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مبناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس األمم املتحدة 
مبدأ حق تقرير املصري والقانون الدولي

د. عبد الحسني شعبان

مقدمة 
ــق  ــرة ح ــوين لفك ــور القان ــّل الظه لع
 Self Determination املصــر  تقريــر 
ارتبــط بصعــود فكــرة الدولــة القوميــة، 
والســيام يف أوروبــا يف مرحلتهــا األوىل. 
ــة األوىل  ــرب العاملي ــدالع احل ــر ان وإث
ــر  ــاد مؤمت ــد انعق ــام 1914 وبع يف الع
ــرة  ــت فك ــا راج ــذي أعقبه ــام ال الس
ــدى  ــًا ل ــر، خصوص ــر املص ــق تقري ح
مــن  اإلثنيــة  واجلامعــات  الشــعوب 

ــتقاهلا)1(. ــل اس ــل ني أج
رافعتان حلق تقرير املصري

رافعتــان أساســيتان ســامهتا يف اإلعــاء 

املصــر:  تقريــر  حــق  مبــدأ  مــن 
ــارية  ــة اليس ــي احلرك ــة االوىل ه الرافع
األســايس  وتيارهــا  االشــراكية 
مؤمتــر  يف  جتّســد  الــذي  املاركــي 
ــام  ــدن الع ــد يف لن ــة املنعق ــة الثاني األممي
ــق  ــأن ح ــرارًا بش ــذ ق ــذي اّت 1896 ال
تقريــر املصــر حــن أعلــن »... تأييــده 
حلــق مجيــع األمــم التــام يف حريــة تقريــر 
ــه  ــن تعاطف ــرب ع ــام أع ــا«، ك مصره
ــر  ــًا مــن ن ــد يقــايس حالي مــع: »كل بل
أو  والقومــي  العســكري  االســتبداد 
ــع البلــدان  ــًا: »عــاّمل مجي غرمهــا« داعي
لانضــامم إىل صفــوف العــامل الواعــن 

- مفكر وباحث عراقي، أستاذ يف القانون الدويل، ونائب رئيس جامعة الّاعنف.
- مدير املركز الوثائقي للقانون الدويل اإلنساين .

- األمن العام للرابطة العربية للقانون الدويل.
- له أكثر من 70 كتابًا يف قضايا الفكر والقانون و السياسة والثقافة واألدب.
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للنضــال  أمجــع،  العــامل  يف  طبقيــًا 
الرأســاملية  معهــم يف ســبيل حتطيــم 
ــراكية  ــداف االش ــق أه ــة وحتقي العاملي

الديمقراطيــة«.)2(
وقــد أوضــح لينــن املقصــود مــن فكرة 
ــن  ــا، ح ــر مصره ــم يف تقري ــق األم ح
أشــار إىل أنــه »يعنــي بوجــه احلــر حق 
األمــم يف االســتقال باملعنى الســيايس، 
يف حريــة االنفصال الســيايس عــن األمة 
ــدة« ووصــف الذيــن  املتســّلطة املضطِه
ــج  ــن برنام ــعة م ــرة التاس ــدوا الفق انتق
حــزب العــامل االشــراكي الديمقراطي 
الــرويس )البلشــفي( التــي أّكــدت عــى 
حــق تقريــر املصــر، بالنفــاق الســيايس 
الشــغيلة وتســهيل  وخــداع مجاهــر 
مبّينــًا  االمربياليــة،  سياســة  ومتريــر 
ــث  ــن حي ــدان م ــن البل ــامذج م ــة ن ثاث

ــا. ــر مصره ــم يف تقري ــق األم ح
ــفة  ــد الباش ــة أّي ــة العملي ــن الناحي وم
ــا  ــدا وأوكراني ــا وفنلن ــتقال بولوني اس
ســائر  مثــل  لينــن  وكان  وليتوانيــا، 
القوميــات  أن  يعتقــدون  املاركســين 
الرأســاملية  احلقبــة  مظاهــر  إحــدى 
التــي ســتزول مــع زوال الرأســاملية 
نفســها، ولذلــك فقــد كان خيــاره قيــام 
الدولــة - األمــة التــي هــي اخلطــوة 

احليويــة للوصــول إىل بنــاء املجتمــع 
حيتــاج  الــذي  األمــر  االشــراكي)3(. 
ــوء  ــدة يف ض ــراءة جدي ــوم اىل ق اىل الي
التجربــة التارخييــة املراكمــة، ويف ضــوء 
الواقــع ومــا أفــرزه مــن ظواهــر جديدة، 

متداخلــة ومتشــابكة.
ــدر  ــذي ص ــام ال ــوم الس ــا مرس ودع
غــداة ثــورة أكتوبــر حكومــات البلــدان 
فــورًا  للبــدء  وشــعوهبا  املتحاربــة 
بمباحثــات ســام عــادل وديمقراطــي، 
ــة  ــه احلكوم ــذي فّست ــام ال ــو الس وه
ــم أو  ــا ض ــام ب ــه: س ــوفييتية بأن الس
اســتياء عــى أرايض الغــر وإحلــاق 
ــرب  ــا، واعت ــوة هب ــة بالق ــعوب أجنبي ش
ضــد  جريمــة  احلــرب  أن  املرســوم 
الدبلوماســية  وألغــى  اإلنســانية، 
السيــة واملعاهــدات غــر املتكافئــة 
ومــن ضمنهــا معاهــدة ســايكس بيكــو 
التــي قامــت بــن بريطانيــا وفرنســا 
بخصــوص  القيصريــة،  وروســيا 
البلــدان العربيــة، املربمــة العــام 1916. 
وأقــّرت الســلطة البلشــفية حــق تقريــر 
ســوفييتي  دســتور  أول  يف  املصــر 
ــًا  ــاره ركن ــام 1918 باعتب ــدر يف الع ص
ــة  ــادئ القانوني ــن أركان املب ــيًا م أساس
للدولــة اجلديــدة)4( وبعــد ثــورة أكتوبــر 
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ــر  ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــن مب ــق لين طّب
ــث  ــية، حي ــة الروس ــى االمرباطوري ع
أصــدر يف 15 ترشيــن الثــاين )نوفمــرب( 
شــعوب  حقــوق  »إعــان   1917
 The Declaration of rights of  »روســيا
ــق  ــن ح ــذي تضم peoples of Russia ال

تقريــر املصــر بــام فيــه حــق االنفصــال 
وبغــّض  مســتقلة.  دولــة  وتكويــن 
النظــر عــن التطبيقــات املشــّوهة، فقــد 
كانــت رافعــة ثــورة أكتوبــر مهمــة جــدًا 
جلهــة حــق األمــم والشــعوب يف تقريــر 
عــى  النضــال  يف  الســيام  مصرهــا، 
ــة. ــد الكولونيالي ــدويل، ض ــتوى ال املس
ــر  ــق تقري ــدأ ح ــة ملب ــة الثاني ــا الرافع أم
ــس  ــان الرئي ــت إع ــد كان ــر فق املص
 Woodrow ــون ــي وودرو ويلس األمريك
ــث  ــه األربعــة عــرش، حي Wilson  مبادئ

لعبــت وجهــات نظــره دورًا مركزيــًا 
بشــأن تقريــر املصــر، الســّيام بعــد 
املتحــدة احلــرب  الواليــات  دخــول 
يف العــام 1917، وكان ويلســون قــد 
ــت  ــدة دخل ــات املتح ــن أن الوالي أعل
احلــرب »دفاعــًا عــن احلّريــة« والتطــّور 
أي  إرغــام  وعــدم  للشــعوب  احلــر 
شــعب للعيــش حتــت ســيادة ال يرغــب 
 self- ــذايت ــم ال ــن احلك ــًا ع ــا ودفاع فيه

Government الــذي تطــّور إىل فكــرة 

حــق تقريــر املصــر، وذلــك أثنــاء إلقــاء 
خطابــه الشــهر يف الكونغــرس )يف 8 
الــذي   )1918 الثاين/ينايــر  كانــون 
ــار  ــرشة املش ــع ع ــاط األرب ــن النق تضّم
إليهــا، حيــث كانــت مــادة حــق تقريــر 
ــرشة،  ــة ع ــة الثالث ــن النقط ــر ضم املص
وذلــك يف معــرض دعوتــه لقيــام دولــة 
ــك  ــد ذل ــاد وأّك ــتقلة، وع ــة مس بولوني
رصاحــة يف خطــاب لــه ألقــاه يف شــباط 
)فربايــر( مــن العام ذاتــه 1918 مشــرًا 
ــرد  ــس جم ــر لي ــر املص ــق تقري إىل أن ح
عبــارة، بــل هــو مبــدأ واجــب التطبيــق 
 Self- determination is not a mare\

 phrase, it is an imperative  principle of

.  )5(action

ويلســون  الرئيــس  حــاول  وقــد   

حــق  بمبــدأ  خاصــة  فقــرة  إدخــال 
ــم  ــة األم ــد عصب ــر يف عه ــر املص تقري
1919، لكنــه مل يفلــح يف ذلــك، حيــث 
قوبــل هــذا احلــق منــذ إعانــه ببعــض 
ــات  ــة كيان ــة إىل محاي ــات اهلادف التحّفظ
الــدول القائمــة ومصاحلهــا)6(. وبغــّض 
النظــر عــن مواقــف الواليــات املتحــدة 
ــس  ــادئ الرئي ــإن مب ــًا، ف ــلبية الحق الس
الرافعتــن  إحــدى  كانــت  ويلســون 
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الــدويل  املســتوى  األساســيتن عــى 
ملطالبــات الشــعوب واألمــم بحقهــا 
يف تقريــر مصرهــا، الســيام البلــدان 

املســتعَمرة والتابعــة.
املصــر  تقريــر  حــق  مبــدأ  ولعــّل 
ــى  ــرة ع ــات كب ــه عقب ــزال جياب ــا ي م
ــيام  ــوين، الس ــور الك ــن التط ــم م الرغ
يف املناطــق التــي تضــّم خليطــًا مــن 
ــك  ــوام، ذل ــعوب واألق ــكان والش الس
ــاة،  ــة للحي ــدة قابل ــاء دول جدي أن إنش
واعتبــارات  عوامــل  عــى  يعتمــد 
وإســراتيجية  وجغرافيــة  اقتصاديــة 
عديــدة، فضــًا عــن ذلــك فــإن ثمــت 
صعوبــات وكوابــح عمليــة، فضــًا 
ــر  ــف حج ــرات تق ــح وتربي ــن مصال ع
عثــرة أمــام تطبيــق حــق تقريــر املصــر 
يف دول متعــددة القوميــات، بذرائــع 
ــيادة  ــادئ الس ــة ومب ــدة اإلقليمي الوح

وغرهــا.
بني احلربني العامليتني

ــر  ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــّل مب ــد ظ وق
ــن  ــن احلرب ــدة ب ــرة املمت ــال الف خ
العامليتــن أقــرب إىل مبــدأ أخاقــي 
ــه إىل  ــيايس من ــب س ــي، أو مطل أو قيم
تطــورًا  ولّكــن  القانونيــة،  الصيغــة 
ــق  ــدأ ح ــول مب ــًا لقب ــد الحق ــاًم مّه مه

ميثــاق  يف  إلدراجــه  املصــر  تقريــر 
ــت  ــا تعّرض ــّيام م ــدة، الس ــم املتح األم
لــه البرشيــة مــن مــآيس خــال احلــرب 
 ،1945  -1939 الثانيــة  العامليــة 
الصــادرة  وكانــت وثيقــة األطلــي 
ورئيــس  روزفلــت  الرئيــس  عــن 
يف  ترششــل   الربيطــاين  الــوزراء 
العــام 1941 قــد حلظــت يف إحــدى 
املتســاوية  احلقــوق  »مبــدأ  بنودهــا 
للشــعوب«،  املصــر  تقريــر  وحــق 
ــه  ــب صفت ــق مل يكتس ــذا احل ــن ه ولك
ــام 1945  ــة إالّ يف الع ــة، امللزم القانوني
بعــد قيــام األمــم املتحــدة يف ســان 
ــق  ــدأ ح ــتقّر مب ــم اس ــكو)7( ث فرانسيس
ــة  ــدة ثابت ــح قاع ــر ليصب ــر املص تقري
ــام  يف القانــون الــدويل املعــارص بعــد قي
األمــم املتحــدة، خصوصــًا بعــد إعــان 
ــا  ــم 1514 إقراره ــة رق ــة العام اجلمعي
مبــدأ تصفيــة الكولونياليــة، الصــادر يف 
14 كانــون األول )ديســمرب( 1960، 
اخلمســن،  بذكــراه  نحتفــل  الــذي 
ــام  ــاب أم ــح الب ــذي فت ــر ال ــو األم وه
ــا  ــزال تفاعاهت ــا ت ــة م ــورات الحق تط

مســتمرة حتــى اآلن.
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األمم املتحدة وحق تقريراملصري:
 جدلية مستمرة

الدوليــة  العــدل  حمكمــة  جعلــت 
ــن  ــر م ــر« يف الكث ــر املص ــق تقري »ح
ــة آمــرة وملزمــة  قراراهتــا قاعــدة قانوني
هــذه  باعطائهــا  وذلــك   ،Jus Cogens

ــق  ــدأ ح ــد ورد مب ــة. وق ــة الرفيع املكان
ــم  ــاق األم ــن يف ميث ــر مرت ــر املص تقري

املتحــدة:
ــادة األوىل  ــه امل األوىل يف مــا نّصــت علي
بأهــداف  املتعلقــة  الثانيــة(  )الفقــرة 
األمــم املتحــدة حيــث جــاء فيهــا: 
ــم  ــن األم ــة ب ــات الودي ــامء العاق »إن
احلقــوق،  يف  املســاواة  أســاس  عــى 

وحقهــا يف تقريــر مصرهــا«.
والثانيــة يف مــا نّصــت عليــه املــادة 
أّكــدت  اخلامســة واخلمســون حــن 
ــتقرار  ــي االس ــة دواع ــة يف هتيئ »الرغب
والرفاهيــة الرضوريتــن لقيــام عاقــات 
ــة  ــم، مؤسس ــن األم ــة ب ــليمة وودي س
يقــي  الــذي  املبــدأ  احــرام  عــى 
ــعوب،  ــن الش ــوق ب ــوية يف احلق بالتس
ــر  ــق تقري ــا، ح ــكل منه ــون ل ــأن يك وب

.)8( مصرهــا« 
املصــر،  تقريــر  حــق  شــغل  وقــد 
حّيــزًا هامــًا مــن مناقشــات األمــم 

ــة  ــة الدولي ــام املنظم ــذ قي ــدة، من املتح
وبشــكل خــاص منــذ العــام 1950 
الشــعوب  مصــر  مناقشــة  خــال 
واألقاليــم غــر املتمتعــة باحلكــم الــذايت 

الوصايــة)9(. بنظــام  واملشــمولة 
ولعــل تقنــن مبــدأ حــق تقريــر املصــر 
العاملــي  اإلعــان  يف  واضحــًا  جــاء 
)االســتعامر(  الكولونياليــة  لتصفيــة 
ــد  ــه بالتأكي ــارة إلي ــرت اإلش ــذي ج ال
ــر  ــعوب يف تقري ــع الش ــق مجي ــى:  ح ع
مجيــع  اإلعــان  واعتــرب  مصرهــا، 
اإلجــراءات  أو  العســكرية  األعــامل 
القمعيــة ضــد الشــعوب غــر املســتقلة، 
غــر رشعيــة وينبغــي أن تتوقــف، كيــام 
متــارس هــذه الشــعوب حقهــا وحريتها 
يف االســتقال الكامــل ويف الســام )10(.
ولألســف الشــديد مل يتضمــن اإلعــان 
 The Universal العاملــي حلقــوق اإلنســان
Declaration of Human Rights  الــذي 

تبنّتــه األمــم املتحــدة يف 10 كانــون 
ــارة  ــة إش ــمرب( 1948، أي األول )ديس
ــذي  ــر ال ــر، األم ــر املص ــق تقري إىل ح
ــن  ــام مل يتضم ــًا، مثل ــًا فادح ــرب نقص يعت
األقلّيــات)11(  حقــوق  إىل  اإلشــارة 
الحقــًا،  تداركــه  جــرى  مــا  وهــو 
ــان  ــن أو بإع ــن الدولي ــواًء بالعهدي س
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األمــم املتحــدة حــول الســيادة الدائمــة 
الصــادر  الطبيعيــة  مواردهــا  عــى 
)ديســمرب(  األول  كانــون   14 يف 
عــرش(  الســابعة  )الــدورة   1962
العاملــي حــول حقــوق  أو اإلعــان 
ــم  ــة رق ــدول االقتصادي ــات ال وواجب
الصــادر يف 12 كانــون األول   3281
)ديســمرب( 1974 أو إعــان حقــوق 
اجلمعيــة  عــن  الصــادر  األقليــات 
يف  الصــادر  املتحــدة  لألمــم  العامــة 
العــام  )ديســمرب(  األول  كانــون   18
1992 أو إعــان األمــم املتحــدة بشــأن 
حقــوق الشــعوب األصليــة الصــادر يف 
13 أيلــول )ســبتمرب( العــام 2007.
ــام  ــر ب ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــن مب  ولك

وقانــوين  نضــايل  وهــج  مــن  محلــه 
لشــعوب  مطمحــًا  ظــل  وإنســاين، 
وأمــم كثــرة، الســيام يف آســيا وأفريقيــا 
جتّســد  حيــث  الاتينيــة،  وأمريــكا 
بإعــان القضــاء عــى الكولونياليــة 
ــام ورد يف  ــه، وك ــارة إلي ــت اإلش ــام مت ك
العهديــن الدوليــن الصادريــن عــن 
األمــم املتحــدة: األول يف 16 كانــون 
)العهــد   ،1966 )ديمســرب(  األول 
ــة  ــوق االقتصادي ــاص باحلق ــدويل اخل ال
ــل  ــذي دخ ــة( ال ــة والثقافي واالجتامعي

حّيــز التنفيــذ يف 3 كانــون الثــاين )يناير( 
الــدويل  )العهــد  والثــاين   ،1976
ــية(  ــة والسياس ــوق املدني ــاص باحلق اخل
ــارًا  ــذ اعتب ــز التنفي ــل حّي ــذي دخ وال
ــث  ــارس( 1976، حي ــن 23 آذار )م م
عــى  لكليهــام  األوىل  املــادة  نّصــت 
ــام وردت  ــر، ك ــر املص ــق تقري ــدأ ح مب
ــي  ــات الت ــوع األقلي ــارة إىل موض اإلش

خّصتهــا املــادة 27.
ــن  ــن كال العهدي ــادة األوىل م ــول امل تق

ــي: ــا ي م
ــر  ــق يف تقري ــعوب احل ــع الش 1- جلمي
مصرهــا بنفســها، وهــي بمقتــى هــذا 
احلــق حــّرة يف تقريــر مركزهــا الســيايس 
إنامئهــا  لتحقيــق  الســعي  يف  وحــّرة 

ــايف. ــي والثق ــادي واالجتامع اإلقتص
وراء  ســعيًا  الشــعوب،  جلميــع   -2
أهدافهــا اخلاصــة، احلــق بالتــّرف 
الطبيعيــة  ومواردهــا  بثرواهتــا  احلــّر 
ــة  ــات منبثق ــة التزام ــال بأي ــام إخ دون
الــدويل  التعــاون  مقتضيــات  عــن 
القائــم عــى مبــدأ املنفعــة املتبادلــة 
وعــن القانــون الــدويل. وال جيــوز يف أي 
حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب 

عيشــه اخلاصــة.
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3- عــى الــدول األطــراف يف هــذا 
ــع  ــي تق ــدول الت ــا ال ــام فيه ــد، ب العه
ــم  ــؤولية إدارة األقالي ــا مس ــى عاتقه ع
غــر املتمتعــة باحلكــم الــذايت واألقاليــم 
املشــمولة بالوصايــة أن تعمــل عــى 
ــرم  ــر وأن حت ــر املص ــق تقري ــق ح حتقي
هــذا احلــق، وفقــًا ألحــكام ميثــاق 

األمــم املتحــدة )12( 
النــص  أن  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 
ــر  ــر املص ــق تقري ــأن ح ــح بش الري
ــا  ــن، ومه ــن الدولي ــوارد يف العهدي ال
أي  شــارعتان  دوليتــان  اتفاقيتــان 
دوليــة  قانونيــة  لقواعــد  منشــئتان 
ــن  ــربان ُملزم ــا يعت ــه هل ــدة أو مثّبت جدي
منــذ تاريــخ نفاذمهــا جتــاه مجيــع الــدول 
مــا  عــن  ناهيكــم  عليهــام،  املوقعــة 
يتضمنــاه مــن قــوة معنويــة وأدبيــة، 
عــن  فضــًا  وسياســية،  أخاقيــة 
ــعوب  ــبة للش ــة بالنس ــا القانوني حجيته
ــن  ــم م ــى الرغ ــق، ع ــذا احل ــة هب املطالب
عــدم شــموله األقليــات بتقريــر املصر، 
األمــر الــذي قــاد إىل تســاؤالت حــول 
ــادة  ــوارد يف امل ــص ال ــق الن ــدى تطبي م
27 مــن امليثــاق، ارتباطــًا باملــادة األوىل 
التــي حتدثــت عــن حــق تقريــر املصــر.

تفسريات وتأويالت
فقهيــة  اختافــات  ثمــة  ولعــّل 
ــموليته،  ــدى ش ــص وم ــوص الن بخص
ناهيكــم عــاّم ذهبــت إليــه األعــامل 
قراءهتــا  تفــي  والتــي  التحضريــة 
حقــًا  النــص  اعتبــار  إىل  وتدقيقهــا 
احلالــة  جتــاوز  الســيام  شــامًا، 
ــرار 1514  ــواردة يف الق ــتعامرية ال االس
الصــادر يف 14 كانون االول )ديســمرب( 
اســتمرار  أي  بعدهــا،  مــا  إىل   1960
وظيفــة حــق تقريــر املصــر حتــى بعــد 
احلقبــة االســتعامرية، خصوصــًا إذا  خا 
العــامل مــن االســتعامر، وإذا كان مــا ورد 
يفيــد املســتعمرات، إالّ أن الشــعوب 
ــى  ــًا، حت ــه أيض ــتفادة من ــا االس يمكنه

ــتعامر! ــم االس ــول نج ــد أف بع
حــق  تطبيــق  أن  بعضهــم  ويــرى 
ــعوب  ــى الش ــر ع ــر يقت ــر املص تقري
اخلاضعــة واملســتعَمرة فقــط )13( أمــا 
بعضهــم اآلخــر فــرى أنــه حــق شــامل 
مرحلــة  بتخّطــي  الشــعوب  جلميــع 
ــق األول  ــس الفري ــتعامر، أي عك االس
الــذي يقــره عــى االســتعامر، وال 
يريــد أن يمتــد ليشــمل الــدول املســتقلة 
ذات الســيادة أو عــى قســم من الشــعب 
أو األمــة، التــي هــي جوهــر فكــرة 
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ــة،  ــة للدول ــة اإلقليمي ــدة الوطني الوح
ــد،  ــه اهلن ــول ب ــذي تق ــرأي ال ــو ال وه
يف حــن أن هولنــدا قالــت بشــمولية 
ــدة  ــم املتح ــه األم ــا تبنّت ــو م ــص وه الن
ــوق  ــة حق ــام 1984 )جلن ــًا يف الع الحق
اإلنســان( ومــع ذلــك فهنــاك أكثــر مــن 
قــراءة للنــص تبعــًا للمصالح السياســية 
ولتــوازن القــوى، الســيام جلهــة النفــوذ 

ــدويل. ال
ــص  ــرب الن ــي تعت ــراءة األوىل الت إن الق
ملجــرد  يتوقــف  ال  وحقــًا  شــموليًا 
ــة،  ــتعامرية التقليدي ــة االس ــاء احلال انته
هــي قــراءة تنطلــق مــن املوقــف الــذي 
ــن  ــادة األوىل م ــع امل ــجاًم م ــربه منس تعت
العهديــن الدوليــن التــي تفــرض عــى 
الــدول األعضــاء إلتزامــات حمــّددة، 
ــاه  ــل جت ــعوهبا، ب ــاه ش ــط جت ــس فق لي
كل الشــعوب غــر القــادرة أو تلــك 
التــي جــّردت مــن إمكانيــة نيــل احلــق 
ــر  ــراءة أكث ــذه الق ــر، وه ــر املص بتقري
ــوق  ــة حلق ــة الدولي ــع الرشع ــاوقًا م تس
املهــم  االســتنتاج  ولّعــل  اإلنســان، 
الــذي يقــوم عليــه هــذا االجتــاه، هــو أن 
حــق تقريــر املصــر يعتــرب حقــًا شــامًا 

ــه. ــام في ــه، وال اهب ــار علي ال غب
ــا  ــل إليه ــي متي ــة الت ــراءة الثاني ــا الق أم

بعــض الــدول ذات التنــّوع القومــي 
املتســّيدة  القــوى  الســيام  واالثنــي، 
فيهــا، خوفــًا مــن التفــكك واالنفصال، 
ــة  ــدة اإلقليمي ــادئ الوح ــتنادًا إىل مب اس
واحــرام االســتقال الســيايس ووحــدة 
أن  تعتــرب  الــدول،  وســيادة  األرايض 
احلــق  خيــّص  املصــر  تقريــر  حــق 
حتــت  رازحــة  لشــعوب  اخلارجــي 
ــًا،  ــق داخلي ــا احل ــة، أم ــر الكولونيالي ن
ــة  ــار الدول ــه يف إط ــر عن ــن التعب فيمك
للحكــم  خمتلفــة  بأشــكال  املوحــدة 

ــذايت. ال
وإذا كان ثمــة تربيــرات نظريــة وقانونيــة 
ملثــل هــذه اإلشــكالية، فإهنــا تعــود 
ــعب  ــه بالش ــا نعني ــن م ــروق ب إىل الف
ــادة  ــة إف ــاك إمكاني ــل هن ــة، وه واألقلّي
ــر  ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــن مب ــة م األقلي
بتأســيس كيــان ســيايس أم ال؟ ومــع أن 
النــص جــاء عامــًا بخصــوص العهديــن 
تنــاول  يف  الرغبــة  لعــدم  الدوليــن 
املطالبــة  أن  إالّ  األقليــات  موضــوع 
باحلــق، وهــو حــق ســيايس ودســتوري 
ــه مــن منطــوق  يمكــن االســتدالل علي
املــادة 27  أن  املــادة األوىل، يف حــن 
ــام  ــة حمــدودة، بين ــًا ثقافي تناولــت حقوق
يرتبــط حــق تقريــر املصــر بقضيــة 
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ــان ســيايس واقتصــادي واجتامعــي،  كي
ــات يف  ــض األقلي ــده بع ــا تري ــو م وه
دولــة متعــددة القوميــات حــن يصبــح 
مــع  مســتحيًا،  املشــرك  العيــش 
ــّوع الثقــايف.  ــاب متثيــل حقيقــي للتن غي
ولعــّل ذلــك مــا أجــده أكثــر انســجامًا 
ــات،  وأدق تعبــرًا مــن مصطلــح األقلّي
والتعدديــة  التنــّوع  وأن  خصوصــًا 
تتضمنــان مبــدأ املســاواة بــن مكّونــات 
ــاوية، ال  ــا متس ــزة، لكنه ــة ومتامي خمتلف

ــة«. ــة« و«أقلّي ــن »أغلبي ــرق ب ف
وســيكون الســؤال املطــروح حــول 
ــعبًا أم  ــة ش ــت األقلّي ــا إذا كان ــد م حتدي
ــدة  ــوق العائ ــت احلق ــام إذا كان ال؟ وفي
أن  يمكــن  للشــعوب  أو  للشــعب 
ــر  ــة غ ــات بطريق ــا األقلّي ــتفيد منه تس
ــن  ــة م ــى غاي ــؤال ع ــو س ــارشة، وه مب
األمهيــة يمكــن متابعتــه بالتطــورات 
اجلديــدة التــي عرفهــا القانــون الــدويل.
وقــد شــهد مفهــوم »حقــوق األقليات« 
ونّيــف  العقديــن  يف  كبــرًا  تطــورًا 
املاضيــن، وذلــك ارتباطــًا مــع القانــون 
الفلســفة  ومــع  جهــة  مــن  الــدويل 
ــك  ــرى، وذل ــة أخ ــن جه ــية م السياس
 International ــة بتطــور القواعــد الدولي
norms حلقــوق األقلّيــات قياســًا ملــا 

تــّم التوصــل اليــه بعــد احلــرب العامليــة 
الثانيــة، وصــوالً اىل مرحلــة جديــدة 
ــاردة يف أواخــر  بعــد انتهــاء احلــرب الب
الثامنينيــات، حيــث حتّركــت حقــوق 
األقليــات رسيعــًا يف إطــار أجنــدة دولية 
ــة  ــام فيهــا للمنظــامت الدولي ــة ب وداخلي
ــي  ــًا، الت ــدة أيض ــم املتح ــملت األم ش
أصــدرت اعــان حقــوق االقليــات يف 
العــام 1992 واعــان حقــوق شــعوب 
 Declaration on 2007 ــام ــة الع االصلي

 .the rights of indigenous peoples

يف   Will Kymlicka الباحــث  ويطلــق 
الــدويل«  القانــون  »فلســفة  كتــاب 
اكســفورد  جامعــة  عــن  الصــادر 
ــوق  ــى حق ــات ع ــن املصطلح ــددًا م ع
 Multiculturalism مثــل:  االقليــات 
 differentiated الثقافيــة( أو  )التعددّيــة 
املتاميــزة- )املواطنــة   citizenship

 The politics of recognition  املختلفة( أو
االعــراف(  أو  االقــرار  )سياســات 
اجلامعــة(  )حقــوق   Group rights أو 
)الليرباليــة   Liberal culturalism أو 
 pluralistic integration أو  الثقافيــة( 
التوحيديــة(   التكامليــة-  )التعدديــة 
 liberal مصطلــح  يفضــل  ولكنــه 
ــة  ــة التعددي multiculturalism  )الليربالي
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الثقافيــة(.)14(
الكولونيالية وحق تقرير املصري:

 إلتباس مفهوم »األقلّيات«
ــام ورد  ــر ك ــر املص ــق تقري ــدو أن ح يب
بالشــعوب  يتعّلــق  امليثــاق  يف  ذكــره 
)peoples( األمــر الــذي أحــدث نقاشــًا 
الــذي  فرانسيســكو  مؤمتــر ســان  يف 
صيــغ فيــه ميثــاق األمــم املتحــدة، 
متعــددة  اســتخدامات  وردت  وقــد 
 State )فأخــذ احلديــث تــارة عــن )دولــة
وأخــرى عــن )أمــة(Nation وثالثــة عــن 
)شــعب(People حتــت مفهــوم متقــارب 
كــام جــاء ذكــره يف نظــام الوصايــة 
الدوليــة، األمــر الــذي أثــار نوعــًا مــن 
ــّرض  ــا تع ــو م ــًا، وه ــاس أحيان االلتب
ــي أو  ــاه الفقه ــًا بمعن ــوم الحق ــه املفه ل

ــة. ــه  العملي بتطبيقات
ولعــل ذلــك اســتوجب متابعــة التطــور 
ــي  ــة الت ــياقات القانوني ــي والس التارخي
ــر املصــر،  مــّرت هبــا فكــرة  حــق تقري
ــد  ــًا عن ــف جّدي ــن التوق ــا م ــّد هن وال ب
قــرار تصفيــة االســتعامر » الكولونيالية« 
وقــد مــّرت ذكــراه الســتن )14 كانــون 
االول/ديســمرب 2020( وبقــدر رمزيــة 
القــرار الذائــع الصيــت والذي اكتســب 
شــهرة كبــرة وكان بعنــوان »إعــان 

ــعوب  ــدان والش ــتقال للبل ــح االس من
 The Declaration on املســتعمرة« 
 granting of Independence to countries

and peoples. فقــد تزامــن صــدوره مــع 

ــيا  ــعوب آس ــت ش ــة كان ــواء إجيابي أج
وأفريقيــا تتطلــع إليهــا، خصوصــًا وقــد 
ــق يف  ــعوب احل ــع الش ــن » أن جلمي أعل
تقريــر املصــر« )وهــو مــا ورد الحقًا يف 
ــوق  ــن بحق ــن اخلاص ــن الدولي العهدي
اإلنســان العــام 1966( كــام أّكــد عــى 
حتــدد  أن  يف  الشــعوب  هــذه  »حــق 
ــعى  ــيايس وأن تس ــا الس ــة مركزه بحري
ــادي  ــا االقتص ــق نمّوه ــة إىل حتقي بحري

ــايف«)15(  ــي والثق واالجتامع

تصفّية الكولونيالية
ــة  ــدو تارخياني ــتعادة تب ــذه االس ــد ه بع
ــة  ــر، إضاف ــدر تفّك ــرار، مص ــذا الق ه
والسياســية،  القانونيــة  أمهيتــه  إىل 
ــيًا  ــًا أساس ــح منطلق ــد أصب ــيام وق الس
لقــرارات وإعانــات أمميــة الحقــة، 
فبعــد يــوم واحــد فقــط أي يف يــوم 
15 كانــون األول 1960 صــدر القــرار 
بموجبــه  تــّم  الــذي   1541 رقــم 
حتديــد الئحــة حمــددة مــن املبــادئ 
املعلومــات  تقديــم  إلزاميــة  ملعرفــة 
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طبقــًا للــامدة 73 مــن امليثــاق التــي 
ــي مل  ــم الت ــات إدارة األقالي ــاول تبع تتن
تنــل شــعوهبا قســطًا كامــًا مــن احلكــم 
ــح  ــأن مصال ــايض ب ــدأ الق ــذايت )املب ال
ــام األول(  ــا املق ــم هل ــذه األقالي ــل ه أه
ويقبلــون )املقصــود أعضــاء األمــم 
ــم،  ــة يف أعناقه ــة مقدس ــدة( أمان املتح
ــة  ــة رفاهي ــى تنمي ــل ع ــزام بالعم االلت
أهــل هــذه األقاليــم إىل أقــى حــد 
الســلم واألمــن  نطــاق  مســتطاع يف 
الدوليــن اللذيــن رســمهام امليثــاق. 
وحتدثــت مخســة بنــود تابعــة هلــذه املــادة 
عــن تنميــة شــؤون احلكــم الــذايت دون 
اإلشــارة إىل حــق تقريــر املصــر، وكان 
ــة  ــدث بالراح ــد حت ــرار 1541 ق الق
ذاهتــا ضــد االســتعامر حمــددًا اثنــي 
ــة  ــم الواقع ــّرف األقالي ــدًأ تع ــرش مب ع
باجتــاه  وتطورهــا  االســتعامر  حتــت 

احلكــم الــذايت لبلــوغ االســتقال.
ــرب  ــه يعت ــرار 1514 أن ــن الق ــارق ب الف
الطريقــة  هــو  االســتقال  إعــان 
املصــر  تقريــر  لتحقيــق  الوحيــدة 
يف  ذاتيــًا،  املحكومــة  غــر  لألقاليــم 
حــن أن القــرار الثــاين 1541 فإنــه 
يقــّدم خيــار االحتــاد االختيــاري أو 
ــرب  ــه يعت ــة مســتقلة، ألن ــاط بدول االرتب

االســتقال النتيجــة الطبيعيــة التــي 
ــر  ــم غ ــا األقالي ــل عليه ــب أن حتص جي
مســتقلة،  غــر  أو  ذاتيــًا  املحكومــة 
ــر  ــق تقري ــدأ ح ــط بمب ــا يرتب ــو م وه
ــورة  ــتقال بص ــط باالس ــر املرتب املص

حتميــة)16(.
ــق  ــدأ ح ــرام مب ــن اح ــم م ــى الرغ وع
تقريــر املصــر ومنــح االســتقال يف 
القــرار 1514 والقــرار الــذي تــاه، االّ 
أن االجتــاه العــام كان يميــل إىل اســتبعاد 
»األقلّيــات« مــن التمتــع هبــذا احلــق، يف 
ــة الســتخدام هــذا احلــق،  نظــرة تقييدي
ألنــه ينطبــق عــى الشــعب، وليــس 
عــى األقلّيــات التــي قــد ال تكــّون 
شــعبًا. أي أن حــق االســتقال وتكوين 
دولــة مســتقلة حســب القانــون الــدويل 
ــل  ــة، ب ــس لألقلي ــعب ولي ــي للش أعط
 Territory ــم ــعب يف االقلي ــل الش لكام
والشــعب هــو الــذي يــامرس هــذا 

ــق. احل
وظــّل هــذا األمــر حمــّط جــدل كبــر يف 
ــرش  ــدة ع ــا مل ــدة وخارجه ــم املتح األم
ســنوات تقريبــًا حتى صــدر القــرار رقم 
2625 يف 24 ترشيــن الثــاين )نوفمــرب( 
ــادئ  ــان مب ــوان »إع ــت عن 1970 حت
بعاقــات  املتعلــق  الــدويل  القانــون 



200

مبناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس األمم املتحدة  مبدأ حق تقرير املصري والقانون الدولي

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

ــًا  ــدول وفق ــن ال ــاون ب ــة والتع الصداق
ــاق األمــم املتحــدة« والــذي ُعــرف  مليث
بإعــان التعايــش الســلمي متضمنــًا 
ســبعة مبــادئ أساســية، تشــكل جوهــر 

ــدويل)17(. ــون ال ــادئ القان مب
وقــد ورد يف هــذا القــرار إشــارة إىل 
ــث  ــة مباح ــر يف ثاث ــر املص ــق تقري ح
مــع تأكيــد احلديــث عــن عــدم املســاس 
ــرة  ــن الفق ــة، لك ــدة أرايض الدول بوح
ــق  ــة بح ــان املتعلق ــن اإلع ــابعة م الس
تقريــر املصــر ربطــت حــق االســتقال 
باحلكومــة التمثيليــة، وجعلــت مــن 
الوحــدة اإلقليميــة مناطــة هبــا مــع 

ــر. ــر املص ــق تقري ــد ح تأكي
تكــون  ال  عندمــا  احلكومــة  أن  أي 
متثيليــة فيصبــح االنفصــال أمــرًا »مــربّرًا 
ــدة  ــذّرع بالوح ــن الت ــى ال يمك »، بمعن
ــق  ــع االنفصــال أي لتحقي ــة ملن اإلقليمي
االســتقال إْن مل تكــن احلكومــة متثيلية. 
وقــد إّتــذ جملــس األمــن الــدويل عــددًا 
ــق  ــى ح ــد ع ــي تؤك ــرارات الت ــن الق م
بإهنــاء  تقريــر املصــر،  الشــعوب يف 
ــا  ــواًء م ــتعامر Decolonization، س االس
يتعلــق األمــر بناميبيــا، حتــى تــم حتريــر 
آخــر مســتعمرة يف أفريقيــا العــام 1990 
)18( قبــل إهناء االســتعامر االســتيطاين يف 

جنــوب أفريقيــا العنريــة يف العــام 
1993، مــع وجــود اســتثناء عاملــي 
االســتيطاين  االســتعامر  هــو  واحــد 
ــم  ــى الرغ ــطن، ع ــي يف فلس االجائ
ــع  ــاًم مل يتمت ــو 16 اقلي ــود نح ــن وج م
باالســتقال وحــق تقريــر املصــر عــى 

ــي. ــتوى العامل املس

متايز يف املفاهيم
ــق  ــن حل ــن مفهوم ــز ب ــن التميي يمك

تقريــر املصــر: 
األول عــى أســاس االقليــم ويعنــي 
ــه  ــة« بمكّونات ــعب يف »الدول ــق الش ح
بنفســه  نفســه  حكــم  يف  املتنّوعــة 
دون تدخــل خارجــي عــى أســاس 
ســيايس ودســتوري، الســيام للشــعوب 
ــي  ــوم النموذج ــو املفه ــتعَمرة، وه املس
الــذي أخــذ بــه العهديــن الدوليــن 
ــاك مــا حيــدد  املشــار إليهــام، وليــس هن
الشــعب، ســوى االقامــة الدائمــة يف 
بلــد بغــض النظــر عــن التنــّوع االثنــي 
ــق  ــه ح ــق علي ــا يطل ــو م ــايف، وه والثق

ــم . ــر لاقلي ــر املص تقري
أمــا الثــاين فعــى أســاس اهلوّيــة، ذلــك 
»جمتمــع  يعنــي  الشــعب  مفهــوم  أن 
انســاين« يعــود اىل ســامت إثنيــة وثقافيــة 
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متمّيــزة. وهكــذا يصبــح حــق الشــعب 
يف تقريــر املصــر خيضــع للهويــة الثقافية 
ــق  ــه ح ــق علي ــا يطل ــو م ــة، وه واالثني

ــة )19(. ــًا باهلوّي ــر ارتباط ــر املص تقري
ــر  ــر املص ــق تقري ــدأ ح ــدو أن مب ويب
ــاء  ــألة إهن ــاحته مس ــدى س ــّور لتتع تط
ــة  ــة التابع ــتقال الدول ــتعامر واس االس
واملســتعَمرة، فأخــذ يشــمل اجلانــب 
ــذي  ــر، ال ــر املص ــن تقري ــي م الداخ
ــا  ــة حقوقه ــعوب جله ــه الش ــح إلي تطم
ــو  ــلطة. وه ــا بالس ــا وعاقاهت وحرياهت
ــيام  ــع الس ــذ بالتوّس ــذي أخ ــاه ال االجت
ــدويل،  ــع ال ــد املجتم ــي بتأيي ــد حظ وق
ــاردة يف  ــرب الب ــد احل ــاء عه ــذ انته من
أواخــر الثامنينيــات، حيــث ازداد دور 
اإلرشاف  يف  الــدويل  األمــن  جملــس 
ــن  ــدد م ــة ع ــات ومراقب ــى االنتخاب ع
ــت  ــي مارس ــعبية الت ــتفتاءات الش االس
تقريــر  يف  حقهــا  الشــعوب  فيهــا 
ــًا  ــايف، مث ــّوع الثق ــار التن ــر يف إط املص
ــة  ــا واملصاحل ــوب أفريقي ــات جن انتخاب
الوطنيــة يف أنغــوال 1994، واالســتفتاء 
حــول موضــوع الصحــراء الغربيــة، 
واالنتخابــات واتفــاق الســام احرامــًا 
ــل  ــق، و«التدخ ــعب موزامبي إلرادة ش
العســكري« يف هايتــي إلعــادة احلكومــة 

ــا. ــة، وغره ــة والرشعي املنتخب
فقــد  الدوليــة  العــدل  حمكمــة  أمــا 
اّتــذت عــددّا مــن القــرارات منهــا 
العــام  اهلنــدي  الربتغــايل-  النــزاع 
اهلنــد  عــرب  املــرور  )حــق   1954
وصــوالً اىل مســتعمرتن برتغاليتــن، 
وعــى الرغــم مــن أن املحكمــة ناقشــت 
ــا مل  ــر، االّ أهن ــر املص ــق تقري ــألة ح مس
ــدأ  ــاع مب ــدت إىل إتب ــه، وعم ــذ ب تأخ
القانــون  مبــادئ  كأحــد  الســيادة 
الــدويل( أمــا القضيــة الثانيــة فهــي: 
بريطانيــا  ضــد  الكامــرون  قضيــة 
هــي  الثالثــة  القضيــة  أمــا   .1961
نامبيــا العــام 1971 )التــي كان اســمها 
وكانــت  أفريقيــا(  غــرب  جنــوب 
ــاًم  ــدويل، عل ــة ال ــام الوصاي ــع لنظ تض
ــى  ــق ع ــر يطّب ــر املص ــق تقري ــأن ح ب
ــذايت،  ــع باحلكــم ال ــي تتمت ــم الت األقالي

طبقــًا لــه.)20(
وكان صــدور القــرار 688 يف 5 نيســان 
)ابريــل( 1991 مــن جملــس األمــن 
اخلــاص بكفالــة إحرام حقوق االنســان 
واحلقــوق السياســية يف العــراق، ووقف 
القمــع الــذي تعّرضــت لــه املنطقــة 
العــراق،  مناطــق  وبقيــة  الكرديــة 
إيذانــًا  القــرار،  نــص  يف  جــاء  كــام 
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جديــدًا وبثقــل كبــر بــدور جملــس 
األمــن إضافــة اىل وظيفتــه يف حفــظ 
ــل  ــن، بالتدخ ــن الدولي ــلم واألم الس
ألغــراض إنســانية، بــام فيهــا مــا خيــّص 
ــن  ــدة، أو مل تتمك ــًا مضطه ــعوبًا وأمم ش
ــك  ــها، وذل ــا بنفس ــق مصره ــن حتقي م
ــر  ــة املعاي ــن ازدواجي ــر ع ــض النظ بغ
ــت  ــي طبع ــة الت ــا واالنتقائي ــي اتبعه الت
تطبيقاتــه، لكــن انخفــاض منســوب 
مبــدأ احــرام الســيادة وعــدم التدخــل 
بالشــؤون الداخليــة، حلســاب مبــدأ 
ــًا:  ــدالً فقهي ــار ج ــاين أث ــل االنس التدخ
قانونيــًا وسياســيًا، ناهيكــم عــن زاويتــه 
الفكريــة- الفلســفية، ارتباطــًا مــع مبــدأ 
ــه  ــر املصــر الــذي تتشــبث ب حــق تقري
أو  املســتعَمرة  خصوصــًا  الشــعوب، 
ــي  ــة أو الت ــة للهيمن ــة أو اخلاضع التابع
أو  متثيلهــا  بعــدم  حكوماهتــا  تنفــرد 
ــة )21(. ــة املتنوع ــا الثقافي ــل تعدديته متثي
وأعتقــد أن حمكمــة العــدل الدوليــة 
ــو(  ــوز )يولي ــؤرخ يف 24 مت ــا امل بقراره
2010 بخصــوص كوســوفو يصــّب 
يف هــذا االجتــاه يــوم أعطــت رأيــًا 
االســتقال  أن  مفــاده:  استشــاريًا 
ال  واحــد(  طــرف  مــن  )االنفصــال 
ــاًء  ــك بن ــدويل، وذل ــون ال ــك القان ينته

العامــة  اجلمعيــة  مــن  طلــب  عــى 
ــذي  ــر ال ــو األم ــدة، وه ــم املتح لألم
ــتفتاء يف  ــد االس ــًا بع ــح واقع ــد أصب ق
جنــوب الســودان 2011/1/9 الــذي 
مل يكــن بعيــدًا عــن تأثــرات األمــم 

املتحــدة.
ولعــل االســتفتاء الســوداين، إضافــة اىل 
ــابقة  ــيكون س ــاي س ــة اله ــرار حمكم ق
االســتناد  يمكــن  وقضائيــة  قانونيــة 
ــن  ــتقال م ــان االس ــًا إلع ــا دولي إليه
طــرف واحــد، فيــام إذا كانــت الظــروف 
املوضوعيــة والذاتيــة تســتجيب لذلــك، 
رضــا  دون  الوحــدة  أصبــح  حيــث 
جــزء مــن الســكان، شــعب، أو مكــّون 
ــك  ــاج اىل ف ــد حتت ــة وق ــايف، مفروض ثق

ــاط!! ارتب
أعلنــت  قــد  كوســوفو  كانــت  وإذا 
طــرف  مــن  )اســتقاهلا(  انفصاهلــا 
ــا  ــرف هب ــام 2008 واع ــد يف الع واح
الرغــم مــن  الــدويل عــى  املجتمــع 
مــن رصبيــا وروســيا  معارضــة كل 
وجيــو  ودينيــة  قوميــة  العتبــارات 
سياســية، فــإن تيمــور الرشقيــة أنشــئت 
بقــرار مــن جملــس األمــن الــدويل، 
ــة،  ــة جدي ــاج إىل وقف ــذي حيت ــر ال األم
 75 الـــ  الذكــرى  نســتعيد  ونحــن 
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لتأســيس األمــم املتحــدة والذكــرى 
ــه  ــام ل ــرار 1514 ب ــدور الق ال60 لص
مــن دالالت فكريــة وسياســية وقانونيــة 
الــدول  صعيــد  عــى  وانعكاســاته 
املتعــددة القوميــات، إذا مل يتــم التوصــل 
اىل تفامهــات واتفاقيــات تأخــذ مصالــح 
ــر  ــة، األم ــة املختلف ــات الثقافي املجموع
الــذي ســيضع مبــدأ حــق تقريــر املصر 
عــى أســاس اهلوّيــة االثنيــة خيــارًا 
مطروحــًا، ســواًء باســتمرار االحتــاد 
االختيــاري، الطوعــي وتعديــل صيغتــه 
ــاواة، أو  ــدأ املس ــع مب ــاًم م ــون متوائ ليك
باحلــق يف تشــكيل كيان ســيايس مســتقل 
)دولــة( إذا اســتعى العيــش املشــرك، 
خصوصــًا إذا أنــذر بحــرب أهليــة مثــًا 
ــى  ــة ع ــا مطروح ــك القضاي ــل تل ومث
ــا  ــام خيــص كاتالوني ــد العاملــي في الصعي
يف إســبانيا وبلجيــكا  بــن الوالنــن 
خيــص  فيــام  وكنــدا  والفامانيــن 
ــة  ــا إضاف ــدا يف بريطاني ــك وإيرلن الكيب
ــث  ــامل الثال ــدان الع ــن بل ــد م إىل العدي

ــة. ــا العربي ــا بلدانن ومنه
ولعــل ذلــك ســيثر اشــكاليات وردود 
ــدويل،  ــع ال ــب املجتم ــن جان ــل م فع
ناهيــك عــن الــدول القائمــة فعلّيــًا 
والتــي ال ترغــب أيــة دولــة عــى جتزئتها 

وتقســيمها، ويف الوقــت عينــه فإنــه 
ســيثر شــهّية قيــام كيــان مســتقل لــدى 
ــي  ــة والت ــة املختلف ــات الثقافي املجموع
تريــد التعبــر عــن هويتهــا اخلاصــة 
شــعور  بعــد  والتحــرر  باالنعتــاق 
خيلــق  وقــد  واالضطهــاد،  باهليمنــة 
مثــل هــذا األمــر نزاعــات مســلحة 
فيهــا  تتداخــل  حربيــة  ورصاعــات 
ــًا  ــة، فض ــة والدولي ــح اإلقليمي املصال
عــن افــراض اللجــوء إىل حلــول غــر 
قانونيــة أحيانــًا، الســّيام إذا شــعرت 
ــاء  ــة أن القض ــوى املتصارع ــدى الق إح
ــد  ــة ق ــدل الدولي ــة الع ــدويل وحمكم ال
ــة  ــواًء حكوم ــا، س ــون إىل جانبه ال تك
أو شــعبًا مســتضعفًا يريــد التعبــر عــن 

هّويتــه الفرعيــة )22(.
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الفقــه القانــوين ارتباطــًا مــع مبــدأ حــق تقريــر 
املصــر الــذي عــى الرغــم مــن صــدور 
ــة  ــة الكولونيالي القــرار 1514 اخلــاص بتصفي
مــا يــزال موضوعــًا راهنيــًا يســتوجب البحــث 
والتنقيــب وإجيــاد اآلليــات الدوليــة املناســبة، 
ــه  ــدويل بتطبيقات ــع ال ــزام املجتم ــًا الت خصوص

املختلفــة. وكان هــذا املؤمتــر قــد التــأم يف 
ــمرب/كانون  ــة 14/13ديس ــة اجلزائري العاصم
األول 2010 ملناســبة الذكــرى الـــ50 لصدور 
ــام 1960.  ــة« الع ــة الكولونيالي ــرار تصفي »ق
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Perhaps the legal emergence of the concept 

of self-determination is linked to the rising 

of the national country notion, especially 

in the early stages in Europe. Following 

the outbreak of World War 1 in 1914, and 

after the first peace conference was held, 

the idea of self-determination was spread 

especially among people and ethnic groups 

who wanted to acquire their independence.1  

Two Lifters of the Right to Self-Determination

Two fundamental lifters contributed to the 

rising of the self-determination concept: the 

first one is the socialist left party and its main 

Marxist movement which was enshrined in 

the second international conference, and was 

held in London in 1986, where a decision was 

taken about the right to self-determination 

when they announced “… Their support 

of every nation to have the right and the 

freedom to self-determination”, they also 

expressed their sympathy stating, “Every 

country who is suffering now from military 

or national dictatorship or others” calling 

“the labourers of all countries to join the class 

conscious labourers in the whole world to 

fight with each other for the decolonization 

from world capitalism and to achieve the 

goals of the democrat socialism.2”

1 Shaya Riad Shafik- The Rights of Minorities in the Light 

of the International Law, Dar Al Nahar, 1stflr, Beirut, June 

2010, p. 295 and onwards. 

2  International Socialism was established on July 14th, 

1889, six years after the death of Marx in Paris, after the 

unity of the socialist movement in European countries and 

the United States of America. The second international 

convention had joined over 20 countries, whereas the first 

one was established on September 28, 1864, and continued 

till 1876. Lenin, F.I- The Chosen, 10volumes, 6th volume, 

Dar Al Takadom, Moscow, 1975-1979, p. 51-55. Look also, 

Shaban, Abd al Hosein- New Issues in the Arab-Israeli 

Conflict, Dar Al Kotbi, Beirut, 1987, p. 62-63. 



208


