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 ملخص:

 كردستان التيح وخاصة ،المعاصر الدولي القانون  في المصير تقرير المتعلقة بحق الدراسة هذه تعالج
 ورإلى ظه أدى مما الوطنية، الدولة مستوى على حادة أزمة من اليوم العالم يشهده ما ظل في وكتالونيا،
 اإلشكاًلت تحليل الدراسة هذه وتحاول .استنادا للحق في تقرير المصيرلالستقالل واًلنفصال  عديدة مطالب
 اًلنفصال ينب في التوفيق من هاجس ذلك يشكله وما الدولي، القانون  في المصير تقرير بحق ترتبط التي

 وكاتالونيا. كوردستان إقليمي كحالتين الدراسة الدولة سيادة وحدة على والحفاظ
وخلصت الدراسة إلى أن حق تقرير المصير في القانون الدولي لم يعد محل اتفاق كما في الماضي، 
بل أصبح هناك تحفظا عند اإلقرار بهذا الحق لألقليات في تقرير مصيرهم نحو اًلنفصال، ألنه لم ينص 

 األقليات دون إنفصالها.صراحة على هذا الحق، بل كان فقط يشير إلى ضرورة حماية هذه 
Abstract 

This study treating the right of self-determination in contemporary 

international law, especially in the situation of Kurdistan and Catalonia, in view 
of the current acute crisis in the national state, leading to many demands for 

independence and separation under the of self-determination. This study attempts 
to study this by analyzing the problems related to the right of self-determination 

in international law, and the obsession of reconciling separatism and preserving 
the unity of state sovereignty, such as the regional situation of Kurdistan and 

Catalonia. 
The study concluded that the principle of the right of self-determination in 

international law is no longer a place of agreement as in the past but has become 

reticent towards the recognition of the right of minorities to self-determination 
towards secession, because it did not expressly provide for this right, only he was 

referring to the need to protect these minorities without separation . 

ون الدولي، حق تقرير المصير، األقليات، اَّلنفصال.الكلمات المفتاحية: القان  

Key words  :  the right of self-determination, international law, Kurdistan and 

Catalonia, independence and separation. 
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 مقدمة
 إذا كان حق تقرير المصير يحيل إلى نبذ التحكم والسيطرة من قبل اآلخرين، فإن ربطه بمفهوم

 طارا مؤسساتيااوتبني إ صياغة نحو بتوجه المجتمع الدوليأساسا ارتبط إذ يعد أمرا حديثا  ،"الشعوب" وتدويله
لعالميتين بعد الحربين ا لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرها، ولم يظهر هذا التوجه إًل ادوليا  اونيا انوق

من  قا منصوصا عليه في عدة وثائق دوليةولم يعد مجرد مبدأ بل أصبح حاللتين شهدهما القرن العشرين. 
دية للعالقات الو  والضابطة الدولية الضامنةأهم الحقوق  دباعتباره أح 3145ميثاق األمم المتحدة عام  أهمها

بل أن ق ،حسب المجتمع األعراف السائدة وقد كانت الشعوب تلجأ في حل النزاعات إلى .بين الدول واألمم
بروز مام أ الباب واسعاح تفاألمر الذي أدى إلى  ،تطور بتطور القانون الدولي؛ والذي العرف الدولي يتشكل

 الدولي. للقانون أساسية  امصادر الدولية باعتبارها المعاهدات والمواثيق 
ارتبط في شكله التقليدي بفكرة تمكين الشعوب الرازحة تحت سيطرة اًلستعمار  حق تقرير المصير إن

مختلف تضم  ،والحصول على استقاللها في كيان تجسده دولة مستقلة ذات سيادة يرهامص األجنبي من تقرير
الطوائف والجماعات دون النظر إلى انتماءاتهم العرقية أو المذهبية، بل تجمعهم الرغبة في العيش المشترك 

من أساسا  ينبعتطورا سريعا  تطور هذا الحق قدو ،  1على إقليمها الوطني وتحقق لها مصالحها وازدهارها
تزايد على اعتبار التطورات الحالية على مستوى تطور و  تغيير مفهوم حق تقرير المصير في القانون الدولي،

دخالت خارجية ت سببا فيكون توالتي غالبا ما واإلثنية، العرقية والطائفية  اتالصراعات الداخلية ذات الخلفي
 مبادئ الديمقراطية، وهيوحماية ونشر  والشعوباإلنسان  تحت مبرر حماية حقوق  مباشرة وغير مباشرة 

 .2عوامل أعطت في مجملها دًلًلت جديدة لمفهوم حق تقرير المصير
 ل أضحىبمجرد مبدأ سياسي بالعديد من المراحل التي جعلته ليس فقط  تقرير المصيرحق قد مر ل
ة بصدور قرار الجمعي ذلك اًلعترافبدأت مراحل  حيث. من قبل المجتمع الدولي به معترفقانوني حق 

ديسمبر  32والوحدات التي تتمتع بالحكم الذاتي في ، شأن تقرير المصير للشعوب العامة لألمم المتحدة في
إعالن الجمعية العامة بمنح اًلستقالل إلى األقاليم والشعوب المستعمرة ور صدتلى ذلك ثم من  .3152سنة 
وفقا  القانون الدولي نصوص ومبادئفي  ك مكانةالحق بعد ذلأخذ هذا لي .3170ديسمبر سنة  34في 

 .3145لميثاق األمم المتحدة الذي أصدرته الجمعية العامة في عام 
قل/تقرير مصير إقليم كردستان حولستفتاء ا إجراءوفي موعدين متقاربين، تم  يم العراق، وا 

، بينما تم إجراء الثاني في 2036من شهر سبتمبر/ أيلول  25إسبانيا، حيث تم إجراء األول في /كتالونيا
. ومع اًلختالف بين الحالتين، والمنطقتين أيضا، وكذلك 2036األول من شهر أكتوبر/ تشرين األول 

                                                                 

.51، ص2002، 3أيمن أحمد الوردانى، حق الشعب فى استرداد السيادة، مكتبة مدبولي، ط   1  
2 .327-325، ص2036عبد الحسين شعبان، الهوية والمواطنة: البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،    
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دة أًل لظاهرة واح إًل أن هناك ما يربط بين الحالتين، على اعتبار أنهما انعكاس السياسية اختالف العوامل
 وهي أزمة الدولة الوطنية.

ت متصارعة وأديان متفاقمة، وقوميا عنصريةفي منطقة نزاعات وحروب و كردستان/العراق يقع حدث 
متواجهة ومذاهب متنافرة. كما أنه يحلُّ في منطقٍة كانت من األسوأ في إدارة التنوع، وفي احترام المكونات 

كما المهيمنة في توزيع الدخل على الطبقات،  الدولة للساكنين على أراضيها، وفي طريقة قيام المختلفة
سياسياا  حةغير الناج اإلدارة في المقابل، يمكن مالحظة تشابه محدود في المكونات، بطرائق شديدة التمييز.

للملفين الكردي والكاتالوني من الحكومتين المركزيتين في بغداد ومدريد. وعلى الرغم من عدم وجود أية 
الذي تعيشه  ًل أنه تجوز بعض المقارنة في التخبطإمكانية للمقارنة بينهما من الناحيتين الشرعية والتمثيلية، إ

، ذلكل العاصمتان إزاء هذا الحدث األساسي. وكما أن مدريد تتعامل وفقاا للقانون، وتتخذ اإلجراءات األمنية
كما المالية التي تراها مناسبةا لمنع وقوع اًلستفتاء المزمع، فإن بغداد ًل تستطيع، ولن تتمكن، من اتخاذ أي 

إًل إن حصلت على تدخل خارجي داعم. فهي ًل تسيطر، وًل حتى في أدنى النسب،  ي هذا اًلتجاهإجراء ف
 .1ًل أمنياا وًل مالياا على كردستان العراق

 مشكلة الدراسة:
 تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:

ي خصوصا إذا أخذنا فأثره على الدولة الوطنية، ما هو حق تقرير المصير، و  كيف عالج القانون الدولي
قليم كاتالونيا؟قحالة إاَّلعتبار   ليم كردستان وا 

 أسئلة الدراسة:
 ينبثق عن السؤال الرئيس لهذه الدراسة العديد من التساؤًلت على الشكل التالي:

 ماهية حق تقرير المصير في القانون الدولي والمواثيق الدولية؟ .3
 ابطية بين حق تقرير المصير ومفهوم اًلنفصال؟ما هي العالقة التر  .2
 ما هي اآلثار القانونية الناتجة عن تطبيق حق تقرير المصير إقليمي كردستان وكتالونيا؟ .1
 هل تشكل حالتي كردستان وكتالونيا تحديا لقواعد القانون الدولي؟ .4

 
 

                                                                 

، منشور على الموقع اًللكتروني التالي: 2036سبتمبر  24، تقرير المصير بين كردستان وكتالونيا، العربي الجديد، الكواكبي سالم 1
https://www.alaraby.co.uk 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/11/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-1/9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/11/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-1/9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/5/11/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/5/11/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/author/2014/4/19/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/author/2014/4/19/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/
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 أهمية الدراسة:
 تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل:

 القانونية التي يقوم عليها مبدأ حق تقرير المصير. بيان األسس والمرتكزات .3
 معرفة العالقة الترابطية بين حق تقرير المصير وسيادة الدولة. .2
 الكشف عن موقف القانون الدولي من حق تقرير المصر بمفهوم اًلنفصال. .1
 التعرف على اآلثار القانونية الناتجة عن حق تقرير المصير في حالتي كردستان وكتالونيا. .4

 هداف الدراسة:أ
 تهدف هذه الدراسة إلى:

التعرف على كافة األسس القانونية التي يقوم عليها حق تقرير المصير، وفهم اإلشكالية الناتجة عن  .3
 ربطه بمفهوم اًلنفصال.

الكشف عن كافة اإلشكاليات القانونية الناتجة عن حق تقرير المصير التي تثيرها حالتي كردستان  .2
 وكتالونيا.

 التعرف على أبرز النتائج التي قد تفيد بها حالتي كردستان وكتالونيا؟ .1

ًل مراء في أن لكل بحث طبيعته الذاتية والموضوعية التي تميزه عن غيره من البحوث، في منهج الدراسة: 
 ضوء ذلك فإن مناهج البحث وأدواته تتباين من بحث آلخر.

 فإن الباحث إستعان بالمناهج البحثية التالية: وانطالقا مما سبق وبالنظر إلى طبيعة الدراسة،
 المنهج الوصفي. -
 المنهج التاريخي. -
 المنهج المقارن  -

 خطة الدراسة: 
 .حق تقرير المصير في القانون الدولي، األسس والمرتكزات المبحث األول:

 .مصادر حق تقرير المصير في المواثيق الدولية المطلب األول:
    .الحاًلت القانونية لحق تقرير المصير المطلب الثاني:
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شكالية وحدة سيادة الدولة حالة  المبحث مي قليإالثاني: حق تقرير المصير بين هاجس اَّلنفصال وا 
 .كوردستان وكاتلونيا
   .موقف القانون الدولي من حق تقرير المصير بمفهوم اًلنفصال المطلب األول:
   .وحدة سيادة الدولة وأثره على حق تقرير المصير المطلب الثاني:
 حق تقرير المصير في القانون الدولي، األسس والمرتكزات. األول: المطلب

، جتمع الدوليلما أقرهمن المبادئ األساسية في القانون الدولي، والذي  باعتباره حق تقرير المصيرإن 
تأ أن أعقاب الحرب العالمية الثانية ثم ما ف ابتداء من يةأخذ مكانته في النصوص والمواثيق الدولالذي بدأ يو 

يق نصوص ومواثخالل محوريته في من ، إلى أصبح من أهم مبادئ القانون الدولي، وذلك 1تعزز أكثر فأكثر
سنتناول مصادر حق  طلب، وفي هذا الم2محكمة العدل الدولية هاالقرارات التي أصدرتكذا  ، واألمم المتحدة

 .تقرير المصير )أوًل( ثم الحاًلت القانونية لحق تقرير المصير )ثانيا(

 .مصادر حق تقرير المصير في المواثيق الدولية المطلب األول:
اًلتفاقيات الدولية، واًلقليمية، إضافة إلى قرارات  األساسي فيمصدره يجد  حق تقرير المصير إن

 محكمة العدل الدولية. 

 .اَّلتفاقيات الدولية :1
من ميثاق األمم المتحدة على أنه: "من مقاصد األمم المتحدة إنماء العالقات الودية بين  23تنص المادة 

األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها حق 
ى ")...( تهيئة دواعي اًلستقرار والرفاهية الضروريين منه عل 55تقرير مصيرها..."، كما نصت أيضا المادة 

لقيام عالقات سلمية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب 
 وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها )..(".

عية بموجب قرار الجموقد جاء في إعالن منح اًلستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي اعتمد 
، حيث نص على: "لجميع الشعوب الحق في تقرير 3170كانون األول/ديسمبر  34، في 3534العامة 

مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إلى تحقيق 
رجع األساسي الذي يعود إليه األصل في الم ويعتبر هذا القرار . 3إنمائها اًلقتصادي واًلجتماعي والثقافي"

                                                                 

أحمد محمد طوزان، التحول في المفهوم القانوني لحق تقرير المصير بين تحقيق اًلستقالل واًلنفصال، مقال منشور بمجلة جامعة 1 
 .21، ص2031، 1المجلد  21دمشق للعلوم اًلقتصادية والقانونية، العدد 

، 2033مجموعة مؤلفين، تحرير عبد الرحمن محمد علي، إسرائيل والقانون الدولي، مركز الزيتونة للدراسات واًلستشارات، بيروت،  2
 .12الطبعة األولى، ص

 3170الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ديسمبر سنة  3534انظر في ذلك القرار رقم   3
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لدان بحق تقرير المصير وهو القرار الذي يعرف بالمنهي لحالة اًلستعمار والذي يقضي بمنح اًلستقالل لل
شعوب المستعمرة، وقد نص هذا القرار على حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي واًلقتصادي وال

 . 1واًلجتماعي والثقافي
لمتحدة، ميثاق األمم اا مع ناقضتشكل تإنكاراا لحقوق اإلنسان األساسية و  لذلكت مخالفة إجراءاأي تعتبر و 

منه على ما يلي: "كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية  7الذي نص في النقطة 
قطته نص كذلك ن والسالمة اإلقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه"،  كما

السابعة على أنه  : تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان وهذا اإلعالن علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق 

 السيادة والسالمة اإلقليمية لجميع الشعوب."
أصبح هذا القرار السند الذي ترجع إليه األمم  ترتيبا على ذلك، و 2ق السلم والتعاون الدوليينعيتو  

 .3المتحدة في كافة قراراتها الالحقة بشأن حق تقرير المصير
وبالرجوع إلى هذا القرار نجد أنه يمثل أساسا قويا لحق تقرير المصير، رغم ما يأخذ عليه من عمومية 

توى اآلليات التي يجب أن تتخذها الدول التي يوجد فيها أقليات، وكذلك الشرط المقتضى، خاصة على مس
 التي بمقتضياتها تعتبر في دائرة إنكار حقوق اًلنسان األساسية.

القرار رقم عن طريق وذلك  3160 سنةالصادر لألمم المتحدة إعالن الجمعية العامة كما يعتبر 
م والذي تضمن التصريح الخاص بالعالقات الودية 3160سنة الذي اتخذته باإلجماع في أكتوبر  4"2725"

 والتعاون بين الدول وفقاا لميثاق األمم المتحدة، وفي هذا اإلعالن تم اإلقرار بـ:
حق كل الشعوب في تقرير مصيرها من دون تدخل خارجي بما في ذلك تقرير وضعها السياسي و السعي - 

 ثقافية.إلى تنميتها اًلقتصادية واًلجتماعية وال
إن تأسيس أو إنشاء دولة لها سيادة مستقلة أو اًلندماج الحر مع دولة مستقلة أخرى يشكالن أنماطا  - 

 مختارة من ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

                                                                 

، 3ط  2036طنة: البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عبد الحسين شعبان، الهوية والموا 1
 .326ص

إعالن منح اًلستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، انظر مكتبة حقوق اإلنسان جامعة مينوسوتا. لإلطالع على اإلعالن كامال زر  2
   http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b007.html التالي الموقع

 .371-373، ص3ط 2001طالب رشيد يادكار، مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة موكرياني، أربيل،  3
 IMG/NR034626.pdf?OpenElement/26/، على الرابط التالي: 2725للمزيد أنظر قرار الجمعية العامة رقم  4

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/346 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b007.html
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العهد الدولي الخاص بالحقوق اًلقتصادية واًلجتماعية  منالمشتركة لكل في المادة األولى وقد جاء 
الشعوب حق  لجميع : أنه"3177المدنية والسياسية الصادر عام  لدولي الخاص بالحقوق والثقافية، والعهد ا

ها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها وحرة في السعي لتحقيق نمائها مصير  تقرير
 .1"اًلقتصادي واًلجتماعي والثقافي

ي، سواء على المستوى الدولوهو مقتضى من شأنه أن يوفر حماية أكثر للحق في تقرير المصير 
اغلب  وذلك أخذا في اًلعتبار مكانة العهود الدولية في التشريع الدولي، أو على المستوى الوطني نظرا ألن  

 الدساتير تجعل اًلتفاقيات والمواثيق الدولية تحتل مكانة أعلى من القوانين الوطنية.
نا بتاريخ فيي ، والمنعقد فيحقوق اإلنسانإلعالن الصادر عن المؤتمر العالمي لإضافة إلى ذلك نص ا

في تقرير مصيرها وأكد أن لجميع الشعوب  شعوبالأحقية  نص علىالذي و  02/3111بتاريخ  24/25
بهذا الحق الحرية في تحديد مركزها السياسي، وأن تسعى بحرية إلى تحقيق  الحق في تقرير المصير، ولها

اإلعالن  المصير. كما نصأن إنكار الحق في تقرير عتبر كذلك يو  ،واًلجتماعي والثقافي اًلقتصادينماءها 
إلعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق  أيضا أنه ووفقا

األمم المتحدة، يجب عدم تفسير هذا بأنه يرخص أو يشجع أي عمل من شأنه أن يمزق أو أن يمس، كليا 
تمشي ينحو  لىعزئيا، السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية للدول ذات السيادة المستقلة التي تتصرف أو ج

 .2مع مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب
وهو مقتضى من شأنه إضافة إلى المقتضيات األخرى في هذا المجال أن يوفر أساسا قويا ومتينا 

ستويات، سواء على مستوى الجانب التأسيسي للحق، أو على مستوى لحق تقرير المصير على عدة م
الجانب اإلجرائي له، رغم أن الجانب اإلجرائي يبقى هو األهم، وذلك على اعتبار أنه أكثر الجوانب تأثرا 

 في الممارسة العملية لهذا الحق، مما يجعل مسألة توفير ضمانات له أكثر إلحاحا.
 بشأن ياسيةوالس المدنية بالحقوق  الخاص الدولي بالعهد األول الملحق البروتوكول اًلختياري وقد نص

آلية تنفيذية لمتابعة هذا على  3166لشرعة الحقوق المدنية والسياسية الصادر  األفراد قبل من شكاوي تقديم
 الحق ومراجعة الدول بصدده والتحقق من التزام الدول بتنفيذه.

 

                                                                 

نص اإلعالن كامال متاح باللغة العربية من الموقع اإللكتروني لمكتبة حقوق اإلنسان بجامعة مينوسوتا األمريكية، أنظر  1
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 

 
نص اإلعالن كامال متاح باللغة العربية من الموقع اإللكتروني لمكتبة حقوق اإلنسان بجامعة مينوسوتا األمريكية على الرابط:    2 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b100.html 
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 .اإلقليمية الوثائق :3
مؤيدا ا موقفا أيض والعربية كان للدول اإلفريقية الوثائق القانونية الدولية السابقة، فقدإضافة إلى  

نات في عدة إعالحق هذا الاإلقرار بوداعما في سبيل توطيد وأجرأت الحق في تقرير المصير، حيث تم 
ل إنها أكثر ، بل يمكن القو ة عانت من اًلستعمارفريقيًل سيما وأن معظم الدول العربية واإلواتفاقية إقليمية، 

 . 1شعوب في تقرير مصيرهاالحق  الشعوب معاناة في مواجهة
على حق كل شعب في أن ، 3167 /02إعالن الجزائر الصادر في وفي هذا المجال، فقد نص  

 .يقرر مصيره، وأن يحدد وضعه السياسي بحرية تامة من دون أي تدخل خارجي
 :3123من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان لسنة  20مادة ال كما جاء في

 حددي أن وله مصيره تقرير في وثابت مطلق حق شعب ولكل الوجود، في الحق شعب لكل" .3
 يختاره الذي النحو على واًلجتماعية اًلقتصادية تنميته يكفل وأن السياسي وضعه بحرية

 .إرادته بمحض
 كافة ىإل واللجوء السيطرة أغالل من نفسها تحرر أن في الحق المقهورة المستعمرة للشعوب .2

 .المجتمع بها يعترف التي الوسائل
 يف الميثاق هذا في األطراف الدول من المساعدات على الحصول في الحق الشعوب لجميع .1

 ".ثقافية أم اقتصادية أم سياسية كانت سواء األجنبية السيطرة ضد التحرري نضالها
ا حول همحكمة العدل الدولية في رأيأكدت  اآلنفة الذكر الدولية واإلقليميةلى جانب اًلتفاقيات وا   

 10، تيمور الشرقية بتاريخ 3165أكتوبر  37، الصحراء الغربية 1971جوان  23قضية كل من ناميبيا 
 .2 حق تقرير المصير مبدأ قانونيا ملزما، أن 3115جوان 

 .الحاَّلت القانونية لحق تقرير المصير المطلب الثاني:
صير في المؤطرة لحق تقرير الم السابقةالدولية  لنصوص والمواثيقاستعراضنا السابق لمختلف امن خالل  

ي، إلى نوعين يتمثل األول في حق تقرير المصير الخارج حق تقرير المصيرالقانون الدولي، يمكن تصنيف 
  :لمصير الداخليبينما يتمثل الثاني في حق تقرير ا

 
 

                                                                 

 .473أحمد محمد طوزان، نفس المرجع السابق، ص 1
العلوم القانونية واًلقتصادية الصادر عن هيئة الموسوعة العربية محمد عزيز شكري، حق تقرير المصير، مقال منشور بموسوعة  2

 بدمشق، لالطالع راجع الرابط التالي:
 https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163583 
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 .حق تقرير المصير الخارجي :1
ل، وهذا لالستقال الشعوب المستعمرة به حق الذي تطالبويحيل حق تقرير المصير الخارجي إلى ال

هو مصدر وصفه بالخارجي، وذلك على اعتبار أن المطالب به يكون له صبغة خارجية، وليس من ضمن 
 3534رقم  الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارنادى به وق الحقالمكون الوطني للدولة،  وهذا النوع من 

، وحقها في تقرير مصيرها، بل وحماية أوضاع الشعوب المستعمرةتناول  كما رأينا، الذي، و  3170 لسنة
لمجتمع ا لجميع أعضاء متفق عليه بالنسبة  من طرف كل مكونات المجتمع الدولي، على اعتبار أنه حق

 .1أي تحفظ في إطار إقراره أو ممارستهالدولي وًل يثير 

 .حق تقرير المصير الداخلي :3
ق أغلبية حيعتبر حق تقرير المصير الداخلي عكس حق تقرير المصير الخارجي، فهو يحيل فقط إلى 

وذلك  ،لها في ممارسة السلطة وفقا لمبادئ القانون الدولي للدولة والمكونة الشعب داخل الوحدة السياسية 
 بتتالءم مع مطال التي صورةالبوذلك  ، أو تغييرها،إقامة شكل للحكم والمؤسسات الوطنية عن طريق
على  ، وذلكفي أغلب حاًلته إلى تقرير المصير المؤدي لالنفصال ، وهو حق يقود2هذه األغلبيةوحاجيات 
عمرة في تيعد يشير إلى حق الشعوب المس إذ لم تقرير المصير، من حقمرحلة متطورة  شكلاعتبار أنه 
إلى  عىسأصبح يهتم بمجموع األقليات العرقية أو الدينية التي ت إضافة غلى ذاك بل فقط، تقرير مصيره

 .3جديدة مستقلةوطنية اًلنفصال عن الدولة األم وتأسيس دولة 
اعتبار حالة جنوب إفريقيا مثاًل واضحا في تطبيق حق تقرير المصير  في هذا المجال يمكنناعموما و 

 تأسيسو  هافي اإلفريقية من إنهاء نظام الفصل العنصري غالبية الدولتمكنت ، حيث واختيار نظام الحكم
 التمييز العنصري.، واضعة بذلك لمرحلة دولة مدنية ديمقراطية

شكالية وحدة سيادة الدولة حالة حق تقرير المصير بين هاجس اَّل  الثاني: المبحث  إقليمينفصال وا 
 كوردستان وكاتلونيا

، إذا ما تم النظر اليه من وجهة ما استقر عليه مفهوم اًلنفصالمع  المصير يتعارضحق تقرير إن 
الفقه القانوني الدولي، على اعتبار أنه آلية لتصفية اًلستعمار األجنبي للشعوب الواقعة تحت اًلستعمار 

وحدة سيادة الدولة وحريتها في الخارجي، أو التي تعاني من استعمار داخلي، ومن جهة أخرى إلى مبدأ 
هو اآلخر حقا مؤسسا دوليا، ومن شأنه أن يحمي وحدة الدولة باعتبارها أهم أشخاص  ، باعتبارهإدارة شؤونها

                                                                 

ولي، استناداا إلى مع الديقصد بحق تقرير المصير الخارجي: " أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مركزها السياسي ومكانتها في المجت 1
مبدأ تساوي الحقوق، وتأسيسا بتحرير الشعوب من اًلستعمار، وبمنع إخضاع الشعوب لالستعباد األجنبي وسيطرته واستغالله". 

 .16مجموعة مؤلفين، تحرير عبد الرحمن محمد علي، إسرائيل والقانون الدولي، المرجع السابق، ص
 .475ص أحمد محمد طوزان، المرجع السابق، 2

 .162، ص3، ط2031قحطان أحمد سليمان الحمداني، األساس في العلوم السياسية، ار مجدًلوي للنشر والتوزيع، 3 
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 وحدة سيادة الدولةو  من جهة التوفيق بين حق تقرير المصير إذا ، فكيف يمكنالقانون الدولي، وأكثرها تأثيرا
 ؟من جهة أخرى
فصال ير بمفهوم اًلنموقف القانون الدولي من حق تقرير المص مطلبسنتناول في هذا الوبالتالي 

 )أوًل( ثم وحدة سيادة الدولة وأثره على حق تقرير المصير )ثانيا(.

 أوَّل: موقف القانون الدولي من حق تقرير المصير بمفهوم اَّلنفصال
إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق لقد اعترف 

لى أساس ع يضمن عدم التمييز الدول بمعاملة كافة المواطنين في إقليمها بشكل متساوم المتحدة، بإلزااألمم 
والذي تضمن التصريح الخاص بالعالقات  3160 سنة جاء اإلعالن الصادر ، حيثالعرق أو الدين أو اللون 

تقرير حق ب لقةمبادئه المتع ، وخاصةلميثاق األمم المتحدة ، وذلك وفقاا الدول البيني بين الودية والتعاون 
نص في المبدأ الخامس أن من بين الوسائل المسموح بها في إطار ممارسة حق تقرير  ، حيثالمصير
  :1المصير
 .إقامة دولة مستقلة ذات سيادة –
 .الرغبة في حرية اًلنفصال عن الدولة أو اًلنضمام إلى دولة مستقلة –
 .التحول إلى نظام سياسي بحرية وفقا لرغبة الشعوب –

أجازت الفقرة السابعة من نفس المبدأ للدول الحق في الدفاع عن سيادتها ضد  المساروفي نفس 
 .حركات التقسيم أو اًلنفصال

الحق في تقرير المصير بمفهوم اًلنفصال ومبدأ عدم التدخل في وفي ذات اًلتجاه تجب اإلشارة إلى أن 
ل بين معارض لالنفصامنه منقسمة قفها في مو  كان محل خالف، حيث تباينت اًلتجاهاتسيادة الدول 

ومؤيد، لذا سنخصص النقطة األولى لالتجاه المعارض لالنفصال لننتقل في النقطة الثانية لالتجاه المؤيد 
 :كما يلي

 .ــ اَّلتجاه المعارض لحق تقرير المصير المؤدي لالنفصال 1
، يجب ةفي المواثيق الدوليحق تقرير المصير المنصوص عليه تفسير تجاه أن اًل يرى أنصار هذا

أن يكون في إطار حق تقرير المصير الداخلي فقط، وبالتالي فإن سقف المطلوب من وجهة نظر هذا 
اًلتجاه هو توفير آليات ضمان اختيار المركز السياسي داخل كيان الدولة، ومؤسساتها.  وبالتالي فإن هذا 

                                                                 

، 2037، المكتب العربي للمعارف، 3عبد اللطيف فاروق أحمد، انفصال جنوب السودان وتأثيراته على األمن القومي المصري، ط 1
 وما بعدها.   16ص
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ات ئيه في الحصول على تمثيلها السياسي داخل اًلتجاه يرى أن حق تقرير المصير يضمن الحق ألقليات
 .1ومؤسسات الدولة، دون أن يمتد إلى اًلعتراف بحق المطالبة باًلنفصال عنها وتأسيس دولة وطنية جديدة

 ادة بحركاتع الذي يرتبطوفقا لهذا اًلتجاه ًل يشمل ابدا تقرير المصير المفضي إلى اًلنفصال، و 
أن هذا  إلى 2LANDS    ALANDISيذهب مستقلة، حيثإقامة دولة  تسعى إلىانفصالية داخل الدولة 

النوع من الحق يؤدي إلى عدم اًلستقرار في المجتمع الدولي عندما تطالب كل جماعة أو أقلية باًلستقالل 
د تحرر الشعوب ض وربطه بحركاتعلى أهمية حصر حق تقرير المصير  المصير، ويؤكد وحق تقرير
 .اًلستعمار

ات بها من قبل األقلي أن يطالبيجب التي  هذا اًلتجاه أن أقصى سقف المطالب نصارأ وقد اتفق
داخل كيان  ةكز السياسياالحرية في اختيار المر ضمان و  القائم، إيجاد تمثيل لها في النظام السياسيي ه

ف بذلك را، دون الحق في المطالبة بتأسيس دولة وطنية جديدة، وذلك ألن اًلعتومؤسساتها القائمة الدولة
الحق من شأنه أن يتعارض مع حق آخر وهو حق الحفاظ على وحدة الدولة، والذي يعتبر حقا دستوريا ًل 

ات حق التمثيل لألقلي فقط يضمنعند هذا اًلتجاه ن حق تقرير المصير وبالتالي فإ يمكن تجاوزه بأي دافع.
 قليات حكما ذاتيا أو فيدراليا ضمناأل هذه في الحكومة المركزية، وهو ما قد يقتضي بعض األحيان منح

الذي ًل  ،القانون الدولي ه مجرد افتراء وتقول علىنبأ يرون حدود الدولة القائمة، بخالف اًلنفصال الذي 
 أغسطس 20 يف الصادر الكيبك في العليا المحكمة قرارحق لالنفصال عن الدولة األم مستندين إلى يسمح ب

طلب من المحكمة العليا بكندا اإلجابة على ثالثة أسئلة أهمها هل يوجد في القانون  حيث، 3112 آب
 الدولي حق تقرير المصير يعطي لسكان الكيبك حق اًلنفصال أحادي الجانب؟

القانون الدولي ًل يمنح األجزاء المكونة لدولة ذات سيادة حقا قانونيا  أن جواب المحكمة وقد كان  
أحادي الجانب عن الدولة األم، وأن حق تقرير المصير الذي يقره القانون الدولي ًل يتمثل في اًلنفصال 

ي حالة فينشئ سوى حق تقرير المصير الخارجي في حاًلت المستعمرات واًلحتالل العسكري األجنبي، أو 
 يأنه ف وقد أضافت المحكمة في ذات الحادثة يحال بين مجموعة محددة وحقها في الوصول للحكم،  ما

ن من أع منما يتمتع الشعب المعني بحق تقرير المصير الخارجي إذا  ، والمماثلة جميع الحاًلت السابقة
، بكًل تنطبق على الكي تضيف المحكمة  يمارس حقه داخليا في تقرير المصير، غير أن هذه الظروف

لكاتلونية اليوم حيث أن في الحالة ا أيضا ، وهذا ما نجده3فال يملك حق اًلنفصال أحادي الجانب وبالتالي
 سبانيا ترفض اًلعتراف بنتائج اًلستفتاء وتهدد بإعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بوحدة األمة اإلسبانية. أ

                                                                 

 33أحمد محمد طوزان، مرجع سابق، ص 1
 .3116شفيق المصري، المتطلبات القانونية لحق تقرير المصير، مقال منشور في الهيئة الوطنية األرمينية للشرق األوسط، بيروت  2
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تي ليس لها ال دول، أوي تتواجد في عدة الراهنة، والت تفي الحاًل ينكر حق األقليات تأسيا على ذلك فهوو 
ار أن تنصيص القانون الدولي على حق تقرير المصير راجع في األصل على اعتب تمثيل في األمم المتحدة
 .إلى وجود ذلك التمثيل

 .المؤيد لحق تقرير المصير المؤدي لالنفصال ــ اَّلتجاه 3 
المؤيد لحق تقرير المصير المؤدي إلى اًلنفصال ينطلق من أسس مغايرة لالتجاه السابق،  تجاهإن اًل

، وسنغافورة 3170ومن ضمن ما يستندون عليه إقرار المجتمع الدولي انفصال السنغال عن جمهورية مالي
رة، ضافة إلى حاًلت أخرى، وفي الحاًلت المعاصإ، 13164، وبنغالدش عن باكستان 3175عن ماليزيا 
 حول  2030 02/ 22أنصار هذا اًلتجاه إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ يستند أيضا 

ستقالل أن إعالن كوسوفو المنفرد اًل ت فيه محكمة العدل الدولية والذي اعتبر  ،استقالل كوسوفو عن صربيا
ي أإعالن اًلستقالل ًل يمثل وبالتالي فإن جاء موافقا لمبادئ القانون الدولي،  2002عن صربيا في عام 

 .2للقانون الدولي العام ك لقواعد انتها
جدية ومصداقية المطالبات بحق اًلنفصال يجب  أنه ومن أجلاعتبر أنصار هذا اًلتجاه انطالقا من ذلك و 
 :أهمها شروطبعض ال تتوفر في الطلبات الرامية إلى اًلستفادة من حق تقرير المصير أن
كوناته ميجمع الشعب بين ، ويجب أن صاحب الحق في تقرير المصيرأنه  وذلك على اعتبار: عبالش- 3

  ؛المشترك إضافة التاريخ عرقية،مشتركة ثقافية، دينية،  عوامل
و شرط رغم ضبابيته يتفق جزئيا مع اًلتجاه السابق، رغم أنه انعدام التمثيل الوطني في الحكومة: وه - 2
ألن المشاركة السياسية أحيانا قد تكون غير متاحة  المجموعة من المشاركة السياسية،يفيد بإقصاء هذه قد 

وقها على اعتبار أنه قد يحمل حرمان هذه األقليات من حق هو شرط سلبيوبالتالي ف بفعل غياب الديمقراطية،
دولي ن الإعالن مبادئ القانو وهو ما يفهم من السياسية كشرط للمطالبة بممارسة حق تقرير المصير، 

تشرين  24المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة الصادر بتاريخ 
الفقرات السابقة على أنه يرخص  فيمما ورد شيء  يجوز أن يؤول : "ًل، حيث جاء فيه3160األول/أكتوبر 

ليا بالسالمة اإلقليمية أو الوحدة من شأنه أن يمزق أو يخل جزئيا أو ك عمل بأي عمل أو يشجع على أي 
السياسية للدول المستقلة ذات السيادة التي تلتزم في تصرفاتها مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في 

                                                                 

https://www.sudaress.com/sudanile/21212. أنظر 
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تقرير مصيرها بنفسها الموضح أعاله والتي لها بالتالي حكومة تمثل شعب اإلقليم كله دون تمييز بسبب 
 ."1 العنصر أو العقيدة أو اللون 

 مل الحكوماتع أحيانا في األنظمة التسلطية أننا نجد على اعتبار، االشرط ليس دقيق وبالتالي فإن هذا
 من الفئات المتضررة من أجل التمويه أنها تتمتع بحقوقها السياسية.شراء ذمم بعض المحسوبين على 

 دضدئ حقوق اإلنسان تتنافى مع مببه قيام الحكومة بممارسات المقصود مراعاة حقوق اإلنسان  عدم- 1
ون الداخلية يسمح للدول بالتدخل في الشؤ مهما وجوهريا مدخال يعتبر هذا الشرط فيها، وبالتالي فإن  األقليات

 .عدم احترام حقوق اإلنسان تحت مبرر
النفوذ السياسي والتمثيل الدولي، وهو  شرط وجود شرطا آخر إلى هذه الشروط وهويمكن إضافة و 
ل تحقق الشروط السابقة دون وجود تأثير سياسي وتمثي فائدة منإذ ًل أرض الواقع  علىيفرض نفسه شرط 

فإذا كان لهذه األقليات تمثيال على مستوى األمم المتحدة أخذت داخلة الدولة، وبالتالي  دولي لهذه األقليات
 .نفس القوة وتحت نفس التأثيرمطالبها 

طبيعة ، وذلك نظرا لحقهذا اليتم بها ممارسة  وهي آلية: القيام باستفتاء تشرف عليه األمم المتحدة- 4
 خطورته، ومن أجل إضفاء أكبر قدر من الشرعية عليه.

 .وحدة سيادة الدولة وأثره على حق تقرير المصير المطلب الثاني:
لى إإن عدم فهم العالقة الوطيدة بين الحق في وحدة السيادة، والحق في تقرير المصير أمر يؤدي 

يل إلى ، فالحق في وحدة السيادة يحالحقين عند الكثير مما ينتج خلط في العالقة بين المفهومينتعارض 
الحفاظ على وحدة الدولة من جهة، في حين يسعى مبدأ تقرير المصير إلى ضمان حرية إنشاء وتكوين 

 الدولة من جهة أخرى.
ى وخيمة. وتجدر اإلشارة هنا إللى نتائج إإلى طريق مسدود، وبالتالي  ون مما يؤدي في نظر الكثير 

وًل يعني هذا تماهيها  .2التي كانت تسير في نفس هذا المسار رجنتينمسألة جزر الفوكالند بين بريطانيا واأل
سباني. كتالونيا اإل إقليمـ بل التشابه قائم أكثر بين الحالة الكردية في مقابل حالة  العراقية-بالمسألة الكردية 

أوكالند اجتمع وتصادم حقا السيادة وتقرير المصير. رغم أن األغلبية السكانية هي حيث أنه في حالة 
ة حق لألرجنتين، وبالتالي فتصبح في هذه الحالة ممارس تعودرض األ علىبريطانية، لكن السيادة التاريخية 

                                                                 

ن/أكتوبر تشري 24انظر، إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة بتاريخ   1
 على الرابط التالي:  3160

  http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1970 
ـ   وذلك على اعتبار أنها تعتبر حالة من أهم   وأقدم حاًلت الصراع بين الحقين حق وحدة الدولة وحق تقرير مصيرها، كما أنها من   2

 .3122أكثر الحاًلت تأجيجا حيث أدت إلى حرب بين بين األرجنتين وبريطانيا 
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المصير مرتبط رير حق تقإن فوبالتالي رض الغير. أتقرير المصير لسكان الجزيرة تضليال وتكريسا ًلحتالل 
تاريخيا في  ةصيلأعراق أ و أمام شعوب أتفعيله بحق السيادة. وليس العكس. أما في المسألة الكردية فنحن 

معترف  واحدة وحدود ةراضيها، ولكنها داخل دوله واحده تمثل وحدة جغرافية تاريخية وسياسيأوجودها على 
ة ح هنا ملكا أو حقا للمجموعات السكانية العرقيفهل السيادة تصب"في القانون الدولي.  وراسخةبها دوليا 
أم هي حق للدولة وركن أساسي في  ةمام سيادات في دولة واحدأو ألقاليمها فرادى، ونصبح أوالطائفية 

مقوماتها؟ والجواب أن الشعب العراقي بكل مكوناته هو صاحب الحق في السيادة ومالكها على أي شبر في 
راضي الدولة وما فوقها وتحتها من بشر وموجودات، أطة موكله بإعمالها على كل الدولة بأقاليمها، وأن السل

 .1"راضيهم ومنازلهم للمنفعة العامة وفق قانون شخاص ألويمكن لها حتى التصرف بملكية األ
ا مادي اركنا باعتبارهرض الدولة أالتصرف في السيادة على في حدود صالحيات السلطة وبالتالي فإن 

 تكاملةم قابل لتصرف إًل بموجب تفويض من الشعب. والشعب هنا هو شعب الدولة كله كوحدة غيرللدولة، و 
يفوض السلطة المركزية بإعمال السيادة وبممارستها ألعمالها فيما يخص المحافظة  فهو منبأعراقه وطوائفه، 

خلي مليكها أو التعلى سالمة األرض وسالمة حقوق المواطن داخليا وخارجيا، وًل يفوضها بامتالكها أو ت
ي المتمثل صلالحالة حقا مرتبطا بصاحب السيادة ومالكها األوفق هذه عنها. ويصبح حق تقرير المصير 

اوض و الحكومات حق في التفأفي الشعب كله جماعيا على قدم المساواة. وفي كل الحاًلت ًل يوجد للسلطة 
و خالية دون الرجوع مباشرة للشعب. وبهذا أراض عن الدولة مسكونة أخرى على فصل أو اًلتفاق مع جهة أ

رتيريا عن الحبشة وجنوب السودان عن السودان لم يكن إجراء صحيحا وبإرادة شعبية أن انفصال إالسياق ف
 .2ةنظمأبل بإرادة 

 خاتمة
تجاه اإلقرار بحق األقليات في تقرير  في الغالب األعم متحفظاا كانالمعاصر الدولي  إن القانون 

صمن  ،أنه لم ينص صراحة على الحق في اًلنفصال وذلك على اعتبار مصيرهم عن طريق اًلنفصال،
مام بحقوق إلى اًلهتفقط بل غالبا ما كان يشير  الحقوق التي يقرها، والتي من شأنها توفير حماية أكبر،

وهو ما نصت عليه المادة الثامنة  ،ة إلى الحق في اًلنفصالعدم إطالقه اإلشار  ذا ما يعنياألقليات، وه
نية قومية أو اثنية أو إلى أقليات دي قلياتاألشخاص المنتمين إلى أبحقوق  إعالن بشأنمن الرابعة الفقرة 

  ولغوية، حيث أكدت على:

                                                                 

 م كردستان دون استفتاء يشمل كل الشعب العراقي عمل منحق تقرير المصير مرتبط بحق السيادة.. وانفصال اقليفؤاد البطاينة،  1
 http://www.raialyoum.com/?p=746076أعمال الحرب الداخلية، انظر:

اقي عمل من كل الشعب العر حق تقرير المصير مرتبط بحق السيادة.. وانفصال اقليم كردستان دون استفتاء يشمل فؤاد البطاينة،  2
 أعمال الحرب الداخلية، مرجع سابق.

http://www.raialyoum.com/?p=746076
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 اصدمق مع يتعارض نشاط بأي يسمح أنه على اإلعالن هذا من جزء أي تفسير حال بأي يجوز ًل" 
 ."السياسي اللهاواستق اإلقليمية، وسالمتها الدول، بين السيادة في المساواة ذلك في بما ومبادئها، المتحدة األمم

عالجة م، من أجل بداية القرن العشرين ظهر أساسا معمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها  ورغم أن
والنمسا واإلمبراطورية العثمانية، وكانت أوضاع الشعوب واألمم التي كانت خاضعة إلمبراطورية المجر 

غم ر مبادئ ويلسون األساس لتأسيس عصبة األمم ولتأكيد الدور األمريكي على مسرح السياسية العالمية، و 
  .الثانيةقد سقطت باندًلع الحرب العالمية  األمم عصبةأن 

عامة  تحاًل هماًل يمكن اعتبار  حالتي كردستان وكاتالونياحاًلت اًلنفصال التي تمت مثل  كما أن
ًلنفصال بل يجب التأكيد على خصوصية كل حالة على حدا با تطالب الحركات التيا كل ميقاس عليه

 واختالف ظروف ومعطيات كل حالة.
ة ومدى طبيعة النظام والدولبإن درجة تقدير حق تقرير المصير مرتبطة أساسا وتأسيسا على ذلك ف
فإذا كان النظام دكتاتوريا يعتمد سياسة التمييز في التعامل مع مواطنيه وًل يعطي  .شرعية تمثيلها لمواطنيها

التعاطي  التالي يتموبكل أفراد وفئات المجتمع حقها في التمثيل السياسي فذلك يعني أنه نظام غير ديمقراطي 
صير ق تقرير الميجب أن ننظر إلى تاريخ المطالبة بح والجدية كمامع مطالب هذه األقليات باًلعتراف 

. فهل سيبقى القانون الدولي على نفس الموقف من حق تقرير بالنسبة لهذه األقليات ومدى مصداقيته
المصير؟ أم أن التحوًلت التي يشهدها العالم اليوم، خاصة في مجال أزمة الوطنية ستلقي بظاللها على هذا 

 الحق؟.
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