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عبد الفتاح الراجي @

األسـس القـانــونيــة لتـدخل
مجلـس األمـن يف النــزاعــات
ـــدوليــة
ـ
غيــر الـ
املــسلحــــة ـ
ـ

امللخص:
من منطلق كوهنـا واحدة من أخطر األزمـات التي يشهدهـا العامل ،اعترب فقهـاء القانون
الدويل أن النزاعات املسـلحة واحدة من أصعب الفرتات التي متر هبا الدولة بكل مقوماهتا،
وعىل هذا األساس فكـر املجتمع الدويل يف إجياد إطار منظم حلل و تسوية املنازعات بصفة
سلمـية (منظـمة األمم املتـحدة) ،وقبله تكـثيف اجلهود لالتفـاق عىل قانـون حيكم هذه
النزاعـات و يضع قواعد تنظمها سـتطلق عليه تسمية القانـون الدويل اإلنساين أو قانون
احلرب.
إال أن اإلطارين القانونـيني السابقني (ميثاق األمم املتحـدة والقانون الدويل اإلنساين) مل
يتـضمنا أي إشـارة واضحة إىل دور حمـدد جلهازه التـنفيذي (جملـس األمن) ،يسمح
بالتدخل يف النزاعات املسلحة غري الدولية ،كتدخله يف األزمة الصومالية أو العراقية وغريها
من النـزاعـات املـسلحـة غري الـدوليـة التي حـدثت بعـد هنـايـة احلـرب البـاردة.
تبحث هذه الدراسة يف األطـر القانونية الـتي استند عليها املجلـس للتدخل يف جمال نفوذ
القـانـون الـدويل اإلنـســاين ،نقصـد زمـن النـزاعـات املـسلحـة غري الـدوليـة.

(@) أستاذ بـاحث بسلك
دكـتــــوراه القــــانــــون
الدولي العام .
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مقدمة:
ظل القانون الدويل و إىل وقت قريب مثقالً بانتقادات تعتربه مفتقراً ملقومات القانون املُلزم،
يف ظـل غياب سلطة تـرشيعية مركـزية أو تنفيذيـة؛ يكون بمقدورهـا فرض سلطانه عىل
خمتلف أشخاصه ،و يف مقـدمتهم الدول سواء أكانت قويـة أم ضعيفة( . )1فراغٌ بدا أكثر
وضوحا قبيل احلرب العاملية األوىل ،حينها مل تكن عصبة األمم وال حمكمة العدل الدولية
الدائمة قد رأتى النور ،كام مل يـريس حينها النظام الدويل اجلديد مقوماته بعد ،تلك املتمثلة
يف منظمة األمم املتحدة و املحكمة اجلنائية الدولية (. )2
واقعٌ دويل تزايد تغريه بنشوب احلرب العاملية الثانية؛ تلك التي أفضى جتاوزها إىل تعزيز
فكرة إنشـاء تنظيـم دويل يأخذ عىل عـاتقه فكرة جتنب احلـرب و إبعاد آثارهـا ،ليسود
االعتقاد أن ميـثاق األمم املتحدة جاء بنظام حمكم لألمن اجلامعي؛ تتحمل بموجبه املنظمة
مسؤوليـة احلفاظ عىل السلم واألمن الدوليني ،املهمـة التي يتمتع فيها جملس األمن بدور
بالغ األمهيـة كجهاز تنـفيذي خيدم أهـدافها؛ يمـكن تقيم نجاعـة أدائه يف تدعيم فـعالية
القانون الـدويل ،بقياس مدى قدرته عىل التعامل مع األزمات و التطورات املستمرة يف حقل
العالقات الدولية(. )3
لكن التـطورات املتالحقة يف مـرحلة ما بعـد احلرب الباردة أدت إىل ازديـاد وترية نشوب
النزاعات املسـلحة ،لتمتد من نـزاعات تقليدية دولـية إىل حروب أهلية ونـزاعات مسلحة
داخلية غري دولية؛ تتفاقـم فتتجاوز آثارها املستـوى الداخيل للدول إىل خلق أزمات دولية
تـستعمل فيها األسـاليب و األسلحة املحـظورة بموجب قـانون احلرب ،كـام تنتهك فيها
حقوق اإلنسان بشكل قد يرقى لتهديد السلم واألمن الدوليني.
من هذه النقطة بـالضبط بدأ النقـاش حول القيمة العملـية التي يكتسيهـا القانون الدويل
اإلنساين و قواعده ،التي ينبغي أن توضع حيـز التنفيذ يف احلاالت التي تكون فيها الدول
أو غريها من اجلهات الفاعلة ،بصدد استخدام القوة املسلحة ألي أسباب أو دوافع -سواء
كانـت مربرة قانونا أم ال .-هـدف سعت إىل تنفيذه العديـد من اهليئات الدولـية بوصفها
آليات منبثقة عـن إتفاقيات جنيف األربع للعام  1949وبـروتوكوليهام اإلضافيني ،وعىل
رأسها اللجنـة الدولية للـصليب األمحر ؛ غري أن تزايـد حدة االنتهاكـات املتعددة ألحكام
القانون هذا القـانون و ضد الفئات املـحمية بموجبـه ،سيصعب من عملها نـتيجة لتنوع
أشكال النـزاعات املسلحة و اإلفتقار لسلطـة اإللزام ،مما سيفتح الباب عىل مرصاعيه أمام
هيئات أخرى كمجلـس األمن الدويل ،الذي يستند يف عمله عىل كـون مسؤولية تطبيق هذا
القانون تـقع يف مجيع الظروف عىل عـاتق الدول جمتمعـة أو منفردة ،بمن فـيها أطراف
النزاع.
من هذا املنطلق بـدأ املجلس يف تكريس ممـارسته وبناء أسالـيب وهنج تدخل ،حترك من

133
خالهلا ليتـواجد يف ساحـات جديدة مل يـتطرق هلا مـن قبل ،ومل يتخذ حيـاهلا إال بعض
التدابري املحـدودة ،مستعيناً بكـونه جهازاً تنفيذيـاً ضمن أكرب هيئة دولـية (منظمة األمم
املتحــدة) ختتــص بحاميـة اإلنـســانيــة وحفـظ الـسلـم واألمن الـدولـيني.
ممارسة ستطرح سؤاالً جوهـرياً و إشكالية متعلق بـمدى قانونية تدخل جملس األمن يف
النزاعـات املسلحة غري الدويل؟ إشكالـية تتطلب اإلجابة عنهـا ،تناول املوضوع من منطق
حمورين ،األول مـتعلق بسيـاق تدخل املجلـس يف نطاق تـطبيق قواعـد القانـون الدويل
اإلنسـاين املنظمة هلذا النوع من النزاعات ،وهو ما سيقودنا لبحث تطور النزاعات الدولية
يف إطار أعـامله ،ثم حمور ثاين متعلق بمقاربـة األسس القانونية القـانوين التي بنا عليها
تدخله ،وهو الذي سيقودنا أيضاً للتـدقيق يف نطاق السلطات املخولة للمجلس ،وكذا بحث
اتساقها مع التدخل يف النزاعات املسلحة غري الدولية احلديثة.

املبحث األول  :سياق تـدخل جملس األمن يف النـزاعات املسلحـة غري الدولية
إن احلديث عـن امتداد اختصاصـات جملس األمن الدويل وصالحيـاته إىل املجال املرتبط
بتأمني االمتثال للقانون الدويل اإلنساين يف السنوات العرشين األوىل من وجوده (-1945
 ،)1967حييلنا بالرضورة عىل جتاهل تام للـتعامل مع خمتلف النزاعات الناشئة يف بادئ
األمر ،فالقـضايا التي تواجه تطـبيق هذا القانون مل تكن أبـداً يف أولويات املجلس .قبل أن
تظهر أول إشارة رصحيـة للقانون اإلنساين الـدويل بنص القرار  )1967( 237الصادر
بعـد حرب األيام الستة يف الـرشق األوسط ،حينها فقط أوصى املجلـس احلكومات املعنية
بـالنزاع بـاالمتثال التفـاقيات جنـيف الثالث ،ويبدأ بعـدها عىل مضـض العمل يف نطاق
القانـون الدويل اإلنسـاين ،حيث أشار يف نـص القرار  )1978( 436بشـأن لبنان -عىل
سبيل املثال ،-للمرة األوىل رصاحة إىل رضورة احرتام دور اللجنة الصليب األمحر وتوفري
كافة ضامنات عملها عىل األرض.
املطلب األول  :حتول بنية النزاعات املسلحة
إن أسـاس اختالل التوازن يف املنظومة االتفاقية املؤسسة للقانون الدويل اإلنساين ،أصبح
أكثـر وضوحاً يف ضوء التحوالت التـي طرأت عىل الساحة الدوليـة بنهاية القرن العرشين
وبداية القرن احلـادي والعرشين( ، )4فلم يعد العامل مهتام يف املقام األول بالتهديدات ذات
الطـبيعة التقلـيدية مثـل النزاعات بـني الدول أو جمموعـات الدول ،لكون الـنزاعات غري
التقليـدية الناشئـة داخل الدول أو تلك املرتبطـة باإلرهاب العاملي أصـحبت تكتيس أمهية
أكرب( . )5هذه البيئة األمنية الناشئة جعلت وترية أعامل العنف غري املنظم يف تصاعد ،خالفاً
ملا كـانت عليه قبل عقد من الزمان ،ففي ظل امتـداد ظاهرة العوملة أصبح مربرات الرصاع
بني الدول تتجـاوز أنامطها التقليـدية ،بل و متتد إىل النـواحي االقتصادية ،الـديمغرافية
واالجتامعية.
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ونـتيجة لذلك ،أصبح نشوب النزاع املسلح أكثر مرونة ،باجتاه "املزيد من تفتيت العنف"
بشكل يصعب معه قياس أو تصنيف آثاره املتعاظمة ،يف ظل املشاركة املتزايدة من اجلهات
الفاعلـة غري احلكوميـة ( . )6ففي حروب الـيوم ،تسعـى االسرتاتيجيـات التي تعتـمدها
اجلامعـات املسلحة إىل جلـب املعركة عـىل نحو أقل انتظـاماً إىل صمـيم املناطق املـأهولة
بـالـسكـان املـدنـيني ،الــذين بـاتـوا يـصنفـون يف مقـدمـة ضحـايـاهـا.
خصوصـاً بعد احلرب العاملية الثـانية حيث برزت عىل املستـوى البنيوي تفاوتات كربى.
فـاتفاقيـات القانـون الدويل اإلنسـاين (اتفاقيـات جينيف األربع للعـام  )1949املعنية
باألسـاس بالنزاعات املتوازية التي تقع بني قـوى واضحة عىل مساحات جغرافية حمددة
وبوسـائل تقليدية .جاءت متأثرة بشكل كبري بالـنزاعات املسلحة التي كانت موجودة عند
وضعهـا وهي غالبا نزاعات دولية تقليديـة ،و عليه تضمنت ضوابط تتعامل مع آثارها ،يف
إطار السعي حلامية املدنيني واجلرحى و األرسى وغريهم من الفئات األكثر تأثراً ،مشددة
يف الوقت ذاته عىل رضورة إيالء قدر كبري من األمهية ملبادئ التناسب ،التمييز و اإلنسانية
والرضورة العسكرية.
ومع بداية األلفـية الثالثـة ،سجل برنامـج تتبع معطيات الـنزاعات املسلحـة حول العامل
 ، )7(UCDPخالل العام  2014حـوايل  40نزاعـاً مسلحـا مع  25قتيال عىل األقل يف كل
مـنهــا ،أي بــزيــادة قــدرهــا ستــة نــزاعــات مقــارنــة بــالعــام . 2013
فيام تشري األرقام احلديثة إىل نشوب ما ال يقل عن  36نزاعاً مسلحاً غري دويل سنة 2016
يف مـا يقارب الـ 20دولـة ،من ضمنهـا النزاع بـني احلكومـة الرتكيـة و وحزب العامل
الكردستاين ،كام الرصاع بني كولـومبيا والقوات املسلحة الثوريـة لكولومبيا الذي كانت
سنـة  2016هنايته ،فضالً عن النزاع املـسلح غري الدويل الدائر يف أفغـانستان بني القوات
احلكوميـة واملجموعـة املعروفـة باسم "احلـزب اإلسالمي" منـذ سبتمرب . )8(2016
مسار تصـاعدي استمر مع أحدث األرقام املسجلة بسنة  ،2017حيث نشب ما ال يقل عن
 38نزعة نـزاع مسلح غري دويل يف  21دولة ،أمهها بـني احلكومة املكسيكـية والعصابات
املسلحـة ،فضالً عن الرصاع الـدائر يف ميـانامر بني القـوات املسلحـة ميليـشيا خالص
روهينجيا إقليم أراكان(. )9
املطلب الثاين :النزاعات املسلحة غري الدولية يف إطار أعامل جملس األمن
إن مفهوم النزاعات املسلحـة غري الدولية يف إطار أعامل جملس األمن يتخذ بعداً شامالً ،إذ
هو يدمج تـشمل احلروب األهلية ،بناء عىل االنتهاكات اجلـسيمة حلقوق اإلنسان وقواعد
القانون الدويل اإلنساين التي قد حتدث خالهلا ،وذلك من منظور واسع يعس مضيه قدماً
يف تــوسـيع دائـــرة تفــسـري مهـمـــة حفـظ الــسلـم واألمـن الــدولـيـني.
إضـافة إىل ذلك ،يالحظ أن جملـس األمن مل يدرج يف َخمتلـف قراراته حاالت َ الـتوترات
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الداخلية ضمن مفهوم النـزاعات املسلحة غري الدولية ،عكس احلروب األهلية التي أدرجت
سلفاً ضمن أحكـام القانون الدويل اإلنساين بموجـب أحكام اتفاقيات جنيف األربع للعام
 ،1949وكذا بـروتوكليهـا اإلضافيني لـعام  ،1977التي يعـود هلا الفـضل يف إخضاع
النزاعـات املسلحة غري الدولية للتنظيم القانوين ،وبـالضبط املادة الثالثة املشرتكة بينهام،
بـاعتبارها هـذه النزاعات واحد مـن أكثر مواضيع القـانون الدويل اإلنسـاين حساسية.
واختذ جملس األمـن خالل معاجلته للـنزاعات املـسلحة غري الـدولية ،قـرارات تتضمن
مواجهة حـروب أهلية وقعـت يف العديد مـن الدول ،و تتطـابق مع املفاهـيم التي أوردها
القانون والقضاء الدوليني هلـذا النوع من احلروب .تناولت هذه القرارات نزاعات مسلحة
ناشئة بني مجاعات مسلحة معارضة ،يف مواجهة قوات نظامية تابعة لدولة واحدة ،أبرزها
القرارات القرار  1970الصـادر سنة  ،2011والذي اختذه استنادا ألحكام  41من ميثاق
األمم املتحدة ،عىل إثـر اندالع ثورة شعبية سلمية يف لـيبيا يف فرباير من نفس السنة ،ردت
علـيها كتائب نظام الرئـيس األسبق "معمر القذايف" ،باستخـدام األسلحة النارية الثقيلة،
إضافة إىل القصف اجلوي.
تاريخ جملس األمن مع التدخل يف النزاعات الـدولية غري الدولية ،من منطلق كوهنا حاالت
حروب أهلية ليس حـديث العهد ،ذلك ما يوضحـه القرار رقم  808الصادر سنة ،1993
والقـرار رقم  827الصادر يف نفـس السنة ،و اللـذين أنشأ بـموجبهام املجلـس املحكمة
اجلنائيـة الدولية املؤقتـة ليوغسالفيـا سابقا ،من أجل َ معاقبـة األشخاص الذين ارتكبوا
جــرائم اإلبـادة اجلـامعيـة وجــرائم احلـرب يف هــذا اإلقليـم منـذ العـام 1991.
و هو ذاته السياق الذي اختذ فيه املجلس قراره بشأن النزاع يف رواندا رقم  955 :الصادر
سنة  ،1994والذي أنشأ بموجـبه حمكمة جنائية دولية مؤقـتة ،ملعاقبة مرتكبي اجلرائم
ضد اإلنسانية ومنتهكي قواعد القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنساين يف هذه الدولة.
وعمومـاً فإن جملس األمن عـمد إىل تكليف جلان تقـيص دولية يف هذه النـزاعات املسلحة
الـداخلية إلثبـات وقوع االنتهـاكات اجلسـيمة املشـار إليها يف املـادة الثالثـة املشرتكة،
وبروتوكول محاية ضحايا النزاعـات املسلحة غري الدولية ،فعىل أي أساس قانوين ينبني
هكذا ترصف؟
املبحث الثاين  :حماولة التأطري تدخل جملس األمن يف النزاعات املسلحة غري
الدولية
لقد جتـاهل جملس األمن يف بـادئ األمر القضـايا التـي تواجه تطـبيق القانـون الدويل
اإلنساين يف حاالت النـزاعات املسلحة عـموماً ،لكنه أظهـر أول إشارة رصحية يف قراره
 )1967( 237بعد حرب األيام الستة يف الرشق األوسط  ،حيث أوصى احلكومات املعنية
بالنزاع باالمتثال التفاقيات جنيف الثالث يف سنة  ،1980-1970بعدها بدأ املجلس عىل
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مضض العمل يف نطاق القانون اإلنساين الدويل :ففي القرار  )1978( 436بشأن لبنان،
نص عىل سبيل املثـال ،للمرة األوىل رصاحة إىل جلنـة الصليب األمحر الـدولية خالل هذه
الفرتة ،ومع ذلك ،فإن العديد من الرصاعات املسلحة التي تنطوي عىل انتهاكات للقانون
اإلنساين الدويل مل جتـد جتاوباً من املجلس الـذي متجاهالً للتعاطي مـعها ،أما يف مرحلة
متأخرة بعد هنـاية احلرب الباردة ،أصبح دور املجلـس ك "رشطي دويل" أكثر وضوحا
حيث توسيع نطاق تدخله ليشمل حاالت متنوعة جدا ،بام يف ذلك انتهاكات قوانني احلرب.
وقـد نمت اإلشارات إىل القانون اإلنساين الـدويل يف قرارات جملس األمن بشكل مضطرد
بسبب انتشار الرصاعـات املسلحة غري الدولية التي باتت ختلف عدد متزايد من اإلصابات
بني املدنيني ،ويف الوقت نفسه بدأ املجلس يـصب تركيز عىل إنفاذ القانون الدويل اإلنساين
من خالل التدابري قرسية ،بعيداً عن أي جوانب أخرى ،لكون اإلنفاذ ينطوي عىل "املامرسة
قرسية".
إن حماولة بـحث األطر القانـونية التـي يربر هبا املجلس لـنفسه التدخل يف جمـال تنفيذ
القـانون الـدويل اإلنسـاين ،حييلـنا عـىل مدخلـني أساسـيني يعمـد إىل استخـدمهام:
املطلب األول  :مدخل إرتباط هتـديد السلم و األمن الدوليني بـالنزاعات املسلحة
غري الدولية
إذا كان ميثاق األمم املتحدة ال يتضمن أي إشارة رصحية إىل القانون الدويل اإلنساين ،فإن
ورود ذكر "احرتام حقوق اإلنسان" ضمن مقـاصد األمم املتحدة الدول يف املادة ، )3( 1
جـعل جملس األمن يـتجاوز عـدم وجود أي صـلة تنـفيذيـة له مع قانـونني وأعراف،
خصـوصاً و أن إغفال واضعي ميثاق األمم املتحـدة اإلشارة ألي من مصطلحات القانون
الـدويل اإلنساين قد يـكون مقصوداً ،حيث مل يـرى هؤالء أي رضورة لإلشارة إىل أحكام
احلرب ،عىل اعتبار أن إيـراد حظر استخدام القـوة أو التهديد هبـا فضالً عن آليات األمن
اجلامعي قد يشكل اعرتافاً ضمنياً بذلك.
إال أن "حقوق اإلنسان" قد فرست عىل نطاق واسع يف حمافل األمم املتحدة منذ ذلك احلني
يف الستينات :بشكل مرتبط بالنزاعات املسلحة فيام سيعرف الحقاً بـ "حقوق اإلنسان يف
الرصاع املسلح" بشكل أصبح يشمل نطاق تطبيق القانون الدويل اإلنساين ،كام هو احلال
مع مـؤمتر األمـم املتحدة الـدويل املعني بحقـوق اإلنسـان لعام  ، )10( 1968كـام أعيد
تأكيـدها الحقا يف العـديد من قرارات اجلـمعية العامـة بدءا من القرار ( 2444د )23 -
املؤرخ يف  19كانون األول  /ديـسمرب  ،1968و القرار  )2008( 9/9من جملس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة الذي نص بـوضوح عىل أن "السلوك الذي ينتهك القانون
اإلنسـاين الـدويل  ...قـد يشـكل أيضـا انتهـاكـا جسـيام حلقـوق اإلنسـان".
ومع ذلك ،فإن تعـزيز أو تشجيع احرتام القانون الـدويل اإلنساين ال يمكن اعتباره إىل حد
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اآلن أحد أغراض األمـم املتحدة ،مما يعـني أنه ليس بالـرضورة أن جملس األمن خمتص
بـالعمل عىل حتقيق هـذا الغرض .و يف الـواقع ،فإن املسـؤولية الـرئيسيـة ملجلس األمن
بموجب امليثاق هي املحافظـة السلم و األمن الدوليني كام نصت بذلك املادة  ،)1( 24بدال
من ضامن أن تكون األعامل العدائية التي أجريت متطابقة مع قانون احلرب .وبالتايل ،فإن
امليثاق جيعل من جملس األمن احلكم الذي حيدد متى يمكن استخدام القوة املسلحة ،لكنه
مل يقول أي يشء عن كيفية ذلك.
كام أشار القـايض فيتزموريس فـإن "جملس األمن قد أنشـأ للحفاظ عىل السالم ،وليس
تغيري الـنظام العاملي ."،وعىل وجه اخلصـوص ،تكمن مشكلة اسـتخدام صالحيات إنفاذ
الفصل السابع لضامن االمتثال القانون اإلنساين الدويل كام هو معروف ،وفقا للامدة 39
من فإن امليـثاق التي يعهد بموجبها للـمجلس السلطة التقديريـة يف حتديد حالة "هتديد"
السالم أو اإلخالل بـالسالم أو العمل العدواين  ،يف ما إذا كان كل خرقا للقانون اإلنساين
الدويل يمكن أن يعتربه جملس األمن "هتديدا للسالم" ؟
()11
فقد
لقد اعترب واضـعو القرار أن هذا املفهوم مرتبط باالستخدام الدويل للقوة املسلحة
قام املجلس بتـوسيع نطاقه تدرجييـا عىل ضوء الرغبة يف استخـدام صالحياته الصعبة
بشكل استثنائي و إنفاذ قرارات ملزمة ،بام فيهـا العقوبات االقتصادية والقوة العسكرية
يف سبيل حتقيق أهداف العدالة الدولية.
و يمكن القول أنه و عىل الـرغم من حيث املبدأ مـن كون الوظيفة األسـاسية للمجلس هي
صون السلـم واألمن الدوليني ،إال أن ما يقوم به من أعامل ليس مطابقا بالرضورة ملعاجلة
األفعال غري املرشوعة دوليا بل يمتد تداخالت موسعة ،مستغالً كونه مؤهالً أكثر من غريه
للتعامل مع اخلروقات املتنوعة للقانون الدويل عىل أهنا تشكل هتديدا للسالم( ، )12وما بني
احلفاظ عىل السالم واالعـتبارات "اإلنسـانية" يتـحرك املجلس ،وذلك بحـسب ما أكده
رئيس جملس األمن يف بيان صادر عام  1992عن أعضائه:
"  ...إن غياب احلرب والـرصاعات العسكـرية بني الدول ال يـعد يف حد ذاته ضامن
الستتباب السلم واألمن الدوليني ،فمصادر التهديد غري العسكرية املتعلقة باملجاالت
االقتصادية واالجـتامعية واإلنسانيـة وواإليكولوجية أصبحـت بدورها هتديدات
للسالم واألمن .إن أعضاء األمم املتحدة ككل ،يعملون من خالل اهليئات املناسبة عىل
إعطاء األولوية القصوى للحل هذه املسائل(". )13
املطلب الثاين :مدخل الصالحيات الواسعة للمجلس
غـالباً ما حيتمي جملس األمن باختصاصـاته الواسعة يف ما يتعلق بضامن االمتثال مليثاق
األمم املتحدة و بالتايل القانون الدويل اإلنساين ،حني يستند بشكل غري مبارش إىل حكم آخر
من أحكـام امليثاق ،نتحدث عن أحكـام الفصل السابع ،حيث اختـذ جملس األمن جمموعة
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متـنوعة من التدابري فيام يتعلق بإنفاذ لقـانون الدويل اإلنساين ،فعىل سبيل املثال ،قرر أن
القانون الـدويل اإلنساين يـنطبق عىل حاالت معـينة أو أن سلوكـا معينا يشـكل انتهاكا
للقانون اإلنساين الدويل كام دعى إىل النظر يف اجتامعاته إىل إدانة و استنكار االنتهاكات و
مرتكبيها.
كام أنشأ املجلـس هيئات لتقيص احلـقائق وإن كان يف بعض األحـيان قد أعطـى األولوية
العتامد تدابري قرسية ،وكانت املرة األوىل التي يـتم فيها فرض رقابة عىل الدولة النتهاكها
القانون اإلنسـاين الدويل مع القرار قضيـة ( 22آذار  /مارس  ، )14()1979الذي أعرب
فيه عن أسفه الـشديد إلنشاء املستـوطنات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسـطينية والعربية.
و يـنضاف إىل إدانات املجلـس بانتهاكـات القانون اإلنسـاين الدويل بصفة عـامة ،القرار
الصـادر يف  31أكتوبـر  )15( 1983املتعلق بالـرصاع بني إيران والعـراق؛ و القرار 876
الصادر ب  19أكتـوبر  1993و املتعلق بـأبخازيا( )16؛ و القـرار  1736الصادر بـ22
ديسمرب  2006فيام يـتعلق بجمهوريـة الكونغـو الديمقـراطية( )17؛  27 1865يـناير
 2009فيـام يتعلق بكوت ديفوار ( )18؛ و القرار  1881الـصادر بـ 30يوليو  2009فيام
يتعلق بدارفور ( . )19فـضالً عن البيان الرئايس الذي اعتـمد يف يناير  2009و الذي يدين
مجيع انتهـاكات القانـون اإلنساين الـدويل ويطالب مجـيع األطراف املعنيـة بوقف هذه
االنتهاكات (. )20
و من ضمن اإلدانـات املتعلقة بسلوك معني أو أحكـام معينة ،القرار  1231الصادر بـ11
مارس  1999فيـام يتعلق باهلجامت عىل املـدنيني وجتنيد األطـفال يف سرياليون ( )21؛ و
القرار  771الصـادر بـ  13أغسطس  1992فيام يتعلق بالتطهري العرقي يف يوغوسالفيا
السـابقة( )22؛ و القرار  864الصـادر بـ 15سبتمرب 1993فيام يـتعلق باالعتداءات عىل
موظفي األمم املتحدة يف أنغوال( )23؛ القرار  28 1925مايو  2010فيام يتعلق باهلجامت
املوجهة ضد الـسكان املدنيني ،وانتـشار العنف اجلنيس ،وجتنيـد األطفال واستخدامهم،
واإلعدام خارج نطاق القضاء يف مجهورية الكونغو الديمقراطية(. )24
كام طلب املجلـس يف مناسـبات خمتـلفة أن يتـخذ املتحـاربون إجـراءات معينـة كمنع
اإلنتهاكات ،ونموذج ذلك القرار  1493الـصادر ب 28يوليو  2003و املتعلق بجمهورية
الكونغـو الديمقراطيـة( ، )25و القرار  1556الصادر بتـاريخ  30يوليو  2004و املتعلق
بالسودان( ، )26إىل جانب ضامن وصـول املساعدات اإلنسانية إىل السكان كام هو احلال
مع القـرار  819الصادر سنـة  1993و املتعلق بيـوغوسالفيـا( ، )27و القرارات 1744
الصـادر بتاريـخ  21فرباير  ،2007و  1910الـصادر ب 28ينـاير  2010و املتـعلقة
بالصـومال ( ، )28فضالً عـن القرار  1923الصـادر بتاريخ الـ 25مـاي  2010بشأن
مجهوريـة أفريقيا الـوسطى( ، )29كام شملت قـرارات املجلس هبذا الصـدد أيضاً طابع
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التـوجيه بشـأن محايـة املدنيـني ( القرار  1592الصـادر ب 30مارس  2005بـشأن
مجهوريـة الكونغو الديمقراطية( ، )30و الـقرار  1863املتعلق بالصومال ( ، ) )31و تقديم
الـتعويـضات ومقـاضاة املـسؤولـني كام هو احلـال مع القرار  471املـتعلق باألرايض
الفلسطينية املحتلة(. )32
فـضالً عن ذلك  ،يعتمـد املجلس أيضـاً املادة  )2( 94من مـيثاق األمم املتـحدة ،إذ يعطي
لنفسه اختصـاص ضامن االمتثال للقانـون الدويل اإلنساين ،بمـوجب املادة التي متنحه
سلـطة إضافية يف ما خيص تقديم توصيـات أو اختاذ قرار بناء عىل تدابري هتدف إىل تنفيذ
أحـكام املحكمة اجلنائـية الدولية وحمكمـة العدل الدولية ،بام يف ذلـك بالطبع تلك التي قد
تنشئ أصال للنظر يف انتهاكات هلذا القانون.
غري أن املجلس ال يستطيع أن يترصف إال بعد اللجوء إىل األطراف املتقاضية ،وليس أعضاء
األمم املتحدة اآلخـرين .وعالوة عىل ذلك ،فإن املجلس له أن يرفض إنفاذ احلكم ،ألن املادة
 )2( 94تنص عىل اختـاذ إجراء فقط "إذا مـا رأى املجلس كـوهنا رضورة "  ،وبام أن
املادة  )2( 94ال حتدد "الـتدابري" التي يمكن لـلمجلس أن يعتمدهـا لفرض حكم حمكمة
العدل الدوليـة ،فيمكن أن نستنتج عىل أنه من املمكن اللجوء عىل سبيل املثال ال احلرص()33
إىل تلك اإلجـراءات املـنصـوص عـليهـا يف الفـصلني الـسـادس والـسـابع(. )34
ختاماً :يبقـى املوقف الذي اختذته جملـس األمن من النزاعات مثـار جدال واسع ،بشأن
مسـألة "املرشوعيـة" ،خصوصاً عنـدما يتعلق األمر بـاجتاه الدول لتحقـيق مصاحلها
السياسية ،عىل حـساب عدد كبري من الضحايا وإحلاق أرضار جـسيمة باملمتلكات والبيئة
البرشية ،مما هيدد منظومة القيم التي أرستها منظومة األمم املتحدة خصوصاً يف ما يتعلق
بـمبــدئي الـسيـادة وعـدم جــواز التـدخل يف الـشـؤون الــداخليـة للـدول.
الوضع الذي يستدعي إجياد ضوابط موضوعية لغرض حتديد األوضاع التي تشكل فعالً
هتديداً للسلـم و األمن الدوليني ،حتى ال يصبح املجلس بام خول له من صالحيات واسعة
و استثنائية ،عرضة ألهواء التدخل و وسيلة خلدمة املصالح الضيقة.
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