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معايري شرعية أنظمة احلكم يف القانون الدويل
د .عبد الحكيم ضو زامونه
كلية القانون  /جامعة طرابلس

مقدمة
إن شرعية أنظمة الحكم باتت من أهمم الماايميا التمل ت امت اهتمامما بال ما ممن جبمع الم ماعمة
الداليممة يحيم

لممم تيممد شممرعية اانظمممة الميامممية مممن المممماخع الا نيممة التممل تممد ع يمممن الن مما

المحفاظ ل داع اتتصرف فيها كيفما تشاء.
إن الم ماعممة الداليممة أصممبحت تتيامممع بفاع يممة ممما اازمممات المتي اممة بشممرعية أنظمممة الحكممم
بممين الحممين ااا ممر بيديممد مممن داع اليممالم يابممدأت ممممةلة الشممرعية ت م فممل جاال م

التممل تحممد

ميينة اميدة افاا ل مبادئ اليالمية الحديثة.
إن عالم ممة الديما ار ي ممة امب ممادئ حا مما اإلنم ممان االحري ممات اليام ممة اانفت مماا داع الي ممالم ع ممت
بييها البيض ات ار دار المنظمات الدالية الحكامية اغير الحكامية له بالغ ااثمر ع مت نظمرة
الم ماعممة الداليممة لممممةلة شممرعية أنظمممة الحكممم يحي م

أصممبحت كافممة الشمميا تت مما إلممت حيمماة

أفيع فل إ ار دالة الاانان االم ممات الشرعية .
لامد أد عالممة المبمادئ المم كارة أعمام اتنمامل دار المنظممات الداليممة إلمت المن

فمل عديممد

م ممن ااتفاجي ممات الت ممل ت م ممو لتحالف ممات دالي ممة أااج يمي ممة ع ممت حم ممم مم ممةلة ش ممرعية أنظم ممة الحك ممم
ب صا

الداع اا راف بت ك ااتفاجيات من حي

تحديد اآلليات الشرعية ل اصاع إلت المم ة

ا ر ممارمتها اصاا لشرا امتمرار ازااع ه م الشرعية .
إن اإلشكككالية األساسككية له كذا البح ك تتمثممع فممل تحديممد الميممايير الداليممة الحديثممة التممل يمكممن
ااعتماد ع يها لاصف نظام حكم ما بةنه نظام شرعل أا نفل ه ا الاصف عنه ياتنبث عن ه م
اإلشكالية عدة تما ات فرعية منها درامة ممةلة شرعية اانظمة فل الاانان الدالل المياصر من
حي

النصا

الدالية اك لك درامة الممارمة الدالية فل محاالة لتحديمد ماهيمة الميمايير الداليمة

الحديثممة فممل اصممف أنظمممة الحكممم الشممرعية ممما اامتشممهاد بممدار الدممماتير الا نيممة اعاجتهمما بمبممدأ
الشرعية الدالية .
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وبخصكككون منهجيكككة البحككك م ممنيتمد الم ممنهل الاص ممفل لم ممرد نص مما

ااتفاجي ممات الدالي ممة

االا م اررات ات الياجممة بمايمماا الد ارمممة ي اع ممت المممنهل التح ي ممل لد ارمممة ه م م النصمما

اكافممة

الت ممارات التممل لحاممت بالميممايير االممارمممة الداليممة فيممما يتي م باصممف اانظمممة بالشممرعية امممد
اهتمام الم ماعة الدالية به م الميايير.
اممميتم تاممميم البح م

إلممت م بممين يتنممااع عأالهممماو الميممايير الداليممة الحديثممة لشممرعية أنظمممة

الحكم ا عثانيهماو ميممان الديما ار يمة كمةهم مييمار ممن الميمايير الداليمة الحديثمة لشمرعية أنظممة
الحكم .

المطلب األول  /المعايير الدولية الحديثة لشرعية أنظمة الحكم
إن ممممةلة شممرعية أنظمممة الحكممم كانممت اا ازلممت مممن اامممار ال دليممة التممل تتيممدد بشممةنها اآلراء
بالامانان الدمممتارا االامانان الممدالل افمل إ ممار الياجمات الداليممة  ،اأييما تيتبممر ممن اامممار التممل
يممتم تاظيفهمما مممن الامماا اليظمممل لتبريممر تممد اتها فممل الش م ان الدا يممة ل ممداع الممممتا ة  ،فممالحكم
ع ت شرعية نظام ميامل ميمين ازاع محمع ماف بمين الم ماعمة الداليمة االمداع منفمردة اأحيانما
بين الااا اليظمل فيما بينهما ا لك حم

المصالح الا نية لكع منها .

أييا يمكن الااع بةن الاانان المدالل اليمام كمان اليهمد جريم
الحكممم مممن المممماخع التممل تتي م باا تصمما
عاج ممة ل م ماع ممة الدالي ممة به مما  ،حيم م

ييتبمر أن مممالة شمرعية أنظممة

الممدا ل ل ممداع أا ممما ييممرف بالن مما المحفمماظ اا

إن لك ممع ش ممي

الحم م ف ممل تاري ممر مص مميرم با تي ممار نظام ممه

الميامل ال ا ي بمل أمالمه ات ياتمه  ،الكمن هم ا المبمدأ لمم يبم كمما كمان ع يمه فمل ظمع الت مارات
المتاحا مة بمب مادئ الاممانان الممدالل االياجممات الداليممة  ،فح م تاريممر المصممير جبممع تةممميو منظمممة
اامم المتحدة ليو ها اته بيمد إنشماخها  ،ا أييما لمم يبم كمما هما بيمد إنشماء المنظممات الداليمة
ااإلج يمي ممة أاابم مرام ااتفاجي ممات الدالي ممة ات الياج ممة اانتش ممار مب ممادئ الديما ار ي ممة احا مما اإلنم ممان
االحريات اليامة.
امم مماف نمم ممتيرض عأااو الميم ممايير الحديثم ممة لشم ممرعية أنظمم ممة الحكم ممم ا عثانيم مماو تيم مممين ت م ممك
الميايير بالدماتير الحديثة .
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أوال  :المعايير الحديثة لشرعية أنظمة الحكم
أن ممةلة نظام الحكم  ،كما تمت اإلشارة إلت لك ممباا  ،لم تيد من اامار المح يمة التمل
تمممارو ع يهمما الدالممة ا تصاصمماتها بحريممة م اممة  ،حي م
يحد

لممم ييممد ت ييممر نظممام الحكممم فممل الدالممة

بميزع عن الم ماعة الدالية اأصمبح بالتمالل أكثمر صميابة اتيايمدا  ،ف مم تيمد هم م اا يمرة

تابع الت يير غير المبرر أا الت يير ال ا تنف م ماعة ت مح ل اصماع إلمت المم ة ب مض النظمر
عن أمبا

اداافا لك الت يير ،فا جباع حاليا لاناابات اليمكرية أا ااناابمات ع مت اانظممة

الدمممتارية بممدان إتبمماا اآلليممات الشممرعية المنصمما

ع يهمما فممل الدمممتار ،اا جبمماع أييمما لت ييممر

اانظمة باامتيانة باا نبل بشكع فردا ابميزع عن ال هات الدالية المينية.
فبالرغم من امتمرار حدا عدة صار من الت يير غير الشرعل انظمة الحكم باليالم  ،إا
أنها لم تيد ت ات جباا من الم ماعة الدالية ،اأصبحت تشكع حر ا ل داع التمل تحصمع فيهما ،بمع
ع يه مما

ال ممداع الت ممل تيت ممرف بهم م ا الت يي ممر .فالاص مماع إل ممت الحك ممم باآللي ممات الش ممرعية المنص مما

بالدم ممتار ،أص ممبح م ممن أه ممم المب ممادئ الت ممل تراعيه مما ال ممداع لك ممل تيت ممرف بالحكام ممات اتا مميم ميه مما
عاجممات مباش مرة  ،اصممة الممداع الديما ار يممة التممل تحتممرم مبممادئ حامما اإلنمممان ايتنممافو فيهمما
المياميان ع ت الحكم بحرية اشفافية م اة .
إن الحكامممات الديما ار يممة باتممت تحممر

ع ممت أن تبممين مممد اهتمامهمما به م م الميممايير فممل

إ ار عاجاتها الدالية  ،أااا فإنها متكان محع انتااد شمديد ممن جبمع المرأا اليمام المدا ل االمثماع
ع مت لممك مما حصممع عنمد زيممارة المل اليهممد المميادا ل مم كممة المتحمدة البري انيممة فمل شممهر مممارو
منه  2018م  ،حي

جاب ت ت ك الزيارة بميارية شمديدة ممن جبمع الممدافيين عمن حاما اإلنممان

فل بري انيا  ،اشهدت الياصمة لندن مظاهرات ااحت ا ات ع ت ه م الزيارة ميتبرين أن ما تاام
به المم كة اليربية الميادية فل حربها يد اليمن آن اك انتهاكا لحاا اإلنمان .

ع1و

كما اتهمت الصحافة اأح از المياريمة الحكاممة البري انيمة بت مك الفتمرة بمالتاا

مما حم مة

الاصف ال ماا الم ا تنفم م الاماات المميادية اح فاخهما يمد الميمن  ،ع مت اعتبمار أن بري انيما تيمد
المصدر البمارز لتاريمد اامم حة إلمت المميادية  ،ااممر الم ا دعمل الحكاممة البري انيمة إلمت تةكيمد
امت ابتها لت ك ااحت ا مات جبمع الزيمارة أااعمان رخيممة المازراء بةنهما مماف ت كمد ماع لااءاتهما
) (1انظر ،تاارير اتصريحات اامم المتحدة ب صا

حر اليمن ع ت الراب https : // news .un .org / ar / story / 2017 /05/276602.
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ما الل اليهد الميادا ع ت أهمية الاصاع الكامع اغير المايمد ل ممماعدات اإلنممانية االت اريمة
عب ممر المم ماانل الت ممل أغ اته مما الم مميادية ابةنه مما م ممتدعا إل ممت التي ي ممع بالاص مماع إل ممت ح ممع ميام ممل
لألزمة

ع1و

إن كافة ه م اامبا

ل فل نامع مممالة شمرعية أنظممة الحكمم ممن الشمةن

ماهمت ابشكع

الممدا ل إلممت الشممةن ال ممماعل اإلج يمممل بممع االممدالل أحيانمما .لهم ا حرصممت اغ م
اااتفاجيممات اإلج يميممة الحديثممة التممل ت ممت

المااثيم الداليممة

بممممالة حامما اإلنمممان بشممكع مباشممر أا غيممر مباشممر

ع ت ميال ة شرعية أنظمة الحكم فل الداع ااعياء بها  ،احرصت أييا ع ت يمان امتمرار
ع يه مما بت ممك

هم م م الش ممرعية ب ممع افري ممت عااب ممات ع ممت م ممن ي ممالف جااع ممد الش ممرعية المنص مما
المااثي اااتفاجيات.
إن عدم اامتارار الميامل فل بيض منا

اليمالم اكثمرة ت ييمر أنظممة الحكمم عمن ريم

ااناابممات اليمممكرية ممماهم مممماهمة كبي مرة فممل لفممت انتبممام الم ماعممة الداليممة إلممت يممرارة اليمممع
لكبح ماا ه م التحركات االيمع ع مت

م اممتارار مياممل بت مك المنما

الم ا ميمماهم حتمما

فل النما ااجتصادا اتحريك ع ة التنمية .
إن إجاممة نظمام حكمم ديما ار ممل مممتار يكمان فيمه الفصممع ل دممتار االامانان  ،اتتحام اتنفم
في ممه إرادة الش ممي

 ،مهمممما كان ممت الامممماخع ااآللي ممات ،م ممي دا حتمممما إل ممت فم ممرض اام ممن اتحاي م م

اامممتارار الميامممل اااجتصممادا ،اله م ا شممرعت ال ماعممات اإلج يميممة باليصممر الحممدي
اتفاجيات تنظم مممالة شمرعية أنظممة الحكمم  ،ات م

فممل إب مرام

اإلشمارة إلمت أن هم م اتفاجيمات ا تهمدف إلمت

تاحيممد أشممكاع الحكممم بكافممة الممداع اا مراف بهمما  ،أا فممرض نظممام حكممم ميممين  ،أااا فإنهمما مممتكان
منتهكممه لمبممدأ حم الشمميا فممل تاريممر المصممير الم ا أكممدت ع يممه محكمممة اليممدع الداليممة فممل رأيهمما
اامتشارا لمنة  1975م المتي م بالصمحراء ال ربيمة عنمدما كمرت عا ا ماد اا جاعمدة جانانيمة
دالية ت زم الداع بتبنل شكع محدد ،االدليع ها تناا أنظمة الداع فل اليالم اليامو

)  ( 1احت ا ات تمتابع الت عهد الميادية فل أاع زيارة له إلت بري انيا ،

بر ع ت ماجا

ع2و

BBCعربل  ،بتاريخ  7مارو  2018م ،ع ت الراب

mlddLeeast-43312684.http://www.bbc.com/arabic /
) (2ما ز ااحكام االفتاا ااااامر الصادرة عن محكمة اليدع الدالية ، 1991- 1948منشارات اامم المتحدة ،نيايارك ، 1992،اثياة رجم ، ST/LEG.F/ 1
133
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إن ااتفاجيات المشار إليها أعام تهدف إلت إي اد ميايير امبع يتا

مراعاتها ل اصاع

إلت الم ة امنا تكرار المحااات غير الدمتارية التل ت دا إلت عدم اامتارار الميامل
اااجتصادا ااانتهاكات ال ميمة لحاا اإلنمان به م الداع اك لك بالداع الم اارة .
إن اامث ة ع ت ه م ااتفاجيات كثيرة ن كر منها ااتفاجية الم ممة لمنظمة الداع اامريكية
التل نصت صراحة فل ديبا تها ع ت عإن الداع ااعياء ع ت جناعة بان الديما ار ية النيابية
تشكع شر ا يراريا لامتارار االمام االتنمية فل المن اة ابان التيامن اامريكل احمن
ال اار ا يمكن أن يتحااا إا فل ظع منظمة جاخمة ع ت م ممات ديما ار ية و
كما ن
حي

الميثا

ع1و

الديما ار ل ل داع اامريكية لمنة2001م ع ت مبدأ الديما ار ية أييا،

نصت المادة ع2و منه ع ت أن عالديما ار ية النيابية تشكع أماو اانظمة الدمتارية ل داع

ااعياء فل المنظمة و
من النصا

ع2و

الماباة يتيح بةن ه م ااتفاجية تيتمد نظام الديما ار ية النيابية كمييار

لشرعية اانظمة الميامية ل داع اعياء دان أن يفرض ع يها شكع حكم ميين.
امن اامث ة اا ر لاتفاجيات ااإلعانات التل تنظم ممةلة الشرعية يمكن كر ااتفاجيات
ااإلعانات المنظمة لاتحاد ااارابل امنها إعان كابنها ن لمنة 1993م ال ا ن
م ة من الميايير التل ي
الن

أن تتافر فل الداع التل ترغ

فل اانيمام إلت ااتحاد ،حي

عت
تم

ع ت م ة من الشرا الميامية اااجتصادية االتشرييية تايل بيرارة أن تكان الدالة

البة اانيمام تيتمد نظام حكم ديما ار ل يتيمن م ممات ممتا ة تيمن الديما ار ية ااحترام
الاانان احاا اإلنمان ابان تكان اانت ابات الشفافة االنزيهة هل اإللية الشرعية ل اصاع إلت
الم ة به م الداع ،اك لك بان تيدع الداع الراغبة فل اانيمام لاتحاد جاانينها اتشريياتها بما
يت اب ما ه م الميايير ،احتت جبع الن
كانت ميامة ااتحاد ااارابل هل رفض

ع ت ه م الميايير بإعان كابنها ن لمنة 1993م
بات انيمام الداع التل ا تنتهل نظام ديما ار ل

ل حكم اا تحترم التيددية أا التل كانت آلية الاصاع إلت الم ة فيها باماخع غير دمتارية
) (1مشار إلت لك لدا الشيبانل أبا هاماد ،الديما ار ية فل الاانان الدالل بين المشراعية االااة ،بيرات  ،مركز درامات الاحدة اليربية ،
)(2المر ا نفمه ،

. 45
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.افل ه ا اإل ار جيت المحكمة ااارابية لحاا اإلنمان فل جيية الحز الشياعل الماحد
فل تركيا منة 1998م بان عالديما ار ية هل الشكع الميامل الاحيد المتصار افاا لاتفاجية

ااارابية لحاا اإلنمان منه 1950م  ،ابةنها الاحيدة المنم مة ميهاو.

ع1و

أييا تنااع الاانان التةميمل لاتحاد اافريال ممةلة الشرعية فل ن

المادة ع30و منه

االتل كرت بةنه عا يممح ل حكامات التل تصع إلت الم ة ب ر غير دمتارية بالمشاركة فل
أنش ة ااتحادو.

ع2و

من اع النصا

التل تم كرهما ،يتيح أن الم ماعة الدالية تنحا إلت

إجرار ميايير ديدة لشرعية أنظمة الحكم ،اهل ميايير الديما ار ية اميادة الاانان ااحترام حاا
اإلنمان اترميخ دالة الم ممات ،حي

أصبحت الحكامات الشرعية افاا له م الميايير هل ت ك

الحكامات التل تصع إلت الم ة باليات دمتارية االتل تحترم مبادئ الديما ار ية احاا
اإلنمان .
أن التما ع ال ا يثار فل ه ا الماام يتمثع فل اآلليات الدمتارية ل اصاع إلت الم ة ،ابما
إن المماخع الدمتارية ا زالت فل إ ار الن ا المحفاظ ل دالة التل ا يح التد ع اا نبل
بشةنها ،فهع تيمن الدماتير الا نية أن تكان آليات الاصاع إلت الحكم ديما ار ية اتت اب ما
الميايير الدالية ?
إن الااجا يثبت بةنه يمكن التحايع ع ت الدماتير فل كثير من الداع التل ا ت من الم ات
الحاكمة فيها بالديما ار ية االتيددية الميامية االتدااع الم مل ع ت الم ة ،ااامث ة ع ت لك
كثيرة ن كر فيها ل اء الر ماء ببيض الداع إلت تيديع الدماتير التل ا تممح بتالل الرخيو
منص

الرخامة اكثر من اايتين كما حد

فل تانو منة  2000م اال زاخر منة  2008م

اك لك راندا منة 2015م اغيرها ،كما أن هناك داع ا تن

دماتيرها أصا ع ت الديما ار ية

ااانت ابات االتدااع الم مل ع ت الم ة كما ها الحاع فل دماتير الداع التل تيتمد نظام حكم
الفرد أا اامرة أا الحز الااحد.

)RecueiL des arret et decisions pp .21-22 ،1988 (1
) (2الاانان التةميمل لاتحاد اإلفريال ،ميتمد فل الدارة اليادية ع36و لم تمر ر ماء الداع االحكامات فل لامل ،التا ا 2000/7/11،م.
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اإلشارة إلت انه فل ظع انتشار مبادئ الديما ار ية اعالمة جيايا حاا اإلنمان االحريات

اليامة ،أصبحت الشيا

تنادا بيرارة يمان حااجها الميامية المتمث ة فل المشاركة بالحياة

اليامة اا تيار النظام الميامل ال ا ي بل

ماحاتها اتكان فيه الميادة ل دماتير التل ت دا

دارها كيامن لحكم الاانان.
دماتير داع اليالم اليام تن

إن اغ

ع ت ح الماا نين فل ا تيار من يحكمهم ايمث هم عن

ري اانت ابات الحرة االنزيهة ،ف م تيد صار الحكم الشمالية التا يدية منتشرة كما كان ع يه
اامر بالماب  ،حي

أن اغ

عت ا ا

الدماتير المياصرة تن

أن يكان نظام الحكم

ديما ار يا اياام ع ت التيددية الميامية االتدااع الم مل ع ت الم ة.
ثانيا :تضمين المعايير الدولية بالدساتير الحديثة
أن اامث ة ع ت لك كثيرة ،ن كر منها اإلعان الدمتارا الم جت ب يبيا منة 2011م ،ال ا
ين

فل مادته ع30و ع ت ح

انزيهة.

ع1و

الماا نين فل انت ا

من يمث هم عن

ري

انت ابات حرة

الاد تم التةكيد ع ت لك أييا بمشراا الدمتار ال يبل ال ا أعدته الهيخة التةميمية.

أييا يمكن كر الدمتار الم ربل لمنة 2011م ال ا ين

فل مادته ااالت ع ت أن عنظام

الح كم فل الم ر نظام م كية دمتارية ،ديما ار ية برلمانية اا تماعيةو ،كما تن

المادة ع11و

منه ع ت أن عاانت ابات الحرة االنزيهة االشفافة هل أماو مشراعية التمثيع الديما ار ل اان
الم ات اليمامية م زمة بالحياد التام إزاء المرشحين ،ابيدم التمييز بينهم و ع2و أييا يمكن كر
فل مادته ااالت ع ت أن ع مهارية نا

دمتار دالة نا إفريايا لمنة 1996م ،ال ا ين

إفريايا دالة ديما ار ية ات ميادة تاام ع ت الايم التالية....انظام الحكم الديما ار ل الااخم ع ت
تيدد ااح از ليمان المماءلة الشفافية االيانيةو

ع3و

) (1اإلعان الدمتارا ال يبل الم جت لمنة 2011م الصادر عن الم و الا نل اانتاالل ال يبل فل 2011/8/3م.
) (2انظر،دمتار المم كة الم ربية الصادر منة2011م االمنشار عبر الماجا  constiteproject.orgبتاريخ 2018/7/27م
) (3انظر ،دمتار نا إفريايا المنشار ع ت الماجاconstitute project.org :

100

مجلة اإلعالم والفنون

أييا ين
تن

العدد العاشر (سبتمبر )2022

السنة الثالثة

الدمتار الفنزاي ل لمنة 1999م ع ت الديما ار ية بةكثر من مايا ،حي

المادة الثانية منه ع ت أن عفنزايا دالة ديما ار ية اا تماعية تاام ع ت أماو الاانان
المادة المادمة ع ت أن عحكامة مهارية فنزايا الباليفارية ااا هزة الميامية

االيدالةو ،اتن

التل تشك ها ديما ار ية امتكان أبدا ديما ار ية اتشاركيه امنت بة اامركزية امتناابة اممخالة
اتيددية بم ة جاب ة لإلل اءو

ع1و

إن ما كر أعام من أمث ة لنصا
باتت تحر

الحدي

دمتارية ت كد ع ت إن اغ

ع ت أن تكان أنظمة حكمها ديما ار ية ،حي

أهم الميايير التل تايم ع ت أمامها أنظمة الحكم

داع اليالم باليصر

إن ه م اا يرة أصبحت من
ع ت لك بااتفاجيات

اصة بيد الن

ااإلعانات الدالية ااإلج يمية االدماتير الا نية.
ات در اإلشارة إلت انه ا يمكن الااع بان كافة داع اليالم باتت أنظمة حكمها ديما ار ية،
فبالرغم من أن بيض الداع تن

دماتيرها الا نية ع ت ا ا

أن تكان الم ة الحاكمة فيها

ديما ار ية،أا اص ت إلت الحكم به م ال رياة ،ابالرغم أييا من أن بييها أ رافا فل اتفاجيات
دالية تن

ع ت ا ا أن تكان اانظمة الميامية به م الداع ديما ار ية ،إا إن الااجا اليم ل
النظرية ،حي

ن دم ي ت ف تماما عن ت ك النصا

أكمع ا ه ع ت الصييد النظرا من حي

إن عديد من الداع تكان دماتيرها ع ت

تةكيدها ع ت الديما ار ية ااحترام ح

الشي

فل

ا تيار ممث يه عن ري انت ابات حرة اشفافة انزيهة ،إا إن الااجا اليم ل ي ت ف تماما عن
ت ك النصا

.

إن عديد من الداع تكان أنظمة الحكم فيها شمالية دكتاتارية اتم الاصاع إلت الحكم فيها
عن

ري

التحايع ع ت النصا

االمبادئ الدمتارية،ايتمثع لك فل تزاير اانت ابات أا

الاياء ع ت المنافمين اامتبيادهم أا التةثير ع ت إرادة النا بين حي

تصبح ه م اانظمة

دكتاتارية بالرغم من الصب ة الديما ار ية التل صب ت بها.
عماما إن التحايع ع ت النصا
االتفاات فيما بينها ب صا

الدمتارية امحااات احتكار الم ة ببيض الداع

احترامها لمبادئ الديما ار ية احاا

) (1انظر ،دمتار فنزايا لمنة 1999م اتيدياته ل اية 2009م ،المنشار ع ت الماجا constitute project.org
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ممالة انتشار ه م المبادئ االحكم الديما ار ل عالميا ،فيالم اليام

ليو كما كان ع يه الايا فل الماب  ،حي

ناحظ ت يي ار

ريا أر بيديد من الداع اع

اليااد المايية ،فحتت راميا بدمتارها ال ديد لمنة 1993م اتيدياته ين

ع ت إن اصاع

الرخيو إلت الم ة يتم عن ري اانت ابات المباشرة اليو كما كان ع يه الحاع بيهد ااتحاد
المافيتل ماباا ال ا كان ياام ع ت نظام الحز الااحد.
أييا امبانيا اليام ابيد اعتماد دمتار منة 1978م اتيدياته ،لم تيد كما كانت بيهد
ال نراع فرانكا ال ا حكم الباد منفردا المدة ت اازت متة اثاثين عاما متص ة احتت افاته منة
1975م ،حي

أن امبانيا أصبحت امن اعتماد الدمتار ب د ديما ار ل ينت

فيه الماا نين

ممث يهم ايتم فيه التدااع الم مل ع ت الم ة اينتهل ال يار الديما ار ل الماخد عالميا.
ك لك يمكن الااع بان حتت الداع التل كانت تدعت الديما ار ية اتتحايع ع يها أصبحت
إن ه م

تحترمها ا لك بتكريو مبدأ التدااع الم مل ع ت الم ة كال مهارية التانمية،حي

اا يرة كان يصع فيها الرخيو إلت الم ة عن ري اانت ابات الكنها كانت تاصف بالصارية
اتصع نمبة الفاز فيها إلت أكثر من  %90كما حصع فل اانت ابات الرخامية لمنة 2004م.

ع1و

فتانو اليام أكثر ديما ار ية ايتم التنافو فيها ع ت الحكم من كافة الما نين ال ين تتاافر فيهم
شرا

الترشح ،ا لك كما حصع باانت ابات الرخامية لمنة 2014م التل فاز فيها الرخيو

الماب البا ل جاخد المبمل بنمبة  %55ماابع  %45من ااصاات لمنافمه المرزاجل.

ع2و

أييا يمكن اإلشارة لانت ابات التل ت يها أييا منة 2019م االتل فاز فيها الرخيو الحالل
جيو مييد بنمبة  %72ماابع  %28من ااصاات لمنافمه نبيع الاراا ،ابالتالل ت ار ا ما
اعتاد ع يه التانميان بان يكان نمبة الن اا تفا .%90
عماما يمكن الااع بان ااهتمام أصبح يتزايد بالديما ار ية ع ت الصييدين الا نل االدالل
مااء من الناحية النظرية بالن

ع ت لك بالدماتير الحديثة اااتفاجيات الدالية أا من الناحية

اليم ية اممارمات الداع.

) (1بن ع ل يفاز باانت ابات الرخامية ،بر منشار ع ت اانترنت عبر ماجا المصار عبر الراب ar.webmanagencenter.com :
) (2جاخد المبمل رخيما لتانو ،ماجا جناة اليربية اإل بارية بتاريخ 2014/12/21م.
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إن شرعية أنظمة الحكم إ ا أصبحت مرتب ة بمفهام الديما ار ية اأصبحت ه م اا يرة
مييا ار مهما لاصف نظام حكم ميين بةنه شرعل من عدمه ،افل ه ا الشةن يمكن را عدة
تما ات أهمها ما ها ميمان الديما ار ية ؟ اهع لها صارة ااحدة ؟ اما ها مصدر ميمانها
؟ امناام بدرامة لك بالم

الثانل:

المطلب الثاني  :مضمون الديمقراطية كأهم معيار لشرعية أنظمة الحكم
إن التحمماات الفكريممة اعالمممة مبممادئ الديما ار يممة احامما اإلنمممان التممل مرأت ببممدايات الاممرن
الااحممد االيشممرين أدت إلممت م البممات شمميبية بيممرارة مااكبممة التش مرييات الا نيممة له م م التحمماات
بكاف ممة داع الي ممالم ،ابالت ممالل ب ممدا تي مممين ت ممك المب ممادئ بش ممكع صم مريح بكاف ممة الدم مماتير الا ني ممة
الحديثة .أييا ،اكما تمت اإلشارة ممباا ،هناك عديد من ااتفاجيات الدالية التمل نصمت ابشمكع
صريح ع ت مييار الديما ار ية باعتبارها المييار ااهم لاصف أنظمة الحكم بالشرعية اباعتبارهما
أييا ح من حاا اإلنمان.
إ ا مممنحااع تحديممد ميمممان ه م ا المييممار أا الصممارة المث ممت ل ديما ار يممة الحايايممة التممل ت بممل
الهدف من الن

ع يها ع ت الصييدين الا نل االدالل.

إن الديما ار ية مفهام ماما ماهم فل إثراخه عديد من المفكرين االباحثين ابم اات متيددة،
ك ممع حمم م

تص ممارم ،امت ممةثرين ف ممل ل ممك ب ممالظراف االمي ي ممات االمب ممادئ االميتا ممدات الت ممل ك مماناا

يييشممان فممل ظ همما ،إن لممك أد إلممت اا ممتاف ب صمما

تفاصمميع المفهممام رغممم اتفمماجهم حمماع

اإل مممار اليم ممام لم ممه ،الام ممد أد إلم ممت ا م مماد صمممار متيم ممددة ل ديما ار يم ممة اتيريفم ممات م ت فم ممة تيكم ممو
إيديالا يات اايييها.
إن التيريفات المتيددة ل ديما ار ية تتف بشكع عمام ع مت أنهما مشماركة الشميا بشمكع مباشمر
أا غير مباشر فل تميير ش ان الباد اتحديد الميامات اليامة ل دالة ،ا لك با تيار ممن يممث هم
فل الم ة ،فااماو الاانان الدالل ي كر بان الديما ار ية همل عنظمام مياممل يامام ع مت مشماركة
الشي

فل الحكم  ،ابةنها نظام ميامل يتصف .....باحترام الش صية اإلنمانية و

) (1انظر salmon(Jean)J Dictionnaire du droit international public , BuuxeLLes, 2001 , p.319 . ،
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الاانانيمممة م م مااء ع م ممت الممم ممتا ال مما نل أا الم ممدالل ،ابم ممالنظر

ل ممارمممة اليم يممة ل ديما ار يممة بممداع اليممالم امممن مماع الت ممار الداليممة ب صمما

أزمممات شممرعية

أنظمممة الحكممم  ،ناحممظ إن أهممم صممارة مممن صممار الديما ار يممة االتممل أصممبحت تممماد اليممالم هممل
اانت ابممات  ،فه م م الصممارة باتممت ااكثممر انتشمما ار اشممياعا اميتمممدة بةغ م
با تيار حكاماتها اع ت اامتفتاء ب صا

داع اليممالم فيممما يتي م

إجرار دماتيرها.

إن داع اليممالم أالممت اهتماممما كبي م ار باليممة اانت ابممات كامممي ة لتحاي م الديما ار يممة مممن مماع
الن

ع ت لك بااتفاجيات االمااثي الدالية ،فه م اا يرة ت كد ع ت إن اانت ابات هل الامي ة

الفيالة لممارمة الديما ار ية اكح من حاا اإلنمان االتل يتم من الها ممارمة كافة الحاما
الميامية اا ر  .إن اامث ة ع ت لك كثيرة ع ت الصييدين الا نل االدالل ايمكن اإلشارة إلمت
بييها فل التالل:

أوال  .النصون الوطنية :
إن اغ

داع اليالم باتت تن

فل دماتيرها ع ت الديما ار يمة كمييمار احيمد لشمرعية نظمام

الحكم ابةن اانت ابات هل الامي ة الشرعية ل اصماع إلمت المم ة .فرامميا ااتحاديمة ممثا يمن
دم م ممتارها الح م ممالل الص م ممادر م م ممنه 1993م ف م ممل الم م ممادة ع3و فام م مرة ع3و من م ممه ع م ممت أن عاام م ممتفتاء
ااانت ابات الحرة هل التيبير ااع ت المباشر عن م ة الشي و
كم م لك ت ممم ال ممن
2011م .حي

ع ممت اانت اب ممات ب مماإلعان الدم ممتارا الم ج ممت لدال ممة ليبي مما الص ممادر م ممنه

نصت المادة ع30و منمه ع مت ا ما انت ما

ليبيا من جبع الشي

ع1و

مباشرة

أعيماء المم تمر الما نل اليمام فمل

ع2و

ع مت اانت ابمات بشمكع مباشمر فمل الممادة ع2و

أييا الدمتار الم ربل لممنة 2011م يمن

التل تي ن بةن عالميادة لألمة ،تمارمها مباشرة بااممتفتاء ،ابصمفة غيمر مباشمرة باامم ة ممث يهما،
ات ت ممار اام ممة ممث يه مما ف ممل الم مم ممات المنتمي ممة ب ممااجتراا الح ممر االنزيه ممة االمن ممتظمو كم مما تن ممااع

)  (1انظر .دمتار ااتحاد الرامل الصادر منه  1993م اتيدياته  ،منشار ع ت شبكة المي امات الدالية عبر ماجا
2018/7/27م .عبر الراب  ، http://cutt.us/q3ARiتاريخ الزيارة 2022/6/5م
) (2انظر .اإلعان الدمتارا ال يبل الم جت لمنة 2011م ،مر ا ماب ،

. 7-6
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الدمتار اانت ابات فمل الممادة ع11و أييما االتمل تمن
هل أماو مشراعية التمثيع الديما ار لو

بمان عاانت ابمات الحمرة االنزيهمة االشمفافة

ع1و

كما أن دمتار دالة نا إفريايا لمنة 1996م ن
ع1و فارة ع3و االتل تن

ها أييا ع ت اانت ابات فل الممادة

ع ت أن ال مهارية تاام ع ت م ة من الايم من بينهما عااجتراا اليمام

ل بممال ين ،االم م ع اليممام المما نل ل نمما بين ،ااانت ابممات الداريممة ،انظممام الحكممم الممديما ار ل الامماخم
ع ت تيدد ااح از ليمان المماءلة االشفافية االي نيةو

ع2و

أما الدمتار الماريتانل لمنة 1991م اتيدياته ل اية منة 2017م فين
المتي

بالحاا الميامية ع ت أن عالشي

ها أييا بال زء

ها مصمدر كمع مم ة االمميادة الا نيمة م مك ل شمي

يمارمها عن ري ممث يه المنت بين اباام ة ااممتفتاءو كمما نم

أييما بالممادة ع2و ممن البما

اااع ع ت ت ريم ااناابات اليمكرية ااعتبارها من ال راخم التل ا تما بالتااام.

ع3و

اأ ي م ار يمكممن اإلشممارة أييمما ل دمممتار التركممل لمممنة 1982م ال م ا ن م

ع ممت اانت ابممات

ااعتبرها ااداة التل تمكن الماا نين من المشاركة فل الحياة المياممية ،حيم

الممادة ع67و

تمن

منه ع ت انه عل ما نين الح فل التصايت االترشح االمشماركة فمل الحيماة المياممية ممااء بصمفة
ممتا ة أا من اع حز ميامل اتكان المشاركة فل اامتفتاء افاا ل شرا المنصا

ع يهما

فل الاانان ات ر اانت ابات افاا لمبادئ ااجتراا الحر االمتمااا االمرا االمباشر االيام ،افاا
لمبدأ الفرز الي نل لألصااتو

ع4و

ثانيا :النصون الدولية.
إن الم ماعة الدالية أصبحت تالل ماياا الديما ار ية اهتماما بال ا ا لك كنظام حكم
تت ا أليه كافة الشيا باليالم ،اباتت تميت إلت نشر ه ا النظام ع ت أاما ن ا ليحع محع
أنظمة الحكم التا يدية التل كانت تاام ع ت حكم الفرد أا الياخ ة أا الابي ة ابييدا عن التيددية
االتدااع الم مل ع ت الم ة.

) (1انظر.دمتار المم كة الم ربية الصادر منة 2011م ،مر ا ماب ،

.4

) (2انظر ،دمتار نا إفريايا لمنة 1996م اتيدياته ،مر ا ماب

.12

) (3انظر،دمتار ال مهارية اإلمامية الماريتانية الصادر فل 1991/7/20م اتيدياته ل اية منة 2017م االمنشار ع ت ماجا الرشاد لترجية الثاافة االديما ار ية
االحكامة الرشيدة فل ماريتانيا عبر الراب 5، http://cutt.us/tFFEDمايا 2022م
) (4انظر ،الدمتار التركل لمنة 1982اتيدياته ل اية منة 2011م المنشار بالماجا constitueproject.orgبتاريخ  29يناير 2019م
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إن الم ماعة الدالية حرصت اباليديد من المنامبات بالن

ع ت الديما ار ية كنظام حكم

اع ت اانت ابات كامي ة احيدة ل اصاع له م ال اية،ان كر من ه م النصا

ع ت مبيع المثاع

المادة ع21و من اإلعان اليالمل لحاا اإلنمان ،الصادر عن ال ميية اليامة لألمم المتحدة
ع ت أن ع إرادة الشي

بتاريخ  10ديممبر 1948م ،االتل تن

هل منا م ة الحكم ،اي

أن تت ت ه م اإلرادة من اع انت ابات نزيهة ت ر داريا ابااجت ارا اليام اع ت جدم المماااة
بين النا بينو

ع1و

أييا ن
ع25و االتل تن

اليهد الدالل ال ا

بالحاا المدنية االميامية ع ت اانت ابات فل المادة

ع ت انه يح لكع ماا ن دان أا ا ه من ا ام التمييز أن عينت

فل انت ابات نزيهة ت را داريا ابااجتراا اليام اع ت جدم المماااة بين النا بينو
أييا ميثا باريو لمنة 1990م ن
إرادة الشي

اينت
ٌ

ع2و

ها أييا ع ت أن عالحكامة الديما ار ية تاام ع ت

الميبر عنها بشكع دارا باام ة انت ابات حرةو كما ن

الميثا

ع ت أن

عالديما ار ية التمثي ية االتيددية تفترض المم الية ت ام اانت ابات االتزام الم ات اليامة باليمع
افاا ل اانان احيادية الاياءو

ع3و

ك لك اعتبرت ااتفاجية اامريكية لحاا اإلنمان لمنة 1969م اانت ابات ح من حاا
اإلنمان ،حي

نصت فل المادةع23و بالفارة ااالت ع ت ح اإلنمان فلع أن ينت

اينت
ُ

فل انت ابات نزيهة ت را داريا بااجتراا اليام اع ت جدم المماااة بين النا بين ابالتصايت
المرا اتيمن التيبير الحر عن إرادة النا بينو

ع4و

) (1اإلعان اليالمل لحاا اإلنمان الصادر عن اامم المتحدة بتاريخ 1948-12-10م.
) (2اليهد الدالل ال ا
)  ( 3ميثا

بالحاا المدنية االميامية  ،اعتمد بما

أارابا ال ديدة الميراف بميثا

جرار ال ميية اليامة رجم 16 ،2200ديممبر 1966م.

باريو الصادر عن م تمر اامن االتياان فل أارابا ،منشار ع ت الراب

www.osse.org/mc/39516?downLoad=true
) (4ااتفاجية اامريكية لحاا اإلنمان ،أجرت فل نافمبر منه 1969م.
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كما نصت المادة ع24و من الميثا اليربل لحاا اإلنمان لمنة 2004م ع ت اانت ابات
كرت بان لكع ماا ن الح

حي

فل عترشيح نفمه أا ا تيار من يمث ه ب رياة حرة انزيهة

اع ت جدم المماااة بين كافة الماا نينو
اب صا

ع1و

منظمة اامم المتحدة ،فت در اإلشارة إلت أن ال ميية اليامة أصدرت عديد من

الا اررات التل تتنااع اانت ابات اتح

الداع ع ت ااعتماد ع يها كامي ة لدعم الديما ار ية

ايمان الحاا الميامية ،ايمكن اإلشارة هنا إلت الارار رجم  157/43لمنة 1988م ال ا
اعتمدته ال ميية اليامة فل دارتها اليادية رجم ع43و ،اال ا كان تحت عناان زيادة فيالية مبدأ
إ راء انت ابات دارية انزيهة ،اال ا تم فيه التةكيد ع ت النصا

المتي اة باانت ابات االااردة

فل كع من اإلعان اليالمل لحاا اإلنمان االيهد الدالل ال ا

بالحاا المدنية االميامية

ال ان يارران بان م ة الحكم مصدرها اامامل ها إرادة الشي

الميبر عنها فل انت ابات

دارية انزيهة .كما نصت الفارة الثانية من الارار ع ت أن ال ميية اليامة لألمم المتحدةع ت كد
اجتناعها بان اانت ابات الدارية النزيهة عنصر يرارا ا غنت عنه فل ال هاد المتااص ة
المب الة لحماية حاا امصالح المحكامينو

ع2و

كما يمكن اإلشارة إلت جرار ال ميية اليامة رجم 146/44لمنة 1989م االمينان ها أييا
بزيادة فيالية مبدأ إ راء انت ابات دارية انزيهة ،حي
اليامة عتي ن إن تارير إرادة الشي

يمت زم عم ية انت ابية تافر ل ميا الماا نين فرصة متكافخة

لترشيح أنفمهم ااإلداء بآراخهم المياميةو.
ات

تن

الفارة الثالثة منه ع ت أن ال ميية

ع3و

اإلشارة إلل إن ال ميية اليامة أصدرت ج اررات عدة افل دارات متتالية ت كد مييها

ع ت تيزيز دار اامم المتحدة فل زيادة فيالية مبدأ إ راء انت ابات دارية انزيهة اتش يا عم ية
اجامة الديما ار ية ن كر منها الارار رجم  150/45لمنة 1990م االارار  137/46لمنة 1991م

) ( 1

امية الداع اليربية ،م و ال امية ،الميثا

اليربل لحاا

اإلنمان الصادر فل 23مايا 2004م ،منشار ع ت الراب

2022/5/6 hrLibrar.umn.edu/arab/aoo3-2 htmLم
) (2اامم المتحدة ،ال ميية اليامة ،جرار رجم 1988/12/8 ،157/43م اثياة رجم A/RES/43/157
) (3اامم المتحدة ،ال ميية اليامة ،إجرار رجم  146،15/44ديممبر 1989م ،اثياة رجم A/RES/ /44/146
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اك لك الا اررات  190/49ا 129/52ا 173/54ل مناات 1994م1997،م1999،م ،ع ت
التاالل.
اع ت الصييد اليم ل ،اباإلشارة لازمات التل عصفت بيديد من داع اليالم،ناحظ بان
الم ماعة الدالية فل إ ار المنظمات اليالمية ااإلج يمية ت ا لحع ت ك اازمات المتي اة
بالصراا ع ت الم ة إلت اانت ابات باعتبارها الامي ة الاحيدة التل تيبر عن إرادة الشي
بشكع مباشر اباعتبارها أييا تيمن تحاي الديما ار ية االمشاركة الميامية ل ماا نين اصة
عندما تكان حرة انزيهة اشفافة ،ااامث ة ع ت لك كثيرة ن كر منها أزمة كمباديا حي
ال ميية اليامة فل جرارها رجم  44/22بشهر نافمبر لمنة 1989م بالمماا ل شي

دعت

الكمبادا

بممارمة حاه فل تارير مصيرم عن ري إ راء انت ابات حرة نزيهة اديما ار ية اتحت إشراف
دالل.

ع1و

أييا ات

م و اامن الدالل نفو الماجف ب صا

الي ار حي

انه

من م و

الحكم اليراجل اانتاالل بتبنل

ة اايحة ا داا زمنيا لكتابة دمتار ل باد أاا راء انت ابات

ديما ار ية بناء ع ت لك الدمتار.

ع2و

كما دعت اامم المتحدة أييا إل راء انت ابات رخامية ابرلمانية لحع أزمة الصراا ع ت
الم ة فل ليبيا الاد تم التةكيد ع ت لك من المبياثين اامميين إلل ليبيا فل أكثر من منامبة
باإلحا ات التل تم تاديمها لم و اامن حي

أنهم يراا بان اانت ابات هل الممار الم يم

ال ا يمكن من اله إنهاء اازمة.
الاد أكدت ال نة الدالية الرباعية ال اصة ب يبيا االمكانة من بيثة اامم المتحدة اااتحاد
اافريال اااتحاد اااربل ا امية الداع اليربية فل شهر مايا  2015ع ت يرارة اليمع من
أ ع إ راء انت ابات رخامية ابرلمانية فل ليبيا ابةن لك يمثع الممار الاحيد إلنهاء اازمة.

) (1انظر ،اامم المتحدة  ،ال ميية اليامة ،جرار رجم  22/44عالحالة فل كمبادياو  15نافمبر 1989م ،اثياة رجم A/RES/44/22
) (2انظر ،جرار م و اامن الدالل رجم  1511بشان الي ار الصادر فل 2003/10/16م ،اثياة رجم S/RES/1511

108

مجلة اإلعالم والفنون

أييا ب صا

العدد العاشر (سبتمبر )2022

السنة الثالثة

ماريا دعل المبيا

ااممل لها عمتيفان دا ممتا ار و فل احا تة أمام

م و اامن بتاريخ 2017/12/19م إلل إ راء انت ابات حرة انزيهة تيمن مشاركة كافة
الماريين لحع اازمة ادعل م و اامن إلت دعم ه ا الممار.
أييا يمكن اإلشارة ،انحن بصدد تنااع م اك الم ماعة الدالية بال صا

 ،إلل اهتمام

اا يرة ،ا اصة منظمة اامم المتحدة ،باانت ابات أثناء تيام هم ما الحكامات التل تصع إلت
الم ة عن

ري

ااناا

ع ت الحكامات المنت بة ،فيادة ما ترفض الم ماعة الدالية

ااعتراف بالم ات التل تصع إلل الحكم به م ال رياة،ااامث ة ع ت لك كثيرة ن كر منها ما
منة1991م ع ت الحكامة المنت بة ،حي

حصع بهايتل بيد اناا

ااناابيين من جبع اامم المتحدة االم ماعة الدالية ،الاد ترت

لم يتم ااعتراف بحكامة

ع ت لك تد ع عمكرا تم

بما بة إزاحة حكامة ااناابيين أااعادة الحكامة المنت بة ل حكم بيد ات ا عدة ج اررات من
م و اامن ب صا

ه م اازمة.

أييا يمكن كر عدم اعتراف اامم المتحدة االم ماعة الدالية بشرعية الرخيوع لاران
انه رفض التنحل عن الم ة بيد

باغباو المنتهية اايته بماحع الياج منة 2011م ،حي

مارته فل اانت ابات الرخامية افاز منافمة عالحمن اثاراو ال ا اعتبرته اامم المتحدة الرخيو
الشرعل لماحع الياج.

ع1و

إن المااب الدالية متيددة اع اليااد الثاثة المايية االتل نمت

منها بةن التيامع

الدالل ما اازمات الدالية المتي اة بنظام الحكم ي كد بةن اانت ابات هل الامي ة المث ل لحع
ت ك اازمات ،ابةنها اآللية الحاياية ل تيبير عن إرادة الماا نين االتل تيمن مشاركتهم الميامية
ع ت النحا ال ا تم الن

ع يه فل المااثي االمياهدات الدالية.

ايمكن الااع فل ه ا الماام بةنه ابالرغم من تيدد النصا

ع ت الصييدين الا نل

االدالل اك لك الممارمات الدالية التل ت كد ع ل أن اانت ابات هل الصارة المثالية ل ديما ار ية
االامي ة الفيالة لحع النزاعات المتي اة بالصراا ع ت الم ة ،إا انه ا يمكن ال زم بةن كافة

) (1اازمة الميامية فل ماحع الياج  ،ريدة الحياة ال ديدة ،عدد  5432،18ديممبر 2010م،
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الحكامات التل تصع إلل الم ة عن ري اانت ابات هل حكامات ديما ار ية أا أنها ت تزم
باحترام مبادئ حاا اإلنمان .
إن اانت ابات ا تيتبر إ ا فل حد اتها المييار الاحيد لاصف الحكامات بةنها
ديما ار ية،أا لنزا ه م الصفة عنها ،حي

ناحظ بةن هناك عديد من الحكامات اص ت إلت

الم ة عن ري اانت ابات الكنها حكامات شمالية ترمخ نظام حكم الفرد اا تراعل ميايير
حاا اإلنمان االحريات اليامة،فيمكن الااع إ ا بةنه يتم أحيانا الاصاع إلل الم ة بتزاير
اانت ابات أا بمن جاانين اانت ابات من فخة ميينة الكيفية ميينة ت دم مصالح ت ك الفخة
اتيمن بااخها فل الم ة .ل لك حرصت المااثي الدالية ع ل يرارة أن تكان اانت ابات حرة
انزيهة اشفافة ادارية ،فكافة ه م الميايير يتا

تاافرها فل اليم ية اانت ابية لكل ا تاصف

بةنها شك ية أا صارية.
أييا ت

اإلشارة إلل إن الداع اليظمت الم ثرة فل م و اامن انته ت امازالت

تنتهل ميامة ازداا ية الميايير أا ما ييرف بالكيع بمكيالين فل التيامع ما بيض اازمات
الدالية المتي اة بشرعية أنظمة الحكم ،فالاايات المتحدة اامريكية ع ت مبيع المثاع ترفض
التيامع ما بيض الحكامات اتنيتها بةنها دكتاتارية ااص ت إلت الم ة ب رياة غير شرعية
الكنها تتيامع فل نفو الاجت ما داع ا تيترف أصا بالديما ار ية فل نظامها الميامل الم
ت ر أا انت ابات من نشةتها .ا شك بان ل مصالح الميامية ل داع اليظمت ا اصة الاايات
المتحدة اامريكية دار أمامل فل ه ا الشةن في ت مبيع المثاع ن د أن الرخيو الفنزاي ل عهاغا
تشافيزو الميراف بمياداته امريكا ااامبريالية ابالرغم من انه اصع إلت الم ة عن
اانت ابات إا أن حكامته كانت تاصف ب ير الشرعية من جب هم.

ع1و

ري

بينما ن د ه م الداع تايم

عاجات جاية دا ما داع لم ت ر انت ابات ع ت اإل ا .
إن الاايات المتحدة اح فاخها رفياا اييا ااعتراف بنتاخل اانت ابات التشرييية
الف م ينية منة  2006التل فازت فيها حركة حماو ،حي

اعتبراا ان ه م الحركة غير شرعية

اان تم انت ابها مراعاة لمصالح ح يفهم اامتراتي ل امراخيع.
) (1انظرD'aspremont L'ETAT ،
 Nou- democratique en droit internationalمشار إليه فل الشيبانل أبا هاماد ،مر ا ماب ،
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إن الداع ال ربية رفيت أييا ااعتراف بنتاخل اانت ابات الرخامية اإليرانية منة 2009م،
التل فاز فيها الرخيوع محماد احمدا ن ادو متهمينه بتزاير اانت ابات اكان لك بفترة الصراا
الحاد بين الاايات المتحدة اامريكية اح فاخها ما إيران بمب

برنام ها النااا.

إ ماا يمكن الااع بةن كافة الممارمات التل تاام بها بيض الاا اليظمل ،المشار إليها
أعام ،ا تينل بان الم ماعة الدالية ا تالل اهتماما بممالة شرعية أنظمة الحكم أا
ديما ار يتها ،حي

اثبت التيامع الدالل بان المنظمات الدالية االداع كافة تتد ع يد

ااناابات اليمكرية التل ت يح بةنظمة الحكم الشرعية ا لك كما حد

فل هايتل اماحع الياج

ا مهارية مالل منه 2013م ،اك لك التد ع اإلفريال فل ميراليان ال ا نف ته الم ماعة
ااجتصادية لداع غر أفريايا بمباركة من م و اامن فل ج اررم رجم ع1181و لمنة 1998م.

ع1و

أييا تم التةكيد ع ت لك بالنصا
اإلشارة إليها ممباا االتل تح

الااردة بااتفاجيات الدالية ااإلج يمية التل تمت

ع ت الديما ار ية اتدعم ال هاد المب الة فل مبيع تحاياها ،الكن

لك ا يينل عدم تةثر ممالة شرعية أنظمة الحكم فل الممارمات الدالية بالياامع المتي اة
بالمصالح االياجات شانها فل لك شان غالبية مبادئ الاانان الدالل االياجات الدالية ،حتت
اان كان ه ا التةثير ا ي نفل الااعدة اليامة المتي اة بشرعية نظام الحكم االتل أبدت بها ال ماعة
الدالية اهتماما كبي ار اع اليااد المايية ،اامر ال ا أد إلل ندرة ااناابات اليمكرية باليالم
اليام ااتماا رجية الداع التل تيتمد نظام اانت ابات ل اصاع إلل الم ة.

) 1انظر،جرار م و اامن الدالل رجم ع1181و بشان الحالة فل ميراليان ،اثياة رجم s/RES/1181
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الخاتمة
بد ارممة مايمماا ميممايير شمرعية أنظمممة الحكممم فمل الاممانان الممدالل اممد الت ممار الم ا لحم
بها ن

إلل النتاخل االتاصيات التالية:

أوال :النتائج
-1إن ممممالة شممرعية نظممام الحكممم لممم تيممد مممن المممماخع التممل تممد ع يمممن الن مما المحفمماظ
ل ممداع ،ب ممع إنه مما بات ممت م ممن المااي مميا الت ممل تت ممد ع بش ممةنها الم ماع ممة الدالي ممة ع ممن ريم م
المنظمات الدالية ااإلج يمية التل أصبحت تايم أنظمة الحكم االت يرات التل ت أر ع يها.
-2هناك مااب اممارمة دالية تشير إلل ا اد جاعدة عرفية تتب ار افل ار التكاين تتي
بتحديمد ميمايير اايمحة يتا م

تاافرهما فمل نظمام الحكمم لكمل ياصمف بةنمه نظمام شمرعل امممن

أهم ه م الميايير أن يكمان النظمام المياممل منبثاما عمن انت ابمات حمرة اشمفافة انزيهمة اداريمة
يممممح فيهمما ل شممي

بالمشمماركة بكممع حريممة فممل ا تيممار مممن يمث ممه اان تكممان ه م م اانت ابممات

محكامة باانان انت ابات ادمتار ممتفتل ع يه من الشي .
-3إن الص مراا الممدالل اتيممار المصممالح الميامممية اااجتصممادية بممين ال مداع اتممةثير الممداع
الكبر ماهم مماهمة كبيرة فل عدم تمريا ترميخ الااعدة اليرفيمة المتي امة بالميمايير الاا م
تاافرها لاصف نظام الحكم بالشرعل ابالتالل فان الااعدة تتب ار بشكع ب ئ.
ثانيا :التوصيات
-1إن اانت ابممات الح مرة االنزيهممة االشممفافة تحتمماج إلممت رجابممة داليممة عنممد إ راخهمما اصممة بالممداع
حديث ممة اليه ممد بهم م م اآللي ممة  ،ابالت ممالل نات ممرا إنش مماء أ هم مزة تابي ممة ل منظم ممات الدالي ممة ااإلج يمي ممة
االت ميات الدالية الم ت فة تكان مهمتها الايام به ا الدار نبا إلت ن

ما م ممات الم تما

المدنل.
-2ناتمرا إبمرام براتاكماع مما

يتي م بتحديمد الميممايير التمل ي م

يتم اصفها بةنها حرة اشفافة انزيهة ادارية.
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قائمة المصادر والمراجع
المصادر
أوال :وثائق األمم المتحدة :
 -1اتفاجية فيينا لاانان المياهدات ،فيينا1969 ،م.
 -2اليهد الدالل ال ا

بالحاا المدنية االميامية ،نيايارك1966 ،م.

 -3اإلعان اليالمل لحاا اإلنمان ،باريو1948 ،م.
 -4جم م اررات ال ميي ممة اليام ممة لألم ممم المتح ممدة ،ال ميي ممة اليام ممة ،الاث مماخ الرم مممية ،م ممناات -1988
.2014-1992-1991-1989
 -5جم م اررات اما ممررات م ممو اام ممن ،م ممو اام ممن ،الاث مماخ الرم مممية ،م ممناات -1994-1993
.2012-2011-2010-2003-1998-1995
 -6ما ز ااحكام االفتماا اااااممر الصمادرة عمن محكممة اليمدع الداليمة  ،1991-1948نيايمارك،
منشارات اامم المتحدة1992 ،م.
 -7ما ز ااحكام االفتماا اااااممر الصمادرة عمن محكممة اليمدع الداليمة  ،1996-1992نيايمارك،
منشارات اامم المتحدة1998 ،م.
 -8ما ز ااحكام االفتماا اااااممر الصمادرة عمن محكممة اليمدع الداليمة  ،2007-2003نيايمارك،
منشارات اامم المتحدة2008،م.
 -9ميثا اامم المتحدة ،مان فرانميمكا1945 ،م.
ثانيا :المواثيق التأسيسية والمعاهدات
 -1الميثا اليربل لحاا اإلنمان ،تانو2004 ،م.
 -2الاانان التةميمل لاتحاد اإلفريال ،لامل2000 ،م.
 -3ميثا أارابا ال ديدة ،م تمر اامن االتياان ااارابل ،باريو1990 ،م.
 -4ميثا

امية الداع اليربية ،الااهرة1946 ،م.

ثالثا  :الدساتير
 -1اإلعان الدمتارا ال يبل الم جت لمنة 2011م اتيدياته.
 -2دمتار ااتحاد الرامل لمنة  1993اتيدياته ل اية منه 2014م.
 -3دمتار المم كة الم ربية لمنة 2011م.
 -4دمتار ال مهارية اإلمامية الماريتانية لمنة 1991م اتيدياته ل اية 2017م.
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 -5دمتار ال مهارية التركية لمنة 1982م اتيدياته ل اية منه 2011م.
 -6دمتار مهارية نا إفريايا لمنة 1996م اتيدياته ل اية منة 2012م.
 -7دمتار مهارية فنزايا الباليفاريه لمنة 1999م اتيدياته ل اية منه 2009م.
المراجع
أوال  :الكتب
 -1الشيبانل أبا هاماد ،الديما ار ية فل الاانان الدالل بين المشراعية االااة ،بيرات،مركز
درامات الاحدة اليربية1،2017 ،م.
 -2بن

عامر تانمل،

جانان الم تما الدالل المياصر،ال زاخر،

دياان

الم باعات

ال اميية4،2003 ،م.
 -3ه عدنان الدارا ،الاانان الدمتارا االنظم الميامية ،منشارات ال امية المفتاحة ،راب و،
1،2002م.
 -4عبد اليزيز رميان ال

ابل ،ت يير الحكامات بالااة ،درامة فل الاانان الدمتارا االاانان

الدالل اليام ،اإلمكندرية ،دار ال امية ال ديدة،
 -5عمران الصفرانل ،م و اامن اح

2013 ،م.

التد ع ل رض احترام حاا اإلنمانعدرامة جانانيةو ،

بن ازا ،منشارات امية جاريانو1،2008 ،م.
 -6محمد ه بداا ،مد ع إلت الياجات الدالية ،بيرات ،دار النهية اليربية،

1972 ،م.

ثانيا  :البحو والمقاوالت
 -1أحام ناارا ،ت ار ا الميادة فل ظع التحاات الدالية ،م ة دفاتر الميامة االاانان،ال زاخر،
اليدد الرابا2011 ،م.
 -2اازمة الميامية فل ماحع الياج ،ريدة الحياة ال ديدة ،عدد2014 ،5432م.
 -3عبد اليزيز الناييت،اشت ار يه حاا

اإلنمان ،الم ة الم ربية لإلدارة المح ية االتنمية،

عدد1999 ،18م.
 -4ع ل يفر ااد ،مفهام الديما ار ية ،مااع منشار ع ت شبكة المي امات الدالية عبر ماجا
ك ية اآلدا

ب امية بابع ع ت الراب http://cutt.un/v5yao
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