔ�مم الرئ�يس القضايئ اجلهاز عن ؤ�جوبة ٔ�س�ئ� ا�ولیة، العدل حممكة كتاب) 15(
ا�فاع عن مد�اه، �از �لطرف ا�ٓخر ٔ�ن یطلب ٕاىل احملمكة ٔ�ن حتمك � هو ٕاذا ختلف ٔ��د الطرفني عن احلضور ٔ�و جعز عن :  ٔ�وال) 16(

مث من ٔ�ن الطلبات  37و 36احملمكة ق�ل ٔ�ن جتیب هذا الطلب ٔ�ن تت��ت من ٔ�ن لها والیة القضاء وفقا ٔ�حاكم املادتني  �ىل: �نیا.بطلباته
  .تقوم �ىل ٔ�ساس حصیح من ح�ث الواقع والقانون

، �9امعة الكویت، ا��  -ا�ول، جملس ال�رش العلمي بني املناز�ات �ل يف ا�ولیة العدل حممكة فعالیة ىمد اجلندي، غسان) 17(
  .247-246، ص 3العدد 
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 2001نیویورك 56 ا�ورة الرمسیة، الو�ئق العامة امجلعیة ، 2000ٔ�غسطس /�ٓب/ ٕاىل یونیو /متوز/ 31 ا�ولیة، العدل حممكة تقار�ر) 18(
  .68- 67ص

املؤسسة اجلامعیة ��راسات وال�رش  والواقع، الطبعة أ�وىل، لبنان، النص بني ا�ولیة احملامك ٔ�حاكم تنف�ذ ٕاشاكلیة قيش، اخلري) 19(
  .11، ص 2000والتوزیع، 

 إالسك�دریةاملعارف  م�ش�ٔة إالساليم، والفكر املعارص الفكر من لك دراسة – أ�مم قانون يف العامة الغنميي، أ�حاكم طلعت دمحم) 20(
  .791- 789، ص 1983

 .252، ص املرجع السابق قيش، اخلري) 21(
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   "اتفاق�ة �رس�مي احلدود البحریة بني �ر�یا ولی��ا منوذ�ا"

The Legal Implications to United Nations Documentation of International 
Treaties."The Maritime Border Documentation Treaty  
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 ملخص

هتدف ا�راسة ٕاىل معاجلة ٕاشاكلیة مرشوعیة اتفاق�ة �رس�مي احلدود البحریة بني �ر�یا ولی��ا، و�ل 
�شاكل املتعلق بت�دید اجلهة ا�تصة ٕ��رام املعاهدات واع�دها، و�ركز �ىل ا�راسة �ىل الوضع القانوين 

م، وكام هتدف ا�راسة لت�دید 1982الب�ار �ام  �لم�االت واحلدود البحریة وفقا التفاق�ة أالمم املت�دة لقانون
وحتلیل االٓ�ر املرتتبة �ىل ٕا�رام هذه االتفاق�ة �ل�س�بة ٔالطراف االتفاق�ة ودول اجلوار، ولتحق�ق ٔاهداف 
ا�راسة اس�ت�دم الباح�ون املهنج الوصفي الت�لیيل من �الل حتلیل النصوص القانونیة لالتفاق�ة واملبادىء 

ٔان توثیق أالمم املت�دة : وقد �لصت ا�راسة ٕاىل مج� من النتایٔج والتوصیات ٔامهها. ات الص�القانونیة ذ
التفاق �رس�مي احلدود البحریة الرت�یة ا�لی��ة قد ٔاضفت الرشعیة القانونیة ا�ولیة لالتفاق�ة ؤان هذا التوثیق  

ایٔیة �رعى املصل�ة العامة ٔالطراف االتفاق�ة، واكن من مبثابة ا�رتاف دويل حبق لی��ا و�ر�یا يف ٕا�رام اتفاق�ات ثن
ٔا�رز التوصیات لٔالمم املت�دة ٔان تقوم مبتابعة تطبیق املذ�رة وآ�رها القانونیة املرتتبة، وٕالزام أالطراف أالخرى 

  .بعدم التعرض لطريف االتفاق ٔاو إالرضار حبقوقهم

  .�رس�مي احلدود - املعاهدات -أالمم املت�دةتوثیق  - قانون الب�ار :اللكامت املف�اح�ة

Summary  

The study aims to address the problem related to the legality of Maritime Border 
Demarcation Treaty between Turkey and Libya, then to solve the legal problem related to 
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determining the competent authority which commissioned to conclude and adopt treaties.The 
study focused on the legal status of maritime areas and borders in accordance to 1982 United 
Nations Treaty on the Law of Sea. One of the most significant objectives of this study is to 
identify and analyze the implications of conclusion of this treaty according to the treaty's 
parties and neighboring countries. In order to achieve the objectives of this study, the 
researchers used the descriptive and analytical approach by analyzing the legal texts of the 
treaty and related legal principles. Thus, the study concluded with a set of results and 
recommendations, the most important of which are: The United Nations documentation of the 
Turkish-Libyan maritime border demarcation treaty gave an international legal legitimacy to 
the treaty, so accordingly, this documentation is an international recognition of Libya and 
Turkey's right which guarantee a conclusion of such bilateral treatiesthat protect the public 
interest for the treaty's parties. One of the most notable recommendations was that United 
Nations should follow up implementation of the treaty and its legal implications, in addition 
to oblige other parties not to violate the rights of treaty's parties.  

key words: Law of the Sea, United Nations Documentation, Treaties, Border 
Demarcation. 

  مقدمة

ٕان ٕاقلمي ا�و� هو إالطار ا�ي متارس ف�ه اخ�صاصاهتا اكفة، و�شمل إالقلمي الربي والبحري واجلوي  
ٔ�یضًا، و�رى الباح�ون ٔ�ن حق ا�و� �ىل ٕاقلميها هو حق س�یادة یت�دد بنطاق إالقلمي و�متثل يف ق�ا�ا ببعض 

س�یادیة �لمصل�ة العامة، م�ل �زع امللك�ة و�س��الء املؤقت وحتدید ٔ�قىص �لملك�ة، يف �ني الترصفات ال 
، هذا وٕان )إالقلمي(ول�س �ىل أ�ش�یاء ) أ�فراد(�رى بعض الفقه ٔ�ن الس�یادة ٕامنا �رد �ىل أ�ش�اص 

ته �جامد ف��ٔ�ذ الباح�ون یعتربون ٔ�ن هذه الس�یادة اليت �شمل أ�ش�اص ت�سحب �ىل إالقلمي لتالمئ طبیع 
معىن الس�یطرة والهمينة وإالرشاف �لیه وحامیته، ومبق�ىض هذه الس�یادة متت� ا�و� حقوق واخ�صاصات 
متارسها يف موا�ة الغري كتقر�ر امللك�ة اخلاصة وحام�هتا وحتدیدها، وما دام ٔ�ن للك دو� ٕاقلمي فال بد ٔ�ن 

غموض وال تؤدي �لزنا�ات، فلكام اكن التعیني دق�قًا لٕالقلمي �كون هذا إالقلمي معینا بطریقة ال تثري ا�ل�س وال
لكام متتعت ا�و� �الس�تقرار وأ�من والطم�ٔن��ة يف �القاهتا مع ا�ول ا�اورة وا�متع ا�ويل، مفن ٔ��ل ذ� 

رات تل��ٔ ا�ول لعملیة قانونیة وف�یة �متثل يف حتدید وختطیط احلدود من �الل املعاهدات ا�ولیة والقرا
التحكميیة ٔ�و القضائیة الصادرة من احملامك ا�ولیة و�ري ذ� من املس��دات والو�ئق والطرق القانونیة، ٕاذن 
فٕان الطریقة اليت س�ن��اولها يف مقالتنا هذه يه �رس�مي احلدود عن طریق املعاهدات ا�ولیة وتوثیق هذه 

االتفاق : "ب�ٔهنا) 3(م املعاهدة يف املادة 1969املعاهدة �ى أ�مم املت�دة، ولقد عرفت معاهدة ف�نا لعام 
ا�ويل املعقود بني ا�ول يف صیغة مك�وبة وا�ي ینظمه القانون ا�ويل سواء تضمنته وثیقة وا�دة ٔ�و وثیق�ان 

، وٕان �رس�مي احلدود يف م�طقة الرشق أ�وسط و�اصة يف "م�صلتان ٔ�و ٔ�كرث �ام اكنت �سمیته اخلاصة
یتضمنه من �ٓ�ر قانونیة �برية �اصة بعد ٕا�شاء م�تدى الغاز حوض البحر املتوسط حيظى ب�ٔمهیة �لغة نظرًا ملا 
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�لرشق أ�وسط بني مرص والك�ان الصهیوين وفلسطني وٕایطالیا وأ�ردن وقربص والیو�ن، واملفاوضات 
 .اجلاریة بني لبنان والك�ان الصهیوين حول �رس�مي احلدود �ر�ایة ٔ�ممیة وسط اس��عاد واحض لرت�یا ولی��ا

  �ٔمهیة ا�راسة

االتفاقات املتالحقة لرتس�مي احلدود بني دول حوض رشق البحر املتوسط ؤ�مهیة معرفة ت�ٔثري لك   .1
  .اتفاق من الناح�ة القانونیة

ٔ�مهیة املنطقة البحریة �ق�صادیة يف رشق البحر املتوسط خصوصًا بعد اك�شاف مكیات الغاز   .2
  .الك�رية والرثوات املهمة

  .مجهوریة �ر�یا ودو� لی��ا وسط جتاذ�ت يف الرٔ�ي حول هذه املذ�رة توق�ع مذ�رة التفامه بني  .3

  �ٔس�باب اخ�یار موضوع ا�راسة

  .الوضع القانوين املعقد يف لی��ا واخلالف حول احلدود املائیة يف البحر املتوسط  .1

حتر�ها اقرتاب مو�د ٕا�الن �ر�یا عن الت�لل من الزتاماهتا الناش�ئة عن معاهدة لوزان اليت ق�دت   .2
  .واس��رها أ�م�ل لرثوات البحر أ�بیض املتوسط

  فرضیة ا�راسة

تفرتض املقا� ٔ�ن س�یادة ا�و� �ىل ٕاقلميها تتضمن حق �رس�مي احلدود لضامن اس�تقرارها ؤ�مهنا، كام 
ت�دة، وتفرتض وتفرتض ا�راسة قانونیة مذ�رة التفامه املوقعة �ن �ر�یا ولی��ا، �اصًة بعد ٕامتام توثیقها �ٔ�مم امل 

  .املقا� ٔ�یضًا ٔ�ن لرت�یا احلق يف عقد هذه املذ�رة

  ٕاشاكلیة املقا�

يف ظل تعدد االتفاق�ات ا�ولیة بني ا�ول ا�اورة �لی��ا و�ر�یا وتعارض هذه ا�ٓ�ر مع بعضها، 
ا�تصة  ورضورة بیان مرشوعیة االتفاق الرتيك ا�لیيب �ش�ٔن �رس�مي احلدود، وتوضیح ٕاشاكلیة حتدید اجلهة

ٕ��رام املعاهدات يف لی��ا، ف�مكن املشلكة �ینا ٔ�نه هل ت� املذ�رة �رتب �ٓ�رًا قانونیة �ىل ٔ�طراف االتفاق�ة 
  وا�ول ا�اورة يف ظل توثیق أ�مم املت�دة لالتفاق�ة؟

  �ٔهداف املقا�

  .معاجلة ٕاشاكلیة مرشوعیة االتفاق بني �ر�یا ولی��ا  .1

  .ادقة الناقصة من طرف لی��ا �ىل االتفاق�ةمعاجلة ٕاشاكلیة املص  .2
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  .م1982دراسة الوضع القانوين �لم�االت البحریة وفق اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار �ام   .3

  املهنج العلمي

املهنج العلمي ا�ي س�نقوم �تبا�ه يف هذه املقا� هو الوصفي الت�لیيل وذ� من �الل حتلیل مذ�رة 
قوا�د القانونیة ا�ولیة اخلاصة ٕ��رام املعاهدات وحتلیل القوا�د اليت حتدد اجلهة ا�تصة ٕ��رام التفامه وحتلیل ال

املعاهدات، ولقد اس�ت�دم الباح�ون ٕاىل �انب ذ� �ٔسلوب املقابالت العلمیة مع قامات �لمیة قانونیة رف�عة 
  .عبد القادر جرادة. م�ل د

  و�رس�مي احلدود البحریةماهیة املعاهدات ا�ولیة : املبحث أ�ول

ٕان املعاهدات ل�ست ولیدة العرص احلدیث فلقد عرفت العصور القدمية املعاهدات ا�ولیة �وس�ی� 
اتصال، ح�ث ُعرفت املعاهدات يف احلضارات القدمية اكحلضارة املرصیة الفرعونیة وكذ� احلضارة البابلیة، 

معاهدات حتالف، هذا ولقد سعى الفقه ا�ويل ولقد اكنت املعاهدات ٔ�نذاك �ىل شلك معاهدات صلح ٔ�و 
  )1(.ٕاىل وضع قوا�د تنظم معلیة ٕا�رام املعاهدات �ع�د اتفاق�يت ف�ینا لقانون املعاهدات

ولبیان ماهیة املعاهدات س�ن��اول يف املطلب أ�ول مفهوم املعاهدات ا�ولیة، وس�ن��اول يف املطلب 
  .م املیاه ا�ا�لیة واملیاه إالقلميیةالثاين �رس�مي احلدود ح�ث س��عرف �ىل مفهو 

 مفهوم املعاهدات ا�ولیة  

  تعریف املعاهدة يف ا�لغة: �ٔوالً 

قال : )3(الوصیة، وأ�مان، وا�مة، والضامن،و�اء يف لسان العرب: العهد: )2(ورد يف القاموس احملیط
�لیه، ولك ما بني العباد من والعهد هو لك ما عوهد هللا " ؤ�وفوا �لعهد ٕان العهد اكن مس�ئوالً : "تعاىل

  .املواثیق، والعهد هو الوصیة والتقدمٕاىل املرء يف اليشء، وأ�مان،و�لتقاء

  تعریف املعاهدة يف اصطالح الفقهاء: �نیاً 

اتفاق مك�وب بني خشصني من ٔ�ش�اص القانون ا�ويل العام، : "املعاهدة ب�ٔهنا)4(ولقد عرفه بعض الفقه
  ".تطلق �لیه، یمت ٕا�رامه وفقًا ٕالحاكم القانون ا�ويل هبدف ٕا�داث ٔ��ر قانونیةٔ�ً�اكنت ال�سمیة اليت 

معل قانوين مك�وب ی�ش�ٔ عن توافق ٕارادة خشصني ٔ�و ٔ�كرث من ٔ�ش�اص : "ب�ٔهنا )5(ف� عرفها البعض
دیلها ٔ�و القانون ا�ويل بقصد ٕا�داث ٔ��ر قانونیة معینة يف العالقات ا�ولیة، ٕاك�شاء مراكز قانونیة ٔ�و تع

  .ٕالغاهئا وختضع �لقانون ا�ويل



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
The Fifth Issue- November2020. 

 

ت ارا ون اما  

 .2020 م-ااد 
 

  

 

 

152 

 

االتفاقا�ويل : "ب�ٔهنا) 2(يف املادة املعاهدةم جند ٔ�هنا عرفت 1969وعند الرجوع التفاق�ة ف�ینا لعام
املعقود بني ا�ول يف صیغة مك�وبة وا�ي ینظمه القانون ا�ويل، سواء تضمنته وثیقةوا�دة ٔ�و وثیق�ان 

  ".)6(میته اخلاصةم�صلتان ٔ�و ٔ�كرث �ام اكن �س 

 رس�مي احلدود البحریة�  

  تعریف املیاه ا�ا�لیة: �ٔوالً 

ت� أ�جزاء من البحر اليت تتغلغل يف ٕاقلمي ا�و� : "املیاه ا�ا�لیة ب�ٔهنا 1982یعرفقانون الب�ار لعام 
ب�ٔ�ايل الب�ار وتتدا�ل فهيواليت حبمك موقعها ختضع لقوا�د �اصة �ري القوا�د اليت س�بق ذ�رها، ولها �القة 

  )7(".والبحر إالقلميي �ري ٔ�هنا �شمل املوا� وأ�حواض البحریة واخلل�ان والب�ار ا�ا�لیة 

ا�كتور هذا ومتتد س�یادة ا�و� �ىل املیاه الواقعة مضن اقلميها ٔ�و �ىل شواطهئا �شلك م�درج، ویعرف 
ملها دا�ل اقلمي ٕا�دى ا�ول،م�ل أ�بیض فريوس�یا الب�ار املغلقة الواقعة �اك: " املیاه ا�ا�لیة ب�ٔهنا ح�ا ��ىس

م�ًال،ومتارس ا�و� �ىل م�اهها  24يف �ر�یا، وكذ� املوا� واخلل�ان اليت تقل ف�حهتا عن " وان"وحبرية 
ا�ا�لیة صالح�ات اكم� ح�ث حيق لها ٔ�ن متنع السفن أ�ج�بیة من ا�خول ٕا�هيا ٕاال ما اكن مهنا حبا� اخلطر 

  )8(.احملدق

  تعریف املیاه إالقلميیة: �نیاً 

يه ٕا�دى املناطق البحریة اليت �شمل مجموع م�اه الب�ار واحملیطات و اليت متارس ا�و� �لهيا اكمل 
س�یادهتا �جزء ال یتجزٔ� من �ٔراضهيا، ويه املیاه احملصورة بني املیاه ا�ا�لیة واملیاه ا�ولیة وفق قوانني �اصة 

�ة البحریة والشحن البحري، �الوة �ىل �س�تفادة الاكم� من الرثوات البحریة هبا متكهنا من حریة املال
الغاز، واس��ر املصادر س�تخراج البرتول و ، واصید أ�سامك: م�ل  )9(والاكئنات احلیة املوجودة هبذه املنطقة

، ولقد حسمت اتفاق�ة البحریة، واس�تغالل الرثوات املائیة الطبیعیة املوجودة هبا، والتنق�ب عن النفط والغاز
للك دو� احلق يف ٔ�ن : "عرض البحر إالقلميي، جفاء يف املادة الثالثة  1982أ�مم املت�دة لقانون الب�ار �ام 

م�ًال حبرً�مق�سة من خطوط أ�ساس املقررة وفقا لهذه  12حتدد عرض حبرها إالقلميي مبسافة ال تت�اوز 
  ".)10(االتفاق�ة

ابعة �ىل ٔ�ن احلد اخلار� �لبحر إالقلميي هو اخلط ا�ي �كون بعد لك نقطة هذا ولقد نصت املادة الر 
  .)11(�لیه عن ٔ�قرب نقطة �ىل خط أ�ساس مساوً� لعرض البحر إالقلميي

  و�ددت االتفاق�ة خط أ�ساس العادي لق�اس عرض البحر إالقلميیب�ٔنه �د ٔ�دىن اجلزر �ىل ام�داد 
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  .)12(عرتف هبا رمسیًا، مع وجود اس�ت��اءات نصت �لهيا االتفاق�ةالسا�ل كام هو م�ني �ىل اخلرائط امل

  تعریف املنطقة املتامخة: �لثاً 

يه م�طقة من ٔ��ايل الب�ار جتاور م�ارشة البحر إالقلميي ��و� الشاطئیة وتبارش �لهيا بعض 
ممارسة بعض السلطات �خ�صاصات يف الشؤون �ق�صادیة واملالیة وامجلر�یة والصحیة، كام �كون ��و� 

  .)13(�لهيا من ٔ��ل احملافظة �ىل �ٔمهنا و�ىل ح�ادها يف �ا� احلرب

ويف ٕاطار السعي ا�امئ ��ول البحریة من �ٔ�ل حامیة مصاحلها املادیة وامجلر�یة �ٔصبحت املنطقة 
البحر إالقلميي واملنطقة  املتامخة نظامًا عرف�ًا من ٔ�نظمة القانون ا�ويل ق�ل ٔ�ن یمت اع�دها ٔ�ثناء توق�ع اتفاق�ة

  .م�ًال حبرً� من خط أ�ساس ا�ي یقاس م�ه عرض البحر �قلميي ٢٤املتامخة،ويه متتد مسافة 

  تعریف املنطقة �ق�صادیة اخلالصة: رابعاً 

م�ًال حبرً� من خط أ�ساس ا�ي یقاس م�ه عرض البحر إالقلميي ) 200(يه املنطقة املمتدة ملسافة 
و�ريها  73و 62و 61و 56 مجمو�ة من احلقوق متارسها �ىل هذه املنطقة حبسب نصوص املواد ومتت� ا�و�

  :، ويه �ىل النحو التايل)14(م1982من مواد اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام 

م�ل النفط والغاز و�س�تفادة من طاقة الر�ح : �س�تكشاف والتنق�ب عن املوارد الطبیعیة  .1
  .يف ٕانتاج الطاقة والتیارات

  .حق ا�و� السا�لیة يف حفظ املوارد احلیة و�نتفاع مهنا وتنظمي الصید يف هذه املنطقة .2
حق املطاردة احلث��ة، وذ� لغرض فرض ام�ثال السفن أ�ج�بیة لقوان�هنا، فلها ٔ�ن تقوم بتف��ش هذه  .3

  .السفن، ولكن ال حيق ��و� السا�لیة فرض ٔ�ي عقوبة �ىل هذه السفن
  .ٕاقامة اجلزر وامل�ش�ٓت �ق�صادیة .4
إالرشاف �ىل البحث العلمي واحملافظة �ىل الب��ة من التلوث وذ� بنص قوانني ملنع تلویث الب��ة  .5
  .البحریة
حيق لها ٔ�ن متنح �راخ�ص تنق�ب واس�تغالل �لمواد احلیة و�ري احلیة يف �دود م�طقهتا �ق�صادیة  .6
  )15(.اخلالصة

  اجلرف القاري: �امساً 

هو قاع البحر وما حتته من املسا�ة املمتدة حتت املاء ا�اورة �لشاطئ �ارج نطاق البحر إالقلميي "
حىت معق م�يت مرت ٔ�و ٕاىل ٔ�بعد من ذ� مىت اكن معق املیاه �سمح �س�تغالل املوارد الطبیعیة �لمسا�ة 

  ".)16(املذ�ورة وكذ� قاع البحر وما حتته من املسا�ات املامث� ا�اورة اجلزر
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م تعریف اجلرف القاري 1982من اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام  76هذا ولقد ذ�رت املادة 
�ش�متل اجلرف القاري ٔ�ي دو� سا�لیة قاع و�طن ٔ�رض املسا�ات املغمورة اليت متتد ٕاىل ما وراء : "بقولها

ا�و� الربي حىت الطرف اخلار� احلافة القاریة �ٔو حبرها إالقلميي يف مجیع ٔ�حناء �م�داد الطبیعي ٕالقلمي ت� 
م�ل حبري من خطوط أ�ساس اليت یقاس مهنا عرض البحر إالقلميي ٕاذا مل �كن الطرف  200ٕاىل مسافة 

  ".)17(اخلار� احلافة القاریة ميتد ٕاىل ت� املسافة

یادهتا ال متتد لطبقات هذا و�كون ��و� السا�لیة ٕاماكنیة اس�تغالل جرفها القاري �لتنق�ب،لكن س� 
البحر العلیا ٔ�ن اجلرف القاري ام�داد �لمسا�ات املتوا�دة حتت البحر، كام ٔ�نه ال حيق ٔ�ي ٔ��د ٔ�ن یقوم 
بعملیات التنق�ب ٕاال بعد احلصول �ىل موافقة ا�و� السا�لیة، ٕاال ٔ�نه ميكن �ول ٔ�خرى ومن �الل 

اكبالت �ىل اجلرف القاري، وعندما تت�اور ا�ول يف  الت�س�یق مع ا�و� السا�لیة ٔ�ن متد ٔ��ب�ب وتضع
م اليت مسحت لهذا 1982من اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام  ٨٣السوا�ل یطبق �لهيا نص املادة 

  .)18(من االتفاق�ة 15ا�ول املتقاب� ب�سویة الزنا�ات طبقًا �لجزء 

  اجلزر: سادساً 

، ولقد م�حهتا اتفاق�ة ")19(وحماطة �ملاء وتعلو �لیه يف �ا� املد يه رقعة من أ�رض م�كونة طبیعیاً "
م احلق يف ٔ�ن �كون لها جماالت حبریة اك�و� السا�لیة واملیاه إالقلميیة 1982أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام 

  .واملنطقة املالصقة واملنطقة �ق�صادیة اخلالصة واجلرف القاري

  القانونیة ملذ�رة التفامهالطبیعة : املبحث الثاين

  اجلهة املسؤو� عن ٕا�رام املعاهدات يف �ر�یا ولی��ا: �ٔوالً 

يف �ر�یا یعترب الرئ�س هو اجلهة ا�تصة ٕ��رام املعاهدات ا�ولیة �رشط ٔ�ن تمت املصادقة �لهيا من ق�ل 
ث عهنا فقد حتقق هذا ، ووفقًا ملذ�رة التفامه اليت نت�د)20(الربملان الرتيك وذ� حسب دس�تور امجلهوریة

الرشط، لكن يف املقابلاكنت اجلهة الرمسیة ا�لی��ة اليت وقعت �ىل هذااالتفاق يه حكومة الوفاق الوطين اليت 
م مبدینة الص�ريات املغربیة، فهل �ك�سب هذه �17/12/2015شلكت وفق اتفاق س�یايس موقع بتارخي 

  تصة يف ٕا�رام املعاهدات والتوق�ع �لهيا؟احلكومة الرشعیة القانونیة وا�س�توریة؟ وهل تعترب خم 

ٕان حكومة الوفاق الوطين ا�لی��ة مل یمت متر�رها �رب الربملان ا�لیيب املنتخب من الشعب، ٕاضافة �� 
فٕان هذا جملس الوزراء یعاين من نقص واحض يف العضویة و�لل بني يف متثیل مجیع املناطق ا�لی��ة، فهل 

  الرئايس عقد م�ل هذه االتفاق�ات؟ �كون من صالح�ات رئ�س ا�لس
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ا�لس الوطين �نتقايل "م توحض ٔ�ن 2011من إال�الن ا�س�توري ا�لیيب لعام  17ٕان نص املادة 
املؤقت هو �ٔ�ىل سلطة يف ا�و� ویبارش ٔ�عامل الس�یادة العامة مبا يف ذ� ال�رشیع ووضع الساسة العامة 

، ووفقًا لها النص فٕان التصدیق �ىل املعاهدات ال �كون من "یةواملصادقة �ىل املعاهدات ا�ول ... ��و� 
اخ�صاص رئ�س ا�لس فقط، بل من اخ�صاص ا�لس اكمًال، وٕان ق�ام ا�لس �ملصادقة �ىل املعاهدات 

  .)21(�لصورة املطلوبة ال یمت يف احلا� اليت �شهد فهيا ا�لس اس�تقا� ومقاطعة بعض أ�عضاء

ٔ�عضاء ا�لس ال �كفي لو�ده حىت یمت ٕا�رام املعاهدة �لصورة القانونیة  هذا وٕان رشط اك�ل
الصحی�ة، ذ� ٔ�ن ال�رشیعات ا�لی��ة �شرتط مصادقة السلطة ال�رشیعیة يك ید�ل االتفاق �زي التنف�ذ، 

 جملس الوزراء �لك ول�س رئ�س ا�لس م�فردًا مي�: "من اتفاق الص�ريات �ىل ما یيل 8فقد نصت املادة 
ف�عد ق�ام " صالح�ة عقد االتفاقات واملعاهدات ا�ولیة �ىل ٔ�ن تمت املصادقة �لهيا من ق�ل جملس النواب

ٔ�ربعة ٔ�عضاء بتقدمي اس�تقا�هتم مل یتحقق هذا البند، ٕاضافة ٕاىل ٔ�مر �م �دًا �متثل يف املشالك ا�ا�لیة 
ادقة من ق�ل جملس النواب ٔ�مر ٔ�ش�به و�نقسام الس�یاس�یة ا�ي تعاين لی��ا مهنام، مما جيعل حتقق املص

  . )22(�ملس�تحیل يف ظل هذا الوضع الراهن

ومن هذا املنطلق یطرح الباح�ون �ساؤل ذو ٔ�مهیة �برية یتعلق مبدى ت�ٔثري هذا اخللل �ىل مذ�رة 
  .التفامه لت�د ٔ�ن هذا اخللل ال یؤ�ر �ىل الرشعیة ا�ولیة �لمذ�رة طاملا مت توثیقها يف أ�مم املت�دة

ولعل الالفت لنا مجیعًا هو رس�ة املصادقة �ىل هذه االتفاق�ة يف ٔ�روقة صنع القرار يف �ر�یا، ومن 
�الل حبثنا عن الس�ب القانوين وراء ذ� تبني لنا ٔ�ن �لتارخي دور يف �شك�ل هذه الواقعة القانونیة املمتث� 

سعى �لت�لل من اتفاق�ة لوزان اليت ٔ��لنت بتوق�ع االتفاق�ة ذ� ٔ�ن �ر�یا وحبسب ا�كتور عبد القادر جرادة � 
س�نة، لكهنا �س��د ٕاىل ٔ�ن  100و�رى ٔ�نه ال �رد فهيا ما یف�د ب�ٔن مدهتا  هزمية �ر�یا ؤ�حق�ة الیو�ن �جلزر،
م ٕالهناء الزتاماهتا املرتتبة �ىل 2023س�نة و�لتايل حترض نفسها يف �ام  99ٔ�كرب مدة اتفاق�ة يف العامل بلغت 

لوزان، ومبجرد ا�هتاء الفرتةفس��حث عن حقوقها أ�خرى واليت من بعضها النفط والتنق�ب واجلزر، اتفاق�ة 
�ري ٔ�ن �ر�یا تبحث عن موضع قدم لها ف� خيص الطاقة من �الل االتفاق�ة مع الرساج يف لی��ا �ىل �دود 

  .)23(مشرتكة ب�هنم

  تعلیق قانوين �ىل مذ�رة التفامه: �نیاً 

   اجلرف القاري و�دود املنطقة �ق�صادیة اخلالصة: املادة أ�وىل
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تبدٔ� �دود اجلرف القاري واملنطقة �ق�صادیة اخلالصة بني امجلهوریة الرت�یة ودو� لی��ا يف البحر  - 1
: وحىت النقطة ب) N-026'1911.640'E"13.720"16"34: (أ�بیض املتوسط من النقطة �ٔ 

)34"09"07.9N-026"39"06.3"E(  
�دود اجلرف القاري واملنطقة �ق�صادیة اخلالصة احملددة يف الفقرة أ�وىل من هذه املذ�رة مت توضیح  - 2

 INT308 Nautical Chart (Data Source: BA 183 Chart Ed.199  :يف اخلریطة البحریة رمق
ن مض) 1ملحق(ؤ�یضًا مت توضیح إال�داثیات يف اخلریطة املرفقة يف ) 1ملحق( 1:1.102.000مبق�اس رمس 

لتوضیح إال�داثیات اجلغراف�ة املذ�ورة يف ) WGS_84 Datum(نظام ٕا�داثیات اخلریطة �س�ت�دام 
  .الفقرة أ�وىل

  .)24() 2ملحق(مت توضیح إال�داثیات اخلاصة بنقاط أ�ساس لت�دید خط الوسط يف - 3

�لجرف القاري ی�ساءل الباح�ون عن ٔ�حق�ة الب��ن يف هذا الت�دید ا�ق�ق  :التعلیق �ىل هذه املادة
واملنطقة �ق�صادیة اخلالصة دون �شاور مع ا�ول ا�اورة، و�رى ٔ�ن س�یادة ا�و� �ىل ٔ�راضهيا ت��ح لها 

  .ذ�، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن توثیق أ�مم املت�دة لهذه املعاهدة مل �كن لیمت لوال ٔ�حق�ة الب��ن بذ�

  مالحق مذ�رة التفامه: املادة الثانیة

ار ٕا�هيام يف القرنني الثانیة والثالثة من املادة أ�وىل جزء ال یتجزٔ� من هذه یعترب امللحقات املش
  )25(.املذ�رة

هذه املادة وحضت �شلك ال یدع جماًال �لشك ٔ�و اخلالف القانوين ب�ٔن  :التعلیق �ىل هذه املادة
اخلالف �ىل هذه  ا�یبا�ة واملالحق هلام نفس القوة إاللزام�ة،فرنى �ٔن هذا ٔ�قرب �لصواب وم�عًا ملزید من

  .املذ�رة

  ال�سجیل: املادة الثالثة

فور دخول هذه املذ�رة ح�ث التنف�ذ یمت �سجیلها �ى السكرترية العامة لٔ�مم املت�دة وفقا �لامدة 
  . )26(من م�ثاق أ�مم املت�دة) 102(

هدة ولك لك معا -1: "من م�ثاق أ�مم املت�دة �ىل ٔ�ن  102تنص املادة  :التعلیق �ىل هذه املادة
بعد العمل هبذا االتفاق جيب ٔ�ن �س�ل يف ٔ�مانة " أ�مم املت�دة"اتفاق دويل یعقده ٔ�ي عضو من ٔ�عضاء 

ل�س ٔ�ي طرف يف معاهدة ٔ�و اتفاق دويل مل �س�ل وفقًا �لفقرة  - 2الهیئة ؤ�ن تقوم ب�رشه ب�ٔرسع ما ميكن، 
، ولقد "أ�مم املت�دة"ٔ�مام �ٔي فرع من فروع  أ�وىل من هذه املادة ٔ�ن �متسك بت� املعاهدة �ٔو ذ� االتفاق
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قامت �ر�یا ولی��ا يف ٕاطار السعي لتطبیق هذه املادة اليت وردت يف م�ثاق أ�مم املت�دة ب�سجیل مذ�رة 
  .)27(التفامه

  �ل الزنا�ات: املادة الرابعة

ا�بلوماس�یة �روح التفامه یمت �ل ٔ�ي �زاع ی�ش�ٔ عن تفسري ٔ�و تطبیق مذ�رة التفامه هذه �رب الق�وات 
من م�ثاق أ�مم املت�دة، ويف �ال وجود مصادر �روات طبیعیة يف املتانة ) 30(والتعاون املتباد� وفقا �لامدة 

�نتقادیة اخلالصة ٔ��د الطرفني متتد ملنطقة الطرف أ�خر، وميكن �لطرفني عقد اتفاق�ات لفرض اس�تغالل 
رشوع ٔ��د الطرفني يف ٕاجراء مفاوضات مع دو� ٔ�خرى لت�دید  هذه املصادر �شلك مشرتك، ويف �ال

املنطقة �ق�صادیة اخلالیة معها ٔ�و ميس إال�داثیات املوحضة يف املادة أ�وىل �ىل هذا الطرف ابالغ الطرف 
  .)28(أ�خر والتفاوض معه �خلصوص

من م�ثاق أ�مم املت�دة  33 هذه املادة من مذ�رة التفامه تتوافق ونص املادة :التعلیق �ىل هذه املادة
  .اخلاصة ب�سویة املناز�ات ا�ولیة

و�رى الباح�ون ٔ�ن الرشط املذ�ور هبذه املادة وا�ي یعين ال�شاور مع الطرف ا�ٓخر �ال �دوث 
مفاوضات مع دول ٔ�خرى یعترب ٔ�قرب لرشط ا�و� ا�ٔكرث ر�ایة، وا�ي یعين ٔ�ن لك طرف من أ�طراف 

ع طرف �ارج عن االتفاق فٕان الطرف أ�خر يف املعاهدة �س�تف�د تلقائیًا من هذه ٕاذا قام بعقد معاهدة م
  . )29(الرشوط

  املراجعة والتعدیل: املادة اخلامسة

جيوز ل� الطرفني ٔ�ن یقرتح مراجعة وتعدیل هذه املذ�رة �س�ت��اء املادتني أ�وىل والثانیة، بتقدمي  
  .)30(وات ا�بلوماس�یة ویمت التعدیل مبوافقة الطرفنياملقرتح كتابیًا �لمرشف أ�خر عن طریق الق�

اتفق الفریقان �ىل جواز تعدیل مواد املذ�رة �س�ت��اء املادتني أ�وىل والثانیة  :التعلیق �ىل هذه املادة
  .اليت �ركز املذ�رة �لهيام، و�رى الباح�ون �ٔن املواد أ�خرى ذات ٔ�مهیة وحبا�ة حلصانة من ٕاجراء ٔ�ي تعدیل

  الرس�ن: السادسةاملادة 

تد�ل مذ�رة التفامه هذه �زي التنف�ذ فور اس�تالم �ٓخر اشعار خطي من ق�ل �ٔ�د الطرفني مفادها 
  .)31(ٕامتام ٕاجراءات اع�دها �رب �رب الق�وات ا�بلوماس�یة وفقا لٕالجراءات القانونیة �� الطرف

م �ٓخر اشعار خطي یف�د ٕ�متام ال تعترب املذ�رة ساریة النفاذ فور اس�تال:التعلیق �ىل هذه املادة
  .ٕاجراءات �ع�د، ذ� ٔ�نه �س�بق ذ� لكه التصدیق �لهيا من ق�ل الربملان ا�لیيب وهذا ما مل حيدث
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  ا�ٓ�ر القانونیة املرتتبة �ىل توثیق أ�مم املت�دة لالتفاق الرتيك ا�لیيب: املبحث الثالث

  ا�ٓ�ر القانونیة واملادیة

رجب طیب ٔ�ردو�امنذ�ريت تفامه مع رئ�س ا�لس الرئايس �لحكومة ا�لی��ة فا�ز لقد وقع الرئ�س الرتيك 
الرساجوتتعلق املذ�رتني �لتعاون أ�مين والعسكري، وحتدید م�اطق الصالح�ة البحریة، هبدف حامیة حقوق 

  .الب��ن املن��قة عن القانون ا�ويل

 5بت�دید م�اطق الصالح�ة البحریة مع لی��ا، يف  ولقد صادق الربملان الرتيك �ىل مذ�رة التفامه املتعلقة
من  7اكنون أ�ول اجلاري، ف� �رشت اجلریدة الرمسیة ��و� الرت�یةاملذ�رة يف �ددها الصادر یوم /د�سمرب

  .الشهر ذاته

اكنون أ�ول اجلاري، ٔ�قر ا�لس الرئايس حلكومة الوفاق ا�لی��ة املعرتف هبا دولیًا، / د�سمرب 5ويف 
  .ريت التفامه املربم�ني مع �ر�یا حول ا�ال البحري والتعاون أ�مينمذ�

اكنون /د�سمرب 8ود�لت مذ�رة التفامه املتعلقة بت�دید م�اطق الصالح�ة البحریة�زي التنف�ذ رمسیًا يف 
  .أ�ول

وقال الرئ�س الرتيك رجب طیب ٔ�ردو�ان، ٔ�ن العمل �اٍر �ىل تدشني خط حبري بني �ر�یا ولی��ا، 
  .)32(ن نص االتفاق املربم بني الب��ن مت ٕارسا� ٕاىل أ�مم املت�دةو�ٔ 

و�ىل ٕا�ر ذ� فقد تقدمت ٔ�نقرة بطلب ٕاىل أ�مم املت�دة ل�سجیل مذ�رة التفامه املوقعة مع لی��ا حول 
  .حتدید م�اطق الصالح�ة البحریة

یق ت� املذ�رة �ى أ�مم وقد �اء الرد من أ�مم املت�دة بعد �سعة ٔ�شهر من هذا الطلب الرتيك بتوث 
/ س�مترب(يف ٔ�واخر الشهر املايض "�ٔنطونیو غوتري�س " املت�دة، ح�ث صادق أ�مني العام لٔ�مم املت�دة 

من م�ثاق أ�مم املت�دة�ىل مذ�رة التفامه املوقعة بني �ر�یا ولی��ا، واملتعلقة  102، ومبوجب املادة )ٔ�یلول
  .)33(�ن يف رشق املتوسطبت�دید م�اطق الصالح�ة البحریة �لب�

ٕان لك هذه أ��داث امل�سار�ة اليت ذ�ر�ها �ٓنفًا قد ٔ��رت مو�ة �ارمة من أ�س�ئ� اليت تتعلق مبذ�رة 
التفامه ٔ�و هبذه االتفاق�ة ٔ�و املعاهدة كام یطلق �لهيا البعض، وما مدى قانون�هتا؟ وما يه ا�ٓ�ر القانونیة اليت 

لهذه االتفاق�ة؟ وهل ٔ�ضفى توثیق أ�مم املت�دة الصفة الرشعیة لت�  �رت�ت �ىل توثیق أ�مم املت�دة
  االتفاق�ة؟
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و�رى البعض ٔ�ن ٕارصار �ر�یا يف امليض قدمًا هبذه املذ�رة والتحرك قانونّیًا لتوثیق املعاهدةرمغ �دم 
ول لرت�یا من خمالفهتا �لقانون یتضمن یؤكد حرصها �ىل ٕا�ساب املذ�رة الرشعیة ا�ولیة، فقد اكن الهدف ا�ٔ 

التقدم لٔ�مم املت�دة بطلب التوثیق هو ��رتاف أ�ممي بت� املذ�رة ؤ��ذ الرشعیة ا�ولیة، وهذا ما حصل 
  .�لفعل بعد توثیق أ�مم املت�دة لت� االتفاق�ة

 و�رى طائفة ب�ٔن توثیق املذ�رة قد �سف أ�قوال اليت اكنت تنادي ب�ٔن االتفاق�ة معدومة أ��ر القانوين
  .ؤ�نه ال ميكن �سجیلها �ى الهیئة أ�ممیة

ٕان التوثیق نتج عنه ا�رتاف ٔ�ممي وق�ول �لشخصیة القانونیة �لطرفني الرتيك وا�لیيب، و�اصًة الطرف 
ا�لیيب ا�ي اكن �راهن الك�ريون �ىل ٔ�نه ال حيق � عقد اتفاق�ة من هذا النوع، فالتوثیق اكن مبثابة ا�رتاف 

ذا النوع من االتفاق�ات،ؤ�نه بق�ول أ�مم املت�دة االتفاق�ةیمت ق�ول لك ما تتضمنه من بنود �حلق ا�لیيب بعقد ه
قانونیة مرتبطة بتعیني احلدود البحریة يف م�طقة رشق املتوسط بني �ر�یا ولی��ا، ویعين ٔ�یضًاحبسب أ�مانة 

ق املتوسط، كذ� تضمن �ر�یا العامة لٔ�مم املت�دة، ٔ�ن االتفاق�ة �رست حق �ر�یا ولی��ا القانوين يف رش 
ولی��ا يف ٔ�عقاب �سجیل اتفاق�ة احلدود البحریة ب�هنام ٔ�ممیًا حقهام يف املشاركة �رمس س�یاسات رشق املتوسط، 
وجنا�ام يف فرض نفس�هيام �ىل املشهد العبْني ٕاقلميیني، والوصول ٕاىل هذا �س�ت��اج مرتبط حبجم حماوالت 

واحلشد اليت رافق�ه،كذ� ال یقل �سجیل االتفاق�ة ٔ�مهیة عن مضموهنا  ٕاسقاطه وٕافشا� و�ود التعبئة
وبنودها �سرتاتیجیة �ل�س�بة لرت�یا ولی��ا، لكن اكن من ٔ��رز نتاجئها ��رتاف حبق حكومة الوفاق الوطين 

حقوق�ة  عقد م�ل هذه االتفاق�ات، طاملا ٔ�ن �ا�هتا يه حامیة مصاحل لی��ا وشعهبا، و�سجیل االتفاق�ة فرصة
  .)34(�دیدة للك اخلرباء والس�یاس�یني ا��ن راهنوا �ىل اس�ت�ا� ق�ولها، وب�هنم عوامص عربیة ؤ�وروبیة

ومن ا�ٓ�ر اليت حققها التوثیق وال�سجیل ٔ�ن االتفاق�ة الرت�یة ا�لی��ة قد م�حت الب��ن دورًا 
ید من مسا�ة اجلرف القاري التابعة هلام اسرتاتیجیًا يف املنطقة �ق�صادیة اخلالصة اليت جتمعهام، واليت سزت 

  .ب�س�بٍة �برية

ٕان مذ�رات التفامه واالتفاق�ات ا�ولیة قد لعبت دورًا هامًا يف �لق القوا�د القانونیة ا�ولیة، واليت 
من النظام أ�سايس حملمكة العدل ا�ولیة، )38(تُعترب املصدر الرئ�يس من ح�ث الرتت�ب الوارد يف املادة 

ٔ�كرث املصادر ش�یو�ًا يف القانون ا�ويل احلدیثؤ�كرثها وضو�ًا ؤ�قلها ٕا�رة �ل�الف، بل تُعد ا�ٔكرث ويه من 
  .)35(تعبريًا عن ٕارادة أ�طراف احلق�ق�ة

ش�ٔن دا�لییخص “ مذ�رة التفامه”هذا وتبقى مس�ٔ� ٔ�هلیة حكومة الوفاق الوطين يف حقها �لتوق�ع �ىل 
ٔ�نه مت “ مذ�رة التفامه”أ�طراف ا�ا�لیة املتناز�ة �ىل سلطة قرار رئاسة وق�ادة ا�و�، ٔ�ن ما ٔ�فاد يف ش�ٔن 
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�ىل رٔ�س من یعرتف هبم �وهنم ٔ�ش�اص التوق�ع �لهيا من ٔ�ش�اص اعتباریني بصفهتم املعرتف هبا دولیًا، و 
املظ� ا�ولیة العاملیة، وهو ما حيقق رشط أ�هلیة �ل�س�بة �لطرف “ م�ظمة أ�مم املت�دة”اعتباریني يه 

  .)36(ذات رشعیة دولیة ٔ�مام العامل ٔ�مجع“ مذ�رة التفامه”لتكون “امجلهوریة الرت�یة”ا�ٓخر 

  هوریة الرت�یةصادیة �ل�س�بة �لجم املاكسب الس�یاس�یة و�ق�

حمور قوة �ل�س�بة التفاق�ات وتفاهامت م�الحقة اكنت قد حصلت " مذ�رة التفامه " تضمن االتفاق�ة 
هذه رشيق البحر أ�بیض املتوسط، واكن من “ مذ�رة التفامه”بني دول مشاطئة حلدود البحریة املذ�ورة بـ 

  :مج� ما مضنته ت� املذ�رة ما یيل

املائیة وتقامس خطط ومشاریع التنق�ب عن الغاز واس�تخرا�ه وبیعهبتوازن ٕاقلميي تضمن �رس�مي احلدود 
ٔ�لف ) 190(�كون يه س�یدة املوقف فهيوكذ� تضمن توسع حصهتا املائیة املشاطئة لربها، ٕ�ضافًة تصل ٕاىل 

“ ن أ�زرقالوط”�یلو مرت مربع تقریبًا، وتضمن حتق�ق رؤ�هتا اليت اكنت قد ٔ�طلقهتا يف وقت سابق حتت امس 
مبا ی��اسب مع “ ٕاجية واملتوسط”واليت تضمن وضعها حلجر أ�ساس ف� خيتص �ش�ٔن املوارد الطبیعیة لبحري 

رؤ�هتا �سرتاتیجیة املس�تق�لیة، وكذ� تضمن اس�تقرار مركزها إالقلميي لیكون قوً�، أ�مر ا�ي یؤهلها فعلیًا 
الراهنة،  ٔ�یضًا قد متك�ت من �رس الطوق البحري ا�ي لتكون دولیًا حمل رٔ�ي ضالع يف الشؤون ا�ولیة 

  .)37(سعى لعزلها، بل تعدى أ�مر ٔ�كرث من ذ� يف �ٔن وضعت �دارًا یفصل بني الیو�ن وقربص الیو�نیة

  و�ق�صادیة �ل�س�بة �و� لی��ااملاكسب الس�یاس�یة 

مربع تقریبًا واليت اكنت قد ٔ��ذهتا �ٔلف �یلو مرت  39لقد اسرتدت لی��ا م�طقهتا البحریةوالبالغ مساحهتا 
وا�ي هدفت به الیو�ن �ٓنذاك ) م2014(الیو�ن عند حماو�هتا �رس�مي احلدود املائیة ا�لی��ة الیو�نیة �ام 

�لس�یطرة �ىل اكفة قطا�ات الغاز الطبیعي يف رشق البحر املتوسط �رب جز�رة �ریت،  وكام تضمن لی��ا 
اجلدید،  وتضمن لی��ا مشاركهتا يف “ الوطن أ�زرق”ی��ا معقًا اسرتاتیجیا يف �رس�مي �دودها املائیةمما مينح ل 

املس�تق�يل، كام و�كسب لی��ا “ املعرب”التحمك يف املوارد الطبیعة ومتام حصهتا فهيا،مع حتمكها يف هذا املضیق 
طاو� املفاوضات بغرض ٕارساء لفت ٔ�نظار الفوا�ل إالقلميیة وا�ولیة، ب�ٔمهیهتا اجلغراف�ة جمددًإال�ادة ملفها �ىل 

  .)38(م�ادئ �س�تقرار فهيا
ٔ�ما �ل�س�بة�لیو�ن فه�ي تعترب ٔ�هنا �ري ملزمة قانونیًا ب�ٔي تفامه �ريك لیيب، ٔ�ن ذ� یعد ٔ�مرًا م�اف�ًا �لواقع من 

يف ظل الناح�ة اجلغراف�ة �س�ب وقوع جز�رة �ریت الیو�نیة بني السا�لني الرتيك وا�لیيب،وی�ٔيت هذا املوقف 
تصا�د التو�ر بني الیو�ن و�ر�یا �ىل �لف�ة ٔ�عامل التنق�ب الرت�یة عن الغاز يف رشق املتوسط ق�ا� جز�رة 

  .)39(قربص
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ٔ�ما �ل�س�بة جلهوریة مرص العربیة فقد وصفت اخلارج�ة املرصیة املذ�رة الرت�یة ا�لی��ة ب�ٔهنا معدومة أ��ر 
یايس خيول جملس رئاسة الوزراء ا�لیيب لكه ول�س رئ�س ا�لس الس� " الص�ريات"القانوين، معتربة ٔ�ن اتفاق 

م�فردًا بعقد االتفاقات ا�ولیة، لكن رس�ان ما �راجعت مرص عن ذ� فقالت يف ترصحيات لها ٔ�ن مذ�رة 
  .)40(التفامه الرت�یة ا�لی��ة لن تؤ�ر �لهيا من الناح�ة العملیة

  اخلامتة

لمعاهدات ٔ�و االتفاق�ات ٔ�و مذ�رات التفامه بني ا�ولتعترب من ٕان معلیة �سجیل وتوثیق أ�مم املت�دة �
إالجراءات املهمة اليت یرتتب �لهيا الك�ري من ا�ٓ�ر، سواء من اجلانب القانوين ٔ�و اجلانب املادي الواقعي �ىل 

� �ٍد سواء، هذا وٕان التوثیق یعرب عن مفهوٍم واحضٍ ال شك ف�ه ٔ�ال وهو ٕاضفاء الرشعیة ا�ولیة �ىل ت
املعاهدة ٔ�و مذ�رة التفامه اليت مت توثیقها و�سجیلها �ى أ�مم املت�دة، بل وُحتمل ا�ول اليت تت�اوز هذه 

  .املعاهدة لاللزتامات ا�ولیة يف �ال �عتداء �ىل مت توثیقه واالتفاق �لیه

  :مههاوقد �لص الباح�ون من هذه ا�راسة ٕاىل مجمو�ة من النتاجئ والتوصیات واليت اكن من �ٔ 

  :النتاجئ

�متتع ا�و� حبق الس�یادة وا�ي �شمل الس�یادة �ىل أ�ش�اص وی�سحب �ىل إالقلمي لیالمئ طبیعته  .1

�جامد فمتت� من �ال� الس�یطرة والهمينة وإالرشاف �ىل إالقلمي وحامیته، ومبق�ىض هذه الس�یادة متت� ا�و� 
 .حقوق واخ�صاصات متارسها يف موا�ة الغري

دو� ٔ�و ٔ�كرث ٔ�ن تقوم ٕ��رام اتفاق�ة ٔ�و معاهدة ٔ�و مذ�رة تفامه مع دو� ٔ�خرى لكن دون ٔ�ن حيق ٔ�ي  .2
 .ميس هذا االتفاق حبقوق الغري ٔ�و ميثل ٔ�ي اعتداء �لهيا

تل��ٔ ا�ول لعملیة قانونیة وف�یة �متثل يف حتدید وختطیط احلدود من �الل املعاهدات ا�ولیة  .3
الصادرة من احملامك ا�ولیة و�ري ذ� من املس��دات والو�ئق والطرق  والقرارات التحكميیة ٔ�و القضائیة

 .القانونیة من ٔ��ل حامیة �دودها وا�متتع �ٔ�من و�س�تقرار يف ا�متع ا�ويل

 .ٔ�ن توثیق أ�مم املت�دة ملذ�رة التفامه الرت�یة ا�لی��ة قد �ٔضفت الرشعیة القانونیة ا�ولیة لت� املذ�رة .4

 املت�دة �لمذ�رة اكن مبثابة ا�رتاف دويل حبق لی��ا يف ٕا�رام اتفاق�ات هتدف ٕاىل حامیة ٔ�ن توثیق أ�مم .5
 .ا�و� ا�لی��ة وحتقق املصل�ة العامة

مرور مائة �ام �ىل توق�ع معاهدة لوزان س�یخول �ر�یا حق التحرك حبریة يف حوض رشق البحر  .6
  .اهتاأ�بیض املتوسط وذ� يف ٕاطار سعهيا ا�امئ السرتداد �رو
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نويص أ�مم املت�دة مبتابعة تطبیق املذ�رة و�ٓ�رها القانونیة املرتتبة، وٕالزام أ�طراف أ�خرى بعدم  .7
 .التعرض لطريف املذ�رة

  :التوصیات

نويص أ�مم املت�دة بت�دید �ات دولیة خمتصة برتس�مي احلدود البحریة وذ� جتنبًا لوقوع �زا�ات بني  .1
 .ا�ول

رًا �امً ��و� حلفظ أ�من والعالقات ا�ولیة، ؤ�ن الك�ان الصهیوين �سعى یعترب �رس�مي احلدود ٔ�م .2
�اهدًا لرتس�مي احلدود مع حمیطه فٕاننا ندعو الق�ادة الفلسطی��ة لعقد اتفاقات دولیة مع ا�ول العربیة ا�اورة 

نة دو� فلسطني من ٔ��ل �رس�مي �دود ا�و� الفلسطی��ة املو�دة من البحر ٕاىل ا�هنر حفاظًا �ىل �ینو 
 .واس��رًا �لمعادن وما یو�د يف �طن أ�رض والب�ار

ٕان قضیة اجلزر الیو�نیة تتطلب حبثًا معیقًا من �ح�ة وضعها القانوين �� ندعو الباح�ني وا�تصني  .3
 .�اله�م هبذا املوضوع والك�ابة ف�ه

لبنان والك�ان الصهیوين �ر�ایة ٔ�ممیة �ىل �الل ٕا�داد� لهذا املقا� جرت مفاوضات �ري م�ارشة بني  .4
  .�رس�مي احلدود �� نويص الباح�ني برضورة البحث يف هذا املوضوع املس�ت�د

  

                                                   
، �رخي التصفح https://www.amad.ps/ar/post/132193، املعاهدات ا�ولیة، مقا� م�شورة �رب �نرتنت، )2016(ح�ا ��ىس )1(

30/11/2020.  
  .289احملیط، ص الفريوز �ٓ�دي، القاموس ) 2(
  .3150- 3148ا�ن م�ظور،لسان العرب ص ) 3(
 .186، مقدمة �راسة القانون ا�ويل العام، ص)2020(صالح ا��ن �امر ) 4(
 .33، دس�توریة املعاهدات ا�ولیة والرقابة �لهيا، ص)2013(سلوى املفر� ) 5(
  ).2(، مادة )1969(اتفاق�ة ف�ینا�لمعاهدات ) 6(
  ).1982(املت�دة لقانون الب�ار  اتفاق�ة أ�مم) 7(
 ،30/11/2020الس�یادة ا�ولیة �ىل املیاه ا�ا�لیة وإالقلميیة، مقا� م�شورة �رب �نرتنت، �رخي الز�رة )2013(ح�ا ��ىس )8(

https://www.rb2000.ps/articles/202910.html 
  .�30/11/2020ا� احملمودي، املد�ل ٕاىل القانون البحري، مقا� م�شورة �رب �نرتنت، �رخي الز�رة ) 9(
  ).3(، املادة )1982(اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار ) 10(
  ).4(، املادة )1982(اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار ) 11(
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  ).5(، املادة )1982(اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار ) 12(
  152، مد�ل ٕاىل القانون ا�ويل العام، ص )2018(دمحم الن�ال ) 13(
  ).73، 62، 61، 56(، املادة )1982(اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار ) 14(
  ).1(، املادة )1982(التفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار  املرفق الثالث) 15(
  .1156ٕاىل القانون ا�ويل العام، ص  ، مد�ل)2018(دمحم الن�ال ) 16(
  ).57(، املادة )1982(اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار ) 17(
  ).83(، املادة )1982(اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار ) 18(
 ).121(، املادة )1982(اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار ) 19(
  .90ة واملاد 104ا�س�تور الرتيك، املادة ) 20(
  ).17(، املادة م2011إال�الن ا�س�توري ا�لیيب لعام ) 21(
ٔ�فرج أ�طرش وعطیة السوحي، حتدید جماالت الصالح�ة البحریة بني لی��ا و�ر�یا من م�ظور الواقع والقانون، جم� ا�راسات ) 22(

 .م2020السادس، �ٓذار مارس �سرتاتیجیة والعسكریة، املركز ا�ميقراطي العريب �رلني، ا�د الثاين، العدد 
  م11/10/2020مقاب� خشصیة مع ا�كتور عبد القادر جرادة بتارخي ) 23(
  : ، �ىل الرابط30/11/2020اتفاق�ة �رس�مي احلدود بني �ر�یا ولی��ا، مقا� م�شورة �رب �نرتنت، �رخي الز�رة ) 24(

https://www.alhurra.com/libya/2019/12/05/ 
  .اتفاق�ة �رس�مي احلدود بني �ر�یا ولی��ا، مرجع سابق) 25(
 .اتفاق�ة �رس�مي احلدود بني �ر�یا ولی��ا، مرجع سابق) 26(
  .xvi/index.html-charter/chapter-https://www.un.org/ar/sections/unم�ثاق أ�مم املت�دة، م�شور �رب �نرتنت،) 27(

  : ، �ىل الرابط30/11/2020اتفاق�ة �رس�مي احلدود بني �ر�یا ولی��ا، مقا� م�شورة �رب �نرتنت، �رخي الز�رة ) 28(
https://www.alhurra.com/libya/2019/12/05/ 

ٔ�فرج أ�طرش وعطیة السوحي، حتدید جماالت الصالح�ة البحریة بني لی��ا و�ر�یا من م�ظور الواقع والقانون، جم� ا�راسات الوهیة ) 29(
  .م�2020ٓذار مارس , والعسكریة، املركز ا�ميقراطي العريب �رلني، ا�د الثاين، العدد السادس

  .اتفاق�ة �رس�مي احلدود بني �ر�یا ولی��ا، مرجع سابق) 30(
  : ، �ىل الرابط30/11/2020اتفاق�ة �رس�مي احلدود بني �ر�یا ولی��ا، مقا� م�شورة �رب �نرتنت، �رخي الز�رة ) 31(

https://www.alhurra.com/libya/2019/12/05/ 
، �ىل 30/11/2020نقف ٕاىل �انب احلكومة ا�لی��ة املعرتف هبا ٔ�ممًیا، مقا� �رب �نرتنت، �رخي الز�رة : واك� أ��ضول إالخ�اریة) 32(

  D9%84https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%%88:الرابط
، �30/11/2020ر�یا تتقدم بطلب ٕاىل أ�مم املت�دة ل�سجیل مذ�رة التفامه مع لی��ا، مقا� �رب �نرتنت، �رخي الز�رة : موقع اجلز�رة) 33(

  /https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/12: �ىل الرابط
يف معىن �سجیل أ�مم املت�دة إالتفاق�ة الرت�یة ا�لی��ة، مقا� �رب �نرتنت،، موقع العريب اجلدید، �رخي الز�رة : مسري صاحلة) 34(

  https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D9%81%D9%8A: ، �ىل الرابط30/11/2020
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  النظام أ�سايس حملمكة العدل ا�ولیة،) 35(
أ��ر القانوين وٕاشاكلیة .. "بني .. مذ�رة التفامه بني حكومة امجلهوریة الرت�یة وحكومة الوفاق الوطين ا�لی��ة ) 2019(�ا� التويم،) 36(

  "7، العدد 10ملرصي ��راسات، ا�� التنف�ذ، مقا� صادرة عن املعهد ا
أ��ر القانوين وٕاشاكلیة .. "بني .. مذ�رة التفامه بني حكومة امجلهوریة الرت�یة وحكومة الوفاق الوطين ا�لی��ة ) 2019(�ا� التويم،) 37(

  "7، العدد 10التنف�ذ، مقا� صادرة عن املعهد املرصي ��راسات، ا�� 
 .مرجع سابق ) 2019(�ا� التويم،) 38(
الیو�ن تنضم ملرص وقربص يف رفض االتفاق ا�لیيب الرتيك، مقا� �رب �نرتنت، .. هددت بطرد سفري حكومة الوفاق: مقال بعنوان) 39(

  /www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/30https//:: ، �ىل الرابط30/11/2020موقع اجلز�رة، �رخي الز�رة 
الیو�ن هتدد وحكومة الوفاق تدرس الرد،، مقا� �رب �نرتنت، موقع اجلز�رة، .. تداعیات االتفاق�ة ا�لی��ة مع �ر�یا: مقال بعنوان) 40(

  /https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/1: ، �ىل الرابط�30/11/2020رخي الز�رة 
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 ملخص

�دة ٕاشاكلیات قانونیة سواء �ىل الصعید الوطين �ٔو ا�ويل، ملا لعب عنرص "�ورو� " �ٔ�رت �احئة
�ٔفعال ٔ�ش�اص القانون العام واخلاص، مما یتطلب م�ا قراءة ت� الوقائع  املباغتة فهيا دور الر�دة يف ردود

بنظرة م��ٔنیة ٕالس�باغ الوصف القانوين الصحیح �لهيا وفقا لٔ�حاكم القانون الوطين ٔ�و ا�ويل  حبسب مدى 
عة و�لیه فقد تناولنا يف هذا البحث املصغر واق. خضوع ت� أ�عامل لس�یادة دو� ما �ٔو �لس�یادة ا�ولیة

من ت� الوقائع املس�ت�دة �ىل السا�ة ا�ولیة واليت اكنت �ٔصداؤها تنرث الغم واحلزن الشدید �ىل احلال 
ا�ي وصل ٕالیه ا�متع ا�ويل، �ار�ا بذ� عن اكفة �لزتامات أ�دبیة وأ��الق�ة والقانونیة، واملمتث� 

م�جهة بدورها ٕاىل تو�س، ولتك�یف  بواقعة سلب الشحنة الطبیة الصی��ة يف عرض البحر واليت اكنت
ت� الواقعة من الناح�ة القانونیة مقنا �س�تعراض اكفة االتفاق�ات ا�ولیة ذات الص� ب�ٔعامل النقل البحري 

كام وقف�ا �ىل ٔ�ساس املسؤولیة . واملكونة لقوا�د القانون ا�ويل �لب�ار، مث ب��ا �ٔراكن ت� اجلرمية ا�ولیة
كام . عة ودور املنظامت إالقلميیة وا�ولیة يف التصدي ملثل ت� أ�عامل �ري املرشو�ةا�ولیة عن ت� الواق

توصل البحث يف �امتته ٕاىل �دة  نتاجئ  وتوصیات من  رضورة العمل التضامين بني اكفة ا�ول �لتغلب 
املصاحل ا�ولیة  �ىل أ�زمات ومقع اكفة �ٔشاكل �عتداءات �ري املرشو�ة �ىل املصاحل الوطنیة �و� ما �ٔو

   .�شلك �ام

  .الفعل �ري املرشوع - املسؤولیة ا�ولیة - التك�یف القانوين :اللكامت املف�اح�ة

Summary  

The "Corona" pandemic has raised several legal problems, both nationally and 
internationally, when the element of surprise has played the role of a leader in the reactions 
of people of public and private law, which requires us to read these facts carefully to give 
them the correct legal description in accordance with the provisions of national or 
international law according to the extent to which these acts are subject to the sovereignty of 
a state or international sovereignty. Therefore, in this mini-research, we have dealt with one 
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of those new realities on the international scene, the reforge, the repercussions of which have 
been deeply distressing and deeply saddened by the situation reached by the international 
community, thereby breaking all moral, moral and legal obligations. In order to adapt that 
incident legally, we reviewed all international agreements related to maritime transport work, 
which constituted the rules of international law of the sea, and then showed the pillars of that 
international crime. We have also stood on the basis of international responsibility for that 
fact and the role of regional and international organizations in addressing such illegal acts.                              

The research also reached several conclusions and recommendations of the need for 
solidarity action among all countries to overcome crises and suppress all forms of illegal 
attacks on the national interests of a state or international interests in general. 

key words: Legal adaptation, international responsibility, illegal act. 

  مقدمة

جتسد لنا �ٔهب�ى  اليت طاملا ذاع صیهتا بعدة حمافل، جندها الیومت� املقو� " التارخي یعید نفسه"
صورها من عودة املشاهد السلبیة �ىل السا�ة ا�ولیة مرة �ٔخرى، واملمتث� بعملیات السلب و�س��الء 

البحریة واجلویة احملم� �ٕال�دادات واملس�تلزمات الطبیة والت�اریة  و�ٔعامل القرصنة اليت تطال وسائل النقل
فقد . املعا�ة اليت ذاقت مرارهتا ل�س فقط ا�ول ذات الص� بل ا�متع ا�ويل �لك  الالزمة ، مكررا بذ�

 ، ح�ث �ٔصبحت الهواجس من اندالعالباردة يف �ٔحناء العامل من �دید�ٔوقدت �احئة �ورو� نريان احلرب 
، یار دول مبنظوماهتا وش�یكة احلدوث�وارث و�كسات اق�صادیة واخلسا�ر الفاد�ة املرتتبة �لیه من اهن 

، مما �ٔنعش �ز�ة البقاء �ٔو لكیا يف ٔ��لب ا�ول املوبوءة �اصة مع تفيش الو�ء وتوقف احلیاة العملیة جزئیا
عن ت� �حتادات الس��  ، فشاهد� سقوط أ�ق�عة �ىل مس�توى أ�فراد بل احلكوماتالفطریة ال

أ�وروبیة مهنا لتتصارع ا�ول أ�عضاء ف� ب�هنا، لتد�ل معها يف املعركة الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ف� مسي 
الف�اك، من اخ�بارات  ، لك ذ� من ٔ��ل ت�ٔمني املعدات الطبیة الالزمة ملاكحفة ذ� الو�ء"حرب �ورو�"بــ

بتفكك النظام ا�ويل  وهذا مما قد هيدد .اخل..لتنفس وأ�ق�عة الوقائیة الطبیة �ٔ�زة ا اكشفة عن الفريوس و
  .ا�ويل العام يف �ا� اس�متراره وینذر ب��اجئ وخمية �ىل ا�متع

الطبیة واليت اكنت يف  فقد ٔ��لنت السلطات التو�س�یة �رب وسائلها احمللیة من تعرض الباخرة الصی��ة
 الباخرة و�س�تحواذ �ىل بتحویل مسار ت� رسقه، واهتمت ایطالیة �لق�امطریقها ٕاىل تو�س  لعملیة 

كام �ٔقرت السلطات ال�ش�یك�ة �الس��الء �ىل الشحنة الطبیة لٔ�ق�عة الوقائیة ؤ��زة التنفس . الشحنة
فعلهتا  ، و�ررتٕا�هيا من ق�ل السلطات �یطالیة ، بعد توج�ه االهتامة من الصني واملتجهة ٕاىل ایطالیاالقادم

، مع تعذر تصحیح ب املس�تلزمات الطبیة �ارج البالدت� ب�ٔهنا مضن ٕاجراءاهتا أ�م�یة ملاكحفة معلیات هتری
قامت به ٔ�مر�اك من دفع م�لغ  �الوة �ىل ما.)1(الوضع القامئ لتوزیع ت� املعدات الطبیة �ىل الطامق الطيب �هيا
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رة و�س�تحواذ �ىل الشحنة الطبیة املغادرة من الس�یط ٔ�ضعاف ما دفعته السلطات الفر�س�یة يف س��ل
  .)2(واليت اكنت يف طریقها لفر�سا  الصني

املنتفضة ٔ�نفاس الس�یاسات البائدة واملرتامكة �رب املعامل املس�تق�لیة لٔ�وضاع الراهنة  لنا وهنا تت�ىل
الس�نني �هتی�ٔ بذ� والدة �امل �دید ذي رؤیة �اذقة �كون فهيا �لثورة البیولوج�ة والطبیة الر�دة ول�س 

  . �ق�صاد الر�ٔساميل 
ن وت��ع �ٔمهیة هذا البحث من ٕاجياد ب��ان قانوين مس�ت�دث یوا�ب املس�ت�دات العاملیة وما یت�للها م

�ٔزمات و�وارث، وذ� لعدم �رك السا�ة ا�ولیة يف فراغ �رشیعي �سمح معه خبرق املبادئ العامة �لقانون 
مفن �الل هذه ا�راسة مت . والزتامات الغري من ا�ول أ�خرىا�ويل وما یرتتب �لیه من ا�هتاك حلقوق 

ات ا�ولیة ذات الص� يف حمل الواقعة الت�ٔ�ید  �ىل �رس�یخ ت� املبادئ العامة ا�ولیة  وربطها مع ال�رشیع
  .موضوع البحث، مبا �سمح معه من انعقاد املسؤولیة ا�ولیة اكم� جتاه ا�و� مر�ك�ة ال�شاط إالجرايم

ح�ث هتدف هذه ا�راسة ٕاىل �سلیط الضوء �ىل املبادئ العامة �لقانون ا�ويل اليت تتوىل حتریك 
عالها �ري املرشو�ة �الل وقت أ�زمات ، واليت من ب�هنا الواقعة حمل املسؤولیة ا�ولیة  �ىل ا�ول جتاه �ٔف

البحث املمتث� بق�ام احلكومة إالیطالیة �لسطو �ىل املعدات الطبیة املشحونة من الصني واليت يف طریقها 
  .ٕاىل امجلهوریة التو�س�یة

 من ا�و� اليت قامت تت�ىل ٕاشاكلیة هذه ا�راسة يف بیان مدى انعقاد املسؤولیة ا�ولیة عن �
بعملیة السطو �ىل املعدات الطبیة ويه يف طریقها ٕاىل ا�و� املرسل ٕا�هيا هذه الشحنة، وا�و� الناق� 
لهذه الشحنة وما یرتتب �لیه من انعقاد املسؤولیة ا�ولیة عن � مهنام، مع تناول دور ا�متع ا�ويل جتاه 

  .ت� الواقعة
�عتبارها معض� قانونیة " �ورو�"�ىل الشحنات الطبیة �الل �احئة ٕان دراسة واقعة السطو 

اج�احت السا�ة ا�ولیة، �س�تدعي �لرضورة �لجوء ٕاىل املهنج الوصفي الت�لیيل والتطبیقي وذ� من 
�الل عرض املبادئ القانونیة واالتفاق�ات واملعاهدات ا�ولیة ذات الص� واليت جترم ت� أ�فعال �عتبارها 

  .  مرشو�ة، لت�لیلها والوقوف �ىل مدى انطباقها �ىل الواقعة حمل ا�راسة�ري

، من "�احئة �رو�"ختصیص هذا البحث يف تناول احلادثة الواقعة �الل أ�زمة العاملیة  س�مت
. �س��الء ا�ي مت �ىل حشنة الباخرة احملم� �ملعدات واملس�تلزمات الطبیة اليت اكنت م�جهة ٕاىل تو�س

  :ة ت� الوقائع �ىل مطلبني اك�ٓيتس�نقوم بدراسح�ث 

  .التك�یف القانوين لٔ�عامل �ري املرشو�ة الواقعة �ىل الشحنات الطبیة البحریة: املطلب أ�ول



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
The Fifth Issue- November2020. 

 

ت ارا ون اما  

 .2020 م-ااد 
 

  

 

 

168 

 

املسؤولیة ا�ولیة النامجة عن ار�اكب أ�فعال �ري املرشو�ة �ىل وسائل النقل : املطلب الثاين
  .البحري �لمعدات الطبیة

 التك�یف القانوين لٔ�عامل �ري املرشو�ة الواقعة �ىل الشحنات الطبیة البحریة : أ�ول املطلب

واليت تعد من �ٔعامل ا�لصوصیة، والقرصنة  أ��شطة إالجرام�ة اليت �ر�كب يف البحرتنوعت صور
ریب املهاجر�ن، و�جتار �ري املرشوع يف أ�ش�اص وا�درات هتاملسل�ة ضد السفن، وإالرهاب، و 

ولطبیعة ت� اجلرامئ فعادة ما  .�انب القضا� البی��ة  املتنو�ة واملؤ�رات العقلیة وأ�سل�ة الصغرية، ٕاىل
�ىل اعتبار �ٔن النقل البحري �ٔمر ح�وي  ، و�شلك خطرا هيدد أ�من البحري�كون م�ظمة ومعدة مس�بقا

م�ظومة النقل البحري ٔ�ي معل  رضلالق�صاد العاملي املمتثل حبركة تدفق الت�ارة ا�ولیة �ا خيىش من تع
 .�ري مرشوع

مبا �س�توجب معه من رضورة التعاون ا�ويل ملاكحفة هذه اجلرامئ ل�س �ىل املس�توى ا�ويل حفسب 
بل و�ىل املس�تویني إالقلميي والثنايئ كذ�، �ا فقد ٔ�و�دت لهذا الغرض العدید من االتفاق�ات اليت 

 .ص �لواقعة حمل البحث كام سريد بیانهتعاجلها وسوف نق�رص ���ر ف� خيت

  الوصف القانوين لٔ�عامل �ري املرشو�ة �ىل الشحنات الطبیة البحریة : الفرع أ�ول

 ح�ث جند ٔ�ن ت� أ�عامل الغري املرشو�ة واملمتث� من رسقة وهنب �لشحنات احملم� يف الباخرة ما
�ىل حتدید املسؤولیة ا�ولیة الناجت عهنا یت�ىل يه ٕاال خرق ملبادئ  وقوا�د القانون ا�ويل، وليك نقف 

معنا �ٔمهیة ٕاجياد الوصف القانوين الصحیح لت� أ�عامل لت�دید االتفاق�ة واملواثیق ا�ولیة واج�ة النفاذ 
ت� " دس�تور احملیطات"م �عتبارها 1982اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام  ح�ث مشلت �ش�ٔهنا،

�ٔي معل من أ�عامل ا�ٓتیة : (واليت نصت �ىل �ٔن " �ٔ "فقره ) 101(ل القرصنة وفقا �لامدة �ٔعامأ�عامل مضن 
  :�شلك القرصنة 

�ٔي معل �ري قانوين من ٔ�عامل العنف �ٔو �ح��از، �ٔو �ٔي معل سلب وهنب �ر�كب ٔ�غراض  - �ٔ 
 :�اصة من ق�ل طامق �ٔو راكب سف�نة و�كون مو�ا

 .ٔ�ش�اص �ٔو ممتلاكت �ىل ظهر ت� السف�نةيف ٔ��ايل الب�ار ضد سف�نة �ٔو  - 1

 ........)ضد سف�نة �ٔو ٔ�ش�اص ٔ�و ممتلاكت يف ماكن یقع �ارج والیة �ٔیة دو� - 2

ويف ضوء ذ� �س�ت��ج ب�ٔننا ليك �كون �ٔمام جرمية القرصنة البحریة البد ٔ�ن �كون �ٔعامل السطو 
ا�� مضن س�یادة ٔ�ي دو� ، وٕاال اعتربت السلب تمت يف ٔ��ايل الب�ار ال املیاه ا� املسلح �ٔو الرسقة �ٔو

وهذا ما ٔ�كدته �ٔیضا االتفاق�ة ا�ولیة .�و� الس�یادة " الوطين "مضن أ�عامل إالجرام�ة اخلاضعة �لقانون 
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من اعتبار أ�عامل �ري املرشو�ة اليت تمت يف عرض ) 16(و) 15(م يف املادتني 1958ٔ��ايل الب�ار لعام 
  .وخيتص هبا القانون ا�ويل" رصنة الق" الب�ار جرمية دولیة 

  ماهیة القرصنة البحریة واالتفاق�ات ا�ولیة ذات الش�ٔن :الفرع الثاين

 تعریف القرصنة البحریة :ٔ�وال
تعددت التعاریف ذات ا�ال� �ىل القرصنة البحریة م�ذ �ش�ٔة القانون ا�ويل، لیعكس لنا تطوره 

رسد أ�فعال �ري املرشو�ة وماكن وقو�ه وصور �دوثه مبدى نضج وتطور ا�متع ا�ويل، فٕاىل �انب 
يف املادة  1982كتعریف حمدد �لقرصنة حبسب ما س�بق ت��انه يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام 

، جند هناك حماوالت ح�یثة من ق�ل الفقه ا�ويل لوضع تعریفات ٕایضاح�ة � ٔ�كرث مشولیة ال یعمتد )101(
لعنف املسلح وٕامنا لك معل �ري مرشوع اكلرسقة وا�هنب و�س��الء ودون اشرتاط فقط �ىل �ٔعامل ا

حتق�ق غرض �اص ملا �شفه الواقع العميل من �االت كثرية تمت ف�ه �ٔعامل القرصنة لتحق�ق مصل�ة �ٔو 
�ٔي اعتداء �ىل �ٔش�اص �ٔو �ٔموال �ىل منت السف�نة : " ب�ٔنه  غرض �ام، كام �اء يف تعریف �ٔ�د الفقهاء

عرفه �انب �ٓخر  ، ب��"يف ٔ��ايل الب�ار �ٔو يف �ٔي ماكن ال خيضع لس�یادة دو� ما بقصد السلب �ٔو ا�هنب
  . )3("لك رسقة �ٔو حماو� رسقة تقع يف ٔ��ايل الب�ار: " من الفقه

  جترمي معلیة القرصنة البحریة مبوجب االتفاق�ات ذات الص� :�نیا

  :فقد تناولت االتفاق�ات ا�ولیة مس�ٔ� جترمي القرصنة بعدة مواضع واليت نذ�ر مهنا ما یيل  

ح�ث �ٔوردت هذه االتفاق�ة �ٔمه املبادئ املعول �لهيا يف جترمي : 1958اتفاق�ة ج�یف �لب�ار العالیة  .�ٔ 
ٕالضافة ٕاىل حق ا�و� م�د�ٔ املرور الربيء وم�د�ٔ حریة �ٔ�ايل الب�ار، �: القرصنة البحریة واملمث� يف

 .الس�یادي �ىل ٕاقلميها املايئ

فهذه االتفاق�ة �ٔقرت بعدم جواز �ٔعامل القرصنة : م1982اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار  .ب
�ٓخر  �ٔنه جيوز للك دو� يف ٔ��ايل الب�ار، �ٔو يف �ٔي ماكن" واليت نصت �ىل  105البحریة وذ� يف املادة 
�ٔن تضبط �ٔي سف�نة �ٔو طا�رة، قد ٔ��ذت بطریقة القرصنة واكنت واقعة حتت �ارج والیة �ٔي دو�، 

وحملامك ا�و� اليت . س�یطرة القراصنة، و�ٔن تق�ض �ىل من فهيا من أ�ش�اص وتضبط ما فهيا من املمتلاكت
قامت بعملیة الضبط ٔ�ن تقرر ما یفرض من العقو�ت، كام �ٔن لها �ٔن حتدد إالجراءات الواجب اختاذها 

  ".ن السفن �ٔو الطا�رات �ٔو املمتلاكت، مع مرا�اة حقوق الغري من املترصفني حس�ين النیة�ش�ٔ 

فقد جرمت : م 1988اتفاق�ة مقع أ�عامل �ري املرشو�ة املو�ة ضد سالمة املال�ة البحریة لعام . ج
، )5( املادة وبیان خطورهتا يف ،)3(دید ت� أ�عامل  يف املادة �ٔعامل القرصنة البحریة يف موادها من حت
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وهنا یتضح  لنا  ) .7(واملادة ) 6(وإالجراءات الواجب اختاذها ٕازاء ت� أ�فعال �ري املرشو�ة يف املادة 
، ومن مث تبارها مضن ٔ�فعال السلب احملظورةینظر لها �ىل اع  ورهاظهجرمية القرصنة البحریة يف �دئ  �ٔن

  .املمث� �لقانون ا�ويل �لب�ار �ٔصبح یتطرق ٕا�هيا �شلك م�ارش حبسب االتفاق�ات 

  ٔ�راكن جرمية القرصنة البحریة :�لثا

جرمية القرصنة البحریة  �عتبار �ٔهنا ٕا�دى اجلرامئ اجلنائیة ا�ولیة ، �س��د يف حتققها ٕاىل �ٔراكهنا 
  :ويه  الثالثة

�ري املرشو�ة  املادیةح�ث �شمل هذا الر�ن جلرمية القرصنة البحریة لك أ�عامل )4( :الر�ن املادي. �ٔ 
والن���ة والعالقة الس�ب��ة بني السلوك  ال�شاط إالجرايم: ، وعنارصها ثالث يه�لن���ة امل�شودة املؤدیة

  .�ري مرشوع والن���ة املقصودة

�شمل اكفة السلوك وأ��شطة إالجيابیة �ٔو السلبیة اليت یقوم وهو : ال�شاط �ٔو السلوك إالجرايم . 1
��طلب يف هذه اجلرمية ٔ�ن �كون العمل اعتداء  ٔ�و خطر �ىل مصاحل محمیة قانو� ، ح�ث هبا اجلاين و�شلك 

املادي یتصف �لعنف سواء ٔ�اكن ماد� �ٔو معنو� مبا حيقق ٕاذ�ان ا�ين �لیه ،�ٔو یمت اس�ت�دام  ٔ�سالیب 
لعنرص مبجرد و�لیه قد یتحقق هذا ا.�ٔو بضائع السف�نة احلی� واملراو�ة  هبدف �س��الء �ىل ممتلاكت

  .اجلناة سواء اكنت حكومات �ٔو ٔ�فراد، �ٔي معل �ري مرشوع �اكفة صوره و�ٔشاك�" ار�اكب القراصنة

ويه حتقق �س��الء و�س�تحواذ �ىل املمتلاكت �ٔو أ�موال �ٔو البضائع السف�نة بعد : الن���ة.2
عن طریق ت�ٔ�ري وصولها �ٔو ٕاتیان �ٔعامل العنف �ٔو السلب �ري املرشوع �ىل طامقها، �ٔو إالرضار فهيا 

  .ٕاتالفها
فق�ام الر�ن . والن���ة املقصودة ويه الربط ما بني الفعل املادي �ري مرشوع: الس�ب��ة العالقة .3

املادي و�ده ال �كفي لق�ام جرمية القرصنة بل یلزم ٕاىل �انب احلصول �ىل الن���ة �ٔن �كون هناك �القة 
عدات الطبیة املشحونة ن���ة الق�ام ب�ٔعامل السطو �ىل السف�نة س�ب��ة ب�هنام، كام يف �س��الء �ىل امل

  .احملم� هبا
م،واتفاق�ة أ�مم املت�دة 1958االتفاق�ة ا�ولیة ٔ��ايل الب�ار لعام وجتدر إالشارة هنا ٕاىل ما ٔ�ضاف�ه

أ�فعال  م ،من اعتبار ٔ�ن �ٔعامل �شرتاك واملسا�دة وا�متویل والتحریض مضن 1982لقانون الب�ار �ام  
  .املادیة اليت �شلك جرمية القرصنة البحریة 

و�متثل بوجوب توافر القصد اجلنايئ العام واخلاص الر�اكب الفعل املادي ا�ي  )5(:الر�ن املعنوي .ب
یعد جرمية ، �ٔي اجتاه إالرادة  ٕاىل ار�اكب ت� أ�فعال �ري املرشو�ة مع العمل ب�ٔهنا هتدد أ�من والسالمة 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
The Fifth Issue- November2020. 

 

ت ارا ون اما  

 .2020 م-ااد 
 

  

 

 

171 

 

، هبدف حتق�ق ماكسب �ٔو مصاحل معینة  ويه الغایة من السلوك ��الفة لقوا�د القانون ا�ويلالبحریة و
  . إالجرايم اليت متثل القصد اخلاص جلرمية القرصنة

جفرمية القرصنة البحریة لها من اخلصوصیة حبیث ت�ٔ�ذ يف حتق�ق ركهنا ا�ويل  )6(:ا�ويل الر�ن .ج
  :�دة صور واليت من ب�هنا

  .وقوع �ٔعامل �ري مرشو�ة يف ٔ��ايل الب�ار �ٔو �ٔي ماكن �ارج س�یادة ا�ول - 1

ان�ء القراصنة اجلناة جب�س�یاهتم �ٔكرث من ب�، �ٔو بفرارمه وهروهبم ٕاىل دو� ٔ�خرى بعد ار�اكهبم - 2
  .ٔ�عامل القرصنة دا�ل املیاه إالقلميیة �و� ما

. �عتداءات املن�رشة يف �دة دول �لق�ام ب�ٔعاملتنظمي �ٔو ت�س�یق امجلا�ات القرصنیة ف� ب�هنم  - 3
 .فهنا تتحقق جرمية القرصنة بتوافر ركهنا ا�ويل دون النظر ملصاحل مر�ك�هيا سواء ٔ�اكنت دولیة ٔ�م �اصة

و�لرمغ من ذ� مل �رد نص رصحي يف القانون اجلنايئ ا�ويل من اعتبارها �جرمية دولیة حبد ذاهتا و�لتايل مل 
ا بتفصیل �ٔراكهنا �ٔو ٕ�دراج عقو�ت �اصة �ش�ٔهنا ، �لرمغ من خطورهتا ح�ث ال زال ینظر ٕا�هيا یمت تناوله

  . مك�الفة حمققة ٔ�من ا�متع البحري ا�ويل

من الباخرة "الكحول الطيب "وبعد اس�تعراضنا مجلیع ما س�بق �س�شف ب�ٔن واقعة رسقة حشنة 
عرض البحر لتحویل مسارها ٕاىل دو� �ٔخرى ما يه ٕاال الصی��ة واملتو�ة ٕاىل تو�س وا�رتاض طریقها يف 

احلكومة ، واملهتم فهيا ول�س جام�ات مسل�ة منوذج �دیث جلرمية القرصنة البحریة القامئ �لهيا حكومات
، وهذا مما �س�توجب معه اخلوض يف مدى حتملها يف ت� واقعة السطو" القراصنة"إالیطالیة �عتبارها كــ
ملرشوع جتاه السلطات التو�س�یة وفقا �لمسؤولیة ا�ولیة الواقعة �لهيا جراء ذ�، مع تبعة ذ� الفعل �ري ا

ت��ان ما ٕاذا اكن اجلانب الصیين الناقل لت� الشحنة هل یقع �لهيا طائ� املسؤولیة ا�ولیة من �دمه  �ىل 
  .النحو التايل

املرشو�ة �ىل وسائل النقل البحري املسؤولیة ا�ولیة النامجة عن ار�اكب أ�فعال �ري : املطلب الثاين
  �لمعدات الطبیة

ب�شاط سليب �ٔو اجيايب ��و� ��الفة اللزتاماهتا،  ت�ش�ٔ املسؤولیة ا�ولیة ن���ة ق�ام دو� ما
، وا�ي یتوجب من مجیع ها م�ادئ وقوا�د القانون ا�ويلفالعالقات ا�ولیة يف ٕاطار ا�متع ا�ويل حتمك 

اخلروج عنه، فٕاذا مت رصد خرق من �ٔي دو� ٕال�دى االتفاق�ات واملواثیق ا�ولیة ا�ول ا�رتامه و�دم 
لتحق�ق مصل�ة �اصة لها ٔ�و ٔ��د ر�ا�ها �خلارج، �از ��و� املترضرة مطالبهتا بتطبیق القانون ا�ويل 

ا�ولیة  ، ومحلها �ىل ذ� مبوجب املسؤولیةي حلقها جراء فعلها �ري املرشوعوبتعویضها عن الرضر ا�
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�و� املت�اوزة من �الل ٕاتباع أ�دوات املتا�ة بدء ���لیات والق�وات ا�بلوماس�یة ووصوال ٕاىل التد�ل 
  .  املبارش ٕالنفاذ القانون ا�ويل سواء من ق�ل ا�و� املترضرة �ٔو املنظامت إالقلميیة وا�ولیة

عبد املغين / �اء ف�ه ا�كتور هنا ماوقد �ٔوردت �دة تعریفات فقهیة �لمسؤولیة ا�ولیة، اليت من ب�
نظام قانوين یفرض مبوج�ه سلطة القانون ا�ويل �ىل خشص القانون ا�ويل املر�كب �لفعل : "محمود ب�ٔهنا

ا�الف اللزتاماته ا�ولیة واملرتتب �لیه ٕاحلاق الرضر  �شخص من ٔ�ش�اص القانون ا�ويل ب�ٔن یقدم 
فقد ٔ�مجع الفقه �ىل اخ�الف تعریفاته  . "یدفع �ٔو یصلح  ذ� الرضرر ما الطرف املس�ئول �لطرف املترض 

  .كام س�مت بیانه) 7(حول املسؤولیة ا�ولیة ٕاال �ٔنه اتفق �ىل ثالث نظر�ت ٔ�ساس ت� املسؤولیة ا�ولیة 

  )8(النظر�ت املتنو�ة لت�دید املسؤولیة ا�ولیة : الفرع أ�ول

�ٔ�د ممثيل السلطة سواء ٔ�اكن ذ�  عن أ�عامل اليت یقوم هبا وقد تنعقد املسؤولیة ا�ولیة  ��و�
مضن �دود اخ�صاصه �ٔو جتاوز عنه �ٔو �ٔ�د �ٔفرادها ور�ا�ها ، وفقا �لنظر�ت اليت ت��وها ر�ال القانون 

  :ونوردها ف� یيل , و اليت شلكت املعیار أ�سايس لت�دید مسؤولیة ا�و� 

  "الرض"نظریة ا�اطر  :ٔ�وال

احلاصل مبنظومة ا�متع ا�ويل ٔ��ذا مببدٔ� املسؤولیة املطلقة �ٔو املشددة   سد النظریة التطورفهنا جت 
، دون التق�د بعدم املها اليت تصدر عهنا وحتدث رضراا�ي تبعا � تتقرر مسؤولیة ا�و� عن مجیع �ٔع

  .مرشوعیة العمل دولیا

  نظریة الواقعة �ري املرشو�ة دولیا :�نیا

مؤیدي هذه النظریة ذات املعیار املوضوعي  ٕاىل اعتبار �ٔي معل �ري مرشوع تقوم ح�ث یذهب 
. ساس القانوين �لمسؤولیة ا�ولیةعنه هو ا�ٔ  به ا�و� ��الفة اللزتام دويل سواء �ٕالتیان به �ٔو �الم�ناع

ح  �لقوا�د القانونیة فالبد هنا �ٔن �كون الواقعة امل�سوبة ��و� �ري مرشو�ة دولیا  �ٔي �شلك ا�هتاك فاد
  .ا�ولیة

  نظریة اخلط�ٔ : �لثا

فوفقا لهذه النظریة �س�ٔل ا�ول عن ترصفات ر�ا�ها �ٔو ممثلهيا  التابعني �لسلطة  ف� ی�سب ٕا�هيم 
من خط�ٔ �ٔو ٕاهامل واملؤدي لوقوع الرضر �ىل دو� �ٔخرى دون اشرتاط سوء النیة، ف�نعقد املسؤولیة �ىل 

لها يف التصدي ملنع وقوع ذ� الفعل اخلاطئ عن �ٔ�د ر�ا�ها �ٔو �م�ناعها عن معاق�ة ا�و� ٕاما ن���ة ٕاهام
ا��ر �ىل الواقعة حمل وٕ��زال املبادئ القانونیة سالفة  .�ٔو �متك�نه من إالفالت من العقابالشخص ا�طئ 

وفقا ملعیاري ا�اطر والواقعة �ري املرشو�ة " ایطالیا "، جند انعقاد املسؤولیة ا�ولیة �ىل دو� البحث هنا
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، ف�حسب ما و�ت ٕا�هيا السلطات التو�س�یة من اهتام �لسطو �ىل الشحنة الطبیة يف عرض دولیا
ع الصحي يف امجلهوریة البحر، وما اكن �� الفعل الضار و�ري املرشوع �لغ أ��ر يف تفامق وازدراء الوض

مما سا�د يف ان�شار الو�ء، مما �س�توجب معه حتریك الق�وات ا�ولیة �لمطالبة �اللزتام  التو�س�یة
  .�التفاق�ات ا�ولیة املعنیة ودفع تعویض �ا�ر �لرضر الناشئ عن معلها �ري املرشوع 

  "كومة �یطالیة منوذ�ا احل" مسؤولیة ا�ول عن أ�فعال �ري املرشو�ة دولیا  :الفرع الثاين

، هو مسؤولیة ا�و� عن ٔ�فعالها �ري معه املسؤولیة ا�ولیة �و� ما فاملبدٔ� أ�سايس ا�ي تقوم
املرشو�ة دولیا  سواء اكن معل �ٔو ام�ناع عن معل وا�د �ٔو ٔ�كرث ی�سب ٕا�هيا من �الل �ٔ�د أ�ش�اص 

مع أ��ذ مببد�ٔ .  )9(اللزتام دويل یقع �ىل �اتق ا�و� وهو ما �شلك خرقا.املمثلني �لسلطة �ٔو املؤمتر�ن مهنا 
، لوقوف �ىل لفعل �ري املرشوع  ومدة اس�متراره�م�داد الزمين خلرق �لزتام ا�ويل ،لت�دید وقت بدء ا

واليت مبوجهبا تلزتم ا�و� املر�ك�ة �لفعل �ري املرشوع جبرب اكمل اخلسارة .مدى الرضر واخلطر الناشئ عنه
فهنا تلزتم السلطات . الرضر املادي واملعنوي ا�ي حلق ا�و� املترضرة من فعلها �ري املرشوع�ٔو 

�یطالیة جبرب الرضر املادي واملعنوي الواقع �ىل اجلهوریة التو�س�یة جراء ق�ا�ا �الس��الء �ىل املعدات 
  .حنة الطبیة الطبیة وحرمان الطامق الطيب التو�يس من إال�اثة و�س�تفادة من ت� الش 

املربرات اليت ميكن ٔ�ن �س��د �لیه ا�ول لتدفع عهنا املسؤولیة اجلزائیة وا�ولیة عن الفعل �ري  :ٔ�وال
  املرشوع 

فٕاذا اعترب� �ٔن ٔ�زمة �احئة �ورو� العاملیة ما يه ٕاال حرب بیولوج�ة ا�رتق  :م�دٔ� الرضورة احلربیة. �ٔ 
ؤ�ضعفها و�ٔصبح �شلك خطرا �ىل بقاهئا وهيدد اق�صادها ، مما معه أ�من الصحي  �لبالد مما شل حركهتا 

اس�تلزم رس�ه اختاذ إالجراءات من ق�ل احلكومة �لس�یطرة �ىل الوضع ق�ل فقدان املنظومة أ�م�یة ��و� ، 
احلا� الرضورة اليت تبعا لها  تعفى ایطالیا من املساء� ا�ولیة عن أ�عامل  فٕاننا يف هذه احلا� �رى وجود

، ف�النظر �ل�االت املس�� �ى م�ظمة الص�ة العاملیة جند تصنیف �لشحنة الطبیةالسلب �ري املرشو�ة 
  .ٕایطالیا من مضن ا�ول املوبوءة ح�ث �شهد ارتفا�ا �ادا يف �دد �االهتا مقارنة جبمهوریة  تو�س 

لتنفي صفة �دم  ح�ث �س�تطیع احلكومة �یطالیة ٔ�ن تدفع بوجود �ا� الشدة )10(: �ا� الشدة .ب
، مبوجب ارتفاع �ىل الشحنة الطبیة املصدرة لتو�سمن السطو  به املرشوعیة عن فعلها ا�ي قامت

، ومل �كن الطبیة الصمود لنقص املس�تلزمات �االت إالصا�ت والوف�ات �هيا وجعز طامقها الطيب �ىل
  .ح�اة مواطنهيا املكفو� �ر�ا�هتمهناك وس�ی� ٔ�خرى معقو� يف ظل �احئة �ورو� ٕالنقاذ 
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  )11("  �لناقالت الصی��ة " مسؤولیة الناقل البحري املمث�  :�نیا
، ويه بنقل الشحنة حمل االتفاق حبالها البحري سوى الزتام بتحق�ق ن���ة ح�ث ال یعدو الزتام الناقل

يف مدة معقو� حبسب طبیعة اليت اكنت �لهيا وقت الشحن ٕاىل م�ناء التفریغ يف التارخي املتفق �لیه سلفا ٔ�و
العقدیة الناش�ئة عن عقد النقل البحري �ٔو  هيابنوع البحري تنعقد مسؤولیته املدنیة فٕان الناقل و�لیه. أ�مور

شحن واملؤدیة لتلف ٔ�و هالك الشحنة �ٔو التقصريیة عن أ�خطاء �ري العمدیة اليت حتصل �الل فرتة ال 
والبد من التنویه ب�ٔن ٕاذا اكن ذ� إالهامل ٔ�و اخلط�ٔ م�عمد ف�ٔن . الت�ٔ�ري يف وصولها ن���ة ٕاهام� ٔ�و تقصريه 

ومن اجلد�ر ���ر . ت� الناق� البحریة توا�ه مسؤولیة دولیه �عتبارها رشیك يف جرمية القرصنة البحریة 
الس�� الناق� الصی��ة احملم� �ملعدات الطبیة حمل  قرصنیة اليت �س�هتدف ت� الناقالتب�ٔن �عتداءات ال

البحث  واليت ٔ�دت ٕاىل هالك ت� الشحنة من �الل سلب حمتو�هتا واحلیلو� دون وصولها ملیناء التفریغ يف 
واليت شلكت رضرا  حبسب إالد�اءات السلطة التو�س�یة، امجلهوریة التو�س�یة من ق�ل احلكومة �یطالیة

فاد�ا لٔ�من الصحي يف تو�س، ح�ث اكنت ت��ظر وصول ت� الشحنة لسد النقص والعجز يف م�ظومهتا 
الطبیة لتصدي لٔ�زمة الصحیة العاملیة، واليت اكنت مبوجب اتفاق�ة هام�ورغ  �س�تطیع مساء� السلطات 

�رد يف ت� االتفاق�ة مثة ٕاعفاء من املسؤولیة ، ح�ث مل قاد مسؤولیهتا كناقل لت� الشحنةالصی��ة مدنیا  النع
، اليت مك�ت الناقل ا  وقوا�د رو�ردام الالحقة �لهياعن ٔ�عامل القرصنة خبالف معاهدة �رو�سل اليت س�بقهت

البحري من التنصل من املسؤولیة يف �ال تعرضه العتداءات القرصنة  ٔ�ثناء ر�لته البحریة  لصعوبة ٕاثبات 
  . يف التصدي �� العدوان�ٔ الناقل وٕاهام� خط

وهذا ما یتطلب من ٕا�ادة النظر يف ال�رشیعات ا�ولیة املعنیة �لنقل البحري وأ��ذ مبنحىن �دید 
یوا�ب التطورات املوجودة يف السا�ة ا�ولیة العتبار ٔ�ن النقل البحري من ٔ�مه ؤ�كرث وسائل النقل الت�اریة 

من ق�ام  بعض ا�ول  ٔ�و واليت رٔ�ینا و�اصة يف ا�ٓونة أ��رية  ول،س�ت�دمة واليت ت�سابق �لهيا ا�ا�ولیة امل 
ا��ن یعملون لصاحل  دول معینة من الس�یطرة والهمينة �ىل املمرات املائیة الهامة يف النقل أ�ش�اص 

البحري، مما �س�تلزم معه من تناول مس�ٔ� القرصنة البحریة �يشء من اجلدیة مبا ی�سجم مع خطورته، وحماو� 
والسالمة  ن تق�ده واحلد م�ه وذ� بتفعیل مسؤولیة الناقل البحري لتحمی� �ىل ٔ��ذ اكفة وسائل أ�منم

  .احلدیثة ملوا�ة ٔ�ي �دوان قرصين

   امتةاخل 

 ر، ما يه ٕاال مو�ة ٕاجيابیة تنريٕان احلوادث واملش�ت اليت تعرتض السا�ة ا�ولیة بني احلني وا�ٓخ
، لی�س�ىن لنا تعدیلها وتطو�رها مبا یوا�ب املس�ت�دات احلارضة ا�متعیة ا�ولیةف يف املنظومة لنا نقاط الضع

واملس�تق�لیة، ف�ٔزمة �احئة �ورو� ٔ��رزت لنا هتا� أ�نظمة ا�ا�لیة لك�ري من ا�ول، واليت البد من ٕا�ادة 
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ا ٕالضفاء أ�من والسمل ، مع رضورة تعاون و�اكتف ا�ول ف� ب�هنوالعمل �ىل جتدید بن�هتا التحتیةالنظر فهيا 
ٕاماكنیة العمل �ىل  ، معخيدم رس�ة ٕانفاذ ت� االتفاق�ات �الوة �ىل تنق�ح االتفاق�ات ا�ولیة �شلك .ا�ولیني

لیة وإالقلميیة ذات الش�ٔن يف م�اطق ٔ��ايل الب�ار حتت ٕارشاف املنظامت ا�و  مراق�هرصد و وضع اكمريات 
�ري املرشو�ة واليت فامقت من أ�زمات ؤ�شعلت الكوارث وهذا ، لتفادي �دوث م�ل ت� أ�عامل البحري

  .مبا ال یلیق مبس�توى ا�ول املتحرضة

  الهوامش

                                                   
�ىل ) 1/8/2020: (، �رخي �سرت�اع �ورو� یفجر حر� بني ا�ول. ، سطو وقرصنة)25/3/2020(الهاليل، �ٓمال، اجلز�رة ) 1(

  https://cutt.us/hzjBD: الرابط ا�ٓيت 
رسقة وٕالغاء صفقات وحظر تصد�ر، �رخي .. �ىل معدات ماكحفة �ورو�" حرب"،) 3/4/2020(العربیة  �skynewsلمزید،  )2(

  https://cutt.us/K9Ubk: �ىل الرابط ا�ٓيت )  1/8/2020: (�سرت�اع 
  . 62- 55، ص 2014صاد، ، صالح، م، القرصنة البحریة، الر�ض،  مك�بة القانون و�ق�سلمية )3(
  .    173- 154، م ، القرصنة البحریة، املرجع السابق، صسلمية، صالح )4(
  .173- 154سلمية، صالح، م، القرصنة البحریة، املرجع السابق، ص )5(
  .167- 165، ص2018رايق، م، القرصنة ومسؤولیة الناقل البحري، إالسك�دریة، دار اجلامعة اجلدیدة،   فضل، )6(
  .18- 14، ص 2016، ح ، املس�ئولیة ا�ولیة ، إالسك�دریة، دار الفكر اجلامعي، احلداد، دمحم )7(
  .546- 537، ص  2009، 3، ح ، القانون ا�ويل العام ، طالعزني، رش�ید )8(
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