دور األهن ادلتحدة يف محايت
حقىق اإلًساى هي آلياث احلرب
ضد اإلرهاب
أ.م .د .خلىد حمود مخيس
جاهعت بغداد
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ادلقدهـــــت

إن فقدان اغبقوق اإلنسانية لالحًتام كأن على مر العصور سبباً يف اهنيار
اجملتمعات واشتعال اغبروب ،حىت سبخضت كل ثورة سياسية واجتماعية عن إعالن غبقوق
اإلنسان ولذلك أصبحت عظمة الدولة وتقدمها يقاسان دبدى احًتامها ؼببادئ حقوق
اإلنسان وتوفَت الضمانات القانونية والعملية ؽبا ،وقد فشلت الكثَت من الدول يف ربقيق
حاجات مواطنيها االقتصادية يف الوقت الذي اتبعت فيو أساليب اغبكم الفردي وما قبم
عنها من قمع اغبريات وانتهاك اغبقوق اإلنسانية .

فهدف حقوق اإلنسان األساسي والوحيد ىو ضمان أخالقي إنساين لكل فرد

أي أن يتمكن كل شخص من أن يصبح سيد نفسو أو سيد تطوره الشخصي قادراً على

إقـ ـام ـة عالقات مع الغَت مبنية على االحًتام والتعاون اؼبتبادل بدل أن يكون سلبياً وتابعاً
لعمل الغَت .
إال أن التساؤل الذي يطرح نفسو ،ىل استطاعت األمم اؼبتحدة دبواثيقها
ودساتَتىا أن ربمي حقوق اإلنسان من العنف واإلرىاب الذي أقر بقانون من قبل األمم
اؼبتحدة نفسها ؟ وما ىي العالقة بُت اإلرىاب وحقوق اإلنسان ؟
فاإلرىاب يعرف على أنو األعمال اإلجرامية اؼبوجهة ضد دولة وتستهدف أو
بقصد خل ـ ـ ـ ـق حـ ـالـ ـة رعب يف أذىان أشخ ـ ـاص معين ـ ـُت أو ؾبموعة من األشخاص أو
عامة اعبمهور  .وبالتايل فأن اإلرىاب كعمل عنفي يولد اػبوف والرعب ويؤدي حبياة
الناس إىل اؽبالك ،فهو ظاىرة قديبة ،عرف يف عشرينيات وثالثينيات القرن اؼباضي حىت
وضعت اتفاقية دولية ؼبنع اإلرىاب واؼبعاقبة عليو ،فقد مت عقد مؤسبر دويل يف جنيف عام
 7391مت التوصل فيو إىل اتفاقية دولية ؼبكافحة اإلرىاب  ،إال أن الظاىرة نفسها
شكلت عامال مؤثرا يف العالقات الدولية يف القرن العشرين وخباصة خالل اغبرب العاؼبية
الثانية وما رافقها من ؾبازر أدت حبياة اؼباليُت من الناس وكأن من نتائج ذلك وضع
مقررات اتفاقيات جنيف للعام  7393موضع التنفيذ واليت شكلت مع الربوتوكوالت
اؼبلحقة هبا واالتفاقيات بشأن حقوق اإلنسان يف النزاعات اؼبسلحة ما يسمى بالقانون
الدويل اإلنساين.
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وتنطلق فرضية البحث من نقطة أساسية وىي (ىنالك إشكالية وعالقة جدلية بُت
دور األمم اؼبتحدة يف ضباية حقوق اإلنسان وبُت دورىا وموقفها من توظيف آليات
اغبرب ضد اإلرىاب وحبسب ما نصت عليو مواثيق األمم اؼبتحدة واالتفاقيات اليت اتفق
عليها األعضاء داخل اؼبنظمة).
وسوف كباول توظيف ىذه الفرضية خالل دراستنا اؼبوسومة ىذه (دور األمم
اؼبتحدة يف ضباية حقوق اإلنسان من آليات اغبرب ضد اإلرىاب ) من خالل تقسيمنا
للدراسة لعدة ؿباور وبالشكل اآليت :

احملور األول :األمم اؼبتحدة النشأة واؼبهام.
احملور الثاين :دور األمم اؼبتحدة يف معاعبة القضايا الدولية بعد انتهاء اغبرب الباردة
(حقوق اإلنسان أمبوذجا).
احملور الثالث :األمم اؼبتحدة واغبرب ضد اإلرىاب.
احملور الرابع :رؤية مستقبلية لدور األمم اؼبتحدة يف ضباية حقوق اإلنسان يف ظل النظام
األحادي القطبية .

الباحثت
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احملىر األول

األهن ادلتحدة الٌشأة وادلهام
لقد ولدت منظمة األمم اؼبتحدة يف ظل تفاعالت اغبرب العاؼبية الثانية ويف
الًتكيبة الدولية القائمة بتوازناهتا حينذاك ،واليوم وبعد مرور أكثر من ستُت عام على
والدة اؼبنظمة الدولية وعلى الرغم من التغَتات والتطورات اؽبائلة اليت طرأت على طبيعة
العالقات الدولية سبارس األمم اؼبتحدة عملها يف إطارىا إال أنو مل يتم إدخال أية تعديالت
جوىرية ومهمة على نصوص ميثاق اؼبنظمة .
فمن اؼبعروف أن األمم اؼبتحدة ىي منظمة سياسية بالدرجة األوىل وبالتايل وبتل
حفظ السلم واألمن الدويل مكانا بُت أنشطتها وأىدافها ،إال أن لألمم اؼبتحدة بالطبع

أىدافا اقتصادية واجتماعية متعددة فقد أدرجت أىدافها ومبادئها يف ميثاقها لعام
 ،7391والسيما تلك اليت وردت يف اؼبادتُت األوىل والثانية من اؼبيثاق ومنها  (،حفظ
السلم واألمن الدويل ،ربقيق التعاون الدويل غبل اؼبسائل الدولية ذات الصيغة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احًتام حقوق اإلنسان واغبريات األساسية
للناس صبيعا ،حظر استخدام القوة أو ؾبرد التهديد هبا ضد سالمة األراضي أو
االستقالل السياسي للدول ).
وىذا ال يعٍت أن األمم اؼبتحدة ىي منظمة فوق اؼبنظمات الدولية أو دولة فوق
دولة لذلك نتفق مع قيل عنها أن األمم اؼبتحدة ليست وال يبكن أن تكون وال هبب أن
تكون حكومة عاؼبية ،كما أهنا ليست تشريعا يتوىل إعادة توزيع الثروة كما أهنا ليست
دبؤسسة بَتوقراطية قوية ؽبا جدول أعماؽبا اػباص هبا وال ىي وكالة تربم عقودا من الباطن
لتوفَت األمن الدويل ،وليست ؽبا قدرة عسكرية زبرج عن نطاق ما زبولو الدول األعضاء

ؽبا من سلطة وتتيح لو من قوات )(.)7

( )1د.احمد أبو الوفا ،األمم المتحدة والنظام العالمً الجدٌد  ،ص . 08وٌنظر كذلك :د.عبد الرحمن عبد العال  ،االستخدام القسري للقوة فً حاالت
التدخل اإلنسانً  ،ص 08وما بعدها .
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فلقد ازبذت األمم اؼبتحدة من عملية تصفية االستعمار ىدفاً من أىدافها احملورية

وشرعت يف أعمال اغبق يف تقرير اؼبصَت من اجل ربرير األراضي والشعوب اؼبستعمرة من
االستعمار والتسلط األجنيب ،وقد سانبت أجهزة األمم اؼبتحدة الرئيسة كلها هبذه
العملية وقبحت بالفعل يف ربرير الشعوب ومنحها حقها يف تقرير اؼبصَت ولذلك أضحت
مقولة (عاؼبية القانون الدويل ذي األصل األوريب أمرا فبكنا من الناحية العملية )،فبعد أن
كأن ىذا القانون عاؼبيا يف اغبقبة االستعمارية بسبب التوسع االستعماري األوريب ،فإنو
أصبح كذلك بعد عملية تصفية االستعمار واستقالل الدول اآلسيوية واألفريقية على

أساس كونو منظما أو ضابطا لسلوك صباعة الدول اليت مل تعد تقتصر على الدول األوربية

أو الغربية فحسب(.)2

ؽبذا نستطيع القول بأن ميثاق األمم اؼبتحدة يعد الوثيقة الدولية األوىل من نوعها
اليت من بُت ما تناولتو بشكل واضح وصريح مبادئ حقوق اإلنسان ،حيث يعد صدور
ىذه الوثيقة البداية لعهد جديد يف مسَتة تطور حقوق اإلنسان وذلك ينقلها على
الصعيد الدويل والنص عليها يف ميثاق منظمة عاؼبية تضم صبيع دول العامل .
فخالل فًتة اغبرب الباردة وضعت أىم اؼبواثيق الدولية اليت أقرت حبقوق
اإلنسان واليت سبثلت يف اإلعالن العاؼبي غبقوق اإلنسان والذي صادقت عليو اعبمعية
العامة لألمم اؼبتحدة يف  71كانون األول  7391والعهد الدويل باغبقوق اػباص
باغبقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية
والسياسية واللذين صادقت عليهما اعبمعية العامة عام  7311واؼبيثاق األفريقي غبقوق

اإلنسان والشعوب الذي أقرتو منظمة الوحدة األفريقية عام  7317واؼبعاىدة األوربية
غبقوق اإلنسان اليت وقع عليها يف روما عام .7311وغَتىا من االتفاقيات واؼبواثيق
الدولية اليت شكلت ترسانة قانونية ضخمة غبقوق اإلنسان .

( )0د.دمحم خلٌل الموسى،اآلخر والحرب على اإلرهاب  ،ص.144
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فقد بدأت حقوق اإلنسان تؤثر يف شكل العالقات الدولية حيث صار مبدأ
احًتامها احد اؼبعايَت اؼبهمة يف ربديد العالقات واؼبعامالت الدولية وكذلك يف قياس
التطور السياسي ألي ؾبتمع ،فاؼبفهوم اخذ يكتسب عاؼبية جديدة ذات فاعلية اكرب بعد
أن كأن ؾبرد شعار تتضمنو وثائق األمم اؼبتحدة عقب اغبرب العاؼبية الثانية .
وىنا اكتسبت حقوق اإلنسان العاؼبية واليت يقصد هبا ،تلك اؼبنظومة من العهود
واالتفاقيات الدولية اؼبتعلقة حبقوق اإلنسان واليت أنشأت بشأهنا األمم اؼبتحدة آليات

ؼبراقبة تنفيذىا وألزمت الدول اؼبنضمة إىل ىذه االتفاقيات تقدمي تقارير دورية توضح فيها
مدى التقدم الذي أحرزتو يف تطبيقها ؽبا(.)9

( )4عبد العالً حور ،حقوق اإلنسان فً الشراكة األورو متوسطٌة ،ص . 0وكذلك :د.عبد الرحمن عبد العال،مصدر سبق ذكره ،ص.41

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

179

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

احملىر الثاًي

دور األهن ادلتحدة يف هعاجلت القضايا الدوليت بعد اًتهاء احلرب
الباردة (حقىق اإلًساى أمنىججا)

لقد عاشت األمم اؼبتحدة خالل مدة اػبمسُت عام واليت سبثلت بفًتة اغبرب
الباردة فًتة حافلة بالتطورات واؼبتغَتات بل واؼبتناقضات ،كما أهنا تعرضت الزمات
ومواقف عاصفة ،حيث مل تعد الصورة واضحة مطلقا فيما يتعلق باؼبهام اليت يتعُت على
األمم اؼبتحدة أن تضطلع هبا يف ؾبال حفظ السلم واألمن الدوليُت .
وردبا يعود ذلك جزئياً إىل التحول الذي حدث يف إدراك مصادر هتديد السلم
واألمن الدوليُت ،فلقد اصدر ؾبلس األمن الدويل قرارات عديدة ذبيز أو تقرر التدخل

العسكري أو تفرض عقوبات استنادا إىل الفصل السابع من اؼبيثاق حول قضايا تتعلق
باإلرىاب الدويل كحالة ليبيا ،أو انتهاكات ضد حقوق اإلنسان أو األقليات يف البوسنة
واؽبرسك وىاييت ) أو الدفاع عن الشرعية الدستورية (ىاييت ) أو حىت ألغراض إنسانية
(ضباية قوافل اإلغاثة ،الصومال ،البوسنة ،اؽبرسك)(.)9

إال أهنا أثبتت قدرهتا على االستمرار والبقاء ساعية من اجل ربقيق األىداف اليت
أنشأت من اجلها ،فقد قبحت األمم اؼبتحدة يف تأكيد نفسها سياسيا واجتماعيا وإنسانيا
يف وكاالت الغوث والثقافة والتجارة ودعم الدول النامية من خالل الربنامج اإلمبائي
وسلميا باليونيسيف ،إال أهنا فشلت سياسيا وخاصة بعد هناية اغبرب الباردة ،ألهنا ربولت
أكثر من أي وقت مضى إىل أداة بيد القوى الكربى وبدال من منعها اغبروب ورباشيها إذ
أمكنها ذلك ،فدخلت يف عدة مرات طرفا فيها وفقدت مصداقيتها يف التحكيم الدويل
والوساطة .

( )4د.حسن نافعة ،دور األمم المتحدة فً تحقٌق السلم واألمن الدولٌٌن فً ظل التحوالت العالمٌة الراهنة ،ضمن مجموعة باحثٌن ،ص.157وٌنظر
كذلك :د.منٌر زهران ،األمم المتحدة والتحدٌات الدولٌة المعاصرة ، ،ص 00ومابعدها
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فلقد أصبحت النزاعات الداخلية واإلقليمية ؿبور اىتمام دويل بعد انتهاء اغبرب
الباردة ومعظم ىذه النزاعات حصل يف دول العامل الثالث نظرا إىل التغَتات الدولية
اعبديدة يف النظام الدويل ،فادى ذلك إىل تزايد الضغوط على األمم اؼبتحدة لالعًتاف
حبق التدخل العسكري اإلنساين وىو ما اقلق الدول النامية ألهنا اعتربتو إعادة جديدة إىل
عصر االستعمار ،ومع انتهاء اغبرب الباردة برز شكل جديد من التدخل العسكري
والذي يتم غبماية حقوق اإلنسان وقد ارتبطت ىذه التدخالت اإلنسانية دبا شهده النظام

الدويل من تغَتات يف بنيتو وأيديولوجيتو(.)1

فقد ربط الكثَت من اؼبفكرين والكتاب بُت السيادة وضباية حقوق اإلنسان ومنهم
( كريستان روز ظبيث ) وحول نظرتو ورؤيتو البنيوية للسيادة يرى (أن كال من السيادة
وحقوق اإلنسان كنظامُت منفصلُت يقوم على عالقة صفرية فأما أن يكون األقوى ىو

مبدأ السيادة واألضعف ىو مبادئ حقوق اإلنسان )(.)1

فعلى الرغم من اغبقيقة الواضحة من أن تدويل حقوق اإلنسان دبوجب ميثاق األمم
اؼبتحدة كانت خطوة إىل أمام يف مسَتة حقوق اإلنسان ،فقد كأن ىنالك من يشكك
يف فائدة مثل ىذه اػبطوة إلعمال مثل ىذه اغبقوق على الدول األعضاء يف األمم
اؼبتحدة وىذا اعبدل كأن يكمن وما زال يف مدى ترتيب تلك النصوص اللتزامات قانونية
بذمة الدول األعضاء ومدى إمكانية مساءلة الدولة اليت زبالف ىذه النصوص ،إذ أن
اؼبيثاق تناول حقوق اإلنسان بصفة تتسم بالعمومية وأن مثل ىذه الصيغة ال يبكن
تطبيقها بل أهنا ربتاج إىل نصوص ؿبددة تكون قابلة للتطبيق(.)1

وإنو مل يلزم الدول األعضاء هبا ،إذ أنو مل يلزم بغَت ربقيق التعاون الدويل على حل
اؼبسائل الدولية ذات الصبغة اإلنسانية ومل يلزم الدول األعضاء بغَت تعزيز احًتام حقوق

اإلنسان للناس صبيعا بال سبييز( ،)1فهو مل ينص على ضباية ىذه اغبقوق أو إلزام الدول
بشكل مباشر باحًتامها ،وبالتايل اعتبار ـبالفتها ـبالفة ألحكام اؼبيثاق .
( )5دمحم ٌعقوب عبد الرحمن ،التدخل اإلنسانً فً العالقات الدولٌة  ،ص.104وٌنظر كذلك د.منٌر زهران ،مصدر سبق ذكره ،ص  05ـ ص.06
( )6سعٌد الصدٌقً  ،الدولة فً عالم متغٌر :الدولة الوطنٌة والتحدٌات العالمٌة الجدٌدة ،ص.00
( )7أنس أكرم دمحم صبحً ،التدخل الدولً اإلنسانً بٌن مٌثاق األمم المتحدة والتطبٌق العملً  ،ص.104
( )0المصدر السابق نفسه ،ص.104
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وباؼبقابل يذىب الكثَت من الكتاب إىل أن قراءة اؼبادة ( )7الفقرة ( )9واؼبادتُت
( 11و  )11توضح أن ىنالك التزاما على الدول األعضاء بأن ربًتم حقوق اإلنسان ،إذ
تنص اؼبادة ( )11على (أن يتعهد صبيع األعضاء بأن يقدموا منفردين أو مشًتكُت دبا
هبب عليهم من عمل بالتعاون مع اؽبيئة إلدراك اؼبقاصد اؼبنصوص عليها يف اؼبادة
اػبامسة واػبمسُت )وأن من بُت اؼبقاصد اؼبنصوص عليها يف اؼبادة (( )11ج) (أن
يشيع يف العامل احًتام حقوق اإلنسان واغبريات األساسية بال سبييز ) وأن كلمة (يتعهد)

الواردة يف بداية اؼبادة  11تدل على اإللزام( .)3وىذا يعٍت أن بروز النظام السيادي
وتطور النظام الدويل غبقوق اإلنسان كانا يعتربان دائما متناقضُت.
فخالل اؼبؤسبر العاؼبي غبقوق اإلنسان اؼبنعقد يف فينا عام  7339سبت أول مرة
يف تاريخ العالقات الدولية عوؼبة الديبقراطية وحقوق اإلنسان باؼبعٌت الغريب فقد وافق
اؼبؤسبر على أن تعد الديبقراطية أساس شرعية نظام اغبكم وحىت السياسات غَت
الديبقراطية أصبح تسويغها هبري بوصفها خطوات مرحلية كبو اؽبدف األعلى الديبقراطية
،.فقد خطا العامل خطوة جديدة كبو العاؼبية خالل مؤسبر فينا ،حيث أكد اؼبؤسبر على
عاؼبية وترابط حقوق اإلنسان وعدم ذبزئتها ،وأكد على أن عاؼبية حقوق اإلنسان ال
تتعارض مع فكرة التنوع الثقايف واػبصوصية الثقافية واليت ىي أيضا من حقوق

اإلنسان( .)71كما مت خالل عقد التسعينات من القرن اؼباضي أنشأ ؾبلس األمن وكذلك
وبناء على الفصل السابع من ميثاق األمم اؼبتحدة مت تأسيس ؿبكمتُت خاصتُت نبا:

7ـ ؿبكمة الىاي بقرار  111يف /22شباط  7339حملاكمة اعبرائم اؼبقًتفة يف االرباد
اليوغساليف منذ عام . 7337
2ـ ؿبكمة أروشا بقرار رقم  311يف تشرين الثأين  7331حملاكمة جرائم اإلبادة اليت
حدثت يف رواندا.

( )9المصدر السابق نفسه ،ص.104
( )18عبد العالً حور ،مصدر سابق ،ص. 9
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غَت أن اختصاصات ىذه احملاكم كانت ؿبددة بضعف الوسائل اؼبادية والعناصر
البشرية واؼبساطر القانونية اليت سبلكها ،كما كأن يعًتض سَتىا عدة معوقات أنبها
خضوع إنشائها ؼبصاحل الدول الكربى اؼبتضاربة يف اغلب األحيان وكذلك تعقد
اؼبشك ـ ـالت اليت ي ـ ـطرحـ ـها القب ـ ـض على الزعمـ ـ ـاء األساسيـ ـ ـُت ل ـهـ ـذه اجملازر وعدم تعاون
الدول اؼبعنية .
أما اكرب تطور يف مسَتة األمم اؼبتحدة سبثل يف أنشاء احملكمة اعبنائية الدولية يف

 71حزيران  7331واليت دخلت حيز التنفيذ يف صيف عام  2112بعد استكمال
عدد التوقيعات الالزمة على االتفاقية اؼبنشئة ؽبا واليت تكونت من ستُت توقيعا وقد
وصل عدد الدول اليت صادقت بشكل هنائي على نظام روما األساسي الذي يعد دبثابة
النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية إىل  711دول تشرين األول  2111وىي
أول ؿبكمة جنائية دولية دائمة ستكلف دبحاكمة اعبرائم اعبسيمة واليت سبس ؾبموع
اعبماعة الدولية وىي جريبة اإلبادة واعبرائم ضد اإلنسانية وجرائم اغبرب وجرائم العدوان
اؼبادة ( )1من النظام األساسي للمحكمة واليت يقًتفها رعايا الدول األعضاء أو أشخاص
داخل أقاليم الدول األعضاء واليت نصت عليها اؼبادة ( )72من النظام األساسي
للمحكمة أما اؼبادة ( )79فتنص على ( أن ترفع القضايا من قبل الوكيل أو عضو أو
ؾبلس األمن ،وقد اعترب األمُت العام لألمم اؼبتحدة السابق (كويف أنان ) أن أنشاء ىذه
احملكمة دبثابة ىدية أمل ألجيال اؼبستقبل وبأهنا تشكل بدون شك خطوة عمالقة على
درب االحًتام العاؼبي غبقوق اإلنسان ودولة القانون )(.)77

كما مت أنشاء ؾبلس حقوق اإلنسان والذي يعد احدث جهاز دويل للمحافظة
على حقوق اإلنسان فقد اعتمدت اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة قرارا يف  71آذار
 2111بإنشاء ىذا اجمللس ليحل ؿبل عبنة حقوق اإلنسان بعد قرابة ستُت عاما من
إنشائها واليت أسست عام  7391وكأن مقرىا جنيف وكانت ىي اعبهاز الوحيد اؼبعٍت
حبقوق اإلنسان يف نطاق اؼبنظمة العاؼبية ،إال أن ؿبدودية فاعليتها أمام العدد اؽبائل من
االنتهاكات اػبطَتة غبقوق اإلنسان واقتصار دورىا يف البداية على تعزيز وتشجيع حقوق
( )11سعٌد الصدٌقً ،مصدر سبق ذكره ،ص.00
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اإلنسان ،األمر الذي جعلها مل تقم إال بدور متواضع يف ضباية حقوق اإلنسان والذي
ذبسد وبشكل فعلي يف عام ،7311والسبب يف ذلك يرجع إىل ضعف دور اللجنة من
حيث عدم استنادىا إىل أسس قوية حيث ذبد أن أصلها الوحيد يرجع إىل تعهدات
عامة ربملتها الدول بتوقيعها ميثاق األمم اؼبتحدة(.)72

إال أن ىنالك العديد من األسباب اليت أدت إىل زيادة االىتمام الدويل حبقوق اإلنسان
واليت ذبسدت يف :

7ـ مل تعد مسالة حقوق اإلنسان كما كانت يف اؼباضي مسالة فردية يف نطاق القوانُت
والنظم الداخلية بل أصبحت قضية عاؼبية وإنسانية هتم كل أنسأن وهتتم بكل أنسأن .
2ـ تعزيز أنشطة اؼبنظمات الدولية اغبكومية وغَت اغبكومية يف ؾبال مراقبة حقوق
اإلنسان ،فمثال أنشئ عام  7339منصب اؼبفوض السامي غبقوق اإلنسان يف األمم
اؼبتحدة كما تقوم منظمة العفو الدولية وأطباء بال حدود وغَتىا بدور نشيط يف ضباية
حقوق اإلنسان وقامت اؼبنظمات اإلقليمية بإصدار إعالنات حقوق اإلنسان اػباصة هبا
فزاد ذلك من الضغوط على الدول اليت تنتهك حقوق اإلنسان ما دامت ىذه
االنتهاكات تؤثر سلبيا يف العالقات االقتصادية الدولية وتعرقل عمليات النقل والتبادل
الدوليُت .
9ـ إن حقوق اإلنسان أصبحت ربصن اػبطاب السياسي الوطٍت بالشرعية وتبعد هتمة
الديكتاتورية واالستبداد عن فبارساتو مع انتهاء مرحلة االستعمار وتزايد الوعي الديبقراطي

يف الدول النامية وربقيقها معظم اغبقوق اعبماعية .

9ـ .منظمات اإلغاثة الدولية لربط تقدمي اؼبساعدات اإلنسانية للدول اليت تعاين الكوارث
واجملاعات واليت ىي من صنع اإلنسان وبُت حرية حركة ىذه اؼبنظمات ،فًتك ىذا أثره يف
خلخلة أفكار الدول النامية وقيمها والسيما عند مطالبة ىذه اؼبنظمات للدول بتغيَتات

ىيكلية يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية(.)79

( )10د.نجوى إبراهٌم ،دور األمم المتحدة فً تطوٌر آلٌات حماٌة حقوق اإلنسان ،ص.54
( )14دمحم ٌعقوب عبد الرحمن ،مصدر سبق ذكره ،ص.144وٌنظر كذلك :د .عبد الرحمن عبد العال ،مصدر سبق ذكره ،ص .04
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أما مسألة ازدياد حاالت التدخل اإلنساين منذ انتهاء اغبرب الباردة فيعود إىل
عدة أسباب منها :
7ـ حدوث الكثَت من اغباالت اليت يتم فيها انتهاك حقوق اإلنسان األساسية والسيما
حاالت اإلبادة اعبماعية والتطهَت العرقي اليت سبنعها االتفاقات الدولية .
2ـ تطور وسائل االتصال واليت جعلت اؼبعرفة هبذه االنتهاكات من األمور السهلة برغم
اإلدانة الواسعة ؽبا من قبل الرأي العام العاؼبي .

9ـ تطور وسائل التكنولوجيا العسكرية اغبديثة واليت ظبحت بالتدخل العسكري يف الدول
ذات السيادة من اجل وقف ىذه االنتهاكات .
9ـ لقد قدرت هناية اغبرب الباردة يف اؼبساعدة على تدخل القوى العظمى بالنزاعات
الداخلية بسهولة دون اػبوف من نشوب حرب دولية خصوصا وأن القيود اليت وضعتها
ىذه القوى على نفسها وحلفائها أثناء اغبرب الباردة قد زالت .
وقد زادت الدعوات ما بعد اغبرب الباردة لألمم اؼبتحدة للتدخل عسكريا غبماية
حقوق اإلنسان والديبقراطية ألن ىذا التدخل يبعد الكثَت من اؼباسي عندما تتصاعد
األحداث يف اذباه يصعب السيطرة عليو عند حدوث عمليات عنف وإبادة صباعية
وتطهَت عرقي وديٍت ،خاصة وأن الدول الكربى استطاعت فرض توجو عام كبو
الديبقراطية وحقوق اإلنسان وىو ما يدعم قيام األمم اؼبتحدة بالتدخل غبماية عمليات
التحول الديبقراطي يف دول العامل والسيما أن ؾبلس األمن ازبذ قرارات بإنشاء قوات

حفظ السالم للقيام دبهمات إنسانية لإلشراف على االنتخابات يف ناميبيا وىاييت وجنوب
أفريقيا وؼبراقبة أحوال حقوق اإلنسان يف السلفادور وكمبوديا وكل ىذه التدخالت تربط
بُت السالم العاؼبي وحقوق اإلنسان وتستند إىل قرار اعبمعية العامة رقم  791/91عام
 7331والذي أكد التزام الدول بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإنشاء مكتب للمساعدة
يف إجراء االنتخابات(.)79

( )14المصدر السابق نفسه ،ص.165وكذلك عبد الرحمن عبد العالم ،مصدر سبق ذكره ،ص.06
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أما عن دور األمم اؼبتحدة يف اعبزائر فكانت اللجنة الفرعية غبقوق اإلنسان
التابعة لألمم اؼبتحدة واؼبعنية حبماية األقليات ومكافحة التمييز قد طالبت اعبزائر بتقدمي
تقرير عاجل بشأن أوضاع حقوق اإلنسان وإال أن اللجنة استعاضت عن ذلك بعرض
شفهي من اؼبمثل الدائم للجزائر لدى األمم اؼبتحدة يف جنيف والذي أكد التزام بالده
بالنضال ضد اإلرىاب والتطرف والعنف بكل الوسائل القانونية معربا عن األسف ألن
عناصر إرىابية معروفة تستفيد من ضباية خارجية(.)71

( )15د.ولٌد محمود عبد الناصر ،ادوار جدٌدة لألمم المتحدة داخل بلدان العالم الثالث ،ص.186
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احملىر الثالث

األهن ادلتحدة واحلرب ضد اإلرهاب
اإلرىاب لغة :يعٍت إشاعة اػبوف والفزع والرعب ،أما اصطالحا فال يوجد تعريف
جامع ؼبفردة اإلرىاب ،بسبب تعدد واختالف آراء اؼبهتمُت بدراسة ىذه الظاىرة من

جانب والغموض وعدم التحديد الدقيق ؽبا على اؼبستوى السياسي والقانوين من جانب
آخر ،األمر الذي أدى إىل فتح اجملال واسعا لالجتهاد البشري ،حيث طرحت العديد من
التعريفات ،فكل نظر إىل اؼبفهوم حبسب وجهة نظره وحبسب خلفيتو الفكرية والفلسفية
والدينية ،حىت وجدنا أنفسنا يف هناية اؼبطاف أمام (  ) 711تعريف من أبرزىا تعريف
ستويل ( عندما قال أن اإلرىاب ىو عمل إجرامي مصحوب بالرعب والعنف أو الفزع
بقصد خدمة ىدف ؿبدد ) ،أما (جيفا نوفيتش )فقد عرف اإلرىاب على أنو (عبارة عن
أعمال من طبيعتها أن تثَت لدى شخص ما اإلحساس بالتهديد فبا ينتج عنو اإلحساس
باػبوف بأي صورة )،بينما عرفو األستاذ الدكتور رياض عزيز ىادي على (أنو ؾبموعة
من أعمال العنف فردية أو صباعية ،تدمَت وزبريب والذي تقوم بو صباعة سياسية للتأثَت
على الناس وخلق جو من عدم األمان )(.)71

وبالتايل فأن اإلرىاب كعمل عنفي يولد اػبوف والرعب ويؤدي حبياة الناس إىل

اؽبالك ،فهو ظاىرة قديبة ظهرت يف عشرينيات وثالثينيات القرن اؼباضي حىت وضعت
اتفاقية دولية ؼبنع اإلرىاب واؼبعاقبة عليو ،فقد مت عقد مؤسبر دويل يف جنيف عام 7391
مت التوصل فيو إىل اتفاقية دولية ؼبكافحة اإلرىاب ،إال أن الظاىرة نفسها شكلت عامال
مؤثرا يف العالقات الدولية يف القرن العشرين وخباصة خالل اغبرب العاؼبية الثانية وما
رافقها من ؾبازر أدت حبياة اؼباليُت من الناس  ،وكأن من نتائج ذلك وضع مقررات
اتفاقيات جنيف للعام  7393موضع التنفيذ واليت شكلت مع الربوتوكوالت اؼبلحقة هبا

( )16د .رٌاض عزٌز هادي ،حقوق اإلنسان والعنف واإلرهاب ،ص.144
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واالتفاقي ـ ـ ـات بشأن حقوق اإلنس ـ ـ ـان يف النزاعـ ـ ـ ـات اؼبسلـ ـح ـ ـة ما يسمى بالق ـ ـانون
الدويل اإلنساين.
أما تعريف اإلرىاب على صعيد اؼبنظمات الدولية ،فنجد أن االىتمام هبذا
اؼبوضوع بدأ منذ عام  7391عندما اختطف بعض ثوار بَتو طائرة لغرض اؽبرب هبا إىل
خارج بالدىم ،حىت سبكنت عصبة األمم اؼبتحدة وبعد نقاش دام سبع سنوات من عقد
اتفاقية منع اإلرىاب واؼبعاقبة عليو عام  7391حيث ورد يف االتفاقية إعالن تعريف

اإلرىاب ومفاده (أن اإلرىاب ىو صبيع األعمال اإلرىابية اؼبوجهة ضد دولة ما وهتدف
أو يقصد هبا خلق حالة رعب يف أذىان أشخاص معينُت أو ؾبموعة من األشخاص أو
عامة اعبمهور ) مث توالت جهود األمم اؼبتحدة من عام  7391وحىت يومنا ىذا ،حىت مت
التوصل إىل أن (اإلرىاب يبثل صبيع اؼبمارسات والوسائل غَت اؼبربرة اليت تشَت إىل رعب
اعبمهور أو ؾبموعة من البشر ألسباب سياسية وبصرف النظر عن بواعثو اؼبختلفة) .
تبقى ىنالك إشكالية للتفريق بُت التدخل اإلنساين العسكري واغبرب ضد
اإلرىاب ،فالتدخل اإلنساين العسكري من قبل دولة أو ؾبموعة من الدول يف دولة أخرى
دون موافقة ىذه األخَتة يسبب كارثة إنسانية خاصة تلك اليت تتسبب فيها االنتهاكات
اػبطَتة والواسعة النطاق غبقوق اإلنسان األساسية أو اضطهاد األقليات أو االعتداء
على رعايا دولة أجنبية وما يهمنا ىنا من التعريف ىو ارتباط عناصره األساسية بقضييت
السيادة وحقوق اإلنسان من زاويتُت :

أوال :أن فعل التدخل يف سيادة دولة ومن مث انتهاكها .
ثانيا :من اجل أن يكون ىذا التدخل إنسانيا هبب أن يكون دافعو األساسي إيقاف
انتهاكات حقوق اإلنسان ،فللتدخل اإلنساين تبعات منها مساسو بالسيادة الوطنية
للدولة اؼبعنية فهذا اؼببدأ ظل أساسيا يف العالقات الدولية فتم تدوينو يف ميثاق األمم
اؼبتحدة يف البند  2الفقرة ، 1حيث سبنح ىذه السيادة للدولة اغبق الشرعي يف تسيَت
شؤوهنا الداخلية حبرية بعيدا عن أي تدخل خارجي وسبنع الدول القوية من التدخل يف
شؤون الدول الضعيفة ،فقد اعترب مبدأ السيادة دائما عنصرا مهما يف إطار القواعد
القانونية اؼبنظمة للعالقات الدولية .
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والسؤال الذي يطرح نفسو ما الذي تغَت يف ىذا اؼببدأ ؟ ما حدث ىو أن بعض
الدول الغربية خاصة وخالل مرحلة اغبرب الباردة أعادت قراءة مضامُت بنود اؼبيثاق
أألفبي وبالشكل الذي يبنحها عندما تتعارض مصاغبها مع حاالت معينة من انتهاك
حقوق اإلنسان التدخل ال غبماية جزء من اإلنسانية بل أساسا من اجل ضباية مصاغبها
االسًتاتيجية ،ولقد كأن (ريتشارد فالك) ؿبقا حُت اعترب أن كال من حقوق اإلنسان
والتدخل اإلنساين جوىر العوامل اعبيوسياسية غبقبة ما بعد اغبرب الباردة مؤكدا يف

ال ـ ـوقت نـ ـفسـ ـو صعـ ـوبـ ـة فصـ ـل اغبمـ ـايـ ـة الدوليـ ـة غبقوق اإلنسان عن مد وجزر عالقات
القوى الكربى(.)71

واؼبثل الواضح أمامنا ما حدث من ؾبازر يف رواندا عام  7339فلماذا مل تتدخل
القوى الكربى حبجة ضباية حقوق اإلنسان ؟ أن األمر يتطلب العودة إىل حقيقة اؼبصاحل
االسًتاتيجية للقوى الكربى يف ىذه اؼبنطقة ىل جاء وقت قطف شبارىا أم مل ِ
يأت حينها؟
وىذا يدلنا على حقيقة مهمة وىي أن قضية مكافحة ظاىرة اإلرىاب أصاهبا
العديد من اؼبعوقات ،منها عدم التمييز بشكل واضح ودقيق بُت ما ىو عمل إرىايب وما
ىو عمل غَت إرىايب من ناحية وكذلك عدم التقيد باألصول والقواعد والضوابط اؼبفًتض
التقيد هبا يف إطار األعمال األمنية والعسكرية اؼبعتمدة يف ؿباربة اإلرىاب .
فلقد مرت عملية مكافحة اإلرىاب دبرحلتُت األوىل قبل أحداث أيلول 2117
واليت سبت دبوجب االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها والتزمت بتطبيقها الدول يف حالة

حدوث حاالت من اإلرىاب على أراضيها ،أما اؼبرحلة الثانية فجاءت بعد أيلول 2117
حيث مت زبطي سلطة األمم اؼبتحدة وقراراهتا وازبذت الدول الكربى الواليات اؼبتحدة
األمريكية وحلفاؤىا صيغة التدخل العسكري ضد الدول اليت تسَت ضد تيارىا .

( )17سعٌد الصدٌقً ،مصدر سبق ذكره ،ص. 97وٌنظر كذلك :احمد إبراهٌم محمود ،اإلرهاب الجدٌد :الشكل الرئٌسً للصراع المسلح فً الساحة
الدولٌة ،ص.45
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كما أن األمم اؼبتحدة مل تؤدي دورىا اؼبعهود ؽبا عندما استخدمت احد الدول
األعضاء وىي الواليات اؼبتحدة األمريكية يف عدم التصويت إلرسال عبنة أفبية للتحقيق
يف اجملازر وج ـرائ ـم اغبرب واعبرائـ ـم ضـ ـد اإلنـ ــساني ـ ـة اإلسرائيـ ـلي ـ ـة يف ـبيـ ـم جنـ ـُت ويف
لبنان عام .)71(2111

وبعد أن مت التحول يف مكافحة اإلرىاب من اإلجراءات األمنية اليت تتخذىا
الدول يف إطار التزاماهتا باالتفاقات الدولية بشأن مكافحة اإلرىاب إىل حرب تشن على

الدول اؼبتهمة باإلرىاب أصبح من الواجب التقيد بالقواعد اليت ينص عليها القانون
الدويل اإلنساين كي ال تتحول األعمال العسكرية ضد اإلرىابيُت إىل أعمال إرىابية وكي
ال يدخل العامل يف دوامة اإلرىاب واإلرىاب اؼبضاد .
كما أن التزام الدول باحًتام حقوق اإلنسان اػباصة بعدم إخضاع أي إنسان

للتعذيب أو العقاب أو اؼبعاملة الوحشية ،فاليوم فأن اػبطر اغبقيقي الذي أضحى يبثلو
شبح اإلرىاب يف هتديد األفراد والدول يف وجودىا وكياهنا جعلت دول العامل تتهافت على
سن القوانُت تعود يف قسوهتا غبقوق البشر إىل العصور البدائية دون إعطاء حقوق
اإلنسان وضبايتها أي فرصة اهبابية .
إال أن ذلك لن يقلل من جهود األمم اؼبتحدة عن طريق مؤسساهتا اؼبختلفة
واعبهود العاؼبية اليت قادهتا على سبيل إقرار حقوق اإلنسان عن طريق اإلعالنات
واؼبواثيق الدولية وكذلك اإلقليمية فكل تلك اعبهود ىدفت إىل إرساء قواعد ومعايَت

يبكن من خالؽبا الكشف عما إذا كأن تدخل السلطات العامة يف الدولة غبماية أمنها
تشكل إخالال غبقوق اإلنسان من عدمو .

ولقد حرصت األمم اؼبتحدة على تطوير أجهزهتا واليت تعمل يف ؾبال ضباية حقوق
اإلنسان واستحداث أجهزة جديدة على النحو التايل :
أوال :استحداث أجهزة جديدة يف ؾبال حقوق اإلنسان منها:
7ـ اؼبفوض السامي غبقوق اإلنسان فقد ظهر التفكَت يف أنشاء وظيفة اؼبفوض السامي
غبقوق اإلنسان منذ بداية نشاط األمم اؼبتحدة يف ؾبال حقوق اإلنسان عام  ،7391إال
( )10المصدر السابق نفسه،ص .05
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أن االعًتاض الرئيسي كأن يتجسد يف أن ىذا اؼبنصب قد يؤدي إىل التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول .مث ظهرت الفكرة على اؼبستوى الدبلوماسي مع تغَت األحوال الدولية
فقد أعي ـ ـ ـد استخدام اؼبنـ ـ ـصب يف عام  7332من خالل منظـ ـم ـ ـة الـ ـعف ـ ـو الدولية

غبقوق اإلنسان(.)73

2ـ أنشاء اجمللس الدويل غبقوق اإلنسان كجهاز تابع للجمعية العامة مع إمكانية مراجعة
الوضع بعد طبس سنوات ،حيث تكون فيو العضوية مفتوحة أمام صبيع الدول األعضاء

باألمم اؼبتحدة دون وضع معايَت لتلك العضوية مع ضرورة احًتام الدولة العضو غبقوق

اإلنسان ،أما عدد أعضائو فيتكون من  91ينتخبون على أساس جغرايف وباألغلبية
اؼبطلقة ألعضاء األمم اؼبتحدة ( 31صوتا )على األقل مع مراعاة سجل الدولة
وإسهامها يف ضباية حقوق اإلنسان  ،حيث مت التأكيد على اغبقوق االقتصادية والثقافية
واالجتماعية وعدم الًتكيز على أوضاع حقوق اإلنسان السياسية واؼبدنية فقط .
9ـ تطوير اآلليات الوطنية ،واليت هتتم بتعزيز واحًتام حقوق اإلنسان على اؼبستوى الوطٍت
واليت تنقسم إىل نوعُت نبا :
أ ـ اؼبؤسسات الوطنية اليت تنشأ بقرار من الدولة فبثلة يف إحدى مؤسساهتا الدستورية
(التشريعية والتنفيذية )واليت يتمثل ىدفها العام يف ضباية وتعزيز حقوق اإلنسان ورصد
االنتهاكات وتقدمي التوصيات للحكومة بشأن قضايا حقوق اإلنسان .
ب ـ اؼبؤسسات غَت الرظبية أو ما يطلق عليها اجملتمع اؼبدين وىي ؾبموعة التنظيمات
التطوعية ذات اإلدارة الذاتية اؼبستقلة نسبيا عن اغبكومة ،وىي غَت رحبية تتوجو إىل

ربقيق النفع العام للمجتمع ككل أو لقطاع معُت وىي تتوافق حول قيم أساسية أنبها
اغبوار وقبول اآلخر واإلدارة السلمية للصراعات .
وىنا يفًتض بعدم وجود تعارض أو تنافس بُت اآلليات الوطنية والدولية الرظبية وغَت
الرظبية يف ؾبال ضباية حقوق اإلنسان فهي منظومة متكاملة وتقوم األمم اؼبتحدة بدور
فاعل يف التنسيق والتعاون بينهما .

( )19د.نجوى إبراهٌم ،مصدر سبق ذكره ،ص .51
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احملىر الرابع

رؤيت هستقبليت لدور األهن ادلتحدة يف محايت حقىق اإلًساى يف
ظل الٌظام األحادي القطبيت

إن بعض القرارات اليت أصدرهتا األمم اؼبتحدة والسيما من خالل ؾبلس األمن
معظمها مل تكن يف صاحل الشعوب اليت حدثت فيها انتهاكات غبقوق اإلنسان ،ولنعود
قليال إىل حقبة الستينات والسبعينيات من القرن اؼبنصرم فنجد أن فرض العقوبات
االقتصادية خالل عامي  7311 7311دبوجب قرار ؾبلس األمن لألمم اؼبتحدة لفرض
عقوبات اقتصادية على نظام األقلية البيضاء يف روديسيا معتربا أن اؼبساس

حبقوق

اإلنسان يشكل هتديدا للسلم ،كما قرر أيضا عام  7311اغبظر العسكري على نظام
التمييز العنصري يف جنوب أفريقيا(.)21

وىنا يرى ىديل بول (بوجود توتر جوىري بُت اؼببادئ اليت تدعم النظام الدويل
واؼبطالب بعدالة حقوق اإلنسان اؼبتجسدة يف معايَت حقوق اإلنسان وأن االتفاق
األساسي للتعايش بُت الدول اؼبتمثل يف تبادل االعًتاف بالقضاء السيادي الذي يتضمن

مؤامرة صامتة بُت اغبكومات على حقوق مواطنيها وواجباهتم )(.)27

ومن ىنا وبعد أن مت انتهاك حقوق اإلنسان يف الكثَت من الدول وبعلم األمم
اؼبتحدة نفسها ،إذن كيف ستحمي األمم اؼبتحدة األفراد من اغبرب ضد اإلرىاب ،وىنا
من اؼبفيد العودة إىل اؼبادة اليت وردت يف اتفاقيات جنيف األربع واليت جاء فيها (يف حالة
قيام نزاع مسلح ليس لو طابع دويل يف أراضي احد األطراف السامية اؼبتعاقدة يلتزم كل
طرف يف النزاع أن يطبق األحكام الواردة يف االتفاقيات ).وىذا يعٍت أن اللجوء إىل
األساليب اإلرىابية للحرب وربت أي ذريعة غَت مسموح بو على اإلطالق يف النزاع

الدويل اؼبسلح ويف النزاعات اؼبسلحة غَت الدولية كما ال هبوز التحايل حبجة االنتقام

( )08سعٌد الصدٌقً،مصدر سبق ذكره  ،ص.188
وٌنظر كذلك :احمد إبراهٌم محمود ،مصدر سبق ذكره ،ص  47وما بعدها .
( )01المصدر السابق نفسه ،ص.01
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للتحلل من احملظورات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ، 17فاؽبجمات اإلرىابية اليت ربدث
ضد اؼبدنيُت واليت تسبب الوفاة أو اإلصابات اػبطَتة تشكل ضمنا انتهاكات جسيمة
دبقتضى اؼبادة  11من الربوتوكول األول وهبب اعتبارىا من جرائم اغبرب .
أن ما يربر اغبرب على اإلرىاب ىو ما يؤدي إليو اإلرىاب من انتهاك واضح
غبقوق اإلنسان فاألعمال اإلرىابية ربرم اإلنسان من التمتع دبختلف اغبقوق اليت نص
عليها اإلعالن العاؼبي غبقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية الراعية ؽبذه اغبقوق وقد

يصل ذلك إىل حرمان اإلنسان من حقو يف اغبياة وىو أكثر اغبقوق التصاق باإلنسان .

فالتحول اعبذري الذي حدث بعد أيلول  2117من مواجهة اإلرىاب يف إطار
االتفاقيات الدولية واإلجراءات األمنية واليت تفرض وضع االتفاقيات موضع التنفيذ
وااللتباس الذي حصل بُت اإلرىاب واؼبقاومة الشرعية لالحتالل وعدم التوصل التفاق
دويل موحد ؼبفهوم اإلرىاب كل تلك اؼبسائل طرحت قضية حقوق اإلنسان واغبرب على
اإلرىاب السيما بعد أن طرح اإلرىاب حبد ذاتو العالقة بينو وبُت ىذه اغبقوق ،فإذا كأن
اإلرىاب يشكل انتهاكا غبقوق اإلنسان فإن اغبرب على اإلرىاب إذا مل تلتزم بقواعد
ؿبددة تصبح خطرا على حقوق اإلنسان أيضا .
فاغبرب على اإلرىاب وعالقتها حبقوق اإلنسان تندرج يف إطار العالقة اعبدلية
بُت حقوق اإلنسان والنظام العام ،فالنظام العام ىو ربقيق االنضباط للمجتمع على
مستوى العالقة بُت األفراد وبينهم وبُت الدولة  .والذي يفًتض أن يتم من خالل :

أوالً  :تعديل قواعد العضوية يف األمم اؼبتحدة وغَتىا من اؼبنظمات الدولية ،حبيث ال
يصبح دبقدور الدول اليت ال تتمتع حبكومات ديبقراطية ليربالية االنضمام إليها أو اؼبشاركة
بأنشطتها .
ثانيا :أن تكون األمم اؼبتحدة جاىزة ومستعدة لفرض التدابَت الالزمة ويف مقدمتها
اإلجراءات القمعية الواردة يف الفصل السابع من ميثاقها وذلك يف حاالت االنقالب على
اغبكومات الديبقراطية الليربالية وإعادهتا إىل اغبكم .
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ثالثا :توسيع االلتزام الدويل الواقع على كاىل الدول بعدم االعًتاف يف األوضاع غَت
اؼبشروعة بصورة تشمل الدول واغبكومات اليت ال تتبٌت هنجا ليرباليا ديبقراطيا(.)22

إال أن األعمال اإلرىابية ظهرت على مسرح السياسة الدولية وبشدة بعد عام
، 2117مًتافقة مع األحادية القطبية اليت انفردت هبا الواليات اؼبتحدة كقطب أوحد
وبكم العامل بعد اهنيار القطب اؼبنافس االرباد السوفييت ،فاغبملة ضد اإلرىاب بدأهتا
الواليات اؼبتحدة األمريكية يف عدة أماكن من العامل متجاوزة لسلطة وقرارات األمم

اؼبتحدة ،حيث شنت حرهبا ضد أفغانستان والعراق متخذة العديد من اغبجج واؼبربرات
للقيام بتنفيذ ضبلتها ضد ما أظبتو باإلرىاب ،والذي كأن موجها ضد شعوب بريئة(.)29

لذلك تستخدم الواليات اؼبتحدة األمريكية األمم اؼبتحدة إلضفاء الشرعية على
تدخلها دبا ىبدم مصاغبها ومصاحل حلفائها ربت شعارات ـبتلفة ومنها التدخل حبجة
ضباية حقوق اإلنسان .
فالبراط الواليات اؼبتحدة األمريكية بالشؤون الدولية والطبيعة الصراعية ؽبذه
العالقات قد جعلت عملية صنع السياسة اػبارجية ؽبا عملية متميزة ،فقد اختلفت نظرة
اإلدارة األمريكية بعد أحداث اغبادي عشر من أيلول حيال العديد من دول العامل العربية
وغَت العربي ـ ــة ،حي ـث مت تقس ـ ـيم الع ـ ـامل إىل قسمُت أو معسكرين أما ضد اإلرىاب أو

مؤيد لو(.)29

وضمن مفهوم أو نظرة القطب األوحد للعامل اليوم يتوجب على األمم اؼبتحدة االىتمام

أكثر بالدول النامية أو الفقَتة واليت يبثل وجودىا على الساحة الدولية أنبية ثالثية :
7ـ تكوين إرادة اؼبنظمة وتوجيهها إىل ما ىبدم مصاغبها ومصاحل شعوهبا .
2ـ العمل على إرساء قواعد قانونية دولية تتفق وىذه اؼبصاحل .
9ـ اغبد من النفوذ التقليدي الذي سبارسو بعض الدول يف إطار اؼبنظمة .

( )00د.دمحم خلٌل الموسى،مصدر سبق ذكره ،ص148ـ .141
( )04د.دمحم مصطفى كمال ،أحداث  11سبتمبر واألمن القومً األمرٌكً :مراجعة لألجهزة والسٌاسات  ،ص 57ـ ص.50
( )04سعٌد عكاشة ،موقف الوالٌات المتحدة من دول الطوق العربً ، ،ص 60وما بعدها.
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ؽبذا يبكن القول إن اغبرب على اإلرىاب وعالقتها حبقوق اإلنسان تندرج يف إطار
العالقة اعبدلية بُت حقوق اإلنسان والنظام العام ،فالنظام العام ىو ربقيق االنضباط
للمجتمع على مستوى العالقة بُت األفراد وبينهم وبُت الدولة .
ومن ىنا وبعد أن مت انتهاك حقوق اإلنسان يف الكثَت من الدول وبعلم األمم
اؼبتحدة نفسها ،إذن كيف ستحمي األمم اؼبتحدة األفراد من اغبرب ضد اإلرىاب .وىذا
يعٍت أن اللجوء إىل األساليب اإلرىابية للحرب وربت أي ذريعة غَت مسموح بو على
اإلطالق يف النزاع الدويل اؼبسلح ويف النزاعات اؼبسلحة غَت الدولية كما ال هبوز

التحايل حبجة االنتقام للتحلل من احملظورات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ، 17فاؽبجمات
اإلرىابية اليت ربدث ضد اؼبدنيُت واليت تسبب الوفاة أو اإلصابات اػبطَتة تشكل ضمنا
انتهـ ـ ـاكـ ـ ـات جسي ـمـ ـة دبقتضى اؼبادة  11من الربوتـ ـوكـ ـول األول وهبب اعتبارىا من
جرائم اغبرب .
وبعد أن مت التحول يف مكافحة اإلرىاب من اإلجراءات األمنية اليت تتخذىا
الدول يف إطار التزاماهتا باالتفاقات الدولية بشأن مكافحة اإلرىاب إىل حرب تشن على
الدول اؼبتهمة باإلرىاب أصبح من الواجب التقيد بالقواعد اليت ينص عليها القانون
الدويل اإلنساين كي ال تتحول األعمال العسكرية ضد اإلرىابيُت إىل أعمال إرىابية وكي
ال يدخل العامل يف دوامة اإلرىاب واإلرىاب اؼبضاد .
كما أن التزام الدول باحًتام حقوق اإلنسان اػباصة بعدم إخضاع أي أنسأن

للتعذيب أو العقاب أو اؼبعاملة الوحشية ،فاليوم فأن اػبطر اغبقيقي الذي أضحى يبثلو
شبح اإلرىاب يف هتديد األفراد والدول يف وجودىا وكياهنا جعلت دول العامل تتهافت على
سن القوانُت تعود يف قسوهتا غبقوق البشر إىل العصور البدائية دون إعطاء حقوق
اإلنسان وضبايتها أي فرصة اهبابية .
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إال أن ذلك لن يقلل من جهود األمم اؼبتحدة عن طريق مؤسساهتا اؼبختلفة
واعبهود العاؼبية اليت قادهتا على سبيل إقرار حقوق اإلنسان عن طريق اإلعالنات
واؼبواثيق الدولية وكذلك اإلقليمية فكل تلك اعبهود ىدفت إىل إرساء قواعد ومعايَت
يبكن من خالؽبا الكشف عما إذا كأن تدخل سلطات العامة يف الدولة غبماية أمنهما
تشكل إخالال غبقوق اإلنسان من عدمو .
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اخلامتـــــــت
استنتاجاً ؼبا سبق يبكن القول أن كل ما أقدمت عليو األمم اؼبتحدة من إصدار

ؼبواثيق وقرارات وقوانُت و تقدمي اؼبساعدة يف دعم اؼبنظمات إقليمية حكومية وغَت
حكومية غبماية حقوق اإلنسان من ويالت اغبروب والنزاعات الداخلية والدولية ،يبقى
قليال ؼبا تواجهو العديد من شعوب العامل والسيما بعد أحداث  77أيلول  2117وما
واجهو العامل من ضربات استباقية لشعوب آمنة ربت مربرات وحجج غَت مشروعة وغَت

قانونية يف أكثر األحيان حيث مل تكن اؼبربرات شرعية لقيام تلك اغبروب أو شنها ضد
أفغانستان والعراق وليبيا والصومال ودول عديدة مل تشن اغبرب ضدىا بشكل مباشر بل
استخدمت وسائل أخرى كإثارة النزاعات الطائفية واإلثنية .

وىنا يتوجب علينا مراجعة مسالة يف غاية األنبية وىي ىل كل دور األمم اؼبتحدة
فاعال يف تفادي حصول العديد من تلك اغبروب واألزمات اليت شهدهتا الكثَت من
شعوب العامل ،فهل ىنالك توجهات حقيقية إلصالح األمم اؼبتحدة أو اغبد من تدخل
الدول اؼبتنفذة داخل األمم اؼبتحدة ذات اؼبصاحل االسًتاتيجية لتوجيو قرارات األمم
اؼبتحدة بالشكل الذي ىبدم مصاغبها االقتصادية واألمنية والعسكرية وحبسب اسًتاتيجية
كل دولة من تلك الدول .
وأخَتا يبكن القول أن حكومات الدول والشعوب نفسها اؼبسئولة اؼبباشرة عن
ضباية حقوق اإلنسان داخل دوؽبا من أي اعتداءات داخلية وخارجية وكذلك توفَت كافة
اؼبتطلبات األساسية والضرورية يف أوقات األزمات.

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

197

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

ادلصـــــــادر

 -7د .أضبد أبو الوفا ،األمم اؼبتحدة والنظام العاؼبي اعبديد  ،ؾبلة السياسة الدولية
،األىرام ،القاىرة ،لعام  ، 7331العدد .722
 -2د .عبد الرضبن عبد العال ،االستخدام القسري للقوة يف حاالت التدخل
اإلنساين ،ؾبلة السياسة الدولية ،األىرام ،القاىرة ،العدد  711أكتوبر . 2113
 -9د .ؿبمد خليل اؼبوسى ،اآلخر واغبرب على اإلرىاب ،دار الفكر ،دمشق
.2171

 -9عبد العايل حور ،حقوق اإلنسان يف الشراكة األورو متوسطية ،مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسًتاتيجية ،أبو ظيب ،سلسلة دراسات اسًتاتيجية ،العدد ،799

ط.2113، 7
 -1د.حسن نافعة ،دور األمم اؼبتحدة يف ربقيق السلم واألمن الدوليُت يف ظل
التحوالت العاؼبية الراىنة ،ضمن ؾبموعة باحثُت (األمم اؼبتحدة ضرورات اإلصالح بعد
نصف قرن ـ وجهة نظر عربية  ،ربرير صبيل مطر وعلي الدين ىالل ،بَتوت ،مركز
دراسات الوحدة العربية .7331،
 -1د .منَت زىران ،األمم اؼبتحدة والتحديات الدولية اؼبعاصرة ،ؾبلة السياسة الدولية
،األىرام ،القاىرة ،العدد  711نيسان .2119
 -1ؿبمد يعقوب عبد الرضبن ،التدخل اإلنساين يف العالقات الدولية ،مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االسًتاتيجية ،ط.2119 ،7

 -1سعيد الصديقي  ،الدولة يف عامل متغَت :الدولة الوطنية والتحديات العاؼبية اعبديدة
،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسًتاتيجية ط.2111 ،7
 -3أنس أكرم ؿبمد صبحي ،التدخل الدويل اإلنساين بُت ميثاق األمم اؼبتحدة
والتطبيق العملي ،أطروحة دكتوراه (غَت منشورة ،جامعة بغداد ،كلية العلوم
السياسية.2111،
 -71د.قبوى إبراىيم ،دور األمم اؼبتحدة يف تطوير آليات ضباية حقوق اإلنسان ،ؾبلة
السياسة الدولية ،األىرام ،القاىرة،العدد  711يناير .2111
مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

190

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

 -77د .وليد ؿبمود عبد الناصر ،ادوار جديدة لألمم اؼبتحدة داخل بلدان العامل
الثالث ،ؾبلة السياسة الدولية ،األىرام  ،القاىرة ،العدد  722لعام .7331
 -72د .رياض عزيز ىادي ،حقوق اإلنسان والعنف واإلرىاب ،ؾبلة العلوم السياسية،
كلية العلوم السياسية ـ بغداد ،العدد ، 21لعام .2112
 -79اضبد إبراىيم ؿبمود ،اإلرىاب اعبديد :الشكل الرئيسي للصراع اؼبسلح يف
الساحة الدولية ،ؾبلة السياسة الدولية ،األىرام ،القاىرة ،العدد  791يناير .2112

 -79د .ؿبمد مصطفى كمال ،أحداث  77سبتمرب واألمن القومي األمريكي :مراجعة
لألجهزة والسياسات ،ؾبلة السياسة الدولية ،األىرام ،القاىرة ،العدد  791يناير،
.2112
 -71سعيد عكاشة ،موقف الواليات اؼبتحدة من دول الطوق العريب ،ؾبلة السياسة
الدولية ،األىرام ،القاىرة ،العدد،791يناير .2112

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

199

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

