
            

 م8102يوليو  (2)العدد  (2) المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 
155 

 :فريقياإات الدولية االقتصادية على جنوب فعالية حماية حقوق اإلنسان بالعقوب
 املعوقات"–آثار العقوبات  –"املنطلقات 

 *د. علي إبراهيم األشهب
 

ا دوليبا يعلبل مل تعد ضباية حقوق اإلنسان شأنا داخليا تنفرد بو السلطات املختصة يف الدولة، بل أصبح  َ مب     
دول ومؤسسبات البض ابلانو واسبتتابو، فلنبر صبدور  صبيع أفراد اجملتلع الدويل من منظلبات اامبة ومتخصصبة،

توالببا افتفاقيببات واإلا نببات الدوليببة البب  تعلببل الببض رفببع  ،م 1948 :اإلابب ن العبباملو  قببول اإلنسببان اببام
مستوى معيشة الشعوب والان حصوهلا الض حقوقها وحرياهتا األساسية، وقد تحنا املنظلبات الدوليبة مواقب  

 .قوق اإلنسان ىو الشغل الشاغل هلاحىت أصححا ضباية ح ؛مؤيدة لتلك افتفاقيات

عديببد دول العببامل  لايببة تلببك ا قببوق ترحببا واأحببات دوليببة تأسيسببية تنطلبب  املسبباندة واملببؤازرة ل إاببافة إى    
وآدميببة اإلنسببان داخببل وتصببون  ببا حقببوق و رامببة  ،منهببا صبيببع دول العببامل ربلببو تلببك ا قببوق وت ببلن تنفيببرىا

 .وتنو وخارأو

وربليبببل م بببامينها  التلهيبببد فبببضن الق بببية الببب  فببباول الحاحبببم فهبببد تفاصبببيلها ، ومعرفبببة تبببدااياهتارا فًقبببا هلبببو و    
الب  حملبا فيهبا األقليبة الحي بال األغلحيبة  م يف دولبة أنبوب أفريقيبا؛1991 -1948 :مبابٌن دةسادت يف املب

بببببببب"س ل السببمان"  أو قببانون الحببانتو سببتان الببري صببدر يف  السببودال وفبب  مببنهئ إقصبباعو قبباعد الببض قببانون  ببض
والسبببود" حبببدد أمبببا ن وأودىبببا يف أمبببا ن  ،الحبببي ": ، وفيبببو قسبببلا الدولبببة إى قلوابببات ارقيبببة1959 :ابببام

البببري أنبببتئ مبببا مهبببد لظهبببور نظبببام الفصبببل العنصبببريوىبببو % للحبببي ، 87و ،% للسبببود13 :معينبببة مبببن البببح د
.  ولمبن مببع سبقوط أببدار بببرلٌن وطايبة القطحيببة ال ناعيببة، (1) التفرقبة والتلييببا وافابطهاد وافنتها ببات واجملببازر...

م، انطلقبببا مفاوابببات سياسبببية بعبببد وصبببول زابببيد 11/02/1990 :مبببن السببب ن يفوخبببروج مانبببدي  ورفاقبببو 
                                                           

 اجلامعة األ رية اإلس مية. - لية افقتصاد   *
 -  الفصل العنصري أو مصطل  اآلبارتيدApartiad ،ويعين  و اجلنس  ىو اسد أتل  الض سياسة حمومة أنوب إفريقيا ذباه امليا العنصري

قضية التمييز العنصري في  ، انظر: حملود احد املنعد مرت ض،الحي ال الض األغلحية السودالوسيطرة األقلية  -األبي  الض األأناس األخرى
 .48 :، ص 1966، 3 :، قلة السياسة الدولية ، العددروديسيا

األفريقية، القاىرة، ، ممتحة األذملو املصرية، معهد الححوث والدراسات أفريقية في شخصية القارة شخصية األقاليمحملد احد الغين سعودي،  -1
 .491-486: ، صم2004
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، وأتلبب  سببراح (1)قببام برفببع ا ظببر اببن نشبباط حبباب املببؤسبر الببوتين حيببمالسببلطة  األقليببة الحي ببال دو  لببًنك إى
تنظببيد إى سببنة مبن السب ن، ىببرا العلبل مهببد إللغبال الفصبل العنصببري، ودابا  27 :زايلبو نيلسبون مانببدي  بعبد

م، الببض أساسببها أببرت 1993 :دالببا بتحببين دسببتور انتقببايل يف ،انتخابببات تعدديببة ىببو األوى يف تبباري  الببح د
 الببري ان ببد إى .(2)م انتخابببات فبباز  ببا املببؤسبر الببوتين األفريقببو الببري يتاالببو نيلسببون مانببدي 1994 :يف اببام

 .م1944 :اام (ANCحاب املؤسبر الوتين اإلفريقو)

م  انببا فيهببا اقوبببات دوليببة اقتصببادية أعلببا 1991 – 1948 :الواقعببة بببٌن دةبنببال الببض ذلببك، فببضن املبب    
ثببار توقيببع العقوبببات افقتصببادية، آا لايببة، و  الحاحببم ينعطبب  لدراسببتها والعنايببة بتفاصببيلها مببن حيببم منطلقبباتُ 

 واملعوقات ال  واأها تلك العقوبات.

ال  من بينها التدخل يف ع يف ص حيات قلس األمن الدويل إلي اح م م  منشأ التوس أهمية البحث:
صحاغها بالصحغة الدولية وتقليص إرادة الدولة، إاافة إى معرفة شمل من إو  ،الناااات ذات الطابع الداخلو

ة ا ا لة املنتهمة وفهد حالة الع قة بٌن السلط ،أشمال افاطهاد الري  ان موأود يف دولة أنوب أفريقيا
 الة ا قوق اد شعحها، وسحل الق ال الض التلييا العنصري وضباية حقوق الشعوب، مع ذباوز حاأا 

 الشؤون الداخلية من أأل ربقي  العدالة افأتلااية وتأمٌن ح  الشعوب يف تقرير مصًنىا.

حقوق اإلنسان والان تنفير أحمامها يف ما فعالية العقوبات افقتصادية الدولية يف ضباية البحثية:  شااليةاإل
 أنوب أفريقيا؟

من الفصل  "41ل قلس األمن الدويل دمارسة التدابًن املؤقتة املنصوص اليها يف املادة "ف ّ الفرضية البحثية: 
ال  منها العقوبات افقتصادية الض حالة انتهاك حقوق اإلنسان يف دولة أنوب أفريقيا، السابع من املي اق 

                                                           
- وسعض لعقد مؤسبر الشعب يف اام ،م ، وىو من قاد التنظيلات، وربال  مع القوى الوتنية1912 :سنة حاب املؤسبر الوتين تأسس: 

أن أنوب أفريقيا ىو ملك لمل من يعيش فيها من السود والحي ، وأنو ليس يف " :الري صدر فيو مي اق ا رية الري أ د الض ،م1955
حمومة فرض تسلطها اليها ما مل تعتلد يف ذلك الض رغحة الشعب، وأن الشعب ىو الري سيحمد الض أسس العدل واملساواة يف  واستطااة أيّ 

وأن مؤسبر الشعب يرف  حرمان الغالحية  ،غ  النظر ان العنصر واللون؛ وجيب أن يشارك الشعب بأصبعو يف إدارة الح د بلفرصا قوق وتمافؤ ا
حركة التحرير الوطنية : د.احد الرزاق مطلك الفهد، نظرانسانية والسياسية وافقتصادية "ملايد من التفاصيل اإلو األفريقية من حقوقها افأتلااية 

 414،415: ، ص م1985، مطحعة أامعة املوصل، العراق، اإلفريقية
 :، املوقع تجربتي المغرب وجنوب إفريقيااحد العايا النوي و، إشمالية العدالة افنتقالية :  -(2)

aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/.../201312410191634162.html 
 -  اختصار لببببببCongres  National African  
 -  جمللِس األمن أْن يقرِّر ما جيبب ازبباُذه مبن التبدابًن :الض استعلال العقوبات افقتصادية منو، (41)ينص مي اق األمد املتحدة صراحة، يف املادة"

قطبببع الع قبببات ولبببو أن يبببداو أا بببال األمبببد املتحببدة إى تطحيببب  ىبببره التبببدابًن، وجيبببوز أن يمببون مبببن بينهبببا  البب  ف تتطلبببب اسبببتعلال القبببوة املسببلحة،
العقوببات الب  وقعبا بسبحب سياسبات الفصبل العنصبري ومبن ىبره العقوببات الب   انبا البض دولبة أنبوب أفريقيبا ، "افقتصادية قطًعا  ليما أو أاعيمبا
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وذبلض ىرا األمر يف السلطة  ،" من املي اق39أن ميارس اجمللس اختصاصاتو  املة تحقًا لنص املادة "بدل 
التقديرية ال  يتلتع  ا قلس األمن ال  ساند الفاالية فيها اإلصباع الري ربوزه قراراتو، وف سيلا اندما تصدر 
بشأن الق ايا ذات الطابع اإلنساين، إاافة إى أن صبيع الدول األا ال يف اجمللس يؤمنون ب رورة تدخل ىيئة 

لدوافع إنسانية  هدف رعيسو من أىداف ىيئة األمد، مع موالمة  ؛حقوق اإلنساناألمد املتحدة  لاية 
العقوبات افقتصادية مع أىدافها دبا فق  املوازنة بٌن األىداف والوظاع  ل لان التنفير العادل وف  الشراية 

 الدولية.
لة التليا العنصري يف وظ  الحاحم منهئ دراسة ا الة، الري يهتد وير ا الض دراسة حاالمنهج البحثي: 

دولة أنوب أفريقيا وتدااياهتا الدولية، إاافة إى الفهد والواض بالعربة التارخيية القانونية السياسية هلره ا الة 
 ىو: ،بنال الض ما تقدم، فضن ىرا الححم يتناول ث ثة حماور رعيسةو  حمل الدراسة.

 ومنطلقات ا لاية الدولية. ،اسياسة التليا العنصري يف أنوب أفريقي المحور األول:

 آثار توقيع العقوبات الدولية افقتصادية الض نظام التلييا العنصري يف أنوب أفريقيا. المحور الثاني:

 معوقات العقوبات الدولية افقتصادية وسحل ذماحها. المحور الثالث:

 وفيلا يلو بيان لرلك:

 :ومنطلقات الحماية الدولية ،يقياسياسة التمييز العنصري في جنوب أفر  المحور األول:
نشأت سياسة التلييا العنصري يف دولة أنوب أفريقيا بسحب وأود اخت فات بٌن أفراد الشعب يف اجلنس    

تحلغ نسحة  يف حٌن%من ادد السمان، 70.2 :والدين وال قافة، حيم تحلغ نسحة "السود" )الحانتو( حوايل
أحد ، ويف ، ىره النسب توا  تعدد السمان %2 :واألسيويٌن، %9.4%، امللونٌن17.5 :"الحي "
 أن أل  يهودي،  لا 300و م يٌن، 3 :م يٌن، وتعداد اففريمانرز 5 ":الحي "يحلغ تعداد   -الدراسات

 اطيار بعد الح د إى ناحوا الرين الشرقية أوروبا مهاأري من وفرق صغًنة، ويونانية برتغالية قتلعات ىناك
 .(1)وافشرتا  املعسمر

                                                                                                                                                                                 

مت خ هلا إأحبار  ،ًمااا 30 :مث مشلا فيلا بعد صبيع املعام ت الت ارية وافقتصادية، واستلرت  لقرابة، 1963 :ال  بدأت با ظر العسمري اام
 انظر املوقع اإللمرتوين:  ،أنوب أفريقيا ان التخلو ان سياساهتا العداعية والعنصرية

https://elbadil-pss.org/2018/02/15 
)1(- Ben Schiff, The Afrikaners after Apartheid, Current History, Vol. 95, No.601, 
May 1996, p.217 
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والت امن أدى إيل قيام دولة متعددة األأناس إى الت حد  ىرا التنوع يف الرت يحة السمانية بدل أن يؤديو    
الح د   فية واللغوية والدينية وا  ارية، مع العلد أن ى رهتا إىسبلك  ل صبااة منها خصاعصها ال قا ،والطواع 

استخدم سياسة التلييا العنصري  اد األقلية الحي ال يفاالفارق الامين س ، ىراث ثة قرون  انا سبتد أل  ر من
 لتأمٌن وأودىد وسيادهتد وبسط نفوذىد الض الح د. ؛اد السود وامللونٌن

وسيطرهتد الض القوة  ،ومن مظاىر ىره السياسة استئ ارىد باملرا ا القيادية وا وية اجمللس التشريعو    
وحصوهلد الض  ،% من مساحة األرض87 :وامت  هد معظد األرااو الارااية )حيم ميتلمون ،افقتصادية

 .(1)%من الدخل القومو(70

ىؤفل  فضنمن ااتلاد األقلية الحي ال الض العلالة السودال يف صبيع قافت الصنااة والت ارة والتعدين،  معو    
 لا قد مت ربديد أما ن خاصة ملعيشتهد، وا أهد   ،السود قد حرموا من التلتع حبقوقهد العامة واخلاصة

ومدارسهد و ناعسهد ومقاادىد يف املواص ت العامة، ومقاىيهد، ونواديهد، وصبيع تلك األما ن  وأودىدو 
لرلك  يا بببببب)املعازل( وارفا ىره السياسة ر يا  ،منعالة ان أما ن الحي  ال  ف جيوز هلد افقرتاب منها

أن لألسود ا   يف امت ك " أ ها: ،، وتقوم الض ادة محادئ(bantoustan)بالحانتوستان وتارخييا 
ي  ويف منات  الحانتوستان فهو يعد أأنحيا يف منات  الح من مثري ينتلو إليو فقط، و األرااو يف املوتن ال

 No man s صاحب  بغًن أراا أص   انا املنطقة مع العلد أن الغااة يرون أن ىره .(2)األخرى
Land(3). 

                                                                                                                                                                                 

 - Abraham Kiapi “The status of Apartheid in International law” in Indian Journal of 
International  low vol 17 March 1977 p. 57. 

 ابريبل ، 11 :العبدد القباىرة، األىبرام، دراسبات مر با الدوليبة، السياسبة قلبة ،االبارتيود بعود موا وتحووالت أفريقيوا، جنووب حملد، تو ضبدأوانظر : 
 .141 :ص ،م1993

)1 ( -Ibrham Bada kaka “ Back ground to the struggle against the violations of Human Rights in 
sauthern Africa “ In violations of Human Rights UNICCO 1992. P 121. 
 ف الل هلد.الت لعات األىلية ال  مت زبصيصها للسود الرين  م ويقصد بو:1950 :تداول افصط ح يف سنة -   

 2،1422 ط ،الاىرال للنشر والتوزيع ،الرياض ،دارالمعاصر و الحديث إفريقيا  تاريخواحد اهلل احد الرزاق إبراىيد ،  ،اجللل هلل اطا شوقو -(2)
 وانظر: .36 : ص م،2002 ه،

SAIRR, A Survey of Race relations in South Africa,1958-1959, (Raven Press, Johannesburg, 
1959) p 49. 

 ،1مصر،ط والتوزيع، للنشر واإلميان العلد ،االستقالل" االستعمار، "الاشوف، ،والمعاصر الحديث إفريقيا تاريخىرد،  تسن الو فرغلو -(3)
 .248 : ص ،م 2008
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فقط % 13: نسحة م1913 :افرباد ال  نشأت يف سنة ىرا اإلأرال التعسفو من خ لو حددت حمومة   
طد يشملون ث ثة أرباع أببب)املستوتنات احمللية( يف حٌن الن ما يسلض  ،من مساحة األرض لإلفريقيٌن

 الحي " "السمان امتلك، يف حٌن  افقتصادي بفقرىا املستوتنات امتازت ىرهأن  مع اإلشارة إى السمان،
ح    ان ىناك اتفاق مت دبوأحو إلغالُ افاطهاد الساب    ي اف إى، (1)والارااية املعدنية ب رواهتا الغنية األرااو

 املتحد، الربملان قحل و انا ىره القوانٌن تلقض التأييد من ،م1936 :التصويا لإلفريقيٌن الري نفر يف سنة
 .(2)شملية معاراة اإلنملياية األحااب معاراة و انا

إى أن  ً  من الحي  والسود، هلد  ُهدبع ُ م ل ىره السياسة التعسفية، ذىب  ويف التربير فنتهاج "الحي "    
 واليو فضنو جيب مراااة ىرا افخت ف وادم افخت ط بينهلا. ،ينفرد  ا  ل منهلا ،خصاعص خمتلفة

وقد رأوا أنو جيب إجياد وسيلة للحياة  ،دىد يف تلك األقاليدو وأاملصادفة التارخيية ىو السحب يف وقد  انا    
ألن يف ذلك  ؛حقوق سياسية ووأن السود ف يستحقون التلتع بأيّ وتتناسب مع تحيعتهد،  ،سبياىد ان السود

قد تؤدي إى استحواذىد الض ا لوأود اجلنس األبي ، نظرًا لتلتع السود باألغلحية السمانية ال  هتديدً 
ىو بل  ،ىره التربيرات بالتأ يد غًن مقحولة أخ قيًا أو قانونياً  ،وبرلك يفقدون امتيازاهتد إى األبد ،السلطة

ألن سلب فئة معينة  قوقها بسحب اللون أو الدين أو اجلنس ىو  ؛مرفواة سوال من الفقو والتشريع الدويل
واليو  ،وىرا يعد من أسوأ املخالفات هلرا القانون ،نساناخلاصة حبلاية حقوق اإلون الدويل انتهاك لقوااد القان

أصحا ا وصوًف إى إى ل ىره افنتها ات وإاادة ا قوق فضن للل تلع الدويل ا   يف التدخل لوق  م 
 .(3)تأمٌن النظام الدويل والعدالة اإلنسانية وصيانة  رامة اإلنسان يف أنوب أفريقيا

وقد نصا املواثي  وافتفاقيات الدولية الض ا د األدىن من حقوق اإلنسان ال  جيب صيانتها، فقد أوصض     
اإلا ن العاملو  قوق اإلنسان بأن صبيع الشعوب واألمد جيب أن تعلل الض تش يع احرتام حقوق اإلنسان 

 واإلا ن الض الدولة املخالفة أيّ  ىرابالتوأيو واإلرشاد وازباذ التدابًن ال زمة لرلك، ولمن مل يفرض 
 .(4)اقوبات

أما بالنسحة ملي اق األمد املتحدة فقد أ د الض ارورة احرتام حقوق اإلنسان وخاصة ا قوق األساسية.      
ىرا مل ينص الض إممان معاقحة الدولة ال  تقوم بانتهاك ىره ا قوق، فقد نشأت منظلة األمد املتحدة  معو 

                                                           
 .55 ص: ،م1981 بًنوت، الوحدة، دار ،افريقيا وجنوب اسرائيل-مقارنة دراسة :االستيطاني السياسي النظام ضباد، قدي -(1)
 . 16: ص ،م1981 بًنوت، الوحدة، دار ،افريقيا وجنوب اسرائيل-مقارنة دراسة :االستيطاني السياسي النظام ضباد، قدي -(2)

)3 - ( Abraham Kiapi ,pp 57-58. 
)4(-Farrok Jhabala “ unilateral Humanitarian Intervention and International law “ In Indian 
Journal of International law – voi 21 no 2 April 1981 p 229. 
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د ىره الدول وأمنها والان تعايشها لْ وانصحا صبيع أىدافها الض سِ  ،الدول  ميان سياسوللتعامل مع 
ما أدى باملي اق إى أن ير ا يف السلطة التقديرية الماملة جمللس األمن يف ربديد  ا، وىووتعاوطا مع بع ها بع ً 

انتهاك حقوق اإلنسان الض قد أباح لو تميي  حافت و حافت انتهاك السلد ال  تستوأب توقيع العقوبات 
 . (1)أطا إخ ل بالسلد

الرف  العاملو لسياسة التلييا  لعألمد املتحدة  ره املهلة، فوبالطحع مل يمن من السهل أن ت طلع ا    
ان العنصري فضن األمد املتحدة ظلا سنوات   ًنة تحرل اجلهد للوصول إى تواف  اآلرال بٌن الدول األا ال 

ازباذ حدِّ يصل إى  و  ىرا التدخل اند قرد افدانة أوىل يق ،ي ميمن أن تقوم بو املنظلةمدى التدخل الر
 تدابًن  را الشأن؟.

 قد أثًنت ق ية التلييا العنصري يف أنوب أفريقيا بداية أمام اجللعية العامة لألمد املتحدة بواسطة اهلندل    
 :و ان ىرا يف اام ،معاملة سيئةمن  نظرًا ملا تعرض لو اهلنود يف أنوب أفريقيا ؛وبع  الدول األسيوية

حداث نتاعئ خطًنة يف إفريقيا إأن انتهاك حقوق اإلنسان يف أنوب م، إذ ذ ر الوفد اهلندي أن من ش1948
 السلد الدويل. يفالداخل واخلارج من شأطا التأثًن 

فريقيا تداوىا إى إاادة تقييد سياساهتا يف إلات إى حمومة أنوب ر بتوأيو ندا  فا املنظلة وقتئا وقد     
وقد قوبلا ىره الندالات بالرف  من أانب  ،من أأل  فالة املساواة الماملة جلليع مواتنيها ؛ىرا الشأن
 .(2)ون الداخلية الري مينع املنظلة الدولية من التدخل فيهاؤ وب أفريقيا ال  سبسما دبحدأ الشحمومة أن

اندىا رأت املنظلة ارورة ازباذ  ،م1960 :وصعدت الق ية خاصة بعد حدوث مرحبة )شاريفيل( اام   
فنوقشا إممانية ازباذ إأرالات دبا فيها فرض العقوبات  ،موق  أ  ر أدية لواع حد هلره افنتها ات

إى العلل املشرتك فيها  تداوىا ،افقتصادية، وقد قاما اجللعية العامة بضصدار التوصيات إى الدول األا ال
                                                           

)1(-p 230. 
 -  وأول من أثار ىره الق ية دولة أسيوية  1964 :لل لعية العامة لألمد املتحدة اام لقد بدأت مناقشة املواوع وألول مرة أمام الدورة األوى ،

سبيياية اد رااياىا ، مع العلد أن ىره ،  ألن ىره األخًنة قد سنا تشريعات ؛اهلند، فقد تقدما بشموى اد حمومة أنوب إفريقيا ىو
وادد من جلاطا،  لا أثًنت  ،ألمد املتحدةمن بٌن الحنود ال ابتة و املدرأة دوريا يف أداول أالال اجللعية العامة ملنظلة ا االشموى ظلا بندً 

. ا اعط  ا دولة أنوب إفريقيا ارضَ  بُ رِ ويف  ل مرة تصدر توصيات ٕوإدانات ت ْ  ،اإلفريقية والعاملية املشملة ونوقشا أمام اديد من الندوات
 .253، 252: مرأع ساب  ،ص انظر : فرغلو الو تسن،

 .5-4:، صم1994األمد املتحدة، المتاب األزرق،  والفصل العنصري"،"األمم المتحدة د. بطرس غايل،  -(2)
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تحين الم أوصا اجللعية العامة الدول األا ال 1962 :ويف اام من أأل مقاتعة أنوب أفريقيا اقتصادياً.
 .(1)امت لا هلا معظد ىره الدول ،إأرالات اقابية اد دولة أنوب أفريقيا

يف سحيل ذلك ت حيات اقتصادية  حًنة،  حيم قاما بضطال أو ا د من ا قاهتا مع تلك الدولة، باذلةً     
أنوب أفريقيا  الدول المربى ان افلتاام  ره التوصيات واستلرارىا يف التعامل مع حمومة سَ اُ غًن أن تقا

ص من فاالية ىره العقوبات، وإزال ىرا وزبل  بع  الدول اجملاورة هلا ان ىرا افلتاام قل   االعنصرية اقتصاديً 
متحدية برلك  ؛، ثابرت حمومة أنوب أفريقيا واستطااا الصلود أمام ىره ال غوطالتحاين يف املواق 

 . (2)ومستلرة يف سياسة التلييا العنصري ،اإلرادة الدولية

الري وأها فيو انتحاه قلس األمن (، 2054)م صدور قرار اجللعية العامة رقد 1965 :وقد شهد اام    
نظرا لت اىل  ؛وارورة ازباذه قرارًا وفقًا ألحمام الفصل السابع من املي اق ،خلطورة املوق  يف أنوب أفريقيا
اجللعية  ديواذبو تر يا الدول الض ما ميمن أن تؤ فيف ازباذ م ل ىرا القرار،  وقلس األمن ىره الق ية وفشل

 العامة  ل ىره الق ية.

ملنظلات الدولية ا مومية وغًن م قاما ضبلة دولية ملناى ة الفصل العنصري ت د ا1966 :ويف اام   
ا مومية واملؤسسات واألفراد، وقد استهدفا ا للة  را اجلهد التوصل إى اتفاق بشأن اجلاالات لوق  

ىره ا للة  وسيلة  أهودَ نفسو لعام االعامة بقرار هلا صدر يف  أيدت اجللعيةُ  ، وقدسياسة التلييا العنصري
 للتغلب الض املشملة.

وباستلرار تطور املوق  وإصرار حمومة أنوب أفريقيا الض انتهاج سياسة التلييا العنصري، حرصا    
اجللعية العامة الض ازباذ موق  أ  ر تطورا وأدية يف سحيل إحمام ا صار الض أنوب أفريقيا ودفعها إى 

الض قطع ا قاهتا مع تلك الدولة،  وحرصها ،العامل تغيًن سياساهتا، وش ع اجللعية العامة الض ىرا التاام دولُ 
 .(3)وخاصة اندما زبلا الدول األا ال يف قلس األمن ان الروابط ال  ذبلعها مع أنوب أفريقيا

م ااتلدت اجللعية العامة افتفاقية الدولية لقلع أرمية الفصل العنصري، ىره افتفاقية  1973ويف اام     
 لا يحدو ذبرم الليات الفصل العنصري، وذبعل من الدولة ال  تقوم  ا ىدفا لتدابًن اقابية من اجملتلع 

 ترف  تلك السياسات.الدويل، وقد صدق الض ىره افتفاقية ادد  حًن من ىره الدول ال  
                                                           

)1 ( -“Sancthions and santhern Africa” In International Organizations vol 26 N. 3 Summer 1972 
p. 537. 

 .30، 29: د. بطرس غايل، مرأع ساب ، ص -(2)
)3  - ( vs Mani “Humanit Arian intervention and International law” In Indian Journal 1993 p. 
181. 
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نقل النفط ومنت اتو إى أهود يقاً حمومياً دولياً لرصد توحيد م فر 1986 :مت أنشأت اجللعية العامة يف اام   
املقاتعة وا صول الض ىره املنت ات وغًنىا من السلع و األخًن اإلأرال ذباوز  ضقدرهتا المع أنوب أفريقيا، و 

للحصول اليها بسحب الطرق غًن املشرواة ال   انا تسلمها  ن غالٍ ا  انا ت طر إى دفع شبفضطال زمة، 
 للحصول الض تلك املنت ات.

ي أصحغ وي حظ أنو منر ال لانينات بدأ حدوث تقارب بٌن موقفو قلس األمن واجللعية العامة، األمر الر
 لاامو.إالتدابًن العقابية بطابع 

حو حىت زبلا حمومة أنوب أفريقيا ان سياسة التلييا واستلر موق  اجللعية العامة الض ىرا الن    
وتوى  ،م أسفرت ان فوز السود بأغلحية مقااد الربملان1994 :اام (1)وأأرت انتخابات دميقراتية ،العنصري
 حمد دولة أنوب أفريقيا. (نيلسون ماندي )زايلهد 

 :التمييز العنصري في جنوب أفريقياثار توقيع العقوبات الدولية االقتصادية على نظام آالمحور الثاني: 
 ال  السياسات أنواع أىد ومن الدولية، افقتصادية السياسة أدوات إحدى افقتصادية العقوبات تعد      
 سرتاتي يةا أىداف ربقي  إى هتدف ال  الرداية، الدولية السياسات إتار يف تندرجو  المربى، القوى سبارسها
 .معينة واأتلااية واقتصادية سياسية

م بدأ اىتلام 1960 :اام )شاربفيل( سيلا يف ق ية التلييا العنصري يف أنوب أفريقيا، فلند مرحبة وف
الري وص  فيو الواع يف أنوب  م1960 "لسنة (134)حيم أصدر القرار رقد  ،قلس األمن  ره الق ية

 ي  السلد واألمن الدوليٌن للخطر.ر استلرار تع وأفريقيا بأنو ميمن أن يقود إى املخالفة الدولية، وأن من شأن

من أن اجمللس مل يعرتف بأن ىره ا الة سب ل هتديدًا للسلد الض النحو الري يستوأب أالال الفصل  معو 
"،  لا تلحا منو اجللعية العامة، ولمنو أصدر إدانات متاايدة القوة 40السابع من املي اق فسيلا يف املادة "

صري، وألالال القلع ال  يقوم  ا النظام اد مواتنيو، وقد اارتف اجمللس دبشرواية المفاح لنظام الفصل العن
                                                           

 وما بعدىا. 30:بطرس غايل، مرأع ساب ، ص -(1)
 - ،شخص  20000إى  10000 :النار الض صبهور قوامو من أتل  قلواة من رأال الشرتة الحي  املسلحٌن بالحنادق والغاز املسيل للدموع

وشبانية أتفال، أثنال ذبلعهد أمام مر ا شرتة من أأل تصاري  لللرور" قانون  ،منهد أربعون امرأة ،شخصا آخرين 182 شخصا وأرحوا 72فقتلوا 
، انظر : الو املارواو،  م وىو تصري  فللو الرأل األفريقو بصفة إأحارية أثنال تنقلو يظهره للشرتة اند تنقلو وإف دخل الس ن1952 :املرور

 : وملايد من التفاصيل انظر 290: م ، ص1993، 1 ، لحنان، طتاريخ أفريقيا
-ERIC, Sharpeville, (Academic, Cape Town 1985) p 4 
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الفصل العنصري، وقد  ان ىرا املوق  ىو ا د الري اتف  اليو الدول األا ال باجمللس، ولمن ىرا اد 
 .(1)اجللعية العامة، ومل يتف  مع إدارة أغلحية دول العامل ضِ رْ املوق  مل يبُ 

صدر رقد أف ،اجمللس مقتنعًا بأنو يلام التدخل يف الق ية بشمل أ  ر إجيابية أبد م،1970 ،يوليو 22 :ويف
السلد واألمن الدوليٌن، وداا صبيع  يفالري أوا  فيو بأن "املوق  يف أنوب أفريقيا يؤثر خبطورة  (282)

أشمال املواص ت  صبيعوقطع  الدول إى افمت ال للخطر العسمري الري يشلل إيقاف بيع وتصدير الع ج،
ىره اخلطوة ىو اارتاف من قلس األمن بأن ق ايا انتهاك حقوق اإلنسان  ."(2)فريقياإالعسمرية إى أنوب 

الال آلية الفصل السابع، وتوقيع العقوبات إاألمر الري يستوأب  ،تشمل انتها ًا للسلد واألمن الدوليٌن
 معارار بو، و ا مومة دون املساس بالشعب أو اإل ي  اخلناق الض الدولية،  لا أن توقيع ا ظر العسمري ي

رال الدول األا ال، األمر آالرتدد والفشل يف إصباع تويلة من  مدةطا قد أالت بعد فضإجيابية ىره اخلطورة 
لقض ال ول الض دور اجللعية العامة  شريك جمللس األمن يف ا فاظ الض السلد الدويل وضباية حقوق أالري 

 اإلنسان.

بدأ تطور آخر يف ىره الق ية اندما رأى قلس األمن أنو من ال زم ازباذ موق   م1977 :ويف اام     
الري أااد فيو  (421)أ  ر حسلًا وواع قيود أ رب الض أنوب أفريقيا، وذلك ان تري  إصدار القرار 

والقلع الشديدين اد السمان السود،  دانتو للنظام العنصري يف أنوب أفريقيا، والليات العن إالتأ يد الض 
وداوة ا مومة إليقاف دمارستها هلره السياسة، غًن أن اجمللس مل ميت ل لطلب األا ال يف توسيع مدى ا ظر 

 وتوالا بعدىا قرارات اجمللس إلدانة واسته ان سياسة أنوب أفريقيا م ل القرار  ،أ  ر من ا ظر العسمري
 .(3)(473)رقد 

إفريقيا، والض  ن "الدول الغربية" ىو العليل الت اري األول  مومة أنوبإل ذلك ميمن القول ومن خ      
، ففو القرار الساب  صوتا النظام العنصري عامة ووقوفو إى أانبلىرا األساس ميمن تفسًن املوق  الغريب 

                                                           
 )1   - ( Economic sanctions as a mean of combating murugesu pathman a than violations of 
Human Rights Apartheid and racism” In  violations of Human Rights UNESCO 1992 pp 
204-206. 

)2   - ( Nico schrijer “The Use of Economic Sanctions by The united Nations security council” 
in international Economic Lau and Armed conflict rd Harry HG port Matinus Nijhoff pub 
1994. P. 131-132. 
)3 ( -Nico schrjver, pp131-132. 

 .42: نظر: د. بطرس غايل "األمد املتحدة والفصل العنصري"، صا
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ض وارورة فر  ،أنوب إفريقياحر ة التحرر يف  دول من بينها افرباد السوفي  الساب  والصٌن لصاحل (09)
 .(1)العقوبات الض ا مومة العنصرية

للعلل الض تطحي  اللواع   1978 :ا  مومة أنوب إفريقيا ااموالواقع أن قلس األمن  ان قد وأو إنرارً      
ٕوإف سيمون قربا الض ازباذ اإلأرالات اخلاصة بالفقرة السابعة من مي اق األمد  (455و 431و 485)

الدول الغربية الداعلة الع وية حال دون استخدام إأرالات  دة، إف أن استخدام ح  النق  من قحلاملتح
 .(2)فريقيايف أنوب إ حا ة اد النظام العنصر

، قام قلس األمن بضصدار م1985 :اام مقاتعةً  26 :ومع ازدياد ا الة سولًا وإا ن حالة الطوارئ يف    
دبا يف ذلك  ،الري داا فيو الدول األا ال إى ازباذ تدابًن اقتصادية حمددة اد أنوب أفريقيا (569)القرار 

وتتليا ىره  ،وق  افست لارات اجلديدة ووق  إمدادىا بالقروض، وحظر التعاقدات اجلديدة مع حمومتها
وبات الض ىرا النحو نتي ة ، وقد مت واع العقدبعىن أن الدول تقوم  ا تواايةً  ،العقوبات بأطا غًن إلاامية

وامتناع دولة ثال ة ان  ،لتوقيع العقوبات اإللاامية ٌن من الدول األا ال الداعلٌن باجمللستفنتقاد اثن
 .*التصويا

وقد  ان موق  ىره الدول أساسو الروابط افقتصادية وافست لارية ال  ربطا بينها وبٌن دولة أنوب     
 أفريقيا.

ه العقوبات مل تمن إلاامية، غًن أن اددًا  حًنًا من دول العامل قد التاما  ا األمر الري من أن ىر معو     
 .(3)أدى إى تشديد ال غط الض نظام الفصل العنصري

فريقيا ان سياسة إب و اندما زبلا حمومة أن م،1993 : توبر اامأره العقوبات حىت استلر تطحي  ى    
النظام الدميقراتو، وتوج ىرا التحول بعقد انتخابات الرعاسة يف أبريل اام حلا حملها أو  ،التلييا العنصري

 )نيلسون ماندي (. :سطوريال  فاز فيها املناال األ م1994

وامل حظ دما سح  أن دور قلس األمن يف ق ية التلييا العنصري يف أنوب أفريقيا  ان حمددًا للغاية، فلقد 
 وذلك يرأع إى األسحاب اآلتية: ،صدار القراراتإه الق ية بالححم واملناقشة و ل ىرتردد اجمللس   ًناً قحل تناو 

                                                           
 .45: ، صم2007،منظلة اليونيسمو ،لحنان ،نيلسون مانديال سالم إلى األصدقاء والسجانينحملد الو فرحات:  -(1)
 .67، 66: ، صم1985 ، دار دمش  ، بًنوت،إفريقيا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعياسرب: أ أمٌن -(2)
 - .الوفيات املتحدة واذملرتا 
 *- .فرنسا 

)3 ( -Nico schrijller ,p. 132. 
 .132 :.ص1985، قلة السياسة الدولية، " األمم المتحدة ومناهضة العنصرية في جنوب أفريقيا"أنظر: د. بطرس بطرس غايل 
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يف حساسبببية التبببدخل يف الق بببايا ذات الطبببابع البببداخلو، وسبسبببك أنبببوب أفريقيبببا حبقهبببا يف ابببدم التبببدخل  -1
 وطا الداخلية يف مواأهتها لقرارات اجللعية العامة.ؤ ش

وخباصببة املللمببة املتحببدة والوفيببات املتحببدة وفرنسببا  ،قلببس األمببنارتحبباط بعبب  الببدول األا ببال الداعلببة يف  -2
 مع حمومة أنوب أفريقيا بروابط اقتصادية است لارية.

البببب  أااقببببا  ،افخببببت ف يف مواقبببب  الببببدول صبببباححة الع ببببوية الداعلببببة يف اجمللببببس بسببببحب ا ببببرب الحبببباردة -3
 استخدام اجمللس آلليات الفصل السابع من املي اق.

 ة اآليت:ظة والدول منها ميمن م حا هلره الق ية وتقصو مواق  املنظلومن دراستن

قدرة اجللعية العامة الض افأتلاع، وازباد القرارات بشمل أيسبر وأسبرع مبن قلبس األمبن، وبشبمل خيتلب   -1
ببببد أن يع بببا ابببن التحبببرك  حب بببد وآليبببات اجللعيبببة العامبببة ف مؤسسبببةأن  رأواالبببا توقعبببو واابببعوا املي ببباق إذ 

 ىا.ؤ جيلع اليو أا ا التوصل إى اتفاقٍ ان هولة ف  ً ان ا اه بس

أن صدور قرار افرباد من أأل السلد  ان وسيلة يف يد الدول الغربية للتنصبل مبن اسبتخدام حب  الفيتبو  مع -2
ىببرا القببرار قببد اسببتخدم اببد مصبباحل تلببك فببضن الببري تتلسببك بببو الببدول الداعلببة الع ببوية يف قلببس األمببن، 

 الغربية، واليو فلقد ا تشفا تلك الدول فقداطا السيطرة الض املنظلة الدولية.الدول 

 وافتفاق الدويل غًن مسحوق لوق  ىره السياسات. ،الرف  العاملو فنتها ات حقوق اإلنسان -3

 ،ارورة استلرار التمامل بٌن أأهباة األمبد املتحبدة والتخلبو ابن سبيطر أحبد األأهباة البض مقبدرات البدول -4
 تعاون ىره األأهاة يف ربقي  ىدف ا فاظ الض السلد واألمن الدوليٌن.و 

و لببا رأينببا، فببضن القصببور يف أالببال قلببس األمببن ألليببات الفصببل السببابع مببن املي بباق يف ق ببية أببوب أفريقيببا 
مبن  : قبراراً ستعدة للقيبام ببدور اجلهباز التنفيبري هلبره الق بية دبفردىبا، حيبم صبدراملغًن جللعية العامة وتصدى ا

 ( قرارات فقط صدرت من قلس األمن.5مقابل) ،اجللعية العامة يف ىرا الشأن

ويف سببحيل إحمببام قح ببة اجملتلببع الببدويل الببض حمومببة أنببوب أفريقيببا ومنعهببا مببن افسببتفادة مببن أي أنشببطة 
الو بببببافت الدوليبببببة  م1965 :دابببببا اجللعيبببببة العامبببببة لألمبببببد املتحبببببدة يف قبببببرار هلبببببا صبببببدر ابببببام تعببببباون البببببدويللل

 ،فريقيببا ملاايببا ا ببويتها يف ىببره الو ببافتإاإلأببرالات إليقبباف اسببتخدام أنببوب  املتخصصببة فزببباذ مببا يلببام مببن
 .(1)بشمل أدى إى زيادة فعالية العقوبات الدولية ،اقتصاد ىره الدولةيف  سلحاً  األمر الري أثر

                                                           
)1  - ( V.S. Mani ،p. 181. 
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 :مشببباورات مبببع األمبببد املتحبببدة، امتنبببع يف اببباموبالفعبببل فقبببد اسبببت اب الحنبببك البببدويل هلبببره البببداوة، وبعبببد 
اببن إقببرار أي قببرض لدولببة أنببوب أفريقيببا،  لببا فقببدت األخببًنة مقعببدىا يف قلببس املببديرين التنفيببرين  م1966

 وصندوق النقد الدويل. ،يف  ل من الحنك الدويل م1974 :اام

الفصببل العنصببري، الببري  ه الو ببافت شببار ا صبيعهببا يف برنببامئ العلببل ملناى ببةرويف تطببور آخببر ملوقبب  ىبب
وقب  تتعلب  صبيعهبا ب ،واشبتلل ىبرا الربنبامئ البض ابدة بنبود م،1983 :ااتلدتو اجللعية العامة يف ديسلرب ابام
وذبليببد أنشببطتها، ومنببع التسببهي ت مببن املصببارف واملؤسسببات املاليببة  ،املسبباادات املقدمببة لدولببة أنببوب أفريقيببا

 .(1)والشر ات

تعلبب  دبببدى التبباام ىببره الو ببافت بتنفيببر قببرارات العقوبببات البب  تصببدر اببن وقببد ثببارت يف الحدايببة مشببملة ت
ملببا رأتببو مببن أن ا قببة تلببك املنظلببات  ؛املنظلببة الدوليببة، وقببد ااراببا يف الحدايببة بعبب  ىببره املنظلببات التنفيببر

 ببباألمد املتحببدة ليسببا ا قببة تحعيببة، ولمنهببا ا قببة تمامببل،  لببا توأببد مسبباحة فسببتق ل ىببره املؤسسببات اببن
 األمد املتحدة وأنشطتها.

ذىحببببا ىببببره الو ببببافت إى أن تحيعتهببببا وأىببببدافها سبنعهببببا مببببن ازببببباذ قببببرارات محنيببببة الببببض ااتحببببارات  رلك بببب
 سياسية، وأن قراراهتا فبد أن تصدر من منط  اقتصادي حبا.

معينبا قبد يفقبدىا حيادىبا واسبتق هلا، األمبر الببري  اسياسببيً  ات موقًفبىبرا باإلابافة إى أن ازبباذ ىبره الو باف
مبا قببد يعرابها يومببا لتبدخل ىببره وىببو يبؤدي إى تبردد الببدول يف افلتحباق بع ببويتها أو افسبتفادة مببن مواردىبا، 

 املؤسسات ال غط اليها يف أمور ذات تابع سياسو.

يف الشببببؤن السياسببببية  املنظلببببات افقتصببببادية يف أببببدوى تببببدخلها كىببببره األسببببحاب وغًنىببببا أدت إى تشببببم
ال سبسبببك املنظلبببة الدوليبببة إز فيبببر قبببرارات األمبببد املتحبببدة، لمبببن للبببدول األا بببال فيهبببا، وحماولبببة البببتخلص مبببن تن

فريقيبا إاملو إى ابدم مشبار ة حمومبة أنبوب صرارىا الض ارورة مشار ة ىره الو افت، واذباه البرأي العبام العبإو 
راعهبببا وافلتببباام بتنفيبببر قبببرارات ا ظبببر آلبببض ىبببره الو بببافت ابببن ى إى أن تتخيف أي أنشبببطة دوليبببة،  بببل ذلبببك أد

فريقيببببا، البببب  اسببببتلرت حببببىت اقببببد إة العقوبببببات افقتصببببادية الببببض أنببببوب واملقاتعببببة، األمببببر الببببري زاد مببببن فعاليبببب
 .م1994 سنة:افنتخابات الرعاسية 

  

                                                           
 .45:د. بطرس غايل، مرأع ساب ، ص -(1)
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 :معوقات العقوبات الدولية وسبل نجاحها المحور الثالث:
فريقيا حوايل ال  ثٌن ااماً، وشهدت ىره إقتصادية املفرواة الض دولة أنوب استلرت العقوبات اف    

حيم اقتصرت املواأهة الض اجللعية العامة  ،بداية الق ية رحًنًا يف موق  اجملتلع الدويل مناألاوام تطورًا  
دبا فيها قلس األمن، وأي اً   افة  املتحدةأأهاة األمد  حبيم أصححا ذبلع ،رت تدرجيياً لألمد املتحدة، وتطو 

معظد اهليئات واملنظلات الدولية املتخصصة ا مومية وغًن ا مومية، و رلك صبعا فئات الشعوب املختلفة 
 والشر ات والحنوك اخلاصة.

حيم بسحب النحر واملقاتعة الدولية هلا،  ؛وفحا مؤشرات األزمة وزادت حدهتا وتعلقها يف ال لانينيات    
 بسحب بدأت ال  افست لارية الشر ات مصاحل ىددت ال  النمسات فريقيا اديد إدولة أنوب واأها 
 وقد(، 34)الح د يف العن  الالأ تصااد نتي ة ؛افستقرار وادم افقتصادي للواع نتي ة ؛أمواهلا رؤوس
 الفواض ومواأهة الدولية العالة لمسر التغيًن بحع  القيام وحاول ،األوااع بوتا ىره بيرت الساب  الرعيس أدرك

  ،م1982 :سنة بضا نو الماملة غًن السياسية املرونة بع  ىبدأف الداخل، يف افقتصادي والرتدي السياسية
 ،الحي  برملان ان ف   واآلسيويٌن بامللونٌن خاصة تشريعية قالس بوأود يقر للح د أديد دستور تطحي  ان
 من املتشددين بع  ترك فقد ،السوال الض والسود الحي  قحل من داخلية فعل ردودبوتا  حماولة واأها وقد

 .(1)احملافظٌن حاب وقاموا بتأسيس ،الوتين ا اب صفوف الحي 

وىو  دولة أنوب أفريقيا، يفما واأهتو ىره العقوبات افقتصادية من مصااب  حًنة يف التنفير للتأثًن مع و      
نتي ة السيطرة ف ،(2)الدولة الفرص للللاتلة واإلمعان يف إنمار ح  الشعب اإلفريقوما من  حمومات تلك 

مل تتخر يف حٌن  ،من الدخل القومو (%61.2) :الض األرض وافستئ ار دبقدراهتا سيطر الحي  الض نسحة
يسيطر اليها حمومة الوحدة الوتنية برعاسة نيلسون ماندي  أي أأرال لتفتيا مرا ا القوة افقتصادية ال  

من ال روة، %( 51.2) :طد استأثروا بنسحةأر قلوع السمان إف شْ الحي  يشملون اُ ومع أن  ، الحي
األغلحية السودال ال  سب ل   ديف حٌن أ ،من الدخل القومو( %61.2)فاألغلحية الحي ال ربتمر وحدىا رمو 

 .(3)%( فقط من الدخل القومو 27.6%( من السمان ف ربصل إف الض ) 75)
                                                           

 ينباير ، 83 :العبدد القباىرة، األىبرام،، دراسبات مر با الدوليبة، السياسبة قلبة ،إفريقيوا جنووب فوي األخيرة العنف إحداث املوأود، احد ب ل -(1)
 وانظر: .187،188 :ص ، م1986

Ben Schiff, The Afrikaners after Apartheid, Current History, p.218 
 وما بعدىا. 619: ، مرأع ساب ، ص"األمم المتحدة ومناهضة العنصرية"د. بطرس بطرس غايل،  -( 2)
، ، البرلمانية في دول الجنوب االنتخاباتن(،ي، يف  تاب د.ص ح سامل زرنوقة )وآخر االنتخابات التعددية في افريقياضبدي احد الرضبن، -(3)

 . 18: ، ص1997، 1 مر ا دراسات وحبوث الدول النامية، القاىرة، ط
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ة حملية، ورسوم قحلية ذمد اريحة سنوية واريححيم  ،ىناك اراعب ىدت  اىل السودما سح   ي اف إى     
دخل منها، يف حٌن يدفع األفريقو اريحة  اباملقابل ف يدفع الحي  أيم  ،سنة (18)ذباوز سن  ،الض  ل أفريقو

حىت  و ،ملحاين والتعليد والصحة واملروراراعب أخرى الض ا باإلاافة إى، راندا (360)ااعداتو ال  تفوق 
 .(1)راا اليها اراعب غًن محاشرةية فُ السمر والشاي وامل بس واألغطية وبع  املواد الغراع

ونسرد فيلا يلو بع  املعوقات ال  واأها تطحي  ىره العقوبات، من واقع تقارير جلان مراقحة        
 العقوبات التابعة لألمد املتحدة.

فريقيا يف مساادهتا الض ذباوز قرارات إالواع اجلغرايف لدولة أنوب  أسهدلقد أواًل: معوقات جغرافية: 
لقارة اجلنويب لفريقيا تقع الض الطرف إت من الدول ا ليفة، ف نوب سااداالعقوبات، وسهولة ا صول الض امل

وىو  ،حمام حصار موانيهاإل الض سواحل احمليطٌن، فعاق ذلك األمر الري أعل معظد أراايها تط ،األفريقية
 اعاف العقوبات وصعوبة مراقحة تنفيها.إما أدى إى 

فريقيا و  ًن من إلعليقة ال  ربطا بٌن دولة أنوب واالع قات السياسية الواسعة  ثانياً: معوقات سياسية:
، وحرص ىره الدول الض استلرار ىره الع قات واستغ هلا لعدم سبتع قرارات -الدول العظلض والنامية

أو  ،قد مت ىرا بأشمال خمتلفة  افمتناع الصري  ان التنفيرف ،العقوبات بالصفة اإللاامية للتنصل من تنفيرىا
م ال ذلك ما ذىحا إليو بع  الدول الغربية اندما استحدلا نظام العقوبات بنظام آخر حاشر، امل افمتناع غًن

تفاق ادم موزمحي  ان تطحي  العقوبات حب ة التاامها بادولة امتنعا  :وم ال آخر ،يسلض "التعامل الحنال"
 ،مافوى)اا  ل من ،  لا ترر (2)(1984 :)اتفاق انمو ماين مارس ،فريقياإافاتدال مع دولة أنوب 

ق ية  ون ، أي ا فقد خشيا الدول العظلض من  (3)دبعاناهتا من العقوبات الض روديسيا اجلنوبية (وبتسوانا
ملنظلات الدولية الشعوب امل طهدة املطالحة حبقوقها، وتش ع ا صبيعاستناداً إليها  طالبأنوب أفريقيا سابقة ت
  دف ضباية حقوق الشعوب. ،ون الدول الداخليةؤ الض التدخل يف ش

من املعوقات،  افريدً  اادية الض دولة أنوب أفريقيا نواً واأو توقيع العقوبات افقتصثالثاً: معوقات قانونية: 
لة و الداخل للدال  تدخل يف افختصاص  :أي ،الداخلو بعصوص دولية ربلو الق ايا ذات الطاوىو وأود ن

من مي اق األمد املتحدة(  2/7 :سبنع الدول األخرى من التدخل فيها )املادةمن رقابة املنظلة الدولية،  لا أطا 
وغًنىا من النصوص ال  تؤ د الض سيادة الدولة الض إقليلها وشعحها، وأن صبيع الدولة متساوية يف دمارسة 

 ،فريقياإقانونية استندت إليها دولة أنوب وىره النصوص ال ،من املي اق (10)فقرة  (2)مادة  ىره السيادة
                                                           

 .26: ص ،م2،1975 ، مصر، طةالتمييز العنصري وحركة التحرير في أفريقيا الجنوبينعيد قداح ،  -(1)
 .38: بطرس غايل، مرأع ساب ، ص -(2)

)3  – ( “san ctons and south Africa,  p. 546. 
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ملنع املنظلة الدولية من تناول ق ية الفصل العنصري بالححم واملناقشة،  لا استند إليها  اوأعلا منها سححً 
أخرى دماثلة استطاع أنو يف حافت  معجيايب  ل ىره الق ية، إمن  ح ة للتنصل من القيام بدور قلس األ

 وازباذ مواق  حا ة. ،سلطاتو الالض ىره املعوقات، وإجياد وسيلة إلطِّ قلس األمن زب
هلا ا قات ضبيلة مع الدول األخرى سوال أًناطا،  ،دولة أنوب أفريقيا دولة قوية رابعاً: معوقات إستراتيجية:

حبيم تستطيع إنتاج معظد احتياأاهتا، وتوفًن املواد  ،ااخلً  ا لا سبلك قطااًا صناايً   ،أو الدول المربى
األمر  ،الض افستًناد ا تعتلد دولة أنوب أفريقيا   ًنً النفيسة وخاصة الرىب، وف الغراعية، وىو غنية باملعادن

 ،يف تردد املنظلة يف ازباذ تدابًن اقتصادية ادىا،  لا الل الض رب يد فعالية ىر التدابًن أسهدالري 
هتا مع بع  وبالفعل ازبرت حمومة أنوب أفريقيا إأرالات م ادة للعقوبات املفرواة اليها، واازت ا قا

 .(1)لتتلمن من ذباوز تلك العقوبات ؛الدول

 لا  ان حرص املنظلة الض أوااع األغلحية السودال وخوف أأهاهتا من ت رر ىره األغلحية من      
 .(2)اإلأرالات العقابية، ىو العامل الرعيسو ورال تأخًن ازباذ املنظلة لتلك اإلأرالات

 ىرا التلهل وا رص الدويل ي اف اليو أن الحي  أنفسهد يسعون إى إفشال مسااو حمومة األغلحية   
السياسية ليس بضرادة  سهولة اودهتد إى السلطةمن مث و  ،السودال إلثحات ا ا ىره األغلحية يف حمد الح د

الشرتة، املخابرات( ف تاال ربا ىيلنة )الدفاع،  من الدولةأأأهاة ف ،وإمنا دبوافقة السود أي اً  ،بي ال فقط
ومع الدميقراتية،  وأشخاص ينتلون إى اهد الفصل العنصري، وتعلل ىره القوى الض إفشال العللية دواعر

 اجلهاز من الحي  العنصريٌن املناى ٌن أليّ  ف تاال معظد قوى، م1990 :حل أهاز املخابرات الساب  اام
نفسو املنطل   من يف الح د، و رلك الحوليس العنصري الري أسهد، ا مد حمومة غًن انصرية، تتوى مقاليد

 .(3)بٌن السود أنفسهد الال العن أيف تصعيد 

يف سياستها للفصل  هلره املعوقات من تأثًن  حًن يف من  أنوب إفريقيا فرصة للتلاديمع ما ولمن    
 يف إذماح ىره التدابًن واستلرارىا... أسهلان ىناك بع  الظروف ال  فضالعنصري، 

  

                                                           
)1 ( -“sanctions and southem Africa” , pp. 545. 546. 
)2 ( -maruqesn pathman than , p. 211. 

 .93: اضبد تو حملد، مرأع ساب ،، ص -(3)
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 فلن ىره الظروف:

فها يف سحيل قلع ىره السياسة، ثوتما ،معاناة   ًن من الدول ا دي ة افستق ل من ظروف مشا ة -1
فيها أغلحية  حًنة، أو بالتاامها  نال  يشملو ل اجللعية العامة لألمد املتحدة وازباذىا موق  موحد سوال داخ

 بتنفير التوصيات والقرارات.

حرص املنظلات املتخصصة ا مومية وغًن ا مومية الض الظهور دبظهر املناصر  قوق الشعوب  -2
 ومناى ة سياسة التلييا العنصري  لا حرصا الض ذلك املؤسسات والحنوك ذات امللمية اخلاصة.

هتديداً  راهيتلتع  ا قلس األمن يف ازباذ ما يراه مناسحاً من اإلأرالات ملواأهة  ل ما يا رية التقديرية ال   -3
 ل اجللعية العامة اإلجيايب  م اجمللس الض استخدام ىره السلطة التقديرية.للسلد واألمن الدوليٌن، وتدخ  

واأهة سياسة التلييا اداده لش ب ومإنشر ق يتو للرأي العام العاملو و فريقيا و إ فاح شعب أنوب -4
 العنصري. 

من ىره  جيابيات، الض رمو جيعلإ اي ً أو  ،دما سح  يحٌن مدى ما واأهتو ىره العقوبات من صعاب واواع 
رادة الدولية مىت ا لن اح اإلوجيعل منها منوذأً  ، افت توقيع العقوبات افقتصادية احيم  الت ربة يف قللها م اًف 

 يد.أرادت لفرض املحادئ والق

لعقوبات من حصالات والتقارير الصادرة من جلان مراقحة العقوبات دليل  حًن الض ما بلغتو ىره اومن اإل
 الرغد من بطل ربقي  ىره الفعالية، غًن أطا يف النهاية قد أدت دورىا بصورة راععة.بذماح وفاالية فاعقة، 

 وىرا ما سنقصلو فيلا يلو:

 ،الض الواردات القاادة الصنااية المحًنةفريقيا منر أمد بعيد، وىض الحلد ذو إااتلدت دولة أنوب  -
 أن فرض ا ظر الض النفط ومنت اتود املتحدة ملرلك أدر ا األ ؛وليةوخاصة من النفط واملواد األ

تغيًن سياساهتا، وبالفعل  ارىا الض حأإل ،الة مللارسة ال غط الض ا مومة العنصريةستمون وسيلة فعّ 
النلو فيها بشمل معدفت يف أثر  ،فريقياإالض دولة أنوب   حًنٌ   اقتصادي   التدوير تأثًنٌ  ان هلر ا

قيام دولة أنوب أفريقيا بت اوز ا ظر وا صول الض النفط مع الدراسات، و خطًن،  لا ورد بعديد 
للحصول اليها بطرق غًن  دفع شبن غالٍ إى طا ااطرت فضنت اتو وما ربتاأو من سلع أخرى، وم

 اثىن اشر اامً اصول الض احتياأاهتا من النفط يف مشرواة، والض سحيل امل ال فقد تملفا للح
 مليار دوفر. 30-25 :بايادة تقدر دبا يرتاوح بٌن
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املدة فريقيا، وذلك يف إة شر ة دولية لنشاتاهتا يف أنوب ستلاعمن ىرا باإلاافة إى ذبليد ما يقارب  -
 .م1990 :غسطسأحىت  م،1985 :غسطسأمن 

اصة أصحاب األالال الت ارية تشعر بأن النهئ خباألمر الري أعل قطااات من قتلع الحي  و  -
ما أدى إى التقارب وىو الري تتحعو ا مومة غًن فعال، وأنو لن يف ض إف إى دمار افقتصاد، 

ؤسبر الوتين اإلفريقو املل ل لألغلحية قادة املمن أهة، و السللو بٌن الوفود املل لة لألالال الت ارية 
ألوااع افقتصادية يف أنوب انتي ة لتدىور  ؛بغية التشاور معهدمن أهة أخرى، امل طهدة 

 .(1)إفريقيا

أت ا مومة باإلحساس بايادة ، حيم بدم1989 :ظهرت إممانية التحرك رمو ا ل السللض يف اام -
اإلدراك داخل ا اب الوتين ا ا د بأن مقاومة الفصل العنصري  وثار املقاتعة الدولية، وتنامآحدة 

 ف ميمن قلعها بالوساعل العسمرية.

اخ الدويل اقب انتهال ا رب الحاردة إى تيسًن التعاون بٌن الدول المربى يف وقد أدى التحسن يف املنُ  -
 فريقية.نازاات اجلنوب األاملحل 

)دي  لًنك( الرى  ان قد  قام زايلو م،1989 :اام افنتخابات يفواقب فوز ا اب الوتين  -
 بعرض خمطط موأا للتغيًن، وتر ا ىرا املخطط يف إنشال قتلع دميقراتو غًن انصري.  اانتخب رعيسً 

فريقو، إلجياد حل ا ا د ودم لو املؤسبر الوتين اإلبدأت املفاواات بٌن ا اب  م1990 :ويف اام -
وإاادة الع قات مع حمومة أنوب  الدويل إى إيقاف العقوباتسللو شامل، وىو ما داا اجملتلع 

 فريقيا،  لا رححا األمد املتحدة بافتفاقات ال  مت التوصل إليها يف تلك املفاواات.إ
طال العالة الدولية للح د، و ان من إشراا األمد املتحدة يف  م1993 :ويف األشهر األخًنة من اام

 ا ظر افقتصادي.اخلطوات األوى رفع تدابًن 
الع قات لدول إى رفع القيود املفرواة الض اا اجللعية العامة دا م1993 : توبر اامأ 8 :ويف

 .(2)وذلك أثنال الل اجمللس التنفيري افنتقايل ،فريقياإافقتصادية مع أنوب 

باسد اجمللس رحب فيو بن اح اللية  اأصدر رعيس قلس األمن بيانً  م1993 :نوفلرب اام 23 :يفو 
 التفاوض املتعددة األتراف.

                                                           
 .95: د. بطرس غايل، مرأع سح  ذ ره، ص -(1)
 .632: "، مرأع سح  ذ ره، ص " األمم المتحدة ومناهضة العنصريةبطرس غايل،  -(2)
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وداا األمٌن العام لللنظلة إى التخطيط والتنظيد لعللية افنتخابات والدور الري ميمن أن تقوم بو  -
 املنظلة يف ىرا الشأن.

تنفير حة ا اجللعية العامة الل الفري  ا مومو الدويل امل طلع دبراقأطم 1993ديسلرب  20 :يف -
 فريقيا.إا ظر النفطو الض أنوب 

من األمد املتحدة  ، وقاما ا مومة واملؤسبر الوتين بدادٍ م1993 :ت العللية افنتخابية يف ديسلربدأوب
بضاداد انتخابات حرة ونايهة، واقتنع صبيع األتراف ب رورة التعاون لتحقي  نتي ة م لض، وبناًل الض تلب 

 .(1)حٌن دوليٌن تابعٌن لألمد املتحدة لرصد اللية افنتخابات والتأ د من نااىتهاأنوب أفريقيا مت تعيٌن مراق

فريقيا، ىرا إا لدولة أنوب رعيسيً  (نيلسون ماندي )مت تنصيب الاايد  م1994 :مايو اام 10 :يف
 ذذماحًا لللنظلة الدولية يف ازبا فريقيا، وأ  ر منو  انإا لمفاح ون ال شعب أنوب ان ذماحً التنصيب  

الوساعل املتاحة لنصرة صبيع إأرالات فعالة وإاداد الرأي العام العاملو لرف  ىره السياسات املنحرفة واستخدام 
 . افة  حقوق اإلنسان

                                                           
 وما بعدىا. 125 :نفسو، ص -(1)
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 الخاتمة
وذلك  ،نصريفريقيا بالتلييا العإالغالحية السودال يف دولة أنوب  سيطرة األقلية الحي ال الض مرحلةسبيات    

 ارىد باملرا ا القيادية يف الدولة، اليو سعض اجملتلع الدويل ئمن خ ل السيطرة الض القوة افقتصادية، واست
ومن مث  ،للحد من التلييا العنصري ،وذلك ان تري  اقوبات اقتصادية دولية ، لاية الغالحية امل طهدة

يقيا ان سياسة التلييا فر إاندما ربولا حمومة أنوب  ،م1993توبر أ  10 :شهر :الق ال اليو يف
 ومن نتاعئ ىرا الححم ما يأيت: ،حلا حملها النظام الدميقراتوأالعنصري و 

مارسا املنظلات الدولية سياساهتا العقابية دومنا التقيد دبعايًن ثابتة، حيم تتفاوت درأة اىتلامها  -
ا ال املخالفة وتحعًا ملصاحل الدول األ  د الدولة املخالفة، و  د األارار الناصبة ان  ابالق ية تحعً 

تقااسا يف حٌن يف القسوة ذباه بع  الدول،   ا، و را استخدما التدابًن العقابية بشمل غايةً 
 .، م ل ق ية الشعب الفلسطيينخرىه بع  الق ايا األاان أدال دورىا ذب

 النظام الدويل العقايب أثر يف مدى ذماح وفعالية ىرا النظام وشمك يف شرايتو. ىرا اخللل يف سًن  

تحيعة قانونية، وذباىل النظام الدويل الق اعو،  يففو حٌن من  قلس األمن نفسو سلطة التدخل يف نااع ذ 
ات الدول الغربية، لدفها ل مت ال لقرار  ؛وذلك يف ق ية لو ًنيب، وتوقيع العقوبات افقتصادية الض دولة ليحيا

 حقها يف افارتاض إلححاط صدور واستخدما الدول األا ال الداعلٌن ،الق ايا ا يويةاديد ذباىل اجمللس 
 .م ل ................ ي قرار ذباىهاأ

قسض صفا بأطا األبالغ اجمللس محالغة  حًنة يف توقيع العقوبات الدولية افقتصادية الض دولة العراق ال  وُ  -
خ اع النظام العراقو للقرارات الدولية، والتأ د من ادم قدرتو الض هتديد إمن نواها، و ان ىدفو يف ذلك 

ال والدوال رم ااىن الشعب العراقو من نقص الغحي ،أًنانو، األمر الري أدى إى وقوع  ارثو إنسانية
النسال، واألتفال وغًنىا و املراض،  ىد الحسطال من اوقد  انا أ  ر الفئات ت ررً  ،ساسيةوافحتياأات األ

 ىداف اجمللس ودوافعو فستخدام سلطاتو العقابية.ألا يف من النلاذج ال  شم  

أما يف ق ية أنوب أفريقيا فقد استطاع اجمللس أدال دوره بفعالية  حًنة وحبياد ملحوظ، حيم استخدم آلية  -
 ؛والس ح ... ،أوانب ا ياة افقتصادية ... النفط ال  تنصب الض أحد :أي ،العقوبات افقتصادية اجلاعية

ن سياسة التلييا العنصري اد موب افريقيا إلأحارىا الض التخلص وذلك بغية ال غط الض حمومة أن
نو فسب هلا أطا مل فضا حيم استلرت ث ثٌن ااماً سريعً  اأن ىره العقوبات مل ربرز ذماحً  معها السود، و يمواتن

 فريقيا.إف واألوااع اإلنسانية داخل أنوب ت ر بالظرو 

 .ليسا تويلة يف الر الشعوب ا لا أن ال  ثٌن اامً     
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وذلك لعدة  ،أما بالنسحة مللارسة املنظلات الدولية لألنشطة العقابية، فقد أصا ا الن اح إى حد  حًن     
 أ ها: ،اوامل

 ادم تأثرىا بافاتحارات واملصاحل السياسية. -

 ىا بنظام التصويا املوزون.رخمع أللواواية وا ياد يف ازباذ القرارات نقصها ل  -

دمبببا ف يبببؤثر بشبببمل حببباد البببض سبتبببع  ،أو إحبببدى السبببلع ،انصبببحاب العقوببببات البببض أحبببد أنشبببطة الدولبببة -
 الشعوب حبقوقها.

بببو ىببره العوامببل أعلببا مببن ذبربببة توقيببع العقوبببات الدويببة افقتصببادية داخببل ىببره املنظلببات م ببافً فتببري 
 الدراسة.العناية و ويستح  
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