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وثائق
من حفظ السلم عن طريق النصوص القانونية إلى
ثقافة السلم
محمد بوسلطاف *

مقدمة

تعامل اإلنساف منذ وجوده على البسيطة مع القوة و العنف كوسػيلة رريييػة لاػماف بقا ػو و
فػػي الممعمعػػات القديمػػة كانػػس ل ػػة السػػةح ىػػي الطريقػػة ا نمػػع لحػػل ال ةفػػات ػػوؿ نقػػاط
و منػػا ا ال ػػح و مايػػة الملػػالف الم علفػػة يػػب أنػػو مػػت الطبيعػػي ،فػػي ممعمػػع
الميػػاه
ريػػر مركػػيي أف كػػل كػػا ت و سػػي الفطػػرة ،يسػػععمل كػػل هػػواه لحمايػػة قوهػػو أو إسػػععادت ا و
1
الحفاظ علي ا
المعانػػاة مػػت ويػػةت الحػػروب و ال ػػيوات و كػػل أوجػػو اإل ػػعةؿ و اإلسػػععمار و ا سػػععباد
ىو ما بػع يػاة الوػعوب و هػد تميػي كػل علػر بعبريراتػو سػععماؿ العنػف و القػوة ،و كانػس
الحمج سياسية في رالبيع ا ،يس ر على ب ا الح اـ سعدراج الرعية
فػػػي الفعػػػرات ا خيػػػرة ،و خا ػػػة منػػػذ بدايػػػة القػػػرف الحػػػالي ،بػػػدأ اإلنسػػػاف ي عوػػػف أنػػػو
ىو ال اسر ا كبر فػي كػل مػرة خػاض في ػا رمػار الحػرب و يػارؾ فػي إسػدا .اوزارىػا و بنمػو
مفاىيم الممعمع الدولي ،و قوؽ ا مم ،و قوؽ اإلنساف ،بدأت مفاىيم أخرى ،تعق قر فيمػا
ي ص اإلنعلار في الحروب ،و اإلن ياـ ،و هاايا ال نا م و ما يابو ذلك

* أسعاذ و عميد كلية الحقوؽ ،جامعة وىراف – السانية
 -1أنظر بوسلطاف ،محمد  -مبادئ القانوف الدولي العاـ  -المي .الثػاني ،وىػراف ،دار ال ػرب للنوػر
و العوزيع - 0777 ،ص 026
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إتمػػو الممعمػػع الػػدولي بػػادئ ا مػػر إلػػى محاولػػة الع فيػػف مػػت ويػػةت الحػػروب و تفػػادي
اآل ـ العػػي يعاني ػػا اإلنسػػاف مػػت جػػرا .إسػػععماؿ القػػوة  2فععاهبػػس تنظمػػات ىػػاي بعػػد المػ تمر
ال ػػدولي لع ػػاـ  ،0642و ال ػػدور ال ػػذي ه ػػاـ ب ػػو الل ػػليي ا م ػػر ال ػػدولي ف ػػي مم ػػاؿ المعامل ػػة
اإلنسػػانية لاػػحايا الحػػروب ،يػػم تحسػػيت ػػروؼ ا سػػرى و الع فيػػف مػػت معانػػاة المر ػػى ،و
و ال يػػر موػػاركيت فػػي المم ػػود الحربػػي ،و مػػت ج ػػة أخػػرى
تحديػػد واػػع المػػدنييت
تنظيم وسا ل القعاؿ و الحد من ا إععمادا على مبادئ القانوف الدولي اإلنساني
المب ة الثانية العي فعحس ىي الطموح إلى السلم و محػاو ت فظػو مػت خػةؿ النلػوص
القانونيػػة ( 3أو ) و إسػػعمابة للعطػػور السياسػػي العػػالمي إتمػػو ا مػػر إلػػى إععبػػار أف السػػلم يػػعمم
قوؽ اإلنساف ا ساسية (يانيا) و يعمػو اآلف الممعمػع للحػديب عػت يقافػة السػلم ن ػا اػماف
الفعالية الواهعية للنلوص العي تامنو (يالثا)
سنحاوؿ العطرؽ إلى النقاط الثةية المبرزة مػت خػةؿ تطػور القػانوف الػدولي ػوؿ المواػوع
و ه ػػد نعط ػػرؽ م ػػت ػػيت آلخ ػػر للوا ػػع عل ػػى مس ػػعوى الق ػػانوف ال ػػو ني و النل ػػوص الديني ػػة و
المعطيات الثقافية ا خرى المععلقة بالسلم

فظ السلم عت ريا النلوص القانونية

0

السلم و السةـ في القانوف الدولي ىػو الػة الة ػرب و اإلمعنػاع عػت إسػععماؿ القػوة فيمػا
بيت ا مم لبلوغ الػة دا مػة و مسػعمرة مػت السػلم ،باإلاػافة إلػى محاولػة القاػا .علػى دواعػي
الحػػرب ،فػػلف الممعمػػع الػػدولي هػػد يػػرع فػػي سػػت نلػػوص هانونيػػة تطمػػف إلػػى منػػع اللمػػو .إلػػى
الحرب عت ريا نظاـ علبة ا مم و مػا لحقػو مػت نلػوص مػا بعػد الحػرب العالميػة ا ولػى (أ)
يم إسع لف بميثاؽ ا مم المعحدة بعد الحرب ال ونية الثانية (ب)

 -Iنظاـ العلبة في ماية ا مت و السلم في العالم

يععبر رجػاؿ السياسػة نظػاـ علػبة ا مػم و بعػده عقػد بػاري لعػاـ  0706كنقطػة تحػوؿ فػي
مماؿ فظ ا مت و ماية السلم في العالم عمليػة العنظػيم لمواج ػة الحػرب ،فػي ػد ذات ػا،
ىػػي م ػت المسػػعمدات ،فػػحوؿ مػػرة تحػػاوؿ بعػػد ا مػػم تفػػادي هيػػاـ ػػروب مسػػعقبلية ،و تقػػيم
منظمة دولية لذلك ال رض فول ىذا النظاـ ينقص مػت أىميعػو كمبػادرة أولػى ل ػا هيمع ػا فػي
 -2لعفا يل أكثر أنظر ،نف المرجع  -ص 051
 -3أنظر بوسلطاف ،محمد  -فظ ا مت و السلم فػي العػالم مػت خػةؿ النلػوص القانونيػة  -أعمػاؿ
ملعق ػػى النظ ػػاـ الع ػػالمي المدي ػػد و مل ػػالف دوؿ الع ػػالم الثال ػػب ،جامع ػػة البلي ػػدة - 0771 ،ص ص
024-003
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العطور الف ري إلنوا .نظاـ هانوني لحفظ ا مت و تنسيا الم ود للعيش في الة سلم
إرت ػػي ى ػػذا النظ ػػاـ عل ػػى تف ػػادي الح ػػرب العدواني ػػة و ع ػػدـ اإلعع ػػراؼ بالوا ػػعيات الناتم ػػة
4
عن ا
ػػك العلػػبة ل ػػم يحػػرـ الح ػػرب إ جي يػػا ،و يس ػػع لص ووالػػدوؾو إم انيػػة اللمػػو .إل ػػى
الحرب في ل ذلك النظاـ في الحا ت الثةث العالية :5
 -0الػػة فو ػػل ال ػػدوؿ المعنازع ػػة ا خ ػػرى أو إفل ػػا ا عػػت ع ػػدـ رربع ػػا فػػي تنفيػػذ هػ ػرار
تح يمي أو م هاا ي دولي أو هرار ادر عت ممل العلبة باإلجماع
 -0الة فول ممل العلبة في اإلتفاؽ وؿ هرار باإلجماع
 -1الة اإلدعا .باإلخعلاص الو ني
ي لس ىذه الحا ت ي رات خطيرة في نظاـ علبة ا مم سػمحس لػبعد ا نظمػة بلنع ػاج
سياسات عدا ية و توسعية كانس نعيمع ا الحرب العالمية الثانية
6
ي عمل الحديب عت ىػذه الفعػرة دوف اإليػارة إلػى عقػد بػاري لعػاـ  0706و يع ػوف
العقد مت فقرتيت كما يلي :
 -0إف ا ػػراؼ ،بلسػػم يػػعوب ا ،تنػػدد بػػاللمو .إلػػى الحػػرب كوسػػيلة للسياسػػة الو نيػػة فػػي
عةهات ا
 -0تعفا ا راؼ على أف كل النياعات ،فيما بين ػا م مػا كانػس بيعع ػا أو أ ػل ا ،يمػي
أف تحل بالوسا ل السلمية
ي عسي ىذا العقد أىمية خا ة لعدة أسباب نذكر من ا :
 -0إف محعػػواه أكثػػر إتسػػاعا مػػت نظػػاـ العلػػبة فػػي ممػػاؿ تحػريم الحػػرب ،العقػػد يحػػرـ كػػل
أي اؿ الحرب معى كانس وسلة للسياسة الو نية
 -0توميع الدوؿ على محاولة ل خةفات ا عت ريا الوسا ل السلمية لعفادي الحرب
 -1توهيػع العقػد خػارج نظػاـ العلػػبة جعلػو لػم ينػدير بػيواؿ ىػػذه المنظمػة بػل بقػي مفعو ػػا
لعوهيع و اناماـ دوؿ أخرى ،و ىو ساري المفعوؿ لحػد اآلف ،إذ بلػع عػدد الػدوؿ أ رافػو فػي
 -4أنظر المادة العايرة مت نظاـ العلبة
- WALDOCK, C.H.- The regulation of the vsc of force by Individual states in international law.- R.C.A.D.I,

5

1952.- p.470.

 -6و ي ػػدعى ك ػػذلك  Kellogg-briand pactنس ػػبة إل ػػى الديلوماس ػػي ا مري ػػي كل ػػوخ و الفرنس ػػي بري ػػاف
و ىما موهعا اإلتفاهية الثنا ية العي انامس إلي ا العديد مت الدوؿ فيما بعد
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بداية السبعينات  43دولة

7

ب -فػ ػػظ السػ ػػلم و ا مػ ػػت مػ ػػت خػ ػػةؿ نلػ ػػوص ميثػ ػػاؽ ا مػ ػػم
المعحدة

ال دؼ و المقلد الر يسي لميثاؽ ا مم المعحدة ىو فظ السلم و ا مت الدولي…8و
و لم يب ل الميثاؽ في سػرد المبػادئ ال ادفػة إلػى تحقيػا ىػذا المقلػد الر يسػي و ن ػص
بال ػػذكر الفقػػرة الرابعػػة مػػت المػػادة الثانيػػة العػػي تػػنص علػػى أن ػو ويمعنػػع أعاػػا .ال يمػػة جميعػػا فػػي
عةهات م الدولية عت الع ديد بلسععماؿ القوة أو إسع دام ا اد سةمة ا رااػي أو اإلسػعقةؿ
السياسي ية دولة أخرى أو على أي وجو آخر يعفا و مقا د ا مم المعحدةو
ية ظ أف الميثػاؽ ،فػي ممػاؿ تحػريم العنػف فػي العةهػات الدوليػة ،تفػادى إسػععماؿ تعبيػر
9
واللمو .إلى الحربو ،و ذلك نظرا للنقا ص المرتبطة بعفسيره
تعبيػػر وإسػػععماؿ القػػوةو ،الػػوارد فػػي الميثػػاؽ أيػػمل ،يػػب أنػػو ي طػػي كػػل ػػا ت إسػػععماؿ
القوة الموج ة اد ا سعقةؿ السياسي و الو دة العرابيػة لدولػة أخػرى ،و كػل أعمػاؿ العػدواف،
و الع ديد باسععماؿ القوة و المساس بسيادة الدولة
ال ػرأي الػػرجف ىػػو أف تعبيػػرو… أو علػػى أي وجػػو آخػػر يعفػػا و مبػػادئ ا مػػم المعحػػدةو،
10
الوارد في ن اية الفقرة المذكورة أعةه ،يفيد تحريم الا وط ا هعلػادية و السياسػية كػذلك
ىذه الا وط هد ت وف أكثر وهعاً على سيادة الدولة و إسعقةل ا السياسي
ىذا العحريم الوػامل و ال امػل ل ػل أوجػو العنػف و اإلكػراه فيمػا بػيت الػدوؿ يسػعقيم إ
إذ تػػم تعوياػػو بوسػػا ل تسػػمف بحػػل ال ةفػػات و النياعػػات الدوليػػة سػػلميا و فػػي ىػػذا الو ػ ف
نلػػس الفقػػرة الثالثػػة مػػت المػػادة الثانيػػة علػػى أنػػو ويفػػد جميػػع أعاػػا .ال يمػػة منازعػػات م الدوليػػة
بالوسا ل السلمية على وجو يمعل السلم و ا مت و العػدؿ الػدولي عراػة لل طػرو الوسػا ل
السػػلمية المقلػػودة  11ىنػػا ىػػي المفاواػػة ،و العحقيػػا و الوسػػا ة ،و العوفيػػا ،و العح ػػيم ،و
العسوية القاا ية أو الحل السلمي عػت ريػا المنظمػات اإلهليميػة أو أي وسػيلة سػلمية أخػرى
تعفا علي ا ا راؼ
- International legal system, cause and muterials.

7

 -8أنظر الفقرة ا ولى مت المادة ا ولى مت الميثاؽ
 -9لعفا يل أكثر أنظر مقالنا  :فظ السلم و المت في العالم ،مرجع سابا -ص 010
 -10لعفا ػػيل أكث ػػر ػػوؿ اإلكػ ػرا .اإلهعل ػػادي أنظ ػػر م لفن ػػا ،فعالي ػػة المو ػػاىدات الدولي ػػة  -دي ػػواف
المطبوعات المامعية - 0773 ،ص  017و ما بعدىا
 -11أنظر المادة  11مت الميثاؽ
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إلػػى جانػػي كػػل ذلػػك تػػم بنػػا .نظػػاـ لحمػػت و السػػلم الممػػاعي عػػت ريػػا م سسػػات منظمػػة
ا مػػم المعحػػدة و فروع ػػا هػػد يلػػل فػػي الن ايػػة إلػػى إسػػععماؿ القػػوة مػػت ػػرؼ ممل ػ ا مػػت
بوػ ل همعػػي اػػد أي دولػػة فػػي ػػل الفلػػل السػػابع مػػت الميثػػاؽ  12و ىنػػاؾ اسػػعثنا.ات أخػػرى
تق ػػع عل ػػى مب ػػدأ تح ػػريم العن ػػف تععل ػػا بال ػػدفاع الو ػػرعي ال ػػواردة ف ػػي الم ػػادة  13 30و تم ػػدر
المة ظة إلى أف ىذا النظػاـ ررػم ت املػو هػد تعػرض ل ػيات م علفػة و أعطيػس تفاسػير م علفػة
و بلفة خا ة تلك المععلقة بحفظ السلم و ا مت
لبعد نلو و
فقػػد يػػاىدنا تقػػاع ممل ػ ا مػػت الػػذي كبلػػو و ػػا اإلعع ػراضو فػػي فعػػرة اللػػراع يػػرؽ
رػػرب بينمػػا فااػػس هريحعػػو و توالػػس هراراتػػو فػػي العوػػرية ا خيػػرة مػػت القػػرف الحػػالي ،فػػي ػػل
أ اديػػة القطػػي و ىيمنػػة الو يػػات المعحػػدة ا مري يػػة و إرسػػا .أعمػػدة العولمػػة مواػػوع السػػلم
أخذ اآلف يعطور في إتماىات أخرى

 0السلم كحا مت قوؽ اإلنساف

الحرب هديما كانس تدور ر اىا في ميػداف القعػاؿ بػيت القػوات المسػلحة النظاميػة و نمػس
في ل ذلك نلوص و مبػادئ م علفػة لعنظػيم العمليػات القعاليػة و وسػا ل الم ػات المعحاربػة
في ذلػك العطػور المػذىل فػي وسػا ل الحػرب و ا سػلحة ،سػوا .مػت نا يػة القػوة العدميريػة ،أو
تقنيػػات إدارة العمليػػات ،كػػاف يظػػت أنػػو يعمػػو إلػػى فػػظ المػػدنييت و تفػػادي إ ػػابة ا فػػراد ال يػػر
مواركيت في المم ود الحربي ،ل نو في كل مت رب ال لػيج و ال وسػوفو تبػيت ع ػ ذلػك،
فالمدنيوف دفعوا أرلى ا يماف
العطور ال بير في إم انيات وسا ل اإلعةـ العػي أ ػبحس تقػدـ الحػرب علػى المبايػر فػوؽ
ياي ػػات ا لعلفيي ػػوف و عل ػػى أم ػػواج اإلذاع ػػات ،ري ػػر م ػػت نظ ػػرة ال ػػرأي الع ػػاـ الع ػػالمي للح ػػرب
و نعا م ا يب أ بف مطلي السلم مت ػا ا فػراد و لػي فقػت إلعيامػا فيمػا بػيت الػدوؿ (أ)
كما أ بحس هواعد فػظ السػلم ل ػا بيعػة آمػرة (ب) و النعيمػة الثالثػة ىػي ترتيػي المسػ ولية
الو لية على ا فراد في الة خرؽ ىذه القواعد (ج)

 -12أنظر على ال لوص المواد  20 ،17و  20مت الميثاؽ
 -13وؿ اإلسعثنا.ات ا خرى ،أنظر م لفنا ،مبادئ القانوف الدولي العاـ ،مرجع سابا ،المي .الثػاني،
ص 043
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أ -العيش في سلم ا مت قوؽ اإلنساف

القانوف الدولي العاـ ي ا ي أي ا و  14العي فػي مقػدمع ا الػدوؿ ،فػة يعمػو اإللعػياـ و
الحػػا مبايػػرة إلػػى الفػػرد بػػل يحعػػاج إلػػى المػػرور عبػػر الم انيمػػات العوػػريعية و العنفيذيػػة للدولػػة
ىػػذه الف ػػرة ال ةسػػي ية فػػي ت يػػر مسػػعمر فمػػت الوااػػف أف الفػػرد يسػػعمد قوهػػو مبايػػرة مػػت
القػػانوف الػػدولي فػػي ممػػاؿ قػػوؽ اإلنسػػاف  15ىػػذه الميػػية دفعػػس جانبػػا مػػت الفقػػو إلػػى إععبػػار
السلم مت الميل الثالب لحقوؽ اإلنساف  16و الواهع أف مػت بػيت الحقػوؽ ا ساسػية لننسػاف،
الحػػا فػػي الحيػػاة و الحريػػة و اععبػػارا أف الػػة الحػػرب أو أي ي ػ ل مػػت أي ػ اؿ العنػػف ت ػػدد
ىذه الحقوؽ ،فلف الة السلم و دىا ىي ال فيلة بعحقيا ىػذه الحقػوؽ ا ساسػية علػى أ سػت
وجو السلم في قيقة ا مر ارورة لعحسػيت كػل الحقػوؽ الػواردة فػي اتفػاهيعي قػوؽ اإلنسػاف
لعػػاـ  0744سػػوا .من ػػا الحقػػوؽ ا جعماعيػػة و ا هعلػػادية و الثقافيػػة أو الحقػػوؽ المدنيػػة و
السياسية
إذا كاف ا الوعوب في تقرير مليرىا كحا جماعي هد أتمو تدريميا ،و بعػد ا نع ػا .مػت
عملية تلفية ا سععمار ،إلى ا جماعي و فردي داخلػي يعمثػل فػي ػا العػيش فػي ػل نظػاـ
ديمقرا ي تعددي فػلف الحػا فػي السػلم كحػا كػوني يععلػا ببقػا .الوػعوب إ عػل م انعػو ك خػذ
17
قوؽ اإلنساف في الدوؿ الديمقرا ية
و ررم أف القرار السياسي بػاللمو .إلػى العنػف و السػةح ،نظػرا لطبيععػو ،يمػر دا مػا عبػر
كػػل ا ج ػػية المعب ػػرة ع ػػت رأي الوػػعي ف ػػلف الممارس ػػة ف ػػي م علػػف ال ػػدوؿ تعمػػو إلػػى إهنػػاع
المماىير بلجبارية ا مر وجدواه السياسية
و مػػت ج ػػة أخػػرى يفعػػرض أف الػػدوؿ الديمقرا يػػة تلمػ إلػػى النػػياع المسػػلف إ فػػي الػػة
الػػدفاع الوػػرعي ل ػػت الػػدوؿ القويػػة اولػػس البحػػب عػػت يػػرعية هػػرار الحػػرب فػػي كونػػو يواجػػو
و يقاوـ أعماؿ رير موػروعة فػي نظرىػا  18ىػذه ا عمػاؿ كثيػرا مػا ت ػدد ا نظمػة الديمقرا يػة
و ىو اإلدعا .ال الي في الحقبة ا خيرة
 -14ػػوؿ أيػ اص القػػانوف الػػدولي ،أنظػػر م لفنػػا ،مبػػادئ القػػانوف الػػدولي العػػاـ ،المػػي .ا وؿ ،ديػػواف
المطبوعات المامعية - 0773 ،ص 71
 -15م لفنا مبادئ القانونية الدولي العاـ ،المي .الثاني  -ص 057
16
 أنظر SEUSE, Salvator.- Droit à la paix et la paix et droit de l'homme, les droits de l'homme.-Universalité et renouveau.- AIJD, L’Harmattan, 1990.- p.195.

 - SENSE, Salvatore -17نف

المرجع -ص 010

- HERMEL, Guy.- culture et démocratie.- UNESCO, 1993.-p.223.
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و علػى كػل ػاؿ فػلف السػلم يػرط أساسػػي للعمعػع بػالحقوؽ العػي ياػمن ا اإلعػةف العػػالمي
لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي مادتيػػو  1و  06و كػػذا المػػادتيت  4و  01مػػت إتفاهيػػة الحقػػوؽ المدنيػػة
و السياسػػية لعػػاـ  0744و يععلػػا ا مػػر بػػالحا فػػي ا مػػت و الحػػا فػػي الحيػػاة 19و ىػػذا كػػاؼ
للميـ ب ف الحا في السلم مت قوؽ اإلنساف

ب -هواعد فظ السلم ل ا بيعة آمرة

الطبيعة اآلمرة لبعد هواعد القانوف  20الدولي تمعل ػا فػي مرتبػة أعلػى ،و تػ دي إلػى إبطػاؿ
كػػل مػػا يععػػارض مع ػػا أو ي الف ػػا مػػت ا تفاهػػات العػػي تبرم ػػا الػػدوؿ و العػػي تعمعػػع أ ام ػػا
بنف الطبيعة
وإلياػػاح ىػػذه القواعػػد فػػي القػػانوف الػػدولي جػػرت العػػادة علػػى إعطػػا .أمثلػػة م علفػػة تععلػػا
بالمرا م اد اإلنسانية العي عرف ا القانوف الدولي العرفي مثػل تحػريم القر ػنة و إبػادة المػن
البوػػري ،و العنل ػرية ،و هواعػػد مايػػة قػػوؽ اإلنسػػاف ،و ية ػػظ أف كػػل ا مثلػػة و الحػػا ت
تػػذكر ا ػػاـ ال ا ػػة بعحػػريم اسػػععماؿ القػػوة و الع ديػػد بػػذلك و أعمػػاؿ العػػدواف ب ن ػػا فػػي
مقدمة القواعد اآلمرة  21و عليو فلف أ ػاـ فػظ السػلم و اآلمػت ىػي مػت بػيت ىػذه القواعػد
خا ية ا مر و القطعيػة لنلػوص و هواعػد مايػة السػلم تعطػي ل ػا وزنػا أكثػر ،و ذلػك مػا دفػع
إلػػى تل ػػنيف ا عع ػػدا .علي ػػا و ع ػػدـ ا عرام ػػا م ػػت ب ػػيت الم ػػرا م الدولي ػػة و ترتي ػػي المسػػ ولية
الو لية على ذلك

ج ترتيي المس ولية الو لية عت خرؽ السلم

المرا م في ا السػلم مػت بػيت ا فعػاؿ العػي تػم تمريم ػا علػى المسػعوى الػدولي ،و ي ػوف
مرت ب ػػا مػػذنبا علػػى المسػػعوييت ،الػػدولي و الػػداخلي ،و يم ػػت العػػذرع بالحمايػػة الدبلوماسػػية
و الحلػػانة علػػى أسػػاس أف القػػا م ب ػػذا النػػوع مػػت المػػرا م كػػاف فػػي خدمػػة دولعػػو و اهعلػػرت
م معو على تنفيذ أوامػر السػلطة العامػة فػي الدولػة المسػ ولية الو لػية علػى المػرا م فػي ػا
السػػلم أهلػػى درجػػة مػػت العطػػور الػػذي بل ػػو القػػانوف الػػدولي فػػي ممػػاؿ فػػظ السػػلم و ا مػػت
 - SENSE, Salvatore -19نف المرجع -ص 076
 -20تػػنص الم ػػادة  31مػػت إتقافيػػة هػػانوف المعاى ػػدات لع ػػاـ  0747علػػى م ػػايلي … :فػػي تطبيػػا ىػػده
اإلتفافية يراد بالقاعدة ا مرة (ال قطيعة) مت هواعػد القػانوف الػدولي العػاـ ،أيػة هاعػدة مقبولػة و مععػرؼ
ب ا مت الممعمع الدولي ك ل بو ف ا هاعدة يسمف با نعقاص من ا ،و يم ػت ت ييرىػا إ بقاعػدة
قة… ل ا نف ال ا ية
 -21لعفا يل أكثر أنظر م لفنا ،فعالية المعاىدات الدولية  -ص  006و ما بعدىا
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مس ػ ولية الدولػػة المععديػػة تنفػػي مس ػ ولية ا ي ػ اص علػػى المػػرا م فػػي ػػا السػػلم ازدواج
المسػ ػ ولية معم ػػوؿ ب ػػو ىن ػػا ى ػػذه الم ػػرا م كان ػػس م ػػت ب ػػيت ال ػػع م الع ػػي تا ػػمنع ا محاكم ػػات
النورنبورغ و وكيو بعد الحرب ال ونية الثانية و هد تامت النظاـ ا ساسي للمح مة المنا يػة
الدولية ،الذي تم تبنيو في روما عاـ  0776جريمة العدواف العي هد تقابل المرا م اد السلم
النظػاـ ا ساسػػي للمح مػة المديػػدة عػرؼ يػػةث جػػرا م مػت المػػرا م ا ربعػة الواهعػػة تحػػس
و يػػة ىػػذه المح مػػة  22ل ػػت يبقػػى مو ػ ل تعريػػف العػػدواف و بالعػػالي المػػرا م فػػي ػػا السػػلم
23
عالقا
و ذل ػػك م ػػا داـ موا ػػوع اإلخعل ػػاص بععري ػػف الع ػػدواف ل ػػم يح ػػل ف ػػي إ ػػار أج ػػية ا م ػػم
المعحػػدة ممل ػ ا مػػت لػػو الحػػا فػػي تو ػ يص العػػدواف بقػػا لػػنص المػػادة  17مػػت الميثػػاؽ،
بينما الممعية العامة ا بة ا خعلا ات العامػة هامػس بععريػف العػدواف عػاـ  0752بموجػي
24
اإلعةف رهم 1102
موهػػف مح مػػة العػػدؿ الدوليػػة فػػي هاػػية النوػػا ات العس ػ رية ا مري يػػة فػػي ني ػػاراهوا لػػم
يح ػػل اإليػ ػ اؿ ي ػػب إععب ػػرت المح م ػػة أف تعري ػػف الع ػػدواف لع ػػاـ  0752إي ػػارة لمحع ػػوى
القػػانوف الػػدولي العرفػػي و ىػػو ياػػم مػػا سػػمي آنػػذاؾ بال مومػػات المسػػلحة ال يػػر مبايػػرة العػػي
تقوـ ب ا وجماعة مسلحةو أو هوات رير نظامية  25ياػاؼ إلػى ذلػك خػرؽ ممػاؿ اإلخعلػاص
الػػو ني للدولػػة أو إسػػععماؿ القػػوة اػػدىا بو ػ ل يععػػارض مػػع مبػػادئ ا مػػم المعحػػدة و عليػػو
فععريف المرا م في ا السلم مرتبت بحل ىذا اإلي اؿ

 1بنا .يقافة السلم يامت الفعالية الواهعية للنلوص العي تح مو

مر لػػة اإلنعقػػاؿ مػػت نلػػوص هانونيػػة عقيمػػة ،كثي ػرا مػػا نمحػػس الملػػالف السياسػػية للػػدوؿ
العظمى في إيقاؼ دواليي واع ا يي النفاذ ،فراع ا الحاجة اإلجعماعية للسػلم (أ) و يمميزػي
ذلك عبر إ يا .المعطيات الدينية و العقا دية العي تحب على السلم (ب) يقافػة السػلم تعطلػي
إهلػػا .العنػػف و القػػوة خػػارج اإل ػػار الوػػرعي علػػى المسػػعوى الػػو ني كػػذلك (ج) ىػػذه السػػبل

 -22أنظػػر المػػواد  6 ،5 ،4مػػت معاىػػدة رومػػا لعػػاـ  0776العػػي تعاػػمت النظػػاـ ا ساسػػي للمح مػػة
المنا ية الدولية
 -23أنظر المقرة الثنا ية مت المادة ال امسة مت نف المعاىدة
 -24لعفا يل أكثر وؿ المواوع ،أنظر :
GILL, T.D..- Limitations en U.N. Enforcement Powers.- Neherands Y.I.L, 1995.- p.p. 99-198.

 -25أنظر هرار المح مة لعاـ  - 0764ص 016
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تافي على مم ودات تحقيا السلم فعالية واهعية ناجعة

أ -الحاجة ا جعماعية للسلم

اإلجماع ا ل على مسعوى الف ر السياسي الديمقرا ي علػى أف السػلم اػرورة اجعماعيػة
تاػػمت إهامػػة عةهػػات معوازنػػة فيمػػا بػػيت أفػػراد الممعمػػع الوا ػػد ،و تطبػػع الععامػػل فيمػػا بػػيت
الممعمعات الم علفػة خا ػة و أف المميػع يػنعم بحالػة السػلم و خػةؿ مػا يقػرب مػت هػرف مػت
العنظيم و تطوير النلوص القانونية للقاا .على الحروب و تحريم اسععماؿ القوة في العةهػات
فيما بيت ا مم و تفادي الويةت العي تععرض ل ا ،لم يعم العحلل على النعا ج المراية
و ررم بعد نظر نظاـ ا مم المعحدة لعحقيا السلم و ا مت على المػدى الطويػل مػت خػةؿ
العنمية ا هعلادية و ا جعماعية للعقريي في مسعوى المعيوة بيت م علػف الوػعوب ،و بالعػالي
تفادي أسباب العوتر و اللمو .إلى العنف ،بدأ الممعمع الدولي يعػدارؾ أف السػلم فػي ػد ذاتػو
مت يروط تحقيا العنمية ا هعلادية و ا جعماعية و السػلم علػى المسػعوى الػدولي مػرتبت كػل
ا رتبػاط بالسػلم علػى المسػعوى الػو ني و مػت عنا ػػر ا رتقػا .إلػى ىػذا ا خيػر اػماف قػػوؽ
اإلنساف ا ساسية و الديمقرا ية
يقوؿ أ د ال عاب أف النظاـ الدكعاتوري يسعطيع أف يلنع الحرب سػي ىػواه بينمػا يفعقػر
الح اـ في ا نظمة الديمقرا ية إلػى ىػذا ا معيػاز المرعػي  ،26ػور الثقافػة الديمقرا يػة علػى
المسعوى العالمي يعرجى منو بلوغ ذلك ال دؼ يقافة السػلم فػي رأينػا ىػي إ ػدى أعمػدة يقافػة
الديمقرا ي ػػة الس ػػلوؾ ال ػػديمقرا ي س ػػلوؾ مس ػػالم ينب ػػذ العن ػػف كيفم ػػا ك ػػاف ،م ػػا ع ػػدا ال ػػدفاع
الوػػرعي ع ػػت ال ػػنف  ،الػػذي ى ػػو م ػػت الحقػػوؽ الطبيعي ػػة ،و يع ػػذ النقػػاش و الح ػػوار و اإلهن ػػاع
كوسيلة للععامل
نوػػر يقافػػة السػػلم فػػي الممعمعػػات يمػػر عبػػر الععريػػف بالوسػػا ل و الطػػرؽ السػػلمية لفػػد
ال ةفات و ي وف ذلك على المسػعوى الػداخلي بل ػةح أج ػية العػدؿ و بنػا .يقػة المػوا نيت
في ػػا ،و تنظػػيم و اسػػععادة الطػػرؽ العقليديػػة لحػػل ال ةفػػات و النياعػػات عػػت ريػػا الملػػالحة
و الحوار و ريرىما الحلوؿ ىنا ت فػف العػي .عػت ا ج ػية الرسػمية و مػت ج ػة أخػرى ت ػوف
ل ا نماعة أكثر ،و ىي س لة العنفيذ ل ون ا توفيقية و ممػا يقػوي فعاليػة ىػذه الوسػا ل السػلمية
اسعناد معظم ا إلى تعاليم دينية

ب -البعد الديني لثقافة السلم

 -26أنظر  - HERMEL, Guyنف

المرجع السابا  -ص 002
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العامػػل الموػػعرؾ بػػيت كػػل الػػديانات السػػماوية ىػػو ث ػػا جميعػػا علػػى السػػلوؾ المسػػالم و
إلحا ػػا علػػى أنػػو سػػلوؾ اػػاري كمػػا أف كػػل ىػػذه الػػديانات ت لػػو مػػت النلػػوص الحافظػػة
و الاػامنة للحريػة ،إبػراز ىػذه القواعػد العػي تػديت ب ػا م علػف ا مػم يم ػت أف
للحياة
يو ل أساسا إل ةح نظاـ ا مم المعحدة في ميػداف فػظ السػلم فػي العػالم كمػا أف الععػاليم
الدينية تدعو إلهامة عةهات سنة مسالمة بيت م علف الوعوب
الػػديت اإلسػػةمي خػػاتم ا ديػػاف جػػامع للععػػاليم الػػواردة فػػي الػػديانات العػػي سػػبقعو فػػي ممػػاؿ
السلم و ىو يرادؼ بيت السلم و المسالمة و اإلسةـ  27فالمسلم ينطػا بالسػةـ ػواؿ يومػو
مدى الحياة والسةـ علي مو و وعلي م السةـ و ر مة اهلل تعالى و بركاتو و ،و ا مػر كػذلك
فػػي ػػلوات م ،و ذكػػرىم للرسػػل يعبػػع دا مػػا و و عليػػو السػػةـو… ال ػ و مػػت اآليػػات القرآنيػػة
العػػي يسػػعدؿ ب ػػا علػػى أف السػػلم مػػت تعػػاليم اإلسػػةـ و واجبػػات المسػػلم ويػػا أي ػػا الػػذيت آمنػػوا
أدخلوا في السلم كافة و تعبعوا خطوات الويطاف إنو ل م عػدو مبػيت و  28كمػا يػ مر القػرآف
ال ػػريم باإلسػػعمابة إلػػى دعػػوة السػػةـ و ا مػػاف بقولػػو وو إف جنحػػوا للسػػلم فػ جنف ل ػػا و توكػػل
29
على اهلل إنو ىو السميع العليم و
و ى ذا ن لص إلى أف تنمية يقافة السلم و اإلخا .و الوفاؽ ىي ممارسة لوعيرة دينية

ج يقافػػة السػػلم تسػػعدعي إهلػػا .العنػػف علػػى المسػػعوى الػػو ني
عت ريا النلوص و الممارسة السياسية

كػػل مػػا سػػبا الععػػرض إليػػو مػػت نلػػوص هانونيػػة ت ػػص العةهػػات فيمػػا بػػيت ا مػػم ،العػػي ىػػي
مليمػػة ب ػػاـ ميثػػاؽ ا مػػم المعحػػدة علػػى أسػػاس العاػػوية فػػي ىػػذه المنظمػػة العالميػػة ،أو علػػى
أسػػاس القػػانوف الػػدولي العرفػػي بالنسػػبة للػػدوؿ ال يػػر أعاػػا .ذلػػك أف اإلجمػػاع ا ػػل فق ػػا و
هاػػا .علػػى أف كػػل المبػػادئ المععلقػػة بحفػػظ السػػلم و ا مػػت فػػي العػػالم ىػػي مػػت هبيػػل القػػانوف
الدولي العرفي اآلمر
إلعياـ الدوؿ بعطبيا أ اـ الميثاؽ ي ص عةهات ا و يععلا ا مر ،مت يب المبػدأ ،بمػا
هد يمري داخل الدولة مت موػاكل أمنيػة و ريرىػا ،و ذلػك إرت ػازا علػى نػص المػادة  0فقػرة 5
مت ميثاؽ ا مم المعحدة العي تنص على أنو ولي فػي ىػذا الميثػاؽ مػا يسػوغ (لحمػم المعحػدة)
أف تعػػدخل فػػي الو ػ وف العػػي تععبػػر مػػت ػػميم السػػلطاف الػػداخلي لدولػػة مػػا و لػػي فيػػو مػػا
 -27الدكعور السربا ي ،أ مد  -يس لونك في الديت و الحياة  -دار الميل - 0760 ،ص 572
 -28مت سورة البقرة
 -29مت سورة ا نفاؿ
118

إنسانيات عدد  ،01جانفي – أفريل 0111

يقعاػػي ا عاػػا .أف يعراػػوا مثػػل ىػػذه المسػػا ل ف تحػػل بح ػػم ىػػذا الميث ػاؽ ،علػػى أف ىػػذا
المبدأ ي ل بعطبيا تدابير القمع الواردة في الفلل السابعو
ىػػذه الفقػػرة تاػػمت عػػدـ العػػدخل فػػي ا خعلػػاص الػػو ني يػػة دولػػة و تحػػس أي مبػػرر و
ذلك فا ا على السيادة الو نية و ا عراما لمبدأ المساواة فيما بيت الدوؿ
العطورات ا خيرة سوا .على مسعوى مف وـ السيادة و المساواة ،أو بالنسبة لعلك ا ػاـ
فػػي ممػػاؿ الديمقرا يػػة و مايػػة قػػوؽ اإلنسػػاف ،ىػػذه العطػػورات و ريرىػػا سػػمحس بػػالعقليص
مت فحوى النص السابا كمػا أف مملػ ا مػت كثػف مػت تدخةتػو فػي بعػد القاػايا العػي ىػي
مػػت ػػميم ا خعلػػاص الػػو ني ،و ىػػو مػػا تسػػمف بػػو المملػػة ا خيػػرة مػػت الػػنص المذك ػػورة و
ن ص بالذكر ىنا الواع في اللػوماؿ ،واػعيات أخػرى أدزت لإ إلػى تػدخل ت ػعةت دوليػة أو
دولػػة معينػػة بعػػرخيص مػػت المنظمػػة الدوليػػة أو بدونػػو و فػػي كػػل الحػػا ت كػػاف السػػبي المعلػػت
للعدخل ىو ماية قػوؽ اإلنسػاف و تفػادي انفمػار الواػع الػذي هػد ي ػدد السػلم و ا مػت ،و
ماي ػ ػػة ا هلي ػ ػػات الو ني ػ ػػة و امع ػ ػػازت معظ ػ ػػم ػ ػػا ت الع ػ ػػدخل با ػ ػػعف الح وم ػ ػػة الو ني ػ ػػة
أو ا ن يار العاـ للسلطة العامة
ف ػػي الحقيق ػػة العػ ػياـ الحف ػػاظ عل ػػى الس ػػلم ل ػػو وج ػػو داخل ػػي وا ػػعي ي ػػب أف ال ثي ػػر م ػػت
الدسػػاتير ت ػػرج هاػػايا إعػػةف الحػػرب و إبػػراـ معاىػػدات السػػلم مػػت ا خعلػػاص ا نفػػرادي
للسلطة العنفيذية و ت عفي دساتير أخرى بعنظػيم كيفيػات الػرد السػريع و الممػدي علػى أعمػاؿ
العدواف العي هد تععرض ل ا
لق ػػد ا ػػمنس الميا ػػر العيامات ػػا الدولي ػػة ف ػػي مم ػػاؿ الس ػػلم دس ػػعور  0774ي ػػب ت ػػنص
المػػادة  04منػػو علػػى أف وتمعنػػع الميا ػػر عػػت اللمػػو .إلػػى الحػػرب مػػت أجػػل المسػػاس بالسػػيادة
الموروعة للوعوب ا خرى و ريع او
و تبذؿ ج دىا لعسوية ال ةفات الدولية بالوسا ل السلمية كمػا تاػمنس المػادة  06تبنػي
الميا ر لمبادئ ميثاؽ ا مم المعحدة و أىدافو
و مت ج ة أخرى فػالميا ر تعمػل علػى بنػا .نظػاـ ػم ديمقرا ػي تعػددي ياػمت الحريػات
ا ساسػػية و قػػوؽ اإلنسػػاف و المػػوا ت  30كمػػا تاػػمت الدولػػة الميا ريػػة عػػدـ انع ػػاؾ ريػػة
اإلنسػػاف و تمن ػػع أي عن ػػف بػػدني أو معن ػػوي أو أي مس ػػاس بال رامػػة  31ىػػذه ا ػػاـ ف ػػي
الدسعور الميا ري ذت ذو الدولة العريقة في تطبيا الديمقرا ية
 -30أنظر المادة  10مت دسعور 0774
 -31أنظر المادة  12مت نف الدسعور
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مػػا سػػبا يػػدفعنا إلػػى القػػوؿ ب ػ ف الديمقرا يػػة فػػي إ ػػار النلػػوص القانونيػػة الو نيػػة ممارسػػة
و سلوكا تنبذ العنف و تعبنى الطرؽ السلمية لعسيير النواط العاـ ،و تع ذ الحػوار وسػيلة لحػل
ال ةفػات و فػي ػل منظومػة دوليػة تػ مت بػػنف المبػادئ فػي ممػاؿ فػظ السػلم و تمارسػ ا
على المسعوى الو ني يلعي تلور السلوؾ العدا ي تماه بقية أعاا .ىذه المنظومة
يقاف ػػة الس ػػلم ف ػػي منظورن ػػا ى ػػي ممم ػػوع المع ػػارؼ الع ػػي ي سػ ػ علي ػػا الف ػػر المم ػػاعي و
المبادئ العي تطبعو و منو ينبع الطموح الموروع و من ج الحياة و العمل معا
اػػمت ىػػذه المعادلػػة تظ ػػر يقافػػة السػػلم  32كبقيػػة السػػلوكات الموػػعركة علػػى كػل مسػػعويات
الممعمػػع دوليػػا و و نيػػا بالنسػػبة للح ػػاـ يظ ػػر ذلػػك فػػي الععامػػل مػػع القاػػايا الدوليػػة أو فػػي
تسػػيير الو ػ وف الو نيػػة و كػػذا فيمػػا ي ػػص المععػػامليت علػػى السػػا ة السياسػػية داخػػل الػػدوؿ،
لي ػوف العنػاف الموػروع للو ػوؿ إلػى السػلطة بطػػرؽ يػرعية تاػمت العػداوؿ علػى السػلطة فػػي
روؼ سليمة
و يمػػي أ ي مػػل دور اإلعػػةـ و اللػػحافة فػػي تنػػوير الػػرأي العػػاـ و نوػػر مبػػادئ المحبػػة
و الوفػػاؽ و سػػت المػػوار و اػػماف الملػػالف المعبادلػػة إ ػػةع الػػرأي العػػاـ المعوػػبع بثقافػػة
السلم على قا ا ا مور ي وف الذرع المعيت للدفاع عت السلم

 -32أنظر ا اإلنساف في السلم  -بياف مدير العاـ لليونس و - 0775ص 4
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