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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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القانون الدويل وغزو أوكرانيا

ال خيتلف املتابعون يف أنَّ الدول اليت أدانت تصرفات روسيا ال حتاول محاية أوكرانيا ومواطنيها 
فحسب، بل تدافع أيضاً عن مبدأ يقرر أنَّ العالقاِت بني الدول جيب أْن حتكمها املبادئ القانونية.

وقد غادر سفري روسيا لدى األمم املتحدة، فاسيلي نيبينزاي، جملس األمن الدويل قبل خطاب 
املتحدة  الوالايت  وتنازعت   ،2022 يناير   31 االثنني،  يوم  سريجي كيسليتسيا،  أوكرانيا  سفري 
وروسيا يف جملس األمن الدويل بشأن أوكرانيا، حيث وصفت واشنطن تصرفات موسكو أبهنا هتديٌد 
للسلم واألمن الدوليني، بينما سِخر مبعوث الكرملني من اجتماع يوم االثنني ووصفه أبنه »حيلُة 

عالقاٍت عامة«.
الغزو الروسي ألوكرانيا هو عمل عدواين واضح وانتهاك صريح للمادة 24 من ميثاق األمم 
املتحدة، اليت حتظر »استخدام القوة ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة«. 
ويف خطابه الذي أعلن فيه اهلجوم على أوكرانيا، قام الرئيس فالدميري بوتني مبحاوالت خمتلفة لتربير 
تصرفات روسيا. وأشار إىل ما وصفه ابنتهاكات الغرب للقانون الدويل يف كوسوفو والعراق وليبيا. 

لكنها - بغض النظر عن االختالفات بني هذه القضااي - ال تعطي أية شرعية لتحركات روسيا.
وابإلشارة مباشرة إىل ميثاق األمم املتحدة، جادل بوتني أيضاً أبن الغزو كان عماًل للدفاع 
عن النفس وهو مصمم حلماية كل من روسيا واجليوب االنفصالية يف دونباس من هجوم أوكرانيا 
وحلف مشال األطلسي. وهذه اّدعاءات ابطلة حيث مل تطلق أوكرانيا وال حلف الناتو ومل يكوان على 
وشك إطالق أيِّ هجوم من هذا القبيل. ومبا أنَّ هذه اجليوب ليست دواًل مستقلة )على الرغم من 
حقيقة أن روسيا اعرتفت هبم على هذا النحو(، فال ميكنها مطالبة دولة أخرى ابلدفاع عنها. ويف 
كل األحوال، يف الفرتة اليت سبقت الغزو، كانت القوة املوجهة إىل اخلارج من اجليوب أكرب بكثري 

مما كانت موجهة ضدها.
القوة غري  أو استخدام  املدنيني،  تعمدوا استهداف  إذا  اهتاماٍت  الروس  اجلنود  يواجه  وقد 

القانون الدولي وغزو أوكرانيا

انطوين داوركن*

* زميل أول للسياسات يف اجمللس األورويب للعالقات اخلارجية. يقود عمل املنظمة يف جماالت حقوق اإلنسان والدميقراطية والعدالة.
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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

املتناسبة يف مهامجة أهداف عسكرية، أو إعدام السجناء مبحاكمة موجزة.
إنَّ حظر االستخدام غري املربر للقوة هو حجر الزاوية يف القانون الدويل احلديث. ومع ذلك، 
فهذا ال يعين ابلضرورة أنَّ هناك أيَّ حمكمة ميكنها إصدار حكم بشأن انتهاك روسيا. حيث ال 
ميكن حملكمة العدل الدولية، اليت تتعامل مع النزاعات بني الدول، أن تتدخل إال يف احلاالت اليت 
تتفق فيها الدول املعنية على وجوب أن يكون هلا دور. وقد رفعت أوكرانيا ابلفعل قضية ضد روسيا 
بسبب هجماهتا منذ عام 2014، لكنها استطاعت القيام بذلك فقط خلرق االتفاقيات املتعلقة 

بتمويل اإلرهاب والتمييز العنصري وليس بسبب انتهاك ميثاق األمم املتحدة.
العدوان هو أيضاً جرمية ترتتب عليها مسؤولية فردية، فقد حوكم املتهمون بتهمة العدوان يف 
حماكمات نورمربج وطوكيو بعد احلرب العاملية الثانية، ومت تعديل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
القانون اجلنائي الدويل، يف  انتهاكات  الدولية، اليت أُنشئت يف عام 1998 حملاكمة األفراد على 
عام 2010 لفرض واليتها القضائية على العدوان. وتُعرَّف اجلرميُة يف النظام األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية أبهنا التخطيُط أو التحضرُي أو الشروع أو التنفيذ من قبل قائد سياسي أو عسكري 

كبري لعمل عدواين ينتهك بوضوح ميثاق األمم املتحدة.
وقد قبلت أوكرانيا اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، على الرغم من أهنا ليست عضواً رمسياً 
تتضمن جرمية  اليت  التعديالت  أن  احلالة، وهي  يف احملكمة. ومع ذلك، هناك مشكلة: يف هذه 
العدوان وضعت قيوداً على وصول احملكمة ال تنطبق على اجلرائم الدولية األخرى، وأحد هذه القيود 
هو أن احملكمة اجلنائية الدولية ال ميكنها نظر قضااي العدوان إاّل عندما تكون الدولة املهامجة والدولة 
الضحية كليهما أعضاًء يف احملكمة. ومل تنضم روسيا إىل احملكمة اجلنائية الدولية. وقبلت أوكرانيا 
االختصاص القضائي اخلاص لكنها مل تصدق على النظام األساسي للمحكمة. وبناًء على ذلك، ال 
حيتاج بوتني وكبار املسؤولني إىل اخلوف من املقاضاة أمام احملكمة اجلنائية الدولية على هذه اجلرمية.

ومع ذلك، تسمح بعض البلدان ابملقاضاة على جرمية العدوان يف قوانينها الوطنية مبوجب 
مبدأ الوالية القضائية العاملية. يف حني أن بوتني وكبار املسؤولني الروس قد يتمتعون ابحلصانة من 
مثل هذه املالحقة القضائية طاملا ظلوا يف مناصبهم، إال أهنم قد يواجهون املالحقة القضائية إذا 

قاموا بزايرة بلدان معينة بعد ترك السلطة.
ويف الوقت نفسه، قد يواجه القادة العسكريون واجلنود الروس احملاكمة عن جرائم احلرب اليت 
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القانون الدويل وغزو أوكرانيا

يرتكبوهنا خالل الغزو. ويف حالة جرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، واإلابدة اجلماعية، تتمتع 
احملكمة اجلنائية الدولية، ابلوالية القضائية إذا وقع الفعل املعين على أراضي دولٍة قبلت هذه الوالية 
القضائية، حىت عندما يرتكبها مواطن يف دولة مل تنضم إىل احملكمة. وتدرس احملكمة اجلنائية الدولية 
ابلفعل اجلرائم احملتملة يف أوكرانيا منذ عام 2013، مبا يف ذلك تلك اجلرائم اليت ارتكبتها القوات 
الروسية. وميكن للجنود الروس أن يواجهوا هتماً إذا استهدفوا املدنيني عمداً، وإذا استخدموا القوة 
غري املتناسبة يف مهامجة األهداف العسكرية، أو إعدام السجناء احملليني. وقد يكون هذا مصدَر قلٍق 
Air- ةحقيقي ابلنظر إىل سجل القوات الروسية يف سوراي، حيث وثّقت منظمة املراقبة التنظيمي

wars 4621 حوادث قتلت فيها اهلجمات الروسية مدنيني. وبعد بدء الغزو الروسي ألوكرانيا 
بوقت قصري، صرح املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية أبنه سرياقب الوضع عن كثب، وأشار 
إىل أن األمر ابجلرائم أو التحريض على اجلرائم جيعل األفراد عرضة للمحاكمة. وينبغي بذل كل جهد 

ممكن لتوثيق وحفظ األدلة على أية جرائم ترتكبها القوات أثناء األعمال العدائية.
ورمبا انتهكت روسيا وبوتني القانون الدويل دون مواجهة إجراءات قانونية على الفور، لكن 
أدانت تصرفات روسيا واختذت  اليت  الدول  الدويل غري ذي صلة. وإن  القانون  أنَّ  هذا ال يعين 
إجراءات لفرض عقوابت عليها ال حتاول محاية أوكرانيا ومواطنيها فحسب، بل الدفاع أيضاً عن 
املبدأ القائل أبن العالقات بني الدول جيب أن حتكمها املبادئ القانونية بداًل من جمرد ميزان القوى. 
وُتظهر  الدويل.  القانون  خرق  عن  مسؤول  املستهدف  الكيان  أو  الفرد  أن  هو  العقوابت  ومربر 
اإلشارات اليت أدىل هبا العديد من القادة يف بياانهتم بشأن األزمة إىل أنَّ للقانون الدويل، أمهيته 

كنقطة مرجعية ومعيار لتوجيه الردود على تصرفات روسيا.

املصدر:
https://ecfr.eu/profile/anthony_dworkin/


