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 شكر وعرفان
 

ونحن نقدم ھذه األطروحة في شكلھا النھائي ال يسعنا إال أن نقدم 
 تشكراتتنا

 الجزيلة وعرفاننا بالجميل لكل من ساعدنا في إنجازھا على ھذا 
 الوجه الذي نحسبه كامال، والكمال * سبحانه وتعالى

 الذي قبل إستكمال مالكي محمد األخضر : لدكتورفنشكر األستاذ ا
نا العمل فيھا تحت إشراف اف على ھذه األطروحة التي بدأاإلشر

 ھذا الدكتور خليل طعمة الجزائري الذي رعى األستاذ المغفور له 
 العراق جعلته يغادر الجزائر العمل وھو نبتة لكن ظروف وطنه 

 .على أمل تقديم الواجب لبلده وھو في محنته
سعد أستاذ القانون الدولي بجامعة كما نشكر الدكتور صالح محمد 

بمصر الشقيقة الذي قدم لنا كل العون والمساعدة على إنجاز حلوان 
 .ھذه األطروحة خالل زياراتنا للقاھرة

 .ونتقدم بالشكر والعرفان إلدارة كلية الحقوق بجامعة قسنطينة



 
 
 
 
 

 إلى المقاومين في العراق الذين يدافعون عن وطنھم في عھد العولمة

الرأي والفكر الذين استنكروا   وإلى أصحاب األقالم الحرة

 اإلحتاللين الكويتي والعراقي

إلى شھداء ومجاھدي الجزائر الذين لم يرضوا بديال عن تحرير 

 الوطن من اإلستعمار

 هإلى المجاھد والدي رحمة هللا علي

 إلى والدتي الكريمة

 

 

 

 

 
 
 
 

ونحن نقدم ھذہ األطروحة في شكلھا النھائي ال يسعنا إال أن نقدم 

  الجزيلة تشكراتتنا



 وعرفاننا بالجميل لكل من ساعدنا في إنجازھا على ھذا الوجه الذي 

 نحسبه كامال، 

 والكمال 8 سبحانه وتعالى

ذي قبل إستكمال  المالكي محمد األخضر : لدكتورفنشكر األستاذ ا

نا العمل فيھا تحت إشراف اإلشراف على ھذہ األطروحة التي بدأ

 ھذا  األستاذ الدكتور خليل طعمة الجزائري الذي رعىالمغفور له 

  العراق جعلته يغادر الجزائرالعمل وھو نبتة لكن ظروف وطنه 

 . على أمل تقديم الواجب لبلدہ وھو في محنته

سعد أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد كما نشكر الدكتور صالح 

بمصر الشقيقة الذي قدم لنا كل العون والمساعدة على إنجاز حلوان 

 .ھذہ األطروحة خالل زياراتنا للقاھرة

 دارة كلية الحقوق بجامعة قسنطينةونتقدم بالشكر والعرفان إل

  مناقشة ھذہ األطروحة في ساھمواواألساتذة الذين 
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  :ةــــــــــــــــــالمقدم
  

قضية حرب اخلليج الثانية وما تولد عنها من نتائج تعد من القضايا الدولية املعقدة وهـذا                
يعود ليس لتعدد األطراف املتدخلة فيها فقط بل لتنوع إستراتيجيات هذه األطراف املتناقضة يف              

ملنطقة اليت وقعت فيها هذه احلـرب       قها عرب املنطقة، وقد متيزت ا     يالرؤية واملصاحل اليت تريد حتق    
بتغري مصادر التهديد اليت تتحكم يف املنطقة وعدم ثبات املتغريات اليت تـتحكم يف الـصراعات                

واحلرب الرابعة الـيت تلـوح يف   الدائرة إبتداءاً من حرب اخلليج األوىل إىل احلرب الثانية والثالثة   
تورث وهو ما جعل بعض الكتـاب   نطقة حىتاألفق غري البعيد إذ ال تنتهي أزمة أو حرب يف امل

  ."أزمة سرطانية " هذه احلرب بأن وصفوا طبيعتها بأا الذين تناولوا

   : إشكالية وفرضية موضوع البحث-
 الكوييت أو ما عرف بأزمة اخلليج الثانية ، موضوعا أثار كـثريا مـن               - إن الرتاع العراقي    

يت كلما إمتدت يف الزمن كرب حجمها فهذا الرتاع مل        اجلدل و أصبح من التعقيد مثل كرة الثلج ال        
هما أو مـا تفرضـه      ييصبح جمرد نزاع تقليدي بني دولتني متجاورتني حول ضبط حدود إقليم          

 الظاهرة فجر صراعا عامليا     ذا الرتاع احملدود من ناحية أسبابه     عالقات اجلوار من مشاكل و أن ه      
  احلضرية احلرب" يف كتاب له بعنوان   ةاملنجرملهدي  عرب عنه باحث املستقبليات املغريب الدكتور ا      

  .د ياسني باحلرب العاملية الثالثة سي املصري و وصفه املفكر"األوىل
ن الصعب احلديث عـن األمهيــة امللــحة     فلو مل تندلع حرب اخلليج الثانية لكان م -

  .العاجلة إلعادة بناء أو إقامة نظام دويل جديدو
حقيقيـة ملبادرة يف اإلجتــاه العالــمي       ة   أمدت العامل بفرص    إن حرب اخلليج الثانية    -

من يل  و د سية إىل منظور إستراتيجي   خروجها من نطاقها اإلقليمي على مستوى اجلغرافية السيا       و
 حتـوير   وة  ــإطار قواعد القانون الدويل حلل الرتاع إىل جتاوز منطق القواعد القانونية التقليدي           

ادئ القانون الدويل على مستوى قواعد السيادة و دور املنظمـات      مفاهيم و تكييفات جديدة ملب    
حقـوق  من و قواعد القانون الـدويل اإلنـسـاين و        الدولية ال سيما األمم املتحدة و جملس األ       

  .   أصبح يعرف بالنظام الدويل اجلديداإلنسان و غريها فيما 
ـ     إن حبث إشكالية هذا املوضوع تقتضي حتديد النتائج اليت ترتبـت           - د اآلن  ـ عنـه حل

، ألن اآلثار احلالية هي عاملية م كل البشرية         ميكن أن تصل إليه األمور مستقبال     إستشراف ما   و
 العريب و اإلسالمي خاصة ما هي إال      رغم أن أصل الرتاع حملي و أن هذه اآلثار بالنسبة للعاملني            
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ن غنيمـة حرـا   ب البـاردة أن تـثم  إرهاصات أوىل لوضع حتاول القوى املنتصرة عقب احلر 
  .يمها إىل أكرب قدر ممكن سياسيا وإقتصاديا و عسكريا و ثقافيا خاصةتعظو

وفر لدولنا يف العـاملني العـريب   خصوصياته ميكن أن ن    إذا إستطعنا تفسري هذا الرتاع و      هلذاو
 رسم للمنطقة يف إطـار      مع الوضع اجلديد الذي   اإلسالمي التفسريات األكثر مالءمة للتكيف      و

ي اجلديد بشكل يسمح للدولة الوطنية احلفاظ على أدىن مقومات خصوصياا علـى          لعاملالنظام ا 
األقل إذا مل يكن بوسعها مقاومة تداعيات النظام العاملي اجلديد ، أي جيب البحث عن موقـع                 

  .ادة من اآلثار اإلجيابية املمكنةاإلستف مدروس للحد من اآلثار السلبية ومناسب
 الفكر العريب و اإلسالمي أصبح ال مناص منه إلبـراز ثقافـة              إن تكوين وعي علمي يف     -
  .. وغريمها1967 و1948ليس اإلكتفاء مبالحظتها كما حدث يف نكسات األزمة ومعاجلة 
  :ليت ميكن بلورا تتمثل فيما يلي إن عناصر اإلشكالية ا-
   .، كيف ؟يـ من مشكل إقليمي إىل صراع دول-
 التحاليـل   اعتمـد  القانون الدويل التقليدية إىل صـراع         من نزاع تقليدي حتكمه قواعد     -

، يل التقليدية بإعطائها تفسريات وتطبيقات جديدة     اإلستراتيجية اليت جتاوزت قواعد القانون الدو     
  ملاذا ؟ 
، أم أن عالقات القوى املنتصرة علـى        ة الدولية تضبط العالقات الدولية     هل أن املشروعي   -

هوما جمردا و عاما    ـ مفاهيم املشروعية الدولية اليت مل يعد هلا مف        املستوى الدويل هي اليت تضبط    
   ؟ الدوليةمستمدا من خصائص القاعدة القانونية

السياسية اإلقليمية و النظام القانوين الدويل      العالقة بني األنظمة القانونية و     ما هو مستقبل     -
  د يف شقه القانوين ؟ التقليدي ممثال يف منظمة األمم املتحدة و النظام الدويل اجلدي

ختمني أويل يربط بني املـتغريات الـيت        لية تتعلق بتصور و   إن فرضية البحث يف هذه اإلشكا     
متغري األمهية اإلقتصادية القصوى    متغري الرتاع اإلقليمي احملدود و    تتكون منها اإلشكالية املتمثلة يف      

وحمكومني  املنطقة حكاما مع متغري ثالث يتجسد يف غياب الوعي اإلجتماعي والسياسي لشعوب           
وى العظمى يف العامل مبلئه وفـق       أن يقوموا به مما ولد فراغا إقليميا قامت الق        بالدور الذي جيب    

ا وهلذا فإن الفرضية اليت تقوم عليها الدراسة هي أن كل منطقة يف العامل إذا               ايتها وإستراتيجي رؤ
 اهلدف واملصري فإا تكـون عرضـة        مل تكن حمصنة داخليا وإقليميا بأطر تنظيمية جتسد وحدة        

لسيطرة الطرف الدويل األقوى مبا يفرضه على هذه املنطقة من برامج وخطط اقتصادية وسياسية              
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واجتماعية وفق املتطلبات اليت تربط عالقات هذا الطرف مع بقية األطراف الدولية األخـرى يف            
انون الدويل ومبادئه ، مع إمكانيـة       شكل حتديد ملناطق النقود دون إعطاء أدىن اعتبار لقواعد الق         

العودة إىل مفاهيم بالية مثل االستعمار اجلديد والتفسريات اجلديدة هلذه القواعد مبا يتالءم مـع               
مالءاته ملعاجلة األزمة مث بعد ذلك يرتب آثار احلرب وفق          إمتطلبات الطرف القوي الذي يفرض      

 ، حرب اخلليج الثانية    ربط نشأته عند بدايات    الذي مت " إطار النظام الدويل اجلديد   "ما اصطلح له    
  إلمكانية نشأة نظام دويل جديد يقـوم علـى         فهل حقيقة أن هذه احلرب أعطت فرصة حقيقية       

مبادئ قانونية تؤسس للشرعية الدولية اجلديدة اليت ينشدها اتمع الدويل عقب ايـة احلـرب        
دولية املخولة بذلك، أم أن األمر ال يعدو        الباردة ألجل تفعيل سلطة القانون الدويل واألجهزة ال       

أن يكون إال تفسري ظريف يقوم على قانون القوة وليس على قوة القانون ال يلبث أن تكتـشف                  
ر بـه   بشأهدافه الضيقة اخلاصة مبصاحل وعالقات القوى الدولية وأن إطار النظام الدويل اجلديد امل            

  .ليس سوى حالة ظرفية ال تلبث أن تزول 
خالل ذلك ميكن بلورة وصياغة السؤال اجلوهري الذي حناول اإلجابة عنه وهو ما             إنه من   

هي العالقة بني أزمة مث حرب اخلليج الثانية والنظام العاملي اجلديد ليس من واقع املكان والزمان                
ويل الذي ظهـر يف     ، بل من خالل أسباا ونتائجها خاصة ذلك اإلمجاع الد         ماالذي حدثت فيه  

عد عالمة حقيقية على والدة نظام دويل جديد جتلى يف ضرورة فرض احتـرام              وىل ي مراحلها األ 
القانون الدويل ومعاقبة خمالفيه من خالل تفعيل مكونات النظام الدويل السائد وتفسريها بشكل             

 يتواصل هذا النهج؟ وظهر عدم صـدق نيـة          الذي كان يعاين منه؟ لكن ملاذا مل      يكمل النقص   
نربموا عليه ووصلت األزمة إىل ما وصلت إليه من تعقيدات مازالت مـستمرة             الدعاة إليه الذين إ   

حلد اآلن بل أن أزمة غزو الكويت أصبحت بسيطة باملقارنة مع ما نتج من تعقيدات احـتالل                 
  .دولة العراق وعلى دول اجلوار والعامل العريب

 :   أھمية وأسباب تناول موضوع البحث 
ب أمهية نظرية وأخرى عملية فإن حبث إشـكالية حـرب           إذا كان لكل مشكلة حبثية جوان     

اخلليج الثانية من الناحية النظرية هي مناسبة لتقدمي جهد نظري يف جمال مازالت الدراسات النظرية      
باللغة العربية فيه قليلة السيما يف اجلوانب املتعلقة بالدراسات األمنية واإلستراتيجية وكـذلك يف              

ليمية إذ تطغى على اخلطاب العريب الرمسي وحىت الـشعيب عواطـف            جمال دراسة املنازعات اإلق   
األخوة والروابط الثقافية والدينية يف فترات السلم، لكن ما ان تظهر عوامل الرتاع حىت ينفجـر                
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اخلالف عن طريق العنف وحروب احلدود وينسى العرب مصري الوجود املشترك  وهذا لغيـاب               
وين وعي وثقافة إدارة األزمات واملنازعات اإلقليمية بالطرق        الدراسات النظرية اليت تساهم يف تك     

  .السلمية كالتحكم والقضاء الدويل والوساطات الفعالة
وهلذا فإن هذه الدراسة حتاول أن تساهم يف طرح تصورات لفهم أزمة اخلليج وكيف حتولت               

  .إلستراتيجيةإىل حرب خرجت عن كل املقاييس القانونية والسياسية وحتكمت فيها املقاييس ا
ن خالهلا حتـاول إزالـة      إن دراسة اجلوانب القانونية املختلفة اليت متظهرت حرب اخلليج م         

الدوليـة،   كالـشرعية    ي إكتنف كثرياً من املفاهيم واملوضوعات يف القانون الدويل        الغموض الذ 
 استعمال قوة    ليني او  السلم واألمن الدو   حلفظ، واجلزاءات الدولية واستخدام القوة      املسلحوالرتاع  

 فقهي حاولت الرسـالة تعقبـه بالبحـث          وما أثارته هذه املوضوعات من جدل      الفةالدول املتح 
  . والدراسة من اجلانب النظري والعملي يف آن واحد

أماّ األمهية العملية فإا تنبع من واقع العالقات الدولية اليت أصبحت حرب اخللـيج الثانيـة                
 هذه األزمة كدراسة حالة     حير اهتمام كثري من الدراسات لتشر     وماتبعها من تداعيات تشكل حمو    

واقعية مل تتوقف آثارها على دوليت الكويت والعراق فقط، بل مست آثارها كل العامل السـيما                
العريب يف مؤسساته احلكومية ومؤسسات اتمع املدين بل يف بعض اجلوانب األمنية واالقتـصادية   

  .طن الفردوالسياسية تأثر ا حىت املوا
إن العامل العريب أصبح يف مفترق الطرق ويف عني اإلعصار الدويل الذي تعرفه العالقـات               

 األزمات اليت تعرفها األمة العربية حالياً إذا ما قورنت مبا عرفته يف مرحلة االستعمار               ية وأن الدول
املباشر الذي مس بعض أجزاء الوطن العريب فإن األزمة احلالية حتت مسمى االستعمار اجلديـد               
متس كل أجزاء الوطن العريب ولو بدرجات متفاوتة، وهلذا يصبح الوقوف على اجلوانب املتعلقة              

ب اخلليج هو إسهام ولو بسيط يف إطار اجلهود اليت تبذهلا مراكز البحث واجلامعات العربية               حبر
  . ملعاجلة األوضاع وإنقاض ما ميكن إنقاضه

إن الوقوف على أساليب إدارة أزمة  وحرب اخلليج من الطرف العريب والطرف األجـنيب               
ع دويل كان قائما خالل فترة      يف مرحلة متيزت بربوز معامل نظام دويل جديد وتصفية تركة وض          

ته يف حالة   ااحلرب الباردة سوف ميكننا من تقدير قدرة كل طرف على مالئمة أوضاعه وإمكاني            
يزه ألنه مل يعرف يف احلقيقة مرحلـة الرشـد          يغري مستقرة ظهر أن العامل العريب فقد وعيه ومت        
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 فإنه جنيب األقوى يف العاملالسياسي فعندما رفعت عنه الوصاية واحلماية انكشف، أماّ الطرف األ   
  .وجد الفرصة لفرض إستراتيجيته

إن تسليط الضوء على هذه احلرب من الناحية العملية يفيدنا يف معرفـة أسـلوب اإلدارة                
اإلقليمية أو العاملية لألزمات الدولية يف املستقبل يف إطار النظام الدويل اجلديد وتقـدير أمهيـة                

فـاحتالل  .  العسكرية والقوة االقتصادية والسياسية والثقافية     ونسبية كل عنصر من عناصر القوة     
العراق إذا مل يستغرق إال بعض الوقت نتيجة لتفاوت القوة العسكرية فإن بسط السيطرة علـى                

  .العراق قد أظهر قوة العناصر السياسية والثقافية مبا متثله املقاومة من حتدي للقوة العسكرية
ـ         ا نتنا إن األسباب اليت جعلتن    ود لـسببني   ول هذه احلرب و إختيارها كمشكلة حبثيـة تع

أساسيني مها أا مل تستوعبها معايري األزمات السياسية اإلقليمية و الدولية التقليدية بل جتاوزت              
بكل املقاييس معايري األزمات الدولية السابقة اليت عرفتها منطقة الشرق األوسط إىل درجـة أن               

املتمثلة يف القضية الفلسطينية أا على أكثر تقدير أصبحت         احلل  أصبحت األزمة املستعصية على     
من العوامل اليت سامهت يف حصول هذه احلرب وتأثرت بآثارها مبعىن أن القـضية الفلـسطينية                

 حرب اخللـيج تنـدرج      أنىل قضية ثانوية وهامشية، أي      دحرجت من مرتبة القضية املصريية إ     ت
من إطار الرتاعات اليت ميكن أن يتحكم فيها القانون         جت  ضمن الدراسات اإلستراتيجية اليت خر    

وأمشل يف العالقات الدولية تتحكم فيها متطلبات العالقات الدولية بعـد احلـرب              إىل إطار أعم  
من  من القرن العشرين والعشرية األوىل للقرن الواحد والعشرين فهي        الباردة منذ العشرية األخرية     

 مع آثارها إىل يومنا هذا ولذلك فإن        ش معها العامل يومياً ويتفاعل     يتعاي أزمةحيث الفترة الزمنية    
املتفرعـة   اإلملام بأهدابه     ما هو واجب وحيوي فإنه يف نفس الوقت متشعب وشاق          حبثها بقدر 

 األطروحةإعداد    ألننا يف بعض مراحل    synthèseرؤية حتليلية متكاملة    ألجل تقدميه يف شكل     
إن ذلك مـن طبيعـة كـل        . ئع واملعلومات الضرورية متوفرة   والبحث فيها ال تكون كل الوقا     

  .موضوع جديد

 : صعوبات البحث والدراسات المتوفرة حوله
 مصاعب كبرية لتناول املوضوع، وذلك شأن كل مشكلة حبثية معاصـرة            نا لقد اعترضت  -

رجـع إليهـا    أن ن   مل يتناوهلا البحث إال وتفرض علينـا       ففي كل مرحلة تظهر تداعيات جديدة     
من جزئيات ومدى التأثري عليها ففي بعض املراحل من البحـث تـصعب             راجع ما مت تناوله     نو

التفرقة بني الثابت واملتغري بني األصل والفرع وبني املهم واالهم مما جعل املدة الـيت اسـتغرقها                 
  .البحث طويلة فتعايشت الدراسة مع املشكلة حلد اآلن
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ن الكتب اليت تناولت هذه احلـرب وتنوعهـا          ومن الصعوبات أيضا وفرة الكم اهلائل م       -
السيما من اجلوانب السياسية وقلة أوشح الكتب القانونية مما جعل الباحث يـستقرأ الكتـب               
السياسية اليت تفتعل يف كثري من األحيان افتراضات وختمينات ال تقوم على أرض الواقع وتطلق                

ستقراء حتليل قـانوين يتـسم      تكهنات باالعتماد على ذلك، فإن ذلك يضيف صعوبة أخرى ال         
  .بالصرامة اليت تتميز ا النتائج القانونية

 وقد متيزت الدراسات السياسية والقانونية اليت تناولت حرب اخلليج بأا موزعة علـى              -
ثالث انواع أكثرها أيدويولوجي مأجور وهي األكثر السيما باللغة العربية ألن أصحاا يدافعون             

نازعة التابعني هلا أي أن دراسام متت حتت الطلب مباشرة، وأن النـوع             عن مواقف الدول املت   
 يف الدراسـة علـى تـوفري         وإن كان يتميز باحلياد واملوضوعية ألنه ركز       الثاين من الدراسات  

ي مثل جمموعة من املراجع اليت أصدرها       منهج خرب  اعتمدللوقائع أي   املعلومات من وثائق وضبط     
 يوميات وثائق وتقارير    احلرب على العراق  "وت مثل مرجعي    بية ببري مركز دراسات الوحدة العر   

  " .2005- 1990للفترة من سنة 
وكتـاب  ) 2005- 1990" ( املتحدة للقانون الدويل   األممالعراق وتطبيقات   "مث مرجع   

"  حـرب اخللـيج    ابنورا م "ني هيكل وكتاب    نحملمد حس " أوهام القوة والنصر  : حرب اخلليج "
  .ني شعبانبد احلسللدكتور ع
دد له اإلطار الذي يعمل فيه وتوفر       ا حت ثل هذه الدراسات وظيفة مساعدة للباحث أل      ملفإن  

لقيام بالبحث األكادميي الذي يتميز بقدر اإلمكان بتحديد        لتفرغ  ليعليه كثرياً من اجلهد والوقت      
هـذه  األطر النظرية ومعاجلة حرب اخلليج على ضوءها كمشكلة حبثية وهو ما تـسعى إليـه                

  .األطروحة

 : منھجية البحث -
 يف دراسة إشكالية هذه األطروحة منهج ميزج بني منهج التحليل والتركيب            اعتمدنالقد    

 استعمال املنهج التـارخيي واملنـهج       األطروحة إىل تطلب بعض أجزاء      باإلضافةكمنهج رئيسي   
نية يف حتليل العالقـات      املدرسة القانو  مببادئاملقارن كمناهج مساعدة، وقد تقيدنا يف كل ذلك         

الدولية باستعمال األدوات املنهجية مثل املوضوعية وامللموسة عن طريق االستـشهاد بالعمـل             
 من   مع الظواهر القريبة منها وهو ما جعلنا نستعمل يف التحليل          الدويل ودراسة الظاهرة باالرتباط   
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 واالقتصادية  السياسيةملداخل   ا بإقحامحني آلخر مفاهيم املدرسة السلوكية يف العالقات الدولية         
  .يف إطار املنظور اإلستراتيجي إىل جانب املدخل القانوين املسيطر يف التحليل

  : ة العامة التاليةتناولنا موضوع األطروحة وفقاً للخطومن خالل ذلك فإننا 

 :الفصل التمھيدي
ـ  الذي جاء حتت عنوان مدخل حتليل قانوين جيوستراتيجي لبواعث وأهـداف              رافاألط

املتدخلة يف أزمة اخلليج اليت تطورت الحقاً إلىل حرب اخلليج وقد تـضمن ذلـك التعريـف                 
صطلحات ومفاهيم التحليل اجليوسياسي واجليوستراتيجي وموقع منطقة الرتاع من ذلك وقـد            مب

األساسية من اجلانب العراقـي وللطـرف     قمنا بالتركيز على التحاليل املختلفة ألطراف الصراع        
  .املمثل أساسا يف دول التحالف الغريباخلارجي 

 :الفصل األول
 الذي جاء حتت عنوان الرتاع بني العراق والكويت على ضوء أحكام القـانون الـدويل،               
والذي تطرقنا فيه إىل السبب املعلن الرئيسي للرتاع فيما يتعلق باخلالفات اإلقليمية واحلدودية بني              

موقف الدولتني من هذه املسألة والتطورات اخلطرية اليت        الدولتني املتجاورتني العراق والكويت و    
اإلقليمي البسيط إىل عملية غزو شاملة لدولة الكويـت وإبتالعهـا يف            نتجت عن هذا اخلالف     

  .سويعات من طرف العراق وتقدير ذلك على ضوء أحكام القانون الدويل

 :الفصل الثاني
اعد النظام الدويل اجلديد كإطار إلدارة       الذي تناولنا فيه التطورات الالحقة حتت عنوان قو       

الرتاع بني العراق والكويت، الذي حددنا فيه معامل هذا اإلطار من حيث حتديد مفهومه واملوقف      
  .الدوليةمنه، ومفاهيمه القانونية وتقديره على حمك مبدأ الشرعية 

 :الفصل الثالث
ولية العراق الدولية عن نتائج      الذي تضمن تطورات الرتاع اإلقليمي اليت إنتهت لتقرير مسؤ        
 عليها وكيف ظهر    املعتدىاحلرب الدولية اليت عرفتها املنطقة السيما على الدولة املعتدية والدولة           

ألول مرة بعد احلرب العاملية الثانية مدى صرامة أحكام القانون الدويل يف الردع وعقاب الدولة               
  .املسؤولية القانونية الدوليةمحلت اليت 

 :لرابعالفصل ا
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 الذي حوصل تداعيات حرب اخلليج الثانية ليس من خالل قواعد القانون الدويل فقط بل              
 اجليوستراتيجي  االتعدى ذلك لكشف التداعيات اخلطرية اليت خرجت عن اإلطار القانوين إىل            

الذي فرضته متطلبات القوى الفاعلة اليت توظف مفهوم النظام الدويل اجلديد لـصاحلها، وقـد               
ة تشكيل  بعنا هذه التداعيات على املستوى الداخلي للمركز القانوين للدولة مبا تضمنه من إعاد            تت

  .سلطة دولة العراق اجلديد

 :الخامسالفصل 
الذي جاء على منوال الفصل السابق لكن فيما يتعلق بتداعيات حرب اخلليج الثانية علـى               

وعلى العالقات الدولية مـن  عراقي املباشر ة ملنطقة اجلوار اليإعادة ترتيب العالقات الدول   مستوى  
جانب الترتيبات اجلديدة اليت ظهرت والقواعد القانونية اليت أريد تفعيلها لبلورة نظام قانوين دويل 

  .جديد
فنشكر  نعترف جبميل كل الذين ساعدونا يف إجناز هذه األطروحة           أنوأخريا فإنه ال يفوتنا     

مالكي الذي راعى هذه النبتة إىل أن أصبحت شـجرة           األخضر الدكتور حممد    أستاذنا املشرف 
 وساعدنا على التغلب على كثري من الصعوبات اليت اعترضتنا إىل أن أصبحت األطروحـة        مثمرة
اب رئيسها الدكتور مفيـد شـه      ، كما نشكر اجلمعية املصرية للقانون الدويل السيما          جاهزة  

موجودات مكتبتها ومناقشة    استعمالفرصة  وأمينها الدكتور صالح الدين عامر الذين أتاحا لنا         
سيما الدكتور حممد سعد صاحل أستاذ القـانون        ب األطروحة مع أعضاء اجلمعية، ال     انبعض جو 

الدويل بكلية احلقوق جامعة حلوان الذي كان خري معني لنا وحنن ننجز األجزاء األخرية من هذه              
  .األطروحة
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سترتيجى  مدخل تحليل قانوني جيو:التمھيديصل الف
لبواعث وأھداف األطراف المتدخلة في أزمة الخليج 

 الثانية
 

إن البحث القانوين يف مسائل العالقات الدولية املعاصرة السيما إذا تعلق األمر منها  
 الدول مبوضوع املنازعات الدولية اإلقليمية يكون قاصرا و غري كامل إذا مل يناقش أهداف

طط للمجاالت املعنية بالرتاع بصورة مباشرة أو غري مباشرة، ذلك أن الدول الكربى خت
أو املتوسط   اخلارجية بصفة خاصة بشكل دقيق ليس على األمد القريبالسياسية الداخلية و

 وأن كل خطواا يف عالقاا الدولية املستقبلية حمسوبة  فقط بل على املدى الطويل كذلك
وات الشخصية أو رتترهن مستقبل شعوا لل ية والن اآللالنفعاالت ال تترك مصريها سلفا حىت

 من املنهجية الصحيحة يف دراسات صبحوهلذا فإنه أ تكون قراراا ارجتالية، احلزبية و حىت ال
القانون الدويل عدم االكتفاء بشـرح وتبيان القواعد القانونية اجلامدة يف النصوص و املواثيق 

  نه من الواجب قراءة تلك النصوص من خالل الواقع الدويل ويف سياسات الدول الكربىبل أ
  .واملتنازعة

ها ضع نزاع دويل معني يشارك يف ودومعلوما أن حتديد سياسات دولة ما من الدول بصد
مراكز حبث ودراسات متعددة االختصاصات حىت خترج يف النهاية كخطة حمكمة البنيان 

واالقتصادية  والقانونية  ياا ومبادئها يف ااالت العسكرية والسياسيةوالترابط بني جزئ
  .االجتماعية بل وحىت الفلسفيةو

ئل القانون الدويل للمنازعات أن اعليه فإنه أصبح من الواجب على كل باحث يف مسو
طروح  اإلطار اإلستراتيجي للرتاع الذي خيوض فيه لفهم دور القانون يف الرتاع املدد أوالًحي

هل هو العنصر الفاعل الذي حيكم تفاصيل الرتاع أم أن القانون يستعمل كوسيلة لتربير 
صل التمهيدي سوف نتلمس األهداف إستراتيجية الدول املتنازعة، وهلذا فإننا يف هذا الف

 الوسائل اليت تدخلت ا الدول املتنازعة يف حرب اخلليج الثانية كإستراتيجيات حمددة سلفاًو
ته استراتيجي استغلت تطبيقها من خالل الرتاع لتعظيم استفادا منه أم أن بعضها كانت اأو

  .هي املغامرة دون حساب مآل خطواته
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وقبل الولوج يف هذا امليدان الصعب من الدراسة فإنه جيدر بنا توضيح مفاهيم التحليل 
يف املبحث ات  أول مث استعراض تلك اإلستراتيجيبحثتيجي يف مسترواجليو اجليوسياسي
  .الثاين والثالث

 التعريف بمصطلحات و مفاھيم التحليل  : األولالمبحث
و موقع منطقة الخليج  ستراتيجي الجيوسياسي و الجيو

 :من ذلك
 

سياسية واجليوسترتيجية من حيث املفاهيم -يف هذا املبحث املصطلحي اجليوسنستعرض 
  :مطلبني ل الدراسة وذلك يف والدالالت والتوظيفات العملية من خالل األزمة حم

  

 : والجيوستراتيجي التحليل الجيوسياسي  :المطلب األول
 

إن التحليل اجليوسياسي وليد التطورات اليت وصل إليها املختصون يف حتليل قوة الدولة 
والوسط اجلغرايف  أو جمموعة دول من خالل العالقة املوجودة بني اجلماعات السياسية 

  .اعات السياسية استعمال الوسط اجلغرايف يف عالقااوكيف حتدد هذه اجلم
علم حياول تفسري السياسة «: سياسة بأا-إن املعجم الدبلوماسي يعرف اجليو 

لف ستناد إىل أوضاعها اجلغرافية مبختالالداخليـة واخلارجية اليت تنتهجها كل دولة با
 الدول النشاط كسب بعضقتصادية اليت تالالسكانية وامظاهرها الطبيعية والعنصرية و

  )1(".و التخلف  الضعف واخلمولإىلتؤدي بغريها احليوية والتقدم وو

العقيدة اليت تؤمن حبتمية  تأثري العناصر " : بينما  يعرف  البعض ذات املصطلح بأنه
   .)2("اجلغرافية  واالجتماعية و االقتصادية على  تطور الدولة السياسي  و العنصري

وفهم الرتاعات  السابق أصبح غري كاف لدراسةسياسي باملعىن -إن التحليل اجليو
ظر للمقومات وهلذا أصبح ال ين ،ول ممكنة هلا تصاغ صياغة قانونية حلجيادإالدوليـة و

االقتصادية بصفة جمردة ألا ال تكفي لوحدها فهم جممل العالقات الدولية اجلغرافية البشرية و
      واالتصاالت يف تكنولوجيا ووسائل املواصالت ور اهلائل للتطوذلك نظراً املعقدة،واحلديثة 

                                                           
  .1979، مكتبة لبنان، ، بريوت، " و الشئون الدوليةلدبلوماسياملعجم ا " : مسوحي فوق العادة- )1(
 ولية ، العدد  الة  اجلزائرية للعالقات الد،" استراتيجية  لدراسة املغرب العريب  الكبري-نبذة جيو" : عبد العزيز جراد/  د- )2(

  .46، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص 1986، الفصل الثالث 3
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فكل هذه العوامل أدت إىل ضرورة إضافة أبعاد أخرى وتكنولوجيا األسلحة املتطورة، 
               ملةـاجلغرايف ذه العناصر املكغري مفهوم اال، وهلذا يستكمل عنصر اال 

يجي الذي يأخذ بعني اإلعتبار يف تستر-حليل اجليوجديد هو الت مصطلح أمامعندئذ   نصبحو
  .غري املباشرة اخلارجية والداخلية املباشرة والتحليل كل املؤثرات

  

صرها على تسيري العمليات ق، ي (Strategie)لإلستراتيجيةاحلريف املبسط  إن املفهوم
-هوم املركب جيو مجيع التدابري الالزمة إلضعاف إمكانات العدو بينما املفاختاذاحلربية و 
ركب من كلمتني امل Strategie املستمد من اللغة الفرنسية Geostrategieاستراتيجية 
 أي فن Conduire اليت تعين قيادة Ageinو Armee اليت تعين جيش Stratoالتينيتني مها 
  .)1(قيادة اجليوش
ولة أو جمموعة  الدبلوماسية اليت تطبقها داالقتصادية فوق ذلك اخلطط السياسية فهي تعين

 -دول مباشرة أو بواسطة وسائل عديدة يف سبيل حتقيق هدف معني، فمفهوم اجليو
ستراتيجية املركب من - وأن مصطلح اجليو )2( ذو عدة أبعاد شامالًإستراتيجية مفهوماً

 فهو يؤكد أمهية املعطيات اجلغرافية يف عالقات القوى بني) Strategie(و) Geo(الكلمتني 
 للصراع لفترات طويلة مثل منطقة  خطرياً حيوياًصبح العنصر اجلغرايف جماالًالدول حيث ي

  .)3(اخلليج بالنسبة للدول الصناعية الكربى
ذي جتاوز ـدويل الـزاع الـذلك ما سوف نتناوله يف حتليل سياسات أطراف هذا الن

  . سنة15
 لكن جمال اً موحد و تعريفاًن هناك من يفرق بني املصطلحني فيجعل هلما مفهوماًإ

سياسي  - أننا نكون أمام حتليل جيو هذا الرأياالستخدام هو الذي يفرق بينهما، فحسب

                                                           
(1) - Yves « l 'acoste l’occident et la Guerre Des Arabes ».  In /Revue Herodotte 
n° 60 – 61 p : 8 . 

  47 املرجع السابق ص : عبد العزيز جراد/د  - )2(
(3)  -  Yves Lacoste , Op Cit, P :8. 
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التعارض بني مواطنني من نفس األمة أو سكان الدولة الواحدة ، عندما تكون املنافسـة و
  دول أو بني التشاحن بني  استراتيجي عندما يكون التعارض و-بينما نكون أمام حتليل جيو

  
-مثال ذلك أن الغزو العراقي للكويت يندرج ضمن اجليوسياسية متنافسة وقوى 

ستراتيجية سواء فيما يتعلق باخلطط اليت وضعت لعملية الغزو أو بالتربيرات اليت أعلنت 
  األمريكان يقررون التدخل سريعاًاملسئولنيكذلك فإن احلقائق اليت جعلت ب الغزو، ويلتسب

  .)1(ستراتيجية-درج ضمن مفهوم اجليونو بقوة يف هذه احلرب فإا ت
 جية ذا املعىن هي فن قيادة النضال السياسي واالجتماعيياإلسترات ن      إ

أو جمموعة   واأليديولوجي إلدارة األزمات فهي اخلطة العامة البعيدة املدى اليت تضعها الدولة
فاجآت، وأن من يكون املو  عن االرجتالية دول لقيادة السياسية لتحقيق هدف معني بعيداً

 له يف سياسته بالتأكيد سوف تكون له الغلبة حىت ولو مل يكن له  ذا املفهوم و مطبقاًملماً
يطالب به، فهل أن حرب اخلليج الثانية خضعت إدارا ونتائجها هلذه القواعد أم  احلق فيما

  ت عن ذلك ؟ذش
سنة  15الدويل الذي جتاوز ذلك ما سوف نتناوله يف حتليل سياسات أطراف هذا الرتاع 

ن طلقات  بعد آخر بل أننا مازلنا نسمع و نشاهد حلد اآللكن آثاره مازالت متدفقة يوماً
  .ن تنتهي و إن تغري شكلها فقطأرصاص هذه احلرب و صور معاركها اليت مل ترد 

  

موقع منطقة الخليج في التحاليل الجيوسياسية و  :نيالمطلب الثا
 :اإلستراتيجية

 
 

 اكتسب أمهيته اإلستراتيجية من موقعه اجلغرايف و من ∗الفارسي-ك أن اخلليج العريب ذل
م لك 800ب  بطول يقدر 2مل ك250000مبدأ حرية املالحة البحرية ، فهو يتربع على 

م يف أقصى نقطة له وأن البحار احمليطة به قليلة العمق فأقصى حد فيها يصل لك 470وبعرض 

                                                           
(1)  -  IBID .  P : 6   

تتشبث إيران بإضافة االنتماء  سياسية وأيديولوجية-ان تعبري اخلليج العرىب هو الشائع ىف اإلستعمال لكن وألسباب جيو ∗
 .الفارسي للخليج حفاظاً على مركزها فيه وهى الىت خاضت حرباً مع العراق بسبب هذا اخلليج



 -19-

ما ،كالفرات  يصب ري دجلة ون شط العرب أياج على دلتم، وحيتوي اخللي 200إىل 
  .مل ك50حيتوي على مضيق هرمز  الذي عرضه 

  
  

مثانية ليس هلا إال واجهة حبرية واحدة بني  وأنه بالنسبة لدوله فإن منها أربعة من  كما
ة  سياسي-وهي العراق والبحرين و قطر واإلمارات العربية املتحدة، وأن أهم املشاكل اجليو

خيضع  هل  نظام قانوين حيكم مضيق هرمزانعدام القاري واإلمتدادللمنطقة تتعلق باجلزر و
  ضمان وجودها التجاري والبتـرويلجل ألملبدأ حرية املرور كما ترى الدول الغربية

العسكري باملنطقة أم أنه خيضع لقيود حق املرور الربيء الذي يتطلب بالنسبة للسفن احلربية و
 )1(. املنطقة دول باملرور وهو النظام الذي تتمسك به الترخيص هلا

 إضافة هلذه العناصر اجلغرافية البحتة فإن  ظهور البترول كعنصر اقتصادي باملنطقة منذ 
ة السعودية والكويت والبحرين  بالعربي1933سنة و  بالعراق 1927 بإيران مث سنة 1908سنة 
أن صعوبات م دوره وظهذا العنصر تعــا، فإن ن طرف شركات البترول األمريكيةقطر مو

استعمال مضيق هرمز لنقل البترول جعل شركات البترول تستعيض عن ذلك بإنشاء 
 ألي احتمال سيئ يتعلق باستعمال مضيق اًـومضاعفة قدرة أنابيب نقل البترول تعويض

ادرات ـ من الص%60 ـالبترول عرب مضيق هرمز تقدر ب ادراتـهرمز حىت أصبحت ص
انه و  ،يةلغربللمصاحل ا" Le Veine Jugulaire"اجي ـق الشريان التحب هية مما جعلالعامل

 من %65 فإن املنطقة كانت تستحوذ على 1990بتاريخ االجتياح العراقي للكويت سنة 
 منها إضافة هلذا الكم اهلائل من مصادر الطاقة اليت يزخر ا %25تنتج االحتياطات العاملية و
أن خمزون الطاقة ذه املنطقة يعترب هو عد هو األقل كلفة يف العامل ويهلا اخلليج فإن استغال

اليات املتحدة األمريكية سوف ووال  روسياطات، ذلك أن احتيا الناحية الزمنيةناألطول م
 قة مضمونة من منطقة الشرق األوسط، وتصبح حاجة العامل للطا21تنفذ يف اية القرن 

  .إندونيسيافرتويال واملكسيك وو ا والنرويجبعض الدول األخرى مثل كندو

                                                           
(1) -Claude Pernet, « le nouvel ordre international au proche » in/ Les aspects  

juridique de la crise et de la guerre du golfe, sous la direction du Brijitte Stern, 
centre de droit international, Nanterre, Monchrestien, Paris 1991, P:28  
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 فإن العراق ضاعف حصته من 1990وهلذا فإنه غداة احتالل العراق  للكويت سنة 
 95 ـمتكينه من طاقة اإلنتاج الكوييت املقدرة ب  و%19.3 إىل %9.9ات العاملية من طحتياالا

واألول على   منتج عاملي مليون طن مما جيعله ثالث40 ـ املقدر بإلنتاجهمليون طن إضافة 
، مما جعل لوبيات املال و األعمال يف ، و هو ما شكل فخ مصيدة للعراق)1(املستوى العريب

 دوالر اخلليجية تبقى مودعة -  مصاحلها من ذلك ألن اكرب عائدات البتروىفالغرب مستهدفة 
 كان ما 1990يف البنوك الغربية السيما األمريكية منها ففي سنة الغزو العراقي للكويت 

  . مليار دوالر أمريكي باخلارج670يقارب 
إن العنصر االقتصادي املتعلق بإنتاج الطاقة العاملية تولد عنه عنصر اقتصادي ثاين تعلق 

واخلدمات   يستقطب أكثر فأكثر املنتجات باالستهالك مما جعل منطقة اخلليج العريب سوقاً
من قبيل التدليل على أمهية هذا العنصر ، ومداخلهابنفس وترية تزايد إنتاج الطاقة و

ب ـ حساًــمليار دوالر تقريب 55 استوردت بعض دوله 1988االقتصادي الثاين أنه سنة 
إحصائياا  ان و قطر اليت ـن و عمــارج دول البحريــي خـك الدولـر للبنـتقري

 منطقة اخلليج  وزير خارجية أمريكا صراع بالده يف هذا ما فسر به جيمس بيكر ،غري معروفة
   كأهم مشكل اقتصادي يعاين منه االقتصاد األمريكي " توفري مناصب عمل" بعبارة موجزة

  . و من مث يف نتائجهااالنتخابية يف السياسات  فاعالًيكون له دوراًو
 السابقة،  لالعتبارات إن هاجس حتقيق األمن لكل دولة من دول املنطقة بالغ األمهية نظراً

 يف ول املنطقة يف تسابق مع بعضها يف جمال التسلح حىت غدى عنصراًهو ما جعل دو
جية املتعلقة ا فكل دولة من دوله أصبحت حتت نفوذ الدولة املمولة هلا بالسالح و ياإلسترات

ظهرت الصراعات الدولية باملنطقة يف شكل حروب بالنيابة بني دول اخلليج لصاحل 
رانية اليت خاضها العراق ي اإل-على ذلك احلرب العراقيةاإلستراتيجيات األجنبية و خري مثال 

وقفهم من الثورة اإلسالمية يف ملبتمويل من دول اخلليج نيابة عن الغرب وخاصة أمريكا  
وفرنسا يف  إلحصائيات تعطينا فكرة عن دور أمريكا وروسياا وإيران و لعل بعض املؤشرات

                                                           
(1)  -  Yves lacoste –" a l'est et au sud " in / Herodot No: 58-59 P6. 
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 وحدها شكلت واردات األسلحة 1990ويت تسليح دول املنطقة ففي سنة الغزو العراقي للك
  )1(. من املبلغ اإلمجايل لكل دول العامل الثالث%50الثقيلة نسبة 

مليار  50  ما قيمته1988-1980 منذ سنة استهلكت حدها إن حرب اخلليج األوىل و
  .دولة خمتلفة 50  الطرفني من حدوالر لتسل

ل البترول أدى إىل تغريات سكانية  إن التطورات احلاصلة باملنطقة نتيجة تكثيف استغال
عميقة لدول اخلليج و ذلك جبلب اليد العاملة الضرورية من اخلارج ذلك أن أغلب اتمعات 

قتصادية االستهالكية فتم قبول الا اخلليجية قليلة السكان بالنسبة ملساحاا وملتطلباا
من املصريني واليمنيني ومن  باملاليني بداية وأساساً ب ـال األجانـن العمـن مـالوافدي

بينما مل يكن عددهم مهاجر ألف مليون وسبعمائة ثالثة  بالد الشام الذين وصل عددهم إىل
 ويف مرحلة تالية مت جلب عدد كبري من ، مهاجر ستمائة ومخسون ألفيف السبعينات إال

زدياد العمال من دول جنوب شرق آسيا ومن اهلند و ذلك لتخوف احلكومات اخلليجية من ا
والعراق  عدد املهاجرين العرب حىت ال يشكلوا  لوبيات لبعض الدول العربية القوية كمصر

ويصبحوا عنصر خطر على األمن وعدم االستقرار االجتماعي و كذلك بسبب سهولة 
ثري أالدين والثقافة اليت تسمح هلم بالتواندماجهم  يف اتمعات اخلليجية بفعل عوامل اللغة 

وقد ثبت صحة هذا  األصليني وما يف ذلك من خطر على األنظمة احلاكمةعلى السكان 
االفتراض عندما غزى العراق الكويت فكانت اجلالية الفلسطينية واملصرية ذات األكثرية أكثر 

سية مع ياستجابة مع العراق بل وجد من مواطين هاتني اجلنسيتني من اخنرط يف األعمال البول
   .اجليش العراقي

من دول اهلند و جنوب شرق آسيا اليت فهي وجة الثانية من املهاجرين لدول اخلليج أما امل -
 الدول اخلليجية إستراتيجية يف عوضت اهلجرة العربية فإا كظاهرة سكانية تشكل عنصراً

 ن األصليني مضافاًاكثر من عدد السكأح يشكل يف إمارة ديب صب فتزايد هذه اجلالية أمستقبالً
 العرب، قد يشكل ذلك يف املستقبل مع متطلبات التغريات الدميقراطية اليت هلم املهاجرين

تطالب ا القوى العظمى يف الشرق األوسط و من باب حقوق اإلنسان أن يصبح هلذه 
 يؤثر يف سياسات دول  انتخابياًاجلاليات حقوق سياسية تتعلق باالنتخابات فتشكل وعاءاً

                                                           
(1)  -  Hervé Cassan «  l’histoire juridique  de la region  du gole » in / les aspects  

juridiques,  de la crise et de la guerre du golfe -  op cit p : 30. 
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ول مثل الدين  املبادئ الدستورية اليت حتكم هذه الدات يفرياخلليج قد يؤدي حىت إىل تغي
  .اللغة و االنتماء القومي و احلضاري ومن مث تغيري طبيعة الدولة ذااو

 االعتبارإن هذا األمر ال جيب أن يغيب عن قادة هذه الدول الذين عليهم أخذ ذلك بعني 
  .تراتيجية بلدام ساقبل فوات األوان وذلك بأن يدخلوا عنصر التغيري السكاين يف 

  

 
سياسي للعراق من غزوه  - التحليل الجيو : الثانيبحثالم

 :للكويت 
 

ىل درجة التحليل إحتضري العراق لغزو الكويت ال يرقى طريقة إن تقديرنا لألهداف و
 استراتيجي باملعىن الذي تعرضنا له ، وأن إدارة األزمة و التحضري هلا قبل ذلك يصدق -اجليو

 سياسي على الطرف العراقي ألن موقفه و قدرته على املواجهة -لتحليل اجليوعليه أكثر ا
واإلقناع عقب األحداث اليت تلت احتالل الكويت بينت مدى التناقضات املوجودة يف موقفه 

حالة اخلطة السياسية و العسكرية اليت حددها لشأن عظيم مثل احتالل بلد مستقل برمته ضو 
  .خطة يف هذا الشأن إن كان للعراق أصالً هذا

 فإن سقوطه بعد ذلك كان سريعاً وإن االجتياح العراقي للكويت بقدر ما كان مباغتاً
موعة صغرية قد اختذ لغزو دولة الكويت بدون   أو فردياًمن نفس اجلنس، مما ينبأ بأن قراراً

اجلغرافية على األمد املتوسط وأن املقررين مل تتعدى دراستهم املعطيات  خطة متكاملة ولو
جية املضادة اخلارجية عن منطقة اخلليج مبا يسوء تقدير للعوامل اإلسترات للمنطقة وإمهال أو
فكري ساذج ت إستراتيجية للقوى العظمى يف العامل، وأن ما شاع عن -ميثله من أمهية جيو 

الباردة للنظام العراقي من أن الدول الكربى منشغلة بتفكك اإلحتاد السوفيايت وانتهاء احلرب 
 لدى القيادة العراقية فإنه ميكن ) بالصدفة(فإن صح ذلك التفكري )1( وأن املنطقة فقدت أمهيتها

                                                           
الصباح و مركز ابن خلدون   نافعة دار سعاد حسن. ،  ترمجة د"أزمة اخلليج و النظام العاملي اجلديد" مارسيل سريل - )1(

 .58، ص 1992للدراسات اإلمنائية،   القاهرة 
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  ألن القوى العظمى اليت سياسياً∗باملعتوه أو ذي الغفلة"وصفها مبصطلح القانون املدين 
ستهني سياساا ال تنشغل عن أي بقعة من العامل وال ت  إستراتيجي يف-توظف التحليل اجليو

السيما إذا تعلق األمر مبنطقة . مبيزان دقيق السياسة الدولية  بأي حادثة و تقرأ كل عناصر
 واخلليج على اخلصوص، وهلذا فإن اخلطة العراقية على أقصى مثل الشرق األوسط عموماً

لتحليل ل وال ترقى ضمن التحليل اجليوسياسي تقدير لعناصرها ميكن أن نوردها جوازاً
 .يجياجليوسترات

 :عناصر الخطة العراقية لغزو الكويت : المطلب األول
 

 قوة اقتصادية وعسكرية باملنطقة وظفها بشكل سافر يف  فشيئاًاكتسب العراق شيئاً
 عليهما وممارسة هيمنته والتهديد باالعتداءعالقاته مع دول اجلوار السيما مع إيران والكويت 

وأن عناصر القوة العراقية اجلديدة تتمثل يف على كل من سوريا واألردن والسعودية، ا 
لغاء كل التيارات إو   احلياة السياسية بصفة كاملةلىسيطرة حزب البعث عباجلانب السياسي 

 والدينية أي أن نظام األثنيةالسياسية األخرى مثل احلركة اإلسالمية والشيوعيني واألقليات 
ر األساسي لغزو الكويت مما جعل أمريكا احلكم يف العراق و منط تفكريه وفلسفته هي العنص

، أما يف )1( وجود البعث يف احلكم و خطر ديده السلم يف املنطقة والعاملاستمرارتربط بني 
 مليارات 6  حوايل 1979اقي قد بلغت سنة لعرل البترول اي فإن مداخاالقتصادياجلانب 

 ضع املرتبات وختفيفربطنني ا املوجتاه ناجحة اجتماعية واقتصاديةدوالر مما جعله يتبع سياسة 
- البترو  القاعدية والصناعة الثقيلة والصناعةالبين على نطاق واسع  يف االستثماررائب و ضال

  .  قطاع التعليم وإدماج املرأة يف النشاط االجتماعي و االقتصاديهر يفكيميائية ،وجناح با
ة للعراق جعلت النظام يتطلع  املرحياالجتماعية واالقتصاديةهذه الوضعية السياسية و 

 خالل صمود والتصديلدور إقليمي كبري حىت أصبح العراق يتزعم جبهة ما عرف جببهة ال
  .رائيليسفترة الثمانينات يف إطار الصراع العريب ـ  اإل

                                                           
 ايفيجيين برميا كوف يف مذكراته حالة اجلمود  لدى الرئيس  صدام حسني بأنه مل ف وزير خارجية االحتاد السوفيايت وص ∗

ر الصحيح للحقائق و أنه كان على يكن حينها يتمتع  بأي مرونة أو قدرة  على املناورة او التأقلم  مع الظروف و التقدي
  /اقتناع  بأن القدر هيأ له ظروف النجاح لتحقيق أهدافه املستحيلة أنظر

 . M ission à '' Baghdad , Histoire d'une négociation secrète’ Sevil 1991 p: 34  
 104  ص1997 القاهرة ،" نظرات ىف القضايا الدولية املعاصرة:"عبد اهللا األشعل/ د – )1(
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له   القوي الذي يريد لعب دور إقليمي دويل سلك مع دول اجلوار املباشرراقإن الع-
إمربيايل حملي ، عوض  اهليمنة و استعمال عناصر القوة هذه بشكلسياسات توحي بالرغبة يف 

لكن كانت هناك . استعماهلا بصورة إجيابية للتعاون الذي يصل إىل االندماج الطوعي أحياناً
عوامل كيفت سلوك العراق مع دول اجلوار بشكل ال يتناسب مع قوته و سياسته يف قيادة 

  .و الصراع مع اجلريان  لتنافر املنطقة مما يساعد على تكوين سياسة ا
لقد حددت بعض العوامل السلوك العراقي باملنطقة حنو الصراع وليس حنو التعاون 

غري حمفوظ جغرافيا بالنسبة للمواجهة  جعله ذيوقع اليف املواإلندماج وهذا العوامل تتمثل 
الذي تفصلهما معزول عن البحار القريبة منه مثل البحر األسود و حبر قزوين البحرية فهو 
زاجروس من جهة الشمال و يفصله عن االتصال بالبحر األبيض  وكردستانعنه جبال 

املتوسط و البحر األمحر جبال طوروس و هضبة بادية الشام و الصحراء السورية أما اجلهة 
الوحيدة اليت للعراق منفذ حبري فهي اجلهة اجلنوبية اليت يتصل ا العراق بالعامل اخلارجي عن 

 كم فقط من مصب ر شط 58  ـريق اخلليج العريب لكن ملسافة صغرية جدا تقدر بط
  .)1(ا  إىل مدخل خور الزبري غربالعرب غرباً

فهذه الوضعية اجلغرافية تسمى يف مصطلح قانون البحار بالبالد غري حمظوظة جغرافيا 
  .ة العراق مثل حالسبياًنسواء النعدام اتصاهلا بالبحار العالية بصفة كاملة أو 

 تبحث عن حلول مما جعل ذلك نظرا هلذه الوضعية فإن السياسية العراقية كانت دائماً-
 لسلوك العراق مع دول اجلوار، ذلك أن العراق أجنز قناة  البصرة الصناعية للتوسع يف حمدداً

، و رغم هذا احلل فإن املنفذ البحري للعراق يكمجرى مالح استخدام منفذ خور الزبري
  ألنه مل يستوعب أكثر من ثالث موانئ جتارية هي ميناء البصرة وأم قصر و خورضيقاًيبقى 

 الفاو و خور العمية والبكر، تقدر الطاقة اإلمجالية هلذه الزبري و ثالث أرصفة بترولية هي
 للبترول ورغم ضيق الواجهة  مليون طن سنويا175ً للسلع و  مليون طن سنويا115ًاملوانئ 
 جلزر التابعة لدول اجلوار و وقوعوا اتري كما سبق فإا تتميز بانتشار البحقيةالعراالبحرية 

هذه اجلبهة البحرية الضيقة على حبر شبه مغلق هو اخلليج العريب الذي يتصل بالبحر املفتوح 

                                                           
 ، رابطة اجلامعات"حمددات السلوك العراقي  مع دول اجلوار دراسة يف اجلغرافيا سياسة  " : حممود توفيق/د – )1(

 .16، ص 2004اإلسالمية،القاهرة  
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مما حيد من استعمال ،  )1( فقطملك20حوايل  الذي تبلغ فتحته ∗من خالل مضيق هرمز
ميكن غلق هذا املنفذ البحري بعمليات عسكرية حمدودة كزرع األلغام الواجهة البحرية ألنه 

أو بالسيطرة على مضيق هرمز الضيق بإمكانيات عسكرية بسيطة كما كان الشأن يف حرب 
 عندما دمرت اخلليج األوىل عندما متكنت إيران من وقف صادرات البترول العراقي متاماً

 ونفس األمر قامت به بريطانيا خالل حرب ،بكروخور العمية وال أرصفة البترول يف الفاو
اخلليج الثالثة بإحكام سيطرا بسهولة على املنفذ البحري العراقي خالل األيام األوىل للحرب 

 يف حالة احلرب ويف حالة السلم فإن اال البحري  حبرياً ليجد العراق نفسه حماصراً،كذلك
، % 16   أي ما نسبته ملساحة العراقملك700للعراق حمدود  كذلك ألنه ال يتسع إال بنحو 

 % 0,7 أي ما نسبته ملساحتهـا 2ملك 12000 ع يتسيرحبينما دولة مثل الكويت هلا جمال 
  )2(%  . 5.4  وقطر  %6  ،7 دولتني صغريتني مثل البحرين  نسبتهاو

حبري  فذ ألنه ليس هلا إال من تصدق عليه صفة الدولة غري احملظوظة جغرافياًراق إذاًعفال
 العراقحق  ل منللة اتساع اال البحري الذي يطل عليه هذا املنفذ مما قآوحيد ضيق و ض
نقل البترول ألن  أعايل البحار املفتوحة يف جمال نقل السلع و الصيد و خاصة يف الوصول إىل

ايل  أعفيما وراء  تركيا و األردن فإا كلها تقعاعد  ماالعراقيةسوق الصادرات البترولية 
 بناء أسطول حبري عسكري قوي ذلك أن البحار وإن هذا الوضع قلل من طموح العراق
 مليون جمند ألداء 3.5 جندي من أصل 2500تعداد القوات  البحرية العراقية مل يزد عن 

1997اخلدمة العسكرية سنة 
)3( .   

ة يسياس -يو يف اجل كبرياًوعليه فإن هذه الوضعية شكلت يف حرب اخلليج الثانية عنصراً 
عسكرية  واقتصادية العراق البحرية ملا هلا  من آثار  حتسني وضعية اليت استهدفت ةالعراقي

                                                           
ن   كلم  و كانت إيرا2مسي مضيق هرمز ذا اإلسم نسبة إىل اجلزيرة  اليت تقع فيه  تبعد عن الشاطئ  الغريب إليران حبوايل  - ∗

 م و بقي  بني مد و جزر بني العرب و 1100تسيطر  على املضيق منذ ما قبل  الفتح اإلسالمي  مث استوىل عليه العرب سنة 
التنافس الدويل يف اخلليج " رسالة ماجستري مصطفى عقيل اخلطيب بعنوان / ايران و السيطرة الربتغالية راجع يف تفاصيل ذلك 

 .، جامعة  القاهرة"العريب
ص " 1999 القاهرة دار النهضة العربية،"  والعاملية أمن اخلليج العريب يف ضوء املتغريات اإلقليمية " : حيىي حلمى رجب/د -)1(

34-41 
، 1992، القاهرة "ة وختطيط األمن القومي بالشرق األوسط واملنطقة العربيةـخريطة القوى السياسي:"  فتحي مصليحي- )2(

 .38ص 
 .19ص ،  املرجع السابق :حممود توفيق/ د - )3(
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ددات سلوك العراق مع جارته الكويت اليت كان العراق يطالبها دائماً بالتنازل له عن على حم
ربى  مث ئم مع قوته  ودوره كدولة كيتالجزيريت بوبيان ووربة لتوسيع واجهته البحرية مبا 

 سنة لكن موقف 90سعى بعد ذلك  إىل تأجري هاتني اجلزيرتني من دولة  الكويت ملدة 
الكويت كان دائماً رفض املطالب العراقية وهو ما يشكل عنصراً سلبياً يف موقف  الكويت 

  .  القانونية على أساس مبدأ حسن اجلوار كما سنوضحه الحقاًمسئوليتهجتاه العراق تتحمل 
ة فهي موجودة منذ العهد امللكي ب اجلغرافية العراقية اجتاه الكويت ليست جديدإن املطال

 سياسة -ال بقواعد القانون الدويل فقد استقرت اجليو واإلقليميةهي ال تتقيد حبدود السيادة و
 ما يفسر يران والكويت و هذاإلملواجهة االعراقية على توسيع اجلبهة  البحرية الضيقة الوحيدة 

 العراق حلربني مع هاتني اجلارتني، خاصة مع دولة الكويت الن احلرب مع وضخجزئياً 
يديولوجية خارجية خاصة بدول منطقة اخلليج بإجار من أمريكا وبريطانيا إإيران هلا أسباب 

استمرار والدول الغربية األخرى إضافة للعامل اجلغرايف  احمللي اخلاص بدولة العراق وهلذا 
لكويت لتحسني ظروف اتصاله بالبحر يرتكــز إضافة للعامل اجلغرايف يف مطالبته االعراق 

 و 1966سنوات إجتياحات جزئية للكويت على مبدأ احلقوق التارخيية و هذا لقيامه بعدة 
  )1(.1990 الكامل سنة االجتياح قبل 1973 و 1967

د توافق بني وجإن املوقع اجلغرايف للعراق كدولة حماصرة حبرياً وبرياً مع عدة دول ال ي
 - العراق مثل التقارب السوري صاحل ملمضادةسياساا مع السياسة العراقية وتشكل حماور 

 لدى دلَّإلسرائيلي و ا- و التركي ، األردين– الكوييت - والتقارب السعودياإليراين،
 نتيجة ذلك التقارب ضد مصلحته وهو ما أدى إسقاطهمن قابلية العراقيني هاجس اخلوف 

  .)2( اإلستراتيجية التالية-تبنيه ملفاهيم السياسة  إىل 
  

 في منطقة الخليجالعراقية السياسة االسترتيجية : المطلب الثاني
 

تيجية غري متجانسة فيما بينهما فبينما كانت لقد تبىن العراق عدة سياسات استر
ليت تقوم على  ااسترتيجية احلرب الوقائية هي األسلوب الذي تعامل به مع جريانه املباشرين

 باهلجوم على اخلصم ومباغتته حىت حيرم  من فرصة متلك زمام املبادرة للتغلب على ةأاملباد

                                                           
 .105 ، ص املرجع السابق :عبد اهللا األشعل/ د – )1(
 25 ص،  املرجع لسابق:حممود توفيق / د – )2(
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مشكلة احلصار البحري والربي، وهذا ما يفسر مبادرة العراق مبهامجة إيران يف 
  .02/08/1990 يف ة و اهلجوم على الكويت واحتياجها بصورة مباغت23/09/1980

هذه اإلستراتيجية تقوم ق استرتيجية القوة الرادعة مع الدول األخرى وبينما استعمل العرا
 يكون لدى الدولة أنار و ديد أي ــعلى التهديد باستخدام القوة املسلحة كوسيلة إجب

على العراقية إمكانات كافية من القوة املسلحة و هذا ما يفسر برنامج التسلح العراقي الضخم 
من موارد  % 50 صصصادية واالجتماعية إذ كان العراق خيحساب جماالت التنمية االقت

مبا يف ذلك  % 30 و10 يكون بني ميزانيته لإلنفاق العسكري بينما متوسط هذا املعدل دولياً
اليت يغطي مداها الدول   الباليستية  والبيولوجية والصواريخالكيماويةامتالكه لألسلحة 

لعنصر  على السياسة العراقية جعل البعض  يعظم قوة ، وأن تأثري  هذا اااورة حىت إسرائيل 
 يف العامل رغم خروجه  من حرب عالعراق  قبل حرب اخلليج الثانية بأنه ميلك اجليش الراب

  .مدمرة  مع إيران
تيجية التفتيت اجلماعي عرب التنوع اآليت الثقايف والديين ومل كما تبينت دولة العراقة استر

لصاحل قوة الدولة بل استغلته كسياسة لتقوية السلطة وإضعاف حتاول تفعيل هذا التنوع 
اتمع عرب إثارة وحتريض كل طائفة على اآلخرى عرب سياسات الترحيل القصري واصطناع 

يتميز بالتنوع من حيث اللغة و الثقافة واملذاهب الدينية فبينما توزيع سكاين عرب األقاليم 
لية اللغوية الثقافية ق فإن األ%80نصر العريب حوايل  الكربى من سكانه هم من  العاألغلبية

 فإن األكراد يعتربون القوة الفرس واآلشوريني و التركمانراد وـمتنوعة بدورها بني األك
 العراق و أم يف نفس  الوقت األكثر سكان  من %17األثنية الثانية إذ يشكلون حوايل 

انفصالية عارمة مما جعلهم عنصرا  لديهم نزعة  يف جمال املطالبة مبراعاة خصوصيام بلنشاطاً
حمددا يف سلوك السياسة العراقية فينظر النظام العراقي إليهم دائما على أساس أم مصدر 

ردية املوحدة كألجل إقامة الدولة الدائم لوحدته و متاسكه ذلك أم كلهم يناضلون ديد 
 مع تركيا أو تجاذب بعضهم روح التعاون  تو أحياناً يف تركيا و إيران و سوريا إخواممع 

 نتيجة ما عانوه منها من قسوة يف مع إيران أو سوريا انتقاماً من السلطة املركزية يف بغداد
ا على احلدود  اإليرانية الامهم حلبشيف قرية الكيماوي  إىل درجة قنبلتهم بالسالح املعاملة

 ريهالق مت إخضاعهم لسياسة التهجري مبساعدة  إيران يف حرا مع العراق   و قبل ذلك
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السليمانية و دهوك مما جعل   مبدن اربيل و1991قمع احلركة االحتجاجية و متردهم سنة و
  . حلمايتهم°36ظر اجلوي مشال خط العرض حالعراق خيضع لل
 يف بعض األحيان لألقليات كان والتطهريية  نتيجة هذه السياسة القمعية أنهو معلوم 
إبادة اجلنس البشري جرائم  دائماً يف عالقاته الدولية مبسائل حقوق األقليات و العراق يواجه

 مع الدول ااورة و استعمال ورقة األكراد ية سياسة العراق- اجليو مما شكل عنصراً دائماً يف 
 احلقوق الثقافية و اللغوية إىل درجة إقرار احلكم الذايت يف مناطقهم إعطائهم بعض  يف

حرصها و، كما كان هاجس األقليات عنصراً يف السياسة العراقية ركيا مثالًللضغط على ت
  .و اإلبادة  فيما يتعلق حبقوق األقلياتعراقعلى نفي ما يتهم به ال

إضافة للتنوع اللغوي فإن التوزيع السكاين للعراق يتميز من حيث الدين واملذاهب 
ن إمجايل  م% 97مية الغالبية الساحقة ، إذ تشكل الديانة اإلسالالفسيسفائية ةالدينية بالدول

 مث أقليات دينية مسيحية السنة من %20 و %60السكان موزعني على املذاهب الشيعية 
  كـس وأتباع الديانات األخرى كالصائبة واليزيدية والبهائيةذو واألورثونواألرم لنساطرةكا

   .% 3اليت متثل 
عة من األقليات غري اإلسالمية كما هو  إن مشكلة التنوع الديين يف العراق ليست ناب

 ألخريين استأثروا منطق األشياء بل املشكلة تتعلق باألغلبية املسلمة بني الشيعة والسنة هؤالء ا
بالثروة والسلطة على حساب الشيعة و هذا بفعل سياسة التمييز الطائفي اليت اتبعها النظام 

الذين ينظرون للشيعة على أم إيرانيني أو العراقي نتيجة سيطرة القوميني العراقيني السنة 
فرساً وليسوا عرباً و أن املذهبية يف العراق تتميز بتوزيع جغرايف جعل الشيعة يف جنوب البالد 

ل وبغداد صجبوار العتبات املقدسة يف النجف وكربالء و السنة يف املثلث األوسط يف املو
 التعايش فرص وانعدام االنعزاليةح التباعد وتكريس الرو ذلك على ساعديوالرمادي قد 

   .)1(بينهم
 إن هذا االنقسام املذهيب و احملاباة الرمسية للدولة العراقية يف سياستها للسنة جعلها تقع -

 بالطابور ووصفهمدراً لتهديد متاسكها و جتانسها حتت تأثري سياسة اعتبار الشيعة مص
 يف احتالل جزء منه خالل حرب يرانيةاإل نتيجة جناح القوات إيراناخلامس عند حرا مع 

                                                           
 .36 ص :  نفس املرجع -  )1(
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 اجلنوبيةوهذا ما يفسر اختيار قوات التحالف خالل حرب اخلليج الثالثة اجلبهة . اخلليج الثانية
ة بتنمية مبدأ اول سياسة الدولة العراقية ذيبي مل حتـل األثنـلبداية اهلجوم، وان هذا العام

ائقية عرب اإلمتيازات املمنوحة لفئة على املواطنة كمبدأ دستوري بل متادت يف تكريس الط
حساب أخرى وملنطقة على حساب أخرى، وهو ما يفسر الصراع الطائفي املستمر حلد اآلن 

  .يف العراق مبا يهدد حبرب أهلية، لغياب ثقافة املواطنة والتوازنات لدى اتمع
هذه  العراق  واالستراتيجيات اليت تبناهاإن ما ميكن استخالصه من حمددات السلوك 

 جعل اإلثينسياسة العراقية سواء العوامل اجلغرافية الطبيعية أو التنوع -باجليوفيما يتعلق 
العراق يف عالقات توتر دائمة مع جريانه وصلت إىل درجة احلروب املتتالية اليت مل تنتهي إىل 

لي و التركيز اليوم، األمر الذي ترك العراق يتحرك يف سياسته على ضوء الواقع اجلغرايف احمل
 الدول العظمى مبصاحلشكل مفرط دون األخذ بعني االعتبار العناصر اخلارجية املتعلقة بعليه 

 و هو ما يؤكد الفرضية اليت انطلقنا منها كون السياسة العراقية فيهاوعالقة وموقع املنطقة 
ستراتيجية جليو أو استهانت بالعناصر اأمهلتسياسية و غزو العراق أخذت بالعناصر اجليوغداة

  .تلكضحية سياسته  العراق يقع جعلو هو ما 
فلم حيضر ن تغيري سياسة العراق حنو جوانب تتعلق باجليوستراتيجية كان متأخراً جداً إ-

حربه مع قوات  النظام العراقي أن إعالنهلذا مل يشفع  األحداث وخضم بل اكتشفه يف له
بل كان من اجل الوحدة العربية القائمة قة التحالف ليس لتحقيق مصاحل عراقية إقليمية ضي

ترولية بني شعوب العامل اإلسالم وحتقيق عدالة توزيع عائدات الثروة البعلى معادلة الوطنية و
  ألول  كشفهكذلك، و)1(عدم تركها بني يدي األسرة احلاكمة يف دول اخلليج فقطالعريب و

 ما ترتب عن ذلك من إنودي و  سعإمارايت كانت بتمويل كوييت إيرانمرة أن حربه مع 
 مليار دوالر 70 قدرت الديون حبوايل إذ اقتصادياً  أرهقهديون هلذه الدول جتاه العراق

 مليار لدول اخلليج وحدها اليت رفضت جدولة ديوا مع العراق بل أعلنت  30أمريكي منها 
كيا و يوغسالفيا  أملانيا و ترفرنسا وعدم تقدمي أي قروض مستقبالً على عكس من ذلك فإن 

 خاصة، مما جعل العراق يفسر موقف دول اخلليج   مع العراق على جدولة ديواتاتفق
وكرد فعل على ذلك فإن ، عد عدواناً اقتصادياً عليه يموقف الكويت و اإلمارات بأن ذلك 

ار  ملي10 بقيمة  " مثن دماء جنوده "  يطالب اإلمارات العربية املتحدة بتسديد أصبحالعراق 

                                                           
(1)  - Yves Lacoste op cit P : 11 
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ستيالء اال، مث غزو الكويت وإيران دوالر و إلغاء ديونه لتعويضه عن احلرب اليت خاضها ضد 
  . مليار دوالر200و 100رصدا املالية يف العامل املقدرة بني  أبالقوة على ثرواا الطبيعية و

إن السياسة العراقية استهدفت وضع يدها على البترول الكوييت سوف  يعطيها مكانة  
زة يف السياسة الدولية للطاقة و داخل منظمة الدول املصدرة للبترول، وقد ساعد العراق ممي

من مطالبات العراق  )1(، املوقف الغامض للواليات املتحدة األمريكيةتلكه اتعلى اختيار
 األمريكي قف وحقل نفط الروميلة ففهم العراق املو ووربة بوبيانجبزيريتلدولة الكويت 
العراق إىل حرب أخرى إلرهاق قوته جلر  أن املوقف األمريكي كان مقصوداً خطئاً واحلقيقة

يران فكان ضد إ بعد النجاح النسيب الذي حققه من حربه و حتطيمها بصفة ائيةة ـالعسكري
، بل أن هناك من يشكك حىت يف أو تدمريهاالبد من البحث عن طريق إلاء هذه القوة 

  .)2(كان جزءا من اخلطة األمريكيةحقيقة شخصية الرئيس صدام بأنه 
إن كل العناصر السابقة يف السياسة العراقية داخلية لتحقيق مصلحة وطنية له، و مل يبلور 
يف سياسته عناصر خارجية إال بصفة عرضية تتعلق بتخبط القضية الفلسطينية ومراوحتها 

املغرب العريب  وكذلك تزايد السخط الشعيب يف دول الشرق األوسط أو يف )3(اــمكا
  . دوالر– على اإلمتيازات الكبرية لسالطني و ملوك البيترو

،  دويل ضده يف إطار زوبعة الصحراء السياسة العراقية انتهى إىل تكوين حتالفمآل لكن 
 عشر اليت مسحت يف النهاية للتحالف و تدخل األمم املتحدة بقرارات جملس األمن اإلثىن

 وهكذا كان مصري السياسة العراقية 1991 جانفي 15بتداءاً من الدويل باستعمال القوة ضده ا
  . يف دوامة مل تنتهي بعدأدخلتهاليت 

 أي بعد استراتيجي رغم ما تضمنته وضعية الفتقارها إىلففشل هذه السياسة يرجع 
العراق من جوانب صحيحة ومشروعة لكن على مستوى إدارة األزمة تراكمت األخطاء 

  الكتاب يتساءل عن السياسة العراقية بعد ل أحد  مما جع)4(و الكويتالقاتلة بداية من غز
أي أن   ؟)5(ألسئلة صحيحة  وحقيقية) إجرامية( قاتلة إجاباتأا أعطت هل تفحصها بعمق 

وضعية العراق قبل احلرب كانت جديرة بالدراسة لكونه كان يعاين من وضعية صعبة حقيقة 
                                                           

 .106 املرجع السابق ص: عبد اهللا األشعل/د-  )1(
 .58ص املرجع السابق ،: "ضايا العربيةحوليات الق" : عبد اهللا األشعل/د – )2(

(3)  - Yves Lacoste  op cit P : 9 
(4) - Ibid   p : 6  
(5)   - Claude permet  op . Cit p : 34 
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 خاطئاً وهو ما يدعم افتقار العراق لبعد النظر كاني لكن اختيار وسيلة املعاجلة هو الذ
استراتيجي الذي كان ميكنه من إخراج مطالبه يف شكل مقبول بينما سلوك  -والتحليل اجليو

 سيناريو وجود ثورة داخلية يف فافتعل الكويت هالعراق أظهر ختبطاً  كبرياً مباشرة بعد غزو
دد  طالبوا تدخله حلماية ثورم وإعالن  الوحدة الكويت على األسرة املالكة وأن الثوار اجل

الفورية مع العراق وكذلك فإن ما يثبت ختبط العراق بعد عملية الغزو وعدم وجود خطة ملا 
التدين  وتغري سلوك الرئيس صدام حنو اإلسالميةبعد فعلته أنه أعلن التمسك مببادئ الشريعة 

ممارساته السابقة  يف إطار  لشعوب بينما اإلسالم كوسيلة سياسية لكسب تعاطف االستعمال
يما سمن اغتياالت الا عاناه  وماإلسالميسياسة  حزب البعث الالئكية والتضييق على التيار 

  .إيران  يف اإلسالميةري مثال  على ذلك وقوفه حائال ضد الثورة خعية وييف الطائفة الش

تيجى لدول التحالف استرالتحليل الجيو: لمبحث الثالثا
 :العراقضد 

 

إن حجم التوافق الدويل الذي ظهر بني القوى العظمى يف العامل مبناسبة حرب اخلليج 
الثانية مل يكن معهوداً يف مسرية العالقات الدولية املعاصرة السيما بني الدول الدائمة العضوية 
يف جملس األمن حىت ظهر للوهلة األوىل أن األمم املتحدة وجدت الطريق الصحيح لتطبيق 
ميثاقها على الواقع بصورة مثالية كما اندمج يف هذا التوافق الدويل بلداناً قوية اقتصادياً 
وعسكرياً مل تكن عضواً يف جملس األمن مثل أملانيا واليابان وايطاليا ودول أخرى هلا دور 
إقليمي يف منطقة الشرق األوسط مثل مصر والسعودية لكن سرعان ما تالشى األمل يف هذا 

ق الدويل الظاهري إذ اكتشف فيما بعد أنه كان جمرد أمل العالقات الدولية، وبدى أنه التواف
 تشكيل نظام دويل جديد كما روج له لصاحل مل يكن توافقاً مبىن على أسس إستراتيجية

عقب اية احلرب الباردة بل أن اإلتفاق احلاصل كان على مسألة خاصة حمددة مكاناً وزماناً 
 ظرف خاص هو اعتداء دولة على دولة جماورة صغرية مساحة يفاألوسط هى منطقة الشرق 

وسكاناً لكنها غنية باملوارد الطبيعية البترولية وىف زمن إستراحة املتحاربني الستعادة أنفاسهم 
  . الستكمال صراعهم بوسائل جديدة 

عظمى إن هذا التوافق مل يكن استراتيجياً بني أطرافه وظهر أن لكل طرف من الدول ال
إستراتيجية خاصة باملنطقة تتباين وتتعارض مع إستراتيجية األطراف األخرى وهلذا اختلفت 
الرؤى من جديد مرة أخرى بني نفس األطراف املتوافقة مبجرد دحر العراق من الكويت 
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وظهر أن طرفا من القوى املتوافقة يريد االستحواذ على الفريستني الكويت احملررة والعراق 
ا يزخرا به من عناصر قوة اقتصادية كما سبق تبياا فأعلنت الواليات املتحدة احملتل مب

 عقابا على غزوها و الدولة املعتدية احملررة عربونا لتحريرها األمريكية نيتها يف احتواء الدولة
فني معها ما حيفظ ماء وجوههم فظهر الصراع من جديد لأي أن أمريكا مل تترك للمتحا

 تسخن أن اقتربت بل على العكس لقد تنتهدة مل رذهان أن احلرب البابشكل شرس أعاد لأل
  حق النقض يف جملس األمن مدعمة من أملانيا القوية اقتصادياًباستعمالعندما لوحت فرنسا 

  .  ينبأ بعودة احلرب الباردة على األقلخاصة و أن روسيا وقفت موقفاً
 الذي عرفته العالقات القصريسل ن بعد شهر العان متعارضتا ظهرت إستراتيجيتهلذاو

كية الربيطانية يتيجيتني ممثلتني يف اإلستراجتية األمراأنه من املهم حبث هاتني اإلسترالدولية  و
 حذومها يف حذا األملانية ومن - ومن تبعهما يف احلرب على العرق و اإلستراجتية الفرنسية

 القوة و هو ما نتعرض له الستعمالوء جلتطبيق كل التدابري السياسية و احللول السلمية قبل ال
  :يف املطالب التالية

 

 البريطاني - األمريكييستراتيج الجيو التحليل  :ولالمطلب األ
  :ق بداية و نھايةا القوة ضد العرالستعمالالمؤيد 

 

م عالقاا التارخيية باملنطقة إن هذا التيار متثله باألساس أمريكا و أن بريطانيا حبك
، وهلذا سوف نركز على املوقف تابعة ومكملة للسياسة األمريكيةن سياستها بأمريكا فإو

  : املوقف الربيطاين باعتباره تابعا يف الفرعني التالينياألمريكي باعتباره فاعال وعلى 
  

ستراتيجي األمريكي لمنطقة مفھوم التحليل الجيو  :الفرع األول
 : الخليج 

 

وإمنا  لشرق األوسط ليست وليدة حرب اخلليج الثانيةكية بالنسبة ليإن اإلستراتيجية األمر
 بعنصرين مها تأمني محاية إسرائيل من دول الرتباطهاهي أقدم من ذلك بكثري وهي مستمرة 

 األمريكي من هذه املنطقة بالذات ألن ادقتصلالاجلوار العريب و تأمني مصادر النفط الالزمة 
لقوى املنافسة هلا خاصة الصني العمالق  ولقرا من ااقتصاديادوهلا ضعيفة عسكريا و

كية حىت ي، وهلذا فإن اإلستراتيجية األمرليابان وروسيا وأملانيا وفرنساا اجلديد واالقتصادي
عظم ميثل حموره روسيا و أملانيا أطر خب استبدل ولو زال اخلطر السوفيايت التقليدي القدمي لكنه
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كية ي اإلستراتيجية األمرا حمللوابتكرك وفرنسا الذي يطلق عليه قلب العامل، ونتيجة ذل
ق على منطقة دول اخلليج العريب مبعىن أا مهددة ب درجة الذي ينط360 اخلطر بنسبة حمصطل

وأا مفتوحة أمامه إىل أمد غري  اجتاهخبطر يأتيها من كل مصدر و يهب عليها من كل 
 وعدم استمراراليات املتحدة  تربر به الو الذي فمفهوم اخلطر الشامل املستمر  هو)1(معلوم
جيتها يف املنطقة مهما كانت الظروف و التحوالت و ذلك عن طريق القواعد يتا إسترانقطاع

العسكرية والتحالف السياسي مع أنظمة املنطقة خاصة بعد اهلزة اليت أحدثها غزو العراق 
   .هلذه اإلستراتيجية نفسا ثانياأعطى  الذي للكويت
ية كان هدفها حترير الكويت كموقف دويل متوافق عليه لكن  حرب اخلليج الثانإن

 حتت إشرافها و سرعة تدخلها بأكثر من متت هيمنة أمريكا على العمليات العسكرية اليت 
 ألف جندي جعل هذه احلرب حتيد عن هدفها من حترير الكويت احملبذ من اتمع 100

 صقور البيت  اختذه)2(العراق كقرار أمريكيطيم و ختريب  حتالدويل ممثال يف األمم املتحدة إىل
كية اليت ال تقف دوا يرباطورية األمرماألبيض الذين تشبعوا مبقوالت الغرور بالقوة إلقامة اإل

 اووجدو )3(حول صراع احلضارات هنتجنتونقواعد القانون الدويل كما حددها صامويل 
 آمنوا ا فأصبحوا  بسياستهم تلك حرب اخلليج الثانية  فرصة لتنفيذ تلك املقوالت كعقيدة

 أو األصولية "القرن األمريكي اجلديد روعـمش"أقرب إىل الفاشية أو النازية اليت يطلق عليها 
  .كية اليت جتسد مفهوم اإلستراتيجية األمريكية اجلديدةيالدينية األمر

 كون منصقور البيت األبيض تتأركان النظام األمريكي اليت يطلق عليها  جمموعة إن -
أخريا نت سكوكروفت وكولن باول ور وبديك تشيينالرئيس بوش االبن وجيمس بيكر و

خر من آالتيار احملافظ التقليدي مث جاء بعدهم عدد أيضا الذين يطلق عليهم  جون ستونو
املسؤولني يف البيت األبيض كنواب لألولني يطلق عليهم احملافظون اجلدد يتزعمهم بول 

                                                           
(1)   - Anthony H.cordesman " The Gulf and the west : strategic relations and 

military realities " edt: west F. Press Mancyl 1988 p: 396-410. 
(2)  - Antoine Sanguinetti «  de la frappe maissive et du Genie militaire «  le 

monde diplomatique N° 444- Mars 1991, P 7 
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إليون إبرامز الذين كلهم  وريتشارد بريل وجون بولتـون وايس ودوجالس فتيزوولفو
    .)1(ميارسون مهمات تتعلق هلا عالقة بالبنتاغون 

حذر منه الرئيس  هؤالء الذين يصلح حبسب تكوينهم و عقيدم مجعهم حتت ما
 و  الترابط بني الدولة و دوائر األعمال الكربى"زاور من خطر تصاعدياألمريكي األسبق إ

ؤالء هي   ه عقيدأنذلك  )2( غري مقدس يهدد الدميقراطية ذلك حلفاًباعتبار" ناعة السالح ص
 من التدخل بقوة يف العامل و أمريكا ابنسحامرار سياسة خارجية نشيطة و عدم استضرورة 
 الفراغ الذي تتركه أمريكا ئحتاد السوفيايت ألن هناك قوى أخرى سوف متلاإل ايارلو بعد 
حتاد السوفييت ومن بينها غات اليت تركها االا الفرلئ بل أنه على العكس جيب مبانسحاا
، أي أن هدف السياسة األمريكية حسب بول و ولفوتيز هو منع ظهور أي قوى العراق

 استعمال األمر استدعىأخرى تنافس الواليات املتحدة على املسرح الدويل وذلك حىت إذا 
حتدي أمريكا إن على املستوى الدويل أو اإلقليمي و هو ما القوة ملنع أي منافس حمتمل على 
 الكويت باحتالل فرصة إعالن اية احلرب الباردة انتهازينطبق على العراق الذي أراد 

أمريكا بتصفية أثار  اإلحتاد السوفيايت وانشغال الفراغ الذي حسبه تركه لئتشكيل قوة ملو
  . احلرب الباردة

 خطر الشيوعية خبطر باستبدال تطوير عقيدم استطاعواد إن تيار احملافظني اجلد 
  سبتمرب بسبب عدم تدخل أمريكا بشكل كاف11 حداثأوقوع قد فسروا اإلرهاب و
يدللون على ذلك بأنه لوال خروج أمريكا من  العامل بعد احلرب الباردة وعلترتيب أوضا
 أدى ماحلل مشاكلهم بأنفسهم  األفغان اإلحتاد السوفيايت منه وترك انسحابأفغانستان بعد 

ويذكرون يف الرد على املنادين بعدم تدخل أمريكا  .إىل صعود طالبان و ظهور تنظيم القاعدة
 إىل حطام مركز وايف البالد البعيدة اليت ال تعين أمريكا يف شيء يقولون للرد على ذلك أنظر

أن تكون  زيادة تدخل أمريكا و احلل هو يفأنمما يعين   )3(التجارة العاملي و مبىن البنتاجون
 البلدان مثل ما هو حاصل يف أفغانستان والعراق  احتالل و بالقوة ستها أكثر توسعاًاسي

                                                           
(1)  - Norman Birnbaum  le monde diplomatique.  Op. Cit p: 6 

 .43املرجع السابق، ص  :حممد ريايض/ د – )2(
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 عن طريق التلويح باإلصالح السياسي يف منطقة باألساليب السياسية إذا كان ذلك كافياً
 ات حكاماًنتخاباال تفرز هذه أن دميقراطية شريطة انتخابات عن طريق ، الشرق الوسط
كية عندما فازت منظمة محاس ي، و قد تأكدت هذه العقيدة يف السياسة األمرموالني ألمريكا
 احلر اختيارهالضغوط اليت متارس على الشعب الفلسطيين لعقابه على  الربملانية وباالنتخابات

  .  الدميقراطي مبنع املساعدات عنه بل جتميد األرصدة  املاليةو
كية على الوطن العريب واضحة جدا إىل درجة ي اإلستراتيجية األمر إن انعكاسات عناصر

ون ئأن أصبحت هناك عقيدة مكرسة يف اإلدارة األمريكية على أنه جيب التدخل يف الش
 و أن ألمريكا احلق يف التدخل يف هذه  حملياًالداخلية العربية و اإلسالمية  اليت ليست شأناً

  : كية التاليةيالقوى اليت تؤثر على املصاحل األمرهور تلك ظاملنطقة من العامل ملنع 
أو عسكرية أو  نفط اخلليج بثمن معقول دون شروط سياسية تأمني منفذ مضمون إىل-أ 

  . اقتصادية
  .  جتاري مستقر مع الدول املنطقةن اإلبقاء على ميزا-ب 
 أسواق املال العمالت يفول من الودائع وستقطاب املنتظم و الدائم لفوائض تلك الداال  - ج

  .األمريكية 
 متتني العالقات السياسية و العسكرية مع دول الشرق األوسط مبا خيدم محاية إسـرائيل  -د

   .)1(ساسسرائيل باألإة ترضي يو إجياد تسوية سلم
إن املفهوم األمريكي هذا الذي يطلق عليه القرن األمريكي اجلديد جيعل من الدول 

ذي برر به احتالل ـدمي الـيرجعنا إىل املفهوم القهلا و  مالكالعربية واإلسالمية بالد ال
 الداخل اإلسالمي فإن ري و أن أمريكا لو مل تتدخل لتغي Noms – landsاملستعمرات 
تغريها من الداخل مما جعل نورمان بودورتيز الداخل سوف تأيت ألمريكا ذاا وإفرازات هذا 

عوب العربية و اإلسالمية ألن أمريكا تواجه قوى  إىل حرب عاملية رابعة مع الش صراحةيدعو
الدول اليت تساند اإلرهاب و أن أول خطوة يف هذه يل وخطرية تتمثل يف اإلسالم الراديكا

االجتاه الصحيح حسبه، هي توجيه الضربات اإلستباقية هي اإلطاحة بالدكتاتوريات اليت هلا 
 أمريكا أن ال تنتظر حىت يقترب اخلطر علىمل حيتمل تزويد اإلرهابيني ا وأسلحة دمار شا

                                                           
(1)  - Anthony H. Cordesman Op. Cit, P 174           
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مات الدولية أي أن نظاملنتظار موافقة الدول واعدم اقية وببل عليها استعمال الضربة اإلست
   .)1(شكل فرديبيكون ألمريكا حرية التصرف 
بق جمرد عقيدة يدعو إليها املنظرون ويؤمن تكية اجلديدة مل يإن عناصر اإلستراجتية األمر

عرب وسائل األعالم اليت   بل حتولت إىل خطط عسكرية شاهدها العامل يف الواقعا السياسيون
وهكذا مت  )2(اخلليج جندت لذلك يف إطار اإلعداد املعنوي للتحرك األمريكي يف أزمة

العدوان على العراق واحتالله نتيجة حلرب اخلليج الثانية يف إطار استمرار اإلستراتيجية 
بنفس التدرج و  نورمان بودورتيز و ساقها ئمة بنفس التربيرات  اليتكية الشاملة و الداياألمر

العراقي من حتالف بني النظام  مكافحة اإلرهاب خوفاً  يف إطار2001 سبتمرب 11الترتيب بعد 
منظمات اإلرهاب الدويل لتمكينهم من أسلحة الدمار الشامل و برئاسة الرئيس صدام حسني

نتيجة هذه العقيدة مت احتالل بلد كامل و حطمت كل اليت يعتقد وجودها لديه أي أنه 
مقومات احلياة احلديثة فيه رد ختمينات عن وجود أسلحة الدمار شامل و ختمينات بتسريبها 
للمنظمات اإلرهابية و قد مت ذلك كله دون احلصول على أي موافقة من اتمع الدويل أو 

  . افظون اجلدد ه احملفذات الدولية كما اعتقده نورمان وناملنظم
جية اهليمنة يكية يطلق عليها بعض الكتاب مصطلح إستراتيجية األمريإن اإلسترات

ومتطورة من   خمططات للسيادة العاملية مدروسة وهذه اإلستراتيجية قائمة على)3(كيةياألمر
  . خالل إحكام قبضتها على بعض املناطق يف العامل ومن أمهها منطقة اخلليج

ة األمريكية تقوم على استخدام القوة من أجل اهليمنة على املنطقة ألجل إن اإلستراتيجي
ة هلا يف هذه املنطقة ءوسط و تطويق القوى املناوالء على مصادر الطاقة يف الشرق األيستالا

 السيما االقتصاديةالسيما أوربا وشرق وجنوب آسيا، دف تأمني اإلنتاج و تقليل املخاطر 
والصناعة احلربية ، و إضافة  صناعات املختلفة وخاصة صناعة النفطخطر البطالة بتشغيل ال
حكامه بتأمني استمرارية  ونزعة  بالقوة لدى الشعب األمريكيلذلك فإن هناك شعوراً

                                                           
   .40 املرجع السابق، ص :حممد كامل/ د – )1(
اإلدارة األمريكية ألزمة اخلليج الثانية كنموذج إدارة األزمات السياسية بالنظام العاملي  " : وهيب، السيدحممود/ د – )2(

 . و ما بعدها88، ص 1996، جامعة حلوان، القاهرة "اجلديد
 جانفي 159، جملة السياسة  الدولية، العدد  "دة  يف امليزان اجليو بوليتيكي الغريب الواليات املتح: " حممد رياض/د – )3(
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 من الطموح املمتزج بالغرور بالقوة إلقامة اإلمرباطورية الزعامة العاملية، فولد ذلك نوعاً
كم و ذلك مبناسبة حرب اخلليج الثانية والثالثة ، فتلك األمريكية خاصة منذ تويل آل بوش احل

هي عناصر اإلستراتيجية األمريكية العاملية اليت جوهرها هو استعمال القوة العسكرية 
تطبيقات هذه اإلستراتيجية  يف حرب  ومصدرها هو عقيدة أركان النظام األمريكي و أن من

 خدمة طبيق على العراق خاصة لكنها يفاخلليج على العراق برزت عناصر فرعية حملية الت
جية األمريكية يف منطقة اخلليج ي، فما هي العناصر املشكلة لإلستراتالعناصر الرئيسية السابقة
  ؟ مبناسبة حرب اخلليج الثانية

 هو إعادة صياغة اتمع العراقي مبا يضمن إزالة أو على األقل إلضعاف هويته :أولھا -
ما استنتجت أمريكا أا هي سبب مناهضته إلسرائيل و ألمريكا و هو العربية اإلسالمية اليت 

يفسر طريقة صياغة الدستور العراقي و ما أثاره من نقاش حول نقطة متعلقة بعروبة و إسالم 
  ؟ينتمي للعروبة واإلسالم فقط  من الشعب العراقي اًالدولة و اتمع العراقي أو أن جزء

  . على نفط العراق وكل نفط املنطقة ستيالءيتعلق باال اقتصادي :ثانيھا -

 تأكيد هيمنة أمريكا على العامل من خالل سيطرا على أهم منطقة اقتصادية:  ثالثھا -
 وحضارية يف العامل و أن اختيار العامل العريب ومنطقة اخلليج بالذات كمسرح للعمليات يعترب

تأمني تبعية العامل العريب وحكامه وإسرائيل  إلظهار الدور األمريكي ولتأمني محاية  مثالياًأمراً
  . )1(لسياسة أمريكا

  

 : كيةي إستراتيجية األمرلجيولالمبادئ التي تؤسس  -أ
 

التكنولوجي و العسكري فقط  بل اللقد ظهرت حنكة أمريكا و تطورها ليس يف ا 
 وبعناصرها مهافهوة و إخراج إستراجتيتها مبغيف جمال إدارة أزمتها مع العراق من خالل صيا

احلرب ضد يف  يف إدارة األزمة و بعد ذلك هاتاستعملة السابقة يف شكل مبادئ قانونية طرياخل
تكيف مع الشرعية ، وقد متثلت هذه يالعراق ، يف إطار سعيها جلعل سلوكها يندمج و 

الدفاع ادة استعمال القوة و أال قيد عليها يف استعماهلا بشكل منفرد  مت تأسيس راملبادئ يف إ
عقيدة بوش املتمثلة يف الضربة اإلستباقية مث مبدأ ضرورة مكافحة ل الشرعي الطبيعي تطبيقاً

 لعقيدة  مبدأ التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ألسباب إنسانية تطبيقاًاإلرهاب و أخرياً

                                                           
 .41-40 ص ، املرجع السابق،"حوليات القضايا العربية " :عبد اهللا األشعل/  د- )1(
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ا القرن األمريكي اجلديد الذي يتيح ألمريكا التدخل يف كل نقطة من العامل تتطلب مصاحله
  . ذلك و هذا عن طريق قواا يف حلف األطلنطي الذي متت عوملته

  

 القوة استعمال دولة واحدة ع ما يمنًأنه ال يوجد قانونا  :أوال
 : لحماية مصالحھا

 

هلم  ية اليت حتددمليس هناك من شك أن من يقررون يف أمريكا و املؤسسات العل
 2 ميثاق األمم املتحدة السيما املادتني جيهلون مضمون وأحكامال مسارات السياسة املتبعة 

 ضد سالمة أراضي واإلستقالل  القوة أو استعماهلا فعالًباستعمال اليت متنع التهديد 4و
، هذا املبدأ املستقر يف  ال يتفق مع مقاصد األمم املتحدةاسي للدول األخرى بشكليالس

نظام العام الدويل مما جيعلها من  من الاًقة به تشكل جزءلتععد املاالعمل الدويل وأصبحت القو
 حلفظ السلم يف كأداةة القانون الدويل فيظ وتأكيد الدولية وللعالقاتالقواعد اآلمرة املنظمة 

   .)1(العالقات الدولية
  للشرعيةستعملت قوا املنفردة بشكل مفرط فإا تعترب ذلك مسايراًالكن أمريكا اليت 

 .       الدولية

هاء القانون الدويل املنظرين للسياسة األمريكية  هو األستاذ إذ حسب رأي أحد فق
فإن استعمال القوة األمريكية يف العراق مت يف إطار  " Michael  Glenon   ميخائيل قلينون"

  من ميثاق 4 و 2ن املادة  أو ، مشروع ألنه ال توجد قواعد متنع اللجوء الستعمال القوة 
نه ال مكان لوجود مانع للحرب ضد العراق ألنه يف غياب  األمم  املتحدة أصبحت ملغاة و أ

ما مينع بصفة واضحة استعمال القوة فإن سلوك الدولة ال يتم  تقييده حتت أي مربر أي على 
قاعدة األصل يف األشياء اإلباحة فلذلك يباح للدولة استعمال قوا و يكون ذلك أمراً 

س املؤرخ يف ت الدولية يف قضية اللومشروعاً  طبقاً حلكم احملكمة الدائمة للعدل
07/09/1927 )2(.  

                                                           
 دراسة نظرية  تطبيقية على  األحداث الدولية النظام العاملي اجلديد بني احلداثة و التغيري، " : رجب عبد املنعم متوىل/د – )1(

 .301، ص 2003اجلارية، دار النهضة العربية، القاهرة 
(2)  - Mary Ellen Q’connell «   la doctrine Americaine et l’intervention en iraq  » in 

/ afdi xlix 2003, cnrs  editions , paris 2003 , P   :4  et 5. 
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و يؤسس هذا الرأي يف إلغاء وسقوط املواد اليت متنع اللجوء واستعمال القوة إىل عدم  
ن هناك حاالت كثرية مت استعمال القوة العسكرية فيها أ و ،العمل بتلك النصوص مدداً طويلة

 أنشأ قاعدة عرفية جديدة بقبول استعمال القوة مما جيعل سلوك الدول يف العالقات الدولية قد
ق قد ألغيت جراء عدم االستعمال ونشوء وأن القاعدة التشريعية املنصوص عليها يف امليثا

 معارض هلا وقد متسك ذات الكاتب يف االجتماع السنوي للجمعية األمريكية للقانون عرف
القاعدة القانونية إذا ماتت فإا ال  بنفس املوقف مؤكداً أن 2003 أفريل 5 و2الدويل بتاريخ 

تب موقف إدارة جملس األمن للقضية  ا هذا الكاستهجن كما ،ميكن أن تبعث من جديد
العراقية  الذي يعتقد أنه هو الذي رخص استعمال القوة يف العراق دون أن يكلف نفسه عناء  

مية قد زالت و إن  إن قيود استعمال القوة القدم ال،أالبحث هل حقيقة أن هناك ترخيص 
 .ن تعترضها قاعدة قانونية أو هيئة دولية ماأالواليات املتحدة هلا أن تعمل ما تشاء و ال ميكن 

إن القيد الوحيد الذي ميكن أن يكون هو ترخيص املنظمات اإلقليمية القريبة من موقع 
   )1(.التدخل مثل ترخيص احللف األطلسي باستخدام القوة يف كوسوفو

ء األمريكان املؤيدين لسياسة بالدهم يؤسسون ذلك على بداية تكوين نظام ن الفقهاإ 
 تسمح قواعده  Nouveau systeme de droit international قانون دويل جديد

 مثل حلف األطلنطي أن تتدخل  بدون أي رخصة من جملس األمن و أنه اإلقليميةللمنظمات 
 إقليميةحتديد الستعمال القوة من أي منظمة مبناسبة احلرب ضد العراق  فإنه ال يوجد أي  

  .ن العراقيأ معنية بالشإقليميةحىت جامعة الدول العربية كمنظمة 
غري منطقية حىت مع نفسها إذ أنه حسب هذا الفقيه المن خالل هذه  اآلراء اخلطرية و 

لسياسة فإن العالقات الدولية تصبح ختضع ملنطق القوة وليس لسلطان القانون وأنه تربيراً 
كما أنه يتناقض السياسة ،  لصاحل هذه  قواعد القانون الدويلجيري تطويعاهليمنة األمريكية  

لف األطلسي بالنسبة فبينما يقبل وضع شرط الستعمال القوة و هو الترخيص  من احل
أننا ال و، قليمية يعنيها مصري العراقإلكوسوفو فإنه يتجاهل جامعة الدول العربية كمنظمة 

أي مربر أو تأسيس  قانوين ملعاجلة  قضية العراق كحالة  خاصة اللهم إال  املربرات جند  

                                                           
(1)  - Michael Glenon «  Self- Defense in an Age of terrorism »  proceedings of the 

American  society of international law vol 97.2003, P 150. 
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ا أمثل هذه اآلراء  إال بتقدير و وصف السياسية  الناجتة عن األحادية القطبية وأنه ال ميكن 
  .خارج القانون

  

 Preventive Defense De Droit : الدفاع الشرعي الوقائي:ثانيا
 

ي ألمريكية  تأسيس تدخلها يف العراق على مبدأ الدفاع الشرعي الطبيعحتاول اإلدارة ا
 فعالً  عليها فإن ذلك ال مينعها اعتدىلو مل يثبت أن العراق  لوقائي  الذي يعين أنه حىت واو

ا املهددة من طرف العراق يعد تطبيقاً قانونياً سليماً حلقها الطبيعي صاحلهمن التدخل محاية مل
  .بها من ديدات العراقي يصميكن أن  ملا اتقاًءي يف الدفاع الشرع

 هو املنظر هلذا املبدأ يف السياسة األمريكية لكونه John yoo   يعترب الفقيه جون يوو
 من ميثاق األمم 51 يف إدارة الرئيس بوش عند اجتياح العراق الذي يفسر املادة ضواًع

 تعرض أي عضو يف األمم املتحدة املتحدة اليت تنص على أن أحكام امليثاق ال ميكن أن
عتدائه ا مل يثبت لعدوان مسلح لكن كيف يفسر استعمال القوة  العسكرية ضد العراق الذي

  على الواليات املتحدة األمريكية ؟ 
 بأن 51 الواردة باملادة  naturalالطبيعي  يفسر عبارة john yooإن الفقيه جون يوو 

 ا الدفاع الشرعي الوقائي واضعي ميثاق األمم املتحدة قصدواpréventive الذي يعد 
صورة جمسدة للقانون الطبيعي يف الدفاع الشرعي و أن هذه الصورة من الدفاع الشرعي متت 

 حيث اشترط ذه املناسبة يف الدفاع الشرعي 1837 سنة Carolineممارستها يف قضية 
د ديد وشيك الوقوع و  بوجوـ أن استعمال القوة جيب أن يكون ضرورياً: شرطني مها 

أن يكون الرد على التهديد الوشيك متناسب أي أن يكون القدر من القوة املستعملة يتفق مع 
   .إزالة التهديد و اخلطر

يف  فحسب هذا التفسري ملبدأ الدفاع الشرعي الوقائي أنه ميكن ألي دولة أن تقدر أن
 لألسلحة أو تسمح بإقامة قواعد مصنعاًسلوك دولة جماورة هلا أو حىت بعيدة عنها عندما تبين 

 من شباا كسياسة داخلية للقضاء على  كبرياًعسكرية على إقليمها أو عندما جتند عدداً
البطالة فإن مثل هذه السلوكات تسمح لدولة جماورة هلا أو بعيدة عنها أن تتدخل يف شؤوا 

 ، و أن هذا  وقائياً شرعياًدفاعاًبالقوة العسكرية إلزالة تلك املنشآت على أساس أن ذلك يعد 
التفسري يتالءم مع مسلك الواليات املتحدة األمريكية يف استعماهلا القوة ضد العراق الذي 
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يهدد الواليات املتحدة األمريكية بأسلحة الدمار الشامل اليت ميكن أن يسرا للمنظمات 
 بفعل اعتداءاته املتكررة على شعبه ن و له نزعة عدوانيةمتاإلرهابية و أن النظام العراقي غري مؤ

، أي أنه مت تفسري اخلطر أو التهديد ية و على جارتيه إيران مث الكويتباألسلحة الكيماو
األمثلة اليت يضربوا ال يوجد أن العراق اعتدى على خالل الوشيك غري املباشر ألنه من 
  .الواليات املتحدة األمريكية 

ه للدفاع الشرعي الوقائي لضبط وحتديد عنصر  إن الفقيه جون يو يعرض نظريت-
 وهل أن هذه االحتمالية تتزايد هل أن العدوان حمتمالً ؟: د الوشيك بتوفر املعايري التاليةالتهدي

مث ما مدى اتساع هل أن الطرق الدبلوماسية ميكن أن تعاجل هذه التهديدات باستمرار ؟ و
  )1(.؟اخلطر

 الدفاع الشرعي الوقائي أن الدولة اليت تستطيع الرد أي أنه يريد أن يقول لتحديد مفهوم
 يف للفوضى الدولية و هذا يؤدي للتأسيس على التهديد و اخلطر فإنه ال ميكن مهامجتها أبداً

  )2(.استعمال القوة يف العالقات الدولية
 إىل حد املطالبة بإعطاء أمريكا ومن حيذ حذوها )3(وقد ذهب بعض الفقهاء األمريكان

اصا والقول بأن مبدأ الدفاع الشرعي احلايل غري مناسب للواليات املتحدة األمريكية وضعا خ
لس وا مبدءا خاصا م وأنه جيب على جموأنه جيب على الواليات املتحد وحلفائها أن يطور

 ىاألمن أن يقرر أكثر فأكثر إجراءات ضد اإلرهاب، أي تكوين قواعد ومبادئ خاصة تتماش
املتحدة وحلفائها، بينما ويف نفس الوقت فإن ميثاق األمم املتحدة وهيئة مع سياسة الواليات 

  .بقية الدول األخرىحيتفظان بسلطاما إجتاه جملس األمن 
إن أمريكا بتربير سلوكها باستخدام  القوة يف العراق على أساس مبادئ القانون  الدويل 

والعمل الدويل لتفسري وتطبيق قواعد غري مقبولة ألا غري منسجمة مع املستقر عليه يف الفقه 
القانون الدويل املتعارف عليها، مما يؤكد أنه مهما إجتهد الفقهاء  األمريكان لتأسيس سياسة 
بالدهم على أا تعتمد على قواعد القانون الدويل وجعلها تتفق مع الشرعية الدولية فإن ذلك 

                                                           
(1) - John yoo " international law and the war in iraq " AJIC vol 97, 2003, p: 574.    

 دار ،" دراسة مقارنة بالنظام اإلسالمي–ألمريكية والقضايا الدولية املعاصرة نظام اهليمنة ا" : حممد السيد حسن داود/  د- )2(
 .35ص،2003 العربية، القاهرة النهظة

(3)  - Jane stramseth “law snd farce after iraq: a transitional mament” Ajic.vol 97, 

2003, p:639. 
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ناد على مبدأ الدفاع الشرعي فإنه الذي حاول اإلست" ووجون ي" غري ممكن وقد الحظنا أن 
مل يناقش إال وضع معايري إلستعمال القوة من وجهة نظر خاصة به هو فقط، مما يؤكد عدم 

  . األمريكيالغزووجود أي قاعدة حمددة تربر 
فاع الشرعي  على مبدأ الد إن تربير استعمال القوة ضد العراق ال ميكن أن يقوم إذاً-

السودان وأفغانستان و  ألمريكا يف استعمال القوة ضد كل من ليبيا أنه حىت السوابق الدوليةو
كانت تستند حسبها ليس على خطر أو ديد وشيك بل على حوادث واقعية يف قضية 

عتداء بل أنه حىت ا، بينما يف احلالة العراقية فإنه مل يثبت وجود أي  سبتمرب11لوكريب أو 
 ، كما ال  تروج هلا أمريكا مل يثبت وجودها مطلقاًأسلحة الدمار الشامل العراقية اليت كانت

عتبار دفاع العراق عن جماله اجلوي يف بعض احلاالت املنعزلة و البسيطة عندما كانت اميكن 
الطائرات األمريكية و الربيطانية متارس احلظر اجلوي عليه يف الشمال و اجلنوب مل تكن إال 

 إىل اخلطر و التهديد الوشيك كعنصر للدفاع ضربات ضعيفة عدمية األثر ال ميكن أن ترقى
الشرعي الوقائي الذي متسكت به أمريكا ، و منه ميكن القول أن مبدأ الدفاع الشرعي ال 

  .يستوعب نظرية الضربة اإلستباقية السياسية اخلطرية 
  

   :اإلرھابيةمبدأ مكافحة خطر الظاھرة : ثالثا
  

والشعوب بالغ الضرر ، وأن كافة  على اتمعات اإلرهابمن دون شك أن خطر 
الشرائع تنبذه وحتاربه ، وأنه ال يكاد يوجد من يشجع هذه الظاهرة حىت يف قيادات وعناصر 

 من طرف أو من طرف آخر فاالتفاق على خطر باإلرهابيةبعض املنظمات اليت توصف 
ريه، وحتديد ،  من غاإلرهايبالظاهرة اإلرهابية عام وشامل، لكن باملقابل فإن فرز من هو 

  . هو حمل اختالف اإلنسانية ال من أجل احلرية والكرامة ض والناإلرهايبالعمل 
 هلا أنه إن سياسة الواليات املتحدة األمريكية كادت أن تعترب كل من ليس مسايراً

املبادئ هو إرهايب ،  إرهايب وكل سلوك خيالفها يف األهداف ويعارضها يف املصاحل واملناهج و
خالل انعقاد املؤمتر الدويل " حياد يف احلرب ضد اإلرهاب بأنه ال"عنها الرئيس بوش اليت عرب 

06/11/2001سو بتاريخ رللحرب على اإلرهاب املنعقد بوا
ويل م، مما أدى مبنظرها صا)1(

                                                           
، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية األهرام "اسية واإلقتصادية  اآلثار السي-نكبة العراق:"  مجال عبد اجلواد / د– )1(

 .289، ص 2003القاهرة، 
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مهنتجنتون الذي كان يشغل منصب منسق خمططات األمن للرئيس األمريكي كارتر ، ينادي 
ين عنده أن التقدم والتأخر رهن ساللة معنية وانتماءات دينية ارات  الذي يعضبصراع احل

ارات املختلفة ، وأنه ضمعنية تعكس درجة تقبل الناس أشكال التقدم وحرية الرأي عند احل
 العربية باعتبارها العقيدة -ارة اإلسالمية ضارات احلضيضع على اخلط األول لصدام احل

المي اليت ميكن أن تقف يف وجه العدوان األمريكي الراسخة اجلذور يف الوطن العريب و اإلس
ستراتيجية األمريكية خطة مدققة تقوم على التشويه والتضليل وبذر إلوالصهيوين واختذت ا

روح الشك يف كل ما له صلة بالعقيدة اإلسالمية والعربية على أا عقيدة تدعوا للعنف 
 ،)1(منةؤلكامنة يف الشعوب املولألصولية والتطرف والعمل على جتريدها من قدراا ا

ريب أو غوالتخطيط لبعض عمليات العنف من تفجريات واغتياالت يف خمتلف مناطق العامل ال
وخاصة يف املرحلة احلالية بالعراق ويف أمريكا  حىت داخل الدول اإلسالمية والعربية ذاا

 للعامل حتت ، مث تسويق كل ذلك ويف أوروبا تفجريات مدريد ولندنتفجريات نيويورك
مكافحة اإلرهاب الدويل الذي أصبحت له داللة واحدة هي حماربة كل ماله عالقة  مسمى

  .باإلسالم واملسلمني 
من هذه الزاوية فإن العراق مبا امتلكه كدولة و شعب من أسباب بداية حتقيق  و- 

 تقليصهم االستقالل التكنولوجي عن الغرب قد بدأ يهدد أمن مصاحل الغرب تؤهله مستقبالً
 االنتماء األمريكي بصفة خاصة و ما يف ذلك من دحض مقولة أنتفوق العرق الغريب و
احلضارة العربية هو سبب التخلف اليت ليس مبقدورها أن تنتج تكنولوجيا للديانة اإلسالمية و

أو أي تقدم و أن إنتاجها الطبيعي الوحيد هو إنتاج اإلرهاب فأدركت أمريكا أن قوة العراق 
ضارية كمهد للذاكرة العربية و اإلسالمية يهدد سيادة الثقافة و القيم الغربية األمريكية احل

  .)2(خاصة
 -السودان على الدول اإلسالمية يف ليبيا وفشعار أمريكا يف االعتداءات املستمرة- 
 حتت عباءة مكافحة اإلرهاب الذي مت إعالنه بصفة  يف العراق مت دائماًأفغانستان و أخرياًو
 عند وصول الرئيس ريغن للسلطة الذي أعلن أن حمور ارتكاز السياسة 1981مسية سنة ر

اخلارجية األمريكية سوف يكون اإلرهاب الدويل الذي ترعاه الدولة ووصفه بأنه طاعون 
                                                           

 155  ص2004ار العربية للعلوم ببريوت  الد،"احلرب األمريكية على العراق  " :طه نوري ياسني الشكرجى /د - )1(
 .116 ص1991دار الشهاب اجلزائر  ،"ملستقبل احلرب احلضارية األوىل مستقبل املاضى وماضى ا ":املهدى املنجدة - )2(
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 11وعرب عنها الرئيس بوش بعد أحداث   )1(العصر تعمل إداراته على ختليص العامل من شره
القضاء ن الذي هو نشر القيم األمريكية ودفها املعل"  ضد اإلرهابباحلرب املقدسة"مرب سبت

 لتبين الدولة األقوى يف العامل ، ونظراً)2(تباقيةسعلى االستبداد و أداا احملددة بالضربـة اإل
تغطية لعقيدا املترسخة يف ة حساباا مع خصومها من الدول وملبدأ مكافحة اإلرهاب لتصفي

، إىل درجة أصبح يصدق على هذا لعنف ضد كل ما تعتربه ضد مصلحتهااستخدام القوة و ا
السلوك املخالف للقانون أن مبدأ مكافحة اإلرهاب على الطريقة األمريكية أدى إىل ظهور 

ذو آثار " إرهاب الدولة"ا هي نفسها تسمى نظرية قانونية تصف مكافحة اإلرهاب بأ
 من األفراد و لو كانوا  و تدمرياً األكثر عنفاً ملا متلكه الدولة من الوسائلخطرية نظراً

، ألن أمريكا أصبحت متارس إرهاب الدولة باستئجار دول كاملة لتنفيذ سياستها إرهابيني
مث أضافت أمريكا ملفهومها يف مكافحة  )3(األرجنتني أو بريطانيا تايوان وإسرائيل و مثل 

 شية حملاربة اإلرهاب داخل دولة معينةاهلامالدول  و هو استعمال  متوسطاًاإلرهاب عنصراً
بالتعبري " الشرطة احمللية الراجلة " أجهزة الدولة ذاا من بعض الدول اليت يطلق عليها بواسطة

الشعيب األمريكي الذي يعين الدولة التابعة أما مركز الشرطة فهو واشنطن و هذا يفيد أن 
للدويالت التابعة هلا يف " اب الدولةإره"تها  من سياسءأمريكا تفوض لبعض الدول تنفيذ جز

  .)4(إطار مبدأ مكافحة اإلرهاب
ـ :  األمر الذي ميكننا أن نستخلص أن حماربة اإلرهاب أصبحت متارس على مستويني  

الة حمستوى دويل رئيسي تنفذه القوات األمريكية مباشرة عن طريق االحتالل مثل 
عن طريق الدول التابعة هلا سواء لضرب ، ومستوى حملي ثانوي تنفذه أفغانستان والعراق

القوى املناهضة لسياسة أمريكا أو القوى املقاومة لسياستها مثل ضرب املقاومة يف أفغانستان 
 ما ومثلأو العراق عن طريق باكستان أو تكوين نظام جيش و شرطة جديدين يف تلك الدول،

  .للمحاكم الشرعيةاإلذن ألثيوبيا للتدخل يف الصومال ضد النظام الناشئ بحصل 
                                                           

  واإلرهاب حرب أمريكا على العامل،العوملة" محزة املزيىن/ترمجة د: نعوم تشومسكى ونورمان فينكلشتاين وآخرون   -)1(
 .75، ص 2003مكتبة مدبوىل  القاهرة " السياسة اخلارجية األمريكية واسرائيل

 بريوت اإلشكاالت الفكرية واإلستراتيجية، الدار العربية للعلوم، ،2001 ديسمرب 11عد عامل ما ب: "السيد ولد أباه/ د - )2(
 .41ص-2004

 .79ص  ،املرجع السابق: نعوم تشومسكس ونورمان فينكلشتاين - )3(
 .78 ص :نفس املرجع - )4(



 -45-

تقنني واسعة إلصدار قوانني تسمى بقانون مكافحة حركة على حني غرة و كما لوحظ
اإلسالمية إذ تعترب هذه القوانني إىل عدد كبري من الدول العربية واإلرهاب بداية من بريطانيا 

نسخة طبق األصل وزعت من طرف الواليات املتحدة على هذه الدول لتصادق عليها 
وإصدارها يف اجلريدة الرمسية كقوانني داخلية و إضفاء الشرعية القانونية على  ا برملانا

عوملة مكافحة اإلرهاب و شرعته هذه " السياسة األمريكية ملكافحة اإلرهاب، وبذلك متت 
  " . السياسة األمريكية 

 كمي فقط أي مفهوممعىن عوملة مكافحة اإلرهاب يف السياسة األمريكية ليس له ـ و
  سبتمرب بأن11حاالت التدخل بل انطوى على معىن عقيدي خاصة بعد دد وعتكثيف ب

يقول  أعطيت له أولوية متقدمة يف سياسة أمريكا إىل درجة جعلت األستاذ عبد اهللا األشعل
   .)1(بنشأة فرع جديد يف الدراسات األمريكية هو القانون الدويل ملكافحة اإلرهاب

 االجتاه األول منها هو عدة اجتاهات اختذحة اإلرهاب وأن املنهج األمريكي يف مكاف
االجتاه البوليسي األمين و ذلك على املستوى األمريكي ذاته أو على املستوى اإلقليمي بإبرام 
عدد من االتفاقيات يف هذا الشأن، ألن ظاهرة اإلرهاب هي ظاهرة إجرامية  تتطلب مواجهة 

يف العالقات الدولية ما دام يتعلق  استخدام القوة، إن هذا املنهج جييز أمنية أكثر فعالية
يف حل الرتاعات مبكافحة اإلرهاب كخطر يهدد احلضارة اإلنسانية، إن هذا االجتاه البدائي 

 من مبادئ ي به لدول العامل الثالث فقننته يف قوانني خاصة ا تنتهك كثرياًصأوالدولية 
، يف إطار قانون متوفر )2( مقنعة  استثنائيةاحلريات العامة و حقوق اإلنسان يف شكل قوانني
، فبعض الدول اليت  ال يتعارض مع الدستورعلى العناصر الشكلية إلصداره أي أنه قانوناً

التها يف استبدال ض  حتت حالة الطوارئ املستمرة وجدت فيهاعرفت بتسيري دواليب احلكم 
جر واحد ،إرضاء امريكا ذلك بإصدار قوانني ملكافحة اإلرهاب وبذلك ضرب عصفورين حب

   .واحملافظة على عروشها
أما االجتاه الثاين فهو االجتاه القانوين يف مواجهة اإلرهاب لكون اإلرهاب يعترب ظاهرة  -

مبادئ القانون يف إطار يتم ضبطها يف إطار رمسي وفق قانونية تندرج ضمن اجلرائم املنظمة 
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اإلرهابيني ملا الداخلي ورفض مقولة أن لقانون م احلريات املدنية و تغليب الدستور و اااحتر
 جيب التعامل معهم كفاعلني دوليني على هلم من تنظيم كشبكات على املستوى الدويل

  . )1(املسرح الدويل
ل جوانتنامو ق وقد انتقد هذا االجتاه السياسة األمريكية يف أفغانستان وممارسات معت

أي أصبح التشديد على احترام القانون  قراموبا أبو غريب وفضائح التعذيب يف سجين
املتحالفة الرافضة للمنهج األول و كذلك موقف القضاء  مواقف الدولمراعاة الرأي العام وو

القضايا رفضه للمنهج األول على أساس أنه خيالف القانون من الفيدرايل الذي أظهر يف عدد 
املنهج الشامل ملكافحة اإلرهاب  هلذا فأصبحت السياسة األمريكية يف مكافحة اإلرهاب طبقاً

 حماربة اإلرهاب كنتيجة و ظاهرة بل يف الدول التكتفيساندة احلرية قبل ذلك و مب مشروطا
جيب أن تتكفل باجلذور احلقيقية لإلرهاب داخل اتمعات ، أي أن هذا اإلجتاه ال يكتفي 

بل ال بد باإلضافة إىل  مكافحة اإلرهاب يف أطر قانونية شكلية توفر الشرعية ةبصياغة سياس
ذلك من إضفاء املشروعية املوضوعية ، و من هنا نادت بعض األقالم األمريكية مثل ميخائيل 

 بأن مستقبل اإلرهاب مرتبط Paul Wilkinson و بول ويلكنسون Michael Hirshهريش 
 القانون مبدى إصالح السياسة اخلارجية األمريكية ذا الصدد عن طريق اإللتزام أكثر بأحكام

الدويل و فك اإلرتباط بني اإلرهاب و الطغيان و الديكتاتورية لكن دون أن يشريوا عند 
األوسط إىل أن سياسات إسرائيل هي السبب يف كل ردود  معاجلتهم لإلرهاب يف الشرق
  .)2(اًاألفعال اليت يعتربوا إرهاب

إلرهاب فإن السياسة  عن هذا التطور اإلجيايب يف الكتابات األمريكية حول اورغماً
األمريكية مازالت معتمدة على االستمرار يف تذكري الشعب األمريكي و العامل خبطر اإلرهاب 

 وأا ،ل إمجاع دويل على حماربة الظاهرةوأن حماربتها له تتم يف إطار املشروعية الدولية حبصو
لكن ال خيفى على  )3(تحقيق األمن املطلقل بالسعييف هذا الشأن تغري املواطن األمريكي 

و االستمرار يف املطالبة بتخصيص نفقات أكرب   انتخابيةأحد أا كذلك تستهدف أغراض 
فائدة على إمرباطوريات البترول  دول البترودوالر مبا يرجع بالابتزازسواء يف ميزانيتها أو 
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ذلك التسلح وذلك لنشر مزيد من النفوذ يف العامل و الشرق األوسط خاصة مبا يساعد كو
دعم سياسة إرهاب الدولة اإلسرائيلية اليت تعد من األدوات احمللية لتنفيذ السياسة األمريكية 

ووصف احلركات ة هلا ءيف الشرق األوسط بعد أن مت حتييد و إبعاد قوة الدولة العراقية املناو
 يت محاس واجلهاد اإلسالمي بفلسطنيماجلهادية ضد إسرائيل باحلركات اإلرهابية مثل منظ

  .وحزب اهللا بلبنان
  

 :مبدأ التدخل  في الشؤون الداخلية ألسباب إنسانية: رابعا
  

منذ بداية حرب اخلليج الثانية ظهر مبدأ جديد للتدخل  يف الشؤون الداخلية ألسباب 
  يتعارض متاماً مع مبدأ  عدم التدخل يف الشؤون الداخلية   يف قاموس األمم املتحدةإنسانية

ناسبة مع تإلشارة له بعبارات  غري ملن ذلك  مع محلة دعاية إعالمية واسعة للدول  و قد تزام
حق التدخل واحلق يف ، بيل واجب التدخلمن هذا القة اللغة واملصطلحات القانونية ودق

  )∗(.املساعدة اإلنسانية
إن أول دولة أخذت مبادرة املناداة ذا املفهوم  اجلديد للتدخل  يف الشؤون الداخلية 

  الذي برر 4/07/1992ل هي فرنسا و ذلك يف خطاب الرئيس فرانسوا ميتران بتاريخ للدو
روقات خوجود مثل هذا املبدأ عندما يتعرض جزء من سكان دولة لإلبادة على أساس أن  

حقوق اإلنسان عندما تأخذ مدى واسعاً و تشكل جرمية ضد اإلنسانية  فإن محايتها تصبح 
  .ة الدولة خيضع لسيادشأناً دولياً ال

َ نظَّر بعض الفقهاء هلذا املبدأ تدعيماً لسياسات بالدهم و من قبيل ذلك األستاذ و قد
 "  حق التدخل اإلنساين" يف مقالة له بعنوان دد الذي مل يترMario Bettati  يتماريو بيتا

ساين  بان مبادئ احلق يف التدخل اإلن1991نشرت يف الة العامة للقانون الدويل العام سنة 
وضعت عن طريق توصيات  اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات أصل فرنسي أقرا هذه 

 فرغم أن هذا الفقيه كان ينكر )1(عيوضاألخرية و بذلك فإن هذه املبادئ أدخلت للقانون ال
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 قانونية ملزمة إال أنه عندما تعلق األمر قيمةعلى توصيات اجلمعية العامة لألمم املتحدة أي 
  .ته فإنه تنكر لذلكينسجدولة مبسعى 

ة هلا للمناداة حبق التدخل يف العراق أو قد وجدت الواليات املتحدة األرضية مهي
فعلياً بشكل جعل املبدأ يعود   هألسباب إنسانية تتعلق حبماية حقوق األقليات ، بل أا مارست

  .بالعالقات الدولية إىل حقبة االستعمار
 حتت شعار 19ختذ كتغطية لتطوير االستعمار الغريب يف القرن  ميكن القول أن هذا املبدأ ا

نشر الليربالية  اليت متثل  عقيدة النخبة الثقافية والسياسية اليت تسمح ألمريكا التدخل يف أي 
بل أن األمر ذهب إىل حد تربير مبدأ ، الفردية أو اجلماعية  حمل اعتداءمكان تكون احلريات 

 أنه يعىن عدم تدخل دولة استعمارية فيما تفعله دولة استعمارية عدم التدخل باملفهوم القدمي
عامل أخرى يف مستعمراا أي أن العالقات الدولية أصبحت رهن مشيئة  الدولة العظمى يف ال

ختتلق ما يربر هذه السياسة من مبادئ تزعم أا قانونية متلي ا تقرر ما تشاء يف سياساا و
ية فاالستعمار األمريكي اجلديد اختذ مظهر التحكم يف مسار شروطها يف العالقات الدول

يقترن باحتالل أراضي الدول بل يتخذ مظهر خضوع اإلرادة   مللوو حىت العالقات الدولية 
ءاًً تاماًً ا مما يشكل ا من مبادئ ، العظمى القوى . تقررامل و االقتصادية لدولة ماالسياسية 

 باملفهوم املنصوص )1(اراًً ملبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخليةهدملبدأ املساواة يف السيادة و إ
  .21/12/1965  يف تصريح األمم املتحدة من امليثاق وكذلك2 من املادة 7 و4لفقرتني با عليه

 باطنه يتضمن العذاب نبأ بالرمحة لكنيإن فرض أمريكا مبدأ التدخل اإلنساين ظاهره 
 مت التأسيس له بإرادة دولة واحدة أو ن مبدأ التدخل اجلديد ذلك أ،)2(اينالقرائعلى التعبري 

جمموعة صغرية من الدول عن طريق حتديد مدلوله وتفسريه والقدرة على تطبيقه على الشكل 
  .الذي مت يف العراق

 القيام بدورها مما دفع أمريكا و دول  التحالف عن مت تربيره بعجز األمم املتحدة الذي
ة بالتدخل املباشر مادام لديها وسائل محاية اإلنسانية أي أن التدخل إىل أخذ زمام املبادر

يكتسب مشروعيته من االعتبارات اإلنسانية اليت تسمو يف مجيع األحوال على باقي  
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 مبدأ عدم التدخل و عدم استعمال القوة و أن هناك اجتاه هااالعتبارات القانونية وخاصة من
 منذ القدمي عندما اعترب أنه A. Rougier الفقيه الفرنسي فقهي أيد وجود مثل هذا املبدأ مثل

 حقوق اإلنسان لشعب من طرف حكامه إال وكان من حق دولة أو عدة دول نتهكتكلما ا
، و ملنع تكرار ذلكأأن تتدخل باسم اتمع الدويل إللغاء ما قامت به الدولة  املتدخل ضدها 

  مربرين أن التدخل E.Giraud إليه  و نفس الرأي ذهب J.P Weber كما ذهب الفقيه
 من ميثاق األمم املتحدة ألن هذه األخرية حترم 2/4ألسباب إنسانية ال يتعارض مع املادة 

التدخل ضد سالمة أراضي الدولة املتدخل ضدها بينما سبب التدخل اإلنساين غري موجه 
تكاب  جرمية  ارعضد سالمة األراضي بل هدفه وقف االعتداء على حقوق اإلنسان و من

  .)1(إبادة اجلنس البشري
فهل شكلت ذريعة جري األكراد يف مشال العراق حالة  ضرورة قصوى تربر محاية 

  ؟ مستعجلة عن طريق تدخل أمريكا و املتحالفني معها لتمكني األكراد من العودة لديارهم
ألن  وسيلةإن حق التدخل اإلنساين بدون شك يتضمن غاية نبيلة لكن الغاية ال تربر ال

 أن أمريكا تتمتع بسلطة الضابطة االستثنائية التدخل األمريكي يف العراق مت على أساس
 حتديد مظاهر  املساس حبقوق اإلنسان و من مثة التدخل بالقوة تؤهلها ملمارسة صالحيات

 ألنه قانوناً حىت تقرر حالة الضرورة جيب أن يضطلع بذلك اتمع  ،حلماية تلك احلقوق
 قوة التدخل و اهلدف الذي قدر ممثالً يف منظمة األمم املتحدة وجملس األمن و أن حيدد الدويل

لتدخل األمريكي الذي كانت أهدافه ل مل يتوفر اوهو م، ينبغي حتقيقه بكل وضوح ودقة 
 وهي احتالل العراق واالعتماد يف ذلك على املنطقة الشمالية األمريكيةتتعلق باإلستراتيجية 

 و اهلدف ت ألن التدخل األمريكي اقترن من حيث التوقي ،باقي أراضي الدولةبعزهلا عن 
ذايت مع احلكومة املركزية من مركز الكم احل من املشاركة يف مفاوضات )2(متكني األكراد

القوة و هو ما يؤهلهم لتكوين كيان مستقل استعملته أمريكا  الحقاً قبل اهلجوم الذي أدى 
 تكوين شبكات الدعم و املعلومات عن و عمليات االستخبارات الحتالل العراق إذ أن كل

طريق رجال وكالة  االستخبارات املركزية األمريكية و اإلسرائيلية بدأت نشاطها من هذه 
  .املنطقة حىت و لو الدفعة األوىل من اهلجمات الكربى  متت من اجلنوب ألسباب إستراتيجية 
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ة مل تكن هي املربر احلقيقي للتدخل األمريكي أنه إن ما يدل على أن االعتبارات اإلنساني
 ارتكب نفس النظام )∗(يف نفس وقت التدخل األمريكي حلماية األكراد من بطش النظام

فظائع بشعة يف سكان اجلنوب من الشيعة ومل تتدخل أمريكا يف  ذلك بل تركتهم لقمة 
صدره جملس األمن يتعلق بكل   الذي أ688لوحشية النظام العراقي رغم أن القرار رقم ة غسائ

 البعيد هم من آل باملشيعة أن المسبقاًأحناء العراق ألن إستراتيجية أمريكا يف املستقبل تعرف 
حىت و إن كان هناك حالياً توافق بني  طبيعة ارتباطهم مع إيرانبخصوم أمريكا يف العراق 
رسات أمريكا ملبدأ  هذا و أن مما إستراتيجيليس فقط و تيكيالشيعة وأمريكا لكنه تك

التدخل اإلنساين كان يف أمثلة أخرى ذريعة لتحقيق أهداف أخرى مثل تدخلها يف مجهورية 
 األيام بعد ذلك أنه كان حلماية األمن القومي ت الذي كشف1965ريل بكان يف شهر أنيالدوم

األمريكي ضد اخلطر الشيوعي هو مربر التدخل العسكري عندما أعلن ذلك الرئيس 
  .يكي ليندون جونسون األمر
 اختذته أمريكا ذريعة لتدخلها 688 رقم 05/04/1991إن قرار جملس األمن املؤرخ يف -

 لكن بالرجوع لذات القرار فإنه ينص يف فقرته الثالثة  على أن إنسانيةيف العراق ألسباب 
ن إىل  للمنظمات اإلنسانية و الدولية بالوصول إىل مجيع الذين حيتاجويسمح العراق فوراً

  .املساعدة يف كل أحناء العراق و أن يضع حتت تصرفها كل الوسائل للقيام مبهمتها 
ات واملنظم راق ذو طبيعة اتفاقية بني العراقفحسب مضمون القرار أن التدخل يف الع

عرب آليات حمددة ، لكن طريقة تنفيذ القرار مل يكن من طرف اإلنسانية اليت تريد التدخل و
 ةوبإرادا املنفردة خمالف  بل كان من طرف الواليات املتحدةنية غري احلكوميةاملنظمات اإلنسا

 غري مشروع ملخالفته الطبيعة هو ما جيعله تدخالً من امليثاق و48 و 46 و 45 و43 للمواد
 )1(تفاقية اليت يشترطها كل فقهاء القانون الدويل الذين يقرون وجود حق التدخل اإلنساينالا

 يصب يف مصلحة أمريكا ألا 688 من البداية أن قرار جملس األمن رقم وقد كان واضحاً

                                                           
مال مع اإلخوة األكراد الذين عانوا من جرائم حقيقية ضد اإلنسانية من طرف النظام العراقي وأم أجدر  ليس موقفنا متعا )∗(

باحلماية مثلهم مثل سائر مكونات الشعب العراقي املقهور من نظامه ، لكن استعمال األكراد كورقة لصاحل سياسة أمريكا هو 
 .طرف األمم املتحدة  أو أي منظمة إقليمية كجامعة الدول العربيةالذي نقصده هنا فكان الواجب تقرير هذه احلماية من 

 ، املرجع السابق، األكادميية امللكية املغربية، "التدخل يل وحقوق اإلنسان، املنتظم الدويل واملنتظم الدو " : حممد ميكو/ د-  )1(
 .114ص
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هي اليت بادرت بطرح مشروع القرار من طرف مندوا يف جملس األمن وأن جون بولنت 
مساعد وزير اخلارجية صرح أن القرار يرسل إشارة قوية للمعتدين احملتملني يف املستقبل عن 

ه من األسرة الدولية ، و أن ما يدل على أن القرار جاء نوع رد الفعل الذي ميكن أن يتوقعو
ي اجتماع بني أعضاء جملس األمن مل يتم عقد أ  على طلبها أنهو بناءاً استجابة ملصاحل أمريكا

 لوضع 15/01/1991ال بني أعضاء جلنة أركان احلرب بعد األجل املضروب للعراق و هو و
 أخذت زمام اليتالغياب يعىن أن أمريكا هذا ف. أي خطة أممية لقيادة العمليات العسكرية

 تقوم بشن احلرب بقيادة أمريكية خالصة وتويل جمموع اليت هياملبادرة باستصدار القرار 
يؤكد أن القرار املتضمن مبدأ التدخل اإلنساين مل يصدر إال  وهذا )1( العمليات العسكرية

ر صدمل ي مصاحلها احليوية وليت دف خدمةستراتيجية أمريكا اإإلضفاء الشرعية على 
ا بعد ملتحقيق مبادئ األمم املتحدة يف حفظ السالم و األمن و أن األمم املتحدة اكتشفت في

من امليثاق اليت متنع التدخل فيما يعد من صميم 2 من املادة 7 وقعت يف تناقض مع الفقرة اأ 
يج ليست حرب األمم السلطان الداخلي للدول حىت أن أمينها العام صرح بأن حرب اخلل

  .)2(املتحدة
إن التدخل الذي قامت به الواليات املتحدة األمريكية يف العراق مهما اجتهدت يف -

الدويل تكييفه على أنه يندرج ضمن مبدأ التدخل ألسباب إنسانية كمبدأ جديد يف القانون 
تباعها إيت مت سايرنا الواليات املتحدة يف ذلك فإن الوسيلة الفإذا كانت الغاية نبيلة و

ما أسفر عنه هذا التدخل على ما تاله من قرارات أخرى ووبالطريقة اليت مت ا التدخل و
ذات يف العراق كلها جترد املمارسة األمريكية من أي مشروعية وتؤكد الحقوق اإلنسان ب

عته عربه بسنته وشييات ليس الشعب العراقي بأكراده ونتائج البيدر أن املستفيد من تلك العمل
وأقليات أخرى جديرة باحلماية كلها و إمنا كان املستفيد اللربالية الرأمسالية األمريكية خاصة 
والغربية بصفة عامة فيما رجع عليها من أرباح ب البترول وتسويق السالح كما استفادت 

  بعد أن كان و عرضاًمن ذلك دولة إسرائيل اليت أصبحت يدها الطوىل تلعب يف العراق طوالً
  . عليها  منيعاًحصناً

                                                           
 .89 املرجع السابق، ص: حممد تاج الدين احلسيىن  -  )1(
 .202 ، املرجع السابق، ص"األكادميية امللكية املغربية: " دى املنجرةامله / د -  )2(
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ـ إن استعمال القانون لتربير السياسة قد ظهر بشكل واضح يف اإلستراتيجية األمريكية 
جورج فيدرال و ايتتبيبعض فقهاء القانون الدويل املشهورين مثل ماريو بحىت وصل األمر 

د بينما  جدي على سيادة دولة مستقلة بتكوين مبدأالعدوانيقعون يف فخ السياسيني ليربروا 
عوا ضحية رشوة السياسة العلمية كانت تفرض عليهم كرجال قانون أال يقالصرامة القانونية و

الواضح أن حق التدخل اإلنساين اجلديد الذي تعمل الدول العظمى فرضه بشكل للقانون و
 حلق اجلديد غري حمدد ألن هذا اغري قانوين بإستعمال جملس األمن مل ينجح هذا املسعى قانونياً

ن منه بالشكل الذي مت به غري وأن من خيول هلم استعمال هذا احلق و املستفيداملضمون، و
ود  وسبب عدم جناح اجلهحمددين كما أن مشكلة آلية وضعه موضع التطبيق غامضة

 مبادئ القانون الدويل أن مل يكن أصيال والقانون الدويل األمريكية إلدماج هذا املسعى ضمن
أن  )charles de visscher )1 يقول الفقيه كماية عليه أو املصطنعة  األشياء الداخليلفظ

كانت املصاحل !الشيء الوحيد الواضح يف عملية التدخل األمريكي يف العراق ألسباب إنسانية 
  ذلك أن حقوق اإلنسان ال تتجزأ ،ت غطاء تطبيق القانون الدويلاإلستراتيجية األمريكية حت

وا للجبال على احلدود التركية و أ كردي جل ونصفية مليونفإذا كان من اإلنسانية محا
 أحد مؤسسي و الرئيس )Xavier Emmanupl )2 قزافييياإليرانية فإنه كما قال إميانويل 
ق نسينا أن عملية اعندما كان طريان احللفاء يقصف العر" الشريف ملنظمة أطباء بال حدود 

فيتنام و أال أحد حاول القيام بعمل من  مثل ما حدث يف B52تطهري تتم بواسطة طائرات 
 شأنه تقدمي املساعدة إليهم بل كان اهلدف حتطيم دولة بأكملها ، بل أن الغريب فإن فوق ما

مل  اً إقتصادياً بل قرر حظرىعاناه السكان من جراء عمليات القصف فكأن ذلك مل يكف
  .  الذين مت التدخل اإلنساين ألجلهمئكيعاين منه إال أوال

كسفورد أو   ميدانية قام ا باحثون من جامعات هارفارديةا جعل دراسة حتقيق مم
يف %  380واملدرسة العليا لالقتصاد بلندن يقولون أن نسبة وفيات األطفال ترتفع بنسبة 

شهراً فقط من تطبيق مبدأ التدخل ألسباب إنسانية حسب مفهوم  20العراق خالل 
 سنوات يعانون من قلة الغذاء 5لف طفل أقل من  أ900اإلستراتيجية األمريكية وترك 

                                                           
(1)- Essombe edimo joseph"le droit d'ingérence humanitaire, une effectivte en 
mouvement  radi,  P : 500. 
(2)  -  Dijena wembou michel– c.y.r. Op, cit p: 587. 
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من املواليد اجلدد % 40 جسمانية ونفسية متعلقة بسوء التغذية وأن ويعانون من عاهات
من سكان العراق حكم عليهم % 80يزدادون بوزن أقل بكثري من احلاالت العادية وأن 

يتساءل ناشط "ث ذلك بالبطالة واألمراض،فتطبيقاً ألي نص من ميثاق األمم املتحدة حيد
  .)René Dumont ")1ان محقوق اإلنسان املشهور عامل التغذية والزراعة رينيه دو

  

 : قوتھا  تطور اإلستراتيجية األمريكية وحدود-ب
 

ن اإلستراتيجية األمريكية جتاه الشرق األوسط من خالل حرب اخلليج قد حتولت ـ إ
 مغلقة حيث أصبح أصوليات بني  سبتمرب بشكل جذري حنو صراع ثقايف11اث دبعد أح

ال خيتلف عن خطاب تنظيم القاعدة يف اجلوهر  خطاب اليمني احملافظ يف الواليات املتحدة
يديولوجي يف الصراع فرجعت اإلستراتيجية األمريكية إ  فأصبح الدين يشكل يف كليهما دور

 "ملصلحة القومية األمريكية ا "إىل منابع احملافظني التقليديني املتشددين الذين ينادون مبرجعية 
لعمل على بناء قوة عسكرية ل ، بوترك العمل وفق املصاحل اإلنسانية ومصاحل اموعة الدولية

، واحلسم مع املناوئني الضعاف اقتصاديا   األمريكي وتعزيزهتفوقمؤهلة لضمان استمرارية ال
ع املنافسني األقوياء بشكل وحتسني العالقات م" الدول املارقة" وعسكريا الذين يطلق عليهم 

 من اختاذ الرئيساملبادئ السياسية متكني  هذهتنفيذ لو. حذر مثل الصني وأوروبا وروسيا
 الدور الريادي للواليات املتحدة يف العامل يف مرحلة ما بعد احلرب القرارات اليت يقتضيها

ألمريكية اليت جيب الباردة لصياغة شكل النظام الدويل اجلديد حسب أهداف اإلستراتيجية ا
ففي هذا اإلطار مت استعمال القوة األمريكية ، )2( بقية دول العاملعنع متميز ضأن تتمتع بو

الكمبارس " الضاربة بشكل مكثف وبصورة انفرادية إال من بعض الدول اليت لعبت دور 
ء من كجز  حبرب اخلليج الثالثة اليت هي نتيجة مت التخطيط هلا ومت احتالل العراق فيما عرف"

اإلستراتيجية األمريكية منذ حرب اخلليج الثانية ومل تكن هناك فرصة لتجسيدها أحسن بعد 
  . سبتمرب11أحداث 

، مت حتديد األهداف بدقة  ففي هذه املرحلة من جتسيد اإلستراتيجية األمريكية اجلديدة
حليوي أوروبا ور األمريكي يف املثلث اضووضوح ومت اجلهر ا عالنية للعامل بضرورة احل

                                                           
(1)  - Dumont rené" etrange conception d'un Nouvel ordre mondiale, la population 

irakieme punie par l’embargo" Le Monde diplomatique décembre 1991. P 15. 
 .37-36  املرجع السابق ص:السيد ولد أباه/ د – )2(
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روة والتقدم ثضاء الف املثلث األولني ميثالن  ضلعيوآسيا الشرقية والشرق األوسط باعتبار
 واختذ هذا )1(االقتصادي والضلع الثالث باعتباره مصدر الطاقة الضرورية للصناعة األمريكية

 شكل  شكالً غري مباشر بالنسبة لألولني بينما اختذ الضلع الثالث الشرق األوسطاحلضور
  . املباشر عن طريق االحتالل تارة وعن طريق األنظمة التابعة بصفة كاملةاحلضور
إن اإلستراتيجية األمريكية اجلديدة مل جتد الطريق مفروشاً بالورود بل واجهتها ـ 

 يف املقاومة اليت تطلق عليها وىلاأل ةجحتديات وحمددات لدور القوة األمريكية متثلت بالدر
 مث التحدي الصيين الذي يطرح نفسه بديالً ، )2(يهاب الشرق أوسطأمريكا خطر اإلر

بطريقة مساملة وحمبوبة شعبياً وذلك لتأمني حاجاته من الطاقة املتزايدة ألنشط اقتصاد يف العامل 
 )∗(بعد احلرب الباردة أما التحدي الثالث فهو الدول اإلسالمية شبه النووية مثل باكستان

 إيران والتحدي الرابع هو أمكانية إجياد  مثل الوصف األمريكي املارقة منها حسبخاصةو
حتالف بني هذه  وأعالقات حتالف بني الصني والدول شبه النووية مثل إيران وباكستان 

  .تنظيم القاعدةكالدول مع أطراف غري حكومية 
 اًوقد طورت اإلستراتيجية األمريكية نفسها على ضوء التحديات السابقة فأدخلت أهداف
لعالج ذلك من خالل العمل على إدماج اتمعات العربية واإلسالمية يف النظام السياسي 

عن طريق املبادرة بضرورة اإلصالح يف ،  القائمةةري تركيبة األنظمغيالليربايل الذي يتطلب ت
العامل العريب واإلسالمي بداية من تسليم السلطة شكلياً  للعراقيني وتنظيم انتخابات برملانية 
واالستفتاء على الدستور لوضع نظام شبيه باألنظمة التابعة هلا املوجودة باخلليج والتخلص من 

االحتكاك املباشر يف حرب العصابات مع تنظيم القاعدة   املقاومة ويف ممثلة )3(عقدة فيتنام

                                                           
 .50-40ص : نفس املرجع  -  )1(
 .41 ص ،ابق املرجع الس، حوليات القضايا العربية :عبد اهللا األشعل/ د -  )2(
إن باكستان متثل حمدداً للسياسة األمريكية باعتبارها متلك القنبلة النووية اإلسالمية وأنه ال يوجد ضمان سقوط هذه القنبلة  )∗(

يف يد اإلسالميني الباكستانيني عن طريق االنتخابات الدميوقراطية فأمريكا ال تضمن استمرار احلكم بيد العسكريني بصفة 
فهي تعمل جاهدة للحيلولة دون وصول اإلسالميني يف باكستان للحكم، وتشجيع التيار العلماين فهيا من أمثال دائمة، وهلذا 

  .برويز مشرف وبنازيز بوتودون  
(3)  - Nicole Bernheing" le debat geopolitique aux etats-unies une guere Trop bien 
annoncée In / Herodotte N°: 60/61 P : 103. 
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حيث أن املعركة حمسومة لغري صاحل أمريكا ذلك أن الرأي العام بدأ يتشكل ملناهضة احلرب 
  . العراق على شاكلة حرب  فيتنام يف

ولعل النتائج الضعيفة اليت حصدا أمريكا إىل اآلن يف البيدر العراقي بالنظر إىل الوعود 
سياسة اخلوف " ر الذي وصفته اإلدارة األمريكية لشعبها يف إطارطوالتضخيمات سواء يف اخل

ظهر هذا الفشل أيا فقد ر سياسيا واقتصادخلطوعظمة الفوائد املؤكدة من إزالة هذا ا" 
 بعد أن فشلت يف سياسة مكافحة  ،ضغوطا داخلية غريت املوقف األمريكي بعد غزو العراق

مة شعبية تكسب مساحات لصاحلها يوما و ذلك ترسخت مقادلبفاإلرهاب واقتالع جذوره 
يف  فيتنام إىل ما أعقد منها ةبعد يوم وازدادت الفاتورة البشرية لألمريكان لتتجاوز عقد

ا أن الفاتورة املالية تفاقمت وخابت كم،  الفلوجه والرمادي وغريمها من بؤر املقاومة الباسلة
ط العراق وتعويض فختمينات االستراتيجيه األمريكية يف تقديراا االعتماد يف استغالل ن

نفقات احلرب منه بل ضخ مبالغ أخرى للخزينة الفدرالية وذلك بعد التفجريات املتواصلة 
 ،)1(ر ومستقئابيب النفط إذ اكتشفت أمريكا أن استغالل آبار النفط حيتاج إىل وضع هادألن

فيها املعارضة العراقية اليت ورطتها وتبني أن أمريكا قد شنت حربا بناءا على معطيات خاطئة 
 يف شهادته أمام جلنة العالقات "أنتوين كورد مسان" حسب دخلت مع الدبابات األمريكية

 عندما مسعته يف موضوع 01/02/2005جلس الشيوخ األمريكي يوم اخلارجية مب
إذ قال أننا " استراتيجيات إلعادة تشكيل السياسة األمريكية يف العراق و الشرق األوسط "

  : إرتكبنا األخطاء التالية يف حرب العراق 
ربرات مل نستطع الدفاع مب مغلوطة و ةتيا خضنا احلرب على أساس معلومات خمابر-
  .ا أمام العامل أو أمام العراقيني عنه

جتاهلنا حتذيرات من خرباء أكدوا أنه سيستقبلنا شعب ذو حس قومي عال ، منقسم   -
  .تلني أن يقرروا مصريه احملحقيقة لكنه ال يريد 

 خنطط لتحقيق اإلستقرار و بناء دولة بل مسحنا لفوضى سياسية و اقتصادية حتل  مل-
  .بالعراق بعد إزالة صدام 

                                                           
 2004 جانفى 155السياسة الدولية العدد " الضغوط الداخلية األمريكية وإنعكاساا على العراق " :شيماء أمحد منري - )1(

 .144 ص 39 الد 



 -56-

املقاومة و  ضعف إعداد القوات األمريكية ملهمات عسكرية مدنية للتصدي لإلرهاب -
  .فلم تكن هناك أي إستراتيجية للحرب بعد احلرب 

و اجلهود  أن مدة سنة اليت عني برمير حاكما عاما للعراق كانت إهدارا للوقت و املال -
  .)1(وهي فاشلة بكل املقاييس ألسباب كثرية

 وجود لألسلحة النووية أو الكيماوية أو  االحتالل أن الالغزو وإذ  اكتشف بعد  
البيولوجية وأن العنصر احملفز للحرب املتمثل يف تضخيم خطر العراق على أمريكا وجريانه قد 

  بسياراتاار متاما وأن الطريق مل يفرش بالورود كما أن اجلنود األمريكان مل يستقبلوا
  .  التقليدية الناسفة واستقبلوا بالسيارات املفخخةمزمرة بل فرش طريقهم بالعبوات

 كبري سواء على نه و ا هي أيضاتعلقوعليه فإنه تبني أن اإلستراتيجية األمريكية 
ت احلرب من كل غطاء قانوين وبانت أا عدوان وحرب بدون ياملستوى التنظريي إذ عر

 دقيقة للتعامل ةل وضع استراتيجيوعلى املستوى امليداين ظهر أن احلرب شنت قب، مشروعية 
  .مع آثارها

وهلذا فإنه بالقدر الذي فشلت فيه اجليوسياسة العراقية فشلت اجليوستراتيجية األمريكية 
اليت بنيت على اخلداع والكذب على اتمع األمريكي وعلى العامل كله، وبدأت الترقيعات 

 اليت نصحت الساسة األمريكان هاملتونداءا من تقرير جلنة بيكر تنال هذا الثوب املهترأ إبت
بأنه ال مناص من التعاون مع اجلوار العراقي السيما مع إيران وسوريا والتفاوض مع املقاومة 
العراقية مباشرة أي بصورة أخرى التراجع عن كثري من املقوالت والنظريات األمريكية حول 

 اجلميع عنتهال العراق تنال لوإال فإن أوحا" واإلرهاب الشرق أوسطي" "الدول املارقة" 
وتصبح هي املتحكم يف نتائج اإلنتخابات األمريكية بعد املؤشر القوي الذي ظهر خالل 
انتخابات الكونغرس حيث مالت الكفة للدميقراطيني مبا ميثلونه من اعتدال باملقارنة مع 

  .سياسات احملافظني اليمنيني اجلدد
  

لبريطانية التابعة  عناصر اإلستراتيجية ا :الفرع الثاني
 :لإلستراتيجية األمريكية

 

                                                           
 دراسات ووثائق –مناهضة احتالل العراق " ضمن كتاب " حنو استراتيجية أمريكية فعالة ىف العراق "  أنتوىن كوردمسان - )1(

 .139-138 ص 2005 بريوت ماي  –مركز دراسات الوحدة العربية  "  أمريكية وعاملية
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 ومل  "Doli "  دويلجةعالنإن الدور الربيطاين مت استنساخه من الدور األمريكي مثل 
تكن لربيطانيا أي إستراتيجية أصيلة خاصة ا إال كوا مسايرة ومنفذة جلزء من اإلستراتيجية 

لة من الباطن ولربيطاين بأنه جمرد أعمال مقااألمريكية يف العراق وهلذا فإنه يصدق على الدور ا
 مؤخر مع أا دفعت الثمن مقدماً متثل يف أرواح اجلنود الربيطانيني صداقبدون أجرة أو 

الذين سقطوا يف احلرب ونفقات اإلمدادات العسكرية املختلفة لقواا يف العراق وخسائر 
الشعوب العربية لدى بحت عليها والسمعة السيئة اليت أص تفجريات مترو األنفاق يف لندن

  .ومجعيات حقوق اإلنسان 
كلب "لقد وصف الكاتب نعوم تشومسكي الدور الربيطاين يف حرب اخلليج بأا 

الذي تستعمله أمريكا عندما ال تريد أن تقف يف املواجهة، وأن بريطانيا تبدوا أحيانا " اهلجوم 
، فوظيفة  يتمستقلة خالل احلكم السوفيأا مستقلة أمام أمريكا بقدر ما كانت أوكرانيا 

ذريعة للظهور نيابة لبريطانيا هي تنفيذ اخلدمات حني حتتاج أمريكا إىل شيء من املساعدة أو 
اكتساب الشرعية فتشرك مظهرياً بريطانيا دائماً وأحياناً إيطاليا أو  أو )1(عن اموعة الدولية
  .أسبانيا أو حىت بلغاريا

 القدمية يف منطقة  الربيطانيةلتاريخ قليالً ميكن القول أن اإلستراتيجيةلكن إذا عدنا إىل ا-
اخلليج املمزقة إىل دويالت خططت إلنشائها بريطانيا بشكل تكون ضعيفة وتبقى كذلك وال 

ستمرار يف الوجود إال باالعتماد على بريطانيا اليت تقوم باحلكم الفعلي من وراء التقوى على ا
 وبعد تقهقر بريطانيا حلت حملها  ،يالت الذي يسمى الواجهة العربيةهذا الديكور من الدو
  .)2(أمريكا يف هذا الدور

ة ءايرت بريطانيا الدور األمريكي ألا هي اليت متلك براـفلهذا فإنه ال غرابة إن س
 ، دويالت كرتونية تتحكم يف )∗(ريةـاختراع دويالت ليس هلا مقومات الدولة العص

                                                           
 .78املرجع السابق، ص : نعوم تشومسكى -  )1(
  .42 املرجع السابق، ص: حممد رياض/  د– )2(
 حتت دولة إن دول اخلليج كمجموعة هلا أن تشكل بزعامة اململكة العربية السعودية كياناً سياسياً عصرياً وقوياً لو مت اإلنطواء )∗(

واحدة كأن يطور جملس التعاون اخلليجى حنو تشكيل الدولة املوحدة اليت نواا األوىل اإلمارات العربية املتحدة أما التمسك 
بزيف السيادات احلالية لألسر احلاكمة فإا جمرد رموز لدول لكن ليس هلا سويسولوجيا وال اقتصادياً وسياسياً مقومات 

شأ دولة واحدة باملنطقة كهدف استراتيجي وحضاري ليس لشعوب املنطقة بل لألمة العربية واإلسالمية الدول ، فاألمل أن تن
 . لكن اإلستراتيجية الغربية واألمريكية خاصة ال حتبذ ذلك بل هدفها تكريس وجود الدويالت حبالتها الزاهية 
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 إىل درجة الوضوح تبادلت دورها أمريكا االستعمار متسترة سلطة فعلية حركاا وسكناا
اجلديد بعد االستعمار القدمي بريطانيا الذي لواله ملا نشأت الكويت كدولة مستقلة، وقد 

نني إىل أن ظهرت هذه الرواسب التارخيية حىت لدى الشعب الربيطاين احملافظ الذي بقي له احل
ب أن تبقى حتت السيطرة األجنبية السيما إذا كانت دولته تشكل منطقة اخلليج تارخيياً جي
 جانفي 10آلراء على الربيطانيني مت يف ل، وقد ظهر ذلك يف سرب  جزءاً من القوة املسيطرة

متفقون مع دولتهم  %75ن أو% 16فلم يعترض على استعمال القوة ضد العراق إال  1992
  من ذلك فإن استطالعات الرأي يف القارة ، وعلى العكس يف استعمال القوة ضد العراق

 
 
 
 
 
 
 
ضد استعمال هم  يف إيطاليا %51و يف فرنسا %53  و يف أملانيا%70بية بينت أن روألا

  .)1(القوة على العراق
 على مشاركة بريطانيا 1991 أوت 02كما أنه عند التصويت يف جملس اللوردات يوم -

 الصحافة الربيطانية أن، بل   مؤيد437رض و  معا35مع أمريكا كانت معارضة ضعيفة جدا 
 هي اليت حثت margaret thatcher ذكرت آنذاك أن الوزير األول مارجريت تاتشر 

الرئيس بوش األب على  فعل شيء ما بسرعة وحزم ضد العراق وصرحت آنذاك بأن مبدءاً 
 االعتداء العراقي على ، فال جيب ترك املعتدي يفعل ما يشاء إشارة إىل حيوياً هاماً على احملك

  .الكويت
 التحالف ت إرسال قوات بريطانية إىل اخلليج يف إطار قوا"مارجريت تاتشر"وقد بررت 

  .بأن ذلك قد مت جواباً على طلب مسئولني سعوديني ومن دول اخلليج

                                                           
(1)   - Anne corbet " le debat geopolitique en grande – Bretagne in / Hérodote  No: 
60-61 P : 114-115. 
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 ةاز السياسة الربيطانية حنو اإلستراتيجيي إذاً فالعامل التارخيي ساهم بقدر فعال إلحن-
يكية وأن أمريكا حتتاج للعنصر الربيطاين ملا ميثله من رمز تارخيي يف املنطقة له دراية أكثر األمر

   .باجلوانب الثقافية االجتماعية للمنطقة 
  

  األلماني-الفرنسي ستراتيجي  التحليل الجيو : المطلب الثاني
 :  أوال  النزاع بالوسائل و الطرق السلميةحلالمؤيد 

 

 يف التحالف الدويل ضد العراق ايل فريق من الدول حىت ممن شاركولقد أخذ ذا التحل
  قد حتمست فرنسا هلذا الرأي أكثر من غريها من الدول مثل أملانيا و روسياولتحرير الكويت 

 .هلذا نسب هذا التحليل لفرنسا و الصني و
اع يف  حلل الرتإن موقف هذه الدول هو إعطاء فرصة للوسائل السياسية السلمية أوالً -

اخلليج وتنشيط دبلوماسية احلوار حتت قبة األمم املتحدة و إعطاء دور للمنظمات اإلقليمية 
  األعمى االنسياقكجامعة الدول العربية أو عن طريق مؤمتر دويل خاص ذا الرتاع وعدم 

 
 
 
 

وفعال كما هو   القوة كسبيل وحيد بشكل سريعالستعمال األمريكي االندفاعوراء 
  .انيا اليت استسلمت للسياسة األمريكيةحال بريط
إمنا ال يستبعد القوة و  األملاين ال- عنه بالتحالف الفرنسي   يعربأصبحإن هذا املوقف  -

يضعها كأولية بل يرتبها يف املرتبة األخرية و عند الضرورة كما حيدد قدر القوة دف حترير 
ذا هلقوماا اإلقتصادية والثقافية، ومب الكويت فقط دون أن ميتد ذلك إىل حتطيم العراق كدولة

  .نستعرض مواقف بعض دول هذا التحليل
  

 :    التحليل الفرنسي ألزمة الخليج  :الفرع األول
 

  إن العالقات بني فرنسا و العراق يف عهد الرئيس صدام حسني كانت توصف دائماً
 هذه املكانة املرموقة سبتاكت، وأن فرنسا نة مع عالقات أي دولة غربية أخرىباجليدة باملقار

يف الدول املتعاملة مع العراق من خالل الربنامج النووي العراقي الذي مت جزء كبري منه 
رب املفاعل العراقي من طرف إسرائيل فإن فرنسا بادرت ضبالتعاون الفرنسي، وأنه حىت بعد 



 -60-

رانية أن قامت ي اإل-رب العراقية احل نفس امليدان مث جاءت ىفإىل التعاون مع العراق ثانية 
ها بعض اإلمتيازات اإلقتصادية يف حفرنسا بدور كبري إلمداد العراق باألسلحة مقابل من

، و هلذا فإن فرنسا عندما ضع احلرب أوزارهاتميدان الطاقة ويف مرحلة إعادة اإلعمار بعد أن 
 بل أن رددة كثرياً، إال أا كانت مت و إن مل تتردد يف إدانة العدوانقام العراق بغزو الكويت

، لكن لغة معهاملتميزة موقف النظام العراقي قد أزعجها إىل أبعد احلدود بسبب عالقاا 
 موقف من األحداث الدولية بالنسبة لدولة قوية مثل فرنسا اختاذالدبلوماسية و ضرورة 

 و ملبادئ  املوقع املناسب ملعاجلتها املستـقبلية إجيادتفكر يفالجعلتها تستغل فترة التردد 
هلذا أعلن وزير تسارعة وسياستها الدولية قبل أن يفوا قطار الرتاع الذي بدت خطواته م

 أنه يتعني إعادة النظر يف سياسة بالده جتاه منطقة  Roland Dumat خارجيتها روالن دوما
ية، اخلليج و اختذت أول خطوة عملية تعلن مبوجبها هذا التغري بقرارها جتميد األرصدة العراق

  .روبية املشتركة وقف وارداا البترولية من العراقودول السوق األ مث اقترحت على
 حريصة على أن نها كانت دائماًك يف الرتاع لوهكذا بدأت فرنسا جتد لنفسها مكاناً

قد وضح ذلك من اين ويكون مكاا يتميز خبصوصية متفردة عن الدور األمريكي و الربيط
لس األمن على قرار العقوبات اإلقتصادية لكن دون تفسريه على خالل تصويت فرنسا يف جم

ذا التفسري هل  ألا مل تعلن حالة احلرب مع العراق و قد وجدت مربراًاقتصاديأنه حصار 
مبسائل قانونية كوا غري مرتبطة مع دولة الكويت مبعاهدة تعاون مثلما هو الوضع بالنسبة 

 بعد طلب مسؤويل دولة  من امليثاق التدخل عسكريا51ً ألمريكا اليت تستطيع مبوجب املادة
  .)1(  حلالة اخلطر الذي حل االكويت تفعيل معاهدة التعاون العسكري نظراً

إن فرنسا بعد أن تأكدت بأن مصاحلها يف العراق املرتبطة بنظام صدام حسني قد تنتهي 
قبل أن الدويل وهذا حىت  قررت الدخول يف التحالف  أو آجالً هذا الرجل عاجالًبانتهاء

، لكنها يف نفس الوقت شرعت يف مسعى داخلي إلقناع املعارضني حتصل على موافقة الربملان
  وزير دفاعهااستقالةرب خاصة بعد ـرزوا كعقبة لدخول فرنسا هذه احلـللحرب الذين ب

اية  بعد عودته من السعودية وبد" Jean Pierre Chevenement جان بيري شوفنما"
  .القوية داخل العراقربات األمريكية السريعة والض

                                                           
  .139 املرجع السابق، ص :مارسيل مريل -  )1(
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 اجتهإن موقف القوى السياسية من أحزاب و رجال فكر و املثقفني و الرأي العام الواسع 
 القوة على العراق و خاصة مشاركة قوات من بلدهم يف ذلك و استعمالأكثر حنو رفض 

 اجلبهة الوطنية الذي يتزعمه حزب األمر ، ذلك أن احلزب الشيوعي وهذا بعد التردد يف بداية
كلهم ) حزب اخلضر(وكذلك حركة البيئة "  Jean Marie Lepenجان ماري لوبان "

 ضد احلرب على العراق خاصة مشاركة بالدهم فيها ، رغم حتفظام  صارماًوقفوا موقفاً
، لكن هذا املوقف الرافض بصفة العنيفة ضد مواطنيهعلى سياسة الرئيس صدام الدموية و

ديولوبية ياإل السياسية ولالختالفات ذرية للحرب مل يستطع أن يشكل جبهة موحدة نظراًج
، كما أن طبيعة هذه األحزاب يف امليزان ذا مل يشكل قوة كبريةهلالكبرية بني عناصره و

  .ليس هلا أغلبية يف الشارعاسي الفرنسي أا متثل األقلية والسي
التجمع من أجل و UDFالدميوقراطي الفرنسي أما أحزاب األغلبية ممثلة يف اإلحتاد 

 احلزب باعتبارهفإن هذا األخري  --P S االشتراكيو احلزب  --R P R اجلمهورية الديغويل 
، لكن أحزاب املعارضة د العلين لسياسة الرئيساإلنتقاالذي يدعم الرئيس متران قلل من 

خرج رئيس التجمع من  هكذاة، و بعد يوم بصفة علني هلذه السياسة يوماًانتقادهاكانت تقدم 
- مهندس العالقات الفرنسية وهومن تردده" jacque chirac" جاك شرياك"اجلمهوريةأجل 

 إستبعاد العراقية اجليدة، فأعلن صراحة دعمه للعقوبات اإلقتصادية ضد العراق لكن جيب أوالً
 التحالف حتت  من بالده للسعودية للمشاركة يفتوبعد أن علم بإرسال قوا ،خيار احلرب

إعترب أن قرار احلرب خرج من يد فرنسا اليت  قيادة القوات األمريكية فإنه إنتقد ذلك بشدة و
  .متلك أن تقرر إقحام أو سحب قواا يف احلرب ال

ية بعيدة املدى ؤفقد كانت له ر" J’ Destaing"  "ديستان  جيسكار"أما الرئيس السابق
ستعمال القوة ضد العراق يؤدي إىل اقد قال بأن منطق عن خماطر املشاركة يف هذه احلرب و 

هنا يطرح املشكل العويص و هو إجياد ود الكويت بل الذهاب إىل بغداد وجتاوز جمرد حد
نا فإنه رفض ، ومن ه)1(نظام بديل يف العراق أو مواصلة الرتاع على مسرح أوسع بكثري

هي حترير رب املعلنة وهذه احل على أسباب مشاركة بالده ليس إعتماداًإستعمال القوة و
 ال متلك هي توسعة احلرب اليت  من نتائجها التالية و، لكن خوفاًهو أمر مشروعالكويت و

قد أثبتت األيام صحة موقف الرئيس جيسكار ديستان الذي فكر أسباا إال واشنطن، و

                                                           
(1)   - Paul Marie, de la gorge « les milieux  politiques  français plus secoues qu’il 
n’y parait in / le monde diplomatique N° 444, P 6 et 7. 
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 حىت  غائباًالذي كان عنصراً" النهاية أو املستقبل " D’ESTAING"باجلزء األخري من إمسه 
فإا عند بداية الرتاع الذي حققته  اهر من النجاحبيف اإلستراتيجية األمريكية اليت بالقدر ال

حتصد يف اية احلرب إخفاقات تلو األخرى لعدم تقديرها  مآل هذه احلرب اليت تتجه أكثر 
  .)1(فأكثر حنو احلرب األهلية
جاءت من شخصيات سياسية مرموقة األكثر عالنية األشد والفرنسية لكن اإلنتقادات 

ومن وزير دفاع سابق أندريه " michel jobert " وبريجمثل وزير اخلارجية األسبق ميشال 
ومن وزير سابق يف حكومة " كلود شيسون " من وزير العالقات اخلارجية السابق جريو و

بيار " سيد، ومن بطل قدمي لفرنسا احلرة ال"جورج قورس" هو السيد وديغول وجورج بانبيد
، وقد كان مربر رفض " إدجار بيزاين"ومن مدير معهد العامل العريب السيد ،"كلوسترمان

 ألن بالدهم  فاصالً و إستراتيجياًاسياًي سأً الشخصيات للحرب أن فرنسا ترتكب خطهاته
و  وار التارخيي فيه الشعوب العربية و اإلسالمية اليت فرضها اجلتوجدجتد نفسها يف ميدان 

 لتحالف انضمامهاغرايف و كذلك فإن فرنسا جتد نفسها أمام اآلثار اخلطرية الناجتة عن اجل
تلفة متاما مصاحلها خمو تقوده بطبيعة احلال الواليات املتحدة األمريكية اليت مبادئ سياستها 

، و غداة التصويت الشكلي يف جملس الشيوخ الفرنسي على النص الذي عن السياسة الفرنسية
 فل موريس كوءوات الفرنسية املشاركة أو عدمها يف قوات التحالف تسايسمح للق

Maurice Couveأنه يف الوقت الوزير األول يف عهد الرئيس ديغول متهكماً السنتور و 
هلذا فإنه يطلب منها و  مناقشة هذا النص فإن فرنسا قد دخلت احلربمنهاالذي يطلب 

، وهلذا فإنه جيب رفض اإلشتراك  يستشر الربملانجلمهورية الذي ملاملصادقة على قرار رئيس ا
كذلك خمالفة لتقاليدنا السياسة هي ضد املصاحل الوطنية ويف هذه العملية، و أن نعترب هذه 

  .)2(التارخيية
لكن هذه اآلراء املعارضة للتدخل الفرنسي يف العراق حتت العباءة األمريكية و إن سبقها 

 جندي للسعودية فإا أحجمت 4000بإرسال حوايل قرار الرئيس الفرنسي يف امليدان 
 بل تدافع عن أي مبادئ  فرنسا حنو التورط أكثر ضمن اإلستراتيجية األمريكية اليت الانسياق

  خاصة وأن رأياً)3(أمراء عروش البتروليف عن أنظمة غري حقيقية ممثلة تدافع عن بتروهلا و

                                                           
(1) - Ibid p: 6    
(2)  - Ibid, P: 7 
(3)  - Yves lacoste " l'occident et la guerre des arabes" op, cit p: 20. 
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 مسح للسياسة الفرنسية الرمسية أخذ العصى من ∗ ظهر يف فرنسا تدرجيياً كبرياً مناهضاًعاماً
بالتايل وجدت فرنسا و الكف عن اخلطوات التالية والوسط باملشاركة يف الضربة األوىل 

األول ى ووالفرصة للبعد أكثر عن اإلستراتيجية األمريكية حىت تطورت حنو املعارض األق
ق النقض يف جملس األمن ضد  حاستعمال األمريكية إذ لوحت فرنسا ألول مرة ةلإلستراجتي

   .استصدارهقرار كانت أمريكا و حلفائها يريدون 
  

 إمتداد التحليل الفرنسي ألزمة الخليج بإنظمام :الفرع الثاني
 : ألمانيا

 

 أملانيا إليه ذلك أن أملانيا منذ الضربة بانضمامإن هذا التطور يف املوقف الفرنسي تدعم 
 بعد ، و قد جتذر املوقف الفرنسي دستوريةتف أشكاالاألوىل نأت بنفسها عن املشاركة خل

، إن املوقف " العجوز-بأوروبا "بانفعال وصفه الرئيس بوش إنظمام أملانيا إليه إىل درجة أن
  احلرب على العراق بعد حترير الكويت كان مؤسساًالستمرار األملاين املعارض -الفرنسي

 P Kunig و R.Hofmann أمثال على كتابات كثري من الفقهاء األوروبيني
 مل يقبلوا باملقوالت األمريكية املعتمدة على الدفاع ين الذ  PH.Weckelr M Botheو

كيفوا ذلك على أنه عدوان على دولة العراق  من امليثاق و51 للمادة الشرعي الوقائي تفسرياً
ري املادة  أن تفساعتربوا القوة، وتعمالــاس يف سلطة أو على األقل أن ذلك يشكل تعسفاً

 القوة لرد هذا وحدها الستعمالخيول للدولة اليت يتهددها اخلطر أن تلجأ بأنه  من امليثاق 51
 تفسريا خاطئا وهو سياسي بالتايل ميكن التمسك بالدفاع الشرعي الوقائي و اخلطر الوشيك
  .)1(بالدرجة األوىل

 و فرنسا و أملانيا ماًمادام الدول األوروبية عموإن هؤالء الفقراء نصحوا دوهلم بأنه 
  مل يقدروا أن العراق احملطم بعد الضربة األوىل و بعد العقوبات اإلقتصادية و نظراًخصوصاً

يوجد أي خطر يهدد   لتقارير املفتشني فإنه اللحة الدمار الشامل طبقاًس أامتالكهلعدم إثبات 
                                                           

لقد كان الرأي العام الفرنسي املناهض للحرب ومشاركة فرنسا ينمو بإضطراد ففي استطالعات الرأي املختلفة كانت نسبة  ∗
كما اخنفضت شعبية الرئيس .% 57، نوفمرب  % 52، أكتوبر  % 45،  سبتمرب  %43أوت : املعارضني تزيد كما يلي

 نقاط ، بينما كانت نسبة املؤيدين لسياسة فرنسا التدخل يف حرب اخلليج عند بداية الضربات 7ورئيس الوزراء إىل حوايل 
  .من الرأي العام% 80األوىل تقدر 

(1)  - Massimo iovane et francesca de Vittor, in / Revue Heriodotte op, cit  p: 27-
28. 
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 اتمع باسم القوة استعمالأو يصوتوا على  دوهلم أو يهدد السلم العاملي حىت يستعملوا قوم
 هذا الرتاع فبعد التردد األول مت  وهكذا حافظت فرنسا على  خصوصيتها ىف.الدويل

ترددة بل م مع املوقف الدويل لتحرير الكويت رجعت إىل موقفها األول ليس كاالنسجام
ئيس  على نفس ما برر به الرئيس ميتران للرمعارضة مع أملانيا احلرب ضد العراق تأسيساً

  . من امليثاق51 طبقا للمادةمل يوجد قرار دويل  بوش األب عدم إمكانية التدخل املباشر ما
القواعد مع الرئيس بوش  و املستشار األملاين تعامال بنفس الفرنسي الرئيس وبعد ذلك

ا بالفائدة يف مستقبل منرى أن هذا املوقف الفرنسي األملاين احلكيم يعود عليهاإلبن، و
القات الدولية من العربية األوروبية ذلك أن املختصني يف ميدان القانون الدويل و العالعالقات 

  إجيابياًهحىت الرأي العام العريب الواسع يثمن املوقف الفرنسي األملاين و يعتربالكتاب العرب و
اليت  متوافق مع الشرعية الدولية و غلبت عليه املصاحل املتبادلة الطويلة اآلجال مبدأأنه كان و

 على املصاحل اآلنية بنية الربيطانية امل-متتد يف التاريخ لألجيال ليس كاإلستراجتية األمريكية 
  يف الذاكرة العربية اإلسالمية مستقبالً كبرياًاملرتبطة مبراكز القوى احلالية لكنها تترك شرخاً

عربية يف خاصة و أا تتضمن و تتشكل يف جزء كبري منها على موقف معادي للمصاحل ال
  .إطار الصراع مع إسرائيل

 بسيط كون فرنسا اختالفإن املوقف األملاين يندمج مع املوقف الفرنسي لكن مع 
 يف  عضواًباعتبارهاذلك ورة مباشرة عن طريق بعض قواا وشاركت يف التحالف الدويل بص

 نفس الوقت يدل يفضامن الدويل يف مكافحة العدوان وجملس األمن جيب عليها التعبري عن الت
 للشرعية حتملها مسؤوليتها الدولية لإلسهام يف احملافظة على األمن و السلم الدوليني طبقاًعلى 

، لكن أملانيا رفع عنها هذا احلرج من خالل األمنجملس لدولية ممثلة يف األمم املتحدة وا
 يف جملس كذلك لكوا ليست عضواًاليابان وة اليت متسكت ا هي واإلشكاالت الدستوري

 جماهلا اجلوي استعمال فلم تشارك يف قوات التحالف الدويل بصورة مباشرة لكن ثبت األمن
 القواعد العسكرية حللف النيتو والقواعد استعمال عن إليصال اإلمدادات ملنطقة اخلليج فضالً

  .األمريكية
ة دولة علها يف مثل وضعيإن هذا الوضع ألملانيا بعدم مشاركتها يف قوات التحالف جي

حالف الدولية احملررة للكويت،  رفضا املشاركة يف قوات التيناإلحتاد السوفيايت الذالصني و
يف نفس الوقت كان هلما دور يف جعل العمليات العسكرية تقف عند حدود العراق فقط و



 -65-

سيق حمكم لفرنسا مع ن بعد تذي إختذال لقرار جملس األمن وال تنتشر إىل ما دون ذلك تطبيقاً
وبرهن عن قدرة  )1("العبور بال أخطاء"ريل سف اإلحتاد السوفيايت الذي وصفه مارسيل موق

كبرية يف إدارة األزمة يف بداياا مما جعل دوره يرقى إىل مستوى التحليل اجليوستراتيجي على 
خلارجية الصينية يف تلك الفترة  السياسة اانعزاليةعكس الدور الصيين الذي أثرت عليه 

على بناء قاعدا اإلقتصادية مبنئ عن تطورات اخلليج مما جعل موقفها يوصف من  اقتصارهاو
  .)2(" و التكتم الذي ال ختفى دوافعهباالنتهازية"نفس الكاتب السابق 

إن التساؤل عن أغفال دور الدول العربية املعنية مباشرة بالرتاع تسائل مشروع بعد 
  . دور الدول السابقةاستغراق

هال أو نسيانا وإمنا املوقف العريب يف تلك املرحلة بالذات إيار بصفة إن ذلك ليس جتا
مطلقة ومل يعد هناك جمال للكالم عن موقف عريب، بل إندرج دور الدول العربية يف إطار ما 
ميكن أن نطلق عليه رد الفعل واإلنفعال غري الوعي الصادر يف حالة غيبوبة بفعل هول الصدمة 

، مما ال ور رد الفعل هذا إىل أبعد من ذلكاما وحمكومني، ومل يتطعلى الدول العربية حك
سياسي على األقل ألن يوتيجي أو اجل وصف أو مفهوم التحليل اجليواسترميكن أن نظفي عليه

املفهومني كما حددنامها سابقا ال ينسجمان مع ردود األفعال الالشعورية بل تتطلبان ختطيطا 
  .ودراية كاملة بعناصر األزمة

تيجي  اجليوسترويف معرض التقييم اخلتامي للمواقف املختلفة ميكن اجلزم بأن التحليل 
تيجي األورويب  ومقارنتهما مع التحليل اجليوسترتيجي  األمريكي الربيطاينسترالعراقي واجليو

السيما الفرنسي األملاين فإن هذا األخري هو املنسجم مع الشرعية الدولية وأن األيام تكشف 
د يوم ضرورة العودة إليه حىت غدى يشكل مرجعية كل األزمات الدولية املتعاقبة بل يوما بع

دة تطرفها ح من خففتحىت الدولتان املتزعمتان للموقف األول األمريكي الربيطاين قد 
وأصبحت متيل للموقف األورويب وقد ظهر ذلك جليا عند معاجلة جملس األمن امللف النووي 

ات اخلفيفة إن مل نقل جاءت جادت حلفظ ماء وجه أمريكا وبريطانيا لعقوبااإليراين وطبيعة 
  .فقط نظرا النعدام تأثريها حىت على الربنامج النووي اإليراين

                                                           
 .151 املرجع السابق ، ص :مارسل مريل -  )1(
 .165ص : نفس املرجع  -  )2(
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 عن وقد يفتح ذلك جماال أرحب للعالقات الدولية يف ظل النظام الدويل اجلديد بعيدا
ة املصاحل من خماطر حمتملة  مبشروعية اخلوف والشك على محاياملمارسات غري الشرعية املغلفة
  .وومهية يف كثري من األحيان

 



 -66-

  :األولالفصل 
النزاع بين العراق والكويت على ضوء أحكام 

 :القانون الدولي
 

إن ما يطلق عليه بالرتاع العراقي الكوييت أو يف بعض األحيان أزمة أو حرب اخلليج الثانية 
وإن كانت له عدة أسباب إال أن سببها األساسي واألصلي  هو اإلدعاءات اإلقليمية بني 

اريخ العالقات بني الدولتني حدثت عدة أزمات يكون الرتاع اإلقليمي الطرفني ذلك أنه عرب ت
، 1990  أو األخرية 1963 أو 1961دائم احلضور فيها سواء تلك اليت وقعت سنة 

فاملشاكل اإلقليمية هي أم اخلبائث بني البلدين وتضاف هلا أسباب ظرفية ناشئة عن الوضع 
ناً للمشكل اإلقليمي املتأصل بني الطرفني منذ الدويل بصفة عامة تتخذ كغطاء أو مربر أحيا

اإلقليمية بني العراق والكويت هي الشرارة اليت ال تريد أن نشأما كدول وهلذا فإن املشكلة 
تنطفئ فيخمد وهيجها حىت إذا هبت رياح على املنطقة من هنا أو هناك تعود تتوهج من 

  . إىل األبد فان حلوالً جذرية تطفيهاجديد ألا بقت كامنة حتت الرماد ومل جيد هلا الطر
كما أن األطراف اخلارجية عن املنطقة حتبذ ذلك، حىت تبقى هذه الورقة بيدها تستعملها 
عندما تتطلب مصلحتها إيقاظ هذه الشرارة من جديد للسيطرة على املنطقة خوفاً من منافس 

 نفخت حتت رماد هذه هلا باملنطقة وأنه ال يستبعد أن تكون الواليات املتحدة هى الىت
اجلمرة لتندلع حرب ثانية باخلليج خوفاً من منافسني هلا باملنطقة كفرنسا وأملانيا اللتان 
عالقاما مع العراق وإيران نسفت من أساسها بعد هذه احلرب كما مت حتريك مسألة 

نطقة احلدود بني العراق وإيران إلضعاف االثنني وتكريس السيطرة والوجود األمريكي بامل
الذي كان مربراً قبل التسعينات باحلرب الباردة وحبرب اخلليج األوىل، فكان البد من إجياد 
مربر جديد لالستمرار بعد ذلك ومل جيدوا فرصة أحسن من إثارة زوبعة الصحراء على 

  .احلدود العراقية الكويتية
 له يفتأض الزاوية ومعامل املعادلة الذي ال جيب أن يسقط مهما روعليه فإن حج

، مما ق وجريانه السيما مع دولة الكويتمعامالت أخرى هي املشكل اإلقليمي بني العرا
 نتناوهلا بتحديد اليتجيعل أساس الرتاع بني الطرفني وأصل الرتاع هو املشاكل اإلقليمية 

اإلطار القانوين العام هلا أو الشق النظري للرتاع يف مبحث أول مث اإلطار القانوين اخلاص 
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عاجلة املشكلة بني الطرفني مل من خالل شرح موقف الدولتنيدود العراقية الكويتية للح
ية ملشكلة احلدود بني املتنازعني على مستوى العالقات الثنائية مث على مستوى املعاجلة الدول

ديد الصورة اليت انتهى إليها الرتاع حالياً وحماولة استشفاف مدى جناعه احلل حالبلدين لت
لتوصل إليه هل هو ائي أم هو جمرد حل مؤقت مرتبط مبوازين القوى وخيضع الذي مت ا

ملنطق املنهزم واملنتصر؟ ذلك احلل العادل الذي جيد فيه الطرفان املتنازعان مصلحتهما دائماً 
بغض النظر عن عوامل القوة  أو الضعف واملستجدات واملؤثرات اخلارجية أي هل أن احلل 

رفية ظؤثرات اخلارجية وأمام املواقف الية متكنه من الصمود أمام امليتضمن عوامل مناعة ذات
 الرتاع ضج السياسي الذي ال حييد عنه طريفحىت يصبح يشكل جزءاً من الوعي والن

انة سياسية تعرب عن إرادة التعايش بينهما على أساس االحترام املتبادل صمبوضوعية ور
، ومن مبحث ثالث ظروف ال تلبث أن تزولن واملساواة يف السيادة وليس حالً ناجتا ع

نستعرض للغزو العراقي للكويت على أساس املربرات اليت ساقها العراق وفحص ذلك على 
  .ن الدويلوضوء قواعد القان

  

اإلطار القانوني للحدود العراقية : المبحث األول  
 :الكويتية

 

الرتاع على أساس ل هذا يقصد باإلطار القانوين اخلاص للحدود العراقية الكويتية تناو
منهج دراسة احلالة الذي يتطلب التعريف باحلالة املدروسة على ضوء التطور التارخيي هلا بني 
الطرفني املتنازعني، مث تشخيص عالقات الطرفني املتنازعني على ضوء املشكلة اليت تتحكم يف 

 األساسي واجلوهري  عالقاما من حيث حتديد عناصر الرتاع بدقة خاصة فيما يتعلق بعنصره
  .ساس  الرتاع مث حتديد مستوى االتفاق واالختالف يف مواقف الطرفني املتنازعني بالنسبة أل

 

  : جذور النزاع بين العراق ودولة الكويت:المطلب األول
 

إن معرفة تاريخ العالقات بني طريف الرتاع له أمهيته الكربى يف حل الرتاع القائم بينهما 
حىت أصبح تاريخ هذا الرتاع يشكل جزءاً مهماً من تاريخ الدولتني املتنازعتني منذ مدة طويلة 

و هو مهم كذلك من جهة أخرى ألن العراق يلوح يف مطالبه اإلقليمية على الكويت على 
أساس نظرية احلقوق التارخيية املعروفة يف املنازعات اإلقليمية، فتعقب تاريخ العالقات بني 

سمح بتأكيد هذه االدعاءات أو بنفيها بينما تستند الكويت يف الدفاع الطرفني املتنازعني ي
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 .عن نفسها على قواعد القانون الدويل احلديث 

إذا كان العراق عريقاً حبضارته وتارخيه احلافل باألجماد واالزدهار وبالنكبات  
غري  ةوالصراعات فإن ذلك يغنينا عن التعريف به، لكن باملقابل فإن دولة الكويت الصغري

 .معروفة بالشكل الذي يتيح معرفة نشأا ككيان  سياسي له مقومات الدولة احلديثة

اليت تعين البيت الذي يقام على شاكلة " كوت" إن كلمة الكويت هي تصغري لكلمة 
بناية حمصنة أي قلعة أو حصن يسهل الدفاع عنه ويكون غالباً إىل جانبه مياه سواء يف شكل 

 .ة حبر أو ر أو حبري

اليت تعين " القرن" وهي كذلك تصغري لكلمة" القرين" كما عرفت الكويت احلالية باسم
التل أو األرض املرتفعة أو اهلضبة، وقد أطلق اسم الكويت على القرية اليت بنيت سكناا 
على شكل حصون فوق هضبة مرتفعة  قرب البحر وان أول من بىن هذه احلصون  يف مكان 

" عامي   ما بني" يت احلالية  هو  براك بن غرير آل محيد شيخ بين خالد تواجد مدينة الكو
 .   )1( م1682"  و م1669

سنة " مرتضى بن علوان" إن أول من استخدم اسم الكويت يف خمطوط  هو الرحالة 
 الذي وصفها بأا تشبه احلسا إال أا دوا ولكن بعماراا وأبراجها تشاها و هذه م1709

 وأن ظهور الكويت على اخلرائط مل حيصل إال يف منتصف )2("املذكورة امسها القرينالكويت 
يف خريطة هولندية  تذكر باسم القرين ضمن وثائق شركة اهلند الشرقية "  17" القرن

  أثر خالف مع السلطات م1795اإلجنليزية اليت انتقل مقرها من البصرة إىل الكويت سنة  
  .)3( العثمانية

 هذه املعلومات التارخيية تؤكد وجود الكويت ككيان متميز عن الكيانات إن داللة 
اجلغرافية املوجودة باملنطقة  وإال ما جاء ذكرها يف خرائط الرحالة القدماء، كما أن انتقال 
مركز شركة اهلند الشرقية اإلجنليزية من البصرة إىل الكويت له داللة قانونية تعين أن الكويت 

 سياسياً مستقالً عن الدولة العثمانية ألن سبب انتقال مقر هذه الشركة كانت تشكل كياناً

                                                           
 .458-449، ص 1904بريوت   ،10 جملة املشرق عدد ،"يف تسمية مدينة الكويت" :  ماري الكرملي ستاسأن - )1(
املركز " حلق التارخيي واإلرادة الدولية ترسيم احلدود الكويتية العراقية ا.." أمحد  امليال وطارق الزر وقي وآخرون/ د- )2(

 .13ص 1992 الكويت -" لعدوان العراقي على الكويتالوطين لوثائق ا
 .237-217 ص ،1989الكويت  ، الد األول،"الكويت حضارة وتاريخ "  :ميمونة اخللفية الصباح/  د- )3(
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 يعين العثمانية فانتقال املقر  للكويتمن البصرة للكويت هو نتيجة خالف مع السلطات 
  .انعدام أي سلطة أو والء للدولة العثمانية على الكويت

 م1715يت سنة  لقد مت حكم الكويت من طرف عشرية آل الصباح  اليت وصلت للكو

 ، وقد بقيت سلطة آل الصباح على )1(بقليل م1758تقريباً واليت فرضت سلطتها قبل سنة 

 ضامنة استمرار سلطتها على الكويت ويف نفس الوقت 1961الكويت منذ استقالهلا سنة 
 .مؤسسة لشرعيتها كدولة مستقلة

مارة تشكل جزءاً من بينما جند العراق يتمسك برواية تارخيية خمتلفة مفادها بان اإل
املقاطعة العثمانية القدمية للبصرة ، وإن دولة العراق عندما استخلفت اإلمرباطورية العثمانية 
يف بالد الرافدين فإن ذلك يعطيها حقاً تارخيياً على الكويت، وهلذا عندما مت غزو الكويت 

سترجاعها للوطن األم إشارة إىل ا" 19احملافظة  "اسمفإن النظام العراقي أطلق على الكويت 
 .وأا أصبحت  حمافظة من حمافظاته

إن هذه االزدواجية يف تفسري تاريخ املنطقة هي اليت جعلت كل طرف يفسر تارخيها وفقا 
  .ملصلحته فما هو الصحيح من كل ذلك ؟

للجواب على هذا السؤال فإنه جيب الرجوع للعالقة بني الكويت والباب العايل كيف 
  .كانت تتم ؟

ن أمهية الكويت مل تظهر إال مع بروز املصاحل الدولية االستعمارية يف الربع األخري إ 
للقرن التاسع عشر عندما ظهرت األمهية اإلستراتيجية ملوقع الكويت كنقطة اتصال بني أوربا 
واهلند فزادت حدة التنافس بني القوى االستعمارية للسيطرة عليها، ومن مثة السيطرة على 

دي للهند خاصة بني بريطانيا وفرنسا وروسيا، ففي هذه الفترة ظهرت عالقة الطريق املؤ
مباشرة بني الكويت واإلمرباطورية العثمانية إذ زار مدحت باشا احلاكم العثماين لبغداد 

قائم قاماً  على " عبد اهللا الصباح"ى رأس جيش صغري أين نصب األمري عل1871املنطقة سنة 
  وقبل أداء الضرائب لصاحل البابة كما أعطيت له رتبة الباشاالكويت  تابع لوايل البصر

  .)2(العايل

                                                           
(1)  - Ahmed Mostafa Abu :hakima –" History of Eastern Arabia (1750-1800) 

Beirut 1965.  p: 84. 
(2)  - Habib ishow   ″ le kuweit , évolution politique, économique et sociale, 

l’harmattan ,paris,  1989  P: 152 
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 م دخلت يف ظل احلماية الربيطانية مع أن 23/01/1899 بتاريخ  إال أن إمارة الكويت
 مبوجب اتفاقية لوزان إذ قام 1983زوال اإلمرباطورية العثمانية بصفة رمسية مل يتم إال سنة 

م اإلستراتيجية يف اخلليج بتوقيع اتفاقية ثنائية مع أمري الكويت الربيطانيون حبماية مصاحله
للدخول حتت محايتهم ألجل منع دخول األجانب خاصة روسيا وأملانيا فتم إجناز خط سكة 
احلديد برلني ببغداد الذي كانت حمطته األخرية الكويت وقد وقع أمري الكويت هذه اإلتفاقية 

وجدت  العثمانية ، مما يعين أن الكويت يف تلك احلقبةمنفرداً غري مفوض من قبل الدولة 
ككيان سياسي وقانوين يتمتع بالعناصر التقليدية للدولة مبفهوم القانون الدستوري والدويل 

  . )1(من إقليم وشعب وسلطة
 مما ميكن القول أن أمراء الكويت يف عالقتهم باإلمرباطورية العثمانية كانوا حسبما 

 سيادة  كأمراء هلم سيادة مستقلة عن أيحلهم فيظهرون أحياناًتقتضيه ظروفهم ومصا
أجنبية وأحياناً أخرى يظهرون تابعني وخاضعني لسلطة وسيادة الباب العايل، مما جيعل 
اجلواب عن سؤال احلقوق التارخيية للعراق إن مل نقل أا غري موجودة فإا على األكثر 

 .مشكوك يف ثبوا

 عزز مركز الربيطانيني اللذين م1918رباطورية العثمانية سنة إن السقوط الفعلي لإلم
شرعوا يف إعداد سلسلة من املفاوضات دف لتعيني حدود مناطق نفوذهم يف اخلليج عن  

املندوب السامي الربيطاين يف العراق   Sir Percy Cocseطريق السري بريسي كوكس 
 إلبرام اتفاقية ذا الشأن بتاريخ  Sir Mooreالسريموربينما مثل الكويت يف هذه املفاوضات 

 مسيت اتفاق العقري الذي أعطى امتيازات إقليمية لصاحل اململكة العربية م02/12/1922
السعودية على حساب الكويت اليت بدورها أعطيت هلا امتيازات بالنظر للعراق الذي يرى 

 .أنه حرم من واجهة حبرية  واسعة على البحر

 29 العراقية  أكد مضمون اتفاقية -بالنسبة للحدود الكويتية -  إن اتفاق العقري -
 املربمة بني بريطانيا والدولة العثمانية باعتبارمها الدولتان املسيطرتان على م1913جويلية 

تعيني احلدود بني  تعترب هي أول عمل قانوين ل1913كل من الكويت والعراق، وان اتفاقية 
فاوضات على مسألتني إقليميتني هامتني تتعلق األوىل ، وقد اشتملت املالكويت والعراق

                                                           
 جملة احلقوق جامعة :"طبقا لقواعد القانون الدويل حتديد احلدود الربية بني الكويت والعراق " : رشيد محد العرتي/د - )1(

 .316 ص 1992 سنة 4 و 3الكويت عدد 
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بتبعية الكويت للدولة العثمانية أم ال ؟ وعما إذا كانت خاضعة لسيادات إمسية متعددة 
Suzerainte أو خاضعة لسيادة فعلية واحدة Souverainté  واملسألة الثانية تتعلق ،

    .بتعيني احلدود بني الكويت وقضاء البصرة
لمسألة األوىل كان موقف الدولة العثمانية يعتمد يف مطالبتها بتبعية الكويت هلا النسبة لبف

  : على أساسني مها
أن سكان الكويت أصوهلم ترجع ملنطقة أم قصر جنوب البصرة، واألساس الثاين أن -

ل الكويت على ثالكويت كانت ترفع الراية العثمانية، بينما متسك املفوض الربيطاين الذي مي
 األخرية مل تكن خاضعة للسلطات العثمانية خضوعاً فعلياً وأا قاومت مجيع أن هذه

احملاوالت اليت بذلتها الدولة العثمانية إلخضاعها لسلطاا وبذلك حافظت على كياا 
املستقل بل أن شيوخ الكويت كانوا يقدمون احلماية للثائرين على السلطات العثمانية وعدم 

 الكويت وان الدولة العثمانية كانت تدفع رواتب سنوية لشيوخ وجود حاميات عثمانية يف
الكويت مقابل محاية شط العرب وان شيوخ الكويت مل يؤدوا أي التزامات مالية للسلطات 
العثمانية ، أما  مسالة رفع الراية العثمانية فقد فسر بأنه مل  يكن أكثر من مظهر من مظاهر 

 .)1(سالميةاالحترام الديين لدولة اخلالفة اإل

 كان م1913 جويلية 29يف اتفاقية عليها وبالنسبة ملسالة تعيني احلدود أن سبب االتفاق 
وقد . بسبب حركة القبائل ونزاعها، لكن يبقى ظهور النفط يف املنطقة هو السبب األساسي

تناولت االتفاقية باملادة األوىل منها أن الكويت تشكل قضاًء مستقالً يف اإلمرباطورية 
 مسح لشيخ الكويت أن يرفع العلم 2عثمانية أي أا ليست تابعة لقضاء البصرة، وباملادة ال

يف احد زوايا العلم وان ميارس إدارة مستقلة يف " الكويت" العثماين مكتوباً عليه كلمة 
املنطقة وان متتنع اإلمرباطورية العثمانية عن أي تدخل يف شؤون الكويت مبا يف ذلك مسالة 

 وهي مدينة 5وكذلك متتنع عن أي عمل عسكري يف أجزاء الكويت احملددة باملادة الوراثة 
الكويت وخور الزبري مشاالً والقرين جنوباً وجزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكان وعوهة 

  .وكرب وقاروه وأم املرادم 
 يبدأ من الساحل عند مصب خور الزبري يف 7وان خط احلدود املتفق عليه مبوجب املادة 

                                                           
 .22 ص ،مرجع سابق :وآخرون أمحد امليال /د - )1(
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الشمال الغريب خطاً مستقيماً إىل غاية جنوب أم قصر وسفوان وجبل سنام هذه املناطق اليت 
تبقى تابعة لقضاء البصرة وعند الوصول إىل الباطن فانه يستمر حىت اجلنوب الغريب مث 

 .)1(يستدير حنو اجلنوب الشرقي حىت يصل إىل البحر بالقرب من جبل منيفة

 1913 رفض اتفاقية 1920من طرف بريطانيا سنة العراق يف إن النظام امللكي املنصب 
 فأعلن الوزير األول ورجل بريطانيا يف العراق نوري السعيد 1922 واتفاق العقري لسنة

عندما قابل املبعوثني الربيطاين واألمريكي ملواجهة املد الناصري الذي كان يف أوج قوته بعد 
د طريق البترول فان نوري السعيد طلب من إعالن االحتاد العريب بني مصر وسوريا ودي

بريطانيا وأمريكا استرجاع الكويت للعراق عن طريق إرسال قوات عراقية للكويت هلذا 
  .الغرض كان قيد التنفيذ لكن هذا املشروع سقط مع سقوط امللكية يف العراق

ه  أنم14/07/1958ويف عهد اجلمهورية فإن اجلنرال عبد الكرمي قاسم أعلن بتاريخ 
  غداة استقالل الكويت 25/06/1961 ، كما أعلن بتاريخ 1922و1913يرفض اتفاقيات 

 بأنه يرفض اتفاقية استقالل الكويت اليت اعتربها 19/06/1961عن بريطانيا مبوجب اتفاقية 
 .جزء ال يتجزأ من العراق

من وقد كان خوف بريطانيا من إمكانية ضم العراق للكويت أن أرسلت قواا لإلمارة 
01/07/1961جديد لثين العراق من غزوها بتاريخ 

 ألن من شأن الغزو احملتمل أن )2(
 السيارات الربيطانية املتجهة يف ذلك الوقت حنو املصايف وتوقف تام للمصانع ¾تتوقف 
 بواسطة الشركة ، نظرا ألن بريطانيا كانت متلكرات والبواخر احلربية والتجاريةوالطائ

من حصص الشركة الكويتية والنصف األخر كان مملوكا لشركة  % 50الربيطانية للبترول 
 ٪ من استهالكها مقابل تصديرها 40اخلليج للبترول، وان البترول الكوييت كان يغطي 

  .)3(للكويت منتوجات  صناعية
كما أن من شأن ضم الكويت للعراق عقب ديدات اجلنرال عبد الكرمي قاسم يف 

رول الكوييت بالبترول األمريكي أو الفرتويلي فان ذلك من  أن تعويض البت28/06/1961
                                                           

 .30-27 ص :نفس املرجع - )1(
(2) - olivier da lage "l’invasion du Koweït   ; quelques repères" in /herodote n° 58-

59 p    32.  
(3) - Paul Balta la nouvelle crise du golfe et ses antécédents in / Hérodote  n° 58-

59, p:  53  
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شأنه أن يؤدي إىل خلق عجز يف ميزان املدفوعات الربيطانية ويؤثر على استقالهلا 
االقتصادي، فلهذا اعتربت بريطانيا انه ليس هناك من ضربة قاتلة هلا كغزو العراق للكويت، 

   .م1961وهذا ما عرف بأزمة 
 م وجميء حزب 08/02/1963نرال عبد الكرمي قاسم ومقتله يف وبعد اإلطاحة باجل-

البعث للحكم برئاسة اجلنرال امحد حسن البكر ، فإن أول ما قامت به هذه احلكومة 
اجلديدة يف العراق هو رفع اعتراضها لدى االحتاد السوفيايت على انضمام الكويت لألمم 

فيايت يف جملس األمن على انضمام املتحدة عن طريق التهديد باستعمال حق النقض السو
الكويت وبعد ذلك دخلت الكويت عضواً يف األمم املتحدة واعترفت احلكومة العراقية 

  ببغداد تضمنت اعترافاً صرحياً م04/10/1963باستقالل الكويت وابرمت معها اتفاقية 
 السعيد من العراق بسيادة الكويت حبدودها املبينة يف رسالة رئيس وزراء العراق نوري

املندوب السامي يف العراق يقترح " فرنسيس مهفريز" إىل السري م21/07/1932بتاريخ 
عليه فيها أن يتم االتفاق بني العراق والكويت على وصف احلدود بينهما وهذا ألن العراق 
بعد أن زال االنتداب الربيطاين عنه طلب منه لعضوية عصبة األمم أن يكون إقليمه معني 

وبعد حتويل هذه الرسالة للشيخ امحد اجلابر الصباح قبل وصف . ية حتدده بدقةبوثيقة دول
احلدود الكويتية العراقية كما اقترحها نوري السعيد وأجاب بالقبول عن طريق املعتمد 

  .)1( م10/08/1932الربيطاين يف الكويت بتاريخ 
اق والكويت أن  بالنسبة للحدود الدولية بني العرم21/07/1932إن ما تظمنته رسالة 

  : تكون بالشكل التايل
تبدأ احلدود الكويتية من نقطة اتصال وادي العوجة مع الباطن وتتجه مشاالً مبحاذاة "

الباطن إىل نقطة تقع مباشرة جنوب خط عرض سفوان لتنحرف بعدها شرقاً مروراً جبنوب 
تقاء خور  نقطة الآبار سفوان وجبل سنام وأم قصر تاركة تلك املواقع للعراق  و لتصل إىل

، أما جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا وعوهة وكرب وقاروه وأم الزبري مع خور عبد اهللا
  .)2("املرادم فهي للكويت

                                                           
 .319 ص ،املرجع السابق: لعرتي  رشيد محد ا/ د- )1(
 ص ، سابق، مرجع" احلق التارخيي واإلرادة الدولية-ترسيم احلدود الكويتية العراقية" : نص الرسالة كامال ملحقا بكتاب - )2(

103. 
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وبتدقيق الوصف الذي ورد للحدود املعترف ا يف الرسالة فإننا جندها متماثلة مع ما 
انيا واإلمرباطورية العثمانية واليت  م  املربمة بني بريط29/07/1913 من اتفاقية 7ورد باملادة 

   . م1922/ 02/12مت تأكيدها باتفاقية العقري املؤرخة يف 
 مت االعتراف بسيادة الكويت واستقالهلا من طرف 04/10/1963 وعليه فإنه بإتفاقية -

العراق ويف نفس الوقت مت تعيني حدودها مع العراق بشكل نايف  للجهالة والغموض على 
 ألنه مت اعتماد اتفاقيات   uti-posseditsاالستعماردود املوروثة عن أساس مبدأ احل

  . كما أن ذلك يعترب من جانب العراق طرحه لنظرية احلقوق التارخيية م1922-م1913
استمرت العالقات بني العراق والكويت بصورة عادية وتطورت حنو التعاون املتبادل  -

 م12/10/1963 مليون دينار بدون فوائد يف 30بينهما وهكذا جند الكويت تقرض العراق 
وتستمر العالقات بدون مطالبات إقليمية عراقية  على الكويت، لكن هذه املرحلة وان دامت 
حوايل عشرية كاملة إال أن العراق رفض خالهلا املصادقة على اتفاقية احلدود اليت بقيت جمرد 

 أا فترة ريبة وشك من اجلانب نص موقع عليه من الطرفني دون املصادقة عليه مما يعين
 .الكوييت وان األزمة  مل تغلق ائيا

وهكذا ما أن حلت فترة السبعينات حىت بدأ العراق يلوح من جديد بعدم ترسيم حدوده 
مع الكويت مطالباً مبنفذ حبري على اخلليج مناسب لوضعيته كدولة كربى عسكرياً 

 )1( رسم خط احلدود واملطالبة جبزيريت وربة وبوبيانواقتصادياً باملنطقة وذلك بإعادة النظر يف
 قد أعطت امتيازات لكل من اململكة العربية م1922على أساس أن اتفاقية العقري سنة  

السعودية والكويت على حسابه وان تلك االتفاقيات متت حتت السيطرة الربيطانية وقد 
اإليرانية حول شط العرب ورغبة –ة تزامنت املطالبات العراقية هذه بتأزم العالقات العراقي

العراق يف وضع قواته يف املناطق الكويتية حلماية ميناء أم  قصر من هجوم إيراين قريب مث 
تطور املوقف العراقي إىل بناء طريق عرب األراضي الكويتية يؤدي إىل موقع متركز قواته يف 

 نقطة شرطة الصامتة الكويتية بتاريخ املناطق الكويتية  حلماية ميناء أم قصر وأخرياً مت احتالل 
، واستمر الوضع  على ذلك إىل غاية أن مت إبرام اتفاقية اجلزائر بني العراق م20/03/1973

                                                           
(1)  - Gilbert Guillame" la crise du golfe et son développement j’usqu’au 15 

janvier 1991 sanctions économiques et blocus.  " in/ les aspects juridiques de la 

crise et de la guere du golfe. op.cit  p:287  
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 إذ قام العراق بعد ذلك بسحب قواته من املناطق الكويتية خالل جويلية م1975وإيران عام 
 .)1(م1977

 مؤقتاً حىت فتح باب الرتاع مع م1975وما أن غلق العراق باب الرتاع مع إيران سنة 
أننا ال نريد " الكويت بتصريح نسب للرئيس صدام حسني  يف ندوة صحفية بطهران مفاده 

توسيع اال العراقي، لكننا نريد تعميق خليجية العراق بشكل يسمح لبلدنا أن يدافع عن 
شكل العراق نفسه وعن سائر بالد اخلليج ضد أي عدوان خارجي، وأنه لو يف  يوم ما ت

والكويت جزءاً واحداً يف املنطقة العربية فان ذلك سوف يكون بالتأكيد يف مصلحة العراق 
  .  )2("طق األخرى لألمة العربية الكبريةوالكويت يف آن واحد ولكل املنا

وعندما حطت حرب اخلليج األوىل رحاهلا باملنطقة عقب تراجع النظام العراقي عن 
إلحياء له من طرف القوى الدولية واحمللية مبهامجة الثورة اإلسالمية  يف اتفاقية اجلزائر وبعد ا

 ليس م1984إيران حتت غطاء املطالب اإلقليمية  فإنه طلب مرة أخرى  من الكويت سنة 
، ا ، لكن الكويت رفضت هذه املطالباسترجاع جزيريت وربة وبوبيان بل استئجارمه

 أصبح أكثر إحلاحاً على الكويت يف مجلة من وبعد إعالن اهلدنة مع إيران فإن العراق
الطلبات تتعلق بالديون والبترول ومسألة احلدود الدولية واجلزيرتني هذا اخلليط من الطلبات 
شكل يف نظر السفارات الغربية باملنطقة برميل بارود قد ينفجر يف أي يوم ونبهت تلك 

 ا هلذه الوضعية اجلديدة ابتدءاً من1989اية سنة السفارات حكوما . 

إن الوضعية اجلديدة للمطالب العراقية جتاه دولة الكويت جتذرت أكثر منذ جانفي 
 م1990 مما تطلب تدخل امللك حسني للوساطة بني الدولتني خالل شهر مارس م1990

وكادت وساطته أن تأيت بنتيجة لتخفيف من حدة التوتر ، ذلك أن أمري الكويت قبل مبدئياً 
وربة وبوبيان وبدأ مفاوضات ألجل ختطيط وتعليم احلدود بني الدولتني شريطة تأجري جزريت 

 بداية لتأكيد قبول العراق السيادة الكويتية م04/10/1963مصادقة العراق على اتفاقية 
كدليل على حسن نية العراق، بينما متسكت القيادة العراقية بقبول وتنفيذ طلباا بتخفيض 

ملالية وختطيط احلدود وتأجري اجلزيرتني أوالً ونظراً هلذه املسألة ديوا ووعد باملساعدة ا
  .اإلجرائية واالشتراطات األولية من اجلانبني فشلت الوساطة األردنية

                                                           
 .56 ص ،املرجع السابق :ن فتوح اخلترشي وآخرو/د - )1(

(2)  -  Paul Balta - op.cit, p . 54  
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"  يف مفاوضات سرية  مع إيران قادها م1990وباملقابل فإن العراق دخل منذ بداية سنة 

ار حرب اخلليج األوىل متهيداً حلرب ألجل تطبيع العالقات بينهما وتصفية آث" طارق عزيز
اخلليج الثانية، ألن العراق ذه املفاوضات مع إيران أراد مقايضة طلباته يف شط  العرب 

 .باسترداد الكويت كاملة أو على األقل جزيريت وربة وبوبيان

وقد ظهرت هذه التوجهات العراقية من خالل احلشود العسكرية الكبرية على احلدود 
أ باهلجوم الوشيك على الكويت وهو ما ب اليت كانت تنم1990 خالل شهر جويلية الكويتية 

  .م02/08/1990مت فعال باجتياحها يوم 
إن هذا االجتياح العام اهلمجي  يطرح عدة أسئلة مهمة عن سبب جلوء العراق -    

ض للعدوان املباشر باستعمال القوة الحتالل بلد بأكمله بينما مل يكن يطالب إال ببع
اإلمتيازات اإلقليمية على جزيرتني غري آهلتني، بينما كانت لديه فرصة حتصيل ذلك بالطرق 
الودية والدبلوماسية، بالتأكيد أن القيادة العراقية مل تستوعب جيداً الوضع الدويل اجلديد بعد 
 انتهاء احلرب الباردة وما جاءت به من شهر عسل يف العالقات األمريكية السوفياتية خالل

 ، كما أن سؤاالً آخر جدير بالطرح ملاذا مل يعد  التاريخ نفسه م1990 و م1989سنتني 
  قواا للمنطقة عندما -  م1961 مثل ما فعلت سنة - عندما مل ترسل أمريكا وال بريطانيا 

أصبحت احلشود العراقية على احلدود الكويتية توحي بقرب اهلجوم، وهذا جلعل العراق يعيد 
طئة اليت اعتقد أن القوى العظمى منشغلة بتصفية آثار احلرب الباردة وأا ال حساباته اخلا

  .جترأ أن تكسر ود العالقات الدولية السائدة ألجل إمارة الكويت الصغرية
أكيد أن القوى الدولية كانت حباجة لفرصة التدخل بشكل أكثر قوة وكثافة وسرعة 

عراق حتتل بلداً ذو سيادة وتأيت هي حمررة له باملنطقة وهذه الفرصة ليس أحسن منها كترك ال
فكانت الكويت " التضامن الدويل"  العالقات الدولية حتت عنوانإعالناً ملرحلة جديدة يف

طعماً سائغاً لصياد غيب فكانت منطقة اخلليج والشرق األوسط بصفة عامة غنيمة احلرب 
  .الباردة للواليات املتحدة األمريكية املنتصرة

 هو دميومة  الكوييت- من مالحظات على الرتاع اإلقليمي العراقيبداؤهن إإن ما ميك
ره أو يف فج إىل حد اآلن وذلك سواء يف أسباب ت20 بدايات القرن واستمرار طبيعته منذ

ه باكتشاف النفط باملنطقة فجاءت اتفاقية تشأنمضمونه فقد ارتبط الرتاع اإلقليمي يف 
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لرتاع مرتبطة بأمهية النفط يف العالقات الدولية فدائماً  وتطور مراحل هذا ام1922 مث 1913
ريخ مشاكل احلدود مع تاريخ يكون عنصراً حمركاً للمطالب اإلقليمية حىت قيل بأنه ميكن تأ

، وان ظهور مشاكل احلدود الكويتية العراقية مقترن إىل حد كبري  بظهور النفط أكثر النفط
النفط يف املنطقة اسبق وجوداً من مفهوم الدولة ذات من اقترانه بفكرة الكيان والدولة ألن 
 .)1( احلدود الواضحة واإلحساس بالسيادة

أما اآلن وقد ترسخ مفهوم الدولة احلديثة باملنطقة فإنه ليس معىن ذلك لو أن الثروة 
النفطية تنضب تزول مشاكل احلدود بني الدولتني فقد تؤثر حقيقة حنو اخنفاض عدد وحدة 

دودية لكن ال تنقضي هذه املشاكل الرتباط احلدود اآلن بوجود الدولة والكيان املشاكل احل
 .السياسي احلديث أكثر من ارتباطها بوجود النفط أو عدمه

 يف حتديد مضمون الرتاع  فيظهر الرتاع دائماً على أساس ركذلك هناك دميومة واستمرا
عد ذلك إىل نزاع إقليمي يتعلق إنكار الوجود القانوين املستقل لدولة الكويت مث يتطور ب

  تضمنت  يف الشق األول مسألة 1913يف اتفاقية  بالكويت حدوداً وليس وجوداً ذلك انه
مث يف الشق الثاين تضمنت " قضاء البصرة" استقالل سيادة وكيان الكويت عن العراق

اع  اإلقليمي االتفاقية تعيني احلدود بني الكويت والعراق ، ونفس املنطق عرفته  تطورات الرت
ها مت ححالياً فالعراق يف البداية ينكر وجود الكويت كدولة مستقلة عنه وهلذا عند اجتيا

 مث ال يلبث يف تناقض تام مع موقفه السابق يف املطالبة 19ضمها إليه باعتبارها احملافظة  
رميلة  هنا أو هناك بالنظر إىل موقع بئر الخيططجبريرة أو االحتجاج على خط احلدود أن 

  .البترويل وكيفية استغالله
من املسار التارخيي السابق لألزمة العراقية الكويتية ميكن استنتاج أن احلدود العراقية 
الكويتية حتكمت يف شاا منذ البداية ويف تطورها القوى احملتلة للمنطقة ممثلة يف بريطانيا 

وطين والقومي لدوليت  وان الوعي الم1963 و1922م-م1913فهي اليت صاغت اتفاقيات 
العراق والكويت مل يتطور إىل مرحلة تكييف األوضاع اإلقليمية بشكل خيدم املصلحة 

 مما أدى إىل التوتر م1913املشتركة للبلدين وللمنطقة، بل وقفت سياساما عند حدود سنة 
  . حيث خسر كالمها استقاللهم02/08/1990املستمر بينهما والذي انتهى  إىل كارثة  

                                                           
 القـاهرة  -لـسياسية واإلسـتراتيجية األهـرام   مركز الدراسات ا" قضية احلدود يف اخلليج العريب" : عبد اهللا األشعل   /د – )1(

  .100ص 1978
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ن تاريخ العالقات بني العراق والكويت تتحكم فيه املنازعات اإلقليمية واحلدودية وأن إ
املؤشر املتحكم يف هذا الرتاع هو الثروة النفطية ذلك أن أصل نشأة احلدود بني البلدين كان 
عقب اكتشاف البترول يف املنطقة وأن املنازعات الالحقة كان استغالل آبار البترول واملنافذ 

 .رية لتسويقه هو السبب اخلفي الدائم لرتاعات املنطقةالبح

واملالحظة الثالثة أنه يف كل حاالت الرتاع السابقة بني البلدين فإن احللول املؤقتة من 
أو الدولة  القوى الدولية اخلارجية هي اليت يتم فرضها على البلدين سواء من طرف بريطانيا

 وان العراق يف ظروف  ضغط عليه  اتمع الدويلالعثمانية أو حالياً من طرف أمريكا باسم
بعقلية وتصرف املنهزم يقبل احللول املفروضة لكن ما أن يستعيد قوته حىت يعلن رفضه و

 سبق له أن قبل ا مما جعل موقفه القانوين دائماً ضعيفاً فيربر ذلك بأسباب اليتلتلك احللول 
 يف موقع املعتدي واخلارج عن الشرعية سياسية واقتصادية غري مقنعة ويكون بذلك دائماً

  .القانونية
 وما نتج عنها من حل للمشكل اإلقليمي بني العراق والكويت م1990فهل أن حمطة سنة 

هي احملطة األخرية اليت توصل البلدين إىل بر اآلمان أم أا جمرد حمطة الستجماع األنفاس 
د أن يصل إىل هدفه باالنتصار أو ضرورية وظرفية يف الطريق الطويل للمحارب الذي يري

برفع الغنب عنه، لكن هل مكتوب على املنطقة أن يكون ذلك دائماً عن طريق احلروب 
والدمار والدماء أم جيب البحث عن حلول للمشكلة اإلقليمية بني البلدين اجلارين بوسائل 

لزعيم السوفيايت بديلة قانونية تتالءم مع املقومات احلضارية للبلدين ، حىت نعكس مقولة ا
كروتشوف بأن احلرب هي مواصلة السياسة بطرق أخرى، فنقول أن السياسة هي مواصلة 

  .احلرب بوسائل أخرى
  

 الكويتية قبل -ضبط الحدود الدولية العراقية: المطلب الثاني 
 :استقالل الدولتين 

 

ا إذ كان عقب شره اإلمرباطورية  الربيطانية يف التملك بإباحية مطلقة  خارج أوروب
 سياسية، فقد -الوازع عندها متلك ما ميكن امتالكه من األراضي الغنية وذات املزايا اجليو

 Terraعامل االستعمار األورويب األقاليم خارج أوروبا على أساس أا أقاليم بدون مالك 

Nillues وهكذا بدأ متزيق الكيانات السياسية اليت كانت موجودة أو اليت كانت يف طور 
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تكوين واليت لو أتيح هلا أن تتطور طبيعياً بدون تدخل القوى االستعمارية ملا كانت خريطة ال
الشرق األوسط واخلليج العريب بصفة خاصة على ما هي عليه اآلن من تقسيم عشوائي مل 

  .سياسيما عدا املعيار االقتصادي واجليويراع أي معايري موضوعية 
احلقبة االستعمارية كان يقوم على مبدأ االحتالل إن متلك بريطانيا ملنطقة اخلليج يف 

الفعلي ألي منطقة تصل إليها قدمه وتكوين كيان سياسي ا وتنصيب عائلة أو شيخ عليها 
يطلب بسط احلماية الربيطانية لتغطية احتالهلا، فلم تأخذ بريطانيا االستعمارية عند إنشاء 

 يف اخلليج وعند عملية تعيني حدودها إال Micro - Etatالكيانات السياسية العائلية اهرية 
سياسية حسب مصلحتها الذاتية وأمهلت يم من الناحية االقتصادية واجليوقيمة املكان أو اإلقل

املعايري االجتماعية والثقافية وهلذا شوه توازن املنطقة بوجود أقاليم شكلت فيما بعد دول 
 فقرية اإلمكانيات االقتصادية أو تشكو من غنية خبرياا الطبيعية قليلة يف سكاا وأخرى

 Les Enclaves ضعف موقعها كدول حمصورة ليس هلا منافذ حبرية على العامل اخلارجي 
، وبعد اقتسام هذه األقاليم وتعيني حدودها Etats-Defavorisesأو غري حمظوظة حبريا 

طة السياسية يف اخلليج بشكل جزايف غري دقيق وبصفة انفرادية تبلورت املالمح األوىل للخري
العريب بدول ال تتوفر على املقومات األساسية لتكوين الدولة من الناحية السياسية والسكانية 
والعسكرية  لكنها غنية بالثروة مثل الكويت وقطر والبحرين  إىل جانب دول عريقة يف 

 ضعيفة التاريخ واحلضارة عظيمة اإلمكانيات السياسية والسكانية والعسكرية، لكنها
اإلمكانيات االقتصادية أحيانا أو يف وضع جغرايف غري مناسب مثل العراق واألردن ومن هنا 

  .وجد عنصر تأزم دائم يف العالقة بني هذه الدول مازالت تعاين منه حلد اآلن
 :إن بروز عنصر احلدود يف املنطقة ذه الكيفية أدى إىل وصف احلدود بأا

ناً وعلى اعتبارات  بالصدفة أحيا)1( االحتالل الفعلي حدود قامت على أساس مبدأ-
 .سياسية تتعلق بضمان طرق االتصال بالعامل اخلارجي عرب البحاراقتصادية وجيو

 وليست طبيعية وهلذا غالباً ما تكون عبارة عن خطوط اصطناعيةأن هذه احلدود - 
سجم إىل أجزاء متنافرة مستقيمة ال تراعي اجلانب االجتماعي فتمزق النسيج االجتماعي املن

 .ع لسيادات متعددة ضخت

                                                           
 .55املؤسسة الوطنية للطباعة والتوزيع والنشر اجلزائر سنة ، ص " من اجل نظام اقتصادي دويل جديد" :حممد جباوي - )1(
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أن هذه احلدود عينت يف غياب إرادة الشعوب وبصفة انفرادية وهو ما جيعلها   -
حتكمية راعت املصلحة اخلاصة للدولة اليت وضعتها ومل تكن وليدة إرادات متقابلة، وهلذا 

ختلفة ألن هم بريطانيا كان نتج عن ذلك متزق النسيج االقتصادي التكاملي بني األقاليم امل
 الكويتية إذ أن حاجة العراق إىل –تأمني احتياجاا اخلاصة وهو ما تعاين منه احلدود العراقية 

 سياسي -واجهة حبرية مناسبة بوصفه كدولة كربى اقتصادياً وسياسياً يشكل عائقاً جيو
ننا جندها من جانب آخر لتطورها، بينما متتلك الكويت جماالً حبرياً يفوق حاجتها بكثري فإ

يف شط العرب حباجة ماسة للمياه العذبة املنسابة من ري دجلة والفرات واللذان يصبان 
فلو مل تقم احلدود الدولية ذه الطريقة اليت فصلت بني األقاليم . دون أن تستفيد منهما

تكامل  وجدت هذه الوضعية من اخللل يف اللة اقتصادياً مع بعضها البعض ملااملتكام
  .االقتصادي الطبيعي بني األقاليم

وهلذا فإنه إذا كانت الوحدة السياسية بني دوليت العراق والكويت أصبحت يف حكم 
املستحيل على األمد املتوسط املنظور فإن سياسات التكامل االقتصادي ميكن أن خيفف من 

جيب على الدولتني عوامل التناحر اإلقليمي يف إطار سياسة حسن اجلوار، هي الطريق الذي 
التقدم إليه لتاليف حروب أخرى ومتهيد الطريق ألجيال الشعبني للتعاون والتعايش بدل 

  .الصراع واحلروب
لو أردنا تتبع السلوك العراقي جتاه الكويت كما أوردناه فيما سبق يف موضوع جذور  

تعلق بإنكار الرتاع بني البلدين فإنه ميكن وصف املوقف العراقي يف صورتني، األوىل ت
الكويت وجوداً وحدوداً وعدم االعتراف بقيامها كدولة مستقلة عن العراق بل اعترب ذلك 
جتزئة لوحدته اإلقليمية على أساس أن الكويت كانت تابعة تارخيياً لقضاء البصرة وهلذا 

  . تتعلق بضم الكويت للعراقم1961كانت املطالب العراقية سنة 
اعاً حدودياً بل نزاعاً بات العراقية هذه جيعل الرتاع ليس نز إن التكييف القانوين للطل-

ول املسار الصحيح خلط احلدود ـ، ذلك أن نزاع احلدود يتعلق باخلالف حإقليمياً
Boundary Dispute أما الرتاع اإلقليمي فيقصد به اخلالف الذي ينشأ بسبب ادعاءات 

تكون هذه التفرقة واضحة إذا وقد   Territorial Dispute  سيادة متعارضة على إقليم ما 
كان اإلقليم حمل الرتاع ال جياور إقليم أي من الدولتني املتنازعتني، وقد خيتلط املفهومان إذا 
كان الرتاع يتعلق بدولتني متجاورتني ألن املطالبة خبط حدود  معني هي يف واقع األمر 
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على إقليم  ما يستلزم حتديد نطاق مطالبة باإلقليم الذي يضمه هذا اخلط، وان ادعاء السيادة 
   . )1(اإلقليم حمل االدعاء

أن نزاع احلدود يستند على معيار شكلي "  Reuterروتر " يرى ذا الشأن الفقيه  -
ينشأ بسبب ما يترتب على إجراءات حتديد احلدود ومعيار موضوعي يتعلق مبساحة صغرية 

 هذا االختالف جيعل حل الرتاع اإلقليمي من األرض ال تشكل كياناً مستقالً جغرافياً، وأن
يتطلب مقارنة وتقدمي سندات احلق املطالب به ووقائع احليازة الفعلية واملمارسة الفعلية 

 له وزن  Titreللسيادة على اإلقليم املتنازع عليه، أما حل الرتاع احلدودي فإن سند احلق 
اع العراقي الكوييت فإن املطالب ، ففي الرت)2(كبري من وقائع املمارسة والسيادة الفعلية

العراقية بضم الكويت لسيادا على أساس احلقوق التارخيية املتعلقة مبمارسة السيادة الفعلية 
 م1922 و م1913جيعل الرتاع إقليمياً وأن العراق ينكر سند احلق املتمثل يف إ اتفاقية  

فإنه مبوجب رسالة نوري  بينما بعد استقالل العراق )3(ويعترب الكويت دولة مصطنعة
 فإن العراق إعترف بسند احلق املنشأ للكويت إال أن م1932-07-21السعيد املؤرخة يف 
 ال يعين اية كل نزاع بني الطرفني ففي رأينا وعلى 1922 -1913الوقوف عند اتفاقية 

 م1913خالف ما ذهب إليه من كتبوا يف هذا املوضوع فإن  اعتراف العراق باتفاقييت 
 ينهي الرتاع اإلقليمي بني العراق والكويت  وليس معناه عدم وجود نزاع م1922و

 غري دقيقتني يف ضبط احلدود الدولية 1922 و 1913حدودي بني الدولتني، ألن اتفاقييت 
بني العراق والكويت وان كل طرف يفسر سند احلق وفقاً ملصلحته وأصبح الرتاع يتعلق 

ض ال تشكل كياناً مستقالً جغرافياً، ففي هذه احلالة مبواقع ومساحات صغرية من األر
تترتب نتيجة هامة وهي أنه ال ميكن مواجهة العراق بسلوكه الالحق يف االعتراف  بدولة 

لرغم  مبوجب رسالة نوري السعيد ألن هذه الرسالة على ا21/07/1932الكويت بتاريخ 
جزاء معينة من اإلقليم الكوييت سيادة الكويت إال أا تضمنت بأن هناك أبمن اعترافها 

                                                           
و ظيب للطباعة ، شركة أب1962الطبعة األوىل " القانون الدويل ومنازعات احلدود " : فيصل عبد الرمحان علي طه/د - )1(

 .117ص والنشر والتوزيع ، بن سدال، 
 120 ص :نفس املرجع - )2(

(3)  - Gilbert Guillaume op.cit p    .287.  
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  .)1(جيب أن تكون حتت السيادة العراقية
 على أن 04/10/1963كما يعترب هؤالء الكتاب أن إبرام العراق مع الكويت إتفاقية 

ذلك تضمن ضبط حلدوده معها وأن رفضه للحدود الفعلية املترتبة عن املمارسة الفعلية 
ولية على أساس خمالفة التزامات دولية مما يعين أن للسيادة الكويتية حيمله املسؤولية الد

الرتاع احلدودي بني العراق والكويت بقي مفتوحاً ألن طلبات العراق أصبحت  تتعلق 
بأجزاء صغرية من األراضي مثل منطقة حقل الرميلة البترويل وجزيرة وربة الصغرية و 

ي وإن كانت ال تشكل كياناً بوبيان غري اآلهلتني لكن  هذه املساحات الصغرية من األراض
 سياسياً للعراق مما جيعل - مستقالً جغرافياً إال أن هلا أمهية إستراجتية قصوى اقتصادياً وجيو

الطبيعة القانونية للرتاع بني البلدين أنه نزاع حدودي حىت ولو أشتمل على املطالبة جبزيرتني 
  .ت منفصلتني عن اإلقليم  الربي لكل من دوليت العراق والكوي

وبناءاً على التكييف القانوىن للرتاع العراقي الكوييت على أنه أصبح نزاعاً حدودياً بعد 
أن كان نزاعاً إقليمياً فإن الرتاع احلدودي بدوره يتخذ مظهرين فقد يتعلق بتحديد وضبط 
احلدود وقد يتعلق بتخطيط أو رسم احلدود ، إن العملية األوىل وهي حتديد احلدود الدولية 

عملية قانونية وسياسية دف إىل االتفاق شفاهة أو كتابة على خط حدود وهي تتم هي 
يتم مبوجبها حتديد احليز املكاين  )2(عن طريق معاهدة دولية مربمة بني دولتني متجاورتني

الذي متارس عليه كل من الدولتني سلطاا العامة وذلك من خالل توصل الطرفني للوصف 
  .)3( االعتبارالدقيق خلط احلدود حمل

 فهذه املرحلة يف حل مشاكل احلدود تسبق بالضرورة املرحلة التالية هلا وهي ختطيط 
ورسم احلدود وغالباً ما يكون هناك فاصل زمين قد يطول أحياناً بني املرحلتني وذلك حىت 

 فاء الصبغة اإللزامية على معاهدة حتديد احلدود بعرضهاضني من إتتمكن الدولتني املتجاورت
على الربملان للمصادقة عليها مث إصدارها من طرف رئيس الدولة ومن مثة نشرها باجلريدة 
الرمسية حىت تصبح املعاهدة ملزمة ملختلف هيئات الدولة ذلك أن دساتري الدول تعترب 

                                                           
جملة " 687مشكلة احلدود الدولية بني الكويت والعراق وختطيطها طبقا لقرار جملس األمن رقم             :" يوسف علي إبراهيم    /د - )1(

 .750 القاهرة، ص -1993 جويلية 35 النسة 2 عدد لية احلقوق جامعة عني مشس،، طاالقتصادية والعلوم القانونية
 .730ص :  املرجع السابق: يوسف علي إبراهيم / د - )2(

(3) - charle de visscher « probleme des confins en droit internatioal public » 

A.pedone Paris 1969, p : 28.  
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املسائل املتعلقة بإقليم الدولة من األعمال السيادية اخلطرية اليت ال خيتص ا رئيس الدولة أو 
ز التنفيذي وحده، بل البد من مشاركة كل السلطات الدستورية يف إقرارها بواسطة اجلها

السلطة التشريعية والسلطة القضائية بعرضها على احملكمة أو الس الدستوري للنظر يف 
مدى دستوريتها، وأن بعض الدول  متاطل يف املصادقة على معاهدات حتديد احلدود بغرض 

اورة ذه الورقة داخلياً وخارجياً أحياناً وذلك مثل حالة احلدود ترك الرتاع مفتوحاً للمن
اجلزائرية املغربية اليت مازال املغرب مل يصادق على املعاهدة اخلاصة ا إىل حد اآلن 
والتلويح ا عند األزمات وحماولة مقايضتها بتغيري موقف اجلزائر من قضية الصحراء 

 .الغربية

حلدود فيقصد ا تنفيذ سند حتديد احلدود بوضع اخلط الومهي أما عملية ختطيط أو رسم ا
ارد املوجود يف املعاهدة أو قرار التحكيم أو القرار القضائي الفاصل يف الرتاع إذا اقتضى 
األمر ذلك، وضعه على الواقع عن طريق تعيني احلدود بعالمات ظاهرة وجمسدة وهو عملية 

م اخلرائط والطوبوغرافيا واجلغرافيا وقد يساعدهم يف فنية يقوم ا خرباء خمتصون يف علو
إعداد وحترير ذلك رجال القانون من دبلوماسيني أو قضاة أو فقهاء من الذين شاركوا يف 

ذلك بغرض تفسري ما غمض من السند أو استكمال ما نقص أو النظر سند حتديد احلدود و
ديد احلدود عمالً منشئاً ملراكز يف التناقضات اليت توجد يف السند، وإذا كانت عملية حت

قانونية بني الدول على أقاليم حمددة بصورة دقيقة فإن عملية التخطيط هي عملية كاشفة 
وضابطة للحدود متارسها جلان تسمى يف الغالب جلان فنية لرسم أو ختطيط احلدود يف شكل 

حة وكاملة ميكن دعائم أو أسالك أو أصوار وأنه بانتهاء هذه العملية تكون احلدود واض
 )1( .للدول االحتجاج مببدأ  ثبات وائية احلدود

إن عملية ختطيط احلدود ليست جمرد عملية مادية حبتة وأن جلان ختطيط ورسم احلدود 
تستطيع مبا متلكه من سلطة املالئمة عند تنفيذ سند حتديد احلدود عندما جتد قصوراً وجوانب 

 احلدود حىت يتفق مع األوضاع القائمة على الطبيعة ضعف يف السند، فإا متلك تعديل خط
وكذلك األخذ بعني االعتبار الظروف احمللية اقتصادية  أو اجتماعية أو ثقافية مثل ما وقع يف 

 حمامي تايلندا رافع ألجل Soskice  وأن الفقيه  Preah Viharقضية معبد برياه فيهار 
                                                           

(1)  - C.P.J.I.  «    dans l’affaire de l’interprétation du traité de Lausanne concernant 

la frontière eutre la Turquie et LIRAK "  Série B n°= 12 du 21/11/1925 p    ;20.  
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 خط احلدود وتعديله طبقاً للظروف ومل ينكر منح جلنة ختطيط احلدود سلطة تقديرية ملالئمة
  نظراً لتعلق سلطة املالئمة التقديرية بتحقيق العدالة )1( حمامي كمبوديا ذلكReuterالفقيه 

 .لسكان املناطق احلدودية واالستقرار للدول املتنازعة

اقيات ولتطبيق هذه املفاهيم على احلدود العراقية الكويتية فإنه يتعني التعرض إىل االتف
 .الدولية اليت تناولتها والوقوف على نقطة اخلالف حوهلا بني الدولتني

إن اخلالف العراقي الكوييت حول احلدود كما سبق أن حددنا أصبح نزاعاً حدودياً  
وليس نزاعاً إقليمياً ومناط هذا الرتاع احلدودى يرجع للغموض يف االتفاقيات القدمية اليت 

 كم ألنه 3.2 كم طول وعرض 45على طول وادي الباطن يف حوايل تناولته يف اجلزء املمتد 
ال يذكر يف االتفاقيات  املؤسسة له تبعية هذا الوادي ألي من الطرفني املتنازعني باعتبار أن 

 يستعمل يف  الذي فاخلالف حول هذا املقطع)2(الوادي جاء يف االتفاقيات كخط فاصل
خذ صورة منحنيات  يشكل خطاً مستقيماً أو يأالرعي يتطلب تبيان هل أن خط احلدود هذا

  ويف هذه احلالة أي حافة تأخذ بعني االعتبار هل هي تلك املواجهة للعراق يتتبع حافة الواد
 .أو تلك املواجهة للكويت واألخذ بأي منهما بعني  مآل الوادي لدولة أو ألخرى 

نقطة مناسبة للمالحة ونظراً ألن الوادي جاف فإن من تساءل عن تطبيق قاعدة أعمق 
"talweg"حلل الرتاع بني الدولتني فإن ذلك ال )3( مثل الدكتور سيد إبراهيم الدسوقي 

يصلح للتطبيق ألن هذه القاعدة  تكون يف األار الصاحلة للمالحة ويف املضائق مثل ما أخذ 
 . شط العرب  لضبط احلدود اإلقليمية بني إيران والعراق يف1975به يف اتفاقية اجلزائر سنة 

 يتطلب الرجوع كما هو الشأن بالنسبة م1913إن تفسري الغموض الوارد يف معاهدة 
  .)4(لكل معاهدات احلدود للخرائط اليت هلا قيمة قانونية كبرية يف منازعات احلدود

 التابع للحكومة اهلندية  سنة simlaإن هناك خريطة مت إعدادها من طرف مكتب 
 م، فالوثائق الربيطانية تلحق هذه اخلريطة مبذكرات 1922قري سنة  تتعلق بإتفاق العم1925

                                                           
 48 ص ، املرجع السابق: فيصل عبد الرمحان علي طه/ د– )1(
 .113ص ،  1973 سنة 38سياسة الدولية العدد  جملة ال،"نزاع احلدود بني العراق والكويت" :  صالح العقاد/د - )2(
 ،"مشكالت احلدود يف القانون الدويل دراسة تطبيقية عرب حدود دول جملس التعاون اخلليجي" : سيد إبراهيم الدسوقي/د - )3(

 .90ص ،  2004 القاهرة ،  العربيةدار النهضة
 .344-313 ص 1997القاهرة  ة، دار النهضة العربي" دودزعات احلالتسوية القضائية ملنا " : عادل عبد اهللا حسن/ د - )4(
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 ألنه مت تصحيحها من جانب واحد،  1922السري كوكس إال أا ال تعتربها ملحقاً التفاقية  
 طبقاً للمادة م1922بينما العراق متسكت ذه اخلريطة واعتربا جزءاً ال يتجزأ من اتفاقية 

نا لقانون املعاهدات ، ألن رئيس وزراء العراق يف رسالته سنة  من اتفاقية فيي2 فقرة 31
 . للمندوب السامي الربيطاين يف العراق قد أشار هلذه اخلريطة مما يعد قبوالً ام1932

أما املقطع الثاين من احلدود الذي مازال حمل خالف بني البلدين فهو ذلك اخلط املمتد 
د بأنه يبدأ بعد ميل واحد من آخر خنلة جنوب جنوب صفوان، الذي وصفته اتفاقية احلدو

صفوان ، فهذا األسلوب التقليدي يف تعيني احلدود ال يعترب أسلوباً عصرياً مقبوال حاليا ألن 
 ، ويضاف هلذا الغموض غموضاً )1(مسألة بقاء النخلة املعنية يف مكاا ال يشكل وضعاً ثابتا

فهل " جنوب خط عرض صفوان "  هو 1913ية  من اتفاق7أخر يتعلق بتعبري ورد يف املادة 
بداية خط احلدود الذي يسري من الباطن يف االجتاه الشرقي أم استمرار اخلط إىل الشرق وهو 
ما يؤدي يف التفسري إىل فرق يشكل مساحة كبرية تقع على بعد ميل واحد جنوب خط  

وتوضيح هذا الغموض  كم عن األراضي العراقية ورغم حماولة بريطانيا تفسري 25صفوان و 
 م عن طريق إقامة مكتب مجارك صغري جنوب صفوان  لتثبيته كخط للحدود 1940سنة 

  .)2( 1950الذي قبلت به الكويت سنة 

 بقي الوضع على حاله م1940إال أنه نظراً لعدم قبول العراق باالقتراح الربيطاين لسنة 
مراً وأنه ال ميكن االعتماد على بدون وضع معامل احلدود موضع التنفيذ جيعل اخلالف مست

 للقول أن اخلالف قد زال مادام مل يتم وضع العالمات احلدودية م1950القبول الكوييت سنة 
 .بني الطرفني

أما الرتاع احلدودي الثالث فيتعلق باملقطع املمتد من مشال صفوان حىت البحر عند نقطة 
، وأن هذا املقطع من اخلالف احلدودي  كلم 8التقاء خور عبد اهللا خبور الزبري على مسافة 

سياسية ألنه ميس -  الكوييت قد يعترب هو أهم خالف نظراً لتعلقه جبوانب جيو-العراقي 
منطقة حبرية والعراق ظلت دائماً تشتكي من وضعيتها البحرية وهلذا كان هلذا املقطع من 

ألخرى املتعلقة بوجود اخلالف أمهية كبرية العتبارات إستراتيجية تفوق أمهية الرتاعات ا
الثروة البترولية فهذا املقطع من احلدود مفتاح ميناء أم قصر العراقي الذي ترتكز عليه كل 

                                                           
 .16 ص ، املرجع السابق:خالد السر جاين - )1(
 92 ص ، املرجع السابق:سيد إبراهيم الدسوقي - )2(
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 .املشاريع البحرية العراقية إذ أنه ينتهي عنده أحد خطوط أنابيب البترول العراقية 
ى  عربت عن ذلك بصفة غامضة جداً إذ تضمنت وصفاً خلط احلدود علم1913فاتفاقية 

أنه يبدأ على الساحل عند مصب خور الزبري يف الشمال الغريب ويستمر متاماً جنوب أم قصر 
 ، فعبارات )1(وصفوان وجبل سنام مث يستدير حىت يصل إىل البحر بالقرب من جبل منيفة

االتفاقية تضمنت غموضاً كبرياً لتحديد املسار الصحيح خلط احلدود، هل يكون مستقيماً 
ب صفوان حىت البحر، أم يستدير حنو اجلنوب إىل غاية التقاء اخلورين ، وقد ابتدءاً من جنو

  فخط احلدود )2(ثبت ميدانياً أن االتفاقية تضمنت أخطاًء جغرافية كبري يف القياسات
املستقيم ال ميكن أن مير على بعد ميل واحد جنوب كل من أم قصر وصفوان وجبل سنام 

من ذلك ال ميكن أن يصل هذا اخلط إىل نقطة التقاء ألا ال توجد على خط عرض واحد و
 .اخلورين

ونقطة اخلالف احلدودية الرابعة بني العراق والكويت تتعلق حبدود املياه اإلقليمية ومطالبة 
العراق حبق استخدام جزيريت وربة وبوبيان ويطلق على الرتاع يف هذا املقطع بعض الكتاب 

يرى " طارق عبد الرؤوف صاحل" فمن ذلك أن " بد اهللاحتديد خور ع" ممن تناولوا املوضوع
 حددت السيادة على بعض اجلزر املتواجدة يف اخلليج م1932 و م1913بأن اتفاقية 

  .باعتبارها تابعة للكويت باستثناء تعيني احلدود يف خور عبد اهللا
  تنص على استقالل شيخ الكويت ممارسة صالحياته يفم1913 من اتفاقية 5إن املادة 

املقاطعات اليت تكون شبه دائرة تتوسطها مدينة الكويت وخور الزبري يف احلد الشمايل 
ا وعوهة وكرب وقاروه وأم والقرين يف احلد اجلنويب وجزر وربة وبوبيان ، ومسكان وفيلك

، إضافة إىل كل اجلزر ااورة واملياه اليت حتتويها هذه املنطقة، فكما نالحظ أن صياغة املرادم
 أا ال تتضمن أي تعيني خلط احلدود وأا مل تتضمن إال وصف 1913 من اتفاقية 5دة املا

إمجايل ال ممارسة سيادة الكويت الذي ال يعين يف شيء حتديد خط احلدود يف خور عبد 
اهللا وال توجد أي اتفاقية أخرى تبني مسار احلدود على ساحل اخلليج سواء بصورة صرحية 

                                                           
  .30 ص :مرجع سابق:  أمحد امليال وآخرون/ د )1(
"  مع إشارة إىل احلدود بني العراق والكويتمبدأ ثبات احلدود الدولية وائيتها" : طارق عبد الرؤوف صاحل رزق/ د- )2(

 .603 ص -1996 جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه
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فإا توضح  ∗ م1913 م اليت اعتربت ملحقاً التفاقية 1925 خريطة أو ضمنية بل أنه حىت
. نتهي على اخلليج جنوب شرق بوبيانبداية سري خط احلدود بني وربة واألراضي العراقية وي

 .إن تفسري االتفاقية على هذا املنوال مل يلق موافقة الطرفني

 فإا 1950ا لكويت سنة  واليت وافقت عليها 1940وأما املقترحات الربيطانية لسنة 
إال أن كل من العراق  Talweg )1(جعلت احلدود يف خور عبد اهللا ينطبق مع خط التالويج 

 مل يقبل ذا التفسري مما جعل اخلالف يبقى مستمراً بني الدولتني وأن اللجنة *والكويت
بناءاً على القرار  بني العراق والكويت لس األمن لترسيم احلدود الدوليةاملختصة اليت عينها جم

 وجدت صعوبات لترسيم احلدود يف هذا املقطع نظراً 03/04/1991 املؤرخ يف 687رقم 
  .للغموض الذي تعلق باالتفاقيات واخلرائط املعتمد عليها
 الكويتية فإن السند األساسي الذي - وخالصة القول يف مسألة تعيني احلدود العراقية

 إال أن هذه االتفاقية م1913 العثمانية سنة - الربيطانيةيرجعه الدارسون لذلك هي االتفاقية 
يف رأينا ال تصلح أن تكون سنداً لتعيني احلدود ليس فقط متاشياً مع املوقف العراقي منها 

   .باعتبارها ال تعرب عن إرادة شعوب املنطقة بل هي نتاج اتفاق قوى استعمارية حسبه
 تركي  - حاً إا ال تعد أكثر من اعتراف بريطاين تقدير هذه االتفاقية تقديراً قانونياً صحي

  )2(بنوع من االستقالل املوسع أو احلكم الذايت لشيخ الكويت يف إطار اإلمرباطورية العثمانية
وذلك مبا تضمنته من أحكام وأا تشكل النواة األوىل لبداية تكوين السيادة الكويتية اليت 

م مث يف إطار اتفاقية 1932سعيد سنة اعترف ا العراق مبوجب مراسلة نوري ال
 هي سند قانوين لتنظيم احلدود بني الدولتني 1913 أما القول بأن اتفاقية م04/10/1963

فإن ذلك غري صحيح وأن من اعتربوها كذلك من  الفقهاء العرب مل يكن رأيهم موضوعيا 
 العراق كدولة بقدر ما كان حماباة لدولة الكويت يف ظل محلة مدفوعة األجر مسبقاً ضد

أما النظام العراقي فهو زبد ذهب جفاءاً وبقي الشعب والدولة . عربية كربى جيب أن تنصف
                                                           

 1913ند أا جزءا ال يتجزأ من اتفاقية  اليت مت إعدادها باهل1925 يالحظ عدم صحة الرأي الذي اعترب خريطة سنة ∗
ن اخلرائط امللحقة باالتفاقيات يتم إعدادها يف نفس ذلك أل  يفندخلريط افالفارق الزمين بني تاريخ االتفاقية وتاريخ إعداد 

 .التاريخ
 .94 ص ،املرجع السابق : سيد إبراهيم الدسوقي /  د - )1(
 . كان جزئيا يتعلق بإقامة مكتب مجارك، دزن النقاط األخرى1940موافقة الكويت على التفسري الربيطاين لسنة  *

(2)  - olivier Da lage . op.cit p. 34 
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العراقية وعندها يكتشف من انساقوا وراء جتريد دولة العراق من حقها يف تعيني حدود 
 سوف جيدون أنفسهم  مبا خيدم الدولتني املتجاورتنيمناسبة لدورها يف محاية الوطن العريب

  .أم مل يكونوا موضوعيني وان أحباثهم كانت ظرفية

مواقف الدولتين الكويتية والعراقية من  :المبحث الثاني
 .حدودھا الموروثة عن االستعمار البريطاني

نعرض يف هذا املبحث بشكل موجز ملوقف العراق والكويت من مسألة حدودمها املورثة 
اق من تعيني حدوده مع الكويت ويف عن االستعمار يف مطلب أول نتناول موقف العر

  .مطلب ثاين املوقف الكوييت من تعيني حدودها الشمالية والرد على املوقف العراقي

 :موقف العراق من تعيين حدوده مع الكويت: المطلب األول 
إن بعض الكتاب يصفون الدولتني الكويتية والعراقية بالوضعية  اإلقليمية  اليت مها عليها 

 نتاجاً للقوى االستعمارية ، وهلذا يصعب على العراق تأسيس مطالبه يف الكويت حالياً أا
احلقوق " على مربرات قانونية مقبولة وهو ما يفسر جلوءه دائماً لتربير موقفه على أساس

 بالرجوع إىل األصول التارخيية األكثر مالئمة LIGITIMITE HISTORIQuE" التارخيية
نبوخذ " يعترب نفسه استمراراً للملك " صدام حسني"  كان لسياسة النظام العراقي الذي

وللخلفاء العباسيني " صالح الدين األيويب"   و للقائد اإلسالميNabucho donosr" نصر
وأن له أن يكمل رسالتهم يف املنطقة وهلذا اعتمد فيما اعتمده من سياسات يف مواجهة 

دسة للدفاع عن اإلسالم ضد احلرب استنباطاً من احلرب املق" القادسية" الغرب شعار 
  .املقدسة الثانية لبوش

 الذي كان يتخذ طابع نزاع م1961إن املوقف العراقي جتاه استقالل الكويت سنة 
م اليت تشري إىل االعتراف العراقي بالكويت 1963إقليمي قد مت التراجع عنه بإبرام إتفاقية 

" نوري السعيد" ئيس وزراء العراق  عن طريق تبادل املذكرات بني رم1932الذي مت سنة 
وأمري الكويت ، وهلذا فإن االدعاء العراقي بضم الكويت على أساس احلقوق التارخيية إدعاء 
غري مؤسس قانوناً ذلك أنه لصحة هذا االدعاء كان جيب على العراق أن يوفر ثالثة شروط 

الة إثبات ذلك عليه أن ويف ح" البصرة" تتعلق بإثبات أن الكويت كانت جزءاً إدارياً من 
يثبت أنه ورث السيادة التركية اإلقليمية على الكويت، وأن مطالبته بضم الكويت قد 
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  .)1(استمرت بفعالية ودون انقطاع أو معارضة
وقد رفض االدعاء العراقي على الكويت لعدم توفر الشروط الثالثة إذ أنه مل يثبت ممارسة 

، وأن العالقة اليت باملعىن القانوين ملصطلح السيادةت الدولة العثمانية للسيادة على الكوي
كانت بني الدولة العثمانية والكويت ال تعدو أن تكون نوع من عالقة التبعية فقط، وكذلك 
األمر بالنسبة الستخالف العراق الدولة العثمانية يف وادي الرافدين مبا فيهما البصرة 

لية الوراثة واالستخالف الدويل عندما تنازلت والكويت، ألن العراق مل يكن دولة تتمتع بأه
 م1923  سنة  Lausanne & sevreسافرمبوجب معاهديت لوزان . تركيا عن ممتلكاا

ألن العراق مبجرد أن سقطت اخلالفة العثمانية جعل حتت االنتداب الربيطاين بينما بقيت 
 والدولة العثمانية مازالت م1899الكويت إقليماً منفصالً حتت احلماية الربيطانية منذ سنة 

قائمة مبعىن أن الكويت كانت خاضعة لنوع من تعدد السيادات كما أن  العراق مل يوفر 
 مبوجب مراسلة رئيس م1932الشرط الثالث مادام أن مطالبته بالكويت قد انتهت سنة 

 .وزرائه لشيخ الكويت يعترف فيها بقيام دولة الكويت

ستقلة عن العراق أما املوقف من احلدود الدولية بني هذا عن االعتراف بالسيادة امل
  .لتنيالدو

 ميكن القول أن العراق بصدد هذه املسألة له موقف ثابت منذ استقالله على أن   
م غري منصفة بالنسبة 1922 و م1913 يت عن الكويت املعينة مبوجب اتفاقاحلدود اليت تفصله

 أو قرار قضائي موقع عليها من الدولة العراقية إليه، فال نكاد جند أي معاهدة أو حكم حتكيم
ذات السيادة املستقلة تعترف فيها خبط احلدود املعني باالتفاقيتني السابقتني وأن حجج العراق 

رفا فيها كانت واقعة حتت طعلى رفض هاتني االتفاقيتني مفاده أن احلكومات اليت دخلت 
اع العراقية سبق أن احتجت على الرسائل تأثري النفوذ الربيطاين ويتمسك بأن وزارة الدف

وشيخ الكويت بواسطة املندوب السامي " نوري السعيد" بني 1932املتبادلة سنة 
  )2(الربيطاين

إضافة إىل ما سبق ذكره بشأن الغموض وعدم الدقة الذي متيزت به االتفاقيات بشأن 
ود الدولية وهو التعيني ضبط  احلدود وهذا خيالف اهلدف األساسي من إبرام اتفاقيات احلد

                                                           
  .31ص ،  املرجع السابق،"قضية احلدود يف اخلليج العريب " : عبد اهللا األشعل/د – )1(
 .  16 ص ، املرجع السابق:نخالد السرجا )2(
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س الدولة يف إطاره الدقيق والكامل هلا الذي من شأنه حتديد النطاق الشرعي الذي متار
، حبيث ال يكون هناك تداخل بني سلطات الدول واختصاصاا اإلقليمية على مظاهر سيادا

 يف تعيني  لذلك  فإنه من الضروري عندما نستند)1(النحو الذي يؤدي إىل املنازعة الدولية
احلدود الدولية بني العراق والكويت جيب أن يكون ذلك السند مستوفياً شرط التعيني الدقيق 

 قد أديا إىل صعوبة ضبط 1922 و1913والكامل للحدود، وحسب العراق فإن اتفاقية 
 لكنها مل م1935احلدود عن طريق إقامة أعمدة على امتدادها رغم احملاولة اليت متت سنة 

 .أي نتيجة بسبب عدم دقة االتفاقيات يف تعيني خط احلدود كما شرحناه سابقاًتسفر عن 

 بشأن 1913 من اتفاقية 7و5فمثال العراق متمسك مبوقفه الرافض ملضمون املادتني 
 أشارت 5جزيريت وربة وبوبيان اللتني وضعتهما االتفاقية حتت سيادة الكويت ألن  املادة 

الكويت هي نصف دائرة تتوسطها مدينة الكويت ويكون بصفة عامة  أن منطقة نفوذ شيخ 
  رغم أن األوىل  تقع يف )2(حدها الشمايل خور الزبري واجلنويب القرين على أن تتبعها اجلزر

الذي هو عبارة عن خليج صغري يفصل بني الدولتني، وأن العراق مازالت " خور عبد اهللا"فم 
ألمهيتها اإلستراتيجية " وربة" باجلزيرة األوىلمتمسكة بأحقيتها على اجلزيرتني وعلى األقل 

وألن العراق أقدر على االنتفاع ا ، وقد احتج العراق على هذه الوضعية عند حتديد اجلرف 
القاري بني الكويت وإيران فلم حيدد جرفه القاري يف املنطقة ألنه يتداخل مع جرف 

جلرف القاري يف منتصف اخلليج الكويت بزاوية وليس خبط مستقيم كما مت بالنسبة لرسم ا
   .)3(خبط مستقيم

 بسبب عدم دقتهما يف تعيني احلدود يعززه  1922 و1913إن رفض العراق التفاقية 
بتحديد موقع حقل الرميلة البترويل اهلام، فالعراق حسبه أن هذا احلقل البترويل يقع كلية 

رب إيران وأقامت باملنطقة حتت سيادته ويف إقليمه وأن الكويت استغلت فرصة انشغاله حب
وزير خارجية العراق " طارق عزيز" منشآت عسكرية ونفطية ومزارع مما جاء يف رسالة

15/07/1990لألمني العام جلامعة الدول العربية الشاذيل القلييب قبيل الغزو بتاريخ 
)4(.  

                                                           
 45 ص ،سابق املرجع ال:عادل عبد اهللا حسني/د – )1(
 .80 القاهرة ص  األجنلو املصرية مكتبة ،"معامل التغيري يف دول اخلليج" : صالح العقاد/د – )2(
 16 ص ، املرجع السابق:خالد السرجايل - )3(
  .18 القاهرة ص -1990 أكتوبر 102املقومات السياسية للغزو جملة السياسية الدولية عدد " جمدي علي عبيد - )4(
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أن ما بينما كانت الكويت تعترب أن اجلزء اجلنويب من حقل الرميلة يقع ضمن أراضيها و
أنتجته يف هذا اجلزء من احلقل هو حقها الطبيعي كوا تستغل جزءاً من إقليمها ألن احلقل 

  .ميتد عرب احلدود الدولية بينها وبني العراق
 كسند لتعيني احلدود الدولية بني البلدين بالشكل م1922 و م1913إن اعتماد اتفاقية 

ما متكنان الدولتان من تفسري هذا الغامض الذي مها عليه جيعل منهما عنصر خطر أل
عن احلدود أهم صفة فيها وهي الثبات وعدم التغيري وأن  الغموض لصاحلهما مما ينفي

االتفاقيتني تقتربان من مفهوم احلدود املتحركة الذي نادت به النظرية اهلتلرية أو احلدود 
   .)1( نادت به النظرية السوفيتيةي الذاملائعة

عندما طُلب منه ضبط حدوده مع الكويت على أساس االتفاقيات وأخرياً فإن العراق 
السابقة بني الدولتني فإنه أجاب يف رسالة موجهة لألمني العام لألمم املتحدة بأن اتفاقية 

م مل يقم العراق باإلجراءات القانونية إلعتمادها طبقاً لقواعد القانون الداخلي  1913
سلطة التشريعية وإصدارها عن طرف رئيس  للمصادقة عليها من طرف ال)2(العراقي

اجلمهورية وان احلدود بني الدول ال ميكن ضبطها إال بإتفاقية موقع عليها من طرف الدولتان 
  .املعنيتان

 

الموقف الكويتي من تعيين حدوده الشمالية والرد  :المطلب الثاني
 :على الموقف العراقي

 

ة مع العراق على اتفاقيات ـ الشماليتستند الكويت يف الدفاع عن حدودها اإلقليمية
سنة " نوري السعيد"  وعلى املراسالت اليت متت بني رئيس  وزراء العراق 1922و  1913
   .م1963وأخرياً على اتفاقية " أمحد اجلابر "  مع حاكم الكويت الشيخ م1932

 كلهم م1922وحىت بروتوكول م 1963واتفاقية م 1932 ومعلوماً أن مراسالت سنة 
  .م1913جعون التفاقية ير

 على أا تبادل مذكرات دولية تقوم مقام م1932إن الكويت تكيف مراسالت  

                                                           
 .45املرجع السابق ص :  علي عبد اهللا حسن /د – )1(

(2)  - Serge Sur «   la résolution 687 (3 AVRIL 1991) du conseil de Sécurité dans 

l'affaire du  golfe    ; Problèmes de Rétablissement et de garantie de le paise  »  in 

AFDI N° 307 1991. CNRS   , Paris p:44   
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 . املعاهدات الدولية اليت قررت احلدود بني الدولتني

 .فهل تبادل املذكرات يرقى ملستوى املعاهدات الدولية يف القانون الدويل ؟ 

الفقيه أو بنهامي أا اتفاقات ذات صفة إن تعريف املعاهدة الدولية يف أعم معانيها عند  
 أطرافها، وهي عند تعاقدية بني دول أو منظمات دولية ختلق حقوقاً قانونية والتزامات بني

املقرر الثالث للجنة القانون الدويل يف موضوع قانون املعاهدات " الدفيتز موريسجري"الفقيه 
اص القانون الدويل الذين يتمتعون فإا اتفاق دويل يف وثيقة رمسية بني كيانات من أشخ

بالشخصية القانونية الدولية وأهلية عقد املعاهدات دف إىل خلق حقوق والتزامات أو إقامة 
عالقات حيكمها القانون الدويل فاملعاهدة الدولية تنتج أثراً قانوناً ما يف شكل التزامات 

 املأخوذ عن الشائع Servanda  Pacta Sunt لتعاقده متقابلة حيكمها مبدأ املتعاقد عبدا 
  .)1(لعقد شريعة املتعاقدينايف القانون الداخلي 

من الناحية املبسطة  م من قبيل املعاهدات الدولية 1932فتعترب الكويت أن مراسالت 
الشكلية املتبعة يف إجراءات إبرامها ومعاهدات ثنائية أو متعددة األطراف حسب أطرافها 

  .)2(هدات شارعة أو عقديةوحسب موضوعها فهي إما معا
 من قبيل 1932وما يهمنا من تقسيم املعاهدات يف موضوعنا أن الكويت تعترب مراسالت 

تبادل املذكرات اليت تندرج ضمن املعاهدات املبسطة اليت تتطلب لنفاذها جمرد التوقيع عليها 

 اإلتفاقيات  وان هذه)∗(من طرف رئيس الدولة وهذا حتقيقاً ملقتضيات السرعة يف التعامل

تعفى أطرفها من التقيد بشكليات مراسيم املعاهدات الىت تتطلب التصديق عليها حىت تكون 

نافذة ورغم ذلك فإن هذه اإلتفاقات  تكون ملزمة ألطرافها وتستشهد الكويت يف موقفها 

 مبثابة معاهدة مسبطة ملزمة للجانبني أن احملكمة 1932املدافع عن اعتبار مراسالت سنة 

 قضية نظام اجلمارك بني فرنسا  يف1931ائمة للعدل الدويل قد ذهبت يف فتواها سنة الد

                                                           
 .49ص ، 1978 القاهرة ،"املعاهدات غري املتكافئة يف القانون الدويل " : عصام صادق رمضان/د – )1(
 منـشأة املعـارف     -" قانون الـسالم   -األحكام العامة يف قانون األمم    "  حممد طلعت الغنيمي     / أنظر يف تفاصيل ذلك د      - )2(

 .438 -436 ص 1970اإلسكندرية 
إن مقتضيات السرعة يف التعامل معروفة يف مبادئ القانون التجاري الذي تتميز النشاطات اليت ينظمها وهى األعمال  )∗(

بات وهلذا تكون أحكام هذا القانون مبسطة يف اإلجراءات قصرية يف املواعيد مراعاة التجارية بالسرعة واإلئتمان وحرية اإلث
 .ملبدأ السرعة يف التعامل أما يف القانون الدويل فلم تثبت حاجته لذلك
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أملانيا بأنه من وجهة النظر امللزمة لالتفاقيات الدولية فإن الكل يعلم أن هذه االتفاقيات قد و

تأخذ شكل معاهدات أو اتفاقيات أو تصرحيات أو اتفاقات  أو بروتوكوالت أو مذكرات 

 من  اتفاقية فيينا 13 و 12 و 11 و 2تستند الكويت يف تفسريها إىل املادة كما )1(متبادلة

ة فإن تفاقياال منها على انه ألغراض هذه 2 اليت تنص املادة 1969لقانون املعاهدات لسنة 

 ء مت يف وثيقةتعين اتفاقاً دولياً يعقد بني دولتني أو أكثر وخيضع للقانون الدويل سوا" املعاهدة"

  ..."كثر وأياً كانت التسمية اليت تطلق عليه واحدة أو أ

وعليه فإن احلجة العراقية بعدم املصادقة على املعاهدة من طرف برملاا تسقط حسب ما 
 أصبح ملزماً للعراق خاصة وأن تبادل املذكرات هذا م1932متسكت به الكويت وان اتفاق 

لدين وأصبح االعتراف  مبحضر االتفاق بني رئيسي وفدي الب1963قد مت تأكيده سنة 
 حقيقة قانونية ال يقلل من قيمتها عدم 1932العراقي بالكويت وحبدودها املقررة  باتفاقية 

، وكذلك السلوك الالحق للعراق )2(عرض االتفاقية على الربملان العراقي للمصادقة عليها
 مدة طويلة من بتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الكويت وتطبيع كامل للعالقات الدولية بينهما

فإن ذلك خلق وضعاً مستقراً للحدود بني الدولتني يندرج ضمن ) 1990-1963( الزمن  
  .  Estopel  وضمن مبدأ اإلغالق status quoاألوضاع القائمة الفعلية 

 من معاهدة فيينا اليت تنص 14إن التفسري الكوييت قد جيابه من ناحية قانونية بنص املادة 

إذا بدت نية الدولة املعنية يف أن يكون التوقيع بشرط التصديق "  أنهعلى" د"يف الفقرة 

وقد ظهرت نية العراق " الالحق من وثيقة تفويض ممثلها أو عربت عن ذلك أثناء املفاوضات

الحقاً انه ال ينوي تنفيذ االتفاقية إال بعد التصديق عليها وذلك من خالل مطالبة العراق 

 قبل املصادقة عليها وذلك 1913مبراجعة اتفاقية . 1935للكويت عدة مرات منذ سنة 

 التنازل له عن جزيرة 1975بإشتراطه التنازل له عن جزيريت وربة وبوبيان مث اشتراطه سنة 

 سنة ومطالبته املتعددة مبنحه أمواالً يف شكل قروض قبل 99وربة وتأجري جزيرة بوبيان ملدة 

 مليون دوالر 30لعراق يف طلباته املالية فمنحته التصديق على املعاهدة وأن الكويت سايرت ا

                                                           
(1) Cpji. Reports, NO 41 a/b. p : 47 

  .335-334 ص املرجع السابق،" :  رشيد العرتي/ د– )2(
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 دخل الطرفان يف مفاوضات لضبط حدودمها بصفة ائية واملصادقة على 1977ويف سنة 

االتفاقيات املتعلقة ذا الشأن وقد قبلت الكويت الدخول يف إعادة مناقشة مسالة حدودها 

، فهذا السلوك من طرف " تأنور السادا" مع العراق خاصة بعد وساطة الرئيس الراحل 

دولة  الكويت ينبأ عن اجتاه نيتها إىل أن التصديق على معاهدة احلدود شرط لنفاذها طبقاً 

  .م1969 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة 14للمادة 

 فإنه حتفظ على 1932وإضافة لذلك فإن العراق عندما تبادل املذكرات مع الكويت سنة 
 من 14من املادة " ج " صة فيما يتعلق بعائدية اجلزر مما جيعل حالة الفقرة مسألة احلدود خا

إذا كان ممثل الدولة : " اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات تنطبق يف هذه احلالة اليت تنص على أنه
 ".قد وقع على املعاهدة مع التحفظ  بشرط التصديق

ان الكويت متسكت بأن رسم احلدود أما بشأن احلقوق التارخيية اليت متسك ا العراق ف

من طرف االستعمار كان ظاهرة دولية متت يف عدة مناطق من العامل املستعمر السيما يف 

إفريقيا واسيا مما نتج عن ذلك مبدأ متعارف عليه دولياً بشان احلدود املوروثة عن 

 فقرة 3ية باملادة  الذي مت إقراره يف ميثاق منظمة الوحدة األفريق Uti Posseditisاالستعمار

 وان كل دول العامل حالياً ارتضت هذا املبدأ إتقاءاً للمشاكل واحلروب اليت ميكن أن 3

تنشب بني الدول لو أعيد النظر يف حدودها على القاعدة األصولية يف الفقه اإلسالمي دفع 

 .املضار أوىل من جلب املنافع

 يوم من مد يد املساعدة كما استندت الكويت على أا مل حترم العراق يف أي
إلستراتيجيتة العسكرية ضد إيران فوضعت اجلزر حتت تصرف العراق وقد أنشأ عليها قواعد 
عسكرية كما فتح له اال اجلوي الكوييت، وأن اجلزر كانت حتت تصرف العراق كما لو 

 .)1(كانت تابعة له فعالً عند الضرورة

 متسكت بأن البالد العربية كلها كانت تابعة أما بالنسبة للحقوق التارخيية فإن الكويت

لسيادة الدولة العثمانية وبعد مازالت هذه الدولة خرج من حطامها عدة دول منها العراق 

والكويت وهلذا ال ميكن اعتبار العراق أصل والكويت فرع له، بل أن العراق نفسه مل يكن 

                                                           
 .335-334 ص املرجع السابق، ":  رشيد العرتي/د - )1(
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فقد كانتا " كركور واملوصل" أما يشمل حتت السيطرة العثمانية إال والييت بغداد والبصرة،

 فتكون تركيا أوىل باملطالبة ما حالياً على )1("اسطنبول"تابعتان لسلطة احلكومة املركزية يف 

أساس احلقوق التارخيية، وإضافة لذلك فإنه مل يثبت أن الكويت كانت حتت سيادة وسيطرة  

وان العالقة بني الكويت والدولة بصفة خاصة وللدولة العثمانية بصفة عامة " البصرة" والية 

العثمانية مل تكن إال عالقة تبعية رمزية على أساس الرابطة الدينية باعتبار الدولة العثمانية متثل 

 .اخلالفة اإلسالمية

ذلك هو السجال القانوين بني العراق والكويت حول حدود مها املشتركة والرأي عندنا 
 أو 1913وبضبط احلدود بني الدولتني وان معاهدة أنه ال يوجد  سند قانوين مقبول يعني 

 حىت ولو اعتربناه معاهدة دولية 1932 أو تبادل املذكرات سنة 1922بروتوكول العقري سنة 
 .  مل تنظم مسألة احلدود بني الدولتنيم04/10/1963مبسطة وأن إتفاقية 

من العراق بدولة إن هذه النصوص القانونية ال خترج عن كوا تضمنت اعترافاً صرحياً 
الكويت، يترتب على ذلك جمرد سقوط املطالب اإلقليمية للعراق على الكويت أي مبعىن 
آخر أن الرتاع اإلقليمي باملفهوم الذي بيناه أعاله  قد طوي ومل يعد من حق العراق التمسك 

ات باحلقوق التارخيية على الكويت اليت اعترف باستقالهلا وسيادا ودخل معها يف ترتيب
ة عنه وأن مطالبته بالكويت منذ سنة ـاس أن شخصيتها القانونية مستقلـدولية على أس

 إمنا هي جمرد مزايدات سياسية منعدمة 1990 و1975 و1961 وخالل أزمة1932
  .ة القانونيةـاحلج

أما مسألة تعيني حدوده مع الكويت سواء الربية فيما يتعلق مبنطقة حقل الرميلة  أو مقطع 

د البحرية يف خور الزبري وخور عبد اهللا وجزر وربة وبوبيان فإنه ليس من حق أو احلدو

الكويت التمسك بأن حدودها مع العراق حمددة طبقا ملا يقتضيه القانون الدويل وأن ما 

ينقصها إال ختطيطها وترسيمها يف امليدان ذلك أن املعاهدات واملستندات السابقة مل تتعرض 

 لكل جهالة بل أا كما الربية والبحرية بشكل دقيق وكامل نافلضبط احلدود اإلقليمية 

رأينا جاءت غامضة مما ينفي عنها صفة معاهدات احلدود اليت تتوخى الدقة الفنية يف حتديد 

                                                           
 .39 ص :نفس املرجع - )1(
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خط احلدود بإحداثيات جغرافية وفلكية وهو ما حتتاجه العالقات بني البلدين بل أن التمسك 

حدود يتضمن خطراً كبرياً على عالقات الدولتني ألا بتلك املعاهدات على أا معاهدات 

ذا الشكل تكون حدوداً متحركة أو مائعة  كما وضحنا وأن رفض العراق العتبار حدوده 

يكون موقفاً مؤسساً، وان الواجب الذي تقتضيه عالقات حسن  .مضبوطة مع الكويت

وضات جديدة ألجل ضبط اجلوار بني الدولتني العراقية والكويتية هو الدخول يف مفا

حدودمها بشكل دقيق وكامل بكيفية تتفق مع مقتضيات العدالة بني مصاحل الدولتني السيما 

 سياسية واإلستراتيجية لدولة العراق مباهلا من إمكانيات اقتصادية وبشرية -املصاحل  اجليو

 قة تستطيع باملنطEtat- catalyseurعلمية وعسكرية واجتماعية جتعل منها دولة  جامعة  

، حىت ال تبقى الكويت رهينة مقومات احلماية من اخلطر اخلارجيأن توفر للكويت نفسها 

 .للتوازنات الدولية واالعتماد يف توفري األمن واالستقرار على قوة أمريكا وبريطانيا

أما عملية ترسيم احلدود اليت متت مبعرفة األمم املتحدة بناءاً على قرار جملس األمن رقم 
 فإا تندرج ضمن منطق الغالب واملغلوب وأا بنيت على أساس 1991 سنة 678

املعاهدات واالتفاقيات اليت كان العراق يرفض أن تكون سندا لضبط حدوده  مع الكويت 
وأا لذلك ال تشكل أي ضمانة لعدم بروز الرتاع احلدودي من جديد بني الدولتني عندما 

 يراعي املصلحة الوطنية للعراق فإنه بالتأكيد سوف لن يستعيد العراق عافيته وينصب نظام
التوقيع "  صدام حسني" يعترف بترسيم هذه احلدود اليت رفض النظام العراقي حتت رئاسة 

عليها وهلذا فإن هذا  التخطيط والترسيم لن يكون إال مؤقتاً يف انتظار انفجار قنبلة احلدود 
ة الكويت بالتوافق مع حكام العراق لرتع فتيل مرة أخرى أو ىف انتظار حكمة أكثر من قاد

  .قنبلة احلدود يف املنطقة بصفة ائية
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الغزو العراقي للكويت على ضوء أحكام : المبحث الثالث
 القانون الدولي

 

نتناول يف هذا املبحث وقائع الغزو العراقي للكويت يف مطلب أول ويف مطلب ثاين 
لغزو على ضوء أحكام القانون الدويل ويف مطلب ثالث مبحض األسانيد العراقية هلذا ا

نستعرض لتدخل جملس األمن فرض حل الرتاع احلدود يبني الدولتني باعتبارها أصبحت دد 
  .السلم واألمن الدويل

  

  وقائع الغزو العراقي للكويت  :المطلب األول
 

 

قات الدولية  على وقائع غريبة عن مسار العال1990 أوت 2إن العامل استفاق يوم 
املعاصرة اليت أصبح من أساسياا البديهية اندثار استعمار الدول والشعوب لبعضها البعض 

ينات حيث وصل  املد من جديد، خاصة بعد حقبة استقالل الدول والشعوب يف الست
 عندما استغلت الشعوب املستعمرة  أجواء احلرب الباردة بني  املعسكر التحرري ألوج قوته،

يل واالشتراكي أحسن استغالل وبذكاء وحنكة سياسية كبرية فاستفادت من توازن الرأمسا
القوتني العظميني بنيل استقالهلا بإرادة  شعوا يف الكفاح  والتضحيات ودعم االحتاد 
السوفييت هلذا املسعى يف إطار إستراتيجية إضعاف املعسكر الرأمسايل من املناطق اليت متده 

  . القوة العاملة الرخيصة لكوا حتت سيطرته املباشرة بالثروات الطبيعية و

إال انه وما أٌن أعلن عن انتهاء احلرب الباردة حىت انقلبت الصورة بقيام دولة  العراق 

 أوت 8احتالل دوله الكويت املستقلة وذلك باجتياحها وإعالن ضمها للعراق مبوجب  قرار 

فقد كان هذا الغزو  .  ت إىل الوطن األم استعيد19 واعتبارها مقاطعة عراقية رقم 1990

متناقضاً مع مسار العالقات الدولية اجلديدة، ذلك أن استعمار الدول الغربية للدول 

وشكل ذلك مسة . والشعوب األخرى كان يف سياق تارخيي عرف باحلقبة االستعمارية

ركة إزالة  مث جاءت مرحلة تارخيية أخري إتسمت حب،رحلة من مراحل العالقات الدوليةمل

 يف املؤرخ 1514/12االستعمار عقب صدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 اليت مل  حيدث خالهلا وبعدها أي عمليات استعمار مباشر كاحتالل 1960/ 14/12

استيطاين على أساس أحقية الدولة احملتلة يف الدولة الىت يتم اجتياحها، إذْ أن ما حصل من 
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ت يف أغلبها  غري مباشر على عكس احلالة العراقية الكويتية بل مت ذلك عن حداث غزو كانأ

طريق تدبري انقالبات أو عن طريق مرتزقة بل حىت يف حاالت االجتياح املباشر مثل حالة 

االحتاد السوفييت لتشيكوسلوفاكيا أو ألفغانستان مل يكن ذلك مربراً بدواعي الضم واالحتالل  

وهلذا . ة أو املساعدة  واإلعالن املتزامن بعدم البقاء يف البالد احملتلةبل كان بدواعي احلماي

كان الغزو العراقي للكويت شاذاً يف السياق الزمين  الذي وقع فيه وكذلك غريباً يف هدفه 

املعلن بضم دولة واحتالهلا املباشر، ذلك  أن القوى العظمي يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة 

لدول التابعة هلا والواقعة حتت سيطرا غري املباشرة لالستفادة منها  ليس كيفت تعاملها مع ا

بواسطة اجليوش بل بواسطة اهليمنة االقتصادية عن طريق الشركات الكربى واحتكار 

اخلدمات والسلع يف هذه الدول، وان اقتضي األمر أن تتدخل عسكرياً يف مناطق نفوذها 

وى التدخل ألسباب إنسانية حلماية حقوق اإلنسان يغلف ذلك يف إطار قانوين مشروع بدع

  .واألقليات
إن غزو العراق للكويت جاء يف صورة اجتياح عسكري مباشر بنية معلنة مسبقاً على 
احتالل دولة الكويت وضمها إليه وهو ما جعله خارج سياق تاريخ العالقات الدولية 

ع بالبشرية إىل عصر الرببرية السائدة إذ اعترب البعض هذا الغزو من حيث أثره أنه رج
 وانه ال يضاهيه يف الصورة  إال االحتالل األمريكي احلايل للعراق كنتيجة )1(وشريعة الغاب 

  .وذريعة للغزو العراقي  للكويت واإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية 
 1990 وبداية سنة 1989لقد ظهرت إرهاصات الغزو العراقي للكويت منذ اية سنة 

ذْ أن السفارات الغربية ببغداد خاصة الفرنسية نبهت دوهلا إىل احتمال وقوع أحداث إ
خاصة بعد وساطة امللك األردين حسني اليت بدأت يف شهر , خطرية بني العراق والكويت 

  .)2( 1990جانفى وانتهت للفشل ىف شهر مارس 
 بواسطة 18/07/1990 ومل يصبح العدوان وشيكاً إال بعد الكشف عن ذلك  يوم 

 الصحافة العراقية عن مذكرة وزير خارجية  العراق جلامعة الدول العربية املؤرخة يف

                                                           
 من أعمال الندوة الدولية املنعقدة      ،"ت يف ضوء أحكام القانون الدويل      العدوان العراقي على دولة الكوي     :"مفيد شهاب / د   - )1(

  .1ص .1991في ن جا7 إىل 5بالقاهرة أيام 
(2)- Paul Balta. Op. cit p : 54 . 
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اليت ام فيها صراحة  الكويت بسرقة ثرواته البترولية واالعتداء على أراضية 6/7/1990
ماً كما تناولت املذكرة العراقية املوجهة لألمني العام جلامعة الدول العربية اا, والتآمر ضده 

آخر لدوليت الكويت  واألمارات العربية املتحدة بتجاوز حصصهما يف أنتاج البترول مما أدى 
  .إىل اخنفاض األسعار وإحلاق ضرر بالغ باملصاحل العراقية والذي يعترب عدواناً عليه

لقد تضمنت املذكرة العراقية وصفاً ملا أعترب مبثابة عدوان مسلح على العراق من حيث 
 كلم 120ثل يف االنتهاكات الكويتية على امتداد احلدود الكويتية العراقية املقدرة اآلثار، مت

وإغراق السوق البترولية بإنتاج إضايف يف خطة مدبرة ومتعمدة إلضعاف  العراق وتقويض 
اقتصاده وأمنه، بعد خروجه من حربه مع إيران مثقل بالديون واخلسائر يف املنشآت القاعدية 

د أموال كبرية إلعادة األعمار، ولذلك طالب العراق يف مذكرته الدول اليت تتطلب جتني
العربية حث دولة الكويت وقف عدواا ، كما طالبها بإسقاط  ديونه اليت تراكمت عليه 
بفعل احلرب اإليرانية، بل أنه طالب إعداد خطة متوهلا دول اخلليج كخطة مارشيل األمريكية 

الثانية، وذلك لتعويض العراق عن بعض ما خسره يف احلرب يف أوروبا عقب احلرب العاملية 
 مليار دوالر، مذكراً دول اجلوار اخلليجية أنه خاض  هذه 102اليت جتاوزت تكاليفها 

احلرب دفاعاً عن البوابة الشرقية للعامل العريب وبالنيابة عن هذه الدول وباالتفاق معها على 
عنته يف الظهر حسب خطاب الرئيس صدام ذلك إال أن هذه الدول قد خانت العراق وط

  . )1( الذي تربأ مما سينتج عن ذلك1990/ 07/ 17حسني بتاريخ 
بعد الشعور جبدية  املطالب العراقية وخطورة املوقف وبعد فشل الوساطة املبكرة لألردن 
وكذلك  وساطة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية املرحوم ياسر عرافات وأخرياً الوساطة 

 واليت صرح بشأا الرئيس حسىن 1990 /07/ 22 السعودية اليت بدأت يوم -رية املص
مبارك بأن األزمة هي جمرد سحابة صيف وقد توجت بانعقاد  حمادثات مباشرة بني العراق 

 لكنها أنفضت منذ اجللسة الربوتوكولية األوىل 1990 /07 /31والكويت جبدة بتاريخ 
ت الرمسية جيب أن تتم ببغداد، ورغم إحساس املسئولني بسبب اشتراط العراق أن املباحثا

الكويتيني بضعفهم أمام العراق وحماولة إذالهلم باشتراط التباحث معه ببغداد بشكل ثنائي 
وما يف ذلك من داللة على أم تابعني له، إال أن ويل العهد يف الكويت الشيخ سعد العبد 

                                                           
(1)  -  olivier Da  Lage  op cit  p : 30 . 
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 أين  التقى بنائب رئيس 1990 / 08 / 01يوم اهللا قد استجاب هلذا  الشرط وسافر لبغداد 
جملس قيادة  الثورة العراقي عزت إبراهيم، وكمحاولة أخرية ألنقاض املوقف وتفادى ما هو 

 دوالر أمريكي مليار14بـأخطر، قبلت الكويت يف هذا اللقاء  إلغاء الديون العراقية املقدرة 
  .)1(مليناء العراقي أم قصروأن تؤجر للعراق جزيرة وربة اليت تتحكم يف مدخل ا

 لكن الوقت كان قصرياً واالستجابة الكويتية جاءت متأخرة ألن املفاوض العراقي عزت 
إبراهيم مل يكن مفوضاً من طرف الرئيس صدام حسني بإعطاء كلمة شرف بعدم الزحف 
على الكويت وظهر فيما بعد أن هذا اللقاء الذي مت ببغداد كان جمرد بالون اختبار 

ختيارات املتاحة  للكويت وكان نوعاً من اإلرضاء للوساطة املصرية السعودية ومل يكن لال
  وأنه أثناء ذلك كان العراق قد استكمل حشد قوته،لعراقيون جادون حلل الرتاع ودياًا

  فبينما كانت الكويت تعتقد أن هذه احلشود العراقية على ،العسكرية على احلدود  الكويتية
 سوف تتخطى احلدود فإا لن تتجاوز منطقة الرميلة وجزيرة وربة حدودها إن كانت

وبوبيان كما كان العراق يطالب، ومل تتنبأ للغزو الشامل، إال وزير العدل يف احلكومة 
الذي صرح أن التحذيرات العراقية ما هي إال جمرد بداية وأن " ضاري العثمان" الكويتية 

ن تفْعلْ طلباته اإلقليمية  القدمية يف إمارة الكويت حترر العراق من حربه ضد إيران ميكن أ
  . )2( بكاملها

 تفاجئت احلكومة الكويتية كما تفاجأ العامل بإعالن إذاعة 1990 / 08 / 02 وبتاريخ 
 صباحاً أن القوات العراقية عربت احلدود الكويتية واحتلت موقعني الثانيةبغداد على الساعة 

لكويتية استجابة لنداء الشعب الكوييت الذي أطاح بالنظام القائم وأا زاحفة على العاصمة ا
هناك وأن ما مت جاء استجابة لطلب احلكومة احلرة املؤقتة اجلديدة يف الكويت حلماية النظام 

  . اجلديد من أي تدخل يف الشؤون الداخلية للكويت 
 القوات العراقية مث أعقب ذلك صدور بيان جملس قيادة الثورة يف العراق الذي تضمن أن

  غضون عدة أيام أو أسابيع بعد استعادة األمن وأنه سيترك الشعبيفستنسحب من الكويت 
كما تضمن البيان إنذار كل من تسول له نفسه التحدي ، الكوييت يقرر شئونه اخلاصة بيده

  .أن ستتحول العراق والكويت إىل مقربة للمعتدين 
                                                           

(1)  - Ibid. P : 30 .   
(2)  - Financial Times .18 – 19 Juillet 1990 
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 تشكيل ما مسى حكومة 1990/ 08/ 04اريخ وىف سيناريو مفضوح وغري مقبول مت بت
الكويت احلرة اليت دبج  بياا األول ببغداد وأعلن من الكويت على أن أهل الكويت 
يتطلعون للحرية واإلسهام يف حتقيق أهداف األمة العربية وأم  كانوا يأملون منذ االستقالل 

الصباح الحتكار مقاليد احلكم حتقيق هذه األهداف إال أن املستعمر األجنيب سلط عليهم آل 
وب ثروة البالد الذين كانوا أداة يف يد االستعمار ضد حتقيق أهداف األمة العربية يف 
الوحدة،  وأن هذه الزمرة من بعض آل الصباح وقفت ضد إرادة شعب الكويت بأن حلت 

لصهيونية، جملس األمة املنتخب وفرضت سياسة القمع والتسلط لصاحل االستعمار واملصاحل  ا
وأعلن هذا البيان عزل جابر األمحد اجلابر وسعد العبد اهللا الصباح من مناصبهما كأمري ووىل 
للعهد، وحل  الس الوطين وتشكيل حكومة الكويت احلرة املؤقتة لتتوىل كل السلطات ىف 

 تقرير فترة انتقالية إىل غاية تنظيم انتخابات حرة لتشكيل جملس ميثل الشعب الكوييت ويتوىل
وأعلنت هذه احلكومة احلرة املؤقتة مسؤولية الكويت عن الضرر الذي أحلقته . نظام احلكم

حكومة آل الصباح بالعراق ومعاجلة مشاكل احلدود ورسم عالقة جديدة مع العراق على 
كما أعلن عن تشكيل أعضاء احلكومة , قاعدة األخوة وما تتطلبه املصلحة القومية العليا 

رة املؤقتة اليت ضمت تسعة عسكريني يرأسهم العقيد عالء الدين حسني زوج ابنة الكويتية احل
  . الرئيس العراقي صدام حسني كما أعلنت ذلك سفارة الكويت بتونس 

 أعلنت الوحدة بني العراق والكويت على أساس احلقائق 1990/ 08/ 08وبتاريخ 
لعراق وأن االستعمار الذي جزأ التارخيية تؤكد أن الكويت جزء من العراق وأن أهله من ا

 وأن هذا الوطن العريب لكي يؤمن لنفسه مواطئ قدم يف أرض العرب يستغل ثروم
الكويت  حسب بيان حكومة ،ياناً مصطنعاً باسم دولة الكويت كاالستعمار هو الذي أقام
ي عودة موافقة العراق على عودة األبناء إىل عائالم الكبرية أ"احلرة املؤقتة الذي طلب 

 مما جعل بعض "ماجية الكاملةالكويت إىل العراق العظيم الوطن األم وحتقيق الوحدة االند
وط التجزئة وعيد الوحدة  عيد سق 08 /08 /1990الكتاب يعتربون يوم إعالن الوحدة يف 

 كان هدفها جتزئة 1752 إىل األبد جهود استعمارية شكلت قرنني ونصف منذ ىالذي ألغ
  .)1(العراق

                                                           
سقوط التجزئة دراسة تارخيية عن عودة قضاء " :الدكتور نزار عبد اللطيف احلديثيمصطفي عبد القادر النجار و/ د - )1(

 . وما بعدها21 ص1990 بغداد "الكويت للعراق
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تريبا آلثار مقتضيات إعالن الوحدة طلبت بغداد من السفارات املعتمدة لديها وضع و
 كما طلبت إاء مهام السفرات 1990/08/14اية لبعثاا املوجودة بالكويت قبل 

 وجود قانوين لدولة الكويت تتمتع حبق ناكالكويتية باخلارج ألنه مل يعد هوالقنصليات 
لي وأن كل تعامل معها يعترب باطالً ابتدءا من تاريخ إعالن التمثيل الدبلوماسي والقنص

  . الوحدة االندماجية، اليت تنهي السيادة اخلارجية للكويت
وتتوجيا إلعالن الوحدة االندماجية املزعومة من طرف العراق واحلكومة اليت نصبها 

 1990/08/30بالكويت مت ترتيب اإلجراءات الداخلية الناجتة عن ذلك وهي اإلعالن يوم
عن اندماج دولة الكويت ضمن إقليم الدولة العراقية وإاء سيادا الداخلية جبعلها احملافظة 

   )1(. يف التنظيم اإلداري لدولة العراق19رقم 
كما بادر العراق إىل جمموعة من اإلجراءات الداخلية لتثبيت سيطرته واحتالله  الكويت 

لة اجلديدة اليت تشمل العراق والكويت مما يعىن  غلق حدود الدو09/08/1990بإعالنه يوم 
 وهو ما أدى فيما بعد إىل ما مسي حرب السفارات )2(احتجاز أكثر من مليون ونصف أجنيب

وأزمة الرعايا الغربيني خاصة الذين اعتربوا يف حالة حجز، وإضافة لذلك مت تغيري أمساء 
ت العامة برتع أمساء العائلة املالكة املدارس واجلامعات والشوارع واملستشفيات وكل املؤسسا

يف الكويت من آل الصباح وتعويضها بأمساء شخصيات عراقية وعربية، وشرع العراق يف 
تنفيذ سلسلة من املشروعات لربط الكويت بالعراق عن طريق خط سكة حديد يربط بني 

وزيع املياه البصرة ومدينة الكاظمة الذي أطلق على مدينة الكويت وضم الكويت إىل شبكة ت
العراقية وأعلن يف إطار نفس التدابري توحيد سعر صرف الدينار العراقي بالدينار الكوييت 

  . كإعالن للوحدة االقتصادية 
وقد كان رد الفعل األول للحكومة الكويتية الشرعية اليت انتقلت للسعودية وأصبحت 

الذي طالب العراق  08/1990/ 02حكومة منفى يف بيان وزارة الدفاع الكويتية يوم 
بالتوقف فوراً عن هذا العمل العدواين وسحب مجيع القوات العراقية إىل داخل حدوده، 
وأعلنت أا ستمارس حقها الطبيعي واملشروع دفاعاً عن النفس بكافة الوسائل والسبل بدفع 

                                                           
 102عدد ) ملف الغزو العراقى للكويت ( السياسة الدولية جملة  ،"وثائق خاصة بأزمة اخلليج": ينصفهانبية األ - )1(

 وما 204ص " 1990 سبتمرب15مارس 3يوميات األزمة " وما بعدها وأنظر كذلك يف نفس املرجع 167 ص1990أكتوبر
 .بعدها

   20ص، ملرجع السابق ا : جمدى على عبيد - )2(
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العدوان وقد جتسد ذلك يف طلب التدخل العسكري من الواليات املتحدة بإرسال قوات 
حة لطرد القوات العراقية من الكويت وقد كانت االستجابة األمريكية سريعة يف البيان مسل

1990 /08 /01يومالصادر عن البيت األبيض 
 الذي طالب العراق باالنسحاب الفوري *

 اختذ 1990/ 02/08وغري املشروط وطلب انعقاد جملس األمن يف جلسة طارئة وبتاريخ 
حدة يقضي بتجميد املمتلكات واألموال العراقية ومحاية قراراً من رئيس الواليات املت

املمتلكات واألموال الكويتية يف آن واحد ودعوة الدول األخرى اختاذ نفس اإلجراءات على 
نفس األموال واملمتلكات املوجودة بأقاليم ومؤسسات كافة الدول ملنع العراق من اإلستيالء 

  .له اخلاصة يف اهود احلريب على هذه األموال وحرمانه من استعمال أموا
 يدين الغزو 660 حتت رقم 08/1990/ 02وقد أصدر جملس األمن أول قراراته يوم 

العراقي للكويت ويطالبه سحب قواته وبدأ مفاوضات مكثفة بني العراق والكويت على 
ذي خالفاما ويثمن جهود جامعة الدول العربية اليت اختذت قرارها األول بنفس التاريخ ال

أدان بشدة الغزو العراقي للكويت الذي أعترب عدواناً وعدم االعتراف بتبعاته وطلب سحب 
القوات العراقية إىل حيث كانت قبل الغزو وتأكيد السيادة اإلقليمية للكويت وسالمته من 

  .كل عدوان مع رفض التدخالت األجنبية 
ى الشعب العراقي نفسه  هذه أهم وقائع الغزو العراقي للكويت الذي جر الويالت عل

قبل الشعب الكوييت الذي عاش كابوساً عابراً وحمنة مؤقتة بعد أن مت حترير الكويت وعادت 
احلياة إىل طبيعتها بينما دولة العراق تكاد تتالشى والشعب العراقي يسوم كل يوم سوط 

 كل يوم عذاب القوات األجنبية احملتلة املتحالفة عليه ومن اإلرهاب األعمى الذي حيصد
بعد أن عاىن من قمع وديكتاتورية النظام العراقي القابعة رموزه يف . أرواحاً بريئة باجلملة

سجون االحتالل ومن احلكومة اليت مت تنصيبها لتثري الفتنة واحلرب األهلية بني أبناء الشعب 
مة العراقي الذي حتالفت علية كل هذه الدوائر اجلهنمية، لكن األمل معقود على املقاو

العراقية األصيلة النابعة من الشعب وكل من يساعدها من الشعوب العربية واإلسالمية 
لتحرير العراق من هذه الدوائر األربعة املتحالفة ضد العراق وشعبه كما مت حترير الكويت من 
الغزو واالحتالل وأن مسؤولية كبرية تقع على دولة الكويت خاصة للمسامهة يف ختليص 

  . ب العراقي من تبعات الغزو اآلمث هلا الدولة والشع
  

                                                           
 .توقيت واشنطن  ب01/08/1990- *
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 تكييف األسانيد العراقية لغزو الكويت : المطلب الثاني
 : ومناقشتھا على ضوء أحكام القانون الدولي

  

نتناول يف هذا املطلب أهم األسانيد اليت ساقها العراق لغزو الكويت فيما يتعلق باملطالب 
به العراق يف مواجهة الكويت وتقدير هذين اإلقليمية والعدوان اإلقتصادي الذي متسك 

  .السندين على ضوء أحكام القانون الدويل وهذا يف فرعني مستقلني
  

 األسانيد العراقية المتعلقة بالمطلب اإلقليمية  :الفرع األول
 :وتقديرھا على ضوء أحكام القانون الدولي

 

معه ا أواصر الدين لقد صاغ العراق لتربير سلوكه بغزو دولة مستقلة جماورة له جت
 يقال عنها أا غري مقنعة بصفة مطلقة وغري مافة عدة أسباب وأسانيد أقل واللغة والثقا

متناسبة بأي شكل من األشكال مع ما أقدم عليه من احتالل بشع مث إعالن ضم هذه الدولة 
 للقوى الصغرية يف مساحتها وعدد سكاا لكنها ذات أمهية كبرية اقتصادياً واستراتيجياً

 .العظمى اليت خرجت منتصرة من احلرب الباردة

إن األسانيد العراقية لو سلمنا بصحتها مجيعاً فإنه كان عليه أن يقنع ا دولة الكويت 
نفسها ويتفق معها على حلول عادلة ومنصفة ولو على أمد متوسط يف الزمن أو يتجاوز 

دول والقادة العرب وعن طريق منظمة اإلطار الثنائي إىل إطار إقليمي عن طريق وساطات ال
جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وحركة عدم االحنياز حىت يقيم احلجة على 
حكومة الكويت، وقد كان باإلمكان اللجوء إىل القضاء الدويل أو إىل هيئة حتكيم وبعد ذلك 

ياج اجلزئي لبعض املناطق كان ميكن أن يوجد للعراق عذر يقبل منه ديد الكويت أو االجت
احلدودية واألقاليم البحرية، لكن أن يقوم بعملية الغزو الشامل واالحتالل مث إعالن الضم 

 كما –مفيد شهاب الرجوع لعصر الرببرية وشريعة الغاب / فذاك حقاً ما وصفه الدكتور
تصنيفها  أن املصوغات اليت متسكت ا العراق متنوعة من حيث عددها وميكن –سبق ذكره 

إىل مصوغات موضوعية وأخرى أيديولوجية أو إىل أسباب مباشرة وغري مباشرة كما ميكن 
تصنيفها من حيث التطور التارخيي إىل أسباب قدمية وثابتة يف السياسية العراقية جتاه الكويت 

  .وأسباب جديدة طارءة مت افتعاهلا قبيل الغزو بفترة قصرية
 : زو الكويت هي  إن جممل املصوغات العراقية لغ
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 .املطالب احلدودية  •

استغالل الثروة النفطية املمتدة عرب احلدود الدولية يف حقل الرميلة واام الكويت بسرقة  •
 . بتروله يف هذه املنطقة املتنازع عليها 

 احلقوق التارخيية واملطالب اإلقليمية لكون الكويت دولة مصطنعة أقامها االستعمار  •

عن طريق إغراق السوق الدولية بالبترول الكوييت واإلماراتى والتأثري العدوان اإلقتصادى  •
 . على اخنفاض األسعار

 . فكرة القومية وعدالة توزيع الثروة بني الشعوب العربية كهدف تسعى إليه الوحدة العربية •

 . مساعدة الشعب الكوييت يف التحرر من قبضة آل الصباح  •

 .حترير فلسطني •

 فعلته موع هذه املصوغات بشكل تدرجيي فبينما كان جوهر إن العراق جلأ لتربير
الرتاع مع الكويت بصفة دائمة يتعلق باملسائل اإلقليمية احلدودية واحلقوق التارخيية فإنه عقب 
إاء حربه مع إيران متسك أكثر مبطالبه اإلقليمية احلدودية ألنه اكتشف حدود قوته 

غرافية طيلة مدة احلرب وأضيف لذلك وضعيته االقتصادية والعسكرية من الناحية اجل
االقتصادية املتردية من حيث املديونية اليت ترتبت عليه واملتطلبات املالية إلعادة إعمار ما 
حطمته احلرب من منشآت قاعدية ومن هذه النقطة متسك بسبب جديد يف مصوغاته للغزو 

رب مع إيران حتت غطاء هي رفض الكويت ودول اخلليج األخرى التضامن معه بعد احل
القومية وعدالة توزيع الثروة بني شعوب هذه الدول والشعب العراقي الذي تضامن مع هذه 
الدول بأن خاض حرباً مهلكة حلماية احلدود الشرقية للخليج العريب وأن هذه الدول دعمته 

نود وأن هذه يف حربه مع إيران باملال وشراء األسلحة ومصر  باخلربة العسكرية وأحياناً باجل
الدول ختلت عن هذا الدعم بعد اية احلرب بل أن بعضها مثل الكويت واألمارات العربية 
سعت إلضعاف قدراته االقتصادية ألجل إبقاءه ضعيفاً اقتصاديا واجتماعيا وعسكرياً عن 
طريق مطالبتها إياه بتسديد الديون وإغراق السوق النفطية خلفض األسعار وتقليل موارده 

  .هامن
 وقد صاغ العراق تلك املصوغات بشكل ترابطي حملاولة  اإلقناع ا على أساس أنه ال -

يتحمل مسئولية ما سوف يقدم عليه من غزو وإظهار الكويت على أا هي اليت تسببت يف 
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ذلك وقد أضاف إىل ذلك مصوغات أيديولوجية لتحريك عاطفة الشعوب العربية بأن ما 
لحة ذاتية للعراق بل أنه يعمل لصاحل كل الشعوب العربية ألجل يقدم عليه ليس ألجل مص

  .حتقيق الوحدة العربية وحترير فلسطني وعاصمتها القدس
 وقد كان لذلك تأثري كبري على الرأي العام العريب واإلسالمي من خالل ما أظهره -

ى مسرح الشارع العريب من تأييد ملشاكل العراق بل أن ذلك كان له تأثري كبري حىت عل
عمليات الغزو يف الكويت إذْ كثرياً من املهاجرين الفلسطينيني واملصريني واملغاربة الذين 
كانوا موجودين بالكويت قد اخنرطوا يف أعمال الغزو لصاحل العراق إلميام من جهة جبزء 
ن من األهداف اليت أعلن العراق حتقيقها من غزو الكويت ومن جهة أخرى ملعانام اليومية م

فوجدوا ىف الغزو خملصاً هلم من . املعاملة الوحشية واالستغالل البشع هلم من بعض الكويتيني 
الظلم الذي عانوه وأم سيصبحون يف نفس مستوى الكويتيني من حيث احلقوق والواجبات 
وال يبقون جمرد خدم بل يصبحون مواطنون متساوون يف الدولة اجلديدة كما وعدهم بذلك 

  .عايتهالعراق يف د
بداية نقول أن مناقشة األسانيد اليت متسك ا العراق ليس املقصود منه تربير الغزو 
العراقى، ذلك أن بعض األسانيد حىت ولو كان للعراق فيها بعض احلق أو كل احلق فإنه ما 
كان له أن يقدم على ما قام به من غزو واحتالل لدولة بأكملها فكما سبق أن تناولنا ىف 

لكنه أخطأ خطئاً . ول أن العراق طرح أسئلة حقيقية جدير البحث عن جواب هلا الفصل األ
 مل يشذ أحد من الدول أو املنظمات الدولية أو الذيكبرياً عندما أجاب عنها بالعدوان 

ولعل أزمة  . العراقياملراقبني للشأن الدويل من سياسيني وفقهاء على عدم استنكار السلوك 
هد تاريخ العالقات الدولية إمجاع على عدم مشروعية هذا الغزو مبثل ما اخلليج الثانية مل يش

 رفض الكل ما نتج عنها من إحتالل وضم لدولة الكويت اليتحصل ىف أزمة اخلليج الثانية 
  .للدولة املعتدية

 ألن الدويل لكن ذلك ال يربر عدم مناقشة األسانيد العراقية على ضوء أحكام القانون 
 بعض احلاالت وقد يكون يفاسية وإستراتيجية يضها قد يفسر بأسباب ساإلمجاع على رف

 مل تترك الفرصة ملناقشة العراقيتعاطفاً مع دولة الكويت كما أن الطريقة اهلمجية للسلوك 
  . واملربراتاألسانيد وهلذا كان احلكم العام بالرفض بالنظر للنتيجة وليس لألسباب
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نه الوحيد يف نظرنا الذي كان ميكن أن تقبل الكويت نعطى األولوية هلذا املربر أل أننا 
مناقشته مع العراق يف إطار ثنائي أو عرب وسائل فض املنازعات بالطرق السلمية السياسية أو 

وقد قبلت الكويت بعض املطالب احلدودية العراقية كالتنازل عن جزيرة وربة . القضائية
لذي مت بني وىل العهد الكوييت ونائب رئيس منها يف االجتماع األخري اطه بكاملها أو جزء 

   .1990 / 08 / 01اجلمهورية العراقية ياسني يوم 
 إن املطالب احلدودية العراقية مربرة ىف نظرنا ألن احلدود الدولية حىت تكتسب القدسية -

وتطبيق مبدأ ثبات احلدود الدولية وائيتها جيب أن تسعى الدول املتجاورة إىل ضبطها 
،وقد ال يكفى ذلك بل جيب أن )1(اضحة ودقيقة ترفع كل لبس أو غموض فيهابصورة و

تسعى الدول املتجاورة إىل اختاذ اإلجراءات الدستورية املناسبة لكل دولة للمصادقة على 
اتفاقية احلدود وإصدارها يف شكل قانون ملزم للدولتني مث إتباع اإلجراءات املعهودة يف 

وبعد ذلك تسعى الدول . هدة لدى أمانة منظمة األمم املتحدة االتفاقيات وهى تسجيل املعا
  .املتجاورة إىل جتسيد هذه احلدود االتفاقية يف الواقع بترسيمها

بعد هذه املراحل واإلجراءات القانونية فقط ميكن الكالم عن مبدأ ثبات احلدود الدولية 
يعىن غلق مناقشة املسائل وائيتها بل حىت بعد أن تكتسب احلدود هذه الصفة فإن ذلك ال 

احلدودية بني الدول املتجاورة وذلك ليس إلعادة النظر ىف خط احلدود بل لتحديد قواعد 
تعامل الدول عرب هذه احلدود الثابتة والنهائية حىت تكون منطقة حيوية للربط بني الدول 

على وليس جمرد مناطق تلعب دور سليب يف شكل خطوط للفصل بني سيادات الدول فيجب 
الدول أن حتدد سياسة مشتركة لإلستفادة من املناطق احلدودية بشكل إجيايب ويعترب مثل هذا 

  .النظام القانوين حق إرتفاق دويل
 ففي حالة الرتاع العراقي الكوييت فإن احلدود الدولية بينهما يرجع كل الكتاب الذين 

 وبرجوعنا 1922قري لسنة  وبروتوكول الع1913تناولوها إىل أا حدود معينة باتفاقية 
هلذين السندين كما وضحنا سابقاً فإما ال يشكالن وال يعتربان اتفاقية حدود بل يعتربان 
اتفاقية إقليمية ألما تضمنا جمرد مسائل عمومية حول اإلقليم بينما عملية ضبط احلدود 

                                                           
الة املصرية "  لدولة الكويت يف ضوء أحكام القانون الدول همسؤولية العراق عن احتالل " :أمحد عبد الونيس شتا/ د  - )1(

 51ص  / 46 الة – 1990للقانون الدول سنة 
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لى أن تستلزم حتديد خط احلدود رياضياً يف شكل إحداثيات وقياسات وهذا فضالً ع
  . االتفاقيتني مل تتم املصادقة عليهما ومل يتمكن الطرفان من جتسيدمها يف الواقع

وعليه فإن هذا السند الذي متسك به العراق جيعل الكويت تتحمل نوعاً من املسؤولية 
ألا اونت يف السعي اجلاد الدائم لضبط حدودها وإقناع العراق الدخول معها يف عالقات 

 حسن اجلوار الذي يتضمن يف عناصر تكوينه قاعدة تعيني احلدود الدولية تقوم على مبدأ
  .بصفة دقيقة وترسيمها

إن هذه القاعدة نراها ضرورية يف تكوين مبدأ حسن اجلوار، حىت وأن أمهل ذكرها بعض 
  .الذين تناولوا هذه املسألة، أو يف التوصيات الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة

ام السيادة واستقالل الدول املتجاورة يعىن فيما يعنيه ضرورة احترام  ذلك أن احتر
احلدود الدولية بني الدول املتجاورة وعدم خرقها، وأن عدم التقيد بذلك يعد بالنتيجة عدم 

إال أن جمرد استنتاج هذه القاعدة يف رأينا يعد . التقيد مببدأ احترام السيادة اإلقليمية خاصة
البد من بروز هذه القاعدة بصفة واضحة ومنفردة نظراً لألمهية الكربى بل . أمراً غري كاف

اليت تلعبها يف إرساء عالقات حسن اجلوار بني الدول املتجاورة خاصة يف ميدان التعاون 
  . بينها وإقامة املشاريع املشتركة على الشريط احلدودي

إذ أن . اء عالقات حسن اجلواروتلعب هذه القاعدة دوراً معترباً وكبرياً أيضاً يف تنقية أجو
ضرورة تعيني احلدود الدولية بني الدول بل وإن أمكن ضبط هذه احلدود ووضع معاملها على 

ألنه ذه القاعدة نكون قد أضفنا ضمانة أكيدة لنجاح . الواقع مسألة يف غاية من األمهية
يمية واحلدودية معلقة بعدم تطبيق املبدأ يف الواقع أما احلالة العكسية وهى بقاء املشاكل اإلقل

إجياد حلول هلا فإنه وبدون شك سوف يكون أوىل مربرات التخلي عن تطبيق مبدأ حسن 
اجلوار أن كان موجوداً أو أا تكون أول عائق حيول دون التفكري فيه واالرتضاء على 

مضبوطة وهلذا فان قاعدة احترام احلدود وعدم خرقها إذا كانت هذه احلدود معينة و. تطبيقه
سوف يزيل عنها صفة كوا مصدراً للخالفات يعد ضمانة كربى لإلمسرار . بالدقة املطلوبة

يف تطبيق مبدأ حسن اجلوار أو أرضية وشرطاً مالئماً إلقامة عالقات تعتمد على مبدأ حسن 
  .اجلوار

ذلك أن مبدأ حسن اجلوار ال يفترض وجوده إذا كانت الدول املتجاورة هلا مشاكل 
ية مازالت معلقة عن احلل، خاصة وأن واقع العالقات الدولية يبني لنا أن املشاكل إقليم
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اإلقليمية ليست منازعات دولية بسيطة، بل أا دائماً تأخذ شكل املنازعات الكربى اليت 
  :يقول بشأا)) البرديل (( بل أن متس كيان الدولة ووجودها وانه غالباً ما جيرى تضخيمها 

حلدود تعد العمود الفقري الذي ميكن حتريك مشاعر الشعوب حول أن منازعات ا"

  .الوطنية والفداء من أجلها

"le poteau – frontiere est le meilleur levier avec lequel on peut 

faire jouer le mythe national " (1) 

 من احلروب اليت حدثت يف العامل كان سببها إن تاريخ العالقات الدولية يبني لنا أن كثرياً
 مع أحد قضاملشاكل اإلقليمية واحلدودية ، هلذا فإن بقاء منازعات احلدود بدون حل يتنا

مبدأ حل املنازعات بالطرق السلمية ونبذ القوة "نة ملبدأ حسن اجلوار أال وهو املبادئ املكو
  ." اخلالفات بني الدول املتجاورةحلل

عدة احترام احلدود تشكل ضمانة لتطبيق مبادئ حسن اجلوار، وأن العكس  وهلذا فإن قا
  .يعد ديداً دائماً هلذا املبدأ

أن احترام احلدود وعدم خرقها ال ميكن أن نطبقه عملياً إال إذا كانت هذه احلدود معروفة 
ة يدخل و إال فإن كل طرف يدعى أن جزءاً من اإلقليم املتاخم للدولة ااور. ومتفق عليها

  .ضمن سيادته وبالتايل يعتربه الطرف اآلخر خرقاً حلدوده وعد م احترام لسيادته اإلقليمية
 ونظراً ألمهية حل مشاكل احلدود الدولية بني الدول املتجاورة ودورها يف إرساء عالقات 

ار يف حسن اجلوار فإن بعض الفقهاء أشاروا إىل هذه املسالة عندما درسوا عالقات حسن اجلو
 عندما درس العناصر القانونية التأسيسية حلالة اجلوار، "شارل روسو"فاألستاذ . القانون الدويل

 "حق التحديد"هذه احلقوق غري املتنازع عليها تكلم عن كون اجلوار مصدراً للحقوق وأول 
  . )2(الذي يتوج بإبرام معاهدات للحدود جتسده

حقوق اجلوار، حيث من ود تعد أول حق بأن عملية تعيني احلد)) البراديل ((  ويقول 
  .)3(جيب على الدول ااورة القيام ذه العملية

                                                           
(1) - Pa ule    De Lapradelle ,la frantiere, étude de drait international « these, 
poaris 1928, p: 12 
(2)  - Charle Rousseau, droit internatrional public % tome III sirey paris 1977.p 

284. 
(3) - Paule  De Lapradelle, OP .cit , P :296 . 
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 ومن االتفاقات الدولية اهلامة اليت اهتمت ذه املسالة الوثيقة اخلتامية لتصريح هلسنكى -
إذ أشري إىل ذلك يف البند الرابع حيث جاء  . 1975حول األمن والتعاون يف أوروبا سنة 

عبد  "فتأكيد هذه القاعدة حسب رأى األستاذ. احترام احلدود وعدم خرقهاالنص على 
 يعد اعترافاً من جانب الدول املشاركة يف املؤمتر بالنتائج الىت أفرزا احلرب ")1(احلسني شعبان

فمن أجل تدعيم . العاملية الثانية تلك الىت ظلت الدول الغربية لفترة طويلة ترفض االعتراف ا 
لتعاون بني الدول األوروبية السيما بني الكتلة الشرقية والكتلة الغربية املتجاورتني عرب األمن وا

احلدود الدولية لإلحتاد السوفياتى واملانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا مع كل من فلندا واملانيا 
 نص مبدأ احترام حرمة احلدود وعدم. االحتادية والنمسا على التواىل وخاصة حالة بولونيا 

   :ييل خرقها يف هذه اإلتفاقية على ما
، شأا ىف ذلك شأن كافة الدول ل املشاركة مجيع حدودها ال ختترقتعترب الدو" 

عتداء ىف احلاضر وىف املستقل أيضا على هذه احلدود إ أياألوروبية ولذلك ستمتنع عن 
ن أراضى وستمتنع كذلك ، سواء عن أى مطالبة أو عمل يستهدفان االستيالء على جزء م

  ."أو أراضيها كاملة وعن اغتصااأية دولة مشاركة 
 وهلذا فان تفسري الكويت بأن حدودها مع العراق معينة وأا اكتسبت صفة احلدود 

 وأن العراق قد اعترف ذه احلدود منذ 1922 و 1913الثابتة والنهائية استناداً التفاقيتني 
 وأنه تبعاً لذلك ال جيوز 1963 / 2  /04ية  مبراسلة  نورى السعيد مث باتفاق1932سنة 

إعادة فتح ملف تعيني احلدود بني البلدين للمناقشة وأنه جيب على الدولتني االتفاق على 
ألن الكويت ذاا أيدت يف بعض املناسبات . ختطيط هذه احلدود هو تكييف غري سليم قانوناً

 وقد كان ذلك خالل شهر مارس استعدادها لضبط وتعيني حدودها مع العراق بصفة ائية
 عندما زار الرئيس املصري أنور السادات الكويت اليت حثها على سرعة تسوية 1975

، وأن السادات أقنع الدولة الكويتية بالتخلي عن موقفها )2(خالفها احلدودي مع العراق
 للوساطة السابق الرافض ملناقشة املسائل احلدودية مع العراق وقد أبدت استعدادها وقبوهلا

املصرية ىف مناقشة املسائل احلدودية مع العراق بل أن هذه الوساطة تعدت جمرد تعيني وضبط 

                                                           
وار لنشر  دار احل،"الصراع اإليديولوجي يف العالقات الدولية وتأثريه على العامل العريب "  : عبد احلسني شعبان/د  - )1(

 .95 -93 ص ،1985 الطبعة األوىل سوريا -والتوزيع
 17املرجع السابق، ص: خالد السرجاىن  - )2(
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احلدود بني البلدين بل تناولت تنظيم عالقات اجلوار بينهما عن طريق التعاون بني الدولتني 
ياه عرب حدودمها بتأجري جزء من اإلقليم الكوييت للعراق وأن ميد هذا األخري الكويت بامل

 أعلنت الكويت 1977العذبة عرب احلدود الربية املشتركة بينهما وأنه خالل شهر جويلية 
  .والعراق عن توصلهما التفاق شامل بشأن املناطق املتنازع عليها

 لكن هذا املسار بني البلدين يف إطار مبادئ حسن اجلوار اليت تفرض على الدول 
ركة الذي يعد الشرط األساسي واألول إلقامة املتجاورة ليس جمرد تعيني حدودمها املشت

عالقات بني الدول املتجاورة بل امتدت هذه العالقات إىل تنظيم جمال اجلوار بتأجري جزء 
من اإلقليم لتلبية حاجات خاصة للعراق ومد الكويت باملياه العذبة عرب احلدود هذه اللبنة 

اين وعادت العالقات بني الدولتني األوىل يف الطريق الصحيح مل يكتب هلل التجسيد امليد
  .1990للصراع من جديد إىل أن وصل األمر للغزو واالحتالل يف حرب اخلليج الثانية 

. وأن املوقف السليم بني البلدين مستقبالً ولتأمني عالقاما من كل هزات عنيفة أخرى
مر إعادة  حىت ولو تطلب األ1975يتمثل يف الرجوع إىل املسار الذي بداً بينهما سنة 

مناقشة مساًلة احلدود بني الدولتني وإعادة ضبطها من جديد واقتران ذلك بتنظيم استعمال 
هذه احلدود واملناطق ااورة هلا على ضوء مبدأ حسن اجلوار ذلك هو الكفيل جلعل 
العالقات بني الدولتني تقوم على أسس مادية يلمسها املواطن يف الدولتني ىف حياته اليومية 

 دولة الكويت يقع عليها واجب املبادرة حنو هذه السياسة الناضجة  واملفيدة للبلدين وأن
وال تتمسك مبا انتهى إليه عمل اللجنة األممية لتعيني احلدود الدولية بني العراق والكويت 

  .787مبوجب قرار جملس األمن رقم 
جمموعة  يقصد ا  اليت باحلقوق التارخييةأما بالنسبة للمستوى الثاين وهو املتعلق

االختصاصات اليت تثبت للدولة على إقليم دولة أقوى فترة من الزمن دون معارضة من تلك 
  .)1(الدولة

هذا وأن احلقوق التارخيية باملفهوم الذي متسك به العراق ليس هلا سند من الواقع أو 
 كسند 1907 – 1899 ينذ البداية يف مؤمتر الهاوقد رفضها اتمع الدويل م. القانون

الكتساب السيادة على األقاليم ملا فيها من خطر وإشاعة الفوضى وعدم االستقرار ىف 
                                                           

مركز البحوث والدراسات السياسية لكلية اإلقتصاد والعلـوم        " الكويت من اإلمارة إىل الدولة       " :أمحد حسن الرشيدى   - )1(
  .779 ص1993السياسية جامعة القاهرة، دارسعاد الصباح الكويت 
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العالقات الدولية وتكون سبباً يسهل الرجوع إليه لتربير اعتداء أي دولة على الدول ااورة 
ويل هلا حتت املربرات التارخيية اليت تكون يف غالب األحيان غري ثابتة، كما أكد اتمع الد

 وبعد 1964رفض هذه الفكرة حديثاً مثل رفض منظمة الوحدة اإلفريقية ىف ميثاقها سنة 
بل بالعكس مت اعتماد مبدأ مناقض لفكرة احلقوق التارخيية هو مبدأ . ذلك يف عدة مناسبات

  .   Uti Posseditis احلدود املوروثة عن االستعمار 
 التارخيية ليس كنظرية لتربير الغزو غري أن هناك مفهوماً أو تفسريا مقبوال للحقوق

واكتساب أقاليم الدول، بل مؤدى هذا التفسري هو اإلقرار ببعض احلقوق الثابتة تارخيياً 
املتمثلة يف االستغالل املشترك لبعض ااالت البحرية والنهرية مثل اخللجان التارخيية واألار 

  .الدولية
إعادة  فرض سيادا على إقليم كان فيما أن االدعاء من طرف دولة أن هلا احلق يف 

مضى من التاريخ جزءاً منها وخاضعاً لسيادا وأن تستعمل القوة املسلحة إلعادة  فرض 
سيطرا عليه فإن أي سلوك تتخذه هذه الدولة دف االستيالء على اإلقليم وإعادة ضمه 

لدولة معتدية على ذلك اإلقليم إلقليمها سواء جزئياً أو كلياً حبجة احلقوق التارخيية جيعل ا
ألن احلقوق التارخيية مصطلح يستعمل للداللة على احلقوق الىت تكتسب بصورة خمالفة 

  . .)1(للقانون الدويل العام
 إن االدعاء بوجود حقوق تارخيية إدعاء غري مشروع قانوناً، وأن هناك إمجاع على 

 سند قانوين وأن اتمع الدويل قد رفض رفضها وفقاً لقواعد القانون الدويل إذْ ال جند هلا
 الذي حرص أعضاؤه على تأكيدا احترام السيادة 1907 -1899الفكرة منذ مؤمتر الهاي 

وكما يشري إىل ذلك كثري من الفقهاء بأن القبول باحلقوق التارخيية . والسالمة اإلقليمية
 قبلت هذه الفكرة فإا يؤدى إىل إعادة شاملة للخريطة السياسية للعامل بأكمله وأنه لو

سوف تستغل كلما سنحت الظروف بذلك مثل ضعف الدولة أو الشعب املعتدى عليه أو 
 مستغلة ضعف الدولة 1963جهله حبقوقه مثل ما حاولت ذلك املغرب مع اجلزائر سنة 

 سنة أو كما فعلت العراق سنة 132اجلزائرية الفتية اليت خرجت لتوها من استعمار دام 
ذْ استغلت الظروف الدولية الناجتة عن اية احلرب الباردة وضعف سلطة املنظمات  إ1990

                                                           
 . 669 ص ملرجع السابق ا:حممد طلعت الغنيمى/ د  - )1(
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الدولية على واختاذ تدابري حامسة ضد املعتدي واجتاحت دولة الكويت حبجة احلقوق 
  )1(التارخيية

لقد كان هذا املربر أضعف احلجج العراقية وذلك ليس النتفاء العالقة التارخيية بني 
ابع للدولة العثمانية وخاضع لسيادا باعتباره جزءا من قضاء البصرة فهذه الكويت كإقليم ت

حقيقة تارخيية ال ميكن أن ينكرها أحد كما حاول ذلك كثرياً من الكتاب الكويتيني أو 
  .املتشيعني للكويت 

لكن هذه احلجة العراقية مرفوضة من أكثر فقهاء القانون الدويل كما سبق بيانه، 
نظرية احلقوق التارخيية على العراق ذاته الذي مل يستطع أن يثبت أنه هو ولتناقض نتائج 

  .)2(الذي استخلف اإلمرباطورية العثمانية يف املنطقة
 أن العراق ذاته لو قبلنا نظرية احلقوق التارخيية وسايرنا منطقة يف ذلك فإن إقليمي 

نا تابعني للسلطة املركزية املوصل وكركوك املشكلني لإلقليم الشمايل للعراق حاليا مل يكو
ببغداد تارخيياً، بل كانا تابعني للسلطة املركزية للباب العايل مباشرة وهلذا فإما طبقاً لنظرية 
احلقوق التارخيية يصبحان من حق الدولة التركية املستخلفة لإلمرباطورية العثمانية يف كل 

ومن جهة أخرى فإنه مل يثبت أن األقاليم اليت كانت تابعة للسلطة املركزية العثمانية، 
استخلف العراق الدولة العثمانية يف إقليمي بغداد والبصرة اليت كانت تتبعها الكويت بل 

 بدأت فرض سيطرا على العراق اليت بريطانيا هي ذلك يفالذي استخلف الدولة العثمانية 
  .والكويت كإقليمني مستقلني منذ سقوط الدولة العثمانية

لعراق وراء هذا التربير أدى به إىل تناقض فاضح ذلك أن اعترافه بدولة   إن انسياق ا
الكويت ككيان سياسي له مقومات الدولة من الناحية الدستورية ومن ناحية القانون الدويل 

1932هي مسالة ثابتة وال جمادلة فيها وذلك منذ 
أما أن يتمسك بعد ذلك باحلقوق  .)3(

عانيها إنكار دولة الكويت وجوداً وحدوداً واإلعالن بعد الغزو التارخيية اليت تعىن يف ابسط م
فهذا ما شكل تناقضاً يف املسلك العراقي الذي من "  لألصل –بضمها ورجوع الفرع 

 ـ ال جيوز للدولة أن تتراجع يف عالقاا Estopellالناحية القانونية وطبقاً ملبدأ اإلغالق ـ 

                                                           
 األهرام – مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية ،"احلق التارخيي وأزمة اخلليج العريب  " :يواقيم رزق مرقص/ د  - )1(

 .6 ص1991 مارس 66عدد
 .39 – 38 ص،املراجع السابق:  على إبراهيم/ د  - )2(
 84، املرجع السابق ، ص"الغزو العراق للكويت " :العزيز حممد سرحانعبد / د - )3(
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وهكذا فإن العراق بعد أن أعترف بالكويت . ذتهالدولية عن سلوك دويل سبق هلا أن إخت
كدولة ذات سيادة وأقام معها عالقات دبلوماسية وقنصلية وأبرم معها عدة اتفاقيات دولية 
فإنه ال ميكنه طبقاً ملبدأ اإلغالق إن يتراجع عن سابق سلوكه ويعلن ضم دولة الكويت 

  .ة احلقوق التارخييةاً على نظريإلقليميه وأن يلغى سيادا املكتسبة تأسيس
 القدم على يفهذا وأن العراق ساق عدة وقائع حماولة منه إلثبات حقوقه التارخيية املوغلة 

 يف جزيرة فيلكة على متثال مثل متسكه بأن البعثة الدامنركية لآلثار عثرت )1(دولة الكويت
ألشوري  كما  يشبه متاثيل وجدت بالعراق تعود حلضارة مابني النهرين من العصر اصلصايل

عثرت على بعض األختام األسطوانية تشبه األختام  العراقية القدمية ، وأنه خالل فترة حكم 
  . )2(اخللفاء الراشدين كانت الكويت تابعة للبصرة مركز اجليوش اإلسالمية

 على أساس احلقوق التارخيية تربير غري مقبول لتعارض هذه العراقي وعليه فإن التربير 
 املنازعات اإلقليمية يف ال مسيا الدويل القانون يفمبدأ قانوين مستقر ومعترف به النظرية مع 

واحلدودية وهو مبدأ اإلغالق كما أن نظرية احلقوق التارخيية مرفوضة من الفقه والعمل 
الدوليني ، إضافة لعجز العراق إثبات تبعية الكويت للدولة العراقية احلديثة أما الرجوع إىل 

بر فإن ذلك غري مستصاغ مع العالقات الدولية املعاصرة ألنه ميكن لتركيا أن التاريخ الغا
تدعى احلقوق التارخيية على جزء كبري من العامل اإلسالمى واألورويب ،وأن دولة مثل أمريكا 

  . سوف تتالش من الوجود وفقاً هلذه النظرية الفاسدة
  

االقتصادي األسانسد العراقية المتعلقة بالعدوان : الفرع الثاني
   .على العراق وتقديرھا على ضوء أحكام القانون الدولي

  

 العراق وما آلت إليه من تدهور أحد املربرات لغزو يف لقد كانت األوضاع االقتصادية -
الكويت على أساس حتميلها جزء من مسؤولية حرب اخلليج األوىل بني العراق وإيران اليت 

 قارن واضعوه حالة 1990 تقرير سري صدر بداية خرج منها العراق مدمر اقتصادياً حسب
 كان لدى خزينة الدولة العراقية إذالعراق االقتصادية قبل بداية حرب مع إيران وعند ايتها 

 مليار 100 مليار دوالر من املدخرات فأصبحت نفس اخلزينة مدينة بـ 30ما يقارب 

                                                           
(1)  - Hulton .S " la revendication par l'Irak de la souveraineté sur le Koweit"  
A.F.D.i . 1990 .p :197 

  .607 ص، املرجع السابق :طارق عبد الرؤف صاحل رزق / د  - )2(
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ر البنية التحتية وغريها مبا دوالر عقب احلرب يضاف هلا خسائر مادية عن احلرب من دما
 مليار دوالر أمريكي، وإذا خرج العراق من هذه احلرب قوياً عسكرياً بفعل ما 300قيمته 

رصده من إمكانيات مالية كبرية لتجهيز جيشه مادياً وبشرياً فإنه بعد انتهاء احلرب أصبح 
ن من اخلارج بنسبة فائدة هذا اجليش الكبري عبئاً على االقتصاد العراقي مما جعل العراق يستدي

، وبذلك دخل العراق يف مديونية كبرية ال يستطيع )1( يف السنة%30بـقدرت أحياناً 
اخلروج منها إال بتجنيد موارد مالية كبرية من مورده  األساسي من العملة الصعبة وهو 

 جيش تصدير البترول لتسديد مديونيته املتفاقمة وإعمار ما خربته احلرب وتوفري متطلبات
 دبابة ، إضافة 5500و طائرة 500عدد أفراده بلغ مليون جندي وصيانة جتهيزاته اليت بلغت 

لتوفري مستوى الئق من املعيشة لشعبه الذي عاىن كثرياً طوال فترة احلرب من ندرة السلع 
  .واخلدمات

ن إن حجم املشكلة االقتصادية يف عراق ما بعد حرب اخلليج األوىل كان كثرياً جداً لك
مقابل ذلك فإن مداخيل تصدير البترول كانت يف أدىن مستوى هلا بفعل تدهور أسعار النفط 

  .عاملياً 
 دوالر 25بـفبينما كانت ميزانية العراق تضبط على أساس سعر مرجعي للبترول يقدر 

أمريكي للربميل ألجل سداد فوائد خدمة الدين حلوايل سبعة مليار دوالر أمريكي فإن سعر 
 دوالر أمريكي 11 دوالر أمريكي للربميل بل وصل السعر أحياناً إىل 18 هبط إىل البترول
وهذا بفعل عدم التزام كل من دوليت الكويت واإلمارات العربية املتحدة حبصصهما .فقط 

، وقد كانت الكويت تضخ كميات كبرية OPECاحملددة يف منظمة الدول املصدرة للبترول 
ا املمتدة عرب احلدود اإلقليمية مع العراق يف منطقة الرميلة املتنازع من بتروهلا املنتج من حقوهل

  .عليها أصالً بني الدولتني لعدم دقة خط احلدود بينهما يف املنطقة 
أن هذه الوضعية االقتصادية املتدهورة لالقتصاد العراق فسرها العراق أمام الرأي العام 

دوالر واحد من سعر البترول حيقق الداخلي واخلارجي بعوامل خارجية عنه ألن نقص 
 مليار دوالر سنوياً من 15 مليار دوالر سنوياً أي أن العراق خيسر ما قدره 1للعراق خسارة 

جراء اخنفاض عائدات تسويق البترول وأن سبب هذه اخلسارة عزاه العراق لدولة الكويت 
                                                           

،  1991، مارس 195، عامل املعرفة، عدد "األسباب املوضوعية واملربرات األيديولوجية  الغزو : "تركي احلمد/ د  - )1(
    .101الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ص 
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ملستخرج من حقول الرميلة مباشرة لكوا أغرقت السوق البترولية الدولية بالبترول العراقي ا
  .املمتدة عرب احلدود الدولية بني العراق والكويت

 لقد كيف العراق السلوك الكوييت السابق بأنة يشكل عدواناً اقتصادياً عليه وأن دولة 
الكويت قد أشري هلا أن تنفذ خطة مدبرة ضد العراق حىت ال يستطيع تعويض أضرار حربه 

ش العراقي الذي رتب آنذاك أنه اجليش الرابع عاملياً وكذلك مع إيران وحىت حيجم دور اجلي
بغية ترك مستوى معيشة املواطن العراقي متدين خللق تذمر شعيب تضعف النظام ويشغله عن 
أي دور خارجي، وقد عرب الرئيس العراق عن ذلك يف مؤمتر قمة بغداد بأن السلوك الكوييت 

فته املذكرة العراقية جلامعة الدول العربية املؤرخة يف واإلمارايت بالتآمر وديد العراق بل وص
،ومن هنا تطرح عدة )1( بأا إعالن احلرب االقتصادية على العراق1990 / 07 /15

ل كان يربر لغزو هتساؤالت عما اعتربه العراق عدواناً اقتصاديا عليه وهل أنه لو ثبت ذلك ف
دة إنتاج النفط الكوييت ال يندرج ضمن الكويت ممارسة حلق الدفاع  الشرعي، وهل أن زيا

ممارسة دولة الكويت حلقها يف السيادة بصفة عامة وعلى الثروات الطبيعية بصفة خاصة ؟ 
وباملقابل هل أنه كان على دولة الكويت التنسيق مع جارها الكبري العراق فيما يتعلق بإنتاج 

 الكوييت والعراقي وأن اإلنتاج البترول من حقول الرميلة احلدودية املمتدة داخل اإلقليمني
يتعلق مبادة سائلة وليس صلبة مما يعىن أنه بالقدر الذي تضخ منه إحدى الدول من إقليمها 
فإن ذلك يعد ضخاً للبترول من إقليم الدولة ااورة أيضاً وقد ثبت أن الكويت كانت تضخ 

ق كان يعترب حقول الرميلة ، بل أن العرا)2( أضعاف اإلنتاج العراقي منه7من حقول الرميلة 
واقعة ضمن إقليمه كلية وأن الكويت استغلت حرب العراق مع إيران واحتلت هذه املنطقة 

، مما يشكل سرقة وعدوانا على ثروات )3(وهلذا سارعت يف ضخ البترول منها بكمية كبرية
  .الدولة ااورة 

انونية تتعلق مبفهوم إن السجال السابق بني العراق والكويت يطرح للنقاش مسائل ق
العدوان االقتصادي وحق سيادة الدولة على ثرواا الطبيعية واستغالل الثروات املمتدة عرب 

                                                           
 .257 ص ، املرجع السابق:رجب عبد املنعم متويل/ د – )1(
 . 237 ص، املرجع السابق،  ملعرفةسلسلة عامل ا" األبعاد االقتصادية لغزو الكويت  " :عامر التميمى - )2(
دار النهضة العربية القاهرة " العودة ملمارسة القانون الدوىل األورويب امليسيحى " عبد العزيز سرحان / د  -)3(

 .265ص1999
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احلدود الدولية مبا يتفق مع مبدأ حسن اجلوار ففي اإلطار استند العراق على نقطتني مها 
ضعافه ممسألة إلسوق الدولية مفهوم العدوان االقتصادي عن طريق حتطيم أسعار النفط يف ال

استغالل الثروات البترولية املمتدة عرب منطقة حدوده، هاتني النقطتني اللتني نتناوهلما بتاعا 
  :فيما يلي

  

 :   مفھوم العدوان االقتصادي: أوال
 

 من طرف 1916ستخدم مصطلح العدوان االقتصادي ألول مرة  يف مؤمتر باريس سنة أ
ر الختاذ عمل مشترك حلماية املصاحل االقتصادية الوفد الربيطاين عند مناقشة مشروع قرا

  .لدولة التحالف ضد العدوان االقتصادي ألملانيا 
ومنذ ذلك التاريخ استمر استخدام هذا املصطلح وهكذا جند مندوب اليابان يف عصبة 

يصف املقاطعة الصينية للسلع األجنبية السيما اليابانية تعترب  " Lytcon 1932األمم سنة 
ة يف االلتجاء دوانياً ضد الدول األخرى ، ألن األعمال العدوانية  ال تتمثل بالضرورعمالً ع

، وأن التدابري االقتصادية املضادة  لألجانب من جانب الصني ال ميكن إىل القوة املسلحة
  .)1("النظر إليها إال بوصفها أعمال عدوانية بدون استخدام للقوة املسلحة 

ات الدولية أنه كلما قررت دولة من الدول مقاطعة سلع دولة وقد أصبح دارجاً ىف العالق
معينة أو فرض قيود على تسويقها عندما ختفض كمية السلع املستوردة أو وضع شروط 

ة بالنظر لسلع دول أخرى كما، درجت الدول على اعتبار تغيري جماري املياه من يإضاف
دفق للدولة ااورة من قبيل العدوان األار والبحريات بشكل طبيعي أو ختفيض املنسوب املت

االقتصادي وهكذا جند كوبا تعترب سلوك الواليات املتحدة األمريكية ختفيض كمية السكر 
 1960 /11/07الكويب الذي تشتريه عدواناً اقتصادياً عليها اشتكت به لس األمن بتاريخ 

دن اليت صدر بشأا قرار وكذلك الشكوى السورية ضد إسرائيل على تغيريها مسار ر األر
 تضمن وجوب وقف العمليات اإلسرائيلية اليت 27/10/1953جملس األمن بتاريخ 

بل . تستهدف تغيري جمرى النهر دون أن ينص على ما إذا كان ذلك عدواناً اقتصادياً أم ال 
  . )2(أن القرار أعترب العمل اإلسرائيلي مناف للهدنة بني الدولتني

                                                           
  ص1975 حيلية احلقوق جامعة القاهرة سنة   رسالة دكتوراه،"دوان املسلح يف القانون الدويلالع " :صاحل ويصا/ د - )1(

167. 
 168ص: نفس املرجع - )2(
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 التارخيية اليت ظهر من خالهلا مصطلح العدوان االقتصادي، فإن من خالل املناسبات
، أي  على املقدرات االقتصادية للدولةمعناه العام ينطبق على كل عمل غري مشروع يؤثر

عندما تنتهك دولة ما قواعد ومبادئ القانون الدويل لإلضرار باملصاحل االقتصادية لدولة 
  .أخرى 

 بأنه تصرف دولة يؤدى إىل حرمان دولة أخرى من  Hans Kelsen وقد عرفه الفقيه 
 ومبناسبة مناقشات )1(مواردها االقتصادية أو يؤدي إىل التأثري على مصاحلها االقتصادية

تعريف العدوان من طرف اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم املتحدة فقد ورد تعريف 
الدول من املصادر االقتصادية العمل األحادي حلرمان إحدى " العدوان االقتصادي بأنة 

املستمدة من املمارسة املشروعة للتجارة الدولية أو تعريض اقتصادياا األساسية للخطر مما 
 اللجنة السادسة  العدوان يفبينما حصر مندوب االحتاد السوفياتى " يضر بأمن هذه الدولة 

راءات ذات طابع إقتصادى عندما تقوم الدولة بأعمال وإج: االقتصادي ىف األعمال التالية 
تشكل خرقاً  لسيادة دولة أخرى أو إلستقالهلا االقتصادي أو يهدد باخلطر أسس احلياة 
االقتصادية أو يؤدى إىل منعها من استثمار مواردها الطبيعية أو عندما يتم حصار اقتصادي 

  . للدولة
ن بأننا نكون  معرض مناقشات تعريف العدوايف أشار Araozوأن ممثل بوليفيا السيد 

 للدولة أو السياسيأمام عدوان اقتصادى إذا أخل العمل إخالالً جوهرياً مببدأ االستقالل  
 الشؤون الداخلية للدول وذلك مثل أعمال الضغط يف السيادة وعدم التدخل يفاملساواة 

 االقتصادي اليت تؤثر بصفة جوهرية ومباشرة على استقالل الدول وسيادا وأمنها الداخلي
 من ميثاق األمم املتحدة ومنه فإن الضغط 55 و 4 فقرة 2فإن ذلك يعد خمالفاً للمواد 

االقتصادي على الدولة يشكل عدواناً عليها ألنه يتماثل يف النتائج مع العدوان املسلح وإن 
 مسلحاً كان أو اقتصادياً يؤثر على العدوانينيأختلف معه يف املظهر والوسائل ألن كال 

  .وهرية للدولة املصاحل اجل
تية بالشكل فإذا أردنا إسقاط مفهوم العدوان االقتصادي على العالقات العراقية الكوي

، فبدون شك أن ما متسكت به العراق اجتاه الكويت على أنه عدواناً الذي عرضنا له سابقاً
                                                           

  ، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،"جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها  ":إبراهيم الدراجى/  د - )1(
 .413 – 412ص ، 2005
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ة غري اقتصادياً فإنه ال يندرج ضمن الصور التقليدية للعدوان االقتصادي املعروفة كاملقاطع
املشروعة واحلصار إال أنه بتطبيق مفهوم العدوان االقتصادي ومعايريه على السلوك الكوييت 
إجتاه العراق فإن ذلك قد نعتربه صورة جديدة للعدوان االقتصادي ألن الكويت بتجاوزها 

، وما أدى به ذلك من أضرار Opecاحلصص املتفق عليها إلنتاج البترول كما أقرته منظمة 
على خزينة الدولة العراقية اليت كانت حباجة لكل فلس من عائدات البترول لسداد مالية 

ديون حرب اخلليج األوىل ولتوفري حاجيات الشعب العراقي وجيشه الكبري أي أن العراق 
كان يف حالة تشبه اإلفالس وما يترتب عن ذلك من إهدار الستقالل قراره وايار سيادته 

  .أمام الدائنني 
فنا لذلك أن العراق كان يتهم الكويت أا إستغفلت العراق خالل حربه مع وإذا أض

إيران وإحتلت منطقة الرميلة الغنية مبصادر الطاقة وأا شرعت يف إستخراجها على نطاق 
واسع يف أقل وقت ممكن حىت تنضب تلك الطاقة من املنطقة قبل أن يستعيد العراق عافيته 

ن هذا السلوك من دولة الكويت له تأثري سليب على املصاحل من حربه مع إيران فبدون شك أ
اجلوهرية االقتصادية للعراق كونه يعتمد يف مداخيله على تصدير البترول وأن تأثري السلوك 
الكوييت على مداخيله بالشكل الذي آلت إليه قد أحلق ضررا كبرياً على استقالله وسيادته 

: مني العام جلامعة الدول العربية املؤرخة يفوقد عربت رسالة اخلارجية العراقية لأل
 من –عن ذلك بأن اعتداء احلكومة الكويتية على العراق هو اعتداء مزدوج 15/07/1990

ناحية جتاوزها أراضي العراق وحقوله النفطية وسرقة بتروله ومن ناحية أخرى تتعمد حكومة 
قل تأثريه عن العدوان العسكري الكويت حتقيق ايار ىف االقتصاد العراقى وهو عدوان ال ي

 مليار دوالر 89إذ خسر العراق حسب املذكرة املرسلة ألمني جامعة الدول العربية  مبلغ 
  .)1(خالل فترة حربه مع إيران بفعل سلوك دولة الكويت

أن السلوك الكويىت فيما يتعلق بإغراق السوق النفطية العاملية والتأثري سلباً على أسعار 
لنظر عن مكان استغالل النفط هذا إن كان من حقول الرميلة املتنازع عليها أو الطاقة بغض ا

من غريها، فقد يقال أن ذلك السلوك يندرج ضمن أعمال السيادة اليت متارسها الدولة 
 الذي تتحكم فيه قواعد املنافسة واحلرية االقتصادية لكن عندما التجاري اال يفالسيما 
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ناطق ضخ البترول نفسها ويقترن حباجة العراق إىل عائدات مالية يقترن ذلك برتاع يتعلق مب
عالية لتسديد مديونية لكثري من دول العامل ولدولة الكويت ذاا ويتسبب سلوك دولة 
الكويت يف عجز العراق عن القيام بالتزاماته أو تعطيلها فإن السلوك السيادي الكويىت أصبح 

ا تصبح املنافسة التجارية غري شريفة على املصطلح يؤثر سلباً على سيادة العراق ، فهن
  . القانون التجاري يفاملستعمل 

 أن سلوك الكويت يف زيادة إنتاجها البترويل يعترب بكل تأكيد قراراً غري مالئم وال -
مناسب للفترة والظروف اليت مت فيها ألنه أدى إىل نتائج خمالفة ملا ميكن أن يكون متوخى منه 

ئ حسن اجلوار بني الدولتني كما أنه كان مضراً ملصلحة الدولة الكويتية نفسها يف إطار مباد
اليت كونت بسلوكها مربراً الستفزاز العراق الذي اعترب ذلك إعالناً للحرب االقتصادية 

  .)1(ضده
 اإليرانية فإنه إن مل –ومنه فإن السلوك الكوييت إذا أضفنا له نتائج اية احلرب العراقية 

الذي خلق األزمة فإنه ساهم يف تسارعها وحدا، ومن ذلك فإن الكويت تتحمل يكن هو 
 إجياد حلول للرتاع يف بعدم جديتها عراقيجزءاً من املسؤولية الدولية عما حدث من غزو 

 زيادة إنتاج النفط غري املالئم مكاناً وزماناً جيعلها يفاحلدودي مع العراق مضافاً له سلوكها 
ار بالعراق إستراتيجياً بسبب املنفذ البحري املناسب له كدولة قوية مسؤولة عن اإلضر

  بسبب ضخ البترول بكميات تفوق حاجياا وتضر باالقتصاد العراقي اقتصادياومسؤولة 
الذي حيتاج إىل النهوض من كبوته ،مما ميكن القول معه أن مسؤولية الكويت تقوم على 

   .  احلقاستعمال يفأساس من نظرية التعسف 
  

نظام استغالل الثروات البترولية الممتدة عبر الحدود : ثانيا
 :الدولية األنسب لحل النزاع بين الدولتين

 

 استغالل الكويت ي الكوييت أثار مشكلة يف غاية التعقيد أال وه–إن الرتاع العراقي 
ما سبق بيانه للثروة النفطية يف منطقة الرميلة املتنازع عليها ذلك أن احلدود بني الدولتني ك

غري دقيقة وهلذا تدحرجت مواقف الدولتني بني القول أن منطقة الرميلة تابعة للعراق كلية 
حسب االدعاءات العراقية أو أا تابعة للكويت حسب إدعاءات هذه األخرية ، وىف بعض 
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ع  تابمشايلاحلاالت تستند الدولتان على أن خط احلدود مير ذه املنطقة فيقسمها إىل شطر 
  . تابع للكويتوجنويبللعراق 

 العراقي فبينما استند العراق لتربير غزو الكويت على أن هذه األخرية قد سرقت البترول 
 العراق حبربه مع إيران فإن انشغالبضخها املكثف للبترول من حقول الرميلة خالل فترة 

  هلا حق السيادة الكويت كانت تتمسك بأا استغلت جزءاً من ثروا الطبيعية مبا يكفله
 تبيح للدولة استغالل مصدر الثروة اليت "harmont  هارمون"ليمية املطلقة وفق نظرية اإلق

 أن أي )1( حيقق مصاحلها الوطنية دون النظر إىل حقوق باقي املشتركنيالذيعلى الوجه 
 يعد قيد أو اإلنتاج غري احملدود فهذه النظرية قد هجرت ومل غري املاالستغاللللدولة حق 

 اليت 4و2 املواد يف الدويل مبناسبة مشروع جلنة تقنني القانون 1947العمل قائماً ا منذ سنة 
 مباشرا إلختصاصاا اإلقليمية أو عالقاا اخلارجية يفنصت على تقييد سلطة الدولة 

  .بقواعد القانون الدويل 
قيد أو اإلنتاج غري احملدود  إن نظرية السيادة اإلقليمية املطلقة وحق االستغالل غري امل

 متسكت به دولة الكويت لتفسري سلوكها كان ميكن أن يقبل مع التحفظ لو كان الذي
لكن باعتبار أن منطقة ضخ البترول هي منطقة . االستغالل ال يتعلق حبقول الرميلة احلدودية 

ودها ، فإن حدودية متنازع عليها ، بل حىت ولو كانت منطقة الرميلة غري متنازع على حد
جمرد وجود حقول بترولية ممتدة عرب احلدود الدولية يفرض على الدولتني املتجاورتني التنسيق 
بالتفاوض حول كيفيات وكميات االستغالل وهذا ليس وفق النظريات احلديثة املقيدة 

 الذي يفرض لسيادة الدولة اإلقليمية بل وفقاً للنظرية التقليدية تطبيقاً ملبدأ املساواة يف السيادة
على الدولة املستغلة للثروة الطبيعية السائلة كالبترول أن تراعى حقوق الدولة ااورة هلا 
واليت تشترك معها يف احلقل املستغل ،ألن حق السيادة اإلقليمية حمكوم بقيود قانونية تتعلق 

 نفس الثروة بالتزام الدول مبراعاة املصاحل املشروعة واملقابلة للدول األخرى املشتركة يف
فيقف حق الدولة املستغلة للثروة عند حق الدولة املقابلة هلا وذلك باحملافظة على الثروة  

إن القانون الدويل يف مثل الرتاع العراقي . والبيئة من الفقد والتلوث واالستغالل األمثل 
حلدود الكوييت يفرض على دولة الكويت اليت بادرت باستغالل حقول بترولية ممتدة عرب ا
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اليت "  "Unite de depot املكمنالدولية إىل استغالهلا كوحدة واحدة وفقاً لنظرية وحدة 
اليت جيب أن ختضع خلطة فنية موحدة يف  )1(تعىن الوحدة الطبيعية والبيولوجية ملصادر الثروة

  .استغالهلا
ليت مل  فمن خالل وقائع الرتاع بني الدولتني ميكن أن تستشف مسؤولية دوله الكويت ا

تكن قبل احلرب العراقية اإليرانية تستغل أي ثروة طبيعية يف منطقة الرميلة لوجود نزاع 
بشأا، مث يظهر يف بدايات اية حرب اخلليج األوىل  استغالل هذه احلقول بشكل مكثف 
ومفرط  مبا خيالف نظرية وحدة املكمن بل وفق مبدأ السيادة اإلقليمية املطلقة ونظرية 

ل غري املقيد أو اإلنتاج غري احملدود املهجورة يف العمل الدويل وما نتج عن ذلك من االستغال
لغة لالقتصاد العراقي فكان مستوجباً التقييد بالعمل الذي جرى باملنطقة بني كل من اأضرار ب

  .العراق وإيران أو بني السعودية والكويت 
 من مكاا أو ما يطلق علية جرة إن طبيعة الثروة البترولية كمادة سائلة جيعلها تتحرك

عرب املسارات اجلوفية نتيجة  . Migration de ressourcesالثروات البترولية والغازية 
 منطقة اخلليج مثل ما يفالضغوط الداخلية للحقل أو لتغري املستويات الطبوغوافية وهذا شائع 

واستغلت " خانة "لعراق حقل هو موجود عرب احلدود العراقية اإليرانية اليت استغلت فيها ا
عندما ادعت إيران وجود تسرب جوىف لبتروهلا إىل املناطق " خانقني  " فيها إيران حقل

وقد اتفقت الدولتان عرب حل الرتاع احلدودي . العراقية نتيجة اختالف املستوى الطبوغواىف 
على ضوء مبادئ   على إعادة ختطيط احلدود 1975 / 03 / 06 يف اتفاقية اجلزائر يفبينهما 

حسن اجلوار بالتزام الدولتان باختاذ كافة اإلجراءات ملنع أي تسرب جويف للثروة البترولية 
" وخفى" " صافاينا"  حقوليفلكويت بني الدولتني ونفس الوضعية موجودة بني السعودية وا

 باملنطقة احملايدة إذْ رصدت السعودية تسرب كميات كبرية من اإلحتياطي السعودي إىل
 وتسوية األمر مع احلكومة اجلويفاملنطقة ااورة مما جعل السعودية حتدد حجم هذا التسرب 

 ينتقل إليها الذي بالتعويض عن ذلك وفقاً حلق الدولة املالكة للثروة املتسربة  )2(الكويتية
  .)3( أينما كانت هذه الثروة على أساس متتعها حبق عيين بالتتبع هلذه الثروة
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 الكويت حلقول الرميلة بالشكل الذي مت به دون البحث عن حل ودي مع إن إستغالل
العراق السيما عن طريق تسويات مالية كإلغاء ديون الكويت لدى العراق كما كان يطالب 

  .هذا األخري كان كفيالً بأن يبطل مفعول األسباب االقتصادية للرتاع 
 من الكويت على العراق  يطرح نفسه هل أن العدوان اإلقتصادىالذيلكن السؤال 

 للكويت ؟ أم العراقيواملسؤولية الدولية الىت تتحملها دولة الكويت عن ذلك يربران الغزو 
 حق يف ارتكبته دولة الكويت الذيأن حجم العقاب أكرب بكثري من قدر العدوان اإلقتصادى 

تصادي موجباً العراق ؟ إن اإلجابات على هذا السؤال تقتضي حبت مدى اعتبار العدوان االق
  . للمسؤولية يف القانون الدويل؟

إن تقدير االسانيد العراقية اإلقتصادية على ضوء أحكام القانون الدويل على أا تكيف 
 املاديقانونا كعدوان إقتصادي باملفهوم الذى سبق حتديده هل أنه يدخل ىف تكوين الركن 

 3314ة العامة لألمم املتحدة رقم للتجرمي طبقاً لقرار تعريف العدوان الصادر عن اجلمعي
  .؟ أم ال1974 / 12 / 14بتاريخ   

أن العدوان هو استخدام القوة املسلحة " إن قراءة املادة األوىل من القرار اليت نصت على 
 أو بأية صورة السياسيمن قبل دولة ما ضد دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا 

  ."م املتحدة وفقاً لنص هذا التعريف أخرى تتناىف مع ميثاق األم
 بصورة مباشرة باملادة يأنه مل ينص على العدوان اإلقتصادفمن الوهلة األوىل يتضح 

لكن النص . عندما يتم استخدام القوة املسلحة بصورة واحدة للعدوان اكتفت اليتاألوىل 
 الصورة هية تضمن عبارة واسعة ومطاطة ميكن تفسريها على أن استخدام القوة املسلح

أو بأية "  ورد ا اليتالشائعة للعدوان وأن ذلك ورد على سبيل املثال وأن النص بالصيغة 
 وبالرجوع االقتصاديحتتمل صور أخرى مل يفصح عنها ومثاهلا العدوان " صورة أخرى 

لألعمال التحضريية للجنة اخلاصة بتعريف العدوان ولتصريح رئيسها أمام اللجنة السادسة 
 فإن بيان رئيس اللجنة اخلاصة 1974 مبناسبة مناقشة نص املادة األوىل سنة )1(عية العامةللجم

 برفضها 1968 منذ الدورة األوىل للجنة سنة يأشار إىل استبعاد العدوان اإلقتصاد
 تعريف يف اإلقتصادي قدمت إلضافة  صور خمتلفة للعدوان خاصة العدوان اليتاالقتراحات 
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 تعريف العدوان مبا يفة أعضاء اللجنة اقتصروا على العدوان املسلح فقط وأن غالبي. العدوان
  .)1(يتالءم مع ميثاق األمم املتحدة

 يفسر اإلقتصادي إن صدور قرار تعريف العدوان خالياً من اإلشارة الصرحية للعدوان -
ة وأن سياسياً بسيطرة الدول الكربى على أعمال اللجنة مبا حيقق مصاحلها ضد الدول النامي

الدول الكربى تسعى للسيطرة االقتصادية عاملياً كشكل من أشكال االستعمار اجلديد وبعدم 
جترميه فإا حترم الدول النامية من مزاولة سيادا على مواردها الطبيعية بينما فسر البعض 

ح  يسماليت ذلك مصلحة للدول النامية يف من التجرمي أن اإلقتصادياألخر استبعاد العدوان 
 وضع قيود على صادرات الدول الكربى إليها مبا يتفق ومصاحلها دون أن احلايلهلا بالوضع 

  .تتمكن الدول الكربى اعتبار ذلك عدواناً اقتصاديا عليها 
طق السياسي بل مبنظور قانوين  كما يعترب البعض ذلك ليس من موقع مصاحل الدول وباملن

ري حمدد العناصر املكونة له حىت ميكن إدراجه  مصطلح غامض غاإلقتصادي، أن العدوان حبت
 العالقات يف، وأن من شأن ذلك أن يؤدى إىل توسيع وتفسري التجرمي ضمن أشكال العدوان

 فما بالنا بالقانون الداخلي القانون يفالدولية وهو موضوع ال يقبل التوسع يف التفسري حىت 
 الدولية بالتوسع ىف استخدام حق وأن من شأن ذلك أن خيلق فوضى ىف العالقات . الدويل

 رد الزعم بوجود  من امليثاق51الدفاع الشرعي عن النفس بالقوة املسلحة طبقاً للمادة 
 غري حمدد الصورة ، وهلذا كان رأى الوفود اهلولندية والربيطانية واألمريكية اقتصاديعدوان 

 )2(ثل دون استخدام القوة املسلحة نطاق املعاملة بامليف ميكن الرد عليه اإلقتصاديأن العدوان 
  . إطار جرمية العدوان يفمما يعىن أنه غري مشمول بالتجرمي 

وىف رأى قانوين ثاين مربر الستبعاد العدوان اإلقتصادي من التجرمي أنه ليس له داللة 
 أفعال مباحة هي، التدابري االقتصادية اليت تضمنهاقانونية حمددة بل هو مفهوم سياسي وأن 

دولة مطلق احلرية يف اللجوء إليها يف عالقاا الدولية وأنه ليس من مقتضيات اللغة ولل
  .)3(القانونية الدقيقة استخدام هذا املصطلح الذي يتضمن نتائج قانونية غري متجانسة
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إنه بدون اخلوض يف اآلراء املؤيدة والرافضة لعمل اللجنة اخلاصة لتعريف العدوان ، ما 
 يدخل االقتصادي صدر خالياً من اإلشارة الصرحية العتبار العدوان 3314 دام أن القرار رقم

 تكوين الركن املادي جلرمية العدوان  طبقاً للمادة األوىل من القرار ولألعمال التحضريية يف
، فإنه ما كان للعراق أن يتخذ األسباب االقتصادية مربراً لغزوه الكويت )1( أعدتهاليتللجنة 

 قامت اليتعلى مستوى املسؤولية الدولية طبقاً لتعريف العدوان فإن األعمال واحتالهلا ألنه 
، وأن  عن النفس بالقوة املسلحةالشرعيا الكويت ال ختول للعراق استعمال حق الدفاع 
 مارسها على أرض الواقع مل تقتصر اليتحجم القوة املستعملة من العراق ورقعة السيطرة 

ط بل أن االجتياح كان عاماً لكل دولة الكويت مما يسقط على حقول منطقة الرميلة فق
 عنصرا االقتصادي يعترب العدوان الدويلاحلجة العراقية هذا على أقصى تقدير لو أن القانون 

  .مكوناً جلرمية العدوان
 كان ميكن للعراق االحتجاج به على الكويت اليت الذي السليم القانوين أن املوقف 

 3314 لكن ليس بإعتباره عدواناً مبفهوم القرار العراقير باالقتصاد تتحمل مسؤولية اإلضرا
بل على أسس قانونية أخرى منها إعالن مبادئ القانون الدويل اليت حتكم عالقات الصداقة 

 يقع ضد املقومات الذي تضمن اإلشارة إىل أن التهديد الذيوالتعاون فيما بني الدول 
  . نون الدويل االقتصادية للدولة يشكل خرقاً للقا

وكذلك اإلعالن اخلاص بالسيادة الدائمة على الثروات الطبيعية الذي صدر مبوجب قرار 
 اإلقتصادي يف  مينع اإلكراهالذي 1973 لعام 3141اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 من ميثاق حقوق الدول وواجباا االقتصادية الصادر 32كما جند املادة . التعامل بني الدول
 حيظر اللجوء ألي إكراه على الدول ىف جمال ممارسة 12/1974/ 12عن اجلمعية العامة ىف 

 دويل اقتصاديإلعالن اخلاص بإنشاء نظام من ا" د "  فقرة 4حقوقها السيادية، وأن املادة 
جديد تقضي بعدم جوار اإلكراه االقتصادي دف منع الدولة من املمارسة الكاملة حلقوقها 

 بتاريخ 91/31 قرارها رقم يف الطبيعية، كما أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة على مواردها
 الشؤون الداخلية للدول أدانت كل إكراه يف املتعلق بعدم التدخل 1976/ 12/ 14

 165 للدول مث قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم االقتصادييستهدف اإلخالل بالنظام 
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ملتعلق باإلجراءات االقتصادية املستخدمة من أجل ممارسة  ا12/1986/ 05 بتاريخ 41/ 
 يضر بالتنمية االقتصادية الذي االقتصادي على الدول الذي مينع اإلكراه االقتصاديالضغط 

  .)1(واالجتماعية للدول
فإن كل هذه القرارات واملواثيق تسمح للعراق بالدفاع عن نفسه إجتاه العدوان 

 من ميثاق األمم املتحدة اليت تنطبق عند 51ريق املادة  الكوييت ليس عن طاالقتصادي
 الذي من امليثاق 39العدوان املسلح فقط  وهذا باللجوء إىل جملس األمن طبقاً للمادة 

 مادام األمر وصل حداً من االقتصادييستطيع أن يتخذ التدابري الالزمة لوقف العدوان 
  .اخلطورة على استقالل وسيادة العراق 

ق أختار طريقا أخر غري قانوين وليس مشروعاً ملعاجلة نزاعة مع دولة الكويت لكن العرا
 حق دولة العراق ابتداء من رفض أي تنازالت إقليمية لصاحل يفاليت تكون قد أخطأت 

العراق مبا يتالءم مع دوره كدولة كربى قوية عسكرياً واقتصادياً وأن حجمها هذا يؤهلها 
 واملسؤوليات للمحافظة على االمتيازات ختول له بعض  املنطقةيفأن تشكل عنصر قوة 
بل تسببت ىف . والكويت أرادت  حرمانه من ذلك مبواقفها املختلفة . توازن القوى باملنطقة 

اإلضرار به اقتصادياً واجتماعياً بإحياء من قوى دولية خارجية عن املنطقة هي الىت دفعت 
اخلليج عامة للوقوف أمام مد الثورة اإلسالمية العراق بإيعاز من دولة الكويت خاصة و دول 

 املنطقة وهكذا مت ضرب عصفورين  حبجر واحد يف إيران إلستبقاء التوازنات الغربية يف
ومنه ميكن القول أن قادة العراق مل حيسنوا التصرف ومل . كانت أداته الكويت ودول اخلليج 

قصر الطرق جتذراً  مما جعلهم معتدين بعد أن ختتاروا السبل القانونية املتاحة هلم  وذهبوا إىل أ
كان معتدى عليهم وتلك هي سياسة الدكتاتوريني دائماً تنتهي مبآسي ال يقدرون عواقبها 
مسبقاً ألم ميلكون كثرياً من الشجاعة اليت تصل إىل حد التهور ويفتقدون لقليل من 

  . احلكمة حىت تراهم سذجاً يقودون دوالً وشعوباً عظيمة 
 املتعلق بتوزيع الثروة النفطية بعدالة على االقتصاديةا املربر العراقي املشتق من املربرات أم

 يتناىف مع مبدأ سيادة الشعوب القانوينالشعوب العربية فإن مناقشة ذلك على املستوى 
 تعترب استكماال طبيعياً حلق تقرير املصري ، اليتوالدول على مصادر ثرواا الطبيعية، 
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 مساس حبق كل أي، وأن  مرتبطاناالقتصاديةالل السياسي دولياً وداخلياً واحلرية فاالستق
  . على سيادة الدولةواعتداءاشعب ىف ثرواته الطبيعية يعد مساساً 

 رفعه العراق غداة غزوه الكويت بوجوب إعادة النظر ىف الذي العراقي وهلذا فإن املربر 
 سيادته على ثرواته الطبيعية اليت يفشعب الكوييت توزيع الثروة العربية، يعد مساساً حبق ال

هذا بغض النظر عما هو شائع ومؤكد ىف سياسة دولة ، و املعاصرالدويلأكدها القانون 
الكويت عن املساعدات اخلارجية للشعوب العربية واألفريقية السيما اإلسالمية منها عن 

ر ىف هذا السبيل سواء يف شكل  فعال ومؤثتنمية الذي قام بدورطريق الصندوق الكوييت لل
 .)1(مساعدات أو قروض ميسرة

مل . نفطية على الشعوب العربية بعدالة بتوزيع عائدات الثروة الالعراقيمما يعىن أن الزعم 
يكن إال جمرد مزايدات سياسية ال تقوم على أي أساس قانوين، وأنه من الناحية العملية مل 

، بل أا كانت شحيحة  على الشعوب العربية الفقريةسخيةيثبت أن احلكومة العراقية كانت 
 عاش طويالً على املساعدات الدولية الذي الشمال يف نفسه خاصة العراقيحىت على الشعب 

  . ه من احلكومة املركزية  يف بغداد سلط عليالذي االقتصاديبعد العقاب 
بياا فإن بعضها مل إن العراق مهما حاول تربير غزوه للكويت بأسانيد خمتلفة كما سبق 

 صيغة بأييكن حقيقياً والبعض األخر من األسانيد فإنه ال ميكن بأي صورة من الصور أو 
ليربر الغزو وضم دولة مستقلة مث احتالهلا بل كما سبق أن  وضحنا فإنه حىت يف احلاالت 

م به وأن فإن ذلك ال يشفع للعراق أن يقوم مبا قا. اليت أقمنا مسؤولية دولة الكويت فيها 
 ففي كل مرة يصدده ميكن اعتبار الكويت مقصرة اليتالعراق ضيع حقه بنفسه يف احلاالت 

  .تقف صورة العراق املعتدى على جريانه بداية من إيران وإنتهاءاً بالكويت
 من حيث إمجاع كل اتمع  نزاعاً من نوع وحيدالكوييت العراقي وقد يكون الرتاع 

باره عدواناً بأمت معىن الكلمة سياسياً وقانونياً ذلك أن أفعال العراق  على إدانته واعتالدويل
 ذات الصفة اآلمرة املتعلقة الدويلإزاء الكويت تعد إخالالً مباشراً وجسيماً ألحكام القانون 

 حيمل العراق املسؤولية الدولية عن كل الذي القوة ىف العالقات الدولية األمر استخداممبنع 
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أ عن ذلك من نتائج وأثار وهو ما يستدعي حبث املسؤولية الدولية الناجتة عن ما فعله وما نش
  .الغزو الحقا

  

فرض حل النزاع الحدودي بين العراق و : المطلب الثالث
 الكويت عن طريق قرارات مجلس األمن 

 

نظرا ألن أصل الرتاع بني العراق و الكويت كان دائماً يتعلق مبطالب إقليمية حدودية 
قالل دولة الكويت و أنه يف كل مرة يتجدد هذا الرتاع لسبب  أو آلخر فإن السبب منذ است

املعلن الثابت يف كل احلاالت هو املسائل احلدودية اليت يتمسك ا العراق مع جريانه ذلك 
أنه حىت بالنسبة للحرب مع إيران فرغم حل مشكل احلدود بينهما مبوجب اتفاقية اجلزائر 

لعراق عندما أعلن احلرب على إيران اليت كانت ألسباب أيديولوجية و  إال أن ا1975لسنة 
إستراتيجية تتعلق مبحاولة الغرب إجهاض الثورة اإلسالمية يف إيران ، فأوعزوا إىل النظام 
العراقي و دول اخلليج بذلك ، لكن العراق أخفى السبب احلقيقي حلربه على إيران و متسك 

ران يف شط العرب مدعياً أن اتفاقية اجلزائر جمحفة حلقوقه و مبشكل احلدود اإلقليمية مع إي
  .أعلن إلغائها و أا غري ملزمة له 

و هلذا فإن األمم املتحدة قدرت أمهية إجياد حلول ائية للمشاكل اإلقليمية و احلدودية 
بني العراق و الكويت و فرض هذه احللول على العراق بالقوة و ذلك بترسيم هذه احلدود 

 طريق وضع عالمات مادية خلط احلدود  وختطيطها يف الواقع حتت باب إجياد ضمانات عن
  .دائمة للحفاظ على األمن و السلم الدوليني يف منطقة هامة من العامل 

 1992 لسنة 773لكن هل أن ما قامت به األمم املتحدة مبوجب قرار جملس األمن رقم 
 و هل متلك األمم املتحدة عن طريق جملس األمن يعد ضمانة حقيقية للسلم و األمن باملنطقة؟

ترسيم خط احلدود بني الدولتني املتنازعتني ؟ و هل أن خط احلدود الذي مت فرضه على 
العراق الذي يرفضه يشكل ضمانة حقيقية لعدم جتدد الرتاع احلدودي بني الدولتني على 

  األمد املتوسط و األمد البعيد و ليس على املدى القريب ؟ 
لك أن رسم خط  حدود على الواقع إذا مل يكن عادال و منصفا فإنه ال يلبث أن يكون ذ

  .لغما خمفيا يف الرمال ال بد أن يأيت يوما ينفجر فيه من جديد 
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 هذا ما سوف نتناوله ، مبعىن آخر هل أنه الفصل األخري من املسرحية و أسدل ستار 
بد أم أن إسدال الستار كان فصل من املسرحية املنازعات احلدودية العراقية الكويتية إىل األ

  فقط يعاد فتحه من جديد الحقا ؟
إن األسلوب الشائع و املعمول به يف العالقات الدولية حلل املنازعات اإلقليمية و الدولية 

  .غالبا ما يكون ذلك بالطرق السلمية ، الدبلوماسية أو القضائية أو عن طريق التحكيم
وماسية تستعمل املفاوضات املباشرة للدولتني املتنازعتني ثنائيا أو ففي جمال الطرق الدبل

يف إطار مؤمتر دويل خيصص هلذا الغرض و من األمثلة على ذلك حل املسائل احلدودية بني 
  .18/11/1970كذلك بني أملانيا و بولونيا باتفاقية  و1986اجلزائر و تونس مبوجب اتفاقية 

الطريقة الشائعة أكثر من طرف دولة أو جمموعة دول وقد تكون  وسيلة  الوساطة  هي 
وغالبا ما تكون عن طريق منظمات دولية إقليمية ، لكن مل يعرف عن املنظمات الدولية غري 

أن قامت بأي دور يف حل مشاكل احلدود بني الدول إال  اإلقليمية  وباألحرى األمم املتحدة
 املنظمات الدولية اإلقليمية ما قامت به جامعة  العراقي الكوييت ، و من أمثلة وساطةالرتاعيف 

كذلك بني اليمن الشمايل  ، و1963الدول العربية يف الرتاع احلدودي املغريب اجلزائري سنة 
بريو ريكية يف الرتاع بني األكوادور و أو ما قامت به منظمة الدول األم1972و اجلنويب سنة 

كذلك ما قامت به منظمة  و)1( 1976 و بني السلفادور و هندوراس سنة 1942سنة 
الوحدة األفريقية من وساطة بني الصومال و إثيوبيا و بني السنغال و موريتانيا و بني مايل و 

   .1975بوركينا فاسو سنة 
و أما يف اال القضائي و التحكيم ، فإن حمكمة العدل الدولية حلت كثريا من املنازعات 

 و بني هندوراس و نيكاراغوا سنة 1959 هولندا سنة احلدودية منها الرتاع بني بلجيكا و
 ليبيا  و الرتاع بني1961بني كمبوديا و تايالند سنة   peah vihear نزاع معبد  و1960

كذلك الشأن بالنسبة للتحكيم فإن كثريا من الدول تلجأ هلذه و تشاد حول شريط أوزو ، و
ئمة للتحكيم الدويل اليت مت إنشائها الوسيلة السلمية الشبه قضائية عن طريق احملكمة الدا

 أو عن طريق هيئة 1899مبوجب اتفاقية الهاي للحل السلمي للمنازعات الدولية سنة 
حتكيم يتفق عليها بني الطرفني مثل التحكيم الذي جرى بني ليبيا وتونس حول حتديد 
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قضية  فيما عرف ب1988 وبني مصر وإسرائيل سنة 1987حدودمها يف اجلرف القاري سنة 
 1977سنة  و1966كذلك بني األرجنتني وشيلي حول منطقة جبال االنديز سنة و. )1(طابا

   .   beagleحول قنال 
احلدودية السابقة مت حلها بإشراك الدولتني  كل حاالت املنازعات اإلقليمية وإن

املتنازعتني بل أن الدول املعنية بالرتاع هي العنصر األساسي يف مساعي احلل بالطرق 
الدبلوماسية أو القضائية أو التحكيم، فإرادة الدول املتنازعة حمل اعتبار يف الوصول للحلول 
وال تفرض عليها احللول، كما انه من احلاالت السابقة مل جند أي حالة منها متت تسوية 

و هلذا فإن تدخل األمم املتحدة الرتاع احلدودي عن طريق األمم املتحدة أو جملس األمن 
  .من يف حل الرتاع احلدودي العراقي الكوييت يعد سابقة أوىل يف هذا اال جملس األو

وشوف نعرض لدور األمم املتحدة عن طريق جملس األمن يف ضبط احلدود العراقية 
  : لضمان السلم بينهما يف الفرعني التالينيإرساءهاالكويتية والتدابري اليت مت 

  

 ضمن تدابير قرارات  الحدود العراقية الكويتية:األولالفرع 
   :مجلس األمن

 

 مث يف مشكلة احلدود العراقية الكويتية يف ديباجته 687جملس األمن رقم قرار  تناول 
  :كما يلي " باء "و" ألف" بنوده األوىل 

 وإذْ يرحب برجوع السيادة و االستقالل و السالمة اإلقليمية للكويت و بعودة حكومتها -
  .الشرعية 

المتهما اإلقليمية ام مجيع الدول األعضاء سيادة الكويت و العراق و سو إذْ يؤكد التز
و حييط علما بالنية اليت أعربت عنها الدول األعضاء املتعاونة مع . واستقالهلما السياسي

على إاء و جودها العسكري يف  ) 1990 (678 من القرار 2الكويت مبوجب الفقرة 
   ) .1991 (686 من القرار 8فقرة العراق يف أقرب وقت ممكن متشيا مع ال

ء غزوه للكويت إذ يؤكد من جديد ضرورة التأكد من النوايا السلمية للعراق يف ضوو
  .احتالله له بصورة غري مشروعة و

                                                           
دراسة لقواعد التحكيم ،  والتسوية السلمية لقضية طاباالتحكيم الدويل" أمحد الرشيدى . د/  انظر يف تفاصيل ذلك - )1(
 .649ص  . 1989 جويلية ، 97العدد ، جملة السياسة الدولية، "تطبيقاا يف العالقات الدولية و
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الرسائل  و1991 فرباير 27وإذ حييط علما بالرسالة املوجهة من وزير خارجية العراق يف 
   .1991 / 686املوجهة عمال بالقرار 

 قد. هما دولتني مستقلتني ذوايت سيادةيط علما بأن العراق و الكويت ، بوصفإذ حيو
 على حمضر متفق عليه بني دولة الكويت و اجلمهورية العراقية 4/10/1963وقعا ببغداد يف 

معترفني بذلك رمسيا . بشأن استعادة العالقات الودية واالعتراف واألمور ذات العالقة
، وقد سجل هذا احملضر لدى األمم املتحدة ت وبتخصيص اجلزر العراق والكويباحلدود بني
ه العراق باستقالل دولة الكويت ، وإعترف فيألمم املتحدة من ميثاق ا102وفقا للمادة 

م الذي وافق 21/6/1932سيادا التامة حبدودها املبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ و
  .10/8/1932عليه حاكم الكويت بكتابه املؤرخ يف 

  .)1(وإدراكا منه بضرورة ختطيط احلدود املذكورة 
 باستعمال أسلحة الدمار الشامل وبعد استعرض القرار موضوع أخر يتعلق بالتهديد

فإنه تضمن جمموعة من التدابري املتعلقة بضرورة ختطيط احلدود . واألسلحة احملرمة دوليا
 و الضمانات اليت جيب توفريها إلحالل العراقية الكويتية يف إطار الفصل السابع من امليثاق

السلم و األمن الدوليني يف املنطقة و عدم ديدمها مستقبال ألي سبب يتعلق بالرتاعات 
  .اإلقليمية و احلدودية 

 بشأن الرتاع احلدودي جاءت يف املرتبة 678إن جمموع التدابري اليت تضمنها القرار 
هذا يعكس أمهية حل الرتاع احلدودي و) "باء"و " ألف"بالفقرة ( مقدمة القرار األوىل أي يف
ما تطورت إليه العالقات بينهما إىل مستوى املشاكل املتراكمة بني البلدين ومن بني كل 

فإن . متدين بدءا باستعمال القوة املسلحة الحتالل دولة بكاملها و إنكار وجودها أصال 
  :القرار طالب العراق و الكويت 

د الدولية و ختصيص اجلزر، على النحو احملدد يف احملضر املتفق عليه  احترام حرمة احلدو-
بني دولة الكويت و اجلمهورية العراقية بشأن استعادة العالقات الودية و االعتراف و األمور 

سجل ، و04/10/1963ذات العالقة ، الذي وقعاه ممارسة منهما لسيادما يف بغداد بتاريخ 
  .1964 ضمن جمموعة معاهدات 7063 هذه األخرية يف الوثيقة لدى األمم املتحدة و نشرته

                                                           
 .57 ،ص 1994 لندن ،–دار الرباق " بانوراما حرب اخلليج " عبد احلسني شعبان/  د- )1(
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ذ الترتيبات الالزمة مع العراق  وطلب القرار من األمني العام لألمم املتحدة أن يتخ-
الكويت لتخطيط حدودمها عن طريق اخلريطة الواردة يف وثيقة جملس األمن رقم و

22412/Sس األمن بأن يضمن حرمة  ، وذلك يف مهلة شهر واحد كما الزم القرار جمل
احلدود الدولية العراقية الكويتية جبميع التدابري الالزمة لتحقيق هذا اهلدف وفقا ألحكام 

من القرار اليت تضمنت تدبريا آخر " باء"وفقا ملا جاء يف الفقرة )1(ميثاق األمم املتحدة 
دولية بينهما ، بأن طلب لضمان السلم و األمن بني الطرفني املتنازعني يتعلق بتنظيم احلدود ال

من األمني العام لألمم املتحدة أن يقدم يف غضون ثالثة أيام إىل جملس األمن للموافقة و بعد 
خطة للتوزيع الفوري لوحدة مراقبة تابعة لألمم املتحدة ملراقبة . الكويتوالتشاور مع العراق 

 داخل التراب العراقي كلم10منطقة خور عبد اهللا ومنطقة مرتوعة السالح تنشأ يف مسافة 
 داخل الكويت من احلدود املشار إليها يف احملضر املتفق عليه بني دولة الكويت ملك5و

االعتراف واألمور ذات العالقة املوقع و ة بشان استعادة العالقات الوديةواجلمهورية العراقي
 املرتوعة م وللرد على انتهاكات احلدود من خالل وجودها يف املنطقة4/10/1963عليه يف 

السالح و مراقبتها ألي أعمال عدوان أو احتمال ذلك تشن من أراضي إحدى الدولتني 
على األخرى، و أن يقدم األمني العام لس األمن تقارير بصفة منتظمة عن عمليات الوحدة 

  .و بصفة فورية إذا وقعت انتهاكات خطرية للمنطقة أو تعرض السلم لتهديدات حمتملة
جرد اإلخطار بإجناز هذه املهمة ينتهي الوجود العسكري لقوات دول ويالحظ أنه مب

  . 02/03/1991 املؤرخ فيي 686التحالف بالعراق تطبيقا للقرار 
 على أطراف الرتاع و على األمني 687 و قد ترمجت هذه االلتزامات اليت فرضها القرار 

محاية السلم ددة دف ضمان وبإختاذ تدابري حمالعام لألمم املتحدة و على جملس األمن نفسه 
  .باملنطقة

فإنه حدد اإلطار الذي تعني به احلدود " ألف"فبالرجوع للقرار السابق ال سيما يف البند 
 املسجلة ضمن معاهدات األمم 04/10/1963الفاصلة بني العراق و الكويت حسب اتفاقية 

  .  من امليثاق102 طبقا للمادة 1964املتحدة املنشورة سنة 

                                                           
 .61ص :  نفس املرجع - )1(



 -133-

تضمن القرار يف ديباجته اإلشارة إىل رسالة رئيس وزراء العراق نوري السعيد كما 
   .10/8/1932 اليت وافق عليها حاكم الكويت بكتابه املؤرخ يف 21/6/1932املؤرخة يف 

إن القرار يوحي بان جملس األمن مل يتدخل يف جمال ليس من اختصاصاته، ذلك أن تعيني 
 املهام املوكلة لس األمن وال لألمم املتحدة بل هي من احلدود بني الدول ال يندرج ضمن

هذا يف الظاهر لكن إذا متعنا اإلطار . ااالت احملفوظة ملطلق سلطان إرادة الدول و سيادا
 اليت حتيلنا إىل مراسالت 1963الذي اعتمده جملس األمن للحدود بني الدولتني وهي اتفاقية 

 أي تعيني خلط احلدود بصفة دقيقة ميكن جتسيدها يف  هذه األخرية ال تتضمن1932سنة 
، بل أن هذه املراسالت تضمنت 687الواقع بترسيم احلدود اليت هي املهمة الرئيسية للقرار 

  .جمرد اعتراف صريح من العراق باستقالل الكويت
 تضمنت على أكثر تقدير اعترافاً باحلدود املوجودة بني البلدين 1932إن مراسالت 

مل تنشأ هذه املراسالت أي حدود بل أن  و1913اتفاقية  و1922اتفاق العقري لسنة مبوجب 
 تتضمن بصورة صرحية ومباشرة القيام باإلجراءات الضرورية لتعيني 1932مراسالت 

  .تفصيالت احلدود املوجودة بني البلدين يف املقاطع اليت ذكرا واليت سبق تناوهلا
بيان ومسكان وفيلكة والبوهة وكربو بو جزر وربة وته هذه املراسالت شأنوأن ما تضمن

  .أم املرادم أا تابعة للكويت فقط دون حتديد خط احلدود البحرية هلاه وقاروو
 فإنه كما سبق أن قلنا أما ال يتضمنان أي 1922 و 1913 وإذا رجعنا إىل اتفاقيات 

الصحيح ملضمون قرار جملس تعيني للحدود باملعىن القانوين للمصطلح، و هلذا فإن التكييف 
 " Demarcation" و ختطيطها " Delimitation" أنه قرار لتعيني احلدود 687األمن رقم 

متضمن يف حمتواه و هو ما يطرح مشروعيته ا هو معلن يف ديباجته وليس للتخطيط فقط كمو
صاص للنقاش، ذلك أن جملس األمن واألمم املتحدة ال ميلكان يف إطار الفصل السابع اخت

تعيني حدود الدول، بل ميكنهما أن يتدخال الحترام عدم املساس باحلدود املعينة و قدسيتها، 
. مراحل خمتلفة عن بعضهاأو ختطيطها قانونا هي عمليات وذلك أن تعيني احلدود وترسيمها 

وأن تعيني احلدود خيرج عن اختصاصات جملس األمن يف إطار صالحياته طبقا للفصل 
عيني احلدود يندرج ضمن الرتاعات ذات الطابع القانوين الذي ختتص به حمكمة ألن ت. السابع
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كما أكد ذلك ممثل دولة األكوادور الذي امتنع .  من امليثاق36العدل الدولية طبقا للمادة 
  .)1(عن التصويت على القرار هلذا السبب

 يف الصميم 687 و للتأكيد على هذه النقطة القانونية احلساسة اليت تضرب شرعية القرار
انه ال بالظروف اخلاصة اليت اختذ فيها وفإن ممثل الواليات املتحدة األمريكية فسر القرار 

يفسر كحالة عامة بل يطبق على هذه احلالة اخلاصة فقط اليت تعترب الوحيدة يف تاريخ األمم 
 صالحيات املتحدة أن تصويت الواليات املتحدة األمريكية عليه ال يعين أا ترغب توسيع

  .)2(جملس األمن ألن يتدخل يف تعيني حدود الدول
يعتربه اعتداء على سيادته اق بواسطة مندوبه رافضا للقرار ووقد كان موقف العر

 يطلب من العراق و الكويت 3 الذي يف فقرته 660اإلقليمية وأنه خمالف لنصوص القرار 
إن مضمون القرار خيرج عن الدخول يف مفاوضات حلل الرتاع احلدودي بينهما وهلذا ف

 اعتمدها اليت 4/10/1963اختصاصات جملس األمن كما متسك ممثل العراق بأن اتفاقية 
القرار كإطار لترسيم احلدود غري ملزمة للعراق وال تسري يف حقه ألنه مل جتر املصادقة عليها 

    ∗وفقا للقواعد الدستورية والقانونية العراقية
ألمم املتحدة اعترف بأن مسألة تعيني احلدود الدولية هي من   حيث أن األمني العام ل

املسائل االتفاقية اليت ال تندرج ضمن صالحيات جملس األمن لكنه فسر قبول الدولتني 
العراقية و الكويتية بالقرار جيعل االتفاق على تعيني احلدود من الطرفني متوفر ، فجواب 

، مما يؤكد أن تعيني احلدود )3(الناحية القانونية املتحدة غري مقنع من لألمم العام األمني
العراقية الكويتية مت باإلرادة املنفردة و مت فرضه على دولة العراق من طرف جملس األمن 

                                                           
 107 ص 2891أنظر حمضر رقم  - )1(
 86 ص 2891أنظر حمضر رقم  - )2(

 يالحظ أن بعض الكتاب ممن تناولوا هذه النقطة أم ال يعبئون ذه املسائل القانونية ويقولون أن النظام العراقى مل يكن ∗
دميوقراطياً ومل يكن حيترم الربملان بشأن إبرام املعاهدات واملصادقة عليها، فهذا نقاش سياسي بعيد عن صرامة القواعد القانونية ، 

انظر . وأن مثل هؤالء يتساهلون لتربير مواقف سياسية أكثر من أن يكونوا موضوعيني كما يفرض عليهم ذلك املنهج العلمى 
  / حول ذلك 

M.mendel son n et j.c. Hulton in/ afdi  : 1990 op, cit  p: 217 – 221 
(3)  -  serge sur op cit  - p : 44 
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خارج إطار اختصاصاته املستمدة من الفصل السابع ، مما جيعله غري مشروع و يشكل 
  .انتهاكاً للسيادة اإلقليمية للدولة العراقية

االنتقادات املوجهة لقرار جملس األمن ورفض العراق مل التدابري املتخذة لكن رغم 
  الذي   نص على 687لضبط احلدود اإلقليمية العراقية الكويتية تنفيذا لقرار جملس األمن 

اختاذ تدبريين أساسيني مها ترسيم خط احلدود الفاصلة بني الدولتني و ختطيطها ميدانيا ، مث 
 لضمان عدم املساس باحلدود الدولية أمميةعة السالح ووضعها حتت رقابة إنشاء منطقة مرتو

واحليلولة دون أي إحتكاك لقوات البلدين من جديد، فلهذا الغرض شكل جملس األمن جلنة 
  .فنية لتخطيط احلدود بني العراق و الكويت و أخرى ملراقبتها
  عضو ميثل دولة العراق ة أعضاءلقد مت تشكيل اللجنة الفنية لتخطيط احلدود من مخس

خمتار "آخر ميثل دولة الكويت مث ثالثة أعضاء حمايدين هم أستاذ القانون الدويل االندونيسيو
هلا و" وليم روبنسون " والنيوزيلندي "إيان بروك "رئيسا للجنة والسويدي "  إمتادا–كسوما 

نشاءها فإا تتخذ سكرتري معني من األمم املتحدة وكما هو مشار هلذه اللجنة يف قرار إ
  . قراراا باألغلبية 

و حسب قرار إنشاءها فإن طبيعة عملها فنية حبتة ليس هلا أن تقوم بأي أعمال قانونية أو 
سياسية ألا مطالبة بتخطيط احلدود فقط وفقا للتحديد الوارد يف احملضر املوقع عليه بني 

1963العراق و الكويت سنة 
)1(  

 1963 منذ سنة )2(ة بتعديل خط احلدود املوجود بني البلدين فاللجنة إذا ليست خمول
 ، و هلذا فإن كل عمل تقوم به اللجنة الفنية يتضمن تعيني 1913الذي يرجع إىل اتفاقية و

  . احلدود أو تعديلها يعترب خارجا عن إختصاصها و يعد نتيجة لذلك باطال
 ألخذ 05/1991 / 24 و 23 لقد عقدت اللجنة إجتماعها األول بنيويورك يومي 

مث قامت بعد ذلك بزيارة .  األمني العام وجملس األمن وضبط قواعد عملهاالتوجيهات من
ميدانية ملنطقة احلدود إلجراء عمليات مسح إستخدمت فيها أحدث التقنيات العلمية ملسح 
 احلدود مع دراسة علمية للخرائط والوثائق واإلتفاقيات اليت وقعها العراق والكويت حول

  .احلدود
                                                           

  73 ص ، املرجع السابق:يأمحد امليال و طارق الرز وق/  د- )1(
 652 ص  مرجع سابق،:طارق عبد الؤوف صاحل رزق/  د- )2(
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 حمطة 25و .  حمطات لتزويد البيانات ملراقبة املسح 4ويف هذا اإلطار أنشأت اللجنة 
 كم على طول احلدود 25 إىل 15مراقبة رئيسية يفصل بني كل واحدة و أخرى ما بني 

يف ختام أعمال  و)1( نقطة ضبط فوتوغرافية مما مسح هلا إعداد خرائط أورثوفوتوغرافية137و
 أعدت جمموعة هامة من القرارات املتعلقة بترسيم احلدود 28/5/1993خ اللجنة بتاري

 عليها ملا رآه من خروج اللجنة )2(الكويتية العراقية إمتنع ممثل العراق املشاركة يف التصويت
عن مهمتها األساسية و هي ختطيط احلدود ، ذلك أن عملية ترسيم احلدود أو ختطيطها على 

وين واضح ميكن جتسيده يف امليدان، وألن فاقد الشيء ال يعطيه الواقع تتطلب وجود نص قان
فقد عمدت اللجنة يف كثري من املقاطع املتعلقة باحلدود إىل القيام بعمل قانوين سياسي وليس 
عمال فنيا و قد كانت متحيزة للجانب الكوييت فمنحته كثريا من املناطق اليت كانت ثابتة أا 

  . تابعة للعراق 
 للقرارات النهائية لعمل اللجنة يالحظ عليها اا عدلت خط احلدود يف بعض إن الرجوع

 كان خط احلدود فيها غري واضح املناطق بل أنشأت خط احلدود يف كثري من املقاطع اليت
 حلدودها مثل احلدود 1922 و 1913غري دقيق أو يف املناطق اليت مل تتطرق أتفاقيتا و

  . البحرية
للجنة الفنية الدولية لترسيم احلدود عدلت خط احلدود الدولية فمن ذلك يستنتج أن ا

 الذي إىل غايته مل يكن 01/08/1990الذي كان موجودا بني الدولتني قبل الغزو يوم 
للكويت أي مطالب إقليمية لدى العراق ، فكيف بعد اإلنتهاء من أعمال اللجنة و عند 

ى طول خط احلدود السابقة إبتداءا ختطيط احلدود بني الدولتني يضاف للكويت شريط عل
 العراقية إىل غاية البحر - الكويتية  –السعودية )  tri- point( من نقطة احلدود الثالثية 

  .عند خور الزبري و ميناء أم قصر 
 كانت جزءا ال يتجزأ من ² كلم570إن الكويت نتيجة ألعمال اللجنة قد أضيف هلا 

هي عبارة عن شريط غين باملوارد النفطية فأضيف نتيجة األقليم العراقي و أن هذه املساحة 
بذلك   فأصبحوهي اليت كان يستغلها العراق  )3(ذلك للكويت آبار بترول يف حقل الرميلة
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حقل الرميلة كله يف اإلقليم الكوييت ، و هذا حىت يؤكد على أن املطالب العراقية إجتاه 
تد عرب احلدود الدولية غري صحيحة وحىت الكويت قبل احلرب بإستغالهلا حقل الرميلة املم

  .تنفىي املسؤولية الدولية على عدواا اإلقتصادي على العراق 
ويالحظ رغم الضيق الذي هو عليه العراق من حيث الواجهة البحرية فقد مت تقليصها يف 

 وافق جملس األمن 28/1/1993بتاريخ و. نوبية مليناء ام قصر كويتيةاعتبار األجزاء اجل
أعترب الكويت وإلمجاع على التقرير النهائي للجنة الفنية الدولية لترسيم احلدود بني العراق وبا

اعترب ما توصلت إليه العراق اإلعتراف بنتائج اللجنة وما توصلت إليه يعد ائيا  بينما رفض 
ة فيما ، فإن الكويت رحبت بالنتائج اليت توصلت إليها اللجنللجنة انتهاكا لسيادته اإلقليميةا

يتعلق باحلدود الربية ألا استعادت مبوجب ذلك أجزاء من أراضيها كان العراق استوىل 
  .)1(عليها حسبها

إن ما توصلت إليه اللجنة الفنية من نتائج تتعلق باحلدود الربية كان حمل قرار أصدره 
لى  تضمن اإلشادة بعمل اللجنة ومؤكدا ع773 حتت رقم 26/8/1992جملس األمن بتاريخ 

أكد حداثيات احلدود تعتربه ائية وأن ما توصلت إليه اللجنة ألول مرة بوضع حتديد دقيق إل
القرار على أن عملية ختطيط احلدود ليست عملية إعادة توزيع األراضي على الكويت بل 

و حث القرار اللجنة على . هي جمرد عمل فين ضروري إلعادة عالقات الصداقة بني البلدين 
  .لها فيما يتعلق باحلدود الشرقية البحرية يف دورا املقبلة مواصلة عم

 بني البلدين حتت غطاء ترسيمها إن ما قامت به اللجنة من تعيني جديد للحدود
اق تعترب يف احلقيقة غنيمة حرب إضافة مكاسب للكويت على حساب العرختطيطها وو
 ال ميكن من الناحية –ا سابقا  كما رأين1913ليس نتيجة اتفاق صحيح قانونا الن اتفاقية و

القانونية تنفيذها على أرض الواقع بتخطيط احلدود الواردة ا إال إذا استكملت باتفاقية 
  .حدود حديثة بأمت معىن الكلمة أو بواسطة حكم قضائي أو قرار حتكيمي 

ألمم و تعبريا عن ائية قرارات اللجنة وائية احلدود بني العراق و الكويت فقد شرعت ا
 كلم أي مبعدل 200بـ عمود ممتدة على مسافة احلدود املقدرة 106املتحدة بتشييد 
 م وتظهر للعيان فوق األرض بطول 1.80كلم مغروسة حتت األرض بـ 2عمودين لكل 
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سدة للحدود بصفة مستمرة قد أوكلت مهمة صيانة هذه األعمدة اخلرسانية او )1( م1.20
ا جهازا فرعيا  دائمة خاصة و أن األمني العام لألمم املتحدة اعتربه، مما يوحي بأا جلنةللجنة

طالع هذا يعين أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية بني احلني واآلخر لإلتابعا لس األمن، و
تغيري التالف منها و التأكد يف نفس الوقت من أن هذه على أحوال عالمات احلدود و

مل يتعرض ألي الذي وضعتها اللجنة الفنية فيه واألصلي العالمات موجودة فعال يف املكان 
  .     تالعب لتاليف أي نزاع حدودي مستقبال

     إن اعتبار مهمة اللجنة الفنية دائمة أمر غري موجود حىت بني الدول اليت هلا جلان 
ة ، أما اللجنة الفنية الدوليات كبريةمشتركة و ليس جلان دولية و األمر ال يكلفها أي نفق

لترسيم احلدود العراقية الكويتية فإا تتطلب نفقات باهظة جعلها جملس األمن على حساب 
الدولتني الكويتية و العراقية و أن هذه النفقات الطائلة فوق أا ترهق ميزانية الدولتني و تعترب 

نظرا لعدم أمهية أعمال الصيانة إهدارا لألموال العربية بدون موجب شرعي أو قانوين 
ألن للدولتني ااورتني خرائط وصور جوية ووثائق . )2( احلدودألعمدةالرقابة املادية و

 إن كان حباجة األمرأن بدقة ال تتطلب خربة فنية دولية وتضبط إحداثيات هذه األعمدة 
مهما بلغت ذلك أن الدولتني و كويتية – املراقبة فليكن عن طريق جلنة فنية عراقية الستمرار
هما يف وقت من األوقات بسبب اإلحساس بالظلم العراقي للكويت فإما البد أن العداوة بين

ان احلدود  واللغة والعرق، والدين كشعبني تربطهما عالقات اجلوار ويرجعا لسابق عهدمها
املرسومة بني الدولتني و إن كانت من الناحية القانونية ثابتة ال جيوز املساس ا بالقوة إال أنه 

 حول تعديلها االتفاقمناقشته و ن إعادة فتح ملف احلدود بينهما و مينع الدولتاال يوجد ما
 مرة أخرى مبا يتفق و مصاحل البلدين و إزالة الطابع التعسفي عنها من جانب أو من آخر ال

ذلك أن احلدود الكويتية العراقية منذ نشأا . ملكية اجلزرسيما بالنسبة للحدود البحرية و
 هي حدود مفروضة 773 غاية ترسيمها مبوجب قرار جملس األمن رقم  و إىل1913سنة 

  .من طرف القوى األجنبية يف املنطقة 
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 لكن جتربة حرب اخلليج الثانية املريرة على الشعبني الكوييت و العراقي سوف ترجع 
 ا السياسيني يف البلدين مستقبال إىل التعقل لإلتفاق على حدود دولية مشتركة بينهما يقتنع

 وال تكون حدود نزاع مستمر بني الشعبني بل تكون حدود تعاون لتمر عربها األطرافكل 
تفتح الواجهة لسائر شعوب اخلليج العريب، واملياه العذبة من دجلة و الفرات للكويت و

البحرية يف وجه العراق مبا يليب حاجاته كدولة قوية حلماية شعوب املنطقة كلها بواسطة 
 ليس مفروضا من القوى  احلقيقية والدميقراطيةحقيقة نابع من املمارسة نظام سياسي وطين 

 والكوييت هو على الشعبني العراقيما االجنبية ومرفوضا من شعبه وما ذلك على اهللا بعزيز و
حسن اجلوار  واالحتراميف إطار اجلوار يفرض عليهما أن يتعايشا مبستحيل الن التاريخ و

، ذلك ان القانون الدويل يعطي ملدمرة هلما و لكل الوطن العريباعدم اإللتفات هلذه احلرب و
للحدود الدولية حرمة و قدسية لكن ثباا نسيب فيجوز اإلتفاق على تعديلها بعد تثبيتها أي 

 كثريا أن ذلك )1(.ملساس ا سلمياعدم املساس باحلدود الدولية بالقوة بل جيوز تعديلها أو ا
ل اللجنة أا قامت بعمل سياسي ذه املسالة يعيبون على عممن الكتاب الذين تناولوا ه

ليس عمال فنيا فقط أي أن عملها كان مزدوجا و أا أختذت ذلك بإجراءات وقانوين و
السياسية واإلستراتيجية و قد راسة كافة املالبسات التارخيية وسريعة مل تأخذ يف إعتبارها د

وهو  )2( كن هناك تعديل للحدود بطرق سلميةإن مل ي يؤدي ذلك مستقبال إىل جتدد الرتاع
  . أمر شائع يف العالقات الدولية

أما بالنسبة للحدود البحرية بني البلدين فقد تركتها اللجنة إىل آخر دورات انعقادها 
بفعل الصعوبات اليت وجدا بشأا ذلك أنه ال يوجد أدىن اتفاق بشأا من قريب أو بعيد 

مل يكن ذا الصدد عمالً سياسياً حبتاً وذا فإن عمل اللجنة كان هلق و الكويت وبني العرا
  .عمالً فنياً مطلقاً

وقد توجت أعمال اللجنة بشأن ترسيم احلدود البحرية إىل صدور قرار جملس األمن رقم 
20/05/1993 الذي اعتمد تقرير اللجنة يف 27/03/1993  املؤرخ يف 833

والذي  )3(
ختتام أعمال اللجنة يف ترسيم احلدود الربية والبحرية بني شكل يف نفس الوقت إعالن ا
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العراق والكويت ويعترب قرارا جملس األمن أن القرارات اليت اختذا اللجنة بشأن ترسيم 
وهلذا يطالب القرار الدولتان باحترام حرمة . احلدود البحرية هي قرارات ائية كذلك
 عدم قبول أي مسعى ألي طرف منهما للتظلم احلدود الدولية كما خططتها اللجنة مما يعين

  .أو طرح نزاع بشأا أمام القضاء الدويل أو لدى حمكمني من أجل تعديلها
 املتعلق بإقرار نتائج اللجنة 773ما يالحظ أن هناك فرق بني قرار جملس األمن رقم و

ئج اللجنة الفنية الدولية  نتار املتعلق بإقرا833الفنية الدولية لترسيم احلدود الربية والقرار رقم 
لترسيم احلدود البحرية، أن األول مل يتضمن ما يشري إىل أن نتائج اللجنة ائية بينما الثاين 

  ما مغزاه؟ فلماذا هذا االختالف وتناول ذلك 
 يتضمن إقرار اللجنة على كل ما قامت به من أعمال 833قد يفسر ذلك على أن القرار 

هلذا تضمن حتديد طبيعة قرارات اللجنة بأا ائية وال جيوز حرية وم للحدود الربية والبترسي
  .مراجعتها أو تعديلها مهما كانت الظروف سواء بالنسبة للحدود الربية أو البحرية

لكن يف رأينا أن السبب يف إيراد الطبيعة النهائية لقرارات اللجنة يف قرار جملس األمن 
يم احلدود البحرية إذ أنه انعدم أي أساس قانوين  يتعلق بطبيعة عمل اللجنة يف ترس833

لترسيم احلدود البحرية فال توجد أي اتفاقية أو خريطة تبني هذه احلدود مما يعين أن عمل 
 األقلاللجنة هنا منشأ للحدود البحرية أوضح منه يف احلدود الربية اليت توجد بشأا على 

 املطالب العراقية اإلقليمية أن هو السبب الثاينوص بسيطة ولو كانت غري دقيقة، ونص
و أن حاجة العراق إىل  إحلاحا بالنسبة لإلقليم البحري منه لإلقليم الربي أكثراحلدودية هي و

. ود الربية على الواجهة البحرية هو أكثر ضرورة من مطالبه على احلدأحسنوضع مريح و
بال ية ملراجعتها و تعديلها مستقهلذا أريد ذه الصياغة يف احلدود البحرية إغالق كل إمكانو

هذا ألغراض لى األقل على واجهتهما الشرقية وبوبيان  أو علتمكني العراق من جزر وربة و
  . ختص الدول الغربية خاصة إستراتيجية

إلتزام الدولتني باحترام لتذكري بواجب و  بعد ا833لقد تضمن قرار جملس األمن رقم 
اللجنة ،وباملقابل فإنه يقر احلق يف املرور دون أن يذكر حرمة احلدود الدولية كما خططتها 

هنا الدولتني العراقية و الكويتية اليت هلا هذا احلق كما مل يذكر القرار دولة العراق و حدها 
الا هي اليت تضطر إلستعمال هذا احلق ملرور سفنها ألعايل البحار أو الدخول منها مليناء أم 

ما يتبعها من مياه إقليمية للكويت، فيصبح العراق ت اجلزر و الن قرارات اللجنة أعطقصر
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لقواعد القانون الدويل للبحار هو املعين ذا احلكم يف استعمال حق املرور الربي وفقا 
 اليت صادق عليها العراق و الكويت 1982 املتحدة لقانون البحار لعام األممسيما إتفاقية ال

ة هذا احلق مقيدة بشروط حتد من حرية الدولة  ، و طبيعي أن ممارس)1(على حد سواء
  .العراقية يف استعمال جمال حيوي كالبحار سواء لسفنها التجارية و خاصة لسفنها البحرية 
  :إن ترسيم احلدود البحرية العراقية الكويتية حسب أعمال اللجنة جاء يف مقطعني مها

   :     مقطع صفوان إىل تقاطع خور الزبري و خور عبد اهللا 
حسب تقرير اللجنة فإن هذا املقطع تغطيه عبارات وردت يف رسالة رئيس وزراء العراق 

وأم قصر تاركة هذه املواقع للعراق و ذلك . ر صفوانجنويب آبا"  اليت ورد ا 1932سنة 
  ."حىت التقاء خور الزبري خبور عبد اهللا 

ود و حبثت عن موقع معني للحداجلزء من الرسالة على انه حمدد وفاللجنة فسرت هذا 
التقاء اخلورين وذلك عن طريق حتديد حمور اريني باستخدام اخلطوط املوثقة يف خرائط 

 حتدد ملتقى 1936 أو أقرب إىل ذلك منها خريطة بريطانية تعود لسنة 1932صادرة سنة 
  متر لصاحل الكويت،800 متر بينما اللجنة قلصت هذه املسافة إىل 1000اخلورين على بعد 

، ووصلت اللجنة لتعيني نقطة التقاء اخلورين عن طريق مينائها للعراقلكن تركت أم قصر و
، 1948، 1939، 1932 مث 1907 نقاط قدمية وجديدة أوهلا تعود لسنة 6االختيار بني 

  )2(.1932 وتركت نقطة 1939 واختارت اللجنة نقطة 1991 و أخريا لسنة 1971
  : مقطع خور عبد اهللا 

 اللجنة إىل املنطقة املغمورة من الطرف الشرقي للخور مستندة يف ذلك إىل و قد أشارت
" تتبع الكويت .. .أن جزر وربة و بوبيان " .. ئلة  القا1932العبارة الواردة يف رسالة 

الذي يعطي مؤشرا على أن احلدود تقع يف خور عبد اهللا على أساس خط الوسط الذي يتيح 
  .حناء إقليم كل منهما املتاخم للحدود املخططة للدولتني منفذ حبري ملختلف أ

و بعد ذلك وضع عمود مؤشر لنقطة احلدود على احلد الفاصل بني العمود األخري على 
 و خط ينابيع املياه املنخفضة، كما وضعت لوحات على حواجز املياه اليت ميتد 105الرب رقم 
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طرف اجلنويب و عمودان آخران حيددان خط ينابيع املياه املنخفضة حتتها وعالمة مقابلة عند ال
بصورة واضحة االجتاه بني النقطة الواقعة على خط ينابيع املياه املنخفظة وملتقى اخلورين 

  .)1(السابق بيانه
إن ما ميكن مالحظته على أعمال اللجنة الفنية الدولية لترسيم احلدود العراقية الكويتية 

حظات اليت أبديناها على مرحلة تعيني احلدود بصدد تعيني احلدود البحرية هي نفس املال
الربية من سرعة اجناز مهام معقدة أكثر يف اإلقليم البحري منه يف اإلقليم الربي و رغم ذلك 
مل تستغرق اللجنة إال مدة شهر للقيام بذلك مما يؤكد سطحية األعمال اليت أجنزا حتت 

 املشكلة احلدودية وفرض حلوهلا على ضغط دويل لس األمن و القوى النافذة فيه بإاء
العراق لصاحل دولة الكويت مما يؤكد ان ما أعطى للكويت على حساب العراق يصدق عليه 
فعال وصف  غنيمة حرب و ليس ضبط حدود دولية تساعد على ااء املنازعات بشأا إىل 

ن و جلنته هو إاء األبد و التفرغ لبناء عالقات ثقة بني الدولتني ، بل كان هم جملس األم
عملية ترسيم احلدود بأي وسيلة للتفرغ ملهام أخطر تتعلق جبين مغامن أكرب مما أعطي من 
حبات رمل أو كمشة ماء للكويت أو ما اخذ من العراق منهما و سوف يكتشف البلدان 

دس لنظر يف كل ما أُعترب أنه مقبعد أن تزول اخلمرة و جتيء الفكرة أما مطالبان بإعادة ا
   .833ائي حسب قرار جملس األمن رقم و

  

 الدولية بين تدابير ضمان عدم المساس بالحدود: الثانيالفرع 
 : ترسيمھا العراق والكويت بعد

 

جلنة مالحظة ومراقبة احلدود العراقية الكويتية التابعة لألمم املتحدة  أنشأتهلقد 
)monuik (   مبوجب الفقرة )حدودية مرتوعة السالح متتد  منطقة687من القرار ) باء 

 كلم يف عمق اإلقليم 5 كلم و 10بعلى شريط حدودي يدخل يف عمق اإلقليم العراقي 
الكوييت متتد من البحر ابتداء من خور عبد اهللا إىل النقطة احلدودية الثالثية السعودية العراقية 

  .الكويتية 
بح جمردا من أي منفذ حبري خاصة إنه بإنشاء هذه املنطقة املرتوعة السالح فإن العراق أص

ألن امليناء الوحيد له املوجود بأم قصر أصبح خارجا عن سلطته و سيادته مما يؤكد الطابع 
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اإلستراتيجي لقرارات جملس األمن والقوى النافذة فيه السيما الواليات املتحدة األمريكية و 
  .ت جملس األمن بريطانيا اللتني أصبحتا تنفذان إستراتيجيتهما عن طريق قرارا

إن جملس األمن بتقريره إنشاء منطقة مرتوعة السالح عرب احلدود الدولية اليت أنشأها و مت 
ختطيطها فإنه مل يتوقف عند هذا احلد بل وسع اختصاصه إىل إشرافه و مراقبته لطريقة 

طوط استعمال احلدود الدولية فرجع مبفهوم احلدود الدولية إىل أسوأ تفسرياته باعتبارها خ
ذلك انه يف عادة الدول ، وهادول ببعضها عربــفاصلة بني سيادات الدول متنع اتصال ال

ع فإا تنشأ مناطق حدود ـالواقى أرض ـا علـتضبط حدودها اإلقليمية وترمسهأا بعدما 
" zones frontalieres  "إجيابية للتعاون بني كنظام لتوظيف احلدود املعينة بدقة بصورة 

شعبيهما و ذلك بالتخفيف من اإلجراءات اإلدارية لعبور احلدود بالنسبة للسكان الدولتني و
احملليني لإلستفادة من خدمات املرافق العمومية للبلدين و تسويق منتوجام الفالحية يف 

إخل ، و ذلك مثل املنطقة احلدودية ... األسواق احمللية و كذلك للرعي و الزيارات العائلية 
م يف عمق كل من  كل15نسية اليت متتد على شريط احلدود بني اجلانبني بـ اجلزائرية التو

استفادة سكان املنطقة مبجموعة من املزايا مبوجب بطاقة تسلم هلم هلذا اجلزائر وتونس و
  .الغرض فتسمى مناطق احلدود مبنطقة اجلوار و يسمى ساكنوها بالسكان احلدوديني 

 يكون نواة مواطنة جديدة بني الدول تشكل لبنة أنإن إنشاء مثل هذا النظام من شأنه 
أساسية يف طريق الوحدة بني الدول و الشعوب مستقبال تنشأ يف القاعدة و ليس من هرم 

ت فشال ذريعاً بني الدول السلطات العليا ألن جتارب هذه األخرية يف الوحدة قد فشل
  .العربية

 يف تنظيم احلدود الدولية بني العراق و هلذا فإننا نقول أنه عوض اختيار مثل هذا النموذج
و الكويت بطريقة إجيابية تسهم يف إرجاع احلالة على األقل إىل ما كانت عليه قبل احلرب و 
السعي لتوحيد البلدين فإن األمم املتحدة اختارت النموذج األسوأ كما قلنا تنفيذا 

  .إلستراتيجيات القوى العظمى يف املنطقة 
ملنطقة احلدودية مرتوعة السالح فإن قرار جملس األمن الزم األمني و إضافة إلنشاء هذه ا

العام و يف ظرف قصري جدا قدر بثالثة أيام أن يوزع وحدة عسكرية ملراقبة املنطقة تابعة 
لألمم املتحدة ، كما ألزم األمني العام لألمم املتحدة أن يقدم دوريا تقارير عن عمليات 
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 انتهاكات خطرية أو ديدات حمتملة للمنطقة من شأا الوحدة و بصفة فورية كلما وقعت
  .تعريض السلم للخطر 

 فمما يالحظ على هذه املنطقة أا منطقة دائمة و أن وجود القوات الدولية للمراقبة هو 
وجود دائم عليها أن تعرض تقاريرها على جملس األمن دوريا كل ستة أشهر لضمان استقرار 

ري إلنشاء منطقة مرتوعة السالح كما انه ميكن اعتبار هذه التداب، )1(احلدود بني البلدين
إنشاء مهمة مراقبة احلدود بصفة دائمة عن طريق فرقة قوات دولية إمنا يعد ذلك نوعا من و

اجلزاء و العقاب املسلط على العراق خاصة الذي حرم من منطقة واسعة من إقليمه تقدر بـ 
 من سيطرته و سيادته ، أما الكويت فإا إن كانت  و امليناء الوحيد له خرج² كلم2000

بعد التحرير ابعد الغزو خرجت من سيطرة احلكومة الكويتية بفعل االحتالل العراقي فإ 
خرجت عن سيطرة الشعب الكوييت بفعل القوات الدولية اليت حررا و اليت بقت هناك حلد 

  .اآلن يف شكل إحتالل مقنع
مرتوعة السالح و قوات حفظ السالم الدولية و إن كانت تعترب إن ما مييز إنشاء منطقة 

مهام تقليدية عمل ا جملس األمن يف كثري من احلاالت و يف مناطق خمتلفة من العامل ، إال أن 
هذين التدبريين يف الرتاع العراقي الكوييت أختذ بعض اخلصوصيات النابعة من طبيعة الرتاع و 

الية وبسرعة غري معهودة يف العالقات الدولية و هذا خدمة تدخل القوى الدولية فيه بفع
إلستراتيجية كل طرف من القوى املتدخلة ، وهلذا فإن التدبريين املشار إليهما يندرجان 

 املتحدة كما أما انطويا على تنوع كبري يف األممضمن أحكام الفصل السابع من ميثاق 
شكل واسع جدا أكثر مما إحتواه نص الفقرة مت تفسريمها من الناحية العملية ب و∗املهام

  .اخلامسة
إن تشكيلة وحدة مراقبة احلدود تعكس حلف ثنائي فعال و حقيقي بدأ يتشكل من 

ل جلي خالل حرب اخلليج هو ما ظهر فيما بعد بشكبريطانيا وتحدة األمريكية و املالواليات
يل اليت قامت ا األمم ما بعدها حلد اآلن على عكس عمليات حفظ السلم الدوالثالثة و

                                                           
 .369املرجع السابق، ص :  رشيد العرتي/ د - )1(

فمن قبيل املهام املوكلة لوحدة مراقبة احلدود معاينة حركة العبور يف املنطقة سواء الربية أو البحرية و اإلعالم عن كل عبور  ∗
لعراقيني و كذلك مساعدة جلنة حبري عرب خور عبد اهللا و كذلك نزع األلغام و سحب األسلحة و الذخائر من املواطنني ا

  .ختطيط احلدود 
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مل تطغى عليها الثنائية دائماً القوات متعددة اجلنسيات واملتحدة يف مناطق أخرى أذْ كانت 
وهذا ال يعين أن وحدة املراقبة مشكلة من هاتني الدولتني فقط بل بالعكس فقد كانت 

نيا يف بريطاوق الواليات املتحدة األمريكية و دولة لكن تف34الوحدة مشكلة من قوات 
 فرد هو الذي جعل احللف الثنائي للدولتني يظهر 1440تشكيل قوات الوحدة البالغ عددها 

لو كان رئيسها اذ القرارات املهمة فيها حىت وأكثر و كذلك من خالل قواعد تسيريها و اخت
، و للعلم فإن سويسرا بلد احلياد " Gunther greind."من جنسية منساوية و هو اجلنرال 

، بينما مل تشارك يف هذه الوحدة لوحدة عن طريق املسامهة بالتموينت يف هذه اقد شارك
  .)1(أملانيا و اليابان

هذا و أن مشاركة الدول األعضاء الدائمة يف جملس األمن يف هذه القوات اعترب أمرا 
ذلك ان هناك عرف دويل استقر يف هذا الشأن هو عدم مشاركة قوات للدول . جديدا 

ئمة يف جملس األمن يف العمليات اليت ينفذها الس عرب العامل حفاظا على األعضاء الدا
حيادية القوات ألن أعضاء الس قد تكون هلم مصاحل خاصة يف القرارات اليت يتخذوا 

، كما جتدر اإلشارة إىل أي من الدول العربية شاركت يف  هذا اخلوفتالىفوباستبعادهم ن
  . بعض الدول العربية يف قوات التحالف و حترير الكويت هذه الوحدة رغم مشاركة قوات
ن إنشاء منطقة مرتوعة السالح حتت رقابة وحدة قوات تابعة أإن ما مييز التدابري املتخذة بش

، بينما يف غالب حاالت تدخل األمم املتحدة  الصيغة اإللزامية اآلمرةتلألمم املتحدة اختذ
 وتشترك فيها الدول املعنية و يكون لألمني العام لألمم بقوات تابعة هلا كانت دائما اختيارية

، بينما يف احلالة العراقية الكويتية استبعدت الدولتان حدة دور يف اإلشراف عليها مباشرةاملت
 ينص على وجوب التشاور مع الدولتني عند 687املعنيتان ذه التدابري متاما رغم أن القرار 

 األمني العام لألمم املتحدة الذي ليس له إال أن يقدم كما قلص دور. إنشاء هذه الوحدة 
 لكن ) )2ذا الشأن و إبالغ الس بتقارير دورية687 أيام من اختاذ القرار 3تقريرا خالل 

كبرية أوكل تسيري واإلشراف على هذه القوات واختاذ القرارات بشان كل صغرية والمهمة 
 .مني العام لألمم املتحدة لس األمن نفسه مما يفيد ميش دور األ
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(2)  - Serge sur Op cit p: 48 
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 انيـــــــالثل ــالفص
إطار إلدارة ـد كـام الدولي الجديـد النظـقواع

  يـــدولـع الـــراق و المجتمـن العـالنزاع بي
  

إن الرتاع احلدودي بني العراق والكويت يعترب من الرتاعات التقليدية اليت يعرفها العامل 
احتالهلا، فقد من حني إىل آخر حىت يف أقصى صور وهي اجتياح دولة ألخرى بغزوها و

وقعت يف تاريخ العالقات الدولية املعاصرة مثل هذه الوضعيات حاالت متعددة مثل 
 واجتياح أفغانستان من طرف دولة 1968االجتياح السوفيايت لدولة تشيكوسلوفاكيا سنة 

1983 ومن قبيل ذلك أيضاً غزو أمريكا لنيكاراجوا سنة 1979اإلحتاد السوفيايت كذلك 
)∗( 

 وغزو 2001 وأفغانستان سنة 1983 وجرينادا سنة 1962 و لفيتنام سنة 1961ة ولكوبا سن
اليابان لفرموزا و احتالل األرجنتني جلزر الفولكالند وما نتج عنها من حرب مباشرة بني 

 واألمثلة يف ذلك كثرية، لكن أي من 1982األرجنتني وبريطانيا وغزو إسرائيل للبنان سنة 
لغزو العراقي للكويت يف املظهر أدى إىل ما نتج عن هذا الغزو األخري هذه الرتاعات املماثلة ل

  .من آثار غريت جمرى العالقات الدولية تغيرياً عميقاً
 إن سبب ذلك كما وضحنا سابقاً يف الفصل األول مرتبط باجليوإستراتيجية اجلديدة يف 

 االشتراكي وختليه عن جزء العامل بعد إعالن اية احلرب الباردة بني القطبني وإزام القطب
 جتسد - أمريكا–من دوره يف التوازن الدويل، فعندما رجحت كفة القطب الرأمسايل بزعامة 

جزء من اجليوإستراتيجية األمريكية على العالقات الدولية السيما يف منطقة نفوذها التقليدية 
 فوقع فريسة ملخالب و هي منطقة اخلليج العريب فبقى العراق جمرداً من تغطية القطب الثاين

 القانون الدويل دالدب األمريكي الذي استطاع أن يطوع القواعد أو املبادئ التقليدية لقواع
من حيث تفسريها وإعادة ترتيب أمهية كل قاعدة طبقاً ألولويات اإلستراتيجية األمريكية 

 بسيطرته على ومبا خيدم أهدافه والترتيبات اجلديدة اليت وضعها للمنطقة خاصة فيما يتعلق
أكرب قدر ممكن من منابع النفط يف العامل بوضع يده على االحتياطيات العراقية إضافة 
لالحتياطيات التقليدية اليت هي حبيازة الواليات املتحدة األمريكية يف اململكة العربية السعودية 

                                                           
هذا الرتاع الذي طرح على حمكمة العدل الدولية اليت أدانت السلوك األمريكي و اعتربته عدواناً بل أدانت أمريكا بارتكاب  ) ∗(

يكاراجوا و قد اعترب حكم حمكمة العدل الدولية هذا مبا تضمنه من حتديد لكثري من املفاهيم و مبادئ مخسة جرائم دولية يف ن
القانون الدويل بتفسريها تفسرياً قانونياً يتماشى و الشرعية الدولية مثل مفهوم العدوان و مبدأ عدم التدخل و الدفاع الشرعي 

  .وغريها
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ة وهذا حتسباً  املنتجة للطاقةوالكويت واإلمارات العربية املتحدة وغريها من الدول اخلليجي
للمنافسني الدوليني اجلدد على مصادر الطاقة وانه لوال السيطرة األمريكية على اكرب 
احتياطيات النفط يف العامل حاليا عن طريق وضع اليد على العراق الرتفعت أسعاره إىل 
سقف مل تتوقعه أي دراسات يف هذا الشأن، بعد دخول الصني بقوة يف النشاط االقتصادي 

  .ي وحاجاا  للطاقة العامل
و هلذا فإن أمريكا وجدت فرصتها إلخراج الرتاع احلدودي العراقي الكوييت و غزو هذه 
األخرية من اإلطار التقليدي كرتاع حملي يكتفى لعالجه باألطر اإلقليمية ممثلة يف جملس 
دة التعاون لدول اخلليج أو يف جامعة الدول العربية خاصة و أن العراق كان قد صرح ع

مرات أنه سيخرج من الكويت أو على أكثر االحتماالت عن طريق األمم املتحدة و جملس 
األمن ، لكن يف إطار قواعد القانون الدويل التقليدية و االكتفاء يف ذلك إىل حترير الكويت 
بإخراج العراق منها و حتميله املسؤولية الدولية املدنية و حىت اجلنائية ، لكن دون أن يتطور 

 األمريكية و دويالت الظل ةرتاع إىل إحتالل دولة العراق نفسها من طرف الواليات املتحدال
  . اخل .... اليت تدور يف فلكها مثل بريطانيا و إيطاليا و بلغاريا 

ج الثانية مبا أفرزته من نتائج إ ن األزمة العراقية الكويتية أو ما عرف حبرب اخللي
ة بينما هي يف األصل أزمة داخلية إقليمية ختص املنطقة تطورات جتعلها أزمة دولية عامليو

العربية فأصبحت تشمل اتمع الدويل ككل و هلذا فإن إطار معاجلة آثار األزمة خرج من 
القواعد التقليدية للقانون الدويل إىل قواعد النظام الدويل اجلديد و من حيث أطرافها مل يعد 

اق دولة وجمتمعاً واتمع الدويل مما جعلها تتشابك  طرفاها دولتا العراق والكويت بل العر
وتتنوع أطرافها، وتعدد أسلوب حلها ليشمل السياسي والعسكري والدبلوماسي والقانوين 

كما جعلها كذلك أزمة انفصلت عن سببها املعلن واملباشر وهو جمرد . واإلقليمي والدويل
يجية معقدة تتجاوز السبب املعلن إىل  و إستراتةنزاع إقليمي حدودي إىل أسباب أيديولوجي

أسباب تتعلق بالزمان واملكان اللذان حدثت فيهما وهلذا فإا متردت على كل القوانني اليت 
إىل قواعد وقوانني جند أطراف فيها أن " lex feremda"كان من املفترض أن حتكمها  

فإا أزمة ذات طبيعة ، ومن ذلك  " lex lata"قواعد أخرى مبا يتفق مع مصاحلهم  حتكمها
بالنظر إىل نتائجها وانعكاساا وتداعياا اخلطرية يف مسامهتها لتشكيل  ،)1( سرطانية

العالقات والقوى السياسية واالقتصادية اإلقليمية والعاملية حاضرا ومستقبال وقد يرجع ذلك 

                                                           
 .169-167 ص،لسابق   املرجع ا: حممد وهيب السيد/ د  - )1(
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يمي الذي كان سائداً للموقع واملزايا االقتصادية أو لطبيعة املرحلة السياسية و النظام اإلقل
 وبدون شك أن األزمة مت طبخها والتحضري هلا لتكون ،وقتها عقب اية احلرب الباردة

كذلك وأن مجيع العناصر السابقة تداخلت فيها فأثر كل عنصر منها بقدر معني لتكون 
  .حرب اخلليج الثانية من طبيعة سرطانية حقاً 

الذي قد تكون األزمة حظرت يف نطاقه أو فلذلك ينبغي التعرف على اإلطار القانوين 
وجدت نفسها يف نطاقه إلدارا و حلها بعد أن نشأت بعيدة عنه ، فهذا اإلطار اجلديد 
عرف مبصطلحات كثرية و متنوعة مثل العوملة والكونية واألحادية القطبية والنظام العايل 

ملصطلحات واملفاهيم اليت سوف اجلديد والنظام الدويل اجلديد واحلكومة العاملية وغريها من ا
نتطرق هلا يف مبحث أول، مث حناول أن حندد هذا اإلطار يف صورته القانونية من حيث 
املضمون وحتديد مالحمه كإطار جديد وانعكاساا يف تفسري وترتيب أو إفراز قواعد ومبادئ 

 الدويل اجلديد يف جديدة تشكل حوصلتها املفهوم القانوين لإلطار اجلديد أو النظام القانوين
مبحث ثاين وأخري تكيف العالقة بني األزمة املدروسة واإلطار اجلديد الذي وجدت نفسها 

  .يف نطاقه على حمك الشرعية الدولية يف مبحث ثالث 
  

المفاھيم المختلفة إلطار معالجة النزاع  : المبحث األول
 بين العراق و المجتمع الدولي

 

 جديد على بعض األحداث و املتغريات الواقعية و املادية يستند مؤيدو تكوين نظام دويل
يف العالقات الدولية انطالقا من  زوال احلرب الباردة و سقوط احلكومة الشيوعية يف بولندا 

 دون "solidarite" ية تضامنمال و جميء حكومة ليبريية من رحم النقابة الع1989سنة 
برلني و توحيد األملانيتني و حترير الكويت من اعتراض من االحتاد السوفيايت مث سقوط حائط 

، و يرون أن هذه الوقائع مؤشرات قوية على نشأة و تكوين نظام دويل )1(االحتالل العراقي
جديد و أنه لوال هذا اجلو اجلديد ما كان لوقائع مثل هذه أن حتدث و أن بروز قواعد محاية 

ملتحدة يف تنظيم العالقات بني الدول حقوق اإلنسان و الدميقراطية و تعاظم دور األمم ا

                                                           
النظام الدويل اجلديد بني الوهم و " م 169-167 املرجع السابق، ص :حممد وهيب السيد / د -علي إبراهي/  د - )1(

 . 417ص : املرجع السابق" دراسة مقارنة تطبيقية ،احلقيقة
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تدى عليه عدم ترك املعت الدولية باسم اتمع الدويل وحلفظ السلم و األمن حلل املنازعا
  .النظام الدويل اجلديد  )1(ا مبادئ يتمظهر من خالهلا وحيداً يصارع املعتدي كله

ل خلفية إن من كتبوا يف هذا املوضوع وإن اتفقوا على وجود ظاهرة جديدة تشك
للقرارات الدولية املتخذة بشأن كثري من األحداث اليت وقعت ومن أمهها حرب اخلليج الثانية 
إال أن هؤالء الكتاب اختلفوا يف حتديد املصطلح الذي حيدد هذه الظاهرة وكل منهم يربر 
املصطلح الذي يراه مناسباً هلا، وميكن حصر املصطلحات اليت ظهرت للتعبري عن الظاهرة 

 و النظام  Mondialisationديدة باملصطلحات األكثر شيوعاً ومهها العوملة أو العاملية اجل
 Nouvel ordre والنظام العاملي اجلديد  Nouvel ordre internationalالدويل اجلديد 

Mondial .  ومصطلح الكونيةGlobalisation  أو كذلك القطبية األحادية، لكن الشائع 
ملفاهيم واألكثر انتشارا هو مصطلح العوملة الذي اعترب املصطلح من هذه املصطلحات وا

حىت ولو كانوا ال يدركون . األكثر تداوالً وشيوعاً بني الناس، فالكل يتحدث عن العوملة
 The يف مقالة له بعنوانPeter Marcus" بيتر ماركس"مداها على األقل على حسب قول 

languages of globalization ". "   
 فإننا نتبع مفهوم العوملة على أساس أنه الشائع يف االستعماالت  حىت ولو كنا ال هلذاو

 الدويل اجلديد كإطار للمعاجلة حنبده على مستوى دراستنا اليت آثرنا فيها مصطلح النظام
ذلك يف نظرنا أنه األنسب فا لعوملة عملية معقدة وشاملة لكل جوانب العالقات الدولية و

رجة األوىل وسياسية و ثقافية واجتماعية بينما مصطلح النظام الدويل من اقتصادية بالد
اجلديد فهو أقل تعقيداً و مشوالً ألنه ال يعرب إال عن اجلانب التنظيمي للعالقات الدولية 
املعاصرة سواء من حيث اهليكل الشكلي اإلجرائي أو من حيث القواعد املوضوعية للقانون 

ات الدولية ، وسوف ال مل هذا املصطلح لكن نسبقه مبعاجلة الدويل اليت تطبق على العالق
مستفيضة ملصطلح العوملة  مث نعرج على مصطلح النظام الدويل اجلديد يف إطار خصوصيته و 

  . متيزه عن العوملة 
  

                                                           
كتوبر مبعرض القاهرة الدويل للكتاب لسنة  أ6بقاعة  ألقاهايقول الدكتور مهدي أمبريش وزير الثقافة اللييب يف حماضرة     - )1(

 و أن هذه  " Phenomenology "أن العوملة باعتبارها ظاهرة متتابعة أي حالة متظهر ضمن سياق معني  " 2006
ملة العو: أنظر احملاضرة املكتوبة للدكتور مهدي أمبريش بعنوان ..." الظاهرة اليت تتكرر عرب العصور يف متظهرات خمتلفة غري ثابتة 

  .5 إىل ص1ص) مقاربة بيانية( من منظور فلسفي 
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 : العولمة إصطالحا ومفھوما:المطلب األول 
 

 أو  Globalizionليزي إن مصطلح العوملة يف اللغة العربية أخذ ترمجة للمصطلح اإلجن
 يف املشرق العريب أما يف املغرب العريب فقد استعمل  Globalisationالفرنسيمن املصطلح 

  . Mondialisation )1(مصطلح العوملة مبعىن العاملية
 يف اللغة اإلجنليزية  Globalizion للغة العربية ترمجة خاطئة ملصطلحإن مصطلح العوملة با

 وأن املصطلح العريب األقرب ملعىن املصطلحني  Globalisationرنسيةالفوال ملصطلح اللغة 
 ال تعين العامل بل تعين كوكب يف  Globe أو Global ألن كلمة )2(السابقني هو الكوكبة

 اليت جاءت  Globalisationأو Globalizion  شكل كروي و تعليقاً على مصطلح العوملة
 الطبيعي أو الذايت على ليف بصيغة مصدر التفوعيف اللغة العربية من حيث االشتقاق الصر

فذلك  " SATION"الفرنسية بإضافة الوصف  وكذلك يف اللغتني اإلجنليزية و)3(وزن فوعله 
يوحى بأن هذه الظاهرة تعرب عن وضع طبيعي طبقاً لقانون السببية مبعىن أن وقائع حمددة يف 

ة تدخل قسرى بتخطيط إستحضار ظرف زماين ومكاين هي اليت أفرزت الظاهرة بدون عملي
األسباب لتوجد الظاهرة بالشكل و الوقت و املكان املراد هلا الظهور أي عملية حتضري 

 الذي يفي Globalizingإصطناعي وليس تكوين طبيعي وهلذا فإن املصطلح الصحيح هو 
من مبعىن الظاهرة كوا ناجتة عن تدخل قسري ملصلحة أحادية الثقافة مبعىن أن جزءاً 

كوكب األرض يفرض نفسه باعتباره الكل أو املهيمن واحملتكر وتسويق ذلك حتت تغليف 
، أما من  Global Villageبراق ومجيل باإلدعاء أن كوكب األرض أصبح قرية واحدة

حيث معىن املصطلح فإن العوملة أو الكوكبة مبعىن أدق فيقصد ا إعادة تشكيل العامل من 
 . )4(بأنه جديدخالل السياق الذي يوصف 

أما العوملة من حيث املفهوم فصدق من شبهها بفيل كبري أمام جمموعة من العميان ألن 
كل من حاول تعريفها منهم فإنه يعرفها من خالل اجلزء الذي تلمسه منها أي تعريف جزئي 

Micro  ومل يعرفها بشكل كلي Macro كظاهرة ا ألنه مل يتمكن من رؤيتها واستيعا 
                                                           

 الذي جاء حتت 2002 مارس 7 -4 باجلزائر أيام مأنظر يف ذلك امللتقى الدويل الذي نظمه جملس األمة بقصر األم - )1(
  "  " Mondialisation et sécuritéو باللغة الفرنسية " العوملة و األمن " عنوان 

 بتاريخ 2006يف مناقشة حماضرة العوملة من منظور فلسفي مبعرض القاهرة الدويل للكتاب لسنة حامت حممد عتلم . د - )2(
 )املناقشة غري مطبوعة  (23/02/2006

 .9 ص 2000دار التوزيع و النشر اإلسالمية القاهرة سنة " املسلمون و العوملة " يوسف القرضاوي / د - )3(
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 .بعدها
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سعتها وكرب حجمها ، وهلذا كثرت تعريفاا اجلزئية من زوايا خمتلفة إىل درجة شاملة ل
جعلت مفهوم العوملة أكثر املفاهيم رواجاً يف التحاليل االقتصادية أوالً مث انتقل هذا املفهوم 

 الثقايف لكنها يف نفس الوقت أكثر املفاهيم احلديثة صعوبة –إىل اال السياسي واالجتماعي 
عريف ألا تشمل جماالت كثرية يصعب إجياد صيغة مفردة تصف كل هذه يف الت
  .)1(األنشطة

ك احلركة املعقدة النتقال السلع وانفتاح احلدود االقتصادية وليونة لوالعوملة تعين ت
  .)2(التشريعات املشجعة للنشاط االقتصادي الرأمسايل لينتشر و يشمل العامل كله

تعين جعل الشيء " أيضاً الدكتور حممد عابد اجلابري بأا كما عرفها من زاوية اقتصادية 
على مستوى عاملي ونقله من احملدود املراقب إىل الالحمدود الذي ينأى عن كل مراقبة ، 
فالدولة القومية احملددة بإقليم معني تفرض سيادا عليه تنتقل إىل جمال ال حمدود و كأا 

تذوب يف العامل ويكون مصريها الزوال السيما يف تكتسب جماالً أرحب لكنها يف النتيجة 
 ومن هنا )3(اال االقتصادي املايل والتجاري و ترك األمور تتحرك يف هذا اال عرب العامل

فإن العوملة هدفها البعيد دف الوصول على مفهوم احلكومة العاملية عرب العوملة االقتصادية 
األقوى اقتصادياً مبعىن األقوى تأثرياً يف العامل ثقافياً هذه احلكومة العاملية يرأسها ويقودها 

واجتماعيا عرب امتالكه ناصية العلم و التحكم يف تدفق املعلومات مث يف النهاية تتجسد 
حوصلة ذلك يف اهليمنة العسكرية والسياسية ، ومنه فإن القوة االقتصادية هي وسيلة العوملة 

ملعلومة وبعد خضوع كافة الدول القومية تتوج القوى ومظهر هذه اهليمنة هي السيطرة على ا
العظمى يكل احلكومة العاملية بامتالكها السلطات الدستورية الثالث على املستوى العاملي 

 الثانية عن طريق ما مسي بفكرة و هذا ما بدأ يتجسد يف الواقع من خالل حرب اخلليج
السلم الدويل ألمريكا لتمارسها بدالً جملس األمن الختصاصاته يف حفظ األمن و " تفويض "

عنه وهو مما ال جيوز يف ميثاق األمم املتحدة ، مما جيعل فكرة التعويض مل تكن إال طريقة 
  .حلفظ ماء وجه الشرعية الدولية ومنظمة األمم املتحدة 

                                                           
 كلية ،"مصري مبدأ السيادة يف ظل العوملة دراسة يف القانون الدويل العام املعاصر  " :مراد جابر مبارك السعداوي/ د - )1(
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وهناك من التعاريف للعوملة من مل يستطع أن يعرفها إال حسب جماالا فأعطى هلا 
متثل : الثالثة فهي يف اال االقتصاديتلفة حسب مستويات تواجدها تعاريف خم

مفاهيم الليربالية اجلديدة اليت توحة على بعضها وهي أيديولوجية واالقتصاديات العاملية املف
تدعوا إىل تعميق االقتصاد والتبادل احلر وإىل قيم املنافسة اإلنتاجية اليت تعد العامل مبزيد من 

  . التقدم 
حقوق اإلنسان واحلريات عتماد الدميقراطية والليربالية واال السياسي هي الدعوة الويف 

  .اية احلدود و تكامل حقل اجلغرافيا السياسيةالن لبداية اية سيادة الدولة والفردية فهي إع
 أما يف اال الثقايف االجتماعي فهي تسعى لتوحيد القيم و طريقة التفكري و النظر للذات 

   .)1(األخر وإىل كل ما يعرب عنه السلوكو
إن هاجس اإلحاطة مبفهوم العوملة و اختاذ موقف منها أو موقع داخلها جعل كثري من 
اهليئات العلمية تنظم ملتقيات لدراستها ومن هذه الدراسات اجلادة ما قامت به رابطة 

" لعوملةاإلسالم وا"وان  نشرت أعماهلا يف كتاب بعناجلامعات اإلسالمية يف مصر واألردن اليت
الذي تضمن يف التقرير النهائي للجان امللتقى حتديداً ملفهوم العوملة باختاذ موقف منها كما 

تدل على اختراق اخلارج  : "تعريفها من وجهة النظر هذه بأايوحي عنوان امللتقى فجاء 
ة قد بدأ يتشكل منذ للداخل بشكل مل يسبق له مثيل من قبل و أن تيار االختراق باسم العومل

  .)2("انتهاء احلرب الباردة
وأن من آثار مفهوم العوملة على اال القانوين يف إطار اختراق اخلارج للداخل أنه 
ستفرض القوانني والتشريعات سواء يف اال الدويل أو اال الداخلي مبا خيدم أهداف 

وب األخرى فتسري مبا يتالءم مع هذه وأيديولوجية ومصاحل الدول اليت متثل العوملة أما الشع
  . املصاحل واألهداف

إن التدخل يف جمال التشريعات مل يقف عند باب القوانني املتعلقة باالقتصاد كقوانني 
التجارة بل طرق باب األسر هذا اال الذي حىت يف عهد االستعمار املباشر كانت الدول 

اا لدى مستعمراا إال أن جمال األحوال االستعمارية تلغي التشريع احمللي وتقيم تشريع

                                                           
 .165 ص،املرجع السابق: مراد جابر مبارك السعداوي /  د - )1(
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الشخصية وقضايا األسرة كان مستثىن من هذه القاعدة ألن ذلك يدخل يف باب 
اخلصوصيات واحلريات الفردية، بينما العوملة تنتهك هذا املبدأ وأن املؤمترات العاملية اليت 

مما جعل . 1995ة  و بكني سن1994نظمت هنا و هناك خاصة مؤمتري القاهرة للسكان سنة 
رابطة اجلامعات اإلسالمية يف مؤمترها العام السادس املنعقد باألردن تنبه هلذه املسألة بأن 
العوملة مبفهوم اختراق اخلارج للداخل ال يلغي سيادة الدول، ألن حكومات العامل اإلسالمي 

ك يف خدمة خاصة ال تقوى على أي مواجهة للعوملة بل أا تتسابق على إظهار حسن السلو
أهداف العوملة اليت أصبحت تستهدف الفرد داخل هذه الدول فقد عرفت أن العقبة 
األساسية يف طريقها هي الشعوب، وهلذا فإن مؤمتر عمان حرص يف توصياته على أن العوملة 

إضعاف البنية الداخلية للفرد وللمجتمعات الداخلية وتنازع قيم الدين والعقيدة " تستهدف 
ملستقرة لدى الشعوب اإلسالمية وجتعل الفرد باً لعناصر التأثري اآلتية من واألخالق ا

  . )1(اخلارج
تستهدف وضع األفراد  فمن هنا أصبحت الدعوة للعوملة تتسلح بسالح اإلرهاب

ومنظمات اتمع املدين ضمن قوائم احلظر الدويل واملطالبة بتجميد أمواهلم وتقييد حريتهم 
سجن أبو غريب وباقرام بشكل يتناىف حمتشدات غوانتنامو ونهم يف يف التنقل إن مل تسج

بصفة مطلقة مع مبادئ حقوق اإلنسان اليت ترفع شعارها كسمة بارزة للعوملة، مما جيعل 
زكاها بعده بية ليست جمرد زلة لسان بل حقيقة مقولة جورج بوش االبن بأا حرب صلي

جمرد سوء فهم ملا إقتبسه من كتاب ألحد ا أالبابا بندكت السادس عشر وأخرجها على 
  .القادة البيزنطيني القدماء

 أما يف الفكر –هذا بالنسبة ملفهوم العوملة و املوقف منها لدى الكتاب العرب و املسلمني 
الغريب فإننا كذلك جند اختالفا حول تعريف العوملة لكن على اتفاق بينهم على أا ظاهرة 

 من الكتاب العرب واملسلمني الذين اتفقوا على كوا ظاهرة إجيابية على عكس من عرفوها
  .سلبية مضرة باتمعات اإلسالمية والعربية 

استلهمت تعريف العوملة من "  Anne Marie Burley بوريلآن ماري " فهذه الكاتبة 
 The end of املعروفة بنهاية التاريخ  Francis Fukuyamaفوكويامانظرية فرنسيس 

Historyج ثالثة أنساق هي  أن هذه األخرية تعد نتاحد املرتكزات احلضارية للعوملة فقالت أ
 وأن البديل هو عصر األمم  The age of Nationsانتهىأن عصر األمم و القوميات قد 
 لنصل إىل اإلطار الثالث Global age of Humanity  A اجلديدة عصر كوكب اإلنسانية 
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 إستراتيجي لأللفية اجلديدة الذي -لتاريخ هو اإلطار اجليوواألخري الذي يعرب عن اية ا
تقوده العاملية الليربالية اليت تتجسد يف االنتشار الكوين للدميقراطية وظهور منظمات األمن 

  .)1(اجلماعي ملساعدة  التوجهات الدميقراطية من الربوز
 حيث وهاييت العراق إننا جند هذا املفهوم للعوملة قد ظهرت ارهاصاته  األوىل يف كل من

 صدام حسني * وعلى رأسه الرئيس الشهيدطاحة بالنظام السياسي يف العراقأن مطلب اإل
كان مطلباً علنياً و اندرج يف سياق تطبيقات العوملة حتت غطاء قرارات جملس األمن و إنشاء 

كما " ة اإلطاحة باألنظمة املارق" حتالف دويل من الغرب لتحقيق مقولة الرئيس بوش االبن 
   . (OAS )مت نفس الشيء تقريباً يف هايييت عن طريق ما مسى مبنظمة الدول األمريكية 

راع و التفوق و اهلزمية يف إطار املرتكز ـرباً عن نربة الصـفهذا التعريف جاء مع
رية صمويل ـا هو شائع يف نظـاحلضاري الثاين للعوملة و هو صدام احلضارات كم

 ، و يظهر ذلك من  Samuel Huntington  The clash of civilizationsهنتغنتون  
خالل إعالن إنتصار الليربالية  مبا حتمله من أفكار متشبعة بالقيم املسيحية الغربية القائمة على 
أفكار و نظريات هيجل و كانط اليت راهنت على انتصار الليربالية الغربية أو اجلانب العقالين 

  . ب غري العقالين لإلنسان قد إنتصر على اجلان
إن هذا التعريف للعوملة على أا تعرب عن راهن العالقات الدولية املتأزمة لصاحل الدول 
الغربية بداية من عهد االستعمار القدمي إىل عصر االستعمار اجلديد و كأن التضحيات اليت 

                                                           
ظيم الدويل املعاصر دراسة يف العالقات اجلدلية مببدأ املساواة يف السيادة مفهوم العاملية يف التن " :جاسم حممد زكريا/ د - )1(

 .444، ص 2001 رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة عني مشس، سنة ،"وفلسفة احلكومة العاملية 
مار وحترير لقد حول مشهد حماكمة وإعدام الرئيس صدام حسني بعد ذلك من حيث توقيته وطريقته إىل شهيد ملقاومة اإلستع *

بلده احملتل بعد أن صور وحوكم على انه ديكتاتور وجزار شعبه حىت ولو كان يف ذلك جزء من احلقيقة لكن الشهادة جتب ما 
جبهة الصمود والتصدي يف  قبلها وإجنازات الرئيس الشهيد لصاحل شعبه ودولته السيما يف جماالت السيادة لفقد كان حبق متبوءا

ة يساهم بدون تردد يف احلروب العربية اإلسرائيلية ومساعدة الشعب الفلسطيين وهو الدولة الوحيدة اليت وجه األطماع األمريكي
 صاروخ كما انه هو الدولة الوحيدة اليت أعلنت حتدي اكتساب 12ضربت العمق اإلسرائيلي مباشرة من بغداد إىل تل ابيب ب

 مت تدمري مفاعله النووي من طرف أمريكا باسم إسرائيل  فهذه اإلجنازات التكنولوجيا النووية اليت عندما وصلت إىل اخلط األمحر
السياسية والعسكرية وكذلك العلمية واالقتصادية ال ميكن أن متحوها وتزيل إجيابياا بعض األخطاء يف تسيري دواليب الدولة من 

ابيات العراق يف عهد الرئيس صدام حسني أي اجلانب الدميقراطي خاصة إذا علمنا أن كثرية األنظمة العربية ليس هلا من إجي
شيء بينما سياستها حتفل بأخطاء أكثر خطورة يف جمال تسيري دواليب الدولة من اجلانب الدميقراطي ورغم ذلك مل تعتربها 

حيان أا أمريكا دوال مارقة أو عدوة، بل بالعكس فإن الدراسات األمريكية واستطالعات الرأي األمريكية تعتربها يف بعض األ
  .مشجعة دميقراطيا ال لشيء إال ملسايرا السياسة األمريكية
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 القدمية ما قدمتها الشعوب لنيل استقالهلا قد ذهبت أدراج الرياح و أن اهليمنة و السيطرة
زالت مستمرة و سوف تتكرس أكثر مستقبالً يف مرحلة العوملة اليت حلت رحاهلا مؤخراً ، 
و هلذا فإن التعريفات العربية و اإلسالمية اليت أوردناها سابقاً للعوملة جاءت كرد فعل عن 

يجية التعريفات املخيفة للعوملة من الكتاب الغربيني ال سيما املنظرين منهم للجيواسترات
  .األمريكية خاصة و الغربية بصفة عامة كما و ضحناها يف الفصل األول من الرسالة 

 الذي عرب thomas freidman" توماس فريد مان " ويقترب من هذه التعريفات أيضاً 
قوى وبني كل ما هو عريق وأصيل عن العوملة كحتمية للصراع بني األحدث واألسرع واأل

 Theالزيتونوشجرة  " LEXUS"رة األمريكية االفخم املسماة عرب عن ذلك برمزية السياو

olive tree  )1(.   
فهذا التعريف ال خيرج عن دائرة صدام احلضارات وأن العوملة تشكل حتدياً جديداً 

  . الغربية السيما اإلسالمية منهاللمجتمعات غري
النتظار النهائي و تلكم هي بعض التعريفات الغربية اليت جعلت من العوملة مرحلة إعالن ا

أن على مناوئيها إال أن يعلنوا سلم الشجعان و يرموا املنشفة على حلبة الصراع معلنني هزمية 
أفكارهم واالنطواء حتت العوملة لكن هناك تعريفات غربية أخرى ال تعكس نرة التحدي 

اس يف هذه بل تعرف العوملة من جانب اقتصادي حبت ألن العوملة أول ما طلت وتلمسها الن
حيام االقتصادية فرسخت التعريفات االقتصادية ا أكثر من غريها، ويف هذا املضمار 

 العامل على مستوى العمق اإلنتاجي بعد أن كانت على مستوى لةرمس"عرفت العوملة بأا 
أي أا متثل االنتقال من عاملية دائرة التبادل و التوزيع إىل عاملية دائرة " النمط و مظاهره 

اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ذاا أو هي بداية توسع اإلنتاج الرأمسايل و قوى اإلنتاج و نشرها يف 
  .كل مكان مناسب خارج جمتمعات املركز األصلي و دولة إىل دول اهلامش و احمليط 
اقتصاد " فهذا التعريف و تعاريف كثرية مماثلة له تعتمد على اجلانب االقتصادي فعبارة 

رحلة الراهنة هي العنوان الذي خيتصر العوملة اليت انطلقت يف األساس من يف امل"السوق 
 إن هذه التعريفات االقتصادية للعوملة ال تضعها يف سياق )2(مؤشرات و معطيات اقتصادية

 وأن العوملة تقدم  L'interdependanceالصدام والصراع بل يف إطار االعتماد املتبادل 
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ذلك أن االستثمار األجنيب . )1(ذي يشكل جوهر الظاهرةخدمات فردية موجهة للفرد ال
 العاديني يف هذه اتمعات و لو عن طريق داملباشر يف دول العامل الفقري ستفيد منها األفرا

أجور ضعيفة لكن أحسن من انعدام األجر أصالً كما يستفيد منها الفرد يف شىت أحناء العامل 
  .القتصادية يف إطار التبادل و ليس الصراع عن طريق تشكل جزءاً من الدميقراطية ا

ليس  قبوهلا هي مقولة صحيحة نسبياً وإن مقولة العوملة اإلقتصادية حتمية تارخيية البد من
الية العاملية بدأ يدخلها مطلقاً ، ذلك أن القول بأن العوملة متثل اإلعالن النهائي النتصار الليرب

ة كدولة قوية اقتصادياً على املستوى العاملي وأن  من خالل ظهور الصني غري الرأمساليالشك
الدول و األنظمة الغربية أصبحت تترجاها يف أن تترك هلا بعض املساحات و لو الصغرية يف 
السوق العاملية مما يتناىف مع مبدأ اقتصاد السوق الذي تقوم عليه العوملة االقتصادية ذاا ، بل 

ة الصيين أن خيفف من ديد الصناعات النسيجية أن أوروبا جمتمعة طلب من وزير التجار
الصينية ملثيالا يف أوروبا اليت أعلنت إفالسها و قد حاول االحتاد األورويب مساومة الصني 
يف البداية بغلق األسواق األوروبية يف وجه الصناعات النسيجية الصينية فهددت الصني 

 األوروبية مما Air-Busه شركة إيرباص  بغلق سوق الطريان املدين للصني يف وجاألوروبيني
شكل انتكاسه النتصار الليربالية الغربية و كذلك األمر بالنسبة ألمريكا و ما تواجهه يف 
احلديقة اخللفية هلا من بروز قيادات وطنية ضد الليربالية األمريكية والعوملة يف كل من بوليفيا 

 يف خمتلف اإلنتخابات نيع لليرباليني األوروبيوفرتويال والربازيل واألرجنتني وما نراه من تراج
لندا نتيجة رفض االشتراكيني له وهض الدستور األورويب يف كل من فرنسا ورفبدءا من 

  . ريين يف كل من أسبانيا و إيطالياكذلك فوز األخو
وأن ما يعانيه مشروع العوملة من انتكاسات متتالية يف العامل اإلسالمي الذي نشأ به تيار 

ري من الدول العربية كالسعودية  رافض له بداية من العراق و املقاومة الشديدة له و يف كثعام
مصر واجلزائر و فلسطني اليت وجدت ا حركات إسالمية مناوئة للعوملة الثقافية خاصة و

  .  وهلذاجتري حماربة هذه احلركات املعتدلة حتت غطاء اإلرهاب اليت هي منه براء
  

 .   مفھـوم النظـام الدولي الجديد:  المطلب الثاني
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نقصد بالنظام الدويل اجلديد ذلك اجلزء من العوملة الذي يتعلق مبستوى واحد منها هو 
املستوى السياسي خاصة بل حىت داخل هذا املستوى فان النظام الدويل اجلديد ينحصر دوره 

د اإلجرائية يف تنظيم عملية العالقات بني وحدات وأشخاص العوملة من حيث القواع
والقواعد املوضوعية ،وهلذا فان مفهوم النظام الدويل اجلديد يكون أداة من أدوات العوملة يف 

 خيضع ملنطقها وأهدافها سواء عند إقرار قواعد جديدة أو مبناسبة ومستوى من مستوياا فه
قائع واإلحداث تفسري القواعد القدمية املوجودة أصال فتتم عملية مالئمتها يف التطبيق على الو

  .بالشكل الذي خيدم إستراجتية العوملة باملفهوم السابق الذي عرضنا له
 بالدرجة األويل النظام ه وهلذا فإن مفهوم النظام الدويل اجلديد الذي نتناوله نعين ب

القانوين الذي يقوم على جمموعة من القواعد القانونية تشريعيه كانت أو عرفية أو قضائية 
  .القات اتمع الدويلاليت حتكم  ع

 وهلذا فإن املقصود بالتحديد مبفهوم النظام الدويل اجلديد هو النظام القانوين الدويل 
اجلديد الذي ينطلق من مصادر قواعد القانون الدويل أساسا وأشخاصه لكن حتت تأثري 

ها بإضافة املتغريات الدولية الناجتة عن آثار العوملة فإن هذه القواعد تتأثر من حيث مصادر
مصادر جديد ة كتقارير جلان التحقيق والتقصي وتقارير جمالس إدارة بعض املنظمات 
الدولية  املتخصصة مثل جملس الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أن هذا التغري ميس املصادر 
التقليدية للقانون الدويل من حيث ترقية بعض  املصادر من حيث دورها وفعاليتها كقرارات 

نظمات الدولية اليت أصبحت هلا إلزامية ذاتية نابعة منها وليس من عنصر خارجي عنها امل
كرضاء الدول اليت تطبق عليها من عدمه، وكذلك بروز املعاهدات الدولية الشارعة 
واكتساا القوة اإللزامية بغض النظر عن قيام الدول بإجراءات املصادقة عليها أم ال خاصة 

علقة ببعض ااالت كحقوق اإلنسان كما ال يصبح مهماً إعالن  الدولة تلك املعاهدات املت
 املعاهدة كما يرتقي شأن األحكام القضائية الدولية الصادرة عن احملاكم اجلنائية نانسحاا م

 الدولية كضابط ةالدولية املختلفة مما يعىن من ناحية موضوعية التأسيس لفاعلية املسؤولي
 النظام الدويل اجلديد من هذه الزاوية تكتسب قواعده أكثر فأكثر صفة للعالقات الدولية وان

القواعد الدولية اآلمرة  فأصبح يأمر الدول للقيام بأعمال واالنتهاء عن أخرى وخري مثال عن 
ذلك قرار جملس األمن بشان  العالقات بني احلكومتني السورية واللبنانية  الذي تضمن 

  . مع لبنان واالتفاق معه على ضبط حدودمهاةقات دبلوماسيتوجيه أمر لسوريا إقامة عال
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 إن القول بوجود نظام دويل جديد ال يعد شيئاً غري مألوف يف العالقات الدولية ذلك أن 
القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة سلوك اجتماعي على املستوي الداخلي للدول أو على 

فان التغري سنة طبيعية لكن درجة هذا التغري مستوي اتمع الدويل تتغري باستمرار وهلذا 
ا قد  القول أن هناك نظاماً قانونياً دولياً  قد غربت مشسه و أن نظاماً جديدينوالتحول ال تع
ن املالحظ انه خالل مسرية اتمع الدويل قد ولدت قواعد وماتت أخري بزغ  فجره أل

تمع الدويل إىل اجلديد من القواعد والبعض مازال مستمراً منذ الشرائع القدمية حلاجة ا
وطرح بعضها لعدم احلاجة إليها والتشبث بالبعض األخر ملالئمته  حاجة اتمع الدويل مبا 
طرا عليه من أفكار جديدة ذلك أن قاعدة الرق والعبودية واالستعمار كانت من قواعد 

ا كان مقبوال يف عهد النظام الدويل لكنها اآلن توارت وأصبحت تشكل جرمية دولية وأن م
احلرب الباردة وتوازن القوي من املعاهدات السرية انتهي يف ظل تطور تكنولوجيا 

  .)1(اخل....االتصاالت 
إن تغري قواعد النظام الدويل ووصفه باجلديد عرب عن مضمونه وحمتوياته الرئيس 

:  بقولةخروج القوات العراقية منهااألمريكي جورج بوش األب عيشة حترير الكويت و
العامل مقدم اآلن على نظام دويل جديد خيتلف عما كان علية الوضع يف ظل احلرب الباردة "

نظام دويل جديد يقوم على احترام قيم الدميقراطية ويعلي من شأن احترام حقوق اإلنسان 
  . )2("وتلعب فيه األمم املتحدة دورا بارزا يف خدمة السلم واألمن ودوليني

ئيس األمريكي األسبق عن تغري النظام الدويل ووصفة باجلديد ألنه ميس فهذا اإلعالن للر
جوهر القواعد القانونية اليت جيب أن حتكم العامل يف اال الدستوري واإلداري عن طريق 

 ااالت القانونية األخرى جيب الصهر مبادئ الدميقراطية مما يعين انتهاء الدكتاتوريات ويف
وق اإلنسان هذا عن اجلانب املوضوعي للنظام القانوين الدويل على أن تكون مكرسة حلق

اجلديد أما عن اجلانب اإلجرائي التنظيمي فإن األمم املتحدة مبختلف هيئاا وأجهزا 
سوف تستعيد املبادرة خاصة جملس األمن الذي كان عملة مشلوال باستعمال حق الفيتو يف 

ن النظام الدويل دة يشكل عنصراً النظام اجلديد، إتحظل احلرب الباردة فتطوير دور األمم امل
اجلديد يتماثل مع النظام الدويل التقليدي أوالقدمي يف كومل يشتركان يف الشق األول  

                                                           
 .417 ص رجع السابق امل، دراسة مقارنة تطبيقية–يقة النظام الدويل اجلديد بني الوهم واحلق " معلي ابر هي - )1(
 .417 نفس املرجع السابق، ص - )2(
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اليت تعين القبول بقواعد مشتركة وقيام سلطة قادرة على تطبيق "  وهو كوما نظاماً دوليا
  .)1(هذه القواعد
ك جمموعة عناصر متصلة بعالقات التأثري والتأثر أي مجع تعين كذل"  نظام "  ان كلمة 

مكونات خمتلفة من القواعد القانونية وتنسيقها بشكل جيعلها تكون بناءا متكامال أو تشكل 
نسقاً وأن عبارة الدويل أو العاملي يف بعض االستعماالت تعرب عن أن العالقات اليت تربط 

  .)2(يتم تعميم هذه العالقات إىل مجيع دول العاملمكونات النظام ليست أقلمية أو حملية بل 
فهي مسألة ضرورية وحتمية باعتبار أن جوهر النظام  الدويل قد تغري " جديد"أما كلمة 

 مبا يفيد اجتاهها لوحدة  اتمع البشري حنو اكتمال  اجلوانب االقتصادية واالجتماعيةمن
 Supra Nationalفوق القومية امتدادها إىل ما والدويل لتنامي الرابطة اتمعيةبناء اتمع 

 تكوين وإنشاء جمتمع عاملي جديد نتيجة تنامي بصددأي أن العالقات اجلديدة هي 
املعلومات واالتصاالت ،فإذا كان عامل ما بعد احلرب العاملية الثانية عامل األحياء واملدن 

عامل مابعد احلرب الباردة هو وزير خارجية أمريكا األسبق " برجيينسكي"املغلقة فانه حسب 
  .)3(عامل اتمع الواحد عامل الثروة العلمية اجلديدة وانسياب رأس املال الدويل

النظام القانوين البد أن يتجدد لتلبية التغريات اهليكلية الكبرية اليت نراها يف اتمع ف
ية اليت أثرت على ه القانونتالدويل بداية من ايار القطب الشيوعي كأيديولوجية ومنظوم

كثري من قواعد القانون الدويل وأنه بزوال هذه املنظومة بعد سقوط الدولة السوفياتية اليت 
 التابعة هلا باالستمرار يف تصفية هذه ب أن تزول من كافة الدول األخرىكانت متثلها جي

ه للتنمية ورخاء  التركة مما يؤدى إىل انتهاء الصراع الدويل  والسباق حنو التسلح وتوفري أموال
البشرية وحتول العامل حنو التكتالت االقتصادية وتغيري اخلريطة السياسية لكثري من الدول مثل 

  .يوغسالفيا وتشيكوسلوفاكيا وأملانيا
 إن جتاهل هذه التغريات الواقعية وعدم تغيري النظام القانوين الدويل يؤدي إىل إقرار 

ة أصبحت عاجزة وال جيوز أن يشكل القانوين الدويل الفوضى القانونية ألن القواعد القدمي
 التطور كعامل اعقبة أمام تطوير اتمع الدويل بل جيب أن يكون وسيلة وأداة تساير هذ

                                                           
 .35 املرجع السابق، ص: ريلسمارسيل  - )1(
فكرة النظام العاملي اجلديد ضمن جمموعة أعمال امللتقي الدويل النظام الدويل اجلديد ومصاحل دول  " :بوخاوة إمساعيل / د - )2(

  .97ص  . 1993 مارس 26- 24-كلية احلقوق جامعة البليدة " العامل الثالث 
 .55 ص1992 ي جانف، دار الثقافة اجلديدة، القاهرة،"مسرية النظام الدويل اجلديد قبل وبعد حرب اخلليج ":امحد شرف -)3(
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 إليقاف التقدم حنو النظام االقتصادي الدويل كعذرتغيري وال ينبغي التمسك بتحجر القانون 
  .)1(اجلديد

ديد بالنظر إىل مكوناته جعلت منه ليس جمرد أداة   إن بعض تعريفات النظام الدويل اجل
ووسيلة للعوملة بل جعلت منه مفهوماً قائماً بذاته يتمثل يف جمموعة احلقائق االقتصادية 
واالجتماعية واجلغرافية والسياسية اليت حتكم عالقات اتمع الدويل بكل أشخاصه 

حلقائق إن على مستوى تنظيم عالقات ومؤسساته وبكل القواعد القانونية اليت تعرب عن هذه ا
الدول و اتمع أو عالقات . الدول ببعضها البعض أي عالقات الدول باتمع الدويل ككل

  .)2( مبا يتطلب محايتها و آليات التنفيذ هلذه العالقاتالدويل بالطبيعة،
 و القانون تبيان العالقة بني النظام الدويل و اتمع الدويلعلى  إن هذا التعريف ركز 

الدويل و التنظيم الدويل وحسبه فإن النظام الدويل خيتلف عن اتمع الدويل لكون هذا 
األخري هو اإلطار الذي يشكل بنيان النظام الدويل وفقا حلقائقه، ولكن العالقة بينهما غري 

لتنظيم أما الفرق بني ا. ذلك أن النظام الدويل جيد جمال تطبيقه يف اتمع الدويل. منتظمة
الدويل والنظام الدويل فإن التنظيم الدويل ميثل التعبري املؤسسايت للنظام الدويل فهو إذا جزءا 
منه أو موضوعا من موضوعاته وأن الشق الثاين من النظام الدويل هو جمموعة القواعد اليت 

 اتمع صادقة عن حقائقتعرب عن حقائق اتمع الدويل وأن هذه القواعد قد ال تعرب بصورة 
املتضاربة بغض النظر عن قوى املتصارعة وتطلعاته ألا قواعد وصفية متثل مصاحل الالدويل و

مصدر هذه القواعد سواء تشريعات أو اتفاقيات دولية أو غريها من مصادر القانون الدويل 
  .)3(املختلفة اليت ما زالت مل تتخلص بعد من موازين القوة وألن القانون يعكس دائما ذلك

 إن القانون الدويل يف مرحلة التغيري حنو نظام قانوين دويل جديد حقيقة يعكس هذا 
التشوه والغموض يف حمتوى قواعده ويف تطبيقاته املزدوجة خاصة وأنه يف هذه املرحلة ما زال 
هناك تناقض بني تصرحيات القوى العظمى يف العامل وعلى رأسها أمريكا اليت تبشر بعصر 

وقراطية وحقوق اإلنسان وبني القواعد القانونية اليت تريد فرضها على أا البشرية والدمي

                                                           
وطنية للنشر والتوزيع،  الشركة ال،"من اجل نظام اقتصادي دويل جديد، حتديات جديدة للقانون الدويل ":حممد جباوي/ د - )1(
 .131 ص 1981زائر اجل
 .22املرجع السابق، ص :  أمحد شرف- )2(
، دراسة مقارنة بالنظام "نظام اهليمنة األمريكية و القضايا القانونية الدولية املعاصرة : "حممود السيد حسن داود/  د - )3(
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قواعد للنظام الدويل اجلديد وهي خمالفة متاما حلقائق اتمع الدويل الذي تبشر به، ويتجلى 
ذلك بصفة أوضح يف التطبيقات األمريكية اليت دشنت ا عهد النظام الدويل اجلديد من 

أرجاء العامل اإلسالمي خاصة مثل أفغانستان والعراق وفلسطني حروب أشعلتها يف كل 
والسودان وديد إيران وسوريا ويف لبنان وأخريا وليس آخر يف الصومال عن طريق إثيوبيا 
واملمارسات املفضوحة لسجن أبو غريب وحمتشد غوانتنامو وقاعدة باقرام  وسجون إسرائيل 

ظام العراقي أو الطالبان وتشجيع ممارسات أنظمة وتنصيب أنظمة ال تقل ديكتاتورية عن الن
ديكتاتورية أخرى يف دول العامل العريب واإلسالمي ويف نفس الوقت التهديد بإسقاط أنظمة 

ريب ومشال أفريقيا وتضرب حصارا اقتصاديا وماليا دميقراطية من عروش دول اخلليج العأكثر 
ن القيم الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان على احلكومة الفلسطينية املنتخبة دميقراطيا، فأي

  .من خطاب بوش و ممارسات سجاين دولته يف الدول واملواقع السابقة
إن هذه الثغرات و املمارسات اليت اقترنت بظهور مفهوم النظام الدويل اجلديد هي اليت 

الشيخ جعلت الكثريين ال يؤمنون به بل و يصفونه حبق باالستعمار اجلديد كما قال بذلك 
يوسف القرضاوى يف كتابه املسلمون والعوملة املشار إليه سابقا ،إن النظام الدويل اجلديد 
بالشكل الذي خترجه أمريكا ومن معها من الدول  الغربية على مسرح العالقات الدولية 
خاصة مع العامل اإلسالمي ما هو بنظام بل هو فوضى املفاهيم والسياسات وازدواجيتها مبا 

هدا جديدا لصراع احلضارات والديانات الذي تزكيه الكنيسة سرا وجهرا يف بعض يشكل ع
  . األحيان األمر الذي ولد موقفا رافضا له وهو ما سنتناوله يف املطلب املوايل

  

 :الموقف من العولمة والنظام الدولي الجديد: المطلب الثالث
 

 :الموقف من العولمة: األولالفرع 
 

، وأنه مهما  موقف غري سليم يف رأيناض العوملة نظرا لسلبياا هوإن اإلكتفاء مبجرد رف
كانت الظروف فإن عقارب الزمن ال ترجع للوراء وأن العوملة حقيقة جمسدة يف احلياة 
اليومية للفرد من خالل املزايا اليت وفرا وسائل اإلتصال احلديثة وتدفق املعلومات من خالل 

عية واحملطات التلفزيونية املتاحة جلميع البشرية واهلاتف وسائط متعددة من األقمار الصنا
واألنترنت وسرعة حركة رؤوس األموال واألشخاص فحىت وإن كانت هذه املزايا ليست يف 
متناول كل الشعوب وأن سلبيات العوملة حىت ولو كانت هي كثرية أيضا فإن مكاسب 

 العوملة ليست كلها عورة فترفض أن" العوملة للبشرية ال ميكن إنكارها وأنه على مقولة 
بل جيب اعتبارها ظاهرة جديدة ومتجددة بفعل ديناميكية احلوار " وليست كلها ثروة فتقبل
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والنقاش الذي طرحته وأن اجلانب العسكري العنيف فيها بدأ ينحصر من جتربة العراق 
ك شكل جلما والرأي العام العاملي الذي تشكل للتنديد ا حىت من أمريكا ذاا وأن ذل

إلندفاع احملافظني اجلدد من التورط يف بؤر نزاع جديد مثال يف إيران بفعل الربنامج النووي 
الذي يشكل منوذجا إجيابيا حملاورة الغرب يف إطار مفاهيم العوملة حبذا لو حتتذي به باقي 

ألمريكي يف كذلك تردد املوقف اوالدول اإلسالمية اليت هلا إمكانيات امتالك هذا الربنامج ، 
من استعمال القوة ضد التجارب النووية " جون بلوتون " هاجملس األمن ودعوات ممثل

  .2006الكورية الشمالية خالل شهر أكتوبر 
إن ظاهرة العوملة باعتبارها ظاهرة متجددة مازالت مل تستقر على مفهوم واحد ومازال 

بشأن " بوتن" صريح الرئيس الروسي الصراع مل حيسم بعد لصاحل اللبريالية العاملية ذلك أن ت
ديد إيران بعقوبات عسكرية عن طريق جملس األمن وإعالنه بأن السباق حنو التسلح مازال 
مل ينته بعد ، مما جعل قادة البيت األبيض يعيدون ضبط عقارب ساعام على هذا اإلعالن، 

حتادية وأحد زبائنها ومن دالالت هذه التغري أيضا صفقة األسلحة األخرية بني روسيا اإل
القدامى وهو اجلزائر فسر من طرف الدوائر األمريكية وتوابعها يف املغرب على أنه رجوع 

  .ألجواء احلرب الباردة على األقل سياسيا يف منطقة مشال أفريقيا
وهلذا جيب أن نكون أبناء زماننا ألننا ال نستطيع وقف الزمن من احلركة فإن كنا 

فإنه ليس مبقدورنا وقفها رد ذكر مساوء العوملة  واالكتفاء عند هذا عاجزين عن املسرية 
  : احلد حىت ال ينطبق علينا قول الشاعر 

 ما لزماننا عيب سوانا  نعيب زماننا والعيب فينا
إن العوملة مليئة بالفرص اإلجيابية فعلينا أن نكون واعيني مبوقعنا يف العوملة وحنسن التموقع 

رص املتاحة بأكرب قدر ممكن ونعمل على جتنب املخاطر اليت حتيط بنا بنية لالستفادة من الف
بذل أكرب جهد ممكن وال نكون كاثورا ألسود الذي جير إىل ساحة مصرعه من فارس ماهر 
كما فعل النظام العراقي الذي جر إىل ساحة الكويت فكان مقتله وهو على ظلم ألهلها 

م إيران يف امللف النووي الذي يسريونه وسط وأهله، بل جيب أن نكون على حكمة حكا
تالطم األمواج العاتية حوهلم لكن سفينتهم تصل إىل شاطئ النجاة بنجاح كبري كما تدل 
مؤشرات إدارما لألزمة النووية مع الغرب ذلك أم اختاروا اللحظة واملكان املواتيني 

 أفغانستان وخاصة يف العراق للجهر بربناجمهم النووي حيث رأس احلربة أمريكا متورطة يف
سخنت رحى املقاومة وقت مل يدخل شيعته املتشيعني إليران أكثر من تشييعهم لوطنهم ويف 
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مثل هذه اإلستراتيجية ميكننا أن ب، فورياسمريكا بتدعيم من إيران خفيه عرب السنيه على أ
ة  رابطة اجلامعات ندير الكفة لصاحلنا وجبملة من التدابري األخرى مثل ما انتهت إليه ندو

  .)1(اإلسالمية حول اإلسالم والعوملة 
 : الموقف من النظام الدولي الجديد: الثانيلفرع ا

 

بصفة له إن املوقف العام من النظام الدويل اجلديد غري مؤيد له حىت ال نقول أنه رافض 
ثل هدم جذرية وهو يعتمد يف ذلك على أنه عدى األحداث واملتغريات الواقعية واملادية م

حائط برلني وحترير الكويت وزوال احلرب الباردة فإن البشرية مل تشاهد ميالد قواعد قانونية 
جديدة تدعم حقوق اإلنسان والشعوب املقهورة بل أن الناس فتحوا أعينهم على ممارسات 

دخل  املتعلقة بقواعد ت43ختالف قواعد القانون الدويل السيما مليثاق األمم املتحدة يف املادة 
 املمارسات األمريكية املعتمدة واألمن الدوليني، وأم تأكدوا منجملس األمن حلفظ السلم 

على فكرة النظام الدويل اجلديد أن فيه كثري من التجاوزات واغتصاب إختصاص األمم 
املتحدة وجعلها جمرد غطاء وآداه إلضفاء الشرعية على احتالل بلدانا متتعت باالستقالل حينا 

هر مث رجع هلا اإلستعمار يف ثوب النظام الدويل اجلديد، وأنه على مستوى األحداث  من الد
املتغريات الواقعية واملادية فإن كان حائط برلني قد سقط فإن حائط فلسطني قد بين مبباركة 

  . توحدت فإنه مت تفتيت يوغسالفياأمريكا وإذا كانت أملانيا قد
حة وزير خارجية أمريكا األسبق هنري كيسنجر العراق يف الطريق إىل ذلك طبقا لنصيو

 على أن ذلك هو املخلص ألمريكا من تورطها يف 2006لبوش االبن خالل شهر مايو 
، و أن احلرب الباردة بني الشيوعية و الرأمسالية إذا انتهت فإن حربا صليبية باردة )2(العراق

سالمي تأججت فيما عرف أحيانا وساخنة أحيانا كثرية بني الغرب املسيحي والشرق اإل
  .باحلرب على اإلرهاب

كما أن اهلوة بني الفقراء و األغنياء و اهلجرات البشرية غري القانونية لشباب اجلنوب حنو 
الشمال طمعا يف غد أفضل نتيجة استمرار ب خريات بالد اجلنوب من طرف الشركات 

الحتباس احلراري اليت ترفض املتعددة اجلنسية واختالسات احلكام، وكذلك قضية البيئة و ا
أمريكا االلتزام بأي معاهدة بشأما ألن ذلك حيد من حريتها االقتصادية ، فهذه السلبيات 
جلبت للنظام الدويل اجلديد أعداء من الغرب ذاته فيما يسمى خبصوم العوملة الذين ال 

                                                           
 .43لتفاصيل أكثر حول تدابري إعالن عمان يف مرجع اإلسالم والعوملة ، املرجع السابق ، ص  ارجع - )1(
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املي إال نظموا حركات يتركون بلدا تنعقد فيه قمة الثمانية الكبار ومؤمتر دافوس لالقتصاد الع
" السالم األخضر" إحتجاجية عنيفة يف ذلك البلد من أمثال املنظمات غري احلكومية 

حىت أصبح املنظمون هلذه اللقاءات الدولية ينؤون ا إىل "  وصحافيون وأطباء بال حدود"
 العربية اجلزر الطبيعية البعيدة عن أنظار املناوئني هلا أو ينظموا بواحات الديكتاتورية

 حيث ال أو غريها) مراكش( أو املغرب  ) خ شرم الشي(أو مصر  ) البحر امليت(باألردن 
يقوى املناوءون على حتمل قمع األجهزة البوليسية اليت مصري من يسقط بني خمالبها إما املوت 

  .أو الشلل 
يمنة  هذا و أن فريقا آخر من الرافضني للنظام الدويل اجلديد و يصفونه بنظام اهل-

األمريكية و يصفونه بأنه ليس بنظام بل فوضى وليس بدويل بل أمريكي حىت ظهر مصطلح 
وأنه وليس جبديد بل رجعي و ذلك بالنظر إىل غياب تأثريه "  العالقات الدولية ةأمرك" 

اإلجيايب بتحقق جزء من نبوءاته املتمثلة يف قيام اتمع الدويل ذي املصري الواحد حيث يشعر 
اد بأم يف جمتمع مترابط و متناسق و إن تعددت أشكال السيادات الوطنية اليت ينتمون األفر

  .إليها على مقولة برجينسكي السابقة
كذلك غياب احللول اجلماعية املتفق عليها على املستوى الدويل للمسائل املشتركة و

لبيئة وحوار احلضارات ظة على ااالجتماعية واحملاف مثل مسائل التنمية االقتصادية ولإلنسانية
، إضافة إىل غياب ترقية سياسات الدول ليتحول اتمع الدويل والثقافات وحقوق اإلنسان

  .إىل وحدة دولية حقيقية مؤسسة على قيم العدالة و احلرية و التضامن 
 Nouveau Désordre(فوضى دولية جديدة "ولذا يصدق أن نطلق عليه مسمى 

International ( بيري ويس حسب تعبري )Pierre Weiss ()1(أو مسمى  ) بدعة النظام
حسب مارسيل )  L Envention Du Nouvel Ordre international( )الدويل اجلديد

  .)Marcel Merle ()2(مريل 
إن ما يسجل على النظام الدويل اجلديد من عيوب مستمدة من املمارسة األمريكية 

جز هذه السياسة إنصاف القضية الفلسطينية بالقدر الرمسية خاصة من ازدواجية املعايري و ع

                                                           
(1)  - Pierre Weiss " relations internationales : le nouvel ordre Mondial , traveaux 

diriges, eyrolls univesite’  collection sceiences  politques , 1993 p : 10-12 
(2)  - Marcel Merle " La Crise du golfe et le nouvel ordre international " 

economica Paris – 1991 , p 21.   
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الذي أنصفت فيه الكويت بل تعدت ذلك إىل االعتداء على العراق و احتالله مما ولد قضية 
أو نزاعا جديدا يف العالقات الدولية عرف حبرب اخلليج الثالثة بني العراق و أمريكا اردة 

  .من كل شرعية
ت صحيحة وتشكك يف مصداقية النظام الدويل اجلديد إال غري أنه بقدر ما أن هذه احلاال

أا ال تستطيع أن تنفي وجوده ذلك أن حقيقة التغري الذي حصل يف العالقات الدولية بعد 
 هذه التغريات باإلجيابية أو السلبية ماية احلرب الباردة ال ميكن أن ينكرها جاحد، أما تقيي

 ذلك أن بعض اإلجيابيات احملققة والقائمة على فهذه مسالة أخرى ال تنفي وجود الشيء،
مرتكزات النظام الدويل اجلديد واألكثر مالئمة و موافقة ألحكام القانون الدويل تشكل نواة 
 أو بداية متعثرة لنظام دويل جديد لكنها تعترب مقومات أساسية له تتطور مستقبال أكثر حىت

ق السيادة املقيدة بدال من السيادة تكرسه كنظام كامل له بعض املقومات كترسيخ نطا
املطلقة اليت استغلتها األنظمة الديكتاتورية على أساس أن ما جيري داخل حدود الدولة شأن 
خاصا ليس للعامل اخلارجي رأي فيه، لكن بتقييد السيادة املطلقة و تأسيس السيادة املقيدة 

ذلك "  suzrainete" دات نشأ ما ميكن أن يتطور مستقبال إىل نظام تعدد مستوى السيا
املفهوم القدمي للسيادة يف عهد اإلقطاعيات بأوروبا حيث كانت السيادة موزعة بني 

  .اإلقطاعي داخل إقطاعيته حتت رقابة امللك أو اإلمرباطور
إال أن التخوف أن تتحول األنظمة الديكتاتورية كتحريف للسيادة املقيدة إىل اإلنصياع 

لعظمى ال سيما ألمريكا يف كل ما تطلبه منها لكنها متارس سيادة للسيادة املطلقة للدول ا
مطلقة أشد على مواطنيها يف قمعهم و إهدار حقوقهم مع غض النظر عن ذلك من طرف 
القوى العاملية املهيمنة مما ميكن وصفه بأن الشعوب يف هذا املستوى الثالث للعالقات الدولية 

 شعوبه عبيدا للعبيد و هذه مرحلة مل تعرفها البشرية الذي يطلق عليه العامل الثالث وأصبحت
  .)1(حىت يف عصر ازدهار العبودية على مقولة الدكتور حممد بن عبد الكرمي اجلزائري

 هذا التخوف و إن كان مشروعا إال أن السيادة املقيدة ال ختلو من فائدة خاصة فيما -
ان بإبعاد هذه احلقوق من جمال يتصل مببدأ التدخل ألسباب إنسانية كحماية حقوق اإلنس

رار الذي ـد ذلك القـاص الدويل ، كما أكـاالختصاص الداخلي للدول إىل االختص

                                                           
 .171، ص 2005دار هومة اجلزائر " العوملة واإلرهاب من منظور إسالمي : "حممد بن عبد الكرمي اجلزائري/  د- )1(
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 13/9/1989بتاريخ " اك دي كومبستل ـسان ج" دويل يف ـانون الـد القـاعتمده معه
 "Saint Jacques De Compostelle" )1(.   

حقوق اإلنسان بفصل تبعيتها يف مرحلة التقييد لسيادة الدول يف جمال محاية هذا  إن 
احلماية من جمال االختصاص الداخلي لصاحل جمال االختصاص الدويل بدون شك يشكل 
انتقاصا من سيادة الدول املطلقة لكنه انتقاص إجيايب جاءت به أحكام النظام الدويل اجلديد 

 أن تدخل اتمع يعينالذي  )  Le Principe De Subsidiarité(مؤسس على مبدأ املناوبة 
الدويل باملساعدة داخل دولة معينة نيابة عما كان جيب على الدولة القيام به لكنها عندما 
عجزت عن ذلك أو تقاعست بإرادة مبيتة فإن تدخل اتمع الدويل يكون بغرض محاية 
الضحايا و عدم تركهم بال مساعدة الذي يشكل انتهاكا حلق احلياة الذي هو أساس حقوق 

  )2(إلنسان األخرىا
دمار الشامل ــ كما أن من مقومات النظام الدويل اجلديد مراقبة انتشار أسلحة ال-
دمري املتبادل املؤكد ــذي أطلق عليه سياسة التـدم اإلخالل بتوازن الرعب الـوع
)m.a.d(Mutuel Assured Destruction)3( فهذه املسألة من الناحية النظرية جد إجيابية 

عل الدول تتوقف عن سباق التسلح وإهدار أموال طائلة، البشرية حباجة هلا للبناء ألا جت
لكن مع مالحظة أنه من الناحية العملية فإنه جيب أن تتخذ . وليس لتكديس وسائل الدمار

خطوات جريئة لتدمري املخزون من األسلحة النووية لدى الدول اليت حتوزها ويف نفس الوقت 
ن اكتساا كما هو حال مطالبة إيران حاليا بالتخلي عن برناجمها منع الدول اجلديدة م

النووي و ترك القوة النووية اإلسرائيلية حىت بال رقابة دولية، أو ما حدث للعراق من تدمري 
أي اختاذ أسلحة الدمار . شامل و احتالل للبحث عن أسلحة نووية ثبت أا غري موجودة 

فهذا توظيف سيء إلجيابيات النظام الدويل . ى منابع الطاقةالشامل ذريعة لسياسة السيطرة عل
  . اجلديد 

                                                           
 .63 ص 1996القاهرة " التدخل الدويل ومأساة البوسنة و اهلرسك : "  صالح شليب/  د - )1(
 .26املرجع السابق ، ص :  حممود السيد حسن داود/  د - )2(
ضمن " مفهوم التسلح الدويل يف بداية القرن اجلديد واتصاله باألوضاع يف الشرق األوسط : " حممد إبراهيم شاكر/  د - )3(
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 وأخريا فإن املقوم الثالث ملبادئ النظام الدويل اجلديد الذي ظهر بقوة مبناسبة حرب -
اخلليج الثانية هو مبدأ الردع الدويل ملنع العدوان عن طريق تفعيل األمن اجلماعي وأحكام 

م املتحدة، وما نتج عن ذلك من وضع حد للعدوان الذي وقع الفصل السابع من ميثاق األم
على الكويت بتحريرها وإقامة املسؤولية الدولية على العراق نتيجة خمالفته لقواعد القانون 
الدويل اإلنساين وكذلك الشأن بالنسبة للقادة الصربيني نتيجة جرائمهم يف إقليم البوسنة و 

  .اهلرسك و كوسوفو 
ليت أنزلت باملخالفني لقواعد القانون الدويل اإلنساين يف هذين املثالني و  إن العقوبات ا-

ذلك أن البعض كان  .)1(غريمها أضافت مكسبا جديدا لقواعد القانون الدويل التقليدي
يشكك يف وجود قانون دويل أصال نظرا لغياب عنصر اجلزاء فيه و أن اجلزاء هو يف بديهيات 

و من هنا . ن خصائص القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة ملزمةالدراسات القانونية خاصية م
فإن أمهية قواعد الردع الدويل ملنع العدوان عن طريق األمن اجلماعي شكلت استكماال للبناء 
القانوين املتماسك لقواعد القانون الدويل الذي كان ينقصه وأن قواعد النظام الدويل لعبت 

 الكبرية، فاألمهية هي يف إقرار املبدأ أما تفاصيل تطبيق العقاب دورا إجيابيا يف سد هذه الثغرة
كجزاء عن املسؤولية الدولية بالقدر املتناسب مع الضرر ومسألة االزدواجية يف توقيع 
العقوبات على إسرائيل اليت مل جيرأ اتمع الدويل على تطبيقها عليها رغم كثرة القرارات 

 وتطبيق 1967ن احتالهلا و ضمها لألراضي العربية احملتلة سنة الدولية اليت تدين هذه الدولة ع
 وممارساا العنصرية فهذه مسائل وإن كانت مهمة وتؤثر على مصداقية النظام 442القرار 

الدويل اجلديد السيما من رافضيه الذين يدخلون من هذا الباب دائما النتقاده ورفضه، إال أن 
ا بصدد بداية هذا النظام الذي ولد بطريقة قيصرية وعندما هذه األمور يتكفل ا الوقت ألنن

يفطم ويشتد عود قواعده يقف اتمع الدويل عند هذه التفاصيل واحملطات، ذلك أن قواعد 
النظام الدويل اجلديد سوف تربز أكثر مستقبال وتدعم بقواعد جديدة ترفض االزدواجية اليت 

س نوعا من هذا االجتاه بفعل املقاومة اليت تنتشر هنا تطبع املمارسات حاليا ولعلنا بدأنا نتلم
وهناك السيما يف العراق وفلسطني ولبنان، فألول مرة يصدر بيان عن وزيرة اخلارجية 

باالشتراك مع وزير اخلارجية للمملكة العربية السعودية سعود " كوندليزا رايس"األمريكية 
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لالنسحاب من " أوملرت" إسرائيل  يرفض سياسة رئيس وزراء 2006 /18/01الفيصل يوم 
جانب واحد وتعيني حدود الدولة الفلسطينية باإلرادة املنفردة ، فهذا التطور يف املواقف 
الدولية قد يصل إذا استمر إىل رفع الطابع اإلزدواجي عن تطبيق قواعد النظام الدويل اجلديد 

ن ذلك ليس حكرا على أمريكا ويكرس حللم الدولة العاملية و احلكومة العاملية أن يتحقق أل
وأنه ليس مبقدورها وحدها أن تقيمه إذا رفضته باقي األمم والشعوب كما أنه ليس 
باستطاعتها أن تقف حجر عثرة لتحقيق الصورة املقبولة للنظام الدويل اجلديد من طرف 

باردة األمم والشعوب، ألن هذه الفكرة بإقامة نظام دويل جديد ليست وليدة انتهاء احلرب ال
بانتصار أمريكا بل ترجع إىل أيام احلرب العاملية الثانية، وإمنا أمريكا انتهزت فرصة وفرا 
األحداث والوقائع الدولية ألن تعلن ميالد نظام دويل جديد وتتربع على عرشه و توجهه 

دم حنو لصاحلها مبناسبة حرب اخلليج الثانية ، إال أن أمريكا مل جتد الطريق مفروشا بالورد للتق
زعامة العامل بدون منازع ، فبعد حرب اخلليج الثانية مباشرة و قبل دخوهلا يف احلرب الثالثة 

كما مستها أمريكا " أوروبا العجوز " وقفت هلا قوى أخرى يف الطريق مثل فرنسا و أملانيا 
ومل تستطع استصدار قرار من جملس األمن يفوض هلا احتالل العراق، فتراجعت أمريكا 

 .ة للوراء إلعادة حساباا يف قيادة العاملخطو
لكن النظام الدويل اجلديد مل يعد ومل يكن حكرا على أمريكا ومن تشيع هلا بل هو أمل 
اجلميع اكتسب قدرا بينا من التأييد الذي بلغ نفوذه وتأثريه ألخذه على حممل اجلد ألنه يهيئ 

الدوليني، وهذا بإلغاء النظام الدويل القدمي منهجا ممتازا حنو املشكلة املركزية للسلم و األمن 
 .)1(وإحالل نظام آخر جديد حمله بدال من ترميمه أو ترقيعه

إن الدولة العاملية كهدف للنظام الدويل اجلديد نستقر عليها أمره يف النهاية ما زالت له 
نت أشواط بعيدة حىت نصل هلذه املرحلة لكن بوادرها بادية للعيان حاليا حىت وإن كا

تصرفات الدولة اليت تظهر اآلن وكأا حكومة عاملية واقعية تأيت وفق رؤيتها اخلاصة للعدالة 
وأهدافها ومصاحلها اخلاصة، فهذا مرحليا فقط وأن الدولة العاملية سوف تتطور رؤيتها 

                                                           
، ترمجة و تصدير و تعقيب الدكتور عبد اهللا العريان، دار النهضة العربية، "النظام الدويل و السالم العاملي : "  إينيس كلود- )1(

  .542القاهرة، بدون سنة نشر، ص 
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للحكم الراشد والعادل مبا فيه املصلحة العامة أيضا ووفقا لرغبات املشاركني معها وطبقا 
  .)1(ادئ القانونية عندما تثبت على تفسري معني يف إطار احملافظة على الكون من الفناءللمب

 إن الصورة اليت عليها اتمع الدويل حاليا يف إطار قواعد النظام الدويل اجلديد 
وممارسات الفاعلني فيه السيما أمريكا جتعلنا نصفه بأنه مياثل ما هو موجود يف بعض الدول 

ا عن طريق حالة الطوارئ بصفة مستمرة، فإن تسيري شؤون العالقات اليت تسري شؤو
الدولية واتمع الدويل حاليا يف إطار النظام الدويل اجلديد هو حالة طوارئ دولية بقواعد 
استثنائية ختالف يف بعض احلاالت املبادئ املستقرة والقواعد العامة، وبطريقة استثنائية كذلك 

بيق وتقييد احلقوق واحلريات وانتهاك حقوق الدول والشعوب من حيث ازدواجية التط
أحيانا إىل حني رجوع حالة التوازن للعالقات الدولية حتت تأثري بروز قوى مناوءة للقوى 
املسيطرة حاليا وبفعل كفاح الشعوب واملقاومة ويأمل كذلك أن تظهر ثقافة وفكر السلم 

 مثل أمريكا لتعاقب حكامها املتطرفني حىت ال واإلنسانية لتوعية الشعوب يف الدول املارقة
يصل لسدة احلكم فيها ويف غريها إال من يكون واعي حبتمية نظام دويل جديد لصاحل 
البشرية كلها و يتحقق احللم، وقد بدأت تظهر بعض من ذلك حىت يف الواليات املتحدة 

ي اليت فاز ا األمريكية نفسها خالل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس األمريك
سياسة احملافظني اجلدد ألجل نبذ الدميقراطيون طبقا لربنامج سياسي وانتخايب اعتمد على 

ة العالقات اخلارجية نترميم وجه السياسة اخلارجية األمريكية كما صرح به رئيس جل
 عند تنصيب رئيسة الكونغرس اجلديد 05/01/2007األمريكية يف الكونغرس اجلديد يوم 

  . "Nancy Pelosy" "نانسي بيلوسي"ة يف التاريخ األمريكي ألول مر
    

ي ــام الدولـــي للنظـونـالمضمون القان: المبحث الثاني
 :ةـــج الثانيـــالجديد كإطار إلدارة حرب الخلي

 

بغض النظر عن اختالف املفاهيم اليت أعطيت ملفهوم النظام الدويل اجلديد و املواقف 
س جتاذبه من طرف نظريات سياسية متضاربة و استعماله يف إطار املختلفة منه اليت تعك

استراتيجيات دولية غري متجانسة يف األهداف ويف طرق إدارة األزمات الدولية، إال أن أزمة 
أو حرب اخلليج الثانية و عالقتها بالنظام الدويل اجلديد الذي وجد مناسبة واقعية يتجسد من 
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ت هلذه األزمة من تلمس املظاهر واملالمح القانونية هلذا خالهلا ساعدت التحليالت اليت مت
النظام اجلديد بشكل يزيل نوعا ما الضبابية اليت صاحبت التنظري له من خالل التصرحيات اليت 

ية الذين أحسنوا يطلقها القادة السياسيون واإلستراتيجيون قبل اندالع حرب اخلليج الثان
تن استعملت فيه أكثر النظريات تطورا ليس يف قول بشكل جذاب وفاتغليفه يف ورق مص

خلدمات األمريكية و الغربية عامة اال السياسي فقط بل حىت يف جمال تسويق السلع و ا
عض األنظمة فسارعت إىل إعالن رغبتها اقتناء هذه ب بألواا الزاهية وتنسيقها احملكم تانبهرف

فكانت االستجابة يف . تطلع على مضمواالسلعة اجلديدة مكتفية ببهرجها اخلارجي دون أن 
الدول العربية أكثر وضوحا من خالل املبادرات اليت متت يف هذا اإلطار يف تنظيم ملتقيات 
وندوات والبدء يف تنفيذ توصياا بتعديل تشريعاا الداخلية السيما تلك اليت حتكم ااالت 

 جاءت يف شكل تعديل املقررات الدراسية االقتصادية والتجارية وكذلك ااالت التربوية اليت
 لدساتريها مع التمسك بكل ما هو ضامن ليات جراحة جتميلية للوجه القبيحمع إجراء عم

إلستمرار املزايا من ممارسة السلطة بشكلها املتعفن فيما مسي باإلصالحات االقتصادية 
ائيل يف شكل مصافحات والسياسية، كما اقترن ذلك ببداية الغزل احملتشم مع الفاتنة إسر

عفوية ملسؤوليها وترتيب لقاءات خفية، ألن القادة والرؤساء العرب فهموا اإلشارات 
إحداها . األمريكية من النظام الدويل اجلديد بالنسبة للمنطقة العربية يقوم على ركيزتني

ثال اقتصادية تتمثل يف فتح أسواقهم كمناطق إلنتاج الطاقة ولتسويق سلع الغرب و خري م
على ذلك املنطقة احلرة بديب والركيزة الثانية سياسية أيديولوجية تتعلق بتحطيم احلاجز 
النفسي الثقايف الذي يعيق اندماجهم مع دولة إسرائيل وذلك عرب تكسري الطابوهات الدينية 
بتشجيع املناوئني هلا من رجال الفكر واآلداب والسياسة بأسلوب القفزات احلريرية الناعمة 

الدول ب أخشن عن طريق وصفهم باإلرهاب وحهم جوائز عاملية مثل جائزة نوبل وبأسلومبن
  .املارقة 

لكن عندما فتحت علب تسويق النظام الدويل اجلديد مبناسبة حرب اخلليج اكتشف 
الزبائن الوجه احلقيقي للسلعة اليت اشتروها مغلفة قبل أن يروها أو جيربوها و أم وصلوا يف 

إىل نقطة الالرجوع مما جعلهم يصطدمون مع مجاعات رافضة بقوة ملضمون بعض احلاالت 
النظام الدويل اجلديد فدخلوا يف دوامة احلروب األمنية و مكافحة اإلرهاب حىت أصبحوا 
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جزءا من خطة لتنفيذ متطلبات النظام الدويل اجلديد دون أن يشعروا بذلك وإمنا سيقوا إليها 
  .صرعهكالثور الذي يساق إىل حلبة م

" نظام " و هلذا فإنه جيب التعرض للمضامني القانونية للنظام الدويل اجلديد ألن كلمة 
تشري إىل وجود نسق من املبادئ و قواعد الضبط اليت تشكل مكوناته القانونية يف إطار حمدد 

)  (polysémiqueمتعددةاليت تنطوي على معاين " نظام " و معروف طبقا لتفسري كلمة 
يف دراستنا حرب اخلليج الثانية  الذي هو )1(واها على سياق و ظروف توظيفهايتوقف حمت

ما تولد عنها من مفاهيم خمتلفة للمبادئ و القواعد املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة و
خاصة ، وهلذا فإن مبادئ وقواعد النظام الدويل اجلديد ليست يف حد ذاا جديدة لكن 

اليت كيفت وظيفتها و مفهومها ليتالءم مع املتغريات اجلديدة يف الظروف االستثنائية هي 
)  merican esception" (االستثنائية األمريكية" يد مبدأ العالقات الدولية اليت إتسمت بتأك

اليت يف كل مناسبة وموقف تؤكد أا استثناء عن بقية دول العامل وكذلك التأكيد على 
الذي وضعت أمريكا نفسها مبوجبه )  universalisation des droits" (عاملية احلقوق"

كمصدر أساسي للحقوق والقيم أي أا تشكل مصدر العدالة و أن األفراد يف إطار هذه 
املبادئ التفسريية اجلديدة لقواعد القانون الدويل القدمية جيب أن يتحرروا من سيادة الدولة 

 و يستبدلون هذه السيادة مببادئ االنتماء الوطنية اليت ينتمون إليها و يعيشون على إقليمها
 فلذلك جيري إعادة تفسري مبادئ القانون الدويل على ضوء هذا املتغري ومن مثة )2(لإلنسانية

يصبح للفرد محاية دولية عاملية متكنه من اللجوء للمنظمات العاملية طالبا محايتها من دولته و 
رائم ارتكبوها يف حق شعوم أو يف حق ميكن تقدمي حكام الدول للعدالة الدولية عن ج

حقوق اإلنسان أي مبعىن آخر جيب تفسري املبادئ العامة بعض األفراد منهم مثل األقليات و
للقانون الدويل مثل السيادة بأا مقيدة وليست مطلقة و أن هناك ميكانزمات جديدة 

ن الداخلية مل تصبح له وضعت ملراقبة ممارسة سيادة الدولة وأن مبدأ عدم التدخل يف الشؤو
تلك القدسية بل هو مقيد وحمدد بإرادة اتمع الدويل الذي له أن يقرر عرب ميكانزمات 
جديدة كذلك كيف يتدخل حلماية األفراد من بطش الدولة الوطنية و كذلك فيما يتعلق 
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ريق حبماية اتمع الدويل نفسه من األخطار واالعتداءات اليت ميكن أن يتعرض هلا عن ط
مبادئ مكافحة اإلرهاب العاملي ولو أدى ذلك للتضحية بسيادات الدول واستقالهلا ومن مثة 
يصبح احتالل الدول ممكن و مشروع أيضا ما دام يندرج يف هذا اإلطار أي حلماية اتمع 

  .الدويل 
بعث الروح من على أرض الواقع فإنه جيب تنشيط ووأن من شأن إجناز هذه املبادئ 

 املنظمات الدولية حيث تصبح األمم املتحدة من آليات التفاعل يف النظام الدويل جديد يف
اجلديد و لو بدون إصالح هيكلها أو تعديل امليثاق الذي حيكمها فهذه مسائل ميكن جتاوزها 
مع الشرعية الدولية اجلديدة ما دام أن العنوان هو التدخل باسم اتمع الدويل غري أن 

 جرعة من السيادة اور املنظمات الدولية السيما جملس األمن ليس بإعطائهاملقصود بتفعيل د
بل استعماهلا كأداة يف يد القوى العظمى و اإلجهاز على ما بقي هلا من سلطات 

  .واختصاصات
كما متيزت القواعد القانونية للنظام الدويل اجلديد بإعادة ترتيب وسائل حل املنازعات 

تقدمي وسيلة استخدام القوة لفرض سلمية إىل مراتب متأخرة وسائل الالدولية بتقهقر الو
الشرعية الدولية، وهو ما سوف نتعرض له باختصار يف حدود تبيان اخلصوصية واجلديد يف 
هذه املبادئ القدمية كجزء من املنظومة القانونية للنظام الدويل اجلديد الذي وإن كانت 

انب أخرى مهمة هلذا النظام مل تكشفها إال أن هناك جو )1(حرب اخلليج قد كشفت عنه
حرب اخلليج قد تكون وجدت قبلها أو وجدت بعدها لكنها متعلقة مبوضوعات أخرى هلذا 

  .النظام األخطبوطي
هذا و سوف نتناول جمموعة املبادئ يف نوع من الثنائية كما أفرزته وقائع حرب اخلليج 

ضة مع هذه املبادئ لكن هذه الدول اليت بينت ممارسة الدول املتدخلة فيها أا متناق
استطاعت أن تعطي ملمارستها عن طريق تفسري املبادئ أا متكاملة و أن كل مبدأ منها قد 
يعد يف بعض احلاالت استثناءا على مبدٍإ آخر و ليس مناقض له يف اإلطار العام للنظام الدويل 

ترام مبدأ عدم اللجوء للقوة أو اجلديد ، فمثال مبدأ التسوية السلمية للمنازعات مرتبط باح
العكس عندما يفشل مبدأ التسوية السلمية للمنازعات فإن ذلك يربر استخدام القوة حلل 
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الرتاع ، و كذلك مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول مرتبط مببدأ املساواة يف 
ا فإن محاية حقوق السيادة عندما ال تكون هذه السيادة مطلقة و حتترم حقوق اإلنسان و هلذ

  .اإلنسان يقيد و يعد استثناءا على مبدأ عدم التدخل و مبدأ املساواة يف السيادة 
إن هذا املنهج الترابطي يف التحليل جنده منصوصا عليه يف قرار اجلمعية العامة لألمم 

ه  املتعلق بتقنني مبادئ التعايش السلمي الذي نص على املبادئ اليت تشكل2625املتحدة رقم 
يف تفسريها وتطبيقها تعد مرتبطة ببعضها البعض و أن كل مبدأ جيب أن يفسر على ضوء 
املبادئ األخرى مع االحتفاظ يف نفس الوقت بذاتيته األمر الذي أطلق عليه األستاذ فائز أجنق 

 الذي يعين أن تفسري املبادئ املعروفة للقانون الدويل تتخلى عن متيزها )1(التفسري الترابطي
ايت و يصبح هلا مفهوما خاصا يف إطار النظام الدويل اجلديد خيتلف عن معناها ومفهومها الذ

 هضمن النظام الدويل التقليدي يف مرحلة التعايش السلمي قبل اية احلرب الباردة فتفسري هذ
املبادئ بصفة متصلة ومتداخلة فيما بينها بصورة جتعلها كال متجانسا ميثل الشق القانوين 

  : الدويل اجلديد وهو ما سنتناوله يف املطالب التاليةللنظام
  

تقييد سيادة الدول لصالح واجب التدخل : المطلب األول 
 :اإلنساني 

 

 إن مبدأ املساواة يف السيادة ظل لردهة من الزمن ميثل حجر الزاوية يف النظام القانوين 
ل شكلية ال تسمن وال تغين من الدويل، غري أن ذلك مل يكن إال باملعىن القانوين فقط يف مسائ

جوع مثل التصويت يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة على توصيات ليس هلا إلزامية أما 
املساواة الواقعية فهي مسألة تدخل يف باب التمنيات سعت إىل حتقيقها جمموعة من الدول 

 لتلبية هذا عن طريق املطالبة بنظام اقتصادي عاملي جديد الذي صدرت جمموعة من النصوص
املسعى الطوباوي األخالقي ليس إال، لكن ما مر جزء من الوقت حىت نسي العامل فكرة 
النظام االقتصادي العاملي اجلديد وجاءت مرحلة جديدة انتكس فيها حىت مبدأ املساواة يف 
ي السيادة القانونية حنو تقييدها و جعلها سيادة نسبية يف حدود تضيق أحيانا إىل غاية التالش

مثل ما وقع للعراق يف إطار نظام العقوبات االقتصادية و إنشاء مناطق احلظر اجلوي مشاال 
وجنوبا وإنشاء منطقة مرتوعة السالح يف اجلوار احلدودي مع الكويت اليت مشلت امليناء 
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اء من إقليمه و سكانه الوحيد الذي ينفذ منه ألعايل البحار مما جعل سيادته على هذه األجز
، مث تقييد سيادته يف منع امتالكه كثري من األسلحة ومطالبته بتحطيمها وكشف دمةفيه منع

  .أسراره العسكرية 
إن هذه القيود على السيادة العراقية ميكن أن تقبل يف إطار مبدأ الدولة سيدة نفسها 
لكنها ليست حرة يف إتيان كل التصرفات بل هي حمكومة بالقانون الداخلي والدويل حىت 

  .)1(ارستها لسيادا حتوز الشرعيةتكون مم
إال أن الوضعية اليت جعل فيها العراق كدولة أن سيادته مل تعد مقيدة فقط بل أا 

داخلية مناوءة، ذلك أنه يف الشمال العراقي نشأت سلطة صبحت خاضعة لسيادة خارجية وأ
ري املعلن كما مت جديدة يئاا الدستورية و التنفيذية والقضائية فيما يشبه االنفصال غ

تنصيب نوع من سيادة اتمع الدويل على الثروات الطبيعية للعراق السيما النفط يف إطار 
العقوبات االقتصادية ومنعه من التصرف يف ثروته إال عن طريق جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات كما سوف نبينه الحقا، كما مت وضع املنشأة العسكرية العراقية حتت الرقابة 
بالصورة والصوت والزيارات غري املنتهية للجنة التفتيش عن األسلحة والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، وصوال للمرحلة احلالية بعد سقوط بغداد واحتالل الدولة العراقية واستمرار ذلك عن 
طريق تنصيب نظام موايل للقوة احملتلة كمحاولة الستعادة السيادة املفقودة شكليا فقط أما 
من الناحية املوضوعية فإن العراق سيبقى فاقدا لسيادته وليس جمرد مقيد السيادة فهو أشبه ما 
يكون حتت نظام الوصاية اليت ال تعد جمرد قيد على السيادة باملعىن القانوين أي أن تكون 

  .حمددة بالقانون بل تعد الوصاية انتهاكا و مساسا مببدأ السيادة من أساسه فتعدمه 
وز إستنتاج أن النظام الدويل اجلديد من شأنه إلغاء سيادة الدول ، فهذا لكن هل جي

بالتأكيد غري صحيح الن كثريا من الدول حىت الصغرية و الفقرية مل يصبها شيء مما أصاب 
العراق ، لكن باملقابل فإنه ال ميكن تعرية املساس بالسيادة العراقية من كل غطاء قانوين ألا 

ات تقرها مبادئ القانون الدويل وأن كثرياً من دول العامل أيدت جاءت يف شكل عقوب
  .اإلجراءات املتخذة ضد العراق واليت أثرت على سيادته بصفة مباشرة 

                                                           
 ، دار النهضة " املبادئ الكربى والنظام الدويل اجلديد-احلقوق و الواجبات الدولية يف عامل متغري : " هيمعلي إبرا/ د - )1(

 .45 ص 1995العربية القاهرة، 
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 وهلذا فإن الرأي عندنا أن السيادة يف إطار النظام الدويل اجلديد قد مت إعادة تكييفها ألا 
االت من مطلق االختصاص الداخلي للدول مل تعد مطلقة بل نسبية وذلك بانتقاص بعض ا

لصاحل االختصاص الدويل أي أن جزءا من العالقات واملوضوعات أصبحت غري مشمولة 
سيادة الدول خاصة فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان وذلك ليس فقط يف كيفية ممارسة ب

 احلقوق يف ومساحة هذهالدولة واملساس ذه احلقوق بل أيضا فيما يتعلق بتحديد مضمون 
قوانينها اليت شرعت كثري من الدول إىل إعادة صياغتها مبا يتفق ومتطلبات النظام دساتريها و

 الشخصية الدويل اجلديد مثل التعديالت اليت فرض على الدول إدخاهلا على قوانينها لألحوال
حقوق ذلك قوانينها اجلزائية فيما يتعلق باحلبس االحتياطي وووضعية املرأة واألسرة وك

الدفاع وحرية املعتقد وغريها من املسائل، وقد اقترن ذلك باملطالبة بإنشاء هيئة جديدة تابعة 
لألمم املتحدة ترعى هذا اجلانب ومتثل سيادة اتمع الدويل هي جملس حقوق اإلنسان الذي 
تكفل له حق الرقابة و التدخل يف الشؤون الداخلية بل يكون له حىت حق طلب استعمال 

  .وة لفرض محاية هذه احلقوق الق
إن سيادة الدول ذا التفسري مل تعد مانعة مبعىن وحيدة ال توجد سيادة فوقها بل 
أصبحت السيادة ثنائية وأن هناك سيادتان تتعايشان داخل الدولة الوحيدة سيادة الدولة 

إلنساين مع وسيادة اتمع الدويل، هلذا فإن تفاعل مبادئ حقوق اإلنسان مع مبدأ التدخل ا
مبدأ السيادة يشكلون وفقا للتفسري الترابطي مفهوم جديد باال تكون سيادة الدولة مانعة 
ووحيدة بل سيادة متعايشة مع السيادة الدولية اجلديدة اليت نفذت للمجال الذي كان 
حمفوظا للسيادة الداخلية عن طريق رقابة صارمة عليها خاصة فيما يتعلق حبماية حبقوق 

 أصبح يتم باعتباره تعبريا عن املسؤولية – الضعيفة طبعا –، وان جتاوز سيادة الدول اإلنسان
اجلماعية للنظام الدويل إلعادة ترتيب األوضاع الدولية واإلقليمية وفقا للمنظومة اجلديدة اليت 
حتكم العالقات الدولية، رغم أن اإلطار القانوين للعالقات الدولية بقي ثابتا من حيث 

 القانونية اليت هي نفسها لكن تفسريها وتطبيقها هو الذي أنشأ آليات لتنفيذ القواعد
، إذ مل حتتج أي دولة على االعتداء على سيادا )1(السياسات اجلديدة مثلما حدث يف العراق

من قواعدها يف بريطانيا وصوال إىل بغداد، ومل املنطقة عندما خرقت الطائرات احلربية 
                                                           

، دكتوراه دولة " دراسة يف القانون الدويل العام املعاصر–مصري مبدأ السيادة يف ظل العوملة : " جابر مبارك السعداوى/  د - )1(
 471،  ص 2003ون بكلية احلقوق جامعة عني مشس، القاهرة يف القان
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ا اإلقليمية يف عبور السفن احلربية املنطلقة اهلا البحري خمالفة تتمسك أي دولة بسياد
 حترك  أقاليمها الربية للهجومات ومللقواعد املرور الربئ بل أن بعض الدول استعملت

ملسؤولية اجلماعية للنظام مت اعتبار هذا اخلرق لسيادات الدول على أنه تعبري عن اساكنا، و
  .الدويل

مانعة والسيادة ا كانت السيادة الداخلية مطلقة وعكست عندمفالصورة القدمية ان
اخلارجية حمكومة مببدأ املساواة الذي كان مينع تدخل أي سيادة خارجية يف السيادة الداخلية 
فأمكن باملفهوم اجلديد للسيادة أن يتم التدخل يف اال احملفوظ للسيادة الداخلية اليت 

جزء خيضع ملطلق سلطان اتمع لة يف إطار الشرعية ولسلطان الدوانشطرت بني جزء خيضع 
الدويل ممثال يف أحكام القانون الدويل اليت أصبحت نافذة داخل أقاليم الدول و لو يف حاالت 

 1954استثنائية بدأت تتسع يوما فيوما طبقا لقاعدة أكدها جممع القانون الدويل منذ سنة 
لة بأنه يرتبط بتطور القانون الدويل والتغريات اليت تتعلق بتحديد اال احملفوظ لسيادة الدو

  .)1(تتحكم فيه
 إن النظام الدويل اجلديد يعترب تطورا مهما يف تنظيم اتمع الدويل مبا أتى به من حتديد 

 والرأي عندنا أننا يف مرحلة )2(وتضييق للمجال احملفوظ للدولة مما يعين انكماش مبدأ السيادة
إلغاء السيادة بصفة مطلقة تتمثل يف تفتيت السيادة إىل املطلقة املانعة وة بني السيادة وسطي

سيادتان سيادة داخلية مقيدة وسيادة خارجية مطلقة أو ما يعرب عنه مببدأ تعدد أو ثنائية 
   . Suzerainetéالسيادات 

مربر محاية حقوق اإلنسان ومتطلبـات        السياسة جاء حتت   أ إن تطور آخر يتعلق مببد     -
م الدويل  اجلديد استعمل ليس لتقييد سيادة الدول وتقليص جمال االختصاص الداخلي             النظا

احملفوظ  لسيادة الدولة مقابل توسيع اال املتاح للسيادة الدولية للمجتمع الدويل فقط، بل              
اختذ مربراً للتدخل الدويل مبعىن أن السيادة الدولية للمجتمع الدويل مل تبق يف إطار الرقابـة،              

 اختذت شكل سلوك إجيايب  باحلركة والقيام بأعمال داخل إقليم الدولة كتنصيب ممـثلني            بل
للمجتمع الدويل يف جماالت خمتلفة للقيام بنشاطات موازية للنشاط الذي متارسه الدولة مثل             

                                                           
، حماضرة ألقيت مبقر اجلمعية املصرية للقانون الدويل خالل شهر "العوملة و سيادة الدول : " حممد سيد سعد صاحل/  د - )1(

 .4 يف إطار املوسم العلمي للجمعية، مطبوعة على ورق عادي، ص 2001فيفري 
 .452املرجع السابق، ص :  رياجاسم حممد زك/  د - )2(
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التدخل كطرف حلل الرتاعات والصراعات اليت جترى داخل الدولة ذات السيادة واملـستقلة             
ابات وتوجيه العدالة إىل درجة الضغط عليها بشأن بعض الفئات واألشخاص           كمراقبة االنتخ 

 لدى الدولة راعية النظام الدويل اجلديد لتتم تربئتهم مما يوجه هلم من ـم أو                العضوة ىذو
 الـشرعية   تإلطالق سراحهم بعد احلكم عليهم وإدانتهم  وكذلك بدعوى تنفيذ قـرارا           

 عدم احترام العراق    ب متسكت فيها أمريكا لتربير عدواا بس      الدولية مثل احلالة العراقية اليت    
 وتراخي اتمع الدويل يف إرغامه على ذلك، وهكذا أصـبح           1441قرار جملس األمن رقم     

 الدويل  مالتدخل الدويل آلية من آليات احلد من سيادة الدول لفرض قواعد ومتطلبات النظا            
  .اجلديد

جلديد ملبدأ عدم التدخل يف شؤون الدولة الداخليـة          إن مبدأ التدخل أصبح هو التفسري ا      
الوارد مبيثاق األمم املتحدة أو أصبح استثناًءا يستند إىل قواعد القانون الدويل حسب تطوره              

 البحتة كااللتزام حبل املنازعات الدولية      ةاملعاصر يف حاالت مل تعد تعترب من املسائل الداخلي        
 عنها من حقوق ع الدول االقتصادية واالجتماعية وما يتفر واحمللية بالطرق السلمية والتزامات   

  .)1( من ميثاق األمم املتحدة56 و 55طبقاً ملضمون املادتني 
 للدولة يعتمد على ما ورد      ةإن هذا التفسري اجلديد ملبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلي         

ـ  ) أ عدم التدخل    أي مبد ( على أن هذا املبدأ     "...  من امليثاق اليت تنص    2/7يف املادة    ل ال خي
فالتوسع يف االستثناء الذي جـاء يف عجـز         "  بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع      

يـشكل  " عدم التدخل    " دة العامة واملبدأ وأصبح األصل أي      هو الذي أصبح القاع    2املادة  
  .االستثناء

شأن  الدويل أصبح خطاً     إن اخلط الفاصل بني نطاق اال احملفوظ لسيادة الدولة وبني ال          
أكثر تغرياً يف ظل أحكام النظام الدويل اجلديد يتحدد وفق كل عصر حسب العالقـة بـني              
اتمعات الوطنية واتمع الدويل، وأن ممارسات الدولة العظمى يف العامل أمريكا ومن تبعها             

لي للدول عـن    منذ إعالا بداية النظام الدويل اجلديد تظهر تقلص نطاق االختصاص الداخ          
طريق ذريعة التدخل العتبارات إنسانية بصفة خاصة أو حتت مسمى الدولة الـيت ترعـى               

                                                           
قراءة للقرارات األممية شأن اجتياح العراق للكويت ضمن أعمال الندوة اليت نظمتها األكادميية : " أمحد صدقى الدجاىن - )1(
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 الدويل أي الدولة املارقة حسب التعبري األمريكي        عاإلرهاب الدويل أو أا دد مصاحل اتم      
  . )1( أي اخلارجة عن طاعة النظام األوامري  الدويل اجلديد كما يسميه بعض الكتاب–

د مارست هذا التفسري اجلديد ملبدأ حق التدخل أو واجب التدخل يف  بعض احلاالت               وق
 حىت اقترن خرب استقبال سفراء أمريكا لدى خارجيات الدول          ة الدبلوماسية األمريكي  تالبعثا

املختلفة مبعىن توجيه السفري األمريكي لتلك الدولة مدونة سلوك معني بصدد مسائل تدخل             
  . حملفوظ لسيادا الداخلية يف صميم اختصاصها ا

 ينظموا أو اللقاءات السياسية مع      اليتوأصبحت  تصرحيات هؤالء السفراء واحملاضرات       
 خمتلف الدول تترجم مباشرة إىل برامج عمل للدول، ومل يعـد            يفاألحزاب واتمع  املدىن     

دول وخرقاً ملعاهدات    الداخلية لل  نيعترب ذلك خرقاً ملبدأ احترام البعثات الدبلوماسية للشؤو       
  . فينا للعالقات الدبلوماسية والقنصلية

إن أمريكا باحلالة االستثنائية اليت تتمتع ا من إعفائها تطبيق قواعـد القـانون الـدول                
اإلنساين على جنودها واستثناءها من تطبيق اتفاقية كيوتو حلماية طبقة األوزون، فإا تعترب             

  . النظام الدول اجلديدنفسها صاحبة حق امتياز يف إطار
 كـثرية   م األمريكان يف شؤون الدول اليت تستضيفه      إن األمثلة على تدخل الدبلوماسيني    

 عندما اتصل السفري األمريكي بالثوار يف هـذا         1995 سنة   ىفمن ذلك ما حصل يف بور ند      
 وبناًء   األحزاب السياسية الباكستانية   16/11/2003، وانتقاد السفري األمريكي علناً يوم       دالبل

 2003على ذلك حظرا الدولة الباكستانية، وانتقاد السفري األمريكي لدى تركيا يف فرباير             
رفض الربملان التركي إرسال قوات تركية للعراق ملساندة العدوان األمريكي عليه، ومن ذلك             

بالصحافة ندد فيها   وأيضا احملاضرة  اليت ألقاها السفري األمريكي باجلامعة األمريكية بالقاهرة           
املصرية  املناوئة لسياسة بالده  وما قام به السفري األمريكي يف لبنان من انتقال إىل منطقـة                  

 يف حتد لسياسة حزب اهللا ومناداته من هذا املكان ضرورة جتريده   لاحلدود اجلنوبية مع إسرائي   
تترمجها من السالح وسيطرة اجليش اللبناين على اجلنوب بدل حزب اهللا وهى السياسة اليت              

  .اليوم القوى السياسية يف لبنان على ارض الواقع
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 إن سلوك الدبلوماسيني األمريكان ذا الشكل  مل يكن ممكنا أن يقع لوال اعتبـارات                -
القوة اليت متارسها أمريكا يف فرض قواعد جديدة يف القانون الدويل قائمة على مبدأ التدخل               

هيداً لنشأة قانون دويل جديد يؤدى إىل تقويض        يف الشؤون الداخلية ويعد يف نفس الوقت مت       
  .)1(صرح القانون الدويل مبا يتالءم مع مصاحل أمريكا

فالتفسريات األمريكية العملية ملبدأ التدخل باسم الشرعية الدولية من خـالل قـرارات             
 جملس األمن جند مثاهلا يف موقف السفري األمريكي يف لبنان الذي مل  يبق جمرد زيارة جلنوب                

 بسحب سالح املقاومة بل متت صياغته يف القرار الصادر عن جملس األمن رقم      ةلبنان واملطالب 
 الذي تضمن إلزام القوات السورية اخلروج من  لبنان وضرورة تعيني حدودها معـه               1551

وإقامة عالقات دبلوماسية متبادلة بعد خروج سوريا من لبنان وفرض نزع سالح املقاومـة              
  .مميمبوجب القرار األ

 ولترشـيد الـشرعية     أوهلذا فإن احلاجة ملحة لوضع ضوابط صارمة الستخدام هذا املبد         
الدولية ببدء التفكري يف طرق وإجراءات تحد من التفسري األمريكي املتطرف ملبدأ التـدخل              
ولعدم إطالق يد أمريكا يف كل أحناء العامل وذلك بدمج مفهوم اإلقليمية يف إطـار النظـام                 

 ألن من شأن األنظمة اإلقليمية القوية القائمة على العدل والتعاون واألمن             )2(ديدالدويل اجل 
املتبادل واالستقرار أن يؤخر الدور األمريكي إىل مراتب تالية ونتجنب يف كثري من احلاالت              
احللول القمعية باستعمال القوة حلل  املنازعات وأن من شأن تأسيس الشرعية الدوليـة يف               

تارخيي وليس يف سياق التغيريات بالقوة فسوف يصل اتمع الدويل إىل إقامـة             سياق احلق ال  
 وليس إىل نظام دويل جديد يضعف ويهمش األطراف ويقـوى           ∗نظام دويل جديد مستتب   

املركز مما جيعل العامل أكثر اضطراباً ولنا يف واقع العراق ما بعد االحتالل وتنصيب هيئـات                
ظل االحتالل وما يرافق ذلك من اضطراب وفوضى وتقتيل         دستورية من برملان وحكومة ىف      

مجاعي إال نتيجة للتدخل الدويل ألسباب إنسانية حلماية األكراد يف الشمال مبوجب القـرار              

                                                           
 .20-15 ص،، املرجع السابق" القضايا العربية حوليات ":عبد اهللا االشعل / د  - )1(
 .10/10/1991، أسبوعية األهرام، القاهرية، "النظام العاملي اجلديد : "  أمني هويدي- )2(
 ضمن مداخلته تعقيبا على حماضرات ملتقى george videl من وجهة النظر هذه أيضا ما قال به العميد جورج فيدال - ∗

؟ إذ يرى أن التجربة األوروبية كنظام "هل يعطى حق التداخل شرعية جديدة لإلستعمار" بية حتت عنوان األكادميية امللكية املغر
القضايا األوروبية عن طريق جلنة السوق " معاجلة" إقليمي أجازت التدخل الذي حيسن استعمال مصطلح بديل له وهو 

  .183-182نسان ، املرجع السابق ، ص األوروبية وحمكمة العدل األوروبية واحملكمة األوروبية حلقوق اإل
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 على أساس املساعدة اإلنسانية اليت أصبحت تشكل  قيدا 05/04/1991 املؤرخ يف 688رقم  
نطقة حضر جوى يف اجلنوب مبوجـب       وإنشاء م )1(على االختصاص الداخلي للعراق آنذاك      

خر بدأت تظهر نتائجه     لكن احلقيقة ختفى شيئا آ     26/08/1992قرار جملس األمن املؤرخ يف      
  .وهو منطق تقسيم العراق 

فمبدأ التدخل استغل كغطاء لتربير إضعاف املنطقة ومل يستعمل مطلقاً لـصاحل املنطقـة              
أ التدخل مل يكن بوسعها جعل مبدأ التدخل        فمثال هل أن أمريكا رغم استعماهلا املفرط ملبد       ,

دميقراطياً مبعىن الضغط على النظام يف العراق لتنظيم انتخابات حرة ودميقراطية حتت إشراف             
دويل لألسف مل يكن ذلك يف برنامج الواليات املتحدة األمريكية أبداً وال يف برنامج األمم               

صدام حسني ليخلفـه ديكتـاتورا   املتحدة ، بل كانت تراهن على انقالب عسكري يطيح ب 
   . )2(آخر وتبقى العراق دائما ضعيفة

 حلق التدخل وإدماج الـنظم اإلقليميـة        ةأن جتنيب مناطق العامل من التطبيقات األمريكي      
ملمارسته حيقق اهلدف منه الن النظم اإلقليمية تستطيع أن تالءم وتوازن بني حقوق اإلنسان              

 اختالل موازين القـوى     ن فيأيت التدخل مقبوال وال يعرب ع      ومحايتها وسيادة الدولة وصيانتها   
بل يندرج ضمن حتقيق استقرار املنطقة اليت يتم فيها وال يعكس الصراع الـدويل يف تلـك                 

 للشأن الدويل وهذا ال يعـين       املنطقة كما حدث يف العراق كما هو شائع لدى كل املتتبعني          
ت وال حىت القوة العظمى فهـذه األخـرية   أن تكون الشرعية الدولية بعيد ة عن هذه احلاال      

يبقى هلا دورها الفاعل يف التدعيم املايل واملادي والتوجيه العام دون التدخل بصورة مباشرة              
إىل حد التورط فاملظلة الدولية ال يتم استبعادها ولنا يف املثال السوداين بـشأن التـدخل يف                 

يمي عن طريق اإلحتاد اإلفريقـي وبعـض        منطقة دارفور مثال ناجحاً للتدخل اإلنساين اإلقل      
الدول ذات الثقل يف املنطقة مثل ليبيا ونيجرييا واجلزائر ومصر حيث كان التدخل اإلنساين              
بواسطة اإلحتاد اإلفريقي حتت الرقابة القريبة لألمم املتحدة والواليات املتحـدة والتلـويح             

السابع من امليثاق أو تطعيم القوات      بتحويل القوات اإلفريقية إىل قوات أممية يف إطار الفصل          
اإلفريقية بقوات أممية بسيطة لإلشراف العام قد يكون مقبوال حىت ولو أن احلكومة السودانية              

                                                           
، جملة "املظاهر القانونية اجلديدة لتقييد االختصاص الداخلي للدول املساعدة اإلنسانية للعراق" مصطفى سالمة حسن/  د- )1(

 .361، ص 1991، 1 ج 4احلقوق، جامعة االسكندرية عدد 
(2)  -  Fawaz .Traboulsi  "ingerence Humanitaire ou logique de demembrement – 

"in le Monde diplomatique No. 462  Septembre 1992  P: 22.    
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 2007 مث قبلت ذه الصيغة خالل شهر سبتمرب 2006بقت ترفض ذلك إىل غاية اية سنة  
  ".بان كيمون" ملتحدة قبل مؤمتر طرابلس الذي انعقد حتت اشراف األمني العام لالمم ا

أن مبدأ التدخل اإلنساين ال جيب رفضه بصفة  مطلقة فهو يعد مـن املبـادئ القدميـة                  
 الـذين   "ويستليكوغروتيوس وفاتيل   "للقانون الدويل قال به كثري من الفقهاء القدماء مثل          

 ر عليـة  تنك"  من الوجهة القانونية حني تعامل دولة ما شعبها بطريقة           اقالوا بأنه يكون نافذ   
   .)1("ية األساسية حقوقه اإلنسان

وأن بعض حاالت التدخل القدمية نسبيا أسست عليه مثل تدخل روسيا يف تركيا سـنة               
 أو التدخل الفرنسي يف سوريا      1898سنة والواليات املتحدة ىف كوبا       حلماية البلغاريني  1877
  . على أساس متثيل فرنسا للمجتمع الدويل آنذاك 1860سنة 

 ووزير  Marrio Bettatiبيتايتقهاء املعاصرين الذين يؤيدون املبدأ األستاذ ماريو ومن الف
"  اللذان أطلقا عليه مبـدأ  "Bernard Kouchner رينبرنار كوش"احلايل  الفرنسي اخلارجية

على أن حق اإلنسانية يـسمو    املؤسس )Le Devoir D’ingerence  )2" واجب التدخل
 على أنه مناقض ملبدأ عدم التـدخل        هه وعدم إظهار   من حدت  تخفيفعلى حق الدول وأنة لل    

واجـب املـساعدة   " املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة فإن ماريو بيتاتى أدرجه ضمن    
حىت يكون مقبوالً من الضمري العاملي وينقذ بيسر   le devoir d’assistance )3(اإلنسانية 

/ 08قشته اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة يف       للقانون الدول يف شكل حق أو مبدأ قانوين نا        
 بالعنوان األخري ومت التأكيد عليـة يف قـرار          45/131 وأصدرت به قرارها رقم      1988/ 12

 ألجـل إنـشاء قـوات    14/12/1990 بتاريخ  100/ 41اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم      
  . إىل الضحايا لطوارئ إنسانية لتيسري الوصو

ريقة وذهبت اهلالة اليت أكتسبها من خالل األهداف النظريـة الـيت            غري أن املبدأ خف ب    
توخاها واضعوه ذلك أن ممارسته يف عدة قضايا ابتدءا من قضية البوسنة واهلرسة وكوسوفو              

                                                           
جملة احلقوق جامعة الكويت " 688 دراسة يف قرار جملس األمن رقم -التدخل العتبارات إنسانية " :عبد الكرمي علوان/ د - )1(

 .316، ص 2004 جويلية 2الدد األول ،عدد 
(2) - Marrio bettati et Bernard kouchner " le devoir d’ingérence d’enoel, paris 
1987 p :10 
(3)-Mario Bettati "l’action Humanitaire : :ingérence ou assistance ? In/ colloque 

international organise par l’académie royale marocaine –rabat 1991. p: 41 
Voir aussi/rené jean dupy « de l’interdiction de l’innutrition, op cit, p : 141-146. 
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 كشفت أن استعمال املبدأ ليس بريئـا مـن املـسائل            وبصفة أكثر ىف حرب اخلليج الثانية     
عض الدول كأمريكا يف مناطق من العامل كمنطقة         وأن التوسع يف شرعية تدخل ب      )1(السياسية

الدول احلق لنفسها يف إقراره     هذه  ختول فيه    جديد الذي    دويلاخلليج حتت غطاء إنشاء نظام      
قع عن طريق فرض وجودها على مسرح العالقات الدولية وتدخلها يف كل كـبرية              اويف ال 

هد االسـتعمار ومبقتـضى      الكربى وع  توصغرية بشكل يرجع العامل إىل عهد اإلمرباطوريا      
 انتصارها يف حرب غـري      بشرعية جديدة اكتسبتها دولة مفردة لتفردها بالقوة العاملية بسب        

متكافئة مبنطقة حساسة من العامل، فذلك مظهر من مظاهر التوسع يف حق التدخل الـدويل               
الذي جلب للمبدأ أعداء كثريون ليس على املستوى الشعىب وما نالحظه مـن مظـاهرات               

ة ذه التدخالت غري املربرة بل كذالك على مستوى رجـال الفكـر واألدب              درمة مند عا
 القانون والعالقات الدولية الذين يرفضون هذا املبدأ مجلـة وتفـصيالً            ءواملختصني من فقها  

مستندين إىل قرارات هامة صدرت عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف هذا اخلصوص مثـل    
 املتعلقة بعدم قبـول التـدخل يف الـشؤون    12/12/1965تاريخ   ب 20\2131التوصية رقم   

 بتـاريخ   25\2625 للدولة ومحاية استقالهلا وسيادا وكذالك يف التوصية رقـم           ةالداخلي
بإعالن املبادئ السبعة للقانون الدويل اخلاصة العالقـات الوديـة          "  املتعلقة   1970\10\24

  . الدولية بذكرى إنشاءها اخلامسة والعشرونوالتعاون بني الدول مبناسبة احتفاء املنظمة 
كما أن مبدأ عدم التدخل معترف به يف مواثيق كل املنظمات اإلقليمية كمنظمة الدول              

 – االحتاد اإلفريقـي حاليـاً       –األمريكية وجامعة الدول  العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية         
 الل كل مـؤمترات قمـة عـدم       سيوية ابتداء من باندوبخ وخ    واعتمد يف املؤمترات األفرو آ    

  .االحنياز
 املؤرخ يف    "lottusاللوتس  " قضية   دائمة للعدل الدويل ضمنت حكمها يف     وأن احملكمة ال  

مينع على كل الدول ممارسة أي من أعمال القوة يف أقـاليم الـدول              "  بأنه   1927\09\07
الدولية يف  وأن حمكمة العدل    " األخرى ما عدى ىف حالة وجود قاعدة خمالفة ترخص بذلك         

رت حق الدول املستقلة يف فرض احترام السيادة اإلقليمية اليت تعترب  أق" كورفور"قضية مضيق   
جيل "من األسس اليت تقوم عليها العالقات الدولية وأن رئيس حمكمة العدل الدولية األستاذ              

                                                           
، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية "التدخل الدويل بني اإلعتبارات اإلنسانية واألبعاد السياسية:" عماد جاد / د- )1(

 .39، ص 2000جلريدة األهرام القاهرة 
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ـ "قال بأنه "   jules Basdevantديفان  ل يشكل تدخال وبالنتيجة خرق للقانون الدويل ك
عمل متارسه أي دولة بواسطة ممثليها الدبلوماسني أو بواسطة قواا املسلحة أو بأي وسـيلة               
عنف أخرى نستهدف فرض إرادا على أي دولة وبصفة عامة كل تدخل مباشر أو غـري                

  )1(."مباشر يف شؤون الدول االخرى وألي سبب كان
أن "  يف هـذا الـشأن     لوـد جباوى يق  ـة العدل الدولية الفقيه حمم    ـوأن رئيس حمكم  

ق ومل حيدد بعـد     ـله مفهوم غري دقي   ـر كثري من اإلشكاليات مما جيع     ـدأ التدخل يثي  ـمب
ة ـوى املصطلح يكتنفه الغموض خاصة يف اللغة الفرنسي       ـمعناه القانوين ذلك أنه على مست     

ـ        ـ   ـإذ تستعمل مصطلحات متعددة للداللة علية مما ي دد ـؤدى إىل تعـدد املفـاهيم وتع
ات بينما اللغة القانونية تتمز بالـضبط والدقـة فنجـد مـن بـني املـصطلحات                 التفسري
بـاحلق   "    واألخطر من ذلك وصفة  Ingérence intervention interférenceاملستعملة

Droit " وبالواجبDevoirs )2( وأن ذلك يطرح إشكاالت تتعلق بتحديد من هو صاحب 
  .؟أو اإلقليميةمة أو الدول أو املنظمات الدولية احلق يف التدخل هل هي املنظمات غري احلكو

 وهناك وإشكال آخر يتعلق بتحديد من املستفيد من واجب التدخل أي الـذي يـتم               
التدخل لصاحله هل هي اموعات البشرية ، كاألقليات أو جزء من شعب أوكل الشعب يف   

جب حىت ولو كانت الدولـة  مما يعىن استبعاد الدولة من االستفادة من هذا الوا  . دولة معينة؟ 
  .يستفيد منه إال اإلنسان مباشرةال يف وضعية سيئة نتيجة عوامل طبيعية أو غريه وأن 

 فهذا املنطق يتجاىف مع مقتضيات العدل ألن الدولة بالنهاية عندما تطلـب حقهـا يف               
وجه واجب التدخل يكون ذلك باسم األشخاص الذين متثلهم، مما جيعل املبدأ ذا املفهوم م             

ضد الدول وميارس كنوع من الضغط على بعض الدول اليت ال تساير أهداف ومصاحل الدول 
  . الكربى 

إضافة لذلك فان املبدأ يشكو من عدم حتديد كذلك يف أسباب التدخل رغم أنة يقتـرن                
إال إن بعض التفسريات املتطرفة جتعله لغزا وقنبلة "  Humanitaire" اإلنسانية " بصفة ادائم

                                                           
(1)- jules Basdevant « dictiomaine de le terminologie du droit  international pans 
sirey 1960 p348  
(2)  - mchaned bedjaoui a la porteé incertaine du concept nouveau de denoir 

d’ingérence dans un mande trauble : qualques intreragtion «   A cadenie royale 
maracaine , op cit, p 58-65.   
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استعمل لتغري النظام السياسي يف بعض احلاالت وأن أمريكا كانت تصرح دائما قبـل              فقد  
تدخلها يف العراق أا تريد اإلطاحة بالنظام السياسي وحزب البعث، ويف حاالت أخرى فإن 
أهداف اللجوء للمبدأ تبقى غامضة وتترك للواقع الذي حيددها ، أو الشروط احمللية ، وهلـذا    

  )1(.ق ذي أسس غري حمددة وحمتوى غامض ومتغري األبعادوصف املبدأ أنه ح
شـكاالً يتعلـق    رب اخلليج الثانية والثالثة طرح إ     أن التدخل بالشكل الذي رأيناه يف ح      
ول التحالف وخاصة أمريكا استعملت القـوة       دبتحديد وسائل التدخل املستعملة ذلك أن       

على أا تشكل جرائم دوليـة       كيفت   يمةاملفرطة اليت أصابت السكان املدنني بأضرار جس      
طبقاً للقانون الدويل اإلنساين مبا استعملته من أسلحة حمرمة دولياً  كالقنابـل الفوسـفورية               

مكن املالحظني القول جتاوز التدخل لألهداف اإلنسانية املعلنة إىل حتطيم دولـة   وغريها مما
دخل على ضوء التجارب    بأكملها حكاماً وحمكومني وأن املفهوم احلقيقي حلق أو واجب الت         

احلديثة يف حرب اخلليج  أحيت من جديد الرتعة االستعمارية والتدخل االنفرادي يف العامل              
من طرف اهليمنة االقتصادية والعسكرية والتمكني للرأمسالية، تكلم هي جوانب حق التدخل            

النظـام  الذي يقوم على القوة وال حيمل أي مشروع إنساين كما يظهر من عنوانه يف إطار                
   )2(.الدويل اجلديد

أن مبدأ التدخل الذي تدعو له الدول الكربى وخاصة أمريكا ليس لـه أي أسـاس يف                 
 إذا ما قورن بعكسه وهو مبدأ عدم التدخل فأنـه رغـم             لقانون الدويل العام املعاصر وأنه    ا

 على مبـدأ    املمارسة اليت متت يف الواقع من خالل حرب اخلليج الثانية والثالثة على أا تقوم             
التدخل فإن ذلك مل يكتسب العناصر اجلوهرية لتشكيل مبدأ قانوين، ولكن إذا كانت هذه              

ن هذه املمارسات شكلت قاعدة نابعـة       ة ال تشكل مبدأ قانونيا جديداً فإ      التدخالت املعاصر 
من ضغط الواقع على القانون أي بصورة أخرى هي قاعدة قانونية يف طور التكوين تفرضها               

اقع ونبل اهلدف والدور الذي يراد هلا لكن الواقع يكذبه وهلذا فان دور هذه القاعدة               قوة الو 
الواقعية يف املرحلة الراهنة أا تعكس الرغبة يف ختفيف حدة مبدأ عدم التدخل يف الـشؤون                

                                                           
(1) - Djiena wembou michel –cyr, op cit , p : 571- 586 
(2) -Roger Garaudy "le droit d’ingerence et nouvel ordre intemationl" In/ colloque 
de l’acadenie royale marocaine, op, cit, p : 93 . 



   -  -186

بل تندرج ضمن قواعد ما جيب أن يكون عليـة          .  الداخلية للدول ومل تعد مبدأ قانونيا بعد      
 .)1( يف إطار النظام الدويل اجلديدLex frandaالقانون 

 من  2/7أن هذا املبدأ املزعوم مل ندمج بعد يف القانون الدويل وإمنا هو جمرد تفسري للمادة                
 مارسته القوى العظمى يف حرب اخلليج بصفة منافية للشرعية الدولية وأنه لذلك يعرب              قامليثا

ار وهى التدخل اإلنساين ذلك أن حركـة        عن حماولة إلحياء العقيدة املستوحاة من االستعم      
 ،لى أساس تطوير األقاليم املستعمرة والرقى شعوا حنو التطوير والرفاهية         ت ع االستعمار قام 

د اآلن تشكل مرجعية االجتاهات السياسية اليمنية خاصة لـدى          حلهذه العقيدة اليت مازالت     
 منه 4 الذي تضمنت املادة    2003/ 23/02الغرب وأن خري مثال على ذلك القانون الفرنسي         

فرنسا ألقاليم ما وراء  وجوب تضمن الربامج الدراسية الفرنسية لكافة األطوار مزايا استعمار
 جديدا وهلذا جيب الـتمعن      استعمارإال إ البحار فمن ال يقول أن النظام الدويل اجلديد ليس          

ون الدويل العام على أا     والوقوف بكل حزم على التفسريات اليت يقوم ا دعاته ملبادئ القان          
تشكل قواعد جديدة جاءت خلدمة الفرد واالنسانية مع أن الواقع يؤكد عكس ذلك متاما مما          
يتعني رفض مبدأ حق أو واجب التدخل كمبدأ جديد أو تفسري جديد للمبدأ القدمي عـدم                

  )2(.التدخل
ل أصبح هو ذلك     كما يطرح التساؤل عن مفهوم القانون يف ظل النظام الدويل اجلديد ه           

القانون الذي يعطى احلق للدولة القادرة على ممارسة مثل ما قامت به الواليـات املتحـدة                
حبيث يتم يف إطاره ترتيب ممارسـة هـذه    األمريكية أساسا وبالتبعية بعض دول التحالف

القواعد واملبادئ اجلديدة وفق قدرة الدول ووزا يف اال الدويل بغض النظر عن حتقيـق               
قتضيات العدالة أم ال اليت هي صفة مالزمة للقواعد القانونية ومن هذه الصفة تستمد قوا               م

وإلزامتها حىت تكون قواعد عامة وجمردة ودائمة التطبيق، أما إن كانت القاعـدة القانونيـة              
 الدول والتدخل اإلنساين كما تعرضـنا  ةتقوم على قوة الدولة كما هو الشأن يف تقييد سياد    

                                                           
(1) -Essombe Edimo Joseph « Le Droit D’ingérence Humanitaire : une effectivite 
en mouvement " in / revue africaine de droit international et compare, publieé par 

la société africaine de droit international et compare, N° 3 tomes 5, 1993 hertford 
p : 497-499.    
(2) -Abdlehamid El- Ouali "Le droit D’ingérence :une Idée inacceptable Par Le 

Droit international" In/ Colloque de l’académie Royale Marocaine Op, cit P: 73-

88 . 
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أن هذه القواعد اجلديدة تنفى عنها صفة القاعدة القانونية وال نكون أمام قانون دويل              إليها ف 
اليت أطلق عليها أمريكيـا مـصطلح       جديد بل أمام فوضى جديدة للقواعد القانونية الدولية         

  ".الفوضى اخلالقة"
 

اختالل توازن أولويـة اللجـوء للوسـائل الـسلمية : المطلب الثاني
 :الدولي  للحرب باسم المجتمعلصالح أولوية اللجوء

 

 إن احلرب الباردة بني القطبني كانت برداً وسالماً على العامل كله وعلـى دول العـامل                
الثالث خاصة اليت استفادت من ذلك على األقل لنيل استقالهلا لكن انتهاء هـذه احلـرب                

ليج نظرا ألمهيتها الباردة جر على العامل حرباً ساخنة يف عدة مناطق منه وخاصة يف منطقة اخل
اإلستراتيجية بالنسبة للقوة العظمى لألسباب اليت شرحنها يف الفـصل األول مـن هـذه               

  .األطروحة
 فقد أصبحت احلروب األكثر عنفاً هي الوسـيلة األوىل حلـل املنازعـات الدوليـة               

حـىت  وتدحرجت الوسائل السلمية إىل مرتبة تالية فأصبحنا نقرأ ميثاق األمم املتحدة مقلوباً             
ينطبق على واقع العالقات الدولية فما كان قاعدة استثنائية أو تفصيال أصـبح هـو املبـدأ        
األصلي والقاعدة األساسية وما كان ثانيا أصبح أوال وهكذا أصبحت قواعد القانون الدويل             

  . تساير املصاحل املتحكمة يف العامل
كن ومنذ أن بدأت تتبلور فكرة       إن اللجوء للقوة كان هو مسة العالقات الدولية قدمياً، ل         

النظام الدويل كان االجتاه حنو التخفيف من اللجوء للقوة كوسيلة للتعامل الدويل ومعاجلـة              
ثار احلرب دون الوصول إىل قاعدة حترمي احلرب حلل املنازعات وهكذا بدأت تظهر بعض              آ

وىف هـذا اإلطـار     ارة   وأظافر احلرب وذيبها للحد من آثارها الض       األحكام  لتقليم خمالب   
 وأحكام عهد عصبة األمم اليت تناولت احلرب يف املادة          1907تندرج معاهدات الهاي لسنة     

 بوضع بعض القيود على حق الدول اللجوء للحرب كوسيلة لفض املنازعات الدولية أول  12
م أو احملكمة الدائمة للعدل الدولية أو على        ي عرض الرتاع على التحك    ةهذه القيود هو ضرور   

ـ                م أو  يجملس العصبة والقيد الثاين هو وجوب مضى  ثالثة أشهر على صدور قـرار التحك
انت ال حكم احملكمة أو قرار الس، حىت جيوز إعالن حالة احلرب، فهذه اإلجراءات وإن ك        

 يف حله على    تهلو من فائدة بضرورة إطالع اتمع الدويل ومسامه       حترم احلرب إال أا ال خت     
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جهة نظر القانون الدويل يف الرتاع وتصورات حله يف  شكل قرار حتكيم أو              األقل بإعطاء و  
قرار جملس العصبة أو حكم احملكمة الذي يكون مدخالً للمفاوضات والوساطات كما يعترب             
ذلك من قبيل إقامة احلجة على الدولة الرافضة ملضمون القرار أو احلكم العتبـار املبـادرة                

ذاك مشروعة أو أا غري ذلك طبقاً ملـا ورد مـن معـايري              باحلرب من هذا اجلانب أو من       
 12 واملـادة   1 فقـرة    10تصنيف احلرب على أا مشروعة أو غري مشروعة طبقا للمـواد            

من عهد عصبة األمم الذي ألول مرة يفرق 1 فقرة17 واملادة 7 فقرة 15 واملادة 2و1الفقرتان 
  .تبارها عدواناًبني احلرب املتفقة مع الشرعية وتلك اليت ميكن اع

 فإنه يف مادته األوىل قرر استنكار اللجوء للحـرب          1928أما ميثاق بريان كيلوج لسنة      
حلل اخلالفات الدولية ونبذ هذا األسلوب يف سياستها واكتفى ذا احلد مما يعىن أنه ال يعترب                

تـرب  احلرب مهما كانت الظروف اليت دعت إليها أن وسيلة مشروعة لتسوية اخلالفات، فيع            
 مل يقر شرعية احلرب مما يعىن ضمنيا        "بريان كيلوج "ذلك تطورا بالنظر لعهد العصبة فميثاق       
  . وبصفة غري مباشرة أنه يعتربها حمرمة 

 بل   على األعضاء استخدام القوة فعليا      منع 4 فقرة   2أما ميثاق األمم املتحدة فانه باملادة       
باستعمال القوة يف عالقام الدولية ضد      تعدى ذلك إىل امتناع الدول األعضاء عن التهديد         

ميثاق األمم املتحدة منع التهديد     غالل الدول األخرى، ليس اجلديد يف       سالمة األراضي واست  
باستعمال القوة فقط بل أن امليثاق مل يفرق يف التهديد أو االستعمال الفعلي للقـوة بـني                  

 باألسباب املاديـة واملعنويـة،   حاالت االستعمال املشروعة أو غري املشروعة ومل يربط ذلك      
فاملنع واحلظر قائم بذاته حىت يف حالة فشل الوسائل السلمية حلل اخلالفات الدولية الن النص      

 اليت فقرا الثالثة تنص على      2 من املادة    4على منع استعمال أو التهديد بالقوة جاء بالفقرة         
منع استعمال القوة أو التهديد ا ال       حل اخلالفات الدولية بالطرق السلمية فالترتيب يفيد أن         

جيوز حىت ولو فشلت احللول اليت تضمنتها الفقرة السابقة عليها وإدراج هـذا احلكـم يف                
  )1(.مقدمة مواد امليثاق يشري ألمهيته القصوى

                                                           
 الربيطانية على العراق والشرعية الدولية ضمن سلسة كتب املستقبل العريب رقم –احلرب األمريكية " حممد اهلزاط / د  - )1(

 .23ص  .2004 الوحدة العربية بريوت ماىتمركز دراسا"  األهداف النتائج املستقبل –بعنوان احتالل العراق 32
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د األمـم   بوالً إال إذا جاء متفقاً مع مقاص       إن استعمال القوة أو التهديد ا ال يكون مق        
 السلم واألمن الدوليني فهنا يصبح استعمال القوة استثناءا مقبوالً عندما           املتحدة وهى حفظ  
   . السابع منه  من امليثاق أو على الفصل51يؤسس على املادة 

 مل تستعمل مصطلح احلرب أو نعت القوة بأن تكون مسلحة بل جاء             4فقرة  2أن املادة   
قوة املاديـة املـسلحة والقـوة       مصطلح القوة عاماً وشامالً وهلذا يدخل يف مضمون املنع ال         

 كميات  ءاالقتصادية والضغوط السياسية اليت تؤدى حتماً إىل استعمال القوة املسلحة كاقتنا          
ونوعيات من السالح  وتدريب عدد كبري من اجلنود وبناء ثكنات كثرية مقابـل الدولـة                

امـا  ع جـاء    صااورة يف منطقة احلدود بشكل خيل بالتوازن املطلوب يف هذا اإلطار فالن           
  . أو للقوة النوويةةوشامالً دون حتديد للقوة العسكرية واألسلحة التقليدي

 هذا وأن امليثاق وضع ضمانات  حتول واقعيا من جلوء الدول فرادى الستعمال القوة أو               
ضمانات عن طريق التدابري الالزمة ملواجهة انتهاك املبدأ، إذ  بعض ال التهديد ا وذلك بإجياده     

 حلفظ السلم واألمن    24احلاالت تتحرك امليكانزمات احملولة لس اآلمن طبقاً للمادة         يف هذه   
ول جملس األمن وحده تكييف الوقائع على أا ـدد الـسلم             اليت خت  39  واملادة    )1(الدويل

 .42 و41 مما جيعلها عدوانا جيب صده واختاذ التدابري الواردة يف املواد            ، أم ال  واألمن الدوليني 
أن امليثاق مل يكن طوباويا يف منع اللجوء للقوة أو التهديد ا كهدف للمجتمع الدويل               أي  

 يترك األمر بيـد الـدول       بل وضع افتراض خرق هذا االلتزام يف باب الوارد جداً وهلذا مل           
 القوة من دولة أو أخـرى       ل للرد على ذلك بل اختص بتقدير مدى خطورة استعما         منفردة

سلطة تقدير دقيقة ومضبوطة لقرير مدى املـساس بالـسلم واألمـن            لس األمن الذي له     
ن امليثاق سحب من الدول االختصاص بتقريـر     وذا املفهوم فكأ  الدوليني والتدابري الواجبة،    

حالة احلرب وإعالا بل اختص لنفسه بذلك عن طريق جملس األمن الذي ينوب الدول يف               
يعهد أعضاء تلـك اهليئـة إىل       : " اليت تنص على أن     من امليثاق  24ذلك طبقاً ملا ورد باملادة      

جملس األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم واألمن الدويل ويوافقون علـى أن هـذا                
إن نيابـة جملـس   " الس يعمل نائبا عنهم يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه التبعات   

استعمال القوة باسم الدول، وأنه حسب وأاألمن للدول مانعة وحتجب يف األصل قيام حروبا 

                                                           
 99 ص–حسني حممد بوادى  املرجع السابق /  د- )1(
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الدويل ممـثالً يف  امليثاق ال يكون ذلك ممكنا، وأن كل استعمال للقوة ال يكون باسم اتمع    
  . تكون حرباً غري مشروعةجملس األمن

 احتالل العراق باستعمال     اليت أدت إىل   اوتداعياالثانية   غري أن ما وقع يف حرب اخلليج        
فرطة ميثل انتكاسة كبرية ملبدأ امتناع الدول عن اللجوء السـتعمال القـوة           القوة املسلحة امل  

 من ميثاق األمم    51 و42والتهديد ا وأن الدول العظمى أصبحت تستعمل مقتضيات املواد          
املتحدة بشكل مفرط ففي كل مناطق العامل حتشر أمريكا أنفها حىت يف اخلصوصيات اخلاصة              

تالءم  والدوليني وتفرض حلوالً معينة ت     ندث يهدد السلم واألم   لتلك املنطقة معتربة أن ما حي     
 يف تلك املنطقة مع ترغيب األطراف املعينة أو أحد األطراف  بـبعض املزايـا                مع مصاحلها 

االقتصادية يف شكل معونات أو مساعدة الدولة املعنية للدخول يف بعض املنظمات الدوليـة              
 وإذا  عطاء شروط تفضيليه يف املعامالت التجارية     إأو  )  OMC (مثل منظمة التجارة العاملية     

طار إ للنقاش يف    هاة ذلك فأا دد باللجوء إىل جملس األمن لطرح سلوك         رفضت الدولة املغي  
الفصل السابع مع اقتراح استعمال القوة ضد هذه الدولة أو تلك مما جعل أحد الكتاب يعرب                

" يف إدارة األزمات الدولية لصاحلها سياسة        أمريكا   تستعملهاعن هذه السياسة اجلديدة اليت      
 نقطة ىل فبالنظر يف هذه املمارسات يالحظ رجوع اتمع الدويل إ    )1(" اجلزرة أوال مث العصا     

مر يف إطار اتفاقيات االنطالق فلم تعد احلرب سلوكاً حمرماً ومل تعد حىت مقيدة كما كان األ           
 كبلوج كما استعرضنا ها سابقا      –ق بريان    خالل ميثا   من  عهد عصبة األمم أو    الهاي أو يف  
 االنفرادية ألمريكة لنصوص امليثاق قد عكست ترتيب املبادئ والقواعـد           تبل أن التفسريا  

الستثناء هو األصل واملقيد أصبح مطلقاً واألول أصبح متأخراً وكذلك التوسع يف            ا فجعلت
وليني ذلك أن كل نـزاع      تفسري نصوص امليثاق مبا هو أسوا بشكل يهدد السلم واألمن الد          

 مبسيط من حيث موضوعه إال وحتوله أمريكا ومن تبعها بتدخلهم فيه نزاعاً خطرياً على السل       
 اخلليج الثانية بغض النظر عن كونه عدونا حرفا وعمالً غـري            بواألمن الدوليني ومثال حر   

ق نفـسه وىف    العراق يف حق الدولة الكويتية ويف ح       ابته بل جرمية ارتك   ريمشروع بكل املعاي  
البلديني فأنـه ال    بني  حق األمة العربية، لكنه بالنظر ألسبابه املباشرة املتعلقة مبشكل احلدود           

 كبرياً على السلم واألمن الدوليني وأنه لوال النفخ يف الكري من طرف أمريكـا               ايشكل خطر 
                                                           

العوملة واإلرهاب حرب أمريكا على " فيما املذحبة يف فلسطني، ضمن كتاب : اجلزرة أوال مث العصا "  فينكشتاين ن بورما- )1(
 167العامل، املرجع السابق، ص
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أقل تكلفة  خاصة لتمكنت جامعة الدول العربية وبعض الدول العربية النافذة بإجياد حلول  ب            
  . عليه احلال بعد استحواذ أمريكا على هذا امللفرممكنة مما صا

إن سياسة الدول الكربى السيما أمريكا يف اعتبار كل نزاع وخالف دويل ماس بالسلم              
واألمن الدويل ومن هذا الباب القيام بالتهديد بطرحه أمام جملس األمـن حتـت التهديـد                

 حىت قبل طرحه أمام جملس األمن يندرج ذلك ضمن مـا            باستعمال القوة أو استعماهلا فعالً    
تريد هذه الدول الكربى تكريسه على مستوى تفسري نصوص ميثاق األمم املتحدة يف إطار              

  .النظام القانوين الدويل اجلديد 
 وهكذا جند هذه الطريقة يف التفسري يف امللف اللبناين السوري الذي بسب واقعة اغتيال              

ق رفيق احلريري متت إحالته على جملس األمن وكذلك امللف اإليـراين            رئيس الوزراء الساب  
املتعلق بتخصيب اليورانيوم، ولألسف فإن هذا التفسري قد توسع يف اآلونة األخـرية إذ أن               

 هذا لتفسري يف حرب اخلليج فإمـا استـسلما          اأوروبا بزعامة فرنسا وأملانيا بعد أن قاومت      
السوري اللبناين وامللف اإليراين بالسعي لطرحه أمام جملـس         وأصبحا رأس احلربة يف امللفني      

األمن وللتلويج أو التهديد باستعمال القوة طبقاً للفصل السابع للميثاق وهلذا فأن املوقـف              
األورويب يف حرب اخلليج مل يكن موقفاً مبدئيا بل كان نابعاً من املصاحل اليت كانت لفرنسا                

فا أن هلما مصاحل مشتركة يف منطقة        وأما اآلن اكتش   عراق صدام حسني  خاصة وأملانيا يف    
 درجة قد عـرب عنـه   180خاضعة موعة من التهديدات، إن هذا االنعطاف الفرنسي بـ     

 قـد  نجيب أن يفهم قادة الدول الذي" أنه   2006 \01\19الرئيس الفرنسي جاك شرياك يف      
فكرون يف استخدام أسـلحة     يلجأون إىل أساليب إرهابية ضدنا وكذلك أولئك الذين قد ي         

الدمار الشامل بطريقة أو بأخرى أم يعرضون أنفسهم لرد قاسي ومطابق من جهتنا قـد                
فهذا األسلوب يف التهديد باسـتعمال      " يكون الرد تقليديا وقد يكون أيضا ذا طبيعة خمتلفة          

بالنظر  2006حىت القوة النووية من طرف فرنسا موجه إليران وسوريا مل يكن متوقعا سنة              
لو أن أحد املراقبني غادر الكـرة       "  قال أحد الكتاب     حىت2003ملواقف فرنسا وأوروبا سنة     

 سيظهر له جبالء انه يف مكان آخر غـري          2006 مث عاد إليها يف ربيع       2003األرضية يف ربيع    
  )1(. 2003الذي غادره سنة 
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ر هاك خطري ملبدأ حظ   رب حقيقة عن انت   أن السلوك اجلديد للدول العظمى يف هذا اإلطار يع        
اللجوء للقوة أو التهديد ا يف العالقات الدولية السيما التهديد باستعمال القـوة النوويـة               
: يكون غري مشروع، حسب رأي حمكمة العدل الدولية يف الفتوى اليت أصـدرا بتـاريخ              

 بتـاريخ   جلمعية العامة لألمم املتحـدة     إثر طلب رأي استشاري مقدم من ا       08/07/1996
هل التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها يف إي ظرف من          :  حول سؤال    06/01/1995

  الظروف يكون مسموحا به مبوجب القانون الدويل؟
 من حيث أنه  نمتالزما" استعمال القوة " و" التهديد بالقوة   " إذ رأت احملكمة أن مفهوما      

من األسباب فإن التهديـد     إذ كان استعمال القوة ذاته يف حالة ما غري مشروع ألي سبب             
   )1(.باستعمال القوة يف نفس هذه احلالة يكون غري مشروع أيضا

ونتيجة لتكرار هذا املسار فإنه يكاد يكون قاعدة عرفية جديدة يف تكـريس اللجـوء               
للحرب كخيار أول وأخري لعقاب الدول الضعيفة اليت يلمس من توجهاا أا خترج عـن               

ديد أو تقف حجر عثرة يف طريق القوى العظمى حنـو تـأمني             خط سري النظام الدويل اجل    
مصادر الطاقة الالزمة هلا وكذالك ملعارضتها خاصة لسياستها يف الشرق األوسط بالنـسبة             

 العالقات  غدت وتثبيت الكيان الصهيوين فيها ومحايته من كل ديد حىت           ةللقضية الفلسطيني 
وتقييمها إجيابا أو سلبياً بالنظر إىل تأثري هذه        ريها  يتم تفس الثنائية واجلماعية بني دول املنطقة      

العالقات على وجود هذا الكيان املصطنع وهلذا فإن الضغوط املمارسة على إيران وسـوريا              
 فهل أن تواتر استعمال     .إلطار بعد احتالله تندرج كلها يف هذا إ       وحزب اهللا وتقسيم العراق   

 القرن العشرين إىل اليوم يشكل الركن املـادي         القوة والتهديد ا منذ العشرية األخرية من      
للقاعدة العرفية اجلديدة الناشئة مع ما اقترن من صمت اتمع الدويل عن الوقوف يف وجـه    

خاصـة مبـا    ذي ينبأ بتشكل الركن املعنوي هلذا القاعدة العرفية اجلديدة          هذه املمارسات ال  
لى هذه املمارسـات أن نقـول بـأن         قرارات جملس األمن امللزمة من قوة قانونية ع       تضيفه  

استعمال القوة يف العراق والتهديد باستعماهلا يف املنطقة يكسب هذه املمارسات الـشرعية             
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الدولية على أساس أا قاعدة عرفية وال تعد انتهاكاً ملبدأ حظر استعمال القوة والتهديد ا               
   من امليثاق؟4 فقوة 2املنصوص علية باملادة 
حية القانونية غري صحيح ألنه حسب املبادئ القانونية  العامة ال ميكن أن  أن ذلك من النا

خمالفة لقاعدة تشريعية وإنه جيب احملافظة على أولوية قواعد امليثاق املتضمنة مبدأ            عرفية  تنشأ  
احلل السلمي للخالفات الدولية كوسيلة أساسية لضمان السالم العاملي ومنهجاً لتحقيقه يف            

 إن مل نقل أن ذلك التوازن يكون لـصاحل الوسـائل            )1(.ظام األمن اجلماعي  توازن تام مع ن   
السلمية وليس كما يراد يف إطار النظام القانوين الدويل اجلديد أن خيتـل التـوازن لـصاحل               

  .تطبيقا لنظام األمن اجلماعياستعمال القوة 
رب احللول السلمية رض الشرعية الدولية طبقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة يتم أوال  ع      إن ف 

كما سبق أن تطرفنا إىل ذلك يف عهد عصبة األمم الذي يقيد اللجوء للحرب باللجوء أوال                
      فض املنازعات وقـد    لس العصبة وهي كلها حلول سلمية ل      للتحكيم أو القضاء الدويل أو

ول اليت  جاء بعد ذلك ميثاق األمم املتحدة بالطرق السلمية ابتداء من مادته األوىل الفقرة األ             
وفقـاً ملبـادئ    مكرسا ملبدأ فض املنازعات     نصت على أنه جيب التدرج بالوسائل السلمية        

 مث أفاض   ادة الثانية مؤكدة  لذات املبدأ،     العدل والقانون الدويل مث جاءت الفقرة الثالثة من امل        
 هـذه الفصل السادس منه كله الـذي حيـد         ميثاق األمم املتحدة يف تبان تفاصيل املبدأ يف         
 واضعي امليثاق على حتاشى اللجـوء       جم حرص الوسائل وتقنيات استعماهلا بشكل دقيق يتر     
ول من طرف الدول بصفة خمالفة ملقاصد األمام   الستعمال القوة وعدم ترك أي غموض قد يأ       

املتحدة يف السلم واألمن الدوليني وذلك عن طريق املفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق            
ة القضائية باللجوء للمنظمات الدولية أو اإلقليمية اليت خيتاروا مبا فيهـا            والتحكيم والتسوي 

 االضطالع بوضـع  14 و11هيئات األمم  املتحدة السيما اجلمعية العامة اليت ختول هلا املواد      
  .وسائل احلل السلمي يف مناقشاا بصدد نزاعات ترفعها الدول هلا مباشرة

 منه لطرق حل املنازعات     31طى أكثر من بديل يف املادة       إن ميثاق األمم املتحدة الذي أع     
سلمياً فإنه ترك احلرية للدول واملنظمات الدولية  املتدخلة يف الـرتاع اختيـار الوسـيلة أو         
الوسائل املناسبة لكل نزاع فال يوجد يف امليثاق ما يفيد ترتيب الوسائل اليت تتضمنها كما ال                
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 واحدة فيمكن أن تقوم دولة أو جمموعة دول بالوساطة          يوجد ما مينع إتباع أكثر من وسيلة      
بني املتنازعني يف ذات الوقت الذي يكون الرتاع مطروحا للمفاوضات اجلماعية يف إطـار              

 مثال على ذلك فبينما كانت املفوضـات اجلماعيـة          "دارقور"منظمة إقليمية ولنا يف نزاع      
كان يعمل على جبهة الوساطة بني حكومة        يف إطار االحتاد اإلفريقي فإن الزعيم اللييب         ةجاري

السودان وزعيم إحدى الفصائل املهمة اليت رفضت املشاركة يف املفاوضات اجلماعية وأنـه             
بعد االنتهاء من املفاوضات والتوقيع على اتفاقية انتهاء احلرب يف دارفور انضم هذا الفصيل              

  .    للحل السلمي
يد احلل السلمى للمنازعـات متعـددة ولينـة         أن امليكرتمات الىت وضعها امليثاق لتجس     

االستعمال مبعىن أنه مل يضع شروطاً شكلية لقبوهلا أو أي إجراءات من حيث الوقت واجلهة               
الىت تتدخل ىف ذلك وهلذا فإنه زيادة على حق اجلمعية العامة لألمم املتحدة التدخل طبقـاً                

 السادس ألنه يف حالة فشل الدول  إطار الفصل فإن لس األمن دور كبري يف14 و11للمواد 
 فإنه جيب عليها عرض الرتاع على جملس        33/1 املادة   السلمية املبينة يف  حل نزاعاا بالوسائل    
 ق أن يتخذ توصيات حلل الرتاع بالطر      36الذي عليه طبقاً للمادة     1 / 37األمن طبقاً للمادة    
  .من إجراءات سابقة  االعتبار ما إختذته األطراف املتنازعة السلمية أخذاً يف

 تلزم الدول عرض نزاعها على حمكمة العـدل         36 من املادة    3وإضافة لذلك فإن الفقرة     
 األساسي من النظام    1 فقر   36الدولية إذا كان هذا األخري يتعلق مبسائل قانونية طبقا للمادة           

  . )1(حملكمة العدل الدولية 
والفرص املتاحة للمجتمع الدول املسامهة     إنه أمام تنوع اخليارات املتاحة للدول املتنازعة        

يف إجياد حلول سلمية للمنازعات سواء من خالل الدول الغري أو املنظمـات االقلميـه أو                
املتخصصة أو منظمة األمم املتحدة وهيئاا ممثله ىف اجلمعية العامة وجملس األمن الذى جيوز              

 36كمة العدل الدولية مبوجب املادة جلوء إليه إختيارا أو جرباً وكذلك الدور الذي أعطي حملا
ستراتيجى سـيجد   اذا نزع عنه الطابع اجليونكاد جنزم أن أي نزاع دويل   من امليثاق،    3فقرة  

حله بالطرق السلمية هنا أوهناك وال حنتاج إىل تفعيل أحكام الفصل السابع مطبقـاً الـذي            
 غاية التـسعينات إال يف حـاليت        استثناء مل يلجأ إليه منذ نشأة األمم املتحدة إىل         يبقى جمرد 

 فقد تضاعفت تدخالته إىل كل من العـراق والـصومال   1990كوريا والكونغو، وإما منذ   
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وهاييت والبوسنة وأفغانستان هذه التدخالت متت بطريقة خمالفة لنصوص امليثاق مما جعـل             
ماً ابتداء من   التجارب اليت مت  فيها تفعيل نظام األمن اجلماعي تشكو من عدم املشروعية دائ             

 اليت كادت أن تتحول بسب استعمال القـوة         1950أول مرة مبناسبة احلرب الكورية سنة       
األمريكية املفرطة إىل حرب عاملية ثالثة عندما مت اقترح ضرب الصني بالقنبلة النوويـة مـن                

   .*الذي كان يقود القوات الدولية"  مك أرثر" طرف اجلنرال األمريكي
تعمال القوة يف حل املنازعات الدولية حىت حتت نظام األمن اجلماعي           وقد اقترن دائما اس   
 سواء فيما يتعلق باإلجرات أو باإلفراط يف استخدام القوة خاصة           الدويلخرق مبادئ لقانون    

 على  خروجايف العراق الذي وصل إىل حد االحنراف عن الشرعية الدولية يف إستعمال القوة              
 27اإلفراط يف استعمال حق النقض طبقاً للمـادة  كسباب صوص امليثاق نفسه مرده لعدة أ     ن

جعل الدول الكربى تستعمل القوة خارج نظام األمن اجلماعي باملفهوم الدقيق           الذي   3فقرة  
له حسب امليثاق أي أن الدول وجدت يف ذلك ذريعة لالستعمال املفرط للقوة وبشكل غري               

  . قانوين
 احلرب الكورية نتيجة مقاطعة     يفق النقض سواء    أنه يف احلاالت اليت مل يستعمل فيها ح       و
  السوفياتى جلسات جملس األمن أو يف القضية الصومالية أو يف حرب اخلليج فـإن                داالحتا

 ما تريد وأن القـوى العظمـى   لذلك مت تفسريه من طرف أمريكا على أنه يطلق يدها لتفع          
 األمن على السلطة املمنوحة     تعض الطرف عن هذه املمارسات إلنعدام الرقابة الفعلية لس        

  .)1(للدول املرخص هلا باستعمال القوة باسم اتمع الدويل
 تـستوجب   اليت أوردت احلاالت    اليت من امليثاق    39 عدم وضوح املادة     وكذلك بسبب 

استخدام القوة إذ نتيجة ذلك أصبحت أمريكا جتدول يف أشغال جملس األمن  الرتاعات اليت               
 39ها باستعمال قوا مستغلة غموض احلاالت الـواردة باملـادة            حل يفهلا مصلحة خاصة    

وصياغتها صياغة عامة ميكن معها إدخال أي نزاع يف إطار حاالت العـدوان واإلخـالل               
  فإستغلت الدول الكربى هذا الغموض إلضفاء الـشرعية علـى            )2( الدويل   موديد السل 
جلوءها لتحصيل تفويض من جملس األمن        العالقات الدولية بعد   يف اخلاصة للقوة    ااستعماال 
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 من امليثاق موضع التطبيق بإفشال مسعى اتمع        43مستغلة كذلك عدم وضع أحكام املادة       
 حىت يفسح اال للقوات اخلاصـة هلـذه الـدول           ذ إنشاء قوات دولية موضع التنفي     الدويل

طـاء نظـام األمـن      املفوضة أن تنفذ خططها اجليوستراجتية ىف خمتلف مناطق العامل حتت غ          
  .اجلماعي

 وعليه فإننا أمام هذه املمارسات والتفسريات القصرية للميثاق اليت تعد تعديالً له أوفسخ             
ة  تعتمد على    ضمين لقواعده واإلتيان بقواعد قانونية جديدة يف إطار منظومة قانونية جديد          

عرفية  يكرسها   لية  دوشكيلية ضمن حركية جديدة النشاء قواعد قانونية        الشرعية الدولية ال  
تواتر اإلستعمال املفرط  للقوة املسلحة وقبول اتمع الدويل هلذا املسلك الذي وجد بعض              
املناوءة اخلفيفة من بعض  الدول الىت ما انفكت ورجعت إىل احلضرية طائعة النظام األوامري             

عد ومبادئ القانون ناسبة كل واقعة تفسري قوامبالدويل اجلديد وذه الكيفية يتم يف كل يوم و
الفـصل  على  ثاق  يالدويل التقليدي حنو مفهوم جديد يقوم على أولوية الفصل السابع من امل           

ثل ما كـان    اا متثل اكثر شئ نظرة طوباوية مت       غري واقعية و   هالسادس الذي أصبحت قواعد   
  . إن مل نقل اا المتثل شياءا 1945عليه الوضع قبل سنة 

دئ القانون الدوىل املكرسة ليس ىف ميثاق األمم املتحـدة           وأصبحت بذلك قواعد ومبا   
 و  2936 و   2734 و   2625 و   216 و   2131فحسب بل يف  قرارات دولية مثـل القـرار           

 الىت كلها تكرس مبدأ حظر اللجوء للقـوة         39/11 و   72/ 33 و   31/9 و   2880  و    3314
شارعة الـىت تـذهب ىف      وتأكد على اللجوء للوسائل السلمية وكذلك املعاهدات الدولية ال        

 من اتفاقية قانون    301 منها واملادة    52نفس االجتاه مثل إتفاقية فينا لقانون املعاهدات باملادة         
 من ميثاق جامعة الدول العربية      2/5ة كاملادة   يمي ومواثيق املنظمات اإلقل   1982البحار لسنة   

ـ د اإل احت من ميثاق اال   3 ميثاق منظمة الدول األمريكية واملادة       من1واملادة    وأحكـام   يفريق
 يةمريكالواليات املتحدة األ   وقضية   كورفوحمكمة العدل الدولية ىف قضايا مثل قضية مضيق         

 سلة مهمالت النظـام القـانوين   ه النصوص القانونية كلها أصبحت يف ضد نيكار أغوا، هذ   
 إطار وهم   ني اما االنصياع واالستعمار اجلديد يف     بالدويل اجلديد الذي يفتح على البشرية با      

 حـرب   جهـنم جنة املنظمة العاملية للتجارة واحلرية الرأمسالية والدميقراطية املزعومتان وأما          
ساخنة تستعمل فيها أرقى التكنولوجيات وأكثرها فتكاً باإلنسان كمـا رأينـا يف حـرب               

 تكلم هي اخليارات    ب وأبو غري  "قوانتينامو وباقرام "أفغانستان والعراق والعذاب يف سجون      
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 ميكـن   طي ممارساته ألمريكا محاية قانونيـة ال      عتيت يطرحها النظام الدويل اجلديد، الذي       ال
حتميلها املسؤولية رغم خرقها ملبدأ خطر استخدام القوة يف العالقات الدولية الذي يعد مـن              

 وذلك ألا تتمسك بأا استعملت القوة يف أطـار          )1(قبيل القواعد القانونية الدولية اآلمرة      
لقيام مقامه ومـن    ا عن جملس األمن تفوضها      ة صادر تم الفصل السابع ومبوجب قرارا    أحكا

جهة أخرى فإنه ال ميكن  أن يصد ر قرار من جملس األمن يقرر أي شي ضدها المتالكهـا                   
حق االعتراض وهلذا فإن أمريكا تتوقع أن تأتيها الضربات املوجعة مما تسميه اإلرهاب الدويل    

جندت ملواجهته جل الدول يف العامل عن طريق قوانني أعدت هلذا           واإلسالمي خاصة الذي    
  .الغرض

 تفعيل آلية منظمة األمم المتحدة من خالل مجلس :المطلب الثالث
 :األمن 

 

بتدءا من  ظام الدويل اجلديد الذي نودي به ا       لقد اعترب حبق ىف بداية حرب اخلليج أن الن        
عد من اآلن فصاعدا مكاناً حلـرب العـدوان         الرئيس بوش األب ومقولته املشهورة أنه مل ي       

إحالل السالم والعمل على احترام سيادة واستقالل الدول وتعزيز حقـوق           أن  واالحتالل و 
إال باسم اتمع الدويل وبوسطه املنظمات الدولية السيما األمـم املتحـدة            ال يتم   اإلنسان  

القانون الدويل اجلديـد،    وجملس األمن الذي سوف يكون العني الساهرة على إرساء قواعد           
يل مقتضيات النظام   عالذي يعرب عن التحول اجلذري يف دور األمم املتحدة واعتبار ها آلية لتف            

   )2(.الدويل اجلديد 
إن الدور اجلديد الذي أعطى لألمم املتحدة لتطبيق مبادئ القانون الدويل وتطبيقاا فعليا             

 النظام الدويل واعترب حتوال اجيابيـا يف        بعد حرب اخلليج كانت والشك مبثابة التحديث يف       
كثري من األحيان خاصة بعد حترير الكويت لكن ما ان عربت قوات التحالف الدويل احلدود               
الدولية العراقية حىت بدأ الشك يدب يف قواعد وأهداف النظام الدوىل اجلديد املبشر به الذي               

وهى أن أمريكا والـدول املنتـصرة ىف   مل يصمد أمام املتغريات الدولية اليت الحت يف األفق     
احلرب الباردة الكربى واحلرب الساخنة الصغرى مع العراق تريد قطـف مثـار انتـصارها     
املزدوج بعدم االكتفاء بتحرير دولة الكويت بل طموحها كان اكرب من ذلك بإرساء قواعد              

                                                           
 .10 املرجع السابق، ص ،"النظام العاملي اجلديد بني احلداثة والتغريات" :رجب عبد املنعم متويل/  د- )1(
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 اقتـصادية   قانونية جديدة تعكس مكانتها اجلديدة على املسرح الدويل كقطب وحيد وقوة          
وعسكرية كبرية ال جيب أن تقف دون أهدافها يف املنطقة أي عوائق وهلذا سخرت األمـم                
املتحدة كأداة إلضفاء الشرعية الدولية عن ممارساا تعبريا على أن كل ما يتم هـو بإسـم                 

  .اتمع الدويل
دة، لكن عند   إذا هكذا بشر النظام الدويل اجلديد يف الظاهر بدور أكرب وفعال لألمم املتح            

التدقيق يف التغريات اليت حصلت يف العالقات الدولية كان ذلك أمرا غري ممكن حصوله ألن               
 املتحدة كان هلا أن تقوم ذا الدور بشكل حيادي وبطريقة أسهل يف ظل نظام التوافق                ماألم

ته يف  والتوازن بني القطبني الذي مجد دور األمم املتحدة خاصة ممارسة جملس األمن لصالحيا            
  . طار الفصل السابع إ

ـ     أما يف ظل عالقات دولية جديدة قا       من أطروحـة الفوضـى     ئمة على مفهوم القوة ض
 فلم يكن مبدأ تفعيل دور األمم املتحدة كآلية للنظام الدويل اجلديد يعىن سـوى               )1(الدولية

 ظل هذه   اعتبارها وسيلة يف يد صاحب القوة لتنفيذ استراتيجيته، وأن نظام األمم املتحدة يف            
 بل البد من مالئمتها وحتويرها مبـا        ةالفرضية ال ميكن أن يعمل وفق أحكام امليثاق التقليدي        

 جيعلها تستجيب للدور اجلديد للمنظمة اليت يربز ظهورها وسخبها كشكل لكـن تغيـب             
  مما يعىن أنه ليس هلا إال أمهية ثانوية بروتوكولية يف النظام الـدويل             ات الرتاع فعاليتها يف حل  

ا   وقد أثبتت األحداث الكربى الىت متيز     " ومن شدة الظهور اخلفاء     " طبقا للمقولة العربية    
تدشني عهد النظام الدويل اجلديد بداية من حرب اخلليج الثانية وقبـل ذلـك بقليـل ىف                 
أفغانستان مث ىف حرب اخلليج الثالثة وىف العالقات السورية اللبنانية وىف أزمـة املفـاعالت               

 اإليرانية كيف يتم الضغط واستعمال األمم املتحدة وجملس األمن بالذات ملعاجلة هذه             النووية
 السابع من امليثاق بينما جند الصمت املطبق        للفصااألزمات بإصدار قرارات جديدة يف إطار       

 أم  احول تنفيذ قرارات قدمية صادرة عن نفس جملس األمن فلماذا ال يتم تفعيل آليته لتطبيقه              
  .  بالتقادم ؟اا سقطت

إن حرب اخلليج الثانية اليت يتم الربط بينها وبني النظام الدويل اجلديد على أا كانـت                
كاشفة له من خالل تلمس املواقف الدولية الىت متت ىف إطارها بأسلوب جديد غري معهود،               

                                                           
النظام :" مال امللتقى الدويل ضمن جمموعة أع" األمم املتحدة وظيفيايف ظل النظام الدويل اجلديد:"  كرمين بلقاسم / د– )1(
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ملنصوص اال أا رغم ذلك فلم تتح فرصة لتطبيق قواعد القانون الدويل مبا يتفق مع الشرعية ا               
عليها يف امليثاق فيما يتعلق بنظام األمن اجلماعي الذي كان عنوان هذه احلرب من طـرف                
دول التحالف مما أمكن االستنتاج أن هذا النظام بالشكل املنصوص عليه ىف امليثاق غري قابل               

فعل استعمال حق النقض    لباردة مت جتميده وعدم العمل به ب      نه قبل احلرب ا   ، أل للتشغيل أصال 
 كل حالة كانت مناسبة لتطبيقه من طرف الدول الدائمة العضوية، لكن اكتشف مبناسبة              يف

حرب اخلليج وبعد زوال هذا العائق اإلجرائي إذ انكفت روسيا والصني عن استعماله على              
غري العادة والعرف السائد بينما هددت فرنسا باستعماله على غري العادة، لكن رغم ذلك مت               

 اجلماعي بصفة عرجاء من الشرعية الدولية اتفق الكتاب والدبلوماسـيني           تطبيق نظام األمن  
املتتبعني أن ما طبق من إجراءات ال ينطبق مع نظام األمن اجلماعي طبقاً للميثاق بـل هـي                 

راءات خاصة، وهلذا فقد نادى هؤالء باحلاجة إىل مراجعته وضرورة إعادة النظر فيـه              ـإج
 دول التحالف باسم النظام الدويل اجلديـد مل يـؤد يف            ألن ما مت حشده وتعبئته من قوات      

كان متصوراً منه لدعم دور األمم املتحدة ىف ردع العدوان يف غري حالة حرب               ما  ة  ـالنهاي
اخلليج، ورغم الوصول إىل هذه القناعة من ضرورة دعم األم املتحدة بتطـوير ميثاقهـا ىف                

من اجلماعي وجملس األمن وغريهـا مـن   مواطن النقص الذي ظهر عليه  مثل حالة نظام األ  
ال أن هذه األزمة أن صح التعبري مل ينتج عنها اى تطور مؤسس ملموس ميكن               إاملوضوعات  

ترك األمر على نفس املنوال باحملافظـة علـى         ي بل   )1(أن يترك أثره الدائم على األمم املتحدة      
 حاجه   وأن تكون دائماً يف    دورها بنفسها بالوضع القائم حىت تبقى املنظمة ضعيفة عن القيام         
  . إىل الدول الكربى اليت تستغل ذلك لتنفيذ خمططاا 

 ظل الدور اجلديد الذى رسم لألمم املتحدة أن تلعبه حتت مظلة الشرعية الدوليـة مت                يف
ليات مؤقتة لتنفيذ السياسات اجلديدة ففى العراق مت إباحـة          آتطويع نصوص امليثاق وخلق     

 اإلنساين اذ أوفد كثري مـن عناصـر وكالـة           غطاء التدخل الدويل  سيادة هذه الدولة حتت     
 أطار جلان التفتيش خلدمة أهداف احتالل     واإلسرائيلية لشمال العراق يف    ةاملخابرات األمريكي 

ة إلرضاء الدولة   يالعراق الحقاً وأصبحت كل األهداف اليت تتدخل فيها األمم املتحدة سياس          
كاستعادة ونشر الدميقراطية ومكافحة اإلرهاب وإزالـة       القوية حتت مربرات جاهزة وبراقة      
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ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وذا ورطت األمم املتحدة بإبراز نشاطها لكن خـارج              
  .أهدافها

 األمـن  والصفة األخرى اليت طبعت توريط األمم املتحدة تتعلق بإعطاء دور كبري لس         
 العـام وحمكمـة   واألمنيخرى كاجلمعية العامة  من األجهزة األ  اهعد  قهر وميش ما   كأداة

العدل الدولية حىت ظهرت األمم املتحدة بتدخالا الكثرية وراء الشعارات الرباقة أا تقـوم              
ية اليت اكتسبتها من     الواقع فأنه قد مت تطويع دورها حىت فقدت املصداق         يفبدور اجيايب بينما    

  )1(. بعض القضايا العادلة يفتدخلها
 65فظ السالم الدويل مكونة مـن       مم املتحدة فيما نشرته من قوات حل      م دور األ  إن تعاظ 
 عمل الدول مـع     يفق  يمن جمموع أعضاء األمم املتحدة، وقيامها بالتحق      % 35دولة ميثلون   

  )2(.أهدافها ومبادئها وتكفلها بعبء اإلشراف على الجئي الرتاعات يف عدة مناطق من العامل
 املتحدة أا اضطلعت بأنشطة عديدة يف جمال حفـظ          لألممام   الع األمنيإذ حسب تقرير    

 وأن عدد اإلفراد العسكريني العاملني ىف قـوات         1994/ 12 /16 حالة لغاية    17السلم إىل   
 وأفراد الشرطة واملوظفون    1994 لسنة   73393 إىل   1988 سنة   9570حفظ السلم ارتفع من     

، أي أن   1994 سـنة    4390 إىل   1988سنة   1551 يف هذا احلقل ارتفع من       ني العامل نياملدني
 اقل من ثالث سـنوات      يف مرات10عدد قوات حفظ السلم قد تضاعف منذ حرب اخلليج          
 إىل1988 مليـون دوالر سـنة       230,4وأن امليزانية املستهلكة على تلك النفقات ارتفع من         

1993 عام3610
  . اخلليجيف، ناهيك عن قوات الدول العاملة )3(

برنامج عملها قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية ومحايـة البيئـة           بينما تالشى من    
 إطار سلمي وبرز باملقابل التعـاون       يف الدويل تعرب عن التعاون     اليتوغريها من املوضوعات    

 إطار الرتاعات املسلحة واستعمال القوة كأسلوب لتنظيم العالقات الدولية وذه           يف الدويل
  .ملتحدة الطريقة متت عسكرة األمم ا

 لكن وراء ذلك متت كثري من التدخالت واألعمال مبا ال يتفق مع مبادئ وأهداف األمم          
املتحدة ، إذ استغلت الوضعية اإلنسانية ألكراد العراق للتجسس عليه وكذا شأن الوضعية ىف        
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 على الثروات الطبيعية الواعـدة ـذه        ءدارفور بالسودان وجنوبه حملاولة تقسيمه لالستيال     
ناطق الغنية بالبترول واليورانيوم املكتشفان وقد سبقت للميدان الشركات األمريكية ألخذ           امل

مكان هلا فيهما وهلذا فأن التخفى وراء قرارات الشرعية الدولية هو للتستر على االهـداف               
ـ   " الرى موسكيدا  "يالسياسية وقد وضح هذا األهداف الكاتب األمريك       ده من خالل رص

 حالـة   13كية مبادئ وأهداف األمم املتحدة ىف حـواىل         يمراملتحدة األ انتهاكات الواليات   
   )1(.حتت غطاء األمم املتحدة

إن سيطرة الواليات املتحدة األمريكية ومن تبعها على املنظمة الدولية جيعلـها أداة مـن      
أدوات سياستها والتحكم يف تدخلها  يف القضايا الدولية مل يعد رهنا للجمعيـة العامـة أو                 

            ا ملحق لوزارة اخلارجية األمريكيةالـيت  فهـي لس األمن بل أصبحت األمم املتحدة كأ 
 مسح  ي توجيهات اخلارجية األمريكية وهذا ما      أن تفعل هذه املنظمة بناًءا عل      بتقرر ماذا جي  

  :)2(بتصنيف أسلوب معا جلة األمم املتحدة لالزمات الدولية  إيل ثالثة أنواع هي
  :النمط اإلستبعادي

الذي يعين ككل األزمات اليت ال يراد لألمم املتحدة أن تتدخل فيه و تـرك تـسويتها                 
ألطرافها املباشرين حتت الرعاية املنفردة للواليات املتحدة األمريكية مثل القضية الفلـسطينية     
إذ مت استبعاد األمم املتحدة يف هذا الرتاع اهلام الذي يشكل أصل ومنبـع كـل الرتاعـات               

 الشرق األوسط بل أنه خالل حرب اخلليج عند ما تعرضت إسرائيل لـضربات        املوجودة يف 
الصواريخ العراقية يف حماولة من العراق جلر إسرائيل للمعركة وما يف ذلك من آثار سياسـية                
إجيابية على العراق على مستوى الرأي العام العريب واإلسالمي وكذلك للربط بني انسحاب             

 لكن سياسة   1967سحاب إسرائيل من األراضي احملتلة سنة       العراق من الكويت وضرورة ان    
أمريكا اليت تقوم على استبعاد إسرائيل من أن تناقش قضاياها يف األمم املتحدة طلبت مـن                
إسرائيل ضبط النفس وعدم التدخل املباشر والظاهر يف هذا الرتاع ألن أمريكا تقوم مقامهـا    

اإلسرائيلي على طاولـة  –يطرح الصراع العريب   يف كل ما تريد وبعد انتهاء حرب اخلليج مل          
األمم املتحدة مبثل ما طرح موضوع غزو الكويت واحتالهلا ، بل طرحت القضية الفلسطينية              
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 حتت رعاية الواليات املتحدة األمريكية بعد ايار اإلحتـاد          1991يف إطار مؤمتر دويل اية      
   .السوفيايت وانكفاء روسيا عن القضايا الدولية

 :مط االفتعاليالن
الذي هو نقيض النمط  اإلقصائي السابق ويتمثل هذا النمط الثاين يف إقحام األمم املتحدة 
يف قضايا تتجاوز صالحياا وال تشكل اهتماما هلا كتعلق القضية مبواطنني عاديني ولـيس              

 عقوبـات   هـا ضد ليبيا اليت جـرت علي     )بلوكريب(بالدول ومن هذا القبيل قضية ما عرف        
ادية، ومثل قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناين السابق  رفيق احلريري اليت أفتعل فيهـا               اقتص

تدخل األمم املتحدة إلخراج سوريا من لبنان وحماولة جتريد حزب اهللا من السالح لـصاحل               
   .إسرائيل

إذ طرحت أمريكا قضية لوكريب علي جملس األمن الذي عاجلها بطريقة غري مسبوقة علي              
فاعتربت حالة منوذجية على تغليب االعتبارات السياسية على االعتبارات القانونية          اإلطالق  

 يطالب ليبيا بتسليم مواطنيهـا      1992 /21/01 يف   731عندما اصدر جملس األمن قراره رقم       
حملاكمتهم إمام القضاء األمريكي أو االسكتلندي والتعاون مع القـضاء الفرنـسي حـول              

 سقوط الطائرة الفرنسية يف صحراء النيجر علي أساس أن هـذه       التحقيقات اجلارية يف قضية   
هذا الرتاع ال يدخل ضمن اختصاصات جملـس        أن  القضية ذات طابع إرهايب دويل، فرغم       

األمن ألنه ليس له عالقة باحملافظة علي السلم واألمن الدوليني ،بل هو نزاع قانوين يتعلـق                
بقمع جرائم االعتداء علي سالمة الطريان املدين        اخلاصة   1971بتفسري اتفاقية  مونتريال لعام      

داة القانونية الواجبة التطبيق يقتضي طرحه على حمكمة العدل الدولية وليس على            اليت هي األ  
جملس األمن مما يعين أن تكليف جملس األمن بذلك يعد من قبيـل االسـتعمال الـسياسي                 

ادية وصـوالً إىل ابتزازهـا      للمجلس من طرف أمريكا حىت توقع علي ليبيا عقوبات اقتص         
وخضوعها ائيا لإلدارة األمريكية كما الحظناه بعد حرب اخلليج الثانية مباشرة إذ سـقط              

سـم  كية اليت كافئته علي ذلك بإسقاط إ      النظام اللييب سقطة حرة يف أحضان املصاحل  األمري        
كاملة مع ليبيا للمـرة     وماسية ال ديد العالقات الدبل   قائمة الدول الراعية لإلرهاب وجت     ليبيا من 

 مليون دوالر لكل عائلة شرط      10 سنة مقابل تعويض عائالت الضحايا مببلغ        34األويل منذ   
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رفع العقوبات اليت اقرها جملس األمن بل أصبحت ليبيا منوذجا جيب أن حيتذي به من طرف                
  )1( 2006خالل شهر مايو " كونداليزا رايس"إيران وكوريا كما صرحت بذلك 

األمم املتحدة أو على مصطلح قانون اإلجراءات املدنية إدخال األمم املتحدة يف إن تدخل  
اخلصومة  ضد ليبيا بطلب من أمريكا كان ألسباب سياسية الحتواء ليبيا وضـمان تـدفق                  
نفطها ألمريكا يف وقت بدأت تعز فيه مصادر الطاقة وان استعمال جملس األمـن يف هـذه                 

ن أهايل ضحايا الطائرة املسقطة فوق قريـة        أسباب قانونية ذلك    القضية االفتعالية مل يكن أل    
 رفع العقوبات ضد ليبيا وإعادة العالقات معها دون استشارم خاصة           لىلوكريب احتجوا ع  

وان بعضهم مازال مل  يتلق  تعويضاته كاملة، مما بني أكثر الطـابع الـسياسي للعقوبـات                  
املسلطة علي ليبيا اليت كانت أمريكا تقول أا  قضية إنسانية  بالدرجة األويل  إلقامة العدل                 

   ا قضية تتعلق باإلرهاب الدويل، فلماذا سقطت هذه االعتبارات         ومواساة أهايل الضحايا وإ
القانونية حلظة التفاهم مع ليبيا ورضوخها للمصاحل األمريكية كلية وكشفها شبكة التعـاون          

  النووي للعلماء الباكستانيني لدى الدول اإلسالمية؟ 
التنظيم الدويل  توجـه     إن إقحام األمم املتحدة يف القضية الليبية يعترب أوال مرة يف تاريخ             

كما تعترب أول مرة يف تـاريخ       ,  دولة عضو تنظيم عملية إرهابية        فيه منظمة  دولية ااما إىل     
وتلته بعد ذلك  قضية     ,األمم املتحدة يصدر قرارا يتعلق حبادثة إرهابية استنادا للفصل السابع           

لفائدة بية الذي  يصب علي نفس منط القضية اللي 1551وصدور القرار اغتيال رفيق احلريري  
ا يعد دليالً قاطعا علي نفوذ الواليات املتحـدة األمريكيـة            املصاحل األمريكية والفرنسية، م   

  عرفياً للميثاق ببسط اختصاصات جديدة لس        لس األمن بل إن ذلك اعترب تعديال      داخل جم 
   .أصبحت مؤسسة علي العرف الدويلفاألمن مل يشر إليها امليثاق 

  :اركة المحسوبةنمط المش-
 من إرادة سياسية دولية،     اهذا النمط يتم فيه حتديد دور األمم املتحدة حبجم ما يتوافر هل           
 األخرى  يف جملس األمـن،       ةخاصة إرادة أمريكا أوال مبا فيها  إمجاع الدول الدائمة العضوي          

 التورط  يف    لي وبني مم املتحدة يتراوح بني التدخل الشك     وما يتميز به هذا النمط أن دور األ       

                                                           
 ، ص 06/06/2006- 312العدد) نيوز ويك باللغة العربية ( ، جملة "اخللط بني الثار واإلرهاب :" كريستوفر ديكي -)1(

17-18. 
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 طفلك أمريكا إذ غالباً ما يتم العمل يف هذا النمط خارج الشرعية الدولية عن طريق تـوري                
  .جملس األمن حسب أمهية  املصلحة اليت ميثلها الرتاع وذلك مثل قضية حرب اخلليج الثانية

أن جملس األمن  يكون خمتصا بنظر الـرتاع طبقـا           كذلك  إن ما مييز هذا النمط األخري       
حكام امليثاق، وهلذا فهو خيتلف عن النمطني السابقني املتطرفني  إذ يف النمط اإلستبعادي              أل

أو االقصائي فان إرادة الدول الكربى حتجب دور جملس األمن واألمم املتحدة يف قضية هي               
من صميم اختصاصها ويف النمط الثاين االفتعايل فانه يتم إقحام جملس األمن واألمم املتحدة              

يا خترج عن اختصاصاما، أصال مما بعد تعديال عرفيا للميثاق، أما يف النمط الثالث              يف قضا 
وهو الغالب  فان الرتاع الذي يطرح علي جملس األمن واألمم املتحـدة  يـدخل ضـمن                   

 أن طريقة معاجلة الرتاع  تكون حسب أمهيته للدول الكربى فـان كـان                اختصاصاما إىل 
 هلا فإن تدخل املنظمة الدولية يكون باهتاً دون فعاليـة تـذكر             الرتاع ال ميثل مصاحل خاصة    

فيقترب للشكل أكثر من اجلوهر أو التفريط أما إن كان الرتاع ميثل مصاحل جوهرية هلـذه                
الدول فإنه يتم باإلفراط يف تدخل جملس األمن خاصة بطريقة أكثر تشدداً تنبأ باحلرص على               

  .  باسم اتمع الدويلحتقيق تلك املصاحل بواسطة جملس األمن
وهكذا فإن استعمال آلية األمم املتحدة وتفعيلها بعد مجود طال كثرياً مل يأت بثمـاره               
لصاحل تدعيم هذه املنظمة ولصاحل القانون الدويل واتمع الدويل مما ولد خيبة  أمل أكثـر                

القطبية الثنائيـة،   مرارة عن سابقتها عندما كانت املنظمة مشلولة عن القيام بدورها يف إطار             
فأصبح تدخل األمم املتحدة وجملس األمن بعد حرب اخلليج مقترناً خبرق الشرعية الدوليـة              
وعنواناً لالستعمار اجلديد وأن هذا اجلانب يعد من أكثر اجلوانب سلبية يف النظام القـانوين               

  .الدويل اجلديد
ليت يعرب عنها بالنظـام      وبدون شك أن التغريات اليت حصلت على هيكل النظام الدويل ا          

الدويل اجلديد ال تبقى حيادية أو بدون تأثري على منظمة األمم املتحدة اليت جيب إخـضاع                
ـ           تميثاقها للتكيفا   ا اجلديدة وعدم ترك الدول تتالعب بالشرعية الدولية حـسب أهواءه

بح تعرب   الدول حىت تص   ةومصاحلها وهلذا يتعني إصالح األمم املتحدة بطريقة تساهم فيها كاف         
  . عن التوازنات اجلديدة مع التشدد على مراعاة الشرعية الدولية بصفة دقيقة بعد ذلك

إن اإلصالحات املرتقبة واملصرح ا هي توسيع العضوية الدائمة لس األمـن لـبعض              
القوى الدولية الفاعلة وقد رأينا أن ذلك بدأ يتجسد يف الواقع حىت قبل تعديل امليثاق فمـن                 
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 ب يف جملس األمن فيما مسى بلغـة احلـسا         ك أملانيا مع األعضاء اخلمسة الدائمني     ذلك إشرا 
يف االقتراحات اليت قدمت بإسم اتمع الدول إليران حول وقف ختصيب اليورانيوم            ) 5+1(

قبل التهديد من طرف أمريكا طرح امللف أمام جملس األمن لتسليط عقوبات على إيران ىف               
  . أطار الفصل السابع 

ك من التخمينات األكثر تداوال يف تعديل امليثاق إلغاء جملس الوصاية الذي مل تعـد               كذل
  .هناك مربرات واقعية لوجوده بعد نيل كثري من الشعوب استقالهلا

وبالنسبة للتوازن بني أجهزة األمم املتحدة جيب إصالح اخللل الذي صارت عليه األمور             
 )1(لية متارس صالحياا بطريقة دكتاتورية    لصاحل جملس األمن الذى أصبح يشكل حكومة أق       

فيجب تفعيل دور األمني العام بصفة أكثر واجلمعية العامة وحمكمة العدل الدولية ذلـك أن               
ـ             77 مبجموعـة دول     )2(ةاخلوف من اجلمعية العامة على أساس أا تتضمن أغلبيـة تلقائي
بعضها إىل عدة دول مثـل     وغريها، فقد إختلت هذه النسبة لصاحل دول الشمال اليت انشطر           

 وتشكو سلوفاكيا اليت انضمت دوهلا اجلديدة مباشرة لـصاحل          ااالحتاد السوفيايت ويوغسالفي  
  . لدول العامل الثالث بسهولةةالدول الغربية فلم تعد أغلبية الثلثني متاح

 ويف العالقات بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية جيب تفعيل هذه األخـرية حـىت              
 العبء عن األمم املتحدة عن بإعطائها دورا حلل املنازعات احمللية على األقل يف مرحلة       ختفف

 ذلك تتدخل األمم املتحدة كما سبق أن تطرقنا لذلك فلو أتيح جلامعة             نأوىل فإن عجزت ع   
الدول العربية أن تلعب دوراً عند غزو الكويت من طرف العراق لكانت النتيجة أفضل بكثري   

 عضوية أو وظيفيـة بـني املنظمـات         ة اآلن، إن ذلك يتطلب إجياد عالق      لاحلامما هو علية    
اإلقليمية واملنظمات املتخصصة كمنظمة التجارة العاملية مع األمم املتحدة وعـدم تركهـا             
خارج نطاقها مما يؤدى إىل ازدواجية وتصادم عمل هذه املنظمات وكذلك إجياد عالقة بني              

  .ة والشركات متعددة اجلنسيات ي الدولية غري احلكومتمنظمة األمم املتحدة واملنظما
لكن هذه التعديالت املرجوة غري ممكنة يف ظل اختالل توازن القوة وظهور طغيان إرادة              

 أما يف ظهور قوة جديدة  معتدلة مثل الصني فإنـه ميكـن أن               ،بعض الدول عنوة وصراحة   
 مل يكن مستحيالً، ألننا إذا      تكون هذه اإلصالحات أمرا مقبوال ولو أن ذلك أمر صعب إن          

                                                           
 485املرجع السابق، ص: حسن نافعة والدكتور حممد شوقى عبد العال/ د - )1(
 191ألجل نظام اقتادي دويل جديد، املرجع السابق، ص: حممد جباوى/ د - )2(
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  عليهادخلنا يف منطق التغري والتعديل على ضوء متغريات النظام الدويل فان الفرضية اليت يقوم
بكل تأكيد انعكاس يف امليثاق مما يعىن إضافة احتال الت أخرى           هلا  هذا التغري سوف تكون     

 أن حتكم  العامل     يبغن وأخالقية ي  عتبارات قانونية إلللميثاق لصاحل القوة الدولية الناشئة وليس       
 وفلسفي جيب أن يقوم عليه امليثـاق         فكري سا كأس ة ارد ة أساس من العدل واملساوا    ىعل

 بعد احلرب العامليـة     هبان إصدار إاألساس الفكري والفلسفي للميثاق     عن  خيتلف بالضرورة   
  . الثانية ألنه عكس منطق قوة الدول املنتصرة عقب هذه احلرب 

الذي قال بأنه لـو     " كورت فلد هامي  "مة صعبة وقد صورها األمني العام األسبق        أن امله 
رم حني  ب الذي أ  1945 من ميثاق     يف الوقت احلايل لكان أكثر عيوبا      متت صياغة ميثاق جديد   

 للتخلي عن جزء من سيادا      اكانت شعوب العامل حتت صدمة احلرب وبالتايل أكثر استعداد        
  )1(.لصاحل منظمة دولية 

 حــروب اإلرھــاب الــدولي والــدفاع الــشرعي  :لمطلــب الرابــعا
 : تقرير مصرھافيعوب ــاقى وحق الشـاالستب

 للمصاحل العربية كبري ومتجذر مـن خـالل املواقـف           ة إن عداء السياسات األمريكي   
ونظراً لعجز األنظمة الرمسية العربيـة عـن        ,  املتحيزة باستمرار للكيان الصهيوين      ةاألمريكي

 مصاحل دوهلا وشعوا أمام أمريكا لضعف قاعدم الشعبية يف احلكم والتـسلط             الدفاع عن 
على الشعوب بقوة الدبابات وسياج اجليوش اليت حتمي العروش وبـديكور دميقراطيـات             
التزوير املزيفة، فقد تولد شعور شعيب عام ساخط على السياسات األمريكية لدى الشعوب             

اإلسالمية، األمر الذي جلب ألمريكا متاعب لـيس ىف         العربية وبصفة خاصة لدى التيارات      
منطقة الشرق األوسط فقط حيث تلقت ضربات موجعة يف كـثري مـن الـدول العربيـة      
واإلسالمية وعندما  بدأت موجات العنف تصل أمريكا يف عقر دارها إىل أن جاءت الضربة               

رفها االقتصادي  مبركز  اليت أصابت أمريكا يف مواطن ش      2001/ 11/09التدمريية الشاملة يف    
التجارة الدولية والعسكري بالنتاغون اللذان يشكالن قوة أمريكا االقتـصادية والعـسكرية            

  . وبذلك فقد ت أمريكا عذريتها وأصبحت هيبتها يف مهب الريح 
 ممثلة ىف منظمة القاعدة حقيقة      ةهذه الضربات نسبت للتيارات اإلسالمية العربية املتشدد      

غالل هذه األحداث لصاحل تنفيذ السياسات األمريكية اليت كانت تبحث عـن            أو جمازاً إلست  
                                                           

، فمن ملتقى النظام الدوىل اجلديد " خالل النصوص القانونيةنحفظ األمن والسلم يف العامل م: " حممد بوسلطان/ د - )1(
 222ومصاحل العامل الثالث املرجع السابق ص
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مربرات لزيادة سيطرا الكاملة على الوطن العريب الغين بالطاقة إذ أن أمريكا كانت عينـها               
 بعد غزوه الكويت اليت هي عبارة عن حلقة من حلقـات            1990دائما على العراق منذ سنة      

ء بواسطة الكويت نفسها أو بواسطة النظام العراقي سـهل          تنفيذ املخططات األمريكية سوا   
 ني شعار أمريكا اجلديد بعد احلرب الباردة هو زعامة العـامل وتـثم            ناالنقياد ملصيدته، وأل  

    11ة ألحداث   ي حولت اخلسارة املادية وخاصة السياس     اانتصارها على القطب الشيوعي فأ 
ولة أفغانستان أضعف دولـة يف العـامل         سبتمرب إىل انتصار سياسي كاسح بعد اجتياحها د       

 القاعدة جعل اجتياحها انتـصارا سياسـياً        ة كمعقل ملنظم  ااقتصاديا وعسكريا لكن رمزيته   
متهيدا لالنتصار الكبري وهو زرع بذرة اخلوف لدى العامل اإلسالمي الرمسي متوجـة ذلـك       

يف جحـر بالـشكل     باجتياح العراق واحتالله وأسر رمز قيادته صدام حسني بطريقة مهينة           
 الذي أحسنت إخراجه وبنفس الكيفية عند إعدامه تنفيذا لقرار قضائي ، مما جعل              يالسينمائ
 القائد اللـييب  ى خوفاً على مصريهم ومن ذلك ختلاحلكام العرب يلفظون ما يف جوفهم  باقي  

 ومشروعاته وتلني شرايني احلكم يف سوريا وتونس ومـصر والـسودان            هعن كل أطروحات  
 يف الدول حليفة أمريكا يف إمارات النفط كالسعودية والكويت           تصلب هذه الشرايني   وزيادة

  .والبحرين وقطر واألردن واملغرب لفائدة املصاحل األمريكية لكن ضد شعبها
احلـرب  "حتـت مـسمى     " العصا فقط   "  شعارها  إن السياسة اجلديدة ألمريكا أصبح    

 حسب مقولة    عقيدة كل الرؤساء األمريكيني     الذي كان موجوداً يف    رهذا الشعا " اإلستباقية  
أن منديل احلرب االستباقية كان موجـودا يف        "   أولربايت" وزيرة خارجية أمريكا السابقة     

من أخرجـه  جيوب كل الرؤساء السابقني ألمريكا لكن الرئيس جورج بوش االبن هو أول       
 سـبتمرب   11 أحدث    ألن الظروف الدولية خدمته يف ذلك بعد       من جيبه ومارسه يف سياسته    

وإعالن احلرب على اإلرهاب الدويل هذه  الظاهرة اليت تطورت بفعل هذه األحداث حـىت               
  .)1("اإلرهاب اجلديد" ن تسميته كبدت أقرب إىل ما مي

 وان أمهية هذه اإلحداث جعلت العامل خاصة الغريب يتكتل وراء أمريكا حملاربـة هـذه               
هوم اإلرهاب  الـدويل كموضـوع مهـم مـن     الظاهرة ىف شكلها اجلديد وهكذا برز مف   

اهتمامات يف  أمهية قصوى    أطار النظام الدويل اجلديد واكتسى       موضوعات القانون الدويل يف   
اتمع الدويل سواء على مستوى املنظمات الدولية خاصة األمـم املتحـدة وكـذلك يف               
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ة وقد تبلور حولـه     سياسات الدول واحلكومات سواء يف العامل املتطور أو عامل الدول الفقري          
امجاع كبري يف اللقاءات اليت تناولته وعلى النصوص اليت نظمته ذلك أن الـدول الكـربى                

 السيما العربيـة فقـد      ث أما أنظمة دول العامل الثال     ،وجدت فيه خطراً عليها جيب حماربته     
وجدت فيه مربراً حلماية عروشها وتصفيه خصومها وإستمرار حكمها القائم على الظروف            

ـ  على األقل اللتني  حال اجلزائر ومصر   والستثنائية وحالة الطوارئ مثلما ه    ا ذلك تعترفـان ب
ـ         دون ةمبوجب نصوص قانونية علنية أما بقية الدول العربية فإا تعيش حالة طـورئ واقعي

يبة النسيم اليت جاءت ا رياح النظـام        هإعالا بصفة رمسية مبوجب قانون يكرسها ورغم        
بضرورة إجراء إصالحات سياسية ىف دول الشرق ألوسـط إال أن عاصـفة             الدويل اجلديد   

مكافحة اإلرهاب يف ذات الشرق األوسط اليت تبنتها أمريكا قد أوصدت األبواب من جديد              
  ∗ .وعدنا إىل املربع األول

 أن مضمون قواعد مكافحة اإلرهاب أصبح نقيضاً ملبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها             
والعنف السياسي بشىت صوره    أانون الدويل جتيز اللجوء إىل القوة املسلحة         أن قواعد الق   كذل

 السياسي  ري فرصة للتغي  ىدف التحرر من السيطرة األجنبية أو سيطرة نظام مشويل ال يتيح أ           
 من امليثاق فيما عرف حبق الـشعوب يف         55و 2/  1مبوجب املادة   . للسلطة يف أطار القانون   
هذه اإلجازة يف استعمال القوة للتحرر ذا اهلدف واحترام قوانني          تقرير مصريها، مع تقييد     

فها سواء تلك اليت استقرت فعالً يف الضمري اإلنساين أو تلك الـيت تـضمنتها               ااحلرب وأعر 
اتفاقيات دولية، وأن إشكالية العالقة بني استعمال القوة املسلحة ألجل التحرر واسـتعمال             

ن أو يف إطار اإلكراه والترهيب قد تناولته األمم املتحدة يف            القوة املسلحة خارج إطار القانو    
كثري من أعماهلا  حىت أصبح موضوعا مطروقا ومستقراً يف العمل الدويل ويف الفقه جبـواز                
احلالة األويل وإدانة احلالة الثانية واعتبارها جرمية، غري أن التغيريات احلاصـلة يف العالقـات         

  وإعادة ترتيب املفاهيم القانونية وتفسرياا اجلديدة مبا يتفق مع  الدولية  عقب احلرب الباردة    
مصاحل الدول القوية  مست هذا املوضوع  بإعادة اخللط بني جرائم اإلرهاب وأعمال العنف          
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، إذ أن أمريكا  سلطت  سيف اإلرهاب         )1(املشروعة املتعلقة  حبق الشعوب يف تقرير مصريها       
ايل الذي يقوم به الشعب الفلسطيين للتحرر       نظوحولت العمل ال  على العامل العريب واإلسالمي     

إىل أعمال إرهابية وهكذا متت مقاطعة  احلركات الفلسطينية األكثـر اعتـداال كمنظمـة               
  أما حركة محاس     ، إىل أن قتل بالتسميم    "ياسر عرفات "املرحوم  التحرير الفلسطينية  بزعامة     

قاومة العراقية فان أمريكا ختوض حرباً حقيقيـة        واجلهاد اإلسالمي وحزب اهللا يف لبنان وامل      
 وهذا هو الثمن الذي وعدت أمريكا تقدميه إلسرائيل         ،ضدها حتت مسمى مكافحة اإلرهاب    

خالل حرب اخلليج الثانية بعد ضرا بالصواريخ العراقية بضرورة جتنب الرد وان أمريكـا              
يد يف حرب أمريكـا علـى       تتكفل بذلك ليس علي املدى القصري فقط بل على املدى البع          
وقد برز هذا االجتاه  أكثر يف        واإلرهاب اليت وصفها الرئيس بوش بأا تكون معركة طويلة،        

مقاطعة حكومة محاس املنتخبة دميقراطيا وحصارها اقتصاديا، إن تقرير الـشعوب العربيـة             
ن يف اتمع   ملصريها حىت سلميا وعن طريق االنتخابات الدميقراطية ال يشفع هلا احتالل مكا           

الدويل إذا كانت توجهاا  تناوء الشعارات األمريكية  وبذلك مل يعد هناك مكان لقرارات               
 ، بل   1960  لسنة    1514األمم املتحدة اليت كرست حق الشعوب يف تقرير مصريها كالقرار           
 قرارات سابقة اختـذا   عن  أن مقتضيات النظام الدويل اجلديد جعلت األمم املتحدة تتراجع          

تدين فيها إسرائيل وتعتربها شكال من أشكال العنصرية اليت جيب حماربتها ألن مثـل تلـك           
القرارات أصبحت غري صاحلة طبقا للشرعية اجلديدة اليت جتعل مكافحة اإلرهاب هو أصـل         

  .كل املبادئ ، وأن أي مبدأ متناقض معه يعد الغيا عرفا
ب الدويل وإلغاء حـق الـشعوب يف     إن املمارسة العملية لفرض سياسة مكافحة اإلرها      

تقرير مصريها أصبحت تتم حتت شرعية دولية جديدة فرضتها الدول الكربى بعوملة اإلرهاب 
 قانونية ملواجهة اإلرهاب بإقرار جمموعة مـن األعمـال يف شـكل             أجندة دولية عن طريق   

ضـة علـى    قرارات واتفاقيات دولية لتعريف اإلرهاب وحتديد قواعد ملزمة ملواجهته  مفرو          
  .كافة دول العامل يف إطار النظام القانوين الدويل اجلديد

 بباريس وتوالت   1919إن معاجلة ظاهرة اإلرهاب ليست حديثة فقد بدأ تناوهلا منذ سنة            
 14/09/1963بعد ذلك القرارات واالتفاقيات الدولية يف هذا الصدد مثل اتفاقية طوكيـو             
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 املتعلقة حبماية الطريان املـدين واتفاقيـة        1971 /23/09 ومونتريال   02/01/1970والهاي  
 املتعلقة مبعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص احملمـيني دوليـاً           12/1973 /14نيويورك    

 وبروتوكوهلا لقمـع   1988 مث اتفاقية روما لسنة      17/12/1979واتفاقية إحتجاز الرهائن لـ     
 املتعلقـة   02/01/1971اقية واشنطن   األعمال غري املشروعة ضد سالمة املالحة البحرية واتف       

مبنع ومعاقبة أعمال اإلرهاب اليت تأخذ شكل جرائم ضد األشخاص وأعمال االبتزاز املرتبطة  
  . )1(ذات األمهية الدولية ا

وعلي املستوي اجلهوي االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب املوقعـة يف ستراسـبورج يف             
27/01/1977.  

ا األمم املتحدة فهي كثرية خاصة منذ اندالع حرب اخلليج إذ            أما القرارات اليت أصدر   
أصبحت اجلمعية العامة تصدر مبناسبة كل دوراا السنوية قرارا يتعلق مبكافحة اإلرهـاب              

 110/154  و    108/53/ و   165/52و  51/ 210 و   52/50 و   60/49الدويل مثل القرارات رقم       
   .27/57 و 88/56و

ت توجيهات للدول مبنع تنظيم أنشطة إرهابية أو التحـريض          حيث تضمنت هذه القرارا   
عليها وضمان القبض عل مرتكيب األعمال اإلرهابية وحماكمتهم أو تسليمهم والسعي إلبرام            

  .اتفاقيات تعاون منوذجية مبكافحة اإلرهاب ولتقدمي املعلومات 
 من طـرف    وقد تطور تقنني موضوع اإلرهاب الدويل إىل مرحلة إصدار قرارات بشأنه          

 مبناسبة  08/1998/ 13 بتاريخ   1189 عندما صدر القرار     1998جملس األمن ابتداء من سنة      
 يف مكافحة   رإن هذا التطو  . تفجريات نريويب ودار السالم اليت استهدفت السفارة األمريكية       
وقد عرب القرار املـذكور     ,اإلرهاب الدويل ما كان ليحصل لوال استهداف مصاحل أمريكية          

التطور من خالل مفهومه الذي أشار إىل تعريف  جديد لإلرهاب هـو إرهـاب               عن هذا   
الدولة مشرياً بذلك إيل أن هذه التفجريات ما كانت لتقع لوال دخـول بعـض الـدول يف       
مساعدة املنقذين بالتدريب واإليواء والتحريض بل واملشاركة يف ذلك إشـارة إىل بعـض              

  .   الدول خاصة السودان و الصومال 
دأب جملس األمن بعد ذلك على جدولة موضوع مكافحة اإلرهاب مبشاريع قرارات         وقد  

 2001 سـبتمرب    11تضعها أمريكا بعد كل عملية إرهابية متسها ومن ذلك انه بعد أحداث             
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يعد من أهم القرارات املتعلقة مبكافحة   . )1( 09/2001/ 28 بتاريخ 1373صدر القرار رقم  
ضمنه من إجراءات عملية ملنع ووقف متويل األعمال اإلرهابيـة          جرائم اإلرهاب الدويل مبا ت    

وجتميد أموال األشخاص الذين يرتكبون أعماالً إرهابية أوحياولون ذلك  أو يشاركون فيها             
وكذلك منع الدعم الصريح أو الضمين إىل املنظمات أو األشخاص الـضالعني يف تلـك               ,

 املبكر عن طريق    ال والتعاون الدويل باإلنذار   األعمال كتقدمي األسلحة أو اإلشادة ذه األعم      
وعدم توفري املالذ اآلمن هلم، وكفالة حماكمتهم وإصدار تشريعات داخلية          تداول املعلومات،   

 أساس أا جرائم خطرية تستحق أقصى العقوبات وتبادل التعاون          ىجترم أعمال اإلرهاب عل   
القائمني ذه األعمال من خـالل      القضائي يف مراحل التحقيق والعمل على احلد من حركة          

التحقق من هويتهم وفرض ضوابط فعالة على املرور وإصدار وثائق اهلوية والسفر بـشكل              
  .حيول دون تزوريها وانتحال شخصيات ومهية متنع من ضبطهم

 فيالحظ من هذه اإلجراءات الضاغطة على الدول أن موضوع مكافحة اإلرهـاب مل             
يمه وفق منظورها اخلاص بل هناك إلتزامات مفروضـة علـى   يترك أي سيادة للدول يف تنظ 

الدول ميكن أن يشكل خرقها مساءلة لتلك الدولة كما هو حاصل حالياً لسوريا و إيران من          
ضغوط ملساعدما بعض املنظمات الفلسطينية وحزب اهللا يف لبنان اليت تـدرجها أمريكـا              

  .ضمن قائمة املنظمات اإلرهابية 
عريف اإلرهاب جدال بني الدول الغربية بزعامة أمريكا والـدول           وقد وجد موضوع ت   

اإلسالمية حىت غدى هناك تياران لتعريف اإلرهاب تيار الدول العربية و اإلسالمية املتهمـة              
 لإلرهاب وتيار تعريفات الدول الغربية الذي يريـد         امباشرة أو بصفة غري مباشرة بتدعيمه     

ون الدويل اجلديد الذي يلغي الكفـاح املـسلح         فرض مفهومه لإلرهاب ضمن قواعد القان     
للشعوب يف إطار  ممارستها حلقها يف تقرير املصري مما عرقل بقدر كبري وضع تعريف موحد                
لإلرهاب دون التأثري بطبيعة احلال على إدانة هذه األعمال باعتبارها جرمية واالتفاق علـى              

 اإلرهـاب   ةواعد املتعلقة مبكافح  طرق مكافحتها والتعاون الدويل على ذلك ، لكن هذه الق         
بعد تقنينها يف اتفاقيات دولية أو حىت من خالل قرارات جملس األمـن وجـدت صـعوبة                 
 ،لتطبيقها يف امليدان الختالف وجهات النظر يف حتديد مفهوم وتعريف موحـد لإلرهـاب             
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عـن  الدول عندما تكيف عمالً ما على أنه ال يدخل ضمن األعمال اإلرهابية فإا حتجم               ف
تطبيق جمموعة القواعد املتعلقة باإلرهاب على عكس الدول الغربية الـيت تأخـذ بـاملفهوم     

كما جاء يف االتفاقية األوروبية لقمع   " العنف اخلطرية   " الواسع لإلرهاب باعتباره كل أعمال    
1977اإلرهاب لسنة   

اليت تعترب من اإلرهاب استعمال القوة ولو لتحقيق أهداف سياسية          . )1(
" إرهاب الدولة"رب إيل نشأة مفهوم   وقد أدى هذا التضا   , رر من االحتالل والسيطرة     كالتح

املتولد عن استعمال القوة املسلحة ملكافحة األعمال اإلرهابية اليت ال تعتربها دوالً أخـرى              
إرهـاب  "كذلك فيصبح استعمال القوة ذا الشكل غري مشروع وينطوي هو نفسه علـى       

  . موعة سكانية معينة لدولة أخرى أو" الدولة 
إن هذا االختالف هو الذي جعل الدول العربية مثالً تصدر االتفاقية العربيـة ملكافحـة               

 تعريفا لإلرهـاب    1/2 اليت تضمنت يف املادة      22/04/1998اإلرهاب املوقعة بالقاهرة يف     
ع تنفيـذاً   أنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يق              "على  

ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي  ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم               
أو تعرض حيام أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إحلاق أضرار بالبيئة أو بإحدى املرافـق أو                 

ـ      األمالك العامة أو اخلاصة أو احتالهلا أو االستيالء عليها أو          ة  تعرض أحد املـوارد الوطني
 الذي تضمن على أنه ال يعـد        2/1وجاء عقب هذا التعريف  مباشرة  نص املادة          " للخطر

إرهابا حاالت الكفاح املسلح ضد االحتالل األجنيب والعدوان من أجل التحريـر وتقريـر              
املصري وبذلك حسمت االتفاقية العربية األمر يف رفضها األخذ بـاملفهوم الغـريب املوسـع               

الذي يستثين اعتبار كفاح الشعوب ولو كان مـسلحاً مـن مفهـوم             واحنازت إىل املفهوم    
اإلرهاب ، واعتبار من يستخدم  القوة سعيا وراء حقه يف ممارسة تقريـر املـصري وإـاء                   

يستمد هذا املركز من قرار اجلمعية العامـة        , االحتالل يعد مقاتال  ومقاوما وليس إرهابيا ً       
 بشأن املبادئ األساسية بـاملركز      املتعلق12/12/1973 الصادر يف    3103لألمم املتحدة رقم    
  )2(.القانوين للمقاتلني

إن هذا التعريف واملفهوم لإلرهاب بدون شك قصدت من وراءه الدول العربية كفـاح              
الشعب الفلسطيين عرب سائر فصائل جماهديه وكذلك املقاومة اللبنانية يف اجلنوب واملقاومـة             
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هابا مبا خيالف مفهوم اإلرهاب كما يراد هلا أن تكون يف إطار            العراقية بعدم اعتبار أعماهلا إر    
  .النظام القانوين الدويل اجلديد 

إلصدار قوانني ملكافحة اإلرهاب    كلها  وعليه فإنه حىت ولو وجدنا الدول العربية هرولت         
 مثل ما تضمنته االتفاقيات الدولية من الناحية الفنية إال انه من حيث اجلانب السياسي مازال              
هناك إشكال حول تعريف اإلرهاب مع إشكال آخر يربط دائما أعمال اإلرهاب باإلسالم             

 النظام الدويل اجلديد حتاول الضغط على الدول العربية        ةوإن الدول الغربية متزعم   .واملسلمني  
واإلسالمية من خالل مكافحتها  ملعارضيها املتشددين على أنه إرهاب داخلي فإن الـدول              

 ذلك قمعا وانتهاكا حلقوق اإلنسان يف بعض احلاالت مثل ما سبق مع املعارضة              الغربية تعترب 
العراقية ويف القريب غري البعيد مع املعارضة الليبية حيث بعد انسجام املوقف اللـييب مـع                

 مـع   من الدول الغربية وما هـو حاصـل اآلن        املوقف الغريب بدأ ترحيل املعارضني الليبيني     
أي أن موضوع اإلرهاب كقواعد قانونية دولية متفق علـى          سوريا،  املعارضة اإلسالمية يف    

جها يف منظومة القواعد القانونية للنظام الدويل اجلديد لكن تفعيل هذه القواعد يف الواقع              اإدم
 بعضها بعـضاً    ىالعملي مازال  يعترب موضوعا سياسيا تتم املتاجرة به بني الدول للضغط عل            

 وأن موضوع قواعـد مكافحـة   ة ملزم بصفة عامة وجمرد نوينحتقيقاً ملصاحل وليس كمبدأ قا    
اإلرهاب واحلق يف تقرير املصري مها من الشواهد على طغيان اجلانب السياسي على القواعد              

  . القانونية للنظام الدويل اجلديد 
  الدول السيما العربية عن بيت الطاعة األمريكية مـا         ضلكن هذه املرحلة من خروج بع     

يـة إىل املفهـوم     اماً واخنرطت الدول العربية مبلكياا ودميقراطياـا الوراث        مت  أن انتهى  لبث
 حيث كانت قبله السياسة األمريكيـة       2001 سبتمرب   11، بعد أحداث    األمريكي لإلرهاب 

لينة نوعاً ما مع الدول املناوءة  هلا ىف إقرار املفهوم الواسع لإلرهاب حلفظ  ماء وجه هـذه                   
 فإن سياسة أمريكا وضعت دول العامل أمام خيار وحيد          2001رب   سبتم 11الدول لكن بعد    

من لـيس   "  بأنه   20/09/2001 يوم   سحسب مقولة الرئيس بوش ىف خطابه أمام الكونغر       
فانصاعت الدول كافة لإلدارة األمريكية ىف مكافحة اإلرهاب ومل تعد           " )1( علينا   ةمعنا فهو 
 ه هو ما تقرر   حاإلرهاب أم ال فاألمر أصب     ينطبق على هذه احلالة أو تلك مفهوم         لتبحث ه 

أمريكا ومن أدلة ذلك أن القضية املقدسة لدى الدول العربيـة كانـت كفـاح الـشعب                 
 ة وبناء دولته  لكنة عندما اعتربت أمريكا حركة محاس منظمة إرهابيهالفلسطيين لتحرير أرض
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ـ    أحجمت عن إست   ةوقاطعتها اقتصاديا وسياسياً فإن كافة الدول العربي        ةقبال وزير خارجي
 ال حترج أمام أمريكا بل      فلسطني احلماسي حممود  الزهار وأصبحت تفتعل لذلك أسبابا حىت         

أنه حىت اهلبات الشعبية من األموال رفضت الدول إرساهلا للشعب الفلسطيين وهددت البنوك   
ني خـالل   وظفتية لإلستدانة  لتسديد أجور امل      الف ة احلكومة الفلسطيني  االعربية اليت جلئت إليه   

 املنع من العمل والغلق مثلما أمرت بذلك األردن البنك العريب الذي            إىل 2006شهر جوان   
  . على تسديد أجور املوظفني كدين عليها ةمتلكه والذي اتفقت معه احلكومة الفلسطيني

 السياسية األمريكية اجلديدة فرضت مبدأ عوملة اإلرهاب وتقييد سـلطان           تإن مقتضيا 
ل أمامه فلم تعد هناك أي مربارات وطنية أو داخلية مقبولة للحد من مكافحة              سيادات الدو 

اإلرهاب ونشأت آلية عاملية جديدة لذلك أطلق عليها التحالف الـدويل للقـضاء علـى               
اإلرهاب دون سند قانوين وخارج إطار اهليئات الدولية واالقليمية لألمن مثل جملس ألمـن              

  .وحلف األطلسي
رهاب وفق املنظور األمريكى شكل إطارا جديدا ليس يف هيكل التنظيم           إن مبدأ عوملة اإل   

" حتالفات العوملـة    " الدويل الذي عاد بالعالقات الدولية للعمل وفق نظام جديد أطلق عليه            
 بل كذلك جتاوز القواعد املوضوعية التقليدية للقانون الدويل وأصبحت مكافحة اإلرهاب ال           

 خرقاً لقواعد القانون الدويل اإلنساين وللقانون الدويل حلقوق  ئا سوى أا أعمال تتم    تعىن شي 
 15واإلنسان ولسيادة الدول والشواهد على ذلك كثرية ىف غواتنامو وبـاقرام وابوغريـب           
مل اسجن سري أخرى موزعة يف أوربا وحدها ناهيك عما مل يكشف سره يف بقية دول الع               

 ىف أفغانستان والعراق قد زارـا       املعتقلنيأن أسراب طائرات    شان بعضها   العريب اليت يقال    
" تزما مـرت " مثل املغرب ومل يكشف عن األمر شيئاً فهل تظهر يف يوم ما كما ظهر سجن   

  . املوجود حتت األرض باملغرب 
 وقوعها عقب ايـة احلـرب       ق اعتربت من حيث سيا    2001 سبتمرب   11أن أحدث   

ت مزهوة بإنتصاراا الكثرية وخاصة يف      اليت بد يف العامل   الباردة واستهدافها الدولة األعظم       
حرب اخلليج الثانية اليت اعتربت على أا حرب العامل الحترام الشرعية الدولية وفرضـها يف        

ه األحداث بأا جديد ة وغري متوقعة بل        ويل اجلديد ، وهلذا فقد اعتربت هذ      عهد النظام الد  
 ع حجمه وخطورته،   م ماعد جديدة تتالء  وصفتها باإلرهاب اجلديد الذي جيب مكافحته بقو      

 من ذلك مدى االنكشاف الذي تعاىن منـه وأن سياسـتها األمنيـة              اوقد إكتشفت أمريك  
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 وخالل احلرب الباردة القائمة على توازن الرعب النـووي          2001 سبتمرب   11السابقة على   
يكيـة  واهلجمات الصاروخية بأسلحة الدمار الشامل أوما عرف يف إحدى التسميات األمر          

اليت كانت متثل اهلم األول مل تعد كافية وال حتقق هلا األمن الكامل الـذى               "  النجوم بحر"
 بإضافة عنصر مكافحة اإلرهاب كهم أمـين        تها عمق ل البحث عن بدائل هلذا املفهوم فإ      بد

 الذي تآكل بعد هـذه      رفاً إلعادة بناء الرادع األمريكي    أول جيب حتقيقه بأكثر األساليب تط     
  .)1(اثاإلحد

فأعطت أمريكا ومن تبعها يف إطار النظام الدويل اجلديد ضمون ومرتبة خاصتني حملاربة             
اإلرهاب على أا القاعدة األوىل يف النظام القانوين وأن كل القواعد القانونية األخـرى ىف               

 اإلرهـاب كإسـتبعاد     ةا إن مل تتفق مع مبدأ حمارب      مرتبة أقل منها  بل يكن إهدار العمل         
 الداخلية للدول إىل مدى يتجاوز بكثري ما اعتـادت عليـه            نعدة عدم التدخل يف الشؤو    قا

 ملبـدأ   رهدايري نظم احلكم بالقوة مما يعد إ      الدول ىف عالقاا ولو توصل األمر إىل مستوى تغ        
 اإلمتيازيه ملبدأ حماربة اإلرهاب متت صياغتها على أسـاس          ةحق  تقرير املصري أن هذه املكان      

جرمية ضـد اإلنـسانية      بشكل   2001 سبتمرب   11لدويل الذي ضرب أمريكا ىف      اإلرهاب ا 
،  فيه وعدد الذين لقوا حتفهم فيها واإلطار الذي وقعتاخامتها وفجائتهبسبب حجمها وض 
 اليت حددت اجلرميـة  م1998 من نظام احملكمة اجلنائية الدولية بروما لسنة 7طبقاً لنص املادة    
ني  املـدني  نومنظم ضد جمموعة م   أمقترفة كجزء من هجوم واسع      أفعال  " ضد اإلنسانية بأا  

وب القانون الدويل سائرا على كل اإلنسانية دون اسـتثناء  مما يرتب عن ذلك أن يصبح جتا "
 واملساعدة الفعالـة يف التحقيـق عـن         وأن تصبح كل الدول مسؤولة عن  تقدمي املتهمني        

 12/11/2001 املـؤرخ يف     1368من رقم   ، وهو ما عكسه متاماً قراري جملس األ       )2(اجلرمية
 من تدابري أعطت ملبدأ حماربة اإلرهـاب نـوع مـن        12/2001/ 28 املؤرخ يف    1373وقرار

 إعالن  نالقدسية والترهيب يف نفس الوقت مبا شكله من إجراءات استثنائية مكنت أمريكا م            
طلق عليهـا النظـام     حالة طوارئ دولية حتكم ا العامل وفق هذه القواعد االستثنائية اليت ي           

القانوين الدويل اجلديد الذي تكرس يف الواقع بالتفسريات املالئمة لسياسات الكبـار مـن              
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 الدويل ينحى إىل اجتاه اعتباره قانونـاً عرفيـاً          ن مما جعل القانو   قالدول قبل إقراره يف املواثي    
  .وقواعده أصبحت ذات طبيعة آمرة وليست اتفاقية

مج يف مبدأ حماربة اإلرهاب اجلديد يتعلق بأسلحة الدمار الـشامل    واملتغري الثاين الذي أد   
اليت أصبحت تشكل عنصراً منه الحتمال تزويد اجلماعات اإلرهابية بأسلحة الدمار الشامل            

وتقارير جلان مفتشي األمم املتحدة عن أسلحة " االنتراكس " بعد انتشار استخدام ميكروب 
كيفية اجتذب العراق الكثري من االهتمام أدت على الربط          الدمار الشامل يف العراق، وذه ال     

 على جمرد االحتمال بوجود أسلحة دمـار شـامل واحتمـال            )1(بينه وبني حماربة اإلرهاب   
" تسريبها للجماعات اإلرهابية فأضيف عنصراً آخر ملبدأ مكافحة اإلرهاب اجلديـد هـو              

حلرب اإلستباقية وهكذا أصبح املفهوم     االنتقال من دور الردع الذي مل حيقق اهلدف منه إىل ا          
 النصوص اليت تناولته من اتفاقيات      الل التدابري اليت تضمنتها خمتلف    القانوين لإلرهاب من خ   

 دولية وتشريعات وطنية، يعكس بصدق العقيدة األمريكية يف ضرب كل ما يهدد             توقرارا
  .  أفغانستان والعراق أمريكا بقوة دون اعتبار للشرعية الدولية وبذلك مت احتالل دولتا

أن مفهوم اإلرهاب الدويل يف إطار النظام الدويل اجلديد يعين بالدرجة األوىل  عندما يتم               
 بغض النظـر عـن   لاستخدام العنف ضد مصاحل أمريكا ودول أوربا الغربية وكندا وإسرائي  

يها روسيا  املكان الذي توجد فيه هذه املصاحل أما عند ما تكون مصاحل الدول األخرى مبا ف              
  .ق عليه قواعد اإلرهاب الدويلباالحتادية فإن ذلك ال ينط

، فكل  العمليات    ,كما أصبح مفهوم اإلرهاب مرتبط بقضية الرتاع يف الشرق األوسط           
اليت سجلت على اإلرهاب الدويل ومت تفعيل آلية جملس األمن أو أحكام ميثاق األمم املتحدة               

ي ينعت باإلرهاب هي دول ومنظمات أسالمية تؤيد        السيما الفصل السابع كان الطرف الذ     
 إىل  ه ومت الربط بني هذه القضية العادلة واإلرهاب ولعل من الواجب التنبي           ةالقضية الفلسطيني 

 واجلبهة الشعبية باعتبارها حركات حتـرر         اإلسالمية وحركة فتح   ةأن املنظمات الفلسطيني  
ويل السيما بتنظـيم القاعـدة علـى        وطين تنبهت إىل خطورة ربط قضيتهم باإلرهاب الد       

املستوى التنظيمي واحلركي فأعلنت يف كثري من املرات عدم اتفاقها يف املنـهج والطريقـة               
 إقامته بني احلركات اجلهادية     لاجلهادية لتحرير فلسطني حىت تفك الرباط الذي تريد إسرائي        
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ـ   مع تنظيم القاعدة وتستفيد هذه الدولة من التدابري اجل         ةالفلسطيني  اإلرهـاب  ةديدة ملكافح
  .2001 سبتمرب11أحداثوتأخذ جزءاً من الغنيمة السياسية اليت تركتها 

 املختلفة متسكت مبا أقره اتمع الدويل ملـشروعية الكفـاح           ة لكن احلركات الفلسطيني  
يعد بأي حال من األحوال شكالً مـن أشـكال          ال   سلح يف أطار حق تقرير املصري الذي      امل

 املصري نزاعاً ذو طبيعة دوليـة       ر إطار حق تقري    استعمال الكفاح املسلح يف    اإلرهاب بل يعد  
 ة لقواعد القانون الدويل من جهة وللمـسؤولي       خيضعمبعىن أن استعمال القوة يكون مشروعاً       

  .)1(ستقالل عنهاإلالدولية للدولة اليت يراد ا
ضد الفلسطنني منـذ    إنه المكن بأي حال تربير األعمال العسكرية اليت تقوم ا إسرئيل            

عهد احلرب الباردة إىل اآلن أوما شاع إستعماله من قوة عسكرية من طـرف الواليـات                
وأن تفـسري   خارج نطاق الشرعية الدوليـة       إال أعماال    ااعتباراهاملتحدة أمريكية وحلفائها    

 على أا ممارسة قائمة على العرف املبىن على الرضا والصمت مـن             أمريكا وإسرائيل ذلك  
 ألن هنـاك    تفسري غري مقبـول   )2( من أعضاء األمم املتحدة بشكل يقترب من اإلمجاع        كثري

أصوات أعلنت صراحه رفضها هلذه املسلك مثل إعالن رئيس وزراء ماليزيا الدكتور حممـد          
 ألمريكا، وأن الساكتني من قادة الدول العربية واإلسـالمية علـى احـتالل              انتقادهمهاتري  

 اليت لو ختلت عن مـساعدم       كيةياألمرن حتت اإلكراه والضغوط     أفغانستان والعراق واقعو  
 اإلمجاع املزعوم غـري     نعلى شعوم سقطوا من الكراسي الوثرية اليت حيكمون ا وهلذا فإ          

  .مشروع لقيامه على الضغط والرشوة السياسية
ه أن تأسيس نظرية قانونية ملكافحة اإلرهاب تقتضي أن يتحمل اتمع الدويل مـسؤوليت            

م أن  ا حل املشاكل الدولية الراهنة الواقعة يف العامل العريب واإلسالمي خاصة مـاد            يفالكاملة  
 املوجودة ىف ا لشرق األوسـط وجيـب أن          ل الدويل ترتبط مباشر باملشاك    اإلرهابظاهرة  

يكون هذا احلل شامالً بتمكني  الشعوب من حقها يف تقرير مصري ها خاصة على مستوى                
 .عراق وأفغانستان املتعلقة بفلسطني وإاء احتالل كل من الالقضايا الدولية

                                                           
، املؤسسة الوطنية للكتاب، "تقرير املصري السياسي للشعوب يف القانون الدويل العام املعاصر: "عمر إمساعيل سعد اهللا/  د- )1(

 .399-396، ص1986اجلزائر، 
 .276 املرجع السابق، ص،"مصري األمم املتحدة بعد حرب اخلليج: "  سرحانزعبدا لعزي/ د - )2(
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قواعد النظام الدولي الجديد على    :المبحث الثالث
 ضوء الشرعية الدولية

 

 إن النظام الدويل اجلديد مل يوصف ذه الصفة إال ألنه جاء تبعـا لـتغريات هيكليـة                 
رة يف حكم العالقات الدوليـة      حصلت يف العالقات الدولية فأثرت على نسق القواعد املستق        

وفقا ألهداف و استراتيجيات خاصة بالقوى العظمى و إعادة ترتيـب القواعـد الـسابقة               
وتفسري مضموا مبا يتفق و مصاحلها فأصبحت خلفية النظام الدويل خمتلفـة وأن القـوى               

 حيث  املتحكمة يف املرحلة اجلديدة أضفت عليه ما يؤكد أننا أمام نظام يتصف بالقبول من             
مقوماته وأنه ال يعرب عن اختالل موازين القوى لصاحل الطرف املنتصر فقط بل أنه ميثل جزءا                
من األخالق والقواعد الدولية املقبولة من اجلميع ولو يف حد أدىن يف املرحلة الراهنة مبا يفيد                

جل نفـي   أن للنظام شرعية دولية مستمدة من املصاحل املشتركة اليت ميثلها وجاء ليحميها أل            
   . الفوضى اليت أطلقها عليه مناؤهصفة

و معلوما أن الشرعية اليت يتمسك ا القائمون على النظام الدويل اجلديد خمتلفة أو جرى               
ألن هذه الصفة تتعلـق     " باجلديد  "  وصفه   لححتويرها عن الشرعية الدولية القائمة إال ما ص       

لنظام الدويل اجلديد أن يكيفوها حـسب       أساسا بالشرعية اجلديدة اليت ختول للقائمني على ا       
مصاحلهم بالدرجة األوىل و حسب األوضاع والوقائع اليت تكون مناسبة لتظهر من خالهلا،             

 أوجدت شرعية خاصة حلمايـة مـصاحلها       2001 سبتمرب   11فمثال أمريكا مبناسبة أحداث     
ري مباشرة حتت   ألجل احتالل أفغانستان و بعده العراق احتالال مباشرا واحتالالت أخرى غ          

  ."مكافحة اإلرهاب الدويل " مسمى 
إن الشرعية الدولية اجلديدة مل تتبلور بشكل كايف بل أنه اختلف حوهلا و هو أمر غـري                 
مستساغ ألن العناصر املكونة للمجتمع الدويل جيب أن تقتنع و تتفق على األقل على حدود               

بح نظاما إذا مل يكن يتمتع باحلد األدىن        و ماهية شرعية النظام الدويل اجلديد وإال فإنه ال يص         
من االتفاق حول املبادئ و القواعد واألهداف العامة اليت تتحكم فيه و تكـسبه الـشرعية                

  .املنشودة 
ويف بداية األمر وككل نظام اقتصادي أو سياسي أو قانوين حديث النشأة يبحث عـن               

ة لتحديد شرعية النظام الدويل   قاعدة يرتكز عليها، لكن هذه النشأة أظهرت اختالفات عديد        
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تعنون  le monde diplomatique" كالعامل الدبلوماسي " اجلديد حىت جعل جملة مشهورة 
نظام العاملي اجلديـد مفهـوم      ال"  ؟ أو    )1(جمموعة من أعدادها حتت تساؤل أي نظام دويل       

      .)2("غريب
الذي يربط مكوناتـه    إن شرعية كل نظام دويل أو داخلي تعرب عن وحدته أو األمسنت             

كما أا متثل القاعدة الصلبة اليت يقوم عليها ذلك النظام ، و انه إذا ما اختلفت أطرافـه يف                   
م أو تفسريات خمتلفة بـني مرحلـة   التفاصيل أو كان هلم تفسريات خمتلفة ملكوناته فيما بينه       

ـ             و وم موحـد  أخرى فذلك ال يؤثر على جوهر النظام إن كان هناك اتفاق و تفسريا و مفه
للشرعية اليت يقوم عليها ، و حىت نقيس شرعية النظام الدويل اجلديد بعد أن أصبح يـشكل                 

لعامل فسوف نتناول يف    مرجعية لكثري من الدول و املواقف الدولية يف األحداث اليت يعرفها ا           
مطلب أول حتيدي مفهوم الشرعية الدولية وفقا لتطور العالقات الدولية ويف مطلـب ثـاين         

عرف بالشرعية الدولية من خالل املظاهر اليت اختذا يف حرب اخلليج الثانية ويف مطلـب               الت
  .ثالث تقييم الشرعية الدولية من خالل املظاهر اليت اختذا يف حرب اخلليج 

  

تحديــد مفھــوم الــشرعية الدوليــة وفقــا لتطــور    :المطلــب األول
 :العالقات الدولية 

 

تقضي بـه أحكـام     ما   به أحكام القانون الداخلي أو       يقصد بالشرعية عموما ما تقضي    
القانون الدويل على اختالف فروعها و موضوعاما يف جمملها و أن املبدأ هو فرض الشرعية               
على املستوى الداخلي بفرض أحكامه اليت هلا قوة اإللزام الذاتية اليت ال تتوقف على عنـصر                

ملخالف كنا تطبيق أحكام القانون على ا     خارجي عنه حبيث إذا ختلف ذلك العنصر مل يعد مم         
بالتايل تتعطل الشرعية و هلذا يغلب على أحكام القانون الداخلي الـصفة األوامريـة وأن               و

انتهاك هذه القواعد اآلمرة يعد انتهاكا للشرعية أما على مستوى اخلارجي فـإن الـشرعية               
ات دولية أو قواعد عرفية   يقالدولية تتجسد يف أحكام القانون الدويل مهما كان مصدرها اتفا         

على ذلك فإن فرض الشرعية الدولية يكـون بفـرض          اء الدويل و مبادئه، و    أو أحكام القض  

                                                           
(1)  - Claude julien " quel nouvel ordre au proche- orient ?Amere victoire" in / le 

monde diplomatique aout 1991 – p : 7. 
(2)  -  Rene dumont " etramge conception du nouvel ordre mondiale . la population 

irakienne punie par l embargo" in / le monde diplomatique . decembre 1991 p: 14 
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انتهاكها يكون بانتهاك أحكـام القـانون        الدويل على املخاطبني بأحكامه و     أحكام القانون 
  .)1(الدويل

ول أحكامه تتميـز  لكن ما مييز أحكام القانون الدويل عن أحكام القانون الداخلي أن األ   
بأا اتفاقية و ليست أوامرية، بصفة عامة وهو ما يطرح إلزاميتها بإحلاح اليت ال تقـوم إال                 
بوجود عنصر خارجي عن تلك القواعد وهو االتفاق والرضاء على تطبيق أحكامها فليس هلا 

ذه القواعد على إلزامية ذاتية نابعة منها، إضافة إىل غياب السلطة القائمة على كفالة احترام ه         
، و هلذا فإن االرتضاء بتطبيق الشرعية الدوليـة مكفـول           ا متلكه من سلطة اجلرب    املخالفني مب 

ا ذاتيا، لكن يف غري هذه احلالة فإن احلرب واستعمال          ادائما للدول عندما تقبل حتديد سياد     
طور الرتاع وال   القوة كانت دائما هي الوسيلة احلقيقية لتنظيم العالقات بني الدول عندما يت           

حيصل اتفاق بني املتنازعني و هلذا شهدت العالقات الدولية عددا من احلـروب، غـري ان                
تشابك العالقات بني الدول القوية وتعقدها أدى إىل عوملـة انتـشار األسـلحة الفتاكـة                
والتطورات التكنولوجية لألسلحة فرضت شرعية دولية عن طريق مبادئ التعايش الـسلمي            

 و األمم السيما بني القوتني العظميني لكن رغم الوصول إىل هـذه األرضـية               بني الشعوب 
للتعبري عن الشرعية الدولية فإن سباق التسلح بقي جاريا بينهما حتت هاجس اخلوف من أن               
خيتل التوازن لصاحل قطب على آخر مما جعل الشرعية الدولية تقوم على مدى القدرة علـى                

الشرعية الدولية اليت استفادت من هذه اجلدلية لتحقيق الـسلم          امتالك القوة املدمرة لتحقيق     
 غري أن املشكلة مل تنشأ مـن تـأزم         ،عن طريق اكتساب أكرب قدر ممكن من السالح املدمر        

العالقات بني القطبني بل نشأت من داخل دول القطب الرأمسايل بربوز قوى نازية و فاشية               
صراع بني القطبني و استبعاد الرتاع بـني الـدول          يف كل من أملانيا و إيطاليا، فتم جتميد ال        

املستعمرة و مستعمراا لصاحل إعادة الشرعية الدولية مع اخلارجني عنها من النازيني ومـن              
وبعد هزمية األخريين جاءت شرعية دولية جمسدة يف ميثاق األمم املتحـدة الـذي               )2(تبعهم

 اللجوء للقوة بصفة فرديـة و باملقابـل       إلزام الدول باالمتناع عن    4 فقرة   2تضمن يف املادة    

                                                           
، رسالة دكتوراه "إستخدام القوة يف فرض الشرعية الدولية يف ظل السوابق الدولية : "ماهر عبد املنعم حممد أبو يونس/  د - )1(

 .14، ص2003مقدمة لكلية احلقوق جامعة القاهرة ، 
(2)  - Monique Chemillier – gen dreou " les etats et le droit international : iventer 

le devoir de paix " in / le monde diplomatique aout 1991 p :9. 
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إقرار اللجوء إليها بصفة مجاعية يف إطار حتقيق األمن اجلماعي طبقا للفصل السابع من امليثاق             
.  من امليثاق ، بعد جتربة العقوبات االقتصادية و ثبوت عدم كفايتـها              43و بالتحديد املادة    

  .  فيتقرر استعمال القوة باسم اتمع الدويل 
 وصول اتمع الدويل إىل صيغة للشرعية الدولية اجلديدة بواسطة ميثاق األمم املتحدة             إن

يف إطار التعايش السلمي بني القطبني ال ينسينا قطب ثالث من األقاليم املستعمرة اليت كانت               
مندجمة كتوابع للقطب الرأمسايل الذي ختلص من أعباءها دون التفريط يف مكاسبه منها و هلذا 

نه  مت تفعيل أحكام ميثاق األمم املتحدة املتعلقة باألقاليم غري املستقلة بالفصل السادس م             فإنه
هكـذا صـدرت    حلرة و ليس باالستقالل التـام ، و       دارة ا الذي يتيح هلا وضعا جديدا باإل     

 1961 تدين االستعمار وترفضه مث سنة 1960توصيات عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 
تصفية االستعمار فنتج عن ذلك نيل كثري من األقـاليم اسـتقالهلا الـسياسي              تكوين جلنة ل  

فتخلصت الدول االستعمارية من هذه األقاليم و األعباء اليت كانت مفروضة عليها نتيجـة              
إمكانياا االقتصادية بقت دائمـا حتـت احتكـار         رها ، غري أن الثروات الطبيعية و      استعما

بعة للدول االستعمارية ، و قد نصب على رأس هذه الـدول            الشركات املتعددة اجلنسية التا   
املستقلة حديثا أو يف كثري منها أنظمة مشولية اكتسبت القوة االقتصادية الظاهرية بعد تـأميم   
الثروات الطبيعية اليت أهدرت جزءا كبريا من عائداا يف التسلح ضد بعضها بعضا و ضـد                

  جعل الصراع الدويل بني القطبني يتم بالنيابة عـن         شعوا و هذا باإلعتماد على القطبني مما      
  .طريق الدول املستقلة

أحيانا لة يف إطار تسويق سالح القطبني و      هكذا جاءت حروب عديدة بني الدول املستق      و
 ار معه             متنفيذا إلستراتيجياار فإا، وعندما حلت حرب اخلليج الثانية و أحد القطبني قد ا

نشأت شرعية جديدة مسيت النظام الدويل اجلديـد        ة الدولية، و  زن الذي حيكم الشرعي   التوا
حيث مارس اتمع الدويل صرامة كبرية يف فرض سلطة القانون بشكل مثري جدا مما جعـل               
الكالم عن شرعية دولية جديدة يعرب عن احلقيقة ، لكن بعد انتهاء املعارك يف امليدان تركت                

ديد القواعـد الـيت     ميق كيفية حت  عالرح للتفكري   فوضى واضحة يف العالقات الدولية، مما يط      
نه بعد توقيع ميثاق األمـم املتحـدة يـوم          لدويل، وأنه جيب أال ينسى أبدا أ      حتكم اتمع ا  

اليابانيتني بالقنابـل   يوما  فقط مت حتطيم مدينيت هريوشيما و جنزاكي          40 بـ   26/06/1945
لية ما زال مل يتم حـسمه ذلـك أن          ان هذا التفاوت بني احلرب و الشرعية الدو       الذرية ، و  
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،  أن يوضع يف إطار البحث عن اهلـدف        القول بتنظيم السلم و احلرب يف نفس الوقت جيب        
الذي جيب ان يكون وفقا لشرعية دولية جديدة يف عهد زوال سياسة األقطاب بإسـتهداف      

 ∗تماعياخدمة الفرد يف إطار الكونية جيب أوال خلق فضاء متجانس و متقارب اقتصاديا و اج    
ودميوقراطيا بني الشعوب بالدرجة األوىل ألن الدول مل تعد قادرة على التكفل ذا اهلـدف               

  . العظيم 
إن السبيل إلجياد هذه الشرعية اجلديدة هي االنطالق من ميثاق األمم املتحدة نفسه الذي              
 يصلح كأساس مع تعديله يف بعض احلاالت اليت أضحت ضرورية مثل مركز الدول اخلمس             
الكبار واستعمال حق الفيتو ومسألة حفظ السلم و األمن الدوليني بطريقة حديثة باالعتراف             

عالقتـها باالختـصاصات    جملس األمن و  حبقوق أكرب للمنظمات الدولية كاألمم املتحدة و      
خل بطريقة تزيل التناقض بينـهما      ة وعالقتها حبق التد   يالوطنية للدول و حبث املسائل اإلنسان     

 مكاسب سياسية أو اقتصادية بواسطة استعمال هذه املسائل يف العالقات الدولية            متنع حتقيق و
و النظر إليها كحالة عامة مما يزيل االزدواجية الناجتة عن تشخيص املسائل اإلنسانية حالـة               

مصلحة ما بعد   "حبالة كما هو جاري حاليا حىت خنلص القانون الدويل اإلنساين من اعتباره             
وكذلك األمر بالنسبة للقيم العاملية أو الكونية لتكـريس مبـدأ            " )1(سلحةالبيع لتجار  األ   

اإلنسانية كمبدأ موجه للمبادئ القانونية األخرى حىت جنعل من مبدأ اإلنـسانية كقاعـدة              
قانونية و مقوم للشرعية الدولية اجلديدة وجننح ا عن حماوالت احتوائها من طرف القـوى               

  .و البعيد على األقل إن مل يكن ذلك متاحا حاليا العظمى على األمد املتوسط أ

                                                           
إن احملاولة األوىل للمجتمع الدويل من أجل نظام اقتصادي دويل جديد اليت ظهرت يف السبعينات بإصدار اجلمعية العامة  -∗

 مث ميثاق 1970ت الودية والتعاون بني الدول لسنة جمموعة من التوصيات والقرارات املتعلقة بإعالن املبادئ الىت حتكم العالقا
 فقد وئدت هذه 1982 وإعالن منيال حول تسوية املنازعات سلمياً لسنة 1974احلقوق والواجبات االقتصادية للدول لسنة 

د قانون تصرحيي احملاولة ومل يكن هلذه التوصيات والقرارات أي تطبيق يف الواقع مما جعل النظام االقتصادي الدويل اجلديد جمر
فقط وال أثر له يف الواقع لعدم رغبة القوة املؤثرة يف اتمع الدويل تبنيه ألن ذلك كان حيد من مصاحلها وحريتها ولضغط 
الطرف الذي يسعى لتكريس هذا القانون فبقيت نصوصه حىت ولو صدرت حرباً على ورق على عكس النظام الدوىل اجلديد 

املتعلق حبرية التجارة الدولية ومنظمة التجارة العاملية فإن الدول األكثر تضرراً منه نراها أكثر محاسا السيما يف شقه االقتصادي 
وإحلاحا لالنضمام هلذه املنظمة وقوانينها كعربون لتقدمي الوالء والطاعة حىت ال توصف بالدول املارقة السيما بني دول العامل 

 العريب واإلسالمي

 
(1)  - Monique Chemillier – Gendreaui. Op cit P:9. 



   -  -223

التعريــف بالــشرعية الدوليــة و المظــاھر التــي : المطلــب الثــاني
  : اتخذتھا في حرب الخليج الثانية

 

  :نتناول ذلك يف فرعني األول يتعلق بالتعريف والثاين يتعلق باملظاهر
  

  :التعريف بالشرعية الدولية: الفرع األول 
 

رعية الدولية تعين الشرعية القانونية اليت يقصد ا جمموعة املبادئ و القواعد     إذا كانت الش  
اليت استقرت يف ضمري اجلماعة الدولية ومنها يتكون النظام العام الدويل، فإا بذلك ختتلف              

 وليس شرعية املبادئ والقواعد ألن املصاحل       )1(عن الشرعية السياسية اليت تعين شرعية املصاحل      
ناها الدول كثريا ما تكون بعيدة عن أحكام القانون الدويل ألنه ال يوجـد ضـابط                اليت تتب 

حيكمها لكوا ظرفية ومؤقتة حسب أوضاع الدولة أو جمموعة دول يف اللحظة نفـسها أو               
  .زمنيا بأن تكون اليوم غري تلك اليت كانت باألمس واليت تكون مستقبال 

جمموعة من املبادئ و القواعد الـيت جيـب أن   و هلذا فإن الشرعية الدولية تقتضي حتديد  
يستقر عليها التعامل يف اجلماعة الدولية ، غري ان القول بذلك ليس صحيحا بشكل كامـل                
ألن إستبعاد الشرعية السياسية من أي دور لتحديد الشرعية الدولية غري ممكن ألن القواعـد               

عن اجلوانب السياسية و االقتصادية و      القانونية اليت تشكل بنيان النظام الدويل ال ميكن عزهلا          
غريها، بل دعنا نقول أنه ال ميكن عزهلا عن اجليوستراتيجية للدول العظمى، فالنظام الـدويل   
اجلديد هو نتاج و حمصلة توافق مصاحل هذه الدول من خالل إعتماد املقررين فيها على مـا                 

صاحلهم ليس اآلنية فقـط بـل       يعرف بعلم املستقبليات أي استعمال التنبؤ باملستقبل وفق م        
املستقبلية كذلك ، ألم يعملون على الرفع من درجة حريتهم بتنظـيم حاضـرهم وفـق                

، و هلذا فإن املقررون يف أمريكا مثال من أصحاب رؤوس األموال منذ             )2(مستقبلهم املسقط 
ة اجلديدة اليت   احلرب العاملية الثانية رمسوا مستقبل العامل وفق مصاحلهم حتضريا للشرعية الدولي          

  : وهذه املصاحل هي 1991 وأعلنوها سنة 1945خططوا هلا منذ 
لكون  الدفاع عن مبدأ املؤسسة احلرة و البحث عن رقعة تأثري هذه املؤسسة لتمتد إىل ا            -

وحتديد السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية العاملية مبا يسمح بإجناز قاطبة ،مث تقرير 

                                                           
 .301املرجع السابق، ص : رجب عبد املنعم متويل/  د- )1(
 .109 – 108املرجع السابق، ص : بوخاوة امساعيل/  د- )2(
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تحقيق ما يسمى بالسلم األمريكي الذي يعين عندهم الشرعية الدولية اجلديدة           هذه املصاحل ل  
اليت تبسط نفوذها على الكون كله من خالل ربط االقتصاد األمريكي باقتصاديات بريطانيا             

لإلقتصاد ) filialles( ودول شرق آسيا  وأمريكا اجلنوبية و منطقة اخلليج اليت تشكل فروعا           
لى أسواق جديدة لتسويق السلع واخلدمات ولضمان احلصول علـى          األم ومن مث السيطرة ع    

املواد األولية بدون عوائق و بذلك مت إعادة رسم خريطة العامل وفق اجليوستراتيجية األمريكية 
مبا متثله من مصاحل خاصة واليت توجت يف اجلانب القانوين بالتركيز على جمموعة من القواعد               

لدولية يف إطار النظام الدويل اجلديد تتكون من اسـتعمال          واملبادئ تشكل جوهر الشرعية ا    
مبادئ حقوق اإلنسان لفتح جماالت جديدة و الضغط ا علـى احلكومـات الـشمولية،               
استعمال سالح األسلحة النووية لتحجيم أي دور لقوى ناشئة منافسة على أـا مهـددة               

 الدولية عن طريـق منـاطق       للسلم العاملي لطموحها اكتساب األسلحة النووية مث التجارة       
االمتيازات األمريكية اخلاصة واملنظمة العاملية للتجارة كشرط لقبول الشروط األمريكيـة أو            
الشرعية اجلديدة لالستفادة من مبادئ حرية السوق واملزايا اليت توفرها عضوية هذه املنظمة             

ية الدولية بأـا متثـل   للدول الراغبة يف ذلك  وهلذا فإن االكتفاء بالقول عند تعريف الشرع        
اجلانب القانوين للنظام الدويل اجلديد باملعىن الفين و أا جمرد جمموعـة مـن النـصوص و                 
القواعد ذات الطابع الدويل امللزمة جلميع أعضاء اموعة الدولية إذا مـا اكتـسبت هـذه          

ض املتعلق أكثر    فهذا التعريف للشرعية يتركز على معناها الفين احمل        )1(األدوات طابع الكونية  
 لكن بإضافة العنصر السياسي للشرعية القانونية فإننا نصل         *مبصادر القانون الدويل التقليدي   

إىل املعىن احلقيقي و التصور الشامل للشرعية الدولية اليت تعرب عن النظام القانوين الـدويل ال                
ه يعرب عـن مـوازين   كظاهرة فنية و إمنا كظاهرة سياسية تربز األسس احلقيقية للقانون كون   

قوى يف فترة معينة من تاريخ العالقات الدولية ، و هلذا أمكن إبراز تصور شامل للـشرعية                 
قد تكون مندرجة يف    الدولية من كوا تشمل اجلوانب القانونية الفنية و معاين سياسية هامة            

 حضاري يشكل اجلانب املأمول من النظام الدويل اجلديد و قـد تكـون            توجه إصالحي و  
مندرجة يف تصور يرمي إىل حتقيق امتيازات للبعض على حساب البعض األخر و هو ما برز                

                                                           
 دار نشر مؤسسات عبد الكرمي بن عبد –، سلسلة حرب اخلليج"حرب اخلليج إمتحان للشرعية الدولية : "  حممد حمفوظ- )1(

   .16 ص1999يلية اهللا، تونس جو
  من القانون األساسي حملكمة العدل الدولية مضافا هلا قرارات املنظمات الدولية38الوارد باملادة  *
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من الواقع و املمارسة يف حرب اخلليج خاصة الشيء الذي شكل صدمة وختوفا من مضمون               
  .الشرعية الدولية اجلديدة 

ي مكانة   و يكس  )1( على انه جيسد الشرعية الدولية العامة      ةإذا وضعنا ميثاق األمم املتحد    ف
 52فوقية نظرا ألنه أنشأ منظمة كونية مفتوحة جلميع الدول و الشعوب و كذلك ألن املادة                

منه جعلت كل منظمة دولية إقليمية أو متخصصة تقبل احترام مبادئ األمم املتحدة فأساس              
شرعية املنظمات الفرعية هو ميثاق األمم املتحدة وكذلك ما تضمنه امليثاق يف مواده األوىل              

الثانية من مبادئ اكتسبت طابع حضاري وإنساين حىت غدت قامسا مشتركا جلميع الدول             و
و الشعوب، هذا عن األهداف واملبادئ، أما إذا تفحصنا امليثاق على املـستوى اإلجرائـي               
التنظيمي فإنه يعكس موازين القوى ملا منحه من امتيازات للدول الدائمة العضوية يف جملس              

 وليس منطق قوة العدل، ويالحظ أن نفس املنطق بعـد           رقوة املنتص األمن أي عكس منطق     
إعالن اية احلرب الباردة فرضته أمريكا يف واقع العالقات الدولية إذ احتكرت فكرة القوة              
اليت منحها إياها امليثاق مع مثيالا األربع بأن فسرت ذلك لصاحلها وحدها فحاربت باسم              

  .م مصلحتها وحدها يف منطقة اخلليج جملس األمن و نيابة عنه مبا خيد
إن اإلملام جبميع عناصر الشرعية الدولية يتطلب اإلحاطة جبميع جوانبها الفنية و السياسية             

  .يف آن واحد للكشف عن تصور شامل هلا وال ميكن األخذ جبانب دون آخر 
 "رزنربجشوا"و من هذا املنظور فإن الشرعية الدولية هلا وظائف متعددة حددها األستاذ             

 the law of( و قـانون التبـادل   )  the law of power( يف كوا متثل قانون السلطة 

Reciprocity ( و أخريا قانون التنسيق ) the low of coordination  ( و يعين بالوظيفة
األوىل أا تتعلق بطبع املواقف اليت خيلقها املنتصر عسكريا بالطابع القانوين املـشروع عـن               

معاهدات الصلح و إعالن انتهاء احلرب اليت متثل يف حرب اخلليج الثانية قرار جملـس               طريق  
 الذي بعض أحكامه استعملت كذريعة ختفي السياسة العدوانيـة للحلفـاء            687األمن رقم   

خاصة أمريكا مثل شرط نزع أسلحة الدمار الشامل اليت مل تكن موجودة أصال و أمريكـا                
 اختذ  687 بينما قرار    2003 ذريعة الحتالل العراق الحقا سنة       على علم بذلك لكنها اختذا    

 1991سنة  ( وهو ما يؤكد اخلطط اجليوستراتيجية األمريكية اليت تنظم حاضرها           1991سنة  

                                                           
 .42املرجع السابق، ص:  حممد حمفوظ- )1(
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 ألا خططت مسبقا 2003وفق مستقبلها املسقط سنة     ) 678بفرض قواعد معينة ضمن قرار      
 اخلطري يف السياسة األمريكية اليت لتربيـر        لشرعية غزوها العراق و احتالله ، ذلك هو الشق        

مصاحلها و أهدافها خرقت مبدأ الشرعية القانونية أما الوظيفة الثانية للشرعية الدولية فـتعين              
فرض القيود على استعمال القوة مقابل فرض امتيازات أو فرض التزامات بنـهج معـني يف            

 زال احلكم القانوين تبعا له وهو ما التصرف على أساس تباديل حبيث إن زال األساس التباديل      
جيعل الشرعية الدولية مرتبطة باملصاحل وليس باملبادئ العامة املستقرة وجيعل الشرعية الدولية            
متجددة و متغرية وفق عالقات القوى واملصاحل اليت متثلها مث أخريا وظيفـة التنـسيق بـني                 

وهذه الوظيفة احلامسة للوصول    تصرفات خمتلف الدول إلجياد توافق بني تضارب مصاحلها،         
للشرعية الدولية و القول بوجودها وأن مستقبل النظام الدويل اجلديد يتوقف على تطورهـا              
وتطويرها ألا الكفيلة جبعل النظام كونيا و تزيل عنه طابع الطائفية و احمللية ليصل النظـام                

ة عندما يتزايد حجم نطـاق      الشرعية فوق الدولي  ) شوارزنبخ  ( الدويل إىل ما يسميه الفقيه        
التعاون الدويل يف القضايا ذات األمهية املشتركة اليت ال تستطيع أن تتحكم فيهـا الـدول                

 .    وتفلت من يدها غصبا عنها مثل االتصاالت الدولية ووسائل اإلعالم و محاية البيئة 

يـربز   اليت بدأ دورها  Supra – Nationalويكون أطراف هذه العالقات فوق الدول 
يوما فيوما أكثر تطورا وتأثريا مثل تدخلها يف عالقات تنسيق بينها مثل هيئة الصليب واهلالل           
األمحر الدوليني ومنظمة العمل الدولية وغرفة التجارة الدولية واللجنة االوملبية والفيدراليـة            

أطباء بـال   العاملية لكرة القدم ، واجلمعيات اإلنسانية الدولية مثل منظمة السالم األخضر و           
  .حدود وصحافيون بال حدود ومنظمة العفو الدولية وكذلك منظمات اتمع املدين

إن العمل على هذا املستوى أصبح يكمل النقص الذي يطبع العالقـات بـني الـدول                
وكذلك العمل الذي تقوم املنظمات الدولية كهيئة األمم املتحدة وجملس األمن وان تعميـق              

ه مكمال لنشاط الدول واملنظمات الدولية الرمسية سوف يـشكل          النشاط فوق الدويل جيعل   
املظهر اجلديد للشرعية الدولية اليت هي يف طور التشكيل إىل غاية استقرارها يف صورة ائية               
متجددة حتظى بقبول اجلميع ، أما يف الفترة احلالية فيظهر من خالل التجربـة الدوليـة يف                 

ديدة بالشكل الذي ظهرت فيه للعيان أا مرفوضة وغري         العراق أن هذه الشرعية الدولية اجل     
مقبولة ألن اجلزء الذي ظهر حاليا من الشرعية الدولية اجلديدة يكـرس عالقـات القـوة                
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املسيطرة على العامل وليس قيم العدل واملساواة واإلنسانية ، لكن رحلة الشرعية الدوليـة ال               
  .ه رويداً رويدا حنو حمطة التنسيقتتوقف عند حمطة وظيفة القوة والسلطة فهي تتج

  

لتي اتخذتھا الشرعية الدولية فـي حـرب المظاھر ا: الفرع الثاني
 :الخليج الثانية 

 

 شـرعية    غزو العراق للكويت كشف حقيقـة      إن تدخل اتمع الدويل يف إدارة ما بعد       
 أقدم عليه،   دولية فعالة مبا اختذه من إجراءات يف حق املعتدي وإرغامه على التراجع على ما             

وأن اتمع الدويل ظهر كقوة واحدة وموحدة سواء عند التصويت على جمموعة قـرارات              
جملس األمن أو يف امليدان عند تنفيذها ، وقد قيل أن جملس األمن قد بدأ يف تأسيس شرعية                   
دولية جديدة عن طريق ما أصدره من قرارات تستويف الشكلية وفقا مليثاق األمم املتحـدة ،      

   )1( الس وضع نفسه ذه القرارات يف مرتبة تسمو على الدول وجتعلها تأمتر بأمرهوان
 إن أساس الشرعية اجلديدة اليت أرساها جملس األمن يف قضية حرب اخلليج الثانيـة هـو                
تأسيسها على  ميثاق األمم املتحدة وبالذات على أحكام الفصل السابع منه الـذي أصـبح                

أصبح مكثفا  يف إطار النظام الدويل اجلديد على عكس ما قبـل هـذه               اللجوء إليه ممكنا بل     
املرحلة اليت ال توجد إال أمثلة قليلة متكن فيها جملس األمن من إصدار قراراته ضـمن إطـار                  

  .الفصل السابع
إن ذلك مل يكن ممكنا أن حيدث لوال خرق العراق ملبادئ القانون الدويل املتعارف عليها                

رك أي مناورة ألعضاء جملس األمن الذي عول العراق علـى أصـوام             بصفة مفضوحة مل تت   
لعدم اإلمجاع الذي حصل وعدم استعمال حق النقض ال من روسيا االحتادية وال من طـرف     
الصني ومن فرنسا بدرجة اقل ، يعود الفضل يف ذلك ملتغريات العالقات الدوليـة ، وهلـذا                 

شكلية حبصول توافق األعضاء الدائمني ممـا       جاءت قرارات جملس األمن مستوفية للشروط ال      
أمكن ونسبتها للمجتمع الدويل وأصبح العراق يواجه شرعية دولية جديدة باسـم اتمـع              
الدويل ظاهريا وان كان باطنيا وحقيقيا يواجه أمريكا وبريطانيا ، مما اصبغ على قرارات جملس 

ية القانونية اليت متسكت ا فرنسا      األمن صفة الشرعية السياسة بعد أن توفرت هلا صفة الشرع         
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 الذي اشترط أن كل قـرار يـصدر يف    Chiracخاصة من خالل تصرحيات الرئيس شرياك 
حرب اخلليج الثانية أو حىت الثالثة إذا مل حيصل عليه اتفاق وفق شروط وإجراءات عمل جملس                

كية إذا أقدمت على    األمن فانه لن يكون شرعيا و أن أي دولة خاصة الواليات املتحدة األمري            
عمل عسكري منفرد ضد العراق يعين إن تلك الدولة تضع نفسها علـى هـامش اتمـع                 

  .  مبعىن أا خترج عن الشرعية الدولية )1(الدويل
وعليه  فقد أصبحت الشرعية الدولية اجلديدة يف حرب اخلليج ال تعين التوافق الـسياسي               

لو القرار الذي يصدره الس من أي عيـوب         بني أعضاء جملس األمن الدائمني بل كذلك خ       
إجرائية يف التصويت أو االختصاص طبقاً مليثاق األمم املتحدة حـىت تـستكمل عناصـرها               
القانونية ، لكن هل جمرد توفر الشروط الشكلية وحصول توافق يف اآلراء يـوفر الـشرعية                

الدولـة ميثـل خرقـاً      الدولية الستعمال القوة ضد العراق دون البحث فيما إذا كان سلوك            
لاللتزامات الدولية أم يتجاوز عن الشروط املوضوعية ويكتفي يف ذلك مبا نادت به أمريكا من       
أن العراق يشكل ديداً وخطراً دامهاً وفورياً ضدها مما ميكنها من اخذ متطلبـات الـدفاع                

  ".احلرب اإلستباقيةب"جية القائلة الشرعي عن النفس حتسباً للخطر تأسيسا لنظريتها اجليوستراتي
إن هذه الفكرة السياسية ال يدعمها أي أساس واقعي أو قانوين لكي تلجـا الواليـات                
املتحدة األمريكية الستخدام القوة من طرف واحد وان ذلك جيعلها حقيقة علـى هـامش               

  .اتمع الدويل كما قال بذلك الرئيس الفرنسي شرياك 
ع بان املشاركة املتعددة األطراف يف اسـتخدام        وهلذا فان أمريكا سعت إىل إعطاء انطبا      

القوة ضد العراق بطريقة صورية نظريا كترغيب بعض الدول وإرغام البعض األخر منها جلعل              
غري كايف لتوفري الشرعية الدولية مبعناهـا       )1(ضرب العراق مساويا للشرعية القانونية الدولية       

اءات بل يتعداه إىل ضـرورة اسـتكمال        احلقيقي الكامل الذي ال يكتفي بالشكليات واإلجر      
شروط موضوعية تتعلق بعدم تناقض قرارات جملس األمن مع األحكام املوضوعية مليثاق األمم             
املتحدة حىت ال جياوز الس ا سلطته وأهداف ومقاصد األمم املتحدة ، وان االسـتخدام               

                                                           
 املتضمنة تصرحيات الرئيس الفرنسي 21/01/2003 ليوم 14548جريدة احلياة اليومية اليت تصدر بلندن عدد / انظر - )1(

 .03، ص "التدخل يف العراق غري شرعي إذا مل يستند إىل قرار من جملس األمن: " حتت عنوان 
 جانفي ،151جملة السياسة الدولية عدد  "  مشروعية استخدام القوة- اقاحلرب األمريكية يف العر  ":شريف بسيوين/ د -)1(

 .16-17 ص38 الد -2003



   -  -229

عن إرادة هذا اتمع وانه     املكثف إلصالح اتمع الدويل على أساس أن هذه القرارات تعرب           
لذلك ال جيوز رفضها ألا اكتسبت الشرعية الدولية اجلديدة الـيت تكتفـي بالـشكل دون          
االهتمام بالقواعد املوضوعية ، وان ذلك يسمح باستخدام سلطات الفصل الـسابع باسـم              

وبريطانيا اتمع الدويل كله ضد دولة العراق، إن التصدي هلذا املوقف الذي تتزعمه أمريكا              
يف جملس األمن ال ميكن أن يفسر إال بالشرعية السياسية فقط دون الـشرعية القانونيـة الن                 
إمجاع أعضاء جملس األمن وانصراف إرادم إلنفاذ قراراته ال يكون صحيحا مـن الناحيـة               

 قانونية  اتفق مع األحكام املوضوعية من امليثاق اليت جتعل  الس يتمتع بنيابة            القانونية إال إذا  
 من امليثاق، فتصري قراراته ملزمة وفقا للمادتني        24عن كل أعضاء األمم املتحدة مبوجب املادة        

 وهلذا فـان اسـتغل      – هذه األخرية متعلقة خاصة بالقرارات ذات الطابع اجلزائي          103 و 25
ل الس نيابته عن أعضاء األمم املتحدة خارج إطار أهداف هذه األخرية ومقاصدها فان عم             

  )1(.الس يصبح منحرفا ذه السلطة
 إن ميثاق األمم املتحدة وضع آلية لرقابة أعمال وقرارات جملس األمن عندما يـدخل يف               
اختصاصه حبفظ األمن والسلم الدوليني وذلك بعرضها يف شكل تقرير إىل اجلمعيـة العامـة               

ة اليت تثور حاليا أن الواليات       من امليثاق لكن اإلشكالي    3 فقرة   24العادية السنوية طبقا للمادة     
املتحدة األمريكية بتزعمها العامل يف ظل نظام اهليمنة األمريكية كما يصف كثريا من الكتاب              
النظام الدويل اجلديد الراهن ، أصبحت الدول ال تقوى على معارضة اقتراحاا الكـثرية يف               

 يؤدي إىل القبول العام لقراراا      جملس األمن أو يف اجلمعية العامة لشيوع جو اهليمنة هذا الذي          
حىت أصبح جملس األمن واجلمعية العامة مها جمرد غرفة تسجيل للقـرارات الـيت يتخـذها                
الكونغرس األمريكي وحتوهلا اخلارجية األمريكية ملندوا الدائم يف املنظمة الدولية لتسجيلها يف        

 عن تناقضها مـع األحكـام       شكل قرارات  دولية تصبغ عليها الشرعية الدولية بغض النظر         
املوضوعية مليثاق األمم املتحدة ، وهذا يشبه إىل حد ما إضفاء الصبغة التنفيذية على األحكام               
األجنبية املعروف يف القوانني الداخلية للدول يف إطار طرق التنفيـذ ، فأمريكـا أصـبحت                

ى املستوى الدويل وباسم    تستعمل الشرعية الدولية اجلديدة إلنفاذ قراراا اخلاصة الداخلية عل        
  . اتمع الدويل 
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وهلذا فإن املفهوم األمريكي للشرعية الدولية اجلديدة يطرح سؤاالً كبرياً لرجال القـانون             
الدويل والعالقات الدولية يتعلق بتقييم عمل جملس األمن بالصورة السابقة هل هو متفق مـع               

وضع الصحيح حىت ال يكون عنوان الشرعية  الشرعية الدولية أم أنه خمالف هلا وجيب رده إىل ال         
الدولية يف إطار النظام الدويل اجلديد مساوياً خلرق أحكام القانون الدويل ويتحول األمر إىل              
شرعية الغاب ويصبح مقابلة السيئة العراقية يف الكويت بسيئة مثلها أو أكرب منها باسم اتمع               

  الدويل ؟ 
 2 األشعل تفسري املادة     تقتضى حسب األستاذ عبد اهللا    إن اإلجابة عن هذا السؤال الكبري       

 من امليثاق اليت حتظر تدخل منظمة األمم املتحدة يف شؤون الدول وفيما يعـد مـن                 7فقرة  
اختصاصها الداخلي ، إال يف حالة ما إذا كانت الدولة ختضع جلزاءات مفروضة من األمـم                

 يعد تدخالً يف شئوا الداخلية ، مما جيعل         املتحدة فإن تدخل املنظمة الدولية يف هذه احلالة ال        
 غري ثابت حـسب     )1(اخلط الفاصل بني االختصاص الداخلي واختصاص جملس األمن متغري          

كل حالة كما أكدت ذلك حمكمة العدل الدولية يف قضية لوكريب وقد لوحظ توسع األخـذ            
 لتضييق نطاق االختصاص    ذا التفسري يف إطار الشرعية الدولية اجلديدة اليت أصبحت مرادفة         

الداخلي وانتقاصاً لسيادة الدول خاصة بالنسبة للدول الصغرية والعربية بصفة أخـص الـيت              
أصبح جملس األمن يف إطار السياسة اخلاصة جداً ألمريكا وبريطانيا وفرنسا يأمرها حىت بإقامة              

بإقامـة عالقـات   عالقات دبلوماسية مع دولة جارة مثل قرار جملس األمن الذي ألزم سوريا          
دبلوماسية مع لبنان بعد مقتل رئيس الوزراء األسبق رفيق احلريري ، وكذلك أمر الـسودان               
بقبول حتويل قوات حفظ األمن اإلفريقية إىل قوات اممية يف إقليم دارفور دون أي إشارة حلق                

ها كتلـك  الفلسطينيني يف احلماية من اعتداءات إسرائيل املستمرة عليهم يف مذابح كثرية آخر      
 وال هو حبـث     1095و 1559اليت وقعت يف جنني يف نفس حلظة إصدار قرارات ضد سوريا            

أمر اجلدار العنصري الذي أقامته إسرائيل الذي أدانته حمكمة العدل الدولية لكن جملس األمن              
  .مل حيرك ساكناً وكأن الشرعية اجلديدة حتجرت
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ن خالل قرارات جملس األمـن فـان        ويف تقييم أخر للشرعية الدولية يف حرب اخلليج م        
 قـد تـضمن     687 يف معرض تعليقها على قرار جملس األمن رقم          )1(الدكتورة عائشة راتب    

شقني األول منهما يتعلق بدعم وتنفيذ القرار وما تاله من قرارات أخرى أما الثاين فهو يتعلق                
  .بإعادة السلم واألمن يف املنطقة

 حترير الكويت من جانب الـدول املتعاونـة مـع           فسر ويفيد العمل على   فالشق األول ي  
حكومتها وهو عمل قانوين سليم يتفق مع الشرعية الدولية ليس من اجلوانب الشكلية فقط بل             
انه ال يتناقض مع أحكام ميثاق األمم املتحدة احملددة ألهدافها ومقاصدها وان هـذا العمـل                

 مـن   51 الذي أكدته املـادة      يندرج ضمن ممارسة حق الدفاع الشرعي اجلماعي عن النفس        
امليثاق مبا يفيد إمكانية استخدام القوة من جانب الدول املتعاونة مع حكومة الكويت الشرعية              

  .بواسطة قوات تابعة هلذه الدول 
 من القرار اخلاص بترخيص جملس األمن للدول املتعاونة مـع حكومـة             :أما الشق الثاين  

 مع ما اقترن من سلوكيات هذه القوات توحي بـان           الكويت بإعادة السلم واألمن يف املنطقة     
اهلدف ليس جمرد حترير الكويت وإمنا تدمري القوة العسكرية واالقتصادية العراقية والتخلص من       
نظام احلكم فيه كأهداف لضمان إعادة السلم واألمن للمنطقة مستقبال وعلى األمد البعيـد              

دن العراقية واملنشآت القاعدية به الـيت       وقد أكد حجم القصف والتدمري الذي تعرضت له امل        
 ، األمر الذي    19أعادت العراق إىل عصر ما قبل الصناعة أو إىل ما كان عليه يف أواخر القرن                

ينبأ مبضمون ومفهوم النظام الدويل اجلديد وإنذار لدول العامل الثالث الـيت حتـاول تأكيـد                
ألمن قد جتاوز به حـدود اختـصاصه   ، إن هذا الشق من قرار جملس ا)2(طموحها يف التنمية  

وسلطاته الواردة بامليثاق ، ألن احملافظة على السلم واألمن الدويل أو إعادا لنصاما يقتضى              
حىت من الناحية الشكلية أن يتم ذلك عن طريق تدابري تقوم بتنفيذها قـوات تابعـة لألمـم               

 عرف األمم املتحـدة يف      املتحدة ال تضم يف عضويتها قوات الدول الكربى كما جرى عليه          
هذا الشأن كما يستوجب أن تعمل تلك القوات حتت علم األمم املتحدة وحتت مـسؤوليتها               

  .وانه ال ميكن تفويض جمموعة من الدول إلعادة السلم واألمن الدوليني 
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فحسب رأى الدكتورة عائشة راتب هذا ، إن قرارات جملس األمن خالفـت الـشرعية               
ضمون فقط بل حىت من حيث الـشكل الن العـرف الـدويل يف              الدولية ليس من حيث امل    

السوابق التارخيية لعمليات حفظ األمن والسلم الدوليني يستبعد قوات الدول الكربى األعضاء            
 إتقاءاً الستعمال الشرعية الدولية كغطاء وإخفاء للشرعية السياسية         )1(الدائمني يف جملس األمن   

ا فان هذه املخالفة للقواعد العرفية الدولية حورت مفهـوم  اليت متثل مصاحل هذه الدول ، وهلذ 
الشرعية الدولية يف قضية حرب اخلليج الثانية وفقا ملتطلبات النظام الدويل اجلديد ، إذ يكفي               
أن بعض الدول األعضاء الدائمني يف جملس األمن كالواليات املتحدة األمريكيـة وبريطانيـا              

 وحتت علمها وليس حتت علم األمم املتحدة مما جيعلـها           وفرنسا قد عملت قواا باسم دوهلا     
حلفظ اآلمن والسلم الدوليني بل تشكل حتالفـا لـدول مل            من الناحية القانونية ليست قوات    

يعمل باسم اتمع الدويل بل باسم الدول اليت مثلت فيه وهو ما يعد جتديدا ملفهوم الـشرعية       
  .الدولية مبناسبة حرب اخلليج الثانية 

ا وان ختطي بعض دول التحالف هدف الدفاع الشرعي اجلمـاعي عـن الكويـت               هذ
واالستمرار يف استخدام القوة ضد العراق بعد حترير الكويت بالدخول لألراضي العراقية يعد             
انتهاكا للسيادة اإلقليمية واالستقالل السياسي لدولة العراق يكيف على انه عدوانا من هـذه       

 مـن امليثـاق     2اللتزام باالمتناع عن استخدام القوة طبقا للمادة        الدول على العراق خيالف ا    
ونصبح أمام عدوان على عدوان وهو مما خيالف الشرعية الدولية ويطرح مـسؤولية األمـم               

  . املتحدة وجملس األمن على احملك عن هذا العدوان الذي مت بامسهما 
ة حرب اخلليج الثانية فـان      وإذا حبثنا عن خالصة ملفهوم الشرعية الدولية من خالل معاجل         

هناك بالتأكيد شرعية دولية جديدة قوامها االستناد على قرارات جملس األمن الصادر وفقـا              
للفصل السابع من امليثاق بناء على طلب الواليات املتحدة األمريكية والتيار الـذي متثلـه يف    

ليا وفقا لقواعـد اإلصـدار      العالقات الدولية وتلبية لرغباا ومصاحلها بعد التوافق عليها شك        
  . منه 3 فقرة 27الصحيح يف امليثاق طبقا للمادة 

إن تلك القرارات اليت يتم التصويت عليها بدون معارضة غالبا ما تأيت عباراا وألفاظهـا               
بصورة عامة ال توحي مبخالفة األحكام املوضوعية للميثاق هلذا يعترض عليها عند التصويت ،           
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 غامضة املضمون والداللة وهو ما تتكفل به الواليات املتحدة األمريكيـة            لكنها باملقابل تأيت  
وبريطانيا يف امليدان فتفسرها مبمارسات وأفعال جتاوز حدود الشرعية الدولية مثل التفـسري             
اإلداري للتشريع الذي تقوم به السلطة التنفيذية داخل الدول فتعدل مبوجبه مضمون التشريع             

  .شريعية دون رقيب عليها يف ذلك الذي تصدره السلطة الت
   Legaliteوهلذا قد قيل بأنه يف مثل هذه احلاالت فان الذي يتوفر هو جمـرد الـشرعية   

 لكونه  Legitimite التشريع خاليا من العيوب اإلجرائية لكنه ال يتمتع باملشروعية بصدور 
1(لس ومبادئ األمم من حيث املوضوعمتناقض مع اختصاصات وسلطات ا( .  

إن الشرعية الدولية من خالل معاجلة حرب اخلليج الثانية باملفهوم الـسابق احنـصرت يف      
قرارات جملس األمن بعيدا عن كل رقابة للجمعية العامة لألمم املتحدة اليت تعرب حقيقة عـن                
الدميقراطية يف اتمع الدويل خاصة فيما يتعلق بعمليات حفظ األمن والسلم الدوليني الـيت               

جب امليثاق تقدمي تقارير بشأا للجمعية العامة كما سبق بيانه يف موضع يف هذه الرسالة               يستو
فتم استبعاد اجلمعية العامة من إضفاء أي شرعية أو خلعها عن القرارات الدولية وقد بـدأت                

 عندما أكد الس هذا اخلط اجلديد       1992هذه الفكرة اجلديدة يف الشرعية الدولية منذ سنة         
  .ة لوكريب مث كرسه يف حرب اخلليج الثانية يف قضي

مؤدي هذا اخلط اجلديد أن الشرعية الدولية اجلديدة أساسها قرارات جملس األمن كمـا              
بأن جملس األمن هو ":  عندما قال1998سنة " شويبيل"أكد ذلك قاضي حمكمة العدل الدولية     

 كان ذلك ألجـل حفـظ       الذي يضع القانون الدويل وان من حقه أن يتجاوز ما أصدره إذا           
  )2( ."األمن والسلم الدوليني الن حتقيقهما أوىل من مراعاة قواعد القانون الدويل

فمعىن كالم القاضي شويبيل  إن حمكمة العدل الدولية بصدد احلكم يف قـضية مـا إذا                 
وجدت أن هناك قرارات أصدرها جملس األمن تتعلق خاصة بتوقيع جزاءات فان احملكمـة ال               

ار أحكام تتناقض وتتعارض مع مضمون قرارات جملس األمن ألا حسبة صدرت            متلك إصد 
حلماية األمن والسلم الدوليني  ما دام تضمنت توقيع عقوبات أو جزاءات وان جمرد خمالفتها               
ألحكام القانون الدويل ال تزيل عنها الشرعية الدولية وقـد عـاكس القاضـي اهلولنـدي                

                                                           
(1)  - Mary Ellen o’conneli ,op ,cit :12.   
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خالل إصدار حكم حمكمـة العـدل الدوليـة قرارهـا           " لشويبي" رأي زميله    )1("كوميانز"
 الذي خيالف قرارهـا املـؤرخ يف        28/02/1998باختصاصها النظر يف قضية لوكريب بتاريخ       

 عندما رفضت إصدار أوامر حتفظية ضد بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية           14/04/1992
 31/02/1992 املؤرخ يف    748رقم  الذي كان داالً على أن احملكمة مقيدة بقرار جملس األمن           

وان هذا القرار صادر حريتها يف احلكم ألنه كان يتضمن جزاءات ضد ليبيا يف قضية لوكريب                
، ومنه أصبحت حمكمة العدل الدولية مكبلة أمام قرارات جملس األمن ال تستطيع خمالفتـها               

ة ال تعرب عـن هـذه       ألا متثل الشرعية الدولية وكأن قرارات وأحكام حمكمة العدل الدولي         
  .الشرعية وذا تكرس حرب اخلليج الثانية املفهوم اجلديد للشرعية الدولية

إن الشرعية الدولية اجلديدة يف حرب اخلليج الثانية قد وظفت ضد العراق حتقيقا ملـصاحل               
القوى الدولية الغالبة وهي أمريكا باخلصوص وتابعتها بريطانيا ، وان هذا التوظيف السياسي             

اعد الشرعية الدولية يف املسألة العراقية مل يعمل به يف حاالت مماثلة للحالـة العراقيـة يف                 لقو
املنطقة العربية فيما يتعلق باحتالل إسرائيل لألراضي العربية مما ميكننا وصف الشرعية الدولية             

ـ                ه إىل  اجلديدة بأا انتقائية كذلك إضافة لألوصاف واملعامل السابقة هلا ، وانـه جيـب التنبي
خطورة ذلك على العالقات الدولية وعلى حفظ األمن والسلم الدوليني بصفة خاصـة ، الن               
ذلك ال يشكل قاعدة صلبة وثابتة وجيعل اإلجراءات املتخذة من طرف جملس األمـن حتـت          

  .عنوان الشرعية الدولية اجلديدة هي جمرد تسويات مؤقتة ال تلبث أن تنفجر مرة أخرى 
 حـرب الخلـيج  نحراف بالشرعية الدوليـة فـي اال:المطلب الثالث

الثانية من خـالل تفـسير ميثـاق األمـم المتحـدة وقـرارات مجلـس 
 :األمن 

 

نتناول ذلك يف فرعني األول ختصصه لسوء تفسري ميثاق األمم املتحدة ويف الفرع الثـاين               
  .ليج الثايننتناول اإلعتراف بالشرعية الدولية من خالل قرارات جملس األمن اخلاصة حبرب اخل

االنحراف بالشرعية الدولية من خالل سوء : ًأوال : الفرع األول 
 :تفسير ميثاق األمم المتحدة 
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انه بالقدر الذي متت به إدانة الغزو العراقي للكويت واعترب خمالفا للشرعية الدولية ، فانـه                
التحالف الـدويل   بنفس القدر أو يزيد قليالً جاءت تداعيات هذا الغزو على العراق من طرف              

الذي قادته أمريكا ضد العراق منحرفة عن الشرعية الدولية ، وان االحنراف بالشرعية الدوليـة               
هو اخطر من خمالفتها ، الن دول التحالف ضد العراق تستمد شرعية تدخلها يف العراق مـن                 

عاجلة األزمة  قرارات األمم املتحدة وجملس األمن ، لكن خبروجها عن مبادئ القانون الدويل يف م        
وحتريف استعمال القوة من حترير الكويت إىل احتالل العراق ملـصاحل خاصـة بـبعض دول                

 بـدليل أن    )1(التحالف فان أعماهلا أصبحت عدوانا باملعىن القانوين وحربا باسم األمم املتحدة            
ار  إىل قـر   1991 لسنة   660الواليات املتحدة األمريكية خططت منذ قرارات جملس األمن رقم          

 ، خمالفة نصوص وروح ميثاق األمم املتحدة الذي طوعته من خالل تدخلها             2003 لسنة   1441
إلعطاء تفسريات قصريه تستجيب ملصاحلها الذاتية مثل متسكها بأن جملـس األمـن فوضـها               

 ، بينما   51 إىل   39ملمارسة اختصاصاته وسلطاته الواردة يف الفصل السابع من امليثاق يف املواد            
،  فقهاء القانون الدويل والعمل الدويل املستقر يف هذا الشأن وكذلك موقف القـضاء             تفسريات

ويل جملس األمن لدولة أو جمموعة دول ممارسة هذه الصالحيات بدالً           جممعة على عدم جواز خت    
نه ، وان قيام أمريكا بوضع التفسري الذي متسكت به موضع التطبيـق يف ضـرب العـراق                  ع

 أن أمريكا على الرأي املعتدل عند فقهاء القانون الدويل قد عـدلت             واحتالله فيما بعد كشف   
 فاسـتباق الواليـات     )2(ميثاق األمم املتحدة دون أن مير التعديل باإلجراءات القانونية الالزمة         

املتحدة األمريكية للميدان وإعالن احلرب ضد العراق حلرا ضد العراق باسم األمم املتحـدة              
ال يسمح إال يف حاالت قصوى فقط وطبقا إلجراءات معقـدة ودقيقـة             وخمالفة ميثاقها الذي    

 فأمريكا مبا متثله الكويت ملصاحلها ومبـا        )3(إلمكانية استعمال القوة اجلماعية حلل أيرتاع دويل      
ميثله العراق يف خططها املستقبلية وجدت الفرصة لالنطالق يف جتسيد جيوسـتراتيجيتها دون             

 اإلجراءات الشكلية خوفاً من تبلور ونضج موقف دويل يأخـذ           االنتظار على األقل استكمال   
املبادرة باسم األمم املتحدة حقيقة قد يستبعد أمريكا من العملية برمتها أو جيعلها جمرد منفذ يف                
عملية مجاعية شأا شأن أي دولة أخرى فإا جعلت اجلميع أمام األمر الواقع بإرساهلا عدد من                
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ت التحالف الدويل ، وهلذا فإنه يصدق على املواقف األمريكية بأـا             من قوا  80%قواا مثلت   
  .متثل حالة طوارئ دولية

ومن حينها وحاالت خرق الشرعية الدولية متواصلة حتت مربرات محاية العامل من اإلرهاب              
الدويل مما ميكن وصف املمارسات األمريكية يف إطار النظام الدويل اجلديد املطبق عقب حرب              

ها بل إلغاءهـا يف     ج الثانية بأنه بدأ يفرز أثاره على قواعد القانون الدويل ليس مبجرد تعديل            اخللي
  . ختصاصات جملس األمن الذي يعترب خرقا للشرعية الدوليةإلغتصاب بعض ااالت كإ

قد تربر اإلجراءات االستثنائية اليت جعلت أمريكا تضع نفسها تعمل باسم الشرعية الدوليـة      
نفسها ، أن أمريكا فسرت جتاوز اإلجراءات املعقدة اليت يضعها ميثاق األمم املتحدة لكن لصاحل 

بأسباب عملية تتعلق باالحتياجات الالزمة ملواجهة أزمة حادة يف حالة تفاعل مستمر ال حتتمل              
التأجيل للتفكري يف حلول نظرية مل يسبق تطبيقها من قبل مع ما قد تـثريه مـن خالفـات يف             

 أي أن حالة الضرورة تسمح بالتصرف خارج إطار قواعد امليثاق ، لكن احلقيقة              وجهات النظر 
هي أن السبب يتعلق يكل عالقات القوى اجلديدة اليت اتسمت خبلل واضح عند حلظة اندالع               
األزمة وزاد وضوحاً بعد ذلك لصاحل الواليات املتحدة األمريكية اليت رأت أن مصلحتها تتحقق              

 لألزمة وليس يف البحث عن شركاء أو عن أنسب الوسائل إلدارـا بـصفة               باإلدارة املنفردة 
 .)1( من امليثاق51 وبدرجة أقل على املادة 43مجاعية طبقاً للمادة 

 وهكذا فإن الشرعية الدولية يف حرب اخلليج الثانية ممثلة يف األمم املتحدة وامليثاق الـذي               
ملنازعات الدولية الشائكة بواسطتهما كمـا      حيكمها مل خترج منتصرة بتدعيم مركزها يف حل ا        

األزمة مل ينجم عنها أي تطوير مؤسسايت ملموس يترك أثره الدائم            أمريكا ، ألن هذه      تروج له 
على األمم املتحدة يف األزمات األخرى ، بل أن األزمة أظهرت طبيعة اخللل اهليكلي يف نظـام                 

 منالـسبة كن له مناسبة لتفعيله يف امليـدان        األمن اجلماعي املنصوص عليه يف امليثاق الذي مل ت        
أحسن من أزمة اخلليج الثانية حيث كل اتمع الدويل جممع على إدانة العدوان العراقي علـى                
الكويت وضرورة إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه قبل ذلك إضافة إىل توفر عوامـل واقعيـة                 

نشغال الصني بإعادة هيكلة اقتصادها     متثلت يف ضعف وسقوط القطب الثاين االحتاد السوفييت وا        
حىت ال تسقط كاالحتاد السوفييت فهذه فرصة أخرى كانت مساعدة لتفعيل نظام األمن اجلماعي        
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طبقاً ألحكام امليثاق ، مما ميكن االستنتاج بأن هذا النظام غري قابل للتفعيل أصالً وأنه حيتـاج                 
 الذي يتأرجح حـسب  )1(نظام الدويل اجلديد برمته إىل املراجعة وإعادة النظر يف إطار مفهوم ال     

هذه التجربة بني من يقول بوجوب إعطاء دور أكرب لألمم املتحدة بتطبيق قواعد الفصل السابع               
بشكل صحيح وتدعيمها إن لزم األمر ببعض التعديالت وال جيب تضييع فرصة انتهاء احلـرب               

 بشكل يسمح لألمم املتحدة بـأن       الباردة وما أشاعته من حصول توافق دويل مل يسبق له مثيل          
  .تتعامل يف املستقبل مع كل اخلارجني على الشرعية الدولية بنفس طريقة تعاملها مع العراق

 أما الرأي الثاين فإنه يضع نظام األمن اجلماعي كما هو منصوص عليه يف ميثـاق األمـم                 
لك أن األسلوب األجنـح     املتحدة خارج إطار قواعد النظام الدويل اجلديد لعجز هذا النظام ، ذ           

هو نظام أمن مجاعي جديد عن طريق تفويض جملس األمن الختصاصاته لدولة أو جمموعة دول               
 من امليثاق ، هذا األسلوب الذي أمثر عـن          106للقيام بذلك باسم األمم املتحدة طبقاً للمادة        

ن والسلم الـدوليني    فاعلية كبرية يف حرب اخلليج الثانية أو أن دور األمم املتحدة يف حفظ األم             
 يف كوسوفو عن طريق حلف األطلـسي أو         1998سوف يتم غض النظر عنه كما حدث سنة         

 عند اإلطاحة بنظام الطالبان يف أفغانستان من طرف الواليات املتحدة األمريكيـة             2001سنة  
وحلفائها دون أي إذن من جملس األمن وتأسيس ذلك على مبادئ أخرى من القانون الـدويل                

تدخل ألسباب إنسانية أو على أساس مكافحة اإلرهاب الدويل وحق الدفاع الـشرعي             مثل ال 
  .وجتاوز نظام األمن اجلماعي طبقاً للفصل السابع

إن القول خبرق الشرعية الدولية يف حرب اخلليج الثانية حسب وجهة نظر الفقهاء األمريكان     
أنه متالئم مـع الـشرعية      ومن تبعهم أصبح حمل شك ألم يؤسسون التدخل األمريكي على           

الدولية ممثلة يف مبادئ حق الدفاع الشرعي ومكافحة اإلرهاب وواجب التـدخل ألسـباب              
إنسانية وأن الشرعية الدولية ال تقوم على نصوص ميثاق األمم املتحدة فقط بل هـي مـسألة                 

جلديد الذي  واسعة تشمل كل مبادئ القانون الدويل وتفسرياا احلديثة يف إطار النظام الدويل ا            
من آثاره على منظمة األمم املتحدة أنه جيعلها مرجعية الختاذ القرارات دون حكر مباشرة تنفيذ               
هذه القرارات بنفسها أو بامسها فقط ، فقد تتكفل بذلك دولة أو جمموعـة دول ألن احملـصلة         

 العامليـة ، وأن     النهائية ملنظمة األمم املتحدة أا متثل الدول ومل ترق بعد إىل مرتبة احلكومـة             
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الواليات املتحدة األمريكية وجدت فرصتها يف قيادة قوات التحالف الدويل لتأكيـد قيادـا              
للنظام الدويل اجلديد وأن تقوم بنفس املناسبة بتحقيق أهداف األمم املتحدة بتحرير الكويـت              

اصة وأنـه ال    وإعادة حكومتها الشرعية هلا ويف نفس الوقت حتقيق أهدافها اجليوستراتيجية اخل          
  .تناقض يف ذلك حسبهم 

إن فقهاء القانون الدويل املنظرين للسلوك األمريكي يرون أن الشرعية الدوليـة ال تكـون               
ناقصة إذا حققت الدولة العظمى من خالهلا أهدافها اخلاصة ما دام أا حتملت أعبـاء ذلـك                 

ئد جيوستراتيجية للدولة   وهكذا تصبح الشرعية الدولية عندهم هي سجل جتاري حتقق عربه فوا          
بأن : "املنتصرة حىت ولو تضمن خرق بعض القواعد القانونية اإلجرائية من وجهة نظرهم القائلة 

  .)1(" عدم الشرعية ال يعين بالضرورة عدم املشروعية 
أن القول مبثل هذه النظريات األمريكية حملاولة نفي خرق الشرعية الدولية على املمارسـات              

 غطاء وتداعيات ومتطلبات النظام الدويل اجلديد ال تعين من وجهة نظرنـا إال              األمريكية حتت 
التأسيس إلدارة الفوضى الدولية باعتبار انه جيعل من الشرعية الدولية مفهوما مطاطاً ميكن تلوينه    
حسب مصاحل القوى الدولية املسيطرة مما يشيع الفوضى واالنتقائية واالزدواجية يف اسـتعمال             

  .ما هو شائع حالياًالشرعية ك
كما أن الفقهاء املنظرين للشرعية الدولية اجلديدة باملنظور األمريكي ال يعتـربون تفـويض         
جملس األمن الختصاصاته ألمريكا ومن معها متعارض مع الشرعية الدولية بل يؤسسون ذلـك              

شار إليها باملادة   إىل أن تصري االتفاقات اخلاصة امل     : " من امليثاق واليت تنص على       106على املادة   
 معموالً ا على الوجه الذي يرى معه جملس األمن انه أصبح يـستطيع البـدء يف حتمـل                   43

 تتشاور الدول اليت اشتركت يف تصريح الدول األربـع املوقـع يف             42مسؤولياته وفقاً للمادة    
 من ذلك التصريح ، كما تتـشاور الـدول          5 وفقاً ألحكام الفقرة     30/10/1943موسكو يف   

اخلمس مع أعضاء األمم املتحدة اآلخرين ، كلما اقتضت احلال ، للقيام نيابـة عـن اهليئـة                  
  ".باألعمال املشتركة اليت قد تلزم حلفظ السلم واألمن الدوليني

                                                           
يف دراسة  )  Ruth Wedgwood و Anne –marie slaughter richard falk(من هؤالء الفقهاء  -  )1(

  :أنظر تفاصيل أكثر عن ذلك" القانون الدويل من وجهة نظر أمريكية"ذه األخرية بعنوان 
 May ellen o’conneli,opcit,p :12-13. 
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 من امليثاق تعترب ملغاة حكماً ذلك أن ورودها ضمن تدابري حفظ األمن             106إن نص املادة    
لى امليثاق واستكمال تكـوين أجهزتـه ومبـدأ مباشـرة           يف الفقرة االنتقالية بني التصديق ع     

 ذا احلكم   106 ، وقد جاءت املادة      1945اختصاصها وسلطاا األمر الذي مل يكتمل إال سنة         
 لعالج احتماالت نشوب نزاعات مـن شـأا         1945 إىل   1943االنتقايل املرتبط بالفترة من     

تحدة وجملس األمن مازالت غـري جـاهزة        اإلخالل بالسلم واألمن الدوليني وهياكل األمم امل      
  )1(.للتكفل ذا النوع من الرتاعات

  

 االنحراف بالشرعية الدوليـة مـن خـالل القـرارات   :الفرع الثاني
 :التي أصدرھا مجلس األمن لمعالجة حرب الخليج الثانية 

 

فيد إلزاميتها  إن جملس األمن بقراراته املتعددة اليت أصدرها ضد العراق يف الفصل السابع مبا ي             
 إىل  660 قراراً ابتداًء من القـرار       30 قد جاوز    02/08/1990كلها منذ اليوم األول للغزو يف       

 منـذ إقـرار     22/05/2003 بتاريخ   1483 وأخرياً القرار    08/11/2002  بتاريخ 1441القرار  
  .العقوبات القاسية على العراق إىل رفعها عنه
ألمن ملعاجلة حرب اخلليج الثانية حبجمها وتنوعها       إن جمموع القرارات اليت أصدرها جملس ا      

وطبيعتها قد أظهرت الشرعية الدولية كنظام قانوين تسانده سلطة تنفيذية ذات فاعليـة حـىت               
 ـا والدة النظـام الـدويل        اقترنت حرب اخلليج يف كتابات املختصني بأا املناسبة اليت متت         

ة  وأن صدور هذا العدد اهلائل من القرارات بـدون          بقيادة الواليات املتحدة األمريكي    )1(اجلديد
استعمال حق النقض وباإلمجاع  يف كثري من األحيان يدل على والدة أخالقيات جديـدة يف                

خر هلذه القرارات يثري الكـثري مـن     وجه من أوجه العملة لكن الوجه اآل      العالقات الدولية هذا    
ي أو ببعدها العملي اإلنساين فيها كثري مـن         اإلشكاليات املنهجية سواء ببعدها القانوين النظر     

ستراتيجيات القوى املهيمنة على جملس األمن يف ظل النظـام          جوانب التعقيد املرتبطة بدور جيو    
  )2(.الدويل اجلديد

                                                           
، دار النهضة العربية "العرب واملسلمون يف ظل النظام الدويل اجلديد والشرعية الدولية: "عبد العزيز حممد سرحان/ د )1(

 .165ص. 1993
صدر  ، ت1991 جانفي 143جملة املستقبل العريب عدد " النظام الدويل اجلديد بني الوهم واخلديعة"حممد ذكريا إمساعيل  - )1(

 .9 ص– بريوت –عن مركز دراسات الوحدة العربية 
(2)- andre levin  « le conseil de securit : de la curée au golfe…..et après » in/ 
aspect juridiques de la erise et la guerre du golfe, op cit, p : 160-166.    



   -  -240

وللتعبري عن خطورة قرارات جملس اآلمن وخروجها عن الشرعية الدولية أا جاءت غـري              
 أعضاء على األقل من أعضاء الـس        9ا تتطلب موافقة    حمددة بزمن معني بل أن حماولة إلغائه      

اخلمسة عشر دون استعمال حق النقض كما أن األمر يستوجب إصدار قرارات جديدة إللغائها      
بعد التصويت عليها يف جملس اآلمن بنفس طريقة إصدارها وهو ما جيعلها من حيث إجراءاـا                

د سيادة العراق إىل درجة إلغائها فإا تعترب        وحجم العقوبات والتدابري اليت تضمنتها بشكل يقي      
اشد وطأة من نظام الوصاية الذي يكفي إللغائه توفر أغلبية اجلمعية العامة لألمم املتحدة لصاحل               

 وقد تأكد ذلك الحقاً إذ أن كل حماوالت الدولة العراقيـة لتلبيـة              )1(" منح االستقالل "قرار  
لغاء ورفع العقوبات عنها ، حىت مت احتالهلـا وتغـيري           متطلبات هذه القرارات مل تشفع هلا يف إ       

 إللغاء العقوبات اليت مت تسليطها      22/05/2003 بتاريخ   1483املعطيات السياسية فصدر القرار     
على العراق وذلك ألن هذه القرارات كانت هلا أبعاد سياسية أكثر منها قانونية فارتبطـت يف                

ظروف السياسية ، فافتضح التوظيف السياسي هلـذه    وجودها وإلغائها بتوفر تغري جوهري يف ال      
القرارات اليت مل تشفع فيها احلالة اإلنسانية املزرية للشعب العراقي إللغائها قبل أن تقرر أمريكا               

  .ذلك بعد أن استقر األمر هلا يف العراق
مم إن مضمون القرارات الثالثني اليت أصدرها جملس األمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق األ             

املتحدة ، توحي بأن الذهنية املسيطرة على جملس األمن اعتربت اخلطايا اليت ارتكبها العراق هي               
من طبيعة خاصة جتعل القواعد القانونية العادية للعقوبات ال تكفي وال ترقى ملستوى الكبـائر               

املنظمـات  له قبيل يف عمل     اليت ارتكبها العراق وهلذا اجتهدوا يف ابتكار نظام للعقوبات ليس           
أو سلطة زجرية وقمعية وان ممثل الدولة ) جنائي(، جعل دور جملس األمن يظهر كقاضي الدولية

 وهلذا فإن تلك القرارات خرقت القواعد       )2(العراقية كان يسمع كمتهم للدفاع وليس كمفاوض      
بات من  القانونية املعمول ا يف نظام العقوبات الدولية حيث متكن الدولة اليت تتخذ ضدها عقو             

التفاوض ويف النهاية توقع على الترتيبات املتفق عليها مثل ما حصل عقب احلرب العاملية األوىل               
  .مع أملانيا 

                                                           
 .18املرجع السابق، ص، "بانوراما حرب اخلليج: "عبد احملسن شعبان/ د- )1(

(2)- philippe weckel "le chapitre VП de la charte et son application par le conseil" 
in / AFdi – 1991 – editions du c NRS paris .p : 178-179.  
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وقد ظهرت وحشية آثار العقوبات اليت تضمنتها بتوقيع حصار شـامل علـى العـراق مث                
عض املناطق  استعمال القوة املفرطة ضده واحتالل جزء من إقليمه وتقييد سيادته يف استعمال ب            

  . من إقليمه يف الشمال واجلنوب فيما عرف مبناطق احلظر اجلوي
مث تقرير مسؤوليته بتعويض كافة األضرار اليت حلقت دولة الكويت أساسا واتمع الـدويل              
قاطبة والوصول يف اية املطاف إىل احتالله بالقوة العسكرية تأسيساً على نفس قرارات جملس              

  .يذه هلا األمن بدعوى عدم تنف
إن هذه الطريقة اليت اتبعها جملس األمن كقاضي جنائي تعترب غريبة عن القواعـد العاديـة                
للمسؤولية الدولية والعقوبات ، وأما تكييف الوقائع على إا تشكل جناية دولية تـستوجب              
توقيع عقوبات زجرية فإنه ليس لس األمن أن يلعب هذا الدور بل عليه إحالـة امللـف إىل                  

حملكمة اجلنائية الدولية اليت تقرر ما تراه مناسباً من عقوبات وفقاً لقواعد إجرائية خاصة ، تبعاً                ا
 من وجوب التمييز بني األفعال غري املشروعة بالنظر للقاعدة  Roberto agoملا اقترحه األستاذ 

ة الدولية وخمالفات اليت مت خرقها إىل خمالفات عادية تتطلب العقوبات التقليدية يف قانون املسؤولي
 اجلرائم الدولية ينتج عنها نوع جديد من املسؤولية الدوليـة ذات            وصفيطلق عليها    موصوفة  

  .)1(طبيعة زجرية
إن قرارات جملس األمن تعدت مستوى معاجلة األزمة الناشئة عن حرب اخلليج الثانيـة إىل               

 اليت  مت اختاذها لتجريد العراق من        مرحلة االحتياط  لعدم تكرار وجتدد األزمة مستقبالً بالتدابري        
عوامل القوة اليت ميكن أن يستعملها يف عدوان أخر ، حتت باب ضمانات الـسلم يف املنطقـة                  

 687فجاءت يف هذا اإلطار جمموعة من القرارات أو بعض األجزاء املهمة من القرار األب رقم                
يق إنـشاء منطقـة مرتوعـة    لضبط حدود إقليمي البلدين وترسيمها وإدارا بعد ذلك عن طر 

  )2(السالح فيها ، األمر الذي يعد غريباً عن عمل جملس األمن وخيرج عن اختصاصه أصالً 
كما اخضع العراق لتدابري نزع أسلحته وحتطيم ذات الدمار الشامل منها هذه األخرية الـيت     

يناريو معد   لتشكل مدخالً لس   678مل تكن موجودة أصالً لكن أقحمت ضمن تدابري القرار رقم           
سلفاً لتحطيم كل قدرات الشعب العراقي وإرجاعه إىل مرحلة ما قبل اسـتقالله وقـد كـان          

                                                           
(1) - Dupuy (p.M). "Responsabilite et legalite" Acte du colloque du mans de la 
société française de droit international" ed- pedon, paris 1990,p263.  
(2)  - Ralph zacklin "les Nations unies et la crise du Golfe" in / Aspects juridiques 

de la crise et de la guerre du Golfe . op cit .p: 71. 
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واضحا لدى واضعي قرارات جملس األمن أم ال يعاقبون احلكومة العراقية فقط بل وجدوا يف               
وذلك بإظهـار   . ذلك مناسبة لردع الشعب العراقي كله وكل دولة عربية أو إسالمية أخرى             

  .قوة قواعد النظام الدويل اجلديد على كل قوة غري مشروعة تفوق 
وإضافة لذلك تضمنت تلك القرارات انتقاص كبري يف ممارسة السيادة العراقية علـى كـل               

 درجة حتت محاية عـسكرية أمريكيـة        36أراضيه إذ أنشأت حممية لألكراد مشال خط العرض         
ة املركزية ومت ضرب العراق بقوة السالح      وبريطانية وفرنسية للمناطق الكردية ضد تدخل السلط      

 هلذا السبب بذريعة الدفاع عن حقوق اإلنسان ومبدأ التدخل ألسـباب            02/09/1996بتاريخ  
إنسانية ، لكن ذلك طرح مرة أخرى االنتقائية اليت يعمل ا زعماء النظـام الـدويل اجلديـد             

) قـصوى (معاملتهم بطريقة أكثر    وجملس األمن ، ذلك أن ذات األكراد احملميني يف العراق تتم            
ومهجية يف تركيا اليت تشن حرب إبادة ضد حزب العمال الكردستاين فلماذا ال يستفيدون من               
نفس احلماية اليت تقررها مبادئ حقوق اإلنسان ومبدأ التدخل ألسباب إنسانية لذوي جلدم             

  .يف العراق 
 وصديقة إسرائيل اليت تـرتبط      أال يفسر ذلك بكون تركيا حليفة أمريكا يف حلف األطلسي         

1996معها باتفاقيات متعددة منذ سنة      
وعلى نفس الصعيد ملاذا مل تقرر أي محاية للشيعة يف           )1(

اجلنوب الذين تعرضوا إلبادة مجاعية من النظام العراقي عقب ثورم عليه بعد حترير الكويـت               
اليت احتلتها قوات التحالف ، فهذه      فتشردوا نتيجة ذلك إىل داخل اإلقليم اإليراين واىل املناطق          

املأساة للشيعة غض الطرف عنها ومل تشكل أي قوة دولية حلمايتهم ومدهم بالعون الغـذائي               
أليس ذلك إال ألم حمسوبني على إيران عدو أمريكا وإسرائيل فأين مبدأ التـدخل ألسـباب                

  جتاه إال إذا كان مشاالً ؟إنسانية يف اجلنوب أم أن بوصلة النظام الدويل اجلديد ال تعرف اال
وإذا أردنا تصنيف قرارات جملس األمن الثالثني الصادرة طبقاً للفصل السابع من ميثاق األمم 

  : )2( املتحدة من حيث املوضوع فإا ثالثة أصناف
 جمموعة القرارات اخلاصة بالتكييف القانوين للغزو العراقي للكويت وبأسلوب تسويتها وهي           

  . اليت صدرت يف غضون األسبوع األول للغزو662و 660القرارين 

                                                           
 .16-15، املرجع السابق، ص"يقة النظام الدويل اجلديد بني الوهم واحلق ":علي إبراهيم/  د - )1(
 .419-413املرجع السابق،  ص: حسن نافعة والدكتور حممد شوقي عبد العال/ د  - )2(
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 وهي تتعلـق أساسـا      664 جمموعة القرارات اخلاصة باإلجراءات التحفظية ابتداء من القرار         
مبعاجلة وضعية حقوق األجانب املوجودين بالكويت والعراق ذاته بعد غزو الكويت واحملافظة على 

عب الكوييت اليت بدأت تصل األخبـار عـن        أرواحهم وأمواهلم وكذلك احملافظة على حقوق الش      
املمارسات العراقية ضده خالل فترة االحتالل وكذلك تقرير مسؤولية العراق عما حـصل مـن         

 إىل  664 القـرار    18/08/1990أضرار خمتلفة بفعل الغزو وتغطي هذه القرارات الفتـرة مـن            
   .674  ،669  ،667 وبينهما القرارات 677 بالقرار رقم 28/11/1990

 جمموعة القرارات اخلاصة بالعقوبات أو القرارات ذات الطبيعة التنفيذية اليت تتمثل ابتداًء            
 الذي مسح باستخدام القوة 665 الذي قرر املقاطعة الشاملة على العراق والقرار 661يف القرار 

قرار  الذي قرر احلصار اجلوي وال     670املسلحة لتطبيق قرار املقاطعة واحلصار البحري والقرار        
 الذي يأذن للدول األعضاء     678 لتعويض الدول املتضررة من املقاطعة واحلصار والقرار         666

 ومـا   660املتعاونة مع حكومة الكويت استخدام مجيع الوسائل الالزمة لغرض تنفيذ القرار            
 وقد غطت القرارات األربعة مرحلـة  15/01/1991حلقه من قرارات أخرى يف مهلة أقصاها   

م العسكري اليت متيزت بتغييب جملس األمن وتواريه عن األنظار وميش األمني            ما قبل احلس  
العام لألمم املتحدة وسكوت اجلمعية العامة بفعل التفويض الذي تضمنه القرار األخري لدول             

بإعـادة  " بل التفويض مشل مسألة عامة وغامضة تتعلق         660التحالف ليس فقط لتنفيذ القرار      
 إىل أن حسمت نتيجة احلرب عسكرياً يف غـري صـاحل            )1("ني للمنطقة السلم واألمن الدولي  

العراق، ظهر جملس األمن من جديد بقراره املشهور الذي أطلق عليه حبق أبو القرارات رقـم                
 غاية سقوط بغداد واحتالل      والذي استمر العمل مبقتضاه إىل     03/04/1991 املؤرخ يف    687
  .العراق

لكتاب بأنه القرار الغريب عن العمل الدويل فهو أطول قرار          إن هذا القرار يصفه كثري من ا      
يف تاريخ األمم املتحدة يصدر عن جملس األمن حىت وصف بـالنظر إىل موضـوعه املتعلـق                 

بأنه معاهدة صلح صدرت يف شكل قرار ملزم السـتبعاد          " شروط وقف إطالق النار الدائم    "
يها ضبط وترسيم حـدوده وكـذلك   العراق وعدم متكينه من التفاوض حول أي مسألة مبا ف      

                                                           
(1)  - Andre Lewin op, cit p: 152-154. 
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العتباره ميثل الشرعية الدولية ألن احلرب اليت أعلنت على العراق كانت باسم جملس اآلمـن               
  .واملم املتحدة لصاحل أمريكا وإسرائيل

إن ما يالحظ على جمموعة هذه القرارات املتعاقبة يوماً بعد يوم أن أمريكا متزعمة النظام               
 تضمن 660القرار خطوة خطوة أو سياسية خذ وطالب ذلك أن   الدويل اجلديد مارست سياسة   

تضخيم العدوان العراقي على الكويت وإدانته بقوة حبيث مل يكن من املمكن ألي دولـة يف                
العامل رفض ذلك ألن غزو دولة مستقلة يعد خرقاً لقواعد القانون الـدويل مهمـا كانـت                 

ر وامتناع اليمن وحدها عن التصويت       عضو لصاحل القرا   14التربيرات وهذا ما يفسر تصويت      
وسبب عدم تضمنه أي إجراءات ردعية فاستجابت الدول له فتم حشد اتمع الدويل ضـد               

 الذي قرر فرض جزاءات إلزامية على الصعيد التجـاري          661 وبعد ذلك جاء القرار      ∗العراق
وهلذا مل ينقص إال   واملايل والعسكري فقط وهي إجراءات بسيطة بالنظر حلجم اجلرمية املرتكبة           

صوت واحد عن التصويت السابق بعد انضمام كوبا لليمن باالمتناع عن التصويت وقد اتبع              
 بنفس نـسبة    665بعد ذلك أسلوب التدرج يف العقوبات إىل فرض احلصار البحري بالقرار            

 التصويت عن قرار العقوبات االقتصادية مث مد انطباق اجلزاءات على مجيع وسائط النقل مبـا              
 دولة مع دولة واحدة ضده هي كوبا ، مث كلما تدرجت 14فيها الطائرات وقد اعتمد بأغلبية 

التدابري املتخذة ضد العراق نالحظ نقصان محاس أعضاء جملس األمن لتلك اإلجراءات ومـن           
 ومها كوبا واليمن وامتناع ألول مرة       2 عضواً فقط ضد     12 اختذ بأغلبية    678ذلك أن القرار    

 687اً يف جملس يف جملس اآلمن وهي الصني وأخرياً قرار وقف إطالق النار رقـم                عضواً دائم 

                                                           
دوان يف احلقيقة لو يكن احلشد والتعبئة الدولية ضد العراق ناتج عن الرغبة يف تطبيق القانون الدويل وإنصاف الكويت من الع ∗

الذي وقع عليها هو السبب الذي يفسر ذلك ، بل أن ممارسات من قبيل اإلكراه املعنوي مارستها أمريكا على أعضاء الس 
الدائمني وغري الدائمني هو كذلك ساعد على صدور مثل هذه القرارات فعلى سبيل املثال أن أمريكا وعدت إثيوبيا وساحل 

 واملعونات املالية ، كما توافقت مع الرئيس السوفييت بعدم إثارة موضوع مجهوريات استونيا العاج وزائري وكولومبيا باملساعدات
 ورغبته مالياً بأن السعودية والكويت يزودانه بالعملة الصعبة اليت حيتاجها 1990والتفيا وليتوانيا يف اجتماع قمة باريس سنة 

رن صدور هذه القرارات بدون اعتراضها رفع اجلزاءات االقتصادية للوفاء مبتأخرات ديونه التجارية وبالنسبة للصني فقد اقت
املفروضة عليها بعد أحداث ساحة تيان آن مان وكذلك وعدها باحلصول على قروض مالية كبرية من البنك الدويل وإعادة 

 نتيجة انه مل يصوت العالقات الدبلوماسية بني الصني وأمريكا ، ومقابل ذلك متت معاقبة اليمن بوقف القروض واملساعدات
 .لصاحل القرارات ، أي أن الرشوة ساعدت يف إصدار هذه القرارات كذلك
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 صوت مقابل صوت واحد ضده لكوبا وامتناع اإلكـوادور          12حيث حتصل كسابقه على     
  .واليمن عن التصويت 

 يـتم   ا أرادته مجلة واحدة كان بدون شـك       فأمريكا لو جاءت منذ القرار األول وقررت م       
استعمال حق النقض لكنها استدرجت أعضاء جملس األمن تدرجييا منـذ           االعتراض على ذلك ب   

 من امليثاق ودون االنتقال مباشـرةً       41 الذي مل يشمل اإلجراءات الواردة يف املادة         661القرار  
الختاذ التدابري العسكرية لتنفيذ أحكام املقاطعة وترك ذلك للتفـسريات فتمـسكت أمريكـا              

مال القوة املسلحة لتنفيذ املقاطعة االقتصادية أي اعتبار القـرار          وبريطانيا بأنه من حقهما استع    
 يدخل ضمن إجراءات احلصار البحري الذي يعترب من أعمال احلرب وهو ما قامت بـه                661

، وكان ذلك متهيـداً  )1(فعالً هاتان الدولتان رغم املعارضة السوفيتية والفرنسية والصينية لذلك          
 الذي تضمن بصفة واضحة تزيل كل غموض إلقرار السلوك          678 ميدانياً منهما إلصدار القرار   

 الربيطاين يف حتويل املقاطعة االقتصادية إىل حصار حبري وجوي مما يعين إعـالن              –األمريكي  
بداية احلرب يف امليدان قبل اختاذ أي قرار مشروع ا وان يفهم من ذلك أن أمريكا وبريطانيـا              

ان جملس األمن أمام األمر الواقع ليوافق على ما تقرره هاتـان      يفعالن ما يريدان يف امليدان فيضع     
الدولتان وبذلك احنرف جملس األمن بالشرعية الدولية اليت أصبحت جمرد غطاء وتربير لـسلوك              
الدول القوية وأصبحت قرارات جملس األمن تعرب عن قانون القوة وليس عن قوة القانون كمـا             

دة ، ألنه قانوناً يكون مـستوجباً أوالً اسـتنفاذ كافـة         يشاع من وراء زجاج مقر األمم املتح      
 مـن امليثـاق     41الوسائل لتنفيذ املقاطعة االقتصادية حىت تتحول إىل حالة حصار طبقاً للمادة            

  . )2( منه42واستعمال القوة طبقاً للمادة 
لي وبالنتيجة فإن قرارات جملس األمن ال تقوم على أسس قانونية سليمة وان الواقع اثبت خت              

جملس األمن واألمني العام واجلمعية العامة لألمم املتحدة عن أي دور هلم يف معاجلة األزمة بعد                
التفويض غري املشروع الذي أعطى ألمريكا والدول األخرى معها ونظراً للمخالفات القانونيـة         

ابع مـن  األخرى فإن الطبيعة القانونية هلذه العمليات ال ميكن إدراجها ضمن أحكام الفصل الس    

                                                           
، 2005، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة "حتالفات العوملة والقانون الدويل: "السيد مصطفى امحد أبو اخلري/  د - )1(

 .47ص
 احترام الشرعية الدولية أم االنزالق حنو اهليمنة –دة بعد أزمة اخلليج مصري األمم املتح: "عبد العزيز حممد سرحان/ د - )2(

 .209، ص1992، دار النهضة العربية ، القاهرة "األمريكية
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 أو حتت بـاب     43 إىل   39امليثاق سواء حتت باب نظام األمن اجلماعي الذي تنظمه املواد من            
 أو حتت األحكام االنتقالية حلفظ األمن والسلم الدوليني طبقـاً  51الدفاع الشرعي طبقاً للمادة     

ينـه   من امليثاق ، بل هي حتالف دويل واقعي خالف الشرعية الدولية ليس يف تكو              106للمادة  
فقط بل من خالل ممارساته املتنافية مع أحكام القانون الدويل اإلنساين مما حيمل دوله املسؤولية               
الدولية املدنية واجلنائية لو أن الشرعية الدولية جتد طريقها للتنفيذ على قوات التحالف مثلمـا               

ب يقوم على   طبقت على العراق ، لكن القانون الدويل اجلديد الذي جاءت يف سياقه هذه احلر             
قانون القوة األمر الذي جيعل القادة العسكريني األمريكان ومن معهم أبطال سلم ألم انتصروا              
يف النهاية وأم على قول جنرال أمريكي عقب ضرب هريوشيما وجنزاكي بالقنبلة الذرية لو أننا   

  .مل زم اليابان نتيجة ذلك لكنا اليوم جمرمي حرب 
 بأن كل من جملس األمن ودول التحالف قد مارسوا لكن احلكم بذلك والقول

صالحيام القانونية حلفظ األمن والسلم الدوليني ولو بطريقة خرقت كثري من القواعد 
القانونية التفصيلية واجلزئية حتملهم املسؤولية الدولية إال أم يف النهاية كان ذلك بنية صد 

املسؤولية وان العامل كما يروج يف عدوان دويل موصوف ويف حالة ضرورة تعفيهم من 
قيد احلياة وعلى رأس السلطة يف أمريكا أصبح أفضل بدون وجود صدام حسني على 

، وانه جيب تقبل تدخل جملس األمن يف حرب اخلليج على انه ميثل انبالج شفق فجر العراق
 أفغانستان النظام الدويل اجلديد ولو أن ذلك أدى إىل إاء سيادة دولتني من الوجود مها

والعراق لكن هذا الثمن ليس غالياً أمام مكسب حتقيق نظام األمن اجلماعي املنصوص عليه 
  .بالفصل السابع من امليثاق ألول مرة يف تاريخ األمم املتحدة 

ثر أمهية من نظام لكن مبفهوم املخالفة فإن هذه الوقائع قد سارعت إىل دفن مبادئ قانونية أك
هي قواعد حل املنازعات بالطرق السلمية املنصوص عليها بالفصل السادس          ال و األمن اجلماعي أ  

من ذات امليثاق وهلذا فإنه جيب اخذ كثري من احلذر يف ترتيب وتفسري أولويات النظام الـدويل                 
اجلديد أما النقطة األخرى فإنه بالنظر إىل ما أفرزته هذه التجربة املريرة يف تطبيق نظـام امـن                  

 إن مل نقل منعدم منها أن ذلك كان بسبب التسرع وعـدم             ةشروعية الدولي مجاعي أعرج من ال   
االنسجام يف البحث عن صيغ موحدة لتفسري وتطبيق مبادئ ميثاق األمم املتحدة خاصة من قبل     
بعض األعضاء الدائمني يف جملس األمن الذين جيب حتسيسهم مبسؤوليتهم الدوليـة اخلطـرية              

ء اآلخرين يف اخذ املبادرة بل عليهم أن يبحثوا بصفة مجاعيـة            وجتنب االنعزال عن بقية األعضا    
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ومشتركة عن حلول للمشاكل وليس االجتهاد يف كيفيات إخضاع أو تكييف النظام الدويل مع  
  .)1(حتقيق مصاحلهم اخلاصة

ميكن القول انه عندما يتفق األعضاء الدائمون يف جملس األمن على خطة عمل يتبعها هـذا                
ستطيعون أن جيدوا قوة كبرية لذلك كما حصل يف حرب اخلليج الثانية بشكل ال              األخري فإم ي  

جيعل األعضاء اآلخرون يف جملس األمن وأجهزة األمم املتحدة األخرى يف الظل نتيجة لتجـاوز   
الشرعية الدولية ولو يف مسائل تفصيلية إىل درجة حجبت دور جملس األمـن يف االضـطالع                

ثانية كما اتضح للرأي العام الدويل بينما كان من املمكن الوصـول            بوظيفته يف حرب اخلليج ال    
إىل النتيجة بأقل اخلسائر املمكنة وجعل تدخل اتمع الدويل أكثر اجيابية ومـدعماً للـشرعية               

  .الدولية
إن اللجوء لتدابري الفصل السابع للميثاق ميكن أن تؤدي إىل حتفظات شديدة مـن طـرف                

 من امليثاق غري كافية إذا مل تفعل امليكانزمات اليت مـن            50 أن املادة    الدول الغري معنية ، ذلك    
 حيتمل أن يصبح غري ممكن على ضوء        41شأا التغلب على هذه الصعوبة وإال فإن تطبيق املادة          

إن حجم الدمار الذي حلق بـالعراق نتيجـة العمليـات    . املمارسة اليت متت يف حرب اخلليج     
كنولوجيات العسكرية املتطورة حالياً ، فإن االستعمال ولو احملـدود          العسكرية يؤكد انه مع الت    

للقوة العسكرية ميكن أن يؤدي إىل آثار مدمرة كبرية خاصة بالنسبة للمدنني ، وهلذا فإنه جيب                
على جملس األمن التريث واعتبار اللجوء الستعمال القوة كإستراتيجية أخرية بعد إعطاء الفرصة             

السادس قبل االنتقال ألحكام الفصل السابع ، وقد ظهرت سلبية ذلـك            كاملة ألحكام الفصل    
 ومل  42 فإن جملس األمن لو تصرف مباشرة مبوجب املـادة           678واضحة من خالل القرار رقم      

مينح أي تفويض للدول الستخدام القوة كانت األضرار اليت ال مناص منها اقل بكثري مما حصل                
عيات اليت قد يضطر جملس األمن إىل التفويض جيب إجيـاد           ، وهلذا فإنه حىت يف مثل هذه الوض       

عالقة عضوية خاصة بني الس والدول املفوضة متكنه من االحتفاظ بسلطة التوجيه واملالحظة             
ومراقبة كيفيات تنفيذ التدابري اليت رخص ا للدول املفوضة وليس كما حصل يف حرب اخلليج               

األمن غيبته عن القيام بأي دور إال بعد حتطيم دولة أن هذه الدول منذ أن أخذت تفويض جملس 
 . العراق عادت للمجلس ليصادق على ما مت من أعمال منعدمة الشرعية الدولية 

                                                           
(1)  - Ralph Zacklin op, cit p : 75 
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وهلذا فإنه جيب على ضوء حتليل ودراسة نتائج حرب اخلليج من طرف األمم املتحدة 
جلديد املعلن من ميكن استلهام قواعد جديدة لضبط تداعيات ومتطلبات النظام الدويل ا

طرف القوى العظمى يف العامل لتكون أكثر انسجام ومندجمة يف إطار التحقيق الكامل 
لألهداف واملبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة وليس استعمال هذا امليثاق يف 
الشكليات واإلجراءات للتظاهر باحترام املشروعية وخرقه يف األهداف واملبادئ حتت باب 

ضروريات لتحقيق املصاحل اخلاصة للدول الكربى متجاوزين الشرعية الدولية ، اليت يرى ال
بعض الكتاب املدافعني عن الكويت وعن النتائج اليت ترتبت عن ذلك من تفسري جديد 

 فيعتربون أن جملس األمن قد التزم التدرج من حيث 43و 41ألحكام امليثاق السيما املواد 
تخذة وأن قراراته اختذت وفقاً لإلجراءات القانونية الصحيحة وأن الشدة يف التدابري امل

التفويض قد استند على أساس قانوين سليم ولو كان ذلك عن طريق التفسري مما يدرأ عن 
 غري أن الرد على هؤالء أم يعتربون تدخل )1(هذه القرارات أي شائبة تعكر مشروعيتها
 ، ففي هذه احلالة فإن 51دفاع الشرعي طبقاً للمادة الدول املتحالفة قد جاء يف إطار حق ال

 ال تنطبق وال حيتاج لقرار من جملس األمن بل يكون التدخل مبين 43و 41مقتضيات املواد 
على اتفاق الدول املتحالفة مع الدولة املعتدى عليها اليت تطلب املساعدة ، لكن قرار جملس 

شر إليها مطلقاً بل اعتمد على املواد املتعلقة  ومل ي51 مل يؤسس على املادة 678األمن رقم 
  .بنظام األمن اجلماعي مما جيعل مشروعيتها مشوبة بالعيوب اليت نسبت إليها 

 

                                                           
 الصادرة بشأن تفويض الدول 1990مدى شرعية قرارات جملس األمن الدويل لعام : "مديوس فالح الرشيدي/ د - )1(

 ، السنة 4، جملة احلقوق الصادرة عن جامعة الكويت، عدد "األعضاء يف ممارسة حق الدفاع الشرعي نيابة عن دولة الكويت
 .240، ص1994، ديسمرب 18
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 :الثالثالفصل 
د ــــــوفقا لقواعنتائج حرب الخليج على العراق  

 ة بالمسؤولية الدوليةــ المتعلقدوليـالقانون ال
 

 صدرت قرارات جتياح األراضي الكويتية وقبل استكمال ذلكمنذ أن بدأ العراق با
 الدويل تدين هذا االجتياح واصفة إياه بالعدوان واالحتالل الذي مت خرقاً لقواعد القانون

اآلمرة وملفاهيم األمن اجلهوي ال مسيا األمن القومي العريب، وقد أعترب هذا العدوان الصارخ 
اختبارا جدياً وقاسياً للشرعية العربية وجامعة الدول العربية بالدرجة األويل عند بداية الغزو، 

 الغزو يف مث تطور ذلك إىل أن شكل حتدياً للشرعية الدولية برمتها بعد أن اتضحت معامل
  .شكل احتالل لدوله الكويت وإعالن ضمها للعراق

وقد جاءت أوىل القرارات املدينة للغزو من جملس جامعة الدول العربية يف قراره رقم 
 الذي تضمن إدانة العدوان ورفض أية آثار تترتب علية 03/08/1990 املؤرخ يف 5036

شرط والتأكيد على السالمة اإلقليمية مستقبال ومطالبا االنسحاب من الكويت بدون قيد أو 
لدولة الكويت وحضر اللجوء للقوة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول السيما 

، وبعد أسبوع فقط من اجتماع جملس جامعة الدول )1(التدخل األجنيب يف الشؤون العربية
العراقي على دولة العربية أكد مؤمتر القمة العربية القرار السابق بإدانة واضحة للعدوان 

الكويت وعدم االعتراف بضمها واملطالبة باالنسحاب الفوري غري املشروط للقوات العراقية 
 وتأكيد سيادة واستقالل الكويت وسالمته اإلقليمية 1990إىل مواقعها قبل األول من أوت 

ات والتمسك بعودة نظام احلكم الشرعي الذي كان قائماً قبل الغزو مع استنكار التهديد
رسال قوات عربية ملساندا ضد أي عدوان لدول اخلليج األخرى وترجم ذلك بإالعراقية 

  .عراقي حمتمل ال مسيا السعودية اليت كانت مهددة أكثر من غريها من تلك التهديدات
 إن قرار مؤمتر القمة هذا وإن كان إجيابياً من الناحية النظرية إال أنه مل يستطع أن ينفذ 

ي بفعل االنقسامات العربية أو الً وبفعل حترك القوي العظمى يف العامل ممثلة يف للمجال العمل
من أمهية يف املنطقة مبا متثله منطقة اخلليج الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن حنو 

إستراتيجياا، فمن كان موجودا من هذه القوة باملنطقة قبل الغزو كان غرضه من التحرك 
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على مكاسبه يف املنطقة ومن مل يكن حاضراً فيها وجد يف العدوان العراقي السريع احملافظة 
  .علي الكويت فرصة إلمكانية التموقع باملنطقة

 وهلذا كان هناك إمجاع دويل على إدانة العدوان العراقي وحتميله املسؤولية الدولية عن 
 كيف الغزو العراقي  الذي660أفعاله منذ اليوم األول للغزو إذ أصدر جملس األمن القرار 

للكويت بأنه يعترب من الناحية القانونية عدواناً ساِفراً يشكل انتهاكا خطرياً للقانون الدويل 
وميثاق األمم املتحدة وديدا للسلم واألمن الدوليني وإخالال ما، مطالبا القوات العراقية 

 01 / 08 / 1990وم باالنسحاب من الكويت فوراً ودون قيد أو شرط من حيث أتت قبل ي
 وأن قرار جملس األمن هذا تضمن إضافة مل تكن موجودة يف قرارات جامعة الدول العربية 

 بينهما، تتتعلق بتوجيه الطرفان العراقي والكوييت الدخول يف مفاوضات مكثفة حلل اخلالفا
 يندرج ضمن 662 حتت رقم 09 / 08 / 1990مث جاء قرارا ثانيا عن جملس األمن يوم 

 بأن تضمن اعتبار الغزو باطال قانونا وال )1(موعة القرارات اخلاصة بالتكييف القانوين للغزوجم
  .يرتب أي آثار مازمة متشددا على إستعادة احلكومة الشرعية الكويتية سلطتها علي البالد 

إن اإلمجاع الدويل على اعتبار الغزو العراقي للكويت خرقاً لقواعد القانون الدويل مل 
يه إمجاع آخر من املنازعات العربية، وهذا ليس على مستوى العالقات بني الدول ويف يضاه

الذين درسوا جوانب الرتاع  ن الدويلاملنظمات الدولية، بل حىت علي مستوي فقهاء القانو
 الدول واملنظمات الدولية اليت تتداخل يف نية موضوعية حبتة بعيداً عن مواقفبطريقة قانو

ا املعطيات واملصاحل السياسية، إن الكتابات اليت تناولت الرتاع العراقي مواقفها وقرارا
الكوييت كلها حتمل العراق املسؤولية الدولية عن أفعاله ملا انطوت عليه من انتهاك لقواعد 
القانون الدويل فيما يتعلق باستخدام القوة لغزو دولة واحتالهلا يف إطار القواعد العامة 

مث ما تبع ذلك من مسؤولية دولية يف إطار القواعد اخلاصة الناجتة عن للمسؤولية الدولة 
ممارسة سلطات االحتالل ذاا فيما يتعلق باألسري والقانون الدويل اإلنساين وقواعد 
اإلضرار بالبيئة الكويتية والتعويض عن كل ذلك وما استتبع ذلك من إهدار ملقومات الدولة 

ستورية وقطع ممارستها لسلطاا علي إقليمها وشعبها طيلة فترة الكويتية ممثلة يف هيئاا الد
  .االحتالل

للقواعد العامة وسوف نتناول هذه النتائج القانونية يف املباحث التالية اليت ختصص اوهلا 
للمسؤولية الدولية ومدى انطباقها على الغزو العراقي للكويت بصفة عامة، مث يف املباحث 
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بأضرار خمتلفة  العراق يف شىت ااالت اليت أصيبت فيها دولة الكويت التالية نتلمس مسؤولية
  . الكويتسواء من حيث األضرار بالبيئة أو بالشخصية القانونية لدولة

 المسؤولية الدولية للعراق عن حرب : المبحث األول
 .الخليج 

 

 القواعد العامة للمسؤولية الدولية ومدى  :المطلب األول
 :زو العراقي للكويتانطباقھا على الغ

 

 كل نظام قانوين سواء كان داخليا أو خارجياً يوجد مبدأ املسؤولية الذي يعد وسيلة يف
فعالة لكفالة احترام النظام القانوين من طرف املخاطبني بأحكامه سواء كانوا أفرادا أو 

يت طبيعة خاصة مل  هلا ال اليتهيئات، والنظام القانوين الدويل يقوم على مبدأ املسؤولية الدولية
 تطور هذا النظام يف القانون الداخلي ومن هذا الباب تطور بعد إيل احلد الذي وصل إليهت

ينكر بعض الفقهاء الصفة القانونية يف النظام الدويل لضعف قواعد املسؤولية فيه نظراً لغياب 
كذلك سلطة مركزية دولية تقدر قواعد املخالفة والعقاب الذي يطبق عن ذلك ولغياب 

  . سلطة توقيع العقاب 
 طفرة جديدة يف  موضوع املسؤولية الدولية ناسبة الغزو العراقي للكويت برزتلكن مب

فظهرت إرهاصات للسلطة الدولية تتكفل بتطبيق قواعد املسؤولية الدولية على شاكلة ما هو 
ة جزءاً من فعاليته  الدويل ذه املناسبنموجود يف األنظمة القانونية الداخلية وأستعاد القانو

ومصداقيته ولو أنه أصبح يعاين من مشكلة أخرى هي االزدواجية والكيل مبكيالني يف تطبيق 
 يعد أخطر ذلكقواعد املسؤولية، األمر الذي قد يعيد القانون الدويل إيل نقطة البداية، ألن 

ته وأساسه، على القانون الدويل من جمرد التشكيك يف وجوده بل األمر هنا يضرب مبصداقي
غري أن الشيء األكيد أن قواعد املسؤولية الدولية يف أزمة اخلليج الثانية أو ما عرف بغزو 
العراق للكويت قد تكرست فعليا وميدانيا وظهرت مدى قسوة آثار املسؤولية الدولية 

  .والعقاب الذي ينال املخالف نتيجة ذالك 
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نيا مبقتضاه يلتزم شخص القانون الدويل نظاماً قانو" : املسؤولية الدولية تعرف بأاإن
املنسوب إليه فعل غري مشروع دوليا بإصالح الضرر الذي حلق بشخص آخر من أشخاص 

   )1(."قانون الدويل من جراء هذا العملال
مبناسبة قضية  14/06/1983وقد أقرت حمكمة العدل الدولية الدائمة مبدأ املسؤولية منذ 

يف كل مرة حتل فيها الدولة بالتزاماا : " أنه الذي تضمنالفوسفات املغربية يف حكمها
وترتكب فعال دوليا غري مشروع فإا تتحمل املسؤولية الدولية مباشرة يف العالقات بينها 

 فإن أي دولة عضو يف اجلماعة الدولية ال ميكنها التنصل وبني الدول األخرى، وبناًءا عليه،
  )2(." القواعد العامة للقانون الدويلشروع من وجهة نظرمن املسؤولية النامجة عن فعل غري م

 يف قضية استعمال  27 / 06 /1986 كما أن حمكمة العدل الدولية يف حكمها بتاريخ 
 قد أدانت الواليات املتحدة األمريكية عن اجلرائم واألفعال غري االقوة العسكرية يف نيكاراغو

اة على عاتقها طبقاً للمبادئ العامة للقانون الدويل املشروعة دوليا واملخالفة لاللتزامات امللق
  .)3(اليت مت خرقها

 إن املسؤولية الدولية طبقاً للحكمني القضائيني الدوليني ميكن أن تترتب عن خرق 
التزامات دولية تعاقدية كما هو الشأن يف قضية الفوسفات املغريب، كما ميكن أن تترتب عن 

ملبادئ العامة مثل مبدأ عدم االعتداء على أقاليم الغري وعدم خرق إلتزامات دولية نابعة من ا
استعمال القوة املسلحة يف العالقات بني الدول، أي أن املسؤولية قد تكون عقدية أو 
تقصريية وقد تكون مسؤولية مدينة أو جزائية وهذه األخرية تصيب كيان الدولة أو 

  .)4(األشخاص املمثلني للدولة
جمموعة من األركني نتناوهلا يف  للمسؤولية الدولية فإا تتكون من ومن التعريف السابق

  : املطلب التايل
  

 :  أركان المسؤولية الدولية :المطلب الثاني
                                                           

بد  خليفة وعشكر اهللا) تعريب   (،106 ص1982 األهلية للنشر والتوزيع بريوت "القانون الدويل العام" :شارل روسو -  )1(
 .39 ص 1962معهد الدراسات العربية القاهرة " املسؤولية الدولية  " :حممد حافظ غامن/   د-وأنظر كذلك . سن سعيد احمل

 .63 صاملرجع السابق،:  علي إبراهيم/د  -  )2(
 .64 املرجع ص فسن -  )3(
 . وما يليها577 ص،رجع السابق امل:إبراهيم الدراجي/  د–لية اجلزائية للدولة عن العدوان أنظر يف تفاصيل املسؤو -  )4(



 -253-

 

مخالفة معاهدة دولية أو قاعدة ك  اإلخالل بالتزام دويل أو الفعل غري املشروع دوليا
ق القواعد العامة الدولية اآلمرة العامة عرفية مستقرة يف ضمري اجلماعة الدولية أو عن طري

 من نظام حمكمة العدل الدولية وقد يكون ذلك عن طريق خمالفة التزام نابع 38مبفهوم املادة 
  .رات قاعدية صادرة عن منظمة دوليةمن قرا

وإذا طبقناً هذا العنصر من املسؤولية على العراق فإنه بدون شك يتوفر بشكل واضح 
 دويل يف العالقات بني الدول وهو عدم مشروعية اكتساب األقاليم إخالل العراق بأهم التزام

بالقوة املسلحة وأن احتالل الكويت كان خمالفا ملبادئ حق الشعوب يف تقرير مصريها 
  .وانتهاك السيادة اإلقليمية لدولة مستقلة

  إن السلوك العراقي تنطبق علية قواعد املسؤولية الدولية على أساس نظرية اخلطأ وعلى
أساس النظرية املوضوعية كذلك، ألن نظرية اخلطأ تستوجب لقيام املسؤولية اإلخالل بالتزام 
دويل نتيجة اجتاه إرادة مرتكب اخلطأ إيل ذلك أي تعمد الفعل وقد قيل أن هذه النظرية تقوم 
أسسها عندما  يكون على رأس الدولة أنظمة فردية ديكتاتورية، حيث أن رأي القائد هو 

 مثل الربملانات وجملس ةغ سلوك الدولة وال يرجع يف ذلك إىل اهليئات التداوليالذي يصي
وأننا جند هذا النموذج هو الذي كان سائداً يف دولة , الوزراء أو حىت االستشارة الشعبية 

  .  مما ميكن معه حتميل أركان النظام يف العراق املسؤولية الدولية عن الغزو،العراق قبل الغزو
 أنه يكفي لتقرير املسؤولية الدولية التحقق من العناصر اهافمأد ةة املوضوعيأما النظري

املادية واملوضوعية املتمثلة يف إتيان شخص القانون الدويل فعل غري مشروع طبقاً لقواعد 
القانون الدويل دون البحث يف دوافع وأسباب ذلك أو البحث يف حتديد هل أن ذلك مت 

ألن مسؤولية , قصري ونسبة الفعل إىل أشخاص معينني يف الدولة  إمهال أو تةعمداً أو نتيج
   .)1(الدولة تقوم مباشرة وال جيوز الفصل بني شخصية الدولة وأشخاص القائمني على إدارا

 ومعلوم يف قضية الغزو العراقي للكويت أنه جري حتميل املسؤولية للدولة العراقية 
وضوعية ما عاناه من إجراءات احلصار االقتصادي وحتمل الشعب العراقي وفقاً للنظرية امل

عليه دون أن تتحمل رموز النظام أي مسؤولية عن الغزو وفقاً لنظرية اخلطأ حلد اآلن حىت 
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ولو متت حماكمة أركان النظام وإعادامهم لكن ليس على أساس حتميلهم املسؤولية الدولية 
  .ليى أساس املسؤولية اجلنائية طبقا للقانون الداخبل عل

إن عنصر اإلخالل بإلتزام دويل جلي يف السلوك العراقي عندما استخدم قوته املسلحة يف 
ناه، فإن بعض تلك املربرات ويت ملربر أو آلخر مما سبق أن وضحالعالقات الدولية مع الك

غري مقبولة قانوناً والبعض اآلخر مما ميكن مناقشته مث قبوله أو رفضه ال خيول للعراق يف أية 
ة استخدام القوة املسلحة ضد دولة الكويت واحتالهلا ألن القانون الدويل حيظر صور

 وفقاً ألحكام 1928استخدام القوة يف العالقات بني الدول أو نبذ احلرب ابتداء من سنة 
 من ميثاق األمم املتحدة من فرض 4 فقرة 2ميثاق بريان كيلوج بباريس وما أكدته املادة 

متناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السالمة اإلقليمية التزام علي الدول باال
وأنه ال يكاد , أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على حنو يتعارض ومقاصد األمم املتحدة 

يوجد استثناء على هذا املبدأ العام إال ما أورده الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة فيما 
  . قوة املسلحة يف نطاق حق الدفاع الشرعي ونظام األمن اجلماعي يتعلق باستخدام ال

إن البديل الذي كان مللكية العراق إن صحت مربراته إلعالن احلرب هو اإللتزام بتسوية 
  . املنازعات مع الكويت بالطرق السلمية 

بعد إن النتيجة القانونية الستخدام العراق قواته املسلحة لغزو الكويت وإعالن ضمها له 
وجتعل , احتالهلا، يشكل خرقا للقواعد اآلمرة يف القانون الدويل حتمله املسؤولية الدولية 

تلك التصرفات باطلة ال تعدو يف حقيقتها أن تكون جمرد واقعة مادية حمضة ال تؤثر على 
سيادة الكويت يف شيء ويترتب عن ذلك عدم االعتراف مبشروعية هذه األعمال من طرف 

 من ميثاق األمم 2و 1لية اليت أدانتها وإعتربا من أعمال العدوان خمالفة للمادة اجلماعة الدو
 حول مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات 1970 وإلعالن األمم املتحدة لسنة ةاملتحد

 يف قضية 1971الودية والتعاون بني الدول والفتوى  الصادرة عن حمكمة العدل الدولية سنة 
قاضية بأن التصرفات املخالفة للقانون تقع باطلة وال تشكل مصدرا الكتساب  الناميبيا،

  .)1(مرتكبيها حقوقاً قانونية

                                                           
دار "  الدويل دراسة لنظرية اجلزاء يف القانون-ة غري املشروعةعدم االعتراف باألوضاع اإلقليمي": حممد السعيد الدقاق/ د - )1(

 .  25-20 ص،1984 اإلسكندرية املطبوعات اجلامعية،
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إن تقدير اتمع الدويل خلطورة ما أقدم علية العراق من احتالل دولة الكويت املستقلة 
ل أن يف ظل تغريات دولية جديدة استقرت على حضر األعمال احلربية يف العالقات الدولية ب

الظرف الدويل الذي حدثت يف سياقه أعمال الغزو كان تطور إىل أبعد من جمرد حضر 
عندما )) جرمية دولية ضد السلم (( استخدام القوة يف العالقات الدولية لكن إىل اعتبار ذلك 

يتمخض استخدام القوة ضد دولة عن احتالل أراضيها أو أجزاء منها يتعني على الدولة 
األوضاع إىل ما كانت علية قبل االحتالل واالنسحاب من األقاليم احملتلة كما احملتلة إعادة 

  . بدون قيد أو شرط662و 660جاء يف قرارات جامعة الدول العربية وجملس األمن رقم 
 فاملسؤولية الدولية للعراق عن الغزو يقوم عنصرها األول املتعلق باإلخالل بالتزام دويل 

 3314رقم السيما قرارها العامة املنبثقة عن ميثاق لألمم املتحدة نابع من القواعد الدولية 
طوكيو "بشأن تعريف العدوان، ومليثاق لندن بشأن حماكمة كبار جمرمي احلرب وحماكمات 

 اليت 19 وملشروع جلنة القانون الدويل بشأن قانون املسؤولية الدولية باملادة "جونورمبور
  : تنص على أنه 

 الذي يشكل انتهاكا اللتزام دويل فعل غري مشروع دوليا أيا كان  يكون فعل الدولة-
 . موضوع االلتزام املنتهك 

 يشكل الفعل غري املشروع  دوليا جرمية دولية حني ينجم عن إنتهاك الدولة التزاما دوليا -
هو من الضرورة لصيانة مصاحل  أساسية للمجتمع الدويل حبيث يعترف هذا اتمع مبجمله 

 .انتهاكه يشكل جرميةبأن 

 وقواعد القانون الدويل النافذ جيوز أن تنجم اجلرمية الدولية 2 رهنا مبراعاة أحكام الفقرة -
 :عن مجلة أمور منها 

 انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية للحفاظ على السلم واألمن الدوليني –أ 
  .كإلتزام حظر العدوان

لشعوب يف تقرير مصريها ي أمهية جوهرية لضمان حق ا انتهاك خطري اللتزام دويل ذ- ب
  .ر فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوةكإلتزام حظ

 انتهاك خطري وواسع النطاق اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية البشر كالتزام حظر - ج
  . الرق واإلبادة اجلماعية والفصل العنصري 
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ية جوهرية حلماية البيئة واحلفاظ عليها كالتزام حظر  انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمه-د
  .التلويث اجلسيم للجو أو للبحار 

 يشكل جنحة )2( كل فعل غري مشروع دوليا ال يكون جرمية دولية طبقاً للفقرة -
  .)1(دولية

 لألسف فإن وقائع الغزو العراقي ضد دولة شقيقة وجارة جتمعه معها رابط الدين 
 من 19لغة مل تنجو من كل صور اإلخالل بالتزام دويل اليت عددا املادة واألصول العرقية وال

 وأن مسؤولية العراق عن ذلك تعترب, مشروع جلنة القانون الدويل لقانون املسؤولية الدولية 
  ."جرمية دولية ضد السلم " حبق 

خص القانون  آما الركن الثاين يف املسؤولية الدولية فهو نسبة الفعل غري املشروع إىل ش- 
حىت تقوم مسؤولية الدولة على املستوى الدويل البد من أن تكون األفعال غري  الدويل

دها دستورها مما ميكن نسبة داملشروعة املرتكبة قد قامت ا أجهزة الدولة املختلفة كما يع
الفعل إىل شخص القانون الدويل التابعة له تلك األجهزة كجهاز رئاسة الدولة أو حكومتها 
بواسطة القوة املسلحة التابعة للدولة ممثلة يف قوات اجليش أو املخابرات أو الشرطة أو غريها 

 أو التشريعية أو القضائية يف الدولة أي ةمن القوات املسلحة اليت تأمتر بأوامر السلطة التنفيذي
 واخلارجي )2(يتوفر هذا العنصر مببدأ متثيل الدولة والتعبري عن إرادا يف االني الداخلي

ومببدأ أسيادة الدولة وما يتفرع عنه من اختصاصات تنفرد الدولة مبباشرا داخل نطاقها 
وهلذا فإن مسؤولية الدولة تقوم , اإلقليمي وىف مواجهة أشخاص القانون الدويل اآلخرين 

  .باعتبار أن الفعل غري املشروع يكون صادرا من الدولة ذاا ومن مثة تسأل عنه دوليا 
أما إن صدر الفعل غري املشروع من أشخاص ال ميثلون الدولة دستوريا كاجلماعات 
اإلرهابية أو القبائل والعشائر الذين يناوءون الدولة كما حدث يف اجلزائر من اختطاف 
للرعايا األملان بالصحراء اجلزائرية من طرف اجلماعة السلفية للدعوة والقتال أو حيدث من 

لقبائل والعشائر اليمنية يف اختطاف السياح األجانب فإن مسؤولية حني آلخر من طرف ا
الدستورية للدولة ومن مث ال ة الدولة ال تقوم ألن الفعل غري املشروع ال ينسب لألجهز

تتحمل الدولة مسؤولية هذه األفعال غري املشروعة، ومعلوما أن اجلزائر تعرضت حلملة 
                                                           

 .579 -578 ص املرجع السابق،: إبراهيم الدراجي / د -  )1(
 .28  صاملرجع السابق،: أمحد عبد الونيس  شتا/  د -  )2(
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ولية الدولية عما حدث  للرهبان الغربيني يف صحفية وسياسية كبرية قصد حتميها املسؤ
منطقة تيبحريت باملدية مبحاولة نسبة تلك األفعال لألجهزة األمنية اجلزائرية يف إطار ما عرف 

  بسؤال من يقتل من ؟ 
ولة بصفة عامة لكن البعض من تني السابقتني ال تكون الدولة مسؤففي مثل هاتني احلال

سؤولية الدولية يف مثل هذه احلاالت على أساس التزام دويل  يقيم املOpenheimالفقهاء مثل 
عريف يتمثل يف  بذل العناية الالزمة حلفظ النظام ويئة أسباب االستقرار داخلها مبا يكفل 

  . )1(منع وقوع التصرفات الضارة باألجانب ومعاقبة مرتكبيها
 يف نسبة فعل العدوان إن تطبيق هذا العنصر على الغزو العراقي للكويت ال يثري أي شك

على الكويت من طرف الدولة العراقية ممثلة يف قيادة جملس الثورة وأركان اجليش اليت أعطت 
، وما 1990/08/02إشارة للجيش العراقي لالجتياح كما جاء يف بيان قيادة جملس الثورة يوم 

مفاوضات سبقه من ديدات للكويت صادرة من وزارة اخلارجية العراقية والدفاع عقب 
  . الساعات األخرية جبدة وبغداد 

فنسبة الفعل غري املشروع للدولة وحتميلها املسؤولية الدولية عن ذلك ال يثري خالفًا بني 
الفقه والعمل الدويل بصدد املسؤولية املدنية يف إلزام الدولة اليت تتحمل املسؤولية تعويض 

لكن بالنسبة ,  الفعل غري املشروع األضرار وإعادة احلالة إىل ما كانت علية قبل وقوع
فإن هناك اختالف فقهي كبري حول مشكلة وجود الدولة وقضية , للمسؤولية اجلزائية 

 عارض ومؤيد وكذلك فيما يتعلق مبدىاإلسناد املعنوي  للمسؤولية اجلزائية للدولة بني م
  . توافق فرض اجلزاء اجلنائي مع طبيعة الدولة 

 Glaser وsibertة املسؤولية اجلزائية للدولة ميثله الفقهاء إن االجتاه املعارض لنسب
 الذين ينطلقون من طبيعة الدولة كشخص معنوي أو افتراض ال وجود واقعي  له Drostو

 نيها من خالل ممثلني هلا من األشخاص الطبيعيلوليس هلا إرادة خاصة متميزة بل تباشر عم
وهذا , ناعي للشخصية طصا جمرد تصور هية ولي احلىوهلذا فإن شخصية الدولة قائمة عل

تفترض التمييز واإلرادة  احلرة   احلقيقة اليتاملسؤولية اجلزائية اليت تقوم علىيتناىف مع نطاق 

                                                           
 ،249 ص ،1986 القاهرة ، دار النهضة العربية "لدويل العاممبادئ القانون ا" :جعفر عبد السالم/  د -  )1(
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 هلذا ال ميكن إسناد املسؤولية اجلزائية للدولة )1(ومها ال يتوافران للدولة كشخص افتراضي
   . )2( مع طبيعة الدولةمفاإلسناد املعنوي ال يتالء

إن مبدأ ال عقوبة بال إسناد معنوي يقتضي تطبيق القانون اجلنائي على الشخص الطبيعي 
فقط الذي يتحمل نتيجة خطئه العمدي وأما الدولة فال ميكن أن تسأل إال مدنيا مهما 

  .كانت طبيعة اجلرمية اليت ارتكبتها
 املشروعة دوليا فيمثله الفقهاء أما االجتاه املؤيد للمسؤولية اجلنائية للدولة عن أعماهلا غري

Oppenheim و pella و  Weber و Saldana و Graven الذين يتجاوزون فكرة 
الشخصية االفتراضية للدولة كحيلة وتصور وتعذر اإلسناد املعنوي للجرمية للدولة بالقول أن 

ملنافع الدولة تشكيل اجتماعي له سلطة سياسية حبيث تؤول إىل هذا التشكيل االجتماعي ا
النامجة عن استعمال هذه السلطة دون أن تكون لدينا فكرة نسبتها إىل جمموعة األفراد 
املقيمني فيها وبالتايل فإن الدولة واقع اجتماعي يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وينتقدون 

ية هلا فإن مل تناقض االجتاه املعارض يف قبوله املسؤولية املدنية للدولة وإنكاره املسؤولية اجلنائ
يكن للدولة وجود حقيقي فكيف نطالبها بالتعويض يف إطار املسؤولية املدنية ، إن الفقيه 

pella يرى أن للدولة قوات حية تأيت األفعال وهلا كما للناس شخصية نفسية يسميها األملان 
volksseele3( وهلذا فليس هناك مربر إلنكار املسؤولية اجلزائية للدول(.  
,  الدولة تشخيص معنوي ميكن فرض جزاء جنائي يتوافق مع طبيعتها القانونية  هذا وأن

فليس من املتصور عقاب الدولة باإلعدام أو السجن مما يعرف يف القانون الداخلي بالعقوبات 
البدنية بل يفرض عليها جزاء يتالءم مع طبيعتها القانونية من نفس طبيعة اجلزاء الذي يوقع 

وية اخلاصة أو العامة يف إطار القانون الداخلي الذي أخذ به املشرع علي األشخاص املعن
 املعدل 10/11/2004 املؤرخ يف 04/15اجلزائري يف تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 

  . مكرر وما بعدها18واملتمم لقانون العقوبات باملادة 

                                                           
(1)   - Brigitte stern " les problemes de Responsabilite  poseś par la crise et la  
Guerre du Golfe" in / les Aspects Juridiques de la crise et de la guerre du Golfe "   
op . cit   p : 330. 

 13 ص 1997 القاهرة – دار النهضة العربية ،"ؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية املس": سيد كامل  شريف/ د– )2(
 1965  سنة 4 – 1 عدد  – جملة القانون واإلقتصاد ،"سات يف القانون الدويل اجلنائيدرا" :دين عوض حممد حمي ال/د – )3(

 .382جامعه القاهرة ص
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بات دويل  يتضمن   يف مشروع قانون عقوpellaومن أمثلة اجلزاء الذي يقترحه الفقيه 
عقوبات دبلوماسية بداية من اإلنذار إىل قطع العالقات الدبلوماسية وسحب إجازة تعني 
القناصل وعقوبات ذات طبيعة مالية كوضع األمالك الوطنية للدولة يف اخلارج حتت احلراسة 

طعة قاوجتميد األرصدة املالية بالبنوك أو عقوبات ذات طبيعة اقتصادية كاحلصار البحري وامل
 وعقوبات ذات طبيعة سياسية مثل االحتالل الكلي أو .االقتصادية واحلجز على السفن

 أو حظر اإلنتاج احلريب ومصادرة املعدات قليم  الدولة وفقدان االستقالل،اجلزئي إل
العسكرية وحتديد عدد قواا املسلحة ونزع السالح نزعا شامالً أو إنشاء مناطق مرتوعة 

قليم الدولة أو يف أجزاء معينة منه مع وضع ترتيبات مراقبة وإشراف على السالح يف كل إ
  . )1(بوضع هذه اجلزاءات موضع التطبيق ويقترح أن خيول جملس األمن, تلك األجزاء 

جتدر اإلشارة إىل أن هناك فرق بني املسؤولية الدولية اليت تتحملها الدولة كما سبق 
  لألفراد التابعني للدولة كمسئولني يف الدولة أو غري تابعنيبياا واملسؤولية أجلزائية الدولية

  فاملسؤولية األخرية ال يوجد اختالف حوهلا عند الفقه أو يف العمل الدويل وقد ظهرت ،هلا
 من اتفاقية فرساي اليت قننت احلاالت األوىل 227 املادةعقب احلرب العاملية األويل  مبوجب 

 « Kaiser  Guillaume П » حيث توبع القيصر غيوم ألفرادسؤولية اجلزائية الدولية لللم

ومن األمثلة احلديثة عن ذلك . )2(لكن نظرا لرفض هولندا تسليمه مل يؤد ذالك إىل حماكمته
صلوبدان  "متابعة املسئولني الصرب عن جرائم احلرب يف البوسنة واهلرسك وعلي رأسهم 

 العراقي صدام حسني عن جرائم احلرب  ومساعديه، وإمكانية حماكمة الرئيس"ميلوز فتش
يف الكويت بعد االنتهاء من حماكمته أمام احملكمة اجلنائية العليا العراقية عن جرائم نسبت إلية 

ام الصادر ضده داإلعحكم ارتكبت داخل العراق خالل فترة حكمه لكن استعجال تنفيذ 
الدول العربية السيما يف ذلك للطمس على املسؤولية الدولية ألمريكا ذاا ولبعض حجب 

  .اخلليج عن حرب اخلليج األوىل
إن دولة العراق اليت تتحمل املسؤولية الدولية عن غزو الكويت قد متت معاقبتها من 
طرف اتمع الدويل ممثال يف جملس األمن بإجراءات احلصار االقتصادي والدبلوماسي واملايل 

مت وضعة خصيصا ملعاقبة الدولة العراقية ويعد  قد Pellaوالسياسي كما لو أن مقترح الفقيه 
                                                           

 .33 ص 1995 القاهرة – دار النهضة العربية "ئم الدولية وسلطة العقاب عليهااجلرا : "عبد الواحد حممد الفار/ د  - )1(

 -)2( Brgitte  stern. o p. cit, p :350 
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املثال العراقي منوذجا لتحميل الدولة املسؤولية اجلنائية الدولية واجلزاء اجلنائي املناسب لطبيعة 
الدولة ونظرا لقسوة اجلزاءات اجلنائية املطبقة على دولة العراق فإننا نكاد نعترب ذلك من قبيل 

لقانون الروماين القدمي املطبق على األفراد الذين يرتكبون اجلزاء الذي كان موجوداً يف ا
 "باملوت املدين "جرائم أو عندما يتخلفون عن الوفاء بديوم أنه يطبق عليهم ما يعرف

 فاجلزاءات الدولية اليت طبقت على دولة العراق ميكن تشبيبها من حيث آثارها ودرجة
  ".باملوت الدويل للدولة"قسوا 

غزو العراقي للكويت بأنه عدوان مت خرفًا لقواعد القانون الدويل اآلمرة  إن تكييف ال
فهو عمل غري مشروع ال يترتب عليه أي اعتراف للعراق بأية حقوق يف دولة الكويت مما 
جعل احلرب اليت شنت على العراق لتحرير الكويت وإجباره على اخلروج منها حرب 

 تسليطها على املعتدي، ويترتب عن ذلك أنه ال مشروعة ألا تندرج ضمن اجلزاءات املخول
حيق للعراق أن حيرك دعوي املسؤولية الدولية ضد دول التحالف إال على أساس جرائم 
احلرب طبقا لقواعد القانون الدويل اإلنساين ،  كما أنه ليس له أن يتمسك حبق الدفاع 

 كون اجلرمية )1(ر  عدوانهالشرعي ألنه ال دفاع ضد دفاع شرعي وأن املعتدي ال جيين  مثا
اليت ارتكبها العراق مستمرة منذ بداية الغزو إىل غاية رجوع القوات العسكرية العراقية إىل 

 وأن للمجتمع الدويل من خالل جملس األمن احلق يف  01/ 1990/08مواقعها قبل يوم 
  .اللجوء إىل استعمال القوة إلزالة آثار الفعل غري املشروع

إن املسؤولية يف أعم معانيها ال :ث للمسؤولية الدولية فهو الضرر لثالما الركن ا-* أ
تقوم إال إذا حتقق عنصر الضرر أو النتيجة أو ما كان ليتخلف حصول الضرر إال لسبب 
خارجي عن إرادة اجلاين أو ما يعرف بالشروع يف اجلرمية الذي ال تتحقق فيه النتيجة لكن 

إىل إحداث الضرر، أي عنصر الضرر قد يكون حقيقيا إرادة املخل بالتزام دويل اجتهت 
  . حيصل فعال أو حيتمل وقوعه 

وعنصر الضرر يف املسؤولية الدولية البد أن ينصب على مصلحة مشروعة لشخص من 
أشخاص القانون الدويل سواء عل هيئات ورموز الدولة مباشرة أو حىت علي مواطنيها أو 

رر يعترب قد حتقق على الدولة ذاا ألنه مناط ا محاية األمالك  اخلاصة ألفراد الشعب فالض

                                                           
 .61 صاملرجع السابق،:  شتاس أمحد عبد الو ني/د  - )1(
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األشخاص واألموال املوجودة على إقليمها حىت ولو كانوا أجانب بل حىت ولو كانوا 
معارضيها املوجودين ضد يتمتعون جبنسية  الدولة املعتدية نفسها اليت تقوم باستخدام القوة 

ارفور السودانيني يف املناطق اليت جلئوا إليها على إقليم دولة جماورة مثل ما حدث ملتمردي د
بدولة تشاد فقد اشتكت هذه األخرية جملس األمن من الدولة السودانية أو ما قامت به دولة 

  .إيران ضد جماهدي منظمة خلق املوجودون يف العراق 
ه  إن الضرر الذي يشكل عنصرا يف املسؤولية هو الضرر املباشر الذي ال تنقطع الصلة بين

وبني الفعل غري املشروع وهلذا يعترب من قبيل الضرر غري املباشر إذا كان الفعل غري املشروع 
سببا كافيا حلدوث الضرر ونتيجة طبيعية له، إن كان جائز لنا أن نستعري يف هذه املسالة ما 
 هو مستقر يف فقه قانون العقوبات الداخلي عند تعدد األسباب احملدثة للضرر والنتيجة من

  .نظريات الفعل املباشر والسببية الكافية وتعادل األسباب وغريها من النظريات 
وتزداد أمهية الضرر املعنوي يف املسؤولية  )1(إن الضرر قد يكون ماديا وقد يكون معنويا

الدولية لتعلقها بالدولة أساساً على عكس املسؤولية يف القانون الداخلي اليت يتعاظم فيها دور 
  . ادي على الضرر املعنوي الضرر امل

إن عنصر الضرر كركن يف املسؤولية الدولية مل يشر إليه يف أعمال جلنة القانون الدويل 
كل فعل غري " أن ادة األويل من  االتفاقية تنص علىاخلاصة بتعني قواعد املسؤولية الدولية فامل

وأن املادة الثالثة " ا الفعل الدولة املنسوب إليها هذمشروع دوليا من شأنه أن يرتب مسؤولية
الفعل غري املشروع دوليا يقع عندما يكون هناك فعل أو امتناع عن فعل "تنص علي أن 

وتثبت نسبته إىل الدولة طبقًا للقانون الدويل ويكون هذا الفعل أو االمتناع عن الفعل 
 عنصر ري إىلفمشروع االتفاقية هذا ال يش "بالتزام دويل مفروض علي الدولةمشكال إلخالل 
خاصة وانه قد ظهرت أعمال حديثة ي بأن اللجنة تتجه لرفضه  كعنصر، الضرر مما يوح

للجنة حول املسؤولية على أساس املخاطر ولو كانت ناجتة عن نشاطات مشروعة طبقًا 
للقانون الدويل مثل النشاطات املتعلقة بإستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية وتسمى 

                                                           
(1)  -  Gilles cottereau "de la responsabilite de l'iraq  selon la Resolution 687 du 

conseil de securite"    A.F.D.I  éditions du C  N  R  S.  Paris 1991 P : 101   
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، لكن يظهر أن ذلك يقتصر على املسؤولية املدنية للدولة )1(ية باملسؤولية املشددةهذه املسؤول
  .دون املسؤولية الدولية اجلنائية

إن األضرار اليت نتجت عن العدوان العراقي على الكويت من غزو واحتالل وإعالن 
ترب ضررا معنويا  تعامما يعين إاء سيادا وإلغاء استقالهل, ضمها إليه كمحافظة من حمافظاته 

جسيما مضافاً له األضرار املادية الكبرية اليت متثلت يف إستالء العراق علي احتياطات 
 وقطع ذهبية وفضية وأوراق lingots قالب ذهيب 3216 بـالكويت من الذهب املقدرة 

جتارية من سندات أذنية وكمبياالت وسندات خزينة وأوراق نقدية ، كما متت عملية منظمة 
ل األموال  املنقولة ذات القيمة الكبرية وكذلك أجهزة علمية ذات تقنية تكنولوجية لتحوي

 من  من سيارات % 90متقدمة جداً مثل نقل كامل ملخرب خاص بعلم الفريوســـات و 
اخل وقد قدرت اللجنة املكلفة مبهمة ...احلماية املدنية وجتهيزات أخري رياضية وترفيهية 

 برئاسة عبد الرحيم فراح  16 / 03 /1991  تقريرها املؤرخ يف حصر اخلسائر الكويتية يف
أن القوات العراقية عند انسحاا من الكويت قد أخذت معها قوالب من الذهب تقوم بـ 

، منها بعض القطع 6330 مليون أوقية ذهبية وأن القطع الذهبية املصنعة تقدر بـ 1296
بينما قدرت قيمة السندات التجارية مببلغ  قطعة 27995تارخيية والقطع الفضية قدرت بـ 

  . )2(مليون350  مليون دينار كوييت واألوراق النقدية بـ 147
ة إىل درجة ال إن حتديد األضرار اليت أصابت الكويت من جراء العدوان متعددة ومتنوع

لكن ميكن حتديد بعضها حسب اال واملوضوع الذي كان حمال ميكن حصرها بسهولة، 
وهذا على سبيل املثال فقط كجرائم وجنايات احلرب املتعلقة بأعمال القتل للعدوان 

جرائم تتعلق باألموال وامللكية مثل اإلتالف  ذيب واخلطف وأخذ الرهائن واألسرى، والتع

                                                           
  /أنظر يف تفاصيل ذلك   -)1(

- Ahmed abdelwanis sheta « international liability for injuries caused by 
technological activites political » Research series  No 30/ 07 / 1990 center for 
political Research and studies . Faculty of  Economics,  political science, cairo 
university .     

 
(2) - Gilles Cottereau. o p. cit, p : 101  

، مركز البحوث " خالل اإلحتالل العراقي للكويتجمرمو احلرب العراقيون وجرائمهم: "حسني عيسى مال هللا / وأنظر كذلك 
 .258  - 231 ص 1995 الكويتسات الكويتية،والدرا
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واإلستالء مث أخريا أعمال ختريب البيئة والتلوث وإتالف الثروة الطبيعية اليت اختصت ا 
 احلروب اليت عرفها العامل إذ مت حسب بعض اإلحصائيات حرب اخلليج عن غريها من

 بئر مت تدفيق 77و بئرا مت تدمريها بالكامل 462 بئرا نفطيا نسبيا و 618الكويتية إشعال 
  22 / 01 / 1991منالنفط منها  دون أن يتم إشعاهلا وقد حدثت هذه األضرار بالبيئة بداية 

  مليون 2.5رق أو بالتدفيق على الطبيعة قدرت حبوايل وأن كمية النفط اليت مت إتالفها باحل
 ، مما أدى إىل )1( طن من الدخان األسود 40إىل 20برميل اليت تعطي كمية  تقدر بـ 

معدالت تلوث عالية جداً يف اهلواء وإتالف حمطات معاجلة مياه البحر اليت تعتمد عليها 
  . األخرىالكويت يف توفري مياه الشرب لساكنيها واحتياجاا

 إن توفر أركان املسؤولية الدولية السابقة يف جانب الدولة العراقية جيعلها تتحمل نتائج 
العدوان الذي أقدمت عليه  ، وأن هذه النتائج ميكن تصنيفها إىل آثار عامة تتعلق بالتعويض 
 عن األضرار وأخرى خاصة تتعلق ببعض اجلوانب القانونية حول موضوعات اإلضرار بالبيئة
الطبيعية واألسرى اليت شكلت اهتماما خاصا من جانب الدولة املعتدى عليها واتمع 

  .الدويل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   2 0/ 02 / 1991 تقرير إحصائي مؤرخ يف  وزارة النفط  لدولة الكويت،- )1(
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 المسؤولية الدولية عن األضرار التي  :المبحث الثاني
 :بدولة الكويت نتيجة الغزو لحقت

 

المسؤولية الدولية عن المساس بالشخصية  : المطلب األول
 القانونية لدولة الكويت

 

نتناول هذا األثر العام على دولة الكويت من خالل املركز القانوين لدولة الكويت 
خالل فترة الغزو يف فرع أول والوضع القانوين حلكومة الكويت يف املنفى خالل فترة 

   .االحتالل وقبل التحرير يف فرع ثاين
  

 :كويت خالل فترة الغزو المركز القانوني لدولة ال: الفرع األول
 

ولة الكويت معترف ا من قبل اتمع الدويل كدولة ذات سيادة تتمتع باستقالل إن د
كامل كشأن كل دول العامل وكانت متارس اختصاصاا كدولة مستقلة إن على املستوي 
الداخلي أو اخلارجي على شعبها وإقليمها والرعايا األجانب املوجودين عليه، كما كانت 

 السيما يف حميطها املباشر من الدول اخلليجية والعربية وكذلك حتظى باحترام دول العامل هلا
 االحترام والتقدير من دورها كدولة صغرية املساحة االدول اإلسالمية وقد اكتسبت هذ

وقليلة عدد السكان، لكن من فعالية هيئاا الدستورية علـى مستوى املمارسة الدميقراطية 
قرب واألكثر اتفاقا مع الدميقراطية الربملانية من بني أنظمة إذْ اعتربت قبل الغزو أا الدولة األ

املنطقة هلا هامش كبري من احلرية السياسية للمعارضة املمثلة يف الربملان، كما إكتسب الدولة 
الكويتية أمهية على مستوى العالقات الدولية من إمكانياا االقتصادية الناجتة من عائدات 

ا يف شكل استثمارات خارجية ناجحة والتزامها الدائم بتقدمي البترول اليت أحسن استغالهل
  .املساعدات املالية للدول العربية واإلسالمية الفقرية السيما ملنظمة التحرير الفلسطينية

 واحتالهلا مث اإلعالن عن السيناريو  990/08/02 لكن مبجرد أن مت غزو الكويت يوم 
ثورة داخلية وتشكيل حكومة الكويت احلرة املؤقتة العراقي املفضوح املتضمن اإلدعاء قيام 

برئاسة العقيد عالء الدين حسني مت إعالن الوحدة بني العراق وحكومة   04 /08 /1990يوم 
اكتملت واتضحت تناقضات   30/ 08/ 1990وبتاريخ، 1990/08/08 الكويت احلرة بتاريخ

   .19اعتبارها احملافظة اخلطة العراقية بضم الكويت إىل إقليم الدولة العراقية ب
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وباملقابل فإن رموز السلطة السياسة يف الكويت ممثلة يف أمري الدولة وحكومتها مبجرد 
أن علموا بالغزو العراقي لدولتهم غادروها حنو احلدود مع اململكة العربية السعودية واستقروا 

لوهلة األويل لطلب يف مدينة الطائف اليت اختذوها كمقر حلكومة املنفى  اليت بادرت منذ ا
احلماية األمريكية بالتدخل العسكري املباشر عن طريق إرسال قوات مسلحة لطرد القوات 
العراقية من الكويت كما تزامن هذا الطلب مع طلب مماثل قدمته اململكة العربية السعودية 

كويت الكتفاء باحتالل دولة الحلمايتها من إمكانية مواصلة الغزو العراقي حنوها وعدم ا
  . )∗(فقط

وجود : وعلية فإن الوضع القانوين لدولة الكويت عقب الغزو أصبح يف الشكل التايل
قوات أجنبية حمتلة مع حكومة ثورة مؤقتة مع حكومة منفى تسعي للرجوع لسدة احلكم مرة 
أخرى  بواسطة قوة عسكرية أجنبية ثانية هذه الصورة املتنوعة تثري مناقشة موضوع آثار 

 بالقوة العسكرية على الدولة املستقلة وموضوع االعتراف باحلكومة املؤقتة وحق االحتالل
  .الشعوب يف تقرير مصريها 

فبالنسبة للنقطة األويل املتعلقة بالغزو واالحتالل سبق أن تطرقنا لذالك بأنه يعترب عمالً 
تحمل املسؤولية غري مشروع قانوناً وهو عدوانا ال تترتب عليه أي آثار قانونية وأن العراق ي

الدولية عن عدوانه باعتبار ذلك جرمية دولية كما يتحمل املسؤولية املدنية بالتعويض عن 
كافة اخلسائر واألضرار ولذلك يسقط وال يعتد بإعالن ضم الكويت للعراق باعتبارها جزءا 

  . من إقليمه وأن هذا الضم الذي مت بالقوة العسكرية ال يكسبه أي شرعية دولية 

                                                           
شاشة أنظمة دول اخلليج ال مسيا يف اجلانب العسكري فمن هيتضح جلياً من هذا التسلسل السريع لألحداث مدى  -  )∗(

طلب احلماية ل دولة اململكة العربية السعودية ت وتسارع دولة كربى مثليعااحتالل وإجتياح دول الكويت وابتالعها  يف سو
األمريكية مباشرة خوفاً من نفس املصري دون أن تقوم أي مقاومة للجيوش الرمسية أو املقاومة الشعبية املسلحة ضد العدو األجنيب  

 األجنيب  البشتركة وفشل سياسة اإلستنجاد ك عدم صالحية وجدوى جملس الوحدة اخلليجي وسياسة دفاعه امللبني كذيهذا ف
 يف إطار حتالفات بني وطنية فعالةمسيا أمريكا اليت ترفضها شعوب منطقة اخلليج الشيء الذي جيعل البديل هو بناء قوات مسلحة 

 هذه احلاالت مع دول اخلليج مع الدول العربية صاحبة الكثافة السكانية واخلربة العسكرية وإجياد قيادة عسكرية مشتركة ملثل
 وعدم بعض البلدان مثل مصر واجلزائر واملغرب وسوريا واليمن والتنسيق مع بعض الدول اإلسالمية كإيران وباكستان النوويتني

 من أمريكا واالحتاد األورويب حول بإجياد وضغط اليت اختذا دول اخلليج كافة كعدو –السيما إيران- اعتبارمها خصوماً 
  ..كنولوجية النووية موضوع اكتساب الت
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 يعد من نتائج الغزو 04/08/1990حلكومة احلرة املؤقتة املعلن عن قيامها يوم إن ا
والعدوان اليت ال تترتب عنها أي آثار شرعية ذالك أنه لو قامت الثورة املزعومة أوال 
وأطاحت بالنظام يف الكويت مث جاء الغزو والدعم العراقي بعد ذالك ألمكن قبول دراسة 

كومة واستفادا من التكييف القانوين للثورات الداخلية اليت حدثت الطبيعة القانونية هلذه احل
  .يف كثري من دول العامل الثالث السيما يف الوطن العريب

 وهلذا فإن الرأي بصدد هذه النقطة إن احلكومة احلرة املؤقتة يف الكويت إن كانت 
ها هو زوج ابنة تشكيلتها من العراقيني كما صرح بذلك سفري الكويت بتونس من أن رئيس

صدام حسني فإن حكمها يندمج ضمن احلكم العام املتعلق باالحتالل والعدوان فتخضع 
ألحكام القانون الدويل اإلنساين مبا نسب لقوات االحتالل من خرق لقواعده أما إن كانت 
التشكيلة احلكومية من املواطنني الكويتيني فإن حكمها خيضع لقواعد القانون اجلنائي 

ي الذي يعاقب على جرمية اخليانة العظمى، ذلك أن هذه احلكومة مل حتصل علي أي الداخل
اعتراف من قبل دول العامل ومنظماته الدولية بل على العكس انعقد إمجاع دويل على 

  .           الباطلة الغزواعتبارها من آثار 
عتراف ومساعدا كما أن منطق الثورات اليت عرفها العامل أن تقوم الثورة مث تطلب اال

 بأن هناك ثورة يف الكويت بل 02/08/1990لم يسمع العامل قبل يوم من طرف الدول وف
العكس فإنه قبل الغزو كانت هناك مناقشة سياسية حامية الوطيس بني احلكومة الكويتية 

 أنه ، كمافرصة باالنضمام للثورة املزعومةواملعارضة الربملانية اليت بعد الغزو رفضت انتهاز ال
لو كانت هناك ثورة داخلية يف الكويت فإا تؤسس قانوناً على مبدأ حق الشعوب يف 
تقريره مصريها يف القانون الدويل وليس على مبدأ التدخل العسكري األجنيب الذي يدينه 
القانون الدويل وأن املستقر يف العمل الدويل أن الدول ال تتسرع يف االعتراف بالثورات بل 

تثبت الثورة وتتجذر بفرض سيطرة ميدانية وتستجمع بعض مظاهر السلطة اليت تتريث حىت 
للثورة مث بعد ذلك ميكن   بانضمام جزء مهم من شعب الدولة أوال )1(يباشرها النظام القائم

، وهلذا فإن التكييف باشرة يف الشئون الداخلية للدولة ا ومساعدا دون التدخل ماالعتراف

                                                           
  .11 ص عبد العزيز سرحان، املرجع السابق،/ د  - )1(
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 تغطيٍة للتدخل يف الشئون الداخلية وهو عمل حلرة املؤقتة أا مل تكن إالمة االقانوين للحكو
  .باطل  لتعارض ذلك مع حق الشعب الكوييت  يف تقرير مصريه 

وعليه فإن إعالن قيام ثورة يف الكويت توجت بأعالنا تكوين حكومة حرة مؤقتة 
ق ألجل الوحدة فوق أا واعتراف العراق ا وإبرام هذه احلكومة اتفاقية دولية مع العرا
لكويت داخليا ودوليا بقيت احمض افتراءات ال يسندها الواقع فإن الشخصية القانونية لدولة 

ومل يؤثر عليها يف ذلك االعتراف العراقي الوحيد بالوضع اجلديد ذلك أن القانون الدويل 
 القانون الدويل يضع التزاما على الدول بعدم االعتراف باألوضاع غري املشروعة وأن أحكام

حتد من سلطان إرادة الدول يف االعتراف بشرط  مشروعية األوضاع القانونية املعترف ا، 
فيجب أن تكون نشأة السلطة اجلديدة متفقة مع القانون الدويل وذلك مثل حالة اإلقليم 

ذلك  وأنشأت به دولة جديدة موالية هلا وك1931 عندما إحتلته اليابان سنة ةالصيين منشوري
  . من طرف دولة جنوب أفريقيا وإقليم ناميبيا  ) Transkei(يف حالة إعالن استقالل دولة 

 فإن اجلمعية العامة لعصبة األمم ةإذ أنه بالنسبة للمثال األول املتعلق بإقليم منشوري
نشأ  أعضائها بعدم اإلعتراف بأي وضع ي ألزمت09/03/1932أصدرت قرارا بتاريخ 

1928 كيلوج لسنة –يثاقيها ومليثاق باريس بريانن بإجراءات خمالفة مل
  وكان ذلك متفقاً )1(

 يف هذا الشأن عرف "stimson"مع رسالة وجهها وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية 
  الذي أيد بالرأي )2( يف االعتراف بالدول"ستيمسون" يف القانوين الدويل مبذهب مضموا

دولية يف قضية ناميبيا الذي أقر وجود التزام مينع الدول من االستشاري حملكمة العدل ال
االعتراف بأوضاع غري مشروعة طبقا لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ملنظمة لألمم 

  "Transkei"املتحدة ومن هذا القبيل أيضا قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن إقليم
 باطال وخايل من كل أثر قانوين وطالب مجيع الذي اعترب اعتراف دولة جنوب أفريقيا
  .األعضاء بعدم االعتراف باستقالل اإلقليم 

وهلذا فإن كل ما نتج من إعالن قيام ثورة داخلية وتنصيب حكومة ثورة وإبرام اتفاقية 
 املؤرخ يف 662وحدة يعد باطالً وعدمي األثر كما جاء يف قرار جملس األمن رقم 

                                                           
(1)  - Midwis felah al – rachidi" State indentity and factual continuity in international and 

Islamic law : the case of Iraq and Kuweit " journal of law published by academic 
publication council kuweit university vol.19 No3 september 1995   P :47 

 .27 املرجع السابق، ص: لعزيز سرحان عبد ا/د  )2(
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دول واملنظمات الدولية عدم االعتراف ذا الضم بل واالمتناع  الذي دعى ال09/08/1990
  .عن أي إجراء أو اتصال ميكن أن يفسر بأنه اعتراف ضمين بآثار العدوان 

  

 :الوضع القانوني لحكومة الكويت بالمنفى : الفرع الثاني
 

بعد ما أرغمت السلطة الشرعية الكويتية مغادرة إقليمها بسبب الغزو فإن ذلك مل 
طلب االعتراف بوضعها اجلديد من طرف الدول واملنظمات الدولية بل أا مل تسع لطلب يت

 على أراضيها ألا اعتربت ذلك ظرفاً مؤقتاً مرتبط بزوال اذلك حىت من الدولة اليت استقبلته
 كانت )∗(االحتالل وتعود ملركزها القانوين السابق ونظراً الن احلكومة الكويتية يف املنفى

اعتراف اتمع الدويل مبركزها القانوين كممثل شرعي وحيد للدولة الكويتية فلهذا حتظى ب
مل تطلب أي دولة من سفراء الكويت وممثليها يف خمتلف اهليئات  الدبلوماسية أو التجارية 
الكف عن ممارسة صالحيام بعدما طلب العراق ذلك من كافة الدول بل أن هذه الدول 

لغته اخلارجية العراقية للهيئات الدبلوماسية بالكويت يوم جتاهلت القرار الذي ب
 بأنه مل يعد هلا مربر وجود يف الكويت واختاذ اإلجراءات الالزمة لنقل أعماهلا 09/08/1990

  .ملقراا املوجودة يف بغداد
وقد ساعد على استمرار تعامل الدول مع احلكومة الكويتية باعتبارها حكومة منفى 

دول تعاملها معها أو تعلن سحب اعترافاا ا ،نظرا للتدخل السريع دون أن جتمد ال
للمجتمع الدويل وبطريقة جد فعالة  إللغاء آثار الغزو يف أقرب وقت ممكن مما جعل الدول 

لى املركز القانوين لدولة تترقب تطورات األحداث وال تلجأ إلعالن أي جد يد يؤثر ع
  .  الكويت

حتالل على الشخصية القانونية للدولة الكويتية يتعارض مع لكن القول بأال أثر واال
الواقع واملنطق ألنه يف امليدان أصبحت هناك سلطة غري السلطة الشرعية وأن ذلك إذا مل يؤثر 
علي العالقات اخلارجية إال أن هذا الوضع اجلديد كان له أثر على اإلختصاصات القانونية 

  .ت ممارسة سلطاا على إقليمها ورعاياهاالداخلية للدولة الكويتية اليت ففقد

                                                           
 لكن املرسوم األمريي لتشكيل هذه 27/08/1990مت اإلعالن عن تشكيل حكومة منفي كويتية يف السعودية يوم  - )∗(

جعي دف  جتاوز فراغ السلطة ولضمان استمرارية السلطة  لكي يسري بأثر ر03/08/1990احلكومة صدر مؤرخا يف 
 .الشرعية الكويتية 



 -269-

إن وجود إقليم الدولة حتت االحتالل يعطي اختصاصات للدولة احملتلة فعليا وهو إن 
كان ال يعطيها حق ملكية اإلقليم احملتل وال السيادة عليه إال إذا تطور ذلك اإلحتالل إىل 

 طريقة من طرق إنتقال ملكية مرحلة جديدة تعرف يف القانون الدويل مبرحلة الفتح الذي يعد
علنت هذه األخرية ضم أاإلقليم وسيادته من الدولة احملتلة إيل الدولة القائمة باالحتالل إذا 

   .)1(اإلقليم احملتل إىل نطاقها اإلقليمي
إن مفهوم الفتح باملعىن السابق أي الذي يؤدي إىل انتقال ملكية وسيادة اإلقليم إىل 

ضمها ال ينطبق على احلالة الكويتية ألن حكومة الكويت مل تسكت عن الدولة احملتلة إذا مت 
ادة حتريرها من القوات الغازية وهو ما مت ادرت إىل طلب حشد قوات دولية إلعذلك وب

فعال بسرعة، هلذا مل ينتج االحتالل والضم العراقي أثره على الكويت ومل ينتقل اإلقليم 
يقاً من طرف اكتساب اإلقليم يف القانون الدويل الكوييت إىل مرحلة الفتح اليت تعد طر

التقليدي وبقي الغزو العراقي للكويت جمرد إعتداء على الوجود القانوين للدولة على إثر 
 اليت بقت )2( فناء كلي لدولة الكويت وضم إقليمها دون أن يؤدي ذلك إىلعمليات حربية 

  .متمتعة بشخصيتها القانونية
ية حىت ولو أعلن العراق ضمه إىل إقليمه إال أن الضم ال يعتد به إن إقليم الدولة الكويت

إال إذا انتهت حالة احلرب بصفة قانونية واستمر وضع اليد على اإلقليم الكوييت من طرف 
العراق فهنا كان ميكن الكالم عن انتقال امللكية والسيادة على اإلقليم الكوييت للعراق ولكن 

وخرجت القوات العراقية مهزومة ومل يؤدي االحتالل العراقي الثابت أنه مت حترير الكويت 
إلاء الدولة الكويتية على إقليمها مما جيعل تكييف دولة الكويت خالل فترة االحتالل أنه مل 

 تابعا ومل خيرج من الوضع القانوين لإلقليم الذي يبقىيكن سوى سلطة واقعية ال تؤثر على 
كومة الكويتية يف لطتها السياسية ممثلة يف األمري واحلسوملكية الكويت وال من سيادا 

  .منفاها بالطائف
أما ممارسة إختصاصات الشؤون العادية واليومية للمقيمني على اإلقليم فتنتقل لسلطة 
االحتالل يف الفترة املؤقتة وفق ما أعلنته جلنة القانون الدويل من أن االحتالل ال تأثري له على 
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 ، 09/06/1949للدولة الواقعة حتته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم الشخصية القانونية 
   .1907 من اتفاقية الهاي 45تأكيدا ملضمون املادة 

 تهذا وأن االختصاصات املخولة للقوات احملتلة مقيدة مبجموعة من القيود طبقاً التفاقيا
 جمموع هذه القيود .1977 وبروتوكوالت 1949 واتفاقيات جنيف 1907 و 1899الهاي 

ينفي عن قوة االحتالل صفة السلطة وجيرد ها من أي اعتراف باملشروعية وإمنا يتعرف هلا 
  .)1(باالختصاصات املقيدة تأسيساً على الواقع وما يترتب عليه من أثار

 وهلذا ال متلك سلطة االحتالل تعديل اهليكل السياسي للدولة مثل تغيري هوية السكان 
 والقضائية اليت حتكم الدولة احملتلة كما تتقيد القوة احملتلة ة الدستورية واإل داريوتعديل النظم

ييد ية الفعلية أو من حيث تقخصية لسكان اإلقليم وذلك من الناحبعدم املساس حبقوق الش
 التمتع ا مثل احلقوق العائلية والشخصية واالعتقادية وامللكية كما أنه ليس هلا إقامة ممارسة

 السكان إليها أو جلب سكان جدد من اخلارج إليها، نات داخل إقليم الدولة وجريستوطم
  .كما ال جيوز حرمان األجانب املوجودين يف اإلقليم احملتل من مغادرته

أن االختصاصات املقيدة املخولة لقوة االحتالل ال تؤثر على الشخصية القانونية للدولة 
ولة الكويتية ذات الكويتية تعرب عن الشخصية القانونية للد حملتلة وبالتايل فإن حكومة املنفىا

الل ألنه ال تأثري لإلحتالل على الوجود القانوين للدولة ومنه فان شرعية السيادة واالستق
رغم احنسار سيطرة تلك احلكومة حكومة املنفى تستمد من استمرار الوجود القانوين للدولة 

  .)2( اإلقليم من الناحية الواقعيةعلى
وهلذا فإن القرارات الصادرة عن احلكومة الكويتية تكتسب شرعيتها من استمرار 

 وقد قدمت هذه احلكومة حلوالً عملية إلشكاليات حصلت يف الواقع )3(وجودها القانوين
 من يوم للدينار الكوييت ابتداءففي امليدان االقتصادي ألغى العراق القيمة القانونية 

، لكن رغم احتجاج حكومة املنفى بح عملة غري شرعية وأعلن أنه سيص06/10/1990
ورفضها ذلك فإن القطاع املايل جد حساس فقامت البنوك بتجميد كافة األرصدة املفتوحة 

                                                           
 344 – 343 ص ، املرجع السابق: رجب عبد املنعم متويل/ د - )1(
السياسية واإلستراتيجية حلرب  دارسة يف اآلثار القانونية و–نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية  ":مي عمرو رضا بيو/د – )2(

 .61 ص ،2000 القاهرة ،  دار النهضة العربية ،"اخلليج الثانية 
(3)  - Selim El-sayegh, Op Cit , P: 451 
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بالدينار الكوييت وأوقفت تعامالا به لكن باملقابل مل تعترف بالدينار العراقي كوسيلة دفع 
 هلذه اإلشكالية بالتعاون مع ىدت حكومة املنفعن العلميات املالية اليت تتم بالكويت وقد تص

ل الغزو دول اخلليج باستمرار قبول صرف الدينار الكوييت بالعمالت احمللية بنفس قيمته قب
 بني أيدي األشخاص العادين عدم تركه جبمع الدينار الكوييت ووهكذا متكنت حكومة املنفى

  . حىت ال يفقد قيمته 
تية خطوات اجتاه املتعاملني األجانب معها أو مع  الكويكما اختذت حكومة املنفى

اهليئات املالية والتجارية الكويتية الذين أغلب تعهدام مضمونة بالدينار الكوييت تقدموا 
بطلبات لتسوية وضعيام املالية مع احلكومة الكويتية يف املنفي أن تتم بغري الدينار الكوييت ، 

م وقررت تسوية التعامالت التجارية بالعمالت الصعبة فإن احلكومة استجابت بسرعة لطلبا
األجنبية ومن أمثلة ذلك أنه مت تسوية صفقة جتارية بني شركة اخلطوط اجلوية الكويتية مع 

طار الكويت فتم تسوية جز خمبئاً للطائرات مب اليت كانت تن kloosالشركة اهلولندية كلوس 
كما دفعت احلكومة الكويتية مسامهاا يف ميزانية .  )1()الفلورين ( العملية بالعملة اهلولندية 

الدينار  علي أساس سعر صرف سيما جامعة الدول العربية بالدوالر الةاملنظمات اإلقليمي
  . دوالر أمريكي لكل دينار3.44نسبة ب الكوييت قبل الغزو أي

 تأكيد  علىيتية كان هلا أثر إجيايب كبري الكوأن هذه احللول اليت قدمتها حكومة املنفى
غري أن ذلك ليس متاحاً ألي دولة غري دولة  ،الوجود القانوين للدولة الكويتيةاستمرار 

الكويت اليت هلا مالءة مالية بفعل ما استثمرته يف اخلارج وقد ساهم ذلك يف سرعة حترير 
يت جية الالكويت وإخراج القوات احملتلة باالعتماد علي األرصدة املالية املفتوحة بالبنوك اخلار

نفقات قوات ما سهل عليها  املسامهة الكبرية يف هو  مل تسحب الثقة من حكومة املنفى
سمعة مالية كبرية ودخوهلا قبل الغزو يف قلب بلتمتع دولة الكويت الدول املتحالفة نظرا 

وفائدة االقتصاديات الغربية احلرة الشيء الذي حفز دوهلا لتحريرها مبا متثله من أمهية 
حيظى باإلمجاع أي  لتحرير الكويت كان نداء حكومة املنفى ما دية وإستراتيجية وإالاقتصا
  .الدويل

                                                           
1  - Riad Daoudi " Les problemes rencontres par le Koweit dans ses relations 
internationales pendant la crise du golfe " in / aspects juridiques de la crise et de 
la guerre du golfe OP CIT , P: 116 . 
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 ومل شرعية احلكومة الكويتية يف املنفى استمرار لنتيجة فإن اتمع الدويل قد أكدوبا
 الكويتية عربت عن  أي دولة باحلكومة احلرة املؤقتة، وتبعاً لذلك فإن حكومة املنفىتعترف

ة القانونية الدولية للكويت باعتبارها هي املمثل الشرعي الوحيد للشعب الكوييت الشخصي
إلقليم الكوييت وعلي كل  ا قانونية اعتربت صحيحة ونافذة علىوان ما صدر منها من أعمال

ازدواج االختصاص بني حكومة فلم يثر أحد  كل من حيمل جنسيتها من يوجد فوقه وعلى
هذه األخرية تالشت من الوجود ومل تقم بأي عمل معترب  وحكومة الثورة ألن ىاملنف

  .تعدى أثرها الورق الذي وقعت عليهمل يوقانونا إال إبرامها اتفاقية وحدة مع العراق )1(شرعاً
  

 المسؤولية الدولية الناتجة عن األضرار التي  :المطلب الثاني
 :لحقت بالبيئة الطبيعية الكويتية 

 

ول ركن الضرر لبعض األضرار اليت أصابت البيئة الطبيعية لقد سبق أن تطرقنا عند تنا
بالكويت من إتالف آبار النفط باحلرق أو التدمري عن طريق تفجري أنابيب النفط واملنشآت 
النفطية وما أدي ذلك من تلويث للبيئة يف اهلواء أو يف البحر أو الرب إذ مل تقتصر هذا 

إىل كل دول اجلوار بالسعودية وقطر اإلضرار بدولة الكويت وحدها بل تعدى ذلك 
  .)2(والبحرين وسائر دول اخلليج

بل أن بعض الدراسات رصدت سحب الدخان املنبعث من حرائق اآلبار البترولية 
 متر يف اهلواء يف  8000 قد ارتفعت إيل حوايل (732)الكويتية السبعمائة واثنان وثالثون 

إىل غاية أفغانستان واملناطق اجلنوبية و إيران اجتاه تركيا وسوريا والعراق وشرقًا وصلت إىل
لإلحتاد السوفيايت سابقًا وإىل بلغاريا بل أن املختصني يف األحول اجلوية باليابان الحظوا 

  .  أا سحبا سوداء كويتية فوق بلدهم 1991 لأواخر أفرا ي

                                                           
  : أنظر يف تفاصيل موقف الشريعة اإلسالمية من الغزو العراقي للكويت  - )1(
 جزء من أعمال ندوة نظمتها كلية ،"ل العراقي لدولة الكويتالتكييف الشرعي لالحتال " :عجيل جاسم النمشي / د -

ة عالشريعة والدراسات اإلسالمية بالكويت يف أعماهلا منشورة يف كتاب االحتالل العراقي لدولة الكويت من منظور الشري
   .19- 7ص . 1992الكويت  .اإلسالمية

  .61 – 49 ص املرجع السابق،:  عمرو رضا بيومي / د -
ئية إىل مرجع حسني عيسى مال جع يف تفاصيل أكثر عن ذلك بواسطة خرائط األقمار الصناعية وجداول بيانات إحصاأر - )2(

 .349 – 344 ص، مرجع سابقاهللا،



 -273-

 عرفتها الصني وأن أكادميية العلوم الصينية فسرت الفيضانات الطوفانية االستثنائية اليت
ركيا فإن  ويف ترجع حلرائق آبار النفط الكويتية،تأا  1991 خالل شهر أوت شوبنغالدي

 منع استعمال مياه األمطار اليت أصبحت كثرية التلوث منذ شهر مارس "أضنة"حمافظ منطقة  
1991.   

ت لف القريبة من مسرح العمليات قد تكإن هذه اآلثار الكارثية على منطقة اخلليج
الوكالة األمريكية حلماية البيئة بدراستها إال أن النتائج املتوصل إليها قد مت إخفائها بعد إلغاء 
ندوة صحفية كان سيعقدها مديرها إلعالن نتائج أعمال فريق هذه الوكالة واكتفي بالقول 

 السالم أن آثار هذه الكارثة البيئية لن تظهر إال بعد عدة سنوات ، وأن املنظمة غري احلكومية
  نددت بإخفاء آثار التلوث عن الرأي العام الدويل وأن الدكتور  Greenpeaceاألخضر 

علي خريبات العضو املؤسس للجمعية الكويتية للبيئة  قد عرب عن آثار تلك األعمال على 
قط بل أن البيئة نفسها قد  بأن هذه األخرية مل تصب مبجرد أضرار فالبيئة للمتخصصني

ليل على املسؤولية الدولية للكارثة البيئية اليت حصلت يف حرب اخلليج الثانية  وللتدتالشت،
 وصف ذالك بأن البيئة جتهل "شفرنا دزي"فإن وزير خارجية اإلحتاد السوفياتى سابقاً السيد

تقسيمات العامل إىل مناطق وحتالفات وأن العامل اليوم يتقاسم نفس الطقس والغالف اجلوي 
 مما )1( أن يدعي الدفاع عن بيئته اخلاصة لوحده مبعزل عن اآلخرينوال ميكن ألي واحد

 ي األمريكية تصف مسؤولية العراق عن ذلك باإلرهاب البيئجعل الواليات املتحدة

Ecoterrorisme  .   
ن احلروب والرتاعات املسلحة تؤدي دائما إىل اإلضرار بالبيئة ولو مل يقصد  نظرا أل-

 نتيجة طبيعية لإلنفجارات اليت حتدثها األعمال احلربية فلذالك ذلك املتحاربون بل يكون
 احلرب محاية البيئة الطبيعية ومن ذلك دتناولت نصوص القانون الدويل املتعلقة بقواع

الربوتوكول األول التفاقيات جنيف  الذي حيضر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد 
   . )2(لطبيعية أضرار بالغة واسعة االنتشارا أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة ا

                                                           
(1) - Mohamed larbi bouguerra "la guerre du golfe et l'environnement, un désastre 

ećologique à nul autre pareil" In/le Monde diplomatique No 456 Mars 1992 paris. P: 20 
 .1977 من الربوتوكول اإلضايف األول إلتفاقيات جينيف 3 فقرة 35 املادة - )2(
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 األطراف املتحاربة أن تراعي أثناء القتال محاية البيئة الطبيعية كما أنه يقع واجب على
  .من األضرار البالغة الواسعة االنتشار وطويلة األمد

ر استخدام أساليب القتال ووسائله اليت يقصد ا أو يتوقع وتتضمن هذه احلماية حظ
كما حتضر . ن تسبب مثل هذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن  مث تضر السكان وبقائهممنها أ

  .)1(هجمات الردع اليت تشن ضد البيئة الطبيعية
فهذين النصني يضعان قيودا على األطراف املتحاربة بأن يفرض عليها اختيار أساليب 

وسيلة حرب ة أما استعمال البيئة كة الطبيعيالقتال والوسائل القتالية اليت جتنب اإلضرار بالبيئ
  .فهو أمر جمرم دوليا ويشكل جرمية دولية يف إطار أحكام القانون الدويل اإلنساين

 يف اتفاقية 1907إن االهتمام حبماية البيئة أثناء الرتاعات املسلحة قد ظهر منذ سنة 
مث  1949 وإتفافيات جنيف لسنة  17/ 1925/6لـالهاي الرابعة وبرتوكول جنيف 

املتعلقة حبظر إسخدام وسائل  10/ 12/ 1976 واتفاقية  1977الربتوكولني امللحقني ا لسنة 
وأساليب معينة أثناء احلرب والرتاعات املسلحة من شأا تغيري البيئة وكذلك اتفاقية 

  .)2(اخلاصة حبظر وتقييد استخدام أسلحة تقليدية مضرة بالبيئة  1980/10/10
ها يف القواعد العرفية الدولية أثناء الرتاعات املسلحة جتد سندة الطبيعية كما أن محاية البيئ

اليت هلا أمهية كبرية يف محاية البيئة الطبيعية، ويف موضوع دراستنا فإن العراق ليس طرفًا يف 
، لكن  10 / 12 / 1976 كالربتوكول اإلضايف األول التفاقيات جينيف وال يف اتفاقية نيويور

 38املسؤولية عن اإلضرار بالبيئة طبقًا للقواعد العرفية الدولية على أساس املادة ميكن حتميله 
  .من النظام األساسي حلكمة العدل الدولية 

إن القواعد العرفية الدولية حلماية البيئة الطبيعية أثناء الرتاعات املسلحة تتمثل يف تصريح 
 اليت / 1868  11 / 12لـ  Declaration de saint- petersbourg –سان بترس بورج 

أنشأت مبدأ عدم شرعية أعمال ووسائل احلرب اليت ال تكون هلا عالقة مباشرة مع أهداف 
األمر الذي يشمل ضمنيا عدم شرعية األعمال التجريبية االنتقامية والعقابية اليت .حربية 

  .تستهدف اإلضرار عمدا بالبيئة ومصادر الطبيعية 
                                                           

 1977 من الربتوكول اإلضايف األول إلتفاقيات جينيف 55املادة  -)1(
 وأنظر أيضا حول . 279 ص2005ة  منشأة املعارف اإلسكندري،"القانون الدويل اإلنساين": دة حممد فهاد الشالل/د  - )2(

 .28 ص،2001 سنة 18 عدد ئة يف القانون الدويل اإلنساين، جملة اإلنساين،محاية البي"أنطوان بوفيية : نفس املوضوع 
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  مصدرا للقواعد  Les Principes de Nuremberg كما تعترب مبادئ نورمبورج
ذلك أن اجلمعية العامة .  أثناء املنازعات املسلحة )1(العرفية الدولية حلماية البيئة الطبيعية

لألمم املتحدة قد اعترف بصفة القواعد العرفية ألعمال حمكمة نورمبورج وأن من بني 
ملبدأ السادس الذي يصنف اجلرائم الدولية املبادئ السبعة اليت صيغت عن هذه األعمال جند ا

وأنه ضمن جرائم احلرب . إىل جرائم ضد السلم وجرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية
 جند جرمية ختريب املدن والقرى أو إجتياحها  الذي ال يربر بأسباب حربية ) 6ب(بالفقرة 

عمال التخريب اليت ال تكون  من اتفاقية الهاي الرابعة اليت حتضر أ23وهو ما يتفق مع املادة 
هلا عالقة مباشرة بضرورات احلرب اليت اعترف ا كقاعدة عرفية يف القانون الدويل منذ سنة 

1939 )2( .  
إن تطبيق النصوص والقواعد العرفية الدولية املتعلقة حبماية البيئة الطبيعية خالل الرتاعات 

علنا نطرح سؤاال جوهريا حول جت. املسلحة علي حرب اخلليج لتحديد مسؤولية العراق
طبيعة األهداف اليت خرا العراق وهي آبار ومنشآت النفط سواء باحلرق أو بتدفيق البترول 
يف البحر فإن جاز اعتبارها أهدافًا عسكرية فإن العراق ال يتحمل أي مسؤولية عن اإلضرار 

  بالبيئة الطبيعية وأن مل تكن كذلك فيكون العكس ؟
 إياها تية كانت أهدافًا عسكرية وأن قصفهن املنشآت النفطية الكويفحسب العراق أ
غرض تلويث البيئة وتعطيل حمطات ول اخلام منها حنو البحر مل يكن بوإحراقها وتدفيق البتر

 جرم استعمال البيئة يهتصفية مياه البحر املخصصة لالستعمال  اإلنساين، وأنه ال ينسحب عل
 يف ةك بضرورات احلرب ألن البقع السوداء من النفط املتدفقكوسيلة حرب، ويربر أعمالة تل

البحر كانت بغرض منع إنزال حبري للقوات املتحالفة على الواجهة البحرية الكويتية ملهامجة 
وكذلك الشأن بالنسبة للحرائق املندلعة يف , قواته من اخللف عند انسحاا من الكويت 
العراقية عند االنسحاب من الضربات اجلوية اآلبار فذلك بغرض حريب حلماية القوات 

 الرصد بفعل كثافة الدخان املنبعث من اآلبار املشتعلة مما يقلل من توإبطال مفعول رادارا
                                                           

(1)  - Azzouz Kerdoun “Enjeux de L'environnement et defis securitaires en Mediterraneé”  

In / Acte du colloque international  " Mondialisation et securité " organise Par le conseil 
de la Nation , Alger 4-7 Mai 2002 ToME  П  2 eme  Editions     Anep  P :280. 
(2)  - Paul Fauteusc (( L'utilisation de L'evironnement comme instrument de guerre au 

koweit occupe " in les Aspects juridiques de la crise et de la guerre du golfe   o p  cit . P 
: 262- 266.    
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الرؤية اجلوية ومن مثة من فاعلية الطريان وصواريخ القوات املتحالفة وبالتايل تصبح اآلبار 
 من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات  2 فقرة 52النفطية أهدافًا عسكرية مبفهوم املادة 

، مما ال ميكن أن ننسب للعراق نية اإلضرار بالبيئة الطبيعية عندما قام مبا قام به )1(جنيف
  .  وال يتحمل أي مسؤولية دولية يف ذلك 2 فقرة 52ويكون عمله مشروعا طبقًا للمادة 

لعراقية والقوات املتحالفة لكن حسب اخلرباء العسكريني ووقائع احلرب بني القوات ا
فإنه مل تثبت الضرورة امللحة هلذه العمليات مع األهداف احلربية ألن قوات التحالف مل يكن 
هلا أي خطة لإلنزال البحري عرب املنطقة املستهدفة وإمنا كانت جمرد تكهنات من القيادات 

بية النظرية مل تكن البقع العسكرية العراقية ومل حيدث ذلك يف الواقع، وأنه من الناحية احلر
البترولية يف البحر تشكل عائقًا فنيا لإلنزال البحري فيما لو كان مقررا، وهلذا فإن اخلطة 
العسكرية العراقية كانت ختمينات ال تقوم علي الضرورة امللحة بل تقوم على االحتمال 

نع استعمال القوة اخلاطئ، كذلك األمر بالنسبة حلرائق اآلبار وانبعاث الدخان منها مل مت
 الرصد وأن القوات العراقية ضد العراق وال الصواريخ  ورداراتاجلوية لدول التحالف 

إن هذه , تلقت ضربات من اجلو بصفة مكثفة عند تعقبها وهي منسحبة من الكويت 
 قائد األركان الفرنسي يف عهد  Amiral Lanscadeاحلقائق أكدها األمريال لونكساد 

   .)2(الرئيس ميتران
 وعلية فإن ما أقدم علية العراق من ختريب آلبار النفط ال ينطبق عليها وصف األهداف 

من الربتوكول اإلضايف األول التفاقات  2/52 طبقًا للمادة االعسكرية اجلائز إستها دفه
لدولية عن تحمل املسؤولية اي مما جيعل العراق  النعدام الضرورة امللحة،1977جينيف لسنة 

 الطبيعية على أساس انعدام رابطة الضرورة بني تلك األفعال والعمليات إلضرار بالبيئةجرمية ا
 47العسكرية اليت كانت موضوع تعريف قانوين من طرف حمكمة نورمبورج يف القضية رقم 

عندما أجازت حتطيم احلياة العسكرية للعدو عن طريق " املختطفني " املسماة قضية 
ص اآلخرين إذا كان من غري املمكن جتنب ذلك خالل استهداف املسلحني واألشخا

                                                           
(1)  - ibid    P : 266 

  انظر التصريح يف يومية - )2(
 Le Monde Du 29/ 01/1991Article Intutile"  la chute du regime  irakien  n'est  pas le but 

politique de la france"  p: 4. 
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العمليات العسكرية ومن ذلك جيوز القبض علي العدو املسلح وكل شخص آخر ميثل خطريا 
خاصا، لكن ذلك ال يسمح بإبادة سكان أبرياء ألغراض االنتقام وتلبية الرغبة يف جمرد القتل 

  .)1(رورة حربية ملحةوأنه لذلك ال جيوز ختريب األمالك إال إذا كان لض
إن جملس األمن بالرغم من القرارات الكثرية اليت أصدرها مبناسبة حرب اخلليج الثانية 
ضد العراق فإنه مل يصدر قرارا خاصا حيمل فيه العراق املسؤولية الدولية عن اإلضرار بالبيئة 

نه مل يتناول ذلك إال من خالل األفعال اليت قام ا من حرق لآلبار وتدفيق النفط بالبحر بل أ
العراق إىل اإلعالن عن القبول غري " دعوة "  الذي أشار إىل جمرد 687عرضا يف القرار رقم 

املشروط بإحترامه االلتزامات الناشئة عن الربوتوكول املتعلق مبنع استعمال الغازات املمنوعة 
املتعلقة  04/10 / 1972 وإعالن املصادقة على اتفاقية 1925 /06 /17نيف يف جباملوقع علية 

  .مبنع إنتاج وختزين األسلحة البيولوجية وتدمريها 
فقرار جملس األمن مل يدع صراحة العراق إىل التصديق على الربتوكول اإلضايف األول 

 بينما القرار 1976 املتعلقة حبماية البيئة الطبيعية وال على اتفاقية 1977لسنةإلتفاقيات جينيف 
ساءل مل تكن مطروحة ومل يستعملها العراق وهي املتعلقة باألسلحة تضمن اإلشارة إىل م
  .الكيماوية والبيولوجية 

إن تفسري ذلك هو أن جملس األمن ال يريد إدانة العراق وحتميله املسؤولية عن األضرار 
بالبيئة ألن قوات الدول املتحالفة هي نفسها ارتكبت جرائم  يف العراق أضرت بالبيئة فحىت 

 حتميلها مسؤولية ذلك غض جملس األمن النظر عن مسؤولية العراق يف هذا الشأن، ال ميكن
 1977بروتوكول دون 1972 واتفاقية1925وأن سبب دعوة العراق للتصديق على بروتوكول 

 غرضه سياسي كذلك وفقًا إلستراتيجية الواليات املتحدة األمريكية اليت مل 1976وإتفاقية 
توكول واالتفاقية األخريتني وكذلك إليهام اتمع الدويل باخلطر تصادق حلد اآلن على الربو

ثله العراق بإمتالكه أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية متهيدا حلرب اخلليج ميالذي 
  .الثالثة

 هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه من الصعب حتميل العراق املسؤولية الدولية عن 
اعتبار أنه مل يصادق بعد على الربوتوكول اإلضايف األول وعلى اتفاقية أعماله املضرة بالبيئة ب

                                                           
(1)  -  Paul fauteux, op cit p: 268 
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 الذين مل حيظيا بالنصاب القانوين من تصديقات الدول جلعلهما نافذتني ذلك أنه مل 1976
 دولة ومل يكن هذا العدد من الدول 99 إىل 1991/12/31 لغايةيصادق على الربوتوكول 

1980 دولة خالل سنة 49سوى 
ذا فإن تطبيق أحكام الربوتوكول واالتفاقية يستند وهل. )1(

يف بعض احلاالت بالنسبة للدولة اليت مل تصادق عليهما بعد على أساس القواعد العرفية 
  .الدولية

 إن السوابق الدولية لس األمن يف شأن محاية البيئة ال نكاد جندها إال يف القرار رقم 
 اإليراين الذي طالب فيه الس – بالرتاع العراقي  املتعلقة31/ 10/ 1983 املؤرخ يف 540

فهذا هو  . )2(الدولتني املتنازعتني إىل االمتناع عن اإلضرار بالثروة احليوانية البحرية يف اخلليج
 الوحيد الذي ربط فيه جملس األمن بني حتقيق األمن والسلم الدوليني ومحاية يالقرار البيئ

 املنطقة من العامل إال أنه يعترب قرارا خاصا ال ميكن تعميم البيئة وهو وإن كان يتعلق بنفس
  .حكمه إىل حرب اخلليج الثانية 

 يذكر بصفة عرضية مسألة األضرار بالبيئة الكويتية بالفقرة رقم 687غري أن القرار رقم 
ن بنصه على حتميل العراق املسؤولية الدولية طبقًا ألحكام القانون الدويل ع) هاء( بالبند 16

كل اخلسائر واألضرار مبا يف ذلك تلك املاسة بالبيئة واستنفاذ املوارد الطبيعية مؤسسا هذه 
  .  )2(  1949 من اتفاقية جينيف الرابعة لسنة 147املسؤولية علي املادة 

ال تعد إال مسؤولية ) هاء( 16إن مسؤولية العراق عن اإلضرار بالبيئة الطبيعية يف الفقرة 
سائر واألضرار ألن النص على ذلك جاء يف سياق تناول العالقات املالية مدنية لتعويض اخل

بصدد  حىت  وهلذا فإننا،  02 / 08/ 1990للدولة العراقية السيما الديون املترتبة يف ذمتها قبل 
هذا القرار بعيدين عن املسؤولية الدولية للعراق عن اإلضرار بالبيئة باعتبارها من جرائم 

 بسبب صعوبة 1976 واتفاقية 1977وتوكول اإلضايف األول جلنيف احلرب طبقًا للرب
نافذتني بعد لعدم حيازما على  تطبيقهما عليه لكونه مل يصادق عليهما وبسبب أما ليستا

النصاب القانوين من تصديقات الدول، وأن قواعد املسؤولية الدولية العرفية املستقاة من 
                                                           

(1)  -  Djamchid  Momtaz « les Regles Relatives à la protection de l'environnement  au  

cours  des  conflits   armes  a  l'epreuve du conflit entre   l' Iraq et le Koweit » " in A F 
D I 1991 Cnrs  paris,   p : 218 . 

  
(2) - Serge sur. o p cit   p : 215 
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حوهلا الشكوك يف مدى إلزاميتها وأا ليست قواعد مبادئ حمكمة نورنبورغ مازالت حتوم 
جمردة وتتصف بكثري من الغموض األمر الذي يسمح بتفسريها بصفة ذاتية وتطبيقها بصفة 

قواعد قانونية جمردة وملزمة، إضافة إىل غياب  متييزيه حسب كل حالة وليس على أساس أا
ل مبعاينة األضرار البيئية؟ وتقييم قواعد إجرائية لوضعها موضع التطبيق من حيث من املخو
 وكذلك لغياب إجراءات حل اآثارها موضوعيا وتقدير مدى خطورا وعدم مشروعيته

، وهلذا فإن قرار جملس األمن مل يشر إىل املبادئ العرفية حملكمة )1(املنازعات الناجتة عن ذلك
 يف 1972 واتفاقية 1925نورمبورج بل دعى العراق إىل التصديق على برتوكول جنيف لسنة 

  . وذلك يشكك يف قيمة القواعد العرفية687من القرار "  ج " الفقرة 
ومن هنا ميكن القول أن قواعد القانون الدويل يف جمال احملافظة على البيئية الطبيعية أثناء 

الذي يهدد  الرتاعات املسلحة مازالت ضعيفة ومل ترق إىل املستوي الذي يتطلبه حجم اخلطر
 من هذا اجلانب وهلذا فإن الدعوة إىل تطوير  قواعد املسؤولية الدولية الناجتة عن تدمري السلم

البيئة الطبيعية خالل املنازعات املسلحة أصبحت شيئا ملحأ  يعمل الكثري ألجل تكرسيه  يف 
اآلمرة حىت نصوص قانونية جديدة واضحة ملزمة أكثر باعتبارها من قواعد القانون الدويل 

 الوضع على ما هو علية حاليا من أن القواعد املوجودة هي قواعد اتفاقية ال تطبق إال بقىال ي
على من إرتضى تطبيقها طواعية بعد االنضمام هلذه االتفاقيات والتصديق عليها أو على 

  . أساس القواعد العرفية فقط 
 من 19 إن هذه اجلهود هي اليت أدت إىل ما قامت به جلنة القانون الدويل باملادة

 الذي يصف تلويث البيئية اجلوية والبحرية على نطاق واسع أنه 1976مشروعها املعتمد سنة 
 من تقنني اجلرائم ضد السلم وأمن اإلنسانية املعتمد من طرف 22يعترب جرمية، وأن املادة 

 يعترب استعمال طرق ووسائل احلرب اليت من شأا إحداث  19 / 07 / 1991اللجنة يف 
   .  )2(ائمة وواسعة للبيئية يشكل جرمية حرب من خطورة عاليةأضرار د

كما أن منظمة الصليب األمحر الدولية اهتمت  أكثر مبوضوع البيئية منذ وقائع حرب 
اخلليج الثانية وأخذًا باإلعتبار انشغاالت الرأي العام الدويل لصاحل محاية البيئية قد جدولت  

 وكذلك يف مؤمتر األمم املتحدة Budapestابست  ببود26دراسة املوضوع خالل دورا 
                                                           

(1)  -  Paul fauteux o p cit   p : 269 
(2)  - Djamchid  Momtaz, o p, cit,  p : 219 
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 وذلك بتطوير Rio de Janero 1992حول البيئية والتنمية املنعقد بريودجيانريو سنة 
االتفاقيات الدولية مع احلقائق الدولية اجلديدة عن طريق ضمان مشاركة أكرب وأوسع للدول 

 على هذه االتفاقيات لضمان صادقةيف النصوص اجلديدة وحتسيس الدول إىل االنضمام وامل
إلزامية قواعد محاية البيئية الطبيعية للدول املتحاربة بغض النظر عما إذا كانت عضوا يف هذه 

   . )1(االتفاقيات أم ال
وهناك مبادرات أخرى تسري يف نفس اإلجتاة منذ حرب اخلليج منها اعتماد توصية 

  من طرف النمسا -  P. N. U. E–قدمت لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئية 
والسويد وسويسرا تتعلق بآثار احلرب على البيئية هذه التوصية تتضمن دعوة الدول إىل 
التعريف باألسلحة والطرق  والوسائل اليت من شأا إنتاج آثار خطرية على البيئة وتطوير 

س اإلجتاه نظم معهد قواعد القانون الدويل ملنع إنتاج واستعمال مثل تلك األسلحة، ويف نف
الدراسات االقتصادية بلندن باالشتراك مع منظمة السالم األخضر ومركز الدراسات الدفاعية 
مؤمترا لبحث إمكانية إعداد اتفاقية خامسة تضاف التفاقيات جينيف األربعة يكون 

دية موضوعها جتديد قواعد محاية البيئية خالل املنازعات املسلحة، كما نظمت احلكومة الكن
بالتعاون مع األمم املتحدة مؤمترا للخرباء حول موضوع استعمال البيئية كوسيلة حرب، 

القانون الدويل املوجودة حول املوضوع والنظر يف كيفية تدعيمها أو  ألجل حبث قواعد
  .)2(استكماهلا

 إن حجم االهتمام الكبري بقواعد محاية البيئية خالل الرتاعات املسلحة مل يظهر إال 
 عنها من أضرار للبيئية بالشكل الذي وصفناه أعاله هو جقب حرب اخلليج الثانية وما نتع

الذي حفز املهتمني باملوضوع إىل ضرورة احلزم يف إجياد قواعد قانونية اتفاقية فعاله بإقرار 
 ها العراق  بعد غزوه الكويت، ألناتفاقية دولية شاملة متنع إستعمال الوسائل اليت استخدم

 إكتشف بعد هذه احلادثة عدم كفاية قواعد القانون الدويل املوجودة حملاربة هذه العامل
الظاهرة ولذلك مل يكن من املمكن إدانة العراق جبرمية اإلضرار بالبيئية واكتفى بتحميله 

  . املسؤولية املدنية بتعويض اخلسائر واألضرار فقط 

                                                           
(1)  - Ibid  P : 219 . 
(2)  -  Paul Fauteux o p cit   P : 270 – 271 
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 عن  المسؤولية الدولية للعراق الناتجة:  الثالثالمطلب
 :ممارساته خالل فترة االحتالل 

 

نتناول يف هذا املطلب حتديد املمارسات العراقية يف الكويت يف فرع أول مث نتناول 
قانون الدويل اإلنساين يف فرع ثاين وتبعا لذلك ييفها القانوين على ضوء قواعد المسألة تك

 االحتالل وبعده يف فرع حتديد املسؤولية الدولية للعراق عن ممارسات االعتقال خالل فترة
  .ثالث
  

 :الممارسات العراقية خالل فترة االحتالل  :الفرع األول
 

 أن الغزو العراقي للكويت واحتالهلا يعد من أعمال العدوان اليت لقد انتهينا فيما سبق إىل
 ال تكسب العراق أي حقوق علي الدولة احملتلة وأنه مل تنقل للعراق ملكية اإلقليم وال

قا  اإلقليم الكوييت طبيفنا الوجود العسكري العراقي على عليه ، لكن باملقابل فإننا كالسيادة
ا حالة فعلية مؤقتة ، يفرض فيها علي القوة احملتلة بعض القيود  أألحكام القانون الدويل على

يف ممارسة بعض االختصاصات الداخلية لتصريف الشئون اليومية للسكان وإن مل تتقيد 
سكرية احملتلة بتلك القيود والقواعد فإنه تترتب مسؤولية إضافية خاصة ، زيادة القوات الع

  .عن املسؤولية العامة الناجتة عن االحتالل نفسه 
 إن هذه املسؤولية اإلضافية اخلاصة تنبع من ممارسات القوة احملتلة خالل فترة االحتالل 

أمام مسؤولية جنائية  أننا نكون كانت خمالفة للقانون الدويل اإلنساين خاصة أيإذا فيما 
، إن هذه املسؤولية يتحملها العراق لكونه أصبح مكلفا باإلدارة املؤقتة رائم احلربتتعلق جب

حتالهلا قد صاحب ذلك إخالل فترة وللكويت وقد ثبت أنه أثناء غزو العراق للكويت 
يئات خاصة فيما يتعلق ممارسات خمالفة لقواعد القانون الدويل اإلنساين يف حق األفراد واهل

، وقد تنوعت تلك املخالفات ق الشخصية اللصيقة بالفرد كإنسانباحلريات العامة وحقو
 قسطا من االهتمام ها ، إال أن بعض هذه املخالفات أخذشكل يصعب معه حصربثرت كو

 الكويتية كما حظيت هذه ىالكبري سواء يف تقارير املنظمات الدولية أو لدى حكومة املنف
 املسجلة من طرف احلكومة الكويتية بعد التحرير باهتمام املختصني يف شىت خالفاتامل

   .ااالت القانونية واإلجتماعية والنفسية
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أن أهم موضوع يتعلق باملخالفات اليت سجلت علي املمارسات العراقية بالكويت خالل 
 حىت زال مصريهم جمهوالهم ومافاط اختمتلمواطنني الذين لفترة االحتالل هو الوضع القانوين 

الوا يطالبون الكشف عن بعد سقوط بغداد وزوال النظام القائم فيها وأن أهاليهم ماز
  . كل مناسبة باعتبارهم أسرى حربن كما تطالب احلكومة الكويتية م يفمصريهم حلد آل

بمجرد غزو الكويت واحتالهلا باشرت القوات العراقية عمليات إيقاف  أعداد كبرية ف
 وحىت األجانب السيما ممن كانوا يف صفوف اجليش والشرطة وكان نيتيي املواطنني الكومن

 أماكن وجود أسلحتهم الشخصية وهذا ىاهلدف يف البداية هو التحقيق معهم ودهلم عل
ي أشخاص ل من قبل أعمألجل مجع أكرب قدر ممكن من األسلحة اخلفيفة حىت ال تست

  .ضد الوجود العراقي   نزاعقايشكلون مقاومة شعبية ال ح
 اعتقال عدد من كبار الضباط الكويتيني استعملوا يف السيناريو الذي مث تدبريه متكما 

بعد الغزو املتعلق بإعالن قيام ثورة داخلية ضد النظام القائم و إعالن حكومة الكويت احلرة 
 ل ونقلهم إىلألوني منذ اليوم القتعلها من بعض الضباط الكويتيني املاملؤقتة اليت مت تشكي

معسكرات البصرة مث نقل بعضهم لبغداد إلعالن تشكيل احلكومة املؤقتة وأخذ صورة 
شكلية لتوقيع اتفاقية الوحدة بني الراسيم املت أن متبعد   و)1(تذكارية هلا مع الرئيس صدام

العراق والكويت ممثال يف احلكومة الصورية املشكلة من املعتقلني من اجليش والشرطة 
كويتية ، وبعد هذه اإلجراءات الربوتوكولية اختفت هذه احلكومة لكن أعضائها بقوا ال

  . معتقلني لدى العراق كأسرى حرب مل يطلق سراحهم اىل األبد 
وقد استمرت االعتقاالت يف صفوف الشعب الكوييت السيما يف صفوف املقاومة 

ً منهم بقى حمتجزا لدىعدداً أن ح بعض املعتقلني إىل إطالق صرامتبينما والشعبية    كبريا
  وتشري بعض الوثائق الكويتية )2( أسري600وايل حبالعراق يقدر عددهم بعد حترير الكويت 

وذلك .  شخص يف أواخر أيام االحتالل العراقي وقبل التحرير بأسبوع تقريباً 1250إيل أسر 
 استعماهلم يف مقار آلجل استعماهلم كورقة ضغط و مساومة علي احلكومة الكويتية بل أنه مت

                                                           
 الغزو ،"لبحثية  ضمن أعمال الندوة ااملمارسات والوقائع من شاهد عياناالحتالل العراقي  " : حممد حسني غلوم/د   )1(

 الس الوطين للثقافة والفنون 195عامل املعرفة عدد خاص  "، التداعيات العراقي للكويت املقدمات، الوقائع وردود األفعال
 . 163 ص 1996واآلداب ، الكويت 

  .291 ص، املرجع السابق:حسني عيس مال اهللا -)2(
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اهليئات واملؤسسات الرمسية ويف األماكن العسكرية احلساسة ويف مقدمة اجليش العراقي 
املنسحب من الكويت كطوق جناة وقد أعلن العراق ذلك عدة مرات لتنبيه قوات دول 
التحالف إىل خطورة هجومهم على األسرى السيما األوروبيني منهم الذين ينتمي أغلبهم 

  . الدبلوماسي للسلك 
لدوهلم بل ال مسا الكويتيني منهم وقد رفضت العراق إعادة هؤالء املعتقلني واألسرى 

 للمادة ةرفضت حىت االتصال م عن طرق جلنه الصليب واهلالل األمحر الدوليني وهذا خمالف
 من اتفاقية جنيف الثالثة اليت تسمح للصليب واهلالل األمحر االتصال بأسرى احلرب 126

شكل جرمية يباشرة كما أن احتجاز األجانب ووضعهم أمام األماكن اإلستراتيجية م
  ومل ينجح الصليب واهلالل األمحر من )1( من اتفاقية جنيف الرابعة28اختطاف طبقا للمادة 

 بينما متكنت هذه الكويتقلهم خلارج نمقابلة الرهائن الغربيني التابعني لقوات التحالف إال 
  .عراقي كانوا موجودين يف اململكة العربية السعوديةرب  حأسري 80000 زيارة اهليئة الدولية

 1000 عمليات تسليم متكنت  هذه اهليئة من اإلشراف على 17/08/1990 ويف يوم 
سري قرر  أ17000 عبئ علي العراق من أصل نأسري إيراين لدولتهم بعد أن أصبحوا يشكلو

ملقابل فإن املوقف العراقي مل يتغري بشأن املعتقلني  وبا)2( دفعاتالعراق إطالق صراحهم على
واألسرى الكويتيني وغريهم ممن مت احتجازهم مبناسبة احتالل دولة الكويت فلم يسمح 

  كما أنكر كل املساعي الدولية اليتالعراق ملنظمة الصليب واهلالل األمحر الدوليني بزيارم
معلقا إيل غاية اآلن ألنه حىت بعد احتالل بذلتها دولة الكويت بعد حتريرها وبقي األمر 

العراق وسقوط بغداد مل يظهر هؤالء األسرى الستمائة  تقريباً ال ضمن األحياء يف السجون 
 لكن وجدت كثرياً من املقابر مالعراقية وال ضمن األموات الذين مت التعرف على جثثه

هم وهو ما يشكل جرمية حرب اجلماعية قرب بعض احملتشدات مما يوحي بأنه مت اإلجهاز علي
  . طبقا ألحكام القانون الدويل اإلنساين 

 بدون حل فإن أزمة حرب اخلليج الثانية تبقي أنه ما بقي موضوع األسرى الكويتيني
من رموز النظام العراقي مفتوحة وال يتم غلق ملفها ائياً إال بعد إقرار املسئولني عن الغزو 

                                                           
)1( - Ean – Philippe Lavoyer " Le C.I.C.R et le conflit du golfe : quelques aspects 

juridiques " in / aspects juridiques de la crise et de la guerre du golfe OP CIT , P: 201. 
 -)2( Ibid P: 202 
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 –عن طريق حمكمة تنظر يف جرائم احلرب العراقية  وقد يكون ذلك عن مصري األسرى
الكويتية لتحديد مصريهم ومركزهم القانوين طبقا لقرارات جملس األمن الصادرة يف هذا 

 املتعلقة أكثر برعايا الدول األجنبية املوجودة 677، 667، 664الشأن السيما القرارات 
مبحاكمة املسؤولني العراقيني  وقناصلة، لكن يظهر أن التعجيل بالكويت من دبلوماسيني

عنت أعمال تتعلق بفترة احلكم داخل العراق وعدم فتح ملف حرب اخلليج الثانية هو بغرض 
حجب انشاء حماكمة دولية عادلة هلؤالء إيثار حماكمتهم عن طريق احملكمة اجلنائية العليا 

نظام أكثر من الرغبة يف العراقية يف إطار إرضاء املتعاونني مع سلطة اإلحتالل لالنتقام من ال
  .حتقيق العدل

   

  الوضع القانوني للمعتقلين وأسرى الحرب: الفرع الثاني
 : أحكام القانون الدولي اإلنساني وفقالكويتيين لدى العراق 

 

مبدي مشروعية احلرب  تتعلق اإلنساين احلرب من زاويتني األوىلينظم القانوين الدويل 
 Jus وذلك يف قواعد خاصة تعرف باسم و جييزها يف أخرىاالت أا يف بعض احلهمعندما حير

ad bellum وزاوية ثانية تتعلق بإدارة احلرب نفسها سواء كانت مشروعة أو حمرمة بقواعد 
Jus in belloخاصة تعرف باسم 

)1(  
 نوعني قواعد تتعلق باحلرب لقة بكيفية إدارة احلرب تتفرع إىلأن القواعد األخرية املتع

 إدارا والوسائل والطرق احلربية املسموح ا أي اجلوانب املادية للحرب ذاا من حيث
 مث قواعد تتعلق بالعنصر البشري  1907و 1899واليت تنظم قواعدها اتفاقيات الهاي لسنيت 

 وحتديد مركزهم القانوين نييناية ضحايا احلرب من عسكريني ومدللحرب من حيث مح
 والربوتوكولني امللحقني ا سنة 1949ف األربعة لسنة واليت تنظم قواعدها اتفاقيات جني

1977.   
دارة احلرب املتعلقة إتصر يف تناول األحكام املتعلقة مبوضوعنا من زاوية وهلذا فسوف تق

 Jus in belloباجلانب البشري من ضحايا احلرب من معتقلني وأسرى فيما يسمي بقواعد 
 ت اليت حضي1977بروتوكويل و1949ات جنيف وفقاً للنصوص السارية املفعول وهي اتفاقي
 دولة منهما دوليت العراق 181  حلد اآلن ا عليهمقبقبول كثري من دول العامل إذا أنه قد صاد

                                                           
-)1(  Philippe Bretton " Remarques sur le Jus in bello dans la guerre du golfe 

1991" In/ A.F.D.I 1991 CNRS Paris P: 140 
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 بالنسبة 1967 بالنسبة للعراق و1956 منذ 1949ا علي اتفاقيات ت صادقوالكويت اللتني
ق عليهما ادما العراق مل يص بين17/01/1985للكويت اليت صادقت على الربتوكلني بتاريخ 

 حرب اخلليج الثانية دون الرب  اتفاقيات جنيف األربعة تنطبق علىن مما جيعل أحكامحلد آل
  .توكلني امللحقني للسبب السابق 

لذين ا وضع احملاربني الذين يقعون يف األسر 1949نظمت اتفاقية جنيف الثالثة لسنة لقد 
 كل فرد من أفراد القوات املسلحة التابعة إلطراف الرتاع م من االتفاقية بأ4تعرفهم املادة 

مكن إحلاقه بإحدى الفئات أهو مقاتل إذا وقع يف قبضة الطرف اخلصم عد أسري حرب إذا 
   :)2( وهم4التالية اليت ذكرا املادة 

  . أفراد القوات املسلحة واملليشيات أو الوحدات املتطوعة -
 اليت يعين ا أن يقودها شخص مسئول وأن تكون هلا  أفراد حركات املقاومة املنظمة-

عالمة مميزة هلا متيزها من بعد وأن حتمل األسلحة معرباً وتلتزم يف العمليات القتالية بقوانني 
  .احلرب وأعرافها 

 أفراد القوات املسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم حلكومة أو سلطة له تعترف هلا -
  .سري األضة علىالدولة القاب

 فيها لكن طبيعة ا أعضاءواافقون للقوات املسلحة دون أن يكون كل األشخاص املر-
وجودهم مع القوات املسلحة مثل أطقم الطائرات احلربية تقتضي  عملهم كمدنيني

 احلربيني ومتعهدي التموين وخدمات الترفيه عن العسكريني شريطة أن راسلني الصحفينياملو
  . خدمتها ىهم علمياتعترف القوات املسلحة بق

عاملة أفضل مب يستفيدون السفن املدنية ومساعدوهم الذين ال أفراد أطقم الطائرات و-
  . أحكام القانون الدويل األخرى ىمبقتض
طواعية  الذين يدافعون بالسالح عن أراضيهم ، غري احملتلة بعديضا وأخرياً سكان األر-

  .ية بعد  يكونوا منظمني يف شكل مقاومة شعبحىت ولو مل
 فئتني تتمتعان االستفادة من نظام أسرى احلرب إىلكما وسعت اتفاقية جنيف الثالثة 

كانوا ويتعلق األمر بفئة األشخاص الذين  من األسرى انمبعاملة أسرى احلرب دون أن تعترب

                                                           
  .102 ص  املرجع السابق،:حممد فهد الشاللدة/ د  -  )2(
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 لدولةن ، فإ عقودهمتأملتقاعدين  واملتعاقدين الذين يتبعون للقوات املسلحة للبلد احملتل كا
لولة  احلي  يف أعمال املقاومة أواخنراطهمت ضرورة يف ذلك، كمنع ام إذا أرهلاالحتالل اعتقا

  .ة سبيل االستشاراالستفادة من خربم العسكرية علىدون 
 باألسرى هي فئة األشخاص يوصفواعاملة األسرى دون أن مب الثانية اليت تتمتع ئةوالف

 ، لكن عندما ينتقلون إىللية كما سبق بيانهم األصالذين ينطبق عليهم وصف األسري يف بلدا
 مبقتضى القانون الدويل فإم ألخرية عند استقباهلم أن تعتقلهمدولة حمايدة فإن هلذه ا

  .)1(يدون من معاملة أسرى احلرب احلقيقينيفيست
بينما اتفاقية جنيف الرابعة يف مادا الرابعة اعتربت كل شخص ال ينتمي للقوات  -
ة كما هو موضح أعاله، فإنه يعد شخصاً مدنيا يتمتع باحلماية إذا ما وجد نفسه املسلح

 األطراف املتحاربة أو لدى دولة االحتالل دون أن يكون من رعاياها أما معتقال لدى أيدي
فقد  أو قائمة باالحتالل ةه سواء حمتللإن كان الشخص املعتقل حيمل جنسية الدولة اليت تعتق

 فبينما يرى البعض منحه احلماية املقررة قانوناً نظر ديد وضعه القانوين، حتوقع اختالف يف
م هو ذلك املستمد من أهداف ئال فيكون التفسري امل،نصوص االتفاقية الثالثة والرابعةلعمومية 

االتفاقية ذاا يف توسيع محايتها ألكرب عدد ممكن من ضحايا املنازعات املسلحة دون تفرقة 
) (Privy councilة بينما كان موقف احملكمة الربيطاني، أو األسريلاملعتقيف جنسية الشخص 

 قررت يف حكم هلا حرمان هؤالء األشخاص من احلماية املقررة يف االتفاقيات خمالف إذ
 أساس القانون الداخلي للدولة ى  بل تتم متابعتهم عل)1(وعدم اعتبارهم أسرى أو معتقلني

  . هم أحكام القانون الدويل اإلنساين  اإلنسان دون أن تشمل حقوقمع مشوهلم بأحكام قوانني
 من االتفاقية الرابعة كل مدين إخنرط يف 4 املعتقلني تشمل طبقاً للمادة إن فئةفوهلذا 
 ظاهر وكذلك املعتقلون تكن منظمة أو دون أن يكون حامال لسالححىت ولو مل املقاومة 

  .باالحتالل ة أو ألسباب جزائية هلا عالقة ينألسباب أم
 4 الذي فسر خلو املادة Elman . Sإن الرأي يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه األستاذ 

يل الوضع القانوين هلؤالء األفراد رغم توسعيها  الثالثة والرابعة من أي إشارة إمن االتفاقيتني
                                                           

 . 104 ص :نفس املرجع  - )1(
 جامعة –جملة العلوم القانونية واالقتصادية " يف القانون الدويل وضع األسري واملعتقلني الكويتيني" رشيد محد العرتي /د  - )1(

 . 447 ص 1998 جوبلية 2 عدد عني مشس، القاهرة،
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لدولة يف تفسري وحتديد الفئات املستفيدة من أحكامها وهلذا مكن متابعة هؤالء من طرف ا
ألمر ينطبق  طبقا للقانون اجلنائي الداخلي للدولة ونفس ا اعتقلتهم جبرمية اخليانة العظمىاليت

  يستفيدون من احلماية املقررة لألسرى واملعتقلني بل خيضعونعلى اجلواسيس فإم ال
 ستنفذ، لكن إذا متكن اجلاسوس من اإلفالت من العقاب أو اللقانون اجلنائي الداخلي للدولة

  .ن وضع األسري لنظامية لدولة بلده فإنه يستفيد م مت قبضة مرة ثانية ضمن القوات اعقوبته
 يستفيد من الوضع القانوين لألسري وال املعتقل ه مبدئيا ال فانMercenairesأما املرتزقة 

 تضمنت إمكانية 1977 من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة 45املفهوم السابق إال أن املادة ب
 لصاحل تفادته من وضع األسري إذا ثار شك حول متتعه بصفة األسري أم ال فيغلب الشكاس

، وأنه إذا ما تقرر من كونه أسري إىل غاية عرض أمره على حمكمة خاصة تفصل يف ذلك
 من الربوتوكول اإلضايف 75طرف احملكمة الناظرة يف وضعيته بأنه من املرتزقة فإن املادة 

، لكن دون أن يستفيد )1(مل املرتزقة معاملة إنسانية يف كافة األحوال أن يعاص علىاألول تن
 فإا حدة تريد أن حتارب هذه الظاهرة وهلذالني ، بل أن األمم املتقتعمن معاملة األسرى وامل

قة ضد حركات  يعترب استخدام املرتز3103 أصدرت قرارها رغم 12/10/1973بتاريخ 
الستقالل عمالً إجراميا بل أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  من أجل الةاملناضالتحرر الوطين 

يل األشخاص الذين جيندون املرتزقة إ وسعت نطاق اجلرمية املتعلقة باملرتزقة حىت 1989سنة 
   .)2( يف ذلكك احملاولة واالشتراومتويلهم وعلى

ن اللحظة اليت  نظمت اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة حقوق املعتقلني واألسرى إبتداءا م-
يل غاية اإلفراج عنهم وذلك بشكل بالفترة الضرورية هلذا االحتجاز إيتم احتجازهم مروراً 

 املعتقل أو األسري عن حقوقه تلك واعتبار أي تنازل باطالً لال ميكن معه االحتجاج بتناز
  . من االتفاقية الثالثة 7وعدمي األثر طبقا للمادة 

ال عتقلني يف احلق األول وهو اإلتصتع ا األسرى واملوتتمثل جممل احلقوق اليت يتم
بالعامل اخلارجي ملا له من أمهية يف إعالم أهلهم وذويهم مبصريهم وال يعتربون من عداد 

                                                           
 دراسة لقواعدها العامة مع إشارة خاصة إيل حالة األسري –احلماية الدولية ألسرى احلرب  " :صادق سعيد حمروس  - )1(

 .17 ص 1996 سنة 1 عدد – جامعة الكويت – جملة العلوم االجتماعية ،" لدي العراق الكويتيني
 ص 1995 كييف - معهد الدولة والقانون -كرانيةأكادميية العلوم األو"  القانون الدويل اإلنساين " : ديب عكاوي/د  - )2(

117.  
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ضعيتهم املوتى أو املفقودين ، وهذا ميكن الدولة وجلنة الصليب واهلالل األمحر متابعة و
 الدولة احملتلة بضرورة اإلبالغ عن األسرى  مواجهةالقانونية إن هذا احلق يفرض واجب يف

  .واملعتقلني لديها 
ن حق اإلعالن املخول مبوجب اتفاقيات جنيف يتولد عنه جمموعة فرعية من احلقوق إ

رات الدورية وكذلك احلق من أمهها احلق يف االتصاالت باألهل  واألقارب عن طريق الزيا
رد لة املركزية ألسرى ومعتقلي احلرب مبجمن قوائم الوكايف تسجيل األسري أو املعتقل ض
سبوع من استقراره يف مكان األسر أو االعتقال، كما يتمكن وقوعه يف األسر وملدة أقصاها أ

  .الت و البطاقات والطرود الربيديةمن احلق يف املراس
وبعد استقرار األسري أو املعتقل يف مكان حجزه فإنه جيب معاملته معاملة إنسانية يف كل 

 من االتفاقية 139 إيل 80 من االتفاقية الثالثة واملواد 108 إيل 13وقات طبقاً للمواد من األ
ضه ألي فعل أو إمهال عدم تعرالرابعة ، إن جمموع هذه النصوص تضمن للمعتقل واألسري 

ية مسالمته البدنية من ضرب أو تعذيب أو لتجارب علبضرار غري مشروع يتسبب يف اإل
نوية بالسب أو عرضه لفضول اجلمهور مباشرة أو بواسطة وسائل وكذلك األضرار املع

 له توفري وسائل احلاجزة  مع حقه يف إلزام الدولة )∗(اإلعالم املدنية أو املسموعة أو املكتوبة
 أفراد القوات ة معيشىالعيش املقبولة من مأكل ومسكن وملبس تكون يف نفس مستو

 املنظمة أو اهليئة أو معتقال لدىاألسري ال يعترب أسرياً املسلحة للدولة احلاجزة ألن املعتقل أو 
العسكرية اليت  هو بني يديها بل هو  أسري أو معتقل لدي الدولة اليت تتبعها تلك اهليئة 

مة اهليئة العسكرية وأنه يف العسكرية وهلذا ال جيوز أن يعترب مركزه القانوين أنه يف خد
  .املعنوية  أدىن منها يف احلقوق املادية ومستوى

ذا مت اعتقاهلم أو ق يف اإلفراج عنهم ساملني حبيث إاألسرى احلكما يثبت للمعتقلني و
أسرهم وهم مصابني نتيجة األعمال احلربية أو ملرض أمل م فإنه يستوجب إسعافهم وبعد 

 الدولة احملتلة ى غاية شفائهم ألن وضعهم لدالرعاية الصحية يف املستشفيات إىلذلك مشلهم ب

                                                           
لقد ثارت ضجة إعالمية كبرية عندما استظهرت وسائل اإلعالم العراقية بعض األسرى الغربيني لد يها عرب شاشات - )∗(

يف اإلتصال بالعامل التلفزيون و اعترب ذلك تشهريا م خمالف التفاقية جنيف الرابعة لكن العراق فسر ذلك بأنه متكني حلق هؤالء 
  .اخلارجي 
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 غاية انتهاء احلاجة ألسرهم أو اعتقاهلم وذلك باإلفراج عنهم مىت انتهت العمليات ؤقت إىلم
  .احلربية بني الدول 

 يف وغالباً ما يعرب عن هذا احلق يف اإلفراج بعمليات تبادل األسرى إن هذا احلق يعترب
ملسؤولية الدولية عن   إذا مت خرقه فإنه حيملها ا)1( عائق الدولة احملتلةاحلقيقة واجبا يقع على

  . استمرار معاناة املعتقل أو األسري
 كما يستفيد املعتقل واألسري من حق اإلفراج حىت قبل انتهاء العمليات احلربية وذلك -

قابل تعهد أو وعد م من االتفاقية الثالثة 21حتت نظام اإلفراج املشروط املنصوص عليه باملادة 
 معينة وهي غالباً ام بأعمال حمددة أو باإلقامة يف أماكنيقدمه املعتقل أو األسري بعدم القي

استفاد إذا ووعود حتد من حقوقهم أو حريام العامة واليت جيب التقيد ا فيما تعهدات 
 جيوز أن يكون مبقابل مايل كما هو احلال  الذي ال)1( املعتقل أو األسري من اإلفراج املشروط

  . يف شأن القوانني الداخلية 
الدولة اليت  دولة جنسية املعتقل واألسري املفرج عنه أو ج املشروط يفرض علىفراإن اإل

 عن مطالبه بالقيام لصاحلها بأي تلتزم باالمتناعأن ن مل يكن من رعاياها تقيم فوق إقليمها إ
   .ا بعدم القيام أعمال أو تقدمي خدمات مما تعهد

 من االتفاقية الثالثة 109يه باملادة كما قد يكون اإلفراج العتبارات صحية املنصوص عل
  لوضعه كمعتقل أو أسري إذا كان ال األسري و يصبح وضعة الصحي غري قابلضعندما مير

كان احتجازه خالل مدة سنة غري أنه إذا كانت األعمال احلربية مازالت مبيرجى  شفائه 
 ه ال جيرب على العودة إىلاندائرة يف دولة احملتجز الذين يستفيد من اإلفراج العتبارات صحية ف

  .)2(دولته بل يستفيد من اإلفراج لدولة حمايدة
ويف احلقيقة فإن احلق يف االعتقال واألسر الذي يثبت للدول املتحاربة هو حق مؤقت 

 احلق معها وهلذا فإن ما إذ زالت هذه الضرورة فيسقطأ همرتبط بالضرورة واحلاجة حلجز
، مما ينشأ  عن اية الضرورة واحلاجة للحجزة تعرب يف احلقيقحاالت التعهد أو املرض

                                                           
  .416 ص املرجع السابق،: رشيد محد العرتي/  د - )1(
 .135 ص  املرجع السابق،: حممد فهد الشاللدة/ د  - )1(
  136ص : نفس املرجع  - )2(
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 اإلفراج وان الدولة إذا تعسفت يف رفض ذلك من املطالبة باستفادته  حقريللمعتقل واألس
  .تقوم مسؤوليتها عن خرق أحكام القانون الدويل اإلنساين

 من  نظام األسرىتقلني من املدنيني خيتلف نوعاً ما عنغري أن النظام القانوين للمع
كونه أقل صرامة من ب يف أن نظام املعتقلني املدنيني يتميز ،العسكريني  ومن يف حكمهم

ضع هلا األسرى ، وان املتعلقني هلذا السبب يتمتعون حبق إدارة ممتلكام خياألحكام اليت 
الشخصية ، واحلياة األسرية للمعتقل أكثر يسرا إذ ميكن هلم طلب اعتقال أطفاهلم معهم إذا 

وكذلك بالنسبة للعمل ، بينما ال ميكن إجبار املعتقلني العمل , كن هلم عائل غريهم مل ي
   . )1(داخل املعتقالت فإنه جيوز ذلك بالنسبة لألسرى ما عدى بالنسبة للضباط منهم

  

مدى ترتيب المسؤولية الدولية للعراق عن : الفرع الثالث
بعد ممارساته في األسر واالعتقال خالل فترة االحتالل و

 التحرير 
 

راد من اجليش والشرطة ـاعتقال أفو إذا كـانت مسؤولية العراق عن أسـر
ون ـقاً يف إطار قانـني واألجانب يف الكويت عند غزوها يشكل له ذلك حـواملواطن
رف اللجنة  فإن الطريقة اليت مت ا االحتجاز قد مت إدانتها من طJus ad bellumاحلرب 

اليت أعدت حوصلة خاصة  سوداء عما اقترفته القوات املسلحة  األمحر الدولية للصليب
 الن العراق العراقية ، ففي تقرير أعد مباشرة عقب خروج القوات العراقية من الكويت نظراً

  .  احلالة اإلنسانية ا ىاألمحر الدويل الدخول للكويت واالطالع علرفض دائما للصليب 
ثار للمعامالت ات قتل وتصفيه مجاعية وكذلك آعمليثار لأن التقرير أشار إىل وجود آ

السيئة من حاالت التعذيب وجري قصري وختريب للممتلكات اعتربها التقرير خمالفات 
وين للجنة  لسان عضو القسم القاننيف الثالثة والرابعة كما جاء علىخطرية التفاقيات ج

ثور فقط بالنسبة لطريقة وأن مسؤولية العراق الدولية ال ت، )2( األمحرالدولية للصليب

                                                           
اجلزائر والتوزيع،الشركة الوطنية للنشر " االحتالل احلريب وقواعد القانون الدويل املعاصر  " :مصطفي كامل شحاتة/ د  - )1(

شيد محد العرتي، املرجع  ر/ د - وأنظر يف تفاصيل أخرى عن املعتقلني من املدنني حسب فئام الثالثة  213 ص 1981
  .35- 27 ص السابق،

 
(2)  -   Jean – Philippe Lavoyer Op Cit , P: 240 .  
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ة ألعمال القتل اجلماعي والتعذيب، بل حىت بالنسبة للحاالت بالنسبواالعتقال واألسر 
 العسكريني فلم ميكنهم من حقهم يف االتصال ألنه تكتم عن اعتقال املدنيني وأسر، األخرى

قيات بأهلهم وإعالمهم بأماكن تواجدهم كما مل يلتزم بالواجب الذي تفرضه عليه اتفا
جنيف الثالثة والرابعة من إعداد بطاقات وقوائم وتبليغ الوكالة املركزية لالستعالمات طبقا 

 من االتفاقية الثالثة وإذا مت جتاوز هذه املسائل من خرق قواعد القانون الدويل 123للمادة 
ة تطبيق اإلنساين فيما يتعلق مبرحليت بداية احلجز ، واحلجز نفسه ألن العراق رفض منذ البداي

كر ن أساس أم أسرى حرب ألنه أوالرابعة عليهم وعدم معاملتهم علىاتفاقية جنيف الثالثة 
 إعالنه الوحدة معها وضمها له كمحافظة مثمنذ البداية الشخصية القانونية لدولة الكويت 

من حمافظات إقليمه فإنه اعترب األسرى واملعتقلني عراقيني خاضعني للقانون الداخلي وال 
ق عن األسرى واملعتقلني ـر اإلفراج الالحـوهذا ما فس )1(تمتعون مبعاملة األسرىي

ا العربية ممن اعتقلهم ـات األخرى السيمـالغربييندون األسرى واملعتقلني من اجلنسي
  .)∗(د غزوهاـويت عنـبالك

 املترتبة عن األعمال غري ليج الثانية  وبطالن كل اآلثارلكن بعد انتهاء حرب اخل
إقليمها وسكانه واعتراف شروعة للغزو وعودة احلكومة الكويتية ملمارسة سيادا على امل

 وقف إطالق النار واية احلرب فإنه مل تصبح له 1991العراق بذلك عقب إمضاءه يف فرباير 
د حل مصريهم الذين جيهلمائة  الستة  احتجاز املعتقلني الكويتينيرارمتحجة قانونية يف اسأي 
عسكري أسري  6000 أن العراق أفرج عن ذلك العراق أنكر وجود هم لدية  نأ بل اآلن

 ني اإلفراج عن املعتقلني من املدنيا لكنه يرفض دائم1991كوييت خالل شهري مارس وابريل 
هلذا فإن الشكوك كبرية أن  . إن كانوا قتلوا من طرفههمني الستمائة وحتديد مصريالكوتي

 أملانيا تر خالل احلرب العاملية الثانية اذ أس البولنديني األسرىيكون مصريهم مثل مصري
 الشخصية رفضت اعتبارهم أسرى حرب نظرا لزوال واليت 1940 سنة ريأس 500000

 أسري إحتجزهم 14000القانونية لدولة بولونيا بينما األسرى اآلخرين من البولنديني حوايل 

                                                           
(1)  - Philippe Bretton Op Cit , p: 158 

 عقب االتفاق بني العراق والواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا والسعودية 1991/مارس /07مت ذلك يوم -  )∗(
 . من اتفاقية جنيف الثالثة 118 واملادة 03/03/1991 املؤرخ يف 686والكويت تطبيقاً لقرار جملس األمن رقم 
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لشرطة السياسية السوفياتية  مباشرة اإلحتاد السوفيايت فقد مت تصفيتهم جسديا من طرف ا
1991ومل يعترف بذلك إال سنة بعد أسرهم 

)1(.  
املؤرخ يف  670 مث 13/09/1990 يف  املؤرخ666 إن العراق ورغم القرارات 

 الصادرة عن جملس األمن بشأن املعتقلني 29/10/1990 يف  املؤرخ674 و 25/09/1990
ة الدولية عن حالة اعتقاهلم ومصريهم طبقا التفاقية املدنيني الكويتيني اليت حتمله املسؤولي

مله املسؤولية الدولية د بشأم أي تعاون أو توضيح مما حيجنيف الرابعة ، إال أن العراق مل يب
 78 و 77 و 76 من اتفاقية جنيف الرابعة واملواد 53 و 49 و 47 و 33طبقا ألحكام املواد 

 املتعلقة حبماية النساء واألطفال باعتبارها قواعد 1977من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة 
  .راق الذي مل يوقع على الربوتوكولعرفية ملزمة للع

 حيث بعد فترة سكوت وانتظار فإن جملس األمن ذكر العراق مرة أخرى باملسائل 
 ألجل 02/03/1991 املؤرخ يف 686املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين السيما يف قراراته رقم 

 03/04/1991 املؤرخ يف 687 وكذلك يف القرار إلفراج عن املعتقلني واألسرى الكويتينيا
  . )2(فإنه ألزم العراق باالمتثال ملساعي اللجنة الدولية للصليب واهلالل األمحر
 تتعلق حبالة 45/170كما أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أصدرت توصية حتت رقم 

ت العراق مسؤولية ذلك طبقا ملبادئ القانون الدويل اإلنساين حقوق اإلنسان يف الكويت محل
 دولة ومل يعارضها إال العراق 144وقد مت التصويت على هذه التوصية باإلمجاع من طرف 

لتحميل العراق وحده، مما يعطى هلذه التوصية ولقرارات جملس األمن قبلها قوة قانونية كبرية 
  .ده مببادئ ومواثيق القانون الدويل اإلنساين املسؤولية الدولية عن خرقه وعدم تقي

 مردود عليه بالوثائق إن إنكار العراق لوجود أي معتقلني أو أسرى لدية من الكويتيني
اليت خلفها جيشه عقب خروجه من الكويت اليت تثبيت أن األسرى واملعتقلني رحلوا بأمر 

ون ومعسكرات موجودة يف السلطات العراقية يف الكويت خالل فترة االحتالل إيل السج
، إضافة إيل شهود عيان كويتيني كانوا موجودين يف سجون )3( البصرة وميسان وبغداد

                                                           
  .1991 / 10 / 08 بتاريخ (Le Monde )أنظرا جريدة  - )1(

(2)- Luigi condorelli " Le droit humanitaire dans la crise et la guerre du golfe" in/ 
aspects juridiques de la crise et de la guerre du golfe OP CIT , P: 201  

 .289 – 284 ص ،املرجع السابق: حسني عيسى مال اهللا - )3(
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نوب عقب حترير اجلجنوب العراق وجرى إطالق سراحهم من جانب الثورة الشعبية يف 
 الثورة الشعبية اجلنوبية الكويت أكدوا بقاء أسرى ومعتقلني آخرين لدى العراق مل تتمكن

  . )1(هماحرق صإطال
كما أن هناك دليل آخر يفند مزاعم العراق يتعلق هذا الدليل بعدم التزام العراق بأحكام 

 من اتفاقية جنيف الرابعة اللتني تلزم العراق 133 من اتفاقية جنيف الثالثة و 119املواد 
ي حبث  تثبت قيامة بأالعراق مل يبد أي حسن نية من قبلهبالبحث عن احملتجزين لديه لكن 

أو حتريات عنهم بل أنه مل يسمح بذلك للجنة الدولية للصليب واهلالل األمحر القيام 
  .مبعرفتهـا ووسائلها اخلاصة بذلك 

كما رفض العراق التعاون مع دولة الكويت بعد انتهاء أعمال احلرب بينما يف البحث 
ما تطبيقاً هشكيلها بينعن هؤالء املفقودين بواسطة اللجان املشتركة اليت طلبت من العراق ت

تشكل باالتفاق بني الدولة احلاجزة والدولة اقية الرابعة اليت تنص على أن  من االتف133ملادة 
  .)2(ان للبحث عن املعتقلني املفقودين بعد انتهاء األعمال العدائية أو االحتاللجلاملعنية ، 

لشأن إمنا بسبب ختوفه من إن رب العراق من حتمل التزاماته الدولية حبسن نية يف هذا ا
  .اكتشاف احلقيقة

 من اتفاقية جنيف الرابعة تسمح 149 من اتفاقية جنيف الثالثة و 132كما أن املادتان 
للدولة املتضررة من خرق الدولة املعتدية اليت ترفض تشكيل جلنة مشتركة للبحث عن 

ظر يف االنتهاكات وهو ما أن تطلب الدولة املتضررة تشكيل جلنة حتقيق دولية للن. املفقودين
 مبعية أعضائها اآلخرين 1994/ 01/07مت فعال إذ أمكن اجتماع اللجنة حبضور العراق يوم 

من الكويت واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية 
سبب بان شكلياً فقط وممثل اللجنة الدولية للصليب واهلالل األمحر ، لكن اجتماعها هذا ك

 لكن أمام )3(متسك العراق مبوفقة الرافض االعتراف بوجود أي أسرى أو معتقلني لدية
 أمريكي عليها واحتالهلا –ليها وضعية دولة العراق بعد العدوان ألجنلو التطورات اليت آلت إ

أصبح الكالم عن تشكيل جلنة مشتركة أو جلنة حتقيق دولية حول موضوع املعتقلني 
                                                           

   .36 ص ،املرجع السابق: صادق سعد حمروس/ د   - )1(
   .479 – 478 ص – املرجع السابق – محد العرتي رشيد  - )2(
 42املرجع السابق، ص: صادق سعيد حمروس / د - )3(
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 بدون جدوى، خاصة بعد تفريغ السجون واحملتشدات العراقية من األسرى الكويتينيو
ر ثغليها ودخول العراق يف املرحلة احلالية مرحلة احلرب األهلية من باا الواسع ، فلم يعاش
هم مما يؤكد التخوف الذي كان موجوداً وأن مصريهم هو يف حكم األسرى ى أي منعل

 بقتلهم مباشرة بعد ف ومل يعتر1940 االحتاد السوفيايت سنة البولنديني الذي أحتجزهم
  . سنة50أسرهم إال بعد 

تعويض الكويت وأهايل إذا كانت تسقط بعد  العراق علىغري أن املسؤولية الدولية 
 03/04/1991 املؤرخ يف 687 من قرار جملس األمن رقم 30طبقاً للفقرة املفقودين هؤالء 

مكانية  الدولية اجلنائية فإن يف األفق إ، أما من جهة املسؤوليةمن جهة املسؤولية املدنية
 االنتهاكات عن ممن تثبت مسؤوليتهم )∗(حماكمة أركان النظام العراقي والقادة العسكريني

اخلطرية لقواعد القانون الدويل اإلنساين باعتبارهم ارتكبوا جرائم حرب طبقاً ألحكام 
ة يف نورمبورح  للمحكمة العسكرية الدولييلنظام األساساتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ول

 املؤرخ يف 95/1ها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم نتبتاليت والقواعد اليت أقرا 
 م جرائم احلرب واجلرائم ضد واتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بعدم تقاد11/12/1946

  .26/11/1968 املؤرخ يف 2391 رقم  بقرار اجلمعية العامةةاإلنسانية الصادر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . بعد استسالم الكثري منهم والقبض على بعضهم - )∗(
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 إصالح األضرار الالحقة بالكويت كجزاء عن  :المبحث الثالث
 .المسؤولية الدولية للعراق 

 

يف هذا املبحث إصالح صور إصالح الضرر يف مطلب أول ويف مطلب ثاين نتناول نتناول 
  .تطبيقات إصالح الضرر يف القانون الدويل على العراق

طلب ثالث األجهزة الدولية املكلفة بإصالح الضرر الذي حلق بالكويت نتيجة الضرر ويف م
  .العراقي

  

 إصالح الضرر الناتج عن المسؤولية الدولية  :المطلب األول
 :في القانون الدولي 

 

سؤولية العراق الدولية الكاملة عن سلوك غزو دولة الكويت وما نتج عن مبن القول إ
 وكذلك املقيمني على إقليمها الكويت ومواطنيها و باقي ة دولعلىمن أضرار خطرية ذلك 

 إن مل يترتب عن ذلك جزاءاً رينظت جمرد ملمتلكات العامة أو اخلاصة ، يبقىعلي األموال وا
  .ينال الشخص املسئول عن تلك األضرار

ها من اخلطورة الكبرية حىت  دولة الكويت كما سبق حتديدإن املمارسات العراقية على
 جرائم حرب ضد اإلنسانية يعاقب عليها مبوجب قواعد املسؤولية اجلنائية الدولية اصبجت

  .ة األضرارف كاكما يترتب عن ذلك مسؤولية مدينة دولية جلرب
 اختالف هل يكون ذلك موضوعأن حمل املسؤولية اجلنائية لتوقيع العقاب اجلزائي هو 

  .؟ الطبيعي ممثل الدولة أم كالمهاة أم ضد الشخص يف الدولضد الشخص املعنوي ممثال
كشخص معنوي فقط ئية للدولة ا إن الرأي يف ذلك بني قائل حتميل املسؤولية اجلز

 املمثلني نيلدولية يف حق األشخاص الطبيعيلئية اب املسؤولية اجلزيخر يقول بترتورأي آ
ما يتالءم مع للدولة فقط وهناك رأي ثالث يقول بتحميل كليهما املسؤولية اجلزائية كل في

طبيعته ، لكن وإن كنا نرى سداد الرأي األخري إال أنه يف النهاية عندما حنمل الدولة 
  . شعبها بصورة غري مباشرةزاءات اجلنائية فإن ذلك ينعكس علىكشخص معنوي بعض اجل
 املالئمة حلالة حرب اخلليج الثانية هي ما ميكن أن يوقع من اجلزائيةوهلذا فإن املسؤولية 

ظام العراقي ممن أعطوا األوامر ب بدين عن طريق احملكمة اجلنائية الدولية لرموز النعقا
  الكويت واملمارسات اليت ارتكبت الحقاً خالل فترة االحتالل ، وهو األمر الذي بإجتياح
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 حماكمة قادة العراق السابقني عن جرائم  بل أصبح ذلك غري ممكن بعد،مل حيصل حلد اآلن
يباً حملاكمة دولية ترتوتنفيذ أحكام باإلعدام ضدهم فلم يعد ممكن تقدميهم   هلمداخلية نسبت

للمسؤولية الدولية اجلزائية إال إذا اقتصر األمر على من تبقى مننهم على قيد احلياة ألن هناك 
  .موقف دويل كبري يرفض تنفيذ أحكام اإلعدام يف حق الباقي من قادة النظام العراقي السابق

ة الدولية املدنية فإن ال يوجد خالف علي حتميلها للدولة املعتدية يف أمواهلا أما املسؤولي
 الطبيعيون هذه املسؤولية يف أمواهلم اخلاصة إال إذا متت  حيمل األشخاصوعائداا وال

  .مصادرا بعقوبة تبعية عن عقوبة جنائية أصلية
ها دون قادا احلاكمني شخص معنوي املسؤولية الدولية املدنية وحدكأن حتميل الدولة 

وقت ارتكاب الفعل الضار مالئم لطبيعة األضرار املرتكبة وحجم التعويض الكبري الذين ينتج 
 وحدها الكفيلة بتغطية التعويضات وأن الذمة املالية ذلك ألن الذمة املالية للدولة هيعن 

  . مهما كانت ضخمة قد ال تقوى على تغطية التعويضاتلألشخاص الطبيعيني
الدويل من دول  املسؤولية الدولية ألحد أشخاص القانون قدتعانا فاملبدأ أنه كلم

ذلك ، لدولة املضرورة املطالبة بتزام بإصالح الضرر وحق ا عن ذلك إلومنظمات دولية ينشأ
 العمل بقاعدة إصالح الضرر كقاعدة عرفية دولية فرض وقد أستقر العمل الدويل على

 يف قضية " Max Hubert )1(ماكس هوبر"ل ما قرره احملكم تطبيقها القضاء الدويل مث
بريطانيا ومطالبتها إسبانيا فيما أصاب مواطنيها من أضرار يف املنطقة اإلسبانية مبراكش سنة 

  . إذ مت إلزام إسبانيا إصالح الضرر عن طريق التعويض 1925
يف حكمها وقد أكدت احملكمة الدائمة للعدل لدويل نفس حكم احملكم ماكس هوبر 

 1928 وكذلك سنة Chorzow فيما عرف بقضية مصنع شوروزو 1927الصادر سنة 
عندما أكدت نفس احملكمة بصدد القضية السابقة أن إصالح الضرر هو األثر الذي جيب 
ترتيبه عند ثبوت املسؤولية الدولية وذلك بالعمل على إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل 

عويض ن ذلك ممكناً عن طريق التعويض العيين أو دفع تع كلما كاارتكاب الفعل غري املشرو
  غري ممكن وهذا دون حاجة للنص على كان هذا األخريمايل يناسب التعويض العيين إذا

  . ول مع الطرف املضرورؤذلك يف االتفاقيات اليت تربط الطرف املس
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انتهت تلك لما ستقر عقب احلروب اليت عرفها العامل أنه ككما أن العمل الدويل إ
 ترتب عنهما نيتالثانية اللي وأد احلرب العاملية األوىل احلروب تربم اتفاقيات سالم سواء بع

 مع حتميل أملانيا املسؤولية عن األعمال غري املشروعة املنسوبة إليها وإلزامها تبعا لذلك
  .)1( اب الدول األخرى ورعاياهاحلفائها بإصالح الضرر الذي أص

رار العمل بقاعدة إصالح الضرر عن طريق التعويض املايل خاصة فإن الستقونتيجة 
 ترتيب هذا االلتزام بإصالح الضرر من قبل الدولة املعتدية علىوا عمجفقهاء القانون الدويل أ

  .)Arechaga )2 وأرشاجا Oppenheimومن الفقهاء الذين يأخذون بذلك الفقيهني أوبنهامي 
 ويل حول املسؤولية الدولية قد اعدة فإن جلنة القانون الدذه الق ونتيجة لشيوع العمل

 1981 سنة 33أشارت إليها يف خمتلف املشروعات اليت قدمتها ذا الصدد خاصة يف دورا 
إصالح الضرر  املسؤولية الدولية هو نون الدويل على القابقررهأن االلتزام األساسي الذي 

ض العيين مث التعويض املايل عند تعذر التعويض العيين  ما كان عليه أو التعويبإعادة احلال إىل
  . الترضية باالعتذار واالعتراف بعدم مشروعية العمل  طريق أو عن

  

إصالح الضرر بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل : الفرع األول
  :العدوان أو التعويض العيني كجزاء للمسؤولية الدولية 

 

قانون الدويل على أن األثر الذي يترتب هو  للجنة ال43لقد نص مشروع املادة 
 ما كان عليه قبل العدوان هو الذي جيب تطبيقه إذا التعويض العيين أو إعادة الوضع إىل

  : توفرت الشروط التالية 
 وفاة شخص معتقل أو أسري نتيجة التعذيب لةان يكون ذلك غري مستحيل ماديا ، كح أ–أ 

رقتها أو أكلها أو أصبحت غري صاحلة ملا هي خمصصة حأو حالة تبديد أموال متت سرقتها ك
  .له من أوجه االستعمال 

لي إخالل بالتزام  ما كان عليه الوضع قبل العدوان عإعادة احلال إىل أال ينطوي فرض –ب 
  .مرة من قواعد القانون الدويل ناشئ عن قاعدة آ
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اب الفعل غري املشروع  ما كان عليه الوضع قبل ارتك أال يشكل فرض إعادة احلال إىل–ج 
عبئاً ال يتناسب البتة مع الفائدة اليت ستعود علي الدولة املضرورة أي أن يكون هناك تناسب 

  .بني التعويض العيين والفائدة اليت جتنيها الدولة املضرورة من ذلك 
قالل ديدا خطرياً لالستما كان عليه الوضع إىل  أال ينتج عن فرض إعادة احلال –د 

للدولة املعتدية شريطة أال يترتب نفس الضرر للدولة املضرورة إن مل ي أو االقتصادي السياس
الً يف كل احلاالت للدولة املعتدية أو هديد باخلطر حاصتعوض عيناً ، أي انه إذا كان الت

خطأ من ستفيد من القيد طبقا لقاعدة ال يستفيد املت دولة املعتدية الللدولة املضرورة فإن ال
  .خطئه 

عذراً للتهرب من " د –ج "تخذ القيدين الواردين بالبندين لكن ونظراً ألن الدول قد ت
 التعويض يف  ذلك من فائدة تؤِثرها على ما كان عليه قبل العدوان ملا هلا إرجاع احلال إىل

ية  من مشروع جلنة القانون الدويل لقانون املسؤول52ن املادة تالله فإاملايل كأمهية إقليم مت اح
 اجلزاء الدويل بأنه ال يعمل حبكم نفيذبت الثغرة اليت ميكن اإلفالت منها الدولية سدت هذه

 كلما كان الفعل غري املشروع الذي قامت به الدولة املعتدية 43البندين ج و د من املادة 
  .)1( يشكل جناية دولية

 ناشئة من طبيعة التعويض العيين مستحيالً استحالة ماديةاليت يصبح بعض احلاالت ويف 
 أو وفاة األشخاص أو اعتقاهلـم الشيء املعتدى عليه نفسه كهالك الشيء غري املثلي

تعذيبهم حبيث ال ميكن استرداد ذلك الشيء بذاته و ال مبثله وال ميكن رد الشخص للحياة و
  .باألسر أو االعتقال غري القانوينبعد وفاته أو استرداد أيام حياته اليت قضاها 

 مل تكن االستحالة مادية بأن أمكن استرداد الشيء ذاته أو مثله فإن شرط أما إن
االستحالة املادية ال يتوفر و ال ميكن تطبيق التعويض املايل و ذلك مثل حالة استرداد الذهب 

 من معاهدة السالم لسنة 75و األشياء ذات القيمة التارخيية و الفنية من إيطاليا مبوجب املادة 
1947
)2(.  

                                                           
  .749 - 748املرجع السابق، ص : إبراهيم الدراجي/ د – )1(
عة اإلسالمية و القانون الدويل  دراسة مقارنة يف الشري– ن الدويلحق االسترداد يف القانو " : صالح عبد البديع شليب/د -  )2(
 .283ص -1983  رسالة دكتوراه جامعة عني مشس، القاهرة،،"ية و إسرائيلقة بني الدول العربتطبيق مبادئه يف العالو



 -299-

عندما توجد نصوص قانونية داخلية فإن املقصود منها هو ا االستحالة القانونية  أم
از قوة الشيء املقضي فيه و ال ميكن حكالدستور أو القانون اإلداري أو حكم قضائي ائي 

نتيجة لذلك إرجاع احلال إىل ما كان عليه قبل الفعل املشروع لعدم جواز إلغاء النص 
 إمكانية تطبيق االسترداد عي اإلداري أو احلكم القضائي رغمالدستوري أو النص التشري

  .مادياً
إن االستحالة القانونية إن كان جيوز العمل ا يف إطار املسئولية عن األعمال غري 
املشروعة الداخلية إال أنه ال ميكن االحتجاج ا دولياً لوجود مبدأ مسو القانون اخلارجي عن 

  و أن الثابت يف القانون الدويل أن الدولة )∗( تشريعات الدولالقانون الداخلي يف كثري من
ال تستطيع أن تتذرع بقوانينها الداخلية حىت و لو كانت دستورية للتهرب من تنفيذ التزام  
دويل ناتج عن عملها غري املشروع ، بينما ميكن للدول أن ترفض تنفيذ التزامات دولية إذا 

لك لكن شرط أال تكون هذه االلتزامات الدولية نتيجة كان قانوا الداخلي ال يسمح بذ
  . املشروع بل االلتزام الدويل ناتج من القانون مباشرةً لعملها غري

من املادة ) د( و) ج( وعليه فإنه إذا توفرت االستحالة املادية أو توفرت شروط الفقرتني 
 جيوز فرض 44ه طبقاً للمادة  من مشروع جلنة القانون الدويل لقانون املسئولية املدنية فإن43

تعويض مايل كجزاء للمسئولية الدولية ، كما جيوز ترتيب التعويض املايل إذا تنازلت الدولة 
  .املضرورة عن حقها يف التعويض العيين طواعية نتيجة اتفاقات سياسية

والتعويض املايل ميكن أن تطالب به الدولة املضرورة مباشرة وذلك هو األصل لكن ال 
د ما مينع األفراد أن يطالبوا بالتعويض املتعلق م بأنفسهم كما حصل يف التعويضات يوج

  .الليبية لضحايا حادثة لوكريي
لك عندما يكون وقد يقترن يف بعض احلاالت التعويض العيين مع التعويض املايل وذ

ع ال إىل ما كان عليه قبل العدوان بصدد ضرر ما مثل حتطيم مصنمستطاعاً إرجاع احل
 فقد طالبت السودان بناء مصنع مماثل وجتهيزه إضافة إىل 1998الشفاء السوداين لألدوية سنة 

تعويض مايل مكمل للتعويض العيين جرباً للضرر املعنوي، أو كاملطالبة من الدولة الغازية 
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االنسحاب من اإلقليم احملتل كتعويض عيين باالسترداد مضافاً له تعويضاً مالياً مكمل عما 
  .اب الدولة املعتدى على إقليمها من ضرر معنويأص

إن تقدير التعويض املطلوب دفعه مسألة يف غاية الصعوبة يف كثري من األحيان ال يتفق 
عليه وهلذا يعهد بذلك إىل جلان فنية مشتركة أو هليئة حمايدة تنشأ هلذا الغرض لتقدير 

ن الدويل يفتقد إىل قواعد دقيقة التعويض العادل عن الضرر املادي واملعنوي ، ألن القانو
 الذي جيب أن يكون تعويضاً عادالً سواء كان تعويضاً )1( لتحديد مقدار التعويض املايل

، 42ما فاا من كسب طبقاً للمادة مادياً أو معنوياً أو ما حلق الدولة املضرورة من خسارة و
  . التعويض عادالً ألطرافه املهم يف كل أحوال وصور التعويض مباشراً أو غري مباشر يكون 

  

 إصالح الضرر بتقديم الترضية كجزاء   :الفرع الثاني
 :للمسؤولية الدولية 

 

إن الترضية تعد الصورة الثالثة للجزاء يف املسؤولية الدولية مبا يتالءم وأمهية االلتزام 
ات الدولية بني موضوع االحتالل فتأيت تتوجياً إلاء الرتاع بني الدول مبا يسمح بعودة العالق

الدول تدرجيياً إىل طبيعتها وإعادة احلال إىل ما كان عليه قبل املخالفة، ذلك أنه حىت ولو مت 
جرب الضرر باالسترداد أو التعويض العيين أو عن طريق التعويض املايل عن الضرر املادي 

 الرتاع واملعنوي ، غري أن رواسب الرتاع تبقى تسمم جو العالقات بني الدول وقد يرجع
مرة أخرى للظهور لسبب أو ألخر ، لكن إذا مت استكمال الصورة الثالثة للجزاء كمرحلة 
ائية لطي الرتاع فالبد من تقدمي الترضية من طرف الدولة املعتدية وقبول الدولة املتضررة 
هلذه الترضية مبا يفيد جرب الضرر بصفة كاملة وشاملة ليس على املستوى املادي فقط بل 

  .على املستوى املعنوية خاص
وتأخذ الترضية أشكاالً عديدة كإعالن عدم مشروعية الفعل وإلغائه ، واالعتذار 

 جزائياً )2( الدبلوماسي ، وحتية العلم ، ومعاقبة األشخاص الذين ارتكبوا الفعل غري املشروع
نها خالل فترة إدارياً وتأديبياً أو شرفياً كتجريدهم من األلقاب والنياشني اليت استفادوا م

  .االحتالل والرتاع كأبطال وطنيني
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إن الترضية كجزاء تعترب مبثابة رد لكرامة الدولة املعتدى عليها واحتراماً هليبتها وهي 
تقترب من نظام إجراءات رد االعتبار يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف القانون الداخلي الذي 

تطبيق كافة مقتضيات احلكم القضائي الذي يستفيد منه الشخص املدان بعد إثبات تقيده ب
جتاه الضحية من دفع كامل ملختلف التعويضات طواعية ومرور فترة من الوقت دون إيدينه 

  .  ارتكابه أي فعل غري مشروع مما هو معاقب عليه
ومن األمثلة يف العمل الدويل على تقدمي الترضية ما قضت به اللجنة املختلطة األمريكية 

 بشأن إغراق السفينة اإلجنليزية املسجلة يف كندا بسبب املطاردة احلارة  1924 الكندية سنة
اليت تعرضت هلا هذه السفينة يف البحر اإلقليمي بغرض تفتيشها للشك يف ريبها ملمنوعات، 
فتم إلزام أمريكا بإعالن عدم مشروعية هذا العمل الذي أدى إىل أضرار مادية قدرا اللجنة 

 أمريكا للحكومة الكندية مع االعتذار عن ذلك إضافة لتعويض قدمتها والرد 25000 مببلغ
أسر قبطان وطاقم السفينة الذين توفوا رغم رفض اللجنة تعويض السفينة ملا كان عليها من 

  .محوالت مهربة من املشروبات الروحية اليت مل يكن يعلم ا طاقم السفينة
 يف قضية كورفو بني بريطانيا و 1949ة وكذلك ما قضت به حمكمة العدل الدولية سن

ألبانيا حيث اعتذرت األوىل عن انتهاك أسطوهلا لسيادة الثانية فاعترب هذا اإلعالن ترضية 
  .)1(مناسبة بدون أي تعويض مايل

ويف قضايا أخرى مت التعبري عن الترضية واالعتذار عن طريق تشييع جنازة الدبلوماسي 
 الذي يسافر منه جثمانه من أسبانيا إىل بلده فيما عرف بقضية البلجيكي عسكرياً حىت امليناء

Borchrave1937للعدل الدويل سنة    كما قضت بذلك احملكمة الدائمة
)2(.  

 وكذلك ما قامت به أمريكا من عقاب لضباطها الذين قبضوا على الدبلوماسي اإليراين 
وهو ما قامت بتلبيته أمريكا نتيجة قيادته لسيارته بسرعة فاحتجت إيران على ذلك رمسياً 

  .اعتذاراً إليران
 من مشروع قانون مسؤولية 45هذه الصور يف تقدمي الترضية نصت عليها املادة إن 

الدول الذي أعدته جلنة القانون الدويل كاالعتذار وعقاب املوظفني تأديبياً أو جزائياً ، وميكن 
طريق القضاء الدويل بل نتيجة ذا الصدد أن نضيف صورة حديثة للترضية تتم ليس عن 

                                                           
 .410صاملرجع السابق، :  رجب عبد املنعم متويل/د-  )1(
 .757صاملرجع السابق، : إبراهيم الدراجي/ د -  )2(
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اتفاق مشترك مثل ما تسعى إليه فرنسا حالياً مع اجلزائر بإبرام معاهدة صداقة تعرب بواسطتها 
فرنسا بطريقة غري مباشرة عن  إعتذارها عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية الناجتة عن 

ارا صرحيا وتكون بعده اتفاقية ن تعلن فرنسا اعتذأاجلزائر تطالب استعمارها للجزائر بينما 
الصداقة تتوجيا لرجوع احلالة إىل ما كانت عليه قبل االحتالل و هو األمر الذي جيب على 
اجلزائر وفرنسا دراسته بدقة حىت تضمن حقوق الدولة اجلزائرية و كذلك حقوق املواطنني 

سئولون الفرنسيون اجلزائريني الذين كانوا من ضحايا تلك اجلرائم وكذالك حىت يستفيد امل
  .من العفو املعنوي واألخالقي عما أرتكب يف اجلزائر من جرائم  

إنه من الواجب التذكري أن الترضية اليت قد حتصل بني الدول نتيجة أعمال تكيف على 
أا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية فإن مت ذلك بني الدول سواء اقترن بتعويضات مالية 

أمام القضاء الوطين ألي من إذا متت متابعتهم لمسئولني عن هذه اجلرائم ل بالنسبةأم ال فإنه 
الدولتني أو أمام احملكمة اجلنائية الدولية فإنه ال ميكنهم التمسك بالترضية اليت متت ألن هذه 

الذي قد يتضمنه نص الترضية واالعتذار حىت اجلرائم ال تسقط بالتقادم و ال بالعفو الشامل 
  .ولو كان اتفاقيا

  

 إصالح الضرر الذي لحق بالكويت نتيجة  :المطلب الثاني
 :  خالل فترة اإلحتاللالغزو و الممارسات العراقية 

 

إن إجبار العراق على اخلروج من الكويت و إخالءه منها قد مت نتيجة استعمال القوة 
ية نظراً لتكييف العسكرية تنفيذاً اللتزامه القانوين األساسي املترتب عن انعقاد مسؤوليته الدول

السلوك العراقي على أنه عدوان خمالف للقواعد اآلمرة  املستقرة يف القانون الدويل و أنه 
اً ، مما نتيجة لذلك تعترب كل النتائج املترتبة عن ذلك باطله و أن كل أثر ينتج عنها يعد الغي

  .ال إىل ما كان عليه قبل الغزويفرض بالضرورة إرجاع احل
لدويل فرض بالقوة العسكرية  إاء االحتالل العراقي للكويت تطبيقاً لقرار  وأن اتمع ا
 الذي تضمن مطالبة العراق سحب قواته 02/08/1990 املؤرخ يف 660جملس األمن رقم 

، ول تسوية خالفاته مع دولة الكويتفوراً وبال شروط و البدء حاالً يف مفاوضات مكثفة ح
ت على العراق عن طريق ما أمسي بلجنة العقوبات وهيئة كما قرر جملس األمن تسليط عقوبا

  .أخرى مسيت بلجنة التعويضات
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لكن هذا اإلجراء وحده مل يكن كافياً إلصالح كافة األضرار اليت حلقت الكويت، فبعد 
استرجاع اإلقليم الكوييت من العراق وإاء احتالله له ظهرت أضرار أخرى ناجتة عن الضرر 

الحتالل ذاته وهذا كما سبق أن تطرقنا إليها سواء فيما يتعلق باألشخاص األساسي املتعلق با
واملمتلكات أو بالبيئة ، فإن اتمع الدويل ممثالً يف هيئة األمم املتحدة عن طريق جملس األمن 
قررت أن يقوم العراق بالتعويض املايل عن ذلك والتعويض العيين بالنسبة لبعض األشياء اليت 

بعض السلطات القائمة يف العراق متابعة املسئولني الا، إضافة إىل مطالبة أمكن استرداده
  .)1(العراقيني السابقني عما اقترفوه من جرائم حرب أو تقدميهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية

لقد ضت  األمم املتحدة ذه املسائل باسم اتمع الدويل مثلما حتملت مسؤوليتها يف 
ا عن طريق سلسلة من القرارات اليت أخذا بشأن إصالح الضرر الذي حترير الكويت وهذ

 منه 8 الذي تضمن بالفقرة 1990\10\29 املؤرخ يف 674أصاب الكويت أوهلا القرار رقم 
تذكري العراق مبسؤوليته القانونية الدولية عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تنشأ فيما 

 من القرار دعوة 9، ويف هذا اإلطار تضمنت الفقرة يتعلق بالكويت نتيجة غزوه واحتالله 
ا من رعايا وشركات مجع الدول املتضررة سواء مباشرة أو عن طريق أشخاص تابعني هل

  . كافة األضرار اليت أصابتهم للمطالبة بالتعويض املايلمعلومات عن
راق من  قرر مبوجبه إعالن قبول الع02/03/1991 الصادر بتاريخ 686رقممث جاء القرار 

حيث املبدأ مسؤوليته عن أية خسارة أو ضرر ناتج عن غزو الكويت واحتالله كشرط 
إلعالن وقف إطالق النار من قبل دول التحالف بعد حترير الكويت وهو ما حصل فعالً 

  . يف الرسالة املوجهة لرئيس جملس األمن 03/03/1991عندما قبل العراق ذلك رمسياً بتاريخ 
 الذي أعلن وقف إطالق النار 5/4/1991 بتاريخ 687 األمن رقم مث جاء قرار جملس

 منه إنشاء صندوق لدفع التعويضات وإنشاء جلنة 18بصفة دائمة وائية كما تضمن بالبند 
  .النفطية لصاحل صندوق التعويضاتإلدارة الصندوق تقتطع نسبة من عائدات العراق 

ن الترتيبات الداخلية سواء على وبعد صدور القرار األخري املهم، جاءت جمموعة م
مستوى دولة الكويت نفسها أو على مستوى منظمة األمم املتحدة، ففي الكويت احملررة 

  لوضع قرارات جملس األمن السيما 27/5/1991صدر مرسوماً تشريعياً مبثابة قانون بتاريخ  

                                                           
  .3 ص 3/3/1991 بتاريخ 5444 عدد ،أنظر جريدة األنباء الكويتية  -  )1(
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 العدوان العراقي األخري منه موضع التنفيذ وذلك بإنشاء هيئة لتقدير التعويضات عن خسائر
مسيت اهليئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي وهي تابعة لس الوزراء 
الكوييت ويرأسها قاضي مما جيعلها جلنة إدارية ذات اختصاص قضائي ألن قانون إنشائها جيعل 

  .)1( قراراا ائية ال جيوز الطعن فيها أمام القضاء بأي طريقة
 منه حيظر على املتضررين اللجوء 1النص الذي ينظم هذه اللجنة يف املادة هذا وأن 

مباشرة إىل صندوق التعويضات الدويل إال عن طريق احلكومة الكويتية اليت متكن املتضررين 
من التعويضات املستحقة عن طريق وزارة املالية الكويتية اليت ال تلتزم بدفع التعويضات إال 

 حيصلها صندوق التعويضات الدويل مما يعين أن الدولة الكويتية غري يف حدود املبالغ اليت
  .ضامنة للوفاء بالتعويضات ملستحقيها

إن النص الكوييت الذي نظم عملية التعويضات يفسر على أنه جعل حق املطالبة ذه 
التعويضات مكفول للدولة وحدها دون األفراد واهليئات مما يفترض معه أن تلتزم الدولة 

كويتية تعويض املضرورين بغض النظر عن كل االحتماالت ، مادام أا ذا النص حجبت ال
، كما يطرح السؤال عن مدى سريان هذا النص )2(األفراد من طلب التعويضات مباشرة 

  الداخلي على األجانب املتضررين ؟
 أوكلت ن النص ال خيلو من إجيابية يف عملية تنظيم التعويضات اليتلكن وباملقابل فإ

  .للدولة ألن األفراد العاديني ال يقوون مبفردهم على ضمان حقوقهم يف التعويض من العراق
 على املستوى الدويل فقد 687رقم القرار  أما اإلجراءات التنفيذية لقرار جملس األمن 

ة له متثلت يف وضع اآلليات والتفاصيل إلنشاء صندوق التعويضات وتشكيل اللجنة اإلداري
 يتضمن 20/5/1991 املؤرخ يف 692 رقم  عملها، وقد أصدر جملس األمن القراروطريقة

 الذي 2/5/1991 املؤرخ يف 22559املصادقة على تقرير األمني العام لألمم املتحدة رقم 
تضمنت فقرته الثانية الترخيص لألمني العام إجراء مشاورات لتمكني الس حتديد نسبة 

                                                           
 جملة احلقوق، جامعة الكويت، العدد األول، ،"ويتالتعويض عن أضرار احلرب العدوانية على الك " :عادل الطبطبائي/ د - )1(

 .20- 15ص ،1991سنة 
غنام حممد غنام / د:  حسب القانون الداخلي الكوييتيف تفاصيل إشكالية إلزام الدولة الكويتية بتعويض مواطنيهاانظر  - )2(
 العدد األول ، جملة احلقوق، جامعة الكويت،"ق اين عليهم منها يف التعويضأنواع اجلرائم املرتبطة بالغزو والتحرير وح"

 .384-380 ص ،1991
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دوق بينما تضمنت الفقرة الثالثة تعيني مكتب األمم املتحدة مستوى مسامهة العراق يف الصن
جبنيف كمقر لس إدارة اللجنة اليت هلا أن تقرر االضطالع ببعض األنشطة يف مكان آخر 

  .غري جنيف كالكويت أو بغداد أو غريها 
أجهزة أقامتها األمم وعليه فقد أصبح موضوع التعويضات العراقية مكفول بواسطة 

  .عمل وفق قواعد حمددة من طرفها وهو ما سنتناوله يف مطلب ثالثاملتحدة ت
  

األجھزة الدولية المكلفة بتنفيذ إصالح األضرار : المطلب الثالث
 .التي لحقت الكويت من الغزو العراقي والقواعد التي تحكمھا

 

  نتناول ذلك يف فرعني خنصص األول لألجهزة والثاين لقواعد عملها 
  

 .جھزة القائمة على تنفيذ جبر الضرراأل: الفرع األول 
 

  :تتمثل هذه األجهزة يف صندوق التعويضات وجلنة  األمم املتحدة للتعويضات
إن صندوق التعويضات كما يظهر من التسمية اليت أعطيت له تابع لألمم املتحدة وهلذا 

خلاصة باملزايا  ا1946 من امليثاق واتفاقية 105فإنه يستفيد من احلماية املقررة طبقاً للمادة 
انات املمنوحة لألمم املتحدة ، وهلذا فإن األموال املودعة ذا الصندوق تعترب أرصدة واحلص

مملوكة لألمم املتحدة لكن ختصص لغرض إنشاءه دون األغراض املتعددة األخرى ، هلذه 
  .اهليئة من حيث املبدأ 

ا كما تتحصن من ومن هذه الصفة فإنه ال ميكن مصادرة هذه األموال أو جتميده
   .)1( إجراءات التنفيذ القصرية اإلدارية أو القضائية  أو التشريعية

 وفقاً لقرار %30إن املوارد املالية للصندوق تقتطع من عائدات العراق النفطية بنسبة 
 وأن هذه النسبة ليست ثابتة بل ميكن مراجعتها حنو 15/8/1991 املؤرخ يف  705رقمالس 

  .)2(قصان حسب الظروفالزيادة أو الن
وأن األموال املقتطعة من العائدات النفطية العراقية املباعة تصب يف حساب خاص فتح 
باسم الصندوق لدى مؤسسة مالية، ذلك أنه فرض على زبائن العراق تسوية املدفوعات 

                                                           
)1(  -Gilles cottereau. OP, CIT , P:108 . 

  .15 ص املرجع السابق،: عادل الطبطبائي/ د - )2(
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كاملة يف هذا احلساب املوضوع حتت حراسة األمم املتحدة وليس حتت تصرف احلكومة 
  .العراقية

 706حيث أن األموال احملجوزة يف هذا احلساب اخلاص طبقاً لقرار جملس األمن رقم 
 وكذلك لتسديد 687من القرار " هاء"يتم ختصيص جزء منها لسداد التعويضات طبقاً للفقرة

 املتعلقة باللجنة اخلاصة إلزالة 687من القرار " ج"النفقات املترتبة عن تنفيذ مضمون الفقرة 
 الشامل التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك نصف نفقات جلنة أسلحة الدمار

ختطيط احلدود بني العراق و الكويت وكل النفقات املترتبة عن استرداد املمتلكات الكويتية 
املصادرة من طرف العراق خالل فترة االحتالل الذي يعد مبثابة تعويض عيين، إضافة إىل 

ية ذائية واألدوية واملواد األولية الضرورية يف إطار ما عرف بعملتسديد مثن شراء املواد الغ
  ".النفط مقابل الغذاء والدواء"

الحظ أن  أموال الصندوق مل ختصص بالكامل للتعويضات بل أضيفت هلا  ومنه ن
مما .أبواب مصاريف أخرى ال تتعلق ا ، بل تتعلق أكثر بالعقوبات املفروضة على العراق

  .وجا عن غرض إنشاءهيعد خمالفة وخر
  ذلك أن قرار جملس األمن رقم )1(قد اعترض متويل الصندوق عدة مشاكل قانونيةو
 قد فرض حظراً اقتصادياً على العراق مبنع الدول من استرياد أي سلع أو منتجات يكون 661

مصدرها العراق ،وقد مت حل هذا اإلشكال بأن رخص  جملس األمن للدول بغرض تنفيذ 
 إبرام صفقات لشراء النفط العراقي لكن هلذا الغرض فقط مبعىن أن تكون 706م قراره رق

 مليار دوالر وكان 1,6-الكميات املباعة بالقدر الذي يفي باحلاجيات السابقة املقدرة مببلغ
  . أشهر تتم مراجعته 6يف كل مرة حيدد برنامج للمبيعات ملدة 

وق فكانت يف رفض العراق إبرام أي أما املشكلة الثانية اليت اعترضت متويل الصند
 و قد  استند العراق 661صفقات لبيع النفط إال بعد رفع احلظر املفروض عليه طبقاً للقرار 

 اليت يفترض معها رفع احلظر بصفة 687 من القرار 23و 22يف موقفه هذا على الفقرتني 
 يريد وليس بالشكل كاملة  واسترجاع العراق حقه يف بيع نفطه بالكميات ويف الوقت الذي

 ألغراض خاصة ، لكن األمم املتحدة متسكت باستمرار احلظر 706الذي حدده القرار 

                                                           
)1(  -Gilles Cottereau. Op, Cit, p : 111. 
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 13 إىل 8االقتصادي على العراق مادام أنه مل ينفذ االلتزامات املفروضة عليه يف الفقرات من 
  . مما يستوجب استمرار احلظر البترويل 687من القرار 

ترضت متويل الصندوق فهي احتمال احلجز على البترول أما املشكلة الثالثة اليت اع
 السيما طلب احلجز القضائي على النفط أمام القضاء التركي إذ )∗(العراقي من طرف دائنيه

تركيا قبل تسليمه للمشترين، مما جعل األمم عرب أن النفط املسموح  بتسويقه كان مير 
هو ما جعلها تفكر يف إجياد بذلك، املتحدة تتخوف من قيام بعض الدول الصديقة للعراق 

حلول ملثل هذه الوضعية كإلزام بيع النفط العراقي عن طريق بيوع  دولية حتت نظام ميناء 
الشحن وليس ميناء الوصول مع اعتبار أن البترول املباع مبجرد أن خيرج من اإلقليم العراقي 

نني من احلجز عليه قضائياً يف يعترب قد سلم للمشتري على اإلقليم التركي وهو ما حيرم الدائ
صة جتعل النفط املباع يف إطار تركيا ،أو إصدار قرار من جملس األمن يتضمن إجراءات خا

  .فع اجلزئي للحظر غري قابل للحجز عليه قضائياًالر
 وهي تعترب 689أنشئت اللجنة مبوجب القرار أما جلنت األمم املتحدة للتعويضات فقد 

 لس األمن مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا كما ميكنها االنعقاد بأي من األجهزة التابعة
وهي مكونة من أعضاء جملس األمن الدائمني وغري الدائمني مما يسهل  ،أخر للضرورةمكان 

جملس إدارة يساعده جهاز  تتكون من اقبة التنفيذ من طرف جملس األمن وهيعملية مر
  .احملافظني

 رئاسة جلنة التعويضات وهلذا فإنه يتكفل بوضع اخلطوط يعترب مبثابةفمجلس اإلدارة 
العامة املتعلقة بإدارة ومتويل صندوق التعويضات ودراسة املطالبات وتسوية املنازعات 
وحتديد مقدار املدفوعات أي بصورة عامة يقوم جملس اإلدارة بتحديد موارد الصندوق 

تعويض وكذلك حصر اخلسائر واألضرار وتقوميها وضبط املدفوعات املترتبة عن املطالبات بال
  .النامجة عن العدوان العراقي

وتتخذ القرارات مبجلس اإلدارة على نفس شاكلة اختاذ قرارات جملس األمن أي مبوافقة 
 أعضاء على األقل دون وجود حلق النقض حىت بالنسبة لألعضاء الدائمني يف جملس األمن 9

                                                           
 مليار دوالر 2,327 مليار دوالر وفرنسا مببلغ 3,482  مديناً لليابان مببلغ 1/4/1991لقد كان العراق بتاريخ  -  )∗(

 . مليار دوالر 1,919وألملانيا 
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لصندوق فيتم اختاذ القرارات باإلمجاع وإال يطرح ماعدا بالنسبة لضمان تقدمي املدفوعات ل
  .)1(املوضوع على جملس األمن

ولقرارات جملس اإلدارة قوة تنفيذية مباشرة ألا تصدر ائية ،ولس اإلدارة سلطة 
قبول أو رفض أو تعديل توصيات املفوضني املتعلقة مبقدار التعويضات وكذلك بدفع نسبة 

 املتاحة، إن اجتماعات الس سرية لكن ميكن الس أن من التعويضات حسب املوارد
جيعلها عامة إذا كان ذلك يفيد عملية التعويضات يف مرحلة التنفيذ ، وميكن لس اإلدارة 
دعوة بعض الدول غري األعضاء حلضور جلسات الس دون احلق يف التصويت، بل أن 

رأيها فيما يناقشه ، وقد مارست هذا ور اجتماعات الس إلبداء الدول هلا أن تطلب حض
  .1991 نوفمرب 29 و28احلق كل من العراق والكويت وباكستان عندما حضروا جلسات 

 فهو يتكون من خرباء وموظفني دوليني يرأسهم مدير تنفيذي وهم أما جهاز احملافظني-
ميثلون الدول يعملون بأمسائهم الشخصية وليس باسم الدولة اليت حيملون جنسيتها أي أم ال 

ألنه يتم تعيينهم من طرف جملس اإلدارة باقتراح من األمني العام لألمم املتحدة خيتارهم من 
بني اخلرباء املسجلني يف قائمة خاصة بذلك من ذوي االختصاص يف جماالت القانون واملالية 

 يكن هلم صفة إن هؤالء اخلرباء وإن مل. واحملاسبة والتأمني وتقييم األضرار اليت تصيب البيئة
 ، ألم 1946  من اتفاقية 6متثيل دول فإم يتمتعون مبركز املكلفني مبهمة مبفهوم املادة 

ويوزع اخلرباء على غرف تتكون . يؤدون مهام فنية تتعلق بتسيري صندوق وجلنة التعويضات 
ة  أعضاء تقرر بشأن مصري املطالبات املقدمة لفحصها من طرف اخلرباء ، ويف حال3من 

. حصول منازعات تتعلق مبسائل قانونية خاصة بعمل الصندوق أو باإلجراءات أو بوقائع 
  .جيتمع اخلرباء يف شكل جملس حمافظني يتكون هلذا الغرض 

إن احملافظني ال يتخذون قرارات تنفيذية وإمنا يقدمون جمرد توصيات لس اإلدارة الذي 
 اليت يشكلها املفوضون حىت الغرفقضائية عن له وحده سلطة القرار، وهلذا تنتفي الصفة ال

ولو كانت املهام املخولة هلم لدراسة الشكاوى واملنازعات القانونية واإلجراءات والوقائع 
توحي بأننا أمام هيئة قضائية إال أن ذلك غري صحيح ألن تشكيل احملاكم وهيئات التحكيم 

امة لألمم املتحدة مثل ما حصل مبوجب الدولية ليس خموالً لس األمن بل خمول للجمعية الع

                                                           
  .813 ص املرجع السابق،: إبراهيم الدراجي/ د - )1(
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 وأن اللجنة هي جمرد جهاز سياسي كما صرح 1950/12/15 بتاريخ 388/5التوصية رقم 
   .)1(بذلك األمني العام لألمم املتحدة

ويف رأينا فإن اللجنة  هلا طبيعة خمتلطة فهي جهاز سياسي أو إداري كما جاء على لسان 
ا تتدخل حلل منازعات ذات طبيعة سياسية تتعلق بتحديد األمني العام لألمم املتحدة ، أل

املسؤولية الدولية للعراق وذات طبيعة قضائية تتعلق بتحديد آثار املسؤولية الدولية للعراق 
وفقاً ملبادئ القانون الدويل فيما يتعلق باختاذ قرارات بشأن قبول املطالبات بالتعويض أو عدم 

صيات يف اإلشكاالت القانونية واملالية واحملاسبية وتكييف قبول ذلك وكذلك النظر ولو بتو
الضرر وطبيعته ونوعه هل هو ضرر مباشر يستحق صاحبه التعويض أم ضرر غري مباشر ال 

  .يستحق التعويض وهي مسائل تدخل يف صميم العمل القضائي
  

عد التي تحكم التعويضات  المفروضة على  القوا: الفرع الثاني
 .العراق

 

التعويضات املالية املفروضة على العراق إشكاالت قانونية كثرية منها ما يتعلق أثارت 
بتحديد نطاق األضرار اليت تعد أساس التعويض وكذلك فيما يتعلق مبقدار التعويض ومن هم 

  .األشخاص الذين هلم احلق يف التعويض واإلجراءات اليت يتبعوا يف ذلك 
ملستوجبة للتعويض فإن جملس إدارة صندوق ففيما يتعلق بتحديد نطاق األضرار ا

 املعايري اخلاصة 7على هذه املهمة منذ بداية تنصيبه إذ حدد يف قراره رقم أجاب التعويضات 
بتقدمي املطالبات املستحقة للتعويض عن األضرار املباشرة الناجتة عن العمليات العسكرية وعن 

ك أي أن كل من غادر اضطرارياً أو مغادرة األشخاص العراق أو الكويت أو العجز عن ذل
كل من عجز عن املغادرة نتيجة لظروف واقعية أو ألسباب قانونية كاملنع من املغادرة ، 
وكذلك األضرار الناجتة عن القرارات اليت اختذها املسئولون أو املوظفون العراقيون وهلا عالقة 

ت جتارية ملنشآت عسكرية باالحتالل كتحويل األمالك اخلاصة للمواطنني من مساكن وحمال
 عن األضرار النامجةأو األضرار الناجتة عن ايار النظام العام من أعمال السلب والنهب مث 

 ونتيجة لذلك مت تصنيف املطالبات بالتعويض إىل ثالث وأخريا األضرار البيئية،أخذ الرهائن 
  :فئات حسب نوع الضرر هي

                                                           
)1(   - Brigitte stern OP CIT, P : 360. 
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 2500و عدم املغادرة اليت يستحق أصحاا اليت تشمل تعويضات املغادرة أ: أ الفـئة
 دوالر لألسرة شريطة 8000 دوالر للفرد و 4000 دوالر لألسرة أو 5000دوالر للفرد و 

  .التنازل عن مطالبات أخرى تدخل ضمن الفئات األخرى
 2500اخلطرية الشخصية وعن الوفاة مببلغ الشخصية اليت تشمل اإلصابات :الفـئة ب
  . دوالر للعائلة10000دوالر لفرد و 
اليت تشمل تعويض املمتلكات الشخصية وكذلك تعويضات الضرر املعنوي :الفـئة ج

  .)1( دوالر100000عن الصدمات النفسية والعقلية وقد حدد سقف هلذه الفئة مببلغ 
  : فئات أخرى تصنف حسب اجلهة اليت تتقدم باملطالبة هي3 وميكن أن يضاف هلا 

لكن إذا جتاوز مبلغ التعويض سقف " ج"ضرار الفئة وهي تشمل نفس أ:الفـئة د
 دوالر أو املطالبة بالتعويض كامالً 100000 دوالر سواء للمطالبة باملبلغ الزائد عن 100000

  ".ج"دون الدخول يف الفئة" د"ضمن الفئة 
  .وهي خاصة بالشركات واهليئات العامة واخلاصة:الفـئة هـ
ملنظمات الدولية سواء فيما يتعلق باألضرار اليت وهي خاصة بتعويض الدول وا:الفـئة و

حلقتها هي نفسها أو حلقت مواطنيها وقامت هي بتعويضهم، كما تشمل هذه الفئة تعويض 
  .)2(الدول واحلكومات عن األضرار البيئية

وقد أثارت بعض املطالبات املقدمة من أشخاص طبيعيني إشكاليات تتعلق بإثبات عالقة 
 احلاصل مع احلرب وكذلك عن حتديد طبيعة الضرر هل هو مباشر أم ال السببية بني الضرر

  .)3(وكذلك فيما يتعلق بتحديد التعويض بقدر الضرر احلقيقي
تعطي أولوية يف دراسة وتصفية املطالبات  وقد أصدر األمني العام لألمم املتحدة تعليمة

 شهراً من 18يف مدة أقصاها ذات املبالغ البسيطة واجلزافية املتعلقة باألشخاص الطبيعيني 
  )4(.ت هذه العملية الفئات أ ، ب ، جتاريخ توزيع استمارات التعويضات ، وقد مشل

                                                           
(1) - Gilles Cottereau. OP, CIT, P: 113  

 .819 ص ، املرجع السابق:إبراهيم الدراجي - )2(
(3)  - Gilles cottereau. OP, CIT , P : 113 

 املتعلقة مبعايري اإلسراع يف تسوية املطالبات املستعجلة ذات 02/08/1991 بتاريخ ة  الصادر22885تعليمة رقم  - )4(
 .الطابع اإلنساين
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واإلشكال األخر الذي طرح بالنسبة للتعويضات يتعلق بإمكانية التعويض املزدوج ألنه 
أن مسح للدول أن تقدم مطالبات متجمعة تتعلق مبواطنيها كما يسمح لألشخاص الطبيعيني ب

  فهنا ميكن أن حيصل )∗(يتقدموا أمام هيئات القضاء الوطين للمطالبة بالتعويضات املستوجبة
املتضرر على تعويض مزدوج األول يكون تنفيذاً لسند قضائي صادر من السلطة القضائية 

  .لدولته والثاين تنفيذاً ملطالبات بالتعويض مباشرة أمام جلنة التعويضات
ال عندما مت التنبيه إليه مبوجب قرار جملس إدارة جلنة وقد مت عالج هذا اإلشك

 الذي طالب احلكومات بإخطار اللجنة عن كل مطالبة تعويض رفعت 13التعويضات رقم 
أمام حماكمها الوطنية ، كما ألزم هذا القرار املطالبني بالتعويض التصريح بأي تعويض كانوا 

 شركات التأمني حتت طائلة تأخري قد حتصلوا عليه من مصادر أخرى مثل احلكومات أو
النظر يف طلب املتضرر إىل أخر مرحلة إن اكتشف أنه مل يلتزم بالتصريح عن مطالباته 

   .)1(املختلفة
إن السماح بتقدمي مطالبات بالتعويض من طرف الدول ذاا ومن طرف مواطنيها 

تعلق بتصفية التعويض مباشرة خلق صعوبات كثرية كان ميكن تالفيها لو أنه قرر إجراء أخر ي
ذاته الذي جيب أن يتم بواسطة الدولة فقط  حىت ولو كانت املطالبات مزدوجة لكن التنفيذ 
يكون موحداً وأن البعض شكك يف الطريقة اليت اعتمدها صندوق التعويضات الذي ثبت أنه 

عويضات جرى تالعب بأمواله من طرف األمني العام لألمم املتحدة نفسه ، ذلك أن مبالغ الت
  . مليار دوالر192  قد بلغت حوايل 1998اليت حتت تصرفه إيل غاية اية سنة 

إن ما جتدر اإلشارة إليه بصدد التعويضات املالية الناجتة عن املسؤولية الدولية فإن كثرياً 
 من النصوص املتعلقة بالتعويضات الناجتة عن احلرب العاملية الثانية مل يتم تنفيذها و مت التنازل
عنها سواء ألسباب اقتصادية أو ألسباب تتعلق بعدم الضغط على الدولة املنهزمة حىت ال 
تكون التعويضات نفسها سبباً حلرب أخرى مثلما حصل يف التعويضات املفروضة على أملانيا 

                                                           
ضد العراق على أساس شخصي وقد رفعت شركة قضائية فمن ذلك أن وزارة املالية يف أمريكا مسحت بإقامة دعاوى  - )∗(

Consarc مليون دوالر ضد 164  مببلغ 10/4/1991  األمريكية دعوى أمام حمكمة مقاطعة كولومبيا وحكم هلا بتاريخ 
كما ميكن لألفراد العاديني رفع دعاوى فردية إذا كانت املدة اليت حددا جلنة التعويضات وهي . وزارة الصناعة واملعادن العراقية

لصادر نتيجة السنتني قد انتهت ومل يتمكن املضرور من التقدم هلذه اللجنة فيمكنه رفع دعوى أمام القضاء الوطين وتنفيذ احلكم ا
  .ذلك فيما بعد

(1)  - Brigitte stern. Op, Cit , P : 362.      
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يف احلرب العاملية األوىل اليت كانت من بني أسباب احلرب العاملية الثانية، أو كما حصل مع 
 أا إذا أرادت 7/9/1951:  يفاليت ضمنت معاهدة الصلح املربمة بسان فرانسيسكو اليابان 

أن حتافظ على اقتصادها ال متلك يف الوقت احلايل موارد كافية لتؤمن تعويضاً كامالً جلميع 
  .األضرار رغم اعترافها يف ذات املعاهدة بالتزامها التعويض

ل عن أي تعويضات رتاع مع العراق التنازوأن الكويت اآلن مطالبة يف إطار معاجلة ال
 05/08/1991 ، خاصة وأا نالت تعويضات مادية عن طريق استردادها يوممازالت هلا لديه

كميات الذهب  اليت أخذها العراق بواسطة فريق خاص تابع لألمم املتحدة وبتاريخ 
 كتاب 120000 بـ  بدأ العراق يرد موجودات املكتبة الوطنية الكويتية املقدرة10/9/1991

  .)1(ة كانت موجودة باملتاحف الكويتيةوخمطوط وحتف ذهبي
كما جتدر اإلشارة إىل تعفف كثري من الدول العربية واإلسالمية عن املطالبة بأي 
تعويضات من العراق رغم أن وضعياا االقتصادية ضعيفة وأن مواطنيها قد أصيبوا بأضرار 

ان هلا حوايل مليون مواطن يعيشون يف العراق كعمال بليغة من احلرب فمثالً مصر اليت ك
فقدوا مناصب عملهم و منهم من ترك ممتلكاته بالعراق الذي غادره قصرياً نتيجة احلرب 
وقد أصيب بأضرار كبرية نتيجة ذلك ورغم هذه الوضعية املأساوية فإن دولتهم مل تطالب 

زالوا يعانون حىت اآلن بالعراق ما بأي تعويضات و نفس األمر بالنسبة للفلسطينيني الذين 
رفضت الدول القريبة  للعراق استقباهلم خاصة األردن والكويت والسعودية، ومل يقبل و

استقباهلم مؤخراً إال سورية بعد مرورهم على األردن ألن احلدود السورية العراقية فوق 
  .ة املقاومة العراقية خطورا أمنياً فإا مغلقة بعد اام احلكومة العراقية هلا مبساعد

و البد من اإلشارة إىل أن بعض اجلزائريني السيما من الطلبة الذين كانوا موجودين 
بالعراق و رغم قلة عددهم إال أم تضرروا من هذه احلرب نتيجة لقطعهم دراستهم هناك 
وضياع سنوات الدراسة بعد نقل بعضهم إىل مصر و البعض اآلخر لسوريا فإن من حقهم 

قرار جملس إدارة صندوق  و706 و 687طالبة بالتعويضات طبقاً لقرار جملس األمن امل
الطلبة دوهلم تعويضهم أمام نية مطالبة هؤالء العمال و و هو ما طرح إمكا7التعويضات رقم 

القضاء الوطين على أساس التزام دولة جنسيتهم التزام حلول مبعىن أن تلتزم دولة اجلنسية حمل 
                                                           

  .380املرجع السابق، ص :  غنام حممد عنام/ د-:  أنظر تفاصيل ذلك- )1(
 .20املرجع السابق، ص :  عادل الطبطباين/ د-        
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ملتسببة يف الضرر أو على أساس اخلطأ وهو التزام الدولة حبماية رعاياها أينما دولة العراق ا
  . كانوا 

لكن باملقابل يالحظ تكالب الدول الغربية على املطالبة بتعويضات كبرية رغم ضئالة 
 اليت تكبدا نظراً لبعدها عن منطقة الرتاع و هلذا جند بعض الدول الصديقة للعراق ∗اخلسائر

 120 201بتعويضها مثل بلغاريا وبولونيا ورومانيا بل حىت كوبا مت تعويضها مببلغ قد طالبت 
  .دوالر 

وقد اعتربت طريقة التعويض املتبعة من طرف األمم املتحدة بواسطة هيئات ذات طبيعة 
سياسية كما صرح بذلك األمني العام لألمم املتحدة أا سابقة فريدة من نوعها مل يسبق أن 

 خمتلف احلروب السابقة الناجتة عن املسؤولية الدولية مثل تلك املقررة يف عملت ا يف
 عن حرب نابليون وكذلك عقب احلرب الروسية الفرنسية املنتهية 1815معاهدة باريس سنة 

، حيث كانت تفرض غرامات على الدول املنهزمة وليس 1871بصلح فرانكفورت 
  .ملهزومة لصاحل الدولة املنتصرة تعويضات ، أو اقتطاع جزء من إقليم الدولة ا

أما خالل احلربني العامليتني، ففي احلرب األوىل مت معاجلة التعويضات عن طريق اتفاقية 
 أي نتيجة مفاوضات مباشرة بني الدولة األملانية املنهزمة 28/06/1919فرساي املربمة يف 

ومن ذلك جاءت كيفيات التعويض فاق مع كل واحد منهم على مقدار وواحللفاء واالت
  .1921اتفاقية برلني بني أملانيا وأمريكا سنة 

وبالنسبة للحرب العاملية الثانية فقد مت االتفاق على التعويضات مبوجب اتفاقية باريس 
 اخلاصة بالتعويضات اليابانية 1951 ومعاهدة سان فرانسيسكو 1945للتعويضات نوفمرب 

نلندة، كلها مت حتديد التعويضات فيها بني الدول وهكذا بالنسبة إليطاليا وبلغاريا وار وف
املنهزمة والدول املنتصرة بل أن بعض تلك االتفاقيات كانت بني دولتني فقط مثل االتفاق 

                                                           
هو ما يبني و!  ممتلكات شخصية و مواد غذائيةعن دوالر 18581 إن من بني املطالبات ما مت دفعه للسفري األسترايل مبلغ  - ∗

حقد الغرب على العرب و املسلمني و الرغبة يف ابتزازهم و هم الذين استعمروا العامل العريب اإلسالمي قروناً من الزمن أحلقوا به 
وتفليقة بقسنطينية خالل شهر أضراراً ال تقدر يف اقتصادياته و هويته اليت متت إبادا كما ذكر الرئيس اجلزائري عبد العزيز ب

، لكن دون أن يقدموا أي تعويضات بينما ممثل دولة كبرية كأستراليا يف العراق ال خيجل من املطـالبة بتعويضه 2006أبريل 
إبراهيم / ، مذكور عند د 7  صAC /s . 1998/12\26\مصدر ذلك وثيقة األمم املتحدة رقم  –! حىت عن مواد غذائية 
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 وقد كانت أملانيا املنهزمة طرفا يف كل االتفاقيات 28/09/1950 اإليطايل يف –الفرنسي
  .املتعلقة ا

اهدة دولية يوافق عليها فإنه مل يتفق عليها يف معأما التعويضات املفروضة على العراق 
، كما مل يتم حتديدها عن طريق حمكمة العدل الدولية بل كما رأينا متت مبوجب العراق

األمر الذي رفضه  " )1(العراق جيب أن يدفع"قرارات لس األمن ويف إطار ما عرف بشعار 
 مشروعة و أن جملس األمن قد العراق الذي اعترب هذه الطريقة يف فرض التعويضات غري

جتاوز اختصاصاته  و تعدى على اختصاص حمكمة العدل الدولية يف رسالة وجهها إىل رئيس 
 عرب فيها عن جمموعة من االنتقادات منها أن جملس األمن 27\05\1991جملس األمن بتاريخ 

 من ميثاق 33/3 قد أنشأ جهازاً سياسياً للبت يف مسائل قضائية و أنه خيالف نصوص املادتني
 692من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية مما جيعل القرار  36/1املادة األمم املتحدة و

باطالً قانوناً طبقا لإلنتقادات العراقية اليت تضمنتها الرسالة املوجهة لرئيس جملس األمن 
  .السابقة

                                                           
  .827 ص :املرجع السابق: إبراهيم الدراجي/ د - )1(
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 الرابعالفصل 
من على العراق الخليج الثانية حرب عيات اتد

ومتطلبات النظام الدولي الدولي خالل قواعد القانون 
 الجديد

  

  

 حرب اخلليج الثانية إىل جمموعة من التداعيات على مستويات خمتلفة على انتهتلقد -
حت جمرد  فأصبقتصاديةواالالعراق ذاته كدولة إذ تالشت الدولة العراقية من الناحية القانونية 

  . غري مستقر مضطرب واجتماعيكيان سياسي و
 بآثارهالو اقتصرت  حربا حمدودة وتقليدية اعتبارهاالثانية كان ميكن   إن حرب اخلليج

 الدولة اليت طبقت على ةاملسؤولي من قواعد الثالثونتائجها على ما تعرفنا عليه يف الفصل 
هر حزم اتمع الدويل بصورة غري ظملتطرف الذي ادولة العراق و لو بالشكل القاسي ا
 كانت نتائج قانونية كعقوبة عن جرمية العدوان الذي أامعهودة، لكن املهم يف كل ذلك 

 ىأعط مكاارتكاب اجلرمية و إغري أن زمان   العراقية يف حق دولة الكويت،ة الدولارتكبته
 املصاحل فيهات  غري منتهية  تداخلية جعلها أزمة أخطبوطأبعادامنذ البداية لألزمة 

  لتنفيذ اتمع الدويل باسم يةاجليوستراجتية للدولة العظمي يف العامل اليت صاغت قرارات دول
إستراجتيتها اليت ألبستها قناع الشرعية الدولية لإلجهاز على أخطر نظام سياسي مناوئ هلا 

 انطوترات جملس األمن الكثرية اليت  ذلك من قراتشفاسيبتها إسرائيل يف املنطقة و قد بولر
  دولة الكويتى آثار  العدوان عل معاجلةدتتوقف عند جمر  بعيدة املدى الأهدافحتقيق 

 على دولة العراق ذاته  يترتب من آثارسوفما  بل تضمنت تلك القرارات على وحتريرها،
 وحماكمه رموز  وتفكيك مؤسساتهالحتالله متهيدا اقتصاديا و ا عسكريا و سياسيهبإضعاف

طار حتقيق إضافة لوضع ترتيبات جديدة ختص كل املنطقة يف إ ،صانظامه لتحقيق الردع اخل
امة النظام العراقي هاليت قد تكون هلا نفس الردع العام بالنسبة لكل دول املنطقة و الشعوب 
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 ةخاصة خاضعق على كل دول املنطقة من الدول العربية ب الصورة تنطأصبحت حىتالسابق ،
  .)1(بل ولكل دول العامل للهيمنة األمريكية،

ثار حرب اخلليج ما كان هلا أن تظهر وتستقر لو توقفت هذه الصورة املتكاملة آلف
 القوات باجتيازلكن  عقاب العراق عن عدوانه،ج احلرب عند جمرد حترير الكويت ونتائ

 اخلليج الثالثة عراقي بدأت حرب من احلدود الكويتية داخل اإلقليم الاألخرىللضفة 
 التقليدية اليت القواعد أبغض إىلجتسدت النوايا اجليوستراجتية األمريكية خاصة بالعودة و

بعد أن ضن العامل أن  ،"   الدول و الشعوبحتاللا"العالقات الدولية القدمية و هي عرفتها 
 النفس نوامتها االسترقاق غري رجعة مثلها مثل قواعد إىلقواعد اإلحتالل قد مت وأدها 
عذيب والتنكيل اليت ظهرت من جديد يف السجون األمريكية تالبشرية عن طريق صور ال
قاعدة اهرها من سجناء ظ للسياسات األمريكية يف أبشع مئنيوناواملاملخصصة للمقاومني 

تقطع  مشنقة الرئيس صدام حسني ورفاقه  حيث ينكل باجلثث وإىل وأبو غريب وتناموانغ
  .الرؤوس شنقا
ى توي الداخلي لدولة العراق أو عللوفة إن على املسأغري املاملظاهر موع هذه إن جم

 فرضية  تداعيات  حتتإال املستوي اإلقليمي أو على املستوي الدويل ال ميكن تفسريها 
لمس بعض قواعده و صوره من خالل تتشكل  وأصبحنا نيظام الدويل اجلديد الذي بدأ نال

هو ما اإلرهاب وة فيما عرف حبرب اخلليج الثالثة وحروب اخلليج الثانيه حرب تما أنتج
جيعلنا نؤكد الطبيعة السرطانية حلروب اخلليج األويل والثانية والثالثة هذه احلروب الثالثة اليت 

تغري فيها بعض تنبأ حبرب رابعة على مشارف طهران مل يتغري فيها املخرج الرئيسي و إن 
ملة جدا بني تركيا واألكراد يف مشال العراق وحول  وحرب خامسة حمتاملمثلني الظاهرين

  .مدينة كركوك الغنية بالنفط
يف على الشأن العراقي الداخلي وسوف نتناول يف هذا الفصل خمتلف هذه التداعيات 

  .املباحث التالية
  

                                                           
  .1991مارس / 25 عدد " the gardian " مقال جريدة ،"وا شيئاثالضعفاء لن ير": سكيم نعوم تشو- )1(
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دولة تداعيات حرب الخليج الثانية على  :لمبحث األولا
  قواعد اإلحتالل والحربالعراق من خالل  

 

 احتاللهإن جممل تداعيات حرب اخلليج الثانية على دولة العراق، ميكن حوصلتها يف 
رب وتكريس هذا اإلحتالل من خالل تفكيك الدولة العراقية وحماكمة رئيسها وأعوانه واحل

 على أمريكااإلرهاب كما  تسميها حروب طار إحلفائها يف احلقيقية اليت تشنها أمريكا و
ابعة من سياسات نهزة سلطة صورية يف العراق جلتوازي مع تنصيب أاملقاومة العراقية با

  . بعد يومالعراقي يوما تكرس يفت بدأتالتفكيك واحلقد الشخصي واحلرب األهلية اليت 
إن رسم صورة واضحة للمشهد العراقي من خالل تداعيات حرب اخلليج يف النقاط 

  : يف املطالب التالية العرض هلا بتاعاالسابقة يتطلب
  

–المركز القانوني للعراق بعد الغزو األمريكي  :لالمطلب األو
 البريطاني

 

لقد هيئت الدول املتحالفة للعدوان على العراق السيما أمريكا و بريطانيا جمموعة من 
 1991 سنة ذ من678لس األمن السيما بالقرار جم فمن قرارات اختاذها اليت مت اإلجراءات

  كسبب املزعومةلعراق تدمري أسلحة  الدمار الشامل حيث فرضت هذه القرارات علي ا
 العام الدويل الرأيتأمني لة و عتدي الدول املىظاهري لتربير العدوان أمام الرأي العام لد

قد باره ميلك أسلحة الدمار الشامل وهار اخلطر العراقي  على العامل بإعتظ بإاوروبأالسيما يف 
 العراق أن بإمكانغ فيها إذ قدرت بعض املصادر اخلطر بدرجة كبرية و مبالهذا ف صمت و

 بعض األحداث استغاللو )1(ع حرب اخلليج الثانيةلمل تند  لو1993نبلة النووية سنة صنع الق
ا مضد شعبه فيحىت  هذه األسلحة استعمالام العراقي مل يتوان يف ظالداخلية للقول بأن الن

 امتالك نظرية حترمي ت غدهلذاوي،  الكردية بالسالح الكيماو"حلبجة"رب قرية بضعرف 
نظريا  - منع  الدول غري األعضاء الدائمني يف جملس األمن و  الدمار الشامل احملضورةأسلحة
 دولة ىمل يطبق إال عل خرقا لقواعد القانون الدويل الذي  و إال عد ذلكامتالكهامن  -فقط

  .)2(العراق كذريعة

                                                           
 ، دار الشروق،"القانون اإلنساين الدويل و الرقابة الدولية على استخدام األسلحةيف مدخل ":  حممود شريف بسيوين/د- )1(

  .1077، ص 1999القاهرة 
  .37، ص 2004 الدار العربية للعلوم، بريوت ،"احلرب األمريكية على العراق":  طه خوري ياسني الشكرجي- )2(
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 العراق الذي خرج  عن ىل لشن احلرب علك ذريعة أمريكا وبريطانيا ذاستعملت لقد 
وهذا   دولة إسرائيل فقط،ى هذه األسلحة علامتالكصر ق يتضتق يف املنطقة اليت تهاإستراجتي

 وقد  .ليج رابعةخران اليت ميكن أن تتطور إىل حرب  إيى علالالحقةرشات حما يفسر الت
التفتيش  جلان من أعمال  سنه كاملة 13دة ملنه والعدوان أض هذا التربير للغزو ودحثبت 

املخابرات األمريكية طرف  على العراق من والتجسسعن أسلحة الدمار الشامل 
  ،20/03/2003 يوم الغزو يف غاية مل يثبت وجود هذه األسلحة املزعومة  إىل ةاإلسرائيليو

 بعد اإلحتالل حىتوجودة  غري املاألسلحة يف البحث عن  هذه االستمرارورغم ذلك مت 
 غاية  إحكام السيطرة علي العراق سياسيا جبعله ة إىلتلالقوات احملوجود  استمرارير تربل

 ، إسرائيلاملمكن علي دولة الوحيدالعريب  مستعمرة أمريكية  جديدة وبذلك يزول اخلطر
لكن أمريكا وبريطانيا أوهجية بأن العراق يهدد مصاحلها بدليل اجلرمية ليا دول اجلوار اخلم

  .كما يومهان اآلن نفس الدول خبطر إيران عليهم بغزو الكويت ارتكبهايت النكراء ال
 بإظهارها العراق 1991 من سنة ابتداءالقد تبلورت األهداف األمريكية لغزو العراق 

مت إظهار العراق على  2001 سبتمرب 11طقة و بعد أحداث على أنه يشكل خطرا على املن
  .ب القضاء على قيادته أنه يشكل خطرا على العامل و من مثة جي

  

  : بداية الحرب على العراق :الفرع األول
 

 ملغادرة العراق وإال سيتم اهلجوم على عة سا48لقد مت إمهال الرئيس العراقي و أعوانه 
جملس األمن  ات العراق لقراراحترام حتت مربر عدم 2003 مارس 20: يوما منءبتداالعراق 

نقض ل حق اباستخدام فرنسا  على ذلك بعد أن هددت يف إرغامهي اتمع الدويلختراو
وهكذا باشرت أمريكا استخدام القوة   العراقتأديبرض غكانت تريده أمريكا بقرار  الختاذ

اتمع الدويل لرتع أسلحة الدمار الشامل تطبيقا لقرار جملس األمن عن  ةابنيضد العراق 
  .)1( 2002/نوفمرب/08 الصادر يف 1441

 فعال للواليات املتحدة األمريكية القصف حيضمون هذا القرار يتلكن هل كان م
  .)2("عملية التجريد" العسكرينيشكل عرب عنه بلغة ب الصاروخيو اجلوي

                                                           
  .189، ص 2004 القاهرة ،جبيو مؤسسة الط،" البداية و النهاية-مأساة العراق" :عبد اهللا األشعل/ د - )1(
  .72 ص ، املرجع السابق: طه نوري ياسني الشكرجي- )2(
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 20/03/2003العراق منذ على  هجوم دول التحالف بقيادة أمريكا ستمرارإإن -
اليت أتت على  تاريخ سقوط بغداد وفقا لعملية التجريد املدمرة 09/04/2003 يوم حىت

 فيها أمريكا األسلحة احملرمة دوليا مثل القنابل استخدمتاألخضر واليابس دون هوادة 
 ، أصبحت كل مناطق العراق ملتهبةحىتاملتعددة اإلنفجارات واليورانيوم املنضب،دية ووالعنق

عالم املتابعة ية كان تأثريها حسب وسائل اإلنأصيبت فيها كل األهداف العسكرية و املد
  .احلرب العاملية الثانية ان خاللبياللحدث أكرب مما أحدثته القنابل الذرية اليت ضربت ا ال

قد تسارعت أنباء سقوط املدن واملناطق العراقية املختلفة بعد دخول القوات و
 قادمة من الكويت احملررة قاصدة بغداد 20/03/2003الربيطانية واألمريكية صباح يوم 

أبلت فيها القوات لبحر مبينائي أم قصر والفاو اللتني  االعراق من جهةرب بوابيت احملتلة ع
 تاريخ سقوط 04/04/2003العراقية من الفرقتني اخلامسة واحلادية عشر إىل غاية يوم 

 اجتهتالبصرة عاصمة اجلنوب العراقي يف أيدي القوات الربيطانية،أما القوات األمريكية فقد 
جتهت حنو امث  ةالسماومقاومة شديدة يف الناصرية و ث وجدتعرب احملور اجلنويب الغريب حي
ية عائدة من إيران عي دون مقاومة بعد تعاون قوات شاستسلمتامدينة احللة وكربالء اللتني 

  .مع القوات األمريكية
 مشاال حنو بغداد اليت وصلتها بتاريخ اجتهأما اجلزء األكرب من القوات األمريكية فقد 

 ا مقاومة ضعيفة يف بعض مناطقها بينما يف مناطق املطار ووجدت 04/04/2003
  الغازية،القواتت خسائر فادحة يف عواإلسكندرية فقد وجدت مقاومة عنيفة أوقواحملمودية 

ط وسط مدينة بغداد مما جعل القوات الغازية تستعمل األسلحة احملرمة دوليا يف وبل سقق
لفلوجة و حنو اجلنوب لوات الغازية حنو  الغرب  القاجتهتمنطقة املطار الدويل لبغداد،كما 

راء حيث توجد القصور اجلمهورية وعلي ض دف السيطرة على املنطقة اخلديةوللمحم
  .منطقة املطار

 جسدا عملية إسقاط متثال 09/04/2003 بتاريخ انتهت هذه العمليات اليت 
نودها،يف إشارة رمزية جحلرية عن طريق دبابة أمريكية مع الرئيس صدام حسني بساحة ا

  . وأعمال النهبالفوضىبداية شيوع  العراقي رمسيا ومسقوط النظال
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 وبعد ذلك توجهت القوات األمريكية حنو الشمال بدون  مقاومة  تذكر إىل مدن 
 القت أينة األنبار إىل مدن الفلوجة والرمادي ظمراء و بلد وتكريت وحنو الغرب مبحافاس

  .شعبية غري منتظمة بدرجة كافيةالقوات الغازية مقاومة  
أما يف املناطق الشمالية لكردستان العراق فقد مت سقوطها بعد التفاوض مع القوات 

لشيات الكردية،و بذلك متت السيطرة يمة للمظنم املعسكرات بطريقة  غري ميسلتالغازية ومت 
  .09/04/2003 الغزو بتاريخ  عن ايةوأعلن العراق احتاللو بداية 

 االنقسام ميكن مالحظته من هذا السرد السريع ألحداث الغزو هو تكريس إن ما
لة جنوبا ومشاال إىل مقاومة شعبية غري تالعراق فمن التعاون مع القوات احملالطائفي داخل 

 ىقوية مع اجليش الرمسي العراقي عل إىل عمليات حربية  ى،منتظمة يف املناطق الوسط
 أسلحة الدمار الشامل الستعمالا اضطرت القوات الغازية مشارف بغداد واملناطق احمليطة 

بأمت معىن الكلمة وهي اليت جاءت لتخلص العامل من هذه األسلحة كما مت تربير حرا على 
 من جهة،وكذلك اجلهل ةالقوى املتحارب توازن بانعدامسرعة اهلزمية يفسر مما  العراق،

 أو غياب النعداميادة املدنية يف إدارة احلرب نتيجة السياسي للقيادة العراقية واجلهل التام بالق
 فقد سعلى العك،بل لوطنسلحة بالدفاع املدين عن ادور الشعب يف مشاركة القوات امل
 فأصبحتنوب والشمال مع القوات الغازية ب يف اجلعلوحظ تعاون بعض قطاعات الش

قاسية للنظام مع شعبه   التاملمارساالقوات العراقية منفصلة عن القاعدة الشعبية بفعل 
  . منها االنتقامشبه ي انشأ مف ةالقوات العسكريبواسطة 

  

 ةالقوات الغازي عليه اعتمدتالسند القانوني الذي :الفرع الثاني
 .للعراق

 

ا على العراق على قرارات معدوا  لتربير مشروعية،بريطانيا أمريكا واستندتلقد 
 20/03/2003 ا بناءا عليه طالبا منذم، وأ1441ويل السيما القرار رقم دجملس األمن ال
 احلكم اجلديد يف العراق استالم دبلوماسية يف العراق إغالقها إىل حني ياتممثلهلا الدول اليت 

مهام منصبه، إضافة  إىل قيام أمريكا بتجميد املمتلكات العراقية لديها وقامت بطرد أعضاء 
  .)1(من أعضاء الوفد العراقي يف األمم املتحدة من السفارة العراقية يف واشنطن وعدد آخر 

                                                           
  .192 املرجع السابق، ص ،" البداية و النهاية-مأساة العراق":علش عبد اهللا األ/ د- )1(
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 إىل جرد 678 القرار رمنذ صدوحتضريا لعدواا املبيت ضد العراق  لقد سعت أمريكا
 ذلك كافيا لتربير فاعتربت  الدمار الشامل،بشأن إزالة أسلحة ،لقراراهلذا  العراقية تاملخالفا

، فإن 678 للقرار استناداب على العراق اهلجوم على العراق، لكن نظرا لتبلور معارضة للحر
كَتوافقا دوليا تأجربت  وهكذالةادار قرار جديد خيص املسصرورة إستض يتمسك بنَو 

جديد عرف بعد اختاذه بالقرار أمريكا اليت تريد مسابقة األحداث إىل تقدمي مشروع قرار 
  :)1( يلى ما ضمنت 1441رقم 
 ،لضرورية إلعادة األمن والسلم الدوليني إىل املنطقةا لئ كل الوساستخدامبإ ضإعطاء تفوي-

 إذنا باللجوء لرد  عتربإ الذي 678أي أن املشروع األمريكي نقل حرفيا مضمون القرار 
  . عراقيامتثالعسكري يف حالة تسجيل أي عدم 

 م عليه  من خالهلا انحلككما تضمن مشروع  القرار األمريكي شروطا تعجيزية يسهل ا-
 منحت اليت جمال السلطة  الواسعة السيما يف ملا ميليه عليه اتمع الدويل متثالاال رفض وه

ي مكان يريدون،كما أ يف  الالحمدودات هبوط الطائراستخدام األمم املتحدة حبرية يملفتش
مواقع مبا فيها املواقع ي أدخول  و"حظر الطريان" منطقة  أي جزء من العراقنخول هلم إعال

ي أتصدير حقهم اكن الدفاعية والعسكرية ناهيك عن املواقع املدنية إضافة إىل  واألمالرئاسية
ي موظف عراقي أمبهمتهم لفحصها بل مسح هلم باستجواب   خارج العراق هلا عالقةأشياء

خاصة من العلماء مع أسرهم يف اخلارج دون حتديد ألي مدة ودون إعطاء أي حق للسلطة 
  .العراقية يف كل ذلك
 صيغت ذا الشكل القرارمشروع  ى األمريكية علالءاتماإلروط وإن هذه الش

 احلصار تاءاإجرللعراق التمتع ا بعد تبقي لقضاء على آخر مظاهر السيادة اليت ل
 السيما الفرنسية منها ةاألوروبي لكن بفضل الضغوط هروب عليضاجلوي املو االقتصادي

 أمريكا كما كانت تريده روع القرارغاء بعض الفقرات من مش إىل إلأدتوكذلك الروسية 
 كما "كل الوسائل الضرورية"بعبارة  و تعويضها "مجيع الوسائل املمكنة"وذلك مثل عبارة 

                                                           
 ،، ترمجة سعيد العظم، دار الساقي" السياسة األمريكية يف إعادة تشكيل الشرق األوسط-قبلعراق املست" : جيف سيمونز- )1(

  .350، ص 2004بريوت 
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 انتهاج فرنسية تضمنت ضرورة باقتراحات ،)1( أمريكا ملهامجة للعراق اندفاعمت كبح 
 امتثال عدم ت ثبوحالةجراءات صارمة و يف إام التفتيش بظأسلوب اخلطوتني األويل تدعيم ن

 الرد املناسب و ليس اختاذالعراق هلا يستوجب صدور قرار ثاين يفوض لألمم املتحدة 
 هاما يقول إن االقرار بندللواليات املتحدة أن تتخذ قرار احلرب مبفردها ،ولذلك تضمن 

ن  عرقلة عراقية لعملهم،لكأي عن ةاألمم املتحد مفتشو غإذ أبل "سينعقد فورا"جملس األمن 
 إصدار اشتراط من الفرنسيني والروس إىل بلقرار احلرون ئو رغما من ذلك مل ينجح املناو

ن القرار تضمن نصوص أخرى عالن احلرب عليه ،ألإ العراق امتثالقرار ثاين يف حالة عدم 
 مرارا قالعرا حذرقد  " قرار ثاين ،مثل عبارات إن الس األمناختاذتغين عن ضرورة 
فرصة " وعبارة "هالتزامات انتهاك يف استمراره سيواجه عواقب خطرية نتيجة وتكرارا من أنه

 خمفي إلعالن احلرب أو د ال تستخدم كرناأا اليت فسرا أمريكا يف البداية على "أخرية
 من القرار ينصان 12و 11 ألن البندين )2(رق ماديخللجوء للقوة مباشرة عند ثبوت أي ا

جملس األمن للنظر فيه،كما ة أي دليل  على اخلرق املادي إىل  على إحال14و 13قبل البند 
ريمي جين والسري ترو بوـون نيقـانيا جـ وبريطةـاألمريكي سفري الواليات املتحدة صرح

قد أكدت كل من الصني و  « J-Negroponte, Sir Jeermy Greenstoch »  غرينستوك
 08/11/1002 يف 1441 القرار  دفرنسا ذلك  يف بالغ مشترك صدر يوم إعتماوروسيا و

 العراق امتنعكيدمها على أنه إذا أح هذه الدول لتصرحيات السفريين تاتضمن تسجيل إرتي
 تالتنظيما،لكن رغم هذه )3( قرار اختاذجملس األمن أمر فسريجع إىل  ه،اتعن الوفاء بالتزام

  . كانت هلا الكلمة األخريةاليتوالتفسريات فإن حقائق القوة العاملية 
  منافية للعمل الدبلوماسي املعتادجلئت أمريكا إىل عدة أساليب ونظرا هلذه القيود فقد

السيما األعضاء يف جملس األمن فعقب فشل وزير خارجيتها كولون باول إثبات  ني الدولب
بوش هدد كل من فرنسا جورج فإن الرئيس   مبجلس األمن،1441خرق العراق للقرار 

                                                           
 مركز ،اآلثار السياسية واالقتصادية  ضمن كتاب ثكبة العراق،"النظام الدويل و احلرب على العراق" : مجال عبد اجلواد/د - )1(

  .304 ص ، بدون سنة نشر،ام، القاهرةالدراسات السياسية واالستراتيجية األهر
  .352 ص ، املرجع السابق:جيف سيمونز- )2(
 1236/2002/05: جاء مضمون هذا البالغ املشترك يف رسالة وملحق موجهني لرئيس جملس األمن حتت رقم - )3(

  .08/11/2002: بتاريخ
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 بل أن " العجوزةالقار"ميثالن  كما وصفهما بأما "للمحاسبة انتخضعس" وأملانيا بقوله هلما
د  تأكما عند"ةيل القذرباحل"  للموقف األمريكيبعض الكتاب وصفاألمر وصل إىل درجة 

 املتحدة لتزويد احلكومة لألمم األمني العام ىمن وعلاألتصنت أمريكا على أعضاء جملس 
الدقائق عن نوايا التصويت لدى جملس بة يقاس عمرها ية حديثاتستخبارا مبعلومات األمريكية

 24/02/2003 بتاريخ أسبانيابريطانيا و وأمريكااألمن بشأن مشروع قرار قدمته كل من 
  .  القوة ضد العراقباستخداميتعلق 

 املشتركة  لفرنسا وأملانيا وروسيا ردا على مشروع القرار ةاملذكر لكن عقب صدور
 إذا حىت صرحا بأن احلر ب ضد العراق ستكون مربرة "بوش وبلري" نين الرئيسإفاألمريكي 

ات النقض وأما مستعدان لتجاهل أصملتحدة إعطاء موافقتها على ذلك ورفضت األمم ا
 ةباجلرمية الدولي"  The Gardien غارديانذي"تها جريدة صفذهاب للحرب اليت والو

ال ميكن وأنه  تفويض يألفتقارها ة ال غري شرعيبأافها كويف  عنان صن وأ بعد )1(الكربى
  . من ميثاق األمم املتحدة51 إسنادها على املادة

 دون الرجوع لس 20/03/2003 صبيحة يوم قعلى العراذا مت إعالن اهلجوم كوه
خيول بذلك ال  الذي 1441 املعتدية على القرار إكتفت الدول وكقرار بذل إلصداراألمن 

  .، مما جيعلها عدوانا غري مشروعكما صرحت الدولتان أنفسهما
ني  األمم املتحدة بأروقةل الدبلوماسي يف اما ميكن مالحظته على هذا السج إن

روسيا من اجلهة الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة من جهة وفرنسا وأملانيا و
العامل قد  فسره البعض على عكس ما تريد فرضه الواليات املتحدة األمريكية وأناألخرى 

 حىت العراق داملعركة ضن بدأت ألكن ما  ،قطابعامل متعددة األجتاوز القطبية الثنائية إىل 
الدور الفرنسي متميزا فظهر  صورته كعامل أحادي القطبية، أستعاد النظام الدويل قد ى أنبد

يرانية يف معارضة السياسة األمريكية هذا التميز الذي شاهدناه كذلك يف األزمة النووية اإل
ها بأا وفية  فرنسا بتصرحيات مسؤوليمع الواليات املتحدة األمريكية خاصة إذ بدت

  .)2(هو األمر جلارا بريطانيا   مثل مااألمريكيةاحلرص على جتنب التبعية يف لتقاليدها 
                                                           

 املرجع ، مارس ضمن كتاب جيف سيمونز10دد  ذي غارديان، لندن ع،"جرمية عاملية  متميزة":  مارك  لتمان كيوسي- )1(
  .359السابق، ص 

  .303 ص ، املرجع السابق: مجال عبد اجلواد/د - )2(
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جملس طانيا على العراق خمالفة لقرار غري املشروعة اليت شنتها أمريكا وبرياحلرب إن -
 املتعلقة بالغزو 1990 وال ميكن إسنادها على القرارات الصادرة منذ سنة 1441 األمن

  الذي صدر مبناسبة وقائع معينة ودف حترير678لكويت خاصة بالنسبة للقرار لالعراقي 
ا اهلدف امع عليه هو هذ عدوان  آخر، ال ميكن أن  يكون دولة الكويت ومحايتها من  أي

 و لو كانت معتدية على قاعدة  أنه ال جيوز معاجلة أخرىدولة   على لالعتداءنفسه سببا 
هلذا فإن احلرب على العراق جمردة من كل شرعية قانونية أو أخالقية أكرب منه، واخلطأ خبطأ 

 الشروط كوجود سلطة إلصدار قرار احلرب وهو مناليت تستمد من مجلة هذه الشرعية 
ل وهو شرط منتفي كذلك بعد متكن دول منتفي يف حرب اخلليج الثالثة ومن هدف عاد

ذ أعلن إراق من أي أسلحة للدمار الشامل، الكويت وثبوت خلو الع التحالف من حترير
اللجنة كانت أن  "رايترسكوت "رئيس جلنة التفتيش الدولية لتدمري األسلحة العراقية 
 غري ، بل بالعكس فإن اهلدف كان)1(تتجسس على العراق لصاحل أمريكا و إسرائيل 

 الوسائل السلمية  مل يتحقق ألن العراق مل خيالف ما طلب استنفادمشروع، كما أن شرط 
رار اليت حلقت بالعراق بعد غزوه أدت إىل تفكيك ض، كما ان األ1441منه مبوجب القرار 

قتيل ال ما يقارب املليون  غري مسبوقة حصدت ىوفوض حرب أهلية أبوابهو على  وةالدول
ال يتناسب البتة اجلسيم  فالضرر ، يهدد أمريكاي وجود خطر ومه يفاالشتباهال رد إلشيء 
  .خماطر مما جيرد العدوان األمريكي من كل شرعية قانونية وأخالقيةجمرد مع 

  

 نتيجة التكييف القانون ألعمال دول التحالف   :المطلب الثاني
 :احتاللهغزو العراق و 

 

هو حتت اإلحتالل األجنيب ذلك أنه بتاريخ  و20/03/2003منذ غزو العراق بتاريخ -
 وضع مبوجبه العراق حتت اإلحتالل 1483 جملس األمن القرار أصدر 22/05/2003

ختصاصات فخص القرار الدولتني احملتلتني ااألمريكي الربيطاين مبا خوهلما من سلطة و
  .اوامرمهأا وموتعمل حتت إشرافههلما فهي تابعة بوصف السلطة أما باقي دول التحالف 

                                                           
 دكتوراه، جامعة  ،"فظ األمن والسلم الدولينيحتطور دور جملس األمن يف  ":و العالبعبد اهللا أحممد  أمحد /د - )1(

  .311اإلسكندرية، ص 
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، رغم أن ستقلة إىل سيادة السلطة احملتلة حول سيادة الدولة العراقية امل1483إن القرار 
 سيادة حتت أيندما يؤكد على سيادة العراق، ف عاح تناقضا  كبريضالقرار تضمن بشكل وا

 على العراقيني كما تضمن القرار اإلشارة إىل ضرورة القبض على املسؤولني ؟اإلحتالل
 الدول على عدم تقدمي أي ثوح، خر معهآ مسؤول 54ولرئيس صدام حسني رأسهم ا

مر ـبول بري"ى رئاستها األمريكي ـ قام  علاحملتلة اليتمساعدة هلم وتسليمهم إىل السلطة 
Paul  Bremer " عليها أطلقوطنية من العراق  وذلك إىل غاية تسليم السلطة لشخصيات 
  . بعد ذلك أطلق عليها إسم احلكومة املنتخبةمث  العراقياالنتقايلفيما  بعد الس 

 العراق من طرف أمريكا باحتاللهلذا سوف نتناول تباعا النقاط القانونية املتصلة و
ع الذي آلت إليه األمور خالل فترة اإلحتالل ضا عن الومبريطانيا من حيث مسؤوليتهو

للمجلس نقل السلطة  غاية  إىلاالحتاللقانون احلرب و واضحة لقواعد انتهاكاتاألوىل من 
  :يف الفروع التالية وطنية ةإقامة سلط العراقي واالنتقايل

  

 العراق والمسؤولية الدولية لسلطة احتاللجريمة :الفرع األول
 :اإلحتالل

 

عندما بدأ اهلجوم على العراق وصفت بعض اإلعالنات من القوات الغربية املهامجة -
، ذلك أن املؤسسة العسكرية األمريكية أعلنت )1(ة  للترهيب فقط و ليست حقيقيأاعلى 
 من األوىل 48  الـصاروخ خالل الساعاتف قنبلة و سوف تضرب العراق بثالثة آالأا

 1991واريخ اليت استخدمت يف حرب احلملة العسكرية، أي أكثر من القنابل والص
ان آمن واحد يف بغداد ما أعلنت وزارة الدفاع األمريكية انه لن يكون  هناك مكككاملها، ب
  .)2(املنصب ماليورانيو قنابل استعمالفعال مت قد و

 العراقينيهذه اإلعالنات كانت حقيقية و ليس رد التهويل على املسؤولني فظهر أن 
 ظهر حجم اخلسائر البشرية حىت الغازية وأنه ما أن بدأت احلرب القواتحىت يستسلموا 

  .والثكاىل واملرضى ى واجلرحىيني من القتلالذي قد يتطور مستقبال ليصل املال

                                                           
 ه، ضمن كتاب االحتالل األمريكي للعراق صوره ومصائر،" الصدمة والرعب-الل العراقإعالم احت":  صباح ياسني- )1(

  .30، ص 2005 بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية
 املقاومة، مركز ، االحتالل، الغزو، ضمن كتاب العراق،"صف أمريكا أبناءها بالسالح النوويقكيف ت" :آمي ورتنغتون -)2(

  .103، ص 2003بريوت  ،دراسات الوحدة  العربية
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لقد عملت القوات الغازية على إخفاء جرميتها ضد اإلنسانية يف العراق عندما وجهت 
 عندما جترأت قناة اجلزيرة على وإنههار اخلسائر البشرية واملدنية، ظوسائل اإلعالم لعدم إ

رف السلطات بعة من طف مقرها وقتل مراسلها وتعرضت ملتاصهار جزء من ذلك مت قظإ
  .، املنصبة من طرف دوليت اإلحتاللالعراقية

  فإن الدعاية األمريكية والربيطانية تبنت بعض الشعارات على انهاألمر افتضحوعندما 
 واالقتصارالتصويب  أسلحة دقيقة باستخدامدعاء الليس هلا خالف مع الشعب العراقي وا

  .)1(غري عادية يف تفادي إصابة املدنيني العسكرية وبذل عناية  على مهامجة األهداف
إال أنه التستر على اجلرمية مل يدم طويال عندما بدأت بعض األخبار تتضمن قتل اجلنود 

 لبعض النساء واألطفال عند حواجز التفتيش، وقتل وتشويه أطفال بالقنابل األمريكيني
نيني يف البصرة مثال  من السكان املد%60دية، وذكرت منظمة الصحة العاملية أن والعنق

صال ناقالت حبرية جللب املياه يإمن بدون مياه صاحل للشرب مع حصارهم وعدم التمكن 
  .فيهلم من طرف منظمة اليونيس

لألسف  ت العراق مازالحتاللاألوىل إلإن هذه الصورة البشعة اليت صاحبت البدايات 
 هلا العراقيون يف  طرق التعذيب اليت خضعاكتشافمستمرة بل تكثفت بعد ذلك عند 

ث الثقايف العراقي والربيطاين املور-سجون اإلحتالل،وقد طالت عمليات اهلجوم األمريكي 
 املوجودة به وكذلك اآلثار من سرقة ةالغرا ليتمكن )2(ثار وخمطوطات باملتحف العراقيآمن 

يكية بل طالت يد التخريب مكتبة بغداد ومركز الفنون العراقي حتت مسع وبصر القوات األمر
   .اعتداءمن أي  ومبسامهة فعالة من هذه القوات،بينما مت محاية وزارة النفط

معاهدات  الهاي وتفاقياتإل يف جمملها ضع اإلحتالل ختةا دولإن األعمال اليت تقوم 
ية، فهي ف وكذلك للقواعد العر1977سنة لقني ا حل املوالربوتوكولني 1949جنيف سنة 
 الدولية واألعرافنون الدويل اإلنساين وأن كل حمالفة هلذه النصوص  القاأحكامتنطوي حتت 

  .معها للجرائم الدولية املخالفة لقواعد احلربني تولد مسؤولية الدولة احملتلة واملتعاون

                                                           
 ، املرجع  السابق"جيف سيمونز" أنظر ملزيد من وصف جرائم احلرب اليت ارتكبتها القوات األمريكية ومن معها لدى - )1(
  .61 -33ص
 األهداف، النتائج ، ضمن كتاب احتالل العراق،"ع االستعمارماحتالل العراق بني إدعاءات التحرير ومطا":  نادر فرجاين- )2(

  .105، ص 2004 بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية،تقبلواملس
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قات لقواعد احلرب وخر من  فمن هنا ميكن متابعة القوات الغازية مبا نسب هلا
مقتدي "لتيار  املهدي التابعة تميلشياها يف العراق مثل شيات احمللية املتعاونة معلامل ولقواتول

 التابعة للقيادة الكردية "البشمرقة"شيات مل و"لعبد العزيز احلكيم" التابع فيلق بدر و"رالصد
 حملاكمات دولية وفقا ،وكذلك املسؤولني عن اازر اجلماعية والتفجريات العشوائية

  .رب دولية على أساس جرائم حجنيف الهاي التفاقيات
 تنهض يف أكثر من زاوية من جوانب قعلى العرا الدولية لدول التحالف الغريب ةاملسؤوليإن 
ايف العراقي من ا تعرض له التراث الثقما يتعلق مبخالفة قواعد احلرب أو فيم فياءوع ساالرت

ن  له يف سجواا تعلق مبعاملة األسرى والتعذيب والتنكيل الذي تعرضومب وختريب أو في
 االنتقائية املرحلة خالل مث احلرب انتهاء اهلجوم وإىل غاية إعالن بدايةسلطة اإلحتالل بني 

حكومة وتعيني  العراقي االنتقايل احلرب و إىل غاية تسليم السلطة للمجلس انتهاءمن إعالن 
  .حملية
رب إعالن احل على عدم شرعية ابتداءا  للعراق تؤسس احملتلةاملسؤولية الدولية للدول ف

ة األسباب القانونية معدن مأسباب هذه احلرب فهيلى العراق لعدم قانونية مربرات وع
 أسلفنا ، ذلك أن جممل األسباب اليت ساقتها أمريكا خاصة فيما  يتعلق بتضخم االسليمة كم

 فريق التفتيش بشأا أسلحة الدمار الشامل اليت أصدر وامتالكهقدرة العراق العسكرية 
 وكذلك تقرير رئيس الوكالة األمنة هانس بليكس تقريرا قدمه لرئيس جملس الدويل برئاس

 خلو العراق من أي أسلحة دمار تضمن "حممد الربادعي"الدولية  للطاعة الذرية املصري 
 األمريكية للتحقيق واحملاكمة االستخبارات مسؤولني عن امتشامل بل أن أمريكا ذاا 

ب تقدمي معلومات مغالطة مت على أساسها إختاذ قرار  بسب10/02/2007 من يوم ابتداءا
ا معلن الثاين للحرب على العراق في السبب املشرعيةاحلرب ضد العراق، إضافة إىل عدم 

الذي  )1(مصريها السياسيتقرير  مع مبدأ حق الشعوب يف تناىفاط النظام الذي يسقيتعلق بإ
 االنتخابات أو االستفتاءراطية عن طريق اطهم بالوسائل الدميوقق أو إساحلاكامعيني تيقتضي 
ب البعث يف العراق ال يتميز كثريا عن باقي األنظمة زوليس بالتدخل األجنيب، فنظام ح احلرة

السياسية العربية من حيث الشرعية واملمارسة الدميقراطية، فلماذا أحرت أمريكا و بريطانيا 
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ألخرى املماثلة له أا دميقراطية ا ربيةعلى إسقاط النظام العراقي بينما تعترب األنظمة الع
  رب بصورة  عادية ؟غ معها  أمريكا والعاملوتت

للعراق تقوم على خرق مبدأ عدم التدخل يف الشؤون تلة هلذا فإن مسؤولية الدول احملو
ستالء على ستخدام القوة و حترمي االاالداخلية للدول و الشعوب و تتعارض مع مبدأ حظر 

    .)1( من ميثاق األمم املتحدة 7 و 4 فقرة 2 نص املادة فمبا خيالوة أي أراضي الغري بالق
وأن هذه احلرب خالفت بشكل صريح وواضح  قواعد القانون الدويل اإلنساين  

 مبا تل اليت تنص على حدود سلطة اإلحتالل يف إدارة اإلقليم احملالعامقواعد القانون الدويل و
 سلطة إدارة واقعية ال جيب أن فهي لذلك  الالزمالقدربة و جيش اإلحتالل فقط وخيدم سلط

 اختذا  والقرارات اليتترفاصالت جيعل ا ممتلةاحملتؤثر بأعماهلا على الشخصية القانونية للدولة 
ة وتشكيل حكومة سلطة اإلحتالل من إلغاء وحل للجيش العراقي ومتابعة قيادات الدول

عنه كلها خمالفة ألحكام وقواعد قانون اإلحتالل نص بديل بمؤقتة وتغيري الدستور العراقي 
التدخل يف الشؤون الداخلية عدم  بادئ القانون الدويل األكثر شيوعا مثل مبدأمل ويباحلر

  .ومبدأ حق تقرير املصري
  

 اآلثار والممتلكات الثقافية العراقية إتالفة جريم: الفرع الثاني 
  عن ذلكالمترتبةوالمسؤولية 

 

ئة األثرية ضرورة ال تقتصر أمهيتها على الدولة  ولكنها  متس اتمع إن محاية البي-
ر عن مكان  ظل ألن اآلثار تعد جزءا من التراث الثقايف املشترك لإلنسانية بغض النكك الدويل

 ية احلماية  القانونية  للبيئة األثرنوهلذا فإوجودها ماديا يف إقليم هذه الدولة أو تلك، 
فاآلثار إن كانت متثل للدولة اليت توجد على   ومتتد للمجتمع الدويل،تتجاوز نطاق الدولة

 تعد من العوامل يل،فإا بالنسبة للمجتمع الدواالقتصاديةإقليميها ثروة قومية من الناحية 
  .اجلوهرية لتوثيق العالقات الثقافية بني الشعوب وللتعبري عن التضامن الدويل

حلماية احلرب  بقانون ى لتنظيم احلرب فيما يسمىعسيذا فإن القانون الدويل الذي وهل
منها  ، فإن اإلتفاقية الرابعة 1907 لسنة الهاي اتفاقيةمتها ظاألشخاص واملمتلكات اليت ن

أحلقت ا الئحة تضمنت قواعد متفرقة تتعلق حبماية املمتلكات الثقافية،مث جاءت اإلتفاقية 
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عات املسلحة بسعي من منظمة الثقافة والعلوم اخلاصة حبماية املمتلكات الثقافية يف الرتا
  .)1(الهاي أيضا ب 14/15/1954 املؤرخة يف التابعة لألمم املتحدة

 لكاتلعل من املصادفات التارخيية أن املثال القدمي الذي يعطي  يف جمال ختريب املمت
ر داد وقذفه يف  عند غزو بغ"هوالكو"الثقافية يف املنازعات املسلحة ما قام به القائد التتاري 

 عندما 2003 مكتباا العامرة وكأن التاريخ يعيد نفسيه  يف معركة بغداد احتوتهدجلة ما 
  . الرئيسني األمريكي  بوش و الربيطاين بلري21 القرن "هوالكو"قام 

 تلزم بأحكامها كل األطراف اليت تدخل يف عمليات 1954 الهاي اتفاقيةإن 
ات املسلحة ويف كل حاالت اإلحتالل الكلي أو اجلزئي كما  عسكرية مهما كان نوع الرتاع

طبقا لك اليت ال تتسم بالطابع الدويل وتا األمم املتحدة ضطلع  يف احلروب اليت تتطبق حىت
 الثقافية  احملمية تللممتلكا منها و قد تضمنت اإلتفاقية باملادة األوىل منها تعريفا 19 ةللماد

املمتلكات الثقافية املنقولة   مبا فيها املباين املخصصة لعرضتفشملت املنقوالت والعقارا
 وأن هذه احلماية  لنقل مثل النصب التارخييةل غري قابل املركز اليت حتتوي على هدف ثقايفو

  . أو مالكهاأصلهاتستند على القيمة الذاتية للممتلكات الثقافية املتنوعة بغض النظر عن 
إىل أماكن اليت تستعمل لنقل فهذه املمتلكات الثقافية كما تشمل احلماية وسائط النقل 

 حمل احلماية األهدافتوضيح منت االتفاقية شخاص املكلفني حبراستها، وقد تضآمنة ولأل
 من احلماية هو أال لالستفادة، والشروط زرقبعالمات مميزة يف شكل مثلثات بيضاء ومربع أ

  كافية عن األهداف العسكرية وأال تستعمل يفت الثقافية احملمية قريبة مبسافةتكون املمتلكا
غراض العسكرية وحتمي اإلتفاقية املمتلكات الثقافية من كل أعمال السرقة أو النهب أو األ

  .االنتقاميةاألعمال 
تكوين اللدول إدخال نصوص اإلتفاقية يف برامج  تلزم ا1954 ي الهااتفاقيةإن 

 املخالفني ألحكام اإلتفاقية و ذلك بتضمني  جزائية رادعة  علىعقوباتالعسكري و توقيع 
أي على املساس باملمتلكات الثقافية وتعاقب  ا جترمصقانون العقوبات اخلاص بالدولة نصو

يل القوانني العقابية إ أحالت يف ذلك لكن  نفسها أي عقوباتهيقية مل تتضمن اتفأن اال
  .الداخلية للدول
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 من شأنه إجياد تباين  يف ألناإلتفاقية من املآخذ على هذه وقد اعترب البعض ذلك 
لو يف إطار عام ا توجيهية وصصحيح أنه لو تظمنت اإلتفاقية نصوالقواعد القانونية املطبقة وال

عها، كما يوجد انتقاد ثاين لإلتفاقية يتعلق باألعمال اإلنتقامية فإا ولو أشري تبابإتلزل الدول 
اإلتفاقية فتحت الباب لكل األعمال عندما يكون هناك  من 1 فقرة 11هلا باملنع إال ان املادة 

مبوجب االتفاقية بتأمني وحصانة  على أحد املتحاربني إصرار على انتهاك الواجبات املفروضة
 املقابلة مبةجب االتفاقية نفسها، املمتلكات الثقافية فإن للطرف اآلخر أن حتلل من االلتزامات

ستمرة من الطرف إلنتقامية يف حال اإلنتهاكات امل امما يعين الترخيص مبمارسة األعمال
العسكرية أو  ، كما أن اإلتفاقية تسمح املساس باملمتلكات الثقافية يف حالة الضرورة)1(اآلخر

يف الظروف االستثنائية اليت ال ميكن جتنبها لكن ملد حمدودة وبالقدر الذي تتوفر فيه الظروف 
  .االستثنائية فقط وليس بشكل دائم

عاجلت االتفاقية محاية املمتلكات الثقافية من اجلنب املدين فيما يتعقل باسترياد كما 
قوانني املدنية للدول ، وهلذا فإن املعهد املمتلكات الثقافية اليت بت من الدولة األصل طبقا لل

الدويل لتوحيد القانون اخلاص قرر بصدد هذه املسألة وضع بروتوكول منفصل عن اإلتفاقية 
لف نصوص مقبولة من مجيع الدول وهذا حىت ال تكون مسألة االسترياد سببا يف ختيتضمن 

   )2(.لالتفاقية االنضمامالدول عن 
وإذا طبقنا هذه القواعد القانونية على ما شاهده العامل مباشرة بعد سقوط بغداد فإننا 

ومركز  جرمية ختريب وإتالف موجودات متحف بغداد ومكتبة العراق القومية أمامنكون 
املعاصر للممتلكات الثقافية، كما مت استهداف آثار الفنون يف أكرب عملية سطو يف التاريخ 

تارخيية من العمارات اإلسالمية للمساجد العتيقة بضربات صاروخية جوية بدعوى عناصر 
  .للمقاومة ا عدة مرات

ة كما وقد تأكد ان ب املتحف القومي العراقي ببغداد مل يكن من قبيل الصدف
، بل كان ذلك نتيجة مشروع خطط له لوقت طويل حاولت شبكات التلفزيون الغربية بثه 

ناس كانوا يعرفون ما مدير متحف بغداد قال بأن هناك " دوين جورج" ذلك ان الدكتور
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جص للمسلة السوداء، وهذا يعين ام سخة املصنوعة من اآليريدون، لقد مروا عابرين بالن
" جون كورتيسي"  ، فهم مل ميسوا تلك النسخ، كما وصف الدكتور البد كانوا متخصصني

من املتحف الربيطاين أن ما تعرض له متحف بغداد من سرقات وب منظم لبعض القطع 
ناء ذهيب يرجع إىل مخسة آالف سنة عثر عليه يف واركا وهي إمثل آنية زهور مقدسة من 

وقاعدة متثال من احلقبة " آشور" ثال مسقط رأس النيب إبراهيم عليه السالم ومت" أور"
  )1(.موناليز" د ذلك أشبه بسرقة لوحة ية، بعاآلكاد
 السرقة والنهب نبه علماء اآلثار ووزارة الدفاع أعمال هذا وأنه قبل وقوع -

األمريكية من خطورة ذلك مما جعل اجلرمية مرتبة مع سبق اإلصرار والترصد ألن من سرقوا 
 ما كانوا يسعون إليه وأن التجار كانوا طلبوا أهم القطع قبل ذلك اآلثار عرفوا بالتحديد

 بعض القطع األثرية قد قطعت باملنشار ألجل أنبوقت كاف، قطع فنية بعينها وقد لوحظ 
تصديرها إىل خارج العراق، وقد تزامن وقوع هذه اجلرمية أن كبار األثرياء والتجار قد 

 أسواق اارتضمونة بعد أن اعتبارها سوقا موجدوا ضالتهم لآلثار لإلستثمار فيها ب
  . يف تلك الفترة العامليةاألسهم

 على املتاحف بل طال أيضا مركز الفنون و دار الكتب العراقية األمرومل يقتصر 
القومية اليت بت منها نسخا نادرة للقرآن الكرمي ميتد عمرها لعدة قرون وكذلك وثائق ال 

 اليت كان األمريكيةات املستعجلة اليت وصلت القوات تعوض قد مت حرقها رغم النداء
  .أن تصل املكان يف ظرف قصري لكنها مل تفعل ذلك مطلقاباستطاعتها 

 الس األمريكي للسياسة الثقافية اجتمع احلرب على العراق  أهذا و أنه  قبل أن تبد
 العراقية من احلرب  ليعلن عن قلق شديد على اآلثاراألمريكيةمع مسؤولني يف وزارة الدفاع 

  .القادمة
من كلية احلقوق جبامعة ستانفورد الذي هو يف نفس " جون مريميان" وأن الربوفيسور 

 عن  إعالن رغبته يف فرض فإنه مل يتواىنالوقت عضوا بالس األمريكي للسياسة الثقافية 
 يصبح مشروعا  ألمريكا يف احملاكم األمريكية حىتاآلثار دولية على تصدير انتقائيةضوابط 
 بالتشريعات  مسح للمحاكم األمريكية أال تعترفهوبة من بغداد إذن املاألشياءاسترياد متاما 

                                                           
العراق، الغزو، اإلحتالل، " ضمن كتاب -احلكومة األمريكية متورطة يف سرقة مديرة للكنوز الفنية العراقية: " آالن تالبوت- )1(

 .22، املرجع السابق ، ص"املقاومة، شهادات من خارج الوطن العريب 
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 جديدا يتمثل يف أنه إذا كان هناك شيئا فنيا قد سرق ال ءا مبداقترحأنه العراقية الصارمة، و
أن يف ذلك تكوينا وقف  ب هذا الرأي واملر للواليات املتحدة، وقد براستريادهمينع حبد ذاته 

 الثقافية اليت ميكن أن تدمر أو مل بعد سرقتها بعد أن تصبح هلا قيمة األشياءفظ حتلسوق 
 املسروقة إىل املؤسسات املختصة اليت اآلثاره ذبرية ومشروعة يف أن واحد وتعود هجتارية ك

  .)1(ين ا أكثرتتقدرها أكثر وتع
ب املمتلكات الثقافية الترصد يف عمليات رار وبق اإلص إن ما يؤكد النية اإلجرامية و س

 سجالت الكمبيوتر ملمتلكات من أعمال تدمري دليل البطاقات وهاالعراقية هو ما صاحب
جيعل جمموع اآلثار املسروقة تبع أثر املسروقات أكثر صعوبة، و حىت جيعل تمتحف بغداد

كانت ملكا ملتحف بغداد أو ا أتصبح ملكية خاصة ألا تصبح غري معروفة للعامل اخلارجي 
خمططا يات النهب والسرقة كانت مدبرة و أن عمله و هكذا فإنه أصبح بدون أدىن شكغري

ث الثقايف واهلا محاية املور ذه األعمال فإن إمههاهلا و أن القوات الغازية إن مل تقم بنفس
ا للمسؤولية  وفنون يعد أمرا موجبعراق من متاحف ومكتبات ومراكز حبثاإلنساين لل

وضت سلطة الدولة العراقية الشرعية يف محاية األمن و النظام العام علكوا قوات احتالل 
سلني الصحفيني و اجهت هلذه القوات من املر نداءات استغاثة و طلب احلماية والسيما و أن

من مدير متحف بغداد لكن بدل ذلك قامت حبماية مقرات مهمة أخرى كوزارة النفط 
 عصابات دولية خمتصة يف سرقة اآلثار مع القوات دخولبسماح التواطأ  كما ثبت !ةالعراقي

الغازية إىل بغداد و يف محاية هذه القوات و هناك من يعني املسؤول العسكري األمريكي 
  .)2(املتورط يف ذلك و هو ريتشارد بل مستشار البنتاغون يف هذه العمليات 

ا يف جرمية العدوان على العراق فيما يتعلق حبماية هفاملسؤولية الدولية ألمريكا وحلفائ
 من 53 و على املادة 1954لسنة الهاي البيئة األثرية العراقية تقوم على أساس اتفاقية 

وقرار جملس األمن الثاين  من الربوتوكول امللحق 16املادة  و1977الربوتوكول األول  لسنة 
يت تضمنت أن تأخذ الدول األعضاء  ال4 الفقرة 22/05/2003:  املؤرخ يف1483رقم 

                                                           
 : من مقال26 املرجع السابق، ص :ت آالن تالبو-)1(

 Jhon Meriman  New York University journal of international law and politics, 
vol, 31, N°=1. 
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اإلجراءات املناسبة إلجياد املسروقات من املتحف الوطين العراقي و املكتببة الوطنية بعد 
  .)1(سقوط بغداد و العمل على إعادا 

قط بإختاذ اإلجراءات فاملدنية  يندرج ضمن املسؤولية 1483إن ما تضمنه القرار 
ا يفيد أن املمتلكات الثقافية اليت بت قد مت تصديرها اد املسروقات و هذدستراملناسبة ال

 هي دول التحالف، أما عقاباليت خارج العراق و بالذات إىل الدول ذات العالقة بالقرار 
ن هناك ممتلكات أغري معقول السيما وفلم يشر القرار لذلك و هو أمر املتورطني ارمني 

بة حال املكتما هو مد مثلتعملاصف أو احلرق ثقافية قد مت ختريبها بصفة كلية نتيجة الق
متابعة مستوجبا يصبح ذا فإنه هل بالنسبة إليها غري ممكن، و ادرادالعراقية القومية فأصبح االست
سم  أحكامه يف لعقوبات العراقي الذي تتجزائيا طبقا لقانون ااملسؤولني عن هذه اجلرائم 
ونية سلوسكللقانون األمريكي، ألن الدول األجن دعية بالنسبةر و)2(هذا الشأن بأا استبقائية

  .)3( و على رأسها أمريكا 1954هاي ضم ملعاهدة النمل ت
دون توفري محاية فعالة للبيئة األثرية العراقية يف مواجهة حتول  هناك صعوباتو هلذا فإن 

دوليت حىت املواطنني العاديني لالفاعلني خاصة بالنسبة للمسؤولني العسكريني األمريكان و
 من حيث 1954 يف االتفاقية الدولية الهاي حمريكا بريطانيا نظرا للقصور الواضالغزو أ

بريطانيا لالتفاقية، و عدم وجود سلطة وطنية وأمريكا انضمام  لعدم اايراال الشخصي لس
راقي  املطالبة بتسليم ارمني و تقدمهم أمام القضاء العاقية ذات مصداقية بعد الغزو ميكنهاعر

ه على أساس مبدأ الذي يعد متطورا يف هذا اال الذي ميكن تطبيقالعراقي و طبقا للقانون 
لوقوع اجلرمية على اإلقليم العراقي و لو كان ذلك من طرف أشخاص ينتمون اإلقليمية نظرا 
  . لدول أجنبية
  العراقيةالثقافيةأن املسؤولية الناشئة عن جرائم سرقة و اتالف املمتلكات نرى أننا و

تؤسس على قانون حمل وقوع اجلرمية أي القانون اجلنائي العراقي و القوانني اخلاصة العراقية و 
 1949 امللحق باتفاقيات جنيف 1977ليس على أساس أحكام الربوتوكول األول لسنة 

                                                           
عات املسلحة، دراسة مقارنة بالشريعة محاية السكان املدنيني واألعيان املدنية إبان الرتا:"أبو اخلري أمحد عطية/  د-  )1(

  .160، ص 1998، دار النهضة العربية القاهرة "اإلسالمية
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حىت إذا ثبت تورط العسكريني األمريكان يف هذه اجلرائم فإم ال يفلتون من العقاب نظرا 
ن أمريكا تستثىن جنودها من اخلضوع هلذه النصوص خاصة بعد أن أبرمت معاهدات أل

  .ثنائية يف هذا الشأن
اقية أنه ال ميكن اعتبار جرائم سرقة املمتلكات الثقافية من اجلرائم الدولية نظرا ألن اتفو
تتضمن أي إجراءات ومل يل يف ذلك للقوانني العقابية الداخلية للدول  حت1954الهاي 

اكتفى ، و يتناول هذه األعمال باملتابعة اجلزائيةمل1483رقم قابية كما أن قرار جملس األمن ع
 املمتلكات الستردادنية باختاذ ما يستوجب من إجراءات باحلماية املدنية بدعوة الدول املع

  . املصدرة للدول األجنبيةاملسروقة و
فقط بل للتعويض املادي خاصة تربر أمهية املتابعة اجلزائية ليس ملعاقبة الفاعلني و

حىت حربية هي ال تعد أهدافا ة اليت مت إتالفها بالتدمري واحلرق وبالنسبة للممتلكات الثقافي
ا هذه يثبت أن استعملت األماكن املوجودة  التملص من املسؤولية عن ذلك ألنه ملميكن 

  .ة من قبل العراقيرباحل العسكرية واآلثار لألغراض
  

 المسؤولية الدولية لسلطة االحتالل الناتجة عن: يالثان المبحث
 :  اإلنسانييالدول قواعد القانونلمخالفة ال الممارسات

 

سوف نتناول يف هذا املطلب مسألتان تتعلق األوىل بتكييف املمارسات اليت قامت ا 
يل  تفعإمكانيةخمتلف أجهزة سلطة االحتالل على ضوء قواعد املسؤولية الدولية، مث دراسة 

هذه املسؤولية من خالل اآلليات اليت يتسمح بتطبيق أحكام القانون الدويل على املسؤولني 
عن سلطة االحتالل ولو من الناحية النظرية األخالقية ألن موازين القوى يف العامل حاليا ال 

  . عدالة دولية جنائية صارمة على كل املخالفني ألحكام القانون الدويلإقامةتسمح 
  

عن  سلطة االحتالل ترتيب مسؤولية   :األول المطلب
  .ممارساتھا 

 

رها جرمية عدوان ااعتبو العراق دض الربيطانية -اقة لعدم شرعية احلرب األمريكيةإض
 يتوقف عند حد  الكويت، فإن العدوان على العراق ملجرمية عدوان العراق علىمثل ا همثل

رى باملخالفة لقواعد احلرب والقانون القصاص من العراق بل تعداه إىل ارتكاب جرائم أخ
الدويل اإلنساين و لقواعد االحتالل و ذلك منذ املرحلة األوىل نتيجة عدم توازن القدرات 
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 وات هذا األخري املدافعة عن وطنهاة على العراق وقيد القوات املعتالعسكرية و التدمريية بني
حرير البالد من  وطنية فعالة لتتالل عقب تشكل مقاومةحخالل فترة اال الغزو وفترةإبان 
  .اراإلستعم

ة على العراق من خالل استعماهلا يدعدم إنسانية القوات املعتقسوة ولقد ظهرت 
رائم حرب ضد املدنيني العراقيني خاصة، صاحبها من ارتكاب جلاألسلحة ارمة دوليا وما 

بعد دمي مصادر خطر  حياته للمرت مصادر املعيشة الرئيسية للشعب العراقي مما عرضدإذ 
، كما مت تدمري كامل ألحياء ومدن وقرى كأهداف مدنية مثل واالتصاالت الطاقة واملياه

 أثناء لعفر، كما استهدفت القوافل املدينة تمداشر وىقري حيفة ببغداد ومدينة الفلوجة وح
هداف  است املدن واألرياف أو التنقل خار ج العراق مثل واقعة طريق عمان معناهلروب م

 إضافة إىل أعمال القبض لمساعدة الغذائية،لاملستشفيات املدنية وقوافل اهلالل األمحر الطبية و
  .الترحيل القصري للمدنينيواالختطاف و

رمة دوليا مثل القنابل الثقيلة اليت يزن ابة هذه األهداف أسلحة حمصتعمل إلقد اسو
ات الشظايا احلارقة واألسلحة القنابل ذالقذائف الذكية و أطنان و10 من بعضها أكثر

 كل مصدر حراري، وكذلك ة والقنابل املوجهة بالليزر حنوالغادرة مثل األقالم كألغام موقوت
وليا ما استعمل من أسلحة حمرمة د فيهذااألسلحة احلارقة و تلك اليت تسبب آالما ال مبرب هلا 

 استعمل من أسلحة ضد قوات ما ضد السكان املدنيني العراقيني باعتبارهم أهدافا مدنية، أما
صل إىل حد استعمال القنابل النووية الصغرية يف بعض املعارك واجليش العراقي فإن األمر 

  .مثل معركة املطار
إن املبادئ العامة للقانون الدويل املستمدة من خمتلف االتفاقيات أو من القواعد العرفية 

املقاتلني تفرض على املقاتلني االلتزام ظم سلوك نوقواعد العمل الدويل وقت احلرب اليت ت
 ومحاية املدنيني  حبرمةتزامبقصر عمليام احلربية ضد العسكريني من أعدائهم مع إل

  .واألهداف املدينة
ن حترمي األسلحة التقليدية شأب 1973 يف مؤمتر لوزان بسويسرا املنعقد سنة لقد اتفق

أسلحة بل النابامل و األسلحة احلارقة كناجترمي استعمال ق آالما ال مربر هلا وتسبب اليت
ر هلا، و أا ذات آثار غري مميزة أي ال ميكن قصر إحداث آالم ال مرب: ية لسببني مهاتقليد

آثارها عند استعماهلا على العسكريني املتحاربني فقط بل ميتد أثرها للمدنيني حتما نتيجة 
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هي دة عسكرية كربى من استعماهلا، فعدم القدرة على السيطرة عليها إضافة لعدم وجود فائ
  . الوقع على املدنينية شديدحمدودة التأثري على اجليوش لكنها
 من 5 فقرة 23د سنده باملادة من األسلحة جي النوع كما أن حترمي استعمال هذا

  الضرركذلك حظر استعمال أسلحة تقليدية مفرطة يفو 1907اتفاقيات الهاي لسنة 
عنها، وحترمي استعمال الكشف ميكن ال رمي استمعال الشظايا اليت عشوائية يف األثر وحتو

 10/10/1980: األلغام واالشراك اخلداعية مبوجب اتفاقيات جنيف املربمة يف
حترمي استخدام األسلحة الكيماوية و تدمريها طبقا التفاقية باريس  و03/05/1996و

  .)1( 23/01/1993 املؤرخة يف
ق تقع حتت طائلة القانون قامت ا الدول املتعدية على العراإن جممل  االنتهاكات اليت 

 تشكل انتهاكا اليتائم حرب اليت عرفتها حمكمة نورمريدج بأا تلك األعمال الدويل كجر
من خالل النظام األساسي ، هذا التعريف الذي تأكد "الدوليةلقوانني و أعراف احلرب 

احملكمة  و)1993( احلرب يف يوغوسالفيا رميية الدولية اخلاصة مبحاكمة جمللمحكمة اجلنائ
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  و)1994(اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا 

  .)2( منها 5 السيما املادة )2002(
 حد ذاا جرمية اليت تعترب يفتبني أن احلرب العدوانية على العراق يفمن خالل ما سبق 

عدوان فإن هذه  املتعلق بال14/12/1974:  املؤرخ يف3314: عامة رقمطبقا لقرار اجلمعية ال
الصكوك خمتلف االتفاقيات ويها القواعد القانونية الدولية املستمدة من احلرب قد انتهكت ف

خالقية ضد األالدولية اليت تعرضنا هلا تباعا وأنه نتيجة ذلك تقوم املسؤولية القانونية و
 وشركائها يف اجلرمية من دول التحالف النتهاكها قواعد  األمريكيةاملتحدةالواليات 

  .االحتالل احلريب
 هذا السلوك اليت صاحبت الغزو لكنق من املخالفات املتعلقة بالعمليات احلربية شهذا 

ة ونشوء املقاومة الوطنية يدعتاملخالف للقانون استمر بعد أن استقر األمر يف العراق للدول امل
ا  مثار االحتالل والغزو اليت أتوجلينن احلياة اهلانئة يف عراق حمتل رك للمعتديتتمل العراقية اليت 

                                                           
، ضمن كتاب العدوان على العراق "ثةانتهاك حقوق املدنيني العراقيني يف حرب اخلليج الثال: "حمي الدين عشماوي/  د-  )1(

  .156والشرعية الدولية رابطة اجلامعات اإلسالمية، املرجع السابق، ص 
  .231املرجع السابق، ص : السيد مصطفى أمحد أبو اخلري/  د-  )2(
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كيل نرروا التصفية والتب النفط العراقي، وهلذا ق ومرحبةمن أجلها إلبرام صفقات 
التعذيب ضد كل من شكو يف انتماءه للمقاومة العراقية بسبب أو بدون سبب، وهكذا و
ة يف نفس ناملهي والقاسيةاملعامالت  االختطاف وأعمالئية وءت مرحلة االعتقاالت العشواجا

للحقوق املدنية للعهد الدويل ذلك بشكل خمالف أفراد الشعب العراقي األعزل، والوقت ضد 
كذلك لإلعالن العامي  فبهذه النظرة 1966كولني امللحقني ما لسنة و السياسية و الربوتو

ظرة على حال املواطن العراقي حتت إدارة و ن، ال1948حلقوق اإلنسان و الشعوب لسنة 
سلطة االحتالل الظاهر و املقنع تؤكد مدى االنتهاكات اليت ارتكبتها قوات االحتالل يف 

  . )1(العراقي وحرياته األساسية الشعب حق 
 لوسائل اإلعالم من طرف اندين األمريكيني بتر سد اختصرت الصور اليتلق

كل أنواع وصور التعذيب املمنهج و غريب بة السيما يف سجن أالعاملني يف السجون العراقي
كأم  الصور التقطت من اجلنود كهواة والذي سلط على املعتقلني العراقيني، رغم أن تلكو

 صورا للذكريات وليست حمترفني تنقل احلقيقة كاملة عما فيهايف رحلة سياحية يلتقطون 
احلكومة احمللية املنصبة لالنتقام أكثر من مريكان واألالعراقيني من جالديهم يعانيه املعتقلني 

  .صيانة حقوق املواطن العراقي
بداية عهد االحتالل شرعت السلطة احملتلة يف عملية اعتقال مهمة الغزو وبعد إاء 
املطار و يف جنوب البالد يف منطقة أم قصر، إذ بلغ عدد وو غريب بسجن أبواسعة يف بغداد 
بو غريب وحده  معتقل بسجن أ7000 ما يقارب 2003شهر أكتوبر املعتقلني إىل غاية 

ادر العراقية أن عدد املعتقلني الت بعض املصق ألف موزعني يف سجون أخرى و قد 11و
عنهم كل اتصال خارجي سواء مع الصحافة الدولية أو منع  ألف معتقل 200ل إىل وص

راقي عند بدايات االعتقال األول املنظمات  اإلنسانية بل حىت  على أعضاء جملس احلكم الع
  .1949ر عليها مبا خيالف نصوص اتفاقيات جنيف تأي أن ظروف االعتقال يتم التس

يف السجون العراقية كانت فضيعة إن أنواع التعذيب اليت مورست على املعتقلني 
حة يف نفس الوقت ألا كانت ال تستهدف جمرد اإليالم اجلسدي كوسيلة لالستنطاق فاضو
صيل املعلومات من املعذبني بل كانت تستهدف اإلذالل املعنوي و اإلحباط النفسي وحت

                                                           
  . 307املرجع السابق، ص : رجب عبد املنعم متويل/  د-  )1(
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در ممكن من وال إىل االيار ومن مثة البوح بأكثر قصبتحطيم شخصية املستجوب و
حيث  إظهار "غوانتنامو" س األسلوب الذي استعمل مع معتقليهو نفاملعلومات للمحققني و

األمريكية معصيب العينيني البحرية  لدى 20/01/2002: صور للمعتقلني يومإظهار مت 
مربوطي األرجل بعقال حديدي ويعيشون فيما يشتبه بطريقة مشمئزة مكبلني حملقني 

   .األقفاص
املنظمات غري هذه الوضعية اليت أثارت جدال بني السلطات األمريكية ومن جهة و

فاقيات جنيف السيما ل مدى احترام اجليش األمريكي التومن جهة أخرى، حاحلكومية 
 مما أدى باللجنة 12/08/1949: املة أسرى احلرب املؤرخة يفعاالتفاقية الثالثة املتعلقة مب

 يستفيد ن كل شخص اعتقل يف إطار نزاع دويل بأريتذكالالتنفيذية الدولية للصليب األمحر 
جنة أسري حرب إىل غاية إثبات عكس ذلك من طرف حمكمة خمتصة، كما أن اللكمن حقه 

 على احترام تطبيق القواعد القانونية تسهرالدولية للحقوقيني وهي منظمة دولية غري حكومية 
يف العامل قد قضت بعدم شرعية قرار أمريكا الذي ال يعترب املعتقلني أسرى حرب يستفيدون 

  .)1(من اتفاقيات جنيف السيما االتفاقية الثالثة منها 
جنود  إظهارت التعذيب يف العرق تتمثل يف االلت عن حكانت الصور اليت وصوهلذا 
 كما أكدت ،على معتقلني عراة مكدسني على بعضهم يف شكل هرمييضحكون أمريكيني 

املعتقالت يف سجون االحتالل ات اغتصاب منظمة للمعتقلني ومصادر مطلعة وقوع عملي
ز على رم والقفلني ألعمال تعذيب سادية مفضوحة كضاألمريكية و تعرض بعض املعتق

لب بعض املعتقلني من دام الكالب دون كمامات لترهبهم وص العارية واستخأجسادهم
تركهم على هذه احلالة من ع وضع رؤوسهم داخل أكياس خشنة  واألرجل واأليدي م

 هجاز تاميز عن تقرير للجيش األمريكي أالتعذيب حىت  املوت، وقد نقلت جملة نيويورك
تلف طرق خم صفحة تضمنت قائمة االنتهاكات و53وي  حيت"يزشانردو سريكا"اجلنرال 

ة يف عددها ليوم تعذيب املعتقلني يف سجون االحتالل، كما أكدت نفس اجلريد
 صور أخرى 19/05/2004:  وبتاريخ(A.B.C) تليفزيون هما عرض 09/06/2004

                                                           
(1)-Ahmed Mahiou «droit international et sécurité de l’etat: l’exemple du 11 

septembre 2001. in/ Mondialisation et sécurité Tome 2 OP cit. p :121-122.          
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رر يف سجن أبو غريب بل تتكعلى رة صا التعذيب و أن هذه األخرية ليست قحلاالت
  .)1( بالقرب من مطار بغداد "كروبر"أخرى مثل معسكر سجون 

قد علق بالشذوذ األخالقي واجلنسي و إن معظم صور التعذيب واالنتهاكات كانت تت
 فردي أو ميثل جمرد ميولسلطة االحتالل بتفسري ذلك بأنه يتعلق بسلوك إجرامي قامت 

  .إجرامية لدى بعض جنود االحتياط األمريكيني
طويال حىت اكتشف السطحية من طرف سلطة االحتالل مل تدم ات لكن هذه التفسري

أن هناك برنامج سري قد مت اعتماده من طرف أعلى هرم السلطة يف أمريكا يف إطار سياسة 
يرمز له " Spécial- Access,Programmeبربنامج تواصل خاص"بوش ملكافحة اإلرهاب مسي 

 200وايل موح مبعرفة تفاصيله إال حللغاية غري مسهو برنامج سري لو" SAP " الرمزحتت
 رئيس "ريتشارد مايرز"اجلنرال  و"دلمستفيرادونالن "شخص من املشرفني عليه من بينهم 

ما شئتم وقد خصص لوا م عوا على املطلوبني وأفاقبض شعار هذا الربنامج ،هيئة األركان
لغ الرئيس بوش ذا وقد أب منية من مبىن البنتاغونذا الربنامج مكتب خاص يف منطقة أهل

 مث انتقل 11/09/2001 هجماتالربنامج الذي بدأ العمل به يف أفغانستان مباشرة بعد 
تفجري  رامسفيلد عقب مخسة أشهر من سقوط بغداد أي بعد بعد ما صرحق ابه بالعرالعمل 

تصدى األفضل من وجهة نظري أن ن" :مقر األمم املتحدة حيث قالالسفارة األردنية و
   .)2(الواليات املتحدةيف تصدى هلم نيني يف العراق من أن لإلرهاب
 إىل السجون العراقية بعد الفشل S.A.Pتوسيع تطبيق برنامج حلافز الكبري لقد كان او

ت رته املخابرات األمريكية يف اختراق املقاومة العراقية اليت تبني أن هلا خمابراهأظالكبري الذي 
املقاومة العراقية اليت لها ية و أمام تضاعف الضربات اليت تكب جيدة للغااستراتيجية و عملياتية

 قائد القيادة املركزية أن لديها مقدرة كبرية للحصول " زيديبجون أ"اجلنرال قال بشأا 
على املال والذخرية وأن خطورا يف تزايد باستمرار مع تقدم الوقت، وهلذا أصبح البديل 

ذيب املعتقلني بأساليب وحشية  سياسة ممنهجة لتعللحصول على معلومات استراتيجية هو
من املكتب املشرف على الربنامج اخلاص للتواصل وغري أخالقية استقاها البنتاغون و

                                                           
  ..13/05/2004:  نت بتاريخن موقع اإلنترنت إسالم أو نالي-  )1(
، منشور ضمن كتاب مناهضة "يب؟ كيف انتقل برنامج سري للبنتاغون إىل أبو غر-املنطقة الرمادية : "سيموز هريش-  )2(

  .94ص -2005- بريوت- مركز دراسات الوحدة العربية-احتالل العراق، دراسات و وثائق أمريكية و عاملية
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 عن1973سنة  "رافائيل بطي"الذي ألفه الباحث  األنتروبولوجي " العقل العريب"كتاب
 ا تتميز بفصل اجلنسني صفحة من الكتاب با25اليت وصفها يف النفسية العربية الثقافة و

 النساء د من الصلة بني الرجال وحتيمن ووحتجيب املرأة وكل القواعد األخرى الدقيقة اليت
هلا تأثري يف جعل اجلنس الشاغل الفكري الرئيسي يف العامل العريب، أما الشذوذ اجلنسي أو أية 

  .)1(خاصة و تظل خاصة إشارة إىل امليول اجلنسية األخرى، فهي ال تذاع، إذ تعترب شؤون 
 بشكل خاص أمام ا الكتاب أن العرب ضعفاءهذاغون من دراسة فاستنتج خرباء  البنت

جلدا هلذا استعملوا ذلك يف عمليات تعذيب املعتقلني الذين وجودهم أكثر اإلذالل اجلنسي و
ي ذلك عن طريق الطعام وامللبس واملأوى الذكة واحلرارة وو صربا أمام التعذيب باإلضاء

 اجلسماين املادي فمرروا خطتهم جلنودهم من املنفذين  أي التعذيب)2(يقدم للمعتقلني
اجلنسية اليت قد ال يصرب عليها الواحد املعنوية والسيما للتعذيب استعمال وسائل التعذيب 

طابع الصور اليت مت تسرا على هلذا غلب علومات عن املقاومة ومبمن املعتقلني فيديل هلم 
إلعالم أا كلها ختدش احلياء و تتعلق بصفة عامة باإلذالل اجلنسي ألجل تكوين لوسائل ا

  .جيش من املخربين العراقيني و ختويفهم بالكشف عن الفضيحة
 ا إىل غاية كشفها  و السرية الكاملة اليت أطاحت التعذيبإن هذه اخلطة من طرق

سلطة يف أمر أمريكا، فقد نقل عن كانت خطة رمسية متت املوافقة عليها يف أعلى مستويات ال
 من ذلك كان إجياد فرصة لضرب "رامسفيلد"مسؤول عسكري أمريكي كبري أن هدف 

منية اإلدارية، وهلذا فإنه هدف ذي قيمة عالية يف أقصر وقت ممكن لتغطية فشل السياسات األ
ستشار مية ووكالة املخابرات املركزية وموافقات الوكاالت االستراتيجحصل مسبقا على 

 وزير "رامسفيلد"ادفت على هذه اخلطة مع آنذاك اليت ص"كوندوليزارايس "األمن القومي 
تنفيذ ت إشارة االنطالق والدفاع، كما أعلم الرئيس بوش بوجود اخلطة، وبعد ذلك أعطي

األركان وقد كشفت هذا األمر هيئة ورئيس "ريتشارد مايرز"اخلطة من طرف اجلنرال 
ن التجاوزات  إ بقوهلا"يانيس كاربنسكي" العميد األمريكية يف العراقاملشرفة على السجون 

                                                           
، "الصورة الذهنية عن أمريكا يف اتمع العراقي، بعد نشر صور تعذيب السجناء يف أبو غريب: " مؤيد قاسم اخلفاف- )1(

  .46ي للعراق صوره و مظاهره، املرجع السابق، صضمن كتاب االحتالل األمريك
: من التقرير النهائي للمجموعة املستقلة ملراجعة عمليات االعتقال من جانب وزارة الدفاع األمريكية املقدم بتاريخ- )2(

  حتت عنوان ماذا حصل يف سجن أبو غريب؟24/08/2004
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وعند  العسكرية خبارات من االستلقتهااليت ارتكبها جنودها متت بناءا على تعليمات ت
رحت هذه األخرية بأا تتحمل جزءا من املسؤولية و أا التحقيق معها يف هذا الشأن ص

  .املسؤولية أيضاحتملهم وا ظر من املسؤولني اآلخرين أن يعلنتتن
سبعة من جنودها لمات الشكلية اليت نظمتها القوات العسكرية األمريكية كوعند احملا

: ها الكبار فإم مجيعا جبلسة حماكمتهم يومليجرمية مسؤوم لطمس أرادت أن تضحي 
فذوا  من االستخبارات العسكرية األمريكية وأم ن أكدوا بأم تلقوا أوامر19/05/2004

 تعلن اليت ظهرت صورا كثريا وهي متارسإنغلندا ما أمروا به، وقد ذكرت اندة ليندي 
االت التعذيب و تلقت حبادا قمريها وإا كانت خترب التعذيب قالت أجل نفذت تعليمات آ

  .)1(ضباط كبار طالبوها باالستمرار يف ذلكما فعلته من احلكومة األمريكية ونئة ع
 األمريكية على االعتقالت لتقرير النهائي موعة مستقلة ملراجعة عملياقد أكد او

 التابع للمخابرات 205 غريب بني اللواء أبوتقاسم املسؤولية عن اإلساءات يف سجن 
 التابع للشرطة العسكرية وإن ما يؤكد مسؤولية املستويات العليا 800رقمالعسكرية واللواء 

وقات أن تقرير اللجنة الدولية لصليب االمحر املنجز يف رخلمن السلطة يف أمريكا عن هذه ا
  . عقب زيارة سجن أبو غريب قد تضمن ضعف قيادة هذا املعسكر السجن2003أكتوبر 

وهلذا فإن اعمال التعذيب اليت تعرض هلا املعتقلون يف السجون األمريكية بالعراق ال 
يني كحوادث فردية تنم عن توجهات ميكن نسبتها ألفراد اجلنود والشرطة العسكرية األمريك

 من هؤالء حملاكمات 7إجرامية شخصية لديهم كما فعلت اإلدارة األمريكية عندما قدمت 
سريعة صدرت عقبها أحكام صورية أقصاها السجن ملدة سنة مع اإلعفاء من اخلدمة، إن 
غرض هذه احملاكمات هي امتصاص الغضب وهدفها سياسي لتبيان احلرص على تطبيق 

لقانون وجعل العدالة تأخذ جمراها أمام الرأي العام الدويل الذي صدم نتيجة لذلك كما ا
  )2(.احلرة والعربيةفزيون املوجهة للمنطقة العربية صرح بذلك الرئيس بوش لقنايت التل

يعد من اجلرائم ضد االنسانية وجرائم احلرب ال العراقيني ن ما ارتكب ضد املعتقلني إ
ون األمريكي بل ختضع للقانون الدويل باعتبار أن الضحايا يف جرائم ختضع ألحكام القان

التعذيب بعضهم من املدنيني حمميني مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب اليت مل توقع عليها 
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أمريكا حلد اآلن، وبالنسبة للبعض اآلخر من املعتقلني الذين ينتمون للمقاومة العراقية فإم 
 اليت تنص على أن املقاومني 1977 من الربوتكول األول لسنة ةيعدون طبقا للفقرة الرابع

  )1(.الذين يتصدون للعدوان واالستعمار األجنيب يتمتعون حبماية قانون احلرب
 إن احملاكمة اليت متت بأمريكا ضد اجلنود السبعة األمريكيني ال تكون كافية وأن 

ئم احلرب على التفصلي السابق الواجب يقتضي اعتبار ذلك من اجلرائم ضد اإلنسانية وجرا
كبار املسؤولني وان عدم توقيع امريكا على اتفاقية حماربة التعذيب ال حيول من معاقبة 
ألن ) S.A.P(األمريكيني الذي أعطوا أوامرهم بذلك يف إطار الربنامج اخلاص للتواصل  
ديبية البسيطة اليت مقتضيات حتقيق العدالة يف العراق ال يتوقف عند العقوبات اجلزائية والتأ

 التعذيب كمنهج وأسلوب إلدارة سياسيةقامت ا العدالة األمريكية ، بل يقتضي حماكمة 
 غري مستقلة وتابعة أاعدالة األمريكية تثبت رب والصراع يف العراق، ذلك ان الاحل

 ساندرا داري"  ذلك أن القاضية األمريكية أجانبللسياسيني عندما يتعلق األمر بضحايا 
عربت عن رأي األغلبية يف احملكمة العليا للواليات املتحدة األمريكية أن الغرض من " اوكرت

  .)2(االعتقال هو أيضا مجع املعلومات من املعتقلني
مما يعين السماح باستعمال كل الوسائل عند االستنطاق وهو ما تضمنه الربنامج 

حملكمة العليا األمريكية أصبحت أداة السري الذي مت يف إطاره تعذيب املعتقلني بالعراق، فا
  .يعة بيد البنتاغونبط

على اإلرهاب تنكرت لكل ن اإلدارة األمريكية برئاسة بوش يف إطار حرا العاملية إ
أن مبادئ ملقدس لديها هو حماربة اإلرهاب و وااملهيمنأصبح املبدأ  ومبادئ القانون الدويل

 كما تتالشى كل املعاهدات الدولية مبا فيها الدميوقراطية تتالشى عند حدود اإلرهابيني
 دولة 42قعت مع مريكا لكنها انربمت عليها بعدما واتفاقيات جنيف اليت صادقت عليها أ

اتفاقيات ثنائية الستثناء تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين على جنودها، و هكذا أصبح 
 نثورا أمام نزوات أمريكا اليت أعلنت ما دولة على هذه االتفاقيات هباء194توقيع و مصادقة 

 من سلوكها هذا عرفا ال يعترب اإلرهاب جيشا كي تنطبق عليه معاهدات جنيف أنه نشأ
                                                           

، جريدة األهرام املصرية الصادرة "إرهاب دويل...ممارسات االحتالل يف فلسطني والعراق: " صالح الدين عامر/  د-  )1(
 .4 ، ص 21/01/2006: بتاريخ

 .117املرجع السابق ، ص :  سيمور هريش- )2(
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اخلاصة باحلرب و أن املقاومني العراقيني حسب هذه السياسة ال خيضعون للحماية حبسب 
  .معاهدة جنيف

و يعتربها عارية من كل لكن  اتمع الدويل ال يتفق مع هذه الطروحات األمريكية 
 نسبت "وتش األمريكيةمان رايتس وهيو"سند أو قيمة قانونية، فهذه منظمة حقوق اإلنسان 

خشية الوقوع حتت طائلة القانون، إىل الرئيس بوش إصداره أوامر بتعذيب املعتقلني دون 
ا ذيب وأ خاصة بالبنتاغون تربر التعطالبت يف هذا اإلطار نشر النص الكامل ملذكرة سريةو

وقد صرح املدير التنفيذي هلذه املنظمة املهتمة حبقوق اإلنسان ، تنتهك اتفاقيات جنيف
ة لدى اإلدارة األمريكية الستخدام التعذيب يعترب جرمية ت أن وجود نية مبي"ينيث روثك"

ال اإلجرامية والا التضليلية لتفادي التبعات احرب تطال مستويات عليا يف البنتاغون و أن حم
استبيانا األمحر أجرت  أن الناطقة الرمسية باسم اللجنة الدولية للصليب جديها نفعا، ذلك ت

 أستاذ و طالب دراسات عليا جبامعة بغداد بني أن احلكومة األمريكية 100لعينة عراقية من 
 فقط اعتربت ذلك أعماال %20نسبة  و%42.5هي املسؤولية عن أعمال التعذيب بنسبة 

 علم قادم، و يف موضوع آخر من ن مسؤوليتها اجلنود العاديني دوفردية يتحمل
 اعتربوا احملاكمات اليت متت للجنود األمريكيني بأمريكا هي %74.5االستجواب فإن 
الدميقراطية األمريكية أمام الرأي العام العاملي، و كانت النسبة إلظهار حماكمات شكلية 

املسؤولني عن أعمال التعذيب أمام حماكم عراقية كمة اعينة طالبت بضرورة حم من ال28.2%
  .)1( ترى حماكمتهم أمام حماكم دولية كمجرمي حرب%27.6و نسبة 

  إن حاالت التعذيب هذه تقع حتت طائلة االتفاقية الدولية للحقوق السياسية و املدنية
قاسية أو  للمعاملة الال جيوز إخضاع أحد للتعذيب و ال" منها أنه 7اليت تنص يف املادة 

على وجه اخلصوص، ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو نسانية أو احلاطة بالكرامة والعقوبة أال إ
 من اإلعالن 5م ذلك ما هو منصوص عليه باملادة عيد، و"علمية على أحد دون رضاه احلر

املعامالت قوبات و أي إنسان للتعذيب أو العيصالعاملي حلقوق اإلنسان الذي مينع تعر
اطة بالكرامة، و إذا طبقنا صور التعذيب اليت مورست على املعتقلني العراقيني اسية أو احلالق

لى من تثبت ها عريتم تطبيق هذه النصوص وغفإا كلها خمالفة للنصوص السابقة مما حي
                                                           

 ، الصفحات 9و-8-2-2 جدول رقم- املرجع السابق- مؤيد قاسم اخلفاف–ستبيان  أنظر يف تفاصيل موضوع اال- )1(
 .61 و56-60
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أن وجود إقليم الدولة العراقية غري املباشرة عن هذه املخالفات، ذلك مسؤوليتهم املباشرة و
الل األمريكي يفرض واجبات على سلطة االحتالل أن تراعي حقوق اإلنسان يف  ت االحتحت

الوطن احملتل مبا فيه حقه يف املقاومة لصد احملتل و أنه حىت مبوجب االتفاقية األمريكية حلقوق 
اإلنسان فإا حترم التعذيب يف مادا اخلامسة اليت تنص على أنه ال جيوز إخضاع أحد 

 حريتهم ت قاسية أو غري إنسانية أو مذلة و يعامل كل اللذين قيدللتعذيب أو لعقوبة
موقع هذا ما هو أمريكا من هذا النص اجلميل وأين  ، لكن )1(باالحترام الواجب للكرامة

وانتنامو، إنه ال ميكن التعبري عن املوقف األمريكي باجلرمية غالنص يف سجن أبو غريب و
 ا أمريكا يف النصوص وتغدر تتشدف اإلنسان اليت النكراء يف حق املعتقلني ويف حق حقوق

يف  فلسطني ويف منذ احلرب يف فيتنام و∗ يف كل األزمنة احلديثةا يف كل مكان من العامل و
  .يف أفغانستان و يف العراق أخريا وكوسوفو ونيكاراغو وبينما

عتقلني  على حقوق امل85 و 81 تنص يف موادها 1949تفاقية جنيف الرابعة لسنة إن إ
وال مدة الحتالل باإلنفاق على املعتقلني طباملياه الكرمية و الشرف كما تلزم سلطات ا

 لسن من أفراد عائلة معتقلة الاليت )2( اعتقال خاصة بالنساءاعتقاهلم ووجوب توفري أماكن
  . منع اعتقاهلم مع الرجالو

  
  

                                                           
 .148املرجع السابق، ص : سيد إبراهيم الدسوقي/   د- )1(
 تضمن التعليمات اخلاصة بسلوك 1863 لسنة 100 عرف قدميا عن أمريكا ان رئيسها أبراهام لينكولن أصدر األمر رقم - ∗

ريكي يف امليدان ، كان اهلدف منها تطبيق مبادئ القانون الدويل اليت كانت معروفة يف ذلكم الوقت من خالل أفراد اجليش األم
احلرب األهلية األمريكية وقد مشلت هذه القواعد اخلاصة بالسلوك اإلنساين يف األراضي احملتلة حترمي القتل والتعذيب وسوء 

مسيث " ليبري"ترام اآلثار وأماكن العبادة هذه القواعد اليت وضعها األستاذ الفرنسي املعاملة ومحايتها املدنيني وخاصة النساء واح
، لكن أين أمريكا بوش ورامسفيد اليت قالت بوجود عرف امريكي بعدم تطبيق معاهدات  )lieber lawsليبري (بقوانني 

 القواعد العرفية األمريكية القدمية اليت  على املعتقلني يف العراق، وأين هذا العرف األمريكي اجلديد من1949جنيف لسنة 
 مبناسبة االحتالل األمريكي لسنتاجو 18/06/1898إىل وزير احلربية االمريكي يف ) مكنلي( وجهها الرئيس األمريكي 

 .الكوبية خالل احلرب األمريكية االسبانية اليت حتض على حسن معاملة السكان
 .213 ص مصطفى كامل شحاتة املرجع السابق،/  د- )2(
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عن ة  المسؤولية الدوليفعيلاآلليات القانونية لت:  الثانيالمطلب 
جرائم الحرب و الجرائم ضد اإلنسانية إبان فترة احتالل 

 :العراق
 

 سواء فيما يتعلق باحتالل إنه بالنظر ملا مت اقترافه من خمالفات يف حق الشعب العراقي
لدستورية ذلك من تفكيك ملؤسساا اح عن ما نتة وذات السيادلة وراقية املستق العالدولة

 سنة من 6000اري لـ احلضث و املورب اليت طالتالتخريوكذلك جرائم العدوان و
حضارة بالد الرافدين ابتداءا من فترة حامورايب مرورا بعصور االزدهار اإلسالمي إىل 

الثقافية رمة على أساس اتالف املمتلكات لعراقية احلديثة تلك األعمال االدولة اإجنازات 
الل صور للنفس البشرية من خالكثرية للتراث الثقايف املشترك لإلنسانية، مث االنتهاكات 

خمالفات لقواعد القانون املعنوي، فإن كل هذه األعمال تشكل ووسائل التعذيب املادي و
 جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، أمكن نسبتها لقادة دول التحالف ضد باعتبارهاالدويل 
سيني ويف بعض السيما للحكومة األمريكية وبعض مسؤوليها العسكريني والسياالعراق 
اإلجابة، كيف يتم ، لكن السؤال الذي يبقى جديرا ب"أنتوين بلري"رئيس الربيطاين لاحلاالت ل

ما هي الطريقة اليت ميكن اق وأمثاهلم عن اجلرائم اليت ارتكبوها يف العرمتابعة هؤالء و
  بواسطتها متابعة هؤالء عما اقترفوه حىت ينالوا اجلزاء العادل يف حقهم؟

منذ إقرار ميثاق األمم املتحدة خ هيئات التحقيق و احملاكم الدولية اجلنائية وإن تاري
 و إىل غاية 1998إىل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة يف روما لسنة و

، يبني ذلك أمهية صيانة اتمع الدويل من اجلرائم 2002 النظام دائرة النفاذ سنة هذادخول 
هاكات القانون الدويل اإلنساين آلية دولية إلقرار العدالة اجلنائية عن انت تهالدولية، وحاج

يف حالة االحتالل اجلديد قات احلرب و املنازعات املسلحة وحقوق اإلنسان خاصة يف أوو
د االستعمار اجلديد بأفغانستان الذي ظهر مع مطلع األلفية الثالثة بتدشني أمريكا لعه

  .العراقو
كفل احترام حقوق اإلنسان ية تعد ضمانة قوية تية للمساءلة اجلنائد آلية دولوإن وج
 تتاح الفرصة عدم النيل منها إىل جانب التشريعات العقابية الوطنية اليت إن ملوالشعوب و
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 فإن ذلك ال حيول دون إفالت األشخاص الذين ثبت ارتكام هلذه لتطبيقها بشكل فعال
  .)1(االنتهاكات من املسؤولية و العقاب

املفيد املطالبة مبتابعة قادة دول التحالف الدويل الذين ثبت تورطهم بصفة من لعل 
مباشرة أو غري مباشرة يف جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية بواسطة اجليوش اليت كانت 
حتت إشرافهم عند غزو و احتالل العراق، بعدما أكد هؤالء اجلنود أنفسهم أم تلقوا 

حلقوق اإلنسان، إذ جند على رأس عد احلرب واملمارسات املخالفة لقواتعليمات تسمح  هلم ب
بوش ووزير دفاعه جورج قائمة هؤالء الذين جيب حتميلهم املسؤولية الرئيس األمريكي 

تجاوز بواسطته العقبات القانونية اليت نثل هذا املسعى ميكن أن مب ه، إن"دونلد رامسفيلد"
ضباط ملخابرات ويها من مسؤويل جهاز ايقبة عسكروضعتها أمريكا حائال إلمكانية معا

الشرطة العسكرية و مديري السجون العراقية باعتبارهم عسكريني استثنتهم أمريكا من 
  .)2( تطبيق اتفاقيات جنيف عليهم

تكون خمتصة مبعاقبة هؤالء القادة فاالختصاص  اجلنائية الدولية الدائمة بروما إن احملكمة
، نظرا الرتكام جرائم خطرية مها األساسي من نظا11/1للمادة املوضوعي منعقد طبقا 

ام واسع للمجتمع الدويل فتندرج املخالفات املنسوبة هلم على اجلرائم تمهوهي موضوع ا
 من النظام األساسي للمحكمة 5ضد اإلنسانية و جرائم احلرب وجرمية العدوان طبقا للمادة 

لفات ضمن مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية طبقا للمادة اجلنائية الدولية، كما تندرج هذه املخا
 هجوم من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت تعترب كل فعل يرتكب يف إطار 7

باهلجوم إذا علم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني و عن 
مان الشديد للحرية البدنية أو التعذيب أو أدى إىل القتل العمد أو اإلبادة أو السجن و احلر

إنسانية الال واألفعال شخاصري لأل االستبعاد اجلنسي أو اإلخفاء القساالغتصاب أو
 من نفس النظام اليت تعترب من جرائم احلرب 8األخرى، كما ميكن االستناد للمادة 
، و )3(اسة عامة اليت تتم يف إطار خطة أو سي1994 فاالنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جني

  .نا له كما سبق أن تعرضS.A.Pهو ما ثبت يف إطار برنامج اتصال خاص 
                                                           

 .132، املرجع السابق، ص "الغزو العراقي للكويت: "  عبد العزيز سرحان - )1(
  .265-264املرجع السابق، ص :  السيد مصطفى أمحد أبو اخلري - )2(
 .185املرجع السابق، ص :  سيد ابراهيم دسوقي- )3(
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 كل األفعال اليت تظمنتها املواد ألن افاالختصاص املوضوعي للمحكمة متوفر نظر
من هلا أفراد  من النظام األساسي تنطبق على االنتهاكات اخلطرية اليت تعرض 8 و7و5

العراقية يف إطار سياسة ممنهجة لدول التحالف فتكون احملكمة الشعب العراقي و من املقاومة 
  . من نظامها01 فقرة 11ائم طبقا للمادة اجلنائية الدولية خمتصة للنظر يف هذه اجلر

 5أما االختصاص الشخصي املتعلق بتحديد األشخاص الذين يتابعون أمامها فإن املادة 
صت على إمكانية تطبيق نظامها األساسي من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ن

على مجيع األشخاص و بصورة متساوية دون أي متييز بسبب الصفة الرمسية، و بوجه خاص 
فإن الصفة الرمسية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حلكومة أو عضوا يف حكومة أو 

من املسؤولية برملان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا، ال تعفيه بأي حال من األحوال 
ات  أو القواعد ا لتخفيف العقوبة، وال حتول احلصاناجلنائية، كما ال تشكل يف حد ذاا سبب

ية اخلاصة اليت قد ترتبط بالصفة الرمسية للشخص سواء يف إطار القوانني الوطنية أو ئاإلجرا
  . على هذا الشخصاحملكمة اختصاصهاالدولية دون ممارسة 

س بوش ووزير دفاعه رامسفيلد للمسؤولية اجلنائية الدولية و هلذا فإن إخضاع الرئي
 أمام احملكمة اجلنائية الدولية من الناحية النظرية مؤسس قانونا على أساس اإلختصاص 

هلذه احملكمة باعتبار أن اختصاص احملكمة مكمل لالختصاص ي املوضوعي والشخص
جرى من أعمال تعذيب يف ا مبا مهأنه ثبت علالسيما و ،)1(القضائي الداخلي للدول

 أي وسائل تدخل يف  سجن أبو غريب واملطار ومل يتخذاالسجون العراقية السيما يف
سلطتهما للحيلولة دون وقوع هذه اجلرائم، وأن تصرحياما الالحقة بعد نشر صور التعذيب 

مريكية ال على وسائل اإلعالم بتشكيل جلنة للتحقيق و متابعة العناصر السبعة أمام احملاكم األ
 من النظام األساسي للمحكمة 28ا املسؤولية اجلزائية الدولية ألن املادة محيول دون حتميله

منها تعرضت لعالقة الرئيس واملرؤوس بأن الرئيس يسأل " ب"اجلنائية الدولية يف الفقرة
 من جانب مرؤوسني خيضعون املرتكبةجنائيا عن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة و 

سلطته و سيطرته الفعلية، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤالء املرؤوسني ممارسة سليمة، ل

                                                           
 -الدراسات السياسية واإلستراتيجية مؤسسية األهرام، مركز "احملكمة اجلنائية الدولية والسيادة الوطنية: " عادل ماجد- )1(

 .82، ص 2001القاهرة، 
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كذلك إذا كان الرئيس قد علم أو جتاهل عن وعي أية معلومات تبني بوضوح أن مرؤوسيه و
  .شك أن يرتكبوا هذه اجلرائمويرتكبون أو على 

ص املوضوعي و الشخصي قد االختصالكن السؤال اهلام الذي جيب طرحه أنه إذا انع
الزماين للمحكمة الدولية اجلنائية، كيف ميكن إعمال املسؤولية الدولية اجلنائية للمسؤولني و

أن أمريكا سحبت توقيعها على النظام األساسي للمحكمة واألمريكيني أفرادا أو دولة خاصة 
 .اجلنائية الدولية؟

ية الدولية هناك شروط مسبقة  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائ12فطبقا للمادة 
  : ملمارسة االختصاص هي

 تصبح طرفا يف نظام احملكمة تقبل باختصاصها فيما يتعلق باجلرائم املشار أن الدولة اليت -
  . من نظام احملكمة5إليها باملادة 

جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول طرفا يف نظام -
 هابلت باختصاص احملكمة و لو كانت غري طرف يف حالة أنه وقع يف إقليماحملكمة أو ق

 قد أحالت ةكانت هذه الدولاملهتم باجلرمية أحد رعاياا، والسلوك ارم أو كان الشخص 
، أو إذا 14طبقا للمادة  و13من املادة " أ"ة وفقا للفقرةطرفا معينا للمدعى العام للمحكم

 15 وطبقا للمادة 13من املادة " ج"وفقا للفقرةما مبباشرة حتقيقا كان املدعى العام قد بدأ 
 .من النظام األساسي للمحكمة

هلا مبوجب إعالن يودع  زطرف يف النظام األساسي للمحكمة جاإذا كان قبول دولة غري -
 .ثحلدى مسجل احملكمة أن تقبل ممارسة االختصاص فيما يتعلق باجلرمية قيد الب

 االختصاص بعد ساسي للمحكمة فإن ممارسة من النظام األ13مادة هذا و أنه طبقا لل
لعام وفقا حالت دولة طرفا للمدعى اأتوفر الشروط املسبقة املذكورة أعاله يكون إما إذا 

 وكذلك مبوجب إحالة من جملس األمن طبقا للفصل ،5من املادة  حالة تندرج ض14للمادة 
 قد  مث أخريا إذا كان املدعي العام5رج ضمن احلالة السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة تند

 مبباشرة حتقيق من تلقاء نفسه على أساس معلومات تتعلق جبرمية تدخل يف االختصاص بدأ
  .15 و هذا وفقا لإلجراءات احملددة باملادة 5املوضوعي للمحكمة طبقا للمادة 

حملكمة اجلنائية  السابقة ميكن تفعيل اختصاص ا15 و 14 و 13فمن نصوص املواد 
الدولية عن اجلرائم املقترفة يف العراق من قبل دول التحالف من طرف أي دولة طرف يف 
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االتفاقية حق مباشرة الدعوى و لو مل تصب هذه الدولة ذاا أو أحد رعاياها بأي ضرر من 
وال  تعلق باالعتداء على اإلنسانية كلها الدعوى يجلرائم ألن شرط املصلحة يف إقامةهذه ا

ط أي الدولة الشاكية، فالضحية الذي جيب إنصافه هو ين عليه إقليميا فقينحصر يف ا
  .)1(اإلنسان  و كرامته أينما وجد 

فيمكن طبقا لذلك ألي دولة من الدول العربية املنظمة لالتفاقية املنشئة للنظام 
يكيني أو ميكن األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مباشرة الدعوى ضد املسؤولني األمر

 ختطر احملكمة بذلك أو حىت ملنظمات حقوق نامعة الدول العربية باعتبارها منظمة دولية أجل
  .)2(اإلنسان 

لكن بالنظر إىل الوضعية السياسية اليت تعيشها الدول العربية اليت وقعت كلها حتت 
ىت على املطالبة ها فإن بعضها أصبح ال يقوى حييمنة و اإلكراه األمريكي اإلسرائيلي علاهل

بتحرير أجزاء من أراضيه احملتلة فكيف هلذه الدول اليت تقع حتت التهديد األمريكي اجلاهز 
ول العربية فكوا منظمة امها برعاية اإلرهاب الدويل و كذلك األمر بالنسبة جلامعة الدإل

حملكمة هي الدول يق إمكانية اتصاهلا باحملكمة اجلنائية الدولية كشاكي ألن أشخاص ادولية يع
و ليس املنظمات الدولية و نفس األمر بالنسبة للمنظمات غري حكومية حلقوق اإلنسان، 

 فإنه ال ميكنها اختاذ موقف مثل ذلك إال إذا ثاقهاإضافة أن جامعة الدول العربية طبقا ملي
  .وافقت عليه الدول املكونة هلا و هو أمر غري متوقع

 الدول املناهضة ألمريكا و اليت توجد يف حالة حرب و هلذا يبقى األمر منعقدا على
اليت نادى مرشد الثروة ان ذلك مثل فرتويال وإيرردة معها من غري الدول العربية وبا

اإلسالمية فيها وهو أعلى سلطة يف البالد إىل  ضروروة حماكمة ارئيس بوش وبلري وسائر 
الرئيس أمحد نسانية، وقد تبعه يف ذلك املسؤولني التابعني هلما عما ارتكبوه من جرائم ضد اإل

 قبيل مشاركته اجلمعية العامة لألمم 2007جناد الذي يف أحد خطاباته خالل شهر سبتمرب 
املتحدة أن دعى الدول تدعيم موقف إيران حملاكمة دولية للمسؤولني عن اجلرائم ضد 

  .. اإلنسانية يف العراق

                                                           
  .277املرجع السابق، ص : السيد مصطفى أمحد أبو اخلري/  د-  )1(
  .279ص :  نفس املرجع -  )2(
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 فقرة ب 13ة نظريا طبقا للمادة طوكما ميكن لس األمن أن يتخذ مثل هذه اخل
متابعة املسؤولني األمريكان عما ارتكبوه من جرائم تندرج ضمن لب ل للمدعي العام طوحيي
 من النظام األساسي للمحكمة متصرفا يف ذلك وفقا للفصل السابع كما درج هذا 5املادة 

رات يف هذا اإلطار   عشرات القرادرقد أصه حلروب اخلليج املختلفة فيدصالس دائما يف ت
 حق النقض الذي يستعملطبقا للفصل السابع، لكن هذه احلالة مستبعدة ألنه عند التصويت 

، و أنه ليس باملقدور اللجوء هذا القرار مثل ريكا سوف يكون حائال دون اختاذمتلكه أم
 على للجمعية العامة لألمم املتحدة يف إطار االحتاد من أجل السلم ألن حق اإلحالة قاصر

  .جملس األمن فقط دون سائر هيئات املنتظم الدويل األخرى
دولة غري طرف يف ميكن ألي  لكن رغم ذلك يبقى األمر واردا يف املستقبل البعيد ألنه

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إحالة حاالت تندرج ضمن االختصاص املوضوعي 
  .12/3 مسجل احملكمة طبقا للمادة طريق إعالن خاص يودع لدىعن  5طبقا للمادة 
باعتبار أن دولة العراق مل تصدق على النظام األساسي للمحكمة فإنه ميكنها بعد و

انسحاب قوات التحالف الدويل منها و استرجاع سيطرا على مقاليد احلكم فيها من طرف 
 تكبده نظام دميقراطي منتخب من طرف الشعب العراقي حبرية الذي ال ميكن أن ينسى ما

من إذالل جنسي يف سجون االحتالل وفقا لعقيدة احملتل اليت مفادها أن نقطة الضعف يف 
 تكون صيانة هذه الكرامة مبعاقبة املسؤولني عريب هي الشرف األخالقي فبدون شكالعقل ال

األمريكان الذين حاولوا املساس ا، عن طريق تقدمي إعالن خاص يودع لدى مسجل 
  . الدوليةيةاحملكمة اجلنائ

مباشرة " ج" فقرة 13كما ميكن للمدعي العام باحملكمة اجلنائية الدولية طبقا للمادة 
لكافة به العلم أن ما حصل مت التحقيق من تلقاء نفسه يف اجلرائم السابقة على أساس 

بعد تسريب صور التعذيب لوسائل اإلعالم و ما حصل من اعترافات من اجلنود املسؤولني 
صرحوا متهم أمام القضاء األمريكي فحماكعند  5للمادة ارمة طبقا م امارسمريكان مبألا
  .ف أعلى مستويات السلطة يف أمريكاه أن هناك أوامر أعطيت هلم من طرمأما

ل لالختصاص الوطين للقضاء اص احملكمة اجلنائية الدولية مكم فإنه باعتبار اختصوهلذا
 كا طالبت حماكمة بوش ورمستفيلد لية يف أمرياألمريكي و باعتبار أن هناك دعاوى داخ

 فإنه بإمكان املدعي العام للمحكمة اجلنائية ىوا رفض هذه الدعقد مت بلري يف بريطانيا وو
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الدولية مباشرة التحقيق تلقائيا بعد احلصول مسبقا على موافقة دائرة ما قبل احملاكمة على 
  .)1(طلبه 

ائم طلقاء بدون عقاب إىل حد اآلن هو أمر  إن عدم ترك الذين تسببوا يف هذه اجلر
غري أخالقي ال يربره عدم وجود نصوص إلمكانية متابعتهم و ال عدم وجود هيئات خمولة 
بتوقيع العقاب عليهم أو ضعف أدلة اإلسناد هلم عن الوقائع و احلوادث املفضوحة أمام كل 

ويل يف إطار النظام الدويل العامل، بل يرجع ذلك إىل ضعف اتمع الدويل و القانون الد
جبرائم ضد اإلنسانية واجلديد الذي اكتسبت فيه هذه الدول املتهمة بارتكاب جرائم حرب 

نونية قوا العسكرية خارج إطار الشرعية القاوتها املادية مكانة ممتازة ختوهلا استعمال سلط
اليت شنتها على شعوب رة يف احلرب الباردة و احلروب الساخنة الدولية مبنطق الدول املنتص

  .واإلسالمية خاصةاملنطقة العربية 
قد إىل ميثاق الشرف لدولة  قانونية تفتها مبسحةتول تغطيا هذه االمتيازات الواقعية حت

عظمى كأمريكا توقع على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مث تتراجع عن ذلك 
ألمريكي خاصة و الدويل عامة كما دون رقيب أو سحيب من الضمري أو الرأي العام ا

تتخفى يف زوايا ضيقة و مظلمة من مسرح العالقات الدولية بابتداعها فكرة استثناءها من 
ت غري  إكراه ومعاهداات على جنودها و عليها بإبرام اتفاقي1949تطبيق اتفاقيات جنيف 

ورغما عن ذلك فإن ة هلا لإلبرام على القانون الدويل، لكن ليمتكافئة مع أنظمة عربية عم
مريكا يف املنطقة العربية خاصة  أوعلى رأسهاها دول التحالف تجمال اجلرائم اليت ارتكب

اإلسالمية عامة و مساسها بالبشرية مجعاء فإن عدم تصديقها على النظام األساسي و
 1949للمحكمة اجلنائية الدولية أو االتفاقيات الثنائية اليت تعفيها من تطبيق اتفاقيات جنيف 

 أن واجهتها بعد احلرب )2(على جنودها هي مشكلة سبق حملاكم نور مبورج و طوكيو
ة املتابعني املهزومني يف هذه استقر االجتهاد القضائي الدويل على عقاب وإدانالعاملية الثانية و

احلرب، على أساسني أن عدم اهتمام دولة املتهمني ال مينع من العقاب ألن هذه القواعد 
 من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية اليت حتيل 38 تعد مبادئ عامة طبقا للمادة الدولية

ل وضعية ، لكن همن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية" ج" فقرة21إليها املادة 

                                                           
كلية احلقوق، جامعة عني ، دكتوراه "محاية املدنيني و األعيان املدنية يف الرتاعات املسلحة غري الدولية: "رقية عواشرية/  د-  )1(

  . وما يليها440، ص 2001مشس القاهرة 
 .189املرجع السابق، ص : السيد ابراهيم الدسوقي/   د- )2(
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لها املقاومة العراقية  فهذا غري مؤكد مع الضربات اليت تكي؟املنتصر مضمونة لدول االحتالل
لشمالية وإيران ع  حجم التحدي الذي بدأت تفرضه بعض الدول مثل كوريا امالشريفة و
و قوي دولية اقتصادية يف آسيا بداية عودة أجواء احلرب الباردة وتصاعد منوفرتويال و

جر كثري من الدول يف تعامالا هاملالية بعد  واقتصادياا أمريكار قبداية تقهأوروبا وو
بدون بوش ورامسفيلد ن أمريكا و مستقر بدوملفإن بوادر عا، ∗ األمريكيرالدولية الدوال

ساق فيه هؤالء معتقلني يت يف الظهور لنرى يوما قد بدأبلري و غريهم سوف يكون أحسن و
 احملكمة اجلنائية الدولية أما أمام حمكمة التاريخ ما يف بلدام أو أماءضاقتصاص منهم قلال

  .فإم مدانني مسبقا
 GEOFF SIMONS, FUTURE »ز يف كتاب عراق املستقبل لقد وضع جيف سيمون

IRAQ »اليت بلري أمام قضاة حمكمة نورمبورغ ا مفاده أنه يف يوم ما يقف بوش ومين خت
إن شن  "ا ميكن أن يقواله ردا على هؤالء القضاةم فينسوف يفكراحاكمت النازيني و

الشر ا ظمى اليت جتسد يف طياالدولية العحرب عدوانية ليس جمرد جرمية دولية إنه اجلرمية 
لنظرية العمل العسكري الوقائي ربرات مجيع امل ك إذ رفض قضاة نورمبورغ إذا"املتراكم كله

 إد UTAHا ت القانون الدويل يف كلية احلقوق التابعة جلامعة يوأستاذضد دولة ما و أن 
ية وتشكل إن جورج بوش يقود بالده إىل حرب غري دستور" ال قEd. Firmageفريماج 

 للقانون الدويل، ذلك أن املعاهدات الدولية اليت صادقت عليها أمريكا اانتهاكا صارخ
 من الدستور Supremacy Clauseكم فقرة  األسبقية حبأصبحت جزءا من القانون الداخلي 

 إن حرب ... نب عراق صدام حسنيمتنعنا من شن حرب عدوانية، فنحن مل اجم من جا
  .)1( "ن الدويل و تشكل جرمية حربلقانوبوش تنتهك ا

و أنه مل يصبح بإمكان أي شخص ممن جيادل يف عدم امكانية حماكمة هؤالء عما 
ارتكبوه من جرائم من الناحية القانونية إال االختباء وراء قانون القوة، أما طبقا لقوة القانون 

ما إذا أضفنا هلا أعمال فإن قيام بوش و بلري حبرب عدوانية تشكل جرمية دولية يف حد ذاا أ
ا يعتربان جمرمي حرب بامتيازمكثرية أخرى ارتكبتها قوات بالدها فإ.  

  

                                                           
 باملقارنة مع 28/09/2007:  إن ذلك قد بدأ يتأكد يوما بعد يوم إذ بلغ إحنطاط قيمة الدوالر األمريكي  املهجور يوم - ∗

 . وهي نسبة غري مسبوقة منذ ظهور العملة األوروبية املوحدة دوالر لليورو الواحد1.42اليورو 
  .59املرجع السابق، ص :  جيف سيمونز -  )1(
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تداعيات حرب الخليج الثانية على : الثالثالمبحث 
مستوى إعادة تشكيل سلطة الدولة العراقية بما يتفق و 

 .أھداف االحتالل
 

 على العامل العريب اجلديد الذي متارسه أمريكا وحلفاءهاإن طبيعة االستعمار 
واإلسالمي يستهدف تصفية كل جيوب املقاومة للسياسة األمريكية وذلك عن طريق 
االنقالبات أو يف احلالة القصوى عن طريق الغزو واإلحتالل وتفكيك هياكل الدولة الوطنية 
املوجودة وإقامة نظام سياسي بديل عن النظام القائم بعد تصفية رموزه جسديا بالقتل 

تياالت بعد تنظيم حماكمات صورية حتاول من خالهلا اظهار نفسها على أا توفر واإلغ
  .حماكمات عادلة يف إطار القانون

ذلك ما سوف نتناوله من تداعيات حرب اخلليج على دولة العراق يف هذا املبحث من 
  :خالل املطلبني التاليني

  

فية  تفكيك الدولة و محاكمة رموزھا كإعالن لتص:المطلب األول
 الدولة الوطنية في العراق

 

نتناول يف هذا املطلب نقطتني أساسيتني تتعلق األوىل بعملية تفكيك هياكل الدولة 
والثانية لعملية تصفية رموز الدولة الوطنية العراقية من خالل حماكمات صورية متهيدا إلعادة 

  : التالينياقية وفق املنظور اجلديد للمنطقة وذلك يف الفرعنيتشكيل الدولة العر
  

 :  تفكيك الدولة الوطنية في العراق: الفرع األول
 

ات القانونية بعد عملية الغزو واحتالل العراق  طة االحتالل ببعض التصرفلقد قامت سل
كم عام ميثل سلطة دول االحتالل ملواجهة الفراغ اإلداري و التنظيمي الذي تركه اتعيني حب

 إىل غاية يوم سقوط بغداد و هلذا عمدت سلطة ختفي عناصر السلطة الوطنية القائمة
على رأس سلطة االحتالل حيث " Paul Brimer"االحتالل إىل تعيني األمريكي بول برمير

كربى و استثنائية خترج عن مقتضيات قواعد االحتالل اليت ختول صالحيات أعطيت له 
أساس أا سلطة فعلية مؤقتة ال ري احلياة اليومية العادية لألقاليم احملتلة على يللمحتل سلطة تس

  .جيوز هلا أن تتخذ قرارات تؤثر على مستقبل السلطة الوطنية الدائمة
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تندرج ضمن " برمرب"إن جممل التصرفات القانونية اليت قام ا رئيس سلطة االحتالل
ئم يف الدستوري القا البداية إسقاط النظام السياسي وخطة الدول احملتلة اليت كانت منذ

إال ه و معاونيه للتنحي عن مناصبهم ولت الرئيس صدام و عائلتهمق، إذ أن هذه الدول أالعرا
 ،لذلك عد أن رفض الرئيس صدام اخلضوعفإنه يتم مهامجة العراق، وهو ما حدث فعال ب

هلذا فإن أول ما استقر األمر يف يد سلطة االحتالل حىت بدأ تنفيذ اخلطة مبجموعة من و
ة للدولة العراقية و إلغاء كل مظاهر السيادة ييك اهليئات السياداإلجراءات تعرب عن تفك

الوطنية فيها، فتم إعالن حل اجليش العراقي على أساس أن هذا اجليش هو الذي قام بغزو 
، كما كان أداة النظام العراقي السابق يف انتهاكات حقوق )1(الكويت و إيران  قبل ذلك
  .اإلنسان و املواطن العراقي

ئيلية مبا ات اإلسراطهلدف احلقيقي من حل اجليش العراقي كان أهم االشتراإال أن ا
 ثقيل على إسرائيل يف كل احلروب العربية السيما و أنه أصبح يشكله هذا اجليش من عبء

  .جيشا متطورا ملا امتلك قدرة الصناعة احلربية املتطورة
الدويل و طبقا لقرار إن هذا القرار يتجاوز صالحيات سلطة االحتالل طبقا للقانون 

 فاجليش العراقي مؤسسة دستورية قامت بالدفاع عن العراق من 1483: جملس األمن رقم
شروع و أن ذلك هو أوىل مهامه األساسية طبقا للدستور العراقي املالغزو األجنيب غري 
  .الساري املفعول
منه القرار ع ما تضقد جاء ذلك متاشيا م وزارة اخلارجية وحبل قرارا آخر كما اختذ

 الدول أن تتعامل مع العراق من خالل سلطة االحتالل مبا يفسر زوال  من أن على1483
حمل ا حالمالشخصية القانونية الدولية للعراق وفقا للتفسريات األمريكية و الربيطانية وأ 

 هكذا شاهدنا احلاكم العام األمريكي بول برمير ميثلخصية القانونية الدولية للعراق والش
و ذا . 2003 شهر جوان الدولة العراقية يف املنتدى االقتصادي دافوس املنعقد باألردن يف

يد عمل كل البعثات الدبلوماسية العراقية يف اخلارج و لدى املنظمات مجتمت القرار 
  .)2(الدولية

                                                           
، ضمن كتاب برنامج مستقبل العراق بعد انتهاء " رؤية أولية-إعادة بتشكيل اجليش العراقي: " عبد الوهاب القصاب-  )1(

  .240، ص 2005 بريوت -مركز دراسات الوحدة العربية. احلرب
  .238-235، املرجع السابق، ص "مأساة العراق البداية و النهاية: "عبد اهللا األشعل/  د-  )2(
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نونية للدولة مرتبطة بالسيادة، لكن هذه التفسريات غري صحيحة ألن الشخصية القا
اليت ال تسقط عنها إال السيطرة، بينما دولة الدولة احملتلة تبقى للحكومة الشرعية وسيادة و

ليس هلا السيادة، و هلذا فإن سيادة العراق مل تنتهي و إن االحتالل تكون هلا السيطرة و
  .)1(سقطت عنه السيطرة مما ال يؤثر على شخصية القانونية 
حزب حل  منها إعالن ىانونية أخركما مشلت قرارات بول برمير جوانب سياسية و ق

البعث العراقي الذي كان تلبية ملطالب املعارضة العراقية على أساس تصفية األيديولوجية 
و مبادئ السياسية اليت كانت مسيطرة على العراق، بل أن سلطة االحتالل اعتربت أفكار 

  .شبهتها بالنازيةحزب البعث غري مقبولة و 
 حماكمة 1483 االحتالل ترتيبا للقرار  تناولتها سياسة سلطة ومن القرارات اهلامة اليت

  .رموز النظام العراقي برئاسة صدام حسني و كذلك متجيد أرصدا و أمواهلا و ممتلكاا
رب يف احلقيقة عن مسار قانوين ل ال تعإن جممل القرارات املتخذ من سلطة االحتال

ابعة عن إدارة ليت متثله وليست نن طرف السلطة امؤسس الختاذها حتت االحتالل و م
عية ألا جاءت خارج الصالحيات الشعب العراقي، كما أا خالية من كل شر

 إال ما تعلق منها مبحاكمة 1483االختصاصات املمنوحة لسلطة االحتالل مبوجب القرار و
 فإنه ليس رموز النظام العراقي اليت نص عليها يف هذا القرار، لكن بتمعن ميثاق األمم املتحدة
 1483قرارخموال لس األمن تناول هذه املسائل يف قراره، و هلذا فإن هذا اجلزء من 

ا مقارنة ذلك مع حماكمات طوكيو متعارض مع صالحيات جملس األمن، و أنه إذا أردن
 العراقي مل يرتكبوا أي جرائم ضد م عقب احلرب العاملية الثانية فإن رموز النظاجربونورم

تشكل منها سلطة االحتالل السيما أمريكا و بريطانيا، بل وإن كانت هلم جرائم ت الدول اليت
هلذا فإن ضد مكونات الشعب العراقي نفسه، وفهي ضد دوليت الكويت و إيران و كذلك 

القرارات اليت اختذا سلطة االحتالل من حل للجيش و لوزارة اخلارجية و حزب البعث و 
نظام ال تعدوا أن تؤسس على قانون املنتصر على املهزوم و تطبيق إقرار حمكمة ملعاقبة رموز ال

معايري عدالة املنتصر و ليس عدالة القانون فهي قرارات غري مشروعة لصدورها عن سلطة 
  .احتالل و خارج صالحياا و اختصاصاا

                                                           
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر "االحتالل احلريب و قواعد القانون الدويل املعاصر: "مصطفى كامل شحاتة/  د-  )1(

  .107، ص 19881



  
- 356-  

إن مركز احملتل اعترفت به الواليات املتحدة و بريطانيا على العراق مبوجب القرار 
يشار إليها ( الذي ينص على أن جملس األمن يعترف بأن قوات االحتالل 1483ممي األ

 مبوجب القانون الدويل و أنه طبقا "ات حمددةسلطة و مسؤولية وواجب " هلا)بالسلطة
 فإن على سلطة االحتالل القيام ويف إطار القانون الدويل اإلنساين  وقواعدالتفاقيات جنيف

حملتل و عدم إجراء تغيريات جوهرية دستورية أو قضائية يف اإلقليم ضرورة إدارة اإلقليم اال
  .احملتل

و من أنه عندما تتمكن قوات الغزوليس قانونية ن االحتالل هو مرحلة واقعية وأل
إقامة  وهزمية قواا مث اهليمنة على كل إقليم الدولة أو جزء منهاقتحام إقليم دولة معادية و
الوضع ال يقوم على هذا لة الشرعية، فإن تلسلطة احلكومية احملة سلطة عسكرية للمحتل بديل

  .)1(أساس من القانون بل يعترب حالة فعلية فقط 
غري أنه ليس معىن ذلك أن القانون الدويل يهمل ترتيب أي نتائج قانونية عن هذه 
قليم الوضعية الفعلية، بل جيري تنظيم العالقة بني دول االحتالل و دولة السيادة و شعب اإل

ي جزء من  هيب اليتد يطلق عليها قواعد االحتالل احلراحملتل عن طريق جمموعة من القواع
 لتأمني النظام العام فقط و ال جيب أن تقنيةتل إدارة اإلقليم إدارة حقوانني احلرب تسمح للم

  .)2(متتد للجوانب الدستورية األخرى ذات العالقة بسيادة الدولة مثل إعادة تنظيم السلطات 
إن مسار تفكيك الدولة العراقية مل ميس تفكيك النظام السياسي القائم قبل االحتالل 
فقط، بل استهدفت إعادة هيكلة الدولة العراقية وفق منظور جديد سياسيا و اقتصاديا و 

 النظام القدمي و إنشاء نظام سياسي جديد يقوم على مبادئ بىناجتماعيا تضمن استبدال 
ل الدولة املركزية الواحدة و الطائفية بدل دية جديدة مثل الفدرالية بدستورية وأيديولوج

  .املواطنة، والتظاهر بتقوية اتمع املدين
نية فإن اتمع املدين كرس الطائفة  اتمع العراقي من الناحية األثةبلتركينظرا  لكن 

 )3(ين و العرق و اللغة ذهب الديماملقبتة فظهرت اجلمعيات الدينية و االجتماعية املتعصبة لل

                                                           
  .106السابق، ص املرجع : مصطفى كامل شحاتة/  د-  )1(
،ضمن كتاب احتالل العراق، "االحتالل و توابعه يف ضوء القانون الدويل: املشهد العراقي الراهن: "عبد احلسن شعبان/  د-  )2(

  .185األهداف، النتائج، املستقبل، املرجع السابق، ص 
  .184 نفس املرجع،ص -  )3(
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ة بئعوم بالتاحملطات التليفزيونية تقمن وسائل إعالم كاجلرائد واإلذاعات ومتلكه مبا 
املصري تمع بضرورات احلياة املشتركة ولوجية أكثر من تقدمي خدمة عمومية إلعالم ايواأليد

طار صراع الثقافات ناشئ مت يف إالتنوع الثقايف بل أن اتمع املدين ال والواحد والتكامل
  . داخل الدولة الواحدة و هذا ما عكسه الدستور العراقيعكس صراع املذاهبو

إن وجد جتماعية لتأطري اتمع املدين و وهلذا فإن تشجيع القوى املؤسساتية و اال
   )1(.حرية غري مقيدة إىل درجة الفوضى قد أصبح ذلك ينبأ حبرب أهلية

السوق يف منطه االستهالكي بعد أن كان اتمع ز إقتصاد تعزييف اال االقتصادي مت و
العراقي يتميز بنمط متوازن بني االستهالك واإلنتاج الذي تكرس خالل سنوات احلصار 

  .االقتصادي اجلائرة
  الذي جاء2ة يف العراق مبوجب املرسوم رقم د اليت اختذا السلطة اجلديالقراراتإن 

 أدى يف النهاية إىل تالشي فكرة الدولة نظرا لعدم وجود  عنوان تكفيك النظام القدميتحت
عتاد خصائص النظام اتمع يف آن واحد ألن العراق امسبقة إلعادة هيكلة الدولة وخطة 

احتكار الدولة للجوانب االقتصادية واأليدلوجية الديكتاتوري وهيمنة احلزب الواحد و
  .الواحدة
ت العدمبالبريوقراطية  الدولة وةيوبوم على حمسسياسي يف العراق كان يقأن النظام الو

ة بلورته يصعب إعاد )2(طي، مظافا لكل ذلك خليطا اجتماعيافكبرية يف توزيع الريع الن
هو السريعة فإنفلت األمر من يد السلطة اجلديدة حىت أصبح العراق بالقرارات االرجتالية و
  . مبعىن اهلدامة"الفوضى اخلالقة"ولة الرئيس بوشالتعبري الصادق عن مق

املدى الذي مشله ائبا من حيث السرعة وإن تفكيك هياكل الدولة العراقية مل يكن ص
 اليت أعقبته ةاإلدارية فقط، بل كذلك يف البدائل االرجتاليكل االت السياسية واألمنية ويف 

                                                           
، سلسلة دراسات "دراسة حالة-والتكامل الوطين يف العراق األكرادحرب اخلليج الثانية : "عبد املنعم املراكيب/  د- )1(

  .55، ص 2001 القاهرة -إستراتيجية و مستقبلية، املنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم
سنة ، ضمن قراءات إستراتيجية، ال"سياق االستقرار و إعادة اإلعمار والشرعية-العراق ما بعد احلرب: "رشاد عبد الوهاب-  )2(

  : تعليقا على كتاب33 مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، األهرام القاهرة، ص 2004، نوفمرب 11التاسعة، العدد 
 Faleh A. JABAR « Postconflict Iraq: a Race For Stability,Reconstruction  and 
legitimacy" Spécial Report, N=° 120, United States institute Of  Peace, M  ay 

2004. 
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م والثورة وفق  نظافالنظام اجلديد الذي متت صياغته عقب احلرب اعتمد تقاسم السلطة 
الثقافية الذي االجتماعية وياسية و الظروف السقومي يف جمتمع مل تنضج فيهحماصة طائفي و

فر الالمركزية يف مل تكن القوى املمثلة فيه قد استعدت هلذا النوع من األنظمة املتقدمة اليت تو
هيمنت  استعداد القوى السياسية اليت مدة يف توزيع الثروات الوطنية مع عالعدالإدارة الدولة و
)1(جاء على حسااالذي ح التنازل عن امتيازاا نتيجة الوضع اجلديد رعلى املس

، إن هذه  
مي وتعدولة و تفكك النسيج االجتماعي، والسياسات اجلديدة قد أدت إىل ايار سلطة ال

سيادة الدولة حبكم االحتالل إذ ظهر ذلك يف انعدام وجود جهة ناطقة باسم العراق يف األمم 
سر مقبولة، حىت أن البعض فة شرعية وتحدة مثال ولو بصورة مؤقتة إىل غاية اختيار حكومامل

ذلك بزوال الشخصية القانونية الدولية للعراق بفعل االحتالل فأصبحت الدول احملتلة هي 
اليت متثل العراق أمام اتمع الدويل و لو أن ذلك مل يدم طويال إذ بعد إعالن تشكيل 

  .ة ضت ذه املهمةاحلكومة املؤقت
إن جانبا مهما تعلق بتفكيك الدولة اقتصاديا مل يعلن عنه أبدا بصورة مباشرة أو غري 

الحتالل العراق )2(مباشرة بل مت استنتاجه ضمنيا فقط ألن ذلك كان من األهداف احلقيقية 
ا رة لكنها مكشوفة بفعل الصدمة اليت نتجت عن هذو مل يعلن فبقيت نتائجه كذلك مستت

التحول اجلذري يف توجهات االقتصاد العراقي ضمن ما قرره البيت األبيض من خصخصة 
ة الدولية األمريكية وناقتصاد العراق قبل شهرين من بداية اهلجوم عليه قد أوكل لوكالة املع

نقل "اخلاصة تشرف على  "  Bearing Print"اليت صاغت أمر عمل سلم لشركة برينغ برنت 
  . " يدفعه السوق اقتصادي مستدامالعراق إىل نظام

 Josephجوزيف ستفليتز "لقد وصف االقتصادي الكبري احلائز على جائزة نوبل 

Stiglezا مي إصالحات برأشد تطرفا من عالج الصدمات حىت "ر االقتصادية يف العراق بأ 
 وذلك بسبب عزل نصف مليون موظف "من ذلك الذي اتبع يف العامل السوفييت السابق

ممرضات ومعلمون و قد تزامن ذلك مع فتح حدود الدولة للواردات وأطباء وظمهم جنود مع

                                                           
، ص 2007، جانفي167، جملة سياسية الدولية عدد "العراق بني الفوضى وفرص احلل اإلقليمي: " صالح النصراوي- )1(

154.  
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 صفا ذلك بأن برمير واصفاوأعلن صحي بدون رسوم مجركية و ال ضرائب و ال تفتيش 
  .)1( "للبزنس"اق مفتوح لألعمال احلرة العر

تاريخ ة يف ال الدولريمصصناعة النفط الوطنية شخصية وش و مؤسسا اجليتلقد جسد
وإن تضمن صراحة حل مؤسسة اجليش إال أنه أخفى الشق  أن قرار برمرياحلديث للعراق، و

تبع للمشهد الثاين إىل مرحلة تالية بعد أن أصبح اهلاجس األمين هو الشاغل الكبري لكل مت
ط العراقي باجتاه  على النفءغفلة من اجلميع بدأت عملية االستيالالعراقي ويف سالسة و

هذه اخلطوة اخلفية ترمي من ورائها دول االحتالل إعادة تشكيل العراق من  )2(تهخصخص
خالل منظور ليربايل يعتمد تفتيت اقتصاديات القطاع العام عن طريق جذب االستثمار 
األجنيب ممثال يف الشركات األمريكية أساسا حىت يصبح االقتصاد العراقي متجانسا مع النمط 

ليج، ذلك أن العراق و إن كان يقع جغرافيا ضمن اخلليج االقتصادي السائد يف دول اخل
العريب إال أنه مل يندرج ضمن هذه الدائرة مبا كان يشكله من شذوذ هلذه املنطقة من الناحية 
االقتصادية أما و أنه بعد االحتالل  وضع على سكة خصخصة اقتصاده النفطي فهذا بقدر ما 

احملتل هدية لى العراق، فإنه يف نفس الوقت ميثل ميثل جتسيدا ألحد أهداف احلرب املعلنة ع
للشعب العراقي الذي انبهر بأسلوب احلياة يف الدول اخلليجية بعد ما سلط عليه احلرمان 

  .طيلة سنوات احلصار
 بصفة إن عمليات خصخصة صناعة النفط العراقي و القطاع االقتصادي احلكومي

 بدأ تنفيذ هذه املهمة حىت قبل إقرار لتني وقدحرب للدولتني احملتغنيمة ثابة عامة تعترب مب
الدستور العراقي اجلديد مبعىن أا قد متت خارج إطار القانون و بعد أن مت التنبيه هلذه النقطة 
فإن السلطة املؤقتة جتنبت اخلصخصة إىل غاية حتديد خطة هلا ضمن اإلصالح املؤسسايت 

 أداة للسلطوية و سيطرة اسيا فهويئما بعدا سداله باعتبار أن قطاع البترول يف العراق كان 
  .)3(جتسيد مؤسساا الدولة و

                                                           
، ضمن كتاب مناهضة احتالل العراق، "بوتوبيا احملافظني اجلدد-بغداد السنة الصفر، ب العراق سعيا إىل: " نعومي كالين-  )1(

  .12املرجع السابق، ص 
، ضمن كتاب احتالل " االجتماعية للحرب ضد العراق يف العراق ويف املنطقة العربية-اآلثلر السياسية:"هاين فارس/  د-  )2(

  .179داف النتائج، املستقبل، املرجع السابق، ص العراق، األه
  .40املرجع السابق، ص :  رشاد عبد الوهاب-  )3(
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 تلبية مطالب املعارضة العراقية يف الشمال و ق هيإن الغنيمة األخرى بعد احتالل العرا
اجلنوب بإرساء الفيدرالية اليت ال تعين شيئا سوى استهداف العراق بالتقسيم إىل ثالث 

ي، مما يعين إاء السيادة العراقية فائعلى أساس ط و الوسط والت يف اجلنوب و الشماليد
على كل إقليمه، و معلوما أن تفتيت العراق عرب الفيدرالية تعين خضوعه لثالث سلطات 

ال للصراعات اخمتلفة التوجه كل واحد منها تابعة لقوى خارجية إقليمية، فيصبح العراق جم
  .)1(اإلقليمية و الدولية للقوى املتنافسة 

هي الوجه اآلخر للعملة و بعد وإن مقولة الفيدرالية هي عملية تفتيت للدولة العراقية 
تفكيك الدولة عرب حل مؤسساا الدستورية ذلك أن مفهوم الفيدرالية يطلق دستوريا على 

يف دولة واحدة مع ترك متيزها عن املشتتة وضمها توحيد جمموعة من الدول أو الكيانات 
وانب الفرعية و توحيدها يف جوانب السياسة اخلارجية و الدفاع و املالية بعضها يف بعض اجل

 إذاق هو عكس ذلك متاما عرالب ، بينما الوضع فيما طبق)2(طبيعيةلالثروات اولة والعامة للد
لية يف اجلنوب والشمال العراقيني هو االستقالل يف جماالت السياسة اأن مطالب دعاة الفدر
ثروات الطبيعية ويف كل ااالت السياسية، وقد ذهب األمر إىل حد اخلارجية واألمن وال

 واستقباهلاإلقليم كردستان " يسكونداليز را «خلارجية األمريكية إجراء زيارة رمسية لوزيرة ا
  .بصفة رمسية حتت العلم الكردستاين بدون العلم الرمسي للدولة العراقية

سابق أنه صدر قانونا عن احلكومة العراقية أن من نتائج تكريس الفيدرالية باملفهوم ال
 من طرف دول اإلحتالل يقضي بإلزام املواطنني العرب ترك ممتلكام وديارهم يف نصبةامل

 من تاريخ ابتداءاوالعودة من حيث أتوا من سائر املناطق العراقية ك مدينة كركو
واطنني العراقيني  أي أننا أمام عملية جري قصري وكأن هذه الفئة من امل16/02/2007

، كما يعترب ذلك مبثابة منع من اإلقامة مبوجب قانون يفترض أنه  أجانب عن إقليم كردستان
 انعدامصادر عن سلطة مركزية تعرب عن وحدة اإلقليم والشعب، إن هذا القانون يكرس 
  .وريةالوحدة اإلقليمية للدولة ويكرس التفرقة العنصرية للشعب، ميكن الطعن فيه بعدم الدست
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 الغنية كملنطقة كركو" يدالتكر"  تندرج ضمن عملياتامثيالو العملية هإن هذ
بالبترول لضمها للنطاق اجلغرايف لكردستان، يف حماولة لفرض سيادة ثانية على اإلقليم 

ش البشمرجة وعلم ات السلمانية ودهوك وأربيل اليت توجد ا شرطة وجيظالشمايل يف حماف
ة للحكومة والربملان احملليني مما يغري التكييف القانوين هلذا التفتيت افضوحواجز مجركية إ

والتقسيم لوحدة العراق من النظام الفيدرايل إىل النظام الكونفيدرايل أي تقسيم الدولة واقعيا 
  .سياسية واجليوستراجتية اجلديدة للمنطقةاجليوتنفيذا لألهداف 

 كذلك )1(من الدستور العراقي اجلديد" ب" فقرة54و" ب" فقرة26 وقد جاءت املواد 
 خارج اإلحتاديةتعرب عن حصر نطاق السريان اإلقليمي للقوانني الصادرة عن اهليئة التشريعية 

 دولة فعلية داخل  األكراد عن دولة العراق وتشكيلالصانفنطاق إقليم كردستان مما يؤكد 
ئة ويصبح الكالم عن عراق واحد الناشسيادا عرب السيادات مت تعومي الدولة القدمية اليت 

  .وموحد هو جمرد شعار يرفع يف املناسبات
إن النية املبينة من طرف دول التحالف الدويل ضد العراق كانت بدون شكل هي 

 الدولة العراقية احلديثة حتت املظلة الدولية عرب صكوك األمم املتحدة ممثلة يف قراراا اغتيال
 والقرارات الالحقة عليه 03/08/1990 املؤرخ يف 660م  من القرار رقابتداءاالشهرية 
اط نظامه السياسي ورسم مستقبله، تكون الغزوة ق وإسواحتالله العراق اجتياحتباعا إىل 

الكولونيالية اجلديدة قد خطت خطواا احلامسة بتفتيت السيادة اإلقليمية للعراق إنتهاءا 
لسلطة والدولة فيه وبقايا مظاهر الترابط بتفكيك الكيان العراقي وإاء بقايا مظاهر ا

 بل استهدف كذلك مصادرة تاريخ وحضارة بالد الرافدين االجتماعيوالتكامل بني نسيجه 
 من خمطوطات اآلالف ألف قطعة من متاحف العراق وعشرات 170بعدما مت سرقة وإتالف 

 سنة وغدى 6000 والعدوان بأثر رجعي إىل االحتاللمكتبات بغداد النفيسة، فقد رجع 
 احلصيلة ، إن)2( العراق ليس فقط بال دولة بعد تفكيكها بل بدون ذاكرة تارخيية وحضارية

رق كل شيء فتأيت على األخضر واليابس بدأت تقترب من الدائرة ثقيلة وأن النار اليت حت
  .تبقى وال تذر  اليت الاألهليةاألخرية لتشعل بركان احلرب 

                                                           
  .186، ص 2004، دار سطور للنشر، القاهرة، "بعد استعمار العراق، املقاومة و العامل:"  عبد اخلالق فاروق )1(
  .119املرجع السابق، ص : عبد اإلله بلقزيز/  د-  )2(



  
- 362-  

 وطن طبقا لوصية الرئيس صدام حسني يف احلث علىلكن إذ أخلص أبناء الوطن لل
 الوطنية لطرد االحتالل من العراق فسوف يرجع العراق قويا أكثر من ذي قبل بعدما الوحدة

 دولة الطوائف بدليستخلص الكل العرب من املاضي ويتوجه اجلميع حنو بناء دولة املواطنة 
داء العراق بعيدا عن حسابات ومنطق يد تكريسها أعرات والعشائر اليت يقيواملذاهب والعر

بل املشنقة بوصيته حلمن قتلهم صدام ومن قتل صدام ألن صدام سامح اجلميع وهو يتأهب 
اليت جعلته شهيدا للوطن، وأن ملن قتلهم صدام ظلما ان يشفقوا على الوطن الذي استشهدوا 

حد إذا خلصت ث من جديد من الركام الذي أصبح عليه ألن املقصد واعجله حىت يبأمن 
  .النيات ويأت العزائم لبناء العراق من جديد

  

 بمحاكمةالعراقية  تصفية الدولة الوطنية إعالن: الفرع الثاني
 رموزھا

 

لقد أرادت دولة اإلحتالل أمريكا أن تتوج عملية تفكيك الدولة العراقية الوطنية مبا 
 القبض على رموز الدولة يشبه عملية تصفية الشركات التجارية املنحلة وذلك عن طريق

 سلطةصدام حسني وتقدميهم للمحاكمة أمام األجهزة القضائية للالرئيس وعلى رأسهم 
وقد وضعت أمريكا لذلك جدول زمين احترمته بدقة متناهية،  ،بصبتهاة اجلديدة اليت يالطائف
م  ملف تصفية النظام السياسي الذي كان قائما سوف يتأن الرئيس األمريكي إعالنعقب 

 عندما مت تنفيذ حكم اإلعدام 31/12/2006 وهو ما مت فعال ليلة 2007قبل حلول سنة 
شنقا يف الرئيس العراقي صدام حسني ولو تصادف ذلك مع يوم النحر يف عيد األضحى 

 مشاعر عرفات لدى املسلمني وما ميثله ذلك من رمزية، فهل أن أمريكا وأعواا يف وانتهاء
ن الرئيس صدام حسني من حيث كانوا يريدون اإلساءة له، فالرسالة العراق قد أعلوا من شأ

وم العيد حمزنا يف  فكان ياألمريكية وصلت للشعوب العربية واإلسالمية بعكس مضموا
 هم عبارة عن  مغازية املعنوية، ذلك أن أمريكا وأتباعها يفهجا ب لكنه ممظاهره اخلارجية

 بوش يف عصر صراع  فلذلك كانت رسالة املبشرمادة بال روح وطقوس حركية بال إميان،
م شنقا يؤدي ورسالة الرئيس صدام حسني وهو على منصة اإلعدا ة قتل،مياحلضارات هي جر
كربياء وإميان بالقضاء والقدر يف بالوطن واألمة وفلسطني ينظر خريا ي صالشهادتني ويو

الشهادة يف رمزية معاين ن هذا املنظر األخري جيسد بكل اك جلالديه غري معصوب العينني
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الدي الرئيس صدام ممن حضروا جلسة حمكمة تنفيذ جسبيل اهللا واألمة والوطن، ويقال أن 
 على الضحية، بل ألم خسروا حزناكون ليس بحكم اإلعدام قد خرجوا من املكان ي

 النظر إليه عنوه إذ ان أعينهم حتولت نقخرية مع الرئيس صدام حسني وهم يشكة األعرامل
 خيبئونشاخصا ينظر إليهم من علياء منصة رئيس الدولة وهم بأسفل القاعة هو ينما كان ب

اخلدم  بدور واالرتضاءوجوههم ويطأطئون رؤوسهم حيسون بعقدة الذنب من خيانة الوطن 
الشعب العراقي ومقاومته اليت كانت حترص املكان حلمايتهم من الكافر لدولة االحتالل 

حسني بناءا على حماكمة عادلة يف كنف السيادة ام الرئيس صدام الباسلة، هل لو مت إعد
  مل يكن أحسن؟الوطنية العراقية 

ها وهذه تعد خسارة كربى ضلة القانون يف العراق قد مت تقويإن فرصة إقامة دو
لبناء  عن اإلحتالل ألا كانت املناسبة واخلطوة األوىل تتضاهي اخلسائر األخرى اليت ترتب

د وفق قيم العدل والعدالة اليت هو حباجة ماسة إليها اليوم لطمس أخطاء املاضي العراق اجلدي
 حنو املستقبل ألن اخلسائر احلقيقية يف تاريخ الشعوب واألمم هي عندما ال واالجتاهواحلاضر 

 وعندما ال نضع قطار الوطن على السكة واآلباءتستفيد األجيال القادمة من جتارب األجداد 
  .رة احلقيقيةفتلك هي اخلسا

ح القانون وسليم اإلجراءات عند حماكمة رموز النظام صحيأو مل يكن أحسن لو طبق 
 بالتأكيد كان احلكم أعدل بغض النظر عن ؟سلطة عراق حرطرف السياسي العراقي من 

  . باإلعدامأو سواء قضى بالرباءة همنطوق
رائم الدولية املنسوبة  إمكانية حماكمة رموز النظام العراقي عن اجلىمل يعد سؤال مد

 حمكمة جنائية عراقية خمتصة إنشاءإليهم خاصة بالنسبة للرئيس صدام حسني مربرا بعد ما مت  
 بجمرمي احلر التخمينات السابقة حول إ نشاء حمكمة دولية دائمة حملاكمة نهلذا فإبذلك و 

ة أو خاصة على ة مؤقتيدولحمكمة  إنشاء أوام العراقي السابق ظومن ضمنهم رموز حكم الن
 )1( عن طريق  حمكمة  عسكرية وطنية أو داخلية يف الكويت حىتغ  أو مربغرار حمكمة نور

ن ،لكن ا ا هاتان الدولتسكتأو إيران ملتابعة رموز النظام العراقي عن جرائم احلرب اليت  مت
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 خمتصة  احلكم العراقي إنشاء حمكمةلسض سلطتها يلة للعراق بتفوت احملةمبادرة السلط
  .لذلك قد جعل مربرات طرح هذا السؤال غري قائمة

 55ة باملسؤولني العراقيني السابقني املطلوب القبض عليهم وهم ئمقا بعدما مت حتديدف
اعية مثلما فعل نائب طو الدولية حالفشخصا فقد قام البعض منهم بتسليم نفسه لقوات الت
لبعض اآلخر منهم مثل الرئيس صدام رئيس اجلمهورية طارق عزيز و البعض اآلخر ،فإن ا

حسني كان حمل مطاردة و حبث من طرف قوات التحالف الدويل هذه املطاردة اليت مل تدم 
 بالنسبة للقبض على رئيس دولة الذي حتول إىل قيادة مقاومة شعبية مسلحة، وهكذا ∗ طويال

ة إلحباط  بطريقة خمزي14/12/2003: الرئيس صدام حسني يوماعتقالمت اإلعالن عن 
  . وللسياسة األمريكية من العرب واملسلمني وحىت غريهملالحتاللمعنويات الرافضني 

 يسلم الرئيس صدام حسني للحكومة العراقية من الناحية 30/06/2004 وبتاريخ -
القانونية مع رموز النظام السابقني، لكن دون التسليم املادي ألنه بقي حتت حراسة اجليش 

اقية املختصة باجلرائم ضد عرهيدا لتقدميه أمام احملكمة اجلنائية العليا الاألمريكي، وذلك مت
 الصادر عن املدير 10/12/2003 بتاريخ 48/2004اإلنسانية املنشأة مبوجب األمر رقم 

 املؤقتة بول برمير الذي تضمن تفويض السلطة لس احلكم إلنشاء االحتاللاإلداري لسلطة 
 الذي تضمن مناشدة الدول 1483لقرار جملس األمن رقم حمكمة عراقية خاصة تطبيقا 

اء نظام احلكم العراقي بسبب حتميلهم مسؤولية ألعض رفض توفري مأوى آمن األعضاء
  .ارتكاب اجلرائم

 لسنة 01وبعد هذا التفويض من سلطة اإلحتالل إلنشاء احملكمة صدر القانون رقم 
 يتعلق بإنشاء احملكمة اجلنائية 10/12/2003 أي يوم 48/2003 بنفس تاريخ األمر 2003

  .)1(  مادة38العراقية املختصة باجلرائم ضد اإلنسانية الذي تضمن 

                                                           
 مريبة جدا، إذا ما قارنا ذلك بنظام القاعدة الذي مل يقبض على  إن طريقة ومدة السقوط السريع للنظام العراقي ورموزه- ∗

 .زعيمه أسامة بن الدن إىل حد اآلن
 مادة موزعة على 38 املنشأ للمحكمة اجلنائية العراقية املختصة باجلرائم ضد اإلنسانية 01/2003 تضمن القانون رقم- )1(

 تضمن 9و8ة و هيكلها التنظيمي و الفصل الثاين يف املادتني تأسيس احملكم} 7إىل 1من {الفصل األول منه   فصل تعرض11
 تضمن قواعد اإلجراءات و مجع األدلة و الفصل 14 إىل10هيئة اإلعداد العام و الدائرة اإلدارية مث الفصل الثالث يف املواد

احملاكمة و الفصل التاسع طرق الطعن السادس املبادئ العامة للقانون اجلنائي و الفصل السابع التحقيق و اإلحالة و الفصل الثامن 
 .و الفصل العاشر تنفيذ األحكام و الفصل احلادي عشر أحكام عامة
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 إن ملف حماكمة الرئيس صدام حسني وباقي رموز النظام تضمن جمموعة من التهم -
ناء العراق أنفسهم وجرائم أخرى طالت الدول بجرائم تنسب للنظام العراقي طالت أك

اق كإيران والكويت، وهلذا مت تكييف هذه اجلرائم على أا جرائم ضد اإلنسانية ااورة للعر
 مث يف حرب الكويت 1988-1980ية نراي خالل احلرب العراقية اإلالرتكااوجرائم حرب 

1990-1991.  
فأما ما نسب من جرائم داخلية يف حق الشعب العراقي من طرف النظام السياسي 

 من عدد سكان %6 الذي ميثل نسبة  شخص ألف300 يفوق السابق فتتمثل يف قتل ما
 إىل حوايل نصف مليون إىل مليون من اجلنود واملدنيني خالل إضافة مليون، 25العراق البالغ 

 ما يشبه  مع دول اجلوار، إذ ينسب للنظام السياسي العراقي  العراقاحلروب اليت خاضها
ة باد جرمية اإلنعمل1948 التفاقيةالقانونية طبقا  بعناصرها )1( اجلماعية ةداب جرمية اإلارتكاب

ب للنظام السياسي يف نس، ذلك أنه االتفاقية من هذه 3و2اجلماعية املعاقب عليها باملادتني 
 ألف قتيل فيما عرف مبجزرة قرية حلبجة الكردية 100 ألف إىل 50ة ما بني دالعراق إبا

 يتعلق باجلرائم اليت استهدفت األكراد ا فيماهذ، ∗الفوعرفة بعد ذلك قضائيا بقضية األن
  . اإلثين اللغوي والثقايفالنتمائهاماعة حمددة وفقا كج

كما ينسب للنظام السياسي العراقي جرائم إبادة مجاعية يف حق الشيعة العراقيني 
  من خالل عدة قضايا منها ما عرف قضائيا بقضية لديين االنتمائهاجماعة حمددة وفقا ك
 إىل قمع إضافةكم على أساسها الرئيس صدام ورفاقه ومت إعدامهم بسببها يل اليت حوجالد

 وجتفيف املستنقعات املائية يف املناطق الشيعية اليت 1991 اجلنوب كما مسيت سنة انتفاضة
                                                           

احملكمة اجلنائية العراقية املختصة باجلرائم ضد : "حممود شريف بسيوين و الدكتور حممد عبد العزيز جاد احلق إبراهيم/  د )1(
  .22 -16، ص 2005ار الشروق القاهرة ، د" يف ضوء ضمانات احملاكمة املنصفة-اإلنسانية

إذ تأكد أن هؤالء مت قتلهم بالغازات السامة واخلانقة واألسلحة اجلرثومية خالل احلرب العراقية اإليرانية وحصل لبسا هل أن  ∗
عراف احلرب  املتعلقة باحترام قوانني وأ1907 بنده  من اتفاقية الهاي 23استعمال هذه األسلحة احملرمة دوليا مبوجب املادة 

 خاصة 1949 املتعلق حبظر استعمال  الغازات و كذلك اتفاقيات جنيف لسنة 1925الربية و مبوجب بروتوكول جنيف 
املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، إن هذه  1977 و الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة 3االتفاقية الرابعة املادة 

راد العراقيني يف مناطق قرية حلبجة تراوحت بني نسبتها إىل إيران بغرض صد هجوم للجيش العراقي  اليت تعرض هلا األكةازر
 على أساس معاقبة أهايل املنطقة الذين مل يتعاونوا مع اجليش العراقي مبا فيه الكفاية و يمن هذه املنطقة و بني نسبتها للنظام العراق

اين فإن النص الذي حيكمها دائما هو اتفاقية جنيف الرابعة و ليس الثالثة كما يقول لذلك إذا ثبت نسبة هذه اجلرمية للجيش اإلير
 .بذلك بعض الكتاب ألن الضحية يف هذه األحداث هم أشخاص مدنيني وقت احلرب
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اعترب ري لسكاا وتشريدهم مما قس لسكاا فتم نتيجة ذلك ترحيل استقرارتعد عنصر 
فئات م مجاعة بشرية حمددة، هذا من حيث حتديد الضحية وهتدمريا ماديا كليا لعناصر حياة 

  .حمددة من الشعب العراقي يف صورة عقاب مجاعي
ومل يقتصر األمر على ذلك فقط بل أن النظام السياسي يف العراق كان يعتمد التعذيب 

 والتشريد للمعارضني للنظام من سائر أفراد الشعب العراقي شيعة وسنة عربا واالعتقال
 اجلسدي ومصادرة االعتداءدا أو من القوميات األخرى، الذين طالتهم صور وأكرا

 حلقوق اإلنسان طبقا للمواثيق العراقية والدولية انتهاكااط اجلنسية، مما يعد قاملمتلكات وإس
والعهد الدويل للحقوق املدنية ) 5 إىل1املواد من(ناهضة التعذيب مل 1984 اتفاقيةالسيما 

 6إىل 1املواد من (واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ) 7 و6من املواد (والسياسية 
  ).17و15و

 من 13و12و11وإضافة لنصوص التجرمي الدولية السابقة اليت نص عليها باملواد 
 نفس القانون ميكن متابعة الرئيس صدام من14، فإنه طبقا للمادة 2003 لسنة 1القانون رقم

 منه اليت جترم 333 يف املادة 111/1969رقم ورفاقه مبوجب قانون العقوبات العراقي 
 "ز"فقرة 2و1 يف مادتيه 07/1958 والقانون رقم 1970التعذيب وللدستور العراقي لسنة 

  .حول نفس األفعال
 جرائم يف حق دول اجلوار ممثلة يف  من نسب لرموز النظام السياسي العراقي ماماأ

اقه بقتل وتعذيب أسرى احلرب خمالفة دوليت إيران والكويت اليت تتهم الرئيس صدام ورف
وكذلك جرمية رفض )130و129و17و13 داملوا( جنيف الثالثة شأن معاملة األسرى التفاقية

) 126و119و118 املواد( جنيف الثالثة التفاقية احلرب طبقا انتهاءتبادل األسرى بعد 
ان يسميه  وغاز األعصاب فيما كردل غاز اخلاستخداموجرائم احلرب ضد إيران نتيجة 

ي امن اتفاقية اله) أ (23 للمادةخمالفة " مات املوجات البشريةهج"اجليش العراقي مواجهة
  . من اتفاقية جنيف الرابعة147 واملادة 1925 وبروتوكول جنيف 1907

ن قرار إلكن عندما مت تشكيل احملكمة اجلنائية العراقية املختصة باجلرائم ضد اإلنسانية ف
 بسببيل وهي قرية شيعية صغرية جا األول تعلق مبا عرف بقضية الدإحالة املتهمني عليه

ضم حرب العراق مع إيران عندما تعرض الرئيس العراقي خ يف 08/07/1982وقائع يوم 
 من سكاا 148 فقامت قوات عسكرية بدهم وتفتيش واسعة أعدم على إثرها اغتيالحملاولة 
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 شخص مت سجنهم 1500 ما يقارب عتقلوامن بينهم أطفال وهذا بأمر من الرئيس صدام 
هذه القضية من طرف يف وخضعوا لعمليات تعذيب قاسية حسب قرار اإلحالة، بدأ النظر 

 هذا احلكم 05/11/2006 بالنطق باحلكم بتاريخ وانتهت 19/10/2005احملكمة يوم 
 بالنسبة 26/12/2006ونقضته جزئيا بتاريخ ) النقض(الذي صادقت عليه حمكمة التمييز

 حكم عليه مثطه ياسني رمضان حنو التشديد عليه وهو الذي حكم عليه بالسجن املؤبد ل
 باإلعدام شنقا بعدما مت تنفيذ حكم اإلعدام يف حق الرئيس 2007الحقا خالل شهر فيفري 

  .يتيصدام حسني وعواد البندر وبرزان التكر
م ضد اإلنسانية  جرائارتكابكما أحيل على هذه احملكمة ملف قضية األنفال بتهمة 
 اليت حسب اإلدعاء العام 1988وجرائم حرب وجرائم إبادة اجلنس البشري اليت تعود لسنة 

 ألف مدين كردي بالغازات السامة من طرف اجليش العراقي الذي 180أنه قتل خالهلا 
، 12/08/2006آالف قرية كردية هجر سكاا منها، وقد بدأت احملاكمة فيها بتاريخ3دمر

 فيها وهو الرئيس ي بإعدام املتهم الرئيساالستعجالحملاكمة فقدت أمهيتها بعدما مت غري أن ا
  .)1(يلجصدام حسني تنفيذا حلكم قضية الد

لقد كانت احملكمة اجلنائية العراقية املختصة باجلرائم ضد اإلنسانية منار جدل كبري 
اطت بتكوينها حأرا للظروف اليت ظسياسي وقانوين من طرف كثري من املختصني، وذلك ن
 إىل تركيبتها البشرية إضافةم عملها، ظوإنشاءها وكذلك بالنسبة للمبادئ واألحكام اليت تن

 النظام السياسي للرئيس إسقاطاليت عكست توجهات السياسة العامة اليت حتكم العراق، منذ 
  . جملس احلكم العراقياصدام وإقامة سلطة التحالف الدويل وبعده

 عن هذه احملكمة العراقية اخلاصة، ذلك أن اخليارات اليت كانت لقد وجد من يدافع
مطروحة حملاكمة رموز النظام العراقي كانت بني تشكيل حمكمة دولية مبعرفة جملس األمن 

د مصادرها يف القانون الدويل مبختلف فروعه، جتن طبيعة اجلرائم املتابع ا املتهمون ألوذلك 
م هي الدول ااورة للعراق، أما اخليار الثاين فكان تشكيل ولكون املتضررين من هذه اجلرائ

 مع األمم املتحدة تتشكل من قضاة عراقيني وأجانب أي حمكمة باالشتراكحمكمة وطنية 
ة مثل تلك اليت شكلت يف كامبوديا تطبق أحكام املعاهدات الدولية فقط دون التشريع طخمتل

                                                           
ص ، 2007، دار الكتاب العريب، دمشق "صدام حسني رحلة النهاية ام اخللود، من اإلعتقال إىل اإلعدام:" حممود عبده - )1(

97. 
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تصة بنظر اجلرائم اليت تكون فيها الضحية من الداخلي كما أن مثل هذه احملاكم ال تكون خم
 الدولة نفسها اليت تنشأ احملكمة مثل إقليمجنسية بلد الدولة وال تكون اجلرائم ارتكبت على 

هذه احملاكم، وقد استقر الرأي على تشكيل حمكمة عراقية متخصصة مبعرفة السلطة العراقية 
نون الوطين ممثال يف دستور العراق وقانون  باألساس تطبق  القا)1( وتتكون من قضاة عراقيني

 االتفاقيات ويف بعض املوضوعات تطبق ،أوال. ول احملاكمات اجلزائية العراقينيصالعقوبات وأ
على أحكام هذه احملكمة،  فاء مزيد من الشرعيةض ذلك على إند يفوقد است. الدولية املختلفة

ون فعملدايسوق ا، كما قية دوليةتفاافاحملكمة أسست مبوجب قانون عراقي وليس مبوجب 
عن النمط األخري من أمناط احملاكم بأنه ال يستوجب اللجوء لس األمن خوفا من عدم 
املوافقة على ذلك ألن جملس األمن مل يصدر أي قرار بغزو العراق فريفض ما ترتب عن 

األمم ذلك، لكن ذلك غري صحيح بل اهلدف من رفض إنشاء حمكمة جنائية دولية مبعرفة 
املتحدة أو جملس األمن هو إمكانية جتاوز املبادئ العامة يف قانون العقوبات اليت خرقها 

 املنشأ للمحكمة خاصة يف موضوعات احلصانة اليت يتمتع ا رئيس 01/2003القانون رقم 
تطبيق قانون العقوبات بأثر رجعي و)3(  وكذلك مبدأ شخصية اجلرمية والعقاب)2( اجلمهورية
 متابعة املتهمني عن أفعال سبق حملكمة مراقبة )4(ألخذ بتقادم الدعوى العمومية إمكانيةوعدم ا

ة املتهمني  وإمكانية متابعإهدار مبدأ انقضاء الدعوى العموميةأي سببها بأخرى أن تابعتهم 
ة أخرى أن تابعتهم بسببها أي إهدار مبدأ انقضاء الدعوى عن أفعال سبق حملكمة مبراقب

فبدون شك لو مت إنشاء حمكمة دولية مبعرفة األمم املتحدة ما  )5(سبق الفصل فيها لالعمومية
 القانونية املتعلق بعضها حبقوق اإلنسان، بل أن اخلروقات قانون إنشائها هذه نيأمكن تضم

"  وهوأال الذي حيكم القوانني العقابية ياملبدأ العامل  خرق احملكمة هوإنشاءاألخطر يف قانون 
الذي يعد من أهم الضمانات حلماية حقوق اإلنسان " نصبرمية وال عقوبة إال مبدأ ال ج

 أن تتوىل حتديد العقوبات 3  فقرة24واملواطن، فقانون إنشاء احملكمة خيول هلا مبوجب املادة 
                                                           

  . املتعلق بإنشاء احملكمة اجلنائية العراقية املختصة باجلرائم ضد اإلنسانية1/2003: من القانون رقم4 و املادة 28 املادة  )1(
  .)ثالثا(15 املادة  )2(
  .)رابعا( نفس املادة فقرة  )3(
اإلعدام و يف عهد الرئيس صدام الغت  الذي كان جييز احلكم ب1919 و يتعلق األمر هنا بتطبيق القانون العراقي لسنة  )4(

   بأثر رجعي17 امللغى و تطبيق حكم املادة 1919 على سريان قانون 17عقوبة اإلعدام فلذلك نص باملادة  
  .30 املادة  )5(
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اخلاصة جبرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املنصوص عليها باملواد 
من قانون إنشاء احملكمة، ذلك أن القانون الدويل أصبح ال يقر عقوبة اإلعدام  12إىل 11من 

عن هذه اجلرائم ففتح الباب للمحكمة أن تطبق يف نص التجرمي أحكام القانون الدويل ومن 
  .آى هلا حسب كل حالةرحيث العقاب تطبق ما يت

تقدة من عدة أوجه منها  مناإلنسانيةإن احملكمة اجلنائية العراقية املختصة باجلرائم ضد 
أن الغرض من إنشاءها هو حتقيق أغراض سياسية تتعلق بإعالن تصفية الدولة العراقية الوطنية 

رئيس ة ألمريكا بأن يكون مصريها هو نفس مصري الئوهي إنذار لبقية األنظمة السياسية املناو
دى بعض األنظمة رض وظيفته يف الردع العام بصفة كاملة لغصدام ورفاقه وقد أدى هذا ال

ام قائدها منذ ذلك اليوم عن أي كالم ضد أمريكا بل أنه قام بتسليم صالعربية مثل ليبيا اليت 
مفاتيح أسرار الربنامج النووي اللييب عن طيب خاطر ألمريكا وقائمة بالعلماء املسلمني 

وجينب نفسه  األمريكي الرضاينال حىت الباكستانيني الذين تعاونوا مع ليبيا يف هذا الشأن 
  .وعائلته مصري الرئيس صدام حسني

 األساسية حملاكمة الرئيس صدام حسني ورفاقه أن القبض االنتقاداتكما كان من 
ت اإلحتالل األمريكي الربيطاين املخالف على الرئيس العراقي وتقدميه للمحاكمة جاءت حت

ولة العراقية وانتهاكا للقانون والعرف الدويل ويعترب ذلك تدخال يف الشؤون الداخلية للد
 مما جيرد احملكمة من أي شرعية قانونية كما متسك بذلك الرئيس العراقي واستقالهلالسيادا 

وفريق احملامني املدافعني عنه منذ أول جلسة، وأن القاعدة يف حماكمة رؤساء وقادة الدول ال 
 يتخذ وفقا ويلقرار د وليس بفئة قليلة منهم أو عن طريق )1( يتم إال برغبة شعبية وطنية

، أما إنشاء حمكمة خاصة بقرار دولة أجنبية حمتلة )2( مليثاق األمم املتحدة يصدره جملس األمن
 للتفويض بإنشاء احملكمة العراقية فهذا برمير الذي اختذه 48/2003كما هو شأن األمر رقم 
  .جيردها من أي شرعية
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  .322، ص 2005اإلسكندرية 
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وأن دور جملس احلكم العراقي مل  االحتالل إنشاء احملكمة من طرف سلطة دليل إن -
فاء نوع من الشرعية الوطنية عليها، أن النظام األساسي ضيتعد التوقيع على قانون إنشاءها إل

 ن وأعوانه من األمريكابرمير أعده يلصاألالقانون للمحكمة متت ترمجته للغة العربية وأن 
عل النص باللغة اإلجنليزية كنص  اليت أصدرها برمير جت 1 رقم اإلجنليز أن الالئحة التنظيمية

 من قانون احملكمة اليت جتعل 34وتناقض املادة مرجعي عند حدوث خالف مع النص العريب 
 جيعل 9  قانون إدارة الدولة العراقية يف مادتهاللغة العربية هي اللغة الرمسية يف احملكمة بينما

  . )1(  يف العراقنات الرمسياللغة العربية والكردية مها اللغتان 
لى احملرر باللغة صنص إنشاءها األكما جاء يف " خاصة"  أن هذه احملكمة تعترب-
وهذا يتعارض مع التوجه العاملي يف األنظمة القضائية " Spécial court" الذي مساهااإلجنليزية

 أو ذاك، بل القاعدة أن غرضالذي يرفض تقدمي املتهمني أمام حماكم خاصة تنشأ هلذا ال
 مما استثنائيةال جييز إنشاء حماكم خاصة، أو " ط" فقرة15ة الدولة العراقي يف املادة قانون إدار

جيعل احملكمة فاقدة للشرعية اإلجرائية ليس طبقا للدستور العراقي قبل اإلحتالل، بل حىت يف 
 الذي يعد مبثابة الدستور الساري االنتقاليةظل قانون إدارة الدولة العراقية خالل الفترة 

 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي يلزم 14ول، وكذلك خمالفة للمادة عفامل
 وعالنية من قبل حماكم عادية وعدم قبول احملاكم نصافالدول بضمان حماكمة األشخاص بإ

  .الل بضمانة القاضي الطبيعيإخ  من مبا ميثله ذلكاالستثنائية
الذي " باملختصة"ة بل وصفها اصاخل يصف احملكمة بملل صهو األالذي إن العريب 

 2 فقرة1فهذا التفسري مردود عليه باملادة " نوعي"يفيد أن هذه احملكمة دائمة ذات اختصاص 
ة تنظر يف جرائم وقعت خالل فترة حمددة زمنيا منذ كماليت تنص على أن احمل

ثاين ال  وأن قبل التاريخ األول وما بعد التاريخ ال01/05/2003 إىل غاية 17/07/1968
ختتص احملكمة بنظره، كما أن احملكمة خمتصة بنظر اجلرائم املترتبة عن حريب اخلليج األول 
والثانية فقط أي بوقائع معينة على سبيل التخصيص وليس على سبيل التجريد والعمومية مما 

  .)2(  حمكمة استثنائيةأي"  ومؤقتةخاصة" جيعلها حمكمة
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نائية العراقية املختصة باجلرائم ضد اإلنسانية يف إن احلكم الذي صدر عن احملكمة اجل
حق الرئيس العراقي صدام حسني الذي يستفيد من احلصانة القضائية طبقا للدستور العراقي 
قد كانت من أوجه االنتقادات الرئيسية للمحكمة وللحكم الذي صدر عنها وانه كان عليها 

 غري أن احلصانة القضائية لرؤساء  بالنسبة للرئيس صدام حسني،اختصاصهاأن تتخلى عن 
وقادة الدول مقيدة مبوجب أحكام القانون الدول الذي يسقط هذه احلصانات عندما 

 هذه األفعال ال حيب يرتكب هؤالء أفعاال يعتربها القانون الدويل جرائم دولية وأن مرتكيب
ك ظرفا خمففا أن حيموا أنفسهم خلف وظيفتهم الرمسية لكي يعفوا من العقاب وال يشكل ذل

ما صرح بذلك األمني العام لألمم املتحدة بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية كللعقوبة 
أن : اليت قالتليوغسالفيا السابقة، األمر الذي سبقته إليه اللجنة السادسة للقانون الدويل

فر من  ال يستطيع أن يتذرع مبوقعه الرمسي لكي يمرتكب أية جرمية وفقا للقانون الدويل
 من النظام األساسي 24كما نصت املادة ... العقاب خالل اإلجراءات القضائية املناسبة

للمحكمة اجلنائية الدولية لروما على نفس ما أقرته جلنة القانون الدويل التابعة لألمم 
  .)1(املتحدة
 مسألة متتع الرئيس صدام حسني باحلصانة القضائية املستمدة من الدستور العراقي الف

 جرائم دولية أخرى ذلك أن احملكمة اليت بارتكاب اامهميكن الطعن فيها، حىت ولو مت 
نظرت يف األفعال املنسوبة إليه هي حمكمة عراقية صدر قانون إنشاءها من جملس احلكم 

ة وطنية، أما لو مت تقدمي الرئيس صدام طية للدولة سلكل الذي يعد من الناحية الشاالنتقايل
ني وتطبيق يكمة جنائية دولية كمحكمة يوغسالفيا املكونة من قضاة دولحسني أمام حم

سقط ملا سبق بيانه وهلذا فإن احلكم الذي صدر عن تالقانون الدويل فإن حجة احلصانات 
يف صرحية احملكمة العراقية ضد رئيس دولتها مشوب بعدم املشروعية مبخالفته أحكام 

  .الدستور العراقي
 إىل مرتبة ىم بسببها الرئيس العراقي وأعدم على أساسها ال ترقألن الوقائع اليت حوك

 خاصة بقرية )2( هي قضية حمليةفاجلرمية الدولية بل هي قضية ثانوية ليس هلا أي بعد دويل 
لرئيس صدام حسني لالدجيل فقط ولعل سلطة االحتالل كانت حريصة على عدم حماكمة 
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 اليوغساليف الرئيسا فعلت بالنسبة ي كما حمكمة دولية مثل حمكمة الهمخاصة أما
 األسلحة واستعمالكون وقائع حريب اخلليج األول والثانية تتش فكان باإلمكان أن وفميلوز

ة مشال العراق موضوعا حملاكمة دولية، لكن اخلوف من احملاكمة السياسية جلبحالكيماوية يف 
 الذي جعل احملاكمة تكون الشاملة اليت تورط أمريكا والدول األوربية املؤيدة لصدام هو
 إقفال باب املرافعات يف حمكمة عراقية وحول قضية حملية، بل أن تنفيذ حكم اإلعدام قبل

 أن يبقى سرا،هذه إحدى  ما تريد أمريكاحضف واألنفال سببه تاليف احملاكمة السياسية 
راقي كان  على أساس أن الرئيس العاإلشكاالت السياسية املتعلقة بعالقة أمريكا مع صدام

  .)1( حليفا مقربا هلا، يعرف ماال يعرفه غريه من أسرار
انات القضائية الداخلية لرؤساء الدول حصانات حص إن بعض الكتاب يضيفون لل-

 حلماية املوظفني العموميني 1973 اتفاقيةمستمدة من القانون الدويل وبالذات من 
حسني يعترب جرمية خطف طبقا هلذه  الرئيس صدام اعتقالوالدبلوماسيني، ويعترب هؤالء أن 

 وأن حماكمته تندرج يف نفس اإلطار كذلك مما جيعل الرئيس صدام حسني حمميا االتفاقية
  .)2( مبوجب القانون الدويل ويصبح ضحية جرائم اإلرهاب الدويل

كمة رموز النظام العراقي أمام حمكمة عراقية شكال رخص بتشكيلها ا حماختيارإن 
ة بكل املعايري وظهر ل، أا مل تكن حماكمة عاداحتاللدول التحالف كسلطة احلاكم املدين ل

 انتقاممن خالل طريقة تنفيذ احلكم على من أدانتهم باإلعدام أا مل تكن أكثر من عملية 
  . غري بعيدة عنها شبهة عدالة الغالب على املغلوبنأوصرفه ومل متكن حماكمة قانونية 

اكمة دولية توفر كافة الضمانات يكون هلا أثر قانوين  كان من األحسن لو كانت احمل
 مستقبل العراق هو جيد يف مسرية القضاء الدويل ويف تطوير العالقة بني احلاكم والرعية ألن

اكمة الرئيس صدام حسني ورفاقه هي تفصيل من حم املطلقة وتصبح الذي يتمتع باألولوية
جيابيات الكبرية اليت ميكن أن تستفيد منها ماضي مرير ما يلبث الناس أن ينسوه أمام اإل

 الدروس والعرب فتهون التضحيات من هذا الطرف أو ذاك استخلصتالدولة اجلديدة إذ 
ويصبح املعدومون سواء كانوا مذنبني أو أبرياء يف ذاكرة تاريخ الدولة العراقية شهداء ألم 
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 احملاكمة وتنفيذ احلكم فإم مل مهدوا الطريق لتقومي الذات، وأما بالطريقة اليت متت ا
يكونوا إال ضحايا جدد أضيفوا لضحايا النظام السياسي القدمي واجلديد وجلرائم سلطة 

  .العدالةالد باملدان يف تكريس الاإلحتالل حماكمة يلتحق مبوجبها اجل
 إعادة ھيكلة الدولة العراقية وفق المنظور الجديد:المطلب الثاني

 :للمنطقة
 

زت دول اإلحتالل على مكونات النظام السياسي العراقي القائم وتصفية بعد أن أجه
رموزه، فإا خالل ذلك أوجدت البدائل اليت تتالءم مع الدور الذي تريد للدولة اجلديدة أن 
تؤديه يف املنطقة،وهلذا بعثت دولة جديدة وفق مشروع حمدد من طرف سلطة اإلحتالل ومن 

الدولة اجلديدة وانقساماا البنيوية اليت تضمنتها خالل أدوات قانونية تكرس ضعف 
  :النصوص األساسية اليت حتكم هذه الدولة اجلديدة وهو ما سوف نتناوله يف الفرعني التاليني

  

 :سلطة اإلحتالل وفق مشروع بعث الدولة الجديدة :الفرع األول
 

كيك الدولة دما قامت بإجراءات تفن بالعراق عاالستقرارلقد ظهرت نية أمريكا يف 
، وأن العراق مقبل على عهد جديد من السابق فيهاالعراقية وحماكمة رموز النظام السياسي 

  .التنظيم واإلدارة مبا يتفق واألهداف اجلديدة اليت سطرا أمريكا للعراق ولكل املنطقة
وهكذا اتضح زيف األهداف املعلنة من طرف دول التحالف املتمثلة يف البحث عن 

مار الشامل العراقية والتخلص منها وكذلك تنحية الرئيس صدام من السلطة، أسلحة الد
 إذ مل جتد 09/04/2003هذه األهداف حتققت منذ الوهلة األوىل عند سقوط بغداد يف ف

 األمم املتحدة وها أي آثار ألسلحة الدمار الشامل اليت نفى وجودها مفتشؤأمريكا وحلفا
م قد تنحى عن السلطة مبجرد أن أصبح وأركان نظامه إما  هلذا الغرض، كما أن صدايننياملع

 يف بيوم كما كان بالنسبة للبعض منهم أو حتولوا للمقاومة لتحرير بالدهم بعنيهاربني أو قا
  .من القوة احملتلة بالنسبة للبعض القليل منهم

 يف قيتحقال بدت أمنية مستحيلة استيطانيا استعمارا العراق الستعمارأمريكا نية  نإ
 القدمي قد انتهت يف تاريخ االستيطاين االستعمارعهد النظام الدويل اجلديد، ذلك أن حقبة 

العالقات الدولية احلديثة منذ بداية الستينات بفعل حركات التحرر الوطين اليت كان للعراق 
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ات فيها باع طويل ملساعدا واختاذها بغداد مقرا ملمثلياا ومتويلها السيما بالنسبة حلرك
  .التحرر الوطين العربية

فها غري املعلنة واملكشوفة يف آن واحد  مناسبا ألمريكا وحلفاءها أن تنفذ أهدااوقد بد
 على مصادر الطاقة يف العراق بإضافتها للمصادر  املوجودة يف باقي دول االستحواذأال وهي 

 وهو إزاحة كل ت سيطرا منذ أمد بعيد، وكذلك هدفها املهم الثايناخلليج اليت هي حت
 عليها أن جتد أي ود مع دولة العراق ى اإلسرائيلي اليت استعصاالستيطانخطر على دولة 

  .اليت كانت تشكل دائما ديدا هلا
هي الصورة اليت تضمن ا أمريكا تنفيذ أهدافها غري املعلنة   لكن طرح السؤال ما

 يترتب عن  مركز املستعمر وما هذه؟ هل عن طريق اإلحتالل املباشر الدائم مما جيعلها يف
ذلك للعراقيني من حقوق تتعلق بتحرير وطنهم عن طريق املقاومة، أو أن تنسحب أمريكا 
من ركح املسرحية وتتوارى وراء الستار يف اال السياسي فقط، لكن مع بقاء جيوشها 

 ،العراقافة املزيد منهم لزيادة إحكام السيطرة على كل مناحي احلياة يف ضإواحملتلة 
املمثل الرئيسي " االنتقايلمرحلة احلكم " امسهاهزلية بعد اإلحتالل املباشر مسرحية فأخرجت 

 ،الذي يعزف كل عضو فيه على وتره اخلاص" جملس احلكم العراقي" فيها هو ما أطلق عليه
 عندما بادرت أمريكا لألسباب السياسية واألمنية 28/06/2004وكان ذلك بتاريخ 

 تسليم السلطة للحكومة العراقية املؤقتة من طرف احلاكم املدين بول برمير إلعالن السابقة إىل
 فترة اإلحتالل املباشر وبداية فترة اإلحتالل املقنع، لكن مل جيسد ذلك أي نقل حقيقي انتهاء

السلطة احلقيقية والفعلية انتقلت من احلاكم أن للسلطة يف إدارة الدولة واتمع العراقي إذ 
برمير إىل سفري الواليات املتحدة األمريكية الذي يدير الدولة العراقية من مقر ل ين بواملد

  .سفارته ومل يصبح دور احلكومة العراقية املؤقتة إال إعالن القرارات اليت يتخذها هذا األخري
 عقب تسليم السلطة من احلاكم املدين لدول التحالف إىل احلكومة العراقية املؤقتة -

 باملفهوم الذي ورد النص عليه يف قرار انتهتلة اإلحتالل من الناحية القانونية قد تكون مرح
 إىل غاية 09/04/2003 وهكذا فإنه منذ سقوط بغداد بتاريخ 1483جملس األمن رقم 

 أجنيب، وأنه بعد التاريخ األخري احتالل تكون الدولة العراقية حتت سلطة 28/06/2004
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 وزالت عنه صفة الدولة احملتلة، وقد استقالله استعادة القانونية قد فإن العراق يعترب من الناحي
  .)1(  معربة عن ذلك1546و1515جاءت قرارات جملس األمن رقم 

 احلريب قبل االحتاللكما يستنتج من ذلك أن العراق كدولة حمتلة كان خاضعا لقانون 
القانون الدويل يف وقت تسليم السلطة وأنه بعد ذلك يصبح خاضعا لدستور الدولة ولقواعد 

سلم، ولذلك فإن القوات العسكرية األجنبية املوجودة على اإلقليم العراقي بعدما كانت لا
 فإنه بعد تسليم السلطة مل خيرج من هذه القوات إال القوات اإلسبانية احتاللتعترب قوات 
راق وأن ختفيف قوات بعض الدول األخرى إال أن القوات األساسية بقيت يف العكما مت 

ة عدد، بل أصبحت  قوات متاحتاللالتكييف القانوين الذي أعطى هلا أا ليست قوات 
دة اجلنسيات تكون قوات دولية تشكل عداجلنسيات، لكن ذلك غري صحيح ألن القوات املت

بإشراف األمم املتحدة وحتت علمها وقيادا وليس كما هو احلال بالنسبة للقوات األجنبية 
 وجودها فيه ال يغري من طبيعتها كقوات استمرارعراق حمتلة ومل تغادره وأن اليت جاءت لل
 وأن امسهمل يغري سوى بل  مل يزل عن العراق االحتالل جتوز مقاومتها ألن )2(احتالل 

  .)3(  ألمريكاخادمهي إال أداة يف يد اإلحتالل وهي جمرد  احلكومة العراقية املؤقتة ما
 ذلك أن بالسيادة مع وجود اإلحتالل حجة باطلة قانوناإن متسك احلكومة العراقية 

اليت تعرب عن  ة اليت تعترب جمرد مظهر من مظاهرة تكون للدولة وليس للحكومالسياد
 وسيادة الدولة ومها صفتان غري متوفرتان يف عراق اليوم، وهلذا ال ميكن وصف االستقالل

  .لعراقية وقوات اإلحتاللاملقاومة العراقية باإلرهاب كما تشيع ذلك احلكومة ا
 املتعلق بإاء 08/06/2004 بتاريخ 1546فمع صدور قرار جملس األمن رقم 

اإلحتالل من الناحية القانونية الشكلية عن طريق عملية تسليم السلطة للحكومة العراقية 
دة اجلنسيات عن عد القوات الدولية املتسحبا القرار تضمن إعطاء حق طلب ذن هفإاملؤقتة 

 ةتمتعها بالسيادة الكاملة لكنه يف نفس الوقت قيد سيادلإشارة كعراق للحكومة املؤقتة ال

                                                           
  .137، املرجع السابق، ص "حوليات القضايا العربية:" عبد اهللا األشعل/ د-  )1(
:  بتاريخ14556، جريدة احلياة الصادرة بلندن، عدد "دور ثانوي للعراقيني: خطط أمريكا  حلكم لعراق:" فواز جربسي -)2(

  .9، ص 29/01/2003
ن كتاب االحتالل األمريكي للعراق صوره ومصائره، املرجع ، ضم"2004اية االحتالل يف العراق : " آدم روبرتس -)3(

  .171 ص -السابق
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 العمليات العسكرية اليت تقوم ا لىما يتعلق بعدم متتعها حبق االعتراض عيهذه احلكومة ف
 أن أهم عنصر من عناصر ممارسة عين، مما ياحلكومةهذه القوات واالكتفاء باستشارة هذه 

 احملافظة على األمن و النظام العام بقي بيد القوات متعددة اجلنسيات مبا فيها دة وهواالسي
 وكذلك بقاء .اإنشاؤمهسيطرا على سيادة التجنيد يف اجليش و الشرطة العراقية املزمع 

حقها يف اعتقال أي عددة اجلنسيات ومتالسجون وأماكن االحتجاز  حتت سيطرة القوات 
إضافة للجوانب األمنية فإن ليم السلطة للحكومة املؤقتة، وتسبه فيه حىت بعد تشخص يش

صدر األساسي لتمويل املسلطة االحتالل استأثرت كذلك بامللف االقتصادي املتعلق ب
 ملف إعادة اإلعمار مما يعين أن ما سلم من االقتصاد العراقي و هو القطاع النفطي و كذلك

الية ملمارسة السلطة و ليس السلطة من حيث  االحتفالسلطة ال يتعدى املظاهر الربوتوكولية
   .)1( ي هلا املتعلق باملسائل األمنية و االقتصاديةاملضمون احلقيق

 وضع حدودا لعملية انتقال السلطة للعراقيني بأا 1546و هلذا فإن قرار جملس األمن 
سلطة كاملة و شكلية فقط و استبقاء السلطة احلقيقية بيد دول التحالف ممثلة يف  غري

 و استبعاد أي إدارة دولية حتت راية األمم املتحدة للعراق 1483االحتالل اليت أنشأها القرار 
  .بعد فشل مهمة مبعوثها اخلاص األخضر اإلبراهيمي

إن سياسة سلطة االحتالل يف إعادة هيكلة الدولة العراقية و اتمع بعد أن ألغت 
موزها و التمكني لسلطة االحتالل من الناحية الدولة العراقية بعملية تفكيكها و حماكمة ر

ج نزاع اهلويات يالطائفية بتأجكسس ى جمموعة من األ اعتمدت علقداألمنية و االقتصادية ، 
تنظيم الدولة استجابة مع لعنصر ك الفيدرالية  عنه مطلب الذي نتجراللغوية و الدينية، األم

  .الطائفية
ها مع تقامساف الثورة العراقية ورتستعمار ال األساس الثالث املتعلق  بإعادة اإلمث

 عن طريق آلية بناء رابعاالحتالل و بني رموز السياسة العراقية املوالني لالحتالل و األساس ال
قيني يف ا كل العرإشراكاملؤسسات بعد الفراغ الذي تركه سقوط النظام ومد املواثيق مع 

دول اخلليج خاصة كجيا مع حميطها الطبيعي لدولة العراقية اجلديدة خارااحلكم اجلديد ودمج 
العراق يف اجلامعة  أن يشغل مقعد  2003سبتمربو مع اجلامعة العربية اليت قبلت خالل شهر 

                                                           
، مؤسسة 2004 أكتوبر 158، جملة السياسية الدولية عدد "العراق والبحث عن السيادة والشرعية:"حسن أبو طالب/  د -)1(

  .125األهرام القاهرة، ص 
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جملس احلكم االنتقايل مع عدم االعتراف القانوين به كممثل لدولة العراق نظرا لعدم متثيله 
  .)1( بصفة صادقة كافة األطياف العراقية بعدل

أل الفراغ الذي تركه تفكيك  مل سلطة االحتالل و جملس احلكم االنتقايلإن خطة
املواثيق لبناء مؤسسات وعة جديدة من اهلياكل اإلدارية والدستورية و على جمممتخضالدولة 

ذلك على مراحل زمنية متعاقبة، من احلكومات االنتقالية اليت كانت تولد لدولة العراقية وا
الفيدرالية اليت ة وصاحملاص من الطائفية وإنشائهات اليت تتحكم يف  بفعل املوجهااميتة دائم

الشيعة مرحلة لالنفصال عن الوطن األم أكثر من اهتمامهم اسيني األكراد ويتعين عند الس
اإلدارية اليت دستورية وهلذا غاب عن برامج املؤسسات الد وحباملستقبل املشترك للوطن الوا

قتصر عملها على تصريف احلياة اليومية وات طويلة األمد مت تكوينها التخطيط ألي سياسا
  . طبقا للتعليمات اليت توجه هلا من السفارة األمريكية

دولة الكما انعكس ذلك عند إعداد املواثيق و الصكوك املتعاقبة بدءا من قانون إدارة 
  .اسيم و القوانني األخرىراملاملؤقت أو الدستور و

 اكتشفت حيثاق هو املسيطر على احلياة السياسية  يف العر األمينسهلاجالعل و
حبل يف العراق مدى اخلطأ الذي ارتكبته عندما أصدرت قرارها عن  السلطة احلاكمة الفعلية

الدفاع املدين، ة و احلرس اجلمهورية واجلمارك و النظامية األخرى كالشرطاألسالكاجليش و
 تلو اآلخر إخفاقارف عية الشعب تلية بناء جيش حيمي مؤسسات الدولة اجلديدة ومحامفع

  أنني و هكذا أصبح ماعراقيانتقال السلطة للبانتهاء حالة االحتالل املعلنة وميان اإلبفعل عدم 
يف املسؤولية األمنية للعراقيني اح بناء مؤسسات الدولة اجلديدة ونقل السلطة ويعلن عن جن

لة بكثافة لنفس املناطق تد القوات احمللبث أن تعوما تاألحياء  احملافظات واملدن والقرى وبعض
 دهكذا بالنسبة لعموم الدولة فبينما كان خمططا تقليص عدمنها، واليت أعلن االنسحاب 

 على  طرحهاة حىت طلع الرئيس بوش باقتراحات جديد2007قوات دول التحالف يف بداية 
 ا سياسيا حادا داخلش نقاالكونغرس األمريكي لزيادة عدد هذه القوات وهو األمر الذي أثار

 املنتخب اجلديد الذي أصبحت فيه سالكونغرتم رفض املقترح من طرف  فالبيت األمريكي
راطيني الذين نالوا االنتخابات بفعل فشل السياسة األمنية األمريكية يف العراق، قاألغلبية للدمي

                                                           
، املرجع السابق، 2006 أفريل 164جملة السياسة الدولية عدد " تقويض الدولة و النظام..العراق احملتل: " سامح راشد- )1(

  .138ص 
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مت التصويت تصرف يف املسألة خارج إطار ما رئيس األمريكي يف ورطة من أمره وو أصبح ال
  .سبالكونغرعليه 
ن تقييم سياسة إعادة بناء السلطة يف العراق لألسف مل تكن إجيابية و هي إهلذا فو

سياسة متخبطة مل تؤد إىل إعادة بعث الدولة العراقية املستقلة بل نتج عنها استمرار تكريس 
ؤسسات و املواثيق دة جلوهر السيادة و غدت هذه املقلة فعليا املستقلة شكليا فاتالدولة احمل

، و هلذا فإنه ال توجد أي يح ديكورا جيمل وجه سلطة االحتالل القب،هيكال بال روح
 مما يستوجب إعادة صياغة املؤسسات ،ويض هذا البناء الكرتوين من جديدقضمانات لعدم ت

عنها ة يف فترة االحتالل مبا يرفع أاجلديدة و الصكوك الدستورية و اإلدارية و القضائية املنش
و تعديلها بصيغ أكثر اتفاقا مع املبادئ اليت ة اإلحتالل  خطتالئماملبادئ و التوجهات اليت 
تعتمد أسلوب الالمركزية بدل  ، تقوم على املواطنة بدل الطائفيةتقيم دولة جديدة قوية

  . يف العراق اجلديدالفيدرالية اليت هي ترمجة دستورية للطائفية
التأسيس للدولة اجلديدة اليت تليب مستقبل الدولة اق وإن ضمان االستقرار يف العر

يق ما يلميزة يف كل أحناء الوطن العريب وطبيعية متوفر للعراق من ثروات بشرية والقوية مبا يت
 ؤطاالتو تابعة لعروش اخليانة وتيادة وليسرال تأخذ مكانبه كدولة حضارية  هلا رسالة و

تضي، طي صفحة قملكيات العامل العريب، يت و من مجهورياإسرائيلسرا مع دولة جهرا و
االحتالل سواء يف عهد االستبداد و مواثيقهمارسته ومؤسساته ومبكاملة  املاضي بصفة

الداخلي أو يف عهد اهليمنة واالحتالل األجنيب كما عرب عن ذلك الكاتب العراقي األستاذ 
 ، لكن جيب القول"الحتاللالعراق، الدستور الدولة من االحتالل إىل ا"عبد احلسني شعبان

 أن الوضع الدستوري والقانوين للعراق بعد االحتالل ليس كله ثروة فيقبل و ليس يف النهاية
  .كله عورة فريفض

  

 بعث الدولة الجديدة من خالل قانون إدارة الدولة و :الفرع الثاني
 :الدستور الدائم

 

 اختبار طرحته سلطة  مبثابة بالون2004/مارس/08: كان إصدار قانون الدولة يف
من جهة أخرى مل يكن بوسع هذه واجلديد،  االحتالل متهيدا إلعداد الدستور العراقي

 شعبيا أو على األقل من لكت دستورا  للبالد بدون مناقشة ذضعالسلطة أن تدعي أا و
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طرف النخبة يف أوضاع مستقرة سياسيا و أمنيا، و أا لو فعلت ذلك سوف تواجه بأا 
ا العراق وكل دول املنطقة فكيف تضع  ض مع مبادئ الدميقراطية اليت جاءت تبشرتتناق

إضافة إىل أن عامل الزمن زامحها فلم يكن بوسعها وضع دستور .دستورا باإلرادة املنفردة؟
  .جديد بأمت معىن الكلمة خالل مهلة وجيزة

من حيث إال ل ال خيتلف عن دساتري الدو هلذا مت إصدار قانون إدارة الدولة الذي
 للدولة اجلديدة  بداية التأسيسقد اعترب هذا القانون مبثابة لألسباب اليت ذكرناها، والتسمية

ه من طرف جملس احلكم االنتقايل الذي ميثل املستوى ضع و متفهو ختمني دستوري أويل
 مادة متت 62 من  قانون إدارة الدولةيتكون. )1( النظام السياسي اجلديديف السيادي 

من حيث   على أن يكون ذلك مرحليا فقط و هلذا اعتربيهضعاياغتها بالتوافق من طرف وص
 الذي كان ساريا قبله، وقد حددت مدة سريانه 1970دوره أنه دستور مؤقت مثل دستور 

  .2005إىل غاية اية 
و قد كان املوقف من هذا النص متباينا إذ رحبت به أمريكا اليت صاغته بصفة فعلية 

 الذي يدين "فيلدمان نوح"امعة نيويورك جب مبدرسة احلقوق ق أستاذ القانونعن طري
: أوكلت له هذه املهمة بعد نشره حبثا بعنوانوقد .باليهودية و متطلع يف الفكر اإلسالمي

  . )2("الدستور اإلسالمي و األدب األخالقي : تآخي الدين و السلطة السياسية"
من بعض األوساط العراقية و العربية و الدولية لكن هذا القانون لقي معارضة شديدة 

اليت شككت يف نوايا أمريكا و منوذج الدميقراطية الذي تسعى لتأسيسه يف العراق، إذ أن 
 القانون بعد على هذا حتفظوا ة شيع من الاالنتقايلبعض العراقيني األعضاء يف جملس احلكم 

 منه و االنتخابات و إاء اإلحتالل، 61استشارة آية اهللا السيد علي السيساين حول املادة 
لة و تفصيال، و مل يرحب به من مجمجاعة الصدر السنية و بينما رفضته هيئة العلماء املسلمني 

  .)3(درالية ي الذين رأوه ملبيا لطلبام األساسية و هي الفكرادتيار األ الإالعراقيني 

                                                           
  . 38املرجع السابق، ص :  رشا عبد الوهاب -)1(
قدمي ت"العراق مستقبل بدستور غامض، نقد قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية "فراس عبد الرزاق السوداين - )2(

  .126، ص 2004 مكتبة مدبويل القاهرة ، الرمحان حياويدبيل عبالدكتور الشيخ عراب حممود احلمش ون
ضمن سلسلة كراسات "  احلقوق الفردية و اهلياكل السياسية، الدستور العراقي املؤقتإشكاليات" عبد احلسني شعبان/د- )3(

  .8، ص 2005 القاهرة ، مؤسسة األهرام-اإلستراتيجية مركز الدراسات السياسية و إستراتيجية،
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هو قانون فعل وظيفته إدارية قانون إدارة الدولة دستورية لكن تسميته جت وظيفة إن
اليت حتكم العراق مبوجبه ال متتلك السيادة و ى أساس أن املؤسسات اليت أقرته وإداري عل

 املؤسسات  إىل حد كبريالسلطة اليت تتمتع ا الدولة املستقلة بل هي يف مرتبة أقل تشبه
 أناإلحتالل اليت بعد طة لنفذ سياسة اهليئة صاحبة السيادة الفعلية و هي ست يتاإلدارية ال
اجهم يف عمل السفارة األمريكية  إدمموظفيها متباقي  بول برمير العراق فإن  رئيسهاغادر
 وزير خارجيتها كولني باول بأنه "نيغروبنيت"  األمريكي يف العراقالسفريدور  وصف قدو

قيادة سفري األمريكي هو  هذا الوصف لوظيفة الإن.)1(سيكون قائد عمليات هذه السفارة 
  . لدولة أجنبيةليس مهام مدنية دبلوماسيةعمليات و

 تجعلهف و املبادئ اليت قام عليها  قانون إدارة الدولةمضمون نصوص أما حمتوى و
 1925الثاين الذي تضعه سلطة اإلحتالل بعد دستور أن الدستور املؤقت السادس للعراق و

 :وزعة على املوضوعات التالية م هذا القانونالذي صاغه اإلحتالل الربيطاين، وأحكام
املبادئ األساسية اليت حتكم اتمع والدولة العراقية يف الباب األول مث احلقوق األساسية 
للمواطن العراقي بالباب الثاين فهياكل الدولة املؤقتة اليت أنشأها هذا القانون بداية من 

لتشريعية املؤقتة بالباب الرابع اختصاصات احلكومة املؤقتة يف الباب الثالث و تنظيم السلطة ا
 بالباب السادس مث االحتادية بالباب اخلامس و السلطة القضائية االنتقاليةفالسلطة التنفيذية 

بالباب السابع تناول احملكمة اجلنائية العراقية املختصة باجلرائم ضد اإلنسانية الصادر قانوا 
ثامن تنظيم اهليئات احمللية من أقاليم  مث الباب ال10/12/2003 يف 01/2003التأسيسي رقم 

 أي بعد انتهاء االنتقالية الباب التاسع تطرق للمرحلة ما بعد أخرياوحمافظات و بلديات و
  .سريان هذا القانون

إن ما ميكن مالحظته على هذا النص الذي مسي بالقانون و تضمن يف بعض مقاطعه 
 غري صحيح ألن الشعب مل يستشر يف نهأمتثيل الشعب العراقي من طرف اهليئة اليت وضعته 

 ما أن كصدر النص بامسها،  إصدار هذا القانون كما أنه مل يساهم يف تعيني اهليئة اليت
ه ألن من طبيعة القانون أن يصدر عن سلطة تشريعية خمولة ليوصف القانون ال يصدق ع

 العهد أو غريها من  أواالتفاقبإصدار القوانني و هلذا كان من املناسب وصفه بامليثاق أو 
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ة وأن هذا القانون ال حيدد النصوص اليت ال تتوفر هلا العناصر اإلجرائية إلصدار القوانني خاص
منط  متثيل الشعب جنده ال حييد عنواضعوه ، وهلذا فإن هذا القانون الذي يدعي رهأقمن 

ثيله للشعب الدساتري والقوانني اليت كان يصدرها النظام السياسي السابق ويدعي فيها مت
  . من ناحية اجلوهر ذلك صحيحا يكونالعراقي دون أن

 إىل 30/06/2004 بأا متتد من االنتقاليةقد تضمن القانون حتديد املرحلة و
 املؤقتة وحيل معها االئتالفنه بتنصيب احلكومة العراقية املؤقتة حتل سلطة أ و31/12/2005

، أما الشق الثاين منها االنتقاليةق األول للمرحلة تعترب هذه الفترة الش واالنتقايلجملس احلكم 
 اليت تتم بعد إجراء االنتقالية من القانون فإا تبدأ بعد تأليف احلكومة العراقية 2طبقا للمادة 

  .انتخابات اجلمعية الوطنية وتستمر إىل غاية تأليف حكومة عراقية وفقا للدستور الدائم
ادات للمادة الثالثة من القانون اليت ال جتيز لقد وجه بعض الكتاب املتخصصني انتق

متديد املرحلة أو  من احلقوق األساسية اليت تضمنها  تنتقصتعديل بعض أحكامه كاليت
افظات اء انتخابات اجلمعية الوطنية أو يقلل من سلطات األقاليم و احملجر أو يؤخر إاالنتقالية

ر على اإلسالم أو غريه من ؤثأنه أن ياهليئات احمللية األخرى أو ما من شدون البلديات و
انون ال يستطيع  هي مسائل عامة و أن القاالستثناءاتالديانات، على أساس أن ما ورد ذه 

 يصادر حق الشعب يف التعديل 3 هذه أيضا أن نص املادة االنتقاداتمن التدخل يف ذلك، و
باشرة أو من طرف سلطة إذا أراد ذلك رغم أن هذا القانون مل يصدر عن إرادة الشعب امل

  .متثله
يف رأينا أن ذلك ليس ذا بال كبري ألن هذا القانون عندما حتدث عن التعديل مل يوفق و

  . الدساترينألنه قانون مؤقت و لفترة جد حمدودة بالنسبة ملدة سريا
) فدرايل(لقد حدد قانون إدارة الدولة شكل نظام احلكم بأنه مجهوري إحتادي 

حلكومات اإلقليمية و احملافظات  وااالحتادية ةتقاسم فيه السلطة احلكومدميقراطي تعددي ت
لتارخيية ا على أساس احلقائق اجلغرافية واالحتاديالبلديات واإلدارات احمللية و يقوم النظام و

  .و العرق أو القومية أو املذهبيةأ األصل وليس على أساس
 هذا القانون ألول مرة يف العراق  الذي وضعهاالحتاديه على النظام ؤإن ما ميكن إبدا

جاء غامضا وعاما ومل يتم شرح هذا النظام بصفة كافية باعتباره أمرا جديدا و مل توضح 
 وتلك اليت تشاركها االحتاديةهذه املادة ما هي السلطات السياسية اليت حتتكرها احلكومة 
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 لسيادة دولة العراق تيناتغدرالية ليست يفيها احلكومات اإلقليمية حىت ميكن احلكم بأن الف
  .املوحدة

 بل جعلتها االحتادية  من القانون مل تعط أي امتياز لسلطة احلكومة 4إن صياغة املادة 
ترتيب  واالختصاصاتاألخرى لعدم توضيح  يف نفس مرتبة البلديات واهليئات احمللية
  .سلطااها ويدها يف سلم هرمي يعكس مكانتالعالقات بني هذه املستويات املختلفة وحتد

 تضمن احلقوق اإلدارية "د " فقرة53بل أنه عندما نرجع للباب الثامن فإن املادة 
شوريني و املواطنني اآلخرين كافة ففي ذلك اآل و الكلد وللتركمانالثقافية والسياسية و

إشارة واضحة إلمكانية إنشاء حكومات خاصة م على أساس طائفي وهو األمر الذي 
  .4ته املادة عمن

 فيما يتعلق باإلسالم 7 حول هذا القانون هو ما ورد باملادة احاد غري أن ما أثار نقاشا
الشعب العراق بلد متعدد القوميات و"على أن " ب"و العروبة اليت جاءت صياغتها يف الفقرة 
 ال عراقمي لعروبة الزفقد اعتربت هذه الصياغة تق" العريب فيه جزء ال يتجزأ من األمة العربية

الصيغة اليت كانت مالئمة يف هذا املقام هي  باملساواة بني القوميات واالعترافقصد منه ي
مة شعبه العريب جزء عضوي ال يتجزأ من األن العراق جزء من األمة العربية وأالقول ب

  . العربية، مثلما الشعب الكردي يف العراق جزء ال يتجزأ من األمة الكردية
 وتعوميال هوية  باألساس جعل العراق باملشوهة يستهدفقة إن صياغة املادة ذه الطري

   .)1(  %80صفته العربية الغالبة إذ يشكل العرب فيه 
غات إذ اعتربت اللغتني العربية  بالنسبة للفق من القانون حبل مو9جاءت املادة و

  يف البالد مع ضمان التعليم باللغة املناسبة لكل قومية،وخص إقليمالكردية رمسيتانو
 باستعمال اللغتني العربية و الكردية دون بقية املناطق األخرى اليت ليس هلا إال كردستان

يف كما أنه مبفهوم هذه املادة ال مينع األكراد استعمال اللغة العربية استعمال اللغة العربية 
  .إقليمهم

 اعترب كل من حيمل اجلنسية 11اوله القانون باملادة تنإن موضوع اجلنسية الذي 
ذي يعد إلغاءا للقانون القدمي الذي كان يشترط بعد احلصول  األمر الالعراقية مواطنا عراقيا
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وهم الذين حيملون اجلنسية من التبعية " أ " على اجلنسية العراقية اليت تقسم العراقيني إىل قسم
  مرتبة أدىن من القسم  األول عندما ال تعود أصوله إىليفالذي يعد " ب"العثمانية و قسم
  .التبعية العثمانية

اكتساب أكثر من ب اجلنسية و النفي و مسح إسقاط  جوازكما نص القانون على عدم
هاجروا اختيارا حتت من  أو قسريا جريهم متمن مشكلة جنسية واحدة، رغبة يف معاجلة 

 2لعراق و اكتسبوا جنسيات دول أخرى و هم يقدرون حبوايل يف اضغوط احلروب املتتالية 
، لكن العراق بالذات له خصوصية يف موضوع اكتساب جنسيتني و استرجاع اجلنسية مليون

 باجلنسية املكتسبة تتعلق بكثرة العراقيني اليهود الذين هجروا سنة االحتفاظالعراقية مع 
 يف اجليش و املخابرات وأصبحوا أعضاء لفلسطني و اكتسبوا اجلنسية اإلسرائيلية 1950

بأعمال لصاحل إسرائيل  اجلنسية العراقية و القيام الكتسابعودة اإلسرائيلية فيمكنهم ال
  .)1(من العراق و األمن العريب بصفة عامة أون خطرا على لكيشبالتايل و

و يف جمال احلقوق األساسية، و العامة فإن القانون جاء متطورا باملقارنة للدساتري 
نه أقر مبدأ املساواة بني أنطقة ذلك العراقية السابقة عليه و لبعض الدساتري العربية يف امل

 كافة 12املواطنني العراقيني يف كافة ااالت، كما أقر للمواطن العراقي مبوجب املادة 
 و حرية االجتماعاحلقوق اليت تتضمنها الدساتري الدميقراطية مثل حرية التعبري و التدبري و 

اب سلميا و حرية إلضراهر و ا إليها و حرية التنقل و التظاالنضمامتكوين األحزاب أو 
ليت تعترب لمبادئ القانونية ال مكرسة 13اختيار العقيدة الدينية وممارسة الشعائر،وجاءت املادة 

 ال جرمية و ال عقوبة إال "املواطن كعدم رجعية القوانني و مبدأحامية حلقوق اإلنسان و
مة العادلة و السريعة و العلنية  و احلق يف احملاك"هاملتهم بريء حىت تثبت إدانت" و مبدأ "بنص

 و عدم جواز إنشاء حماكم خاصة أخرىن نفس األفعال مرة عو عدم جواز متابعة شخص 
أو استثنائية و حترمي التعذيب و صيانة حرمة املساكن و حق امللكية اخلاصة اليت ال جيوز 

  .نزعها إال ألغراض املنفعة العامة
سية يعترب تطورا باملقارنة مع الدساتري السابقة إن جممل ما سرده القانون من حقوق أسا

ث ع ألعضاء حزب الباالمتيازات ل الذي كان يعطي ك1970خاصة الدستور املؤقت لسنة 
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 شبه منعدمة به، و هلذا جاء قانون إدارة الدولة مكرسا للحريات االقتصاديةكانت احلقوق و
 اجلديد كما عرب عنه يف ديباجة  مبا يتالءم مع شكل الدولةاالقتصاديةو العامة السياسية

ربالية يالذي يقوم حسب املنظور األمريكي على قيم الل" مستقبل العراق اجلديد"القانون 
  .)1(مراعاة حقوق اإلنسان والدميقراطية و

 وهي تتألف االحتادية بأن تسمى احلكومة االنتقاليةقد تناول القانون تنظيم احلكومة و
 جملس الوزراء و السلطة القضائية مما جعل البعض يعتربلرئاسة ومن اجلمعية الوطنية وجملس ا

الربملاين بشكل غريب  حبكم تركيز السلطات من جهة  جتمع خصائص النظام الرئاسي وأا
جملس ة الوطنية و متارس صالحياا حتت رقابة اجلمعيأخرىمن جهة س الوزراء وئيبيد ر
  . حصرااالنتقاليةو اختصاصات احلكومة  صالحيات 25ددت املادة ع، و قد )2(الرئاسة

 حكما يتعلق بالقوات املسلحة االنتقالية حتت عنوان احلكومة 27وقد تضمنت املادة 
الكويت خطاء املاضي عند مهامجة إيران و الدفاع عن العراق لإلشارة الضمنية أل غرضهااليت

ح و غري مسمأصبح نهكأوقد يقصد منها أيضا مسامهة اجليش العراقي يف احلروب العربية و
 هي اليت جتلب 33  من املادة"هاء"، لكن الفقرة )3(بذلك ألا ال تتعلق بالدفاع عن العراق 

يف دساتري الدول، ذلك أا منعت عن مضموا  كثريا و هي غري معهود النص على االنتباه
 يتصلل ما مؤسسة اجليش الدخول لدائـرة األسلحة النووية و الكيماوية و البيولوجية و ك

 العراق الدولية، فهذا القيد مفروض من دول اللتزاماتفيذا تنبأسلحة الدمار الشامل 
اإلحتالل و يتضمن تزكية ما قامت به هذه الدول من غزو و احتالل للعراق بسبب البحث 

 البصماتت ضح و إن هذا الشرط يعد من أكثر الشروط اليت،ذه األسلحة املزعومةهعن 
اليت جعلت " ب" فقرة59 الدولة، إضافة إىل ما ورد باملادة إدارةبية يف قانون الغرمريكية واأل

 يف حرا ضد اإلرهاب و جعل هذا اجليش حتت هي أداة بيد أمريكا تستعملعراقاجليش ال
متعددة اجلنسيات العاملة يف العراق طبقا لقرار جملس األمن رقم ات إمرة و قيادة القو

1511/2003.  
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 اليت 27  باملادةتعارض مع ما ورديري يعد من اخلطورة مبكان و هو خألإن هذا النص ا
 جتعله أداة بيد 59جتعل دور اجليش العراقي يف خدمة الدفاع عن العراق فقط بينما املادة 

 ن يزج به يف حروب خارجية كما ميكن حتت هذا املسمىأأمريكا حملاربة اإلرهاب فيمكن 
 الوطنية اليت تدرجها أمريكا ضمن حروب اإلرهاب، و قد  يقوم بالقمع الداخلي للمقاومةأن

رأينا ذلك فعال يف خطة بوش اجلديدة يف عملية تطويق بغداد و ما ارتكبه اجليش العراقي من 
 السنية فبينما الطائرات األمريكية تقصف من السماء يتوغل اجليش العراقي  يف األحياءاتإباد

  .ر حبي حيفا السين بوسط بغدادالبيوت و ارتكاب اازأرضا القتحام 
إن قانون إدارة الدولة ربط بني املرحلة اإلنتقالية و الوضع الدائم الذي جيب أن تؤول 

 جيب أن يشكل التزاماإليه احلالة العامة يف العراق بعد وضع دستور دائم بأن جعل ذلك 
  . من قانون إدارة الدولة 61 و 60تقالية طبقا للمادة النهدفا للحكومة ا
 خولت للجمعية الوطنية املنتخبة حق كتابة الدستور  الدائم و ذلك بفتح 60فاملادة 

طبقا للمادة و  15/08/2005 و املناقشة املوسعة و العلنية يف موعد أقصاه االستشارةباب 
شرط املدة يتعلق الشرط األول مبوافقة أغلبية الناخبني و الثاين عدم ل شرطني أضافت اليت 61

ناخبني يف ثالث حمافظات أو أكثر، و إال فإن الدستور الدائم اجلديد ال ارف ثلثرفضه من ط
  .ال يكون مقبوال

إن الشرط اإلضايف الثاين مل يدرج ضمن قانون إدارة الدولة إال بضغط و ديد من 
 مليون كردي إلدراج هذا الشرط الذي 7طرف الكردي الذي حضر لذلك توقيعات ال

لألكراد على إصدار القانون ذلك أنه لو اجته موقف األكراد إىل يشكل حق اعتراض حقيقي 
 فإن الدستور  السليمانية و أربيل و دهوكهي حمافظات 3الرفض وهم يشكلون األغلبية يف 

  .ال يصدر
لقد أثار هذا الشرط خالفا كبريا و كاد يعصف بوضع الدستور الدائم إذ أن الشيعة 

 ألن هذا "آية اهللا السيد السيساين"ع الشيعي جملرفضوا هذا الشرط الذي اعترض عليه ار
 البالد و قد انسحب معظم الشيعة من يفالشرط حيد من نفوذهم رغم أم يشكلون األغلبية 

اين عادوا ووقعوا على وثيقة تو بعد التفاوض يف النجف مع السيس. املفاوضات النهائية
  .الدستور
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ملتعلق بالتيار الصدري الذي قبل املشاركة يف قد مت التغلب على العائق الشيعي الثاين او
 إيران حليفا واقعيا غدتالعملية السياسية بعد تدخل إيران إلقناع مقتدى الصدر بذلك حىت 

 و إن 2005 اليت جرت سنة االنتخاباتألمريكا يف كل من العراق وأفغانستان، و هلذا فإن 
ستور الدائم الذي يدعمه الشيعة لدكانت املشاركة فيها ضعيفة إال أا مكنت من إقرار ا

  .)1(األكراد بأغلبية ساحقة و يرفضه السنة بأغلبية ساحقة أيضا و
رج األمور حي عرفه العراق حتت مظلة اإلحتالل مل يدالذوهلذا فإن املسار السياسي 

 بعد خارجها كان يتوقع كثري من السياسيني ورجال القانون داخل العراق وحنو األفضل كم
 جيببدقة و  تراع التوازناتملأصبح واضحا أنه ، ولدستور وتنصيب السلطة اجلديدة اإقرار

هذا يتطلب جهودا كبرية من تلف فقرات الدستور حمل اخلالف وإدخال تعديالت على خم
طرف الدولة احملتلة الرئيسية الواليات املتحدة األمريكية وحكومات الدول ااورة للعراق 

 يسري يف "بيكر هاملتون"ويات بينها، ولعل تقرير تسملتناحرة لبلوغ  الفصائل العراقية اثحل
 حلل األزمة العراقية املتفاقمة  يوما بعد يوم لكن تطورت احلالة السياسية العراقية، االجتاههذا 

ن إقرار الدستور و تشكيل احلكومة أاليت كانت القوى الدولية فيها تراهن على أا ظرفية و 
د اآلن وبات احتمال القضاء على حل  قد خابت العاماالستقرارعلى  عداملنتخبة سوف يسا

 السيناريو الثاين أن بعيد املنال، كما لعملية السياسية أماللالعنف حىت يستدرج السنة 
املتطرف الذي بدأت تنفذه احلكومة عن طريق مجع قوى امليليشيات الشيعية و قوات 

حتت القوات األمريكية املتزايدة لقمع السنة البشمرقة الكردية وقوى اجليش والشرطة و
 للحرب جلهنميةمباركة سياسة أمريكية وإيرانية، و هو ما ينذر بانتقال العنف إىل الدائرة ا
من هذه التحديات األهلية و هلذا فإن مستقبل العراق أصبح مرهونا مبوقف املقاومة العراقية 

  .الكربى
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 و مستقبل  نھاء اإلحتاللالحق في المقاومة بإ :المطلب الثالث
 :العراق

 

لعله من نافلة القول أن مستقبل العراق ال حتدده املؤسسات الدستورية القائمة و ال 
مل يستكمل العراقيون بناء الدولة ا املواثيق و ال القوانني السارية املفعول حاليا فقط، إذ

ما وضعت من تصورات حديثة الوطنية اجلديدة املستقلة و إاء اإلحتالل األجنيب، و أنه مه
  .كافياذلك ن يكون فلو دميقراطية إلدارة اتمع 

أنه ما بقيت حد، وأ مل تعد تنطلي على لالحتاللإن حيلة سحب املظاهر اخلارجية 
 الدولية احملتلة تسعى لإلبقاء على جوهر اإلحتالل مع التخلي عن شكلياته ألجل اتالقو

مصريه يبقى  غزو العراق فإن مستقبل العراق و متجلهاالتمكني لألهداف اخلفية اليت من أ
  .جمهوال

ت آفإن املفاج مستتب قاعرإرهاصات وال ميكن التفاؤل بأي شيء مهما ظهرت 
حتيط به  متأزم تبقى أمرا واردا دائما، ألن الوضع العام الذي يتحكم يف التفاصيل وضع

إخراج فإن هدف إاء اإلحتالل وذا هلطارئة ناجتة عن االحتالل ذاته، ووف استثنائية وظر
ينب ليست املبادئ القانونية كالفصل  هو الذي يتحكم يف الوضع برمته والقوات الغازية

الدستور ليت تضمنها قانون إدارة الدولة واملبادئ الدستورية العامة مثل تلك ا والسلطات
كلها  تصبح ليات املشكالت القومية ومشكالت األقالدائم، كالتعددية السياسية و معاجلة

ة من اإلحتالل، ياسسباحلمعتال كله اجلسد  مادام  اجلرح لكنها ال تعاجل األملمراهم لتخفيف
ذلك أن الوصول إىل املعاجلة اجلذرية سياسيا و دستوريا ال يكون إال يف وطن حر و مستقل 

ر وجود يف العراق حاليا من استعمااملعن أي سلطة أجنبية السيما إذا كانت بالشكل 
  .أمريكي مباشر مغلف باحلكومات و الدساتري احمللية املزورة

بالشرق اخلاص  19ذه النتيجة اموعة الدولية لألزمات يف تقريرها رقم وقد تنبأت 
 الذي جاء حتت عنوان التحدي الدستوري يف العراق 13/11/2003األوسط املؤرخ يف 

 ضد االنتحاريةاإلحتالل والتفجريات  قوات لىمع اشتداد كثافة اهلجمات ع: " أنهبقوهلا
لتوصل إىل صيغة سياسية جديدة، امضى من أي وقت   إحلاحاكثرأهداف املدنية، يصبح األ

 كانت تتمثل يف ربط نقل ممارسة السيادة حىت وقت قريب اليت قدمت االستجابةوأن 
نه اختيار إ . ذلكوانتخابات تلي الشعيب االستفتاءبصياغة دستور للعراق وتبنيه عن طريق 
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ريع ال مربر له للعملية الدستورية وإرجاء ال مربر له لعملية نقل سغري مرغوب فيه بني ت
 بصفة حقيقية بعيدة عن اخلدع السينمائية اهلوليودية اليت أخرجها البيت السلطة السياسية

  .)1(" األبيض
ية و الفعلية شكل صحيح مبعىن امتالك السيادة القانونبو هلذا فإن مسألة نقل السلطة 
 القاعدة الشعبية ملمارسة السياسة، و عملية توسيعع مللمؤسسات العراقية هو األمر امللح 

 األمين و إال فإن كل ما مت االستقرارإمتام البناء الدستوري جيب أن تتم بعناية يف جو من 
أسها يف عترب من قبيل سياسة النعامة اليت تدفن ريحىت اآلن من عمليات سياسية و دستورية 

 واضحا أن كل ما مت جاء بصورة رديئة و االتراب و تتوهم أا حلت املشكلة، و قد بد
 اعخطرية و أن املقاومة العراقية تكسب كل يوم مواقع لصاحلها مادام اإلحتالل ما زال قاب

على بالد ما بني الرافدين إال أن مدخل املقاومة هو عند البعض إرهاب غري مشروع وعند 
ألخر هو كفاح مشروع يف إطار ممارسة حق تقرير املصري، وأن فعالية املقاومة البعض ا

 القناعة بأا جزء من حل األزمة و أا البديل عن هاالعراقية تترسخ يوما بعد يوم وتترسخ مع
  .اإلحتالل ملستقبل العراق، ذلك ما سوف نتناوله يف الفرعني التاليني من هذا املطلب

  

ق في المقاومة على ضوء أحكام القانون  الح: لالفرع األو
 :الدولي

 

 تعترب حقا طبقا للقانون الدويل،  الربيطاين اإلحتالل األمريكيضداملقاومة يف العراق 
ن قرار جملس األمن وإ تصفها بأا من أعمال اإلرهاب، فهيمريكا خالف ذلك أرغم إدعاء 

دول التحالف على اإلقليم ية على تواجد قوات ع الشرغ حىت و لو أنه أسب1483رقم 
العراقي حسب التفسري األمريكي فإن ذلك غري صحيح ألن قرار جملس األمن اعترب ذلك 

س األمن مل خيول لن اإلحتالل يف القانون الدويل غري مشروع السيما و أن جمأاحتالال و 
األمن ألمريكا وبريطانيا غزو العراق و احتالله و إمنا مت ذلك خارج إطار قرارات جملس 

، و هلذا فإن انعدام مشروعية اإلحتالل يعترب تأسيسا ملشروعية 1441يما القرار سال
  .)2(املقاومة
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إن مشروعية املقاومة العراقية تستند على حالة اإلحتالل الفعلي الذي أصبح عليه 
ت الدستورية العراقية، دعاء و الزعم بتسليم السلطة و السيادة للمؤسساإلالعراق بعد ا

م املتحدة و دول التحالف بعد انتهاء املرحلة ألمن انتهاء حالة اإلحتالل من طرف اإعالو
 و رحيل بول برمير عن العراق مع ترك اجليش األمريكي جامثا على إقليم الدولة االنتقالية

  .العذابا من اقي ممن يرفض وجوده كل يوم أصنافالعراقية يسوم الشعب العر
 عسكري أن ينتهي دون الرحيل الحتاللهل ميكن : ري الذي يطرح وإن السؤال احمل

  ة؟ تلالفعلي للقوات املسلحة األجنبية احمل
 ذات السيادة يف العراق، االنتقاليةإن إعالن تويل السلطة الكاملة من جانب احلكومة 

ال تعين شيئا على  عالناتمجرد هذه اإلف ، 28/06/2004: العراق يوماحتاللوإعالن اية 
سة الدولية منذ عام ر ذه الصورة،فقانون احلرب واملمايو أن اإلحتالل ال ينته أرض الواقع
 السيادة اليت تزعم احلكومة حتالل ال ينتهي ده الكيفية، إن معىن يقول أن اإل1945

للقوات األجنبية  ذلك مع الوجود املستمر تمتع  ا ال ينسجمت  أااليةحلالعراقية املؤقتة أو ا
طبقا للمفاهيم املختلفة ى،  عن الدول األخراالستقاللحلقيقية للدول مبعىن مع السيادة ا

   .للسيادة
   L-OPPNHEIM ميهان أوبه الفقيذلك واضح على رأيإن موقف القانون الدويل من 

إن .)1(" قليم أو يطرد منه اإلل منتينما ينسحب احملحاإلحتالل يصل إىل ايته :"الذي يقول
أو يكون  اإلحتالل ينتهي باالنسحاب الطوعي للقوة احملتلة من اإلقليم هذه املقولة تبني أن

 القوة لطرد القوات استعمال القوة ضده إىل غاية طرده مبا يعين شرعية باستعمالريا سذلك ق
 طريق عن مدنية أو إدارية من اإلقليم و ذلك ى و كل األشكال األخر األجنبيةالعسكرية

ينات أو احلركات ستلوطين كما كان يطلق عليها يف حقبة الاملقاومة أو حركات التحرير ا
  .هادية مبصطلح األلفية الثالثةاجل

  إن القاعدة يف العالقات اليت تربط احملتل مع أهايل اإلقليم احملتل أنه مينع عليه إجبارهم
موا  و أن القانون الدويل ال خيول للمحتل اكراه األهايل على أن يقدعلى أن يقدموا له الوالء

هي دولتهم الشرعية، و مبا أن   جهة السيادة اليتجتاهإالذي يلتزم به األفراد له قسم الوالء 
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اإلحتالل احلريب ال ينقل "ل طبقا لقاعدة أن ت ألهايل اإلقليم احملةتل ال ميثل جهة سياداحمل
  .)1(الئحة الهايمن  45السيادة طبقا للمادة 

 جنيف الرابعة اخلاصة حبماية املدنيني اليت اتفاقيات من 68وقد أكد ذلك يف املادة 
ا مل يكن املتهم من رعايا دولة اإلحتالل فإنه ليس ملزما بتقدمي أي واجب ذنصت على أنه إ
 إىل جانب أمريكا  طبقا لقرار جملس احتالل أن بريطانيا تعترب دولة عتبارامن الوالء هلا، وب

نع على سلطات اإلحتالل إجبار السكان   فإن القانون العسكري الربيطاين مي1483األمن 
  .)2(حلكومة الشرعية ويظل والءهم هلا اعلى تقدمي قسم الوالء للمحتل و يظلون رعايا 

ال تنشأ رابطة والء  و بالتايل فإنه  إن العالقة اليت تربط قوة اإلحتالل باإلقليم احملتل
  .لطرده من اإلقليم جربا مقاومة اإلحتالل حيق هلم
صنف العالقات بني دول يق الدولية احلديثة فإن ميثاق األمم املتحدة  يف املواثو

من حق الشعوب ضمن الئحة الهاي،  أهايل اإلقليم احملتل ضمن إطار أكثر تقدمااإلحتالل و
هو يف عداد احلقوق اليت تثبت لشعب اإلقليم احملتل ويف نفس الوقت الذي تقرير مصريها يف 

 مما jus cogens عترب من القواعد اآلمرة للقانون الدويلايل بل  القانون الدوئمن مباد كمبدأ
لعالقة بني دولة اإلحتالل وشعب إقليم فا جيعل هذا املبدأ واحلق متعلقا بالنظام العام الدويل

هلذا ، أنه )3(األمم املتحدة من ميثاق 55 و املادة 2 فقرة الدولة احملتلة طبقا للمادة األويل
  .                                                                              حتاللمقاومة اإلحق األخري 

 على دولة اإلحتالل يف التزاماتصري الشعوب يفرض  مة احلق القانوين لتقريرف إن ص
أهايل اإلقليم احملتل يف أا ال تستطيع حترمي أعمال املقاومة اليت يبدوا ضد قواا  التعامل مع
 القوة احملتلة  اليت ضد القوة والعنف باستعمالتتسم  تلك األعمال اليت غالبا  مان احملتلة أل

، فاحملتمل له قدرته على ل  على أساس فعلي وليس قانوينتمتارس سلطاا على اإلقليم احمل
ليم تفوقة يف اإلق من القوة العسكرية امل ال تنشأ من القانون بل تنبثقهذه القدرة مصاحله فرض

طنيها و حقها يف فرض الوالء ا، بينما عالقة الدولة مبوأوامره طاعة ضوقدرته الفعلية لفر
 املتبادلة بينهما على أساس قواعد الدستور وااللتزاماتوالطاعة هلا ينبع من القانون واحلقوق 

                                                           
  .138رجع السابق، ص  امل- مصطفى كامل شحاتة/د - )1(
  .139 ص ،نفس املرجع - )2(
 .107املرجع السابق، ص : عمر إمساعيل سعد اهللا /  د– )3(



  
- 391-  

 وقواعدالدميقراطية كاالنتخابات ني  وفقا للقواعد طرفو العملية السياسية اليت تربط ال
  .ألخرى يف بناء مؤسسات الدولةاملشاركة ا

 على أهايل  اإلقليم عظمىيانة الاخليستطيع تطبيق قواعد جرمية  وهلذا فإن احملتل ال
احلرب املدنية من   و سائلاستعمالمصريهم عن طريق  احملتل عندما ميارسون حقهم يف تقرير

 فإن مفهوم جرمية و هلذاالدولة، ء حنو  بالوالااللتزام انتهاك النعدامعمليات فدائية أو جهادية 
إلزام سكان   أنه ليس للدولة احملتلةىل، ومن باب أو ال يشمل أعمال املقاومةعظمىيانة الاخل

 52و44و23اد وضد وطنهم طبقا للم  إىل جانبها يف العمليات احلربيةالوقوفاإلقليم احملتل 
  .من الئحة الهاي

 وكل األعمال واالعتقالين منع أخذ الرهائن حق قانوكويترتب على حق تقرير املصري 
 جنيف الرابعة واملادة اتفاقية من 34 من األهايل طبقا للمادة االنتقام امن شأ اليت األخرى
  .)1(لحق األول  من الربتوكول امل65

 مقرر يف املواثيق الدولية املختلفة من حق قانوينكحق الشعوب يف تقرير مصريها  إن
قد كان له زخم كبري خالل حقبة الستينات وبداية وقراراا ألمم املتحدة معاهدات وميثاق ا
حاالت قليلة من ال  الدول والشعوب فلم تبقى إستقاللإل األمر استقرالسبعينات وبعد أن 

 الدول من جديد بداية من احتاللار يف فلسطني خاصة، لكن فجأة تعود ظاهرة ماإلستع
 اإلحتالل احلريب للكويت من  انتهىدة قصرية جدا ومللو  العراق للكويت وواحتاللغزو 

، 2003 منذ سنة احتاللهجاء الدور بعد ذلك على العراق نفسه الذي مت فطرف العراق، 
 اليت جعلها الدكتور عبد احلسني  "احتالل إىل احتاللمن "  مقولةفصدق على العراق هنا
  .ق كتبه اليت تناولت دولة العراحدشعبان عنوانا فرعيا أل

 مازال صاحلا كأساس تيناتفهل حق تقرير املصري باملفهوم الذي كان عليه يف الس
  للحالة العراقية أم أنه مل يعد كذلك؟

 العراق من خالل الحتالهلاحقيقة أن دول التحالف حاولت أن تضفي مسحة قانونية 
ملصري من  ما أقدمت عليه على أنه جاء لتحرير العراق وملساعدة شعبه على تقرير اإظهار

 الشامل العراقية رالدما وكذلك لتخليص العامل من خطر أسلحة استبدادينظام حكم 
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املزعومة، و قد سارعت يف وقت وجيز إىل إحالل نظام حكم جديد بالعراق مع اإلدعاء 
 ذلك مل يؤد إىل إاء اإلحتالل ما دامت القوات األجنبية مل تغادر لكن ،بتسليمه السلطة
ما سبق أن بيناه، وهلذا فإن احلق يف املقاومة يقوم على األساس القانوين نفسه إقليم العراق ك
 إمكانية تكييف ين املصري كحق قانوين الذي يتصف بالدينامية واحليوية اليت تعروهو تقري

 على العالقات تطرأ اليت واالقتصادية واالجتماعيةالقاعدة القانونية مع التطورات السياسية 
 مع واقع انسجملك فإن حق الشعوب يف تقرير مصريها ليس مفهوما جامدا الدولية، ومن ذ

ر النظام طاتطورات اليت عرفتها العالقات الدولية يف إالالعالقات الدولية يف الستينات وأن 
  . عنهاتتساير معه وختلفتعد تمل دة الدويل اجلدي

ت ختاف صبح أ من طرف الدول اليت احلقصحيح أن هناك صعوبة اآلن للكالم عن هذا
من اجلهر مبساعدة وإيواء ما كان يسمى سابقا حركات التحرر الوطين وأصبح اآلن يطلق 
عليها منظمات ومجاعات املقاومة، وصحيح كذلك أنه حاليا أصبحت العمليات اليت 
متارسها املقاومة يصبغ عليها مفهوم اإلرهاب الدويل، إال أن هذه املفاهيم اجلديدة اليت قد 

 بفعل الضبابية اليت حتاول الدول هاور صعوبة لتمييزها عن بعضث بعض األحيان وتختتلط يف
سطها على حق تقرير املصري إال أن حق تقرير املصري تسمح له صياغته ب اجلديدة االستعمارية

  .أن يتكيف باستمرار مع تقلبات وتغريات اتمع الدويل
 واحليوية ملبادئ ميثاق األمم املتحدة احلق يشهد بالصفة احلركية وأن تطور هذا املبدأ إ

 ة للحياة عن طريق التكيف مع الشروط املتغريباستمرار حمتواها طوراليت تسمح هلا بأن ت
  .)1( بأمانة على غاياا األوىل حمافظتهاالدولية،مع 

  يف يد الشعب العراقي لتقرير ا املقاومة حقالعتبارفلذلك ال يتغري األساس القانوين 
  .تلة له بصفة مباشرة أو غري مباشرةن الدول احملمصريه م

رة ظهر و هكذا فإنه منذ إقرار هذا احلق مبيثاق األمم املتحدة و هو حمل تطبيق فأول م
 الذي طالب الدول 05/02/1952 املؤرخ يف 545اجلمعية العامة رقم  قرارب كان فيها

   املؤرخ يف 637 القرار رقم هلى نيله و أعقبع غري املتمتعة ذا احلق األقاليممبساعدة 
 14/12/1960 املؤرخ يف 1514 القرار املشهور  رقم مث نفس املنوال على 16/12/195
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 حلقوق إنكارا الشعوب استعمار اعترب ب للبلدان املستعمرة الذاالستقاللنح مباخلاص 
رية و أنه ال  نظامها السياسي حبباختيار و أنه جلميع الشعوب احلق يف تقرير املصري .اإلنسان

  )1( من جديداستعمارها الشعوب أو استقاللجيوز التذرع بالتخلف السياسي أو غريه لتأخري 
 و ث يف العراق نظاما بالياع النظام السياسي للبباعتبارهامثلما فعلت أمريكا و بريطانيا 
 تضمن كما. العراق حتت هذه الذريعةاحتالل مث  ته  إزالبدكتاتوريا أو متخلفا سياسيا جت

 التصديق على العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان 16/12/1996ؤرخ  يف  امل2200القرار  
  .حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها

ي ـأ باالستعمار استمرار اعترب  الذي 2621 صدر القرار 12/10/1970و بتاريخ 
انون الدويل و  مليثاق األمم املتحدة و مبادئ القاشكل من األشكال جرمية دولية تشكل خرق

  .ضمن للشعوب املستعمرة حقها األصيل يف الكفاح جبميع الوسائل
ت األمم املتحدة إذ صدر القرار اوواصل حق تقرير املصري تطوره من خالل قرار

 املركز القانوين للمقاتلني الذين يكافحون  تناول  الذي12/12/1973 بتاريخ 3103
 مشروعا يتفق مع مبادئ القانون اعد كفاحيلك  ذ واألجنبية بأناالستعماريةالسيطرة 

  مقاومتهمباعتبار جنيف اتفاقية تفرضهاالدويل، و خول هذا القرار للمقاومني احلماية اليت 
 احلرب  و يتمتعون باحلقوق ى ضمن املنازعات املسلحة الدولية فيمنحون مركز أسرتندرج

  . )2( 1949 جنيف لسنة اتفاقياتاليت ختوهلا هلم 
فإن حق الشعوب يف تقرير مصريها املترجم إىل احلق يف مقاومة اإلحتالل و هكذا 

 قاعدة دولية آمرة و أنه تكيف مع كل ا غدالذي كرس منذ نشأة األمم املتحدة حىت
ل فرضها واملتغريات اليت حصلت يف العالقات الدولية و أنه ال ميكن مسايرة التغريات اليت حتا

ل مصادرة هذا احلق عن طريق إدراجه ضمن األعمال  يف العامل من خالالعظمىالقوى 
  .اإلرهابية اليت جتب مكافحتها

 ألمريكا و بريطانيا اعترف الذي 1483و ألجل ذلك فإن قرار جملس األمن رقم 
 من الناحية القانونية،  بل لالحتاللة جديدة ن ال يعترب يف رأينا شرعني احملتلتنيبصفة الدولت
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تتفاقم أكثر ألن تفسري   العية حملاولة ضبطها والسيطرة عليها حىتهو جمرد إقرار حبالة واق
ري تريده الدولتان  فس للعراق  هو تاحتالل شرعية قانونية و سياسية على أضفىالقرار بأنه 

  .اما و التغطية على جرميتهماحملتلتان لتربير أعماهل
سيما باملادتني اق ال يتناقض مع نصوص امليث ألنه جيعل القرار غري مشروعفسريهذا التف
وهو ما  القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة اليت جرمت اإلحتالل  سائر ومع 55و1/2

  .الشعب العراقي يف مقاومة  احملتل حق يؤكد
  

 المقاومة العراقية كجزء من حل النزاع و :الفرع الثاني   
 :مستقبل العراق

 

منظمة مستقلة متعددة اجلنسيات لقد نصحت اموعة الدولية لألزمات اليت تعترب 
حكومة الواليات املتحدة األمريكية أن تعترف بالواقع الذي يؤكد يوما بعد يوم أن املقاومة 

 يعارضون عراقا أماملتعصبني املعزولني عن السكان وليست مقصورة على عدد حمدد من 
 الواليات املتحدة، ضد االنتشاردميقراطيا، لكن احلقيقة أن مشاعر الوطنية و عدم ثقة واسع 

ن مؤسسات ميكنها أن ع ر يف العراق لن تغري الكثري ما مل تسفأجرا اليت االنتخابات أنو
من هذه  عن احملتل والنصيحة األهم باالبتعاد الوطين لالستقاللتليب احلاجات األساسية 

ة  على الواليات املتحدة أن تركز على كسب دعم السكان ال على إبادأن اموعة
  .)1(املقاومني
 أن معظم العراقيني يريدون من الواليات املتحدة أن ترحل و هذا بعدما تأكدلقد 

 أا و لالحتاللرادة كبرية من اليوم األول إترسخت مقاومة اإلحتالل اليت بدأت بعزم و 
املوقف يف املقابل كان ية و لصاحلها يف امليدان ازدادت أمهيتها السياسنقاطاباكتساا 

ملصاحل الشعب املناهضة نواياه  يوما بعد يوم لربوز حقيقته و لدول التحالف يضعفسياسيال
سيطرة  هي قوات احتالل وهن قواتبأانكشافه قانونيا وسياسيا ة وطقمصاحل كل املنالعراقي و

 قوات حترير وإرساء للدميقراطية يف كل بأادعاية الوليس كما كانت تصوره وسائل 
ن ذلك مع خسارة قوات التحالف ألعداد كبرية من أفرادها يف ساحات املنطقة، وقد تزام

                                                           
ضمن كتاب مناهضة احتالل " ماذا بإمكان الواليات املتحدة األمريكية أن تفعل يف العراق؟" اموعة الدولية الالزمات - )1(
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 سحبت إسبانيا قواا بصفة كاملة أنالوغى مث التردد الذي دب يف صف دول التحالف بعد 
 وراء املواقف األمريكية ، لالنسياقعدم حتمس باقي الدول  إيطاليا تنظم انسحاا وشرعتو

إذا أعلنت احلكومة أت تلوح بسحب قواا من العراق بل حىت بريطانيا احلليف الكبري بد
الربيطانية اجلديدة بعد رحيل بلري جدولة إنسحاب قواا من العراق وخروجها فعال من 

، بينما القادة األمريكان يطلبون املزيد من قوام مع ∗2007مدينة البصرة خالل صائفة 
 إن ذلك جعل املقاومة العراقية تقوى و بروز معارضة الدميقراطيني يف أمريكا هلذه السياسة،

  .مريكية تضعف باستمرارتنتشر و القوات األ
م املقاومة العراقية بأا صالف و من يسايرها من العراقيني وإن حماوالت دول التح

 غري أا )1(تتشكل أساسا من ااهدين العرب القادمني من أفغانستان ومن اخلارج 
م صوا يعلمون عدم صحة ذلك وإمنا كانوا يصرحون به لو األمريكيني كانأنو ،صحيحة

ب الزرقاوي وأتباعه عما أشيع عن مص عب الدويل وربطها بتنظيم القاعدةاملقاومة باإلرها
 من عناصر % 95 العراقيني يشكلون أنمن عمليات، لكن تقارير أمريكية سرية أشارت 

من الشعب واملواطنني العاديني، فصائل تتشكل من اجليش العراقي املنحل واملقاومة اليت 
 أن املقاومة برهنتتعمل يف تنسيق تام مع بعضها حتت ختطيط ضباط اجليش واملخابرات، إذ 

لديها خمابرات ذات كفاءة احترافية تفوق تلك اليت لدى قوات دول التحالف أو احلكومة 
قت حىت اجليش و  حسب بعض العمليات النوعية اليت نفذا قد اخترأا   قد قيل،املؤقتة

عندما تنتهي احلرب يف العراق : " املخابرات األمريكية قال بشأا خبري يف البنتاغون أنه
  .)2(" ستدرس وزارات الدفاع و املقاومات يف العامل جتربة املقاومة العراقية

ذا مل تتوفر هلا بيئة اجتماعية إن كل مقاومة وطنية ال تتهيأ هلا أسباب النجاح إ
 لنوعية تعبوي املقاومة العراقية توفريه عن طريق عمل عناصرهو ما عملت  واضنةحسياسية و

حتالل وسياساته وهكذا ظهرت بعض إلل رفض اج الشعب العراقي املترددين ألأفراد

                                                           
 . آالف جندي10 دولة من قوات دول التحالف قدر عدد جنودها 12لقد انسحبت  - ∗
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وىل عندما ازداد املظاهرات السلمية ضد اإلحتالل خاصة يف الشهور األ واالحتجاجات
و نقص اخلدمات األساسية، فازدادت العمليات السرية الفقر و انعدام األمن معدل البطالة و

 تاريخ انطالق املقاومة املنظمة ∗2003 نوفمرب أوليف إال للمقاومة اليت مل تعلن عن نفسها 
 قتيل 16 يوميا قتالهافبدأت العمليات النوعية ضد قوات دول التحالف اليت بلغ معدل 

  .)1(ية و إسقاط الطائرات تقريبا يف عمليات زرع األلغام و املعارك الفدائ
 انتمائها للمقاومة و بداية عملها املنظم بالتاريخ السابق يؤكد أعلنتإن الفصائل اليت 

تقريبا تشكل املقاومة العراقية تتوزع بني تيار إسالمي يتكون من فصيل  15التنسيق فيما بني 
اإلسالم و الطالئع املسلحة حزب اهللا العراقي و جند حممد و اجلماعة السلفية ااهدة و أبناء 

من التيار القومي الوطين  والبيضاءالرايات وحديثة وسرايا اجلهاد جليش حممد الثاين و جماهد و
املقاومة ملقاومة الشعبية لتحرير العراق وحركة افدائيو صدام وسرايا املقاومة العراقية و
  .االشتراكيحزب البعث العريب ميليشيا فرقة املدينة املنورة واإلسالمية العراقية الوطنية و

 ألف مقاتل من القوات 120 جمموع مكونات املقاومة العراقية يقدر حبوايل إنو
 أو من ااهدين من داخل العراق ألف 40النظامية للجيش العراقي النظامي احملل و حوايل 

يش  لتحويل اجلهيأخارجه، ذلك أن الرئيس صدام حسني كان عارفا بسقوط بغداد و هلذا 
جهاز الدولة السياسي والعسكري  مبوجب حتويل كل متالعراقي إىل تنظيم مسلح 

بديلة شكلت البوتقة األوىل للمقاومة طوارئ اإلستخبارايت للعمل السري يف إطار خطة و
 استبقاء عالعراقية فذلك هو الذي يفسر سرعة احنالل اجليش العراقي و سرعة نشأة املقاومة م

 عندما يتم معسكراا لتمد التنظيم السري باملؤونة و املعلوماتبعض وحدات اجليش يف 
  .إدماجها يف جيش الدولة اجلديدة

هلا من ر وصإن املقاومة العراقية غريت حسابات الواليات املتحدة  األمريكية و من 
زهور  و ىات األمريكية فلم جتد قوات اإلحتالل حلوباباملعارضة اليت جاءت على ظهر الد

 ا ا و مل جتد تستقبل كمحررين هلا، بل وجدت عبوات ناسفة تزرع يف كل الترحاب
مكان ووجدت مقاومة غريت الفكرة األوىل عن القوات الغازية اليت كانت تصور اإلحتالل 

فكل احلسابات اليت اجتهد اإلستراتيجيون يف احلروب إىل ابتكارها كانت . على أنه انتصار
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 غاضب على صدام حسني لكنهم همالمح الشعب العراقي بأنخاطئة ألم أخطؤا يف حتديد 
 و غريهماجلعفري والعالوى و باجلليب  يقبل الشعب العراقي ملكثر وأوجدوه يكفر ببوش 

 مقاومة اإلحتالل األمريكي ت الذين قبلوا اإلطاحة بصدام دون اإلحتالل، و هلذا كانمن
 يف وجوده على إقليم العراق مربرنه ليس له أي  أل حقا مشروعا حىت ينسحب من العراق

يقول  احتالل العراق مل جيعل العامل أكثر أمنا كما كان أنوانه مل جيلب أي دميقراطية له و
  .بذلك الرئيس بوش

نتيجة لصالبة موقف املقاومة من الناحية القانونية و انتصاراا املتتالية يف املعركة على 
 و هي يلوحون ا جة احلرب األهلية اليت حبسكون  يتملالحتاللأرض الواقع، فإن املؤيدون 

 إذ حذر رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد لويد 1920نفس الطريقة اليت استخدمت سنة 
ثل ما يهدد األمريكيون به مب يف العراق إذا رحل اجليش الربيطاين أي أهليةجورج من حرب 
  .حاليا العراقيني

ن احلرب األهلية هي قائمة أصال بوجود  العكس هو الصحيح ألأنلكن ميكن القول 
رعاية من الدولتني ي والربيطاين يف العراق وتتم هذه احلرب األهلية مبباركة وكمرياجليشني األ

 االستعمارية القاعدة بإتباعالشيعة ضد السنة أي تني تستعمالن األكراد ضد العرب والل
  .ائم ذلك بشكل أساسيوقد جسد الدستور العراقي الد". سياسة فرق تسد"الذهبية 

قوات دول ا  املقاومة العراقية مع األعمال اليت تقوم أعماللعل من الواجب مقابلة 
 حرب أساليبقوات جيش احلكومة العراقية، فأعمال املقاومة تتسم باستخدام التحالف و

هداف العسكرية للقوات األجنبية وجيش احلكومة العصابات يف كل عملياا يف ضرب األ
وساط الشعبية أي طتها عن طريق التخفي و الضرب بسرعة مث التحلل داخل األشرو
الشوارع و ذلك للتغلب على عدة اجليوش النظامية تعمال احليل و فنيات حرب املدن واس

املتفوقة، كما تستعمل املقاومة يف بعض احلاالت طرق ووسائل تتضمن بعض التجاوزات 
  .اليت تقترب من األعمال اإلرهابية

 هلذا جلأت دول التحالف إىل التشويش على املقاومة العراقية من خالل وصف و
 باإلرهابية يف إشارة لبعض العمليات اليت كانت تستهدف املدنيني بصورة مباشرة أعماهلا

خاصة عندما يكونون من طائفة معينة من طوائف اتمع العراقي، إن هذه احلاالت تعترب 
 تكون هي قوات دول التحالف أن اليت تدبرها ال يستبعدان هةاجل إرهابية لكن أعماالفعال 
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 يف القوات أعوان من طرف  ستنفذنفسها و قد اكتشفت عدة حاالت يف البصرة كانت
  .الربيطانية
لتفرقة بني عمليات املقاومة و العمليات اإلرهابية يصبح أمرا مهما من اهلذا فإن  و

نته صاملقاومة قد حاحلق يف ألمم املتحدة اليت أقرت  قرارات اأنسيما و الناحية القانونية ال
 االبتعاد، وهلذا جيب على املقاومة )1(باستعمال الوسائل اليت تقرها قوانني و أعراف احلرب 

أكثر عن استخدام الوسائل احلربية اليت تستهدف املدنيني حىت ال تعترب وسائل إرهابية بالنظر 
قد ال تصيب احملتل بأي ضرر أو بأضرار  األبرياء وضرار جسيمة باملدنينيملا تلحقه من أ

عمال اإلرهابية ليس يف الوسيلة األار التمييز بني أعمال املقاومة وبسيطة و هلذا فإن معي
أهداف متس دنيني واملستعملة بل يف النتيجة احملققة فإذا كانت تلك النتيجة ال متس امل

 من اإلقليم االنسحابتل إلجباره على ن ذلك التأثري على احملأن من شفإعسكرية باألساس 
 مشروعة حىت ولو أصابت بعض أاالعمليات اليت تقوم ا املقاومة فتكيف هذه احملتل 

  . اإلرهابأعمال تستهدفهم بالذات، و إال اعتربت من أناملدنيني عرضا دون 
ظورة  إما إىل عدم مشروعية استعمال الوسائل القتالية احملاالجتاهاتقد ذهبت بعض و

على األفراد، ألن الوصول للغايات املشروعة ال يكون إال بوسائل  مشروعة كذلك، بينما 
 اللجوء إىل كافة الوسائل مبا فيها الوسائل اليت تعترب حقيرى اجتاه آخرأن املعتدى عليه له 

 حتت وطأة اإلحتالل تعاين للشعوب املقهورة اليت أنإرهابية لصد العدوان الواقع عليه، و 
 تقف مكتوفة األيدي إزاء عجز اتمع الدويل أن ال ميكنها أراضيهااألجنيب، و اليت فقدت 

 ، و يف وقائع و يوميات )2(عن ردع املعتدي و إعادة احلقوق املغتصبة ألصحاا  الشرعيني
اتمع وتقاعس حتالل الذي مت مبباركة جملس األمن إلحرب املقاومة العراقية ضد قوات ا

 على  صد هذا العدوان كما فعل عند غزو و احتالل العراق للكويت و أجربالدول عن
 أن تنهض ذه املهمة املشروعة، ذلك أن من أراضيها، فإن للمقاومة العراقية االنسحاب

الغزو األمريكي الربيطاين للعراق أمجع على عدم مشروعيته سواء من حيث األسباب اليت مت 
ريقة و الوسائل اليت مت ا من استعمال لألسلحة احملرمة دوليا  إليها أو من حيث الطاالستناد

ضد مقاومة مدنية تستعمل األسلحة التقليدية و هلذا فإن شرط التناسب يف الوسائل و الطرق 
                                                           

  .484، ص 1976  القاهرة،، دار الفكر العريب"املقاومة الشعبية املسلحة يف القانون الدويل العام": صالح الدسن عامر/د- )1(
  .244 ص ، املرجع السابق، سامي جاد عبد الرمحان واصل/د- )2(
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اليت تستعملها املقاومة مع الوسائل و الطرق اليت تستعملها قوات اإلحتالل غري متناسب 
 القول أنه يباح لفصائل املقاومة أن تستعمل كل الوسائل بصفة مطلقة و هلذا فإننا منيل إىل

املتاحة هلا حىت و لو كانت خمالفة لقوانني احلرب شريطة أن يكون ذلك يف مواجهة قوات 
الذي يطلق عليه اإلرهاب املشروع ضد األهداف هذه األعمال للمقاومة دول التحالف 

ذي مارسته على نطاق واسع قوات ا يف مواجهة إرهاب الدولة الالعسكرية للمحتل، أل
 ديين أوجل هدف سياسي أو اجتماعي أو مذهيب أل العنف املسلح أعمالدول التحالف من 

 لقواعد القانون الدويل اإلنساين اليت حتضر استخدام الوسائل الوحشية و الرببرية أو باالنتهاك
  .)1(عسكرية مهامجة الضحايا األبرياء، أو مهامجة أهداف معينة دون أية ضرورة 

 العنف أعمال ينطبق على "David eric" ترك أفرا فتعريف إرهاب الدولة كما أورده
نساين كما شرحناها سابقا و إلاليت قامت ا دول التحالف باملخالفة لقواعد القانون الدويل ا

ئحة  من الابتداء نتيجة انتهاك قواا لقواعد قانون احلرب ه املسؤولية الدولية لدولأثبتنا 
 الشيء الذي جيعل 1977سنة لني قحل امل الربوتوكولنيإىل1949 جنيف اتالهاي و اتفاقي

  . إرهاب الدولةأعمالاملقاومة العراقية تواجه 
 الدول و املنظمات و الشخصيات السياسية  منإن حماوالت أمريكا و من تشيع هلا

ا كبريا على مستوى مكونات ومة العراقية باإلرهاب مل تلق جناحا أعمال املقنعتالعراقية ل
اتمع الدويل السيما يف املنظمات غري احلكومية و الرأي العام الدويل بل حىت داخل دول 

 كتب  Lord Gold Smithورد غولد مسيث لن املدعي العام الربيطاين ال أالتحالف ذلك
ألمريكية و  أن كل عمل تقوم به الواليات املتحدة اTony Blairلرئيس الوزراء توين بلري 

بريطانيا منذ حلظة انتهاء احلرب باستثناء احملافظة على األمن األساسي، سيكون غري شرعي 
   )2(من دون تفويض حمدد من األمم املتحدة 

 الرأي العام للحرب على العراق نظرا حلجم املعارضة الدولية من هذه املنظمات و
األجنيب يف القانون الدويل الذي استقرار قاعدة شرعية الكفاح املسلح ضد االستعمار و
ىت كان الباعث عليه هو الدفاع عن مال يعد إرهابا ضد احملتل ج منه أن هذا الكفاح تنتسي

                                                           
(1)  David, Eric ″Le terrorisme en droit international – reflesction sur la definition 
et la repression du Terrorisme  éditions de le L’iiniversite″ de Bruxelles, 1974, p: 
126. 

  .433 ص - املرجع السابق-سيمونز جيف )2(
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إن أعمال املقاومة العراقية . الشعب العراقي يف تقرير مصريه و حترير أرضه من االحتاللحق
ازية، غ طرف القوات التندرج ضمن رد أعمال العدوان الذي تعرضت له الدولة العراقية من

فهوم قرار تعريف مبذلك أن االتفاق منعقد على أن غزوا العراق و احتالله يعد جرمية عدوان 
، الذي ال يتعارض مع احلق يف تقرير املصري بل أنه يقره 1974 لعام 3314: العدوان رقم

  .)1(ميثاق األمم املتحدة و قراراا املتعلقة بذلك حيدده يف النطاق الذي 
 عمل مشروع، غري أن  ممارسة حق تقرير املصريدففالقرار اعترب استخدام القوة 

 أي أن  يدها من أي إشارة إىل استخدام القوةر من القرار مت جت7هناك من يرى أن املادة 
، إال أن ذلك يعد حتريفا ملنطوق هذه املادة اليت )2(القرار يقف ضد شرعية استخدام القوة 

 غري ركات احل يقدم إىل أن تقييد الدعم العسكري و املادي الذي ميكن يشري مضموا إىل
 على الدعم بالوسائل السياسية  مساعداقتصرفتسبغ عليها صفة املشروعية تمل املعترف ا و

، وقد كان سبب هذا التقييد للتخوف الذي أبداه بعض الفقهاء من ةواملعنوية غري العنيف
ت مربر مساعدة املقاومة اليت ل يف شؤون الدول األخرى حت للتدخ7استغالل نص املادة  

 من القرار يتعارض مع املعىن 7تكافح ألجل تقرير املصري، غري أن هذا التفسري لنص املادة 
ميع جبن القرار خول الشعوب حق الكفاح العادي لأللفاظ أو التفسري احلريف للنصوص، أل

  .)3(خاص  بنص  عمومه ما مل يقيدالوسائل املتاحة و أن النص العام يبقى على
إن تفسري النص يف السياق العام للقرار جيعل من غري املقبول أن نسمح للدول احملتلة 

دوان ـ نعطي الشرعية للعاستعمال الغزو واإلرهاب ضد الدولة اليت مت احتالهلا و
 ويف ،ف الدولية لقواعد القانون الدويل و األعراباالستثناءالربيطاين على العراق  -األمريكي

نفس الوقت حنرم املقاومة العراقية من ممارسة الكفاح املسلح دف حترير بالدها و ممارسة 
 كما حتاول الدول املتحالفة متريره )4(اإلرهاب الدويل عنوان حماربة ، حتت العملحقها يف 
سندا ألعمال ل الدولية السيما جملس األمن، و هلذا فإن قرار تعريف العدوان يشكل فيف احملا

 منه ال تتعلق باحلق يف املقاومة 7املقاومة و ال يتعارض مع احلق يف تقرير املصري و أن املادة 

                                                           
  .293 ص - املرجع السابق-إبراهيم الدراجي.  د)1(
  .260 ص - املرجع السابق-السيد مصطفى أمحد أبو اخلري.  د)2(
  .260 ص -املرجع السابق - السيد مصطفى أمحد أبو اخلري- د)3(
  .182، ص 2005، نشر جملة البيان، الرياض "رهابضحايا بريئة للحرب العاملية على اإل" حممد بن عبد اهللا السلومي. د)4(
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بقدر ما تتعلق باملوقف من املقاومة بعدم التدخل يف شؤوا من طرف الدول األجنبية حىت 
  .قاومة احملتل إىل فقداا الستقالليتهامال يستغل هذا احلق يف 
املركز القانوين الصلب الذي تقف عليه املقاومة العراقية الذي إذ ما عزز و هلذا فإن 

ها حيتبأعمال نوعية تستهدف القوة احملتلة و االبتعاد عن األعمال اإلجرامية اليت يكون ض
طوائف الشعب العراقي من املدنيني، سوف يبعد عنها ما ميكن أن يوجه هلا من م و يزيل 

ازية هذا اهلدف الذي غقيق استقالل العراق بانسحاب القوات المن طريقها الصعاب حنو حت
 دول التحالف ألنا أو يصعب حتقيقه إذا ما احنرفت أعمال املقاومة يبرقميكن أن يصبح 

 -بعض دول اجلوار العراقي وزعماء الطوائف الذين دخلوا كعناصر يف اخلطة األمريكيةو
جح بني جناح ، وهلذا فإن مستقبل العراق يتأرند هذه االحنرافات عيتربصون ا الربيطانية 

فشل خمططات الدول احملتلة، خاصة مع فشل اخلطط األمنية اليت أعدا املقاومة العراقية و
قوات دول التحالف و كذلك فشل خطط إعادة اإلعمار الذي وعد ا العراقيون و وضوح 

   )1(لعراقية األكذوبة الدميقراطية يف العراق و عجز األحزاب السياسية ا
 تصب لصاحل املقاومة، ذلك أن الفشل األمين، لقوات دول اإلخفاقاتكل هذه ف

عب العراقي أن الواليات املتحدة األمريكية ال شالتحالف أدى إىل اعتقاد شرائح واسعة من ال
 يف شبكات املقاومة املتنوعة لتوفري األمن الذايت االخنراطتستطيع توفري األمن و أنه البد من 

بيئة لتطوير املقاومة العراقية الطائفة وهكذا توفرت الاملنطقة وللفرد و العائلة والقبلية و
 على الوطن، فهذا ةاجتاهها حنو التجذر، بعد فشل بناء جيش عراقي وطين حقيقي له غريو

ددا حىت تصبح طرفا سياسيا رئيسيا بعد سقوط تجالشعور يعطي لروح املقاومة نفسا م
ة يف العراق أصبحوا بال قيادة، ن املسلمني السنويضاف إىل ذلك أالسابق، النظام العراقي 

أن حزب البعث الذي كان يؤطر كثريا من العراقيني السنة مل يكن على رغبة منهم بل كان و
مفروضا عليهم كشأن كل العراقيني و إن كان السنيون أكثر استفادة من فترة حكمه 

ه بعد االحتالل وجد املسلمون السنة حىت حيافظوا على بالنسبة للطوائف األخرى و هلذا فإن
حد أدىن من النفوذ السابق كان البد هلم أن يتشبثوا بقيادة املقاومة من طرف علماء الدين 
اإلسالميني السينيني ألن البعثيني أصبح غري مرغوب فيهم و قد عزز ذلك أن أكثرية 

                                                           
عادة اإلعمار و الدور إراق ـن كتاب العـ ضم،"السيناريوهات السياسية يف عراق ما بعد احلرب" : كينيث كاتزمان-)1(
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الحتالل من السنة، و أنه ليس يف ذلك املتطوعني األجانب الذين جاءوا للعراق حملاربة ا
تناقض مع القول السابق أنه بعد حل اجليش العراقي تشكلت املقاومة من أفراد هذا اجليش 
ألن عناصر اجليش السابق أصبحت تنشط حتت اإلسالم السياسي و ليس لواء البعث القومي 

اقترابا من الطروحات ذلك أن الرئيس صدام حسني يف اية فترة قيادته للعراق أصبح أكثر 
 شبه  ذلكب البعث القدمية و قد كانحزوابتعد شيئا ما عن سياسات  )1(السياسية الدينية

سياسة عامة انتشرت يف أوساط اجليش العراقي، و لعل هذا التغيري يف توجهات البعثيني 
المي الذين ذابوا داخل احلركات اجلهادية اإلسالمية كان أمرا ذكيا ألجل تكوين حتالف إس

 من مجعية العلماء املسلمني و التيار الصدري الذي يعترب جد إجيايب ألنه إذا شيعي - سين
 نواة قية و الكردية املنساقة وراء دول التحالف و خيليعحصل ذلك سوف يعزل الفصائل الش

ي يع إيرانية و هذا ما يفسر خطب ود الزعيم الش-  شعبية برعاية سورية-ةيمقاومة صلبة سن
شاه أمريكا خاصة و هلذا لصدر من طرف كثري من اجلهات ذلك ما أصبحت ختمقتدى ا

فإا رغم كرهها الشديد للتيار الصدري فإا غضت الطرف عن الضغط على احلكومات 
 املقاومة السنية فذلك لن يكون رياالعراقية املتتالية لضرورة احتواء هذا التيار ألنه إذا احناز خل

كية إن على املدى القصري أو البعيد، و قد تنبهت أمريكا لذلك  السياسة األمريصاحليف 
 بضرورة اشتراك كل من سوريا االجتاه هاملتون يف هذا -فجاءت اقتراحات خطة بيكر

إيران يف مناقشة الوضع العراقي و هلذا دعت احلكومة العراقية اليت يرأسها املالكي خالل و
ىل دعوة الدولتني للحضور مع الواليات  و بإشارة خضراء من أمريكا إ2017شهر مارس 

  يعىن10/03/2007املتحدة و الدول األعضاء الدائمني يف جملس األمن ملؤمتر بغداد يوم 
  . هاملتون-ل بأنه الترمجة الفعلية القتراحات تقرير بيكريمبستقبل العراق ق
الم  سينا أوال بني حركة اإلخوان املسلمني العرب و حركة أنصار اإلساإن حتالف

الكردية و حتالفا ثانيا بني هؤالء السنة مع شيعة التيار الصدري قد يؤدي إىل فك عقدة 
عة ي الشأظافر البد أن متر عرب تقليم ،العراق اليت استعصت على أمريكا و باقي دول التحالف

ون يني الذين يريدن األكراد العلماأظافر على إيران اليت جتابه أمريكا و كذلك تقليم نياحملسوب
حتقيق مطلبهم بالفيدرالية كنواة للدولة الكردية املستقلة يف العراق و تركيا و سوريا و إيران 

                                                           
 -ضمن كتاب العراق إعادة اإلعمار و  الدور املستقبلي" مية يف العراق ما بعد سقوط صدامالسياسات اإلسال" حراهام فولر)1(
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ه كذلك دول اجلوار بذاألمر الذي ترفضه تركيا بقوة إذا استدعت الضرورة ذلك و ال حت
التوازنات الداخلية فإن األخرى كما أن أمريكا إىل حد اآلن مازالت غري مقتنعة به، و هلذا 

التيارات املعتدلة للسنة العرب لب التحالف اإلسالمي املشكل من اخلارجية تصب يف حمو
يني االستقالليني من ناألكراد و الشيعة إلضعاف جناح إيران من الشيعة و جناح العلماو

إذا أمكن إجياد خلطة سحرية للتيارات اإلسالمية فاألكراد الذين حتارب تركيا توجهام، 
األكراد السنة من اإلخوان املسلمني و أنصار  اإلسالم مع الصدريني أي الثالثة للعرب و 

عيد بالقدر املتوفر عن الطائفية قريب بكن بناء عراق متوازن مي )1(تشكل جبهة وطنية عراقية  
ة اجلديدة اليت جيب بناءها على األمد البعيد يف إطار من املبادئ طنبقدر اإلمكان من املوا

عن أهداف و طروحات دول االحتالل قد يكون ذلك كذلك بعيدا و ية الدميقراطية احلقيق
 الدولة العظمى اليت جاءت ىل ترضه العراق، لكن ةهو أحد املخارج املهمة و الرئيسية ألزم

من آالف األميال ألجل بناء دولة القانون يف العراق و حتريره من نظام البعث و ترك شعبه 
 لك لن يكون إال ساذجا وهلذا سوف يكون خيارإن من يؤمن بذ.مصريه بنفسه؟يقرر 

  .بناء عراق املستقبللان احلقيقي رهاملقاومة الوطنية هو ال
إن عدم متكني املقاومة العراقية من مل مشلها يف قوة موحدة يكون هلا تنظيم موحد قادر 

هلذه رة فيما بني مكوناا بل متكاملة سوف يعطي فعلى ختطيط عملياا العسكرية غري متنا
 فاعال للتفاوض معه سوف يكون طرفااملقاومة إطارا سياسيا متجانسا إن مل يكن موحدا 

إدماجها  ضمن الترتيبات الالحقة على لعراق بعد  رحيل قوات االحتالل ولتحديد مستقبل ا
كافة األجهزة األمنية ومة مع اجليش العراقي والشرطة واالنسحاب املرتقب فتشارك املقا

، أما الفرضية الثانية اليت تراهن عليها أمريكا و احللفاء )2(حافظة على النظام العراقية للم
 قدرا و قوا إىل بعثر إىل التأثري على هياكلها التنظيمية و ي يؤديألجل تصفية املقاومة قد

 ذلك إىل تضاعف يديؤ منذ البداية و ابنيات تفتقر إىل الوحدة التنظيمية اليت متيزت 
تمثل يف الفوضى تإىل نتيجة عكسية األمر الذي يوصل قاومة الغري منسقة تنظيمات امل

 ليس على املدنيني العراقيني فقط بل أشد إيالما على وطأةشد األواحلرب األهلية  )3(األمنية
كا إىل ذلك يقد تنبهت أمرف و اجليش و الشرطة العراقيني، والقوات العسكرية لدول التحال
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حكام إ ألف جندي ألجل 20جديدة بزيادة عدد قواا بـ فسارعت إىل إعالن خطة 
اومة موحدة و  مع خطة سياسية للتفاوض سريا مع مقضرارختفيف األاألمنية والسيطرة 

ة مع املقاومة ممثلة يف إيران طفمع األطراف الدولية القريبة أو املتعاضباط اجليش احملل و
املختلفة متهيدا النسحاب القوات األجنبية سوريا والسعودية كجهات ممثلة ألجنحة املقاومة و

 ذاا، بل يف طريقة حتويلها بفكرة االنسحاذلك أن النقاش يف أمريكا أصبح ال يدور حول 
من جامعة شيكاغو أن " William Boulkوليام بولك "إىل خيار قابل للتنفيذ، و قد الحظ 

رب عليه، و أنه كلما طال الوقت لتأجيل على أمريكا أن ختتار االنسحاب بدال من أن جت
 اختاذ قرار االنسحاب فقد تضطر مع مرور األيام و ازدياد قوة يهاعلأصعب ذلك، أصبح 

صورة اليت تراها كثري من معاهد املقاومة إىل تكتيك اهلروب أو الفرار من العراق هذه ال
 هناك كثري من الدالئل مراكز البحث األمريكية يف تقاريرها ألنه حسب هذه التقارير أنو

يف امليدان تؤكد ظهور العالمات األوىل لاليار و هو أسوأ ما ميكن أن حيدث يف حالة ايار 
، و قد تعمد أمريكا إىل خيار انتحاري )1( مذال كما حدث يف  فيتنام ءاسريع فسيكون جال

ناس يتلهون عن ،هذا اخليار الذي جيعل الآخر لتنظيم انسحاا حتت صورة احلرب األهلية
  .  ازامها مع حلفائها مبشاهدة وقائع حرب جهنمية أهلية ال تبقي وال تذر

الوجه الذي ينصح به كبار ماء  حيفظ هلا لكيصلحة أمريكا مل احتقيقإن اخليار األكثر 
الكتاب لبلدهم هو تنظيم انسحاا بالتفاوض مع املقاومة العراقية ومع ضباط اجليش العراقي 

مع بعض الضباط يف اجليش ممن سريا فيها يني على نفس الطريقة اليت تفاوضت من الوطن
 الذي عزلت نفسها وأن تنـزل أمريكا من برجها العاجي، انوا العراق ليلة سقوط بغدادخ

فيه منذ اختاذها قرار احلرب لوحدها ، فالعودة إىل التعاون الدويل مع اجلامعة العربية اليت 
كبريا لنجاح خطة االنسحاب لعالقاا اجليدة مع أطراف املقاومة تستطيع أن تؤمن جانبا 

 وإن كان أمر يصعب على ،وكذلك االحتاد األوريب وتتويج  ذلك يف إطار األمم املتحدة
قد جتد نفسها جمربة على  امي التفرد، إال أوهي اليت متيزت إدارا احلالية حبأمريكا قبوله 

، وإال فإن خيار تكتيك اهلروب واحلرب األهلية )2(ةمصاحلللسبق قبول هذا الشرط امل
  .  ال مفر منهاحتميةسيكون 
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 تداعيات حرب الخليج الثانية على :الفصل الخامس 
 مستوى الجوار العراقي والعالقات الدولية

مل تؤدي حرب اخلليج إىل جممل التداعيات الداخلية على دولة العراق اليت تناولناها يف 
سابق بل إمتدات تداعياا إىل منطقة اجلوار الواسع للعراق بل مشلت حىت الفصل الرابع ال

  .بعض جوانب تنظيم العالقات الدولية اليت تأثرت ذه احلرب 
فعلى منطقة اجلوار العراقي املباشر واإلقليمي غري املباشر بشكل مل يسبق للمنطقة أن عرفته 

 إذ أصبحت املنطقة عرضة للتدخالت يف تارخيها احلديث إال بفترة إستعمارها القدمي،
  .األجنبية والتهديدات املختلفة 

كما كان للحرب تأثري على مسار العالقات الدولية وقواعد القانون الدويل اليت اتسمت 
 يف حرب اخلليج املنتصرةإن بعض دول التحالف فبالغموض يف التفسري والتطبيق ومن ذلك 

 على مستوى قيادة كل الصدارةن تبوءها مقعد  هذا بإعالانتصارها العراق، توجت ىعل
الثانية هي  اخلليج حرب  يتعلق باحلرب الباردة فكانتأهم آخر انتصارالعامل تعبريا عن 
قات ال جديد للعات جهرا عن طريق حتديد مسارهنعالنتصارها وإا ا اكتملاملناسبة اليت 

 معهودة ملا هو متوفر من وتفسريات غريجديدة بني الدول وكذلك حماولة صياغة قواعد 
  .قواعد القانون الدويل القدمية

سحاب من العراق ن سنوات جعلت املطالبة باال4إن احملصلة املؤقتة الحتالل العراق منذ 
يف أمريكا أكثر إحلاحا، وأن رجع الصدى الذي بدأ يسمع من املسؤولني األمريكيني أم 

كتشفوا أن ات اقتصادية وسياسية ألم اناعا باالنسحاب من أي وقت آخر لضرورتأكثر اق
إقامة دولة تابعة هلا ت قاب قوسني من  احلرب هي إيران اليت أصبحاملستفيد األكرب من هذه

يف العراق وأنه للحيلولة دون ذلك جيب أن تنسحب من العراق لتتركه يف فوضى داخلية 
الداخلي  العراقي عندما تؤدي إىل عدم استقرار يف كل املنطقة اليت تبقى مشغولة بالشأن 

تتدخل دول أخرى للساحة العراقية إلعادة التوازن واالعتبار للسنة حبجة محايتهم من 
الشيعة، وقد يوكل هذا الدور للسعودية واألردن بصفة أساسية بعد انسحاب أمريكا حتت 
ة غطاء ضمان االستقرار، ومنع احلرب األهلية ولتأمني ظهر القوات األمريكية عند عميل

  .االنسحاب
 كبري يف قرار االنسحاب األمريكي من العراق ألن كما أن العامل االقتصادي له دور

تكلفة البقاء أصبحت تشكل عبء مايل ضخم، على كاهال االقتصاد األمريكي، ذلك أن 
 اجلانب نأمريكا بدأت تقترب من اخلط األمحر الذي رمسه اإلستراتيجيون األمريكيون م
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 ميار دوالر أمريكي وإال فإن التكلفة 2000 سقف كأقصىوهو االقتصادي للحرب 
إن ف،  للحرب االقتصاديةاجلدوىمن منظور دراسات واالقتصادية للحرب تصبح خاسرة 

 مليار دوالر املقدر 5.8معدل النفقات الشهرية على احلرب جتاوز السقف املرسوم وهو 
ول على اعتبار أا دينا عاما  السيما وأن نفقات احلرب مت، مليون دوالر186 ـيوميا ب

أدى إىل تفاقم عجز املوازنة األمريكية ، إىل درجة انه عندما أجريت مقارنة بني تكلفة 
احلربني الكورية والفيتنامية جمتمعتني مع احلرب يف العراق كانت األخرية أكثر سلبية على 

سنوات 8قدرت بـ ا اليت ماالقتصاد األمريكي من احلربني السابقتني ، رغم طول مد 
 4بينما احلرب العراقية وصلت هلذا احلد من اخلطورة على  االقتصاد األمريكي يف ظرف 

 رغم ان احلربني السابقتني كان اإلنفاق عليها ميثل 2007سنوات فقط إىل غاية مارس 
فقط من الناتج القومي  % 2من الناتج القومي بينما احلرب العراقية متثل نفقاا % 12
  )1(.ريكي لكن تأثريها السليب كان أكثر وضوحااألم

قف الذي حدده إستراتيجيوها أمنيا من حيث اخلسائر البشرية  قد لس أمريكا لإن جتاوز
، اعتربوا ذلك  مليار دوالر 2000 جندي أمريكي واقتصاديا 3400وصل إىل أكثر من 
تخابات الكونغرس تائجها يف انإىل حتركات شعبية كبرية قد ظهرت نمؤشرا خطريا يؤدي 

 ليس ه بارز، وهلذا فإن رحلة البحث للخروج من املأزق العراقي أصبحت خياراتبشكل
مزيدا من املخططات واحللول األمنية بل البحث عن حلول سياسية داخل العراق ويف جواره 

  .لهاملباشر وغري املباشر ، وهو ما سوف نتعرض 
 عكس منطلقاا عند بداية اهلجوم على لقد وصلت السياسات األمريكية يف العراق إىل

 عندما جتاهلت دول اجلوار بصفة تامة بل كانت تعترب بعضهم 2003 مارس 20العراق يف 
يران  يكون على إأعدائها األوائل يف املنطقة إىل درجة أن رتبت الدور التايل على العراق أن

 لكنها )2(على املدى البعيد، السعودية ومصرعلى ، و على األمد القريب أو املتوسطأو سوريا
 أا ليست ا بل الكتشافهميف النهاية أصبحت تسترضيهم للمشاركة يف احلل ليس الحتوائه

التفاوض مع املقاومة الالعب الوحيد يف املنطقة و أن رغبتها يف اخلروج من األزمة متر عرب 
ة وأا أوكلت لدول دول منطقة اجلوار لتأمني اخلروج مبظهر الدولة املنتصروبالتنسيق مع 

اجلوار القيام بأدوار خمتلفة يف إطار عقد مقاولة من الباطن لتغطية هزميتها يف اجلوانب 
ا وعدت وأدركت أن كمالسياسية بصفة خاصة ذلك أا مل ترسي الدميقراطية يف املنطقة 
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راج ن األداستراتيجياا يف الشرق األوسط الكبري واجلديد هي جمرد ختمينات أخرجتها م
  .دون تطبيقها لكنها وجدت صعوبات حالت 

ينتهي إىل االنسحاب األكيد لقوى سوف ن احتالل العراق وما صاحبه من تطورات إ
الدول احملتلة لكن تداعيات ذلك ال تتوقف عند جمرد االنسحاب بل تكون هلا آثار عميقة 

نية وعلى النظام القضية الفلسطياألردن ووعلى جريان العراق يف إيران وتركيا وسوريا 
بدرجات متفاوتة ن لكن أقوى التأثريات سوف تكون على دول اإلقليمي العريب والدويل 

الذي تبلور عقب " مبدأ بوش"جملس التعاون اخلليجي ألا املعين األول واملباشر بتطبيقات 
 الذي مفاده إحداث حتول شامل وعميق يف الشرق األوسط الكبري أو 2001 سبتمرب 11
  :، هذا ما سنتناوله تباعا يف املطالب التالية)1(داجلدي

تداعيات حرب الخليج الثانية على دول مجلس :  األولالمبحث
 التعاون الخليجي

سوف نتناول ذلك يف فرعني األول يتعلق بالتداعيات الكلية على املنطقة برمتها والفرع 
  .ثقيل يف عالقاا املستقلة الدول ذات الوزن الضعلى بعاجلزئية الثاين يتناول التداعيات 

تداعيات حرب الخليج على السياسات العامة  :   األولالمطلب
 بالمنطقة بصفة شاملة  

إن العراق املفكك والضعيف عسكريا واقتصاديا مل يعد يشكل أي خطر على دول جملس 
اق التعاون اخلليجي من هذه اجلوانب ، لكن من الناحية السياسية واالجتماعية يكون للعر
 اجلديد تأثريا سليب على هذه الدول ، ذلك أن إمكانية بناء دولة جديدة يف العراق تنظم على

الطبقة السياسية وعلى الرأي كون هلا تأثريات أكيدة على أساس  املبادئ الدميقراطية سوف ي
 لمطالبة حبقها يف املشاركة يف احلكم بصفة اكرب وهذاالعام يف دول جملس التعاون اخلليجي ل

التعاون اخلليجي للمطالبة حبقها يف املشاركة يف احلكم بصفة أكرب وهذا يزعج األنظمة 
 احلياة ةيطراقميهات الدولية يف املنظمة تدخل لصاحل دشارع وسوف يكون للتوجوحيرك ال

السياسية يف هذه الدول على حساب تدعيم األنظمة احمللية اليت استشعرت ذلك عن بعد 
افذ الدميقراطية لكنها مبنظور القوى الدولية غري كافية وهلذا فإن ذلك وبدأت تفتح بعض النو

  .سوف يؤدي إىل عدم استقرار سياسي وإضطرابات أمنية واجتماعية
 احلركات ون كأنظمة هيأت وسائل الدفاع عن نفسها عرب وصفإن دول جملس التعا

ية يف غري مصاحل أمريكا السياسية املطالبة بتوسيع املشاركة يف احلكم بأا تصب يف النها
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والدول الغربية، وأن تغيري الوضع سوف يؤول لصاحل اجلماعات اإلسالمية املتطرفة راعية 
اإلرهاب الدويل أو لصاحل إيران بفعل التشكيلة السكانية لكثري من دول اخلليج حيث توجد 

  .نسبة معينة من السكان الشيعة
قضا بني األهداف واإلستراتيجيات اخلارجية ذا فإن احلالة العراقية أنشأت وضعا متناهلو

والواقع احمللي بتعقيداته يصعب التوفيق بينها، مما ميكن التخمني بأن فرضية التغيري اجلذري 
يصبح مستبعدا وأن األمر يتطلب حتوال تدرجييا هادءا طويل األمد، ألن املنطقة مل تعد حتتمل 

ار السيناريوا العراقي بتدخل عنيف هو هزات عنيفة مثلما حدث بالعراق السيما وأن تكر
  .اإلحتمال األكثر صعوبة واألبعد توقعا

ولعل هذه الدول أصبحت أكثر شعورا بالتداعيات املفروضة عليها بعد احتالل العراق، 
تأثري العراق " فوزير خارجية اململكة السعودية تناول ذلك يف مقالة نشرها حتت عنوان

، اقترح فيها جمموعة من اإلجراءات )1("لدول اخلليج العربيةاجلديد يف دول جملس التعاون 
 التأثريات السلبية هلذه التداعيات تتمثل يف سياسات تنموية حكومية يف اال نللحد م

االقتصادي لتلبية املتطلبات املعيشية بشكل سريع حىت تكون أسبق من املطالبة ا لذرء أحد 
تتطور ملآرب أخرى ، كما اقترح بالتزامن مع ذلك أسباب االحتجاجات الشعبية، اليت قد 

ل توسيع دائرة املشاركة تطوير نظام احلكم يف دول جملس التعاون اخلليجي من خال
اجليش قوى مة أصبحت مكشوفة بعد إيار اال األمين والعسكري فإن املنط، ويف السياسية

خط دفاع أول عنها يف كبق العراقي الذي استعملته دول جملس التعاون اخلليجي يف السا
جهة إيران، بينما خط الدفاع الثاين كان دائما يتكون من القواعد العسكرية األجنبية، امو

فلهذا أصبح مستوجبا التفكري يف تطوير األطر الدفاعية لدول جملس التعاون اخلليجي حلماية 
إحتالل العراق نفسها بنفسها، يف مواجهة اخلطر اإليراين عليها باألساس، السيما وأن 

 كشف القواعد العسكرية األجنبية أا احتالل عسكري مقنع لدول جملس التعاون اخلليجي
  .يف أعني شعوا

وضع العراق وما يتبعه من مل الداخلية عامال خارجيا يتعلق بوإذا أضفنا هلذه العوا
 بؤرة احتماالت على مستقبل هذه الدول من إمكانيات التقسيم إىل دويالت وأن يصبح 

للحرب األهلية وخطر اإلرهاب أو استمرار حالة االحتالل ملدة طويلة نسبيا ، فإن معىن كل 
 عن االضطرابات وعدم االستقرار، وانه ليس هلا القدرة على مبنأىذلك أن املنقطة ليست 

                                                           
، ضمن كتاب اخلليج، "تأثريا لعراق اجلديد يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية: "  تركي الفيصل بن عبد العزيز-  )1(
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الوقت احلاضر، مما يعمق إزدياد خضوعها للسيطرة األجنبية واألمريكية  مواجهة ذلك يف
 من الشكل اخلفي إىل شكل أكثر وضوحا، السيما وان الوضع العريب أصبح )1(ةبصفة خاص
  .أكثر ضعفا

  لكن ما هو نوع العالقة اليت تربط العراق بدول جملس التعاون اخلليجي؟
 منذ احلقبة 20القرن ستحكمة بني العراق وهذه الدول بدأت يف إن العالقات العدائية امل

ظمة السياسية بني الدول احلديثة اليت نشأت باملنطقة  رغم العثمانية وذلك بسبب تشعب األن
وليس على أساس روابط الدين واللغة والتقاليد املشتركة والبنية السياسية القائمة على القبلية 

 السياسية للدولة العراقية تمل مينع ظهور نزاعات بني اإليديولوجيااملواطنة، فإن ذلك 
ون اخلليجي، وقد ترجم ذلك يف واقع العالقات بني هذه املختلفة عن بقية دول جملس التعا

والسعودية، نزاعات حدودية وإقليمية، وتفاقمت الرتاعات القدمية بني العراق الدول والعراق 
مثال حىت عندما كان النظام امللكي هو السائد يف العراق الذي اختار نظام ملكي دستوري 

راثي للعائلة املالكة وهكذا جتدرت اخلالفات بني ليربايل، بينما اختذت السعودية نظام حكم و
ىل اال االجتماعي واالقتصادي  السياسي إالعراق ودول جملس التعاون اخلليجي من اال

حىت غدا العراق باختالفاته الكثرية عن دول جملس التعاون اخلليجي عنصرا شاذا وكيانا 
س تعاون دول اخلليج العربية رغم أجنبيا عنها وهو ما يفسر عدم دعوته لالنضمام ل

  .وجوده يف قلب املنطقة جغرافيا
ن ما وقع من عالقات ودية بني العراق ودول جملس التعاون اخلليجي خالل الفترة إ

لنهاية إال لتعميق اهلوة بني  سنوات مل يؤد يف ا8ان اليت دامت القصرية حلرب العراق مع إير
 و العراق للكويت وما تبعها من احتالل للعراقالعراق وهذه الدول وكان نتيجة ذلك غز

  .ذاته 
ول فهذا التطور قد يفتح بابا واسعا للعراق اجلديد أن يصبح عضوا يف جملس  تعاون د

 وغربية الحتواء العراق ضمن سياق السياسات اليت رمستها اخلليج العربية مبباركة أمريكية
 إىل اجلناح الشرقي اجلديد الضعيف راق  حىت ال ينجذب الع،أمريكا لفترة ما بعد االحتالل
 دول املنطقة لتاليفوريا ، ولعل يف ذلك مصلحة للعراق وليف إيران أو اجلناح الغريب يف س
  .خماطر التقسيم واحلرب األهلية

                                                           
ضمن كتاب اخلليج حتديات " تشخيص معامل النجاح يف العراق وآثاره احملتملة يف منطقة اخلليج:" ريك بارتون  فريد-  )1(
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 اجلديد الذي طرح يف "قانون البترول"  قد ظهرت من خاللإن بعض بوادر هذا االجتاه
ي، اليت  مع ما هو موجود يف دول جملس التعاون اخلليجالعراق جلعل هذا القطاع متجانسا

اء الدويل مج العراق بتروليا ذا الفض على الثروة البترولية ، فدتعتمد يف اقتصادياا كلها
، فإنه يعد يف نفس الوقت معاجلة ملخاطر )1(فوق أنه كان اهلدف األول الحتالل العراق

ة فقط، أكرادا يف الشمال وشيعة يف اجلنوب وسنة نيسيم الذي ال يقوم على العوامل األثالتق
ألكراد االستحواذ د أيضا على حقول كركوك يف الشمال اليت يريد اتميف الوسط بل يع
  .عليها القادة الشيعة يف اجلنوبة يف اجلنوب اليت استحوذ صر البعليها وعلى حقول

 من ،)2(اع النفط العراقينبأ بسياسة انفتاح لقطيإن القانون البترويل اجلديد يف العراق 
شأنه أن جيعل البترول العراقي حتت يد الشركات البترولية األمريكية والغربية يف إطار عملية 

 بإخراجه من نطاق الثروة الوطنية اليت متلكها الدولة فيصبح هذه القطاع مموال )3(اخلوصصة
ته األخرى من أرباح فال للميزانية العامة للدولة من خالل إقتطاع نسبة الضرائب وأن عائدا

تذهب خلزينة الدولة مما يعد جتريدا للدولة العراقية من أهم مواردها املالية، ذلك أن البترول 
قتصاد السياسي شكل االيف العراق كان األساس الذي استند إليه احلكم وهو العنصر الذي 

  .لحكم يف العراقل
اقتصاديا عن طريق النفط أن يجي ن إدماج العراق يف دول جملس التعاون اخلليترتب عو
سوف ميكن نظام البنوك املتطور يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وقطر والسعودية ذلك 

والكويت اإلستفادة من هذا اجلانب السيما يف مرحلة اإلعمار، وهو ما ينتج عنه تكثيف 
سيما  مع وجود لعراق مع نظرائهم يف هذه الدول ال االعالقات بني طبقة رجال األعمال يف

العائالت املنتشرة يف املنطقة عرب احلدود الدولية الشيء الذي خيلق وروابط ثقافية بني القبائل 
 يسامهون نية ونظم احلكم الذيمصاحل اقتصادية ومالية بني األفراد النافذين يف ااالت السياس

لول دبلوماسية  بؤر التوتر ويسامهون يف تشجيع التوصل إىل تسويات عملية وحءريف د
                                                           

  .2007 مارس 20قناة اجلزيرة يوم الثالثاء " حصة اإلجتاه املعاكس : فيصل القاسم /  د-  )1(
، ضمن "املضامني بالنسبة ملنتجي النفط اآلخرين يف اخلليج" يدة إلمدادات النفطالعراق يف خريطة جد: " فريا دوالدوست-  )2(

، ص 2005 كتاب العراق إعادة اإلعمار والدور املستقبلي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، أبو ظيب
135.  

:  ظروف األزمات ضمن كتاب احتالل العراق استراتيجيات التنمية يف: إعادة بناء العراق"   عاطف قربجي وعلي قادري -  )3(
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 حمافظة على مصاحلهم وهو ما يفيد املنطقة ، اليت تكون سببا يف املنازعات)1(للمشكالت
 من خالل عملية احتواء العراق يف هذه الدائرة حتت الرعاية األمريكية وهذا يعترب من أكثر 

ا بني دول جملس التعاون اخلليجي مبا فيه)2(الضمانات األساسية لتحقيق تعايش إقليمي 
العراق اجلديد إدماج اإلقتصاد العراقي خاصة يف مرحلة إعادة اإلعمار وحل مشكلة الديون 

  .والتعويضات املستحقة على العراق لدول اجلوار
راق يعد عند الكثريين مؤشرا على قرب  العفاملبادرة بإصدار قانون البترول اجلديد يف

الله املباشر، مع ضمان وجود أمريكا موعد انسحاب القوات األمريكية من العراق وإاء احت
 االقتصادية ممثلة يف الشركات البترولية الكربى اليت سوف تستفيد من عمليات اعرب مصاحله

 الف مصاحلحتاخلوصصة اليت لن تتم بالشفافية املطلوبة لصاحل الشركات األمريكية و
  .السياسيني العراقيني اجلدد معها ونظائرهم يف دول اخلليج

 أمريكا ضمان سيطرا على نفط العراق إضافة إىل سيطرا على نفط دول تطيعوذا تس
 يف إطار تنظيمي واحد هو دول جملس التعاون اخلليجي الذي قد يضم العراق على )3(اخلليج

األقل إقتصاديا واجتماعيا وليس ضمن األجهزة السياسية للتنظيم أي بنفس الصيغة اليت قبلت 
  .ا اليمن

نه ميكن القول أن أمريكا إ هذا املشروع األمريكي على املستوى االقتصادي ففإذا اكتمل
حققت جزءا من أهدافها وأخذت غنيمة حرا كاملة يف اال  االقتصادي املتعلق بالنفط، 

 اخلليج وأا باحتوائه العراق اجلديد داخل وعاء دول جملس التعاون اخلليجي قد دعمت نظم
  .)4(وط البلدان ااورة مبا قدمته هلا من محاية أجنبيةو ضغوحصنتها ضد خطر هجوم ا

خلليج قاطبة ا احلرب قد أخضعت دول النتائج يف رأينا هي وقتية فقط ألن هذه لكن هذه 
 من الناحية السياسية سواء لدى شعوا داخليا أو لدى شعوب اجلوار اليت أصبحت تنظر

لتبذيرية نقمة القدمية املتولدة عن السياسيات اية على الهلذه الدول بنوع من النقمة اإلضاف
                                                           

  .314املرجع السابق ، ص :   فاتح عبد اجلبار -  )1(
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 وجودها بعد اهلزات ألن بقائها واستمرار النظرة السلبية إليها حلكام هذه الدول اليت تعمقت
 ها أا مع أمريكا اليت تلوح يف وجههالتحالففيها فضل العنيفة اليت عرفتها املنطقة يرجع ال

فات جديدة مع قوى بديلة يف إطار طروحات أصبحت عتيقة وجيب استبدال الديكور بتحال
الشرق األوسط اجلديد الذي يعتمد على منوذج امللك عبد اهللا الثاين يف األردن وليس على 

وهلذا فإن منطقة اخلليج مؤهلة لتغريات جذرية وعدم استقرار . القيادات احلالية لدول اخلليج
قوى التجديد املستقلة عن أمريكا ودائم تتجاذبه قوى التجديد املوجهة من أمريكا والغرب 

ابعة من داخل اتمعات اخلليجية  مطعمة من العنصر البشري األجنيب الذي ازداد عدده الن
وأمهية دوره السياسي يف كافة دول املنطقة  وبطبيعة احلال فإن القوى التقليدية حتاول أن 

عمليات جتميل سياسي حتافظ على حقوقها املكتسبة فنجدها ترضى بتغيري الواجهة عرب 
  .اصطناعي دون التغيري اجلذري

ها صاحلط وهي مصرة على عمليات التغيري للكن أمريكا قد ترفض ذلك على األمد املتوس
 وتنصب مبن تطيح طقة فإن مل تسبق هي لذلك وتطيحت للمن آويبدوا أا مقتنعة بأن التغيري

  .األمر من يدهاحىت ال يفلت من تريد 
 عندما صرح الرئيس بوش 2001حداث سبتمرب كا هذه القناعة بعد أستقت أمريوقد ا

بأن ما حيدث يف الشرق األوسط يهم أمريكا كثريا، فمرارة تلك املنطقة ميكن أن جتلب 
يف الشرق األوسط من شأنه أن ميتص " احلرية والسالم"العنف واملعانات ملدننا وأن تقدمي 

ة األنظمة العربية ذاا، وعالقة هذه األنظمة  أي أن طبيع)1(هذه املرارة ويضاعف أمننا
  .بشعوا والدول ااورة هلا كإسرائيل هي السبب املباشر لتهديد األمن األمريكي

إن من تداعيات حرب اخلليج على املنطقة أن اإلستراتيجية األمريكية مل تعد تكتفي مبنطقة 
شرق األوسط الكبري بعد قد توسعت لتشمل كل منطقة الفدول جملس التعاون اخلليجي 

إسقاط النظام يف بغداد وتقهقر دور الدول الكربى األخرى لصاحل الدور األمريكي السيما 
  .بعد ايار النفوذ الروسي الوريث الشرعي للنفوذ السوفيايت السابق

وهلذا فإن اإلستراتيجية الدولية التقليدية يف منطقة اخلليج اليت كانت تقوم على عاملي 
فق النفـط، وضمان أمن إسرائيل الذين يرتبطان مباشرة باألمن القومي األمريكي ضمان تد
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فقد أضيف هلما عامل جديد يتعلق بضمان أمن أمريكا نفسها وليس إسرائيل فقط، ذلك انه 
 سبتمرب وجد أن العدد األكرب من املشاركني يف هذه العمليات من أصول 11مات جبعد ه

ا يف حتديد نطاق نفوذها من اخلليج إىل الشرق األوسط خليجية، ومن هنا توسعت أمريك
الكبري والضغط أكثر على دول جملس التعاون اخلليجي حتت هاجس مكافحة اإلرهاب الذي 

 أمريكا على ضغطتجعل شهية أمريكا مفتوحة لإلنتقام من أي مناوء إلستراتيجيتها وقد 
سني وإعدامه فاستغلت هذه دول اخلليج بصورة كبرية بعد إسقاط نظام الرئيس صدام ح

 اخلليج من تيجيتها على أساس أا خلصت أنظمةالواقعة واعتربا كمتغري جديد يف إسترا
  )1(.عنصر التهديد الدائم الستقرارها

 الدول الشرق علىووهلذا جاءت اإلمالءات على دول جملس التعاون بصفة خاصة 
ري واألمين الغريب وخاصة األمريكي للتمكني للتواجد السياسي العسكأوسطية عامة ضاغطة 

أعباء اقتصاديات وومن أجل إقامة منطقة جتارة حرة مع أمريكا مما يعين فرض التزامات 
ومالية لتغطية نفقات احلرب ونفقات إقامة القوات األجنبية اليت حررت الكويت وإزالة 

غبتها يف الرئيس صدام حسني من احلكم وكذلك نفقات تسليحية باهظة نتيجة زيادة ر
، مما يعين زيادة ارتباط )2(حتصني قواا بتكديس أسلحة إضافية حتسبا ألي أزمة مستقبلية 

  .مستقبل هذه الدول بأمريكا على أمد طويل
وعلى املستوى الداخلي هلذه الدول فقد نشأ هاجس اخلوف من منطقة اجلوار العراقي أو 

حت هناك قابلية أكثر إلدماج إسرائيل اإليراين خاصة أو اليمين أو السوري واملصري وأصب
 للتعامل مع صرحيةيف املنطقة كبديل عن الدول العربية احمليطة ا، وهلذا شاهدنا دعوات 

إسرائيل من طرف دولة الكويت وقطر والبحرين واإلمارات العربية املتحدة بصورة مباشرة 
مع دولة إسرائيل يف مؤمتر ت بضرورة التعامل روبصورة خفية مع اململكة السعودية اليت أجه

 مقابل املطالبة بإقرار 2007 مارس 29 و28 بالرياض يف يومي املنعقدالقمة العربية 
إسرائيل للمبادرة العربية املتحدة يف قمة بريوت، واملعدلة بتفسريات مؤمتر الرياض، وقد 

ة وواضحة سريع اجلديدة بعد حرب اخلليج كانت االستجابة اخلليجية للترتيبات األمريكية
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ولو بشكل متغاير بني كل دولة من دول جملس التعاون اخلليجي نتيجة التناقضات املوجودة 
1(.لة العراقيةلس على املوقف من املسأبني دول ا(   
 دول  بعض تداعيات حرب الخليج على:  الثاني المطلب

 الخليج فرادى
مة على أراضيها أو ختزين خودية وإن رفضت وجود قوات أجنبية ضفاململكة العربية السع

ض تكثيف التعاون األمين مع أمريكا يف شكل فرات كبرية من األسلحة، فإا مل تكمي
تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة وعدد قليل من اجليوش واألسلحة األمريكية والغربية 

باشرة ذلك من إمكانيات تزايد أعمال العنف   أي بشكل غري ظاهر مب)2(فوق أراضيها 
لسياسي لإلطاحة بنظام احلكم يف اململكة من طرف املعارضة اإلسالمية وكذلك يسهل ا

 نيدياهبارزا فتصبح هدفا مرغوبا لدى اجلاستهداف القوات األمريكية لو كان وجودها 
  .السعوديني

وقد استطاعت اكرب دولة يف اخلليج من خالل هذا األسلوب االستفادة من دعم أمريكا 
  . وحفظت ماء الوجه أمام املعارضة املتزايدة هلا داخل السعودية وخارجهابطريقة غري مباشرة

بينما سارت دولة الكويت حتت وطأة غزوها واحتالهلا من طرف العراق إىل أبعد احلدود 
يف الترتيبات األمنية مع أمريكا بإبرام اتفاقيات عسكرية تسمح باستعمال اإلقليم الكوييت 

األسلحة والقيام بعدة مناورات عسكرية، أي أن الكويت كقواعد عسكرية ومكان ختزين 
استعاضت عن سياسة الدفاع الذايت عن نفسها باالعتماد على الضمانة األجنبية وخاصة 

عت التعاون األمين هلا مع الدول األوربية مثل ة املباشرة، بل أن دولة الكويت وساألمريكي
ا اليت أبرمت معها اتفاقية ذا الشأن بريطانيا وفرنسا وكذلك التعاون العسكري مع روسي

، وقد كادت الكويت أن ختطوا خطوة خاطئة يف هذا الشأن مع 29/11/1993بتاريخ 
إسرائيل بعد أن أبرمت أربع اتفاقيات تعاون عسكري مع دول أوربية وأمريكية منذ حرب 

عاون دفاعي مع اخلليج الثانية، وسارت يف نفس النهج الكوييت البحرين اليت وقعت اتفاقية ت
 مع بريطانيا، ووقعت 28/07/1992 واتفاقية مشاة بتاريخ 27/10/1991أمريكا يف 
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 حول التعاون العسكري يف جمال 09/06/1993قطر مذكرة تفاقم مع بريطانيا بتاريخ 
اخلليج  املعدات الدفاعية إضافة للتواجد العسكري األمريكي املباشر يف دولة قطر قبل حرب

  )1(.د عسكرية كبرية واستمرار هذا التعاون بصفة اكرب بعد هذه احلربيف شكل قواع
السيما مع وهلذا فإن الترتيبات األمنية اليت ظهرت يف خمتلف دول جملس التعاون اخلليجي 

أمريكا تستهدف حتقيق املصاحل األمريكية وبالتبعية املصاحل اإلسرائيلية وان مقتضيات حتقيق 
العسكري واألمين بل أن دول املنطقة أصبحت يف هذا التعاون األمن اخلليجي لتتحقق من 

تبعية مطلقة وأن القدرة على مواجهة ووقف أي ديد داخلي أو خارجي أصبح رهنا 
باإلرادة األمريكية، ومن املفارقات أن ما يتهدد امن دول خلليج داخليا أو خارجيا ناشئا من 

تواجد والغريب عليها، وانه لوال هذا الزيادة التواجد العسكري واالقتصادي األمريكي 
ا أن مل يتالش وألمكن هلذه الدول االعتماد على األجنيب لضعف هذا التهديد إىل درجات دني

قدراا الذاتية يف الدفاع عن نفسها أو على األكثر كانت حباجة إلحياء نظام األمن العريب 
 كلها يف ظل التواجد الثالثة جرتاجلماعي ، ذلك أن ويالت حرب اخلليج األوىل والثانية و

وصل  وإذا أردن أن حن.ا مباشرا هلذه احلروببسباألجنيب الكثيف يف املنطقة بل أن ذلك كان 
، فإنه ميكن القول أن هناك مستويني، حرب اخلليج على دول جملس التعاونلتداعيات 

ى الثاين وهو املستوى األول وهو الغالب يتعلق مبوقف دول الس كل على حدة واملستو
ن ذلك متيز بثالث مراحل، األوىل كانت لور موقف الس بصفة مجاعية، فإضعيف يتعلق بتب

تتصف بالتشدد مع العراق ومع دول الضد املساندة للعراق من الدول العربية مثل السودان 
مث   حتت وطأة غزو الكويت1995رحلة إىل غاية  واليمن واألردن، وقد دامت هذه امل

 أين برزت هلجة 2000ىل غاية سنة ة االنفتاح على العراق حيث دامت إبدايمرحلة 
على الشعب صار  آثار احلضغطمتعاطفة مع العراق من طرف جملس التعاون اخلليجي حتت 

الغزو العراقي : عد يستعمل مصطلح  جملس التعاون مل يالعراقي وان من عالمات ذلك أن
، مث "ا باحلالة بني العراق والكويتبل استبدهل"ت والعدوان العراقي على الكويت للكوي

 انفصلت الكويت بشكل بارز عن موقف الس جاءت مرحلة احلسم مع النظام العراقي إذ
ووجدت يف انعزاهلا فرصة للتأكيد على هدف اإلطاحة بالنظام العراقي ولو استدعى ذلك 
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أن ع الطرح الكوييت ما لبثت احتالل الدولة العراقية وتدمريها لكن السعودية اليت كانت م
 إن شنت املنطقةتراجعت عن ذلك شيئا ما لتقديرها التأثريات السلبية عليها وعلى كل 

احلرب على العراق وما ينتج عليها من فوضى داخل العراق واحتماالت تقسيمه إىل دويالت 
ث العريب عالكويت مما يعين استبدال خطر البإحداها شيعية تصبح جارة مباشرة للسعودية و

خبطر أكرب لدولة شيعية فارسية، فهذه املخاوف واملخاطر نراها تتحقق يوما بعد يوم وأن 
ىل داخل دول اخلليج أمر وارد جدا وهكذا يصدق  من العراق إخطر انتقال هذه الفوضى
  .حتصد ما زرعتعلى دول اخلليج أا 

  

جوار  تداعيات حرب الخليج الثانية على دول ال : الثانيالمبحث 
 غير الخليجية

 

دوال اجلوار العراقي متنوع إىل درجة معقدة فإذا كانت دول اخلليج العربية تقع جنوبه فإن 
جماورة أخرى له ال تنتمي هلذا الفضاء اجليوستراتيجي وتقع خارج دائرة العراق، بل هي 

 ديد أو على خارج دائرة العامل العريب فيما يتعلق بتركيا وإيران وهي تعترب دائما عنصر
ليست مندجمة ضمن للنظام العريب، مث توجد دول عربية جماورة للعراق األقل عنصر منافس 

الفضاء اخلليجي، وأن كل هذه الدول كعناصر من اجلوار العراقي متباينة يف سياساا 
ذا بعد أن تناولنا تداعيات حرب اخلليج على هل و.وأهدافها اجليوستراتيجية بالنسبة للعراق

ضاء اخلليجي فسوف نتناول يف فرعني مستقلني هذه التداعيات على اجلوار العراقي غري الف
  .اخلليجي والذي نفرق فيه بني الدول ااورة العربية وغري العربية لالختالف الواضح بينهما

  

تداعيات حرب الخليج الثانية على دول الجوار :  األول المطلب 
 غير العربيةالعراقي 

 

كان حلرب  الدائرة الثانية اليت ار العراقي غري العربية هي تركيا وإيران ، ومتثلإن دول اجلو
 لدى جملس التعاون اخلليجي، ولذا فإن تداعيات  األوىلللدائرة إضافة ااخلليج تداعيات عليه

  .احلرب على دول اجلوار العراقي املباشر متفاوتة بني دولة وأخرى
لتأثري ليس كما كان الشأن بالنسبة لدول جملس  وافقد وجد اختالف يف درجات التأثر

التعاون اخلليجي اليت وإن اختلفت مواقفها، والتداعيات على كل واحدة منها وظهر نوع 
من عدم التنسيق الكامل بينها، إال أن ذلك مؤقتا ومل يدم طويال من جهة وكان اختالفا 
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ذا بصفة عامة تشات التداعيات العالقات الدولية ومل يكن اختالفا جذريا ، وهل مألوفا يف
بالنسبة هلذه الدول بصفة كبرية وذلك لكوا تؤطر عالقاا اخلارجية والدولية حتت املظلة 
األمريكية، وكانت درجات االستجابة والتفاعل مع احلدث منسقة يف إطار اإلستراتيجية 

ا تكون ظرفية ويعود مو انشقاقات فإيث إذا ما برزت بوادر اختالفات أاملتحكمة فيها حب
  .التوازن والتنسيق بفعل ذلك

ستراتيجياا اخلاصة، وقد أمكن ألخرى فإن كل دولة منها مستقلة بإ أما دول اجلوار ا
التمييز بني جمموعات خمتلفة من حيث عالقاا باإلستراتيجية األمريكية وبالنظام العراقي 

راقي واألمريكي يف نفس الوقت وهي يف القدمي، ذلك أن إيران هي األكثر عداوة للنظام الع
 بينما تركيا واألردن فإا األكثر  سوريا األكثر نفورا من النظام األمريكيمنذلك تقترب 

  .ج النظام العراقي السابق مع  وهلما يف نفس الوقت مصاحل قربا من النظام األمريكي
ل من العراق والدول إن هذا التنوع يف حتديد طبيعة العالقات بني دول اجلوار مع ك

الغربية احملتلة للعراق طرح سياسات متناقضة يف العراق بني دول اجلوار فيما بينها وبني 
الدول احملتلة وهذا ما عقد الوصول إىل حلول لالزمة وأصبح كل طرف له ممثلني له داخل 

 وهلذا إطار الصراع الواحد يف العراق وأن الصراع الداخلي أصبح  يعكس الصراع اخلارجي،
رأينا مجع املتناقضني على مائدة واحدة يف املؤمتر الدويل للعراق املعقد ببغداد، الذي اجتمعت 
فيه أمريكا وبريطانيا مع عدومها اللدودين غريان وسوريا، وممثلي األكراد مع ممثلي الدولة 

  .التركية
رجية وممثليها  للعيان أن البحث عن حل لألزمة مير عرب كل هذه األطراف اخلاوهلذا وضح
  . تداعيات حرب اخلليج على دول اجلوار هذهه بتبيان سوف نتناولهو مايف الداخل ، و

  

 تداعيات حرب الخليج على تركيا :الفرع األول 
 

لقد ارتبطت تركيا بالدولة العراقية تارخييا عرب الدولة العثمانية اليت نشأ العراق احلديث يف 
عراق والكويت يعود هلذه احلقبة وطبيعة العالقات اليت أحضاا بل أن أصل الرتاع بني ال

كانت تربط الكويت بالدولة العثمانية عرب إقليم البصرة كما بيناه سابقاً، وإضافة هلذا العامل 
 الثقايف لتوزع جزء من الشعب الكردي على جانيب احلدود اإلثينالتارخيي فهناك العامل 

لشعب العراقي ممثالً يف األقلية التركمانية العراقية التركية وكذلك تشكل جزء من ا
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والعالقات القوية واملميزة هلذه األقلية مع الدولة التركية اليت تستعمل نفوذها إلشراك هذه 
األقلية يف العملية السياسية واحللول املستقبلية يف العراق، إضافةً للعامل اجلغرايف واالقتصادي 

 عرب النهرين الدوليني %80ملياه اآلتية من تركيا بنسبة املتمثل يف االحتياجات العراقية من ا
باعتباره دولة مع العراق دجلة والفرات، اللذين مت االتفاق على كيفية استغالل مياهها 

 اليت تعترب معاهدة عينية تنطبق 1923ازن لسنة لواملصب فتركيا دولة املنبع مبوجب معاهدة 
وحسن لربوتوكول األول امللحق مبعاهدة الصداقة إضافة إىل اعليها قواعد التوارث الدويل 

 منه  أن على تركيا التزام باطالع 2 بني الدولتني الذي تنص املادة  1946اجلوار املربم سنة
  )1(العراق على أية مشاريع خاصة على النهرين جبعلها ختدم مصلحة البلدين

آلخر حمل نقاش ت هلذا السبب أو مما يعين أن العالقات بني تركيا والعراق كان
بني البلدين وأما يدخالن يف االعتبار هذه املسائل يف سياستهما دائمة مفاوضات و

 اخلارجية، وهلذا فإن تركيا ارتبطت بالشؤون الداخلية العراقية عرب متغري مسألة التركمان
ما انتهزت فرصة الضغوط الدولية على العراق وضعف دولته إلجناز واألكراد أكثر، ك

ثر على حقوق ومصلحة العراق مل يكن أن تقيمها ضخمة كسد أتاتورك تؤ سدود مشاريع
  .لو مل يكن العراق يف عني اإلعصار الغريب

إن جممل هذه العوامل جعلت تركيا تراقب عن قرب التطورات احلاصلة يف العراق 
الحتاد باعتبارها قوة إقليمية مهمة يف املنطقة عضو يف حلف الناتو وتطمح لتكون عضوا يف ا

  .  األورويب
تعتمد املواقف التركية مما حيدث يف العراق بالدرجة األوىل على التركيبة البشرية املتنوعة 
يف العراق وامتداداا يف تركيا فيما يتعلق باألكراد أوالً والتركمان وحىت الشيعة، أما العوامل 

  .ية والسياسية فإا تأيت يف مراتب تالاالقتصادية واألمنية
ذا قيل أن أخطر تداعيات حرب اخلليج على تركيا هو يف النتائج اليت متخضت عن وهل

وري هذه احلرب على الشأن الداخلي العراقي من تقسيم طائفي أخذ الشكل القانوين والدست
تيح لألكراد أن حيولوا نظام احلكم الذايت الذي كانوا يتمتعون فيما يعرف بالنظام الفدرايل ي

 منه كثرياً وتراقب تطوراته  الرئيس صدام والذي كانت تركيا مرتعجةبه خالل فترة حكم
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 يف الدستور العراقي فهذا ما لك إىل دولة يف إطار فيدرايل تقررن يتحول ذ، لكن أبعن كث
ترفضه تركيا بصفة قطعية ومتنع أنقرة حدوثه بكل ما أوتيت من قوة نظرا ملا محله ذلك من 

 مليون لالنفصال 12ري املناخ ألكراد تركيا البالغ عددهم ديدات حقيقية على أمنها بتوف
  .عن تركيا واالنضمام للدولة الكردية اجلديدة ودخول تركيا يف حرب أهلية

 قانون  إن املوقف التركي من هذه التداعيات مل يقف عند جمرد رفض ما مت إقراره يف
ة بأي قوات عند غزو اركلة ورفضها املشإدارة الدولة وبعده الدستور العراقي من املسأ

ت استعمال أراضيها لعملية الغزو ومل تقدم أي تسهيالت عسكرية بسيطة العراق بل منع
هات اإلسالمية املعادي للخطط ذي التوج بعد إن رفض الربملان التركي )1(ليس هلا تأثري كبري
 ذلك، بل و مشاركة قوات تركية يفاألراضي التركية يف عملية الغزو أاألمريكية استعمال 

ءم مع إن الساسة األتراك أصبحوا يتدخلون بشكل مباشر يف شؤون الدولة العراقية مبا يتال
ور بل اق وبعض مناطقه األخرى يف حالة شغترك مشال العراحملافظة على مصاحلها ومل ي

رت العراقية وايارها فيما بعد ، فحذ الفراغ الذي تركه ضعف الدولة تركيا ملألتدخلت 
عرب  تغيري التوزيع القومي لسكان منطقة كركور بطرد السكان المغبةلعراق من أكراد ا

تشكل سندا (راد على الثروة النفطية الكبرية املوجودة ا والتركمان منها واستحواذ األك
 األركان ر رئيس هيئةكردية، فقد حذ دولة  يف إطار حماوالم الدائمة إقامة هلم)اقتصادي

لتدخل العسكري با من ذلك وهدد 2004سنة "لكر باسوغإ"ل للجيش التركي اجلنرا
ما اعتربته تدخال يف وذلك .وقد استنكرت القيادات الكردية العراقية املباشر يف هذه احلالة،

شؤوم وهلذا مت رفض إرسال قوات تركية مشال العراق من طرف الرئيس العراقي جالل 
تاح ت حىت ال 1546 جملس األمن رقم طالباين ورئيس الوزراء إياد عالوي طبقا لقرار

 ةقليأ كما وان العنصر التركماين يف العراق ك)2(للتدخل التركي يف الشؤون العراقية الفرصة 
وجد نوع من احلماية التركية اليت عارضت قيام القوات األمريكية قصف مدينة تلعفر 

                                                           
   .198ص–املرجع السابق –جيف سيمونز  )1(
 لندن –مركز اخلليج للدراسات اإلستراتيجية " تداعيات التواجد األمريكي يف العراق على دول اجلوار"حممد السعيد إدريس  )2(
  .15 ص 2005مارس –
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 األكراد ءهم منها واستيال بل اعتربت ذلك يساهم يف جري)1(احلدودية اليت يقطنها التركمان
  .عليها

وقد وصل املوقف التركي إىل حد التأثري على التعاون مع أمريكا يف العراق الذي وصفه 
فر ، وقد أرسلت بان ذلك مرهون باالستقرار يف تلع"عبد اهللا غول"وزير اخلارجية التركي

زيع هذه مني تو املدينة مصحوبة بقوات عسكرية لتأتركيا مساعدات إنسانية ألهلي
  .17/09/2004املساعدات على السكان التركمان بتاريخ 

رفضا إعادة ب تراقب بقلق كبري وضعية مدينيت كركوك وتلعفر أصبحتوهلذا فان تركيا 
  .التوزيع السكاين الطائفي ما

ويف نفس الوقت فان اخلوف ليس من إقامة دولة كردية يف الشمال العراقي بتحالف 
 موالية إليران خيشى )2(عهم، فان إقامة دولة شيعية يف اجلنوب العراقيأكراد إيران وتركيا م

 اميول سياسية لشيعة اجلنوب الشرقي التركي لالنضمام هلذأيضا الحتمال نشوء منه 
  .التحالف وما يشكله ذلك من خطورة على تفتيت الوحدة التركية

 سياسات هجومية إن املخاوف التركية من تداعيات حرب اخلليج عليها جعلتها تتبىن
 مواقع جديدة هلا يف العراق من خالل سياسات سكانية فقد ثبت أا قامت مبحاولة دالجيا

وإغراءهم باملال لتغيري " البيات"ة ريمع شيوخ العشائر العربية املنتشرة يف مشال العراق مثل عش
اق بإرسال عدد مع العرتركية، وكذلك تكشف معامالا التجارية تهم من العربية إىل اليقوم

وكذلك متوين كبري من الشركات للتكفل بتمويل السوق العراقي مبختلف املنتجات التركية، 
رفض اجليش األمريكي بواسطة شركات النقل التركية وقد قابلت احلكومة العراقية ذلك ب

 تأشريات على رجال األعمال تفرضبأن طلبات تركية ملقايضة سلعها بالبترول العراقي، 
  .مدبرة أحيانا من حكومة كردستاناك بل وقع األتراك يف عمليات اختطاف األتر

ومن جانب آخر كان للتدخل أالستخبارايت اإلسرائيلي يف مشال العراق والدخول يف 
عالقات جد متقدمة بني األكراد وإسرائيل حلث ومتكني األكراد من إقامة دولتهم املستقلة 

إلقليم الكردي لوصول إسرائيل للبترول املوجود واالستحواذ على مدينة كركوك وضمها ل
                                                           

يصدرها – 2005 جويلية 317جملة املستقبل العريب " العراق إىل أين؟: وما قبل السالم ما بعد احلرب" هانز فون سبونيك 4
  .43ص-بريوت–مركز دراسات الوحدة العربية 

(2)- Marion Farouk –sluglett et Peter sluglett «  l’rak et le nouvel ordre mondial »  
in/la  revue la pensée n°  285 janvier 1992 paris p :24. 
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صل إىل موانئ حيفا، مما يعين االستغناء عن ة وإعادة تشغيل أنبوب نفطي قدمي يذه املنطق
خطوط نقل البترول العراقي عرب تركيا وما ميثله ذلك من خسارة اقتصادية هلا، فان ذلك 

ائيلية إذ استطاع رئيس احلكومة اإلسر كانت له تداعيات على تدهور العالقات التركية
التركية ذي التوجهات اإلسالمية إقناع قادة اجليش التركي باخلطر الذي متثله إسرائيل على 
تركيا من خالل تعاوا مع أكراد العراق، وهكذا طرح السياسيون يف إسرائيل سؤاال يتعلق 

عن التحالف القدمي مع ن يكون أكثر نفعا هلم التعامل مع أكراد العراق نة بني أباملواز
  )1(.انقره

فهذه التداعيات املتالحقة قد جتعل إسرائيل تفك ذلك العقد الذي يربطها مع تركيا لصاحل 
بناء عالقات إستراتيجية مع األكراد ملواجهة شيعة العراق الذين يكونون عضدا إليران العدو 

    )2(.اللدود إلسرائيل
ض العراقية عرب سوريا على األرإسرائيل و إيران وري مباشرة بني وعندئذ تصبح املواجهة غ

ن العراق من هذا اجلانب سوف يكون ة والسنة مما يعين أالدولة الشيعيالدولة الكردية و
تكا إن مل يتم إجياد حلول هلذه التداعيات على خمتلف الدول  اشد فعنفا لعمليات مسرح

لف الطوائف إلجياد حلول هلذه وهو ما يتطلب جلوس دول اجلوار على مائدة واحدة مع خمت
  .اإلشكاليات اخلطرية 

يف صاحل املوقف الذي يرفض إقامة نظام فيدرايل من الواضح أن التداعيات على تركيا هي 
 التوازن عادةإلث القدمي بصورة مزينة  العراق والعودة به إىل نظام البع يفساس طائفةأعلى 
ي جهة أكثر من والئهم ألذين هلم الوالء للعراق ود وإعادة االعتبار للسنة يف العراق الاملفق

  .خارجية
إن الصورة النهائية للوضع التركي يف العراق بعد االحتالل واإلطاحة بنظام صدام حسني  

يعطي انطباعا بأن تداعيات حرب اخلليج الثانية أحيت طموح األتراك القدمي بأن هلم مكانة 
 اإلمرباطورية التركية مرة أخرى بينما الوجود للعودة ملنابعجغرافية دائمة يف املنطقة، 

                                                           
    21 ص- املرجع السابق- حممد السعيد إدريس/ د- )1(
 دار العبيكان،" الواليات املتحدة سياسة  اللويب اإلسرائيلي و-ا املختطفةأمريك ": و ألت–مريشا وستيف إم - جون جي-  )2(

  .142ص . 2006الرياض 
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 يد الناشئ بعد احلرب يف العراق نبهن الوضع اجلد، مما يعين أ)1(األمريكي هو ظاهرة طارئة
مكانية استعادة يعص املناطق من العراق مت اقتطاعها من طرف بريطانيا عقب إتركيا إىل 

ملناطق غنية بالنفط خاصة يف كركوك استسالم اإلمرباطورية العثمانية، السيما وان هذه ا
واملوصل، وان احلجة اليت تتمسك ا تركيا واملتعلقة برفض إنشاء دولة تركية ليست هي 
السبب الوحيد، وهلذا أصبح من الثوابت يف املمارسات التركية هو التواجد العسكري الدائم 

 لذلك، مما جعل تيحت لتركيا فرصةق والذي يتوسع بصفة دائمة كلما أيف مشال العرا
ظيم احتالهلا العسكري الدائم للمنطقة البعض يصف ذلك بأنه أصبح لتركيا حافزا قويا لتن

 وبطبيعة احلال فان ذلك ال )2(يةمين على حدودها ميتد داخل األراضي العراقوإنشاء حزام أ
جع ن إستراتيجيو أمريكا اكتشفوا ترا النظر، أل،األمريكيميكن إن حيدث إال بغض الطرف 

أمهية تركيا بالنسبة إلستراجتيتهم بعد إن أصبح العراق يف يدهم فمواالة تركيا ألمريكا مل 
،خاصة وان تركيا تسعى لالنضمام لالحتاد األورويب فتفقد بذلك حرية )3(تصبح ضرورية 

قرارها يف إن تكون عنصرا من عناصر اإلستراتيجية األمريكية، بل تصبح بذلك عنصرا 
  .من مكونات اإلستراتيجية األوروبيةداخليا ومكونا 

ولعل لتركيا استشعرت ذلك منذ بدايات احلرب اليت ظهر خالهلا سوء التفاهم األمريكي 
األورويب، فاحنازت بذكاء للموقف الذي يدعم مستقبلها مع االحتاد األورويب باالبتعاد قدر 

 ال حمالة وان ذلك يفقدها ن احتالل العراق واقعألا رأت أاإلمكان عن املواقف األمريكية 
وقع عندما رفض ممكانتها اإلستراتيجية لدى أمريكا، وهلذا فانه ميكن القول أا أحسنت الت

ىل يف تركيا املعروفة بسيطرة املؤسسة وأراجها للخطة األمريكية يف سابقة برملاا استد
 يقف يف وجه السلطة نا، فكيف أصبح باإلمكان للربملان أالعسكرية على احلياة السياسية فيه

العسكرية القوية لو مل يكن ذلك مدروسا حبسابات دقيقة لفائدة املصاحل اإلستراتيجية 
التركية وكان يف ذلك اكرب ضرر للعالقات األمريكية واإلسرائيلية مع تركيا اليت حتملت 

                                                           

  .190املرجع السابق ، ص :  حممد وهيب / د- )1(
ـ مكتبة مدبويل القاهرة، دون سنة نشر، ص "وتداعيات حرب اخلليج.. العراق املغبون" : أمحد كمال شعت– د -  )2(

287.  
  .200املرجع السابق ، ص :  جيف  سيمونز-  )3(
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طاط بعض النتائج االقتصادية الضارة هلا كهبوط األسواق املالية التركية بصفة حادة واحن
  .عملتها وقيمة أسهم شركاا مؤقتا

  
  

  

 :تداعيات حرب الخليج على إيران : الفرع الثاني
 

بقدر ما كان العنصر السكاين لألكراد والتركمان إىل حد ما حامساً يف حتديد تداعيات 
حرب اخلليج على تركيا، فإن العنصر السكاين للشيعة يف العراق له ثقل أكرب يف حتديد 

 اخلليج على إيران ويف املنطقة بصفة عامة خاصة يف بعض دول اخلليج تداعيات حرب
كالبحرين والسعودية وظهرت إيران املنتصر األكرب يف هذه احلرب دون أن تشارك فيها عند 
ية اندالعها لكنها بقت تراقب نتائجها ويف اللحظة املناسبة تدخلت إيران يف الساحة العراق

كوين دولتهم يف اجلنوب وما ميثله ذلك من أمهية للدولة تالداخلية عرب تدعيم الشيعة ل
اإليرانية يف مواجهة خصومها يف دول اخلليج خاصة، إذ مل تعد بذلك إيران الدولة الشيعية 

ضعف تابعة هلا، وإن ذلك يالوحيدة يف املنطقة بل سوف تعزز بدولة ثانية يف العراق 
مطالب الشيعة فيها إىل درجة املطالبة  أن يرتفع سقف ختشىخصومها يف دول اخلليج اليت 

  .بنوع من احلكم الذايت يف هذه الدول وما ميثله ذلك من تآكل لسلطاا املطلقة
إن حكمة النظام السياسي يف إيران يف إدارة أزمة اخلليج بابتعاده عن النظام العراقي بنفس 

ى حرب اخلليج بأقصالقدر الذي ابتعد فيه عن دول التحالف ضد العراق جعله يستفيد من 
  :ه حلد اآلن من خالل النتائج التاليةقدر ممكن فعظم تداعيات احلرب لصاحل

 ففيما يتعلق بالربنامج النووي اإليراين الذي بدأت الشكوك حتوم حوله وحماوالت -
حرب احللفاء على العراق خففت أن  إال 2002الغرب ملراقبته بشدة وعن قرب منذ سنة 

مل يعد االنشغال بالربنامج النووي اإليراين بنفس القدر من احلزم الضغوط على إيران و
 أن تنجز أشواطاً كبرية يف برناجمها 2007 إىل غاية 2002والصرامة فاستطاعت إيران منذ 

فة الثانية اليت بدأت نووي خالل العاصالنووي وهو األمر الذي ميكنها من إدارة امللف ال
 2007 جناد يف بداية يا كما أعلن رئيسها أمحد مبوقف الطرف القوي أل2006بنهاية 

أن إيران دخلت النادي النووي وأن موجات العقوبات األوىل والثانية املسلطة على إيران من 
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جملس األمن اكتشف الغرب أنه قد فات أواا ومل تعد مؤثرة على إيران بالقدر الذي يعطل 
 يف آخر عهدته يقبل باألمر "جاك شرياك"طموحاا النووية وهذا ما جعل الرئيس الفرنسي 

الواقع ويصرح بأنه ال ينبغي املبالغة يف اخلوف من امتالك إيران السالح النووي، وأنه لذلك 
مل يصبح بوسع أمريكا وبريطانيا وسائل الدول الغربية أن يوقفوا الطموحات النووية اإليرانية 

قة العدوان العسكري أو مبعىن آخر إعالن بإجراءات العقوبات األممية، ومل يبقى هلم سوى ور
احلرب وهو خيار أصبح شبه مستحيل بعد التجربة املريرة حلرب العراق، وقد تكتشف 

األكثر محاسة هلذا اخليار أنه ليس بوسعها القيام بذلك، نظرا لضعف " بلري" أمريكا وبريطانيا 
ر هذه احلرب وكذلك حجتهم يف العراق اليت اكتشفت بعد غزوه واحلجم الكارثي آلثا

ثل هذه احلرب سواء على املستوى الرمسي أو الشعيب، ملللمعارضة الشديدة لكل دول العامل 
مما يعين استحالة احلصول على قرار بذلك من جملس األمن هذا إذا ما أضفنا أن املوقف 

 ا بذلك نتيجة املعارضة القويةمالسياسي والدستوري للرئيسني بوش وبليري ال يسمح هل
لعراق خاصة بعدما اتضحت نتيجة التصويت على امليزانية احلربية يف يف اازفتهما اخلائبة 

جملس الشيوخ األمريكي الذي ربط ختصيص اعتمادات مالية للجيش بشرط جدولة انسحابه 
، وكان هذا التصويت ليس من طرف الدميقراطيني 2008من العراق يف أجل أقصاه مارس 

جلمهوريني أيضاً مما يعين أن حزب الرئيس أصبح غري مقتنع باحلرب فقط بل حىت من بعض ا
 حرب جديدة على إيران بدون حوافز اقتصادية أو سياسية مثل نبش بالنايف العراق فما 

القضاء على اإلرهاب اإلسالمي أو السيطرة على النفط اإليراين، ذلك أن إيران تأت بنفسها 
  .عن حركة الطالبان والقاعدة

ن ى من يرغب يف مواجهة إيران سوى إسرائيل اليت اكتشفت بعد حرب لبناومل يبق
غري التدخل املباشر ألمريكا إىل جانبها فإا لن تستطيع التأثري أو هزمية  أنه ب2006لصائفة 

إيران ذلك أن إيران قامت حبرب لبنان كنوع من التدريب الرياضي فهي شاركت يف هذه 
ة بالفريق األومليب وليس بفريق احملترفني من بلغة الرياضعترب احلرب بواسطة حزب اهللا الذي ي

اجليش ونوعية السالح املستعمل واستطاعت أن تنتصر على إسرائيل فكسرت عذريتها 
احلربية ألول مرة يف تاريخ الصراع بني إسرائيل مع جرياا إىل درجة أن صرح وزير حربيتها 

  .أا احلرب األوىل اليت ختوضها إسرائيل
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إن املكاسب اإليرانية من حرب اخلليج الثانية مل تكن سياسية فقط بل كانت كذلك 
إقليمية يف مواجهة العراق الذي سلم بكل املطالب اإليرانية عندما اعترف العراق يف رسالة 

ل املشاكل بني البلدين حول احلدود عند حل كأساس 1975 باتفاقية اجلزائر 15/08/1990
   .)1(شط العرب
لعراق بإجراء ختطيط ائي حلدوده الربية مع إيران بناءا على بروتوكول األستانة فقبل ا
ديد احلدود النهرية وفق ، وكذلك حت1914ختطيط احلدود لعام  حماضر جلنة و1913لعام 

   )2(. وااللتزام بإجراء رقابة على احلدود املشتركة" Talweg"خط مسار املالحة 
 بغزو الكويت ورؤيته إليرانية ؟ بعد جمازفة العراقالب افلم هذا التسليم العراقي باملط

أراد تأمني حدوده الشرقية مع إيران ف الدولية اجلنوبية هحدودعلى للقوات الدولية املرابطة 
صار االقتصادي ا إليران و كذلك رغبة منه فتح طوق احلبسحب قواته منها وتسليمه

  .املفروض عليه مبوجب قرارات جملس األمن 
إيران على املسائل اإلقليمية بل مست كذلك اجلوانب لصاحل توقف النتائج اإلجيابية ومل ت

يض نقص النفط العراقي يف نفط وزيادة اإلنتاج اإليراين لتعواالقتصادية بفعل ارتفاع أسعار ال
السوق الدولية،إذ مكن ذلك إيران من إعداد خطة مخسيه إلعادة اعمار ما هدمته حرب 

عراق وكذلك االنطالق يف تطوير كافة اجلوانب االجتماعية و العسكرية الثمانينات مع ال
 التعاون التقين مع الدول األوربية وروسيا والصني خاصة يف جمال الطاقة النووية فمن هنا بدأ

ها بكفاءة  مليون دوالر يوميا استغلت35إذ بلغت مدا خيل البترول اإليراين يف هذه الفترة 
اقتصادها ومؤسساا اإلنتاجية فتمكنت من الوصول إىل مرحلة عادة هيكلة عالية يف إ

  . االكتفاء الذايت يف كثري من ااالت 
ويف اال السياسي مع دول اجلوار اخلليجية لقد استغلت إيران ضعف مركز هذه الدول 

دمي صدام حسني الذي مت حتريضه عليها من بعد اجتياح الكويت من طرف الصديق الق

                                                           
  .221املرجع السابق، ص: حممود وهيب السيد.  د )1(
 اإليرانية احلدودية -اخلالفات العراقية"  أنظر يف تفاصيل أكثر حول اخلالفات العراقية، اإليرانية مقال للدكتور سيار اجلميل )2(

  " واإلقليمية
  92، 63، ص1996، مركز دراسات الوحدة العربية بريوت  1996، أفريل 206جملة املستقبل العريب عدد 

  .94، نفس املرجع السابق، ص"اخلالفات احلدودية واإلقليمية بني العرب واإليرانيني"زادة حتت عنوان :  بريوز جمتهد-ومقال د
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ست بعقدة الذنب اجتاه إيران فتم نتيجة ذلك كسر حاجز اخلليجية اليت حطرف الدول 
 واإلطاحة بالشاه )1(العزلة اإلقليمية الذي مت فرضه على إيران عقب جناح الثورة اإلسالمية 

ية للدفاع عن امن اخلليج  طرحت نفسها بديال عن القوى الدولية األجنبإىل درجة اا
إن العراق هو حامي اجلناح الشرقي البعض ما كان يتصور  النفطية وإا ليس كوموارده

  .  ملنطقة اخلليج بغد ما وقع منه من خديعة للكويت بغزوها
 كبديل للعراق وللقوى األجنبية وأنإن إيران بدأت تطرح نفسها لدى الدول اخلليجية 

طقة خاصة نيف امليشكل تأمينا هلا من خماطر الربامج النووية املوجودة برناجمها النووي 
 نواة للربنامج النووي  باكستان النووية يكون ذلك ميالدالتنسيق معإسرائيل واهلند وانه ب

اإلسالمي الذي يدخل يف إعادة التوازن مليزان الرعب النووي بني الدول اإلسالمية مبا فيها 
صة الدول اخلليجية والعربية وغريها من الدول غري اإلسالمية يف إطار صراع احلضارات،خا

اليت إحدى دوله القوية يف مشال إفريقيا من طرف  و بربامج أخرى يف اخلليج أإذا ما دعم
  .ذلكلتسعى 

يران مل تكن غائبة عن ذهن اليت متخضت عن حرب اخلليج لصاحل إإن هذه التداعيات 
لكنهم مل يستطيعوا احليلولة دوا،وذلك الن الشيعة يف العراق رغم  ي أمريكا،ياستراتيج
بيتهم السكانية سيفرضون مجهورية م بأغلع املرجعات الدينية اإليرانية فإفات املذهبية ماخلال
ن احملصالت النهاية حتت النفوذ اإليراين،أي أعون يف يقإيران أي أم سفلك سالمية تسري يف إ

النهائية هلذه احلرب تسفر عن قوة إيرانية بال رادع يف األجل الطويل وهو ما جعل أمريكا 
ك السنة داخل العملية السياسية حىت ولو يشاركوا يف دخل يف العملية االنتخابية بإشراتت

االنتخابات مما جعل املسلك األمريكي غريبا عن اهلدف املعلن بإدخال أساليب احلكم 
فكشف ذلك زيف املبادئ اليت تنادي ا أمريكا يف إطار سياستها  الدميقراطي للمنطقة،
صالت السياسية يف املنطقة أكثر من اهتمامها بالكيفية اليت تأيت تم باحملالشرق أوسطية ألا 

  ).)2ا هذه احملصلة

                                                           
- الكويت–جملة العلوم االجتماعية "-مقارنة حتليلية–تركيا وإيران وكارثة أزمة اخلليج الثانية "نازيل معوض امحد :د )1(

  .111ص -1/2العدد-1991
ضمن كتاب االحتالل األمريكي للعراق صورة وصائبه،  "البحث عن توازن جتاه إيران:مستقبل العراق"جورج فريدمان )2(

  .164املرجع السابق ص
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ن النتيجة واحملصلة السياسية يف ئج االنتخابات يف فلسطني ما دام أوهلذا رفضت أمريكا نتا
 صاحلحىت ولو كانت هلم األغلبية لة يف العراق الشيعم أظافر يتقلوأا تعمل على غري صاحلها 

 على مصر استعجاهلا يف تعديل عترضاشتراك السنة حىت ولو قاطعوا االنتخابات وال ت
  .دة احلكم فيها س نيياإلسالمالدستور بطريقة غري دميقراطية ما دام ذلك يضمن عدم تبوء 

 رائحة الفضائح كشفتها فخاخ الدميقراطية أنوهلذا فان من تداعيات حرب اخلليج 
 وولازن جتاه إيران يف املنطقة حىت وان أمريكا أصبحت تبحث عن تواألمريكية يف العراق 

تلهي إيران ل حتت عنوان الربنامج النووي بعمل عسكري قوي  ذلك ديد إيراناستدعى
للتفرع عن حصد نتائج حرب اخلليج لصاحلها وقد تؤدي هذه اللعبة لألسف حلرب خليج 

  .ن تنتهيال تريد أ اليت رابعة يف إطار الطبيعة السرطانية حلروب اخلليج
زمة عند اخلروج واجبا عليها اخلروج منه بل هي ملإن أمريكا املتورطة يف العراق مل يصبح 

 االضطالع مبهمة إقرار األمن لدول اخلليج اليت تراهن عليها دائما لضمان استمرار وبعده
مة للمنافسة بني الدول نطقة وهلذا فانه يتعني على اإلدارة األمريكية إدارة منتظاملوجودها يف 
لعراق يف إطار توازن تقرييب للمصاحل لتجنب االنتصار الساحق موعة من حول اااورة 

املصاحل على جمموعة أخرى وهو ما يعين بالدرجة األوىل إيران ألا هي اليت حققت انتصارا 
ارة أمريكا  وهلذا ومن هذا الباب يطرح أيضا التساؤل حول سورة إد)1(ساحقا يف العراق

إلختالل التوازن بني القوي املتنافسة داخل العراق؟واجلواب عند الكثريين أن على أمريكا أال 
ن  أل)2(تعقد الرتاع أكثر مما حتتمل املنطقة ذلك أن دول اخلليج ترفض حربا إضافية مع إيران
 وهلذامن شأن ذلك أن يضرب استقرار كل الدول ويعيد املنطقة برمتها إىل نقطة الصفر،

ن تنفجر على كة االنفجار وخياف أ قنبلة وشيصنعميكن تشبيه وضعية أمريكا يف العراق مبن 
ليها حىت يبطل مفعوهلا بسالم ع فظن حيا فيكون واجبا عليه أحاملها وعلى من هم جبوارها،

  .وإال هلك اجلميع

                                                           
-مؤسسة األهرام– 2006افريل– 164عدد-جملة السياسة الدولية"امن اخلليج يف السياسة األمريكية"اشرف حممد كشك)1(

  .173ص–القاهرة 
-املرجع السابق–اخلليج حتديات املستقبل –ضمن كتاب "تأثري الربنامج النووي اإليراين يف امن اخلليج "جيفري كبمب  )2(
  .251ص
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 فيما يتعلق " هاملتون- ركبي"ن التوصيات املهمة اليت تضمنها تقرير أوهلذا ميكن القول 
بضرورة االهتمام الشديد ملسالة اجلوار خاصة مع إيران وسوريا إىل درجة انه اعترب ذلك 

 وانه رغم الطابع االستشاري ،احلوار والتعاون حتمية جيب على إدارة الرئيس بوش التقيد ا
ال مع إذا أوقفت ختصيب اليورانيوم و ذا التقرير ورفض الرئيس بوش التعاطي مع إيران إالهل

توصيات تقرير ببكر  إال انه يف النهاية مت قبول )1(سوريا إال إذا أوقفت دعم اإلرهاب
هاملتون فيما يتعلق ذه النقطة فتمت دعوا ملؤمتر بغداد،وبذلك مت إشراك إيران يف اآللية 

  .)2(نسحاب أمريكي مرتقبلتهدئة الوضع يف العراق متهيدا إلاإلقليمية 
رانية يعين وجود من السيطرة اإليللحد ياسي متوازن يف العراق ام سالتمكني لنظإن 

امل مع كافة جرياا مبا فيها إيران وفق مقتضيات السيادة واالستقالل حكومة عراقية تتع
اجلديد إعادة تنظيم وتسليح ن يستطيع اجليش العراقي  حتت املظلة األمريكية إىل غاية أوهذا
ن تستعمل إيران برناجمها أوهلذا فانه يستبعد  رة،ودولة جمالضمان محاية الدولة من أية نفسه 
ن ي لتهديد جرياا وخاصة العراق على املدى القريب واملتوسط ألن من شأن ذلك أالنوو

يقوي التواجد األمريكي على حدودها مع العراق غربا وأفغانستان شرقا وتركمنستان مشاال 
يران بعدم التهديد بربناجمها النووي دول ودول اخلليج جنوبا،فلذلك يوجد حافز ذايت إل

 نووية هو محاية نفسها من أي عدوان ةاجلوار خاصة العراق،وان يكون هدفها من امتالك قو
خارجي السيما من إسرائيل وأمريكا وحرمان الدولتان من إمكانية اللجوء إىل خيار غزوها 

كية دد ة عسكرية أمرين ضد أي مغامرغزو العراق وتشكيل قوة ردع ذات شأعلى غرار 
احملتشمة حتفظاا دول اخلليج بذلك وهلذا مل تكن بعض وقد اقتنعت  ،مباشرة النظام اإليراين

  .حول الربنامج النووي اإليراين إال ألسباب بيئية وليس عسكرية أو حربية
ر فالربنامج النووي اإليراين الذي برز يف خضم حرب اخلليج الثانية البد من إدماجه كعنص
جديد يف اإلستراجتية املتعلقة باملنطقة وان ضبط النفس الكبري الذي عرف على إيران وتفهم 

ضي إىل إقامة نظام امن حقيقي للمنطقة وخوفهم على مستقبل املنطقة سوف يفدول اخلليج 
ن يقام إال يف ظل إميان دول جملس التعاون اخلليجي والعراق أقادر على الصمود ال ميكن 

                                                           
   .2006 ديسمرب 8عدد –درة يف لندن جريدة احلياة الصا )1(
– 2007 جانفي 167عدد -جملة السياسة الدولية"رؤية واقعية ومستقبل جمهول..تقرير ببكر هاملتون "خليل العناين  )2(

   .152ص–القاهرة -الصادرة عن مؤسسة األهرام
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كانة متكافئة حلماية مصاحلها مما يتيح إليران كسر العزلة اليت عانت مبا تتمتع مجيعا وإيران أ
منها طيلة املدة السابقة على حرب اخلليج الثانية ألا تصبح مندجمة يف البنية األمنية اإلقليمية 
 )1(أكثر وان تداعيات حرب اخلليج بينت انه ال ميكن إقامة نظام امن إقليمي يف غياب إيران

،وهذا ما يشكل انتصارا أخر إليران يف املنطقة حىت على ضوء متطلبات حتقيق توازن طائفي 
كم حجمهم داخل مؤسسات الدولة العراقية اجلديدة حيث ال تكون الغلبة للشيعة حب

 الداخلي العراقي قد يوفر السكاين وهلذا أمكن اإلستنتاج أن حتديد دور إيران يف الشأن
قترح أعادة صياغة الدستور هو ما جعل تقرير يبكر هاملتون يلعراق  لعدم جتزئة اةضمان

ن العوامل اخلارجية هي اليت رالية املقيتة ،وهذا يؤكد فرضية أالعراقي وإلغاء فكرة الفد
  .أصبحت تتحكم يف الشأن الداخلي العراقي مستقبال

 بني )2(تناقضةنفسها عند بداية احلرب مع العراق يف مآزق اخليارات املإيران قد وجدت ل
الرغبة يف اإلطاحة بعدوها اللدود النظام العراقي برئاسة صدام حسني وبني عدوها األخر 
الشيطان األكرب أمريكا اليت حتقق اهلدف السابق إليران على يدها وهو ما مل تكن إيران 

شيعية اليت راغبة فيه ألا يف كال احلالتني جتد نفسها أمام نفس العائق للتواصل مع الطائفة ال
  . سكان العراق من60متثل أكثر من 

مكان الصدارة إلدارة الشيعيني لكن تبوء حزب الدعوة والس األعلى للثورة اإلسالمية 
الدولة العراقية أتاح هلا فرصة مل تكن منتظرة ،بل إن ذلك قلب املوازين إذ جعل أمريكا عند 

ا ن عند بداية احلرب ،فأصبحت أمريكانتهاء احلرب يف نفس املأزق الذي كانت عليه إيرا
ران أم تنقلب احلكم يف العراق للشيعة حلفاء إيسدة ن تسلم أمام مأزق اخليارات املتناقضة أ

  حلفاء املقاومة العراقية ؟عليهم لصاحل السنة 
إن مركز الدولة احملتلة الذي أصبحت عليه العراق جعل إيران أمام التهديد املباشر ألمريكا 

ف الواجهة الشرقية حلدود إيران أمام نفس التهديد من جهة أفغانستان مما جعل بعد انكشا
االنطباع السائد بأن حروب أمريكا على اإلرهاب هدفها حماصرة إيران وجعلها املتهم األول 

غري أن إيران استطاعت أن تواجه ، وإجياد مواقع لإلحتكاك املباشر معها يف هذه التهديدات
                                                           

-املرجع السابق–ديات املستقبل حت:اخلليج –ضمن كتاب "سياسات ايران االقليمية،وجهات نظر غربية"جري ولد جرين  )1(
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فاستفادت والقاعدة لنظام صدام حسني و الطالبان اداا الشديدة ار معهذه التهديدات بإظه
ضغط احملافظون اجلدد يف امها مبلف تدعيم اإلرهاب العاملي رغم من ذلك فيما يتعلق با

حترير إيران . املعركة األكرب"أمريكا ألجل مد هليب احلرب إىل إيران يف إطار ما أطلقوا عليه 
الذي كشف فيه " انترابرايزأمريكا " خالل املؤمتر الذي عقده معهد من" مستقبل إيران "أو "

قبلة مع إيران، بقوله إن إيران تفاصيل املعركة امل" سام برونياك"اجلمهوري احملافظ السيناتور 
ستحرص على االستفادة من سقوط النظام العراقي لكي تبسط سيطرا ومتد إمرباطوريتها 

 وهلذا يتعني حماصرا )1(ل من العراق وأفغانستان ودول اخلليج الشيعية مبساندة الشيعة يف ك
من هذه اجلهات كافة للحد من استفادا من الوضع املمتاز الذي آل إليران بعد احتالل 

  .   العراق وأفغانستان وضرب الطائفة السنية فيهما
 إيران ج النووي بإظهار إيران من خالل ملف الربناموهذا ما يفسر ضغط أمريكا على

 اليت 1968 النووي لسنة احلضررقت التزامات دولية تفرضها عليها معاهدة على أا خ
 الذرية تفرض على إيران التعاون التام مع عمليات التفتيش اليت جتريها الوكالة الدولية للطاقة

ر من طرف جملس أمن يف إطار الباب السابع مليثاق األمم وإال فإا ستتعرض لعقوبة حظ
اإلضايف ملعاهدة حدة، خاصة وقد تزامن ذلك مع رفض إيران التوقيع على الربوتوكول املت

  . بتحسني عمليات التفتيشحظر األسلحة النووية الذي يسمح
غري أن إيران هنا كذلك استطاعت إىل حد ما إجياد نوع من التوازن لصاحلها من خالل 

اقة الذرية اليت حتسم هل أن الربنامج نتائج عمليات التفتيش واملراقبة للوكالة الدولية للط
النووي اإليراين يهدف إىل تطوير أسلحة نووية أم ال؟ فوظفت إيران هذه الشكوك لصاحلها 

عراق بتأكيد عدم وجود المن خالل املقارنة مع النتائج السلبية اليت مت التوصل إليها يف 
صاحلها مع مقاربة أخرى أسلحة دمار شامل لدى العراق بل أن إيران فسرت هذه الشكوك ل

عن  أفصح مسئولون إسرائيليون كبار لربناجمها النووي مع الربنامج النووي اإلسرائيلي الذي
 حرب مععن برناجمها النووي وقد تزامن دفاع إيران امتالك بالدهم للسالح النووي، 

ين يف  بني حزب اهللا الشيعي يف جنوب لبنان وإسرائيل، فتعزز املوقف اإليرا2006صائفة 
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لتحذيرات ل بالنظر إىل فقدان إسرائيل السند املعنوي والدعم األخالقي )1(هذا السياق 
 من امتالك إيران أسلحة نووية، وهو ما جعل املوقف األورويب خاصة يةسرائيلاإلواألمريكية 

بأن امتالك إيران " جاك شرياك"يلني لصاحل إيران عندما كشف الرئيس الفرنسي السابق 
ليت تلوح حبرب جديدة يف املنطقة لنووي ليس بالشيء اخلطري كما تصوره أمريكا اللسالح ا

   .وتبعته يف ذلك املستشارة األملانية مريكل
وهكذا استطاعت إيران تفكيك كثري من القنابل املوقوتة اليت وضعت يف مسارات 

انية  اخلمسة سياساا اإلقليمية السيما يف العراق، وقد كشفت أزمة جنود البحرية الربيط
عشر احملتجزين يف إيران أا قادرة على التحرك يف العراق لصاحلها يف نفس اليوم الذي أطلق 

وأمريكيني يف مناطق شيعية   متت عمليات قتل جلنود بريطانيني بالبصرة،فيه صراح البحارة
اقية من خالل عمليات املقاومة العرللضغط على الطرف الذي كان يتفاوض مع إيران سرياً 

ولكسب الرأي العام الغريب والربيطاين بصفة خاصة بعملية إطالق سراح البحارة اخلمسة 
سحب القوات الربيطانية من عشر لزيادة الضغط الشعيب على الرئيس بلري لتسريع عملية 

 جندي من البصرة 500 عندما سحبت بريطانيا 03/09/2007العراق اليت بدأت فعال يوم 
  .إلنسحاب الربيطاين من املستنقع العراقي بعد رحيل بلرييف إطار خطة عامة ل

النتائج اإلجيابيـة   ية حلرب اخلليج عليها وتعظيم      إن جناح إيران يف تقليل التداعيات السلب      
االستثمار اإليراين يف جمموعة من القيـود مل تـسهل           لوال    يكن ليحصل  صاحلها مل لللحرب  

 مل جتد حججا قوية الستهداف إيران بطريقـة         مهمة أمريكا لإلضرار بإيران ذلك أن أمريكا      
مباشرة، فالنظام السياسي يف إيران ال ميكن مقارنته بنظريه العراقي سواء يف جمـال حقـوق                

وقد جنحت إيران يف تفسري اإلنسان أو طرق تسيري احلياة السياسية بصفة دميقراطية يف إيران،          
ك نابع من تطرف هذه اإلدارة ضـد     املنصب هلا من طرف إدارة الرئيس بوش بأن ذل        العداء  

كل ما هو إسالمي واعتبار النظام اإلسالمي اإليراين منوذجا ثقافيا مناهضا للحضارة الغربية،             
بينما هذا النموذج يكتسب احتراما على الصعيد الدويل وقبوالً تاما على املستوى الـشعيب              

رزت إيران دورهـا الفعـال يف       اإليراين والعريب كان يفتقده النظام العراقي السابق، وقد أب        
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ابه الرئيسيني الرئيس اإليراين الـسابق      أقطتنشيط وبعث احلوار بني احلضارات الذي يعد من         
  .خامتي

ومن الناحية االقتصادية فإن إيران ال تعد هدفاً يف هذه املرحلة بالنسبة ألمريكا وال مـن                
 سوف يفتح جبـهات علـى       الناحية السياسية بالنسبة إلسرائيل ألن أي عدوان على إيران        

 وهلذا وجدت أمريكا )1(.إسرائيل من خالل سوريا ومنظمات املقاومة الفلسطينية وحزب اهللا
 مستقبلها السياسي بعـد تأهـب       ة اجتاه إيران قد تكلف إدارة بوش      وإسرائيل أن أي مغامر   

 أخطاء ومغامرات إدارة اجلمهوريني فأصبحت كل خطـوة       احلزب الدميقراطي االستثمار يف     
  .يف غري املسار الصحيح خارجيا يتم تقييم أثارها على املسار الداخلي األمريكي

حرب اخلليج على إيران بعد التواجد األمريكي على األرض العراقية وما شهدته            إن جممل   
العالقات اإليرانية األمريكية والربيطانية من أزمات وتطورات من خالل احتجاز واعتقـال            

ني يف العراق واحتجاز البحارة الربيطانيني يف شط العرب مـن طـرف    الدبلوماسيني اإليراني 
إيران، قد جعل االحتكاك مباشر بني إيران والدولتني األمريكية والربيطانيـة علـى األرض              

 ظل التواجد العـسكري والـسياسي       العراقية، مما جعل شكل العالقات اإليرانية العراقية يف       
 الناحية الرمسيـة تنحـصر يف زيـارات ااملـة           ريب هي عالقات بروتوكولية فقط من     الغ

 واملالكي  عالوي ورئيس احلكومة إياد     ينللمسؤوليني العراقيني إليران مثل رئيس الدولة طالبا      
  .بعده

إن هذه الزيارات املتبادلة أصبحت مؤشر على نوع العالقة ومستواها بني إيران والـدول              
 العراق وإيران ذلك أا مل تطور أي تعاون بني          احملتلة ومل تستفد منها العالقات املباشرة بني      

  .البلدين يف شىت ااالت
وحسب أكثر اآلراء تطورا يف رصد العالقات العراقية اإليرانية أا حماولة من املـسؤوليني            

ة على بالدهم يف نظر الرأي العام العراقـي         لظهور مبظهر أصحاب السلطة والسياد    العراقيني ل 
الدبلوماسية لـذلك، ويف    ات  والتشريف هلم منصات االستقبال الرمسي      بصوالعريب عندما تن  
 التوازن السياسي الداخلي بني القوى والتيارات       معظلة هدف معاجلة    تتعدبعض احلاالت مل    

  .السياسية والعرقية العراقية
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لكن ورغم الدالالت الرمزية الضعيفة للعالقات بني العراق وإيران، فإن دول االحـتالل             
ية عن ذلك وهلذا عربت عن رفضها ألي تقارب بني العراق وإيران حىت ـرد أن                غري راض 

 يف اية أيام النظام العراقي السابق، وقد صعدت أمريكا محالا ضد            ارجع إىل سابق عهده   ت
إيران من خالل املسؤولني العراقيني أنفسهم الذين اعتربوا إيران العدو األول للعراق علـى              

مريكان، وقد حاولـت    بأمر من العسكريني األ   " حازم الشعالن "العراقي  لسان وزير الدفاع    
فضائل األساسية يف    دور الشيعة يف العراق إىل إثارة اخلالف بني إيران وبعض ال           أمريكا تثبيط 
مرجعيـة  حساب  يف العراق على    " النجف األشرف "بتشجيع ازدهار مرجعية    شيعة العراق   

ظهر أا مل تنجح واتضح ألمريكا أا ال تـستطيع أن           يف إيران، لكن هذه احملاوالت ي     " قم"
تقوم حائال لتطور العالقات اإليرانية العراقية خاصة على املستوى الشعيب هلذا حتاول ترويض             

  .إيران واحتواءها عرب عدة قنوات
 أطراف رئيسية هـي  مبصاحل مخسةوأخرياً ميكن القول أن أمن املنطقة مرتبط بشكل وثيق      

، الطـرف    وتركيا جملس التعاون اخلليجي والعراق وإيران    تحدة األمريكية ودول    لواليات امل ا
خلليجي أو للعراق الذين جيـب      العريب فيها هو األضعف سواء بالنسبة لدول جملس التعاون ا         

 السيما تلبية ا التغلب على الصعوبات اآلتية ورفع عوامل عدم االستقرار والرتاع بينهمعليهما
 على منفذ حبري مناسب لدوره املستقبلي لصاحل أمنـه وأمـن دول             حاجة العراق للحصول  

جملس التعاون لتأمني التوازن املطلوب مع إيران اليت يستوجب عليها إقناع الطرف العـريب              
 غري أنه )1(دورها يف املنطقة ال ينبغي منازعته من قبل أي قوة إقليمية أو دولية    يكي بأن   واألمر

  . ال حتاول جتاوزهفهلا دوراً طبيعياً فقط جيب على إيران أن تقتنع بأن 
ويف خالصة التداعيات على إيران ميكن القول أن إيران حققت انتصاراً كاسحاً يف حرا              
مع العراق من خالل حرب اخلليج الثانية اليت خرجت منها ولديها أوراق متعددة  توظفهـا          

 وهذا يعد تثمينـاً لـسعيها       لتأكيد حمورية دورها كقوة إقليمية يف إطار شرق أوسط كبري،         
معه دول املنطقة إزاء الدور اإليراين القوي سوى التعامل         وعلى  اكتساب التكنولوجيا النووية    

والعمل على جعل إيران تشكل عمقاً إستراتيجيا إسالمياً         بالوعي مبخاطره لكن مع  احلرص       
ميكن التغافـل عـن     للمنطقة والتعامل مع إيران كحليف منتظر وكعدو حمتمل مبعىن أنه ال            
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 بشكل سليب قد يتحالف مع    )1(املخاطر اليت متثلها إيران للقيام بدور إقليمي مهيمن يف املنطقة         
 يف احلالا إذا تغري النظام السياسي اإليراين وآل لغري اإلسالميني مثل ما كان عليه ائيل فيمإسر

، ذلـك أن أمريكـا   عهد الشاه، فبهذه الصيغة ميكن معاجلة تداعيات احلرب على املنطقـة         
ربية يسعون بكل جهد الستبدال النظام اإليراين بنظام آخر موايل للغرب ويكون            غوالدول ال 

  .بالتأكيد معادي للعرب
  

 تداعيات حرب الخليج الثانية على دول الجوار :  الثانيالمطلب
 : العربية غير الخليجية

 

خلليجية وهي سوريا واألردن    تندرج تداعيات حرب اخلليج على دول اجلوار العربية غري ا         
يف املستوى الثالث من حيث األمهية والدور، ذلك أن هاتني الدولتني ليس هلما ثقل اقتصادي 
خاصة يف جمال الطاقة مثل دول اخلليج، كما أنه ليس لسياستها الداخلية واخلارجية امتدادات 

  .         رةداخل العراق وأن عالقاا بالنظام العراقي السابق كانت غري مستق
إذ تتحكم يف العالقات األردنية العراقية يف غالب األحيان املصاحل االقتصادية بينما تتحكم 
املسائل العقائدية واالديولوجية حلزب البعث يف العالقات السورية العراقية، إال أن أمهية 

 وهلذا كانت الدولتني بالنسبة للعراق  أما تشكالن حاجزا مباشراً بني العراق وإسرائيل،
العالقات بني هاتني الدولتني مع إسرائيل هي املتغري الذي يؤثر على عالقتهما مع العراق سلبا 

  .أو إجيابا
 تداعيات حرب الخليج على سوريا : الفرع األول 

وهلذا فإنه عقب اندالع حرب اخلليج وصوال إىل احتالل العراق من طرف أمريكا فقـد               
لشمال الغريب للعراق يشكل ديداً مباشراً لسوريا اليت وجدت         أصبح التواجد األمريكي يف ا    

 حمصورة بالقوات األمريكية علـى حـدودها الـشرقية          نفسها يف نفس وضعية إيران، فهي     
اجلنوبية  حدودها الغربية يف منطقة اجلوالن احملتل بل حىت حدودها           والقوات االسرائيلية على  

فتعال واقعة اغتيال رئيس  احلكومة اللبنانية السابق        مع لبنان أصبحت غري مؤمنة بعد ا      الغربية  
 التهديـدات األمريكيـة     ترفيق احلريري وطرد القوات السورية من لبنان بشكل مهني حت         

راعية لإلرهاب الدويل من    و مارقة بالعدوان عليها بعد اامها بأا دولة        والفرنسية والتلويح 
لعراق عرب حدودها وإيواءها بعض املسئولني      خالل ريب األسلحة وتسلل املقاومني العرب ل      
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العراقيني الفارين إليها وكذلك حماولة توريط كبار املسئولني فيها يف جرمية اغتيال الـرئيس              
  .  احلريري يف لبنان

وقد بدأ التحرش على سوريا من طرف الواليات املتحدة األمريكية بإصدار قرار جملس 
من لبنان وإال اعتربت أا ختالف الشرعية الدولية،  إللزامها باالنسحاب 1559األمن رقم 

وقد تطور الضغط على سوريا إىل فرض عقوبات اقتصادية عليها ابتدءا من شهر مايو 
 وحماوالت تكرار سيناريو املعارضة يف اخلارج للضغط على النظام كما كان الشأن 2004

  .بالنسبة للعراق
كان وسطياً، ذلك أن سوريا وإن مل تعلن أن املوقف السوري من العدوان على العراق 

موقفها الرافض بصفة صرحية وقوية أمالً يف الفوز بتلني املواقف األمريكية منها خاصة بعد 
 لتوضيح موقفها لدى أمريكا، وهلذا  الثايناآلمال اليت علقتها سوريا على امللك عبد اهللا

 الذي أصبح على حدودها، إال كانت املواقف السورية قلقة بصفة كبرية من الوضع اجلديد
قايضة الضغط األمريكي على إسرائيل ملا قامت به يف العراق مبأا حاولت مهادنة أمريكا 

ت لسوريا بأا  مل يأت بأي نتيجة وأن أمريكا أوحالستعادة اجلوالن، لكن هذا املوقف
 الفعالة اليت راضية على موقفها هذا، لكن ما أن متكنت من العراق بفضل اخلدمات األمنية

املوقف األمريكي الثابت من سوريا فلم تعد سوريا يف ظهر قدمتها سوريا ألمريكا حىت 
مع إيران " الدولة الشريرة"إىل عودة " مرتلة بني املرتلتني" عليه اصطلحاملنظور األمريكي مبا 
   )1(.وكوريا الشمالية

 الذي ة تالية بسبب الوضعإىل مرتبإال أن غزو العراق دحرج خيار العدوان على سوريا 
اكتشفه األمريكيون يف العراق الذين مل يستقبلو بالورود والزغاريد فراجعت أمريكا موقفها 

يف واختارت سوريا بدون تردد التنسيق مع إيران  ،مي أعمال املقاومةمن سوريا بعد تنا
 أي عدوان على نمرشد الثورة اإلسالمية يف إيران أن أعلن سياساا اإلقليمية إىل درجة أ

  .هو عدوان على إيرانفسوريا 
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ومن هذا املوقع وجدت سوريا نفسها يف مواجهة إسرائيل من خالل حزب اهللا وحركة 
يران من األردن بعد الدعم الذي قدمته إمحاس اليت انتقلت قياداا لدمشق بعد طردها 

  .لسوريا
مثلما كان األمر ار شامل ن سوريا ال متتلك أي برامج نووية أو تطوير أسلحة دمورغم أ

بالنسبة للعراق قبل احلرب أو بالنسبة إليران إال أن إسرائيل أصبحت تضغط على سوريا 
بواسطة أمريكا على أساس ذريعة جديدة تتعلق بتهريب أسلحة الدمار الشامل العراقية إىل 

سلحة هلا سوريا، وكذلك عن طريق اامها مبساعدة املقاومة السنية يف العراق بتهريب األ
وتسلل املقاومني العرب عرب حدودها ، وهلذا كان الضغط على سوريا من خالل تواجدها 

  .يف لبنان بينما املطلوب منها هو يف العراق لتلعب الدور الباكستاين يف أفغانستان
غوط فخرجت من لبنان بتنسيق مع حزب اهللا وإيران وقد إن سوريا فهمت تلك الض
لعراق السيما يف املناطق  االتنسيق إىل درجة انه مت تقدير دورها يفاستفادت سوريا من هذا 

وهلذا دعيت ملؤمتر بغداد مع إيران للمسامهة يف القوية  الغربية للعراق حيث املقاومة السنية
باالتفاق مع إيران ولعل سوريا تقايض هذا الدور لصاحلها يف اجلوالن الشيعة إجياد توازن مع 

نانسي " دمشق من طرف تح مفاوضات مع إسرائيل بعد زيارة خاصة بعد املساعي لف
  .بيلوشي رئيسة الكنغرس األمريكي

 تداعيات حرب الخليج على األردن : الفرع الثاني
دة من دول اجلوار العراقي اليت كان هلا عالقات جيدة مع يأما األردن فهي الدولة الوح

ت كاني صديقة العدوين،وهلذا النظام العراقي ومع الغرب وأمريكا يف نفس الوقت فه
 .مرشحة لتلعب دورا كبريا يف أزمة اخلليج بني العراق وأمريكا 

قد ساعد على وجود عالقات جيدة بني األردن والعراق رغم اختالف النهج السياسي ل
 واجهة حبرية،من  حيتاجهبينهما دور األردن يف فتح جماهلا البحري للعراق فنفست عنه ما 

العقبة األردين ميناءا عراقيا من حيث حجم املبادالت التجارية العراقية اليت غدي ميناء حىت 
متر عربة فأصبح حمطة العبور الرئيسية للعراق،كما فتحت األردن إقليمها الربي لعبور 
األشخاص من واىل خارج العراق خالل سنوات احلصار اجلوي،فأصبح العراقيون من أفراد 

 بل أن لني يستعملون اال الربي لألردن لالتصال اخلارجي،الشعب العاديني أو من املسئو
يالت احلصار  وربية األكثر انفتاحا للمهاجرين العراقيني اهلاربني مناألردن كانت الدولة الع
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االقتصادي ومتكني كثري منهم للعمل باألردن السيما الطاقات العلمية العراقية املمتازة من 
  .اءأساتذة جامعيني ومهندسني وأطب

ومقابل ذلك كانت األردن مستفيدة من العراق اقتصاديا من خالل رسوم اخلدمات اليت 
يلية ويف أحيان بالنفط بأسعار تفضيدفعها العراق لصاحل األردن إضافة إىل التزامه بتزويدها 

 450 مثال 2001وقد وصلت الواردات العراقية من األردن سنة  ، هباتكثرية يف شكل
كي مما يعين تشغيل قطاع كبري من الصناعة األردنية اليت تسوق متوجاا مليون دوالر أمري

 طالب أردين يدرسون بالعراق نظرا 4500بالعراق،إضافة إىل حتمل العراق أعباء حوايل 
  .جمانية التعليم بكافة مراحله واخنفاض تكاليف املعيشة

ليج بل بالعكس إن كل هذه القطاعات واالمتيازات األردنية قد تالشت عقب حرب اخل
فان األردن حتمل أعباء إضافية نتيجة اهلجرة اجلماعية للعراقيني والفلسطينيني الذين يعيشون 

  .يف العراق
 اجلوانب االقتصادية ، تداعيات حرب اخلليج على األردن مست أكثروهلذا فان

هلا عالقات لألردن اليت ديدا واالجتماعية ومل يكن للتواجد العسكري األمريكي يف العراق 
متميزة مع أمريكا وان عمان حىت قبل حرب اخلليج تعترب مكانا مفضال يعج بالتواجد 

  .العسكري األمريكي من خالل متركز وكالة االستخبارات املركزية األمريكية
وعلى املستوى السياسي فان األردن الرمسي أصبح حمرجا أكثر بفعل التناقضات اليت 

عراق إذ يف الوقت الذي يزعم انه يدعم الشعب العراقي فانه مل رت موافقة من احتالل التاع
ق ارعمينع استعمال إقليمه من طرف املخابرات املركزية األمريكية للتخطيط للعدوان على ال

وإيواء كثريا من القيادات املعارضة اليت جاءت من أمريكا وأوربا استعدادا للدخول للعراق 
  .على ظهر الدبابات األمريكية

مام الرأي العام الداخلي إذ كان أافة لذلك فان األردن الرمسي أصبح مكشوفا وإض
الشعب األردين أكثر الشعوب العربية معارضة لالحتالل األمريكي للعراق وللسياسة 

 كبري بني الشعب األردين وحكومته اكرب شرخوهلذا فقد أدت حرب اخلليج إىل  اإلسرائيلية،
ما زاد من تشدد األجهزة الرمسية األردنية على منع تسلل وهذا  من أي دولة عربية أخرى،

لم يسمح فاألردنيني واألجانب للعراق لالنضمام للمقاومة عرب احلدود املشتركة مع العراق، 
 حتت اإلمالءات األمريكية الفلسطينيني املوجودين يف العراق من دخول أراضيهللكثري من ا
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رغم توسل احلكومة الفلسطينية أمام بعد ذلك واإلسرائيلية احتياطاً من دخول فلسطني 
قة احلكومة األردنية بذلك، لكن فشلت كل اجلهود يف هذا السبيل ومت احلصول على مواف

 الستقبال هؤالء الفلسطينيني الذين يتعرضون كل يوم لعمليات تصفية مجاعية من سورية 
يس صدام حسني ونظام البعث  والشرطة العراقية انتقاماً منهم لتأييدهم الرئامليلشياتقبل 

  .بصفة عامة
وعليه فإن تداعيات حرب اخلليج على األردن كانت يف اال االقتصادي خاصة إذ 

 مليون دوالر كان يستفيد منها االقتصاد األردين وهو نفس املبلغ 450قدرت اخلسائر بـ 
خ واضح بني الذي تشكله املعونة األمريكية لألردن، وإضافة لذلك فقد ظهر انقسام وشر

املواقف الرمسية لألردن إىل جانب أمريكا واملوقف الشعيب القوي ضد السياسات األمريكية 
  .اإلسرائيلية يف املنطقة 

تداعيات حرب الخليج الثانية على عالقات :  الثالثالمبحث
 .العالم العربي والعالقات الدولية

ئرة العامة حمليط العراق  تداعيات حرب اخلليج على الدااملبحثسوف نتناول يف هذا 
 مطلب أول وعلى القضية العربية املركزية قضية فلسطني يف مطلبالوطن العريب يف  وهي
على العالقات الدولية بصفة أعم السيما على مستوى قواعد القانون الدويل يف  ثاين مث
  . ثالثمطلب

 عالقات تداعيات حرب الخليج الثانية على:   األولالمطلب 
 : ربيالعالم الع

لقد كانت الدائرة الثانية املتضررة من حرب اخلليج بعد العراق ذاته هي عالقات العامل 
العريب سواء بالنسبة للنظام اإلقليمي العريب الرمسي أو بالنسبة للقضية العربية األوىل قبل 

  .حرب اخلليج وهي القضية الفلسطينية 
ال يف الفرعني التاليني وهلذا فإننا نتناول تداعيات حرب اخلليج يف هذا ا:  

تداعيات حرب الخليج على النظام اإلقليمي : الفرع األول
 العربي الرسمي 

يج الثانية منذ حبت حرب اخللااإلستراتيجية الكربى اليت صنظراً للدواعي واألهداف 
ف ذلك يف الفصل األول من هذه الرسالة، ذلك أن األطرابداياا األوىل كما وضحنا 

 من خالهلا إىل إعادة هيكلة العالقات الدولية لصاحلها  هذه احلرب كانت تصبوالفاعلة يف
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 كثري من هاوصفما كبعد انتهاء بعض مظاهر احلرب الباردة، وهلذا فإن حرب اخلليج الثانية 
ا حتمله ، وهذا مل)1(أا املناسبة اليت مت إعالن ميالد النظام الدويل اجلديد بواسطتها بالكتاب 
هانات مستقبل العالقات الدولية اليت تعتمد على السيطرة على ليج العريب من رمنطقة اخل

 النتيجة النهائية لنهاية حسممنابع الطاقة يف العامل ملا ميثله التنافس الدويل عليها من دور يف 
طب الواحد والنظام الرأمسايل على العامل، فذلك يرتكز يف مستقبل  وسيطرة القاحلرب الباردة

ات الدولية ليس على قوة السالح فقط بل باألساس على قوة اقتصاديات الدول ألن العالق
النتيجة اليت أفرزا اية احلرب الباردة أن اإلحتاد السوفيايت املنهزم كان ميلك أكرب ترسانة 
عسكرية يف العامل لكن وألنه ضعيف اقتصاديا فإن هزم أمام الواليات املتحدة وحلفاءها 

 هذا الباب، وهلذا غدا للدولة األعظم يف العامل أن استمرار سيطرا على منابع الغربيني  من
استمرار تفوقها، وأن ذلك يتطلب حسم مسألة احتواء والطاقة هو الضامن لقوة اقتصادها 

عالقات بني دوله وفق املنظور اجلديد للمنطقة السيما حتريك الالعامل العريب وإعادة ترتيب 
بإجياد حل لالزمة املستعصية بني الفلسطنني والكيان )2(بية اإلسرائيلية عملية السالم العر

احتواء العامل العريب الصهيوين هذا احلل الذي بقي شوكة يف حلق أمريكا حىت تتمكن من 
ن استطاعت احتواء دول فاعلة فيه مثل مصر واألردن ودول اخلليج بل وحىت برمته بعد أ

وقد كان النظام  ديدة بعد رحيل الزعيم ياسر عرفات،السلطة الفلسطينية يف طبعتها اجل
العراقي احد أهم املعرقلني لسياسة االحتواء العريب وهكذا وجدت الواليات املتحدة 

 هدية يقدمها هلا النظام العراقي إلعالن نيتها املبيتة ناألمريكية يف غزو العراق للكويت احس
ريب وقد كان مؤمتر مدريد للسالم هو باكورة  يف الوطن العدة هيكلت العالقات الدوليةإلعا

انطالق املشروع األمريكي اجلديد يف املنطقة للسيطرة على مصادر الطاقة يف منطقة اخلليج 
 بعد حترير 1991بصفة تامة ودائمة وكانت األعمال العدوانية األمريكية على العراق سنة 

 ءاتة على نظامه واجرشروط مهينيم الدول العراقية وفرض الكويت واحتالل أجزاء من أقال
ن إجراءات احلصار  مادام أ2003ت للغزوة الكربى سنة احلصار عليه هي مقدما

والعقوبات واالحتالل اجلزئي وإثارة القالقل الداخلية يف اجلنوب والشمال مل تؤيت بالنتيجة 
  .املرجوة 

                                                           
مركز ابن خلدون لدراسات اإلمنائية "  لكتاب أزمة اخلليج والنظام العاملي اجلديد–مقدمة حتليلية : "حسن نافعة /  د-  )1(

  .16، ص1992القاهرة 
 كتاب العراق ضمن"يف العراق ويف املنطقة العربية:االجتماعية للحرب صد العراق–اآلثار السياسية : " هاين فارسي -)2(

  .122ص– 2004بريوت –واملنطقة بعد احلرب مركز دراسات الوحدة العربية 
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ها اليوم فيما يتعلق وهلا فان تداعيات حرب اخلليج على منطقة العامل العريب اليت نشاهد
وقد أما  1991ته البينية ويف عالقاته مع دولة إسرائيل حدد مسارها منذ بداية سنة ابعالق

سقط النظام يف العراق فان أمريكا والدول الغربية يقومون بعملية احتواء العامل العريب برمته 
  .يب يف النهاية حسب ما نشاهده من تداعيات هذا املسعى أو خيويتأكد
  هي العقيدة األمريكية يف إطار النظام الدويل اجلديد الذي دشنته حبرب اخلليج الثانيةإن
ن من أ تقوم على اعتبار ،س هيمنتها بالسيطرة على النفط العريب واألسواق العربيةيتكر

يسيطر على العامل العريب يصبح سيد العامل ،وهلذا يترتب على قيام هذا النظام جتاوز القومية 
الصهيوين الوجود  وتعميق مظاهر التجزئة بني مشرق ومغرب الوطن العريب وتكريس العربية

 وقيام عالقات جديدة بني دول عربية وغري عربية على نطقةباعتباره عضوا طبيعيا يف امل
ستراتيجي تلعب فيه العناصر  ثقايف بل على أساس جيو–وديين  أ)1(أساس غري قومي

جاء مشروع الشرق أوسطية بعد حرب فلذلك  دورا حامسا االقتصادية واجلغرافية واألمنية
نه مشروع مطلب ملح واحد التداعيات املهمة حلل أزمات ومشاكل املنطقة على أاخلليج ك

إلصالح تريده أمريكا باسم الدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان وخاصة حقوق املرأة ل
 الذي )2(لي يل،بل حىت للرأي العام احملام الدووغريها من املبادئ اجلذابة واخلادعة للرأي الع

صالح سياسي الن ذلك شعوب عاجزة عن إجراء إالم من األنظمة احلاكمة اليت تعتربها سئ
يهز عروشهم ويعرض مكاسبهم الشخصية للخطر،ويف نفس الوقت تدعم أمريكا هذه 

 وذا أوقعت باإلرهاب اإلسالميلوصفهم الناظمة القائمة أمام مطالب اإلصالحيني احملليني 
أمريكا بني األنظمة وشعوا وشغلها مبعارك هامشية بينما تقوم أمريكا بتجسيد إستراتيجيتها 

خر حتت الذين أصبح كل طرف منهم حيارب اآلباملنطقة يف غفلة من احلكام واحملكومني 
جية  اإليديولواملعركة معمسميات متناقضة جهزا وسوقتها الدعاية اإلعالمية الغربية بان 

  .اإلسالمية املتنافية مع مبادئ إقامة الدولة املدنية
ن الدول العربية اليت ترفض االستعمار ألعل من التداعيات اخلطرية حلرب اخلليج الثانية 

كمبدأ بصفة عامة السيما يف فلسطني فإا بعد حرب اخلليج الثانية اليت أدت الحتالل 
مة من الوطن العريب سواء بصفة صرحية مثل حالة العراق فإا قبلت هذا االستعمار لدولة مه

أو بالقبول الضمين مع الرفض الظاهري كما اليت جاهرت بتأييدها احتالل العراق الكويت 
مع قطر، البحرين، اإلمارات وسلطنة عمان، أو بالرفض العلين  هو حال السعودية، األردن،

                                                           
   .46املرجع السابق، ص: حممد علي حوات/ د-  )1(
  .147املرجع السابق، ص: طه نوري ياسني الشكرجي -  )2(
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لتقدمي انب األمريكي واالضطرار بية من اجلاالنصياع عمليا ملتطلبات سري العمليات احلر
 أو الرفض الصريح الحتالل )1(تسهيالت متنوعة للعمليات احلربية مثل املوقف املصري

ما هو حال باقي  جتسيد بأي عمل تضامين مع العراق كالعراق يف التصرحيات والبيانات دون
  .الدول العربية السيما يف املغرب العريب

وقف اليف ري والتغر السياسي العريب ونتيجة هلذا الوهن  أمرا خطريا يف الفكإن ذلك يعد
إن املوقف الثابت للدول العربية من االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني بدا فالعريب الرمسي 

تقدم هلا التنازالت تلوى ويضعف وأصبحت هذه الدول ختاطب ود الدولة اإلسرائيلية 
عتمدة يف قمة بريوت أو يف املها األوىل األخرى يف إطار ما يسمى باملبادرة العربية يف نسخت

تطبيق  بالرياض ،فاملبادرات العربية أصبحت آلية من آليات 2007النسخة املنقحة سنة 
إذ مل يعد التعامل مع  شرق أوسطية اليت فرضتها أمريكا على العرب لصاحل إسرائيل،السياسة 

السياسة شرق أوسطية هذه الدولة عمل غري مشروع بل أصبحت الدول العربية يف إطار 
  .تعترب إسرائيل دولة مقبولة وتشكل جزءا من نسيج العالقات يف املنطقة

ة ظروفا غري مسبوقة يف تارخيه إن النظام اإلقليمي العريب يواجه بعد حرب اخلليج الثاني
عن تدنيه جتاه أالزمه اليت سبقت العدوان وبعده فاق كل التوقعات يف إداء النظام العريب فأ
 1967 أو 1948ايري املعروفة يف األزمات اليت عرفها النظام العريب سابقا خالل أزمة املع

، إذ اتسم املوقف العريب هذه املرة بالبطء فلم تعقد أي قمة عربية 1990أو حىت أزمة 
ا هلول الصدمة اليت سوف ن بل بقي النظام العريب مشدوهلتدارس الوضع قبل وقوع العدوا

بطوا تتعلق باملصاحل القطرية البحتة ولعل كثري من احلكام العرب رتقع وأصبحت كل دولة 
عالقام الشخصية مع رئيس دون إن يأخذوا بعني االعتبار العدوان القادم على العراق ب
جل العراقية ذاا، وقد وجدوا يف التربيرات األمريكية املعلنة ألمصاحل الشعب والدولة 

ن أمريكا ال تريد أا املوقف الساذج القائم على أساس إسقاط الرئيس صدام حسني ذريعة هلذ
ن تتخذ ولو موقفا ا أفهان عليه ، نفطه بل تريد استبدال نظامه فقطاحتالل العراق واستغالل

  .رافضا لذلك
كما اتسم املوقف العريب باالنقسام ، إذ على الرغم مما خرج به بيان جملس الوزراء املنعقد 

 عدم تقدمي تسهيالت عسكرية  مبصر من االتفاق علىيف شرم الشيخ 2003يف مارس 
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، إال إن املواقف الفعلية كانت على كة يف ذلكألمريكا يف عدواا على العراق وعدم املشار
هذه مصر مسحت للبوارج احلربية األمريكية وغريها عبور قناة سويس فذلك متاما من عكس 

ات من أمريكا، وقدم حكام الكويت كمساعد بليون دوالر سنويا إثننيمقابل حصوهلا على 
وضع املياه اإلقليمية واال اجلوي ونصف كخمة للحملة العسكرية األمريكية ة ضمعون

أمريكا على  على مقضىة أمريكا، وقد مسحت السعودية املساحة الربية للكويت حتت سيطر
ذلك حتت استخدام القواعد اجلوية الضخمة يف السعودية لضرب األهداف العراقية وكان 

وخطر ،  أي معاهدة سايكس بيكو جديدة))1ديد مزدوج للسعودية من خطر تقسيمها
التفجريات اإلرهابية اليت تعرضت هلا والضغط عليها من خالل مشاركة سعوديني يف أحداث 

 سبتمرب، فكانت هذه الضغوط عامال لرضوخ السعودية يف النهاية للمطالب األمريكية 11
  .واحتالله فيما بعدلتأييد غزو العراق 

 الضيقة كل من األردن وقطر والبحرين وعمان ةيِرطْالقُوقد سارت على منوال املصاحل 
سيتبع سياسة يأيت فيها األردن أوالً ولن يسمح ألن يصبح األردن "فامللك عبد اهللا صرح بأنه 

قابل  وسرعان ما أعلن استعداده لدعم احلرب ضد العراق بشكل مستتر م"شهيداً لبغداد
ضمانات اقتصادية لتعويض النفط العراقي وتسويق املنتجات األردنية به، وقد متثلت 

 جندي أمريكي للتدريب يف صحراء األردن 4000التسهيالت األردنية يف وجود أكثر من 
 جندي بريطاين وقد ازدادت هذه األعداد الحقاً جبيش من أعضاء االستخبارات 200و

 تعج باالستخبارات األمريكية اليت زرعت يف كل مكان من األمريكية إذ أن عمان كانت
األردن لالتصال باملهاجرين العراقيني إلمدادهم مبعلومات استخباري  عن بغداد، وكان ذلك 

مة بليون دوالر وعدت أمريكا إعطاءها يحتت أعني وموافقة اململكة األردنية مقابل غن
  .لألردن يف إطار ختفيض كلفة احلرب عليه

لدويالت اهرية كقطر والبحرين وعمان فإا عوضت املمانعة السعودية إذ نقل أما ا
 اليت كلف بنائها" العديد"سماة املركز الرئيسي لقيادة األمريكية للقاعدة اجلديدة يف قطر امل
 مبعدام من اآلليات جندي 10000بليون دوالر مما يبني ضخامتها اليت تستوعب حىت 

ات العمالقة، أن قطر مل تضع أي قيود على العمليات اليت تنفذها أمريكا الكبرية والطائر
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 الوجود العسكري األمريكي على األراضي القطرية هذاانطالقا من أراضيها، وقد برر 
بتربيرات تعكس النفاق السياسي لألنظمة العربية على أساس أن هذه القوات جاءت حلماية 

 دام األمريكيون موجودين على أرضها، لن تزعج قطر ماقطر من التهديد اإليراين وأن إيران
 حتت نفس املربرات القطرية ديد على قطر من إيران، كما استضافتبينما الكل يعلم أال 

  .)1(الومهية كل من البحرين وعمان قوات عسكرية أمريكية وبريطانية ضخمة
و تالشي النظام العريب إن ما ميكن مالحظته على هذه املواقف للدول العربية املنفردة ه

كنظام إقليمي وأنه أصبح من العبث القول بوجود نظام إقليمي عريب أو البحث عن أي 
 فقد استبدل باملواقف الفردية لدوله اليت باعت القضية بالرشوة املالية والتخويف ،موقف له

ألن القول يناقض لتأمني الدعم الالزم للعدوان، وأن النظام العريب الرمسي يتسم بعدم الفاعلية 
  .ذا فقد النظام العريب الرمسي مصداقيته بصفة كاملةوالفعل و

  العربية فإا مل تصبح أكثر من حربأما هيكل النظام اإلقليمي العريب ممثال يف جامعة الدول
 بأا عاجزة عن اقتنعتة القوية اليت أظهرا لكنها رق وأن أمانتها العامة رغم اإلرادعلى و
شيء بعد تنظيم مؤمترات القمة أو بعد انعقاد جملس الوزراء فهي ال متلك من وسائل فعل أي 
ن طبيعة اجلامعة العربية كمنظمة إقليمية ليس هلا إرادة مستقلة  على الدول أي شيء ألالتأثري

يها الدول يف املسائل  ال يتعدى النقاط اليت ال ختتلف فعن الدول األعضاء وأن دورها
الثانوية مثل تنظيم املهرجانات والتظاهرات الثقافية والرياضية وال ينبغي أن الربوتوكولية و

ن فاقد ألذلك على وقد ال تالم جامعة الدول العربية يتعدى ذلك للمجال السياسي واألمين، 
الشيء ال يعطيه مبقارنتها مع دور األمم املتحدة اليت مت جتاوزها، وهلذا أصبح السؤال 

حلاح اآلن ما حاجة النظام العريب اإلقليمي هلذا اهليكل، إن ثبت عقم التقليدي مطروحاً بإ
ني احملافظة عليه للتعبري عن احلد األدىن املسائل اجلوهرية احلساسة، هل يتعدوره يف األوقات و

 )2( جيب إصالحه مبا يسمح له أن يلعب الدور املناسب يق العريب ولو شكلياً، إومن التنس
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يثاقها من مبادئ وآليات مثالية مثل اتفاقية الدفاع املشترك والسوق والتخلي عما يتضمنه م
  .العربية املشتركة وعشرات القرارات اليت هي حبيسة أدراج اجلامعة

إن املشاريع املطروحة على املنطقة يف إطار املفاهيم اجلديدة للشرق األوسط الكبري 
 مربر وجودها وأصبح ال حاجة هلا دول العربية اليت فقدتواجلديد أحياناً تتجاوز جامعة ال

إطار هذا املفهوم اجلديد وذا يتأكد أن أوىل تداعيات حرب اخلليج الثانية هي القضاء يف 
على النظام العريب واستبداله مبفهوم الشرق األوسط الكبري على حنو يعود بالنفع على 

  .  الواليات املتحدة وإسرائيل
لنظام اإلقليمي العريب من خالل أزمة اخلليج وما إن ربط مفهوم الشرق أوسطية بأزمة ا

أدت إليه من احتالل أعرق دولة عربية يتم تأطريه ضمن مدخل األزمة، ذلك أن العالقة بني 
أزمة النظام العريب بعد حرب اخلليج الثانية ومفهوم الشرق أوسطية بوصفه مشروع بديل 

يتم عرب اتفاقات ثنائية  للدول العربية مفهوم الشرق أوسطية وان حاجة ام العريب املنهارللنظ
بني كل دولة عربية على حدة مع الدول الغربية أي حماورة القوي للضعيف الذي افتقد 
املناعة املكتسبة اليت كان يتمتع ا بقدر ولو ضئيل يف إطار النظام اإلقليمي العريب ومن 

 الدول العربية من كل حمتوى منظور آخر يتم إفراغ اإلطار اجلديد الذي حيكم العالقات بني
ثقايف أو تارخيي أو ديين أو بصفة أخرى إفراغ العالقات بني الدول العربية من اإليديولوجية 
والقومية العربية واإلسالمية منو منطق السوق والرحبية والتكنولوجية القائمة على منهج الدولة  

ة املاديات املالية والتكنولوجية، فهذه األمريكية اخلاوية من اهلوية التارخيية والقائمة على لغ
 ∗ اليت حتمل تنوع األجناس واألصول مفهوم الشرق األوسطيةمنهاتكون العناصر هي اليت ي

فهي جتمع دول املشرق العريب غري املتجانسة من حيث األصول الثقافية والدينية والعراقية، 
  .غرب العريب عن هذا الكيانفصل املا تمع تركيا وقربص وإيران وإثيوبيا وإسرائيل لكنه

إن مفهوم الشرق أوسطية هو تعبري جغرايف عائم ال تتضح حدوده وإنه ميـزق الـوطن                
العريب عن طريق الفصل بني جناحيه الشرقي والغريب باستبعاد املغرب العريب مـع إدمـاج               

                                                           
بأن الربنامج الذي تعمل على  تنفيذه : " إبنه نائب الرئيس األمريكي يف إحدى كتاباا " إليزابيث تشيين"لقد وضجت ذلك  ∗

 ورد هذا القول ...." ضة اقتصادية وتعليمية وانفتاح دميقراطي ليس برناجما عن اإلسالم أو املسيحية أو غريمها  لكنه برنامج
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غري الذي   مبا يفيد ضمنا وصراحة االعتراف باحتالهلا لفلسطني هذا املت         )1(إسرائيل يف املنطقة  
 حىت يف أصعب الظروف اليت عرفها الوطن العريب عندما اعترفت بعض الـدول              بقي ثابتا 

فلسطني لكن عن طريـق     باالحتالل اإلسرائيلي  ل   رف    تالعربية باحتالل العراق لكنها مل تع     
  .شرعية احتالل إسرائيل لكل فلسطنيمفهوم الشرق أوسطية يتم االعتراف ب

 يف كتاب لـه     "شيمون برييز "اجلديد كما يسميه     وأكبري  ت مفهوم الشرق األوسط ال    إ
ذا العنوان يقوم على املتغري اجلغرايف العائم واملتغري الدميغرايف املتنوع يهدف بالدرجة األوىل 
إىل حتقيق خطط تنموية إقليمية وتطوير البنية األساسية وتنظيم املوارد املائيـة وتوزيعهـا              

وشبكات توزيعها لصاحل سكان املنطقة مجيعا بغض النظر        واالستحواذ على مصادر الطاقة     
عن الدول اليت ينتمون إليها فهو يستهدف تكريس امللكية الشائعة هلذه املـوارد السـيما               
الثروة النفطية والغازية وأن كل الدول اليت تشكل هذا اإلطار اجلديد يـصبح هلـا حـق                 

قتصاد السوق كركيزة من ركائز النظام      وفق قواعد ا  )2(االشتراك يف إدارة املوارد املشتركة      
الدويل اجلديد الذي أعلن بصفة ائية انتصار النظام الرأمسايل الذي يعتمد على املؤسسات             
املالية العاملية األمريكية اجلنسية اليهودية اهلوية ومن هنا نكتشف عملية الدمج بني حتقيـق              

 يف آن واحد ، هذا اهلدف هو الـذي          املصاحل االقتصادية والسياسة األمريكية واإلسرائيلية    
كان وراء غزو العراق واحتالله منذ البداية وليس تدمري أسلحة الدمار الشامل وال النظـام               
العراقي السابق وحتقيق الدميقراطية فهذه النوايا املخفية أصبحت نتائج مكرسة علـى أرض             

  .الواقع 
 لتعومي النظام   1990نية سنة   إطار الشرق األوسطية طرح منذ بدايات حرب اخلليج الثا        ف
لنظـام  ل القريب واملباشـر     يط  احملريب اهلش وذلك بغية زيادة إضعافه واندثاره ذلك أن          عال

العريب يتسم بالقوة السياسية واالقتصادية يف كل من تركيا وإيران وإسرائيل بينما متيـزت              
 يف شىت ااالت    دول هذا األخري بفعل األوضاع الداخلية كوا دول ضعيفة إىل حد كبري           

  . )3( اليت أضافتها حرب اخلليج الثانيةذا ما أضفنا عوامل الفرقة والتشرذمخاصة إ
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د عوامل التجسيد يف واقع     لبديل اجلديد للنظام العريب جي    ويف حتديد للعوامل اليت جعلت ا     
  العـريب  الـرتاع العالقات الدولية للمنطقة أنه مت اإلعالن عنه كهدف ائي لعملية تسوية            

اإلسرائيلي ومن مثة أقلمة دور كل من إسرائيل وتركيا وإيران يف النظام البـديل بعـد أن                 
زالت أو ضعفت األمهية اإلستراجتية هلذه الدول بعد انتهاء احلرب الباردة وحماوالت إـاء              

يف اإلطار اجلديد لتجـاوز أزمـة       الصراع العريب اإلسرائيلي ويف نفس الوقت بدمج تركيا         
وبالنسبة إليران يعترب ذلك مرحلة يف إطار        ها فيا إلحتاد األورويب   روبية الندماج الرفض األو 

 بداية من   نطق الثورة الذي انتهجته إيران    الرغبة إلعادة احتوائها بتغليب منطق الدولة على م       
مرحلة التسعينات خاصة يف عالقاا مع السعودية ودول اخلليج بصفة عامة فأحد األهداف             

توازن جديد للمنطقة بعنمد على مشروع يـتم فيـه مزاوجـة            ث عن   من ذلك هو البح   
ديناميكية حسن اجلوار لكل دول املنطقة      " متطلبات األمن والتنمية الذي يقوم على فرضية        

 -ف" كما تصورها الرئيس الفرنـسي األسـبق        " ال سيما يف لبنان وفلسطني وإسرائيل       
1990معية العامة لألمم املتحدة سنة يف خطابه أمام اجل"  Français Mitterand" ميتران

)1(   
تخلص من ثقـل العـبء املـايل        الاألهداف األمريكية هلذا اإلطار البديل      من  كما أن   

 كمصر واألردن فتصبح تستفيد من عائـدات        بعض الدول العربية    ل و )2(ملساعدة إسرائيل 
  .رييزيمون بوإعادة توزيعها مبشاركة كل دول املنطقة كما طرح ذلك شالثروة النفطية 

 إن مسعى الواليات املتحدة كصاحب املشروع الرئيسي يف إقامة نظام شرق أوسطي قد   
استغلت تغري مفاهيم ومسلمات النظام العريب غداة حرب اخلليج الثانية اليت كشفت قابلية             

 اإلطار العريب على أساس نفعي خاصـة مـع          منالدول العربية للتعاون اإلقليمي األوسع      
افا له اخلوف من السياسات األمريكية اليت تنعت الدول املناهضة إلستراجتياا           إسرائيل مض 

بالدول املارقة وراعية اإلرهاب ذلك أن أمريكا قد أطرت النظام البديل الذي تريد إقامتـه               
 مـن خـالل     2001 سبتمرب   11باملنطقة على أساس أن املنطقة متثل مصدر لتهديدها بعد          

ذلك األوضاع الداخلية يف دول الشرق األوسط اليت متثل تربـة           الراديكالية اإلسالمية وك  
                                                           

(1) -   Emmanuel decauc « l’apres guerre du golfe, quelles  vrgence pour le droit 

international, quel equilibre regional, quel novel ordre mondiale in/ aspects 
juridiques de la guerre et la arise du golfe, op, cit, p : 386- 390.  

" التحوالت يف النظام العلمي و املناخ الفكري املديد و إنعكاساته على النظام العريب اإلقليمي " ناصيف يوسف حىت /  د- )2(
  .51 ، بريوت ، ص 1993جملة املستقبل العريب عدد أفريل 
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خصبة لنمو اإلرهاب وأنه ملواجهة التهديد النابع من الشرق األوسط حـددت أمريكـا              
األدوات اليت تستعملها من خالل النظام البديل يف املنطقة وهي أساسا اهلجوم اإلسـتباقي              

جلماعـات  حزب اهللا  واملقاومة العراقية وا     على املنظمات اليت تعتربها إرهابية مثل محاس و       
  . من خالل استعمال إثيوبيا ضد قوات احملاكم الشرعيةاإلسالمية حىت يف الصومال

حـرب  يف حتديد سياسات اإلطار البديل للنظام العريب        اعتمدت أمريكا    وإضافة لذلك   
غـيري املفـاهيم    تتمثل يف تغيري الربامج الدراسية يف هذه الدول لتwar of ideasاألفكار 

حول اجلهاد واملقاومة حبيث يصبح ينظر إليها على أا أعمال غري مشروعة قانونا وشـرعا        
ومقابل ذلك نشر القيم واملثل العليا باملنظور األمريكي من خالل برامج تستهدف مواجهة             
الدعاية املضادة هلا وحتسني صورا يف دول الشرق األوسط وقد أنـشأت أمريكـا هلـذا        

ض مكتب للدبلوماسية العامة تابع لوزير اخلارجية عني على رأسه السيدة كارين هيوز             الغر
  . شخص على مستوى العامل 1200يشغل حوايل 

من األساليب والسياسات احملددة لإلطار البديل للنظام العـريب          اعتمدت أمريكا ض   كما
سميات جذابـة    مسائل أخرى مهمة مسيت مب     زيادة على احلرب اإلستباقية وحرب األفكار     

بالترويج للدميقراطيـة بنظريـة الـسالم     "freedom deficitالعجز يف احلرية كحرب 
كومة متثيليـة  عن طريق تطوير املؤسسات الالزمة حل democratic peaceالدميقراطي 

ختضع للمحاسبة وتدعيم املمارسة الدميقراطية والنظم االنتخابية واتمع املدين مبـا فيـه             
حكم القانون واستقالل القضاء وتطوير دور وسائل اإلعـالم املـستقلة           األحزاب ودعم   
يف إطار النظام الرأمسايل    وتطوير العمل املصريف والقوانني اليت حتكم التجارة        وحترير التجارة   

، ويف اال االجتماعي حتسن     ه من عوامل النجاح للمبادرة احلرة والقطاع اخلاص       لفوما يك 
  .)1(ساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص للمرأة جودة التعليم وتدعيم امل

  بصفة رمسية عرب سياسـة خطـوة       1993وقد توجت هذه اجلهود اليت بدأت منذ سنة         
بادرة الشراكة بني الواليات املتحدة األمريكية والشرق األوسط        مبيف البداية   عرفت  خطوة  
   .2004 وحتولت إىل مبادرة الشرق األوسط الكبري سنة 2002منذ سنة 

                                                           
حماضرات " الواليات املتحدة  والشرق األوسط من مبادرة الشراكة إىل مبادرة الشرق األوسط الكبري"حممد كمال /  د- )1(

  .7- 6، ص2007- 2006 السنة اجلامعية -جامعة القاهرة–لقسم املاجستري والدكتوراه 
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 هذه املبادرات وجدت عوامل الصد أكثر من عوامل اجلذب ليس علـى املـستوى               إن
الشعيب يف النظام العريب بل حىت على املستوى الرمسي وذلك بسبب املشكلة الرئيسية الـيت               
يعاين منها الشعب الفلسطيين وقد ثبت أن الواليات املتحدة األمريكية تريد تصفية القضية             

 2007 خالل شهر أفريل املصري حىت دفع ذلك بالرئيس   )1( هلا  إجياد حل  وليسالفلسطينية  
  .إىل القول لقد ملينا كثرة املبادرات وقلة النتائج

مهما اختلفت التسميات حسب     إن املبادرة األمريكية للشرق األوسط الكبري أو اجلديد       
ا ال تصون    أ 1993املراحل واألهداف املتغرية قد اعتربت منذ بداية إرهاصاا األوىل سنة           

مصاحل دول وشعوب املنطقة بقدر ما جاءت لتلبية املصاحل الغربية على املدى القصري وليس              
نظـم سياسـية   ربية إقامة  أنه رغم إدعاء أمريكا والدول الغ ذلك)2( فقطعلى املدى البعيد  

ربية من خالل منطقة الشرق     دميقراطية باملنطقة لكن هاجس حتقيق األمن القومي للدول الع        
 الطبيعة غري الدميقراطيـة يف دول الـشرق األوسـط           لىوسط جعلهم يغضون النظر ع    األ

واملغرب العريب بل أم وقفوا يف غري جانب القوى السياسية اليت فازت باالنتخابات العامة              
للحكم قة وذلك على أساس أن وصول هؤالء الفائزين بطريقة دميقراطية يف بعض دول املنط  

  . بتهديد األمن القومي للدول الغربية ايتضمن شكوكولو بطريقة دميقراطية 
وشـكليات  إن سياسة الشرق األوسطية األمريكية اجلديدة تعتمد علـى أطـر            وهلذا ف 

 ة بانتخابات غالبا تكون مزورة وحبيـاة      جلوهر ذلك أا زينت الواجه    دميقراطية أكثر من ا   
ية  بل أا ابتكـرت يف       سياسية تعددية زائفة يف شكل أحزاب صغرية ليس هلا قواعد شعب          

أن االنتخابات ال تصنع الدميقراطية وأنه من املهم أن         " سبيل تغطية تناقضاا مقولة مفادها      
املنظور فإن االنتخابات اعتـربت     ومن هذا    " )3(االنتخابات تطور اتمع املدين   تصاحب  

ـ              ث يـصل   خطرا على الدميقراطية يف الوطن العريب دون أن تكون كذلك يف إسرائيل حي
املتطرفون من احلركات الصهيونية ملقاليد احلكم دون اعتبار ذلك خطرا على نظام الشرق             

واملمارسة بأن  األوسطي وهلذا إذا ختلت أمريكا وحلفاؤها عن هذه االزدواجية يف اخلطاب            
                                                           

يوم اخلميس " هيكلمع " حممد حسنني هيكل ضمن حصة تلفزيونية بقناة اجلزيرة حاوره فيها حممد كريشان حتت عنوان  -)1(
  .21-20 الساعة 26/04/2007

)2(   -  Marion Farouk – sluglett et Peter Sluglett * L’irak Et Le Nouvel Ordre 

Mondial In / Revue La Pensée N°285 –Janvier 1992, Paris, P,26 . 
 .10 ص –املرجع السابق : حممد كمال /  د-  )3(
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 اآلنية وبأا   الذاتيةال تنطلق مع مصاحلها      نعت الشعوب العربية قبل احلكام بأن سياساا      اق
الشعوب قبل كل شيء فإن ذلك هو وحده الذي جيعل النظام العاملي              حتقيق مصاحل  دف 

  .اجلديد له مكانة واعتبار وميكن أن ينجح تطبيق هذه املبادرات واملشاريع 
ممثال يف رئيس جامعـة     سابقا  إن املسؤول األول القائم على رأس النظام العريب الرمسي          

قد استشعر بداية واية النظام العـريب       "  عبد ايد    أمحد عصمت " الدول العربية الدكتور    
منذ أن بدأ الكالم على النظام البديل الذي تريد أمريكا إقامته باملنطقة عقب حترير الكويت               
وجتاوز ذلك إىل االعتداء املستمر على العراق متهيدا الحتالله فإن رئيس جامعـة الـدول               

شبه  ت22/11/1992يوم ة للقانون الدويل بالقاهرة العربية ألقى حماضرة مبقر اجلمعية املصري  
إذ " جامعة الدول العربية والنظام الدويل اجلديـد        " خطبة وداع للنظام العريب حتت عنوان       
فات تدخل يف باب التمنيات بـالنظر     بعد أن أعطى وص   حاول سيادته يف خالصة حماضرته      

د مثل بذل اجلهد إلعادة بناء الثقـة        لواقع العالقات العربية على أعقاب النظام الدويل اجلدي       
بني الدول العربية والعمل على حل املشكالت واخلالفات العربية يف إطارها الطبيعي وهـو        
جامعة الدول العربية وعدم اعتبار األمن القومي العريب مبفهومه الشامل متعارضا مع األمن             

اليت تعمل يف إطارها كافـة      الوطين لكل دولة عربية وجعل جامعة الدول العربية هي املظلة           
التجمعات اإلقليمية العربية ، وقد اقترح بعض اإلصالحات على النظام العـريب قبـل أن               
يتالشى مثل االلتزام بأحكام امليثاق واإلسراع يف إنشاء حمكمة عدل عربية كجهاز قضائي             

لنظـام  الدول العربية يف إطـار ا     جامعة  تلتزم الدول بأحكامه واحلرص على ترسيخ مكانة        
 لكن هذه الوصفة السحرية لرئيس جامعة الدول العربية مل تكن الظروف            )1(الدويل اجلديد 

مهيئة ألن تستجيب هلا الدول العربية يف ظل الوضع القائم من االنقسام الذي تركه غـزو                
العراق للكويت هذا الوضع الذي تكرس بغزو آخر لدولة عربية رئيسية هي العراق مـن                

ائها وهكذا دخلت الدول العربية فرادى يف النظام اإلقليمـي البـديل            طرف أمريكا وحلف  
كأحد تطبيقات النظام الدويل اجلديد وذهب النظام اإلقليمي العريب يف االجتـاه املعـاكس            

  لتمنيات رئيس جامعة الدول العربية 

                                                           
-48 الد –الة املصرية للقانون الدويل " جامعة الدول العربية و النظام الدول اجلديد  " أمحد عصمت عبد ايد/  د-  )1(
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 فكرة وجود نظام إقليمي عريب      إىل نفي إن التطورات الالحقة على احتالل العراق أدت        
فرضته القوى  " للشرق أوسطية   " اسا ألن النظام البديل الذي يقوم على اال اجلغرايف          أس

العظمى على املنطقة ولذا فإنه ال ميكن وصفه بنظام إقليمي ، ذلك أن فكرة النظم اإلقليمية                
ولذا فإنه حسب هذا الرأي فـإن       )1(النظم اإلقليمية   هذه  تستبعد القوى العظمى يف عضوية      

 النظام الدويل اجلديد الذي يعتـرب منطقـة الـشرق           قليمي العريب قد زال لصاحل    النظام اإل 
 تاألوسط جزءا من مكوناته وأا مل تعد تشكل نظاما إقليميا ألن أهدافه وأدواتـه ليـس               
ي إقليمية بل هي أهداف وأدوات عاملية تطبق على رقعة معينة من العامل ويستدل هذا الـرأ  

 من  سيادته وإلغاءؤدي إليها أن االحتالل األمريكي للعراق       يت ي ة حتليله والنتيجة ال   على صح 
 قبول النظام اإلقليمي العريب متثيـل العـراق يف          ولة عظمى، الناحية الفعلية وجعلها يف يد د     

اجلامعة العربية من قبل مؤسسات أوجدها االحتالل وذلك جبلوس ممثل سلطة االحتالل مع             
اع وزراء اخلارجية لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة الدول العربية جنبا إىل جنب يف اجتم

   .2004يف مارس 
القبول باالحتالل األمريكي للعراق روجت له أمريكا على أنه وضعا جديدا قد نشأ يف              ف

املنطقة وأنه على الدول العربية أن تكيف نفسها مع هذا الوضع كأحد متطلبات النظـام               
 تآكل النظام اإلقليمي العريب وخلق إطار جديـد         الدويل اجلديد الذي أدى إىل إضعاف مث      

  .بديل له 
 القريب ال جيعلنا متشائمني     يب يف الوقت الراهن وعلى األمد     إن تقييم النظام اإلقليمي العر    

ناك حماوالت ومبادرات جلـره     أكثر من الالزم والقول بتالشي هذا النظام بل يف رأينا أن ه           
لكا إال أنه عنيد يف التثبت بالبقاء على قيد احليـاة           بدى ضعيفا ومتها  إىل مصرعه لكنه وإن     

 يف  قدر النجاح الذي حيقق   لصراع العريب اإلسرائيلي ، الذي ب     جيعله كذلك هو ا   وأن الذي   
قرر مصري النظام اإلقليمـي العـريب   تهذا امللف أو اخلسارة اليت تلحق به من هذا الصراع ي  

  .يه ويبقى الرهان هو القضية الفلسطينيةفحرب اخلليج الثانية أو هنته لكنها مل تقضي عل
  

  

                                                           
و تداعياته عربيا و مقالة ضمن كتاب احتالل العراق " النتائج و التداعيات على الوطن العريب" أمحد يوسف أمحد /  د- )1(

  .333، ص 2005 بريوت –إقليميا و دوليا مركز دراسات الوحدة العربية 
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تــداعيات حــرب الخلــيج الثانيــة علــى القــضية   :الفــرع الثــاني
 : الفلسطينية 

 

 الكويت ، هدف حتريـر      هغزولأن من األهداف اليت أعلنها العراق       لقد سبق أن عرفنا ب    
لك انه   وظيفته دعاية سياسية أكثر منه هدف حقيقي لفساد منطقه ذ          الذي اعتربنا فلسطني  

ال ميكن إزالة االحتالل باالحتالل لذا فإنه منذ بداية حرب اخلليج الثانية مت الـربط بينـها            
ت العالقة بني أزمة اخلليج والقـضية الفلـسطينية         الصراع العريب اإلسرائيلي حىت غد    وبني  

تشكل بؤرة االهتمام منذ بداية احلرب إذ متسك املوقف العراقي طوال هـذه احلـرب يف                
جيمس " بني القضيتني وقد طرح ذلك على املستوى الرمسي يف حمادثات جنيف بني             الربط  
 إذ اشترط العراق عقد مؤمتر دويل تطرح فيـه          18/01/1991:  وطارق عزيز يوم     "بيكر

 احملتلة  يضاالقضيتان وربط االنسحاب العراقي من الكويت باالنسحاب اإلسرائيلي من األر         
ق الشرعية الدوليـة بـنفس القـدر علـى     بية وأن تط   والضفة الغرب  يف كل من قطاع غزة    

  .القضيتني
نه كان موقفـا منعـزال      ألإن الربط بني القضية الفلسطينية وأزمة اخلليج مل يأت مثاره           

        معنية بالشأن الفلسطيين هي كـذلك       اللعراق ومل تسايره بقية الدول العربية يف ذلك لكو 
اق بأن احتالل الكويت هو اخلطـوة حلـل         بالدرجة األوىل وأن االختيار الذي طرحه العر      

 ذلك حماولة يائسة وطائـشة      الصراع العريب اإلسرائيلي قد رفضته الدول العربية واعتربت       
 العراقية اخلاصة بإطالة البقاء يف الكويت وإثارة اخلالفات العربية تندرج ضمن حتقيق املصاحل  

هل للتفاوض باسم الشعوب العربية     من هذه املسألة والظهور شعبيا مبظهر الزعيم العريب املؤ        
وهذا ما يفسر الضربات الصاروخية احملدودة اليت وجهتها العراق إلسرائيل الـيت كانـت              
نتائجها إجيابية على إسرائيل أكثر إذ بذلك استعطفت الرأي العام الدويل دون أن تلحق ا               

  .هذه الضربات احملدودة أي أذى يذكر 
ة على القضية الفلسطينية أدت إىل جمموعة من السلبيات         إن تداعيات حرب اخلليج الثاني    

فاملوقف الفلسطيين الرمسي والشعيب املؤيد للعراق أدى إىل رد فعل سليب من الدول اخلليجية              
             اليهود  ريجعلى فلسطني رمسيا وشعبيا وأضر بقضيتهم إذ متكنت إسرائيل من تنفيذ خمطط 

  .نشغاله بأزمة اخلليج إل يف غفلة العامل يني والبطش مإليها مقابل إبعاد الفلسطن
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كما طرحت أزمة اخلليج ترتيبا جديدا ألولويات مصادر اخلطر يف املنطقة العربية وديد             
األمن ا حبيث أصبح اخلطر الداخلي هو مصدر ديد األمن باملنطقـة ولـيس اخلطـر                

قفها ليس من إسـرائيل  اإلسرائيلي اخلارجي وأن دول اخلليج ذه املناسبة تراجعت عن موا 
 سنوات فأصبح ينظر إليران علـى       07إيران اليت حاربتها بواسطة العراق ملدة       من  فقط بل   

  .)1(أا املعادل اإلجيايب للخطر العراقي 
وإذا أردنا أن نربط الرتاع العريب اإلسرائيلي حبرب اخلليج فإن مصريه أصـبح يـرتبط               

 الصهيوين يف فلسطني قد فشل علـى مـدار          بالعراق أكثر منه بفلسطني ذلك أن املشروع      
 سنة إذ أن جذوة املقاومة مستمرة حلد اآلن وهلـذا فـإن             59الصراع الذي دام حلد اآلن      

إسرائيل تريد التغلغل بشكل ال يعرف مداه وال نتائجه البعيدة من خالل مشال العراق ألن               
 هـدفا اسـتراجتيا     لة يف مشال العـراق    دية مستق هناك عدة أسباب جتعل من قيام دولة كر       

ل وكركوك وهذا كهدف    اق من أهم حقوقه النفطية يف املوص      إلسرائيل ألجل حرمان العر   
اقتصادي إضافة إىل أن ذلك جيعل العراق يوجه قوته العسكرية حنو الشمال بعيـدا عـن                
إسرائيل كما أن من شأن القيام هذه الدولة خلق توتر مستمر بينها وبـني دول اجلـوار                 

 وإيران وسوريا اليت تسعى الستعمال هذه الدولة املفتعلة إلثارة الرتاعات مع            األخرى تركيا 
جرياا بنفس الطريقة اليت تستعمل فيها كل من سوريا وإيران حلزب اهللا يف إدارة صراعها               
مع إسرائيل وهلذا فإن إنشاء الدولة الكردية يف مشال العراق مبباركة من إسرائيل وتدعيمها              

ذه األخرية طريقة لتحقيق التعادل اإلستراتيجي يف املنطقة سياسـيا وأمنيـا            يعترب بالنسبة هل  
واقتصاديا وهو ما جيعل إسرائيل تستفيد من احتالل العراق من طرف أمريكا وبريطانيـا              

 هي املتـهم األول     ولذلك اعتربها البعض   2001 سبتمرب   11كما استفادت من تفجريات     
ت به بعدها يف كافة جماالت سياساا ، إن ما جاء من            يف هذه التفجريات بالنظر ملا استفاد     

سياسات جديدة ملنطقة الشرق األوسط الكبري يالحظ عليه ميش إن مل نقـل اسـتبعاد               
القضية الفلسطينية وعدم اعتبارها حمورا أساسيا كما كانت عليه دائما فإن ذلك مل يعـد               

لدمار الشامل اليت أثريت باستمرار     موجودا بل استعيض ا القضية العراقية وقضايا أسلحة ا        
قبل احلرب على العراق واحتالله وكذلك ما يثار حاليا بالنسبة للربنامج النووي اإليـراين              
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حتقيقا للمصاحل اإلسرائيلية املتخوفة من وصول هذا النوع من السالح بيد أنظمة وطنية فإنه              
شعال نريان احلرب يف    عند ذلك سيشكل خطورة على إسرائيل وهلذا فإن إسرائيل سعت إل          

العراق خدمة ملصاحلها وهي مستمرة حلد اآلن عن طريق نشر الفوضى داخـل العـراق               
  . املوجودة يف العراق بكثافة السيما يف مناطق الشمال املوسادبواسطة عناصر 

وكذلك عن طريق املشاريع االقتصادية اليت استفادت منـها الـشركات األمريكيـة             
ليهود نافذين يف أمريكا وقامت هذه الشركات األمريكيـة اجلنـسية           والربيطانية اململوكة   

كربى تتعلق مبـشروعات    عقود مقاولة من الباطن مع شركات إسرائيلية ملناقصات         إبرام  ب
لبيـع  " اند"املتعلقة باألمن من أمثال شـركة       داد بالطاقة واملعدات واخلدمات     البناء واإلم 

املنتجة للقمصان الواقية مـن الرصـاص       " نكسوري"احلافالت والسيارات القدمية وشركة     
لألسالك الـشائكة وقـد     " دورليتر"لألبواب املصفحة وشركة    " عيش كرمائيل   "وشركة  

 متاالحتالل األمريكي للعراق وبـذلك      متكنت إسرائيل من اختراق السوق العراقية بفضل        
ان النظام العراقي مـن     إلغاء إجراءات املقاطعة العربية إلسرائيل يف اال االقتصادي اليت ك         

أكثر الدول العربية التزاما ا وقد جاء االختراق اإلسرائيلي للسوق العراقية انطالقـا مـن              
األردن اليت تعترب مركزا للتبادل التجاري بني إسرائيل والعراق عن طريق بعـض رجـال               

ألسـواق  األعمال األردنيني املعروفني بالتعامل مع إسرائيل يف إطار خمطط الختراق كـل ا       
العربية وليس العراق وحده وقد وصل املتعاملون االقتصاديون اإلسرائيليون من الـشركات   
إىل حوايل مائة شركة تعمل بواسطة مقاوالت من الباطن مـع األردنـيني أو الـشركات      

لرجـال األعمـال    " نتنياهو"األمريكية نتيجة للدعوة اليت وجهها وزير املالية يف إسرائيل          
   .)1(لالستثمار يف السوق العراقيةاإلسرائيليني 

إن حمصلة حرب اخلليج الثانية بالنسبة إلسرائيل تعترب جد ناجحة ذلك أنه مت تفكيـك               
ة املزعجـة   أكرب دولة عربية تشكل ديدا لألمن اإلسرائيلي مبا شاع عن قوا العـسكري            

كان ذلك حبـق     خالل الثمانينات إىل قصف املفاعل النووي العراق و        إلسرائيل اليت بادرت  
هو أول ممارسة للحرب اإلستباقية اليت دشنها الرئيس بوش بعد ذلك على نطاق واسع ومل               
تأت هذه النتائج اإلجيابية بالنسبة إلسرائيل صدفة بل إا سامهت يف التخطيط والتنفيذ هلا              
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العـراق مـن خلـف     أمريكا اليت اتفقت معها مسبقا أن تساهم يف العدوان على         بواسطة
ري الرأي العام العريب وحتفظ بذلك وجه األنظمة العربية املتوارية خلف           ة حىت ال تستث   الصور

  .)1(الصورة يف هذا العدوان
 وهلذا فإنه ال جدال يف العالقة الوثيقة بني الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين وحرب اخلليج             

يا ألجل تقوية من خالل النفوذ الصهيوين الذي وقف وراء قرار احتالل العراق وديد سور          
  الفلسطينيني وإسرائيل وقـد ظهـر  حق للتسوية بني  ي ال موقف إسرائيل يف أي مسار سلم     

أن السياسة األمريكية الشرق أوسطية مصادرها األوىل إسرائيلية من خالل كتاب           واضحا  
ومن خالل الدراسات الـيت أعـدها املعهـد         " الشرق األوسط الكبري    " " شيمون برييز "

يبعث وطن مقرا له    ن الذي يتخذ من واش    )Jinsa )2"جينسا"ألمن الوطين   اليهودي لشؤون ا  
أمريكان يف الشؤون الدفاعية باستمرار يف مهمات إىل إسرائيل كان من بينـهم          منها خرباء   

الذي عني إلدارة العراق بعد الغزو مباشرة قد كان أرسـل           " جاي غارنر "اجلنرال املتقاعد   
 باملعلومات والطلبات اإلسرائيلية اليت كان من بينـها         ملدةمن طرف هذا املعهد إلسرائيل      

وهي املـستفيد   وأن رأس الرئيس صدام حسني كان مطلوبا لديها         إسقاط النظام يف العراق     
  .اخلليج الثانية يف شىت ااالتاألكرب من حرب 

إن دور إسرائيل يف حرب اخلليج يشبه كثريا دور املخرجني يف األعمال الفنية فهو يقوم               
كل شيء لكنه ال يظهر للجمهور مثل املمثلني وقد كان دور إسرائيل واضحا يف التخطيط      ب

وغياب يف التنفيذ املباشر بعد تصرحيات صدرت يف واشنطن بأنه ليس هلا أي رغبـة يف أن              
يلولة بني أي ربط حلـرب      د أزمة اخلليج اآلن وهذا ألجل احل      تعمل مع إسرائيل على صعي    
إن " الصهيوين وقد عرب عن ذلك رئيس الوزراء اإلسرائيلي بقولـه           اخلليج بالصراع العريب    

بل إن  " مشكلة اخلليج تضع جانبا مجيع مشاكل املنطقة مبا يف ذلك نزاعنا مع الفلسطينيني              
كن مت إلغاء الزيارة    ت مربجمة لواشنطن يف خضم احلرب ل      زيارة وزير خارجية إسرائيل كان    

ن القيام به يف اخلليج هو نتاج مـؤامرة أمريكيـة           حىت ال يظهر ألحد أن ما تعتزم واشنط       
  .إسرائيلية
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هذه اإلستراجتية داخل اإلستراجتية األمريكية أظهرت أن اعتبار  إسرائيل كقاعدة ف
استعمارية لتأمني املصاحل الغربية يف الشرق األوسط أصبحت غري صحيحة بل ظهر أن 

  )1(.صة أثناء حرب اخلليجإسرائيل متثل عبئا ثقيال على الغرب وأمريكا بصفة خا
عد احـد   ن منظومة إقليمية جديدة للمنطقة ي     وهلذا يبدو أن مطلب إدماج إسرائيل ضم      

أن أحسن فرصة لذلك هي يف وقت       و،  اخليارات اليت أصبحت تسعى إليها إسرائيل وأمريكا      
الضعف العريب، ألن العرب منهزمون ليس بقوة إسرائيل بل بضعفهم و قد أظهرت احلرب              

انية الثانية مع إسرائيل ذلك بشكل واضح، و هلذا فإن إحلاح أمريكا على إقامة نظـام                اللبن
شرق أوسط لدمج إسرائيل يف املنطقة يرجع بالدرجة األوىل إىل إنكشاف الدور اإلسرائيلي             

 يف تـأمني مـصاحل أمريكـا    وبأنه يشكل عبئا على أمريكا و ليس له أي قيمة إستراتيجية  
ام العريب و استبداله بنظام      اإلستراتيجية األمريكية هو تفكيك النظ     أصبح هاجس ف،  باملنطقة
ـ            جديد ريب أمـام هـذه     ، ولعل من املهم االستنتاج هنا أنه إذا صمد النظام اإلقليمي الع

 نقطة البداية لالنتصار مستقبال، لكن ليس معـىن ذلـك           اإلستراتيجية فسوف يكون ذلك   
ليا إن املقصود باحملافظة عليه     على ما هو عليه حا    اجلمود والتمسك بالنظام اإلقليمي العريب      

 إبقاء اإلطار والشكل وإصالح املضمون مع السعي لتوسيع التفاعل مـع دول اجلـوار               هو
ة االنتماء الثقايف واحلضاري لحظبوالبعيدة بني الدائرة العربية واإلسالمية، أي الوعي         القريبة

  .)2(ملتربص باجلميعوالتفرقة بني صراع اإلخوة والصراع مع العدو ا
والصراع العريب اإلسرائيلي أن ووقائع ات إنه على خالف ما يظهر على السطح ومن يومي

خاصة وكذلك يف العراق بالكويت  يف دول اخلليج ويني وإن دفعوا الثمن معجالالفلسطين
 إال أن قضيتهم األساسية للتحرر حتقق مكاسب إستراتيجية على األمد القريب. بعد احتالله
  مابالنظر إىل إدراكهم واجب االعتماد على أنفسهم بالدرجة األوىل و أن أكثر، واملتوسط

 حتقيق أي اجنازات املساعدات اليت ال تكفل هلمهلم هي بعض يستطيع النظام العريب تقدميه 
مع مواصلة الكفاح واالنتفاضة نتخابات إلهذا اجلانب فإن متكن الفلسطينيني إجراء اومن 
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إن أضعف منظمة التحرير الفلسطيين إال أنه وحد الشعب الفلسطيين ل فإن ذلك وضد إسرائي
  .لبدائل أخرى

نه مبقارنة هذا االجناز السياسي اإلستراتيجي املهم مع ما حصدته إسرائيل من نتائج هذه وأ
احلرب اليت تطرقنا إليها املتمثلة يف كشف طبيعة وضع إسرائيل كقوة إقليمية غري مؤهلة 

ة يف عملية األمن باملنطقة، وأنه على العكس من ذلك تزايد اإلدراك الدويل بأمهية للمشارك
 دون اتسوية القضية الفلسطينية بعدما ظهر مدى ما تنطوي عليه من خماطر يف حالة بقائه

ربط االنسحاب من الكويت  احتالل الكويت بغداةحل، مما جعل اخلطاب العراقي 
رض الدعاية السياسية بل هو ليس خطابا نظريا بغضي احملتلة باالنسحاب اإلسرائيلي من األرا

إقرار مشروع حل يف وخطاب واقعي جتاوب معه اتمع الدويل بعد انتهاء األعمال احلربية 
إطار ما مسي خبريطة الطريق وبداية االعتراف الدويل بضرورة تعايش دولتني على فلسطني 

اإلسرائيلية ال تتحرك إستراتيجيتها إال ضمن وأن حرب اخلليج أثبتت أن القوة العسكرية 
ارس  أن متيعين سقوط حجة أمريكا بأا ال متلك مبا )1(احلدود اإلستراتيجية األمريكية، 
  .قرارات الشرعية الدولية بالنسبة للقضية الفلسطينيةضغوطا على إسرائيل لتنفيذ 

ية الفلسطينية من تطورات غري أن الرياح تأيت مبا ال تشتهي السفن، فإن ما تعرفه القض
داخلية افتعلتها أجهزة حركة فتح وإطاراا العليا املسيطرة على مقاليد احلكم يف منظمة 
التحرير  الفلسطينية وبإيعاز من إسرائيل نفسها ومن أمريكا اليت ختاف من نتائج العملية 

ختبار ملعرفة امليول الدميقراطية الفلسطينية اليت جاءت يف توقيت خطأ سياسيا وكانت بالون ا
 للشعب الفلسطيين واجتاهاته بني الدولة العلمانية او الدولة الدينية يف املستقبل عندما ةالسياسي

 املستقلة، وهلذا فإن هذا املشروع لن يتحقق إال بعد القضاء ةيقر مشروع الدولة الفلسطيني
ليد الدولة لن يتم إال ملن ، وأن تسليم مقاواحلركات اإلسالمية القريبة منهاعلى حركة محاس 

  .ترضى عنهم إسرائيل وأمريكا
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بعـض  تـداعيات حـرب الخلـيج الثانيـة علـى : الثاني المطلب
 : قواعد تنظيم العالقات الدولية

 

مل تتوقف تداعيات حرب اخلليج الثانية على املستوى الداخلي للدولة العراقية وجوارها 
اعيات إىل العالقات الدولية بصفة عامة السيما فيما املباشر وغري املباشر بل امتدت هذه التد

  يتعلق بقواعد القانون الدويل املنظمة هلذه العالقات
ذا كانت اية احلرب الباردة جسدت بايار مبدأ القطبية الثنائية الذي أدى إىل شل فإ

  سنة فإن ما بعد حرب اخلليج الثانية جسد حقيقة40نظام األمم املتحدة ملدة قاربت 
جديدة هي ظهور الواليات املتحدة األمريكية كقوة عظمى وحيدة يف عامل وحيد القطبية 
وهو ما أدى إىل طرح سؤال جوهري إىل أين تتجه قواعد القانون الدويل على ضوء 

 ؟ وما هو الوجه اجلديد للعالقات الدولية على ضوء نتائج حرب اخلليج؟ )1(ذلك

بعد حرب اخلليج  أو ن الدويل والعالقات الدولية ولكي نلتمس مظاهر التغري يف القانو
  : حندد لذلك ااالت التاليةبسببها 
  .الية واملستقبلية يف العالقات الدوليةنون الدويل على ضوء املتغريات احل اجتاهات القا-
   وحدة القانون الدويل وتنوع ثقافات الشعوب إشكالية -
  .ونية الدولية من خالل أجهزة األمم املتحدة التطبيقات العملية لتطور القواعد القان-

  

اتجاھات القانون الدولية على ضوء متغير أحاديـة  :الفرع األول
  :القطبية في العالقات الدولية

 

الواليات املتحدة  مل يستفق العامل خلطورة جتاوز أحكام القانون الدويل إال بعدما تعرضت
نبه املشتغلون بالقانون الدويل إىل اآلثار ، عند ذاك 2001 سبتمرب 11األمريكية هلجمات 

 األضرار املادية لألبراج املدمرة تضاهياملدمرة الكبرية لعدم التقيد بقواعد القانون الدويل اليت 
  .وعدد القتلى الذين قضوا يف هذه اهلجمات

لقد ظهر أن قواعد القانون الدويل عاجزة عن لعب أي دور ملعاجلة تلك اآلثار، بعدما 
 مواقف السياسيني والقادة يف أمريكا والعامل الغريب إىل جتاوز القانون والدعوة اجتهت

                                                           
(1)  Luigi conndrelli « les attentats du 11 septembre et leurs suites : Ou va le droit 
international ? in revue generale de droit international public. Vol 105  N°4  
CNRS paris 2001 P : 829-  
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الستعمال القوة حملاربة اإلرهاب الدويل واحتالل دول وشعوب واإلطاحة بأنظمة الدول اليت 
  .هذه اهلجماتامت بإيواء املتسببني يف 

 الثور األمريكي اهلائج  وكبح قوةجلملكن باملقابل فإن رجال القانون من فقهاء حاولوا 
، وقد )1(بالدعوة إىل إصالح النظام القانوين الدويل باجتاه حتقيق فعالية قواعد القانون الدويل

ساد االتفاق على أنه جيب احترام سيادات الدول باحترام التدابري اليت تراها الدول مناسبة 
الدويل املتعدد األطراف لكل حالة وللظروف الداخلية للدول واختاذ تدابري على املستوى 

وتدابري أخرى باإلرادة املنفردة للدولة لتطبيقها على املستوى الدويل يف إطار احلماية الذاتية 
)self help ()2(    امثلما قامت به الواليات املتحدة األمريكية من إجراءات بإراد 

  . تتقيد ااملنفردة لكن فرضت تطبيقها على املستوى الدويل أي على كل الدول أن
 املتخذة على املستوى ملستوى الداخلي من طرف الدول أو تلكإن التدابري املتخذة على ا

الدويل املتعدد األطراف أو باإلرادة املنفردة أظهرت تصادمها مع قواعد محاية حقوق 
اإلنسان اليت استبيحت يف كثري من األحيان حىت غدت قواعد حماربة اإلرهاب الدويل جتسد 

نظام القانوين الدويل فكرة النظام العام الدويل وتدحرجت قواعد محاية حقوق اإلنسان يف ال
إىل درجة تالية ومل تعد تشكل جزءاً من النظام العام الدويل بعد أن كانت تتمتع ذه املكانة 

رر الوطين ويف تتبجح ا يف مواجهة حركات التحاملمتازة عندما كانت الدول الغربية 
ظمة الوطنية ومن هنا برزت ازدواجية املعايري يف استعمال موضوع حقوق مواجهة األن

  . الداخلية للدول الكربى وليس لإلنسان بذاتهاحلصاإلنسان وتوظيفه للم
ائية أصبحت لقانون الدويل اليت تقوم على الرضكما أنه من جهة ثانية اتضح أن قواعد ا

فقط بل حىت باسم وحتت عنوان محاية تقوم على الفرض واألمر ليس باسم اتمع الدويل 
مصاحل دولة معينة أو جمموعة دول بعينها أن تفرض إرادا على جمموع إرادات الدول 
اخلاضعة هلا، ومن هذه النقطة بالذات جتري حماولة تغيري هيكلي يف أساس القانون الدويل 

                                                           
(1)  MOHAMED BEDJAOUI «  perspectives gènèrales »  in/ les aspects 
juridiques de la crise et de la guerre du golfe, op cit, p 10. 
 )2(  luigi condorelli, Op, Cit, p830. 
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ها مما يعين تعديل مبدأ تأمتر الدول ألوامرها وتنتهي لنواهي" سيادة  فوق دولية"بغية إبراز 
  . ، الذي يشكل أهم ركائز ميثاق األمم املتحدة)1(املساواة يف السيادة 

إن هذه النتيجة تعترب معاكسة حىت للتوجه العام الذي يقوم عليه النظام الدويل اجلديد من 
اً حماولة لتقليص دور السيادات الداخلية للدول لصاحل سيادة دولية ناشئة، فظهر العكس متام
يتمثل يف بسط السيادة الداخلية لدولة أو لبعض الدول على سيادات الدول األخرى للتقيد 
 بالتدابري اليت تتخذها هذه الدولة كإجراء داخلي له قوة نفاذ دولية على أساس الفرض بالقوة

 ، وعلى رأسها )2( اقتصاديات معسكرة اليت أصبح عليها اتمع الدويل الذي يمن عليه 
يات املتحدة األمريكية حىت قيل يف هذا الصدد أن على اجلميع الطاعة إلرادة الدولة الوال

، ومل يتأتى ذلك هلذه األقوى، وليس لإلرادة الدولية اليت جتسدها منظومة األمم املتحدة
  .ة الواحدة العامل بأننا أصبحنا يف عهد القطبيالدولة إال بعد أن أشعرت

تالل لصاحل منظمته عندما ح االخمم املتحدة حياول تصحيقد جعل ذلك األمني العام لألل
جيب أن تتظافر جهود "، بأنه 2001/ 09/ 21وم صرح جلريدة نيويورك تاميز يف عددها لي

مجيع األمم يف عملية واحدة تشارك فيها مجيع مكونات النظام العاملي، وأنه جيب االعتراف 
الف دويل تعهد إليه مهمة مناهضة اإلرهاب تشكيل حتم املتحدة بأن تقود هذه العملية للألم

على املدى الطويل، ذلك وحده الذي يعطي هلذه العملية الشرعية الضرورية على املستوى 
  " .الدويل

لكن هذه الدعوة مل يكن هلا إال صدى شكلي ومل نرى األمم املتحدة تتحرك يف الواقع بل 
ز تسجيل ومصادقة على قرارات جهاكرأينا ما هو أسوأ عندما استعملت هذه املنظمة 

ا، إذ أنه يف ـامل خاصة أمريكـوتدابري اختذت باإلرادة املنفردة للقوى العظمى يف الع
 الذي  يعد سابقة مبنظور قواعد 1373 أصدر جملس األمن القرار رقم 2001/ 28/09

تاج إىل مؤمتر القانون الدويل قبل هذا التاريخ، ألن القرار صدر مشموالً بالنفاذ املعجل فال حي
دويل إلقراره وال ينتظر إجراءات املصادقة عليه من طرف األجهزة الداخلية للدول بل له قوة 
تنفيذية ذاتية السيما وأن هذا القرار األمريكي املوضوع األممي اإلخراج والشكل تضمن 

                                                           
(1) -  Monique chemillier –gendreau ,  « que vienne enfin le règne de la loi 

internationale -le droit et la force » in/ monde diplomatique N° 442 –JANVIER 
1991. 

  .45 املرجع السابق، ص: أمحد يوسف أمحد/ د )2(
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اص جمموعة من التدابري القصرية كالتزامات دولية قوية يف جماالت تدخل يف صميم االختص
 جد ناجحة ألنه شارعةالداخلي للدول حىت فسره بعض الكتاب بأنه يساوي اتفاقية دولية 

  .)1(، وأنه ال يقبل أي حتفظات التطبيق من حيث الزمان واملكانمل يترك أي استثناء يف
إن ذلك جيعلنا نتساءل عن مصري بعض السمات اليت يقوم عليها القانون الدويل كونه 

أن جملس األمن أصبح حقيقة مشرع دويل قوي، يتمتع بسلطة اإللغاء وهل . قانون اتفاقي
  الصريح للمعاهدات املربمة بني الدول اليت تتعارض مع قراراته الشارعة؟

 احلاصل يف تكوين قواعد القانون الدويل فسروا القرار طورلوا هذا التإن البعض ممن تناو
ىل حجمه احلقيقي ملعاجلة هجمات  على أنه ليس له دور تشريعي عام بل يرجعونه إ1373
 فقط وال متتد أحكامه إىل احلاالت األخرى وأن الدول ليست ملزمة به 2001 سبتمرب 11

  .يف غري اإلطار الذي صدر مبناسبته
ما أصبح معلوما أن القانون الدويل أصبح يهتم مبوضوعات تقليدية لتدعيم سلطة بعض ك

رهاب داخليا اليت لوحظ أا غري كافية مهما كانت الدول فيما اختذته من تدابري حملاربة اإل
دقتها ودرجة تطبيقها وهلذا فإن القانون الدويل أصبح يستوحي هذه املوضوعات يستكمل 

العظمى يف  ةتنظيمها على املستوى الدويل مبا ال خيالف التدابري الداخلية اليت اختذا الدول
ادة الوحيد على املستوى العاملي يف إطار العامل لكوا تظهر مبظهر صاحب السلطة والسي

، مما ميكن القول أن القانون الدويل متغري أحادي القطبية الدولية الذي تتحك به هذه الدولة
 ة يف هذه املوضوعات وينبأ بامتداد سلطان هذه الدولةالدولهذه أصبح تابعا وخادماً لقانون 

ك عندما تناول جملس الشيوخ األمريكي يف اال التشريعي للمجال الدويل وقد الحظنا ذل
بالنقاش وضع بعض الدول مثل سوريا وإيران واختذ بشأا بعض إجراءات احلصار كيف تبع 
ذلك مباشرة صدور قرارات دولية يف نفس الشأن ضد الدولتان، وذه الطريقة متكنت 

 عمليات شرطة دولية الواليات املتحدة األمريكية من جتنيد مجيع دول العامل تقريباً يف إطار
 عن تنم مؤسسة على الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حىت أصبحت العالقات الدولية 

حالة طوارئ على املستوى الدويل بفعل القواعد االستثنائية اليت أصبحت تتحكم يف تنقل 
  .على احلريات الفردية واجلماعية بشكل متعسف والتضييق األشخاص واخلدمات واألموال

                                                           
)1(     Luigi condorelli, op cit, P 834.  
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كما أن من املوضوعات اجلديدة اليت أقحمت ضمن قواعد القانون الدويل واليت هي حمل 
  اسدة لألحادية القطبية يف العامل دولةالجدل ونقاش إىل أي مدى ميكن تكييف ضرب 

بعملية إرهابية واسعة داخل إقليم نفس الدولة قام ا جمموعة من األفراد موجهني من اخلارج 
مبفهوم القانون الدويل؟ إن مشاركة الدول يف على كل العامل  عدواناً على أا تشكل

حتالفات العوملة عند ضرب أفغانستان واحتالهلا بعد ذلك من طرف جمموعة من الدول مت 
باسم اتمع الدويل ممثالً يف حلف األطلسي، وكذلك سكوت باقي الدول األخرى عن 

دفاع الشرعي الذي ذا املفهوم قد حرف عن ذلك قد مت تفسريه على أنه ممارسة حلق ال
مضمونه القانوين أو أنه مت تعديله حبيث مل يعد يعين أن رد العدوان يف إطار الدفاع الشرعي 

 اهلياكل ييدحتال يتوقف عند إزالة اخلطر، بل يعين استمرار ممارسة حق الدفاع الشرعي ألجل 
نتهى، مما يعين أن الفاصل بني الدفاع والوسائل اليت مسحت للقيام بالعدوان الذي مت وا

الشرعي واالنتقام أو العقاب خارج إطار القانون مل يعد قائماً، وأن الدفاع الشرعي أصبح 
يعين ليس رد خطر حال بل يستعمل لالحتياط خلطر مستقبلي أو ما عرف باحلروب 

  .اإلستباقية ملا حصل يف حرب اخلليج
ن طرف  ملفرض احترام قواعد القانون الدويلويف نفس سياق استعمال القوة كأساس 

خر لقواعد القانون الدويل ذلك مع مظاهر جديدة تنبأ بتعديل آ فقد تزامن دول التحالف
  الدويللتحالفاملترأسة ل ةاإلنساين املتعلقة بقواعد احلرب إذ أن التكييف الذي رمسته الدول

ا تندر2001 سبتمرب 11 يف اإىل اعتبار عملية ضرج ضمن قواعد القانون الدويل  أ
قوات النظامية الاإلنساين وما نتج عنها من رد فعل سواء بني قوات دول التحالف الدويل و

وغري النظامية يف أفغانستان، وكذلك تشمل الرتاع املسلح غري الدويل بني القوات النظامية 
 اإلنساين ال تشمل ألفغانستان وقوات عشائر الشمال األفغاين، وأن قواعد القانون الدويل

 فقط، بل تشمل كذلك هجمات 2001 أكتوبر 6عمليات اهلجوم األمريكي الربيطاين بعد 
  .2001 سبتمرب 11

أن ذلك يعين على املستوى القانوين تعديالً لقواعد القانون الدويل اإلنساين اليت تفرق بني 
ب إن مل يكن إىل التوحيد بني الرتاع الدويل والرتاع غري الدويل، وأن اجتاها يذهب إىل التقري

القواعد الواجبة التطبيق على النموذجني وإخضاعهما إىل قواعد جرائم احلرب، رغم أن 
 ختضع أكثر لقواعد محاية الطريان املدين وال ختضع لقواعد 2001 سبتمرب 11هجمات 
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 الدويل القانون الدويل اإلنساين، إذاً فإن هناك رغبة واجتاه ليس لتقريب قواعد القانون
اإلنساين وتطبيقها بصفة موحدة على الرتاعات املسلحة بغض النظر عن التفرقة التقليدية بني 
الرتاعات املسلحة الدولية وغري الدولية بل ميتد هذا التقريب والتوحيد حىت إلدماج قواعد 
يت بعيدة عن جمال القانون الدويل اإلنساين، وبالتايل يصبح تكييف األعمال اإلرهابية ال

يستعمل فيها الطريان املدين أو أي وسائل أخرى على أا جرائم حرب ختضع لقواعد 
القانون الدويل اإلنساين، إن هذا التوجه اجلديد لقواعد القانون الدويل مل يكن ليحصل لوال 

 األساس نظراً هذارف على القطب الواحد لقيادة العامل والتصاعتبار أمريكا على أا 
 لتحوهلا إىل انتصارات غري مسبوقة لالستحواذ على 2001 سبتمرب 11ث لتضخيمها أحدا
الذي كان يعترب تقليدياً من نصيب اإلحتاد عرب كل العامل مبا فيها اال اال احليوي 
 سبتمرب 11 تصبح الشكوك اليت تعترب أحداث  مثل أفغانستان والعراق وهلذاالسوفيايت السابق

  . الصهيونية يف أمريكا شكوكاً مقبولة إىل حد كبري مدبرة من طرف األوساط2001
  

 وحدة القانون الدولي وتنوع ثقافات :إشكالية : الفرع الثاني
  الشعوب

 

لقد شكلت اية احلرب الباردة بني املعسكر االشتراكي والرأمسايل اية حقبة من الصراع 
ق يف إطار احلرب الباردة الدويل داخل الثقافة الواحدة باعتبار أن مكونات الصراع الساب

تنتمي لنفس الثقافة واحلضارة الغربية املسيحية فالصراع كان يقوم ألسباب أيديولوجية 
سياسية واقتصادية واجتماعية دون اجلوانب األيديولوجية الثقافية الدينية وكانت الكنيسة 

ا غضت تلعب دور املؤطر هلذا الصراع الذي مل ينفجر يف شكل حرب ساخنة شاملة بينم
الطرف عن بعض احلروب الساخنة احملدودة هنا وهناك على مسرح العامل الثالث ويف الدول 

  .اإلسالمية خاصة
لكن اية احلرب الباردة فجرت صراعاً جديداً يف شكل صراع احلضارات والثقافات بني 
الغرب املسيحي والشرق اإلسالمي وهذا حتت مباركة وبتحريض من الكنيسة اليت وجدت 

ن العامل اإلسالمي بعد أن حترر من االستعمار املسيحي ظاهرياً بدأ ينشأ به وعياً وصحوة أ
بدأ ينخر دينية عارمة، بينما على اجلانب اآلخر يف العامل املسيحي فإن تقهقراً اجتماعياً ودينياً 

ارة اإلسالمية بدأت حتقق مساحات لصاحلها حىت داخل العامل جسم جمتمعاا بل أن احلض
ملسيحي عن طريق اجلاليات اإلسالمية، ولذلك حسمت الكنيسة صراع احلرب الباردة عن ا
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طريق البابا بولس الثاين باالحنياز للمعسكر الرأمسايل الغريب بعد إسقاط اإلحتاد السوفيايت 
وقبله ثورة نقابة العمال يف بولونيا ويف دول املعسكر االشتراكي تباعاً لتوجه الصراع الدويل 

عامل اإلسالمي وإهلائه حبروب اإلرهاب وغريها لتوقف الصحوة اليت بدأت تظهر به مع ال
، وخري شاهد على ذلك للتخلص من عوامل التخلف االقتصادي واالجتماعي والثقايف

الذي جسد صراع احلضارات والثقافات " بندكت السادس  عشر" تصرحيات البابا احلايل 
  درجة تسمح لنا بالقول بأن حاجز الدويل، إىلوهو ما يؤكد حتكم الكنيسة يف الصراع
الذي أى احلرب الباردة بني " بولس الثاين " العالقات الدولية ميكن ربطه مبرحلة البابا 

بندكت السادس "  وأن البابا ااملعسكرين االشتراكي والرأمسايل املسيحيني وقام بتوحيدمه
ع احلضارة والثقافة الغربية املسيحية مفجر حربا باردة أخرى بني احلضارة والثقافة " عشر

حضارات وثقافات وهو ما صراع  وهكذا تبلور الصراع الدويل يف شكل المية،الشرقية اإلس
انعكس على قواعد القانون الدويل الذي أصبح يوجه حنو الوحدة يف إطار العوملة والنظام 

ارة املسيحية، فنشأت حركة الدويل اجلديد لتكريس املصاحل الغربية ويف إطار الثقافة واحلض
 على مستوى العامل خاصة اإلسالمي إلعادة النظر يف قواعد القانون الداخلي للدول ننيتق
  .جهات قواعد النظام الدويل اجلديد أي على قاعدة الغالب على املغلوببتو

ي ، هذا على املستوى اإلجرائ)1(" عوملة القانون"أو "  العوملةأقننةلقد طرح ذلك إشكالية 
أمركة القانون "كال احلالتني كان التجاذب بني يف أما على املستوى املوضوعي فإنه 

Américanisation")2( أوربة القانون " أوeuropéanisation")3( مبعىن أن إطار 
القانون الدويل والقوانني الداخلية يف ضل العوملة تكون ذات أصول وروح مسيحية رغم أنه 

الثقافية للدول اليت – الداخلية تعكس بقدر كبري القيم االجتماعية من املسلم به أن القوانني
تطبق فيها ومبا يتالءم معها، لكن يف احلركية اليت أبرزا العوملة يف شكل جتاذب بني القانون 
الدويل والقوانني الداخلية للدول يطرح التساؤل بصفة خاصة حول الكيفية الين بواسطتها 

لقانونني الدويل والداخلي وحول تنازع القيم الثقافية والطريقة اليت يتم املزج بني منوذجي ا
  جيب أن يتم ا حل هذا التنازع؟

                                                           
 - اجلزائر–لقانون، اإلشكالية واحملاور، امللتقى الدويل الذي نظمته، كلية احلقوق، جامعة فرحات عباس سطيف  عوملة ا -  )1(

  .، أعمال غري منشورة2005جوان 
)2(

، ضمن كتاب اإلحتالل األمريكي للعراق املشهد األخري، "املوقف األمريكي من القانون الدويل :" حممد بوبوش /  د– 
 .109، ص 2007ة العربية، بريوت ، اوت مركز دراسات الوحد

 -63، ص 2002، املؤسسة الوطنية للتوزيع والنشر، اجلزائر "إنفجار سبتمرب بني العوملة واألمركة : " إبراهيم نافع / د  -)3(
89. 
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إن القانون الدويل الذي تريد فرضه الدول العظمى يف العامل ليس هو ذلك القانون الذي 
يعكس بصدق طموحات العوملة املنشودة، وأن هذه األخرية مل تنتج بصفة مباشرة وآلية 

ة القانون وفق املعايري النظرية للعوملة احلقيقية ألن ذلك كان موجوداً منذ أمد بعيد قبل عومل
ظهور مفهوم العوملة أين تتوجه قواعد القانون الدويل مبخاطبة األفراد وليس الدول 

  . فقطواحلكومات
جمال أن ما ميكن تلمسه يف هذا اإلطار أن العوملة وسعت دائرة خماطبة األفراد السيما يف 

العدالة اجلنائية الدولية اليت مت األخذ ا بصفة أكرب عند خرق قواعد القانون الدويل اجلنائي، 
كما أن قواعد القانون الدويل القدمية املتعلقة باملنظمات غري احلكومية اليت كانت تعترب 

 مسح ظاهرة حمتشمة يف العالقات الدولية برز دورها أكثر يف إطار عوملة القانون وهو ما
 أو )1("بطرح تساءل على املدى الطويل عن إمكانية حتول القانون الدويل إىل قانون للشعوب
  .أن يتعايش نظامان قانونيان، نظام قانوين لألفراد مستقل عن قانون الدول واحلكومات

 لعل من املهم يف هذا التخمني أنه ميكن إجياد توازن بني جوانب العوملة االقتصادية 
والثقافية اإلجيابية للحد  من سلبياا وذلك بإجياد توافق عن طريق قواعد القانون والسياسية 

 ثقافام وحضارام يف إطار مفهوم األمن مشاربالدويل الذي خياطب األفراد مبختلف 
البشري للتخفيف من حدة قو اعد القانون الدويل للدول واحلكومات اليت تتحكم فيها 

  .وى العظمى يف العاملاملصاحل اإلستراتيجية للق
ن قواعد القانون الدويل الذي يتالءم مع اجلوانب اإلجيابية للعوملة وحيد من جوانبها إ

السلبية والذي يعطي للفرد مكانة تليق بإنسانيته مهما كانت الدولة أو الثقافة اليت ينتمي 
 ىيل الذي تسعإليها يشكل اإلطار األمثل ملا يسمى حوار احلضارات كبديل عن القانون الدو

بعض الدول لتكوينه يف إطار صراع احلضارات وهلذا فإن األول ميثل الضمري اجلماعي 
املشترك للبشرية بينما الثاين ميثل مصاحل الكيانات املتصارعة وأن األول جيسد ما ينبغي أن 
اظ تكون عليه العالقات الدولية وأن حيوية هذا النظام القانوين واستمراره يتوقف على احتف

  .القيم االجتماعية املقبولة بقوا يف دفع القانون وقيادته

                                                           
(1)  Charles –Albert Morand « la mondialisation  et le droit » colloque sur la 
mondialisation et le droit –genevie juin 2000 –http : // www. unige. Ch/ droit/ 
centres/ mondialisation Text morand. Html. 
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الداخلي للدول عن طريق إدماج مزيد من وهلذا فإن الرغبة يف توحيد قواعد القانون 
 يف إطار العوملة قواعد القانون الدويل ويف شىت ااالت يف التشريعات الداخلية للدول

اتمعات لكي نستخلص منها قيمة ونفرضها دم بإشكالية اختاذ منوذج ثقايف ألحد طيص
على سائر اتمعات، بينما صفة العاملية ترفض ذلك فيتعني احترام التنوع الثقايف للشعوب 
وخلق جمتمع عاملي جديد يراعي اخلصوصيات الثقافية وأمناطها املختلفة، حىت نصل بالتفاعل 

ع بني الثقافات واحترام هوية كل احلضاري إىل إقامة نظام قيم عاملي حقيقي يراعي التنو
واحدة منها حىت تصبح العوملة مقبولة من اجلميع وحتويلها إىل أداة للتنمية ورخاء البشرية 

  .)1(وأداة للمساواة والعدالة االجتماعية 
وهلذا يستوجب التأكيد على التنوع الثقايف يف إطار العوملة حيث ال يوجد تعارض بينهما 

 التنوع الثقايف وحوار احلضارات البد إن يعتمد على ى فرضيةعاملياً يقوم علإن نظاماً قانونياً 
التأكيد على دميقراطية العالقات الدولية وعدم السماح بانفراد دول : جمموعة من املبادئ مثل

ة مهما كانت قوا بإصدار القرار الذي يتحكم يف مستقبل البشرية، وهو ما يتطلب ينمع
 العاملي السيما نظام األمم املتحدة فيما يتعلق بتشكيل جملس األمن إصالح التنظيم الدويل

الذي ينبغي أن يعكس التنوع الثقايف وليس جمرد القوة االقتصادية والعسكرية كما هو الشأن 
حالياً وكذلك تفعيل دور حمكمة العدل الدولية ليتسع ملراقبة احترام أجهزة األمم املتحدة 

رارات جملس األمن سوف يسمح بإعادة التوازن لقواعد القانون لقللشرعية الدولية وخاصة 
الدويل من حيث حتقيق املصاحل احلقيقية للبشرية وتصبح الشرعية الدولية اليت يقبل ا اجلميع 

القائم الدويل ختضع لضوابط التنوع الثقايف واحلضاري، وبذلك يتم رفض قواعد القانون 
عسكرية ، فإن مت األمر على هذا املنوال بالتأكيد على فرضية صراع احلضارات والقوة ال

التأكيد على سوف يكون العامل أحسن من عامل احملافظني اجلدد يف أمريكا عامل يتم فيه 
احترام الشرعية الدولية باالبتعاد عن املمارسات القائمة على االنتقائية وازدواج املعايري، 

ا واستقالهلا وعدم جواز االحتالل وطمس واحترام السيادات الوطنية للشعوب على أراضيه
  .هلاعامل الداخلية للدول والشعوب واحملافظة على اهلوية الثقافية امل

                                                           
  .218- 217، ص2003القاهرة –دار الشروق " نظرات يف عامل متغري" أمحد فتحي سرور /د-  )1(
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ويف جمال محاية الفرد جيب التأكيد على احترام حقوق اإلنسان بشكل جدي وإبعادها عن 
 تطوير  سيادات الدول بلكاالستعماالت السياسية أو اختاذها ذريعة للتدخل املسلح وانتها

حقوق اإلنسان وتوسيع دائرا لغري اال التقليدي بإدراج حق مجيع الشعوب من االستفادة 
 .بالثورة التكنولوجية والعلمية

ومن حيث وظيفة القانون الدويل على املنوال السابق فإنه ميكن القول أنه يتجاذا قانون 
 الذي يؤسس "chawerznberg" "زنربجشوار "القوة أو السلطة كما قال بذلك الفقيه 

قواعده على املواقف اليت يتركها انتصار القوة املسلحة بطابع القانون املشروع عن طريق 
فاء السياسات العدوانية واالستعمارية لح وتستعمل بعض أحكامه ذريعة إلخمعاهدات الص

  .كما هو حاصل يف العراق
 الذي يقوم بوظيفة التنسيق يف احملبذنون القوة فهو ذلك القانون أما القانون الذي يقابل قا

العالقات الدولية بني تصرفات خمتلف الدول، وأن مستقبل أحكام القانون الدويل يتوقف 
على تطوير هذه الوظيفة فهي الكفيلة بأن تطبع القانون الدويل بطابع العاملية وتزيل عنه طابع 

  )1(ليميةاهليمنة والطائفية بسبب اللون أو الدين أو اللغة أو اإلق
وقد كانت حرب اخلليج الثانية مناسبة ملمارسة بعض قواعد القانون الدويل اجلديد الذي 
يعتمد على التنوع الثقايف ويقوم بوظيفة التنسيق، إذ أثناء األزمة تغلبت بعض أحكام هذا 
القانون على تصلب الدول املتحالفة ضد العراق ومت إقرار بعض القرارات األممية لصاحل 

ب العراقي يف التخفيف من وطأة قانون القوة وذلك بتخفيف وطأة احلصار واملقاطعة الشع
االقتصادية املفروضة على العراق يف إطار قانون القوة، فتم إقرار حق الشعب العراقي يف 
تلقي األدوية واألغذية ولو بصورة حمدودة وحتت رقابة األمم املتحدة، فإنه لوال الوظيفة 

تلطيف الوضعية الصعبة املسلطة على  ملا أمكن ن الدويل اجلديد وتدخلهااإلنسانية للقانو
  .العراق

وهلذا فإن التوجه اجلديد للقانون الدويل باشتماله على عناصر حضارية وثقافية يعبد 
يق إلرساء قانون جمتمع دويل أفضل ، وأن ملسات هذا التوجه اجلديد هي البداية فقط ، الطر

  .ت أكثر يف هذا االجتاه مستقبالرالكي ميكن اختاذ مباد

                                                           
  .45- 44املرجع السابق، ص" حرب اخلليج امتحان للشرعية الدولية: " حممد حمفوظ )1(
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إن حرب اخلليج مبا أفرزته من تداعيات على العالقات الدولية والتجاذب الذي حصل 
حول تكييف النظام القانوين الدويل اجلديد الذي مل يتشكل بصورة ائية حلد اآلن ومل 

 عسرياً توضح الصورة اليت سوف يستقر عليها فأصبحت هذه احلرب غري املنتهية امتحانا
للشرعية الدولية وللمثل والقيم احلضارية يف مواجهة موازين القوة واملصاحل االقتصادية 
احليوية اليت حجبت على الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا حىت بعض مبادئ وقيم احلضارة 

  .الغربية نفسها
 دويل جديد إن احلل الذي ميكن أن يكون إمجاعا يف املستقبل ميكن يف إجياد نظام قانوين

زالت موجودة بني مالفائدة اجلميع وهذا باستغالل فرصة بعض االنشقاقات والصراعات اليت 
التقرب مع بعض الدول الغربية السيما بدول الشمال، فتحاول دول اجلنوب استغالل ذلك 

  . األوروبية ملواجهة الطغيان واالستعمار األمريكي اجلديد
 Nicolasساركوزي – نيكوال" رة الرئيس الفرنسي مبادقبول هذا املنوال ميكن فعلى

Sarkozy")∗( بإقامة جمموعة متوسطية تضم دول اجلنوب ودول الشمال للبحر األبيض 
املتوسط مبا متثله هذه املنطقة من داللة ورمزية على تفاعل احلضارات يف التاريخ القدمي 

ل العالقات بني دول سوف يساهم يف تعديف تفاعل جديد يف التاريخ املعاصر الستشرا
الشمال القوي واجلنوب الضعيف اقتصاديا، لكن ليس مبعيار القوة والضعف بل مبعيار قانون 
التنسيق لصياغة شرعية دولية قوامها العدل واإلنصاف وليس القوة واحلروب واالستعمار 

 .اجلديد
ثقايف واحلضاري يف إن قانوناً دولياً جديداً يف إطار العوملة إن مل يكن يعرب عن التنوع ال

إطار جهود توحيد قواعده مبا خيدم اجلميع، وليس مصاحل بعض األطراف القوية فقط سوف 
 بقية العامل، وهذا يف دونيكون قانوناً لطائفة فقط دون بقية الطوائف وملنطقة جغرافية معينة 

إن كانت املبدأ والنظرية، وحيث  تسعى للتوحيد من إن كانتحد ذاته يتناىف مع العوملة 
تسعى للسيطرة بالقوة على كل العامل فإا تصبح استعمارا جديداً ال يلبث أن يزول ألنه ال 

  .يقوم عل أي أساس من العدل واإلنصاف
                                                           

 لقد كان جلامعة قسنطينة شرف إعالن هذه املبادرة رمسيا لدول الضفة اجلنوبية للبحر املتوسط خالل زيارة الرئيس – ) ∗(
 من طرف رئيسي وزراء إسبانيا 20/12/2007 ، وانه مت تدعيم هذه املبادرة يوم 2007الفرنسي للجزائر يف ديسمرب 

 .وإيطاليا خالل لقائهما بالرئيس الفرنسي
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التطبيقات العملية لتطور القواعد القانونية الدولية : الفرع الثالث

 )مجلس األمن  مثاال عن ذلك ( من خالل أجھزة األمم المتحدة 
 

 حرب اخلليج الثانية اليت اندالع مظاهر التطور يف قواعد القانون الدويل منذ لإن أو -
كثافة تدخل و نشاط أجهزة األمم املتحدة اليت أصبحت بشكل بينت  سنة 15قاربت اآلن 

 اليت متثل 1990ملية، السيما نشاط جملس األمن الذي منذ سنة اأو آخر مركز الدبلوماسية الع
 قرار أصدرها جملس األمن اليت 950خلليج الثانية فإنه مت إحصاء حوايل بداية التاريخ حلرب ا

  . منذ إنشاءه  سنة األوىل45متثل مرة ونصف القرارات اليت أصدرها هذا األخري منذ 
حد مبناسبة وقد مارس جملس األمن صالحياته الواسعة بشكل متنوع وجديد يف آن وا -

 بالوطن العريب على اخلصوص إذ أنه يف عدة بعض القضايا املتعلقةحرب اخلليج الثانية و
، )1(حاالت فوض صالحياته املتعلقة بالتدخل العسكري لدول أعضاء أو ملنظمات إقليمية

نه طبق يف بعض دة، وأنه تدخل لرسم احلدود الدولية املتنازع عليها بني دول ذات سياأو
 إلصالح الضرر الناتج ملسؤولية الدولية وفرض تطبيق عقوبات وتعويضاتاقراراته قواعد 

 املعتاد بأن طلب من عن احلرب بإنشاء أجهزة وإجراءات يف هذا اإلطار كما قام على غري
مني باإلرهاب الدويل متجاوزا يف ذلك تطبيق أن تسلم بعضا من رعاياها املتهإحدى الدول 

 3نشأ جملس األمن االتفاقيات الدولية املتعلقة ذا الشأن، و أنه من القرارات املتعددة هذه أ
 2007 الصادر يف شهر ماي 1757بقراره وأخريا حماكم جنائية دولية ليوغسالفيا ورواندا 

احملكمة اخلاصة باغتيال الرئيس احلريري يف لبنان، رغم أن الفصل السابع من امليثاق ال أنشا 
ة فإن جملس يتضمن ذلك  صراحة ، ويف نفس اإلطار املتعلق بتحقيق العدالة اجلنائية الدولي

  وافق على2003 و 2002ويلية األمن كثف تدخالته ونشاطه إذ أنه ويف مناسبتني خالل ج
 من  حلفظ السلمألمم املتحدةاحصانة على اجلنود املشاركني يف عمليات إضفاء إعفاء أو 

جنسية دولة الواليات املتحدة األمريكية غري عضو يف االتفاقية املنشئة للمحكمة اجلنائية 
  .ولية الد

                                                           
  ملزيد أكثر حول هذا املوضوع أنظر-  )1(

-Albane Geslin  « le Pouvoir d’habilitation du conseil de sécurité : la délégation 
des pouviors du comsiel aux organisations internationales » revue belge de droit 
internationale. Vol xxv II 2004 -2 editions bruylant, bruscelles  p : 484-497 .      
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ومبوضوع آخر له عالقة بالعدالة اجلنائية الدولية فإن جملس األمن أصدر يف شهر أوت -
 املتعلق بليربيا، إذ تضمن هذا القرار بأن الدول املشاركة يف القوات 1497 القرار 2003

 املتعددة اجلنسيات بليربيا و اليت مل تنظم التفاقية روما فإا خمولة وحدها ملتابعة رعاياها
   . )1(الذين يرتكبون خمالفات يف إطار أداء مهامهم

و أخريا يف إطار سرد إمجايل لتدخالت ونشاط جملس األمن فإن هذا األخري بإصداره 
 فإنه قد فرض على كافة دول العامل االلتزام بقواعد قانونية عامة 2001 سنة1373للقرار 

عاجلة مسائل عامة كبرية  سبتمرب بل مل11ليس ملواجهة آثار أزمة خاصة هي هجمات 
ألمن على أا جملس اكيفها كاإلرهاب الدويل  ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل اليت 

 ديدا للسلمتشكل. 
ثرية و املتنوعة فإنه ميكن نشاط جملس األمن وتدخالته الكلمن خالل جممل ما استعرضنا  
 جنائي نتيجة لقيامه بتحديد دويل قرار قانونإلمس دورا جديدا لس األمن أن نتل

ساس العريف وليس على األملخالفات اجلنائية اليت تشكل ركن التجرمي الذي يقوم على ا
أساس من االتفاقيات الدولية احملددة للجرائم الدولية مسبقا،و هلذا أمكن القول أن جملس 

قانونية دولية األمن بذلك يبتعد أكثر عن قواعد القانون الدويل السائد حنو إنشاء قواعد 
 من اتفاقية روما 16عرفية جديدة، وأحسن مثل على ذلك جتاهل جملس وتنكره للمائة 

على  هااملنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية عندما خول نوع من احلصانة من تطبيق أحكام
، الشيء الذي يدل على جتميد اختصاص احملكمة اجلنائية  كما بينا سابقارعايا دولة معينة

 مستقلة مثل ليربيا ولبنان، بل بعد ليمية لدولة بل يتعدى ذلك إىل إلغاء السيادة اإلقالدولي
ذلك سابقة إلمكانية جتميد سيادات باقي الدول مستقبالً، إن الدور الذي ظهر به جملس 

 أنه لعب دور املشرع الدويل 1373األمن من خالل بعض القرارات األخرى السيما القرار 
 .دور الذي خوله القانون الدويل لالختصاص الداخلي للدول أساسا بذلك من الصنتقلي

 السيما يف موضوع 1990ومن وجهة نظر أخرى فإن جملس األمن  مبمارساته هذه سنة 
التفويضات اليت منحها موعات الدول املتحالفة أو للمنظمات اإلقليمية أو يف بعض 

                                                           
(1) - Theodor christakis « Avant –propos prométheé déchaîne » ? « revue Belge 

de droit intemational .op, cit p:459. 



  
- 470-  

 ، فإن ذلك يعين إدخال عنصر جديد )1(احلاالت لدولة واحدة حمددة للجوء الستعمال القوة
، الذي شكل "مركزية الال" يف إطار مهام حتقيق األمن اجلماعي ويف القانون الدويل هو مبدأ 

قلقًا كبريا لدى األوساط الدولية ذلك أنه من الناحية العملية أن الدول اليت تستجيب 
احل خاصة باملناطق اليت جملس األمن جلها يكون هلا مص " Appels d’offres " إلعالنات

يرخص هلا ممارسة حق التدخل فيها، بعيدا عن رقابة جملس األمن اليت تظهره أنه ليس إال 
  .)2(ًءا من اختصاصاتهل اليت فوضها جزمتفرجاً ضعيفًا و أنه يفقد السيطرة على الدو

مكن إن الوضع اجلديد الذي أصبحت عليه العالقات الدولية بعد انتهاء احلرب الباردة 
تعداه إىل ما ميكن اعتباره جملس األمن من أداء دوره طبقا ملا خيوله ميثاق األمم املتحدة، بل 

و ممارسة سلطة التشريع بوضع قواعد قانونية عامة وجمردة بسبب توافق ثاق حنلميل اجتاوز
األعضاء اخلمسة الدائمني مبجلس األمن على عدم استعمال حق النقض عند التصويت على 

رات و بذلك فإن شيئا غري مألوف يف العالقات الدولية بدأ يربز بل كان يعترب من أهم القرا
األسانيد اليت تزعج املدافعني عن وجود قانون دويل ينظم العالقات الدولية أال وهو غياب 
سلطة تشريعية متارس اختصاصها بوضع قواعد قانونية ملزمة وغياب سلطة قضائية جترب 

 .زجريةاملخالفني بعقوبات 
اليت )3()*(ذي فقده طيلة فترة احلرب الباردةإن القانون الدويل استعاد نوعا من سلطانه ال

 متعددة مكنت الس من القيام بدور تشريعي متثلت هذه الظروف روفظبانتهائها وجدت 
 "yper terrorismeيف ارتفاع درجة خطر اإلرهاب الدويل الذي تعاين منه كافة دول العامل

ملا ملسته الدول من فائدة ت كل إمكانية ملناهضة قيام جملس األمن ذا الدور اجلديد فانعدم
تعود عليها من ذلك، وهذا ما يفسر أن القرارات الثالثة املشار إليها باهلامش كلها تتعلق 

  .مبوضوع اإلرهاب 
                                                           

 ، دراسة توثيقية وحتليلية،"2005 -1990العراق وتطبيقات األمم املتحدة للقانون الدويل :" باسيل يوسف جبك/  د– )1(
 .91، ص 2006مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ديسمرب 

(2)- Karine Bamelire et theodore christakis « acteur vigilant ou spectateur 
impuissant ? le contrôle exercé par le conseil de securité sur les états autorisés 
a’recourir à la force » in /revue Bellge o p cit ,p :527.  

 املؤرخ 1373 لقد متكن جملس األمن إقرار ثالث قرارات ذات طابع تشريعي ، بإمجاع أعضاءه هذه القرارات هي القرار -)*( 
، و أن مجيع 28/10/2004 املؤرخ يف 1566 مت القرار 28/04/2004 املؤرخ 1540 و القرار 25/09/2001يف 

 .فصل السابع من امليثاقهذه القرارات الثالثة صدرت يف إطار ال
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تتعلق كما يفسر هذا الدور التشريعي املتزايد لس األمن إىل ظروف هيكلية ومؤسساتية 
 بتطور وظيفة جملس األمن، إذ شكلت هذه القرارات منعرجاً هاما لتوظيف اختصاصات

 األمن لكن حتول إىل كغرفة عمليات حفظجملس األمن  حلماية األمن والسلم العامليني ليس 
ليس مكاناً لتحديد إجراءات وقواعد املواجهة بل مكانا ملناقشة وجهاز للتفكري و التدبري 

لألمم املتحدة ستقبل األزمات األمر الذي كانت ختتص به اجلمعية العامة  مبلتنبؤوااألفكار 
 بأن اجلمعية العامة ختتص مبجال "charles chaumontشار شومون " طبقا ملقولة 

 فهذه العوامل هي اليت وفرت الفرصة )1("الدراسات وأن لس األمن جمال احلركة والتدخل
قعية أن يلعب هذا الدور اجلديد، لكن هل جملس األمن خمول من لس األمن من الناحية الوا

 أن يقوم بسن قواعد قانونية الناحية الدستورية القانونية طبقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة
  ذه الوظيفة ؟ نهوض؟ وهل لس األمن املكنة و القدرة العلمية واملادية على العامة

تكن متجانسة فبينما قدم فريق من الفقهاء أسانيد إن اإلجابة على هذه التساؤالت مل 
لصاحل إعطاء جملس األمن مكنة التشريع، على أساس أن اختصاصات جملس األمن خاصة 

االت استثنائية غري متوقعة و هلذا يكون حقه يف العمل مبا يف ذلك يف اال التشريعي حب
انوين لدور جملس األمن حسب استثنائياً، كما أن الطابع السياسي يغلب على الطابع الق

ذلك أن اختصاصه األصيل والنبيل يف نفس الوقت ألجل محاية .)Kelsen  )2 الفقيه كلسن
 لس ألن امليثاق منحالسلم واألمن يدرجه ضمن النطاق السياسي أكثر من النطاق القانوين 

ستعماهلا حىت ال  السلطة التقديرية عند ممارسة اختصاصاته، لكن جيب عدم التوسع يف ااألمن
ختول لس األمن أن  2 فقرة 24تتحول هذه السلطة التقديرية إىل سلطة متعسفة، فاملادة 

 و 8 و 7و 6يقوم بواجباته حسب مقتضيات وأهداف مبادئ األمم املتحدة وفقا للفصول 
ة واجباته لكن هذا التقييد عام يد يف ممارسا النص يوحي بأن جملس األمن مقفهذ ،12
ض إىل درجة كبرية حىت جيعل هذا القيد مائعاً إىل أبعد احلدود عند التفسريات فضفاو

 .السياسية 

                                                           
(1) - charles chaumont «  l’equibibre des organes politiques des nations unies et la 

crise de l’orgamisation » A.F.D.I1965.op, cit .p.431 
(2) - Mehamed Bedjaoui «un contrôle de la légalité des actes du conseil de secuité 

est –Il possible ? in /S.f.d.i  « le chapitre V II de la charte de nations unies», 
colloque de 1994, remes ,A ,pédone ,paris ,1995,p :269. 
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تكمل " أحكام متفرقة "  من امليثاق اليت جاءت حتت عنوان 16 من الباب 103إن املادة 
و املمتازة أالسلطة التقديرية العامة املمنوحة لس األمن ألا تؤسس لنوع من الشرعية العليا 

بة من امليثاق على عاتق الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف حالة تعارضها سالتزامات املنلال
  .مع االلتزامات املترتبة مبوجب اتفاق دويل آخر 

ها جملس األمن على لقد جعل ذلك بعض الفقهاء يقول بأنه ميكن لاللتزامات اليت ينشا
أن تسمو على االلتزامات التعاقدية واملتعلقة حبماية السلم واألمن  ،)1(رفأساس من الع

  .الدولية و هذا يف غياب سلم تدرجيي ملصادر القانون الدويل من حيث القوة اإللزامية 
ل السابع املتعلق باألعمال الواجب اختاذها يف حالة ديد السلم أو اإلخالل به أو صو بالف

سلطة تقديرية حقيقية عند  من امليثاق بصفة خاصة متنح الس 39وقوع عدوان فإن املادة 
  عملية التكييف فيما يتعلق بوجود ديد للسلم أو إخالل به أم ال ؟

فإنه ال يوجد معيار لذلك و تطرح إشكاال كبريا، وأن السلطة التقديرية لس األمن 
ه كونباكو ـا قال بذلك الفقيـديد التهديد أو اإلخالل بالسلم كمـتصبح هي املعيار لتح

J-Combacau  )2(، تعترب هي مفتاح الولوج ملقتضيات الفصل السابع اليت جتيز 39 فاملادة 
 اليت تنص على أن مبدأ عدم 7 فقرة 2حىت التدخل يف الشؤون الداخلية للدول طبقا للمادة 

ل بتطبيق القواعد الزجرية الواردة يف الفصل السابع، ل ال حيالتدخل يف الشؤون الداخلية للدو
 للسلطة التقديرية لس قرر اعتبار السلوك العراقي يشكل املفرطستعمال وهكذا و بفعل اال
سقاط النظام القائم فيه دون ت إشارة اهلجوم عليه الحتالله و األمن إديدا للسلم و أعطي

  . تدخال يف الشؤون الداخلية للدولاعتبار ذلك
لس األمن الختاذ وعا آخر للسلطة التقديرية  موضتعطي من امليثاق 40كما أن املادة 

التدابري الواجبة اليت يراها ضرورية أو مرغوبة ملنع تفاقم األوضاع، فالس ميلك ذه 
حيدد وسائل و م الالسلطات التقديرية الواسعة أن حيدد هل احلالة مهددة للسلم الدويل أ

االلتزام الذي من التملص اليت متكنه " الشرعية االستثنائية" يف موقع التدخل، مما جيعل الس 
  . من امليثاق1 فقرة 1ملادة تفرضه ا

                                                           
 .276املرجع السابق ص " مصري األمم املتحدة بعد حرب اخلليج : " عبد العزيز سرحان /  د -  )1(

(2) - jean – Marc sorel «  le caractére dixretionnaire des pouvoirs du conseil de 

securite :remarques sur quelques incertitudes partielles » in / revue belge op cit 
,p : 462-467 



  
- 473-  

وعليه فإن السلطة التقديرية اليت يتمتع ا جملس األمن الدويل ساعدت على أن ينهض 
مبهمة التشريع وتطوير أو تعديل أحكام ميثاق األمم املتحدة و قواعد القانون الدويل ، بصفة 

  .عامة 
املسامهة بقواعد قانونية دولية جديدة يف إطار ومن زاوية أخرى ميكن جملس األمن من 

النظام الدويل اجلديد باإلعتماد على تفسريات جديدة لبعض نصوص امليثاق مل يكن من 
املمكن األخذ ا سابقا يف إطار أجواء احلرب الباردة لكن مبناسبة حرب اخلليج وبعض 

ميثاق األمم ة على ذلك أن الرتاعات السابقة والالحقة عليها متكن من ذلك ، ومن األمثل
 فإن 42و41املتحدة عندما خيول لس األمن أن يتخذ قرارات و تدابري إجرائية طبقا للمواد 

الصيغة اليت جاءت عليها هذه النصوص ال توضح هل يستوجب أن تكون هذه القرارات 
ل والتدابري ذات طبيعة خاصة حباالت حمددة أو من طبيعة عامة تصلح للتطبيق على ك

يتخذ تدابري من دار قرارات وذا فإن ذلك ال مينع الس من إصاحلاالت والظروف، وهل
 من امليثاق عندما تشري إىل قيام جملس 2 فقرة 24طبيعة تشريعية أي عامة،كما أن املادة 

 من امليثاق 1 فقرة 1األمن بواجباته لتحقيق مقتضيات و أهداف مبادئ األمم املتحدة باملادة 
ال يستبعد أن يتخذ جملس األمن قرارات وتدابري من طبيعة تشريعية عامة، ألن املهم فإن ذلك 

  .)1(هو حتقيق الفعالية 
لس أمر صعب ألن مكافحة ا ذلك أنه يف جمال مكافحة اإلرهاب مثالً فإن تدخل 

باملؤن وممونيهم األعمال اإلرهابية تتطلب تعقب شخص أو جمموعة أشخاص أو مموليهم 
، فإن جملس األمن مل يوضع ملثل هذه العمليات البوليسية وهلذا فإن جملس األمن ساهم والعتاد

لتنسيق اجلهود بني  يف هذا اإلطار بقواعد تشريعية عامة تتضمن تدابري إحتياطية مث تدابري
 األداة ، وأن االستخبارات وااالت القضائية بني الدوللدول مث التعاون الدويل يف جمالا

  .ة األكثر مالئمة يف هذا اال وضع قواعد عامة ملزمة لكافة الدول القانوني
 من امليثاق لقرارات جملس األمن املتخذة حفاظا على السلم 48و 25وقد كفلت املادتان 

ات جملس األمن، أي أن القرارات واألمن الدوليني أن تلتزم الدول بقبول وتنفيذ قرار
، مما 2 فقرة 48ا قوة إلزامية مباشرة كما جاء باملادة التدابري اليت يتخذها جملس األمن هلو

                                                           
(1) - josiane tercinet « le pouvoir normatif du conseil de securité : le conseil de 

securité peut –t – il légiférer ?in /revue belge ,op cit ,p : 534. 
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يعين أن جملس األمن ميكنه القيام بالوظيفة التشريعية كما ذهبت إىل ذلك حمكمة العدل 
1971الدولية يف رأيها االستشاري اخلاص بناميبيا سنة 

)1(.  
فقيه األمريكي يعتربها ال التشريع على املستوى الدويل بأهليةإن االعتراف لس األمن 

،تطورا آخر للقانون الدويل وأن ذلك من الناحية القانونية )Paul c. szaz " )2 ""زاربول س"
  .أمر صحيح متاما مىت كان ذلك مرتبط مبمارسة حفظ السلم و األمن الدوليني

 إن اإلجراءات و التدابري اليت مت اختاذها ملعاجلة أزمة اخلليج الثانية السيما تلك اليت 
عية القانونية وبالتايل خمالفة شر عارية من الت عن جملس األمن كانت كما رأيناصدر

 سلوك لكن املدافعون عن  الدويل السارية املفعول يف حينه،للمستقر عليه من قواعد القانون
جملس األمن يف إطار النظام الدويل اجلديد ال يكتفون بإعطاء جملس األمن سلطة التشريع بل 

د من ذلك عندما يعترفون لس األمن يف إطار تطوير وتعديل قواعد القانون يذهبون إىل أبع
الدويل أن هلذا األخري أن ينشأ قواعد قانونية دولية جديدة تعترب استثناءا على األحكام العامة 
املستقرة يف القانون الدويل التقليدي، أو بعبارة أكثر صراحة أن لس األمن خرق قواعد 

 من قواعد عرفية جديدة خمالفة  لقواعد القانون الدويل ستحدثه عن طريق ما القانون الدويل
  .االتفاقي ممثال يف املعاهدات الدولية الشارعة 

إذا أردنا احلكم على العرف كأداة قانونية يقوم بواسطتها جملس األمن تغيري قواعد و
ألن جملس األمن ال ميثل كل  يف احلقيقة ال ميكن القبول بذلك هالقانون الدويل املوجودة، فإن

 اعتباردول العامل و أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة من هذا اجلانب هي األكثر متثيال فيجوز 
، أما  من دول العامل تشارك يف صياغتهاقراراا وتوصياا مبثابة أعراف دولية ألن عددا كبريا

ة العرفية الدولية إال إذا وجدت  بصفة القاعدضى جملس األمن فإا ال ميكن أن حتقرارات
 جملس األمن صدارذا فإن االكتفاء مبجرد إهلو ،و استحسانا من عدد كبري من الدولقبوالً 

  .لقرار ما للقول أن قاعدة عرفية دولية قد نشأت أو مت تطويرها أمر غري مقبول 
سرائيل على رأسها أمريكا وإمن الدول " غزوة منهاتن"يع وهلذا فإن املنتفعني من ر

املتحدة السيما اجلمعية العامة وبريطانيا وغريهم يسعون إىل جتميد كل هياكل نظام األمم 
جل فصول ميثاقها، مقابل تفعيل دور جملس األمن يف إطار الفصل السابع من امليثاق فيما و

                                                           
(1) - Luigi condrelli ,op , cit , p : 835. 
(2) -Poul c. szaz  “the security council starts legislating” IN / Americam journal of 

international law, vol 96,2002,p :901.  
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فهم يف بسط يشبه احملاولة لالستيالء و االستحواذ على نظام األمم املتحدة لصاحل أهدا
مما تتخذ كغالف جذاب لإلستعمار اجلديد اليت م على العامل بواسطة الشرعية الدولية سيطر

  " حذاري أن قطارا ميكن أن خيفي آخر " يصدق عليهم املثل الفرنسي الذي يقول 
إن ذلك يتناىف حىت مع الرأي الفقهي الذي خيول لس األمن إصدار قرارات خمالفة 

، ألنه يف إطار هذا االستثناء ال خيول لس األمن املساس للقواعد العامة للقانون الدويل
وليس األهداف اخلاصة  مببادئ امليثاق إال يف حالة الضرورة لتحقيق أهداف األمم املتحدة 

  )1( .لبعض الدول
وهلذا فإن سلطة جملس األمن يف خمالفة قواعد القانون الدويل يف حرب اخلليج وفق ما 

 الضرورة امللحة للحفاظ على السلم و األمن الدوليني عن حبالةيتها سبق تبيانه و إن مت تغط
طريق نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية املزعومة، فإن ذلك قد تبني عدم صحته من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن اخلروقات اليت متت مبناسبة هذه احلرب فوق أا ليست مربرة بأي 

داف األمم املتحدة اليت حترم االستعمار وتدعو ضرورة مؤكدة فإا متت خارج حتقيق أه
إلزالته وحتافظ على استقالل الدول و متكني شعوا من تقرير مصريها بنفسها وحقها يف 
السيادة على ثرواا الطبيعية، لكن تبني من كل عمليات حرب اخلليج الثانية أا ال 

ته الطبيعية ، وهلذا فإنه حىت  والتصرف يف مقدراالعراقتستهدف حترير الكويت بل احتالل 
رفا ال ميكن التأسيس القانوين للعمليات احلربية الغربية على  الفقهية تطاآلراءعلى ضوء أكثر 

 ة لس األمن ويف إطار التفسريات الواسع املظلة اجلديدة حىت ولو متت حتت العراقدولة 
لفصل السابع من امليثاق، فإن لصاحل دول التحالف وتداعيات النظام الدويل اجلديد ألحكام ا

الشرعية الدولية  خيوليات تبقى غري مشروعة وتكرس لالستعمار اجلديد، مما هذه العمل
   .وأن ما مت سنه من قرارات دولية تبقى غري مشروعةملقاومة هذا االستعمار الكاملة 
   

                                                           
)1(   - E velyne LAGRANGE « le coneil de sécurité des nations unies peut –il 

violer le droit intenational ? in / rerrie belge , op cit ,p : 587. 
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  :ةـــاخلامت

  

إن دراستنا التحليلية ملوضوع حرب اخلليج الثانية يف خمتلف متظهراا إبتداءاً مـن الـدوافع               
     الة كأسلوب   املتشعبة، إذا كانت تندرج ضمن دراسات احل       اواألسباب اليت أدت إليها إىل تداعيا

 نتيجـة لـصعوبة     قدر ما هي شاقة يف البحث     حديث يف الدراسات اإلجتماعية السيما القانونية ب      
اإلملام بكل أهداب املوضوع املتشعب من اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية مما          

جليوستراتيجية الشاملة حـىت يـضع   يستوجب على الباحث االعتماد على املفاهيم اجليوسياسية وا     
كم يف شبكة العالقات    موضوع الدراسة كجزئية من جزئيات السياسة الدولية يف اإلطار الذي يتح          

  .الدولية ويستطيع تبعاً لذلك طرح التصورات املستقبلية لفهم ما حدث وما سوف حيدث
إن ذلك جعلنا نتطرق ملوضوع أطروحتنا انطالقا من فهم التطورات اليت آلت إليها العالقات              

وتناول مراحلـها   يج الثانية   الدولية بعد إعالن انتهاء احلرب الباردة فيما يتعلق بأسباب حرب اخلل          
 إىل تناول تداعياا ليس على ضوء أحكام القانون الدويل فقط بل علـى ضـوء                والاملختلفة وص 

متطلبات ما بعد مرحلة انتهاء احلرب الباردة املصطلح عليها بالنظام الدويل اجلديد أو العوملة، أي               
ناه من فرضـية ومنـاهج   أننا تقيدنا يف التطرق إلشكالية األطروحة وحتليل عناصرها وفق ما طرح 

  .توصلنا مبوجبها إىل جمموعة من النتائج النظرية والعملية
 مـع   أو للدول العربية خاصة سواء فيما بينها        غىنار يتعني التأكيد على أنه ال       طففي هذا اإل  

 سياسية  حلولجوارها غري العريب أن تم بعالقات اجلوار عن طريق ضبط حدودها اوالً يف إطار               
 إطار تسويات قانونية    تشكل مدخال ضروريا إلمكانية االنتهاء حللول دائمة ومستقرة يف        أو قضائية   
 وهدف لذاته ، بل مبا حيقق شرطا ضـروريا إلمكانيـة            كغايةعند جمرد ضبط احلدود     ال تتوقف   

التعاون عربها بصورة دائمة وفق املصلحة املشتركة للدول اليت متنع إثارة املنازعـات احلدوديـة               
 احلدود الكويتية   ليس عندما اجتاحت القوات العراقية      02/08/1990: لذي وقع يوم    بالشكل ا 

 وإعالن ضمها بعد ذلك باعتبارها مقاطعة عراقية ، ألجل حفنـة مـن              ةفقط بل كل إقليم الدول    
  األذهان حـروب القبائـل العربيـة       الرمال حتتها بعض القطرات من البترول بصورة أعادت إىل        

ء يف األلفية الثالثة مبا حتمله من مهجية وعودة بالعالقات الدولية إىل بدائيتها             معركة داحس والغربا  ك
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خييـة أحيانـا     بدواعي احلقـوق التار    الزمناملعتمدة على القوة العسكرية حتت مربرات عفا عنها         
  . لتحقيق الوحدة العربية املنشودة مستقبال وبدواعي املشروع احلضاري

الكويت والعراق وعلى كل    ملاضي واملستقبل جر على الدولتني      لكن هذا املنطق املتناقض بني ا     
ىت أنواع الدمار الذي أحرق األخضر واليابس وجلب كوارث اقتصادية وسياسية مازالت           املنطقة ش 

  .ثارها على الطبيعة ويف نفوس وقلوب الناس ال تزول إال بعد أجيالآ
أو بالعواطف احلـضارية     يكون بالقوة    وهلذا فإن تعيني احلدود أو إزالتها بني الدول العربية ال         

 وإمنا يكون بالوسائل السلمية االتفاقية الناجتة عن حرية اإلدارة والرغبة يف التغيري اهلادئ            والتارخيية  
 وأن احلجج واملربرات العراقية اجتاه      املبين على مشاركة مواطين الدول املتجاورة يف شكل إستفتاء،        

عفائه من املسؤولية الدولية بالشكل الذي مت توقيع        إل تشفع له    غزو الكويت معها كانت طبيعتها ال     
ثارها عليه من طرف اتمع الدويل لكن إىل غاية خروج آخر جندي عراقي من إقلـيم دولـة                  آ

  .الكويت 
العراقية مع دولة   أما بعد ذلك وما تبعه من حصار اقتصادي وفرض ترسم معامل حدود الدولة              

املختلفة حتت مـربر      العراقية العراقية وتفتيش منشآت الدولة   عسكرية  لقدرات ال الكويت وحتطيم ا  
البحث عن أسلحة الدمار الشامل فإا كلها إجراءات باطلة قانونا وتشكل يف حد ذاا عـدوانا                
على سيادة الدولة العراقية يتحمل نتائجها يف مواجهة الشعب العراقي ، أقطاب النظـام العراقـي                

 املخطط األمريكي اإلسـرائيلي     لرفضي الذي ختلى عن كل أسباب املقاومة        والنظام العريب الرمس  
على العراق بداية وانتهاء على كل النظام العريب الذي قدم واجب الطاعة واخلضوع التام للمخطط               

 فيها عرف مبؤمتر أنا بوليس      28/11/2007: السابق يف مراسيم تأبني النظام العريب الرمسي يوم         
  .بأمريكا 
 الدائمة العـضوية تتحمـل       األمم املتحدة وجملس األمن بدوله     ظام الدويل ممثال يف هيئة    إن الن 

 عدوان العراق على الكويت بعدوان أكثر مهجية على العراق ذاته            صد كذلك املسؤولية الدولية يف   
  .واحتالله وذلك من خالل اخلروقات القانونية املتواصلة حلد اآلن 

 من الوكالة والتنازل عن مهامه لصاحل        أسس لنوع  678: فمجلس األمن مبوجب قراره رقم      
لى تطبيق قراراته وإقرار الـسلم      ستعمال القوة ضد العراق حلمله ع     الدول املتعاونة مع الكويت إل    

 فإن الدول أعضاء  التحالف ضد العـراق  678األمن باملنطقة وأنه بالتمعن يف قرار جملس األمن       و
ا باستعمال القوة العسكرية ألجل إاء خرق قواعد القانون قد حتصلت على توكيل أبيض يسمح هل
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الدويل وأن اهلدف كان هو جمرد احملافظة على الوضع القائم قبل الغـزو العراقـي للكويـت أي                  
  .استرجاع حالة السلم اليت كانت سائدة بني الدولتني املتجاورتني 

السلم إىل حد اآلن ، فهـل        لكن األزمة بني الدولتني حتولت إىل حرب مستمرة ومل يتحقق           
ة لدول التحالف على أنه مثال      م الدويل عن طريق الوكالة املمنوح     يصدق أن يوصف تدخل املنتظ    

  .  اللجوء للقوة يف العالقات الدولية املعاصرة على ضوء قواعد القانون الدويل ؟ جيسد
لعظمـى املـشكلة    إن مصاحل الدولتني العراقية والكويتية وكذلك دول املنطقة ودول القوى ا          

 ما لبث أن حتولت إىل حرب مفتوحة هلس األمن كانوا يعتربون الوضع أنه جمرد أزمة حمدودة لكن 
استعملت فيها كل أنواع األسلحة التكنولوجية املتطورة عدى السالح النووي ، حـرب ميكـن               

  .تصنيفها على أا حرب استعمارية جديدة بني الشمال واجلنوب 
ستعمال ه وكالة للدول إل جملس األمن عن صالحياته بطريقة غري قانونية ومنحوهلذا فإن تنازل

ـ القوة العسكرية ألجل فرض احترام قواعد القانون الدويل قـد مت اال           راف باسـتعمال القـوة   حن
ستراتيجية تتضمن  جيوت مربرات   نوين مشروع هو حترير الكويت ، حرف حت       العسكرية هلدف قا  

جملس األمن ال يتحقق فال مت فرض احترام        ار قرارات   ل هدف إصد  جوانب سياسية واقتصادية جع   
حتقيق السلم املنشود للدولتني وللمنطقة اليت عرفت حرب خليج ثالثة          مت  قواعد القانون الدويل وال     

  .وهي على أبواب الرابعة نتيجة للتداعيات اليت عرفتها حرب اخلليج الثانية 
:  لو وقع الغزو العراقي للكويـت سـنة          هلالتساؤل  إنه على املستوى القانوين دائما ينبغي       

 هل كانت حتدث نفس النتائج ويتطور الوضع إىل مـا آل إليـه     1990:  ومل يكن سنة     1989
   ؟1990 هي نفسها املوجودة سنة 1989حاليا مع أن قواعد القانون الدويل املوجودة سنة 

 اليت كانت مازالت توظف قوا      فمتغري العامل اخلارجي والتحالفات الدولية لبغداد وموسكو      
العسكرية يف إطار القطبية الثنائية ، فإن آلية جملس األمن مل تكن لتتحرك وإذا حتركـت فإـا ال                   

 من فرض للمقاطعـة االقتـصادية       1990تكون يف نفس االجتاه والسرعة اليت سارت عليها سنة          
عسكرية ضد حليف موسكو اليت      الترخيص باستعمال القوة ال    ي واجلوي للعراق مث   البحراحلصار  و

مل تستعمل حق النقض ضد هذه القرارات ، ومبعىن آخر فإن األمم املتحدة أصبحت تعمل بشكل                
 ولكـن دون   دون أن تتغري النصوص اليت حتكمها،  مغاير عما كانت عليه قبل أزمة اخلليج الثانية ،        

، رية العراقية اليت غزت الكويتعسكأن جيعلنا ذلك نسلم بأن القانون الدويل وقف يف وجه القوة ال         
  فإـا انتـصرت    وإمنا ميكن استنتاج أن دول التحالف على العراق املتمسكة بالشرعية القانونيـة           
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ت حدود الوكالة املمنوحة هلا وحتولت إىل قوة معتدية علـى شـرعية             زلشرعية القوة عندما جتاو   
  .الضعيف

ن كل الدول املعنية حبرب     طروحة إذ أ  فمن ذلك نصل إىل أن إشكالية القانون والقوة تبقى م         
ـ وأشرعنة عدواا سواء كان ذلك بالنسبة للعراق        ج تتمسك بالشرعية القانونية ألجل      يلاخل دول ل

التحالف وهلذا فإن البحث عن حل ملعادلة التناقض بني القانون والقوة يف إطار نظام قانوين جديد                
"  عنه    اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا       لرفع الغنب الذي يعاين منه هذا أو ذاك وفق مقولة         

  ." لهاحلق منه والضعيف عندي قوي حىت آخذ  احلق إن القوي عندي ضعيف حىت آخذ
 الذي رخـص للـدول      678إن قرارات جملس األمن اليت اختذت ضد العراق السيما القرار           

 عجز عن اختـاذ التـدابري       املتحالفة استعمال القوة ضد العراق باسم جملس األمن يعين أن الس          
بنفسه ومباشرة ض  بينما نفس الس ،العسكرية اليت يتيح امليثاق للمجلس اختاذها مبعرفته مباشرة

االختالف يف موقف جملس األمـن      فهذا   687 عسكرية ضد العراق مبوجب القرار        غري مبهمات
ح نظاما عاجزا بالشكل الذي     يفيد أن نظام األمن اجلماعي الوارد بالفصل السابع للميثاق قد أصب          

 يتعلق بنظام األمن   ا جديدة ملمارسة جملس األمن الختصاصه فيم      صيغةورد بامليثاق وأنه يتعني إجياد      
أحد أطرافه ميلك قوة عسكرية ضخمة فإن جملـس األمـن   واجلماعي ألنه إذا كان الرتاع خطريا     

ملنح توكيل لبعض الدول اليت متارس نظام       يعجز عن القيام ذه التدابري مبعرفته مباشرة وهلذا يضطر          
 وهلذا فـإن    ، مع مصاحلها وليس لصاحل اتمع الدويل      ومبا يتفق األمن اجلماعي بصفة غري قانونية      

ىل حق الدفاع الشرعي    الصيغة اليت متت ممارسة نظام األمن اجلماعي بواسطتها جتعله يقترب أكثر إ           
 من امليثاق ألن ممارسة القوة العسكرية من طرف دول التحالف ضد العراق متت              51 طبقا للمادة 

  .خارج رقابة جملس األمن فال يكيف ذلك على أنه ممارسة لنظام األمن اجلماعي 
اإلفراط يف اسـتعمال     كشفها   الب اليت  جيري التفكري يف معاجلة هذه املث      ولعل من املناسب أن   

 أن يتم معاجلة ذلك بتقييد إرادة جملس األمن يف هذه املسائل ، بوضع القوة العسكرية ضد العراق ، 
 العـسكرية   قواعد تتعلق بإمكانية ممارسة رقابة على جملس األمن عند اختاذ تدابري عقابية السـيما             

هـذه  أو تعديلها من طرف سلطة الرقابة       ، حىت ميكن الوصول إىل إلغاء قرارات جملس األمن          منها
مة العدل الدولية أو سلطة أخرى تنشأ هلـذا الغرض  كما ميكن تقرير مسؤولية              سواء ممثلة يف حمك   

 للطرف املتضرر منـها     التعويضالس عن قراراته غري املشروعة طبقا ألحكام امليثاق وتقرير حق           
كما ميكن ذيب استعمال حق االعتراض لس األمن يف مثل هذه املسائل مبنع الـدول دائمـة                 
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تعمال حقها يف االعتراض كلما كانت هذه التدابري تطبق عليها أو لـصاحلها أو              العضوية  من اس   
  .بواسطتها كما حدث يف أزمة اخلليج الثانية 

وأنه من اجلدير أيضا إجياد معايري مضبوطة ودقيقة للحد من السلطة التقديرية الواسعة لـس               
 من امليثاق   39 ةا للماد خالل ما طبق  من الدوليني أو اإل   األمن فيما يتعلق مبفهوم ديد السلم واأل      

  . الذي أظهر مبناسبة حرب اخلليج الثانية ازدواجية املعايري املطبقة من طرف جملس األمن 
زة وضع التنفيذ بتشكيل قوة طوارئ دولية جاهم من امليثاق 43كما جيب وضع أحكام املادة 

 وقتا طويال للتفاوض حول تكوينها مرته ال حيتاج إىل تشكيلهاللتدخل باسم جملس األمن وحتت إ
ريها، فتكون هذه القوة جاهزة ومنظمة بدقة وبدون عناء السيما وأن الظروف يومتويلها وتس

الدولية اجلديدة يف إطار النظام الدويل اجلديد تشجع على االتفاق على مثل هذه املسائل التقنية بعد 
  .أن زالت العوامل اإليديولوجية

 من األطروحة املتعلق بالنظام الدويل اجلديد كإطار إلدارة حرب  اخلليج الثانية أما يف الشق الثاين
فإنه ميكن أن نورد جمموعة من القواعد املتغرية السيما من منظور التفسري التطبيقي هلا وليس على 
 مستوى البناء النظري هلذه القواعد اليت وجدت تداعيات حرب اخلليج الثانية مناسبة لتطبيقها حىت
غدت هذه التداعيات تقوم بدور اجلسر  الذي تعرب منه تعديالت أحكام القانون الدويل إىل املرحلة 
اجلديدة يف إطار النظام القانوين الدويل اجلديد، أو بعبارة أخرى تأثري العوملة على قواعد الشرعية 

 ضد العراق قد  الغريبإذ اتضح من خالل أحداث حرب اخلليج الثانية أن دول التحالفالدولية، 
 املتغريات  الدولية يف أهم جوانبها املتعلقة بقواعد األمن الدويل مستغلةإحنرفت بقرارات الشرعية

 الدوليني الذين تدخلت حتت عنواا يف الدولية لتحقيق استراتيجياا على  حساب السلم واألمن
قمع العسكرية بدل التدابري الستعمال تدابري قد جتسد ذلك من خالل التهديد مث إمنطقة الرتاع و

إلستنفاذ الوسائل األخرى اليت تؤدي إىل حل سلمي لألزمة السيما السلمية دون إعطاء أي فرصة 
وأن النظام العراقي أبدى مرونة كبرية يف هذا اجلانب ومل يتقدم إىل اخلطوة اجلنوبية اليت كان يهدد 

هذه  من اإلنتاج العاملي للنفط  %40 يستحوذ على ا وهي  اإلندفاع حنو السعودية فيصبح
على حساب مساعي السالم لكن ورغم  فرصة ملنطق احلرب اخلطوة لو حصلت ألعطى العراق

ن حذى حذوها إستغلت التضامن الدويل يف مواجهة مذلك فإن الواليات املتحدة األمريكية و
ظام الدويل اجلديد العدوان العراقي على الكويت إلعالن حرب مدمرة وبذلك ظهر للعيان أن الن

رد ر رباملنشود الذي عوض أن يقوم على إعتبار إحتالل وضم الكويت خرقا للقانون الدويل ي
 وقوع العدوان، فإن الرد مل ىل ما كانت عليه قبلإض إعادة احلالة رغاتمع الدويل على ذلك ب

  .ال بعنف أكرب وأشد قسوةيكن إ
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ة اخلليج الثانية والرغبة يف إنشاء نظام دويل جديد فقد وهلذا فإنه بالقدر الذي مت الربط بني أزم
شكلت هذه األزمة فكرة سلبية على هذا النظام ليس بالنظر إىل مرحلة معاجلة وإدارة األزمة يف 
بدايتها إىل غاية حترير الكويت اليت مل ختلو من إجيابيات تتعلق بتضامن اتمع الدويل الذي برز يف 

يف جملس األمن ونوع الرد الذي اتفق عليه يف مواجهة املعتدي، األعضاء وحد للدول التصويت امل
 هذه النتيجة اليت اختلف ،ىل احتالل العراقلكن ما تلى هذه املرحلة من تطورات أدت يف النهاية إ

حوهلا احللفاء وظهر أن التوافق الذي حصل حلظة اختاذ قرارات جملس األمن ألجل حترير الكويت 
أن مت إحلاق ألنه ما  توافقا ظرفيا زمانا ومكانا وليس توافقا مبدئيا يكن سوى وعقاب العراق مل

ت هي بؤرة مل تستفد من الوفاق الدويل بل أصبحاهلزمية بالعراق حىت برزت اخلالفات اليت 
الصراع الدويل من جديد سواء بالنسبة للعراق ذاته أو جلريانه مثل إيران وسوريا واملشكلة 

وكذلك الوضع يف .زمة يف لبنان اليت تتدرج يوما بعد يوم لتكرب بشكل ينبأ خبطرهاالفلسطينية واأل
وإرهاصات حرب مقبلة بني تركيا واألكراد يف مشال أفغانستان والصومال وجنوب السودان 
رب هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة حبوهي كلها نزاعات العراق وحول منطقة كركوك النفطية 

  . اصطلح هلا باألزمة السرطانيةاخلليج الثانية اليت
إن بناء النظام الدويل اجلديد يظل بالرغم من كل هذه األزمات حاجة ملحة لكافة مكونات اتمع 

 بتجنب السلبيات ةالدويل تتطلب إعادة بنائه بشكل سليم على ضوء تداعيات حرب اخلليج الثاني
ا يتعلق بالعضوية الدائمة يف جملس األمن وذلك بإصالح عميق يف ميثاق األمم املتحدة ال سيما فيم

وإجياد صيغ مثلى الختاذ القرارات به تتالئم مع التطورات احلالية اليت وصل فيها عد أعضاء األمم 
العاملية الثانية أملانيا، احلرب ألن مهزوموا  دولة فقط 50بعد أن أسست بـ  178املتحدة إىل 

سكرية كربى هلا كلمتها يف إطار النظام الدويل اجلديد اليابان وإيطاليا أصبحوا قوة اقتصادية وع
نت هلا عالقة كبرية بإعالن النظام الدويل اوهلذا فإنه إذا كان من املؤكد أن حرب اخلليج الثانية ك

هدف مل تتحكم يف وجوده ومل تشكل إدارة هذه احلرب اجلديد فهي واقعة كشفت عنه لكنها 
بل ألن ما يدور من نقاش حاد حول مسائل جوهرية تتعلق هذا النظام أو منوذجا له يف املستق

باألمن العاملي بني روسيا والواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد األورويب حول منصات الصواريخ 
 الثانية أي إىل حرب يف أوروبا قد تعيد أجواء  العالقات الدولية إىل مرحلة ما قبل حرب اخلليج

  .باردة ثانية
كن اإلستنتاج بأنه عندما ظهرت أزمة اخلليج الثانية اليت تطورت فيما بعد إىل حرب  وهلذا فإنه مي

بأسرع مما يتصور املتتبع للعالقات الدولية وكأن إدارة احلرب من طرف الواليات املتحدة 
 وأا كانت تنتظر وقوع الرتاع بشوق األمريكية خاصة كانت قد رتبت لذلك عن ختطيط مسبق
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فرض ما هو خمطط له من استراتيجيات جاهزة للتنفيذ على الواقع من حصار صة فرألنه يتيح هلا 
العراق وإحتالل أفغانستان والضغط على الربنامج النووي اإليراين ، هذا املخطط الذي أطلق عليه 

 املتعارضة مع املستقر من مبادئ القانون الدويل ، ألا "اإلستراتيجية األمريكية لألمن القومي" 
قواعد متناقضة كالدفاع عن السلم من خالل احلرب على الدول اليت هلا برامج تطوير أو تضمنت 

متلك أسلحة الدمار الشامل وكذلك على اجلماعات السياسية اإلسالمية فيما عرف حبرب 
اإلرهاب، مع إظهار وجه إجيايب هلذه السياسة يتمثل يف إجراء تغيريات دميقراطية شكلية داخل 

  .ة إىل احلد األدىن الذي ال يهدد مصاحل الدول الغربية يف هذه الدولاألنظمة العربي
سها وخبالصة فإن الدولة الرأمسالية األوىل يف العامل ممثلة يف الواليات املتحدة األمريكية نصبت نف

توجيهها لقرارات جملس األمن املتعلقة بالعراق وفق ما حيقق مصاحلها قائدة للنظام الدويل اجلديد ب
  .ءا من صياغتها وإقرارها مث اإلشراف على كيفيات التطبيقإبتدا

ومن نتائج ذلك أن أصبحت املنظمة حماصرة برمتها بالنظام العريب الرمسي العاجز والشعوب  
العربية احملكومة باحلديد والنار الذي تسلطه عليها النظم العربية إضافة إىل اهليمنة األمريكية 

  .فإن األفق ميكن أن يكون إجيابياوالبطش اإلسرائيلي، ورغم ذلك 
ال وأن ما حصل من تداعيات حرب اخلليج الثانية على دولة العراق وعلى النظام العريب الرمسي 

آلثار السلبية اليت نتجت عن  الشعوب يف خمتلف الدول العربية ملقاومة اوعيإال جيرب ضرره 
أن مؤسسات اتمع املدين ممثلة يف ذلك يل اجلديد على املنظمة العربية، تطبيقات النظام الدو

املنظمات املهنية والطالبية واملؤسسات العلمية والصحافة وأحزاب املعارضة خارج دائرة السلطة 
تكشف كل يوم مدى السيطرة والتبعية اليت عليها النظام الرمسي العريب، وهلذا فإن البديل املؤهل 

السلمي اجلديد على املستوى الداخلي هلذه  السياسي لتحصني الدول العربية هو فكر اإلصالح
حتالل  الدفاع عن مصاحل الشعوب وفكر املقاومة لإلض مبسؤولياا كاملة يفهالدول لتنت

العسكري األجنيب مهما كانت طبيعته ومصدره حىت ال يطمع طامع فيما يزخر به العامل العريب من 
نمية والعدل واإلنصاف أساس كل حكم ثروات طبيعية يوظفها لصاحل شعوبه قاطبة مبا حيقق الت

  .شرعي جدير باالستمرار
هذه هي جممل النتائج اليت وصلنا إليها من خالل أطروحتنا اليت نتمىن أننا سامهنا بواسطتها يف 

  .وضع لبنة يف الطريق الصحيح للمستقبل
  

  .مت حبمد اهللا وفضله
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  .2003 القاهرة - العربيةالنهضةدار " دراسة مقارنة بالنظام اإلسالمي

 ،"جرمية العدوان ومدى املسؤولية القانونية الدولية عنها  ": إبراهيم)راجيالد(/  د - 28

  .2005  ،منشورات احلليب احلقوقية، بريوت

رب ـمشكالت احلدود يف القانون الدويل دراسة تطبيقية ع"  سيد إبراهيم )قيالدسو( /د - 29

 .2004 القاهرة -دار النهضة العربية" حدود دول جملس التعاون اخلليجي

 دراسة - عدم االعتراف باألوضاع اإلقليمية غري املشروعة":  حممد السعيد)الدقاق(/ د - 30

 .1984طبوعات اجلامعية، اإلسكندرية دار امل" لنظرية اجلزاء يف القانون الدويل

ضمن كتاب هالل األزمات " العراق من الدميقراطية إىل احلكم " :جاميس)دويرت  (- 31

  .سط الكبري األوروبية حيال الشرق األو-  األمريكيةاإلستراتيجية

دار " أمن اخلليج العريب يف ضوء املتغريات اإلقليمية والعاملية  " حيىي حلمي) رجب/ (د - 32

 .1999 القاهرة –النهضة العربية 

 والدراساتمركز البحوث " الكويت من اإلمارة إىل الدولة:"  أمحد حسن)الرشيدى(/ د- 33

   1993 السياسية لكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، دارسعاد الصباح الكويت

 1978القاهرة " الدويلاملعاهدات غري املتكافئة يف القانون "  عصام صادق )رمضان( /د - 34

 ، خليفة وعبد احملسن سعيدشكر اهللا) تعريب   (،"القانون الدويل العام":  شارل)روسو( - 35

  .1982األهلية للنشر والتوزيع بريوت 

مفهوم العاملية يف التنظيم الدويل املعاصر دراسة يف العالقات  " : جاسم حممد)زكريا(/ د - 36

 رسالة دكتوراه، كلية احلقوق ،"يادة وفلسفة احلكومة العاملية  مببدأ املساواة يف الساجلدلية

  . 2001س، سنة ـجامعة عني مش

دار  " القانون الدوىل األورويب امليسيحيالعودة ملمارسة " عبد العزيز حممد )سرحان(/ د  -37

  .1999 النهضة العربية القاهرة
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  ،"الدولية يةالعرب واملسلمون يف ظل النظام الدويل اجلديد والشرع "- 38

 .1993 دار النهضة العربية      

  أم  احترام الشرعية الدولية–مصري األمم املتحدة بعد أزمة اخلليج  "- 39

  .1992 العربية ، القاهرة ، دار النهضة" االنزالق حنو اهليمنة األمريكية    

  .2003القاهرة –دار الشروق " نظرات يف عامل متغري ": أمحد فتحي)سرور( / د- 40

تقرير املصري السياسي للشعوب يف القانون الدويل العام : " عمر إمساعيل)سعد اهللا(/  د- 41

 .1986 الوطنية للكتاب، اجلزائر، ، املؤسسة"املعاصر

 دراسة يف القانون -مصري مبـدأ السيادة يف ظل العوملة: "  جابر مبارك)السعداوى(/ د  - 42

وق جامعة عني مشس، ـ يف القانون بكلية احلق، دكتوراه دولة"رـام املعاصـالدويل الع

  .2003رة ـالقاه

زمة اخلليج الثانية كنمـوذج إدارة ة ألـاإلدارة األمريكي " :حممود  وهيب) السيد/( د - 43

  .1996، جامعة حلوان، القاهرة "األزمات السياسية بالنظام العاملي اجلديد

بدستور غامض، نقد قانون إدارة الدولة العراق مستقبل  ": فراس عبد الرزاق)السوداين( - 44

 الرمحان دقدمي الدكتور الشيخ عراب حممود احلمش ونبيل عبت"العراقية للمرحلة االنتقالية 

  .2004كتبة مدبويل القاهرة  م-حياوي

 السياسة األمريكية يف إعادة تشكيل الشرق -عراق املستقبل" :جيف)سيمونز( - 45

  .2004 بريوت ، الساقي، ترمجة سعيد العظم، دار"األوسط

الشركة "  وقواعد القانون الدويل املعاصراالحتالل احلريب": مصطفي كامل)شحاتة(/د - 46

  1981الوطنية للنشر والتوزيع،اجلزائر 

 دار الثقافة ،"مسرية النظام الدويل اجلديد قبل وبعد حرب اخلليج ": امحد)شرف( - 47

 .1992 جانفي ،اجلديدة، القاهرة

 احلقوق الفردية واهلياكل - الدستور العراقي املؤقتإشكاليات ": عبد احلسني)انشعب( /د- 48

 - اإلستراتيجية مركز الدراسات السياسية و- إستراتيجيةضمن سلسلة كراسات " السياسية

  .2005 القاهرة -ؤسسة األهرامم

  ر دا" العراق الدستور و الدولة من االحتالل إىل االحتالل"  - 49

  .2004 القاهرة - سةاحملرو        
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  الصراع اإليديولوجي يف العالقات الدولية وتأثريه على العامل "  - 50    

 1985 الطبعة األوىل سوريا - لنشر والتوزيعلدار احلوار " العريب       

 .1994 لندن ،–دار الرباق " بانوراما حرب اخلليج " -  51 

ويل ـ مكتبة مدب"ت حرب اخلليجوتداعيا.. العراق املغبون:"  أمحد كمال) شعت/( د - 52

  .القاهرة، دون سنة نشر

الدار العربية للعلوم " احلرب األمريكية على العراق  " :طه نوري ياسني)الشكرجى (  /د - 53

 .2004ببريوت 

، منشأة املعارف اإلسكندرية "القانون الدويل اإلنساين":  حممد فهاد) الشاللدة(/د  - 54

2005.  

" ل الدويل ومأساة البوسنة و اهلرسك ـالتدخ: " عـعبد البدي صالح) شليب(/   د - 55

 . 1996القاهرة 

 يف ةـ دراسة مقارن-يـ حق االسترداد يف القانون الدول" -  56

ة بني ـ يف العالقهـالشريعة اإلسالمية و القانون الدويل وتطبيق مبادئ

 رسالة دكتوراه جامعة عني مشس، ،"إسرائيلة وـدول العربيـال

  .1983هرة، القا

ة ـالعومل"محزة املزيين.  ترمجة د–نعوم  ونورمان فينكلشتاين وآخرون   )شومسكى ( - 57

  مكتبة مدبويل" األمريكية واسرائيل السياسة اخلارجية –واإلرهاب حرب أمريكا على العامل 

 .2003القاهرة 

تها مع إشارة إىل مبدأ ثبات احلدود الدولية وائي" :  طارق عبد الرؤوف)صاحل رزق(/ د- 58

  .1996 جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه" احلدود بني العراق والكويت

الكويت  ، الد األول،"الكويت حضارة وتاريخ "  : ميمونة اخللفية)الصباح (/ د- 59

1989. 

دار الفكر ، "املقاومة الشعبية املسلحة يف القانون الدويل العام":ن ي صالح الد)عامر( /د - 60

  .1976 القاهرة -العريب

 مركز الدراسات السياسية ،"النظام الدويل و احلرب على العراق" : مجال)عبد اجلواد( /د - 61

  . بدون سنة نشر، األهرام، القاهرةواإلستراتيجية
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  ، مركز الدراسات " اآلثار السياسية واإلقتصادية -نكبة العراق:" - 62

  .2003رة، السياسية واالستراتيجية األهرام القاه       

، مركز اإلمارات "التدخل اإلنساين يف العالقات الدولية: " حممد يعقوب)عبد الرمحان( - 63

  .2004الستراتيجية أبو ظيب للدراسة ا

  ة،دار النهضة العربي" زعات احلدودالتسوية القضائية ملنا"  عادل )عبد اهللا حسن( / د - 64

  .1997لقاهرة ا

 ، دار"حلة النهاية ام اخللود، من اإلعتقال إىل اإلعدامصدام حسني ر:" حممود)عبده( - 65

  .2007الكتاب العريب، دمشق 

سياق االستقرار و إعادة اإلعمار - العراق ما بعد احلرب: " رشاد)عبد الوهاب(د  - 66

 مركز 2004، نوفمرب 11، ضمن قراءات إستراتيجية، السنة التاسعة، العدد "والشرعية

  .، األهرام القاهرةراتيجيةالدراسات السياسية واإلست

محاية السكان املدنيني واألعيان املدنية إبان الرتاعات املسلحة، :" أبو اخلري أمحد)عطية(/  د- 67

  .1998هضة العربية القاهرة ، دار الن"دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية

  .القاهرة رية األجنلو املص مكتبة" معامل التغيري يف دول اخلليج"  صالح )العقاد( /د - 68

 املبادئ الكربى - احلقوق و الواجبات الدولية يف عامل متغري : " إبراهيم) علي / (د - 69

  .1995، دار النهضة العربية القاهرة، "والنظام الدويل اجلديد

الطبعـة األوىل   " القانون الدويل ومنازعات احلدود   "  :فيصل عبد الرمحان   )علي طه ( /د -70

  .طباعة والنشر والتوزيع ، بن سدال، شركة أبو ظيب لل1962

 معهد الدولة أكادميية العلوم األوكرانية،" ينالقانون الدويل اإلنسا" : ديب)عكاوي(/ د - 71

  .1995 كييف ،والقانون

 املمتدة –النظام القانوين الستغالل الثروات املعدنية "  أسامة حممد كامل )عمارة(/ د - 72

  . 1980 –لية احلقوق جامعه القاهرة كراه برسالة دكتو" عرب احلدود الدولية 

، "محاية املدنيني و األعيان املدنية يف الرتاعات املسلحة غري الدولية: " رقية)عواشرية(/  د- 73

  .2001دكتوراه كلية احلقوق، جامعة عني مشس القاهرة 

 1962ة معهد الدراسات العربية القاهر" املسؤولية الدولية  " :حممد حافظ) غامن(/  د - 74
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 منشأة - " قانون السالم-األحكام العامة يف قانون األمم"  حممد طلعت )الغنيمي( /د  - 75

  .1970عارف اإلسكندرية امل

دار النهضة " اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها: "  عبد الواحد حممد)الفار(/ د  - 76

 .1995 القاهرة –العربية 

طور للنشر، ، دار س" العراق، املقاومة و العاملبعد استعمار:"  عبد اخلالق)فاروق( - 77

  .2004القاهرة، 

، ان، مكتبة لبن"ةـاسي و الشئون الدوليـم الدبلومـاملعج: " يـمسوح) فوق العادة( - 78

  .1979بريوت، 

دار التوزيع و النشر اإلسالمية القاهرة " املسلمون و العوملة  " : يوسف)القرضاوي(/  د- 79

  .2000سنة 

 ، دار النهضة العربية،" املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية": شريف سيد)كامل(/  د80–

   .1997القاهرة 

، ترمجة و تصدير و تعقيب الدكتور "النظام الدويل و السالم العاملي : "  إينيس)كلود (- 81

 .العربية، القاهرة، بدون سنة نشرعبد اهللا العريان، دار النهضة 

الواليات املتحدة  والشرق األوسط من مبادرة الشراكة إىل مبادرة ": حممد )كمال( /د - 82

ة  السنة اجلامعي-جامعة القاهرة–حماضرات لقسم املاجستري والدكتوراه " الشرق األوسط الكبري

2006-2007.  

، مركز الدراسات السياسية "احملكمة اجلنائية الدولية والسيادة الوطنية: " عادل)ماجد( - 83

  .2001 القاهرة، -ية األهرامة مؤسسواإلستراتيجي

 نافعة دار سعاد حسن. ،  ترمجة د"أزمة اخلليج و النظام العاملي اجلديد" مريل ) مارسيل( - 84

 .1992الصباح و مركز ابن خلدون  للدراسات اإلمنائية،   القاهرة 

اقي جمرمو احلرب العراقيون وجرائمهم خالل اإلحتالل العر: " حسني عيسى)مال هللا( - 85

  . 1995الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، "للكويت

النظام العاملي اجلديد بني احلداثة و التغيري، دراسة نظرية   " :رجب عبد املنعم) متوىل/ (د- 86

  .2003 دار النهضة العربية، القاهرة "ية على  األحداث الدولية اجلاريةتطبيق
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 دار –، سلسلة حرب اخلليج"ن للشرعية الدولية حرب اخلليج إمتحا: "  حممد)حمفوظ( - 87

 . 1999نشر مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا، تونس جويلية 

مركز الدراسات " احلق التارخيي وأزمة اخلليج العريب "  يواقيم رزق )مرقص(/ د  - 88

  .1991 األهرام  مارس –السياسية واإلستراتيجية 

لسياسية وختطيط األمن القومي بالشرق األوسط خريطة القوى ا:" فتحي) حيمصلي/ (د –89

 .1992، القاهرة "واملنطقة العربية

،دار "احلرب احلضارية األوىل مستقبل املاضي وماضي املستقبل " املهدي )املنجرة ( /د- 90

  .1991الشهاب اجلزائر 

حلق ترسيم احلدود الكويتية العراقية ا.."  أمحد  وطارق الزر وقي وآخرون)امليال (/د- 91

  1992 الكويت "العراقي على الكويتاملركز الوطين لوثائق العدوان " التارخيي واإلرادة الدولية 

سياسة رائيلي و اللويب اإلس-أمريكا املختطفة ":لتا و – وستيف إم- جون جي)مريشا( - 92

  .2006 الرياض - دار العبيكان" الواليات املتحدة

، املؤسسة الوطنية للتوزيع " بني العوملة واألمركة إنفجار سبتمرب:" إبراهيم ) نافع/ (  د- 93

  .2002والنشر اجلزائر 

سقوط التجزئة ".  مصطفي عبد القادر والدكتور نزار عبد اللطيف احلديثي)النجار(/ د - 94

 . 1990 بغداد "دراسة تارخيية عن عودة قضاء الكويت للعراق

محاية البيئة األثرية املصرية يف العالقات ز تعزيحنو ":  أبو العال علي أبو العال)النمر( / د- 95

  .1997 القاهرة ، دار النهضة  العربية،"اخلاصة الدولية

، " الدويل العامنإرهاب الدولة يف إطار القانو: " سامي جاد عبد الرمحن)واصل(/  د - 96

  .2003ملعارف اإلسكندرية سنة منشأة ا

 اإلشكاالت الفكرية –2001 تمربسب 11عامل ما بعد :"  السيد )ولد أباه( / د - 97

 .2004 بريوت - الدار العربية للعلوم"واإلستراتيجية

لية احلقوق  يك  رسالة دكتوراه"العدوان املسلح يف القانون الدويل"  صاحل )ويصا(/ د - 98

  .1975جامعة القاهرة سنة 
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  :  ومواقع االنترنت املقــاالت

  

 ، دراسة مقارنة تطبيقية"جلديد بني الوهم واحلقيقةالنظام الدويل ا " : علي)هيماإبر(/ د - 99

 .41 السنة 2جملة العلوم القانونية واإلقتصادية كلية احلقوق جامعة عني مشس ، عدد 

، جملة السياسية "العراق و البحث عن السيادة و الشرعية:"حسن) أبو طالب/ ( د-100

   مؤسسة األهرام القاهرة-2004 أكتوبر 158الدولية عدد 

ضمن " العدوان على العراق ومستقبل النظاميني العريب والدويل: "أمحد) أبو الوفا/(  د-101

العدوان " حتت عنوان 2003-04- 16أعمال ندوة رابطة اجلامعات اإلسالمية املنظمة يوم 

 .2004 القاهرة –" على العراق الشرعية الدولية

مقالة ضمن كتاب " الوطن العريبالنتائج و التداعيات على : " أمحد يوسف) أمحد / ( د-102

  .2005 بريوت ليا مركز دراسات الوحدة العربيةدواق و تداعياته عربيا و إقليميا واحتالل العر

قضية فلسطني و الصراع العريب الصهيوين بعد حرب :"صدقي الدجاين )أمحد / ( د-103

  .و وتداعياا على الوطن العريب ضمن كتاب أزمة اخلليج " اخلليج 

التدخل شرعية جديدة هل يعطى حق  "بعنوان مقال يف: ناصر الدين) األسد/ (  د–104

 ، ندوة أكادميية اململكة املغربية،)ح واملضمونـول املصطلـات حـمالحظ" (ارـلإلستعم

  .1991الرباط 

جملة املستقبل العريب " النظام الدويل اجلديد بني الوهم واخلديعة: "حممد زكريا) إمساعيل (-105

  . بريوت – ، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية 1991 جانفي 143د عد

دور جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف تعزيز سياسات : "عبد الرضى علي) أسريي (-106
  .حتديات املستقبل : كتاب اخلليج ضمن " التعايش اإلقليمي

ملف الغزو  ( اسة الدوليةوثائق خاصة بأزمة اخلليج، جملة السي: بية) األصفهاين (-107
  1990 أكتوبر 102عدد ) العراقى للكويت 

، جملة السياسة "العامل العريب والشرعية الدولية اجلديدة : " عبد اهللا  ) األشعل/  (د  -108

  .41 جملد 2006 ابريل 164الدولية عدد 

  السياسية جملة" اجلوانب القانونية املرتبطة مبحاكمة صدام حسني"-   109

  .155دولية عدد  ال 
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  مستقبل احلملة األمريكية ملكافحة اإلرهاب ىف ضوء اإلجتاهات "-110

   40 الد 2005 جانفى 159 عدد جملة السياسة الدولية" الدراسية احلديثة 

ملف الغزو العراقى ( السياسة الدولية جملة وثائق خاصة بأزمة اخلليج، :  بية)األصفهاين (-111

  1990وبرأكت 102عدد ) للكويت 

، جملة "اإلرهاب الدويل وأحكام االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب: " حيىي) ألبنا/ (د  -112

 .التشريع

 - احلكومة األمريكية متورطة يف سرقة مديرة للكنوز الفنية العراقية: "تالبوت) آالن  (-113

 ".العريب العراق، الغزو، اإلحتالل، املقاومة، شهادات من خارج الوطن "ضمن كتاب 

 -  املشوش جملة العامل الديبلوماسي صوت فرنسا  Alain greshجريش) أالن (-114

 عدد رقم 53 السنة –2006 عدد جوان  le monde diplomatiqueالنسخة العربية 

 .02/06/2006 إصدار جريدة األخبار القاهرة 627

 احملتملة يف منطقة تشخيص معامل النجاح يف العراق وآثاره:" فريدريك) بارتون  (-115

  .ن كتاب اخلليج حتديات املستقبل ضم" اخلليج

تأثري العراق اجلديد يف دول جملس التعاون لدول : " تركي الفيصل) بن عبد العزيز (-116

  .ن كتاب اخلليج، حتديات املستقبل، ضم"اخلليج العربية

جملة " خدام القوة مشروعية است: احلرب األمريكية يف العراق : "شريف)  بسيوين/ (د-117

  .38 الد -2003 جانفي – 151السياسة الدولية عدد 

 ضمن جمموعة أعمال امللتقي "فكرة النظام العاملي اجلديد " : إمساعيل)بوخاوة /( د -118

-دة ـيوق جامعة البلـح دول العامل الثالث، كلية احلقـالدويل النظام الدويل اجلديد ومصال

  . 1993 مارس 26- 24

، " خالل النصوص القانونيةنحفظ األمن والسلم يف العامل م: " حممد) بوسلطان/ ( د-119

  .ضمن ملتقى النظام الدوىل اجلديد ومصاحل العامل الثالث 

 18دد ـاين، جملة اإلنساين، عـمحاية البيئة يف القانون الدويل اإلنس ": أنطوان)بوفيية( -120

 2001سنة 

، جملة "اخلالفات احلدودية واإلقليمية بني العرب واإليرانيني: "جمتهد زادة) بريوز/ (د-121

  .206مركز دراسات الوحدة العربية عدد 
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 عدد  "the gardian " مقال جريدة ،"وا شيئاثالضعفاء لن ير":  نعوم)سكيمتشو( -122

  .1991مارس / 25

عدد " عرفة سلسلة عامل امل" األبعاد االقتصادية لغزو الكويت : "  عامر)التميمى( -123

  .،  الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت1991، مارس 195

، الة  " استراتيجية  لدراسة املغرب العريب  الكبري-نبذة جيو:" عبد العزيز) جراد/ ( د-124

ات ـوان املطبوعـ، دي1986ل الثالث ـ، الفص3 اجلزائرية للعالقات الدولية ، العدد 

  .ئراجلامعية، اجلزا

، جريدة احلياة "دور ثانوي للعراقيني: خطط أمريكا  حلكم لعراق:"فواز) جربسي (-125

  .29/01/2003:  بتاريخ14556الصادرة بلندن، عدد 

مستقبل العراق بعد  برنامج ضمن كتاب" القضية الكردية :"سعد ناجي) جواد/ ( د-126

  .2005تهاء احلرب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت إن

ملي و املناخ الفكري اجلديد االتحوالت يف النظام الع" ناصيف يوسف ) حيت/ ( د-127

  . ، بريوت 1993العريب عدد أفريل جملة املستقبل " إنعكاساته على النظام العريب اإلقليمي و

كتاب مركز دراسات الوحدة " ول التطورات يف العراقح":خري الدين ) حسيب (-128

  .43العربية عدد 

األكادميية امللكية " التدخل وأزمة الشرعية الدولية :" حممد تاج الدين) احلسيين/ ( د-129

  .1991املغربية الرباد 

، سلسلة "الغزو األسباب املوضوعية واملربرات األيديولوجية : "  تركي)احلمد(/  د -130

 . ، الكويت،  الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب1991، مارس 195عامل املعرفة، عدد 

جملة احلقوق " أثر العدوان العراقي على قرارات األوبك  " : إبراهيم)احلمود(/ د  -131

   .1992 سبتمرب وديسمرب 4و3جامعة الكويت عدد 

الصورة الذهنية عن أمريكا يف اتمع العراقي، بعد نشر صور : "مؤيد قاسم) اخلفاف (-132

  .الحتالل األمريكي للعراق صوره و مظاهره، ضمن كتاب ا"تعذيب السجناء يف أبو غريب

، "قراءة للقرارات األممية بشأن اجتياح العراق للكويت: " أمحد صدقى) الدجاىن( -133

  .1991األكادميية امللكية املغربية ، الرباط 
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ريطة جديدة إلمدادات النفط املضامني بالنسبة ـراق يف خـالع: "فريا) دوالدوست (-134

  .ي النفطـملنتج

جملة "العدوان العراقي على الكويت يف ضوء القانون الدويل : "عائشة) راتب/ (د -135

 مطبعة جامعة القاهرة والكتاب 58 كلية احلقوق جامعة القاهرة، عدد –القانون واالقتصاد 

 .1991اجلامعي، القاهرة، 

 164لية عدد جملة السياسة الدو" تقويض الدولة و النظام..العراق احملتل:"سامح) راشد (-136

 . 2006أفريل 

تكتيك اهلروب من كابوس الشرق : االحتالل األمريكي للعراق" : فاضل) الربيعي(-137

  .ضمن كتاب االحتالل األمريكي للعراق صوره و مصائره" األوسط اجلديد نتائج وتداعيات

سة دراويل والتسوية السلمية لقضية طابا، التحكيم الد" : أمحد حسن)الرشيدي(/  د-138

 – 97 العدد – جملة السياسة الدولية –" لقواعد التحكيم وتطبيقاا يف العالقات الدولية 

 .1989جويلية 

كي ، ضمن كتاب االحتالل األمري"2004اية االحتالل يف العراق :"آدم) روبرتس (-139

  .للعراق صوره ومصائره

، جملة "و بوليتيكي الغريبالواليات املتحدة  يف امليزان اجلي: " حممد) رياض / (د –140

  .40، الد 2005 جانفي 159السياسة  الدولية، العدد  

جملة املستقبل " العراق إىل أين؟:ما بعد احلرب وما قبل السالم : "هانز فون) سبونيك (-141

  .بريوت–، يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية 2005 جويلية 317العريب 

، حماضرة ألقيت مبقر اجلمعية "العوملة و سيادة الدول : " حممد سيد) سعد صاحل/ ( د -142

 . يف إطار املوسم العلمي للجمعية2001املصرية للقانون الدويل خالل شهر فيفري 

 املتعلقة حبماية 1954دراسة التفاقية الهاي سنة ":  رشاد عارف)السعيد( / د-143

 سنة ،40صرية للقانون الدويل، الد  الة امل،"املمتلكات الثقافية يف املنازعات املسلحة

  . القاهرة،1984

املظاهر القانونية اجلديدة لتقييد االختصاص الداخلي : " حسن مصطفى) سالمة/ ( د-144

 .1991، 1 ج 4، جملة احلقوق، جامعة االسكندرية عدد "للدول املساعدة اإلنسانية للعراق
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، نشر "يئة للحرب العاملية على اإلرهابضحايا بر " : حممد بن عبد اهللا)السلومي/ (د-145

  .2005جملة البيان، الرياض 

اآلثار العسكرية للتواجد األمريكي يف العراق على دول : "حسام الدين حممد) سويلم  (-146

  . اخلليج للدراسات اإلستراتيجية ، ضمن ندوة مركز"اجلوار

جملة املستقبل " ودية واإلقليمية اإليرانية احلد-اخلالفات العراقية:" اجلميل) سيار/ (د-147

  .1996، مركز دراسات الوحدة العربية بريوت  1996، أفريل 206العريب عدد 

، جملة التشريع تصدر عن قطاع التشريع "مكافحة متويل اإلرهاب: "عادل) السيوي (-148

     .2005 جانفي 4بوزارة العدل املصرية عدد 

 التسلح الدويل يف بداية القرن اجلديد واتصاله مفهوم: " حممد إبراهيم) شاكر/ ( د -149

 .2002ضمن أعمال ملتقى العوملة و األمن، اجلزائر مارس " باألوضاع يف الشرق األوسط 

 لدولة الكويت يف ضوء همسؤولية العراق عن احتالل " : أمحد عبد الونيس)شتا(/ د  -150

  .46 الة – 1990نة الة املصرية للقانون الدول س" أحكام القانون الدول 

 عدد األحد –جريدة النصر " حرب اخلليج يف القانون الدويل : " األمني) شريط (/ د -151

  .1991 جانفي 27

االحتالل و توابعه يف ضوء القانون : املشهد العراقي الراهن: "عبد احلسن) شعبان/ ( د-152

  .قبل،ضمن كتاب احتالل العراق، األهداف، النتائج، املست"الدويل

العدوان العراقي على دولة الكويت يف ضوء أحكام القانون :"  مفيد)شهاب(/ د  -153

  .1991فى ن جا7 إىل 5، من أعمال الندوة الدولية املنعقدة بالقاهرة أيام "الدويل

أحكام القانون الدويل يف اخلالف التركي العراقي : "علي حسني صادق) الطائي/ (د-154

جريدة القبس الصادرة -" لة إنزال تركية خلف اخلطوط العربية حماو-حول مياه الفرات

  .  1990 فيفري 10و 3لكويت، عددي با

 جملة ،"التعويض عن أضرار احلرب العدوانية على الكويت " : عادل)الطبطبائي(/ د -155

  .1991احلقوق، جامعة الكويت، العدد األول، سنة 

، "إرهاب دويل...الل يف فلسطني والعراقممارسات االحت: " صالح الدين) عامر/ ( د-156

  .21/01/2006: جريدة األهرام املصرية الصادرة بتاريخ
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ضمن " اخلليج والعراق ما بعد احلرب تداعيات التغيري املتناقضة: " فاحل) عبد اجلبار (-157

 –ية ـات والبحوث اإلستراتيجـ مركز اإلمارات للدراس–كتاب حتديات اخلليج املستقبل 

  .2005يب أبو ظ

 نشورة ضمن، م"رؤية رابطة اجلامعات اإلسالمية للعوملة  " : جعفر)عبد السالم(/  د -158

 – رابطة اجلامعات اإلسالمية  10سلسلة فكر املواجهة عدد " اإلسالم و العوملة " كتاب 

  .2004القاهرة 

، األكادميية " ة الوطنية والتدخل الدويل احلفاظ على السياد:" غالب) عبد الكرمي  (-159

   .1991امللكية املغربية، الرباط، 

، الة "جامعة الدول العربية و النظام الدول اجلديد: " أمحد عصمت) عبد ايد/ ( د-160

 إصدار اجلمعية املصرية للقانون الدويل، -1992سنة -48املصرية للقانون الدويل، الد 

  1993القاهرة 

مشروعية التهديد واستخدام األسلحة النووية يف :" ز خميمرعبد العزي) عبد اهلادي/ ( د-161

 دراسة حول الرأيني اإلستشاريني الصادرين عن حمكمة العدل الدولية خبصوص –نزاع مسلح 

  . القاهرة 2002 سنة 58الة املصرية للقانون الدويل، الد " هذه املسألة 

جملة العلوم القانونية و " قانون الرتاعات املسلحة غري الدولية" : حازم حممد )عتلم( /د -162

  . كلية احلقوق جامعة عني مشس- االقتصادية

، "انتهاك حقوق املدنيني العراقيني يف حرب اخلليج الثالثة: "حمي الدين) عشماوي/ ( د-163

  .ضمن كتاب العدوان على العراق والشرعية الدولية رابطة اجلامعات اإلسالمية

 جملة السياسة الدولية العدد ،"نزاع احلدود بني العراق والكويت" :  صالح)العقاد( /د -164

  .1973 سنة 38

 دراسة يف قرار جملس األمن رقم -التدخل العتبارات إنسانية: " عبد الكرمي) علوان/ (د -165

  .2004 جويلية 2جملة احلقوق جامعة الكويت الدد األول ،عدد " 688

جملة السياسة "رؤية واقعية ومستقبل جمهول..تقرير ببكر هاملتون : "خليل) ناينالع (-166

  .القاهرة - ، الصادرة عن مؤسسة األهرام2007 جانفي 167عدد - الدولية

طبقا لقواعد  حتديد احلدود الربية بني الكويت والعراق " : رشيد محد) العرتي/(د -167

  .1992 سنة 4 و 3يت عدد  جملة احلقوق جامعة الكو:" الدويلالقانون
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  جملة العلوم " يف القانون الدويل وضع األسري واملعتقلني الكويتيني "-168

  .1998 جوبلية 2 جامعة عني مشس، القاهرة، عدد –القانونية واالقتصادية   

، جملة القانون "دراسات يف القانون الدويل اجلنائي" : حممد حمي الدين)عوض(/ د –169

  . جامعه القاهرة1965  سنة 4 – 1د   عد–واإلقتصاد 

 ،"االحتالل العراقي املمارسات والوقائع من شاهد عيان " : حممد حسني)غلوم(/ د   -170

 الغزو العراقي للكويت املقدمات، الوقائع وردود األفعال، ،ضمن أعمال الندوة البحثية

ون واآلداب ، ـلفنس الوطين للثقافة واـ ال195دد خاص ـعامل املعرفة ع التداعيات

  . 1996الكويت 

، ضمن "حرب اخلليج واملواجهة اإلستراتيجية يف املنطقة العربية: " برهان) غليون/(  د-171

  .كتاب أزمة اخلليج وتداعياا على الوطن العريب

أنواع اجلرائم املرتبطة بالغزو والتحرير وحق اين عليهم منها يف  ": حممد غنام)غنام(/ د-172

 .1991، جملة احلقوق، جامعة الكويت، العدد األول "يضالتعو

 االجتماعية للحرب ضد العراق يف العراق ويف - اآلثار السياسية:"هاين) فارس/ ( د-173

  .راق، األهداف النتائج، املستقبل، ضمن كتاب احتالل الع"املنطقة العربية

يف العراق ويف :لعراقاالجتماعية للحرب صد ا–اآلثار السياسية : "هاين) فارسي (-174

–اسات الوحدة العربية ، ضمن كتاب العراق واملنطقة بعد احلرب مركز در"املنطقة العربية

  .2004بريوت 

 ضمن ،"ع االستعمارماحتالل العراق بني إدعاءات التحرير ومطا":  نادر)فرجاين( -175

 بريوت ،ة العربية مركز دراسات الوحد، األهداف، النتائج واملستقبل،كتاب احتالل العراق

2004.  

، ضمن كتاب "البحث عن توازن جتاه إيران:مستقبل العراق: "جورج) فريدمان (-176

  .ل األمريكي للعراق صورة ومصائرهاالحتال

ضمن كتاب " السياسات اإلسالمية يف العراق ما بعد سقوط صدام":راهام ج )فولر( -177

  .العراق إعادة اإلعمار والدور املستقبلي

 20اء ـاة اجلزيرة يوم الثالثـقن" اكس ـحصة اإلجتاه املع: لـفيص) القاسم/( د -178

  .2007ارس ـم
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، ضمن كتاب العراق إعادة اإلعمار والدور املستقبلي، مركز "اآلخرين يف اخلليج-179

  .2005 اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، أبو ظيب

استراتيجيات التنمية يف ظروف : بناء العراقإعادة :" عاطف قادري وعلي ) قربجي ( -180

  .األهداف النتائج املستقبل : األزمات ضمن كتاب احتالل العراق 

، ضمن كتاب " رؤية أولية-إعادة بتشكيل اجليش العراقي: "عبد الوهاب) القصاب (-181

  .2005 بريوت - مركز دراسات الوحدة العربية. برنامج مستقبل العراق بعد انتهاء احلرب

ن كتاب ـ ضم،"السيناريوهات السياسية يف عراق ما بعد احلرب" : كينيث)كاتزمان( -182

 مركز اإلمارات للدراسات و البحوث االستراتيجية -عادة اإلعمار والدور املستقبليإراق ـالع

  .2005 ظيب بوأ

ليج اخل– كتاب ضمن"تأثري الربنامج النووي اإليراين يف امن اخلليج : "جيفري)كبمب (-183

  .حتديات املستقبل 

  ،10 جملة املشرق عدد ،"يف تسمية مدينة الكويت" :  ماريستاس أن)الكرملي (-184

  .1904بريوت 

ضمن " األمم املتحدة وظيفيا يف ظل النظام الدويل اجلديد:" بلقاسم ) كرمين/ ( د-185

  "ثالث النظام الدويل اجلديد ومصاحل العامل ال:" جمموعة أعمال امللتقى الدويل 

) نيوز ويك النسخة العربية(، جملة "اخللط بني الثار واإلرهاب:" ديكي) كريستوفر(-186

  .06/06/2006- 312 العدد

- جملة السياسة الدولية"امن اخلليج يف السياسة األمريكية: "اشرف حممد) كشك (-187

  .القاهرة -مؤسسة األهرام– 2006افريل– 164عدد

، "بوتوبيا احملافظني اجلدد- السنة الصفر، ب العراق سعيا إىلبغداد: "نعومي) كالين (-188

  .ضمن كتاب مناهضة احتالل العراق

الفكر احملافظ و السياسة اخلارجية لإلدارة بوش الثانية، جملد : " حممد) كمال/ ( د-189

 159السياسة الدولية،تصدر عن مركز الدراسات اإلستراتيجية جلريدة األهرام القاهرة، عدد 

    .40 الد 2005جانفي 



 -499  -  

" ضمن كتاب " حنو استراتيجية أمريكية فعالة ىف العراق "  أنتوىن )  كوردمسان (-190

 مركز دراسات الوحدة العربية،"  ة  دراسات ووثائق أمريكية وعاملي–مناهضة احتالل العراق 

  .2005بريوت ماي  

 دراسة لقواعدها العامة –رب احلماية الدولية ألسرى احل " : صادق سعيد)حمروس ( -191

 جامعة – جملة العلوم االجتماعية ،" لدي العراق مع إشارة خاصة إيل حالة األسري الكويتيني

  .1996 سنة 1 عدد –الكويت 

، " الربيطانية على العراق والشرعية الدولية- احلرب األمريكية " :اهلزاط) حممد/ (د  -192

"  األهداف النتائج املستقبل- بعنوان احتالل العراق32ضمن سلسة كتب املستقبل العريب رقم 

  .2004ماى الوحدة العربية بريوت تمركز دراسا

 1990مدى شرعية قرارات جملس األمن الدويل لعام : "فالح الرشيدي)  مديوس/ (د -193

الصادرة بشأن تفويض الدول األعضاء يف ممارسة حق الدفاع الشرعي نيابة عن دولة 

   .1994، ديسمرب 18، السنة 4احلقوق الصادرة عن جامعة الكويت، عدد ، جملة "الكويت

- حرب اخلليج الثانية والتكامل الوطين يف العراق األكراد: "عبد املنعم) املراكيب/ ( د-194

، سلسلة دراسات إستراتيجية و مستقبلية، املنظمة العربية للتربية و الثقافة "دراسة حالة

  .2001 القاهرة -والعلوم

ضمن "تداعيات أحداث احلادي عشر من سبتمرب على النظام العاملي: "مجال) مطر (-195

، املنظمة العربية للتربية و 2001/2002أعمال ملتقى معهد البحوث والدراسات العربية لسنة 

 .2002الثقافة والعلوم، القاهرة 

.  امللكية املغربية، األكادميية"حق التدخل و النظام الدويل: " كامل حسن) املقهور(/ د-196

  .1991الرباط 

" الضغوط الداخلية األمريكية وإنعكاساا على العراق :" شيماء أمحد) منري/ (  د-197

  .39  الد 2004 جانفى 155السياسة الدولية العدد 

، ضمن كتاب اخلليج "دول جملس التعاون اخلليجي واملسألة العراقية:" أمحد) منيسي (-198

  .2005، مؤسسة األهرام، القاهرة، الدراسات السياسية واالستراتيجية مركز -قيةواملسألة العرا

معرض القاهرة  أكتوبر 06وزير الثقافة اللييب حماضرة ألقاها بقاعة  أمبريش )مهدي( /د-199

 . ")مقاربة بيانية( العوملة من منظور فلسفي " : بعنوان 2006 الدويل للكتاب لسنة



 -500  -  

، " املنتظم الدويل وحقوق اإلنسان، املنتظم الدويل والتدخل : "حممد) ميكو/(  د-200

  .1991األكادميية امللكية املغربية، الرباط 

-مقارنة حتليلية–تركيا وإيران وكارثة أزمة اخلليج الثانية : "امحد معوض) نازيل/ (د -201

  .1/2العدد-1991-جملة العلوم االجتماعية، الكويت"

، جملة سياسية الدولية "عراق بني الفوضى وفرص احلل اإلقليميال: "صالح) النصراوي  (-202

  .2007جانفي، 167عدد 

: احلرب اإلسرائيلية على لبنان وتداعياا، التداعيات اإلقليمية: " مسعد) نفني/ ( د -203

  .، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت2007، جملة املستقبل العريب، عدد مارس "إيران

 ،"التكييف الشرعي لالحتالل العراقي لدولة الكويت " : عجيل جاسم)مشيالن/ ( د -204

جزء من أعمال ندوة نظمتها كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بالكويت، منشورة يف كتاب 

  .1992الكويت  .ة اإلسالميةعاالحتالل العراقي لدولة الكويت من منظور الشري

رة، رام، القاهـة األهـ، أسبوعي"جلديـدامي ـام العالـالنظ:" أميـن)هويدي( د-205

10/10/1991.  

 كيف انتقل برنامج سري للبنتاغون إىل أبو -املنطقة الرمادية : "سيمون) هريش (-206

 - ، منشور ضمن كتاب مناهضة احتالل العراق، دراسات و وثائق أمريكية و عاملية"غريب؟

  .2005-  بريوت- مركز دراسات الوحدة العربية

، ضمن كتاب، "سياسات إيران اإلقليمية، وجهات نظر غربية: "جرين جري) والد (-207

  . حتديات املستقبل : اخلليج 

 ضمن كتاب ،"صف أمريكا أبناءها بالسالح النوويقكيف ت" : آمي)ورتنغتون (-208

  .2003 بريوت ، املقاومة، مركز دراسات الوحدة  العربية، االحتالل، الغزو،العراق

 ضمن كتاب االحتالل ،" الصدمة والرعب- إعالم احتالل العراق": باحص) ياسني ( -209

  .2005 بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربيةه،األمريكي للعراق صوره ومصائر

 ، ضمن كتاب " يف فلسطنيفيما املذحبة: اجلزرة أوال مث العصا : " فينكشتاين) نيورما (-210

 .العوملة واإلرهاب حرب أمريكا على العامل



 -501  -  

مشكلة احلدود الدولية بني الكويت و العراق و ختطيطها : " علي إبراهيم)يوسف(/ د - 211

، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق جامعة عني "687طبقا لقرار جملس األمن رقم 

  . القاهرة 1993، جويلية 35 السنة 2مشس، عدد 

 
  :التقارير والندوات والنصوص الرمسية 

نشرة تصدرها أدارة " حقائق أساسية عن األمم  املتحدة:" مانة العامة لألمم املتحدة األ-212

  2001 نيويورك فرباير –اإلعالم 

 املتعلقة مبعايري اإلسراع يف 02/08/1991 بتاريخ ة  الصادر22885تعليمة رقم  -213

  .تسوية املطالبات املستعجلة ذات الطابع اإلنساين

 بتاريخ 29دسة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورا   تقرير اللجنة السا-214

08/10/1974. 

 التقرير النهائي للمجموعة املستقلة ملراجعة عمليات االعتقال من جانب وزارة الدفاع -215

  حتت عنوان ماذا حصل يف سجن أبو غريب؟24/08/2004: األمريكية املقدم بتاريخ

  .1991 / 10 / 08 بتاريخ (Le Monde )جريدة  -216

 .3/3/1991 بتاريخ 5444 جريدة األنباء الكويتية ، عدد -217

   .2006 ديسمرب 8عدد  –جريدة احلياة الصادرة يف لندن  -218

 املتضمنة تصرحيات الرئيس الفرنسي 21/01/2003 بلندن عدد الصادرةجريدة احلياة  -219

  ".ىل قرار من جملس األمنالتدخل يف العراق غري شرعي إذا مل يستند إ: " حتت عنوان

  .1996لسنة .الدستور اجلزائري -220

  . الدستور العراقي اجلديد -221

  . قانون إدراة الدولة العراقي-222

رائم ـة املختصة باجلـة العراقيـأ للمحكمة اجلنائيـ املنش01/2003رقمانون ـ الق-223

  .ضد اإلنسانية

، امللتقى "قانون، اإلشكالية واحملاورعوملة ال" كلية احلقوق جامعة فرحات سطيف -224

  .، أعمال غري منشورة2005الدويل الذي نظم يف جوان 



 -502  -  

 " Mondialisation et sécurité "و باللغة الفرنسية"العوملة واألمن " جملس األمة  -225

 .2002 مارس 7-4قصر األمم اجلزائر 

 سلسلة كتب - العربيةمركز دراسات الوحدة" تقرير " اموعة الدولية لألزمات -226

  .37: املستقبل العريب رقم

ماذا بإمكان الواليات املتحدة األمريكية أن تفعل يف " :اموعة الدولية الالزمات-227

  .ضمن كتاب مناهضة احتالل العراق" العراق؟

 ختطيط احلدود الدولية بني دولة الكويت و :"مركز البحوث و الدراسات الكويتية  -228

 .1993 الكويت "عرق كما أقرا األمم املتحدةمجهورية ال

تداعيات التواجد األمريكي يف العراق على دول " مركز اخلليج للدراسات اإلستراتيجية -229

   .2005ندوة مارس " اجلوار

 تقارير – وثائق –احلرب على العراق يوميات :"  مركز دراسات الوحدة العربية-230

  .2007، بريوت مارس  " 2005 -1990

  .09/06/2004:   موقع األنترنت اسالم أونالين نت يوم-231

  ..13/05/2004:  نت بتاريخن موقع اإلنترنت إسالم أو نالي-232

ضمن حصة تلفزيونية بقناة اجلزيرة حاوره فيها حممد كريشان : حممد حسنني) هيكل (-233

  .21-20 الساعة 26/04/2007يوم اخلميس " مع هيكل"حتت عنوان 

 .  02/ 02 / 1991زارة النفط  لدولة الكويت، تقرير إحصائي مؤرخ يف  و-234

  1965 أكتوبر 4 جملة البترول والغاز عدد –حديث صحفي :  أمحد زكى)اليماين( /د  -235

  

  

  

  

  

  

  

 



 -503  -  

 : املراجع باللغات األجنبية-2
 

1- Livres et publications universitaires  
 
1-(Ahmed) Mostafa Abu hakima  «History of Eastern Arabia (1750-1800)» 
Beirut, 1965. 
2-(Bettati) Marrio et Bernard kouchner  « le devoir d’ingérence », paris 1987. 
3-(De Lapradelle) Paule    « la frontière, étude de droit internatianal » these, 
paris 1928. 
4-(De visscher) charle « probleme des confins en droit internatioal public » 
A.pedone Paris 1969.  
5-(Dupuy) P.M.  « Responsabilité et légalité » Acte du colloque du mans de 
la société française de droit international" ed- pedon, paris 1990. 
6- (Dupy) René jean « de l’interdiction de l’intervention à la consecration de 
l’assistance humanitaire » In/ colloque international organise par l’académie 
royale marocaine –rabat 1991.-  

 7-(Elsayegh) Selim p: « la crise du  golfe étude d’un  cas de recours à la 
force » thèse de doctorat en droit faculte de droit jean monet sceaux 1991. 
8-(Eric) David, « Le terrorisme en droit international – reflextion sur la 
définition et la répression du Terrorisme »  éditions de le L’université de 
Bruxelles, 1974. 
9-(Financial Times .18 – 19 Juillet 1990 
10 -(H.Cordesman) Anthony  «The Gulf and the west : strategic relations and 
military realities» edt: west F. Press Mancyl 1988 . 
11-(Ishow) Habib « le kuweit , évolution politique, économique et sociale», 

l’harmattan ,paris,  1989 . 

12-(Merle) Marcel  « La Crise du golfe et le nouvel ordre international » 
economica Paris – 1991.  
13-(Rousseau) Charle « droit internatrional public »  tome III sirey paris 
1977. 
14-(Weiss) Pierre  « relations internationales : le nouvel ordre Mondial, 
traveaux diriges » eyrolls université’  collection sciences  politiques, 1993 . 
 
 

2-Articles et documents web site : 
 
15-( A. JABAR) Faleh « Post conflict Iraq: a Race For Stability, 
Reconstruction  and legitimacy » Special Report, N° 120, United States 
institute Of  Peace, May 2004. 



 -504  -  

16 -( Albert Morand) Charles « la mondialisation et le droit » colloque sur la 
mondialisation et le droit –genéve juin 2000 –http : // www. unige. Ch/ droit/ 
centres/ mondialisation Text morand. Html. 
17-( Balta) Paul « la nouvelle crise du golfe et ses antécédents » in / Hérodote  

n° 58-59. 
18 -( Bamelire) karine et theodore christakis « acteur Vigilant ou spectateur 
impuissant ?   le contrôle exercé par le conseil de securité sur les états 
autorisés a recourir à la force » In /revue Bellge de droit international op cit. 
19-( Basdevant) jules « dictionnaire de le terminologie du droit  
international » paris sirey 1960. 
20-( Bedjaoui) Mohamed « A la porteé incertaine du concept nouveau de 
devoir d’ingérence dans un monde trouble : quelques interrogations » in / 
colloque de l’académie royale marocaine, op, cit. 
   21 - «un contrôle de la légalité des actes du conseil  
de secuité est il possible ? » In /SFDI le     chapitre VII de la charte de nations 
unies, colloque de 1994, remes ,A ,pédone ,paris ,1995. 

22- « perspectives générales »  in/ les aspectsjuridiques 
 de la crise et de la guerre du golfe, op cit. 

23-( Bernheing) Nicole  « le debat geopolitique aux etats-unies une guere 
Trop bien annancée » In / Hérodote N°: 60/61. 
24-( Bettati) Marrio « l’action Humanitaire : :ingérence ou assistance ? » In/ 
colloque international organise par l’académie royale marocaine –rabat 
1991.-  

25-( Bouguerra) Mohamed larbi «la guerre du golfe et l'environnement, un 
désastre ećologique à nul autre pareil » In/le Monde diplomatique No 456 
Mars 1992 Paris. 
26-( Bretton) Philippe «  Remarques sur le Jus in bello dans la guerre du 
golfe 1991 » In/ AFDI 1991 CNRS Paris . 
27-(C. szaz)  Paul «the security council starts legislating » In / American 
journal of international law, vol 96,2002.  
28-( C.P.J.I.) «   dans l’affaire de l’interprétation du traité de Lausanne 

concernant la frontière eutre la Turquie et LIRAK »   Série B n°= 12 du 
21/11/1925. 

29-(Cassan) Hervé «  l’histoire juridique  de la region  du gole » in / les 

aspects  juridiques,  de la crise et de la guerre du golfe.op.cit 
30-(Chaumont) charles « l’equibibre des organes politiques des nations unies 
et la crise de l’organisation » AFDI 1965.op, cit . 
31-( Chemillier -gendreau) Monique « que vienne enfin le règne de la loi 
internationale -le droit et la force » In/ le monde diplomatique N° 442 –
JANVIER 1991. 

32-  « les états et le droit international : iventer le devoir 



 -505  -  

 de paix » in / le monde diplomatique août 1991 
33-(Christakis) Theodor « Avant – propos prométheé déchaîne ?»  In/ revue 
Belge de droit international .op, cit. 
34-( Condorelli) Luigi  « Le droit humanitaire dans la crise et la guerre du 
golfe » In/ aspects juridiques de la crise et de la guerre du golfe op cit.  
35-(Conndrelli) Luigi « les attentats du 11 septembre et leurs suites: où va le 
droit international ? » In/ revue générale de droit international public. vol 105 
N°4  CNRS paris 2001 .  

36-(Corbet) Anne  « le debat geopolitique en grande – Bretagne » in / 
Hérodote  No: 60-61. 
37-(Cottereau) Gilles « de la responsabilité de l'iraq  selon la Résolution 687 
du conseil de sécurité »in/  A.F.D.I  éditions du CNRS.  Paris 1991. 
38-( Da lage) olivier «l’invasion du Koweït  ; quelques repères» in/ herodote 
n° 58-59 . 
39-( Daoudi) Riad  « Les problèmes rencontres par le Kuweit dans ses 
relations internationales pendant la crise du golfe » in / aspects juridiques de 
la crise et de la guerre du golfe OP CIT. 
40-( De la gorge) Paul Marie, «  les milieux  politiqurs  français plus secoues 

qu’il n’y parait » in / le monde diplomatique N° 444. 
41-( Decaux) Emmanuel « l’après guerre du golfe, quelles  urgence pour le 
droit international, quel équilibre régional, quel nouvel ordre mondiale » In/ 
aspects juridiques de la guerre et la rise du golfe, op, cit. 
42-( Dumont) René  « etrange conception d'un Nouvel ordre mondiale, la 
population irakieme punie par Embargo »in/ Le Monde diplomatique 
décembre 1991. 
43-( Edimo) Joseph Essombe «Le Droit D’ingérence Humanitaire: une 
effectivite en mouvement » in / revue africaine de droit international et 
compare, publieé par la société africaine de droit international et compare, N° 
3 tomes 5, 1993 hertford. 
44-(El-Ouali) Abdlehamid « Le droit D’ingérence: une Idée inacceptable Par 
Le Droit international » In/ Colloque de l’académie Royale Marocaine Op, 
cit. 
45-( Fauteusc) Paul «L'utilisation de L'evironnement comme instrument de 
guerre au koweit occupe » In/ les Aspects juridiques de la crise et de la 
guerre du golfe   o p  cit .    
46-( Felah) Midwis – alrachidi «State identity and factual continuity in 
international and Islamic law : the case of Iraq and Kuweit»  journal of law 
published by academic publication council kuweit university vol.19 No3 
September 1995. 
47-( Flory) Maurice Et Agate Pierre Sateh « le golfe: action international et 
réaction arabe » In /AFDI édition du CNRS, paris 1991. 



 -506  -  

48-(Garaudy) Roger « le droit d’ingerence et nouvel ordre intemationl » in / 
colloque de l’académie royale marocaine, op, cit. 
49-( Geslin) Albane « le pouvoir d’habilitation du conseil de sécurité : la 
délégation des pouvoirs du conseil aux organisations internationales » revue 
belge de droit internationale. Vol XXVII 2004 -2 éditions bruylant, bruxelles 
. 
50-(Glenon) Michael «  Self- Defense in an Age of terrorism »  proceedings 

of the American  society of international law vol 97.2003 
51-( Guillame) Gilbert  « la crise du golfe et son développement j’usqu’au 15 
janvier 1991 sanctions économiques et blocus ».  in/ les aspects juridiques de 
la crise et de la guere du golfe. op.cit .  
52-( Hulton) S.  « la revendication par l'Irak de la souveraineté sur le 
Koweit »  A.F.D.I . 1990 . 
53-( Julien) Claude  « quel nouvel ordre au proche- orient ?Amere victoire » 
in / le monde diplomatique aout 1991. 
54-( Kerdoun) Azzouz «Enjeux de L'environnement et defis securitaires en 
Mediterraneé » In /Acte du colloque international " Mondialisation et securité 
" organise Par le conseil de la Nation , Alger 4-7 Mai 2002 Tome  П  2 eme  
Editions Anep. 
55-( L’acoste) Yves  -  « l’occident et la Guerre Des Arabes ».  In /Revue 
Hérodote n° 60 – 61. 

56-  « a l'est et au sud " in / Hérodote No: 58-59. 

57-( Lagrange) E. velyne « le conseil de sécurité des nations unies peut il 
violer le droit international ? » In / revue belge de droit international, op cit. 
58-(Lavoyer) Jean – Philippe « Le C.I.C.R et le conflit du golfe : quelques 
aspects juridiques » In / aspects juridiques de la crise et de la guerre du golfe 
OP CIT. 
59- Le Monde Du 10/ 10/1991 
60- Le Monde Du 29/ 01/1991. 
61-( Levin) Andre  « le conseil de securité : de la guerre au golfe…..et 
après » in/ aspect juridiques de la crise et la guerre du golfe, op cit. 
62-( Mahiou) Ahmed «droit international et sécurité de l’etat: l’exemple du 
11 septembre 2001 » In/ Mondialisation et sécurité Tome 2 OP cit.          
63-( Marc sorel) jean  «le caractère discrétionnaire des pouvoirs du conseil de 
sécurité :remarques sur quelques incertitudes partielles » in/ revue belge de 
droit international op cit. 
64-( Momtaz) Djamchid «les Régles Relatives à la protection de 
l'environnement  au  cours  des  conflits   armes  a  l'epreuve du conflit entre   
l' Iraq et le Koweit » " in AFDI 1991 CNRS  Paris. 
65-( Pernet ) Claude, « le nouvel ordre international au proche orient » In/ 
Les aspects  juridique de la crise et de la guerre du golfe, sous la direction du 



 -507  -  

Brijitte Stern, centre de droit international, Nanterre, Monchrestien, Paris 
1991. 
66-( Q’connell) Mary Ellen «  la doctrine Americaine et l’intervention en 

iraq » in / AFDI  XIIX  2003, CNRS  editions , paris 2003. 

67-( Rene) Dumont  « etrange conception d’un nouvel ordre mondiale. la 
population irakienne punie par l embargo » in / le monde diplomatique . 
decembre 1991. 
68-( Sanguinetti) Antoine «  de la frappe maissive et du Genie militaire « le 

monde diplomatique N° 444- Mars 1991. 
69-( Sheta) abdelwanis Ahmed « international liability for injuries caused by 
technological activities political »Research series No 30/07/1990 center for 
political Research and studies. Faculty of Economics, political science, cairo 
university .     
70-( Sluglett) Marion Farouk –et Peter sluglett «l’rak et le nouvel ordre 
mondial »  In/la  revue la pensée N° 285 janvier 1992 paris . 
71-( Stern) Brigitte  « les problèmes de Responsabilité  poseś par la crise et la  
Guerre du Golfe » in / les Aspects Juridiques de la crise et de la guerre du 
Golfe ,   op  cit. 
72-( Stramseth) Jane «law And force after iraq: a transitional mament» 
AJIC.vol 97, 2003. 

73-( Sur) Serge «  la résolution 687 (3 AVRIL 1991) du conseil de Sécurité 

dans l'affaire du  golfe    ; Problèmes de Rétablissement et de garantie de la 

paix »  in AFDI N° 307 1991. CNRS  , Paris.  

74-( Tercinet) Josiane « le pouvoir normatif du conseil de sécurité : le conseil 
de sécurité peut t’il légiférer ? » In /revue belge de droit international,op cit . 
75-(Traboulsi) Fawaz. « ingerence Humanitaire ou logique de 
démembrement » In le Monde diplomatique No. 462  Septembre 1992. 
76-( Weckel) philippe « le chapitre VП de la charte et son application par le 
conseil » In / AFDI – 1991 – éditions du CNRS paris.  
77-( yoo) John «international law and the war in iraq » AJIC vol 97, 2003.  
78-( Zacklin) Ralph « les Nations unies et la crise du Golfe » in / Aspects 
juridiques de la crise et de la guerre du Golfe . op cit. 
79- http : // www.iraqjournal. Org 
    - http : // www .unraq.org 
    - http : // www.un.org/news/ 



 -508- 

  

  

   .....................................................................................دمةـــمق
  

3  

راف ـداف األطـواعث وأهـى لبـرتيجـوين جيوستـل حتليل قانـمدخ: الفصل التمهيدي

  املتدخلة يف أزمة اخلليج الثانية
  

  

15  

و موقع منطقة اخلليج  التحليل اجليوسياسي و اجليوستراتيجي التعريف مبصطلحات و مفاهيم  :األول املبحث  

  .................................................................................من ذلك

  

16  

  16  ................................................اجليوسياسي واجليوستراتيجيالتحليل  : األول املطلب    

  18  ......................اإلستراتيجيةموقع منطقة اخلليج يف التحاليل اجليوسياسية و : ينالثا طلبامل    

  22  ...................................سياسي للعراق من غزوه للكويت - التحليل اجليو : الثاين بحثامل  

  23  ............................... ............عناصر اخلطة العراقية لغزو الكويت : األول املطلب    

  26  .......................................يف منطقة اخلليجالعراقية السياسة االستراتيجية : الثاين املطلب    

  31  .................................التحليل اجليواستراتيجى لدول التحالف ضد العراق: الثالث املبحث  

ق بداية و ا القوة ضد العرالستعمال الربيطاين املؤيد -  األمريكييإستراتيج - اجليوالتحليل :  ولاأل املطلب    

   ................................................................................اية

  

32  

  32  ................... مفهوم التحليل اجليو ـ إستراتيجي األمريكي ملنطقة اخلليج :األول الفرع  

  56  ...................عناصر اإلستراتيجية الربيطانية التابعة لإلستراتيجية األمريكية : الثاين الفرع  

  58  ......  الرتاع بالوسائل و الطرق السلميةحل املؤيد  الفرنسي األملاينستراتيجي  التحليل اجليو: الثاين املطلب    

  59      ...............................................سي ألزمة اخلليجالتحليل الفرن :األول الفرع    

  62   ............................أملانياإمتداد التحليل الفرنسي ألزمة اخلليج بإنظمام : الثاين الفرع    
  

  الرتاع بني العراق والكويت على ضوء أحكام القانون الدويل :األولالفصل 
  

  

66  

  67  ..........................................اإلطار القانوين للحدود العراقية الكويتية  : ألولا املبحث  

  67   ........................................ق ودولة الكويت       جذور الرتاع بني العرا: األول املطلب

  78  ....................ستقالل الدولتني الكويتية قبل ا-ضبط احلدود الدولية العراقية : الثاين املطلب

  88  ........مواقف الدولتني الكويتية والعراقية من حدودها املوروثة عن االستعمار الربيطاين :الثاين املبحث  

      



 -509- 

    ...................................موقف العراق من تعيني حدوده مع الكويت : األول املطلب

88  
  91  ..............املوقف الكوييت من تعيني حدوده الشمالية والرد على املوقف العراقي :الثاين املطلب     

  97  .............................الغزو العراقي للكويت على ضوء أحكام القانون الدويل: الثالث املبحث  

  97  .................................................وقائع الغزو العراقي للكويت  : األول املطلب    

  104  : تكييف األسانيد العراقية لغزو الكويت ومناقشتها على ضوء أحكام القانون الدويل:  الثاين املطلب    

األسانيد العراقية املتعلقة باملطلب اإلقليمية وتقديرها على ضوء أحكام القانون :  األول الفرع    

  .....................................................................................الدويل

  

104  

د العراقية املتعلقة بالعدوان االقتصادي على العراق وتقديرها على ضوء أحكام ياألسان: الثاين لفرعا  

   ..........................................................................القانون الدويل 

  

115  

  128   ...فرض حل الرتاع احلدودي بني العراق و الكويت عن طريق قرارات جملس األمن: الثالث باملطل  

  131  ....................ية ضمن تدابري قرارات جملس األمن احلدود العراقية الكويت:األول الفرع    

  143  ...ترسيمها عدتدابري ضمان عدم املساس باحلدود الدولية بني العراق والكويت ب: الثاين الفرع    
  

  قواعد النظام الدويل اجلديد كإطار إلدارة الرتاع بني العراق و اتمع الدويل: الفصل الثاين 
  

  

147  

  149  املفاهيم املختلفة إلطار معاجلة الرتاع بني العراق و اتمع الدويل  : األول املبحث  

  151  .................................................... العوملة إصطالحا ومفهوما: األول املطلب    

  158  .............................................. مفهـوم النظـام الدويل اجلديد:  الثاين املطلب  

  162  .......................................املوقف من العوملة والنظام الدويل اجلديد: الثالث املطلب     

  162  ..........................................................املوقف من العوملة: األول فرعال      

  164   ............................................. املوقف من النظام الدويل اجلديد:الثاين الفرع        

  171  ..............دارة حرب اخلليج الثانيةاملضمون القانوين للنظام الدويل اجلديد كإطار إل: الثاين املبحث  

  174  .............................تقييد سيادة الدول لصاحل واجب التدخل اإلنساين : األول املطلب    

اختالل توازن أولوية اللجوء للوسائل السلمية لصاحل أولوية اللجوء للحرب باسم اتمع : الثاين املطلب

  ......................................................................................الدويل

  

187  

  197  :تفعيل آلية منظمة األمم املتحدة من خالل جملس األمن : الثالث املطلب  

حروب اإلرهاب الدويل والدفاع الشرعي االستباقى وحق الشعوب ىف تقرير  : الرابع املطلب  

  .........................................................................................مصرها

  

206  

  218  ...............................قواعد النظام الدويل اجلديد على ضوء الشرعية الدولية :الثالث املبحث  



 -510- 

  219  .......................حتديد مفهوم الشرعية الدولية وفقا لتطور العالقات الدولية  :األول املطلب    

  223  ..............التعريف بالشرعية الدولية و املظاهر اليت اختذا يف حرب اخلليج الثانية: الثاين املطلب      

  223  ..................................................التعريف بالشرعية الدولية  : األول الفرع        

  224  ......................املظاهر اليت اختذا الشرعية الدولية يف حرب اخلليج الثانية : الثاين الفرع      

م املتحدة االحنراف بالشرعية الدولية يف  حرب اخلليج الثانية من خالل تفسري ميثاق األم: الثالث املطلب    

  .................................................................األمنوقرارات جملس 

  

234  

ب  حراالحنراف بالشرعية الدولية من خالل القرارات اليت أصدرها جملس األمن ملعاجلة :  الثاين الفرع       

  ..........................................................................اخلليج الثانية 

  

239  
  

اق وفقا لقواعد القانون الدويل املتعلقة باملسؤولية نتائج حرب اخلليج على العر: الفصل الثالث

  الدولية
  

  

249  

  251  .........................................املسؤولية الدولية للعراق عن حرب اخلليج :  األول املبحث  

  251  .....القواعد العامة للمسؤولية الدولية ومدى انطباقها على الغزو العراقي للكويت : األول املطلب  

  253   ......................................................أركان املسؤولية الدولية : الثاين املطلب  

  264  ..................املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حلقت بدولة الكويت نتيجة الغزو : الثاين املبحث  

  264  ..................ساس بالشخصية القانونية لدولة الكويتاملسؤولية الدولية عن امل : األول املطلب    

  264  ...............................املركز القانوين لدولة الكويت خالل فترة الغزو: األول الفرع    

  268  .....................................الوضع القانوين حلكومة الكويت باملنفى : الثاين الفرع  

  272  ............املسؤولية الدولية الناجتة عن األضرار اليت حلقت بالبيئة الطبيعية الكويتية : الثاين املطلب    

  281  ................املسؤولية الدولية للعراق الناجتة عن ممارساته خالل فترة االحتالل:  الثالث املطلب    

  281  .....................................حتاللاملمارسات العراقية خالل فترة اال: األول الفرع    

الوضع القانوين للمعتقلني وأسرى احلرب الكويتيني لدى العراق  وفق أحكام القانون :  الثاين الفرع  

  ...........................................................................الدويل اإلنساين

  

284  

ترتيب املسؤولية الدولية للعراق عن ممارساته يف األسر واالعتقال خالل فترة مدى : الثالث الفرع

  ..........................................................................االحتالل وبعد التحرير 

  

290  

  295  ...............زاء عن املسؤولية الدولية للعراقإصالح األضرار الالحقة بالكويت كج : الثالث املبحث  

  295  .....................إصالح الضرر الناتج عن املسؤولية الدولية يف القانون الدويل : األول املطلب    

 إصالح الضرر بإعادة احلال إيل ما كان عليه قبل العدوان أو التعويض العيين كجزاء :األول الفرع    

  ....................................................................للمسؤولية الدولية 

  

297  



 -511- 

  300  ....................إصالح الضرر بتقدمي الترضية كجزاء للمسؤولية الدولية  :  الثاين الفرع  

إصالح الضرر الذي حلق بالكويت نتيجة الغزو و املمارسات العراقية  خالل فترة  : الثاين املطلب    

  ...................................................................................اإلحتالل

  

302  

األجهزة الدولية املكلفة بتنفيذ إصالح األضرار اليت حلقت الكويت من الغزو العراقي : الثالث املطلب    

 ......... ..............................................................والقواعد اليت حتكمها

  

305  

  305  ......................................األجهزة القائمة على تنفيذ جرب الضرر : األول الفرع    

  309  .........................القواعد اليت حتكم التعويضات  املفروضة على العراق:  الثاين الفرع    
  

الدويل  من خالل قواعد القانون راق على العاخلليج الثانيةحرب عيات اتد:الرابع الفصل 

  ومتطلبات النظام الدويل اجلديد
  

  

315  

  317  ....... قواعد اإلحتالل واحلربدولة العراق من خاللتداعيات حرب اخلليج الثانية على : األول ملبحثا  

  317  ..............................الربيطاين–املركز القانوين للعراق بعد الغزو األمريكي : لاألو املطلب    

  318  ....................................................ق بداية احلرب على العرا :األول الفرع    

  320  .. ...................... للعراقةالقوات الغازي عليه اعتمدتالسند القانوين الذي :الثاين الفرع    

  324  ................ احتالله نتيجة غزو العراق و ل التحالفالتكييف القانوين ألعمال دو :الثاين املطلب    

  325  ....................... العراق واملسؤولية الدولية لسلطة اإلحتاللاحتاللجرمية :األول الفرع    

  328  .....جرمية إتالف اآلثار واملمتلكات الثقافية العراقية واملسؤولية املترتبة عن ذلك : الثاين الفرع    

لقواعد القانون الدويل املسؤولية الدولية لسلطة االحتالل الناجتة عن املمارسات املخالفة : الثاين املبحث    

  .......................................................................................اإلنساين

  

334  

  334  ...……………………رسااعن مماسلطة االحتالل ترتيب مسؤولية  : األول املطلب    

اآلليات القانونية لتفعيل املسؤولية الدولية عن جرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلنسانية إبان : الثاين املطلب    

  ..............................................................فترة احتالل العراق

345  

سلطة الدولة العراقية مبا يتفق لى مستوى إعادة تشكيل تداعيات حرب اخلليج الثانية ع: الثالث املبحث  

   ..............................................................................أهداف االحتاللو

  

353  

  353  ..........تفكيك الدولة و حماكمة رموزها كإعالن لتصفية الدولة الوطنية يف العراق: األول املطلب    

  353  ...........................................تفكيك الدولة الوطنية يف العراق : األول رعالف    

  362  ...........................مبحاكمة رموزهاالعراقية  تصفية الدولة الوطنية إعالن: الثاين الفرع    

  373  ..............................طقة للمنإعادة هيكلة الدولة العراقية وفق املنظور اجلديد:الثاين املطلب    

  373  ...............................سلطة اإلحتالل وفق مشروع بعث الدولة اجلديدة:األول الفرع    



 -512- 

  378  .............. بعث الدولة اجلديدة من خالل قانون إدارة الدولة و الدستور الدائم:الثاين الفرع    

  387  ................................ و مستقبل العراق ملقاومة بإاء اإلحتاللاحلق يف ا: املطلب الثالث    

  388  .............................  احلق يف املقاومة على ضوء أحكام القانون الدويل: األول الفرع    

  394  .......................... املقاومة العراقية كجزء من حل الرتاع و مستقبل العراق:الثاين الفرع      

    

وى اجلوار العراقي والعالقات ـ تداعيات حرب اخلليج الثانية على مستالفصل اخلامس 

  الدولية
  

  

405  

  407  ....................تداعيات حرب اخلليج الثانية على دول جملس التعاون اخلليجي: األول املبحث    

  407  ...............ات العامة باملنطقة بصفة شاملة  تداعيات حرب اخلليج على السياس:األول املطلب    

  414  .......................... دول اخلليج فرادى بعض تداعيات حرب اخلليج على : الثاين املطلب    

  416  .......................تداعيات حرب اخلليج الثانية على دول اجلوار غري اخلليجية : الثاين املبحث    

  416  ...............تداعيات حرب اخلليج الثانية على دول اجلوار العراقي غري العربية : ألولا املطلب    

  417  ………………………………تداعيات حرب اخلليج على تركيا: الفرع األول    

  423  .………………………………تداعيات حرب اخلليج على إيران: الفرع الثاين    

  434  ...............ول اجلوار العربية غري اخلليجيةة على دتداعيات حرب اخلليج الثاني:  املطلب الثاين    

  434  .……………………………….سورياتداعيات حرب اخلليج على : الفرع األول    

  436  .………………………………..تداعيات حرب اخلليج على األردن: الفرع الثاين    

  438  .......والعالقات الدوليةتداعيات حرب اخلليج الثانية على عالقات العامل العريب : الثالث املبحث    

  438  ........................ العريبعالقات العاملنية على تداعيات حرب اخلليج الثا:  األول املطلب    

  438  .……………....النظام اإلقليمي العريب الرمسيتداعيات حرب اخلليج على : الفرع األول    

  451  .……………………..... الفلسطينيةتداعيات حرب اخلليج على القضية: الفرع الثاين    

  457  ................ى قواعد تنظيم العالقات الدوليةتداعيات حرب اخلليج الثانية عل:  املطلب الثاين    

  457  .…….إجتاهات القانون الدويل على ضوء متغري األحادية القطبية يف العالقات الدولية: الفرع األول    

  462  .…………………..... القانون الدويل وتنوع ثقافات الشعوبإشكالية وحدة: الفرع الثاين    

جملس (التطبيقات العملية لتطور القواعد القانونية الدولية من خالل أجهزة األمم املتحدة : الثالثالفرع     

  )...........................................................................األمن مثاال عن ذلك

  

468  

  475  ............................................................................... ةــــاخلامت    

  483  ............................................................................ عـاملراج ةـقائم    

  508  ....................................................................................رســــالفه    


