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  *املؤقت األعمال جدول من ٧ و ٤ البندان

  حقوق اإلنسان
األعمال املقبلة للمنتدى الـدائم، مبـا يف ذلـك          

اجمللـــس االقتـــصادي  املـــسائل الـــيت ُيعـــىن هبـــا
        االجتماعي واملسائل الناشئةو

 “االكتـشاف  بـدأ مب”املعروف   دويلال قانوينال املفهوم أثر عن أولية دراسة    
  األصلية الشعوب على

  
  اخلاصة املقررة من مةمقد    

  

  موجز  
 يف املعقـــودة األصـــلية، الـــشعوب بقـــضايا املعـــين الـــدائم للمنتـــدى الثامنـــة الـــدورة يف  

 مقـررة  باملنتدى، عضو وهي فريشنر، غونيال تونيا تعيني الدائم ىاملنتد قرر ،٢٠٠٩ مايو/أيار
 علـى ‘ شافتاالك مبدأ ’ـب املعروف الدويل القانوين املفهوم أثر عن أولية دراسة إلجراء خاصة

 هبـذه  اخلاصـة  اإلنـسان  حقـوق  نتـهاك ال أسـاس ك اسـتُخدم  الـذي  املبدأ هوو األصلية، الشعوب
  .التاسعة دورته يف ملنتدىا إىل ذلك عن تقريرا تقدم وأن الشعوب،
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ــة الدراســة هــذه وتثبــت   ــدأ أن األولي ــاالك مب ــد شافت  أدوات مــن كــأداة اســُتخدم ق
 قامـت  الـذي  األسـاس  يـشكل  وأنـه  والـدويل،  الوطين الصعيدين على العامة، والسياسة القانون
 ذلـك  سفرأ وقد .األصلية بالشعوب اخلاصة واجلماعية الفردية اإلنسان حقوق انتهاكات عليه
 االسـتيالء  وعـن  األصـلية  الـشعوب  ومـوارد  وأقـاليم  بأراضـي  الـدول  جانـب  مـن  مطالبـات  عن

 واتبـاع ‘ االكتـشاف  مبـدأ  ’من كل أسفر وقد .واملوارد واألقاليم األراضي هذه على اجلماعي
 حمـدود  غـري  بـشكل  املـوارد  اسـتخراج  عـن ‘ السيطرة إطار ’مصطلح عليها حنن نطلق كلية بِِِْنية

 إىل بـدوره  ذلـك  أدى وقـد  .قـرون  امتـداد  على األصلية للشعوب التقليدية األراضي من تقريباً
 تواجههـا  الـيت  املـشاكل  مـن  اهلائـل  الكـم  إىل أدى وإقفارها،كمـا  األصلية الشعوب ملكية نزع
  . يوميأساس على اليوم الشعوب هذه

 يف هـو  األمريكيـة  حـدة املت الواليـات  يف بـاهلنود  املتعلـق  االحتادي القانون أن إىل ونظراً  
 علـى  شافتـ االك مبدأ لتطبيق منوذجي كمثال يفيد أنه إىل وبالنظر متاماً اخلاصة املقررة متناول

 هـذا  منـه  ينطلق الذي لالفتراض تفصيلياً حبثاً تقدم األولية الدراسة هذه فإن األصلية، الشعوب
ــا احملكمــة عــن الــصادر احلكــم يف موجــود هــو كمــا النظــام ــ العلي  قــضية يف املتحــدة اتللوالي

 ).Johnson's Lessee v. McIntosh(‘ ينتوشاكمـ  علـى  جونـسون  مـن  املرفوعـة  اإلجيـار  دعـوى ’
 علـى  االكتـشاف  مبـدأ  تعامـل  زالـت  مـا  املتحدة الواليات حكومة أن على تربهن أدلة ُتقدَّم مث
  . سارٍأنه

 ينـاقش  لكي دويل خرباء لفريق اجتماع بعقد بالتوصية الدراسة اخلاصة املقررة وختتتم  
ــواردة االســتنتاجات بالتفــصيل ــة الدراســة هــذه يف ال ــدأ املتعلقــة األولي ــار االكتــشاف مبب  واآلث
 .الــسنوية دورتــه يف الــدائم املنتــدى إىل إليهــا يتوصــل الــيت النتــائج يقــدم ولكــي عليهــا املترتبــة
‘ االكتـشاف  دأمبـ  ’تطبيق وكيفية مدى من للتأكد واملراجعة الدراسة من مزيد إجراء وسيلزم

  .العامل أرجاء مجيع يف األصلية الشعوب على حالياً‘ السيطرة إطار ’و
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ــا     ــدأ أن نؤكــد إنن ــن املب ــرن يف املعل ــاره عــشر اخلــامس الق ــانون باعتب ــامل ق  الع
 الـشعوب  على واحلكم السيادة ممارسة يف احلق منح قد االكتشاف أن وهو املسيحي،
 اعُتـرف  قـد  اجلنوبية، وأمريكا الشمالية وأمريكا وآسيا أفريقيا يف املتنصرة غري األصلية

ــه ــانون مــن اًجــزء بوصــفه ب ــوطين الق ــانون[ ال ــة طــوال ،]األمــم ق ــرون أربع ــاً، ق  تقريب
 نظامهــا يف مــسيحية، دولــة كــل جانــب مــن النحــو هــذا علــى بــه معتــرف اآلن وأنــه

  .)١( قضائهاويف السياسي
    

  مقدمة  - أوال  
 بالتنميـة  املتـصلة  القـضايا  مناقـشة  والية األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم للمنتدى  - ١
 وصـحتها  وتعليمهـا  وبيئتـها  الـشعوب  هـذه  وثقافـة  األصـلية  للـشعوب  واالجتماعيـة  قتصاديةاال

 املعــروف الـدويل  القـانوين  املفهــوم تـأثري  األوليـة  الدارسـة  هــذه وسـتبحث  .اإلنـسانية  وحقوقهـا 
 عليـه  قـام  الـذي  األسـاس  ليكـون  اسـُتخدم  الـذي  األصـلية  الـشعوب  علـى ‘ االكتـشاف  مبدأ’ بـ

  .هبا اخلاصة اناإلنس حقوق انتهاك
 االختالفـات  إىل االنتباه جذب هو األولية الدراسة هذه من املتوخى اهلدف من وجزء  - ٢
 مفهومـاً  يكون أن على للدولة، التابعة الفاعلة واجلهات األصلية الشعوب بني العاملية النظرة يف
  .بينهما األوضح واالتصال احلوار من مزيد إىل سيفضي االختالفات هذه على التركيز أن
ــد  - ٣ ــق املتحــدة األمــم إعــالن ’جــاء وق ــشعوب حبقــوق املتعل  جلهــود نتيجــةً‘ األصــلية ال

ــة اســتمرت ــود ثالث ــرار( عق ــة ق ــة اجلمعي ــق ،٦١/٢٩٥ العام ــاول ).املرف  املظــامل اإلعــالن ويتن
 علـى  إليهـا  النظـر  األصـلية  الـشعوب  ممثلو وجه اليت اإلنسان حبقوق املتعلقة األخرى والشواغل
 اإلعـالن  هـذا  اعتمـاد  ويتـيح  .األمـم  عصبة أيام أثناء العشرين، القرن أوائل منذ الدولية الساحة
 لـدى  التـارخيي  االجتـاه  وهـي  أال والـشواغل،  املظـامل  هـذه  جـذور  بوضـوح  ُتحـدد  لكي الفرصة
ــات ــة اجله ــة الفاعل ــة التابع ــد إىل للدول ــة تأكي ــلطة ممارس ــسيطرة س ــيادية م ــى س  الــشعوب عل
ــات إىل باالســتناد األصــلية، ــق مطالب ــشعوب هــذه بأراضــي تتعل ــا ال ــا وبأقاليمه  وإىل وموارده
 وتـربهن  .واملـوارد  واألقـاليم  األراضـي  هـذه  علـى  أعلـى  أو هنـائي  ملكيـة  حـق  لوجود تأكيدات

 وتأكيـدات  مطالبـات  عليـه  قامـت  الـذي  األسـاس  هـو ‘ االكتـشاف  مبـدأ  ’أن علـى  الورقة هذه
  .الدول جانب من هذه السيطرة

__________ 
 ,State v. Foreman (USA):‘الوالية ضد فورمان’القاضي جون كاترون عن احملكمة العليا يف تينيسي، يف قضية   )١(  

16 Tenn. (8 Yerg.) 256, 277 (1835) .     ولالطالع على مزيد من البحث ملدى صلة احلكـم الـصادر عـن القاضـي
  . أدناه١٧-٥انظر الفقرات كاترون هبذه الدراسة األولية، 
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  االكتشاف ملبدأ العاملي النطاق بشأن املستقبلي ملالع  - ثانيا  
ــة،       - ٤ ــدقيقني، كمتابعــة هلــذه الدراســة األولي ــاول ال ســيلزم إجــراء مزيــد مــن البحــث والتن

يف أفريقيا وآسـيا وأمريكـا    )٢(‘إطار السيطرة’و ‘ مبدأ االكتشاف’للمدى الذي طُبق يف حدوده   
وكندا ونيوزيلندا، باعتبارها بلـداناً خرجـت مـن         ستراليا  أكذلك فإن   . الوسطى وأمريكا اجلنوبية  

التاريخ اإلمربيايل واالستعماري للتـاج الربيطـاين، سـيتعني أيـضاً أن تكـون جـزءاً مـن أي دراسـة                     
خواننـا وأخواتنـا مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية يتعـاملون مـع                إوحنن ندرك ونقـدر متامـاً أن        . قادمة

بيــد أنــه بــسبب القيــود . يف منــاطقهم اجلغرافيــة‘ إطــار الــسيطرة’و ‘ مبــدأ االكتــشاف’تــأثريات 
احملــددة املرتبطــة بــإجراء دراســة أوليــة، انــصب تركيزنــا بــصورة رئيــسية علــى القــانون االحتــادي  

كنموذج حيـدد االجتـاه      وُيقصد هبذه الدارسة األولية أن تفيد     . املتعلق باهلنود يف الواليات املتحدة    
وسـيلزم أن تتنـاول الدراسـة املـستقبلية املنـاطق       . العـامل للبحوث املـستقبلية يف منـاطق أخـرى مـن           

ــدائم     ــدى ال ــيت حــددها املنت ــسبع ال ــة ال ــات    . الرمسي ــاهلنود يف الوالي ــق ب ــانون االحتــادي املتعل والق
ُيعامـل يف هـذه    ،)٣(املتحدة، الذي ظل ُيرجع إليه يف أحكام القضاء يف بلدان أخرى حـول العـامل         

  .‘إطار السيطرة ’و‘ مبدأ االكتشاف’وذجي لتطبيق الدراسة األولية على أنه مثال من
__________ 

تعرب جيداً عن فكـرة العـامل القـدمي عـن امللكيـة؛ فهـذه الكلمـة مـأخوذة                   ) حق امللكية (‘ dominium’كانت الكلمة الالتينية      )٢(  
وحتمـل  ). مـن يقـوم باإلخـضاع     ( وتعـين    ‘domanus’املأخوذة من الكلمة السنـسكريتية      ) سيد/رب(‘ dominus’من كلمة   

، وهــو املعــىن الــذي يتــسع بطبيعــة احلــال لــيعين )مــن قــام باإلخــضاع( الالتينيــة املعــىن الرئيــسي نفــسه يف‘ dominus’كلمــة 
 مـشتملةً   “امللكيـة املطلقـة   ” معـىن    ‘domanus’مـن كلمـة     ‘ dominium’وتـستمد كلمـة     . “السيد، احلائز، الرب، املالـك    ”

أمـا كلمـة   ). Lewis and Short, A Latin Dictionary (1969 ed.)انظر (على معىن قانوين خاص هو حق املالك يف امللكية 
’Dominatio ‘                 الـسلطة  ’فإهنا توسع نطاق الكلمة لـتعين احلكـم، وحقـوق امللكيـة ولتـشمل كـذلك معـىن ثانويـاً بغيـضاً هـو

 -كيــة الــسلطة الــسياسية املــستمدة مــن املل”و . ‘املقيــدة، حــق امللكيــة املطلــق، الــسيادة املطلقــة، الطغيــان، االســتبداد  غــري
dominium - كانت هي يف الواقع الـسيطرة “) William Brandon, New Worlds for Old, (1986) .(   ويف هـذه الدراسـة

) إطـار الـسيطرة   ("dominance framework" و “Framework of Dominance”األولية، ُيـستخدم التعـبريان اإلنكليزيـان    
 الـشعوب األصـلية     “الـسيادة علـى   ” و   “امللك والسلطان ”ل خبصوص   ذلك أن دعاوى وتأكيدات الدو    . هبذا املعىن األخري  

وأراضيها وأقاليمها ومواردها إمنا ترجع إىل هذه املعاين الكئيبة املوروثة مـن أيـام اإلمرباطوريـة الرومانيـة وإىل تـاريخ قوامـه                       
  .الشعوب اليوموهذا يشكل منبع قضايا حقوق اإلنسان اخلاصة هبذه . تهايجتريد الشعوب األصلية من إنسان

ــذكر األســتاذ اجلــامعي    )٣(   ــسون ’ي ــه ) Professor Lindsay Robertson(‘ ليندســاي روبرت  Conquest By Lawيف كتاب
. “كـان عامليــاً ”‘ مــاكينتوش ضـد  جونـسون ’أن مـدى تــأثري احلكـم الـصادر يف قــضية    ) القـانون  طريــق عـن  االكتـساب (

، أكـدت احملكمـة     ‘امللكـة  ضـد  غرييـن ’ يف قضية    ١٩٨٤صادر يف عام    وعلى سبيل املثال، ففي احلكم ال     ”: ويضيف قائالً 
للهنود حق قانوين يف شغل وحيازة أراضٍ معينة تعود امللكية النهائيـة            ’، أنه   جونسونالعليا لكندا، بعد االستشهاد بقضية      

بائــل فقــدت ملكيــة فبموجــب القــانون الكنــدي، كمــا هــو احلــال يف قــانون الواليــات املتحــدة، فــإن الق. ‘فيهــا إىل التــاج
مث يذكر روبرتسون أن احملكمة العالية يف أستراليا قد استـشهدت بقـضية جونـسون يف رأي                 . “أراضيها بفعل االكتشاف  

 الذي وإن كان قد اعترف للمرة األوىل مبطالبات األستراليني من الـشعوب األصـلية   - كويرتالند ضد مابو -مشهود به   
. ‘مبــدأ االكتــشاف’طــاق هــذه املطالبــات مــع ذلــك مبوجــب صــيغة خمتلفــة مــن    فيمــا يتعلــق باألراضــي فإنــه حــد مــن ن  

. اعُترف هناك أيضاً بصاحب السيادة األورويب على أنـه مالـك حـق امللكيـة األساسـي يف أراضـي الـشعوب األصـلية                    فقد
 “فقـدان ”ن  قـد أسـفر عـ      “االكتـشاف ”ال يبدو أن األستاذ روبرتسون يشكك أو يطعن يف االدعاء القائـل بـأن                أنه بيد

) Thomas Issac(‘ تومـاس آيـزاك  ’ويف الـسياق الكنـدي، فـإن كتـاب     . “ملكيتها ألراضيها”األمم والشعوب األصلية لـ 
حـق  ”حتت عنوان ‘ ماكينتوش ضد جونسون’يورد قضية ) األصلية بالشعوب املتعلق القانون (Aboriginal Lawاملعنون 

 هـو الوثيقـة     جونـسون ويف الواقع، فإن احلكم الـصادر يف قـضية          . تويات يف جدول احمل   “امللكية اخلاص بالشعوب األصلية   
  .‘١٧٦٣اإلعالن امللكي الربيطاين لعام ’الثانية يف كتابه، بعد وثيقة 
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  املبدأ هذا وتاريخ االكتشاف ملبدأ العاملي النطاق  - ثالثا  
 ففـي  .)٤(األمـم  قـانون  باسـم  سـابقاً  ُيعـرف  كان “الدويل القانون” اآلن عليه ُيطلق ما  - ٥

ــرن أواخــر ــى عــشر التاســع الق ــال، ســبيل عل ــانون يف الباحــث أشــار املث ــدويل الق ــاس’ ال  توم
 علــى ينطبــق ال الــذي املــسيحي العــامل قــانون” أنــه علــى األمــم قــانون إىل‘ هوالنــد إيرســكني
 .)٥(“اهلمــج جمتمعــات علــى ... اليونانيــة للمــدن‘ العــام القــانون ’ينطبــق ال كمــا متامــاً الكفــار
 احملكمــة يف عــضو وهــو ،)١٨٦٥-١٧٨٦(‘ كــاترون جــون ’القاضــي فــإن ١٨٣٥ عــام ويف
 علـى  املبـادئ  مـن  مبـدأً  رمسيـاً  حـدد  قـد  ،)٦()األمريكيـة  املتحـدة  الواليات( تينيسي لوالية العليا
 قـد  االكتـشاف  أن مبـدأ ” التحديـد  وجـه  على وهو أال ،“املسيحي العامل قانون” من جزء أنه
 وأمريكـا  وآسـيا  أفريقيـا  يف ]املسيحية غري[ الشعوب على واحلكم السيادة ممارسة يف احلق منح

 قـانون  مـن  كجـزء  بـه  اعُتـرف  قـد  املبـدأ  هـذا  أن كـاترون  وأعلـن  .“اجلنوبيـة  وأمريكا الشمالية
 دولـة  كـل  جانـب  مـن  النحـو  هـذا  على به معترف اآلن وأنه تقريباً، قرون أربعة طوال” األمم

  .)٧(“قضائها ويف السياسي نظامها يف مسيحية،

__________ 
يف ”: مثـاالً هـو   ‘ فاتيـل ’ويقـدم   . “قـانون األمـم   ”يف حقبة سابقة، كان شراح القانون الدويل يـستخدمون عـادةً مـصطلح                )٤(  

، توجــد حاليــاً قاعــدة مــسلم هبــا لــدى مجيــع األمــم األوروبيــة مفادهــا ‘قــانون األمــم’بــشأن ماهيــة حــاالت الــشك الناشــئ 
ديانتنا املشتركة وهـي املـسيحية، إذ تـشري إىل مبـادئ العدالـة الطبيعيـة، ينبغـي أن يلجـأ إليهـا اجلميـع أيـضاً وأن يتقيـدوا                     أن
هنــري ’ويعــرض ). Emmerich Vattel’s The Law of Nations (“باعتبارهــا قاعــدة ال ختطــئ مــن قواعــد التفــسري  هبــا
، يف تـصدير الطبعـة الثالثـة مـن     ١٨٤٥يف عـام  ‘ ويتـون ه’فقـد كتـب   . مثاالً ثانياً علـى ذلـك  ) Henry Wheaton(‘ ويتونه

يف أثنـاء العـصور الوسـطى، بـدأت الـدول      ”، قائالً إنه )عناصر القانون الدويل (”Elements of International Law“كتابه 
ملسيحية يف أوروبا يف التوحد ويف االعتراف بااللتزام الذي يفرضه قانون دويل بصورة عامة على مجيع مـن يعلنـون إميـاهنم                      ا

يف أوروبا احلديثـة رمبـا ميكـن علـى هـذا النحـو إرجاعـه إىل مـصدرين           منشأ قانون األمم   ...” وبأن   “بنفس العقيدة الدينية  
الـدول املـسيحية   ”وتستخدم هذه الدراسة األوليـة عبـارات مثـل         . “ املدين الروماين  القانون الكنسي والقانون  : رئيسيني مها 
  . ألهنا تتمشى مع املصطلحات الفعلية املستخدمة وقت ظهور هذا املبدأ“األمم املسيحية يف أوروبا” أو “يف أوروبا

  )٥(  )Thomas Erskine Holland, Studies in International Law (Oxford: At the Clarendon Press, 1898.  
وهكـذا انتقـل    . ١٨٣٧مـارس   /عني الرئيس أندرو جاكسون القاضي كاترون يف احملكمة العليا للواليات املتحدة يف آذار              )٦(  

  .كاترون، مبا لديه من تأثري وعقلية، إىل أعلى حمكمة يف النظام القضائي للواليات املتحدة
أي أن القـوة  ”: هكذا‘ إطار السيطرة’و ’ مبدأ االكتشاف’ النطاق العاملي لـ  وقد أعلن كاترون كذلك   . ١انظر احلاشية     )٧(  

السيادية هي القاعدة املعروفة الوحيدة اليت ُيقهر هبا اهلنود من الـشعوب األصـلية وذلـك امتـداداً مـن رأس الرجـاء الـصاحل          
نكر أصحاب الرتعة األخالقيـة هـذه       وقد يست . وترتكز دعوانا هذه على احلق يف اإلكراه على الطاعة        . إىل خليج هدسون  

  .“وحنن نرد عليهم بأن هذا هو قانون البالد. الدعوى
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 مثـل  الـدويل،  القـانون  مـن  املبكـرة  الفتـرة  مصطلحات أن األولية الدراسة هذه وتؤكد  - ٦
 يف املوجـودة  املـصطلحات  مـع  تتمـشى  إمنا ،)٨(“مسيحية دولة/قوة كل” و “املسيحي العامل”

 بدقـة  عليـه  ُيطلـق ‘ االكتـشاف  مبـدأ  ’و .التاليـة  والقرون عشر اخلامس القرن من رئيسية وثائق
  .“املسيحي االكتشاف مبدأ” مصطلح أكرب
 القـرن  أواسـط  إىل يـشري  عـصره  بـل ق “قـرون  أربعـة ” مـن  كـاترون  القاضي ذكره وما  - ٧

 الكرســي عــن الفاتيكــان مــن صــادرة عديــدة وثــائق شــهد الــذي الوقــت وهــو عــشر، اخلــامس
 وهـــذه .Romanus Pontifex و Dum diversas البـــابويني املرســـومني وخـــصوصاً الرســـويل،
 ملكيــة نظــم جانــب مــن متنافــسة دعــاوى منــشأ كــان الــذي الــسجل مــن جــزء هــي املراســيم
 املـسيحية  غـري  الـشعوب  علـى  واهليمنـة  والـسيادة  االسـتيالء  حق على أوروبا يف ولود مسيحية

  .)٩(االكتشاف بعصر ُيسمى ما أثناء ومواردها وأقاليمها وأراضيها هي
‘ ديفينبـورت  غـارديَنر  فرانـسيس  ’كتـاب  كـارنيجي  مؤسسة نشرت ،١٩١٧ عام ويف  - ٨
 حــــىت هلــــا التابعــــة واألقــــاليم تحــــدةامل الواليــــات بتــــاريخ املتعلقــــة األوروبيــــة املعاهــــدات”
 اإلطـار  ’و باالكتـشاف،  ُيـسمى  مـا  معاين على نافذة نظرات يقدم مؤلَّف وهو ،“١٦٤٨ عام

 انتـهاكاً  يـشكل  مبـا  له، األصلية الشعوب إخضاع جيري زال وما جرى الذي‘ للسيطرة الدويل
ــا ــسانية حلقوقهـ ــة اإلنـ ــة الفرديـ ــة .)١٠(واجلماعيـ ــي” وفئـ ــشفة األراضـ ــد املكتـ ــشمل، “يثاًحـ  تـ

 املـسيحية  القـوى  شـىت  تـصنفها  كانـت  الـيت  األصلية الشعوب أراضي ذلك، على سنربهن كما
 “الوثنيـون ” صـفات  مـثالً  عليهـا  تطلـق  كأن مسيحية، غري أهنا على الوقت ذلك يف أوروبا يف
  .)١١(“الكفار”و “األغيار”و “اجلاهليون” و

__________ 
وُينقـل  . “أسـرة األمـم   ” إىل ما كان يعرف ذات مرة باسم الدول األعـضاء يف             “الدول املسيحية /القوى”يشري مصطلح     )٨(  

 Webster’s New International Dictionary of the English(يف قــاموس وِبــسَتر الــدويل اجلديــد للغــة اإلنكليزيــة  

Language (         ميكـن القـول    ”قولـه إن مـصطلح أسـرة األمـم          ‘ تومـاس إيرسـكني هوالنـد     ’عن الباحـث يف القـانون الـدويل
يشمل األمم املسيحية يف أوروبا وتفرعاهتا يف أمريكا، باإلضافة إىل اإلمرباطورية العثمانية اليت أعلنت معاهدة باريس       بأنه

ويف داخـل هـذه الـدائرة الـسحرية، الـيت أثبتـت اليابـان أيـضاً دعواهـا                   . ‘الوفـاق األورويب  ’أهنـا قـد قُبلـت يف         ١٨٥٦لعام  
. أسرة األمم”: ويقدم اجمللد نفسه التعريف التايل   . “بقبوهلا فيها، تتمتع مجيع الدول باملساواة وفقاً لنظرية القانون الدويل         

الـيت حـدث، نتيجـةً لـسوابقها التارخييـة، أن ورثـت حـضارة مـشتركة         ) وبـا أصـالً األمـم املـسيحية يف أور      (جمموع الـدول    
  .“ولديها مستوى مماثل من اآلراء السياسية واألخالقية أو اعترفت هبا هذه الدول على أهنا متلك هذا املستوى

 أدنـاه مـأخوذة مـن    ١٧-٨واملقتطفات الواردة يف الفقرات . Francis Gardiner Davenport, European Treaties: انظر  )٩(  
  .هذا الكتاب

يف ‘ هنـري هويتـون   ’وكما ذكر   . تولّد مبدأ االكتشاف عن حقبة مل تكن فيه الشعوب غري املسيحية ُتعترب شعوباً إنسانية               )١٠(  
 هـي غنـائم وأسـالب       ]غـري املـسيحية   [األمم الوثنية الواقعة يف أحناء العـامل األخـرى          ”، فإن   ‘الدويل القانون عناصر’كتابه  
  .“وعة للفاحتني املتحضرينمشر

  . أعاله٧ و ٣انظر أيضاً احلاشيتني .  ُيستخدمان أيضاً“املتوحشون” و “اهلمج”: كان املصطلحان  )١١(  
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 بدايــة كنقطــة يفيــد ،١٤٥٥ عــام يف الــصادر ،Romanus Pontifex البــابوي واملرســوم  - ٩
 ودول ملكيـة  نظـم  بذلتـها  الـيت  التارخييـة  اجلهـود  التحديد وجه وعلى ،‘االكتشاف مبدأ ’لفهم

ــة ــرن يف أوروبي ــشر اخلــامس الق ــرون ع ــة والق ــساب الالحق ــة الكت ــوق وممارس ــتيالء حق  االس
 وأقاليمهـا  أراضـيها  علـى  االسـتيالء  أجـل  مـن  املـسيحية  غـري  األصـلية  الـشعوب  علـى  والسيطرة
 القيـام  طريـق  عـن  الثروة تراكم حتقيق هو اجلهود هلذه اإلمجايل الغرض وكان .منها واالستفادة
 .األصـلية  والشعوب لألمم التقليدية األقاليم يف التعدين، وخاصة حدود، بال املوارد باستخراج
 بيـق تط أسـفر  وقـد  .االكتـشاف  حـق  أو مبـدأ  )Romanus pontifex( املرسـوم  هذا نص ويوضح

 ومواردهـا  وأقاليمهـا  أراضـيها  وعلـى  األصـلية  الـشعوب  علـى  الـسيطرة  وإطار االكتشاف مبدأ
  .)١٢(الزمن من قرون طوال اإلثنية واإلبادة التدمري عن
 الــسكرتري‘ نوســيتو دا بييتــرو ’كتبــه الــذي ،‘Romanus Pontifex ’املعنــون واملرســوم  - ١٠

 يف ’تكــون لكــي صــادرة الوثيقــة إن بــالقول يبــدأ ســره، وكــامت اخلــامس نيقــوال للبابــا اخلــاص
 األعظـم  احلـرب  إن وقيـل  .)١٣(األبد إىل تذكرها يتعني كان فإنه أخرى، وبعبارة .‘دائماً الذاكرة
 ميكـن  والـيت  اجلـالل  ذي للـرب  مقبولـة  أهنـا  يـرى  الـيت  باألشـياء ” ويـأمر  يقـضي  أن خمـوالً  كان

 مـن  حيـصل  أن وميكن ،اإلميان حظرية إىل يتهابرعا إليه اإلله عهد اليت الرعية يعيد أن بواسطتها
 بتغــيري اللغــة هــذه وتــوحي .“ألرواحهــم الغفــران وعلــى األبديــة الــسعادة ثــواب علــى أجلــهم
ــدين، ــستمر ال ــة وت ــار ’عــن لتكــشف الوثيق ــسيطرة إط ــذي‘ ال ــتعني ال ــه ي ــى تطبيق ــدان عل  البل

  .الغريب املسيحي للعامل قبل من معروفة تكن مل اليت املسيحية غري
 وممارسـة  الـدين  وتغـيري  للـسيطرة  إطـاراً  العـامل  على ويطرح يشكل املرسوم هذا وكون  - ١١

 أهــداف تتحقــق أن األرجــح مــن وكــان .“قهــر” مثــل كلمــات مــن يتكــشف أمــر هــو العنــف
 مالئمـة  امتيـازات  منحنـا  إذا”،  نيقـوال  البابـا  قـال  حـسبما  الربتغـايل،  وامللـك  الرسـويل  الكرسي
 وغريهـم  املـسلمني  جتـاوزات  يكبحـون  ... الـذين  الكاثوليـك  واألمـراء  للملوك خاصة وأفضاالً

 أقـصى  يف تقـع  كانـت  وإن حـىت  وديـارهم،  ممـالكهم  ... يقهـرون  ... ]و[ الكفار األعداء من
 املـسيحيني  غـري  “ُتخـضع ” الـيت  القهـر  إجـراءات  الوثيقـة  ومتتـدح  .“لنـا  املعروفـة  غـري  األماكن

 جهـداً  ذلـك  يف يـدخرون  ال الـذين  الكاثوليـك  واألمـراء  مللـوك ا ميارسـها  اليت الزمنية اهليمنة” لـ
 العنـف  مبمارسـة  - مرسـوم  طريـق  عن - أمر قد الرسويل الكرسي يكون وهكذا، .“نفقة وال

__________ 
ألغــراض هــذه الدراســة، فــإن اإلبــادة اإلثنيــة تــشمل اآلثــار املهلكــة الــيت تلحــق بالــشعوب نتيجــةً لترحيلــها عــن أراضــيها    )١٢(  

  .يشكل انتهاكاً لكرامتها اإلنسانية وحقوق اإلنسان اخلاصة هباوأقاليمها التقليدية، وهو ما 
  .“إىل األبد” مع حقيقة أن البابا نيقوال اخلامس قد قدم منحته “التذكر الدائم”يتفق مفهوم   )١٣(  
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 وبــامتالك املــسيحية غــري الــشعوب علــى ســادةً باعتبــارهم والــتحكم الــسيطرة لتحقيــق القــاهر
  .ومواردها وأقاليمها أراضيها

 البابـا  ذكـره  مبا السيطرة إطار على )Romanus Pontifex( املرسوم ذاه كذلك ويربهن  - ١٢
 علـى ” سـيقوم  “املـسيح  جنـود  مـن  حقيقـي  جنـدي ” أنـه  من هنري الربتغايل األمري عن نيقوال
 مـن  معينـة  شـعوب  إخـضاع  مـن  ... متكـن ” أن حـدث  إذا “اهللا جتـاه  واجبـه  بتأدية حنو أفضل
 ولكـن  املعـروف  غـري  باالسـم  وعظهـم  علـى  يعمـل  وأ يعظهـم  أن ومـن  ... الـوثنيني  أو األغيار
 الـشعوب  “إخـضاع ” بغيـة  الـدين  وتغـيري  العنف استعمال إىل والسعي .)١٤(“للمسيح األقدس

  .وتدجينهم عليهم السيطرة على العمل هو املسيحية غري
 املــواين مــن كــثرياً استكــشفت قــد الربتغاليــة الــسفن أن البــابوي املرســوم هــذا وذكــر  - ١٣

ــا، واســتولت لبحــاروا واجلــزر ــذلك فوصــلت عليه ــة” إىل ب ــا مقاطع  .“]وردت هكــذا[ غيني
 لتلـك  اجملـاور  والبحـر  واملـواين  اجلـزر  بعـض  علـى  اسـتولوا  قـد ” الربتغـاليني  فـإن  ،لذلك ونتيجةً
 معـني  عظيم هنر مصب إىل وصلوا قد” الربتغاليني املسافرين فإن املطاف، هناية ويف. “املقاطعة
 شـعوب  ضـد  الـسنني  مـن  عـدد  طـوال ” احلرب بشن قاموا مث .“النيل هأن عامة بصورة ُيفترض
  .“وولده ألفونسو املذكور امللك باسم ]الوثنيني أو األغيار من[ املناطق تلك
 اجلـزر  بعـض  فـإن  احلـرب  مـن  لسنوات نتيجةً أنه كذلك البابوي املرسوم هذا ويشرح  - ١٤
ــا غــريب يف ــد” أفريقي ــا إخــضاعها جــرى ق ــب إىل “ســلمياً وامتالكه  .“اجملــاور البحــر” جان

 واجلــزر املــواين هــذه وامــتالك وحيــازة” باستكــشاف هنــري واألمــري ألفونــسو امللــك قــام وقــد
 علــى يتجــرأ أن ألحــد جيــوز ال بأنــه أمــر” و “... املطلقــْين مالكْيهــا باعتبارمهــا ... والبحــار
 وإذن تــرخيص دون “حبرهــا يف الــصيد أو موانيهــا يف االجتــار أو املقاطعــات تلــك إىل اإلحبــار
ــاوة ودفــع منــهما  الرســويل الكرســي مباركــة بفــضل ألفونــسو، امللــك اكتــسب وقــد .هلمــا إت

 “الـوثنيني  أو األغيـار ” مـن  هـي  الـيت  الـشعوب  مواجهة يف الكاملة السيطرة يف احلق وموافقته،
 إطــار ’أنــه علــى األوليــة الدراســة هــذه إليــه تــشري ومــا .ومواردهــا وأقاليمهــا أراضــيها وعلــى

__________ 
القهـر  ”: فهو أمـر يتكـشف مـن تعريفهـا وهـو          ‘ إطار السيطرة ’تستحضر وتنقل   ) subdue (“إخضاع”أما عن أن لفظة       )١٤(  

مـن جـرى    ” هـو    “اخلاضـع ”و  . “ريق القوة ومبمارسة السلطة األعلى وحتقيق اإلخـضاع، أي االنتـصار والـسحق            عن ط 
ترمجـة ملـا جـاء يف قـاموس وبـستر الـدويل اجلديـد الثالـث         . (“إخضاعه للسيطرة عن طريق القوة العـسكرية أو بواسـطتها     

.  هـو الـشخص الـذي ميـارس وضـعاً مـسيطراً            ومـن ميـارس اإلخـضاع أو حققـه        ). ١٩٩٣املختـصر للغـة اإلنكليزيـة،        غري
اآلِمــر ” يقودنـا إىل  “املـسيِطر ”وأخـرياً، فـإن   . “الوضـع املـسيِطر يف ترتيـب يـستند إىل القـوة     ” إىل “الـسيطرة ”وتقودنـا  

‘ توماس هوبز’وقد أعلن   . “املتحكِّم أو من له السيادة أو السطوة على مجيع اآلخرين بسبب القوة أو السلطة األعلى               أو
)Thomas Hobbes ( يف كتابــهLeviathan) الــسلطان املكتــسب بفعــل الفــتح أو االنتــصار يف احلــرب      ”أن ) اجلــسيم
، “رب أو سـيد ”: وهو ُيرجع ذلك إىل اللفظة اليونانية اليت تعـين       . “‘االستبدادي’يطلق عليه بعض الكتاب لفظة       ما هو

  .“السيد على خادمه”ويقول إن السلطان املستبد هو 
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 حـق  بوجـود  وَخلَفهم والدول احلكام جانب من االدعاءات أو االفتراضات هذه هو‘ السيطرة
 هنائيـــة بـــصورة والـــسيطرة - “امـــتالك” و “إخـــضاع” و “اكتـــشاف ”و “مـــنح” يف هلـــم
  .ومواردها وأقاليمها وأراضيها هي املسيحية غري األصلية الشعوب - على
 غـري  األراضـي  علـى  الـسيطرة  ويباشـر  يتـوىل  بأن ألفونسو للملك نيقوال البابا أذن وقد  - ١٥

ــد كــان الرســويل الكرســي ألن املــسيحية ــام، ق ــثالً ق ــابوي املرســوم يف م ‘ Dum diversas ’الب
 يف للقيـام،  )١٥(وكاملة حرة صالحيةً آنفاً املذكور ألفونسو امللك مبنح ،١٤٥٢ عام يف الصادر
 كــان أيــن اآلخــرين املــسيح وأعــداء نواكــا أينمــا والــوثنيني املــسلمني مجيــع بغــزو أشــياء، مجلــة

ــهم والبحــث موضــعهم ــاً عن ــرهم وأســرهم مجيع ــم وإخــضاعهم وقه ــالكهم ه  ودوقيــاهتم ومم
 وميتلكونــه حيوزونــه ممــا املنقولــة وغــري املنقولــة أمــواهلم ومجيــع وممتلكــاهتم وأراضــيهم وإمــاراهتم

ــزل وأن كــان مهمــا ــق وضــعية إىل أشخاصــهم خيت ــدائم، الرقي ــستويلو يرصــد وأن ال  لنفــسه ي
 احلـق  لـه [ و وأمـواهلم  وممتلكـاهتم  وأراضـيهم  وإمـاراهتم  ومقاطعـاهتم  ودوقيـاهتم  ممالكهم وورثته

 “الـصالحية ” وهـذه  ... وورثتـه  هـو  ومنفعتـه  اسـتعماله  ألغراض ]األشياء هذه[ اغتصاهبا ]يف
 مممـالكه  علـى  “لنفـسه  ويـستويل  يرصـد ” ألن ألفونسو للملك الرسويل الكرسي من املمنوحة

 رخــصة هــي املنقولــة وغــري املنقولــة أمـواهلم  ومجيــع وممتلكــاهتم وأراضــيهم وإمــاراهتم ودوقيـاهتم 
 احملـددة،  املنـاطق  يف األصلية الشعوب وأقاليم أراضي مجيع على بالقوة باالستيالء تسمح بابوية

 .العاهـل  هـذا  “ومنفعـة  اسـتعمال ” أجـل  مـن  حـدود  بـال  للمـوارد  استخراج بعمليات وبالقيام
 أمانـة  بـال  االسـتيالء ” هـو  )convert( “يغتـصب ” لكلمـة  العلماين املعىن فإن السياق، هذا ويف

ــة غــري وبــصورة ــا علــى “قانوني ــدو القــسري االســتيالء وجلعــل .)١٦(آخــر شخــصاً خيــص م  يب
ــشروعاً” ــن ،“صــحيحاً” و “م ــا أعل ــوال الباب ــه نيق ــا أن ــد الرســويل الكرســي كــان مل  ســبق ق
 بــذلك ألفونــسو امللــك كــان وملــا األعمــال هبــذه بالقيــام حتــسم الــيت “الــصالحية” أصــدر أن
ــإن ،“املــذكورة الــصالحية ضــمن” قــد  فعــالً، وميتلــك ،وامتلــك اكتــسب قــد ... امللــك” ف

__________ 
وهكـذا، قـال البابـا نيقـوال إن الكرسـي           . “القـدرة علـى الفعـل أو العمـل        ” تعـين    “صالحية”ا السياق، فإن كلمة     يف هذ   )١٥(  

  .“قهرهم] و[والبحث عنهم ... غزو ”الرسويل، مبا صدر عنه من أذون سابقة، قد منح امللك ألفونسو أهلية 
وغــزو األراضــي التابعــة لــشعوب أخــرى . “نكليزيــةلــث للغــة اإلالثا اجلديــد الــدويل وبــستر قــاموس”ترمجــة مــا جــاء يف   )١٦(  

 Black’s Law(القـانوين  ‘ بـالك ’ويقـدم قـاموس   . والسعي إىل اغتصاهبا هبذا املعىن هو القيام بعمل من أعمال االغتصاب

Dictionary (  التعريــف التــايل لكمــة”conversion“) ــام دون تــرخيص باكتــساب وممارســة احلــق يف   ): االغتــصاب القي
وهـو  . ، أو تغـيري حالتـها أو اسـتبعاد حقـوق املالـك            )جهـة أخـرى   (لى األموال واملنقوالت التابعة لشخص آخـر        امللكية ع 

وهـو ممارسـة امللكيـة والـسيطرة بـصورة      . فعل غري مرخص به حيرم مالكاً من ملكيته بشكل دائم أو لفترة غري حمـددة            أي
 علـى حنـو يـستبعد حقـوق املالـك أو يتعـارض              غري مرخص هبا وغري مشروعة على املمتلكات الشخـصية لـشخص آخـر،            

غــزوهم ”ومــن منظــور الــشعوب األصــلية، فــإن ادعــاءات وأفعــال القــوى املــسيحية األوروبيــة الــيت تنــصب علــى   . معهــا
 كانــت أمــوراً غــري مــرخص  “املنقولــة وغــري املنقولــة” واالســتيالء علــى مجيــع أمــواهلم  “وأســرهم وقهــرهم وإخــضاعهم

  .لنظم القانونية للشعوب األصلية وتتعارض مع احلقوق املتأصلة واألصلية للمالكنيوغري مشروعة مبوجب ا هبا
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 امللـك  ...ً حقا ختص هذه وأن والبحار واملواين واألراضي اجلزر هذه ومشروعة عادلة بصورة
  .“... وورثته املذكور ألفونسو

 الـــدعاوى منــط  بوضــوح  حيــدد  Romanus Pontifex البــابوي  ســوم املر فــإن  وهكــذا   - ١٦
 الــشعوب إزاء والــسيطرة باالســتيالء املتعلقــة احلقــوق بامتالكهــا الــدول جانــب مــن املعاصــرة
ــابوي املرســوم أن يف الــسبب هــو وهــذا .الطبيعيــة ومواردهــا وأقاليمهــا وأراضــيها األصــلية  الب

Romanus Pontifex انتــهاكات أســاس يــشكل الــذي الــسيطرة إلطــار توضــيحي كمثــال يفيــد 
  .واجلماعية منها الفردية األصلية، بالشعوب اخلاصة اإلنسان حقوق
 مرســومه يف نيقــوال البابــا منحــه الــذي “الفــتح حــق” فــإن أعــاله، لــوحظ وكمــا  - ١٧

Romanus Pontifex املراسـيم [ الرسـائل  وهـذه  تلـك  مفعـول  ومبوجـب ” :لألبد ليبقى صدر قد 
 االسـتيالء  ذلـك  بعد سيجري وما بالفعل عليه االستيالء مت ما فإن بالصالحية، علقةاملت ]البابوية
 ... الفــتح حــق وأن وولــده، وورثتــه آنفــاًُ املــذكور امللــك لألبــد حقــاً ويتبــع خيــص ... عليــه
 أحـداً  ولـيس  وولـده،  وورثتـه  ألفونسو املذكور امللك ،لألبد حقاً ويتبع وخيص وتبع، خص قد
 عـن  للنقـل  قابلـة  والـسيطرة  الفـتح  حقـوق  أن إىل يـشري  ألفونـسو  امللك “ةورث” وذكْر .“آخر
 الــدول مــن وكــثري .“األمــم أســرة” باســم أيــضاً املعروفــة أوروبــا، دول بــني املعاهــدات طريــق
 باالسـتناد  والـسيطرة  بالفتح املتعلقة املدعاة احلقوق هلذه السياسي الوريث هي العامل يف احلديثة

  .‘االكتشاف مبدأ ’إىل
  

  السيطرة إطار  - رابعاً  
 عـن  الـصادرة  األخـرى  الوثـائق  ومجيـع  هـو  - Romanus Pontifex البـابوي  املرسوم إن  - ١٨

 الــدول اســتعملته الــذي‘ االكتــشاف مبــدأ ’علــى الــدليل تقــيم - امللكيــة والــصكوك الفاتيكــان
 نطــاق علــى للتــرويج أخــرى وأمــاكن األمــريكتني يف هلــا اخللــف والــدول أوروبــا يف املــسيحية
 القيــام بذريعــة ومواردهــا وأقاليمهــا األصــلية الــشعوب أراضــي ولــسرقة للــسيطرة إلطــار عــاملي

 عملــي تعريــف يف الــسيطرة بإطــار اعُتــرف وقــد .“مــشروعة” و “عادلــة” تعتــرب بأنــشطة
  :العشرين القرن من السبعينات أوائل يف ُوضع “األصلية الشعوب” لـ

 الـيت  الـشعوب  مـن  املنحدرين لباقنيا األشخاص من األصليون السكان يتألف    
 ثقافـة  مـن  أشـخاص  وصـل  عنـدما  جزئيـاً  أو كليـاً  مـا  لبلد احلايل اإلقليم تسكن كانت

 علــيهم وتغلبــوا العــامل، مــن أخــرى أحنــاء مــن قــادمني هنــاك إىل خمتلــف إثــين أصــل أو
 وضـعية  إىل اختـزاهلم  مـن  ،أخـرى  بوسـائل  أو االسـتيطان  أو الفتح طريق عن ومتكنوا،
 وتقاليــدهم ألعــرافهم طبقــاً اليــوم يعيــشون والــذين ؛املــستعَمر وضــعية أو املهــيِمن غــري
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 يـشكلون  الذين البلد ألعراف طبقاً عيشهم من أكرب والثقافية واالقتصادية االجتماعية
ــه، جــزءاً اآلن ــة هيكــل ظــل يف من ــسية بــصورة يتــضمن للدول ــة اخلــصائص رئي  الوطني

  .)١٧( الغلبة هلم الذين السكان من خرىاأل للقطاعات والثقافية واالجتماعية
 مفوضـية  أصـدرت  ،١٩٩٥ عـام  ففـي  .النقطـة  هـذه  توضـيح  مـن  يزيـد  آخر مثال ومثة  - ١٩
 األصـلية  الـشعوب ” :أن مقدمتـها  يف جند وقائع صحيفة اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم
ــسمَّى األوىل أو ــل أراضــيها يف تعــيش كانــت ألهنــا هكــذا ُت ــدوم قب ــاكن مــن وطننياملــست ق  أم

 كانــت األصــلية الــشعوب بــأن إقــراراً تــشكل “املــستوطنني قــدوم قبــل” وعبــارة )١٨(“أخــرى
 طريـق  عـن  الـسيطرة ” هلـم  أن وادعـوا  خـرون آ أنـاس  وصـل  عنـدما  أراضـيها  علـى  أصـالً  تعيش
 إىل أيـــضاً الوقــائع  صــحيفة  وتــشري  .“أخــرى  بوســائل  أو االســتيطان  أو االحــتالل  أو الفــتح 

 طريــق عــن “الــسيطرة” هلــم أصــبحت الــذين “اجلــدد القــادمون” أهنــم علــى “املــستوطنني”
 “الــــسيطرة” كلمــــيت وذكــــر .“أخــــرى بوســــائل أو االســــتيطان أو االحــــتالل أو الفــــتح”
  .القسري والفرض الغزو قوامه بتاريخ إقراراً يشكل “الفتح” و

 أراضـي  وأخـذ  السيطرة بدعاوى أخرى مرة الوقائع صحيفة تسلّم أخرى، أماكن ويف  - ٢٠
 جمـاورة  شـعوب  قامـت  كلمـا  البـشري،  التـاريخ  طـوال  حـدث  فقد” :بالقوة األصلية الشعوب

 باكتـساب  بعيـدة  أمـاكن  مـن  قـادمون  مـستوطنون  قام كلما أو أقاليمها نطاق بتوسيع الغلبة هلا
 األصـلية  الـشعوب  - وجـود  حـىت  بـل  - عـيش  وأسـباب  ثقافات كانت ،بالقوة جديدة أراضٍ

 الــشعوب علـى  “الغلبـة ” هلـا  أن علـى  األصـلية  غـري  الـشعوب  إىل شـارة فاإل .“للخطـر  تتعـرض 
 حتـدِّد  إمنـا  “بـالقوة ” األصـلية  الـشعوب  أراضـي  يكتـسبون  الذين “املستوطنني” وإىل األصلية،

 الـشعوب  - وجـود  حـىت  بـل  - عـيش  وأسـباب  ثقافـات  تعـرض  عـن  أسفرت اليت األمور متاماً
ــدخل .للخطــر األصــلية ــضيتا وت ــادة ق ــةاإلث اإلب ــادة )١٩(ني ــة واإلب  إىل اإلشــارة ضــمن )٢٠(اللغوي
 الـسيطرة ” تـدعي  اليت والدول امللكية النظم أيدي على للخطر األصلية الشعوب وجود تعرض

__________ 
 انظر  Patrick Thornberry, Human Rights and Indigenous Peoples (Manchester University Press, 2002): انظر  )١٧(  

 The preliminary report of the Special Rapporteur of the Commission on Human أيـضاً وثيقـة األمـم املتحـدة    

Rights, Jose Martinez.Cobo, of 29 June 1972 (E/CN.4/Sub.2/L.566).  
  )١٨(  Fact Sheet No. 9. (Rev. 1), entitled “The Rights of Indigenous Peoples”, relating to the Programme of 

Activities for the International Decade of the World’s Indigenous People (1995-2004) (General Assembly 

Resolution 50/157, annex..  
  . أعاله١٢انظر احلاشية   )١٩(  
، كما هي مستخدمة يف هذه الدراسة األولية، تشري إىل تاريخ القوانني والسياسات اليت ُتنفذ يف حماولـة       “اإلبادة اللغوية ”  )٢٠(  

  .لتدمري لغات الشعوب األصلية
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 واجلماعيـة  الفرديـة  اإلنـسان  حلقـوق  انتهاكاً يشكل مبا وأقاليمها أراضيها وعلى عليها “الفعالة
  .األصلية للشعوب

 تقريـره  يف كوبـو،  مـارتينيس  خوسـيه  اإلنـسان،  حقـوق  نةللج اخلاص املقرر عمد وقد  - ٢١
 ماهيـة  حتـدد  رئيـسية  مفـاهيم  اسـتخدام  إىل األصـليني،  السكان ضد التمييز مشكلة عن اخلتامي
  :األصلية الشعوب قضايا سياق تشكل أهنا على هبا موتسلّ السيطرة
ــات إن     ــشعوب اجملتمع ــم وال ــك هــي األصــلية واألم ــيت، تل ــا ال ــشكله مب ــن ت  م

 علـى  تطـورت  الـيت  لالسـتعمار  السابقةو وللغز السابقة للمجتمعات تارخيية تمراريةاس
 علـى  الغلبـة  اآلن هلـا  الـيت  األخـرى  اجملتمـع  قطاعـات  عـن  متميزة نفسها تعترب أقاليمها،
ــذه ــاليم هـ ــزاء علـــى أو األقـ ــها أجـ ــي .منـ ــر الوقـــت يف تـــشكل وهـ ــات احلاضـ  قطاعـ
 األجيـال  إىل وتنقـل  وتنمـي  حتفـظ  أن لـى ع التـصميم  ولـديها  اجملتمـع  مـن  مسيِطرة غري

ــه مــا القادمــة ــة أقــاليم مــن أســالفها عــن ورثت ــة وهوي  وجودهــا أســاس باعتبارمهــا إثني
 القانونيــة ونظمهــا االجتماعيــة ومؤســساهتا الثقافيــة ألمناطهــا وفقــاً كــشعوب، املــستمر
  .)٢١(هبا اخلاصة

فعبـارة  .  نفـسه املـذكور سـابقاً   وجند يف التعريف العملي الوارد أعاله النمط املفـاهيمي         - ٢٢
 “الـسابقة لالسـتعمار   ”وعبـارة   .  تشكل إقراراً بغزو أقاليم الشعوب األصـلية       “السابقة للغزو ”

تشكل إقراراً بأمناط االسـتعمار واالسـتيطان الـيت كـان هلـا تـأثري سـليب علـى الـشعوب األصـلية                       
هلـا الغلبـة اآلن يف تلـك األقـاليم     اجملتمعات الـيت  ”أما القول بأن . وأراضيها وأقاليمها ومواردها 

 فينطــوي علــى النظــر إىل جمتمعــات الــسكان غــري األصــليني علــى  “]أقــاليم الــشعوب األصــلية[
ــا ــا   أهن ــدعي أن هل ــى  ”ت ــأثري األعل ــوة أو الت ــا   “الق ــشعوب األصــلية وأقاليمه ــى ال وأخــرياً، .  عل
 بــأن اجملتمعــات  تــشكل إقــراراً“غــري مــسيطرة”اإلشــارة إىل الــشعوب األصــلية علــى أهنــا  فــإن

هلا السيطرة على الشعوب األصلية مبا يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان الفرديـة             الغازية تدعي أن  
  .واجلماعية هلذه الشعوب

  
  األمريكية املتحدة والواليات االكتشاف مبدأ  - خامساً 

يــات سـنركز بالتفــصيل يف هــذا الفــرع علــى القــانون االحتــادي املتعلــق بــاهلنود يف الوال   - ٢٣
 وإطـار الـسيطرة علـى األمـم والـشعوب      شافتـ االكاملتحدة باعتباره مثاالً منوذجياً لتطبيق مبدأ   

__________ 
  )٢١(  “Study on the problem of discrimination against indigenous populations” (E/CN.4/Sub.2/476 and addenda; 

E/CN.4/Sub.2/1982/2 and addenda; E/CN.4/Sub.2/1983/21 and addenda; available from 

www.un.org/esa/socdw/unpfii/en/spdaip.html.  
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وستوضــح هــذه املعلومــات املــدى الــذي اعتمــدت يف حــدوده القــوانني الوطنيــة،        . األصــلية
قوانني امللكية، املتعلقة بالـشعوب األصـلية، ومـا زالـت تعتمـد، علـى مبـدأ االكتـشاف                    وخباصة
  .)٢٢(لسيطرةوإطار ا

ــشتمل  - ٢٤ ــوانني نظــام وي ــة الق ــة االحتادي ــاهلنود املتعلق ــات يف ب ــى املتحــدة الوالي  آالف عل
 املـــصدق املعاهـــدات، ومئـــات القـــضائية، الـــسوابق مـــن ضـــخم مقـــدار وعلـــى القـــوانني،

ــصدق وغــري ــا، امل ــر عليه ــن وأكث ــام ٢٠٠ م ــن ع ــسياسة تطــور م ــة ال ــة العام ــة االحتادي  املتعلق
 علـى  ضـيقاً  تركيـزاً  متركـزة  سـتظل  االكتـشاف  ملبـدأ  األوليـة  الدراسـة  هـذه  أن بيد .)٢٣(باهلنود
 يف جمـسدة  هـي  كمـا  اإلمجـال  وجـه  علـى  النظـام  هلـذا  املفاهيميـة  الفرضـية  أو املفـاهيمي  املنطلق
  .)٢٤(‘ماكينتوش ضد جونسون ’قضية يف املتحدة للواليات العليا احملكمة حكم
ــام األساســية والفرضــية  - ٢٥ ــوا لنظ ــة ننيالق ــة االحتادي ــاهلنود املتعلق ــات يف ب  املتحــدة الوالي
 علـى  أدلـة  مـن  مـؤخراً  عنـه  كُـشف  مـا  بـسبب  األخرية السنوات يف إشكالية أكثر أصبحت قد

 نتيجـةً  جـاءت  وقد االختالق؛ على مبنية القضية كانت فقد .جونسون قضية يف غش حدوث

__________ 
 الـسلطة  مبـدأ ”، ُيشار عادةً إىل إطار السيطرة على أنـه     األمريكية املتحدة الواليات يف باهلنود ملتعلقا االحتادي القانونيف    )٢٢(  

فبموجــب دســتور الواليــات املتحــدة، فــإن تنظــيم عالقــات احلكومــة مــع اهلنــود األمــريكيني هــو أمــر ينــدرج   . “الكاملــة
وكـثرياً مـا ُيطلـق علـى سـلطة الكـونغرس يف       . حصرياً ضمن اختصاصات احلكومة االحتاديـة ولـيس حكومـات الواليـات     

وهـذا يقـود إىل التعـبري الـشائع         . “الـسلطة الكاملـة للكـونغرس     ”اعتماد تشريعات تتناول شؤون اهلنـود األمـريكيني بأهنـا           
الكـونغرس لـه الـسلطة      ”فهـو ُيعبَّـر عنـه بعبـارة         ‘ إطار السيطرة ’أما  . “ شؤون اهلنود  علىالكونغرس له السلطة الكاملة     ”
  ).Wilkins, American Indian Sovereignty: انظر (“املة على شؤون األمم أو القبائل اهلنديةالك

  .Felix Cohen’s Handbook of Federal Indian Law: انظر بصورة عامة  )٢٣(  
مـة علـى أنـه    كانت بداية أحكام القضاء االحتادي يف الواليات املتحدة فيما يتعلق بشؤون اهلنود هي ما ُيعرف بصورة عا            )٢٤(  

 العليـا  احملكمة رئيساليت تتألف من ثالثة أحكام صادرة عن احملكمة العليا برئاسة ) Marshall Trilogy(‘ ثالثية مارشال’
؛ )Wheat. 543 (1893) 8(‘ ينتوشاكمـ  علـى   وغراهـام جونـسون  مـن  املرفوعـة  اإلجيـار  دعـوى  ’قـضية : ‘جـون مارشـال  ’

 U.S. 515 31(‘ وورشيـسَتر ضـد جورجيـا   ’؛ وقـضية  )U.S. 1 (1831) 30(‘ األمـة الـشريوكية ضـد جورجيـا    ’وقـضية  

بيـد أن مـن املهـم اآلن مالحظـة     . ومناقشة هذه القضايا الثالث مجيعـاً ختـرج عـن نطـاق هـذه الدراسـة األوليـة                ). (1832)
قـد أبـداه يف   ، الـرأي الـذي كـان        ‘جورجيـا  ضد وورشيسَتر’ القاضي مارشال قد عّدل، يف قضية        العليا احملكمة رئيس أن

ــضية    ــصادر يف ق ــسون’احلكــم ال ــات املتحــدة      ‘جون ــات يف الوالي ــرادى الوالي ــى ف ــه عل ــث انطباق ــن حي ــضية  .  م ــي ق فف
يلغـي احلقـوق الـسابقة اخلاصـة مبـن          ”ال ميكنـه أن     ‘ مبـدأ االكتـشاف   ’علـى سـبيل املثـال، قـال مارشـال إن            ‘ وورشيسَتر’
وأعلـن  . ال ميكن أن يتسبب يف توقف حقـوق اهلنـود عـن الوجـود      “االكتشاف”وبعبارة أخرى، فإن    . “يوافقوا عليه  مل

وال يتـسع املكـان   .  األرض “ال ميكـن أن يـؤثر علـى حقـوق مـن ميتلكـون فعـالً               ”‘ مبـدأ االكتـشاف   ’مارشال كذلك أن    
ولـيس ذلـك   ‘ جونـسون ’وعلى أية حال، فـإن احلكـم الـصادر يف قـضية         . إلجراء مناقشة لآلثار املترتبة على هذه األقوال      

هو الذي ُوصف على حنو متكرر بأنه يقيم من الناحية املفاهيمية األساس الذي يقوم عليـه     ‘ وورشيسَتر’الصادر يف قضية    
  .حق اهلنود يف امللكية يف الواليات املتحدة
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 التـوايل،  علـى  ،١٧٧٥ و ١٧٧٤ عـام  ففـي  .)٢٥(“التـأثري  لغـرض ” الطـرفني  بـني  تواطئي لعمل
 Illinois and Wabash Land(‘ لألراضــي  وابــاش ’و‘ لألراضــي إلينــوي  ’شــركتا قامــت

Companies( يف‘ بيانكيـشو  ’و‘ إيلينـوي  ’اهلنـديتني  األمَّـتني  مـن  مباشـرة  بـصورة  أراضٍ بشراء 
 مـن  تكـون  الـيت  األراضي شراء عمليات على الربيطاين التاج فرضه حلظر انتهاكاً تشكل عملية
 شـراء  عمليتـا  أُجريـت  وقـد  .١٧٦٣ عـام  يف الصادر امللكي اإلعالن مبوجب وذلك القبيل هذا

 بــني الثوريــة واحلــرب االســتقالل إعــالن قبيــل واملــستقلتني احلــرتني اهلنــود أمَّــيت مــع األراضــي
 مـسني خب هـاتني  األراضي شراء عملييت وبعد .العظمى وبريطانيا حديثاً املعلنة املتحدة الواليات

 يف األصـليني  املـستثمرين  أحد وهو ،‘جونسون توماس ’وورثة أقرباء من ثنانا قام تقريباً، عاماً
 وقـام  .إلينـوي  ملقاطعـة  احمللية املتحدة الواليات حمكمة يف دعوى بتقدمي األراضي، شراء عملييت
 .‘توشمـاكين  وليـام  ’شـخص  يف ضالتهم فوجدوا عليه مدعى عن بالبحث املّدعني عن احملامون
  .)٢٦(ماكينتوش السيد عليه املدعى عن حمامني بتوكيل املدعني عن احملامون وقام
ــافة  - ٢٦ ــك، إىل وباإلضــ ــإن ذلــ ــيس فــ ــة رئــ ــا احملكمــ ــي العليــ ــون ’القاضــ ــال جــ   ‘ مارشــ

 كانـت  )وأصـدقائه  أسـرته  شـأن  شـأنه ( كـبرية  عقارية ممتلكات لديه كانت )١٨٣٥-١٧٥٥(
ــتتأثر ــى فيهــا قُــضي قــد القــضية كانــت لــو س  بيــد .)٢٧(املــصاحل هــذه مــع يتعــارض حنــو عل

 بإمجـاع  ليـصدر  احلكـم  كتب فإنه القضية، نظر عن العليا احملكمة رئيس يتنحى أن من بدالً أنه
  .)٢٨(العليا احملكمة
ــة صــياغة إىل حتتــاج حــديثاً املــشكَّلة املتحــدة الواليــات وكانــت  - ٢٧  للــهنود سياســية هوي

ــود حلــق ومفهــوم ــة يف اهلن ــق يفتحــان األرض ملكي ــام الطري ــات أم  توســعها يف املتحــدة الوالي
 مـن  املتحـدة  للواليـات  العليـا  احملكمـة  وضـعته  الـذي  املبـدأ  وكان .الغرب اجتاه يف االستعماري

 احلـق  أعطـى  قـد  االكتـشاف  أن” هو‘ جونسون ’قضية يف الصادر احلكم يف الغرض هذا أجل
 يف ســلطتها، بواســطة أو رعاياهــا، ديأيــ علــى حتقــق قــد أنــه إىل بــالنظر للحكومــة، امللكيــة يف

 يكتمــــل أن ميكــــن الــــذي احلــــق وهــــو األخــــرى، األوروبيــــة احلكومــــات مجيــــع مواجهــــة
 للـهنود  امللكيـة  حـق  العليا احملكمة فسرت ،“االكتشاف” مفهوم إىل واستناداً .)٢٩(“باالمتالك

__________ 
  )٢٥(  Lindsay Robertson, Conquest by Law . لغـرض التـأثري  ”تشري عبارة“) for effect (     ني إىل فعـل مـن أفعـال التواطـؤ بـ

  .طرفني لتحقيق أثر خاص على احملكمة
  )٢٦(  Robertson, Conquest by Law.  
  .املرجع نفسه  )٢٧(  
  )٢٨(  Peter d’Errico, “John Marshall: Indian Lover?”.  
  ).Johnson v. M’Intosh at 576 (‘جونسون ضد ماكينتوش’قضية   )٢٩(  
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 حجــج ناألحيــا مــن كــثري يف ســيقت املفهــوم، هــذا مــع ومتــشياً .“للمكــان َشــغل جمــرد” بأنــه
 امللكيــة حلــق وخيــضع وأدىن مؤقــت حــق جمــرد هــو املكــان “َشــغل” يف اهلنــود حــق أن مفادهــا
 مثـل  الـدول  مـن  الالحقـة  الفاعلـة  واجلهـات  األوىل، املسيحية األوروبية للقوى والنهائي املطلق

  .)٣٠(املتحدة الواليات
 جـون  ’صـك  هبـا  صـيغ  اليت اللغة مارشال فحص االكتشاف، “مبدأ” أصل ولتوضيح  - ٢٨

  :وقال الربيطاين، التاج عن الصادرة األخرى امللكية الصكوك من وعدد‘ كابوت
ــوة أي تكــن مل     ــن ق ــوى م ــا يف الق ــر أوروب ــساً أكث ــن لب ــراإ م ــاء يف نكلت  إعط

 ففـي  .وكاملـة  كافيـة  املوضـوع  هبذا املتعلقة والوثائق .املبدأ هذا على الكاملة موافقتها
 )كـابوت  إىل نـسبة ( للكـابوتيني  تفويـضاً  هاملكتـ  منحت ،١٤٩٦ عام هو مبكر وقت

 .إنكلتـرا  ملـك  باسـم  عليهـا  ولالسـتيالء  ،للمـسيحيني  املعروفـة  غـري  البلـدان  الكتشاف
 الـشمالية  أمريكـا  قـارة  واكتـشف  الرحلـة  هـذه  يف كـابوت  انطلـق  بعـامني،  ذلك وبعد
 امللكيـة  يف حقهـم  اإلنكليـز  وُيرجـع  .فريجينيـا  إىل وصـل  حىت جنوباً مبحاذاهتا أحبر اليت
  .)٢٩(االكتشاف هذا إىل

‘ كـابوت  جـون  ’إىل الـسابع  هنـري  امللك من الصادر الصك من أعاله املقتبسة واللغة  - ٢٩
 املـذكورة  الفاتيكانيـة  البابويـة  للمراسـيم  األمـد  الطويلة التقاليد إىل مباشرة باملسألة تعود وأبنائه
 البابويـة  املـنح  بـأن  القائـل  الـرأي  علـى  بنـاء  يتـصرف  الربيطـاين  التـاج  كـان  اللغـة،  وهبذه .أعاله

 مــن الربيطــاين التــاج متنــع أن مــشروعة بــصورة تــستطع مل ســبانياوإ للربتغــال الــصادرة الــسابقة
 ذلـك  حىت كانت اليت األراضي وهي عليها، واالستيالء “والكفار الوثنيني” أراضي إىل السفر
ــة غــري” الوقــت ــصادر احلكــم وميــضي .“للمــسيحيني معروف ــ يف ال ــسون ’ضيةق  فيقــول‘ جون

  :االكتشاف “مبدأ” بـ “كامالً اعترافاً” يشكل كابوت صك إن
 الكتـساب  اإلنكليزيـة  احلكومـة  بـه  قامت الذي األول اجلهد هذا يف نرى إننا    

 واحلـق  .قبـل  مـن  ذُكـر  الـذي  ]االكتشاف[ مببدأ كامالً اعترافاً القارة هذه على أراضٍ
 املعروفــة غــري” البلــدان علــى يقتــصر ويضالتفــ هــذا مبوجــب املمنــوح االكتــشاف يف

 ملـك  باسـم  البلـدان  هـذه  امـتالك  مفوَّضـاً  كـابوت  وكـان  ،“املـسيحيني  جلميـع  عندئذ
 األمـاكن  هـذه  شغل من الرغم على االمتالك يف احلق يؤكد ذلك فإن وهكذا .إنكلترا

__________ 
-United Sates legal brief in Tee(‘ تـون  ‐ هيـت  ‐ يت’ املتحـدة يف  أُشري إىل هذا املفهوم يف املوجز القانوين للواليـات   )٣٠(  

Hit-Ton (       مل حيـتفظ بـه اهلنـود    ” هـو حـق   “حـق اهلنـود يف شـغل األرض   ”عندما دفع احملامون عن الواليات املتحدة بأن
  . أدناه٤٩-٤١انظر الفقرات . “بفضل إنعام صاحب السيادة إال
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 حبـق  نفـسه  الوقـت  يف اإلقـرار  مـع  وثنـيني،  كـانوا  الذين األصليني، السكان جانب من
  .)٢٩(سابقا اكتشافاً حقق قد يكون أن ميكن مسيحي شعب ألي املسبق اِمللكية

 مارشـال  القاضـي  وكـان  .‘الـسيطرة  إطـار  ’أخـرى  مـرة  العليـا  احملكمـة  لغة وتستحضر  - ٣٠
 عـن  وذلـك ‘ جونـسون  ’قـضية  يف الـصادر  احلكـم  يف نفـسه  اإلطـار  هذا قبل من أيضاً حدد قد

   :“امللكية حق” ملفهوم استعماله طريق
وبينما احترمت األمم املختلفة يف أوروبا حق الـسكان األصـليني، بوصـفهم             ”    

  هـو مـن نـصيبها هـي؛ وادعـت     حـق امللكيـة النـهائي     لألرض، فإهنا أكـدت أن       شاغلني
يف حـني أن هـذه       هـذا،    حـق امللكيـة النـهائي     ، بنـاء علـى      سلطة مـنح األرض   ومارست  

وقـد فهـم اجلميـع أن هـذه اِملـنح      . األرض كانت ما زالت يف حوزة السكان األصـليني       
ــود يف         ــق اهلنـ ــاة حـ ــط مبراعـ ــاً فقـ ــا رهنـ ــة هلـ ــراف املمنوحـ ــة لألطـ ــق ملكيـ ــي حـ تعطـ

  .)٣١(“األرض شغل
 إطـار  يف املـسألة  هـذه  يف املتحـدة  للواليـات  العليا احملكمة فيه نظرت الذي الوقت ويف  - ٣١

ــة الــــصكوك فــــإن ،‘جونــــسون ’قــــضية ــة امللكيــ ــدأ عــــن أعربــــت قــــد الربيطانيــ ــه مبــ  قوامــ
 امـتالك  يف هلـم  حـق  وجـود  أكـدوا  قد ،“االكتشاف” دعوى إىل باالستناد ،“املسيحيني” أن
 ذكـر  وقـد  .مـسيحيني  غـري  أي ،“وثنـيني  كـانوا  الـذين  األصليون السكان” يسكنها أراضٍ أي

 فـإن  وهكـذا،  .)٣٢(“الـسلطان  ُيـسمَّى  االمـتالك  حـق ” أن‘ هـوبز  توماس ’السياسي الفيلسوف
ــد ــساطة هــو “االمــتالك يف حــق ”وجــود تأكي ــة بب ـــ للقــول أخــرى طريق ــد” ب  يف احلــق تأكي

  .)٣٣(السيطرة أو “السلطان
 العليــا احملكمــة ادعــت ،‘مــاكينتوش ضــد جونــسون ’قــضية يف الــصادر احلكــم ويف  - ٣٢

 أممـا  باعتبـارهم  الكاملـة،  الـسيادة  يف” األمـريكيني  للهنود األصلية احلقوق أن املتحدة للواليات
 االكتـشاف  “حـق ” و .باالكتـشاف  املـرتبط  احلـق  بفعـل  “بالـضرورة  اقصتتن” قد “مستقلة
ــة غــري” البلــدان علــى يقتــصر كــان احملكمــة، قالــت كمــا هــذا،  أن أي .“للمــسيحيني املعروف
 األمـريكتني  يف أراضٍ يـستوطنون  الـذين  املـسيحيني  أن أخرى، بعبارة ادعت، قد العليا احملكمة

__________ 
  ).Johnson v. McIntosh at 574(‘ جونسون ضد ماكينتوش’قضية    )٣١(  
  )٣٢(  Thomas Hobbes, Leviathan, Chap. XVI.  
 باعتبارمها مفهومني من مفاهيم قانون      “حق االمتالك ” و   “حق امللكية النهائي  ”إن استخدام الواليات املتحدة ملفهومي        )٣٣(  

 الــسلطة”): dominium(‘ امللكيــةحــق ’بــشأن أصــل وتطــور تعــبري  ‘ ويليــام برانــدون’امللكيــة يعــود باملناقــشة إىل حبــث  
كانـت  - لكيـة اِمل مـن  املـستمدة  السياسية السلطةف. “االستبداد الطغيان، املطلقة، السيادة ، املطلق امللكية حق املقيدة، غري

  ). أعاله٢انظر احلاشية (هي يف الواقع اهليمنة 
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 يف األمريكيــة اهلنــود أمــم حــق أهنــت قــد “يحينيللمــس معروفــة غــري” احلــني ذلــك حــىت ظلــت
 املتحـدة  للواليـات  العليـا  احملكمـة  فإن أعاله، املستخدمة اللغة أساس وعلى .واالستقالل احلرية
 األمـم  علـى  الـدويل  القـانون  مبادئ من األول املبدأ تطبيق ملنع‘ االكتشاف مبدأ ’استعملت قد

 اخلـاص  إقليمهـا  داخـل  األمـة  سـلطة ” :أن وهـو  أال التقليديـة،  أراضيها وعلى األمريكية اهلندية
ــا ــة ســلطة هــي هب ــدول .)٣٤(“وحــصرية مطلق ــسيحية فال ــا، يف امل ــدول هــي أوروب ــة وال  الفاعل

 األصــلية الــشعوب أراضــي إىل الوصــول يف مقيــدة غــري إمكانيــة لنفــسها تعطــي لكــي الالحقــة،
  .فقط فسهان هي عليها منطبقاً املبدأ هذا اعتربت قد ومواردها، وأقاليمها

 والـشعوب  األمـم  وجـود  أن فكـرة  يف معقـول  حنـو  علـى  ينـازع  أن أحـد  بوسـع  وليس  - ٣٣
 األوروبيـة  والتأكيـدات  الـدعاوى  ومن‘ االكتشاف مبدأ ’من أصالً خيلو كان األمريكية اهلندية

 )١٨٤٥-١٧٧٩(‘ سـتوري  جوزيـف  ’القاضـي  كـشف  وقـد  .)٣٥(بالـسيطرة  املتعلقة املسيحية
 :يقـول  كتـب  عنـدما  وذلـك  الـشعوب،  هلـذه  األصـلي  احلر الوجود ضد قتسا اليت احلجج عن
 الـيت  االمتيـازات  بـامتالك  هلـم  مـسموح  غري ومتوحشني، ووثنيني كفاراً باعتبارهم اهلنود، إن”

 يف املؤسـسي  الطـابع  إضـفاء  ومبجرد .)٣٦(“كاملة بصورة السيادة ذات املستقلة األمم هبا تتمتع
 “النــهائي امللكيــة حــق” و “االكتــشاف” مفهــومي علــى دةاملتحــ الواليــات وسياســة قــوانني

 عـن  أسـفر  قـد  ذلك فإن ،)Romanus Pontifex مثل البابوية املراسيم إىل نشأهتما ترجع اللذين(
 الواليــات حكومــة ذلــك مكــن وقــد .األصــلية والــشعوب األمــم علــى‘ للــسيطرة إطــار ’فــرض
 العقـاب،  مـن  اإلفـالت  ظـل  يف ردهم،وموا وأقاليمهم اهلنود أراضي ومنح مصادرة من املتحدة

  .األصلية للشعوب واجلماعية الفردية اإلنسان حلقوق انتهاكاً يشكل مبا
  

ــصادر واحلكــم املــشاع واألرض املباحــة األرض  - سادساً  ــسون ’قــضية يف ال  جون
  ‘ماكينتوش ضد
 مـن  اخلاليـة ” يعين وكالمها األصلية، الشعوب ضد تارخيياً اسُتخدما مصطلحان يوجد  - ٣٤
 هـذين  أول أمـا  .إنـسانيتها  مـن  األصـلية  الـشعوب  جتريـد  عـن  املـصطلحان  أسـفر  وقـد  .“البشر

__________ 
  )٣٤(  Francis Wharton, A Digest of International Law of the United States, volume I.  
وكـان أثنـاء حماضـراته يف    .  القـانون الـدويل  “أبـو ”هـو  ‘ فرانسيـسكو فيتوريـا  ’يرى الكثريون أن رجل الالهوت اإلسباين      )٣٥(  

وقد خلص إىل أنه ال يلزم قول الكثري حول شـكل حـق   . ‘حق امللكية بفعل االكتشاف  ’جامعة ساالمانكا يبحث مسألة     
وقد جتاهل مؤيدو  . “من وجهيت النظر العامة واخلاصة على السواء      ] ألراضيهم[احلقيقيون  اهلمج هم املالك    ”امللكية ألن   

 James Brown. التحليـل القـوي املقـدم مـن فيتوريـا بـشأن هـذه النقطـة        ‘ إطـار الـسيطرة  ’و ‘ مبـدأ االكتـشاف  ’وأنصار 

Scott, The Catholic Conception of International Law.  
  )٣٦(  Joseph Story, Commentaries on the Constitution of the United States.  
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 علـى  الرومـان  القانونيون طبقها طائفة وهو ،)terra nullius(‘ املباحة األرض ’فهو املصطلحني
 األرض ’فهــو الثــاين املــصطلح وأمــا .)٣٧(الــصحراوية اجلــزر مثــل أمــاكن وعلــى العــدو أراضــي
 العلـوم  يف أمريكـي  عامل أول وهو‘ ليَبر فرانسيس’ـ لـ وفقاً كان، الذي )terra nullus(‘ املشاع

 معينـة  جغرافيـة  ملنطقـة  األصليني السكان تعميد جيري يكن مل أنه حقيقة على يرتكز السياسية،
  .االكتشاف بعصر ُيسمى ما أثناء كمسيحيني

أملـاين هـاجر إىل الواليـات    أمريكياً مـن أصـل      ) ١٨٧٢-١٨٠٠(‘ فرانسيس ليَبر ’وكان    - ٣٥
 .)٣٨( وأصبح أحد أوائـل بـاحثي العلـوم الـسياسية يف القـرن التاسـع عـشر                 ١٨٢٧املتحدة يف عام    

الكفـار   ، اليت تشري إىل أرض يسكنها اجلاهليون أو الوثنيـون أو          ‘األرض املشاع ’وحدد ليَبر مبدأ    
وقـد أدى مفهـوم     .  موجودين أو األشخاص غري املعمَّدين، والذين كان املسيحيون يعتربوهنم غري        

إىل الرأي القائل بـأن األراضـي الـيت يـسكنها غـري املـسيحيني هـي أراض خاليـة                    ‘ األرض املشاع ’
.  ولـذلك فاجملـال مفتـوح أمـام املـسيحيني للقـول بـأن هلـم احلـق يف امتالكهـا                     “غري مـشغولة  ” أو

رم الفـــرد حتـــ”، الـــيت تعـــين أن الـــشخص غـــري معمَّـــد،     “الوثنيـــة”إن : وكتـــب ليَبـــر يقـــول  
من هذه احلقوق اليت ُتعترب متأصلة يف كـل كـائن بـشري وفقـاً للنظـرة األخالقيـة        ] املسيحي غري[

  .“احلقيقية
ــام  - ٣٦ ــريك ’وق ــسديل أورون ب ــال يف ،)١٩٠٠-١٨٣٧(‘ هين ــه مق ــام يف كتب  ،١٨٨٨ ع

 خيـص  ال مـا  أن مفـاده  مبـدأ  علـى ” أُسـس  قـد ‘ االكتـشاف  حق ’أن إلثبات الوثائق باستخدام
 ليَبــر، تفكــري حــذو حيــذو وهــو ، هينــسديلوالحــظ .“عليــه يليــستو أن جيــده ملــن جيــوز حــداًأ
 األرض ’ملبــدأ الكنيــسة بتعريــف اســُتكملت عنــدما إال مفعــول ذات تــصبح مل احلجــة هــذه أن

 احلجــة تكتمــل إذ” .“الــضرورية املنطقيــة املقدمــة يتــيح” الكنيــسة تعريــف إن وقــال .‘املباحــة
 املتـوحش  وبـأن  لـه؛  وجـود  ال الكـافر  وبـأن  يكتـشفه؛  مـن  ملكيـة  هـو  املباح املال بأن بالتسليم
 مقدمـة  علـى  تقـوم  الـيت  احلجـة،  هـذه  إن هينـسديل  وقـال  .“لـه  وجـود  ال ]اهلنـدي [ األمريكي
 حـق  منـشأ ” هـي  كانـت  ،“املكتـَشفة ” لألراضـي  األصـليني  الـسكان  تعميـد  عـدم  هـي  منطقية

 املنازعـات  معـرض  يف اجلديـد  العـامل  قـسمت  الـيت  األمـم  إليـه  جلـأت  الذي واملعيار االكتشاف،

__________ 
  )٣٧(   Steven T. Newcomb, Pagans in the Promised Land .  ــرتني ــواردة يف الفق  ٣٦  و٣٥واالقتباســات ال

  .مأخوذة من هذا املؤلَّف، ما مل ُيشر إىل خالف ذلك
 Institute de droit(اء معهــد القــانون الــدويل الفــضل أوالً يف الــتفكري يف إنــش‘ فرانــسيس ليَبــر’ُينــسب إىل    )٣٨(  

international .(                       وقد أصـبح مستـشاراً للـرئيس أبراهـام لينكـولن أثنـاء احلـرب األهليـة األمريكيـة، وعمـل مـع
. وزارة احلربية لالحتاد ومع الرئيس لينكولن لوضع مشروع مبادئ توجيهية قانونيـة مـن أجـل جـيش االحتـاد                   

، قـد اعُتمـدت يف خامتـة املطـاف مـن        ‘مدونـة قواعـد ليَبـر     ’ها، الـيت ُعرفـت باسـم        ومدونة القواعد الـيت وضـع     
  .جانب تنظيمات عسكرية أخرى يف العامل وتطور األمر لتصبح هي أساس قوانني احلرب
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ــة، ــهائي واألســاس اإلقليمي ــة حلــق الن ــع يف امللكي ــا وأشــار .“املتحــدة الواليــات أرجــاء مجي  هن
 حــق إن هينـسديل  وقـال  .‘مـاكينتوش  ضـد  جونــسون ’قـضية  يف الـصادر  احلكـم  إىل هينـسديل 
  .)٣٩(“املتحدة والياتال أرجاء مجيع يف امللكية حلق النهائي األساس” يشكل االكتشاف

 معاصــــراً‘ ســــتوري جوزيــــف ’املتحــــدة للواليــــات العليــــا احملكمــــة قاضــــي وكــــان  - ٣٧
 نفـسها،  الفكريـة  الـدوائر  يف الوقـت  لـبعض  معـاً  يتحركـان  الـرجالن  وكان .‘ليَبر فرانسيس’ لـ

ــهم ــتوري ’وأسـ ــأكثر‘ سـ ــن بـ ــفحة ١٢٠ مـ ــوعة يف صـ ــة املوسـ  Encyclopaedia( األمريكيـ

Americana( ــر وضــعها الــيت  يف البــت يف أيــضاً‘ ســتوري جوزيــف ’القاضــي وســاعد .)٤٠(ليَب
 يف أي الزمـان،  مـن  بعقـد  احلكـم  هـذا  وبعد .١٨٢٣ عام يف‘ شماكينتو ضد جونسون ’قضية
 فيـه  حبـث  الـذي  ،‘املتحـدة  الواليات دستور على تعليقات ’كتابه‘ ستوري ’نشر ،١٨٣٣ عام
 يف األورويب امللكيـة  حـق  منـشأ  خبـصوص  يلـي  مـا  وكتـب  املـستعمرات،  إقليم ملكية حق منشأ

  :عشر اخلامس القرن يف الصادر Inter Caetera البابوي واملرسوم األمريكتني
 جيـر  مل وإذا .والوثنيـة  اجلهـل  أعمـاق  يف غارقاً متوحشاً جنساً اهلنود كان ...    

 مإصـالحه  ميكـن  قـد  فإنـه  املـستقيمة،  واألخالق الدين إىل افتقارهم بسبب استئصاهلم
 أوروبـا،  لـدى  األعلـى  للعبقريـة  يستـسلموا  أن مـن  مناص يكن ومل .أخطاء من هبم مما
 أهنـم  ُرئـي  واملـسيحية  باحلـضارة  واملهينـة  الوحـشية  عاداهتم عن االستعاضة معرض ويف

 البابـا  بـسلطة  أيـضاً  اسـتعني  وقـد  .ومعانـاة  تـضحية  كـل  من أكرب استفادةً سيستفيدون
ــساعدة ــذه يف للم ــةالعظ املخططــات ه ــن يم ــقاط أجــل وم ــة إس ــشر الوثني ــة ون  الديان

 يف صـــدر  بـــابوي  مبرســـوم  قـــشتالة،  لتـــاج  الـــسادس  إســـكندر  مـــنح  الكاثوليكيـــة، 
ــام ــيم كامــل ،١٤٩٣ ع ــشاسع اإلقل ــشف ال ــذاك، املكت ــذي أو آن ــشف، ال ــني سُيكت  ب

  .)٤١(مسيحي أمري ألي حينئٍذ مملوكاً يكن مل دام ما القطبني
__________ 

  )٣٩(   B.A.Hinsdale, “The Right of Discovery.  
ــزي يف  بأعمــال غــري موقــع عليهــا بــشأن القــانون الطبيعــي وال   ‘ ســتوري’أســهم    )٤٠(   قــانون األمريكــي واإلنكلي

  .موسوعة ليَبر
 Ut fides Catholica, et Christiana Religio nostris’”: يف إحــدى احلواشــي مــا يلــي ‘ ســتوري’كتــب    )٤١(  

praesertim temporibus exaltetur, &c., ac barbarae nationes deprimantur, et ad fidem ipsam 

reducantur“1بابوي  هي لغة املرسوم ال Haz. Coll. 3 .مـن بـني األعمـال    ”: وترمجة هذه العبارة الالتينية هي
األخرى الـيت ترضـي الـرب ذا اجلـالل واألثـرية يف قلبنـا، فـإن مـن املؤكـد أن هـذا العمـل حيتـل أعلـى مرتبـة،                               

مها يف القيام يف عصرنا بإعالء العقيدة الكاثوليكية والدين املسيحي بصورة خاصـة والتوسـع فيهمـا ونـشر           أي
. “كــل مكــان، والعنايــة بالــصحة الروحيــة وإحلــاق اهلزميــة بــاألمم اهلمجيــة وجلبــها إىل دائــرة اإلميــان نفــسه   

ــورت’( ــة   ). Davenport: ‘دافينب ــة الالتيني ــرجم الكلم ــن   deprimanturوتُت ــة /إســقاط”بكــل م  “إحلــاق اهلزمي
  .‘إطار السيطرة’، مما يثري “إخضاع” و
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 للحكومـة  امللكيـة  حـق  أعطـى  قـد  االكتـشاف  يكـون  أن عـد ب املبدأ، هذا نشوء فمجرد مث ومن
 احلكومـات  مجيـع  مواجهـة  يف سلطتها، بواسطة أو رعاياها، أيدي على حتقق قد أنه إىل بالنظر

 أوروبيــة حكومــة كــل أن تقريبــاً طبيعيــة بــصورة عليــه ترتــب قــد فإنــه ،)٤٢(األخــرى األوروبيــة
ــشافاهتا حــدود يف قامــت ــع باســتبعاد اكت  اكتــساب يف حــق أي مــن اآلخــرين األشــخاص مجي
 املـستخدم  املائـل  اخلـط ( .)٤٣(األصـليني  الـسكان  جانـب  مـن  كانـت  منحـة  أي بواسطة األرض
  )مضاف للتأكيد
  البــــابوي املرســــوم بــــني مباشــــرة صــــلة‘ ســــتوري ’أقــــام الــــسابقتني، الفقــــرتني ويف  - ٣٨

Inter Caetera قـضية  يف الـصادر  احلكـم  يف عنه املعرب االكتشاف وحق ١٤٩٣ عام يف الصادر 
 جونـــسون ’قـــضية يف الـــصادر احلكـــم وضـــع قـــد‘ ســـتوري ’يكـــون وبـــذلك .)٤٤(جونـــسون

 الواليـات  يف اهلنـود  بقـوانني  املتعلقـة  القـضائية  السوابق يف البداية نقطة وهو -‘ ماكينتوش ضد
 األكـرب  الـسياق  يف أيـضاً  ولكـن  Inter Caetera املعنـون  املرسـوم  سياق يف فقط ليس - املتحدة

 ُيــسمى مــا أثنــاء ســباينواإل الربتغــايل للتــاجني الــصادرة العديــدة الفاتيكانيــة الوثــائق يف تمثــلامل
 Dum diversas البـابويني  املرسـومني  يف الـوارد ‘ الـسيطرة  إطـار  ’ذلك يف مبا االكتشاف، بعصر

  .Romanus Pontifex و
ــى  - ٣٩ ــدأ ’أســاس وعل ــشاع األرض مب ــدأ’و‘ امل ــشاف مب ــة ذكــرت ،‘االكت ــا احملكم  العلي

 بـني  ... مييـز  مل” ]الربيطـاين [ التـاج  أن جونسون قضية يف الصادر احلكم يف املتحدة للواليات
 العليــا احملكمــة فــإن أخــرى، وبعبــارة .)٤٥(“اهلنــود يــشغلها الــيت واألراضــي الــشاغرة األراضــي

 .رةشـاغ  أراضٍ كانت لو كما األمريكيني اهلنود أراضي عامل قد الربيطاين التاج أن ادعت قد
__________ 

 مائل مأخوذة حرفيـاً مباشـرةً وبـدون عالمـات اقتبـاس مـن احلكـم الـصادر يف قـضية             الكلمات املكتوبة خبط    )٤٢(  
  .‘جونسون ضد ماكينتوش’

 volume 3 of Chief Justice John Marshall’s A History of the Colonies: مــن‘ ســتوري’اقتــبس هنــا    )٤٣(  

(3 “Marshall, Hist. Col. 13, 14)”.      بعـد شـهور مـن صـدور     ١٨٢٤  وقـد ُنـشر كتـاب مارشـال هـذا يف عـام 
  .‘جونسون ضد ماكينتوش’احلكم يف قضية 

‘ إطـار الـسيطرة   ’ كـان انعكاسـاً لــ        ١٤٩٣مقتطفات من املرسوم البابوي الصادر يف عـام         ‘ ستوري’اقتباس     )٤٤(  
. كمــا هــو واضــح مــن الــنص الالتــيين الــذي اقتبــسه مــن مرســوم بــابوي صــادر عــن البابــا إســكندر الــسادس 

تعزيـز اإلمرباطوريـة    ” وبــ    - “األمـم اهلمجيـة   ” - األمـم غـري املـسيحية        “إخـضاع ”با مثالً بـ    طالب البا  فقد
: Inter Caetera وباإلضافة إىل ذلك، أعلن الكرسي الرسويل يف املرسـوم البـابوي  ). ‘دافينبورت’ (“املسيحية

وكـون هـذه    ). رجـع نفـسه   امل (“مجيع األشياء الطيبة   إليه اإلمرباطوريات واحلكومات و    إننا نثق فيمن ترجع   ”
ــسيطرة    ــة تتفــق مــع إطــار ال ــة لكلمــة    ) framework of dominance(اجلمل إمنــا يتكــشف مــن الترمجــة الالتيني

  .“dominations” أال وهي “احلكومات”
  )٤٥(   Johnson v. M’Intosh at 596 .   أعـاله يـربط   ٣٧والـوارد يف الفقـرة   ‘ سـتوري ’واالقتباس املأخوذ مـن كتـاب 

  .‘ض املباحةاألر’مببدأ 
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 حـول  احملكمـة  بيـان ‘ مارشـال  جلـون  الـدويل  القانون ’كتابه يف‘ زيغلَر َمن بنجامني ’شرح وقد
 يف األقـاليم  األمـم  هبـا  اكتـسبت  اليت الوسائل أقدم إحدى متثلت” :يلي كما الشاغرة األراضي
ــشاف ــري أراضٍ اكتـ ــشغولة غـ ــابقاً مـ ــضى .“سـ ــر ’ومـ ــول،‘ زيغلـ ــة يف يقـ ــسريية مالحظـ  :تفـ

 يف موجـودة  كانت اليت األراضي إىل احلال بطبيعة يشري‘ املشغولة غري راضياأل ’مصطلح إن”
 يـــــشغلها ال ’ولكـــــن‘ اهلنـــــود يـــــشغلها ’اكتـــــشافها، مت عنـــــدما كانـــــت، والـــــيت أمريكـــــا
  .)٤٦(“‘املسيحيون

ــا  - ٤٠ ــورج ’أن كمـ ــون جـ ــسون غرافتـ ــذي ،)١٩٥١-١٨٦٣(‘ ويلـ ــان الـ ــتاذاً كـ  يف أسـ
‘ والدبلوماسـية  للقـانون  فليتـشر  كليـة  ’و هارفارد وجامعة ‘براون ’جامعة يف املتحدة الواليات
 ،‘ويلـسون  ’ذكـر  فقـد  .نفسها النقطة عن أعرب قد املتحدة، بالواليات البحرية احلرب وكلية

ــتناد ــصادر احلكــم إىل باالس ــضية يف ال ــسون ’ق ــاكينتوش ضــد جون ــرا” أن ،‘م ــسا إنكلت  وفرن
 تكـن  مل الـيت  ضـي اراأل اكتـشاف  أن ماثـل مت حنـو  علـى  أكـدت  قـد  سـبانيا إو والربتغال وهولندا
  .)٤٧(“امتالكها يف احلق املسيحي املكتشف أعطى قد للمسيحيني سابقاً معروفة

  
  احلديث العصر يف االكتشاف مبدأ  - سابعاً  

 مبـدأ  جديـد  مـن  املتحـدة  للواليـات  العليـا  احملكمـة  أكـدت  العـشرين،  القرن أواسط يف  - ٤١
 أصـدرت  عـام،  خبمسمائة Romanus Pontifex البابوي سوماملر صدور فبعد .وتبنته االكتشاف

 .)٤٨(‘املتحـدة  الواليـات  ضـد  تـون  ‐ هيـت  ‐ يت شـعب  هنـود  ’قضية يف حكمها احملكمة هذه
ــق القــضية هــذه وكانــت ــون - هيــت - يت ’بــشعب تتعل ــذي‘ ت ــل ال ــه” تتماث ــه أعراف  وقوانين
 ،١٩٤٧ عـام  ويف .)٤٩(كابأالسـ  اآلن ُيعـرف  فيمـا  “‘تلينغيـت  ’شـعوب  مـن  غريه مع وتقاليده

__________ 
  )٤٦(   Benjamin Munn Ziegler, The International Law of John Marshall.  
  )٤٧(   George Grafton Wilson, “International Law and the Constitution”, 13 B.U. L. Rev. 234 (1933) .

قـد أعطـى املكتـشف      ضي اليت مل تكن معروفة سابقاً للمـسيحيني         اراألأن اكتشاف   ”من  ‘ ويلسون’قاله   وما
حق االمـتالك   ”، واملذكور أعاله، من أن      ‘توماس هوبز ’ إمنا يتمشى مع ما قاله       “املسيحي احلق يف امتالكها   

  .“السيطرة” أي يعين بعبارة أخرى ،“يطلَق عليه السلطان
  )٤٨(   Tee Hit Ton Indians v. The United States, 348 U.S. 272 (1955).  
  )٤٩(   David Wilkins, American Indian Sovereignty and the U.S. Supreme Court :”   كانت املساحة الـيت يطالـب

 مـيالً مربعـاً مـن       ١٥٠ مـن األرض و   ) إيكـر (فـدان    ٣٥٧ ٨٠٢تشمل قرابـة    ‘ تون - هيت - يت’هبا شعب   
ملعنيـة علـى    وقد ظلوا يسكنون هذه املنطقة آلالف السنني، وكانـت القبائـل اجملـاورة تعتـرف باملنطقـة ا                 . املياه

داخل منطقة الغابات املطرية املعتدلة على سـاحل        ‘ تلينغيت’ويوجد اإلقليم التقليدي لشعب     . “أهنا منطقتهم 
الغــريب  - الــداخلي اجلــزء الــشمايل‘ تلينغيــت’ويــسكن شــعب . جنــوب شــرقي أالســكا وأرخبيــل إســكندر 

  .كون اجلنويب بكندااألقصى مما ُيعرف اآلن باسم مقاطعة كولومبيا الربيطانية وإقليم يو
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 تونغـاس  غابـة  أخـشاب  ببيـع  املتحـدة  بالواليـات  الزراعة لوزير املتحدة الواليات كونغرس أذن
 التقليــدي اإلقلــيم مــن جــزءاً تــشمل منطقــة يف الكــونغرس أنــشأها وطنيــة غابــة وهــي الوطنيــة،
 دائـــرة باعـــت ،١٩٥١ أغـــسطس/آب ٢٠ ويف .‘تلينغيـــت ’و‘ تـــون - هيـــت - يت ’لـــشعيب

 خـشب  كـل  يف احلـق ”‘ وللـورق  الـورق  للـب  كيتـشيكان  ’لشركة املتحدة بالواليات اباتالغ
 .“مكعــب قــدم ١ ٥٠٠ ٠٠٠ مبقــدار ُيقــدَّر والــذي الوطنيــة تونغــاس غابــة يف حــصاده ميكــن
 بــأهنم دافعــني قــضية برفــع‘ تــون - هيــت - يت ’شــعب أفــراد قــام وجيــزة، بفتــرة ذلــك وبعــد

 ملكيـة  نقـل  أو ببيـع  قط يقوموا مل وبأهنم عليها؛ املتنازع اهواملي لألرض الوحيدون املالك هم”
 علـى  املترتبـة  واألضرار اخلسائر عن يعوضهم حكم صدور وطلبوا آخر؛ طرف أي إىل األرض
  .)٥٠(“مصرفية فائدة دفع إىل باإلضافة ،تونغاس غابة أخذ
اليـات املتحـدة   ويف خامتـة املطـاف، قـدم حمـامو احلكومـة مـذكرة إىل احملكمـة العليـا للو          - ٤٢

وإىل حقبــة املراســيم البابويــة؛ ودفعــوا يف هــذه املــذكرة ‘ مبــدأ االكتــشاف’اســتندت جزئيــاً إىل 
 “أراضــي الــوثنيني والكفــار”أحــد املبــادئ املعتــرف هبــا جيــداً يف القــانون الــدويل هــو أن    بــأن

تعليقـات  ومن شأن تقدمي بـضعة  . )٥١()أخذها( للحصول عليها “األمم املسيحية ”مفتوحة أمام   
:  يف سـياقها   “األمـم املـسيحية   ”أن يضع احلجج القانونيـة املقدمـة مـن الواليـات املتحـدة حـول                

، كانت توجد هوية سياسية دولية مجاعية تضم ملَكيات ودوالً خمتلفـة ُيطلـق              ١٨٥٦ فحىت عام 
 “أســرة األمــم ” و “الكومنولــث املــسيحي” و “العــامل املــسيحي ”عليهــا أمســاء متنوعــة مثــل  

ــ”( ــا وتفرعاهتــا يف أمريكــا  األم ــدأ حمــامو    ). “م املــسيحية يف أوروب ــاريخ، ب ومتــشياً مــع هــذا الت
 باالستـشهاد بـاحلكم الـصادر يف قـضية           املقدم منهم  “ملخص احلجج ”الواليات املتحدة عرض    

إن أحد مبادئ القانون الدويل املستقرة جيداً فيما يتعلـق بأراضـي هـذه القـارة هـو                 ”: جونسون
أعطى احلق يف امللكية للحكومة بالنظر إىل أنه قد حتقق علـى أيـدي رعاياهـا،       أن االكتشاف قد    

أو بواسطة سلطتها، يف مواجهة مجيـع احلكومـات األوروبيـة األخـرى، وهـو احلـق الـذي ميكـن                  
). Johnson v. McIntosh, 8 Wheat. 543, 573: جونسون ضـد مـاكينتوش  (يكتمل باالمتالك  أن

مبــدأ ’لقــد أكــدت األمــم املكتــِشفة بنفــسها، بفــضل   ...”: وواصــل احملــامون عرضــهم قــائلني 
، حق امللكية الكامل واحلصري يف األرض، رهناً فقط مبراعـاة حـق اهلنـود يف شـغل               ‘االكتشاف

  .)٥١(“األرض، وأن هذا احلق ال حيتفظ به اهلنود إال بفضل إنعام صاحب السيادة

__________ 
  )٥٠(   Wilkins, American Indian Sovereignty.  
  )٥١(   Brief for the United States in Tee-Hit-Ton v. The United States)       مـذكرة مقدمـة عـن الواليـات املتحـدة يف

  ).دةاملتحضد الواليات ‘ تون ‐ هيت ‐ يت’قضية 



E/C.19/2010/13
 

24 10-23100 
 

ــدفوع، عنــوان حتــت أخــرى، مــرة احملــامون وأشــار  - ٤٣ ــة ىلإ ال  يف املــسيحية األمــم” حقب
 Romanus البـابوي  املرسـوم  حلقبـة  مناقـشة  دفوعهم يف وأدرجوا .“قروناً استمرت اليت أوروبا

Pontifex، ــه مفادهــا ــة قبــل” :أن ــة بداي  القــرن مــن األخــري اجلــزء يف العظيمــة االكتــشاف حقب
 املكتـشفة  راضـي األ علـى  الواليـة  اكتـسبت  قد أوروبا يف املسيحية األمم كانت عشر، اخلامس
 احلـق  املـسيحيني  امللـوك  مـنح  سلطة هلم أن ادعوا الذين البابوات من املقدمة املَنح بفضل حديثاً
  .)٥٢(“والكفار الوثنيني حوزة يف تكون أقاليم اكتساب يف
ــامو ومـــضى  - ٤٤ ــات حمـ ــدة الواليـ ــهم يف املتحـ ــارحني عرضـ ــج طـ ــة احلجـ ــضية يف التاليـ   قـ

  :الفاتيكانية البابوية املراسيم إىل باالستناد‘ تون ‐ هيت ‐ يت’
 جــزر مــنح قــد ١٣٤٤ عــام يف الــسادس كليِمنــت فــإن املثــال، ســبيل وعلــى    

 املـسيح؛  عبـادة  حنو اجلزر هذه أهايل يقود أن وعده لدى سبايناإل‘ لويس ’لـ الكناري
 متـنح  بابويـة  مراسـيم  ١٤٩٤ و ١٤٩٣ عـامي  يف أصـدر  قد السادس إسكندر أن كما
 علــى يقــع خــط غــريب والواقعــة مــسيحي حلكــم اخلاضــعة غــري راضــياأل مجيــع ســبانياإ

 البابويــة املنحــة ولكــن ... األخــضر والــرأس األزور جــزر غــريب فرســخ ١٠٠ مــسافة
 تقبلـها  مل هبـا،  املـشمول  اإلقليم مساحة واتساع البابوية السلطة اهنيار بسبب األخرية،
 قيـام  الـضروري  مـن  وكان كبرياً، اعتماداً عليها تعتمد مل سبانياإ إن بل األخرى األمم
 يــسلموا أن للجميــع ميكــن جديــد مبــدأ بوضــع أوروبــا يف املتحــضرة املــسيحية األمــم

 اكتـساب  حـق  بينـهم  فيمـا  بواسـطته  ينظمـوا  أن ينبغـي  الـذي  القـانون  اعتبـاره  علـى  به
 وثنـــيني كـــانوا الـــذين اهلنـــود يـــسكنه أنـــه وجـــدوا الـــذي اجلديـــد العـــامل يف األقـــاليم
  .)٥١(األوروبية للمعايري وفقاً ينمتحضر وغري

ــان ســتانلي ’القاضــي ونطــق  - ٤٥ ــد فورم ــاحلكم‘ ري ــصادر ب ــة عــن ال ــا احملكمــة أغلبي  العلي
ــات ــدة للواليـ ــضية يف املتحـ ــون ‐ هيـــت ‐ يت ’قـ ــد نـ ــات ضـ ــدة الواليـ ــد .‘املتحـ ــن أن بيـ  مـ
 احلكـم  إىل أوالً اإلشـارة  القـضية،  هـذه  يف احملكمـة  عـن  الـصادر  احلكـم  شـرح  قبـل  الضروري،
ــصادر ــن الـ ــة عـ ــا احملكمـ ــام يف العليـ ــضية يف ١٩٤٦ عـ ــرع ’قـ ــسيا فـ ــن ألـ ــل مـ ــوك قبائـ  تيالمـ
 ألـسيا  فـرع  أفـراد  أن العليا احملكمة أغلبية قررت القضية، هذه ففي .)٥٣(‘املتحدة الواليات ضد
 قيـام  عـن  نقـدي  تعـويض  على احلصول يف احلق هلم أوريغون والية يف تيالموك هنود قبائل من

 رأي كتـب  الـذي  ،‘ريـد  ’القاضـي  أن بيـد  .أسـالفهم  أراضـي  بأخـذ  املتحدة الياتالو حكومة
__________ 

 Lindley, The Acquisition and Government of Backward جـاء يف  استشهد حمامو الواليات املتحـدة هنـا مبـا      )٥٢(  

Territory in International Law (1926).  
 

  )٥٣(   329 U.S. 40 (1946).  
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 ١٨٢٣ عـام  يف الـصادر  احلكـم  علـى ‘ ريـد  ’القاضـي  اعتمد وقد .ذلك مع اختلف قد األقلية،
 قبائـل  هنـود  مـن  ألـسيا  فرع أفراد بأن القائلة حجته لدعم‘ ماكينتوش ضد جونسون ’قضية يف

 املتحـدة  الواليـات  حكومـة  قيـام  عـن  نقـدي  تعـويض  علـى  لاحلـصو  يف احلق هلم ليس تيالموك
  .أسالفهم أراضي بأخذ
 الـيت  ،‘مـاكينتوش  ضـد  جونـسون  ’قضية يف الصادر احلكم ‘ريد ’القاضي وصف وقد  - ٤٦
 أراضـي  “اكتـشاف ” أن بنظريـة  األمـام  إىل دفـع  قـد  بأنـه  حلججـه،  الرئيسية الدعامة منها اختذ
 وحـق  املكتـشفة  األراضي على السيادة األمم هذه أعطى دق املسيحية األمم جانب من” اهلنود
 الواليـة  ’قـضية  يف‘ كـاترون  ’القاضـي  ادعـاء  احلـال  بطبيعة يشابه وهذا .“األراضي هذه ملكية
 يف احلــق أعطــى قــد االكتــشاف بــأن يقــضي املــسيحي العــامل قــانون” أن وهــو‘ فورمــان ضــد

  .)٥٤(“حكمهم ويف املتنصرين غري األصليني السكان على السيادة ممارسة
رأي األغلبية للمحكمـة العليـا للواليـات املتحـدة يف قـضية      ‘ ريد’وعندما كتب القاضي    - ٤٧

كما أنـه طبـق     . ، فإنه قد اتفق مع احلجة اليت ساقها حمامو الواليات املتحدة          ‘ تون ‐ هيت   ‐يت  ’
فـرع  ’ضية   نفسه الذي جرى اإلعراب عنه سابقاً يف قـ          منطق احملاجة  ‘مبدأ االكتشاف ’خبصوص  

 أن اهلنـود األمـريكيني متـسكوا    “من املستقر جيـداً ”فقد قال إن . ‘ألسيا من هنود قبائل تيالموك   
باملطالبة باألراضي يف أمريكا الشمالية بعد قدوم الرجل األبـيض يف إطـار مـا ُيـسمى أحيانـاً حـق        

 ال يعتـرف    وهـذا الوصـف يعـين جمـرد حيـازة         . امللكية للهنود أو اإلذن مـن البـيض بـشغل األرض          
وبعـد الفـتح، فإنـه قـد ُسـمح هلـم بـشغل أجـزاء مـن                  . الكونغرس بشكل حمدد على أهنا ملكية      هبا

وهـذا  . كمـا نـستخدم حنـن هـذا املـصطلح         ‘ الـسيادة ’األقاليم اليت كانوا ميارسون عليها مـن قبـل          
ــسيادة        ــألرض مينحــه صــاحب ال ــة حــق شــغل ل ــل هــو مبثاب ــة ب ــيس حــق ملكي ــال كــذلك  . ل وق

ق يف شغل األرض جيوز إهناؤه وجيوز لـصاحب الـسيادة نفـسه أن يتـصرف متامـاً يف                   احل هذا” إن
 يـشري إىل    “الفـتح ”وذكْـر   . “هذه األراضي دون أي التزام قابل لإلنفـاذ قانونيـاً بتعـويض اهلنـود             

وموقـف اهلنـود هـذا قـد أُضـفي عليـه الطـابع              ”: ، وقد أضاف القاضي ريد قائالً     ‘إطار السيطرة ’
رة طويلــة مبوجــب النظريــة القائلــة بــأن االكتــشاف والفــتح قــد أعطيــا الفــاحتني   العقــالين منــذ فتــ

  .)٥٥(“السيادة على األراضي اليت مت احلصول عليها على هذا النحو كما أعطياهم ملكيتها
__________ 

  . أعاله١نظر احلاشية  ا  )٥٤(  
 Henry Wheaton, Elements ofوإىل ‘ جونـــسون ضـــد مـــاكينتوش’إىل قـــضية ‘ ريـــد’أشـــار القاضـــي    )٥٥(  

International Law . وكــان هــو . كــان حقوقيــاً ودبلوماســياً أمريكيــاً) ١٨٤٨-١٧٨٥(‘ ويتــونههنــري ’و
. ‘جونسون ضـد مـاكينتوش    ’حمرر قرارات احملكمة العليا للواليات املتحدة عندما أصدرت حكمها يف قضية            

يف ) Elements of International Law (،عناصـــر القـــانون الـــدويل’وقـــد نـــشر الطبعـــة األوىل مـــن كتابـــه  
، قــد اقتــبس مــن ‘تــون ‐ هيــت ‐ يت’يف احلكــم الــصادر يف قــضية ‘ ســتانلي ريــد’والقاضــي . ١٨٣٦ معــا

بيد أنه ال يوجد يف هـذا الفـصل اخلـامس شـيء       . ‘عناصر القانون الدويل  ’ هويتون   الفصل اخلامس من كتاب   
 هويتـون    كتـاب   من الفصل الرابـع مـن      ٥ وكان الفرع    .‘تون ‐ هيت ‐ يت’له صلة باملسألة املثارة يف قضية       

وقـد تطـرق   . يـة يف القـانون الـدويل   املعلومات التارخيية عن حقوق امللك     هويتون   هو الذي تناول فيه   ‘ عناصر’
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 ،“امللكيــة حقــوق” العنــوان حتــت‘ الــدويل القــانون عناصــر ’كتابــه يف ويتــون، كتــب  - ٤٨
 الـصادر  احلكـم  سـياق  عـن  ،‘ريـد  ’القاضـي  اقتباسـات  إىل باالسـتناد  يكشف، ما وهو ،يلي ما
  :‘تون ‐ هيت ‐ يت ’قضية يف املتحدة للواليات العليا احملكمة عن

 االكتـشافات  يف أوروبـا  أمـم  بـني  فيمـا  القيادة زمام والربتغاليون سباناإل توىل    
 وفقـاً ف .عـشر  والسادس عشر اخلامس القرنني أثناء والغرب، الشرق يف الرائعة البحرية
 غنـائم  األخـرى  العـامل  أحناء يف الوثنية األمم كانت العصر، ذلك يف األوروبية لألفكار
 احلـرب  كـان  نفـسها  املـسيحية  القـوى  بـني  وفيما املتحضرين؛ للفاحتني مشروعة وأسالباً
 الـصادر  املرسـوم  فـإن  وهكـذا،  ... املتعارضـة  املطالبـات  يف األعلـى  احلكم هو األعظم

 الـيت  األراضـي  مجيـع  إلسـبانيا  املقدمـة  املنحـة  من أسقط قد السادس إسكندر البابا عن
 ]األصــل يف موجــود للتــشديد املائــل اخلــط[ مــسيحية أمــة أي قبــل مــن حتتلــها كانــت
‘ كـابوت  جـون  ’إىل نكلتـرا إ ملـك  الـسابع  هنـري  مـن  الصادر الصك أن كما أخرى؛
 واكتـشافها  اطعـات واملق واملنـاطق  اجلزر مجيع عن البحث” هلم يرخص والذي وأبنائه
 األقـاليم  هـذه  إخضاع” وكذلك ؛“والكفار الوثنيني ختص قد واليت كانت، أياً مجيعاً

 الـصادرة  املنحـة  فـإن  نفـسه،  املنـوال  وعلى .“ونوابه وأتباعه هو وامتالكها، واحتالهلا
 األراضــي اكتــشاف” ســلطة ختولــه‘ غيلــربت مهفــري ’الــسري إىل إليزابيــث امللكــة مــن

 مـسيحي،  شـعب  أو أمـري  ألي مملوكـة  تكـن  مل اليت واهلمجية النائية اليمواألق والبلدان
. “ وإتــاواتوواليــات أمــوال مــن هبــا مــا بكــل هبــا والتمتــع واحتالهلــا هبــا والتمــسك
 اهلنــود حــق أن يف يتمثــل والقــانون العامــة الــسياسة مبــادئ أحــد أصــبح فقــد وهكــذا
 مطالبتـهم  مـع  ُتـستبعد  الـذين  ئلاألوا املسيحيني املكتشفني حلق تابع حق هو األصليني
ــى ــة أي األعل ــة كــل جانــب مــن مطالب ــا وبطلــت أخــرى، متحــضرة أم ــدرجيياً معه  ت
  .)٥٦(األصليني السكان مطالبات

 كمبـدأ ‘ االكتـشاف  مبـدأ  ’تـستخدم  زالـت  مـا  املتحدة للواليات العليا احملكمة وكون  - ٤٩
 أمـة  ضـد  شـرييل  مدينـة  ’يةقـض  عنـه  تكـشف  أمـر  هـو  والعـشرين  احلادي القرن يف فعال قانوين
 احلكـم  بعـد  أي ،٢٠٠٥ مـارس /آذار يف احلكـم  فيهـا  صدر اليت )٥٧(‘نيويورك يف اهلندية أونيدا

_____________                
، واملرسـوم البـابوي     ‘جونـسون ضـد مـاكينتوش     ’ويتون، يف سياق هـذا التنـاول، للحكـم الـصادر يف قـضية               ه

وقـد كتـب بـاخلط املائـل        .  االكتـشاف  ، والـصكوك امللكيـة إلنكلتـرا، ومبـدأ أو حـق           ١٤٩٣الصادر يف عـام     
 بـــنفس الطريقـــة الـــيت اتبعهـــا رئـــيس احملكمـــة العليـــا مارشـــال يف كتابـــة كلمـــة   “املـــسيحي”أيـــضاً كلمـــة 

 Newcomb, “Pagans in the: نظــرا. جونــسون بــاخلط املائــل يف احلكــم الــصادر يف قــضية   “املــسيحيني”

Promised Land”.  
  )٥٦(   Wheaton, Elements of International Law, 3d ed.  
  )٥٧(   City of Sherrill v. Oneida Indian Nation of New York, 125 S. Ct. 1478, 148384 (2005).  
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 علـى  القـضية  هـذه  انطـوت  وقـد  .متامـاً  سـنوات  خبمـس ‘ تـون  ‐ هيت ‐ يت ’قضية يف الصادر
 ثنــاءوأ .اهلنديــة أونيــدا بأمــة اخلاصــة األســالف أراضــي علــى املفروضــة الــضرائب بــشأن نــزاع

 احملكمـة  رأي مـن  كـان  إذا مـا  علـى  ستتوقف القضية أن الواضح من أصبح الشفوية، املرافعات
 هـذه  اكتـسبتها  الـيت  األسـالف  بأراضـي  يتعلـق  فيمـا  “سـيادي  وضـع  هلا” اهلندية أونيدا أمة أن

 الـسيادي  الوضـع  يف تبـت  ولكـي  سـياقه  يف قرارهـا  العليا احملكمة تضع ولكي .جديد من األمة
ــة ــداأو ألم ــة، ني ــا اهلندي ــى اعتمــدت فإهن ــدأ ’عل ــشاف مب ــذا .‘االكت ــية يف يتكــشف وه  احلاش
 :احملكمـة  يف األغلبيـة  باسـم ‘ جينـسبريغ  باِدر روث ’القاضية عن الصادر احلكم من واحد رقم
ــة‘ جينــسبريغ ’القاضــية كتبــت فقــد ــه قائل ــدأ ’مبوجــب” إن ــإن‘ االكتــشاف مب ــة حــق ف  ملكي

 املـستوطنني  املـستعمرين  وصـول  عنـد  اهلنـود  يـشغلها  كـان  ليتوا حرة ملكية اململوكة األراضي
ــد ــد يف أصــبح ق ــسيادة صــاحب ي ــة األمــم أوالً وهــو ال ــِشفة األوروبي ــدول مث املكت  األصــلية ال

 ملبــدأ العليــا احملكمــة إشــارة فــإن األوليــة، الدراســة هــذه يف ُوثِّــق وكمــا .“املتحــدة والواليــات
 اهلنديـة  أونيـدا  أمـة  ضد شرييل مدينة ’قضية يف كمةاحمل عن الصادر احلكم يضع إمنا االكتشاف

ــورك يف ــل ســياق يف‘ نيوي ــدأ ’يف يتمث ــسيطرة مب ــذي‘ ال ــة إىل يرجــع ال ــة املراســيم حقب  البابوي
  .الفاتيكانية

  
  خامتة  - ثامناً  

 مــن أكثــر طــوال ظــل قــد‘ االكتــشاف مبــدأ ’أن حقيقــة األوليــة الدراســة هــذه وثّقــت  - ٥٠
 املتحـدة،  الواليـات  غـري  حكومتـان  األقـل  علـى  قامـت  وقد .وتطبيقه اقهنط يف عاملياً عام ٥٠٠
 مــن‘ مــاكينتوش ضــد جونــسون ’قــضية يف الــصادر بــاحلكم باالستــشهاد ســتراليا،وأ كنــدا مهــا
ــاذ أجــل ــدأ ’إنف ــشاف مب ــسيطرة إطــار’و ‘ االكت ــام .‘ال ــاحثون وق ــانونيون ب ــاء غــري مــن ق  أبن

 يف ليــدخل‘ االكتــشاف مبــدأ ’بــإدراج لــدولل تابعــة فاعلــة جهــات ومعهــم األصــلية الــشعوب
 بـني  مـن  فـإن  املتحدة، بالواليات اخلاص السياق ويف .الداخلي والقانون الدويل القانون صلب
 جوزيــف ’والقاضــي ،‘مارشــال جــون ’القاضــي العليــا احملكمــة رئــيس :األشــخاص هــؤالء

ــتوري ــري ’و ،‘ســـ ــون هنـــ ــي ،‘ويتـــ ــون ’والقاضـــ ــاترون جـــ ــسيس ’و ،‘كـــ ــر فرانـــ   ،‘ليَبـــ
 سـتانلي  ’والقاضـي  ،‘ويلـسون  غرافتـون  جـورج  ’و ،‘سـنو  ألفيوس ’و ،‘هينسديل   .أ .ب ’و

  بقــــضية املتعلقــــة القانونيــــة املــــذكرة كتبــــوا الــــذين املتحــــدة الواليــــات وحمــــامو ،‘ريــــد
 اعتمـد  وقـد  .‘جينـسبريغ  بـاِدر  روث ’والقاضـية  ،‘املتحـدة  الواليـات  ضد تون ‐ هيت ‐ يت’

 األوليـة  الدراسـة  هـذه  برهنـت  كمـا  جبـذوره،  ميتـد  الـذي ‘ الكتـشاف ا مبـدأ  ’على مجيعاً هؤالء
ــى ــك، عل ــار ’إىل ذل ــسيطرة إط ــوارث‘ ال ــل، عــن جــيالً املت ــن جي ــة م ــامل ’حقب ــسيحي الع ‘ امل

  .)٥٨(اإلطار هذا دميي مبدأ أنه كما الفاتيكانية، البابوية واملراسيم
__________ 

فقـد  . ‘إطار الـسيطرة  ’حمدداً بصورة خاصة يف استعماله ملفاهيم تستحضر        ‘ جوزيف ستوري ’كان القاضي      )٥٨(  
كانـت  وا احلق يف منح األرض يف حني أن هذه األرض           املكتشفني األوروبيني قد ادعوا ومارس    ”قال مثالً إن    

 يف حوزة الـسكان األصـليني، رهنـاً مـع ذلـك مبراعـاة حـق اهلنـود يف شـغل األرض؛ وأنـه كـان مـن                             ما زالت 
أن حق امللكية املمنوح على هذا النحو حيمـل حقـاً كافيـاً         ] بينيومن جانب املكتشفني األور   [م به عاملياً    املسلّ
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  التوصية    - تاسعاً
 املعـروف  الـدويل  القـانوين  للمفهـوم  األوليـة  دراسـة ال هذه يف املقدمة واملواد املعلومات  - ٥١
 تقيــيم إجــراء وإىل واملراجعــة، الدراســة مــن مزيــد إىل احلاجــة إىل تــشري‘ االكتــشاف مبــدأ ’بـــ

 للـشعوب  املتأصـلة  احلقـوق  بانتـهاكات  يتعلـق  فيما هنا املثارة للقضايا مشوالً أكثر واستكشاف
ــق املتحــدة األمــم نإعــال ’يف هبــا املعتــرف احلقــوق وخاصــة األصــلية، ــشعوب حبقــوق املتعل  ال
ــذلك، .‘األصــلية ــا ول ــق اجتمــاع بعقــد نوصــي فإنن ــاقش لكــي دويل اءربخــ لفري  بالتفــصيل ين

 عليهـا  املترتبـة  واآلثـار  االكتـشاف  مببـدأ  املتعلقـة  األوليـة  الدراسـة  هـذه  يف الواردة االستنتاجات
 يف األصـلية  الـشعوب  بقـضايا  املعـين  الـدائم  املنتـدى  إىل إليهـا  يتوصـل  الـيت  النتـائج  يقـدم  ولكي
  .السنوية دورته

  

_____________                
رض ملن ُمنح هلم كحق ملكية كامل أو، كما ُيعرب عن ذلـك يف مؤلفـات القـانون العـام بأنـه         يف امللكية يف األ   

 ٢وهذا يعود بنا إذن إىل معاين هذه الكلمات كما ُبحـث ذلـك يف احلاشـية    . “نقل حلق ملكية كامل ومفيد 
ــه ‘ لينــديل’ويقــدم . أعــاله ــة األقــاليم املتخلفــة وحكمهــا  ’يف كتاب  The Acquisition and(‘ اكتــساب ملكي

Government of Backward Territories ( املكتــشفني ”لكلمــات علمانيــة مثــل ‘ ســتوري’شــرحاً الســتخدام
بيــون قــد احتلوهــا وويف وقــت الحــق، جــرى التمييــز بــني األراضــي الــيت كــان األور ”:  فيقــول“بــينيواألور

يز كان يف الواقع هـو نفـس التمييـز    بالفعل واألراضي غري احملتلة على هذا النحو، على الرغم من أن هذا التمي         
  .“السابق بني األراضي املسيحية واألراضي غري املسيحية
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