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األمــم 2 فــرض  لكيفيــة  مختلفــة  مقاييــس  يوجــد  أن  يجــب  هــل 
المقصــود فــرض االلتــزام بحقــوق  العقوبــات إن كان  المتحــدة 

والســام؟ األمــن  علــى  المحافظــة  أو  اإلنســان 

أواًل: المقدمة:

والقانونيــة  السياســية  المحاســبة  أشــكال  مــن  شــكاًل  وأنواعهــا  صورهــا  بمختلــف  العقوبــات  تعتبــر 
والحقوقيــة، التــي تســعى إلــى تحقيــق أهــداف متنوعــة، وقــد لجــأت إليهــا الــدول منفــردة أو علــى شــكل 
ــات المفروضــة مــن قبــل  ــا فــي هــذه الورقــة هــو العقوب ــم العصــور، ومــا يعنين تحالــف دول عــدة منــذ قدي
األمــم المتحــدة، فمــع ظهــور ميثــاق األمــم المتحــدة عــام 1945 1 تــمَّ تأطيــر العقوبــات ضمــن قالــب قانونــي، 
حيــث تســتمد العقوبــات غيــر العســكرية شــرعيتها مــن المــادة  241  مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، والعقوبات 
العســكرية مــن المــادة 42 4 ، وذلــك إذا قــرر مجلــس األمــن بموجــب المــادة 39 3 أن هنــاك تهديــدًا أو خرقــًا 
للســالم أو عمــاًل مــن أعمــال العــدوان، وإذا كان الهــدف مــن فــرض العقوبــات هــو الحفــاظ علــى الســالم 
واألمــن الدولييــن أو اســتعادتهما، بمعنــى أنــه يحــق لمجلــس األمــن الدولــي وفقــًا للقانــون الدولــي أن 
يفــرض عقوبــات علــى أي دولــة ينطبــق عليهــا مــا ســبق، وعــادة مــا تســمى الجهــة الفارضــة للعقوبــات بـــ 

“المرســل” والجهــة التــي تتلقــى العقوبــات بـــ: “المســتهَدف”.

وال بــدَّ لنــا منــذ البدايــة التأكيــد علــى أن إقــرار العقوبــات هــو بالدرجــة األولــى قــرار سياســي يتــم فــي 
 بعيــد، وفــي حــال تطبيــق عقوبــات اقتصاديــة 

ٍ
إطــار قانونــي، وبالتالــي يتداخــل المفهومــان إلــى حــد

علــى ســبيل المثــال يصبــح لدينــا تداخــل لثالثــة مفاهيــم، سياســي، اقتصــادي، قانونــي، وهكــذا، 
ومــن الصعوبــة بمــكان عــزل هــذه العوامــل عــن بعضهــا البعــض عنــد القيــام بــأي تحليــل لنمــوذج 

ــي. عمليات

تحــاول هــذه الورقــة أن ُتعالــج إشــكالية المعاييــر التــي يتوجــب علــى األمــم المتحــدة اتباعهــا فــي أثنــاء 
تطبيــق العقوبــات بمختلــف أشــكالها، وذلــك لتحقيــق أهــداف نبيلــة كإلــزام الــدول بتطبيــق حقــوق 
ــاع المنهــج التحليلــي مــن خــالل دراســة  ــر اتب ــة األمــن والســلم الدولييــن، ذلــك عب اإلنســان، وصيان
وتحليــل معظــم القواعــد القانونيــة التــي ســوف يتــم عرضهــا ومناقشــتها، وقــد قمــت باختبــار النــزاع 

الســوري المســتمر منــذ عــام 2011 حتــى اآلن كدراســة حالــة واقعيــة.

ثانيــًا: اإلطــار القانونــي لســلطات مجلــس األمــن فــي العقوبــات وفقــًا لميثــاق األمــم 
المتحــدة والقانــون الدولــي:

عرَّفــت محكمــة العــدل الدوليــة العقوبــات5  بأنهــا التدابيــر التــي يتخذهــا المجلــس طبقــًا للمــواد رقــم 
)39-41-42( مــن ميثــاق األمــم المتحــدة ضــد الدولــة التــي تنتهــك أو تهــدد بانتهــاك األمــن والســلم 
الدولييــن، ووفقــًا للمــادة 39 فــإن العقوبــات تلعــب دورًا مزدوجــًا فهــي تقــوم بمحاولــة وقائيــة 
بالدرجــة األولــى، بمعنــى أنــه ال يفتــرض بمجلــس األمــن االنتظــار حتــى وقــوع التهديــد كــي يتدخــل بــل 
بإمكانــه أن يتحــرك قبــل وقــوع االنتهــاك، كمــا تلعــب العقوبــات دورًا فــي محاولــة تصحيــح األوضــاع 

بعــد وقــوع االنتهــاك.

1  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، 24 تشرين األول 1945

2 األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 41، 24 تشرين األول 1945

3  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 42، 24 تشرين األول 1945

4  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 39، 24 تشرين األول 1945

5  أالين بالت وألينا ميرون، العقوبات، آب 2013، موسوعات ماكس بالنك للقانون الدولي.



األمــم 3 فــرض  لكيفيــة  مختلفــة  مقاييــس  يوجــد  أن  يجــب  هــل 
المقصــود فــرض االلتــزام بحقــوق  العقوبــات إن كان  المتحــدة 

والســام؟ األمــن  علــى  المحافظــة  أو  اإلنســان 

وتنــصُّ المــادة 41 علــى أن مــن حــق مجلــس األمــن أن يطلــب مــن أعضــاء األمــم المتحــدة تطبيق ما 
يــراه مــن تدابيــر ســلمية بحــق الدولــة المســتهدفة مثــل: “وقــف الصــالت االقتصاديــة والمواصــالت 
الحديديــة والبحريــة والجويــة والبريديــة والبرقيــة والالســلكية وغيرهــا مــن وســائل المواصــالت 
ــًا، وقطــع العالقــات الدبلوماســية” وهــذه اإلجــراءات تبقــى ســلمية حتــى لــو تــم  ــًا أو كلي وقفــًا جزئي
اســتخدام القــوة العســكرية لتطبيقهــا، وغالبــًا مــا ُيشــير مجلــس األمــن فــي قــرارات المقاطعــة 
الصــادرة عنــه إلــى الفصــل الســادس6  أو الفصــل الســابع7  مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، ويقــوم 
مجلــس األمــن وفقــًا للمــواد 25 8 و 48 9 و 10103  مــن ميثــاق األمــم المتحــدة بإلــزام الــدول األعضــاء 
فــي األمــم المتحــدة بتوقيــع العقوبــات علــى الدولــة المســتهدفة، كمــا يمكــن لمجلــس األمــن أن 

َد مهــام خاصــة إلــى دولــة أو مجموعــة دول.
ِ
ُيســن

إذًا عنــد فــرض العقوبــات يقــوم مجلــس األمــن أواًل بتحديــد أن حالــة مــا تعتبر تهديدًا للســلم واألمن 
الدولييــن وفقــًا للمــادة 39، أي أنــه يحــدد طبيعــة الجــرم والمجــرم، ثــم بنــاًء علــى ذلــك فهــو مخــول 
بفــرض تدابيــر ال تتضمــن اســتخدام القــوة المســلحة، مثــل العقوبــات وفقــًا للمــادة 41 مــن ميثــاق 
األمــم المتحــدة، فهــو يتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة جــدًا فــي تفســير وتكييــف الحالــة، ويتــم إبــالغ 

الدولــة المســتهدفة بالعقوبــات.

يتوجــب علــى مجلــس األمــن عنــد فــرض العقوبــات أن ُينشــَئ لجــان العقوبــات11 مــن أجــل متابعــة 
ورصــد أداء العقوبــات ، كمــا أنــه مــن حــق الــدول المتضــررة مــن العقوبــات الصــادرة بحــق الدولــة 
المســتهدفة أن تتشــاور مــع مجلــس األمــن بهــذا، وذلــك وفقــًا للمــادة 1250  مــن ميثــاق األمــم 
المتحــدة “إذا اتخــذ مجلــس األمــن ضــد أيــة دولــة تدابيــر منــع أو قمــع فــإن لــكل دولــة أخــرى - ســواء 
ــة خاصــة تنشــأ عــن  ــم تكــن - تواجــه مشــكالت اقتصادي أكانــت مــن أعضــاء “األمــم المتحــدة” أم ل

تنفيــذ هــذه التدابيــر، الحــق فــي أن تتذاكــر مــع مجلــس األمــن بصــدد حــل هــذه المشــكالت”. 
ويمكــن لمجلــس األمــن إعفــاء الــدول الصغيــرة أو الفقيــرة أو المحايــدة مــن التطبيــق، لكــن ال يحــق 
ــج بارتباطاتهــا مــع الدولــة المســتهدفة للتَّهــرب مــن التزاماتهــا المترتبــة عليهــا،  ألي دولــة أن تتحجَّ

وهــذا مــا يعــرف بمبــدأ تكافــل الــدول فــي تطبيــق االلتزامــات وفقــًا للمــادة 49 13  مــن الميثــاق.

6  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، الفصل السادس، 24 تشرين األول 1945

7  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، الفصل السابع، 24 تشرين األول 1945

8  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 25، 24 تشرين األول 1945

9  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 48، 24 تشرين األول 1945

10  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 103، 24 تشرين األول 1945

 >>https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/information<< ،11  األمم المتحدة، عرض عام للجان الجزاءات التابعة لمجلس األمن

12  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 50، 24 تشرين األول 1945

13 األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 49، 24 تشرين األول 1945



األمــم 4 فــرض  لكيفيــة  مختلفــة  مقاييــس  يوجــد  أن  يجــب  هــل 
المقصــود فــرض االلتــزام بحقــوق  العقوبــات إن كان  المتحــدة 

والســام؟ األمــن  علــى  المحافظــة  أو  اإلنســان 

مــن ناحيــة أخــرى، وإلــى جانــب مجلــس األمــن منــَح ميثــاُق مجلــس األمــن الجمعيــَة العامــة لألمــم 
المتحــدة ســلطة مناقشــة شــؤون األمــم المتحــدة كافــة وإصــدار توصيــات بشــأنها، كمــا أن لديهــا 
صالحيــات متعــددة فــي مجــال حفــظ األمــن والســلم الدولييــن وفــق المــواد )1410 - 14 15 ( مــن 
الميثــاق، لكــن ال يحــق للجمعيــة العامــة أن تتنــاول أي نــزاع مطــروح أمــام مجلــس األمــن بحســب 
المــادة 12 16 “عندمــا يباشــر مجلــس األمــن، بصــدد نــزاع أو موقــف مــا، الوظائــف التــي رســمت فــي 
ــزاع أو الموقــف إاّل إذا  ــة فــي شــأن هــذا الن ــة توصي ــة العامــة أن تقــّدم أي ــاق، فليــس للجمعي الميث
طلــب ذلــك منهــا مجلــس األمــن. يخطــر األميــن العــام -بموافقــة مجلــس األمــن- الجمعيــة العامــة 
فــي كل دور مــن أدوار انعقادهــا بــكل المســائل المتصلــة بحفــظ الســلم واألمــن الدولــي التــي تكــون 
محــل نظــر مجلــس األمــن، كذلــك يخطرهــا أو يخطــر أعضــاء “األمــم المتحــدة” إذا لــم تكــن الجمعيــة 
ــه  العامــة فــي دور انعقادهــا، بفــراغ مجلــس األمــن مــن نظــر تلــك المســائل وذلــك بمجــرد انتهائ

منهــا”.

وعنــد شــلل مجلــس األمــن يحــق للجمعيــة العامــة تأميــن البديــل عنــه، كمــا حصــل عندمــا اســتخدم 
االتحــاد الســوفييتي الفيتــو 47 مــرة بيــن عامــي 1946 و1951 17 ، أحدثــت الجمعيــة العامــة لجنــة نيابــة 
عــن المجلــس ُأطلــق عليهــا اســم الجمعيــة الصغيــرة بتاريخ 13/تشــرين الثانــي/ 1947، وقد أصدرت 

هــذه اللجنــة القــرار الشــهير 377 عــام 1950، الــذي ُأطلــق عليــه اســم االتحــاد مــن أجــل الســالم18 .

ثالثًا: أبرز أشكال العقوبات ضد الدول المستهدفة:

لجــأت األمــم المتحــدة فــي سياســتها إلــى تطبيــق العقوبــات بشــكل أكبــر وأوســع بكثيــر مــن التدخل 
العســكري، وذلــك انطالقــًا مــن تصــور أن العقوبــات أقــل عنفــًا وتكلفــة ماديــة وبشــرية، وفــي 
ــل عالجــًا قويــًا وحاســمًا فــي بعــض األحيــان، وتتجســد أبــرز أشــكال تلــك العقوبــات  الوقــت ذاتــه ُتمثِّ

فــي واحــدة مــن األنــواع التاليــة: عقوبــات اقتصاديــة أوسياســية أو قضائيــة.

14  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 10، 24 تشرين األول 1945

15  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 14، 24 تشرين األول 1945

16  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 12، 24 تشرين األول 1945

17  أندرو ج. كارسويل ، “إلغاء توقيف مجلس األمن التابع لألمم المتحدة: قرار االتحاد من أجل السالم” ، مجلة قانون النزاع واألمن ، مطبعة جامعة أكسفورد ، ]13 أغسطس 2013[ )متوفر باإلنكليزية فقط(.

18  األمم المتحدة، الجمعية العامة، االتحاد من أجل السالم، 3 تشرين الثاني A/RES/377( ،1950( )متوفر باإلنكليزية فقط(.



األمــم 5 فــرض  لكيفيــة  مختلفــة  مقاييــس  يوجــد  أن  يجــب  هــل 
المقصــود فــرض االلتــزام بحقــوق  العقوبــات إن كان  المتحــدة 

والســام؟ األمــن  علــى  المحافظــة  أو  اإلنســان 

ألف: العقوبات االقتصادية:
ُتعــدُّ العقوبــات االقتصاديــة الشــكَل األبــرز واألهــم واألكثــر تأثيــرًا مــن بيــن بقيــة األصنــاف غيــر 
العســكرية األخــرى، ولهــذا فــال بــد مــن تناولهــا بشــيء مــن التفصيــل والتحليــل، وهــذا واضــح 
فــي نــّص المــادة 1916  مــن عهــد عصبــة األمــم المتحــدة، فقــد اعتبرتهــا أداة ضغــط وقائيــة لمنــع 
الحــروب، ومحاولــة بــارزة إلنجــاح نظــام األمــن الجماعــي الدولــي، وللعقوبــات االقتصاديــة تعريفــات 
لت  متعــددة لعــلَّ مــن أبرزهــا تعريــف لجنــة العقوبــات الدوليــة التابعــة لعصبــة األمــم، التــي تشــكَّ
عــام 1931، حيــث قالــت: إن العقوبــات االقتصاديــة هــي: “إجــراءات ذات طابــع اقتصــادي تهــدف إلــى 
اإلضــرار بمصالــح الدولــة التجاريــة والصناعيــة مــن أجــل حملهــا علــى تغييــر سياســاتها العدوانيــة”، 
أي أنهــا تســعى لــردع الــدول عــن القيــام بسياســات عدوانيــة تجــاه دول أخــرى، أي أن العقوبــات 
االقتصاديــة عبــارة عــن إجــراء دولــي اقتصــادي قــد تقــوم بــه دولــة ضــد دولــة أخــرى، أو مجموعــة مــن 
الــدول ضــد دولــة مســتهدفة، وهــي إجــراء أقــل عدوانيــة مــن الحــرب والعقوبــات العســكرية وأقــل 
تكلفــة مــن الناحيــة اإلنســانية، علــى الرغــم مــن أنــه إجــراء قانونــي قســري مــن قبــل مجلــس األمــن 
الدولــي، وتعتبــر العقوبــات االقتصاديــة مــن الناحيــة التطبيقيــة شــكاًل مــن أشــكال الحــرب، وســوف 

تتــرك آثــارًا اقتصاديــة واجتماعيــة علــى شــعب الدولــة المســتهدفة دون أدنــى شــك.

ألــف - واحــد: الحظــر: إجــراء يهــدف فــي أغلبــه إلــى منــع الدولــة المســتهدفة مــن حريــة االســتيراد 
والتصديــر، وأول قــرار حظــر20  صــدر عــن األمــم المتحــدة كان ضــد دولــة جنــوب إفريقيــا بســبب نظــام 
الفصــل العنصــري فــي ســتينيات القــرن الماضــي، وكان اختياريــًا واســتند إلــى الفقــرة الرابعــة مــن 
ــًا وعســكريًا إلزاميــًا ضــد ليبيــا بموجــب  ميثــاق األمــم المتحــدة، وفــرض مجلــس األمــن حظــرًا جوي
القــرار 1992/748 21 بتهمــة رعايــة اإلرهــاب، وكذلــك طبــق مجلــس األمــن حظــرًا ضد العــراق بموجب 

القــرار 660 22 الصــادر عــام 1990.
ألــف - اثنــان: الحصــار البحــري الســلمي: إجــراء يقصــد منــه منــع دخــول وخــروج الســفن مــن وإلــى 
موانــئ دولــة مــا وشــواطئها؛ بقصــد حرمانهــا مــن االتصــال بالــدول األخــرى عــن طريــق البحــر، وقــد 
وردت القــوات والعمليــات البحريــة فــي المــادة 42 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، كمــا أن مجلس األمن 
طلــب مــن الــدول والمنظمــات اإلقليميــة فــرض الحصــار فــي العقوبــات علــى العــراق وروديســيا 

الجنوبيــة، ويوغســالفيا االتحاديــة، وهايتــي وســيراليون.
ألــف - ثالثــة: المقاطعــة: إجــراء يعنــي قطــع العالقــات االقتصاديــة كافــة مــع الدولــة المســتهدفة. 
فرضــت األمــم المتحــدة مقاطعــة ضــد روديســيا الجنوبيــة لمــدة عــام بموجــب قــرار مجلــس األمــن 

232 23 بتاريــخ 13/كانــون األول/ 1966.

19  عصبة األمم، ميثاق عصبة األمم، المادة 16، 28 نيسان 1919

20 األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 418 )4 تشرين الثاني 1977(

21  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 748 )31 آذار 1992(

22  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 660 )6 آب 1990(

23  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 232 )16 كانون األول 1966(
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باء: العقوبات السياسية:

العالقــات  )تنشــأ   :)2( المــادة   1961 لعــام  الدبلوماســية24  للعالقــات  فيينــا  اتفاقيــة  بموجــب 
المتبــادل  االتفــاق  علــى  بنــاء  الدائمــة  الدبلوماســية  البعثــات  وتوفــد  الــدول،  بيــن  الدبلوماســية 
ــذ بحقهــا حزمــة  ــة أو مجموعــة دول أن تنفِّ ــة مــا تعهداتهــا يحــق لدول بينهــا(، وعندمــا تنتهــك دول
مــن العقوبــات السياســية، التــي قــد تبــدأ بتخفيــض وتجميــد العالقــات الدبلوماســية، وصــواًل إلــى 
مرحلــة القطــع، كمــا تشــمل حظــر الســفر علــى الشــخصيات السياســية والعســكرية المســتهدفة 

بالعقوبــات.

تاء: العقوبات القضائية:
بإمــكان األمــم المتحــدة عبــر المحاكــم التابعــة لهــا فــرض عقوبــات علــى الدولــة المســتهدفة، 
فمحكمــة العــدل الدوليــة هــي الهيئــة القضائيــة الرئيســة فــي األمــم المتحــدة وتتولــى الفصــل فــي 
النزاعــات القانونيــة بيــن الــدول، لكــن مجلــس األمــن أيضــًا قــد أنشــأ عــددًا مــن المحاكــم فــي الــدول 
لت جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب؛  التــي تعرضــت النتهــاكات فظيعــة لحقــوق اإلنســان، وشــكَّ
بهــدف معاقبــة المتورطيــن فــي تلــك الجرائــم، مثــل المحكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، 
فــي محاكــم كمبوديــا،  االســتثنائية  والدوائــر  الخاصــة بســيراليون،  والمحكمــة  روانــدا،  ومحكمــة 

والمحكمــة الخاصــة بلبنــان.

رابعًا: أهداف عقوبات األمم المتحدة:
 

يــرى الســيد كوفــي عنــان األميــن العــام الســابق لألمــم المتحــدة أن الهــدف مــن العقوبــات هــو: 
“التغييــر فــي طــرق محــددة لســلوك النظــام الحاكــم، ويقــول إنهــا آليــة إلجبــار الــدول علــى االمتثــال 
للقانــون الدولــي”، أمــا الســيد بطــرس غالــي األميــن العــام الســابق لألمــم المتحــدة أيضــًا فيــرى أن 
د الســلم واألمــن، وليــس لمعاقبــة  الهــدف مــن العقوبــات هــو: “تعديــل ســلوك الطــرف الــذي ُيهــدِّ
ــر بقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم  ــة”، وفــي هــذا الســياق يجــب التذكي أو فــرض عقوب
242/51 25 بتاريــخ 15/ أيلــول/ 1997 تحــت عنــوان “ملحــق لخطــة الســالم”، الــذي اعتمــد باإلجمــاع 
-وهــذا نــادرًا مــا يحصــل- حيــث أشــار فــي الفقــرة الخامســة منــه إلــى أنَّ “العقوبــات يجــب أن تهــدف 
د الســلم واألمــن الدوليين، وليــس لمعاقبة أو فــرض عقوبة،  إلــى تعديــل ســلوك الطــرف الــذي ُيهــدِّ
فتدابيــر العقوبــات يجــب أن تكــون متناســبة مــع هــذه األهــداف”، كمــا طالبــت اللجنــة الفرعيــة 
لحقــوق اإلنســان فــي قرارهــا 2000/25 26 بتاريــخ 18/ آب/ 2000 بـــ: “إعــادة النظــر فــي العقوبــات وإن 
كانــت أهدافهــا مشــروعة فــي حــال لــم تــؤدي هــذه العقوبــات التغييــرات السياســية المطلوبــة بعــد 

فتــرة زمنيــة معقولــة”.

24  األمم المتحدة، اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية، )اعتمدت في 18 نيسان 1961، دخلت حيز التنفيذ في 24 نيسان 1964(، سلسلة اتفاقيات األمم المتحدة، المجلد. 500 ، ص. 95.

25 األمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار 242 )15 أيلول 1997(

26  األمم المتحدة، اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان، القرار 2000/25 )18 آب 2000(.
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يبــدو أن هنــاك اختالفــًا واضحــًا فــي تفســير أهــداف العقوبــات المفروضــة مــن قبــل األمــم المتحــدة، 
لكننــي أعتقــد بنــاًء علــى كل مــا ورَد ســابقًا، أن األمــم المتحــدة ُتحاول عبر فــرض العقوبات المتعددة 
تحقيــق أهــداف عــدة بشــكل أو بآخــر، فالعقوبــات ُتمثــل عقابــًا للدولــة التــي انتهكــت القانــون الدولــي، 
وبالتالــي فهــي محاولــة إلصــالح هــذه المخالفــة، أو إجبــار الدولــة علــى تغييــر سياســتها التــي تنتهــك 
القانــون الدولــي، كمــا قــد يكــون هــدف العقوبــات اســتباقيًا عبــر ردع الدولــة عــن خرق القانــون الدولي، 

ومحاربــة اإلرهاب.

خامسًا: معايير األمم المتحدة ما بين حقوق اإلنسان وحفظ األمن والسالم:

تنــصُّ المــادة 39 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة علــى: »يقــرر مجلــس األمــن مــا إذا كان قــد وقــع تهديــد 
للســلم أو إخــالل بــه أو كان مــا وقــع عمــاًل مــن أعمــال العــدوان، ويقــدم فــي ذلــك توصياتــه أو 
دابيــر طبقــًا ألحــكام المادتيــن 41 و42 لحفــظ الســلم واألمــن الدولــي  ر مــا يجــب اتخــاذه مــن التَّ ُيقــرِّ
ــدًا  ــر تهدي د تعريفــًا للحــاالت التــي ُتعتب ــه إلــى نصابــه« لكــنَّ ميثــاق األمــم المتحــدة لــم ُيحــدِّ أو إعادت
ــلم واألمــن الدولييــن، والتــي ينبغــي علــى مجلــس األمــن التحــرك لحلهــا، وقــد قامــت الجمعيــة  للسِّ
العامــة فــي عــام 1974 بإصــدار القــرار 3314 27 بتاريــخ 14/12، الــذي عــرَّف العــداون فــي مادتــه األولــى.

ــدوا تــرك هــذه الثغــرة لكــي يقــرر مجلــس األمــن وحــده وبنــاًء علــى  يبــدو أن واضعــي الميثــاق قــد تعمَّ
المصالــح السياســية للــدول دائمــة العضويــة فقــط، وبعيــدًا عــن االعتبــارات القانونيــة، ُيقــرر متــى 
تكــون الحالــة تهديــدًا لألمــن والســلم الدولييــن ومتــى ال تكــون، علــى ســبيل المثــال هــل مــا يحصــل 
فــي ســوريا مــن قتــل النظــام الســوري قرابــة 200 ألــف مدنــي، وتشــريد قرابــة 13 مليــون مــا بيــن نــازح 
والجــئ، واســتخدام النظــام الحاكــم لألســلحة الكيميائيــة مــرات عديــدة فــي خــرق لقــرارات مجلــس 
األمــن ذات الصلــة، هــل ُيعتبــر جميــع مــا ســبق تهديــدًا للســلم واألمــن الدولييــن أم ال؟ يبــدو أنَّ 
العقوبــات تســتهدف حفــظ وحمايــة الســالم، بشــكل قــد يتفــق أو ال يتفــق مــع القانــون، فهــي ال 

تســتهدف حفــظ القانــون وحمايتــه.

ــاق األمــم المتحــدة، تعطــي  ــك المــواد 1 28  و 25 و 103 مــن ميث ــح أنَّ المــواد 41 و 42، وكذل وصحي
ــلم  مجلــس األمــن الدولــي صالحيــات واســعة جــدًا فيمــا يتعلــق بفــرض العقوبــات فــي حــاالت السِّ
ــدى تصميــم  ــون حقــوق اإلنســان ل ــَزم بمراعــاة قان والحــرب، إال أنَّ مجلــس األمــن بشــكل عــام ُمل
العقوبــات فــي زمــن الســلم، وبمراعــاة القانــون الدولــي اإلنســاني لــدى تصميــم العقوبــات فــي زمــن 
النــزاع المســلح، وُيفتــرض أن ُيمــارس ســلطاته بمــا يتَّفــق مــع أهــداف الميثــاق، التــي تشــمل تعزيــز 
حقــوق اإلنســان، وقواعــد القانــون الدولــي، وهــذا يعنــي بشــكل عــام أنَّــه ال يمكــن للعقوبــات أن تحــرم 
النــاس مــن الحقــوق األساســية فــي الحيــاة والبقــاء، وال أن تنــزل بمســتوى المعيشــة إلــى مــا دون 

مســتوى الكفــاف.

 27 األمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار 3314 )14 كانون األول 1974(

28 األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 1، 24 تشرين األول 1945
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ففــي زمــن الســلم يعتــرف قانــون حقــوق اإلنســان بعــدد واســع مــن الحقــوق فــي مقدمتهــا الحــق 
فــي الحيــاة، والرعايــة الطبيــة، والصحــة، والمســتوى الالئــق مــن المعيشــة بمــا يشــمل الغــذاء 
والملبــس، فالعقوبــات التــي ينتــج عنهــا أضــرار واســعة وتحديــات كبيــرة للســكان ُتشــكل خرقــًا 
للمــادة 55 29 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، وكذلــك للعهــد الدولــي بشــأن الحقــوق االقتصاديــة 

والثقافيــة.
أمــا فــي زمــن النــزاع المســلح يفــرض القانــون الدولــي اإلنســاني قواعــد عامــة تتعلــق بحمايــة 
المدنييــن30 ، فيحظــر تجويــع المدنييــن كأســلوب حــرب، ويشــترط حــقَّ المدنييــن فــي الحصــول علــى 
المســاعدات اإلنســانية31 ، أي تطبــق األحــكام التــي تطلــب مــن الــدول الســماح بمــرور مــواد اإلغاثــة 
بشــروط معينــة، واألحــكام التــي تســمح للــوكاالت اإلنســانية بتقديــم المســاعدة بشــرط موافقــة 
األطــراف، وُتطبــق المبــادئ ذاتهــا فــي حــاالت الحصــار البحــري، كمــا يجــب أن تحتــرم العقوبــات 
المبــادئ األساســية فــي القانــون الدولــي اإلنســاني مثل التناســب فــي حجم الضرر مقارنــة بالمنفعة 

المرجــوة، وكذلــك التمييــز بيــن المدنييــن والعســكريين32 .

سادسًا: تغير معايير العقوبات لدى األمم المتحدة مع مرور الزمن:

لــم يفــرض مجلــس األمــن عقوبــات اقتصاديــة منــذ عــام 1945 حتــى 1990 ســوى مرتيــن ضــدَّ روديســيا 
ــع فــي فــرض العقوبــات بعــد عــام 1990 حتــى عــام 2007، فرضــت األمــم  الجنوبيــة33  وجنــوب إفريقيــا، وتوسَّ
المتحــدة عقوبــات علــى قرابــة 27 حالــة، مــن بينهــا 5 حــاالت اســتخدم فيهــا نهــج العقوبــات الشــاملة ضــدَّ 
روديســيا الجنوبيــة )1968-1979( والعــراق 34 ) 1990-2003(، وجمهوريــة يوغســالفيا االتحاديــة35  )1992-

1995(، وصــرب البوســنة 1993-1995، وهاييتــي36  1993-1994، لكــن مجلــس األمــن لــم يعــد يفــرض أيــة 
ــات شــاملة منــذ عــام 1994. عقوب

وفــي عــام 1991 بــادرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بإنشــاء لجنــة دائمــة للتَّنســيق فيمــا بيــن الــوكاالت 
ــادر فــي 19/كانــون األول/ 1991،  المعنيــة باآلثــار اإلنســانية للعقوبــات، بموجــب القــرار رقــم 182/46 37 الصَّ
وفــي 29/كانــون الثانــي/ 1999 أصــدر رئيــس مجلــس األمــن مذكــرة بشــأن تعزيــز عمــل لجنــة العقوبــات، 

وأورَد فيهــا مقترحــات مهمــة لتحســين نوعيــة عملهــا.

29  األمم المتحدة، ميثاق األمم المتحدة، المادة 55، 24 تشرين األول 1945

30  الحماية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان في النزاع المسلح، األمم المتحدة، 2011.

31  الحماية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان في النزاع المسلح، األمم المتحدة، 2011.

32  اللجنة الدولية للصليب األحمر، العقوبات، IRRC رقم 870.

33 قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشأن العقوبات ضد روديسيا الجنوبية وإجراءات مساعدة زامبيا. )1973(. 

34 قرارات مجلس األمن بشأن العقوبات ضد روديسيا الجنوبية وإجراءات مساعدة زامبيا. )1973(.

35  هيرفي أسينسيو ومارك ديكسنوف، “العقوبات ضد العراق وحقوق اإلنسان: طريقة مدمرة، مضللة، وال تطاق”، 2002، االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان )متوفر باإلنكليزية(.

36  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 1160 )31 آذار 1998(

37  األمم المتحدة، مجلس األمن، القرار 841 )16 حزيران 1993(
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وعلــى الرغــم مــن أن جميــع قــرارات العقوبــات ُتعفــي األنظمــة الغذائيــة واألدويــة، وهــذه نقطــة جوهريــة 
تتميــز بهــا العقوبــات عــن األعمــال العســكرية والحــروب، وصحيــح أن األمــم المتحــدة قــد قامــت بتعديــالت 
جوهريــة فــي عمليــة تطبيــق العقوبــات، وإن كانــت هــذه التعديــالت ال تــزال غيــر كافيــة حتــى اآلن، لكــن يظــل 
االنتقــال مــن فــرض العقوبــات الشــاملة إلــى طــور العقوبــات الذكيــة هــو أبــرز مــا قامــت بــه األمــم المتحــدة 
فــي هــذا المجــال، وأعتقــد أن العقوبــات الشــاملة التــي فرضــت علــى العــراق منــذ عــام 1990 حتــى 2003  38، 
فتــه مــن كــوارث إنســانية فظيعــة طالــت الشــعب والمجتمــع العراقــي، ولــم تحــدث تغييــرًا فــي  ومــا خلَّ
الســلطة الحاكمــة أو تصرفاتهــا، قــد لعبــت الــدور األبــرز فــي مراجعــة نمــط العقوبــات الشــاملة 39، وبالتالــي 
تحقيــق هــذه النقلــة النوعيــة، إضافــة إلــى مراجعــة مــا حصــل فــي الحــاالت األربعــة األخــرى، لكنهــا جميعــًا 
خلفــت كــوارث إنســانية أقــل مقارنــة مــع مــا حصــل فــي العــراق، وقــد بــدأ نقــُد نهــج العقوبــات الشــاملة مــن 
عــدة فقهــاء فــي القانــون الدولــي، ومــن موظفــي األمــم المتحــدة بمــن فيهــم األميــن العــام لألمــم المتحــدة 

بطــرس غالــي علــى ســبيل المثــال، وكذلــك اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر الدولــي، واليونيســف.

وقــد اســتخدمت األمــم المتحــدة نهــج العقوبــات الذكيــة ضــدَّ أنغــوال40 ، حيــث تــم التركيــز علــى اســتهداف 
النفــط واألســلحة واألمــوال، وفــي رونــدا، تــم التركيــز علــى األســلحة41، وفــي حالــة ســيراليون تــم التركيــز علــى 
النفــط واألســلحة42 ، وفــي أفغانســتان اســتهدفت تنظيــم القاعــدة وشــملت تجميــد األصــول واألســلحة 
ــزت علــى حظــر األســلحة والســفر43 ، وحجــز األرصــدة واألصــول، وفــي كوريــا الشــمالية  ، وضــدَّ الســودان ركَّ
ــلع الكماليــة، وتجميــد األمــوال واألصــول44 ، وفــي إيــران  اســتهدفت زعيمهــا وبرنامجهــا النــووي، والسِّ

اســتهدفت برنامجهــا النــووي واســتهدفت ودائــع ماليــة وكيانــات ُتســاهم فيــه45 .

يعتمــد نهــج العقوبــات الذكيــة فــي تصميمهــا علــى تحليــل كل حالــة علــى حــدة اســتنادًا إلــى األوضــاع 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وطبيعــة االنتهــاك الحاصــل ودرجتــه، وتؤكــد علــى تحســين إجــراءات 
االســتثناءات اإلنســانية ضمــن نظــام العقوبــات، وعلــى اســتهداف الدوائــر الفاعلــة، واألشــخاص المؤثــرة، 
ــة  ــر الدولي ــي تنتهــك حقــوق اإلنســان والمعايي ــة، والمؤسســات، الت ومنتجــات محــددة، واألنشــطة الحيوي
ضمــن الســلطة الحاكمــة، وأخيــرًا التناســب فــي التــوازن بيــن المكســب والمعانــاة، وبالتالــي فهــي تولــي 

ــة بشــكل أساســي: ــات الذكي ــر للعواقــب اإلنســانية46 ، وتشــمل العقوب اهتمامــًا أكب

حظــر الســفر والطيــران، حظــر توريــد األســلحة والســلع الكماليــة، الحظــر التجــاري، تجميــد أصــول األمــوال 
الخاصــة بأعضــاء النظــام الحاكــم وبعــض مؤسســات الدولــة المتورطــة.

وبإمــكان العقوبــات الذكيــة أن تحقــق األهــداف ذاتهــا التــي ورد ذكرهــا ســابقًا مــع التقليــل مــن آثــار العقوبــات 
الســلبية إلــى الحــد األدنــى، وبشــكل خــاص بحــق الفئــات الهشــة فــي المجتمــع كالنســاء واألطفــال وكبــار 
الســن، ويصعب على األنظمة الشــمولية عملية التحشــيد اإلعالمي والسياســي ضدَّ العقوبات المطبقة 
عليهــا، وتجبرهــا علــى إعــادة التفكيــر فــي جــدوى االســتمرار فــي انتهــاك القانــون الدولــي مقابــل الخســائر التــي 
ــر  ــات الصــادر عــن األمــم المتحــدة أقــل عرضــة لالتهامــات وأكث تتكبدهــا، إنَّ كل هــذا يجعــل نظــام العقوب

مصداقيــة وفعاليــة، وُيعيــد إليهــا االعتبــار.
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األمــم 10 فــرض  لكيفيــة  مختلفــة  مقاييــس  يوجــد  أن  يجــب  هــل 
المقصــود فــرض االلتــزام بحقــوق  العقوبــات إن كان  المتحــدة 

والســام؟ األمــن  علــى  المحافظــة  أو  اإلنســان 

ســابعًا: العقوبــات وحدهــا ال تكفــي فــي تحقيــق األمــن والســلم الدولييــن ومعاقبــة 
منتهكــي حقــوق اإلنســان:

ــرام حقــوق  ــن وفــي مجــال احت ــق الســلم واألمــن الدوليي ــات نجاحــات فــي مجــال تحقي قــت العقوب لقــد حقَّ
اإلنســان األساســية، وهــي بــدون شــك أداة فاعلــة وداعمــة لتحقيــق األمــن والســلم وحقــوق اإلنســان، وإن 
 جيــد مبــادئ القانــون الدولــي، وهــي خطــوة ضروريــة فــي االتجــاه الصحيــح، 

ٍ
العقوبــات الذكيــة ُتراعــي إلــى حــد

لكنهــا وحدهــا ال تكفــي47  بــل ال بــدَّ مــن األخــذ بنظــر االعتبــار المعاييــر اإلضافيــة التاليــة:

االقتصــادي  السياســي  وافــق  التَّ يحكمــه  الــذي  الدولــي  األمــن  يــد مجلــس  فــي  أداة  العقوبــات  إنَّ  أواًل: 
لمصالــح الــدول الخمــس دائمــة العضويــة بعيــدًا إلــى حــد كبيــر عــن مصالــح الشــعوب والــدول المتضــررة 
 أمــام توظيــف 

ٍ
مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والنزاعــات، وإنَّ تجــاوَز سياســة الكيــل بمكياليــن هــو أكبــر تحــد

ــا ُنشــير إلــى نمــوذج صــارخ عــن المصالــح  المســاعدات فــي خدمــة القانــون الدولــي والســلم واألمــان، وهن
الروســية فــي مجلــس األمــن48 ، فعلــى الرغــم مــن ارتــكاب النظــام الســوري عشــرات آالف االنتهــاكات التــي 
وصلــت إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب بحســب جميــع تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 
ــه حــدَّ  ــغ التعذيــب والمــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز االحتجــاز التابعــة ل التابعــة لألمــم المتحــدة، وبل
اإلبــادة، وأخيــرًا اســتخدام األســلحة الكيميائيــة وخــرق كافــة قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة، إال أنَّ 
ــة أو غيرهــا بحــق النظــام الســوري، وإذا ظــلَّ مجلــس األمــن  ــات ذكي ــة عقوب ــم يفــرض أي مجلــس األمــن ل
علــى وضعــه الحالــي فهــو يتحــول تدريجيــًا مــع األدوات التــي يمتلكهــا مــن مصــدر لحــل النزاعــات إلــى مصــدر 

لتفاقمهــا.
ثانيــًا: إن العقوبــات الذكيــة مهمــا بلغــت دقــة تصميمهــا وأخذهــا بمــا أوردتــه الورقــة مــن معاييــر ســابقة، 
فــال بــدَّ مــن وجــود تأثيــر للعقوبــات علــى شــعب الدولــة المســتهَدفة، ألنَّ المجتمــع كتلــة مترابطــة، وإذا كان 
ــار أن يتــم تطبيــق  ــا نخت ــة وعــدم تطبيقهــا، فإنن ــات ضــدَّ أنظمــة مســتبدة قمعي ــار بيــن تطبيــق عقوب الخي

العقوبــات الذكيــة مــع االلتــزام بأقصــى درجــة ممكنــة بالمعاييــر التــي تراعــي القانــون الدولــي.
ثالثــًا: قــد يكــون تأثيــر العقوبــات محــدودًا مــن ناحيــة تحقيــق األهــداف أيضــًا، وقــد ال ترغــب األمــم المتحــدة 
فــي اتخــاذ أيــة خطــوات إضافيــة لتعزيــز تلــك العقوبــات وبالتالــي إحــداث أثــر أكبــر، وبالتالــي فــإذا كان الخيــار بيــن 
رفعهــا وبيــن االســتمرار فيهــا، فالورقــة توصــي باســتمرار العقوبــات ضــدَّ األنظمــة القمعيــة ألنهــا تحمــل 
مضاميــن متعــددة منهــا العزلــة، والتعريــة، ورســالة احتقــار النتهــاكات تلــك الدولــة، ورفــض األمــم المتحــدة 
لذلــك، كمــا أنهــا ترفــع معنويــات الضحايــا ومعارضــة الدكتاتوريــة، وتبقــى العقوبــات بشــكل أو بآخــر شــكاًل 

مــن أشــكال المحاســبة.
رابعــًا: دون أدنــى شــك فــإنَّ اللــوم أخيــرًا يقــع علــى األنظمــة المســتبدة الشــمولية الدكتاتوريــة فــي تطبيــق 
ــى اســتعداد  ــار، وهــذا النمــط مــن األنظمــة عل ــد والن ــي تحكمهــا بالحدي ــدول الت ــى ال ــات عليهــا وعل العقوب
ــه فــي  ــل مجــرد بقائ ــة والبشــرية والســيادية مقاب ــد المادي ــع الشــعب وخنقــه واســتنزاف مــوارد البل لتجوي
الســلطة، كما فعل صدام حســين، ومعمر القذافي، وبشــار األســد، وميلوســيفتش ومن على شــاكلتهم، 
ــات مــن مســؤولياتها، وال  ــك، فــإن هــذا ال ُيعفــي الجهــة المرســلة للعقوب ــى الرغــم مــن صحــة ذل لكــن عل
ــح  ــرأي العــام، ويوضِّ ــدَّ مــن برنامــج إعالمــي يواكــب العقوبــات الذكيــة ويســتهدف الســكان المحلييــن وال ُب
ــَب اآلثــار اإلنســانية، ولكــي تبقــى العقوبــات  المتســبب الرئيــس فــي العقوبــات، وأهدافهــا، ومحاولتهــا تجنُّ

جديــرة بالثقــة يتوجــب عليهــا أن ُتخفــف أو تلغــي اآلثــار غيــر اإلنســانية عنــد اســتخدامها فــي المســتقبل.
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إلــى نهــج العقوبــات الشــاملة، واســتخدام نهــج  اللجــوء مطلقــًا  الورقــة بعــدم  توصــي  وفــي الختــام، 
العقوبــات الذكيــة بحــق الــدول الشــمولية العدوانيــة، ويتوجــب اعتبــار كل دولــة حالــة فرديــة وبالتالــي إعــداد 
ــدة، واالســتمرار فــي مراقبــة إنجــاز األهــداف المعلنــة للحالــة، ومتابعــة مــدى 

ِ
دراســة لــكل حالــة علــى ح

ــن وحقــوق اإلنســان، ويجــب أن يشــمل  ــى مســتوى األمــن والســلم الدوليي ــق تقــدم عل نجاحهــا فــي تحقي
رًا للكيانــات واألشــخاص التــي ســوف يســتهدفها،  نظــام العقوبــات الذكيــة تحديــدًا دقيقــًا وُمســبقًا ومبــَر
ــار اإلنســانية التــي ســوف تنتــج ال محالــة عــن العقوبــات  كمــا يجــب إنشــاء آليــة ُمســبقة للتعامــل مــع اآلث
مهمــا كانــت دقتهــا، ويجــب علــى األمــم المتحــدة أن تســاعد البلــدان المتضــررة مــن اســتهداف الدولــة 
ــرًا إيجــاد نظــام مراقبــة فعــال لمالحقــة محاولــة الكيانــات واألفــراد المســتهَدفة اإلفــالت  المنتهكــة، وأخي
مــن العقوبــات، وفــي حــال عــدم تحقيــق األهــداف المنشــودة يتوجــب تعزيــز العقوبــات بأســاليب أخــرى مــن 

ضمنهــا الخيــار العســكري.
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