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القانون الدويل املعاصر يف ظل املتغريات الدولية الراهنة

القانون الدولي المعاصر في ظل المتغيرات الدولية الراهنة
د .محمد بوبوش *

ش ّكل سقوط االحتاد السوفييت وهناية احلرب الباردة نقطة حتول بارزة يف سريورة القانون
الدويل والعالقات الدولية ،فبعد سيادة نظام دويل عكس موازين القوى السائد الذي أفرزته احلرب
العاملية الثانية وترمجت ضوابطه يف ميثاق األمم املتحدة ،جاءت التحوالت املتسارعة لتكشف عن
قصور وعدم قدرة قواعد ومبادئ القانون الدويل العام عن مقاربة األوضاع الدولية اجلديدة ،1وتفسري
األحداث والوقائع الدولية؛ وهو األمر الذي فتح اجملال لربوز أزمة القانون الدويل سواء على مستوى
النظام القانوين البنيوي ،أو على مستوى املمارسة الدولية متمثالً يف هتميش القانون الدويل ومبادئه.
فقد فرض النمو الكبري الذي مرت به العالقات الدولية على القانون الدويل العام ،أوضاعا
جديدة أدت إىل ازدهاره وتطوره ،ودفعت به إىل جماالت جديدة متاماً ،وانتهت به من قانون يهتم
أساسا بالدول أو جبماعة الدول ،وتدور قواعده وجوداً وعدماً معها ،إىل قانون للمجتمع الدويل،
يعمل من خالل حماور متعددة على تنظيمه وحكم الروابط اليت تنشأ يف إطاره.
أمهية الدراسة:
اذا كان القانون الدويل العام التقليدي قد أدى دوراً كبرياً يف تكوين قواعد القانون الذي
حتكم العالقات بني الدول واألشخاص القانونية ،فإن القانون الدويل احلديث قد طرأت عليه
تغيريات جذرية .فتأمل واقع القواعد القانونية الدولية املعاصرة ،ومقارنتها مبا كان سائداً يف ظل
القانون الدويل التقليدي ،يكشف لنا أن هناك انقالباً ثورياً قد مت ،وحتوالً جذرياً قد حصل للكثري
من القواعد واملبادئ اهلدف منها :إقرار النظام يف اجملتمع الدويل ،ومعايشة التطورات الدولية احلديثة
والتكنولوجيا والتقنية احلديثة ،وأيضاً ملواجهة املشكالت الدولية وحلها؛ لتحقيق التعاون بني الدول
يف الشئون االقتصادية والصحية والتعليمية واالجتماعية واحملافظة على السلم واألمن الدوليني،
وكذلك مراقبة تطبيق حقوق اإلنسان يف خمتلف الدول وااللتزام هبا ،وعدم اخلروج عليها.
وبدأت تطفو على السطح مشكلة القوة التنفيذية هلذا القانون ،وهي أحد اإلشكاالت
 -1إدريس لكريين :أسطورة النظام الدويل اجلديد ،صحيفة اخلليج اإلماراتية 08/2015/ 21 ،متاح على الرابط اإللكرتوين:
http://bit.ly/2Ygf93R

* أستاذ مساعد يف العالقات الدولية ،جامعة حممد األول-وجدة.
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املؤرقة للباحثني القانونيني ،وإحدى أعوص التحديات اليت تواجه القانون الدويل ،ويف خضم ذلك
يتم طرح تساؤل جوهري عن مصري القانون الدويل أمام االنتهاكات املتتالية لقواعده اليت ُوضعت،
ال ليتم انتهاكها وإمنا الحرتامها وتطبيقها من طرف املخاطبني هبا وعلى رأسهم الدول العظمى.
اهلدف من الدراسة:
ال بد من اإلشارة أخرياً إىل أن العامل مع بداية القرن الواحد والعشرين أصبح مير بأزمة دولية
كبرية تتجلى يف غياب قواعد القانون الدويل وظهور قواعد جديدة تضعها الدولة املهيمنة .فالعالقات
الدولية ازدادت تشابكاً وتعقيداً ،والقضايا الدولية احلساسة واملتنوعة مازالت تنذر العامل أمجع حبرب
عاملية من نوع جديد .وإن قضايا االقتصاد العاملي ،والنفوذ ،والسيطرة تلقي بظالهلا الثقيلة ليس
فقط على احمليط الدويل وإمنا على احمليط الوطين لكل دولة ،وميكن تسمية هذه املرحلة اجلديدة
بالقانون الدويل الواقعي أو الفعلي.
لذلك تسعى هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على األزمة اليت يعيشها القانون الدويل ال من
حيث النظام البنيوي الذي يرتكز إليه أو سوء تطبيقه واستخدامه لتحقيق املصاحل الضيقة للقوى
العظمى على رأسها الواليات املتحدة األمريكية.
خطة الدراسة:
أوالً :التفكك البنيوي ملنظومة القانون الدويل.
ثانياً :غياب القوة امللزمة لقواعد القانون الدويل.
ثالثاً :التصور األمريكي للقانون الدويل.
رابعاً :هتميش املؤسسات الدولية.
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أوالً :التفكك البنيوي ملنظومة القانون الدويل
كان القانون الدويل التقليدي يقتصر على تنظيم العالقات السياسية يف وقت السلم واحلرب
وتنمية العالقات االجتماعية ،إال أن التحوالت الدولية يف جمال االقتصاد والتكنولوجيا وغريها
من اجملاالت جعلته يتفرع ويتوزع بني عدة فروع ،وهي :قانون التنظيم الدويل ،والقانون الدويل
االقتصادي ،والقانون الدويل للتنمية ،والقانون الدويل للعمل والقانون الدويل للبحار ،والقانون
الدويل للبيئة ،القانون الدويل اإلنساين ،وأخرياً القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،نلخص أمهها باآليت:
 -1- 5قانون التنظيم الدويل:

يكاد يسلم الفقه الدويل تسليماً تاماً بأن قانون التنظيم الدويل ميثل فرعاً أساسياً من فروع
القانون الدويل العام .حبيث ينقسم القانون الدويل العام فرعني رئيسني مها :القواعد العامة ،والتنظيم
الدويل .بل أبعد من ذلك يتجه البعض إىل اعتبار قانون التنظيم الدويل قانوناً موازياً للقانون الدويل
العام.
ودون الدخول يف تفاصيل ذلك اجلدل ،ميكن تعريف قانون التنظيم الدويل بأنه تلك القواعد
األساسية اليت تتعلق بالبنيان األساس للمجتمع الدويل ،وحتكم اهليئات اليت تضطلع بالقيام على
تسيري مرافقه العامة؛ وعلى هذا النحو فهو عبارة عن القانون األساس لتنظيم اجملتمع الدويل.
ولقد ع ّد بعض الكتاب ،أن ميثاق األمم املتحدة هو الوثيقة الدستورية للمجتمع الدويل،
غري أنه وعلى الرغم من احتواء هذه الوثيقة على جمموعة من املبادئ والقواعد اخلاصة بتنظيم اجملتمع
الدويل ،ومثة هنالك العديد من الوثائق الدولية األخرى اليت تساعد يف تكوين السمات املميزة لقانون
التنظيم الدويل ،وأبرزها أنه قانون حديث النشأة ،وسريع التطور ،وميتاز باملرونة اليت تتالءم وطبيعته
اخلاصة.2
 - 2 - 5القانون الدويل اإلنساين:
القانون الدويل اإلنساين هو أحد فروع القانون الدويل العام وهو عبارة عن جمموعة من
القواعد العرفية واملكتوبة هدفها األساس محاية األشخاص ،واألموال واألعيان ،واألماكن اليت ليست
 -2سرور طاليب املل :القانون الدويل ،...املرجع السابق ،ص.14 :
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هلا عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية يف أثناء النزاعات املسلحة.3
فالقانون الدويل اإلنساين حيمي األشخاص الذين ال يشاركون يف القتال كاملدنيني وعمال
اإلغاثة ورجال الدين والصحفيني… أو األشخاص الذين مل يعودوا قادرين على املشاركة فيه مثل:
اجلرحى ،والغرقى ،وأسرى احلرب.
ويبسط هذا القانون يف حالة النزاعات املسلحة محايته على بعض األعيان ،مثل املمتلكات
الثقافية ومجيع األعيان املدنية األخرى ،فضالً عن املنشآت الطبية العسكرية وسيارات اإلسعاف.
 -5-3القانون الدويل االقتصادي:

إن القانون الدويل االقتصادي بأنه جمموع القواعد القانونية اليت تنظم العالقات الدولية
االقتصادية ،أي تلك العالقات القائمة بني اجملموعات االقتصادية الكربى macro-
 ،économiqueوهي بذلك ال تنصب على التصرفات الفردية للفاعلني االقتصاديني أي
 ، micro-économiqueويشمل القانون الدويل االقتصادي القانون الدويل املنظم
لالقتصاد الدويل ،وأيضاً القوانني الداخلية املنظمة لالقتصاد الدويل.
 -5-4القانون الدويل حلقوق اإلنسان:
يعرف القانون الدويل حلقوق االنسان بأنه “جمموعة القواعد واملبادئ املنصوص عليها يف
عدد من اإلعالنات واملعاهدات الدولية ،اليت تؤمن حقوق وحريات األفراد والشعوب يف مواجهة
الدولة أساساً”.4
قانون حقوق اإلنسان فهو قانون حيرص على ضمان حقوق الفرد واحرتام حقوقه وحرياته
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ضد أي تعسف لسلطات دولية.

 -3جان بيكته :القانون الدويل اإلنساين ،تطوره ومبادئه ،معهد هنري دونان ،جنيف ،4891 ،ص.8-7 :
 -4د .حممد نور فرحات :تاريخ القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق األنسان -جوانب الوحدة والتمييز ،دراسات يف
القانون الدويل اإلنساين ،الطبعة األوىل ،دار املستقبل العريب ،القاهرة ،2000 ،ص.84 :
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ولقد تكفلت خمتلف الدساتري بضمان هذه احلقوق ،وتسهر الدول على توفريها ملواطنيها،
وت ّكفل اجملتمع الدويل ببيان احلد األدىن هلذه احلقوق واحلريات. 5
 -5-5القانون الدويل للبيئة:
عرف القانون الدويل البيئي بأنه «جمموعة قواعد ومبادئ القانون الدويل العام اليت تنظم
نشاط الدول يف جمال منع وتقليل األضرار املختلفة ،اليت تنتج من مصادر خمتلفة للمحيط البيئي
أو خارج حدود السيادة اإلقليمية» ،6يف حني عرفه البعض بأنه «جمموعة القواعد القانونية الدولية
العرفية واالتفاقية املتفق عليها بني الدول للحفاظ على البيئة من التلوث».7
وعرفه البعض بأنه «جمموعة من املبادئ والقواعد القانونية الدولية اليت ترمي إىل احملافظة على
البيئة ومحايتها ،من خالل تنظيم نشاط أشخاص القانون الدويل العام يف جمال منع وتقليل األضرار
اخلاصة حبماية البيئة».8
البيئية وتنفيذ االلتزامات الدولية ّ
 -5-6القانون الدويل للبحار:
مل تكن البحار جمرد وسيلة من وسائل النقل والتنقل بني الدول والشعوب املختلفة على وجه
املعمورة ،أمنا كانت وما تزال مصدراً حيوياً مهماً من مصادر الثروة مبا حتتويه من ثروات متنوعة
 -5أهم مصادر القانون الدويل حلقوق االنسان :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 1948
•اتفاقية  1948ملنع جرمية إبادة األجناس واملعاقبة عليها:
•العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام 1966
•العهد الدويل للحقوق االجتماعية واالقتصادية لعام 1966
•اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1981
•اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام 1984
•اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
ب) الصكوك اإلقليمية:
•االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان لعام 1950
•االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام 1969
•امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام .1981
 -6أمني حسين :مقدمات القانون الدويل للبيئة ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،110تشرين األول ،1992 ،ص.130 :
 -7هاشم صالح :املسؤولية الدولية عن املساس بسالمة البيئة البحرية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،1991 ،ص.3 :
 -8سه نكه رداود :التنظيم القانوين الدويل حلماية البيئة من التلوث ،دراسة قانونية حتليلية ،دار الكتب القانونية ،مصر ،دار شتات للنشر
والربجميات ،اإلمارات ،2012 ،ص.75 :
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وخمتلفة ،وقد أدت مع التطور التكنولوجي إىل نشوب خالفات دولية حول من له احلق يف استغالهلا
والتصرف هبا؛ مما دفع اجملتمع الدويل لضرورة البحث عن الوسائل والطرق اليت من شأهنا حل تلك
املشكالت ،وقد أدى االختالف بني الدول حول هذه احللول إىل وجود اختالف فقهي بني فقهاء
القانون الدويل بشأن الوضع القانوين للبحار ومدى السيادة القانونية عليها ،فقد ذهب بعضهم
إىل جعلها مفتوحة للجميع دون أن تكون حكراً لدولة أو أكثر ،يف حني ذهب آخرون إىل ضرورة
اخضاع البحر لسيادة الدول وسلطاهنا .
ومع بداية القرن العشرين دخل القانون الدويل للبحار مرحلة التقنيني من خالل اللجنة
اخلاصة اليت شكلتها عصبة األمم املتحدة يف عام  1924من أجل إعداد مشروع اتفاقية بشأن
املياه اإلقليمية اليت على إثرها عقد مؤمتر الهاي لعام 1930؛ من أجل اعتماد املشروع ،إال أن
اخلالف بشأن مدى واتساع هذه املياه حال دون ذلك.
ومع إنشاء األمم املتحدة قامت جلنة القانون الدويل التابعة للجمعية العامة بدراسة قواعد
القانون الدويل للبحار اليت تكللت بالدعوة لعقد مؤمتر األول لقانون البحار يف عم  1958الذي
أنتج اتفاقيات جنيف األربع لعام  1958اليت قسمت البحر اىل مخسة أقسام وهي :املياه الداخلية،
والبحر اإلقليمي ،واملنطقة املالصقة ،واجلرف القاري ،والبحار العالية ،بعد أن كان البحر يقسم اىل
ثالث مناطق :املياه الداخلية ،والبحر اإلقليمي ،والبحار العالية.
فالقانون الدويل للبحار هو فرع من فروع القانون الدويل العام ،بدأ يتشكل تدرجيياً؛ نتيجة
تطور املعرفة العلمية بالقضايا البيئية كتحد جديد ،وتعدد املنازعات ذات الطبيعة املائية وصعوبة
فضها بالطرق الودية من جهة أخرى.9
-5-7القانون الدويل للجوء:
كانت مشكلة اللجوء منذ القدم من أعقد القضايا اليت تواجه العامل بكافة دوله ومنظماته
وتركيباته  ،وقد زادت معاناة الالجئني وارتفعت حدة تلك املشكلة يف الوقت احلايل عن أي وقت
مضى نظراً ملا مير به العامل املعاصر أوضاع سياسية مضطربة نتيجة قيام حروب عديدة يف معظم
ربوع العامل؛ مما نتج عنه جلوء أعداد هائلة من البشر سواء نساء أو أطفال أو عجائز للبحث عن
 -9د .شكراين احلسني :العدالة املائية من منظور القانون الدويل ،جملة رؤى اسرتاتيجية ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،
كانون األول ،2013 ،ص.79 :
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مكان ومالذ أمن هلم ويعد اللجوء أحد صور حقوق اإلنسان ،فمفهوم الالجئني ال ينفصل يف
حد ذاته عن الفكرة العاملية حلقوق اإلنسان ،فاحلق يف احلصول على ملجأ آمن مدون يف اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان .
ونظراً لتفاقم مشكلة الالجئني يف الوقت احلايل وتزايد أعدادهم؛ بسبب انتشار النزاعات
املسلحة فذلك يستلزم إلقاء الضوء على حقوق هؤالء الالجئني واحلماية القانونية اليت ينص عليها
القانون الدويل إللزام أطراف النزاع باحرتام حقوق اإلنسان يف أثناء النزاعات املسلحة والتخفيف
من اآلثار املرتتبة على هذه النزاعات.
اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت هلا عالقة بالقانون الدويل للجوء ،االتفاقية
ومن أهم االتفاقيات ّ
اخلاصة بوضع الالجئني لعام  ،1951الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني لعام  ،1967اإلعالن
بشأن امللجأ اإلقليمي  ،1967االتفاقية اخلاصة بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام
 ،1954واالعالن املتعلق حبقوق األنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد لعام الذي يعيشون
فيه لعام .... ،1985
وما يزال اجملتمع الدويل يعاجل املشكلة ويرسم هلا إطاراً نظرياً على الرغم من الزيادة السنوية
ألعداد الالجئني والنازحني.10
 -5-8القانون الدويل الدبلوماسي:
أصبح التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مظهراً من مظاهر العالقات الدولية املعاصرة وممارسة
تدل على رغبة الدول يف العيش يف سالم ،وإن انعدامها أو قطعها يعكسان تدهور العالقات بني
ّ
الدول املعنية وقد يصالن إىل إعالن احلرب.
وميكن تعريف الدبلوماسية بأهنا :فن وعلم إدارة العالقات الدولية والدبلوماسية على عدة
أشكال أمهها :الدبلوماسية الشخصية واجلماعية ودبلوماسية القمة وأخرياً الشعبية.11
ويتوىل مباشرة الدبلوماسية على الصعيد الداخلي رئيس الدولة ووزير اخلارجية الذي يعد
لسان حال الدولة يف اخلارج ،وعلى الصعيد اخلارجي تقوم البعثات الدبلوماسية بتمثيل الدولة
 - 10فلري أريكا :مخسني عاما من احلماية الدولية لالجئني ،التحديات املاضية واحلاضرة واملستقبلية ،اجمللة الدولية للصليب األمحر ،اجمللد
 ،83العدد  ،2001 ،843ص -605 581
- 11د .علي حسني الشامي ،الدبلوماسية :نشأهتا وتطورها وقواعدها ،بريوت ،دار العلم ،1990 ،ص 24
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املوفدة (املعتمدة) وحتقيق مصاحلها لدى الدولة املعتمدة لديها.
هلذا أبرمت اتفاقية فيننا للعالقات الدبلوماسية الصادرة يف عام  ،1961وذلك بناء على
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( ،)1450الذي طالب بعقد مؤمتر دويل من أجل مناقشة
موضوع احلصانات والعالقات الدبلوماسية والتوصل التفاق بشأهنا ،واليت مشلت معظم القواعد
العرفية املتعلقة بالتنظيم الدبلوماسي ،اليت أصبحت أوسع نطاقاً من العرف الدويل نتيجة لالنضمام
الدويل الواسع هلا.
 -5-9القانون الدويل اجلوي:
القانون اجلوي هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتكم النشاط اإلنساين ،يف جمال املالحة
اجلوية واستخدام الطائرات والفضاء اجلوي .وعلى هذا األساس فإن القانون اجلوي يهتم بدراسة
مجيع صور االستغالل اجلوي اليت كشف عنها العلم وتنظيمها ،وتلك اليت حيتمل أن ينكشف عنها،
سواء ما تعلق منها باستخدام الطائرات ومجيع الوسائل اليت تساعد على تسهيل املالحة اجلوية
كاملطارات والتجهيزات الفنية ،واألشخاص الذين يعملون يف خدمة املالحة املذكورة ،وكذلك العقود
اليت تقتضيها تلك املالحة من نقل وإجيار وتأمني وغري ذلك .وأيضاً ما تعلق منها باالتصاالت
12
السلكية والالسلكية والرادار وأحباث األرصاد اجلوية.

 -12أهم مصادره :اتفاقية شيكاغو :1944وصدرت االتفاقية على شكل أربع اتفاقيات ومها:
•اتفاق مؤقت بشأن الطريان املدين الدويل.
•اتفاق الطريان املدين الدويل وتضمن االحكام السياسية التفاقية شيكاغو.
•اتفاق مرور الطائرات يف الدول االعضاء واهلبوط ألغراض غري جتارية.
•اتفاق احلريات اخلمس او النقل الدويل اجلوي.
ويوجد اتفاقيات أخرى تعد مصدراً مهماً للقانون اجلوي مثل:
– اتفاقية طوكيو واخلاصة مبنع اجلرائم على الطائرات .1963
– اتفاقية الهاي  1970بشأن االستيالء غري املشروع على الطائرات.
– اتفاقية مونريال  1971لقمع األفعال غري املشروعة املوجهة ضد أمن الطريان املدين.
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خصائصه:
 -1حديث النشأة وسريع التطور :حديث النشأة ،وذلك حلداثة اخرتاع الطائرة وسبب
تطوره هو التطور املستمر لألداة الذي ينظمها وهي الطائرة.
-2الصفة التنظيمية او الطابع االمر لنصوصه  :حيث ال جيوز خمالفتها ويرجع ذلك ألمهية
العالقات اليت ينظمها القانون وخطورهتا
 -3الطابع الدويل  :ذلك لطابع الطريان حيث خترتق الطائرة احلدود الدولية يف اوقات قصرية
ولذلك حرصت دول العامل على توحيد أحكام ذلك القانون يف شكل معاهدات دولية
وإنشاء هيئة قضائية دولية يوكل إليها رفع التعارض بني التفسريات املتباينة.
 -5-10القانون الدويل اجلنائي:
من بنی اجملاالت اليت حظيت باهتمام خاص من قبل القانون الدويل العام اجلرمية الدولية
تدخل القانون الدويل ملعاجلة هذه املسألة عن
ومساسها بسلم وأمن اجملتمع الدويل؛ ممّا استدعى ّ
تتول نظرها وهي جهة دولية
الت ّ
طريق حتديد هذه اجلرمية والعقوبات املناسبة هلا بل اجلهة القضائية ّ
باألساس ،ومن هنا ش ّكلت القواعد القانونية املنظّمة هلذه املسألة فرعا قانونيا مستقالّ بذاته من
القانون الدويل العام هو القانون الدويل اجلنائي متییزاً له عن القانون اجلنائي الداخلي.
جتمع معظم التعاريف احلديثة على أ ّن القانون الدويل اجلنائي هو ذلك الفرع من القانون
الدويل العام ال ّذي یهتم بتحديد اجلرائم الدولية وبیان أركاهنا وعقوبتها وكیفیة إجراء احملاكمات
عنها.13
وهكذا میثّل القانون الدويل اجلنائي أحد السبل املستخدمة لتحقيق درجة عالية من التوافق
واالنسجام مع أهداف اجملتمع الدويل يف منع اجلرمية وتقومي املنحرفني لوقايته منها ،واحلفاظ على
مصاحله .هبذا یع ّد القانون الدويل اجلنائي مثرة تقارب اجلوانب الدولية يف القانون اجلنائي الوطين
واجلوانب اجلنائية يف القانون الدويل.14
 -13انظر يف هذه التعاريف :د .محيد السعدي“ :مقدمة يف دراسة القانون الدويل اجلنائي مع عرض وحتليل ألحكام حمكمة نورمربغ “
مطبعة املعارف ،بغداد  ،1971ص ،33د .عبد الوهاب حومد “ :اإلجرام الدويل” مطبوعات جامعة الكويت ،الكويت  ،1978ص:
 ،13د .عبد الرحيم صدقي « :القانون الدويل اجلنائي « ،مطابع اهليئة املصرية للكتاب ،القاهرة  ،1986ص.03 :

14- KITTICHAISAREE (Kriangsak): « International Criminal Law » Oxford University Press,
First Published, 2001, p: 03
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 -5-11القانون الدويل للتنمية:
هو مجلة القواعد الواجبة االنطباق على العالقات االقتصادية بني الدول النامية والدول
املتقدمة القائمة على ضرورة العدالة والتكافؤ مبا يضمن لألوىل التنمية املرتقبة ،ويأيت كتطوير للقانون
تغي موازين القوى (اهنيار
الدويل االقتصادي ،ومل يعد هلذا القانون وجود على الصعيد الدويل بفعل ّ
املعسكر االشرتاكي) من جهة وبفعل العوملة من جهة أخرى.وكان جيد أساسه يف مقررات مؤمترات
التعاون كمؤمتر مشال جنوب يف  ،1974واالتفاقيات الدولية كاتفاقييت «ياوندي” ،1963
و ،1969واتفاقييت “لومي”  ،1975و ،1980فضالً عن توصيات األمم املتحدة وإعالناهتا
كإعالن احلق يف التنمية الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة حتت رقم  41/128يف كانون
األول .196815
 -5-12القانون الدويل اإلداري:
نشأت معظم أحكام هذا القانون وقواعده يف إطار األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية،
وهو يعىن حبماية املوظفني الدوليني يف مواجهة املنظمات الدولية اليت يتبعوهنا يف إطار الرابطة
الوظيفية.
حيث يعىن ببيان مراكزهم القانونية (حقوقهم ،وواجباهتم ،واالمتيازات ،واحلصانات اليت
يتمتعون هبا) ،و جيد أساسه على اخلصوص يف أحكام احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة.
ثانياً :غياب القوة امللزمة للقانون الدويل:
 -1على صعيد التشريع :ال يوجد مشرع دويل حيتكر عملية سن القواعد القانونية الدولية
امللزمة ،والسيما أن الدول اليت يفرتض خماطبتها بتلك القوانني هي نفسها اليت تضع تلك القوانني،
وأما الدول اليت ال ترضى بتلك القواعد فال تلزمها بشيء ،وهي دائماً متتلك حق التحفظ؛ لذلك
یرى البعض أ ّن غیاب هذه السلطة ّحوله إىل جمتمع فوضوي.

فاملعاهدات الدولية ال تنعقد دون الرضى الصريح ،وهي ال تلزم سوى الدول األطراف فيها،
وطبعاً غين عن القول إن املعاهدات هي املصدر الرئيس لقواعد القانون الدويل ،أما العرف الدويل
 -15فؤاد خوالدية :القانون الدويل العام ،حماضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد
الصديق بن حيي-جيجل ،السنة اجلامعية  ،2017-2018ص 9-10 :متاح على الرابط التايل:
http://bit.ly/2RsglQC.
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فهو ينشأ من تواتر سلوك الدول ،وهو على خالف العرف الداخلي ال يلزم الدول اليت صدر يف
مواجهتها إذا اعرتضت عليه .وأما من ناحية مضمون القواعد ،فقواعد القانون الدويل أقل جتريداً
وأكثر عمومية ،وهي يف الغالب تفرض االلتزام بسلوك ومن النادر أن تفرض االلتزام بنتيجة.16
 -2على صعيد التنفيذ :يفتقر القانون الدويل إىل سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ قواعد القانون
الدويل ،وبعض الدول يف الغالب تقوم بتنفيذها بنفسها وحلساهبا اخلاص حبجة تنفيذ القرارات
الدولية ،ويف غالب األحيان تستغل القرارات الدولية كستار يساعد الدول على حتقيق أهدافها
اخلاصة؛ مما أوقع القانون الدويل يف فخ ازدواجية املعايري ،وفضالً ذلك فإن هناك حقيقة ال ميكن
أنكارها هي أن تنفيذ القانون الدويل على الدول املخالفة حيتاج إىل قوة دولية ال متتلكها إىل الدول
الكربى ،وهي ال تقدم تلك القوة إال إذا كان هلا مصلحة يف ذلك ،وهذا ما يفسر ازدواجية القانون
الدويل يف التطبيق ومشكالت التنفيذ والتطبيق اليت ختلف كوارث أحياناً.17
 -3على صعيد القضاء :ال يتمتع القضاء الدويل بسلطة إجبارية جترب الدول على التقاضي
أمام القضاء الدويل ،فال وجود لقضاء دويل يتمتع باختصاص عام إلزامي ،حيث ما زال اللجوء إىل
القضاء الدويل اختيارياً غري إلزامي .وما زالت قراراته غري ملزمة حيث للدول اخليار يف تطبيقها على
الرغم من القول بسمو القانون الدويل.18
 -4على صعيد اجلزاء الدويل :ال توجد سلطة متخصصة يوكل إليها مهمة إيقاع اجلزاء
على الدول املخالفة عرب القهر واالكراه املادي؛ مما حدا بالدول اليت ترى أهنا صاحبة حق أن توقع
اجلزاء بنفسها على الدول املخالفة؛ وهذا جيعل اجملتمع الدويل أشبه مبجتمع بدائي أو قانون الغاب،
ويف الغالب تتخذ اجلزاءات طابعاً بدائياً يف شكل حروب وأعمال االنتقام.
وما تزال املسؤولية الدولية هي السمة الغالبة على اجلزاء املعتاد لإلخالل بالقانون الدويل.
فهي مسؤولة عن الضرر الذي توقعه للدول األخرى يف حال خمالفتها للقانون الدويل من غري وجود
جزاء منظم قائم على شخصية قانونية واضحة للقانون الدويل.
 -16عطاري يوسف ،محدو أمين حيي :القانون الدويل بني االستقرار والعدالة ،عمان ،األردن ،مركز الكتاب األكادميي ،الطبعة األوىل،
 ،2016ص.155 :
- 17عطاري يوسف ،محدو أمين حيي :القانون الدويل ،....املرجع السابق ،ص.156 :
 -18املرجع نفسه.
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 -5على صعيد شخصية العقوبة :فهي غري موجودة يف اجملتمع الدويل ،حيث يقع العقاب
على مجيع أفراد الدولة املعاقبة املخالفة للقانون الدويل ،على الرغم من أن املسؤول عن خمالفة القانون
هم باألساس حكام تلك الدول وليس الشعب ،وإن اجلزاء يطول الدول الصغرى دون الكربى.
إن ضعف تلك املؤسسات يف فرض القانون الدويل جيعل احرتام القانون الدويل مرهوناً بقوته
املادية واألخالقية واملعنوية ،ولكن املشكلة تكمن يف أن عدم القدرة على فرض القانون تضعف
القيمة املعنوية واألخالقية ألي قانون ،وهذه هي مشكلة القانون الدويل الكربى.19
ثالثاً :التصور األمريكي لقواعد القانون الدويل
أمام بروز عدة ممارسات فردية ،تتناقض مع ميثاق األمم املتحدة مثل :أزمة لوكريب التدخل
يف الصومال ،وكوسوفو ،وأزمة اخلليج الثانية احلرب األمريكية على العراق .ومن الواضح أن هذه
الوضعية املرتبطة بأزمة القانون الدويل دشنت لواقع دويل جديد طرح فيه بإحلاح مسألة آلية عمل
القانون الدويل؟
 -1-1اخلالف األمريكي-األوريب حول مصدر قواعد القانون الدويل:
ميتاز سلوك الواليات املتحدة األمريكية بالتشكك حيال القانون الدويل بصفة عامة .وال
ميكن استكمال أو تعديل أو تقليص الدستور األمريكي من طريق القانون الدويل بأي حال من
األحوال .أما فيما يتعلق بأولوية ترتيب القوانني الفدرالية واالتفاقيات الدولية فإن هذا األمر غري
حمسوم بوضوح .فطبقاً لألحكام القضائية ميكن للربملان إصدار قانون يتعارض مع القانون الدويل؛
مما يرتتب عليه إعطاء األولوية هلذا القانون الوطين.
إال أن القانون الدويل ُمقدم على قوانني الواليات املنفردة ،مثلما هو احلال يف القانون
احمللي اخلاص بالكانتونات يف سويسرا .ولكن بالنظر إىل أن آليات الدميقراطية املباشرة ال توجد يف
الواليات املتحدة إال على مستوى الواليات؛ لذلك فإن مسألة سريان املبادرات الشعبية اليت تتناقض
مع القانون الدويل ال تتم بالطريقة نفسها اليت حتدث هبا يف سويسرا.
إذا كان من غري املستطاع إنكار حقيقة أن رؤية الواليات املتحدة األمريكية للقانون الدويل
قد اصطبغت ،منذ وقت مبكر بطابع خاص إىل احلد الذى جعلها تع ّد القانون الدويل جزءاً من
 -19املرجع السابق ،ص.157 :
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القانون األمريكي ،وتسمح لنفسها من مث باحلق يف العمل على إنفاذ أحكام هذا القانون الدويل
ليس بوصفه قانوناً دولياً ،وإمنا كونه جزءاً ال يتجزأ من القانون األمريكي ،حيث انبعثت هذه الرؤية
األمريكية من حكم شهري أصدرته احملكمة العليا يف مطلع القرن العشرين ىف قضية الباكيه هابانا
أكدت فيه احملكمة على أن القانون الدويل هو جزء من قانون هذه البالد ،وأن للسلطات األمريكية
املختصة أن تعمد إىل إنفاذ أحكام هذا القانون الدويل باعتباره جزءاً من القانون األمريكي وقد
جتلت هذه الرؤية يف العديد من املواقف وتبلورت يف أحداث اتسم بعضها خبطورة خاصة ،واكتسب
ذيوعاً غري مألوف ،كما حدث يف قضية رئيس بنما األسبق نورييجا الذي أُلقي القبض عليه ىف
بنما ،ونقل إىل الواليات املتحدة األمريكية مقبوضا عليه حيث حوكم وأدين وقد ظلت الواليات
املتحدة األمريكية تؤكد على أهنا متارس هذا الدور استناداً إىل القانون األمريكي ،وعالقته بالقانون
الدويل العام ،وتعلن أن هلا مثل هذا احلق.20
 -2-1املعارضة األمريكية للقانون الدويل االتفاقي.
منذ محلته االنتخابية يف عام  ،2016أعلن «دونالد ترامب» معارضته للكثري من االتفاقيات
وااللتزامات الدولية والثنائية اليت عقدها الرؤساء األمريكيون -الدميقراطيون-السابقون؛ ألهنا -من
وجهة نظره -تقوض حترك الواليات املتحدة دوليّاً ،وكذلك مصاحلها االقتصادية واألمنية.
أ -اتفاقية باريس حول املناخ:
مع أول عام له يف البيت األبيض ،أعلن الرئيس «ترامب» انسحاب الواليات املتحدة من
اتفاقية باريس حول املناخ 21ملعارضتها املصاحل االقتصادية األمريكية .وكانت إدارة الرئيس السابق
للواليات املتحدة باراك أوباما قد وقعت على االتفاقية يف  ،2015وتعهدت خبفض االنبعاثات
األمريكية املسببة لالحتباس احلراري بنسبة ترتاوح ما بني  26و 28%حبلول  2025عن مستوياهتا
يف .2005
وبذلك ستصبح الواليات املتحدة فور خروجها البلد الوحيد خارج االتفاقية .وتندرج اخلطوة
يف إطار إسرتاتيجية أوسع يتبناها ترامب للحد من الروتني املقيد لقطاع الصناعة .لكنها جتيء يف
 -20صالح عامر :القانون الدويل يف عامل مضطرب ،جملة السياسة الدولية ،متوز  ،2003اجمللد  ،38ص.83 :
 -21يهدف اتفاق باريس للمناخ الذي وقعته  194دولة يف اختتام قمة املناخ لعام  2015إىل احتواء االحرتار العاملي ألقل من
درجتني مئويتني وسيسعى حلده عند  1.5درجة ،مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية ،وذلك للحد من عواقب كارثية ،مثل موجات احلر
واجلفاف واهلطول الكثيف لألمطار وارتفاع مستوى سطح البحر.
15
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توقيت حيث فيه العلماء وكثري من حكومات العامل على اختاذ إجراء سريع لتفادي اآلثار األسوأ
22
لظاهرة ارتفاع درجات احلرارة.
جتدر اإلشارة إىل أن الواليات املتحدة ثاين أكرب دولة منتجة لالنبعاثات الكربونية يف العامل
بعد الصني ،حيث إهنا مسؤولة عن  14%من االنبعاثات الكربونية يف العامل ،وأهنا منتج بارز
للنفط والغاز.
وكذلك اتفاق الشراكة االقتصادية االسرتاتيجية عرب احمليط اهلادئ ،اليت وافق عليها الرئيس
السابق «باراك أوباما» يف  2015مع  12دولة.
ب -الربوتوكول االختياري بشأن حل النزاعات امللحق مبعاهدة فيينا:
على خلفية شروع فلسطني يف رفع قضية أمام حمكمة العدل الدولية ضد الواليات املتحدة
للحصول على فتوى قانونية بعدم مشروعية قرار الرئيس األمريكي بنقل السفارة األمريكية من تل
أبيب إىل القدس يف السادس من كانون األول ( 2017قد مت تنفيذه يف الرابع عشر من أيار
 )2018ملخالفته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدويل؛ أعلن مستشار األمن القومي «جون
بولتون» يف  03تشرين األول  2019انسحاب واشنطن من الربوتوكول امللحق باتفاقية فيينا حلل
النزاعات بالطرق السلمية.
ويأيت القرار األمريكي بعد أن جلأت فلسطني إىل حمكمة العدل الدولية لتقدمي شكوى ضد
الواليات املتحدة بشأن اعرتاف األخرية بالقدس عاصمةً لدولة االحتالل اإلسرائيلي.
وتستند فلسطني يف شكواها حملكمة العدل الدولية إىل اتفاقية فيينا عام  ،1961اليت حتدد
أطر العالقات الدبلوماسية بني الدول املستقلة ،وترى السلطة الفلسطينية أن الواليات املتحدة
انتهكت بعض بنودها باعرتافها بالقدس عاصمةً إلسرائيل.
ج -االتفاق النووي اإليراين:
يف الثامن من أيار  2018أعلن الرئيس «ترامب» االنسحاب األحادي من االتفاق النووي
اإليراين بني طهران وجمموعة ( ،)5+1حيث يراه أسوأ اتفاق يف تأريخ الواليات املتحدة ،ويصفه
 -22إدانات دولية ..واشنطن تعلن رمسيا االنسحاب من اتفاقية املناخ ،اجلزيرة نت 05 ،نوفمرب  ،2019على الرابط:

http://bit.ly/2ttheOV
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جمددا على النظام
بـ«الكارثي»  .وعلى إثر االنسحاب أعادت اإلدارة األمريكية فرض العقوبات ً
اإليراين 24،لدفعه إىل تغيري سلوكه ،انطالقاً من أن سياساهتا تركز ليس فقط على الربنامج النووي
اإليراين ،ولكن على الدور اإلقليمي لطهران املزعزع لالستقرار يف منطقة الشرق األوسط.

وتضمن خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  19أيلول  2017وصف إيران
بالدولة املارقة وممهداً الطريق إللغاء االتفاق بقوله« :ال ميكننا السماح لنظام قاتل باالستمرار يف
هذه األنشطة املزعزعة لالستقرار مع استمراره يف بناء صواريخ خطرة ،وال ميكننا االلتزام باتفاق إذا
كان يقدم الغطاء إلقامة برنامج نووي حمتمل» ،وصرح يف  24نيسان  2018بأن االتفاق مع
إيران «فظيع» ،وحىت قبل قرار ترامب االنسحاب من االتفاق النووي ،اعتمدت إدارته ،مبكراً،
سياسة العقوبات اليت عربت عنها بسلسلة من القرارات من بينها قرار جملس الشيوخ األمريكي يف
 15حزيران  ،2017حلزمة من العقوبات اجلديدة ،تستهدف أي شخص أو كياناً أجنبياً يقوم
بأعمال مع كيانات إيرانية ذات صلة بربنامج الصواريخ اإليرانية؛ هبدف إضعاف قدرات إيران
واالحتفاظ مبزيد من أوراق الضغط عليها.25
وكانت آخر حاالت الرتاجع األمريكي عن االلتزامات الدولية والثنائية ،إعالن الواليات
املتحدة عزمها االنسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة املدى مع روسيا ،اليت ُوقعت عام
1987؛ مما ينذر بعودة سباق تسلح بني واشنطن وموسكو جمدداً كما احلال خالل مرحلة احلرب
الباردة.26
د -اتفاقية الشراكة التجارية عرب األطلسي:
يف  30كانون األول من عام  2018أصبحت االتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة
العابرة للمحيط اهلادئ واليت تعرف أيضا باسم « »TPP11سارية املفعول وهو ما يشكل منطقة
23- Trump withdraws US from nuclear agreement – live”. The Guardian, 8 May 2018,in : http://
bit.ly/2tlZtRi
24- Iran deal: Trump breaks with European allies over ‘horrible, one-sided’ nuclear agreement,
The Guardian, 9 May 2018, in: http://bit.ly/2sEzKTJ

 -25علي موسى الددا :إدارة ترامب للسياسة اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط ،مركز دراسات الوحدة العربية ،على الرابط اإللكرتوين:
http://bit.ly/2SIqpUt

 -26نوار الصمد :الردع اجلديد ،رسائل التهديد األمريكي باالنسحاب من معاهدة الصواريخ النووية ،مركز املستقبل لألحباث والدراسات
املتقدمة ،األربعاء  14تشرين الثاين  ،2018على الرابط- :نوار الصمد :الردع اجلديد ،رسائل التهديد األمريكي باالنسحاب من معاهدة
الصواريخ النووية ،مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة ،األربعاء  14تشرين الثاين  ،2018على الرابط:
goo.gl/aFu2tq
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للتجارة احلرة يعيش فيها حنو  500مليون إنسان ويبلغ الناتج اإلمجايل احمللي جمتمعا لدول تلك
املنطقة حنو  10تريليونات دوالر وقيمة التجارة السنوية بنحو  5تريليونات دوالر .توقد حلت
هذه االتفاقية حمل اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط اهلادئ « 27»TPPاليت كانت تعد واحدة من
االتفاقيات التجارية الكربى يف العامل حيث تشمل  770مليون مستهلك و 40%من إمجايل
الناتج احمللي العاملي وأكثر من ثلث التجارة العاملية ،وتُعترب أكثر االتفاقيات التجارية احلرة طموحاً
حيث هتدف إىل مزيد من العالقات والروابط االقتصادية وخلق الكثري من فرص النمو املستقبلي
القتصاديات الدولة املنضمة إىل هذه الشراكة ،وقامت اتفاقية الشراكة التجارية عرب احمليط اهلادئ
بني  12دولة مها؛ الواليات املتحدة األمريكية ،واليابان ،وماليزيا ،وأسرتاليا ،وفيتنام ،وسنغافورة،
وبروناي ،وكندا ،وتشيلي ،واملكسيك ،ونيوزيالندا ،وبريو.28
ولكن بعد سريان مفعول االتفاقية بوقت قصري ،أصدر الرئيس األمريكي دونالد ترامب
أمراً تنفيذياً باالنسحاب من اتفاقية  TPPحيث كان قد وعد الناخبني بذلك يف أثناء محلته
االنتخابية .ولدخول االتفاقية حيز التنفيذ كان يتعني املصادقة عليها من قبل  6دول أعضاء فيها
أو أكثر حبيث يكون الناتج اإلمجايل احمللي هلا جمتمعا  85%أو أكثر من الناتج اإلمجايل احمللي
الكلي جلميع الدول االثنيت عشرة املوقعة على االتفاقية .ولكن مع انسحاب الواليات املتحدة من
االتفاقية ،سرى اعتقاد على نطاق واسع بأن اتفاقية  TPPقد انتهت.
وهتدف اإلدارة األمريكية من قراراهتا باالنسحاب أو التهديد باالنسحاب من االتفاقيات
الدولية بدون احلوار مع شركائها الدوليني إىل احلصول على أفضل املكاسب املمكنة عن طريق إعادة
التفاوض حول تلك االتفاقيات ،لكنها -يف حقيقة األمر -مل تُق ّدم تصوراً بديالً لالتفاقيات اليت
تنسحب منها يوفر مصاحل أفضل من تلك اليت وفرهتا االتفاقيات السابقة.
 -6-2الشرعية الدولية على وفق األمنوذج األمريكي
على وفق تعبري هـانز مورجـانثو أستاذ العالقات الدولية األمريكي الشهري فإنه“ :يف احلقل
 -27واتانايب يوريزومي :انعكاسات اتفاقية الشراكة االقتصادية االسرتاتيجية عرب احمليط اهلادئ على اليابان واالقتصاد العاملي ،موقع اليابان
بالعريب ،بتاريخ  11نيسان  ،2019على الرابط اإللكرتوين:
http://bit.ly/2OVt6Rp

 -28هباء ثروت :اتفاقية الشراكة التجارية عرب احمليط اهلادئ؛ هل تعود الواليات املتحدة األمريكية جمدداً؟ املركز املصري للدراسات
واألحباث االسرتاتيجية 16 ،نيسان  ،2018على الرابط اإللكرتوين:
http://bit.ly/31VkRKD.
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الدويل يكون اخلاضعون للقانون أنفسهم هـم الذين يشرعون القانون ،وهم الذين ميثلـون الـسلطة
العليا لتفسريه ،وتبيان املعىن احملدد ملـا يـسنونه مـن تشريعات .ومن الط بيعي أن يفسر هـؤالء القـانون
الدويل ،وأن يطبقوا نصوصه على ضـوء مفـاهيمهم اخلاصة واملتباينة للمصلحة القومية .ومن الطبيعي
أيضا أن جيندوا هذه القوانني يف تأييد سياسـ هتم الدوليـة اخلاصة ،وأن حيطموا من هذا الطريق مـا
فيهـا مـن سلطان زاج ٍر يطبق على اجلميع».29
و إن شئت فقل مع شارل دي فيـشر “ :إن الواقع الدويل قد أثبت أن االنشغال باحرتام
قواعد القانون الدويل سرعان ما يتوارى إىل اخللف عندما توضع هذه القواعد يف موضع املواجهة
املباشرة مع سلطان الدولة وسيادهتا؛ فالدول باعتبارها احملتكـر لسلطة التأويل الذايت هلذه القواعـد
ال تعمد إىل احرتامها ومن مث االعرتاف بإلزاميتها ؛ إال تبعا ملـا تقتضيه مصاحلها؛ مما جيعل التطابق
املفرتض حتققه بني قواعد الشرعية الدولية هـذه وممارسـات الـدول وسياستها مسألة نسبية وغري
متحققة بالضرورة».30
تتبع الواليات املتحدة األمريكية سياسة خطرية يطلق عليها (سياسة نفي العامل على الطريقة
االمريكية) مع إمهال جانب أوروبا ،ويصبح بذلك نظاما أمريكياً حتكمه القوة األمريكية الباطشة
فقط.
أ -احلرب على اإلرهاب:
ميثل جلوء الواليات املتحدة بعد هجمات  11أيلول  2001جمللس األمن الستصدار
قرارات تدين ما تراه اإلرهاب الدويل وما تعده عدواناً ضد أراضيها ،وتفرض على الدول كافة
ممارسات معينة ملكافحته ،متثل حالة بارزة يف توظيف املنظمة الدولية خلدمة مصاحل أمريكية حيوية،
31
وفرض أنواع من املمارسات على العامل بأسره بعد إكساهبا طابعاً عاملياً وليس فقط طابعاً أمريكياً.
وقد أثارت أحداث  11أيلول  2001عدة تساؤالت بشأن مسألة التدخل بدعوى
 -29هانز مورجانثو :السياسة بني األمم :الصراع من أجل الـسلطان والسالم ،اجلزء الثاين ،تعريب وتعليق خريي محاد ،الـدار القوميـة
للطباعة والنشر ،القاهرة ،1965 ،ص.84-85 :
 -30حممد شوقي عبد العال :أزمة القانون الدويل املعاصر يف ظل العدوان األمريكي على العراق ،مركز احلضارة للدراسات السياسية،
ص ،148-149 :متاح على الرابط اإللكرتوين:
http://bit.ly/2WMo3be

 -31د .عبد الواحد الناصر :اإلرهاب وعدم املشروعية يف العالقات الدولية الراهنة ،الرباط ،2002 ،ص48 :
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مكافحة اإلرهاب إثر اهلجوم على الواليات املتحدة األمريكية يف ذلك اليوم ارتأت أمريكا أهنا
تعترب نفسها يف حالة حرب بسبب االعتداء الذي وقع عليها ،وأهنا ستقوم بالرد دفاعاً عن نفسها.
غري أن أحد فقهاء القانون الدويل ،وهو يف الوقت نفسه عضو ورئيس سابق للجنة القانون
الدويل التابعة لألمم املتحدة ،سارع إىل القول بعد أيام معدودة على وقوع هجمات  11أيلول
 2001بأن األمر ال يتعلق باحلرب.32
إن احلرب على اإلرهاب هي حرب أمريكية األهداف واملصاحل ،وتكاد تكون حرباً صليبية
جديدة باملفهوم التأرخيي للحرب ،وهي موجهة نظر القانون الدويل تستند إىل تربيرات هتدم
املكاسب اليت حققها القانون الدويل منذ إنشاء األمم املتحدة ،وهي مكاسب توصف بأهنا مبادئ
قانونية عاملية ،كاملبادئ املتعلقة بتحرمي استخدام القوة واحرتام السيادة واالستقالل السياسي
والسالمة اإلقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل.33
فاملبادئ اليت كرسها ميثاق األمم املتحدة, وكانت األساس لتنظيم العالقات الدولية بعد
احلرب العاملية الثانية ،مثل عدم انتهاك سيادة الدول Kومنع التدخل بالقوة يف شئوهنا  ,مل تعد
مالئمة للتوجهات األمريكية اجلديدة لتصيغ بدالً منها مبادئ جديدة كمبدأ احلرب االستباقية
الذي أعلنه الرئيس بوش  ,حيث يتيح التدخل بالقوة ضد أي هدف أو دولة تعترب أهنا هتدد األمن
القومي األمريكي ،فهي لن تنتظر حيت يقع اهلجوم  ,وقد تكرس ذلك املبدأ يف مشروع القرن
األمريكي الذي صاغه احملافظون اجلدد يف اإلدارة األمريكية.34
مع تويل ترامب السلطة يف  20كانون الثاين  ،2017كان تنظيم داعش قد تراجع أكثر فأكثر يف
العراق ،وهو ما جعل معركة الواليات املتحدة األساسية مع التنظيم ترتكز يف سوريا ،مع ضرورة أن
تلتفت إدارة ترامب إىل روسيا واألطراف اإلقليمية كرتكيا .مل يطرح ترامب رؤية اسرتاتيجية شاملة،
أو حيدد آليات واضحة حملاربة اإلرهاب ،وخباصة مع عدم فاعلية الغارات اجلوية ،وعدم إمكان
تعرضها حلرب مدن تستنزف قواهتا؛ وهذا يعين وجوب االعتماد
إرسال الواليات املتحدة لقوات برية ِّ
32 -Pellet Alain : Non, ce n’est pas la guerre, Le Monde du 21 Septembre 2001.

مرجع سبق ذكره د .عبد الواحد الناصر :اإلرهاب وعدم...املرجع السابق .ص.48-86 :
 - 33املرجع السابق .ص.48-86 :
 - 34أمحد سيد أمحد :النظام الدويل أحادي القطبية ومستقبل األمم املتحدة ،ملفات األهرام ،42831 ،السنة 128-العدد ،20
 13آذار .2004
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على قوات من الدول اإلقليمية مبساندة ودعم أمريكيني.35

ويف كلمته أمام القمة اإلسالمية-األمريكية يف الرياض يف  12أيار  ،2017بدا حديث
ترامب أكثر اعتداالً عما كان عليه احلال خالل محلته االنتخابية ،وذلك بتجنبه استخدام عبارة
«اإلرهاب اإلسالمي األصويل» ،موضحاً ماهية خطر «اإلرهاب املنظم» ،وضرورة مواجهته ،مبيناً
أن هذه املواجهة ليست صراعاً بني الديانات أو احلضارات ،وإمنا هي معركة بني اجملرمني الذين
يسعون لسلب اإلنسان حياته ،وبني الكرماء من مجيع األديان الذين يتص ّدون لتلك املساعي .وأكد
ترامب وجوب طرد اإلرهابيني من دور العبادة والتضييق عليهم يف اجملتمعات ،وإرسال أيديولوجياهتم
إىل غياهب النسيان.36
ب -األزمة السورية:
اختذ الرئيس ترامب قراره بقصف القاعدة اجلوية السورية ومل يكن قد أكمل املئة يوم األوىل
أول” الذي رفعه
من واليته بعد .وإن هذا الرئيس جاء إىل البيت األبيض يف ظل شعار “أمريكا ً
بأعلى صوت ممكن طوال محلته االنتخابية وبعد توليه مقاليد البيت األبيض ،وهو ما فُ ِهم منه عدم
اكرتاث ترامب مبا وصفه يف مقابلة له من قبل بـ”رئاسة العامل” .وال شك يف أن الرئيس األمريكي
يدرك أن قصفه ملوقع سوري عسكري ،األمر الذي جتنبته إدارة أوباما طوال ست سنوات ،سيكون
أيضا .فوق ذلك كله ،فقد أخذ ترامب
له أصداء ليس يف دمشق وحسب ،بل ويف موسكو وطهران ً
قرار توجيه اإلنذار العقايب لنظام األسد بدون حماولة احلصول على غطاء دويل .فلماذا اختذ الرئيس
37
األمريكي ،حديث العهد بالبيت األبيض ،مثل هذا القرار ،ومبثل هذه الطريقة؟
الضربة تشري إىل أن اإلدارة األمريكية قد أعادت التفكري يف اخليارات املطروحة يف سوريا
وبدأت ترسم سياسة جديدة نوعا ما .حىت اآلن ال يبدو أن اهلدف الرئيسي هو تغيري نظام بشار
األسد بصورة رئيسية ،وإمنا توسيع النفوذ السياسي والعسكري األمريكي يف املنطقة خالل السنوات
القادمة.
 -35أمحد سيد أمحد« ،إدارة ترامب وقضايا الشرق األوسط :حدود التغيري »،السياسة الدولية ،العدد ( 207كانون الثاين ،)2017
ص.48 :
 -36علي موسى الددا :إدارة ترامب للسياسة اخلارجية...املرجع السابق.
 -37تقدير موقف :العابر واالسرتاتيجي :آفاق الضربة األمريكية لنظام األسد ،مركز اجلزيرة للدراسات ،نشرت يف 10/04/2017
على الرابط اإللكرتوين:
http://bit.ly/38yBGxu
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وختضع هلذا اهلدف الرئيس جمموعة من األهداف التكتيكية اليت تشمل حماربة تنظيم الدولة
اإلسالمية ،وحتجيم النفوذ اإليراين ،وتغيري نظام األسد أو إرساء حل سياسي خيدم بصورة ما
التواجد األمريكي يف املنطقة
ج -املوقف من املستوطنات:
على صعيد القضية الفلسطينية مثال أعلن وزير اخلارجية األمريكي ،مايك بومبيو ،يف 18
تشرين الثاين  ،2019أن الواليات املتحدة األمريكية مل تعد تعرتف بالرأي القانوين القائل إ ّن بناء
إسرائيل “مستوطنات مدنية” يف الضفة الغربية “يتعارض مع القانون الدويل” ،38وهذا اإلعالن
الصادر مؤخراً عن وزير اخلارجية األمريكي هو األحدث يف سلسلة طويلة من السياسات اليت تتبعها
تقوض احلقوق غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين.
اإلدارة األمريكية احلالية اليت ّ
إن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن الدويل وحمكمة العدل الدولية اعتربت مجيعها
أن املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة ،اليت صادقت عليها 192
دولة عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية.
وتلزم االتفاقية أي قوة احتالل «عدم ترحيل أو نقل جزء من سكاهنا املدنيني إىل داخل
األراضي اليت حتتلها».39
ويصنف النظام األساس الذي أُنشئت مبوجبه احملكمة اجلنائية الدولية يف عام 1998
عمليات النقل والرتحيل من ذلك القبيل على أهنا جرائم حرب ،وكذا أي تدمري أو استيالء على
املمتلكات ال تربره الضرورة العسكرية.
وجتادل إسرائيل بأن اليهود ُوجدوا يف الضفة الغربية منذ آالف السنني ،وأن وجودهم هناك
اعرتفت به عصبة األمم عام .192240
38- “Secretary Michael R. Pompeo Remarks to the Press,” U.S. Department of State, 18/11/2019,
accessed on 07/12/2019, , available at: https://bit.ly/338Kk26
39 -“Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12
August 1949,”International Committee of the red cross, accessed on 21/11/2019 , available at:
https://bit.ly/2D5w9QC
40- Isabel Kershner, Are West Bank Settlements Illegal? Who Decides? The New York Times,
accessed on 28/11/2019, , available at: https://nyti.ms/2sVGI7c
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استكمال للقطيعة اليت بدأهتا إدارة الرئيس دونالد ترامب مع السياسات
ويعد هذا اإلعالن
ً
اليت حكمت املقاربة األمريكية الرمسية حنو ملف الصراع العريب اإلسرائيلي ،على مدى عقود طويلة،
فقد سبق واعرتف الرئيس دونالد ترامب يف كانون األول  2017بالقدس عاصمة إلسرائيل،41
وأقر يف  21آذار  2019بضم إسرائيل للجوالن السوري احملتل ،42يف انتهاك سافر للقانون
الدويل .وعلى مدى أكثر من أربعة عقود ،وحتديداً منذ عام  ،1978كان املوقف األمريكي الرمسي
ُّ
يعد املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية “غري شرعية”،مث “غري قانونية مث “عقبة يف طريق
43
السالم” .
متاما للقانون الدويل ويشرعن االستعمار .ورغم رفض
واملوقف األمريكي احلايل هذا ٌ
خمالف ً
ضم أجزاء واسعة
العديد من دول
العامل القر َار األمريكي ،فإن هذا القرار قد ميهد إلعالن إسرائيل ّ
44
من الضفة الغربية.
متويل مهماً لوكالة األمم املتحدة إلغاثة الالجئني الفلسطينيني
وخفضت الواليات املتحدة ً
وتشغيلهم ،وهو برنامج أمريكي قائم يف الضفة الغربية احملتلة وغزة ،وأغلقت مكتب واشنطن للوفد
العام ملنظمة التحرير الفلسطينية.
د -صفقة القرن:
أعلنت إدارة الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،يف  28كانون الثاين  ،2020تفاصيل الشق
السياسي خلطتها حلل الصراع الفلسطيين  -اإلسرائيلي ،املعروفة إعالميًا باسم “صفقة القرن”.
وجاء هذا اإلعالن بعد حنو مثانية أشهر على نشر واشنطن للشق االقتصادي من اخلطة بعنوان:
“السالم من أجل االزدهار” ،يف ورشة عمل عقدت يف العاصمة البحرينية ،املنامة ،يف حزيران
 .2019وهبذا تكون معامل خطة إدارة ترامب لسالم مفرتض بني الفلسطينيني واإلسرائيليني قد
اكتملت مالحمها ،بعد ثالث سنوات من احلديث املتواتر عنها .وقد متَّ مجع الشقني السياسي
41- Proclamation 9683 of December 6, 2017, Vol. 82, No. 236 , Federal Register 58331, at:
http://bit.ly/2DTIIiz
42 - Trump: Time for US to recognize Israeli sovereignty over Golan, Aljazeera News, March 21,
2019, available at: http://bit.ly/2LAfrgV

 - 43ففي شباط  ،2011استخدمت إدارة أوباما حق النقض (الفيتو) األول من جانب جملس األمن الدويل على قرار يصف النشاط
االستيطاين بأنه غري قانوين وميثل عقبة رئيسية أمام السالم.
 -44تقدير موقف :إعالن بومبيو حول شرعية املستوطنات اإلسرائيلية :احليثيات والدوافع ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات21 ،
تشرين الثاين  ،2019 ،تاريخ الزيارة  07ديسمرب  ،2019متاح على الرابط التايلhttp://bit.ly/2DXxUzM :
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واالقتصادي للخطة بعنوان“ :السالم من أجل االزدهار :رؤية لتحسني حياة الشعبني الفلسطيين
45
واإلسرائيلي».
وقد انتقدت الصحافة الفرنسية القرار األمريكي األحادي اجلانب مثل صحيفة  24ساعة
(تصدر بالفرنسية يف لوزان) متسائلة :هل ستكون “صفقة القرن” لرتامب هدية انتخابية إىل
نيتنياهو؟ ويف اليوم املوايل ،ذهبت “لوتون” إىل أن «دونالد ترامب مينح إسرائيل صكاً على بياض
لالستيالء على األراضي الفلسطينية».46
تداول يف األخبار هذه األيام ،ولكننا نُفضل
«صفقة القرن” ،هذه هي العبارة األكثر ً
تسميتها “صفقة ترامب” لتصفية القضية الفلسطينية ،عرب مشروع صهيوأمريكي منسجم مع مشروع
“الشرق األوسط اجلديد” املنطلق من السالم االقتصادي؛ لبناء مشروع سالم إقليمي يدشن
تطبيعا عربيا جمانيا مع «إسرائيل» ،وإعادة رسم خريطة املنطقة خبلق حمور جديد ضد إيران؛ حمققاً
ً
47
األمن لــ”إسرائيل” وشاطباً العمق العريب لفلسطني.
وبصرف النظر عما إذا كان اإلعالن ولِ َد ميتاً أم ال بنظر الكثريين ،إال انه يتضمن نقاطا
قضت على قرارات دولية ومشاريع حلول تعد بالعشرات .واألخطر يف كل ذلك أن اإلعالن يشكل
حتديا للشرعية الدولية اليت وضعت للقضية الفلسطينية وحل الدولتني مسارات واضحة رغم عدم
48
االلتزام هبا واقعيا من قبل الطرفني أصحاب اإلعالن.
رابعاً :هتميش املؤسسات الدولية:
فهناك اهتامات من جانب العديد من الدول بأن قرارات املنظمات الدولية ،كاألمم املتحدة،
أو احملكمة اجلنائية الدولية ،يف بعض القضايا الدولية واألزمات اإلقليمية ،تكشف عن احنيازها
ألحد أطراف الصراع ،خاصة الذين تربطهم عالقات وثيقة بالدول الكربى ،اليت باتت تدير األمم
45- “Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People,” The
White House, 28/1/2020, accessed on 3/2/2020, available at: https://bit.ly/2tnPcV7
46- Luis Lema : Donald Trump donne un blanc-seing à Israël pour s’emparer des territoires
palestiniens, Le Temps, du mardi 28 janvier 2020

 -47حممد إبراهيم املدهون :صفقة ترامب ..هل ستنجح يف تصفية القضية الفلسطينية؟ اجلزيرة نت 27/06/2018 ،على الرابط
 -48صفقة القرن والقانون الدويل ،ميديل إيست أون الين ،الثالثاء  2020/02/04على الرابط التايل:
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املتحدة ،وحتدد سياستها وتوجه بوصلة القرارات الدولية اليت خترج معربة عن مصاحلها ،مبا يه ّدد
اخللفية الشرعية للمجتمع والقانون الدويل.49
وتكشف املتابعة ملواقف ترامب جتاه املنظمات الدولية عن أنه يشن هجوماً معلناً على كافة
املنظمات لكنه ال ميس وجودها باألساس؛ ولكنه ينتقد آليات عمل معظمها ،ويدعو إىل إصالحها
على حنو ما يراه حيقق املصاحل األمريكية.50
أ -استغالل األمم املتحدة:
إن اختفاء التح ّدي السوفييت وتراجع تكتل دول العامل الثالث قد هيّأ الظروف املالئمة أمام
الواليات املتحدة لقيادة األمم املتحدة ،فصار جملس األمن الدويل أداة طيّعة يف يد هذه الدولة
تصر على استغالل هذا اجلهاز بع ّده أداة دولية ذات قوة ملزمة ومؤثرة وتستطيع أن تستخدمه
اليت ّ
51
إلصدار قرارات تسمح بإعادة ترتيب األوضاع اإلقليمية والدولية لصاحلها  ،والدليل على ذلك أن
الواليات املتحدة استطاعت أن حتمل جملس األمن الدويل على إصدار ( )12قراراً ضد العراق يف
زمن قياسي مل يتجاوز األربعة أشهر بعد غزوه الكويت يف  2آب .199052
لقد سعت الواليات املتحدة إىل إعطاء دور جديد لألمم املتحدة وجمللس األمن بالذات
لغرض استخدامها وسيلة لتنفيذ سياستها اخلارجية والسيما بعد عام  ، 1990إذ قامت هذه
الدولة بصياغة مفاهيم جديدة عن السالم وصنع السالم وتسوية املنازعات الدولية وحقوق اإلنسان
والشرعية الدولية إىل ح ّد بدأت هذه املفاهيم تضغط وتؤثر يف مفهوم السيادة والسلطان الداخلي
للدول ،ومسحت للمنظمة بالتدخل يف مسائل هي من صلب االختصاصات الداخلية للدول،
حتولت األمم املتحدة إىل أداة لتوفري الغطاء الشرعي للتدخالت األمريكية مثلما حدث يف
وهكذا ّ
53
الصومال ،وهايييت ،وليبيا ،ويوغسالفيا .
 -49حممد بوبوش :اآلليات البديلة للتعامل ....املرجع السابق.
 -50رضوى عمار :املنظمات الدولية يف عهد ترامب ،رؤى مصرية ،تشرين الثاين  ،2019ص.31 :
 - 51منصور العاديل :القانون الدويل والسياسة اخلارجية للواليات املتحدة ،جملة السياسة الدولية ،العدد ( ،1997 ،)127ص.110 :
 - 52عماد يوسف وأروى الصباغ ،مستقبل السياسات الدولية جتاه الشرق األوسط ،مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان ،1996
ص.152 :
-53ضاري رشيد الياسني :األمم املتحدة والسياسة اخلارجية األمريكية ،نشرة مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،العدد (،)14
 ،1997ص.9 :
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ويبدو واضحاً أن اهليمنة األمريكية على األمم املتحدة أصبحت تشكل عائقاً أمام شرعية
معي
القرارات الصادرة من هذه املنظمة والسبب هو أن الواليات املتحدة عندما تريد إصدار قرار ّ
من األمم املتحدة ال حيظى بقبول دويل فإهنا تقوم مبمارسة ضغوط واسعة يف شىت اجملاالت السياسية
واالقتصادية على الدول اليت ال تؤيّد الواليات املتحدة يف موقفها ،وقد تضطر العديد من هذه الدول
تامة
إىل تغيري مواقفها حتت وطأة الضغوط األمريكية مما ّ
يؤدي إىل إصدار القرارات من دون قناعة ّ
لدى الدول األعضاء؛ وهذا ما يش ّكل تشكيكاً يف شرعية القرارات الصادرة.
تعمل اإلدارة األمريكية على تفعيل وهتميش وإقصاء املنظمة الدولية لصـاحل اسرتاتيجيتها
العاملية ،واألكثر من ذلك تقوم بتهميش القرار الدويل حلسـاب القـرار األمريكي على اعتبار أن القيم
األمريكية هي قيم عاملية حبد ذاهتا؛ وهذا هو منطـق اهليمنة العاملية .وتكمن خطورته يف سكوت
اجملتمع الدويل أو القبول مـن منطلـق األمر الواقع ،ويف ضوء ذلك ميكن مالحظة أن االدارة األمريكية
تقوم على مفاهيم منها جعل احلرب شيئاً يربر نفسه؛ وبالتايل جتد له مشروعية ،وان سياسية األمر
الواقع هي اليت تقوم ببناء القانون ،من هنا تأيت عملية هتميش القانون بشكل عام يف إطار ما ميكن
أن نسميه -كما يذكر بعض املفكرين األوروبيني -بالدولة (الداعرة أو الصعلوكة) أي اليت ال تلزم
نفسها بأي شيء وال تعترب نفسها ملزمة بشيء.54
ويرى بعض اخلرباء أن دور األمني العام لألمم املتحدة غوترييس قد ال خيتلف كثرياً عما
سبقه ،بسبب هيمنة بعض اجلهات والدول املتنفذة ،والسيما الدول اخلمس دائمة العضوية (روسيا،
والصني ،واململكة املتحدة ،وفرنسا ،والواليات املتحدة) 55،اليت متتلك حبسب بعض املصادر حق
الفيتو واالعرتاض على أي قرار يقدم جمللس األمن دون إبداء أسباب ،ومل يرد لفظ “فيتو” يف ميثاق
األمم املتحدة ،بل ورد لفظ “حق االعرتاض” وهو يف واقع األمر “حق إجهاض” للقرار وليس
جمرد اعرتاض .إذ يكفي اعرتاض أي من الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن ليتم رفض
القرار وعدم متريره هنائياً ،حىت وإن كان مقبوالً للدول األربع عشرة األخرى.
وساعد حق النقض الفيتو الواليات املتحدة على تقدمي أفضل دعم سياسي للكيان
اإلسرائيلي ذلك بإفشال صدور أي قرار من جملس األمن يلزم “إسرائيل” بضرورة وقف احتالل
األراضي الفلسطينية وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيين أو إفشال أي قرار يدين “إسرائيل”
 -54حممود سامل السامرائي :األمم املتحدة بني التفعيل والتهميش ،دراسات اقليمية ،العدد  ،5مركز الدراسات االقليمية ،ص،14 :
على الرابطhttps://goo.gl/wCDSwv :
 -55احلسان بوقنطار ،عبد الوهاب معلمي :العالقات الدولية مفاهيم وإرشادات منهجية ،دار توبقال للنشر.1985 ،
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باستخدام القوة املفرطة وخصوصا يف حرب لبنان  2006وقـطاع غـزة يف هناية عام  2008أدى
56
ذلك إىل الشك مبصداقية األمم املتحدة بسبب الفيتو األمريكي.
فاإلدارات اجلمهورية بطبيعتها أكثر ميالً إىل توظيف األمم املتحدة خلدمة املصاحل األمريكية
الضيقة .أما اإلدارات الدميقراطية فهي أكثر ميال ناحية توظيف األمم املتحدة على وفق مفاهيم
57
التعاون الدويل ،مع األخذ يف االعتبار جزءاً مهماً من املصاحل احليوية لباقي األعضاء.
ب-االنسحاب من املنظمات الدولية:

أول» الذي يرفعه الرئيس األمريكي ،انسحبت الواليات املتحدة
اتساقاً مع شعار «أمريكا ً
من منظمات دولية متعددة األطراف؛ ألهنا -وف ًقا له-ال تتفق مع املصاحل األمريكية .ففي إطار
انتقاداته املتكررة الختاذ منظمة األمم املتحدة قرارات تتعارض مع السياسة اخلارجية األمريكية ،أعلن
الرئيس «ترامب» االنسحاب من منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (يونسكو) ،وختلي
الواليات املتحدة عن عضويتها يف جملس حقوق اإلنسان الدويل التابع للمنظمة األممية ،لرفض
اإلدارة األمريكية سياساهتما جتاه إسرائيل ،وكذلك وقف متويل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني «األونروا».
لقد عكست رؤية الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،لدور املنظمات الدولية والنظام الدويل
متعدد األطراف ،حتوالً ملحوظاً يف السياسة األمريكية منذ نشأة األمم املتحدة اليت ارتكزت يف
بناء نفوذها العاملي إىل دبلوماسيتها الدولية يف إدارة تشكيل املنظمات الدولية وتوجيهها قاختارت
سياسة االنسحاب من املنظمات الدولية.
 -1اليونسكو
منظّمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقاف ة �United Nations Education
 al Scientific and Cultural Organizationأو ما يعرف اختصاراً (يونسكو
تأسست عام  1945هلدف رئيس هو املسامهة يف حتقيق السالم واألمن الدويل
ّ )UNESCO
عن طريق دفع التعاون بني دول العامل يف جماالت الرتبية والتعليم والثقافة ،ودعم االحرتام العاملي
 - 56عبد األمري رويح :األمم املتحدة .أمني عام جديد ودور مقيد ،شبكة النبأ املعلوماتية ،بتأريخ  11/01/2017على الرابط:

https://goo.gl/NTxkHs

 -57حسن أبو طالب :األمم املتحدة .منظمة دولية أم مؤسسة أمريكية؟ اجلزيرة نت ،بتأريخ  0/10/2004على الرابط:

https://goo.gl/fp6Aeg

27

مركز البيان للدراسات والتخطيط

للعدالة وسيادة القانون ،واحرتام احلريات وحقوق اإلنسان.
كرست جهودها لتحقيق
وألن املنظمة حاولت دائماً أن حتافظ على مصداقيتها وحيادها و ّ
أسست لتحقيقها ،فإهنا كانت مثارا للجدل بشكل واسع منذ تأسيسها،
القيم اإلنسانيّة النبيلة اليت ّ
واعتقدت الواليات املتحدة وبريطانيا وبعض دول الغرب يف الستينيات والسبعينيات والثمانينيات
من القرن املاضي ّأنا كانت تتعاطف مع الشيوعيني ودول العامل الثالث وهتاجم سياسات الغرب
يف مناطق خمتلفة من العامل ،فانسحبت الواليات املتحدة األمريكية منها يف عام  1984وتبعتها
بريطانيا يف عام  1980لكن بريطانيا عادت للمنظمة يف عام  ،1997وتبعتها أمريكا يف عام
.58 2003
الواليات املتحدة وإسرائيل عملتا ما بوسعهما ملنع فلسطني من االنضمام للمنظمة ،لكن
املنظّمة أصدرت قراراً تأرخيياً يف  31تشرين األول  2011بقبول عضويّة فلسطني كدولة فيها على
الرغم من رفض إسرائيل ومعارضة الواليات املتحدة وبريطانيا وبعض الدول الغربية اليت رأت أن
قبول فلسطني يضر مبصاحل اسرائيل ،وميهد الطريق العرتاف العامل حبقوق شعب فلسطني وبالدولة
املتفرعة عنها.
الفلسطينية يف األمم املتحدة واملنظمات ّ

إن إحدى مهام اليونسكو اليت أزعجت إسرائيل وحليفتها أمريكا جداً هي أن املنظمة تعلن
قائمة مواقع الرتاث العاملي وتعتربها دالئل تثبت إرث الشعوب واجنازاهتا احلضارية اليت قدمتها
للعامل .وهلذا فإن إسرائيل اليت تعرف جيدا أهنا احتلت وطناً ال تراث هلا فيه ،وتعمل جاهدة على
عدوها اللدود الذي يساهم يف كشف
تزوير آثاره وتأرخيه وإنكار وجود شعبه ،اعتربت اليونسكو ّ
اغتصاهبا لوطن ال تربطها به عالقات تراثية ،ويرفض احتالهلا ،ويفضح ممارساهتا العنصرية وحماوالهتا
لطمس تراث الشعب الفلسطيين وتزوير تأرخيه.59
وكانت الواليات املتحدة قد ألغت يف  ،2011إبان حقبة الرئيس السابق باراك أوباما،
 -58كاظم ناصر :ماذا يعين انسحاب أمريكا من اليونسكو للفلسطينيني؟ صحيفة رأي اليوم بتاريخ  13تشرين األول .2017
 -59لقد اختذت املنظمة عددا من القرارات املؤيدة للفلسطينيني من أمهها قرار عام  1968الذي دعا اسرائيل إىل االمتناع عن إجراء
أي حفريات يف القدس أو تغيري ملعاملها ،وقرار عام  1974الذي دعا دول العامل إىل االمتناع عن تقدمي أي مساعدات ثقافية أو علمية
إلسرائيل بسبب ممارساهتا العدوانيّة ض ّد الفلسطينيني يف القدس وغريها من املدن الفلسطينية ،وقرار عام  2003بإرسال بعثة إىل فلسطني
نصت على األمهيّة التارخييّة االستثنائيّة للقدس القدمية
لتقييم وضع القدس القدمية يف ظل االحتالل ،وقرارات  2006 – 2005اليت ّ
وأسوارها ،ووضعتها على الئحة الرتاث العاملي امله ّدد باخلطر ،وقرار عام  2016الذي نفى وجود أي ارتباط ديين لليهود باملسجد األقصى
وحائط الرباق ،وقرارات  2017اليت اعتربت القدس مدينة فلسطينية حمتلة ،ووضعت اخلليل واحلرم اإلبراهيمي على الئحة الرتاث العاملي.
كما تبنت يف حزيران  ،2018قراراً يعترب أن بلدة القدس القدمية وأسوارها من ضمن قائمة مواقع الرتاث العاملي املهددة باخلطر.
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احتجاجا على قرار منح فلسطني عضوية
مسامهتها املالية الكبرية اليت كانت ختصصها لليونسكو
ً
كاملة باملنظمة.
وقد دخل قرار الواليات املتحدة وإسرائيل باالنسحاب من منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة (يونسكو) حيز التنفيذ مع بداية العام  ،2018بعد أن تلقت املنظمة بالغني
اعتبارا من  31ديسمرب
رمسيني من احلكومتني األمريكية واإلسرائيلية بشأن انسحاهبما من املنظمة ً
 ،2018وف ًقا للقرارين اللذين اختذهتما احلكومتان يف  12أكتوبر  ،2017بعد مزاعم حول احنياز
60
املنظمة ومعاداهتا إلسرائيل.
يف  12تشرين األول  ،2017أبلغت وزارة اخلارجية االمريكية 61املديرة العامة لليونسكو
«إيرينا بوكوفا» ،بقرار الواليات املتحدة باالنسحاب من املنظمة والسعي إىل إنشاء بعثة مراقبة
دائمة يف اليونسكو.
تفسر وزارة اخلارجية االمريكية هذا القرار بأنه انعكاس ملخاوف الواليات املتحدة من تزايد
املستحقات املالية لليونسكو ،واحلاجة إىل اإلصالح األساس يف املنظمة ،والتحيز املستمر ضد
إسرائيل يف قرارات اليونسكو.
أشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل رغبتها يف مواصلة التعاون مع اليونسكو كدولة غري
عضو وبصفة مراقب من أجل املسامهة بآراء ووجهات نظر وخربات الواليات املتحدة يف بعض
القضايا املهمة اليت تضطلع هبا املنظمة ،مبا يف ذلك محاية الرتاث العاملي ،الدعوة إىل احلريات
الصحفية ،وتعزيز التعاون العلمي والتعليم.

 -60وعلى الرغم من إطالق املنظمة مبادرتني تأتيان استجابة ملخاوف إسرائيل والواليات املتحدة ،مها موقع تثقيفي عن اهلولوكوست”،
وعلى أول أدلة إرشادية تثقيفية لألمم املتحدة حول مكافحة معاداة السامية ،إال أن احلكومتني أصرتا على االنسحاب؛ إذ زعم سفري
إسرائيل يف األمم املتحدة داين دانون «أن اليونسكو تسعى إلعادة كتابة التاريخ ،وذلك من خالل حماوالت حملو صلة اليهود بالقدس»،
عضوا يف منظمة هدفها العمل ضدها وتصبح أداة استغاللية يتالعب هبا أعداء إسرائيل” وعربت املنظمة
مضي ًفا أن إسرائيل لن تكون ً
عن أسفها هلذين القرارين ،مؤكدة أن الدول تتحرك بشكل أفضل يف كنف اليونسكو للمسامهة يف تسوية اخلالفات اليت تتعلق مبجاالت
اختصاص املنظمة.

61 - The United States Withdraws From UNESCO , Press Statement ,Heather Nauert ,Department
Spokesperson ,Washington, DC ,October 12, 2017 , available at: http://bit.ly/38MvW3y
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ومبوجب املادة الثانية ( )6من دستور اليونسكو لعام  62 1946يبدأ سريان انسحاب
عضوا كامل العضوية
الواليات املتحدة يف  31كانون األول  ،2018وستظل الواليات املتحدة ً
يف املنظمة حىت ذلك الوقت.
وجاء القرار األمريكي بعد أشهر من إشارة السفرية «نيكي هايلي» لدى األمم املتحدة ،إىل
منظمة اليونسكو إىل أهنا “وكالة تابعة لألمم املتحدة مشكوك فيها إىل حد كبري» ،كما أعقب
هذا اإلعالن بيان لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو الذي أشاد بالقرار األمريكي وقال إن
بالده ستستعد أيضا لالنسحاب.63
حيث أعربت املديرة العامة السابقة لليونسكو «إيرينا بوكوفا» عن «أسفها العميق» لقرار
الواليات املتحدة ،وأشارت بوضوح إىل أن سبب إنشاء اليونسكو يف تشرين الثاين  1945ملنع
النزاعات ،حيث مت انشاء هذه املنظمة بعد شهرين فقط من هناية احلرب العاملية الثانية ،واعتربهتا
أولوية عاملية.64
املالحظ أن الواليات املتحدة كانت واحدة من الدول املوقعة األوائل على دستور اليونسكو،
حيث نسب إىل مندوهبا «أرشيبالد ماكليس» منذ أن بدأت احلروب يف أذهان الرجال ،جيب أن
يتم بناء دفاعات للسالم يف أذهان الرجال أيضاً.
وكانت الواليات املتحدة قد أوقفت بالفعل مسامهاهتا املالية لليونسكو عام  2011يف عهد
باراك أوباما بعد االعرتاف الرمسي بالسلطة الفلسطينية كعضو كامل العضوية يف اليونسكو.65
يبدو أن أحد دوافع القرار األمريكي كان قرار جلنة الرتاث العاملي التابعة لليونسكو بإدراج
موقع مدينة اخلليل (اخلليل القدمية) يف الضفة الغربية كموقع للرتاث العاملي ،حيث وصفت السفرية
 -62تنص املادة (/2سادساً) من دستور منظمة اليونسكو لعام ( 1946جيوز لكل دولة عضو يف املنظمة أو لكل عضو منتسب إليها
أن ينسحب منها مبوجب إشعار يوجهه اىل املدير العام .ويصبح هذا االنسحاب نافذا يف يوم  ٣١كانون األول/ديسمرب من العام التايل
للعام الذي وجه خالله اإلشعار ،وال ينجم عن هذا االنسحاب أي تغيري يف االلتزامات املالية املرتتبة على الدولة صاحبة الشأن جتاه املنظمة
حىت التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذا ،ويف حالة انسحاب عضو منتسب ،يوجه اإلشعار بامسه من قبل الدولة العضو أو السلطة
اليت متارس مسؤولية إدارة عالقاته الدولية أيا كانت هذه السلطة).
 -63د .حممد عباس :أي دور للقانون الدويل يف ظل إدارة الرئيس ترامب  ،--2موقع الشرق األوسط الدميقراطي بتأريخ 21/07/2019
على الرابط اإللكرتوينhttp://bit.ly/2Hoqg3g :
 -64د .حممد عباس :أي دور للقانون الدويل....املرجع السابق.
 -65د .حممد عباس :أي دور للقانون الدويل....املرجع السابق.
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هايلي ذلك بأنه «إهانة للتاريخ».
كانت البداية احتجاج الواليات املتحدة من صياغة تقرير ووثائق ترشيح املوقع ،حيث أبدت
جلنة الرتاث العاملي أسفها بأنه مل يُسمح لفريق مستقل من زيارة اخلليل من قبل «إسرائيل» القوة
احملتلة.
وقالت أيضاً إن «سلطات االحتالل اإلسرائيلية» فشلت «يف وقف عمليات التنقيب واحلفر
وغريها من املمارسات غري القانونية يف القدس الشرقية ،والسيما يف القدس القدمية وما حوهلا.66
 -2وكالة غوث وتشغيل الالجئني( :االونروا):
سبعة ٍ
قبل ِ
عقود تأسست وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني،
األونروا ،ملساعدة أكثر من ِ 700
فلسطيين .وحالياً تساعد سكاناً يبلغ قوامهم  5.5مليون
ألف
ّ
أي متويل لـ”األونروا”ُ ،معتربةً أن طريقة عملها “معيبة
وقف ِّ
نسمة ،وقد أعلنت اإلدارة األمريكية َ
“خميب لآلمال ومثريٌ للدهشة» .تقول
بشكل ال ميكن إصالحه” ،بينما وصفت الوكالة ذلك بأنه
ٌ
واشنطن إهنا قدمت أكثر من  6مليار ِ
ات دوال ٍر منذ إنشاء الوكالة ملساعدة الفلسطينيني الذين
67
ِ
أهم مانح.
صنِّفوا كالجئني ،يف األردن ولبنان وسوريا وغزة ،ما جيعل
الواليات املتحدة للوكالة َّ
ُ
أوقفت الواليات املتحدة متويلها لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
(أونروا) ،يف عام  ،2018بدعوى أن ممارساهتا املالية “معيبة بشكل ال ميكن إصالحه” وأهنا
أذكت التوتر بني الفلسطينيني ،بل طالب وإدارة الرئيس األمريكي ترامب مبعوث الواليات املتحدة
إىل الشرق األوسط ،جيسون جرينبالت ،جملس األمن الدويل ،يف مايو  ،2019بتفكيك أونروا.
تقول واشنطن إهنا قدمت أكثر من  6مليار ِ
ات دوال ٍر منذ إنشاء الوكالة ملساعدة الفلسطينيني
ِ
أهم
صنِّفوا كالجئني ،يف األردن ولبنان وسوريا وغزة ،ما جيعل
الواليات املتحدة للوكالة َّ
الذين ُ
مانح .صحيفة “نيويورك تاميز» قالت إن قرار إدارة ترامب واخنفاض التمويل وضعا الوكالةَ يف أسوأ
68
عددا من األسئلة واألجوبة املعروفة رمسياً عن “األونروا” ،موضحةً أمهية دورها.
أزمة مالية .وطرحت ً
 -66نائلة خليل :انتصار فلسطيين يف وجه االحتالل ،اخلليل القدمية واحلرم االبراهيمي على الئحة الرتاث العاملي ،العريب اجلديد ،العدد
 ،1017بتأريخ السبت  08متوز  ،2017ص.2 :
 -67خماطر وقف واشنطن متويل «األونروا» ..ما مصري الوكالة والالجئني؟ موقع صحيفة رصيف  ، 22األحد  2كانون األول 2018
متاح على الرابط التايلhttp://bit.ly/2Liipqk :

68- Rick Gladstone, The U.N.’s Palestinian Refugee Agency: What It Does and Why It Matters,
the New York Times, Aug. 31, 2018, , available at: https://nyti.ms/2PhrdOe
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قدمت إدارة ترامب ثالثة أسباب لتربير قرار وقف التمويل عن األونروا ،وهي الزعم بأن
استمرار الوكالة يساعد يف استدامة الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي ،واهتامها «باملبالغة» يف حتديد
أعداد الالجئني الفلسطينيني .وأخرياً ترى إدارة ترامب أن منوذج عمل األونروا وممارساهتا املالية
«تعاين عطباً ال ميكن إصالحه.
وترمي إدارة ترامب يف اإلطار العام من خالل الدفع باجتاه إغالق األونروا ،إىل حتييد ما تعتربه
«عقبة» على طاولة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ،وذلك كما فعلت يف «إزالة عقبة القدس»
من قبل من طاولة املفاوضات.69
وقد ترافق قرار وقف متويل األونروا مع قرار آخر اختذته إدارة ترامب ،يتمثّل يف حجب
مساعدات إغاثية وطبية وتنموية بقيمة  200مليون دوالر ،كان يفرتض صرفها هذا العام يف
الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتذرعت اإلدارة األمريكية يف قرارها األخري بأنه ال توجد مصلحة قومية أمريكية يف صرف
خصوصا يف ضوء ما تزعمه من حالة «عداء» فلسطيين حنو الواليات
ذلك املبلغ يف الضفة والقطاع،
ً
املتحدة.
لكن إسرتاتيجية اإلدارة األمريكية أصبحت علنية يف هذا السياق ،وهي تقوم على الضغط
االقتصادي على الفلسطينيني للقبول بأفكار مستشار الرئيس واملكلف مبلف الشرق األوسط جاريد
كوشنر ومعاونيه املتوافقة مع اليمني اإلسرائيلي املتطرف.70
 -3االنسحاب من اجمللس الدويل حلقوق االنسان:
تأسس جملس حقوق اإلنسان مبوجب القرار  251/60عام  ،2006وانعقدت دورته
األوىل يف حزيران  ،2006وهو مبثابة هيئة حكومية دولية داخل منظومة األمم املتحدة ،ويتألف
اجمللس من  47دولة يتم انتخاهبم من أعضاء األمم املتحدة بواسطة أعضاء اجلمعية العمومية .وقد
“ -69أسباب وقف إدارة ترامب متويل “األنروا” وخلفياته” ،موقع املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات اإللكرتوين( ،أيلول
 ،)2018متحصل عليه (بتأريخ  4آذار  ،)2019ص،2
https://tinyurl.com/y26mhhho.

 -70وقف إدارة ترامب متويل األونروا ..ما األهداف؟ تقارير وحوارات اجلزيرة 10 ،أيلول  2018متاح على الرابط التايل:

http://bit.ly/2P8eLR5
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حل جملس حقوق اإلنسان حمل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،اليت تعرضت النتقادات
كبرية نتيجة مساحها النضمام دول إىل عضويتها ذات سجل سيء يف حقوق اإلنسان .ويف هذا
السياق ،رفضت أمريكا االنضمام إىل اجمللس اجلديد لذات األسباب اليت ُحلت بسببها املفوضية،
مما قد يثري التساؤالت حول مستقبل استمرار اجمللس يف ممارسة أنشطته خاصة بعد قرار ترامب
األحادي باالنسحاب من عضويته.71
ويف اآلونة األخرية ،قام اجمللس بالتحقيق يف حاالت تتعلق بانتهاكات حقوقية يف كل من
ميامنار وسوريا ،وبوروندي من خالل بعثات لتقصي احلقائق ،ومن خالل الشهادات الشفوية،
استنادا على املواثيق .ويف أيار  ،2018صوت على إرسال استجواب إىل غزة للتحقيق يف
و ً
استشهاد املتظاهرين الفلسطينيني على يد قوات االحتالل اإلسرائيلية ،وهو ما رفضته إسرائيل ومل
توافق عليه.72
يأيت االنسحاب األمريكي من عضوية اجمللس بعد االنتقادات احلادة اليت تتعرض هلا أمريكا
بعد قرار «ترامب» بفصل أطفال املهاجرين غري النظاميني عن ذويهم عند احلدود األمريكية
جدل كبرياً داخل الواليات املتحدة وخارجها ،فعلى املستوى
املكسيكية73؛ حيث أثار هذا القرار ً
الداخلي اعرتض احلزبني الرئيسني على سياسة «عدم التسامح» اليت أعلنت عنها إدارة ترامب
جتاه املهاجرين غري الشرعيني ،وجنح ضغط الرأي العام فيما بعد إجبار «ترامب» على إصدار أمراً
تنفيذياً 74يقضي بإعادة الشمل بني أبناء املهاجرين غري الشرعيني وذويهم .75وخارجياً ،دعا املفوض
السامي حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة «زيد رعد احلسني» الواليات املتحدة إىل وقف ممارسة
فصل أبناء املهاجرين غري الشرعيني عن ذويهم ،ورأى املفوض السامي يف افتتاح اجللسة الـ 38
 -71حممود مجال عبد العال :االرتداد إىل اخللف :دوافع ومآالت انسحاب الواليات املتحدة من جملس حقوق اإلنسان ،املركز العريب
للبحوث والدراسات ،الثالثاء /26حزيران ، 2018/متاح على الرابط اإللكرتوين:
http://bit.ly/2OJGpVf

 -72تداعيات انسحاب الواليات املتحدة من جملس حقوق اإلنسان ،مركز اخلليج للدراسات اإلسرتاتيجية ،اجلمعة  06متوز ،2018
متاح على الرابط اإللكرتوين التايل:

http://bit.ly/34LoV0x
’73- Laura Koran ?US leaving UN Human Rights Council -- ‘a cesspool of political bias
(20/6/2018), https://cnn.it/2LhmGuf
74- The white house, executive orders: Affording Congress an Opportunity to Address Family
Separation, Issued on: June 20, 2018 available at: http://bit.ly/34NR5rQ
75- Salvador Rizzo and Meg Kelly , Fact-checking claims about Trump’s plan to stop family
separations , The Washington Post), June 21, 2018
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جمللس حقوق اإلنسان أن ما تقوم به أمريكا يف هذا الشأن يثري القلق.76
وتعرتض الواليات املتحدة على أداء اجمللس نتيجة إدراجه املمارسات اإلسرائيلية يف األراضي
الفلسطينية على جدول أعمال مجيع جلساته السنوية الثالث .وأرجع وزير اخلارجية األمريكي
«مايك بومبيو» االنسحاب إىل عداء اجمللس لألجندة األمريكية مثل احنياز اجمللس املتواصل ضد
فضل عن عدم توجيهه انتقادات ألنظمة معادية
دولة إسرائيل معتربه «متجاوزاً لكل احلدود»ً ،
ألمريكا مثل فنزويال وكوبا على الرغم من سجلهم السيّئ يف حقوق اإلنسان .واحتجت «نيكي
هيلي» على قرارات اجمللس اليت اعتربهتا موجهة باألساس ضد دولة إسرائيل .واعتربت «هيلي» أن
إسرائيل هي الدولة الوحيدة اليت ختضع ملراجعة دائمة من جانب اجمللس.77
 -4احملكمة اجلنائية الدولية:
تعود معارضة الواليات املتحدة األمريكية إلنشاء احملكمة إىل رغبتها يف استثناء املواطنني
األمريكيني من اخلضوع للوالية القضائية حملكمة جنائية دولية تنظر يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم
ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وغريها من اجلرائم اليت أوردها نظام روما ،واتفاقيات جنيف وغريمها،
وذلك لضمان احلصانة من العقاب لفائدة مواطنيها العاملني باخلارج من خالل حتفظاهتا خبصوص
ممارسة احملكمة الدولية اختصاصاهتا على املواطنني األمريكيني.
وقد أصدر الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،اخلميس  11حزيران  ،2020أمراً تنفيذياً
يقضي بفرض عقوبات على مسؤولني يف احملكمة اجلنائية الدولية 79،ويأيت هذا اإلعالن كرد على
قرار استئنايف للمحكمة اجلنائية ،صدر يف آذار  ،2020بالسماح بفتح حتقيق يف جرائم حرب
وجرائم ضد اإلنسانية يف أفغانستان على الرغم من معارضة إدارة ترامب ،ويتعلق التحقيق الذي
تسعى إليه املدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون يف أفغانستان
حيث تقود الواليات املتحدة منذ  2001أطول حرب يف تارخيها .وقُ ّدمت مزاعم بالتعذيب
78

- 76األمم املتحدة تدعو واشنطن إىل وقف فصل أبناء املهاجرين عن ذويهم ،روسيا اليوم  18يونيو  ،2018متاح على الرابط
االلكرتوينhttp://bit.ly/2OLhXDe :
77-Imogen Foulkes, Why did the US leave the UN Human Rights Council? BBC News, Geneva,
20 June 2018, available at: https://bbc.in/2RlTuWv
78-Executive Order on Blocking Property Of Certain Persons Associated With The International
Criminal Court, The whitehouse, June 11, 2020, at: https://bit.ly/30C468E
79-Elliot Setzer ,Trump Signs Executive Order Authorizing Sanctions Against International
Criminal Court, lawfareblog, Thursday ,June 11, 2020, available at: https://bit.ly/2BXTVkh
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تستهدف وكالة املخابرات املركزية «سي آي إيه».

80

هذا االعرتاض يبني مدى جتاهل الواليات املتحدة األمريكية متاماً ملبدأ قانوين معروف مببدأ
االختصاص الذي يعطي الدولة احلق يف ممارسة اختصاصها اجلنائي على كل اجلرائم الواقعة على
إقليمها ،فإذا ارتكب املواطن األمريكي جرمية على إقليم دولة أخرى يكون هلذه الدولة احلق يف
حماكمته أو تسليمه إىل أي دولة أخرى انعقد هلا االختصاص ،وأن هلا احلق أيضاً يف تسليمه إىل
احملكمة اجلنائية الدولية كامتداد لالختصاص اجلنائي الوطين للدول األعضاء باحملكمة الذي تنعكس
ممارسته يف اإلجراءات اليومية اليت تتخذها الدول يف شأن قضايا التسليم.
وقد أصدر جملس األمن يف  12متوز  2002القرار رقم  1422الذي يطلب من احملكمة
اجلنائية الدولية وفقا للمادة  16من النظام األساسي وقف إجراءات التحقيق أو املقاضاة يف
الدعاوى املتعلقة باملوظفني السابقني أو األشخاص احلاليني املنتمني إىل الدول املشرتكة يف
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم إذا كانت تلك الدول ليست بأعضاء يف نظام روما ،وذلك
ملدة  12شهراً تبدأ يف  1متوز  2002إال إذا قرر اجمللس عكس ذلك .ويف هذا االجتاه انطوى جملس
األمن على منح حصانة شاملة إىل مواطين الدول غري األعضاء باحملكمة املشرتكة يف عمليات حفظ
السالم واليت تقدر خبمس عشرة عملية يف أحناء العامل بغري إجياد أي فعل ميثل هتديدا للسالم واألمن.
وهبذا يكون قرار جملس األمن خمالفأً للمادة  16من نظام احملكمة ،الذي يعطي للمجلس
حق طلب وقف اإلجراءات بنحو مؤقت بالنظر إىل كل قضية على حدة ،وميكن القول بأن
81
موافقة الواليات املتحدة على هذا القرار أكرب دليل على اعرتافها باحملكمة اجلنائية الدولية.
ومل يتوقف عمل الواليات املتحدة عند هذه اإلجراءات ،بل بدأت تربم اتفاقيات ثنائية مع
أكرب عدد ممكن من الدول ملنع تسليم املواطنني األمريكيني إىل احملكمة اجلنائية الدولية وتسليمهم
للواليات املتحدة حملاكمتهم عما قد يقرتفونه من جرائم؛ مما ختتص بنظرها احملكمة وذلك استشهاداً
باملادة  98من النظام األساس ،82وحىت تاريخ  16كانون الثاين  2004قامت  70دولة بعقد
هذا النوع من االتفاقيات الثنائية مع الواليات املتحدة ،ويف هذا السياق قام الربملان األورويب
80-Owen bowcott, Senior ICC judges authorise Afghanistan war crimes inquiry, The Guardian,
Thursday, March 5, 2020, available at: https://bit.ly/2AZXSV9

 -81حممد بوبوش :تطور مركز الفرد يف القانون الدويل العام ،أطروحة لنيل الدكتوراه يف العالقات الدولية والقانون الدويل ،كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية-أكدال-جامعة حممد اخلامس-الرباط ،السنة اجلامعية  ،2012-2013ص.281 :
 - 82أنظر بتفصيل :عادل محزة عثمان :احملكمة اجلنائية الدولية بني الشرعية الدولية واهليمنة األمريكية ،جملة الكوفة ،العدد  ،7مركز
الدراسات الدولية ،ص 81 :على الرابطhttps://goo.gl/dgysfk :
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يف  25أيلول  2002بإصدار القرار رقم  1300والذي عارض فيه االتفاقيات الثنائية اليت
تطالب الواليات املتحدة بعقدها مع الدول األوروبية اليت صادقت على اتفاقية روما من حيث
خمالفتها للغرض الذي من أجله أنشئت تلك االتفاقية.
يف أيلول  ،2017أعلن مستشار األمن القومي جون بولتون 83أن إدارة ترامب لن تتعاون
مع «احملكمة اجلنائية الدولية» ،مهدداً باختاذ عدة إجراءات انتقامية يف حال طالت حتقيقات
احملكمة مواطنني من الواليات املتحدة أو إسرائيل أو أي دول أخرى متحالفة معها .أوضح أن
أحد أسباب هذا املوقف طلب مدعية احملكمة املعلق فتح حتقيق يف أفغانستان ،84ميكن أن يتضمن
جرائم تعذيب يُزعم أن اجليش األمريكي والسي آي إيه ارتكباها .كرر الرئيس ترامب املوقف نفسه
يف خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة.85
 -5إهناء العالقة مع منظمة الصحة العاملية:
تأسست املنظمة يف العام  1948كذراع صحية لألمم املتحدة يف أعقاب احلرب العاملية
الثانية لدعم األنظمة الصحية عرب بلدان العامل ومحايتها من تفشي األمراض واألوبئة ،خاصة بعد
حصاد الكثري من األرواح خالل القرن التاسع عشر بسبب تفشي أوبئة مثل الكولريا والطاعون
واحلمى الصفراء.
بعد أيام من كيل االهتامات إىل منظمة الصحة العاملية ،أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
الثالثاء  14نيسان  ، 2020تعليق مسامهة بالده املالية يف ميزانية اهليئة الدولية اليت تكافح مع
آخرين فريوس كورونا املستجد.86
إن املراجعة هتدف إىل البحث يف «سوء اإلدارة الكبري ملنظمة الصحة العاملية وطريقة تعاملها
مع فريوس كورونا والتغطية على انتشاره» ،ملقياً الضوء على أن الصني تساهم يف متويل املنظمة
83-Elizabeth Evenson: US Takes Aim at the International Criminal Court: Bolton Tirade
Prompted by Looming Afghanistan Investigation HRW, September 11, 2018 ,available at: http://
bit.ly/34RoYI9
84-Afghanistan: ICC Prosecutor Asks to Open Inquiry, Could Bring Victims Long Overdue Path
to Justice, HRW, November 20, 2017, available at: http://bit.ly/36jvVCj
85-Matthew Kahn, National Security Adviser John Bolton Remarks to Federalist Society, The
Lawfare Institute, Monday, September 10, 2018, available at: http://bit.ly/2DTTdm2
86- Trump announces cutoff of new funding for the World Health Organization over pandemic
response, The Washington post, April,15, 2020,available at: https://wapo.st/2XEOSy2
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«بنحو  40مليون دوالر فقط».

87

إن منظمة الصحة العاملية قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصني اليت تفشى
الفريوس على أراضيها .واعترب كذلك أن املنظمة تأخرت يف التحذير من خطر فريوس كورونا،
كما أهنا فشلت يف احلصول على املعلومات الكافية ،بشأن فريوس كورونا ونشرها بطريقة شفافة،
مطالباً منظمة الصحة العاملية «إجراء إصالحات داخلية».
كثرياً ما حاد الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن الصواب يف تغريداته على تويرت ،ما جعله
أحد أكثر رؤساء العامل إثارة للجدل ،لكن ما كتبه عن منظمة الصحة العاملية ( )WHOال
ينطلق من فراغ 88.هذا ما تؤكده الكثري من التقارير عن واقع منظمة أخفقت يف تبين اسرتاتيجية
واضحة ضد انتشار فريوس كورونا /كوفيد.19-
وتدفع واشنطن حنو  20%من إمجايل ميزانية الصحة العاملية حبسب بيانات األخرية ،مما
يعين أهنا املانح األكرب هلا ،وغياهبا يعين أن املنظمة ستواجه نقصاً كبرياً يف التمويل.
ويف يوم اجلمعة  29/05/2020أصدر الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب قراراً بإهناء العالقة
بني الواليات املتحدة األمريكية ومنظمة الصحة العاملية .وقال ترامب يف مؤمتر صحفي نقلته وكالة
‹›أسوشيتد برس›› األمريكية ،أن الواليات املتحدة قررت إهناء عالقتها مع منظمة الصحة العاملية،
ألهنا منظمة مل تقم بإصالحاهتا املالئمة ملواجهة فريوس كورونا املستجد ،وتتساهل بنحو مفرط
مع الصني.
حث االحتاد األورويب ترامب على إعادة النظر
وواجه قرار ترامب انتقادات دولية حادة ،إذ ّ
بقراره .وقالت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين يف بيان مشرتك مع مفوض االحتاد
األورويب للسياسة اخلارجية جوزيب بوريل« :يف مواجهة خطر عاملي ،الوقت اآلن لتعزيز التعاون
89
واحللول املشرتكة ،ومن األفضل جتنّب األفعال اليت من شأهنا إضعاف مثار اجلهود الدولية».
87- Live updates: As U.S. death toll soars, Trump accuses WHO of coronavirus coverup and
suspends funding; global infections near 2 million, The Washington post, April,15, 2020,available
at: https://wapo.st/3choIpd

 -88لقد أفسدت املنظمة األمر بالفعل .لسبب ما ،ورغم أهنا ممولة من جانب الواليات املتحدة ،إال أهنا تركز على الصني ..حلسن
احلظ ،رفضت نصيحتهم بإبقاء احلدود مفتوحة مع الصني يف البداية ،فلم أعطونا هذه النصيحة املغلوطة؟» يكتب ترامب على تويرت يوم
السابع من نيسان.2020 ،
 -89فريوس كورونا :انتقادات حادة لقرار ترامب مبقاطعة منظمة الصحة العاملية ،هيئة اإلذاعة الربيطانية BBC 30 ،أيار 2020
على الرابط اإللكرتوينhttps://bbc.in/2TYTjRG :
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وخالفاً للمنطق السليم بأن احملن جتمع وال تفرق ،يذهب ترامب إىل تأجيج أقصى أنواع
التوتر انطالقاً من روح الكيدية واالنتقام والتشفي من دون أي اعتبار ألرواح البشر ،مبن فيهم
األمريكيون أنفسهم ،الذين تصدروا العامل يف عدد اإلصابات بالوباء العاملي .أما أ ّن «الصحة
ضللت أمريكا ،أو أهنا ق ّدمت للعامل َمعلومات خاطئة عن وباء كورونا ،فهي الذريعة
العاملية» َ
الساقطة اليت يَنبغي أن َتجل اإلدارة األمريكية من َسوقها ومن التَّذرع هبا ،إذ ال ُيكن ألحد أن
وسطوة ،و ّادعاء كاذباً من أهنا َتتل املراكز األوىل
يَفهم املُعادلة :أمريكا الدولة األكثر تقدماً ونفوذاً َ
يف العامل على كل املستويات ،تُضللها -أو يتمكن أح ٌد من تَضليلهاَ -معلومات صادرة عن هذه
اجلهة أو تلك ،وهيُ من يَستهدف العامل بالتضليل؟!
وتعد هذه اخلطوة الرتامبية جزءاً من عقيدة الرئيس األمريكي يف السياسة اخلارجية االنعزالية
املتمثلة بـ «أمريكا أوالً›› ،اليت تسعى إىل االنسحاب من املؤسسات املتعددة األطراف وتقويضها
وإمهاهلا ،فضالً عن تعليق متويلها وحتويل مبالغها حنو اجتذاب الناخبني ،لذا على الشعب األمريكي
أال يصدق هذا اهلراء ،الذي يعكس افتقار واشنطن ملهارات القيادة.90
خالصة:
يعيش القانون الدويل يف الوضع احلايل ومع تعدد حاالت االنسحاب األمريكي من
االتفاقيات وااللتزامات الدولية ،وكذلك املنظمات متعددة األطراف؛ فإهنا أضحت أحد املالمح
األساسية للسياسة اخلارجية إلدارة الرئيس «دونالد ترامب» ،اليت تتجاوز التخلص من إرث الرئيس
السابق «باراك أوباما» كما تشري الكثري من التحليالت األمريكية ،بل إهنا حماولة إلعادة صياغة
التوجهات األمريكية على الصعيدين الداخلي واخلارجي على حد سواء ،لتأثري تلك االلتزامات
الدولية سلبيًّا -على وفق اإلدارة احلالية -على املصلحة واألمن القومي األمريكي.
بيد أهنا -يف الوقت نفسه -تؤثر على مصداقية الواليات املتحدة ،والتزاماهتا الدولية ،مبا يؤثر
يف التحليل األخري على الدور األمريكي وقيادهتا للنظام الدويل الذي أسسته يف أعقاب هناية احلرب
العاملية الثانية ،حيث إن االنسحاب من املنظمات واالتفاقيات الدولية متعددة األطراف يقوض
املؤسسات والقيم العاملية اليت أسس عليها النظام الراهن الذي خيدم باألساس املصاحل األمريكية ،ما
 -90مصطفى قطيب :إهناء ترامب العالقة بـ «الصحة العاملية» ...حرب تستهدف العامل ،بوابة إفريقيا اإلخبارية 30 ،حزيران 2020
على الرابطhttps://bit.ly/3eB2lfB :
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يؤثر على مصاحل الواليات املتحدة دوليًّا وكذلك على األمن واالستقرار الدوليني.91
كانت صورة القانون الدويل تبدو على هذا القدر من الظلمة والقتامة ،فإن علينا أن نتذكر
أن هذه ليست أول أزمة يعرفها القانون الدويل املعاصر ،وأهنا ليست أول أزمة تكاد تعصف هبيئة
األمم املتحدة والقانون الدويل الذى حتظى الكثرة الغالبة من قواعده وأحكامه باالحرتام وااللتزام،
عدا تلك املتعلقة باستخدام القوة وما يتصل ببعض جوانب السيادة الوطنية ،هذا القانون الدويل
لديه من عناصر الثبات والدوام ما جيعله قادراً على جتاوز هذه األزمة وإن بدت عاتية وسيجد
اجلميع يف هناية املطاف أن القانون الدويل واألمم املتحدة مها املالذ األخري؛ ألهنما جيسدان
القيم واملبادئ اليت يلتقى عليها وعندها مجيع الفرقاء ويكاد املرء يلحظ يف رحم املستقبل القريب
ارهاصات عودة التوازن إىل الساحة الدولية املضطربة بصعود قوى دولية خبطى ثابتة ال ختطئها العني
الفاحصة ،وتصاعد مد قوى اجملتمع الدويل املدين اليت تدرك العواقب الوخيمة حقاً الستمرار عدم
التوازن يف العالقات الدولية وتدرك أن عودة الرشد والتوازن إىل املعادلة الدولية هو السبيل الوحيد
لتجاوز آثار اخللل واالضطراب يف العالقات الدولية على القانون الدويل ،واألمم املتحدة مجيعاً ،مبا
يعيد إىل القانون الدويل فاعليته92؛ لذلك ينبغي إعادة الثقة إىل جمموعة من األمور:
إصالح األمم املتحدة وخاصة جهاز جملس األمن الدويل مبا حيقق الفاعلية يف حتقيق السلمواألمن الدوليني على قدم املساواة.
تنفيذ الدول اللتزاماهتا الدولية حبسن نية.التخلي عن سياسة الكيل مبكيالني يف توقيع العقوبات الدولية والسيما ضد الدول الضعيفة.حتسني مناخ التعاون الدويل يف اجملال االقتصادي والثقايف والسياسية بني الدول املتقدمة والدولالنامية.
نظام دويل يعتمد على التعددية القطبية بدل القطبية األحادية ذات النظرة الضيقة للقانونالدويل.
 -91حممد بوبوش :اآلليات البديلة للتعامل مع تراجع دور املنظمات الدولية ،جملة اجتاهات األحداث ،العدد  ،21حزيران ،2017
مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة ،أبو ظيب ،اإلمارات العربية املتحدة.
-92صالح الدين عامر :القانون الدويل....املرجع السابق.
39

