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 االنقالبات السياسية يف املواثيق الدولية
 بدرية الراوي

، وعادة ما يتم االنتهاء من 1يعرف االنقالب أنه: االستيالء املفاجئ والعنيف وغير القانوني على السلطة من الحكومة

. وقد حدد صامويل هنتنجتون في كتابه 2االنقالبات الناجحة بسرعة، على األكثر في غضون ثمانية وأربعين ساعة

 ، ثالثة أنواع لالنقالبات، على النحو التالي:1968)النظام السياس ي في املجتمعات املتغيرة(، الصادر عام 

، وهو االنقالب الكبير الذي تستولي فيه مجموعة متنوعة The breakthrough coupالنوع األول: االنقالب الخارق 

)ثورية؛ مدنية أو عسكرية أو تتألف من معارضة سياسية( على السلطة بعد أن تطيح بالحاكمين، والثورة البلشفية، 

 التي حل فيها الشيوعيون الروس محل النظام القيصري اإلمبراطوري، مثال عليه.

، وهو يحدث عندما تستولي إحدى النخب على السلطة من نخبة The guardian coupاني: انقالب الوص ي النوع الث

 ما يبرر اإلجراء بالقول إنه من أجل الصالح العام. ويعتبر ما قام 
ً
ا. وعادة

ً
أخرى. كجنرال بالجيش يقيل رئيًسا أو ملك

 بق محمد مرس ي بمثابة انقالب الوص ي.به وزير الدفاع عبد الفتاح السيس ي تجاه الرئيس املصري السا

، وهو ما يحدث عندما يتدخل الجيش لحماية الوضع الراهن من The veto coupالنوع الثالث: انقالب الفيتو 

، بعد أن أعلن 1992التغيير السياس ي الجذري. ومن األمثلة على ذلك اإلطاحة برئيس البيرو ألبرتو فوجيموري عام 

. مثال آخر عندما نقف على بيان االنقالبيين من الجيش التركي في تموز 3في البالد مؤقًتا نيته حل املجلس التشريعي

 ، نرى أنهم يبررون فعلتهم باالعتداء الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على علمانية البالد.2016

من قبل عدد صغير من  قالبكذلك يخلط البعض ما بين االنقالبات والثورة، لذلك نقول أنه، عادة ما يتم االن

االنتفاضة العامة لعدد كبير  ضباط الجيش، في حين أن الثورة هي لديهم بالفعل بعض القوة مثل األفراد، والذين

 أعضاء الحكومة أو الحكم فقط، أما الثورة تغير النظام االجتماعي الناس العاديين. كما أن االنقالب يغير من

                                                             
1 Oxford Living Dictionaries. 

2 GENE SHARP & BRUCE JENKINS, the Anti-Coup, Arellano Law and Policy Review, Vol. 9 No. 1, Albert Einstein Institution, USA, 2008, P 14. 
3 See: Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, London, 1973, seventh printing, P (192-237) . 
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نفوذ القوى العسكرية يؤثر بشكل أكبر على الحكومة املدنية، وهو ما يسمى بحالة  . وعقب االنقالبات ينمو4بأكمله

Praetorians 5 

 لها ومؤكد أنها 
ً
تاريخيا حصل الكثير من االنقالبات، وثار حولها الجدل ما بين مؤيد لها وجاعل منها ثورة، أو رافضا

طاح من خالله باملجلس اإلداري الذي يحكم فرنسا انقالبات غير شرعية، وأشهرها: انقالب نابليون بونابرت الذي أ

. كذلك انقالب أوغوستو بينوشيه في تشيلي، وهو مثال واضح 6فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا. وانقالب 1799سنة 

ملثار الجدل هذا. إذ تعتبره جهة أنه مدمر الديمقراطية في تشيلي، في حين يرى آخرون غير ذلك ويتحدثون أنه: "غالًبا 

على أنه دمر الديمقراطية التشيلية، ولكن هذا نصف الحقيقة، ففي أواخر الستينيات  1973يتم تمثيل انقالب  ما

وأوائل السبعينيات، كانت ديمقراطية تشيلي في طريقها إلى التدمير الذاتي. وقد كتب في هذا املؤرخ جيمس ويالن أن 

 . 7ا"تشيلي كانت "ديمقراطية آكلي لحوم البشر، وتستهلك نفسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

                                                             
4 Dictionary of Politics and Government, Bloomsbury Reference, Cambridge, Third edition, 2004, P 60. 

5 Stanislav Andereski, Military Organization and Society, University of California Press, Los Angeles, 1971, P 104. 

6 History, 5 Famous Coups. 

7 Hoover institute, What Pinochet Did for Chile? 

8 CNBC, what we can learn from 70 years of coups. 
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في التاريخ املعاصرة ملنطقتنا العربية كان أول االنقالبات: انقالب السياس ي حكمت سليمان وصديقه الفريق في 

. وآخرها انقالب أحمد عوض بن عوف 19369الجيش العراقي بكر صدقي على حكومة ياسين الهاشمي في بغداد سنة 

أو الثورة  1917أما أشهرها في املائة عام املاضية: انقالب  .201910اني عمر البشير في أبريل على حكم الرئيس السود

البلشفية التي أطاحت بالنظام القيصري األوتوقراطي وتركيز نظام اشتراكي شيوعي، وذلك بعد أن انحاز الجيش 

، وقد سمي بثورة الضباط 1952كذلك انقالب الجيش على امللكية في مصر سنة   .11للشعب وتحرك ضد القيصر

 األحرار. 

تح الباب للكثير من االنقالبات في العالم العربي والشرق األوسط ولم يتوقف خاصة ما بين الخمسينات 
ُ
ف

، وسوريا مع وزير الدفاع حافظ األسد في انقالب 1969والسبعينيات، كليبيا مع معمر القذافي على النظام امللكي سنة 

أي - 196312ث العربي السوري وهو ما أطلق عليه الحركة التصحيحية لثورة آذار سنة ، من قبل حزب البع1970

. والكثير 2013وصوال النقالب الفريق عبد الفتاح السيس ي في مصر سنة  -أطلق عليها تسمية ايجابية وامتداد للثورة

ل عام، فإن القارة األفريقية هي أكثر . وبشك2016من االنقالبات في تركيا، آخرها املحاولة االنقالبية الفاشلة في تموز 

. آخر محاولة انقالبية وقد كانت فاشلة 13(2019-1950ما حوت محاوالت انقالبية تزيد عن املئتين في سبعين عام )

 .201914حصلت في الجابون السنة الجارية 

 من هم من خلفية وامللفت أنه في بعض الدول العربية إن لم يجري انقالب عسكري مباشر، ال يتولى الحكم إال

 عسكرية، كما جرت العرف السياس ي في لبنان، وهو ما يمكن لنا تسميته باالنقالب األبيض.

 

                                                             
 .اول انقالب عسكري يف العراق احلديث، املنتدى العريب للدفاع والتسليح 9

 طاحة البشري وتعطيل الدستور وحّل املؤسسات.انقالب عسكري يف السودان: إ ،العريب اجلديد 10
 .حدثت ثورة أكتوبر يف روسيا، للمؤرخ الروسي إسحق مينتسكيف  من عرض كتاب: إضاءات،  11
وسرعان ما حتول ، اجلنود إطالق النار على الشعبحيث قرر احملتجون البالشفة التوجه إىل اجلنود لتأييد الثورة، وظهرت ابلفعل حالة مترد ضد القيصر بني صفوف اجليش بعد رفض العديد من )*

 إىل التنازل عن العرش(. 1917مارس/آذار  3يف اجليش كله ضد القيصر، مما اضطره 
 احلركة التصحيحية اجمليدة أسست النتصار حرب تشرين التحريرية. اجملد، 12

13 Radio Canada, En Afrique, 200 coups d’Etat en 70 ans. 

14 Libération, Tentative de coup d'Etat au Gabon: la situation «sous-contrôle», les mutins arrêtés. 
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https://www.liberation.fr/planete/2019/01/07/tentative-de-coup-d-etat-au-gabon-la-situation-sous-controle-les-mutins-arretes_1701390


Page 4 of 13 

 

 

 

  

 

 

 
www.eipss-eg.org 

July 12, 2019     

 

 حظر االنقالب يف القانون الدولي
ــ من النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية قد حددت مصادر القانون الدولي الر  38إن كانت املادة  سمية بـــ

إال أن ذلك يتضمن  1920املعاهدات، مبادئ القانون العامة، االجتهاد القضائي، املذهب واملساواة، وذلك منذ سنة 

. وعليه ننظر في هذه املصادر لالستدالل على حكم 15املبادئ الكائنة في جميع النظم القانونية الوطنية أيضا

 العام، وذلك على مستويين من خالل:االنقالبات على أنواعها في القانون الدولي 

 حكم التغيير غير الدستوري، وتحقيق المعيار العالمي للديمقراطية  -1

مسألة الديمقراطية في النظام القانوني الدولي ملا بعد الحرب الباردة في عام ربما يكون توماس فرانك أول من طرح 

، في مقالته )الحق الناش ئ في الحكم الديمقراطي( حيث جادل فرانك بأن "شرعية الحكومات لم تعد تقتصر 1992

. وسرعان ما 16اطية"على التقييم من خالل معايير وطنية بحتة؛ بل يجب تقييمها من خالل املعيار العاملي للديمقر 

                                                             
 United Nations Audiovisual Library of، )مرتجم( عن لنظام األساسي حملكمة العدل الدوليةاانطونيو أوغوستو كانسادو ترينيدادا )قاضي يف حمكمة العدل الدولية(،  15

International Law ،بتصرف(. (8-7، ص )2017، األمم املتحدة( 
16 Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, The American Journal of International Law, Vol. 86, Jan 1992, No. 1, pp. (46-48). 
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. ومنه 17اتبعه علماء آخرون، وُحدد هذا التوجه باسم "مدرسة الحق الديمقراطي" أو "نظرية الحق الديمقراطي"

. وهذا في تناقض حاد مع 18تدعي مدرسة الفكر هذه أن "الحق الديمقراطي قد ولج إلى النظام القانوني الدولي"

 عندما ينظرون في أثر النظم غير الديمقراطية على جوارها اإلقليمي. "الالأدرية" التي كانت سائدة من قبل، خاصة

 ثورًيا ملجموعة كاملة من املعايير الدولية، من القواعد التي تحكم  
ً

تمثل فكرة االستحقاق الديمقراطي هذه "تحوال

دأ يؤكد أن االعتراف . وبمعنى آخر فإن هذا املب19االعتراف بالدول والحكومات، إلى تلك التي تحكم استخدام القوة"

وال تقبل االنقالبات على  .بشرعية هذه الحكومات قائم على مدى احترامها للمعايير الدولية منها: الديمقراطية

 الحكومات املنتخبة من الشعب وال هو مجرد شأن داخلي.

أو العلماء قد فشلوا في توضيح العواقب الدقيقة لهذه املخالفة املزعومة من حيث لكن الغريب "أن هؤالء املفكرين 

املسؤولية. ولم تكن نظرية االستحقاق الديمقراطي مقصورة على املدرسة الليبرالية األمريكية فقط، بل جاءت في 

فقهاء فكرة أن شرعية دراسات قانونية حول العالم، في أوروبا وأفريقيا على سبيل املثال تبنى العديد من ال

 .20الحكومات لم تعد مسألة داخلية بحتة ويجب قياسها وفًقا ملعايير الديمقراطية"

وفي هذا السياق، نشير إلى أنه "خالل الحرب الباردة، كانت االنقالبات التي وقعت مقبولة نسبًيا؛ وأحياًنا كانت كل 

ومات األيديولوجيات املعادية لها، ولكن هذا تغير مع مجموعة من الكتل ترى االنقالبات وسيلة مالئمة لتغيير حك

نهاية الحرب الباردة، فقد أصبح من النادر منذ ذلك الحين أن تظل الدول )في العالم( غير مبالية تجاه هذا االنشقاق 

معايير في النظام السياس ي والقانوني لدولة أخرى، خاصة إذا ما أدت إلى اإلطاحة بحكومة ديمقراطية، بل إن تعزيز 

. وهنا نستدل على ازدواجية 21وبشكل خاص على األصل الديمقراطي"-شرعية الحكومات يرتكز على أصل السلطة 

 (.2019التعاطي تجاه االنقالبات، ال في تلك الحقبة فقط بل حتى الساعة ومع النظام العاملي الجديد )

. وتأتي Abstractoة الديمقراطية غير مقبول والشائع بالنسبة للدول الديمقراطية أن تعلن أن اإلطاحة بالحكوم

اإلدانة بشكلها األولي، كإدانة النتهاك النظم الدستورية في البالد، وتتضمن الرغبة أو املطالبة بعودة الديمقراطية، 

                                                             
17 Gregory H. Fox & Brad R. Roth, DEMOCRATIC GOVERNANCE AND INTERNATIONAL LAW, Cambridge University Press, 2000, (Introduction: The Spread 

of Liberal Democracy and Its Implication for International Law), P10. 

18 Op, The emergence of an international legal entitlement, P 27/ ibid  

19 Op, The emergence of an international legal entitlement, P (10-11). 

20 Jean d’Aspremont, Responsibility for Coups d’Etat in International Law, Tulane Journal of International and Comparative Law, New Orleans, 2009-2010, P 454. 

21 Jean d’Aspremont, Responsibility for Coups d’Etat in International Law, Tulane Journal of International and Comparative Law, New Orleans, 2009-2010, 

P 445. 
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ن لذلك نجد ان أول ما يسارع لبيانه االنقالبيين في بيانهم األول هو الدعوة الستئناف الحياة الديمقراطية واإلعال 

، بالدعوة إلى 2019عن نية إجراء انتخابات عاجلة، مثاله دعوة البيان رقم واحد لالنقالبيين في السودان أبريل 

"تهيئة املناخ لالنتقال السلمي للسلطة وبناء األحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة 

كخفض العالقات الدبلوماسية، أو فرض عقوبات  . كذلك قد تصحب اإلدانات بعقوبات متنوعة،22االنتقالية"

 . وهنا ما زلنا نتحدث عن اإلدانة من قبل الدول كوحدة منفردة.23اقتصادية

 المواثيق، االتفاقيات والقرارات الدولية -2

م إن إدانة االنقالب ليست بالعمل غير املسبوق دوليا، فاالنقالبات طاملا تم نبذها، حتى في وقت لم يكن فيه أي اهتما

بالديمقراطية وسيادة القانون. وهذا طبيعي فكل حاكم يسعى لتثبيت حكمه وكل دولة تسعى لحماية نفسها من 

عمليات التغيير غير الدستورية حتى لو في جوارها. وعلى صعيد التكتالت واملنظمات الدولية، وفي هذا جاءت العديد 

 من املواثيق والقرارات، منها:

بين العديد  1826ن "معاهدة الرابطة واالتحاد الدائم"، التي تم عقدها في عام م 29ما نصت عليه املادة   .1

من دول أمريكا الشمالية والجنوبية، والتي حكمت أن "التغيير الكبير في طبيعة الحكومة يمكن أن يؤدي إلى 

 . 24تعليق دولة عضو"

ور وهندوراس وبنما، على ، وهي كوستاريكا وغواتيماال والسلفادبعض دول أمريكا الوسطىكما وافقت  .2

منها على أنه "من أجل  8، تنص املادة معاهدة أطلق عليها اتفاقية األمن الديمقراطي في أمريكا الوسطى

تعزيز الديمقراطية، يجب على األطراف أن تؤكد من جديد التزامها باالمتناع عن تقديم أي دعم سياس ي أو 

اعات أو القوات غير النظامية أو العصابات املسلحة التي عسكري أو مالي أو أي دعم آخر لألفراد أو الجم

 أو زعزعة استقرارها أي 
ً
تهدد وحدة الدولة ونظامها أو التي تدعو إلى اإلطاحة بالحكومة املنتخبة ديمقراطيا

 .25من األطراف األخرى"

                                                             
 .، نص البيان األول. هذا ما أعلنه اجليش السوداينجلزيرةا 22
 (00:15 –)من قبل جمموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوابت اقتصادية على قادة االنقالب يف مايل، ، قناة اجلزيرة على يوتيوب  23

24 Treaty for the Union, League and Perpetual Confederation of Latin American, Article 29. 

Or see it at: Konstantinos D. Magliveras, Exclusion from Participation in International Organizations, Kluwer Law International, USA, 1999, P 166. 

25 Framework Treaty on democratic security in Central America, 1995, Article 8. 
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1
https://youtu.be/rPPIu6CsDJc
https://uia.org/s/or/en/1100027834
https://books.google.com.tr/books?id=5Gl-KanTCK8C&pg=PA166&lpg=PA166&dq=Treaty+of+Union,+League+and+Perpetual+Confederation+article+29&source=bl&ots=p5VZFgDdvI&sig=ACfU3U3Vahq3MIC5kEbWVDZPqPLtbgePdA&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwjv-92ywaziAhUPZVAKHesDBmwQ6AEwBHoECAgQAQ#v=onepage&q=Treaty%20of%20Union%2C%20League%20and%20Perpetual%20Confederation%20article%2029&f=false
http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/242_Framework%20Treaty%20on%20democratic%20security%20in%20Central%20America.pdf
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"أي حوادث ( على إجراء للتشاور في حالة OAS) منظمة الدول األمريكيةكما وافقت الدول األعضاء في  .3

تؤدي إلى االنقطاع املفاجئ أو غير النظامي "للديمقراطية في بلد عضو" "منظمة الدول األمريكية ثم ذهب 

أكدت منظمة الدول  1080من خالل القرار  1991. وفي 26أبعد من ذلك الى سحب عضوية الدولة تلك

زام الدول األعضاء باتخاذ إجراءات ، على دفاعها عن الديمقراطية وتعزيزها. وأكدت على "التAOSاألمريكية 

 .27مشتركة وفورية لحماية الديمقراطية في أي دولة عضو عندما تكون مهددة"

، غواتيماال (2008)(، بوليفيا 2010و 2005(، إكوادور )2005نيكاراغوا ) وعليه، و"بناء على طلب الحكومات

دائم واألمين العام بجد وفعالية، من خالل ، وتصرف املجلس ال(2011-2010)( وهايتي 2009(، هندوراس )2009)

املوافقة على القرارات ذات الصلة وإرسال البعثات السياسية التي منعت بنجاح أزمة سياسية من تمزق النظام 

الديمقراطي. كما تجدر اإلشارة أيًضا إلى أنه عندما تطلب دولة عضو مساعدة منظمة الدول األمريكية أثناء األزمة 

 . 28يعتبر ذلك تدخال أجنبيا" السياسية، ال

والتي دعت إلى تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان وسيادة  ؛29مجموعة دول الكومنولث .4

 .Harareالقانون في إعالن 

لحماية الديمقراطية  2000سنة  30التي أدانت االنقالبات في قمة باماكومنظمة الدول الفرنكوفونية  .5

الب إعالنها بتقليص العقود الحكومية الدولية مع السلطات التي تقوم والحقوق والحريات، حيث ط

 باالنقالبات.

، يدين خرق اآلليات الدستورية في الحكم للدول 1999في ميثاقها لسنة  منظمة االتحاد األفريقيكذلك  .6

تورية األعضاء، كذلك ورث االتحاد األفريقي هذا املبدأ وأكد عليه، مطلقا عليه "التغييرات غير الدس

للحكومة"، كأحد أسباب انتهاكات حقوق اإلنسان في القارة. وفي القانون التأسيس ي لالتحاد األفريقي لعام 

                                                             
26 Article 9 

27 Rubén M. Perina, THE INTER-AMERICAN DEMOCRATIC REGIME: THE ROLE OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES IN PROMOTING AND 

DEFENDING DEMOCRACY, PhD Thesis at Georgetown University and George Washington University, Brookings Institution, P 79. 

28 Ibid, P 80. 

29 See: Harare Commonwealth Declaration, 1991. 

30 See: Declaration de Bamako, 2000. 
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. 200731( لعام ACDEG، والبروتوكول املتعلق بامليثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم )2000

 .32لى الرئيس املصري محمد مرس يوفي هذا السياق جاء تعليق عضوية مصر عام كامل عقب االنقالب ع

املؤسسات الدولية التابعة لألمم املتحدة، التي تؤكد على إدانة ورفض االنقالبات، بما فيها الجمعية العامة  .7

لألمم املتحدة، مجلس حقوق اإلنسان، املحكمة الدولية، ومجلس األمن. فمثال نجد قرارات مجلس األمن، 

الذي يدين انقالب غينا  204834، والقرار رقم 1993ايتي سنة خصوص االنقالب في ه84133القرار رقم 

. ودعت الى استئناف الحياة الديمقراطية، وتسليم البالد للسلطات املدنية إلى دخول قوات دولية 2012

عقب تفاقم األزمات الداخلية وتطورها إلى حرب أهلية. كذلك نظرت املحكمة الجنائية الدولية بالعديد من 

جمة عن االنقالبات حول العالم، منها املحكمة الدولية الخاصة بانقالب هندوراس وما نجم القضايا النا

 لحقوق اإلنسان والقانون الدولي. 35عنه من انتهاكات

التي تدخل في اختصاص القسم الجنائي  14يعتبر التغيير غير الديمقراطي، هي واحدة من الجرائم الـ   .8

كان هناك مساعي لتأسيسها ثم اقتصرت على اللجنة األفريقية -سانللمحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلن

 للمادة   .2014، والتي دعا إلنشائها بروتوكول ماالبو في يونيو (ACTJHR)-للعدل وحقوق اإلنسان
ً
 28ونظرا

ارتكاب أو األمر بارتكاب األفعال التالية، بهدف الوصول إلى تتكون الجريمة من "...  Malaboمن بروتوكول 

 :السلطة أو الحفاظ عليها بطريقة غير قانونية

 انقالب أو انقالب ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا •

 تدخل املرتزقة لتحل محل الحكومة املنتخبة ديمقراطيا. •

 أو عن طريق االغتيال السياس ي. أي بديل لحكومة منتخبة ديمقراطيا باستخدام املنشقين أو املتمردين •

 أي رفض من جانب حكومة حالية للتنازل عن السلطة للحزب الفائز، أو إجراء انتخابات نزيهة ومنتظمة. •

                                                             
31 Balingene Kahombo, Putschists behind Bars? Regional Criminalization of Unconstitutional Changes of Government in Africa, Völkerrechtsblog, 

international public law and international legal thought, Berlin, 2017. 

* This contribution results from our cooperation with the journal, Swiss Review of International and European Law, and discusses an article by Abdoulaye Soma 

on the international crime of unconstitutional changes of government, which was published in December 2016. 

 علق عضوية مصر بعد عزل مرسي، ووصف استبعاد الرئيس السابق بـ "اخلطوة غري الدستورية".االحتاد اإلفريقي ي ،أخبار العربية 32

33 S/RES/481 (1993). 

34 S/RES/2048 (2012). 

35 See: International Criminal Court, Situation in Honduras, Article 5 Report, 2015. 
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ا ملبادئ التغيير الديمقراطي أي تعديل أو  •
ً
مراجعة للدستور أو الصكوك القانونية، وهو ما يمثل انتهاك

 للحكومة أو يتعارض مع الدستور.

أي تعديل مهم للقوانين االنتخابية في األشهر الستة األخيرة قبل االنتخابات دون موافقة غالبية الجهات  •

 .36السياسية"

، 1999في أبريل  Grand Bayلدستورية للحكومة" على هذا النحو في إعالن كذلك استخدم مصطلح "التغييرات غير ا

. وجاء في امليثاق األفريقي Lomé Declaration37كأحد أسباب انتهاكات حقوق اإلنسان في القارة. لكن إعالن لومي 

ية، وعدا منها ما يؤكد إدانة وحظر سبل التغيير غير الديمقراط 23، بمادته 38للديمقراطية، االنتخابات والحكم

 .39االنقالبات، وهذا ليس بالجديد ملا دون قبلها من مواثيق واتفاقيات تحظر ذلك

 ثانيا: االنقالب ما بين فاعلية القانون الدولية واملساءلة
تضمنت القرارات واملواثيق الدولية خطوات تنفيذية، وإجراءات ومالحقات قانونية ودولية، فنجد مثال: على سبيل 

الحصر: فيما يتعلق بحصول انقالب في منظمة الدول األمريكية: "أنه يكلف األمين العام بسلطات، منها  املثال ال

سلطة عقد اجتماع للمجلس الدائم ملنظمة الدول األمريكية، عندما يكون هناك انقطاع مفاجئ أو غير منتظم 

 –منتخبة ديمقراطيا في دولة عضو للعملية السياسية الديمقراطية أو ممارسة مشروعة للسلطة من قبل حكومة 

كما يمكن لهذا الجهاز، بدوره، عقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية يجب اتخاذ قرار بشأن التدابير   -أي انقالب 

                                                             
36 Malabo Protocol, 2014, Article 28, P 7. 

And Lomé Declaration of July 2000 on the framework for an OAU response to unconstitutional changes of government, 2000. 

37 Lomé Declaration of July 2000 on the framework for an OAU response to unconstitutional changes of government, 2000. 
38 AFRICAN CHARTER ON DEMOCRACY, ELECTIONS AND GOVERNANCE. 

 ر:انظر ديباجة هذا امليثاق، وكيف تسرد ما سبقها في هذا اإلطا 39

Desirous to enhance the relevant Declarations and Decisions of the OAU/AU (including the 1990 Declaration on the political and socio-economic situation 

in Africa and the fundamental changes taking place in the world, the 1995 Cairo Agenda for the Re-launch of Africa’s Economic and Social Development, 

the  1999 Algiers Declaration on Unconstitutional Changes of Government, the 2000 Lomé Declaration for an OAU Response to Unconstitutional 

Changes of Government, the 2002 OAU/AU Declaration on Principles Governing Democratic Elections in Africa, the 2003 Protocol Relating to the 

Establishment of the Peace and Security Council of the African Union); Committed to implementing Decision EX.CL/Dec.31(III) adopted in Maputo, 

Mozambique, in July 2003 and Decision EX.CL/124(V) adopted in Addis Ababa, Ethiopia, in May 2004 respectively, by the adoption of an African Charter on 

Democracy, Elections and Governance. 
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https://www2.ohchr.org/english/law/compilation_democracy/lomedec.htm
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املحددة التي يتعين على منظمة الدول األمريكية اعتمادها. هذا القرار كان يتم تطبيقها في أربع حاالت محددة: هايتي، 

 .40ال، وباراغوايبيرو، غواتيما

لحكومة إحدى الدول األعضاء بطلب املساعدة من منظمة الدول األمريكية تعزيز والحفاظ  17كما تسمح املادة 

. حتى وإن 41على نظامها الديمقراطي"، عندما ترى أن عمليتها الديمقراطية أو "املمارسة املشروعة للسلطة في خطر"

وفي هندوراس  1997كما في الحالة اإلكوادور في عام -كذلك -ه تدخال أجنبياكان غيره من الدول األعضاء فيه قد تعتبر 

 .42. وفي كلتا الحالتين، "تدخل" منظمة الدول األمريكية لم يمنع االنقالب2009في عام 

ولربما تكون هذه القواعد والقوانين الدولية قد دفعت باالنقالبيين نحو التفكير والتمهل في خطواتهم، لكن بال شك 

استجابة االتحاد األفريقي  م يردعهم، خاصة من كان له ظهير دولي. وفي هذا نجد أن البعض "يرى في فاعليةل

. 2007 وفي سان تومي وبرينسيبي في غينيا بيسا، 2003الستعادة الديمقراطية بسرعة، وذلك بعد انقالبين في عام 

قد حالت دون تلك االنقالبات منذ أن تم  (ECOWAS) تكون الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وكذلك ربما

 .43"سنها قبل عقد من الزمن

لكن هذا كله لم يحل دون مواجهة التحدي األكبر وهو تالعب االرادة السياسية بهذه القواعد الدولية، وتدلل على 

ب بل وتسبق ، حيث كان هناك دول تدعم االنقال 1993ذلك حاالت انقالب متعددة منها حالة االنقالب في هايتي 

املنظمات الدولية بقراراتها واجراءاتها، كــ هايتي مثال: اذ كانت الواليات املتحدة تعتبر أريستيد رئيس هايتي املنتخب 

% من األصوات ندا لها في جزر الكاريبي، فسهلت من عملية رحيله، بل 67كأول رئيس عقب االستقالل و بحوالي 

ال قوات لحفظ السالم دون انتظار مجلس األمن وتصويته على قرار ٍارسال ولجأت كل من واشنطن وباريس الى ٍارس

 -2019-وحتى اليوم 2004،44قوات متعددة الجنسيات لحفظ السالم هناك بعد أن عمت الفوض ى في البالد في 

 .45تحصل صدمات ما بين أنصار الرئيس هذا وقوات حفظ السالم التي دخلت البالد الحقا

                                                             
40 Rubén M. Perina, THE INTER-AMERICAN DEMOCRATIC REGIME: THE ROLE OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES IN PROMOTING AND 

DEFENDING DEMOCRACY, PhD Thesis at Georgetown University and George Washington University, Brookings Institution, P 79. 

41 Rubén M. Perina, THE INTER-AMERICAN DEMOCRATIC REGIME: THE ROLE OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES IN PROMOTING AND 

DEFENDING DEMOCRACY, (PhD* Thesis at Georgetown University and George Washington University), Brookings Institution, P 80. 

42  Rene Ibid, P 80. 

43 Jacob P. Wobig, Regional Regimes for the Defense of Democracy and Coups d'Etat (PhD Thesis), University of Nebraska, 2013, P 7. 

 ايييت.هبواشنطن وابريس تقلبان نظام أريستيد، انقالب عسكري ابلعربية،  شبكة فولتري 44

45  BBC، .هاييت: القوات الدولية تفرق مظاهرة مؤيدة ألريستيد 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/07-inter-american-charter-perina.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/07-inter-american-charter-perina.pdf
https://www.voltairenet.org/article90053.html
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/08/140813_haiti_aristide_clashes
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/08/140813_haiti_aristide_clashes
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/08/140813_haiti_aristide_clashes


Page 11 of 13 

 

 

 

  

 

 

 
www.eipss-eg.org 

July 12, 2019     

، لكن لم تسفر 2009ا، لقد استنكر االتحاد األفريقي تجدد االنقالب في أفريقيا، في فبراير كذلك الحال في أفريقي

وسائل رد الفعل تجاه هذه املواقف )وخاصة تعليق االتحاد األفريقي لعضوية الدولة( عن نجاح يذكر. فمرتكبو 

 ما يظلون بال عقاب؛ ويستعيدون "الشرعية" بعد تنظيم انتخابات
ً
مزورة، ثم يتم دمج الحكومة  الجريمة غالبا

 .46الجديدة في االتحاد األفريقي

على صعيد آخر، تشكل الثغرات القانونية معضلة دون تحقيق مثالية القانون الدولي، فرغم ما ذكر ودون حول 

إدانة االنقالبات العسكرية، وعدم شرعيتها إال أنها لم تكن خطوات مكتملة أو كافية، فمثال "كثير من تلك 

فاقيات واملواثيق عبارة عن صكوك غير ملزمة قانونيا بمعنى ال يترتب عليها إجراءات تحيله للمساءلة أمام الجهة االت

. كذلك عدد من هذه اإلجراءات كانت صعبة 47العاقدة لهذا امليثاق، منها امليثاق الديمقراطي للبلدان األمريكية"

يروون أن: "إثبات استحالة تحميل أي دولة ما املسؤولية  48يالتطبيق واقعا. ال بل، إن بعض أساتذة القانون الدول

بموجب القانون الدولي عن االنقالب، تدعم فكرة أن االنقالبات ليست بالضرورة وسيلة مؤسفة لتغيير الحكومة. 

ير وفي الواقع، سيظهر أن االنقالبات قد تؤدي في بعض األحيان إلى انفصال إيجابي عن النظام الحالي، وتوليد تغي

. وواقعا 49مرغوب فيه للنظام السابق، على وجه الخصوص، في الدول التي تكون فيها حكومة طاغية إلى ما ال نهاية

 هذا املنطق موجود وُيعمل به، وينقلنا مجددا من الدائرة القانونية إلى تأثير الدائرة السياسية.

دولة عن االنقالب تختلف عن تلك املتعلقة ثغرة قانونية أخرى، وهي أننا لو تكلمنا عن أن "قضية مسؤولية ال

باملسؤولية الجنائية الدولية ملن قام باالنقالب، ألن االنقالبات ال تعتبر بعد جريمة دولية من وجهة نظر القانون 

، لكن 50الجنائي الدولي. وقد حوكم املدعي العام للمحكمة الخاصة لسيراليون في هذه الحجة في قضية تايلور 

ا. ويمكن فقط للجرائم التي ُيزعم أنها ارتكبت أثناء االنقالب أن تشكل جريمة باملعنى املقصود في املحكمة رفضته

. إن تأكيد عدم شرعية االنقالب الدولي ال يكشف عن أي ش يء فيما يتعلق بمشاكل 51القانون الجنائي الدولي

                                                             
46 Balingene Kahombo, Op. 

47 Jean d’Aspremont, Op, P 460. 

48 Jean d’Aspremont. 

49 49 Jean d’Aspremont, Responsibility for Coups d’Etat in International Law, Tulane Journal of International and Comparative Law, New Orleans, 2009-2010, P 

452. 

50 The prosecutor against Taylor, the Special Court for Sierra Leone, Case No. SCSL-03-01-PT. 

51 The prosecutor against Brima, the Special Court for Sierra Leone, Case No. SCSL-2004-16-PT. 
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انون الدولي ال ينطوي إال على مسؤولية املسؤولية الدولية بموجب القانون الدولي. مع اإلشارة ألن أي انتهاك للق

 الشخص الذي ُينسب إليه االنتهاك.

ومن الغرائب فيما يتعلق بإدانة ومالحقة االنقالبيين، أن "الحقد بين االتحاد األفريقي واملحكمة الجنائية الدولية 

ين، مما دفع االتحاد أصبح ظاهرا بعد إصدار مذكرات توقيف رؤساء الدول األفريقية وكبار املسؤولين الحكومي

األفريقي إلى اتخاذ العديد من اإلجراءات املواجهة للمحكمة الجنائية الدولية، بلغت ذروتها في اختصاصها الجنائي 

، شرع االتحاد األفريقي في عملية تهدف إلى تمكين محكمته من مقاضاة الجرائم الدولية التي 2010الدولي، ففي عام 

 .52يا"ارتكبها األفارقة في أفريق

وفي سياق متصل، نجد من خبراء القانون الدولي من طرح أن التغيير غير الدستوري للحكومة، يصنف من الجرائم 

ا _ولم تنش ئ_. 
ً
األكثر إثارة، والتي تنتمي إلى االختصاص املوضوعي للغرفة الجنائية األفريقية التي سيتم إنشاؤها حديث

ه من املستوى املحلي الى الدولي، مما يثير تساؤالت حول حق التدخل وبالتالي نقل انتهاك اآلليات الدستورية هذ

األجنبي في الشؤون السياسية الداخلية، وعلة الحكم؛ في النقل هذا، هو أن حركات التمرد )االنقالبات( ليست 

الصراعات محصورة في دول وحيدة ولكنها تميل إلى االنتشار إلى بلدان أخرى. وفي ضوء التجربة األفريقية أثبتت 

 . لذلك تشكلت رغبة لدى تلك الدول في أقلمة القانون الدستوري إن صح التعبير.53املحلية أنها معدية

لذا يقترح سوما أحد أساتذة القانون الدولي أو يرى أن هذا التقدم قد يكون املرحلة األخيرة من تدويل القانون 

 .54حيز التنفيذ بعد laboMaالدستوري في إفريقيا، لو تم، ولكن لم يدخل بروتوكول 

 خالصة:
أعتبر االنقالبات من الطرق الرئيسية إلقامة الدكتاتوريات الجديدة، وقد تثير الحروب األهلية واألزمات الدولية، 

وأنه بالنسبة ألفريقيا ما بعد االستعمار كما يالحظ أن االنقالبات "كانت أكثر الوسائل شيوًعا لتغيير الحكومات" 

POST-COLONIAL  أصبح االنقالب العسكري، في الواقع، هو الطريقة املؤسسية لتغيير الحكومات. وإن أخذت

 تقل وتيرتها تدريجيا لعوامل متعددة.

                                                             
52 Ademola Abass, THE PROPOSED INTERNATIONAL CRIMINAL JURISDICTION FOR THE AFRICAN COURT: SOME PROBLEMATICAL ASPECT, 

Netherlands International Law Review, Heidelberg, 2013, P 28. 

53 VAN DER WILT, Unconstitutional Change of Government: A New Crime within the Jurisdiction of the African Criminal Court, Leiden Journal of 

International Law, Cambridge University Press, 2017, 30(4), P (967-986). 

54 BALINGENE KAHOMBO, Putschists behind Bars? Op. 
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تخفيف منها كما يؤثر في حصولها عوامل متعددة أهمها العامل الخارجي بدعمه طرف على حساب آخر، ويؤثر في ال

عوامل متعددة على مستويات، على املستوى الشعبي: وعي الشعوب، وعلى مستوى الدولة: مدى تحقق الديمقراطية 

وسيادة القانون فيها، فقد حللت الكثير من الدراسات أهمية وماهية الديمقراطية وشروطها، إال أنه في حتى عام 

( تم اختبار فعالية بنود وشروط الديمقراطية في منع Powell and Lasleyوفقط مع الباحثين باول والسلي ) 2011

. أما على 55٪50االنقالبات، وما توصل إليه باول والسلي من أن بنود الديمقراطية تقلل من محاوالت االنقالب بنسبة 

 املستوى الدولي: مدى احترام القانون الدولي وتطبيقه.

ات على أنواعها في القانون الدولي من خالل مصادره املتنوعة لقد وقفت هذه الدراسة على تحديد حكم االنقالب

واملتعددة وقد وقفنا على حاالت كان لهذه القواعد وما يترتب عليها من آثار وعقوبات، أثر في وأدها، وحاالت أخرى 

ة لم يسعف القانون الدولي شرعية النظم املنقلب عليها، ال بل ترك املجال مفتوحا من خالل ثغرات متعدد

لالنقالبيين كي يقوموا بشرعنة أعمالهم واإلفالت من العقاب. وهذه األزمة ليست حصرا في هذه القضية بل يطال 

القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي عموما، إنها اإلرادة السياسية للدول النافذ والراعية ملؤسسات ومنظمات 

 .56س األمنهذا القانون الدولية وأذرعه التنفيذية السيما مجل

 

 

                                                             
55 Jacob P. Wobig, Op, P 181. 

 اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات. 56
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