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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قوم اتبعوا المرسلين (( المدينة رجل يسعى قال يا أقصى)) وجاء من 

 صدق اهلل العظيم  

 

 (61 اآلية)سورة يس ,                                                 
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  اإلهداء

 نبينا زلمد )صلى اهلل عليو وسلم(         اىل منقذ البشرية من الظالـ ......... -

   ومل يزؿ يعطيٍت بال حدود , اىل من  أعطاينمن  إىل, ونرباسي الذي ينَت دريب ,  األوىلقدويت  إىل -
                        العزيز                                 أيب           رفعت راسي عاليا افتخارا بو .........

       شجريت اليت ال تذبل  ,  إىلاليت من رآين قلبها قبل عينها , وحضنتٍت أحشاؤىا قبل يديها ,  إىل -
                        امي احلبيبة                                     الذي آوي اليو يف كل حُت ......... اىل الظل

والعيش يف ىناء  إلرضائيمن كانوا يضيئوف يل الطريق ويساندوين ويتنازلوف عن حقوقهم  إىل -
                                                    إخويت        نابيع احملبة .........ياحبكم حبا لو مر على ارض قاحلة لتفجرت منها 

اىل احملبة اليت ال تنضب  .... واخلَت بال حدود .... اىل من  شاركتم كل حيايت .... اننت زىرات  -
                                                خوايت              أ            حيايت .... اننت جوىريت الثمينة وكنزي الغايل , ضباكما اهلل.........

اليت مل تلدىن امي .... اىل من ربلو باالخاء وسبيزوا بالوفاء والعطاء اىل ينابيع   األخوات إىل -
يف دروب احلياة احللوة واحلزينة اىل من عرفت  ن سعدت , وبرفققته نمن معه إىلالصدؽ الصايف 

        صديقايت م  ....اف ال اضيعهٍت وعلم ن كيف اجدمه
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 شكر وتقدير 

 األطهار, وعلى اله  األمينالحمد هلل رب العالمين , والصالة والسالم على محمد 
 الميامين وصحبه الغر المنتجبين .

لرئاسة  أوالبعظيم الشكر وخالص االمتنان  أتقدم أن إالوبعد ال يسعني في هذا المقام 
ومشرف بحثي المشرف أ. م.د . عماد مؤيد جاسم  وألستاذيقسم العلوم السياسية 

  إلىالشكر واالمتنان  أقدم, وكذلك  أيديهمالذين تتلمذت على  أساتذتيكما  اشكر 
 البحث . إتمامكل من ساندني في 
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 قائمة المحتوى

 الصفحةرقم  المحتوى
 أ اآلية ألقرآنية

 ب اإلهداء
 ج شكر وتقدير

 د المحتوىقائمة 
 7 ألمقدمة
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 السياسةالدولي في  األمنلمجلس  األمريكيتوظيف الالمبحث الثاني:

 الخارجية
9-73 

 9 االقتصادية:فرض العقوبات األولالمطلب 
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 79-73 الدولي األمنلمجلس  األمريكيالمبحث الثالث:دراسة حاله للتوظيف 
 73 7991:حرب الكويتاألولالمطلب 

 71 6114المطلب الثاني:حرب العراق
 61 الخاتمة
 67 المصادر
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 :المقدمـــــــــــــــــــــــة 

على عاتقو  يأخذتنظيم دويل  إنشاءمن خالؿ فكرة  تغَتبالثانية  العادليةالواقع الدويل بعد احلرب  إف          
 األمم ةاف الواقع الدويل قد افرز اجيابيك  إذاحد ما ,ولكن  إىلاحلد منها  أوعن الواقع  وإبعادىافكرة ذبنب احلرب 

العامل شقاقا حادا بُت قوتُت عظيمتُت أقامتها مناطق نفوذ ذلا  إىلانو اظهر  إال وإنشائهامن حيث قيامها  ادلتحدة
تقـو على مفهـو  ال آخرحرب من نوع  إىلذلك قاد  إف, ولذلك صلد ضباىاتدخل يف  أهنايف ادلناطق اليت ترى 

 والتهيؤ يف كل وقت . ديةاالقتصا السياسية ةبل على ادلواجه ادلسلحة العسكرية ةادلواجه

وافرز ىذا التنافس تغَتات  سياسي وعسكري بُت ادلعسكرين الشرقي والغريب , أيدلوجيوىناؾ تنافس              
وفق ميثاقها ,شلا ترؾ  ادلتحدة األمموعمل  والقانوف الدويل العاـ, الدولية السياسةقانونيو وسياسيو كاف ذلما اثر يف 

الواضح  التأثَتازباذ القرار الدويل يف ظلها من خالؿ  آليةتأثَتا قانونيا القي بظاللو على  ادلتحدة األمملسياسة 
يف توظيف  ادلستمرةللقطب الواحد على سياسات القرار الدويل عليها من خالؿ سياسة القطب الواحد واحملاولة 

 دبا خيدـ مصلحتو .  ادلتحدة األممالقرار الدويل الصادر عن 
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 ث :ــــــــــالبح أهــــــــــمية

صفة االلتزاـ  اتوتخذ قرار تو  ةسلطة عادلي اعلي ىو الدويل األمنرللس  إفالبحث من كوف  أمهيةتأيت           
على قراراتو وسياسات اجمللس  مىقوه عظ أي.وعليو فأف ىيمنة  ادلتحدة األمميف منظمة  األعضاءلكافة دوؿ 

 ىيمنة تلك القوه على مقدرات ومعائد دوؿ وشعوب العامل . إىلتؤدي 

 

 :البحث  إشكالية

 وباألخصسياسية من قبل دوؿ كربى  لضغوطخيضع  األمنرللس  إفالبحث وىو ىل  إشكاليةتتمثل            
 ةمعين سياسةوخالؿ فًتات  ادلتحدةالواليات  إف أوليا.وتفًتض اخلارجيةوتوظيفو يف سياستها  ادلتحدةالواليات 

ىذا التوظيف ترافق مع  إفمن اجل ربقيق مصاحل علما  اخلارجيةسياستها يف  األمنسبكنت من توظيف رللس 
يف قضييت  األمنمن حالة توظيف رللس ة ديكن مالحظ وىو ما ادلتناسبة والدولية اإلقليمية السياسيةتوفر الظروؼ 

 .   6112ـ وحرب العراؽ عاـ 0550حرب العراؽ عاـ 

 منهجية البحث :

 وادلنهج التارخيي صفيمنهج التحليل الو 

 : هيكلية البحث

 األوؿوادلطلب  الدولية السياسةيف  األمندور رللس  األوؿثالث مباحث ادلبحث  إىلينقسم ىذا البحث         
 األمنجملس  األمريكيوادلبحث الثاين التوظيف  الدوليةالنزاعات  إهناءالدوليُت وادلطلب الثاين  واألمنحفظ السلم 

 العسكرية ةالقو  باستخداـوادلطلب الثاين التفويض  أالقتصاديةفرض العقوبات  األوؿادلطلب  اخلارجية السياسةيف 
ـ 0551حرب الكويت  األوؿالدويل ادلطلب  األمنجمللس  األمريكيادلبحث الثالث دراسة حالة التوظيف 

 . 6112وادلطلب الثاين حرب العراؽ 
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  األولالمبحث 

 الدولية السياسةفي  الدولي األمندور مجلس 

ذلا  ادلتحدة األممبينما كانت  األمنتتمتع بصفة االلزاـ ذباه قرارا رللس  ال ادلتحدة األممعصبة  إف             
بينما كاف  الدوليةت اادلنازع ةباختصاصات تسويخيتص  ال األمن.ورللس  األمنقرارات ملزمو ذباه قرارات رللس 

ة االجهز  سائر من بُت هحدو .فهو  األمنيف رللس األعضاء  نسبةذلا قوة االلزاـ ب ادلتحدة لألممالتابع  األمنرللس 
واف كاف  األمن.ورللس  ألعامة اجلمعيةتشارؾ  أفدوف  ةلذي يتمتع دبيزة التدابَت القسريا ادلتحدة لألمم ةالتابع

( ومن ىذا ادلنطلق سوؼ  تدابَت الردع واالكراه ) والسايع (السلمية  التسوية الفصلُت السادس) إىلعملو يستند 
 . (0)الدوليةعات النز  إهناءالدوليُت وادلطلب الثاين  واألمنحفظ السلم  األوؿوضوع يف مطلبُت ندرس ادل

 األوؿادلطلب 

 والسلم الدوليُت األمنحفظ 

 األمنيف رللس  األساسيةىذه االختصاصات  أىمالكثَت من االختصاصات ومن  األمنديارس رللس         
 إىلمن ادليثاؽ عندما عهدت  (62)ادلادة  إليو أشارتالدوليُت الذي  واألمنالدويل ىو اختصاص حفظ السلم 

ويباشر اجمللس ىذا االختصاص بوسائل متلف  الدويل واألمنحفظ السلم  أمريف  ((ة لرئيسيبالتبعات ا اجمللس ))
سلطة التدخل ادلباشر كاف من  إىلمن ادليثاؽ(  62)ـ الدولية نازعاتادلتسهم يف منع قياـ  إجراءاتبدءا من ازباذ 

وقوع عمل من  أوبو, اإلخالؿ أواؽ حاالت هتديد السلم طالدوليُت يف ن واألمنبياف استمرار النزاع تعرض السلم 
  .(6)ادليثاؽ( ن واف )الفصل السابع مالعد أعماؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

                       .                                                                               20,ص6106,بَتوت , احلقوقية,منشورات احلليب 0ه يف ضباية السالـ الدويل ,طودور  األمنرللس  د.زلمد اجملذوب , (0)
,بَتوت  ةاجلديد اجلامعةالدوليُت ,دار  واألمنيف حفظ السلم  األمنتطور دور رللس ,العال  أبواهلل  عبدد.اضبد  (6)

 .24,ص6114,
 

(4)  



 
 

 , وأخرى ةيعكر اخلالفات بُت دول أفنزاعا من بات خيشى معو  إفوجد  ما إذايتدخل  أف األمنجمللس          
مثل ادلفاوضات  السلميةحيل ىذا النزاع بالطرؽ  أف األمنكاف شأنو يعرض السالـ الدويل للخطر وعلى رللس أو  

 ادلعتمدة السلمية,والوسائل اإلقليمية الوكاالت والتنظيمات  إىل,واف يلجأ ةالقضائي ة,والتسويم ي,والتحك والوساطة
يتمثل يف الفصل  ,وىذا ما الدوليةاستخداـ القوه يف حل ادلنازعات  إىل األمرضي في أفيف ىذا اجملاؿ وقبل 

ادليثاؽ  أجازيندر بوقع عدواف ,فقد  وأالدوليُت  واألمننزاعا يهدد السلم  إف األمنوجد رللس  إذا  أماالسادس.
 تضمنو الفصل وىذا ما األوىلشلا ىي يف احلاؿ من احلاالت  صرامةوسائل اشد  أويتخذ لتدابَت  أف األمنجمللس 

بأحكاـ  أخلتاليت  ألدولومع  االقتصادية أو الدبلوماسيةالسابع من ادليثاؽ وىذه الوسائل مثل قطع العالقات 
       . (0)أخرى  ةعلى دول الدولةاستخداـ اجمللس لقمع العدواف الذي تقـو بو  إىليف ذلك  احلالةادليثاؽ وقد تصل 

إال يتوفر  احلقيقي ال واألمنللخطر , األمنتعرض  إذايتحقق  الدوليُت ضروري فالسلم ال واألمنالسلم           
كل   إف. األمنعلى  واحملافظةعلى السلم  أحملافظوبُت  ادلتحدة األمملسالـ فلهذا السبب ربط ميثاؽ أساد  إذا

 أفيف  ادلتحدة األمم إىلللخطر ىذا يعطي احلق  واألمن الدوليُتيعرض للسالـ  أفتطور لنزاع داخلي من شأنو 
 .( 6)الدوليُت  واألمنللحفاظ على السلم  مناسبةاليت ذبدىا  بالطريقةتتدخل 

اجلماعي للمنصوص عليو يف  األمنوعجزه عن تطبيق نظاـ  األمنعلى شلل رللس  ادلًتتبةمن النتائج          
قوات حفظ  إف الدولية.قوات حفظ السالـ  إنشاء إىل ادلتحدة األمميثاؽ ,جلوء منظمة الفصل السابع من ادل

سنوات اجلماعي الذي بقي رغم مرور ال األمننظاـ  أي األصليالسالـ ىي القوات اليت جاءت كبديل للنظاـ 
مواجهة رللس  إمكانيةللخطر وعدـ  الدوليُت واألمننظاـ بديل لتدارؾ تعرض السلم  إجيادوكاف البد من  العديدة
عندما  األمرىي اليت تداركت ىذا  ادلتحدة لألمم ألعامو اجلمعيةيف الوقت الضروري وكانت  احلالةدلثل ىذه  األمن

 واتػػػػػػػػػػػػػػػػػق وأوؿ قوات حفظ السالـ . إلنشاءالذي يعترب ادلصدر القانوين  االزباذ من اجل السالـ( ) قرار أصدرت

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 . 01, ص 6111,  0, بَتوت , ط أحلديثة,دار الكتب األمنرللس  توفيالد.كاظم حطيط ,استعماؿ حق النقض  (0)

 . 21,ص6101لبناف,-,بَتوت0برس ,ط دالقطيب,رشا وعصر االهنيارات والتفرد ادلتحدة األمم( ناتاشا لطفي سعد,ىيئة 6)
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.واف تشكيل قوات حفظ السالـ يدخل يف النشاط  0502السويس عاـ  أزمة إبافحلفظ السالـ مت تشكيلها 
بل مت اخًتاعها لكي تدخل  ادلتحدة األممواف قوات حفظ السالـ مل ينص عليها يف ميثاؽ  ادلتحدة لألممادلادي 

 أف األحيافرباوؿ يف معظم  ادلتحدة األممة فهيئ الطارئة واألحداثدلواجهة الظروؼ  ادلالئمة ةزمضمن تدابَت الال
 واألمنؼ احلفاظ على السلم دهبي بأسلوب سلم الدوليةحلل ادلنازعات  , األخرىصبع الوسائل والطرؽ  إىلتلجأ 

ادلظاىر  أىم.فقد سبثل  زلدودةىي حاالت  السلميةبالطرؽ  األزماتيف تسوية  ادلتحدة األممصلاح  إفالدوليُت .
 التقليدية,حيث اضلصرت مهامها الدولية يل قوات حفظ السالـكىذا النجاح يف الدور الذي لعبتو يف رلاالت تش

 . (0)النار واتفاقيات اذلدنو إطالؽوقف  على تطبيق قرارات واإلشراؼيف الفصل بُت ادلتحاربُت ,

 التنظيمية الناحيةسواء من  الدوليةظ السالـ العاـ االشلي بأعتباره ادلسؤوؿ عن قوات حف األمُت إف         
اف  ادلنفردة بإرادتويستطيع  على ىذه القوات ,فهو ال اإلشراؼديلك سلطو مطلقو يف  ال ,ة والسياسي ,ة ,واالداري

ة ادلعني األطراؼوافقت  إذا,حىت األمنرللس  دبوافقةحلفظ السالـ يف نطقو ما اال ة ادلتحد األمميقـو بتشكيل قوة 
مت عند تشكيل  عن ذلك ,نذكر ما ة.ومن االسئل الواحدة ألدولو إقليمسواء كاف النزاع دوليا او نزاع اىليا داخل 

العاـ  األمُت إشراؼعلى  ادلعنية األطراؼ.وبالرغم من موافقة صبيع 0522يف اليمن  للمراقبة ادلتحدة األممبعثو 
بعد موافقة  ن والقياـ بوظائفها االميلمل تستطع الذىاب ل ىذه ادلراقبةاف بعثة  إالىناؾ , األوضاععلى تسوية 

 . األمنس لرل

يف ميثاؽ منظمة  ةالوارد ةلقانونيامن النصوص ة قوات حفظ السالـ يف رلموع إنشاءيف  ةسلط األمنس لرل ديع
النص على ىذه  نضمنالدستوري لسلطة اجمللس يف انشاء ىذه القوات . األساسيواليت تشكل  ادلتحدةاالمم 

  (6) كاف عليو الوضع يف عصبة االمم على ما بادلقارنةيف نفس الوقت سبثل ربوال جذريا  ةوخطَت  ةتنوعدلاالسلطات 

 

                                                                                                   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .002-006(ناتاشا لطفي سعد,مصدر سابق ذكره,ص0)

 ووز اتيزي -,اطروحة دكتوراه ,جامعة مولود معمري  الدوليةيف ظل ادلستجدات  دراسة(مكي اضبد وقوات حفظ السالـ 6)
 . 00,ص6102,
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 المطلب الثاني 

 النزاعات الدولية  إنهاء

النزاع ىي جهود تبذؿ لغرض احتواء وتقليص العنف وحث االطراؼ على البدء بتسوية  بإدارةادلقصود        
اعماؿ العنف ادلوجهة ضد صباعة زلدودة هبدؼ واقعها  ضالعنف , كما ينبغي تقليص او زبفياخلالؼ واهناء 

 . (0)واعادة السكينة  

والسلم واهناء النزاعات ويعرؼ  األمنادلتحدة ادلنطقة الدولية ادلنطقة الدولية ادلعنية باحلفاظ على  األممتعد       
واعماؿ  الدوليُت واألمندلا السلم  إجراءاتمن  األمنالنزاع الدويل دبا يقـو بو رللس  بإدارةادلتحدة  األممدور 

( وبقرار  21,  25بتشخيص ادلعتدي وفقا للمواد )يقـو  إذبادلهاـ الكبَتة  األمنرللس  يضطلعاالعتداء حيث 
لتوفَت  الدائمُت  األعضاء( يستدعي  25,  24, 26,  20اليت جيب تطبيقها طبقا للمواد ) اإلجراءاتما ىي 

يف حل النزاعات ولكن ىذا  اإلقليميةادلنظمات  بإدارةقوات عسكرية كما اف الفصل الثامن من ادليثاؽ يعًتؼ 
         . (6)النزاع الدويل  بإدارةوهبذا مت احملافظة على سيادة االمم ادلتحدة فيما يتطلب  األمنرللس يتطلب زبويل من 

ث بناءا على طلب من قبل اي طرؼ من داف مساعي حل النزاع من قبل رللس االمن ديكن اف يتح       
ادلتحدة او االمُت العاـ او رللس االمن ذاتو او احد من ادلنظمات  األممادلتنازعة او اي عضو يف   االطراؼ

القليمية يف بعض احلاالت ديكن حىت االطراؼ اليت ليس ذلا عضوية يف االمم ادلتحدة اف تلفت انتباه اجمللس هبذا ا
اتو على اف يراعي لة من مراحل النزاع ادلشار اليو وسلطة اصدار توصيح. اذ ديلك رللس االمن يف اية مر  (2) الشاف

سابقة حلل النزاع . اف رللس االمن يقـو دبهمة التسوية السلمية  إجراءاترللس ما ازبذه اطراؼ النزاع من 
 بادرة ذاتية لتدخل واصدار توصياتو يف حالة النزاعات او ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلب بذلك, وامنا دبػػػػػػػػػػللمنازعات الدولية ,دوف اف لو ط

                                                                      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 262, ص  0542بَتوت , , 0ط  , الدار اجلامعة , ىيم اضبد شليب , التنظيم الدويل (د . ابرا0)

 . 260( ادلصدر نفسو , ص 6)

 .243د. ابراىيم اضبد شليب , مصدر سابق , ص (2)
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ادليثاؽ مل تضع ضوابط او معايَت لتحديد كوف السلم واالمن الدوليُت باخلطر ويظهر اف احكاـ  ادلوقف اليت هتدد
ادلنازعات من شاهنا اف هتدد السلم واالمن الدوليُت او تعرضها للخطر ولكن ما جيري عليها ىو اف ادعاء احد 
اطراؼ النزاع اف من شاف استمراره يؤدي اىل هتديد السلم واالمن الدوليُت للخطر يكفي بعرض النزاع على رللس 

انتهت اجراءات رللس االمن باحلل السلمي للمتنازعُت وكانت دوف جدوى واستمرار النزاع يف  االمن .اذا ما
هتديد السلم واالمن الدوليُت عندما يلجا رللس االمن اىل سلطاتو ادلقررة واليت سبثل البدء يف نظاـ االمن 

حلل القضية اذا ما يقـو هبا اجلماعي.وعندما يتوىل رللس االمن دلهامو يف حل النزاع يستخدـ وسائل متعددة 
 .(0) بشكل مباشر من خالؿ عضو تابع او جلنة او قد يتم ربويل القضية اىل منظمة اقليمية

فقد فرض ميثاؽ على اعفاء ىيئة االمم التزاما قانونيا يقضي بفض منازعاهتم الدولية بالوسائل السلمية          
ب على االطراؼ يف اي نزاع من شاف استمرار تعريض حفظ على انو جي 22واستنادا اىل ذلك , نصت ادلادة 

هتدد االمن و السلم  الدوليُت للخطر اف يلتمسوا حال يف بادئ االمر بالطرؽ السلمية مع ترؾ احلرية ذلم الختيار 
واالتفاقيات  التنظيماتالوسائل من مفاوضات ,وربقيق , ووساطة ,و ربكيم , وتسوية قضائية , واللجوء اىل 

ليمية , او غَتىا  من الوسائل اليت زبتارىا . فاف من تلك الوسائل كل ما ىو دبلوماسي  ومنها ما ىو قضائي  االق
كما اف جمللس االمن احلق يف دعوة الدوؿ ادلتنازعة اىل تسوية منازعاهتا ذلذا الطرؼ كلما رأى ضرورة لذلك ) ادلادة 

22 )(6) . 

اف تسوية النزاعات الدولية ىي مهمة جمللس االوىل ويؤديها بدعوة الدوؿ اليت تكوف طرفا يف نزاع من شانو 
, اف ادلنظمات الدولية اخذت طابعها القائم يعد امتداد ونطوير للخطراستمراره اف يعرض السلم واالمن الدوليُت 

 – 0430مؤسبر برلُت  0430, مؤسبر لندف  0402, مؤسبر باريس  0400للمؤسبرات الدولية كمؤسبر فينا عاـ 
 ادلنازعات الدولية ت تعقد البراـ معاىدات سالـ , حللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ,اليت كان 0513- 0455, مؤسبر الىاي  0442
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 .600,ص 2, العراؽ السنة  5والسياسية  ,ـ.د خالدة ذنوف مرعي , رللة ,جامعة تكريت للعلـو القانونية  (0)

 .26مصدر سابق , ص ناتاشا لطفي سعد , (6)
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بالطرؽ السلمية . ودبا اف العالقات الدولية ليست دائما مستمرة وىادئة بل ىي عالقات بُت السالـ واحلرب فاف 
احلكمة تقضي من رجاؿ السياسة العمل على تسوية ادلنازعات اليت تقـو بُت الدوؿ بالطرؽ السلمية وقد تعارفت 

, وتصنف اىل ثالث : االوىل الطرؽ الودية والثانية  الدوؿ احملبة للسالـ فيما بينها على رلموعة من ىذه الطرؽ
 . (0)الطرؽ ادلختلطة والثالثة الطرؽ القضائية 

 

 صنع السالم وحل النزاع :

راؼ االساسيوف والثانويوف سواء على عاتقهم او اىل اجلهود اليت يقـو هبا االطيشَت صنع السالـ         
وادراؾ معامل واحتياجات على طرؽ يغرض ارضاء تلك ادلعامل دبساعدة طرؼ  ثالث لبحث اسباب النزاع 

تفهم عادة عن طريق التفاوض والتشاور بُت االطراؼ حىت يتسٌت ذلم  واالحتياجات ويتم صنع السالـ
واجياد حلوؿ مشًتكة او حلوؿ وسط ترضيهم . وديكن القوؿ اف ادلعرفة وادلهارة  اآلخراحتياجات ومصاحل 

 والتفاوض والوساطة ىي لب دراسة السالـ والنزاع . ادلتصلة حبل النزاعات عن طريق التحاور
 

وىنا جيب اف ندرؾ استخداـ التحاور والوساطة ال يقصد منو دائما اف يؤدي اىل حل النزاع , فهذه 
ليس حكرا  نفسها ديكن اف تكوف فعالة من اجل ادارة الصراع ونشَت اىل ىنا اف صنع السالـاالساليب 

على اجملاؿ الدويل حيث اننا على ادلستوى التخصصي والعائلي واحمللي منارس التحاور والتفاوض والوساطة 
 .(6) احيانا بصورة فعالة واحيانا بنتائج عكسية
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ادلتحدة يف تسوية النزاعات الدولية ,رسالة ماجستَت ,جامعة النهرين , كلية القانوف  ربا صاحب عبد اجلنايب , دور االمم (0)
 .66,ص  6115والعلـو السياسية ,

زياد العمادي ,حل النزاعات ,برنامج دراسات السالـ الدويل , رسالة ماجستَت ,جامعة السالـ التابعة لالمم ادلتحدة  (6)
 .25,ص  6101,
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 المبحث الثاني 
 الدولي في السياسة الخارجية األمنلمجلس   األمريكيالتوظيف 

استخدمت امريكا رللس االمن لتوظيفو خلدمة مصاحلها اخلاصة على كثَت من الدوؿ ومن ىذا ادلنطلق          
 سوؼ ندرس اوال العقوبات االقتصادية اليت فرتضها امريكا على الدوؿ وثانيا التوظيف باستخداـ القوة العسكرية

. 

 المطلب االول : فرض العقوبات االقتصادية .

 التدخل غَت العسكري اليت ال تتضمن ارساؿ قوى اىل اماكن النزاع نفسها فرض  أشكاؿمن اوىل          

على بلد ما الرغاـ حكامو على تعديل سياستهم , فالوسائل ادلستعملة وسائل اقتصادية لكن اقتصادية عقوبات 
, اف الدولة او الدوؿ اليت تقرر انزاؿ عقوبات اقتصادية تسعى اىل الغط على السياسة للبلد  بباف ادلرعب س الرىاف

 . (0)ادلستهدؼ 

واوؿ عقوبة شلكنة ىي تعليق تصدير منتج ذباري بعينو  اىل ىذا البلد , اذ ذاؾ نتكلم عى حظر , وىذه          
الفعل عندما يتخذ قرار بفرض حضر ذباري جزئي الكلمة االسبانية االصل تفي من حيث االشتقاؽ ))حرج(( وب

نو يعبا ىي رفض استَتاد منتجاو تاـ , يكوف اذلدؼ )) احراج (( البلد ادلستهدؼ , وىناؾ عقوبات ثانية شلكنة 
وفرض عقوبات اقتصادية ومالية كايقاؼ القروض  مصدر البلد ادلستهدؼ واذ ذاؾ نتكلم عن مقاطعة ,

ينبغي على العقوبات االقتصادية , كي تكوف فعالة اف  . (6)احلسابات ادلالية يف اخلارجواالستثمارات او ذبميد 
  اغلب االحياف العـز على تنظيم وزلدود , قد يكوف من غَت ادلوايت يف دقيق مرور ى اىل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكوف انتقائية وتسع
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 .205, ص0540,القاىرة ,دار النهضة العربية  ,0مدوح شوقي كامل , االمن القومي واالمن االجتماعي,ط(0)

 . 266ادلصدر نفسو , ص(6)
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حظر ذباري تاـ على بلد ما , يف ادلقابل قد يكوف من الواقعي السعي اىل تعديل ذي مغزى يف سياسة دولة ما , 
 .(0)وذلك باقرار عقوبة ذبارية او مالية بعينها حلرج ىذه الدولة احراجا خاصا 

 ( منو على استعماؿ العقوبات االقتصادية .22ادلادة ) ينص ميثاؽ االمم ادلتحدة صراحة يف

جمللس االمن اف يقرر ما جيب ازباذه من التدابَت اليت ال تتطلب استعماؿ القوة ادللحة , ولو اف يدعو           
او من بينها قطع العالقات االقتصادية قطعا كليا اعضاء االمم ادلتحدة اىل تطبيق ىذه التدابَت وجيوز اف يكوف 

 جزئيا .

العقوبات التجارية سبس السكاف ادلالية على العقوبات التجارية فينبغي كلما امكن ذلك ايثار العقوبات         
 .(6)على تقييد الصادرات اىل البلد ادلستهدؼ والواردات من منتجات ذلك البلد أساساادلدنيُت مباشرة الهنا تقـو 

اما االعقوبات ادلالية فتمس الطبقات احلاكمة مساسا اكثر مباشرة ,ذبميد حسابات مصرفية ,تعليق         
ادلساعدات ادلالية عليها , رفض اعادة جدوؿ الدين اخلارجي للبلد ادلستهدؼ , رفض اي استثمار يف ىذا البلد 

.اذ ديكن للبلد ذا ما طبقتها دولة واحدة لكن  خيشى على العقوبات االقتصادية اف تكوف زلدودة الفعالية ا
ادلعاقب اف يفلح يف االلتفاؼ عليها بالتعامل مع دوؿ اخرى . من الضروري للعقوبات اذف اف تكوف زلل تشاور 

 .(2)وتنسيق دوليُت

 ويف ضروؼ معينة ليس من الضروري تطبيق العقوبات االقتصادية ادلقررة تطبيقا فعليا فمجرد التهديد          
 ن ازباذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتطبيقها قد يثٍت حكاـ البلد ادلستهدؼ على تطبيق مشروع بعينو ارعن االمعاف يف سياسة بعيها , ديك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( صبيل مطر وعلي الدين ىالؿ , االمم ادلتحدة ضرورات االصح بعد نصف قرف , بَتوت , مركز الدراسات الوحدة العربية 0)
 .53,ص 0552,

 . 43,ص 6112, القاىرة , 002متغَت , رللة السياسة الدولية , العدد صالح الدين عامر , القانوف الدويل يف عامل (6)

 . 016,ص 0545(عبد اخلالق عبد اهلل , العامل ادلعاصر يف الصراعات الدولية , سلطة عامل ادلعركة  , الكويت , 2)
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عندما يصل احلوار الدبلوماسي يف وقت متأـز اىل طريق مسدود  ويبدو التدخل العسكري  العقوبات االقتصادية 
يف غَت زللو وسبتد ىذه العقوبات معينة اىل اعماؿ ال تعاوف  مع الدوؿ ادلستهدفة , فهدفها ينبغي اال يكوف ادلعاقبة 

 .  (0)قمعا فيو دولة ما ليست فيهااية مصلحة سياسية وىي ال تتيح حل النزاع 

ذلا اال اف تفاقم ادلصاعب الكبَتة اصال يف اغلب اف العقوبات االقتصادية ادلتخذة يف بلد ما ال ديكن    
االحياف , اليت يكابدىا ادلدنيوف وال يفوت حكاـ البلد وانصارىم االتكاء على ىذه ادلصاعب الستنكار 

للتنديد هبذه  م اـ الراي العاـ الدويل ,العقوبات اليت تستهدفهم وتنظيم ضبالت موجهة سواء اىل راي انصارى
,  (6)العقوبات والغاء شرعيتها يستحب اذف اف تتخذ العقوبات بالتشاور مع شلثلي القوى الدديوقراطية البلد ادلعٍت 

اي ىوالء ديكن ذلم اف يقرروا جدواىا , وحىت ضرورهتا , خاصة عندما يكوف السكاف مستعدين لتحمل ادلصاعب 
السلبية للعقوبات  اآلثار منسياسية , ينبغي احلرص على احلد تفاقمة للحصوؿ على مكاسب االقتصادية ادل

يف حق السكاف ادلدنيُت , ليست يف رلاالت التغذية والصحة وحسب بل ويف رلاالت االتصاؿ  االقتصادية
قتصادية ال تنفك تفاقم وضع السكاف ادلدنيُت دوف اف سبارس وادلعلومات ايضا واذا تبُت يف ادلاؿ اف العقوبات اال

 . (2)تريث  ينبغي الًتاجع حتما بال السياسيُتيف الواقع اي ضغط على احلكاـ 
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 . 012ادلصدر نفسو , ص (0)
عبد العزيز زلمد سرحاف  , معرب االمم ادلتحدة بعد ازمة اخلليج , احًتاـ الشرعية الدولية او االنزالؽ ضلو اذليمنة االمريكية  (6)

 . 225, ص  0556العربية , القاىرة , , دار النهضة 0,ط
 .012مصدر سابق , ص  عبد اخلالق عبد اهلل , (2)
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 المطلب الثاني

 التفويض باستخدام القوة العسكرية

تعتمد الواليات ادلتحدة اىل توظيف ما سبتلكة من القدرات العسكرية ادلعتمدة وادلتطورة سبيال لتحقيق اىداؼ      
سياستها اخلارجية , ودخوؿ الواليات ادلتحدة بشكل كبَت على االداة العسكرية وىو ما جعل سياستها وسلوكها 

سيلة العسكرية وتكرار توظيفها يف سياستها اخلارجية. يتسم بطابع عسكري ومنطلق ذلك ىو كثافة اللجوء اىل الو 
 . (0) العسكرية لألدواتدة ىي اكثر الدوؿ توظيفها اف اسرائيل و الواليات ادلتح

قد تأخذ القوة العسكرية موقعا شليزا يف االسًتاتيجية االمريكية العليا ,ليست فقط بسبب ادراؾ الواليات ادلتحدة   
 .  (6) القوة فحسب,بل ايضا الهنا سبتلك اكرب ترسانة عسكرية يف العامل حىت الوقت الراىنللتاثَت الذي ربدثو ىذه 

                                  -استخداـ الوسيلة العسكرية ديكن اف ربدده يف ثالث رلاالت رئيسية وىي : إف

 أولوياتلداعية اىل التاثَت اجلدي يف أوال : الردع كظاىرة سياسية دولية قددية يعرب الردع عن تلك احملاوالت ا
ثاف يرتبط مع الطرؼ االوؿ يف وقت زلدد  ؼطر  صاحلاالطراؼ وعلى ضلو يتماشى مع مليات حركة احد ضواف

سياسية ذات ادوات عسكرية تنطوي على ربط السياسة اخلارجية  إسًتاتيجيةفالردع جيسد  ,بعالقة صراع 
يعد الردع اجلانيب االىم من جوانب االسًتاتيجية ادلعاصرة اذ ساعد لفًتة ويف العصر النووي  بالتخطيط العسكري ,

اليت جاءت نتيجة للحرب الباردة وسباؽ  طويلة منطق العقل السياسي االمريكي وعليها يتبُت الًتسانة الضخمة
 . (2)التسلح النووي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

و دار الكتاب العريب ,  0للحكم القوة يف الشؤوف الدولية , ترصبة زلمود علي عيسى ,ط(نعـو نتمو مكي, الدوؿ ادلارقة 0)
 .06, ص 6112

 .2, ص6112عبد النور بن عنًت , االمم ادلتحدة بعد اخلرب الباردة , ضروراة االصالح , جامعة مازف االفلي القريشية ود .( 6)

 .00د . عبد النور ابن عنًت , مصدر سابق , ص( 2)
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  -بالنسبة للواليات ادلتحدة ديك الردع جبانبُت :

 اجلانب االجيايب : الذي يعٍت التلويح بايقاع العقاب على اخلصم بقصد التاثَت يف سلوكة وخياراتو .-أ

ت العًتاض صد اذلجـو ادلعادي ءاجانب االرغاـ : وىو الدفاع الذي يتضمن استعماؿ صبلة من االجر  -ب
 . (0) ار الناصبة عنووالتقليل من حجم االضر 

لواليات ادلتحدة عمدت اىل توظيف الردع كوسيلة لتنفيذ سياستها االمنية وقدرهتا اوبصورة عامة صلد اف            
لواليات ارب الباردة عمدت يات العسكرية الكبَتة , خالؿ  احلعلى التوظيف بعوامل متعددة امهها كانت االمكان

سيما مع االرباد السوفييت السابق ومن االستعماؿ ادلباشر الادلتحدة اىل توظيف الردع كمرتكز لسياستها االمنية 
دببدأ الردع   الواليات ادلتحدة للقوة العسكرية ,وبعد انتهاء احلرب الباردة وغياب االرباد السوفييت التزمت 

 . (6)ومصاحلها وربقيق اىدافها  أمنهاحلماية  االسًتاتيجي الذي يعد الوسيلة االكثر ضمانا

ثانيا : التدخل غَت كلمة التدخل دبعناىا الواسع اىل الفعل اخلارجي الذي يؤثر يف الشؤوف الداخلية , وبانو رلرد 
للتدخل بانو تدخل يف  آخرواحد من سلسلة تاثَتات تًتاوح بُت االكراه العنيف واالكراه العايل , وىناؾ تعريف 

بقصد تنفيذ او عدـ تنفيذ عمل او خضوع معُت , اف الدولة ادلتدخلة  أخرىواخلارجية لدولة  وف الداخليةالشؤ 
صادية تقنية او ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبمارسة ضغوط سلتلفة سياسية او اقت إرادهتاتتصرؼ عن طريق السلطة وتسعى لفرض 

  . (2)عسكرية 

بالرغم من التدخل يف الشؤوف للدوؿ االخرى ىو مبدأ زلظور على صعيد القانوف الدويل والعالقات          
تلجا اليو كوسيلة عسكرية لتنفيذ سياستها اخلارجية واسًتاتيجيتها االمنية بصورة مستمرة , اذ  الواليات ادلتحدة إف إالالدولية 

  امل ىي ضباية االمنػػػػػػػػػػػػػػػػرات للتدخل االمريكي يف شؤوف العاكد وزير الدفاع االسبق )) سيمس اسبُت (( ثالثة مرب 

                                                                       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .062علي الدين ىالؿ, مصدر سابق , ص ( صبيل مطر و0)

 . 52, ص  0550,  القاىرة ,   066( زلمد سبد اضبد , ىل االمم ادلتحدة سبلي الفراغ , كلية السياسة الدولية , العدد 6)

 .50( زلمد سبد اضبد , مصدر سابق , ص2)
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, وانطالقا من ذلك تتدخل القوات العسكرية االمريكية حلماية ادلصاحل القومية يف ثالث وضباية ادلعامل وضباية القيم 
  -وىي :

 أرضا ة للدفاع عن اقليم الواليات ادلتحدةوييدبعٌت ادلصاحل ذات االمهية احل تتضمن ادلصاحل احليوية االمريكية-0
ضباية تلك ىا االقتصادي وتتوعد االدارة االمريكية اهنا ستفعل اي شيء تتطلبو وشعبا وضباية امنها القومي وازدىار 

 ادلصاحل .

للمدنيُت  إنسانيةتتضمن اساسا ضباية القيم وحقوؽ االنساف وحفظ السالـ وزبفيف اجملاعة وتقدمي مساعدات -6
 .( 0)من خالؿ استخداـ القوة العسكرية يف حاالت الكوارث الطبيعية او الصراعات ادلسلحة أو العرقية 

                                                                                      المبحث الثالث 
 الدولي األمنلمجلس   األمريكيدراسة حالة التوظيف 

, وتاثَتىا على القرارات الدولية اخلاصة حبالة  ذليمنة االمريكية على رللس االمنحث يف ىذا ادلبحث ابن       
حىت عاـ  0551( قرارا منذ عاـ 30الكويت والعراؽ . وقد بلغ عدد قرارات رللس االمن الصادرة ازاء العراؽ )

  6112( قرارا منذ  عاـ 06, بينما صدر )6116ولغاية عاـ   0551( قرارا  عاـ 22, فقد صدر ) 6114
 .(6) 6100اوز الثمانُت قرارا حىت عاـ وقد ذب 6114ولغاية عاـ 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

, القاىرة ,  060ادلتحدة , رللة السياسة الدولية , العدد  األمم( هنى الكاوي , سياسة الواليات ادلتحدة ومستقبل 0) 
 .662,ص 0550

  .06,ص  6102,  غزة -(وسيم موسى ضبداف , اذليمنة االمريكية على رللس االمن , , رسالة ماجستَت , جامعة االزىر  6)
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                                                                                          األولالمطلب 
 م7991حرب الكويت 

) وىي اليت تسمى كذلك حرب اخلليج الثانية وكذلك عملية عاصفة الصحراء او حرب ربرير الكويت         
دولة بقيادة الواليات ادلتحدة  22ادلكونة من  ( ىي حرب شنتها قوات التحالف 0550فرباير  64يناير اىل  03

. تطور النزاع يف ضد العراؽ بعد اخذ االذف من االمم ادلتحدة لتحرير الكويت من االحتالؿ العراقي  األمريكية
اهتم العراؽ الكويت بسرقة النفط عرب احلفر بطريقة مائلة . وعندما  0551سياؽ حرب اخلليج االوىل , ويف عاـ 

راؽ الكويت فرضت عليو عقوبات اقتصادية على العراؽ وطالب رللس االمن القوات العراقية اجتاح الع
باالنسحاب من االراضي الكويتية دوف قيد او شرط , استعدت بعدىا الواليات ادلتحدة وبريطانيا  للحرب 

نصرا ىاما مهد ( حيث حققت العمليات  0550يناير 03يف ) عملية ربرير الكويت من القوات العراقية وبدأت
من  وأجزاءعلى الكويت و العراؽ من العراؽ , وتركز اذلجـو الربي واجلوي  أجزاءلقوات التحالف للدخوؿ داخل 

الة الكويت امهها قرار حب وقد اصدر رللس االمن الكثَت من القرارات اخلاصة ادلناطق احلدودية مع السعودية . 
مقابل الغذاء , وقرار اخراج العراؽ من الكويت ولو باستخداـ القوة فرض احلصار على العراؽ , وقرار النفط 

ىو نفس اليـو الذي دخلت فيو القوات  4/6/0551صدر يف  يالذ 22.وكانت اوىل ىذه القرارات قرار رقم 
اخلروج من الكويت مباشرة وبدوف شروط , مث ازبذت قرارات عدة العراقية االراضي الكويتية , دعا فيو العراؽ 

/اب/ 2صدر يف  0220فرض عقوبات اقتصادية , وتدمَت اسلحة العراؽ , وقرار رللس االمن الدويل رقم ت
وىو القرار الذي فرض دبوجب حظر اقتصادي على العراؽ , فقد طالب رللس االمن صبيع الدوؿ , 0551

وقرار رللس االمن الدويل رقم . باستثناء االمدادات الطبية والغذائية باالمتناع عن اية تبادالت ذبارية مع العراؽ 
, طالب بًتسيم احلدود بُت العراؽ والكويت من خالؿ جلنة خاصة بذلك   0551/نيساف/ 2صدر يف  0243

اسلحة الدمار الشامل اليت ديلكها ,وقبوؿ تدمَتىا , وحظر توريد اية , كما طالب العراؽ بالكشف عن كافة 
 ػػػ( 0)اسلحة او مواد لو صفة عسكرية للعراؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .https;//ar.m.wikipedia                                              (ويكيبيديا , ادلوسوعة احلرة 0)
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, واحتالذلا دلدة سبعة اشهر , ومنذ بداية دخوؿ القوات  6/4/0551قاـ العراؽ بغزو دولة الكويت بتاريخ 
العمل على العراؽ الذي اداف فيو ىذا  0551/ 221اىل االراضي الكويتية , اصدر رللس االمن قراره رقم العراقية 

فعل لتصرفات القيادة العراقية على الصعيد السياسي  ة. وكرد 0/4/0551وطالبو بانسحاب قواتو اىل مواقعها يف 
 او لتصرفات القوات ادلسلحة بااللتزاـ بالقانوف الدويل وباالنسحاب من دولة الكويت واليت كاف اخرىا القرار رقم

ع دولة الكويت باستخداـ صبيع الوسائل بتحرير الكويت من االحتالؿ والذي جييز للدولة ادلتحالفة م 234
ويتضمن اف رللس االمن كاف ىذا اوؿ قرار يصدر ضد العراؽ   220القرار رقم العراقي .وىذه القرارات ىي : 

اخلاص بابطاؿ قرار  5/4/0551بتاريخ  226يتصرؼ دبوجب الفصل السابع من ميثاقو كما جاء يف طياتو , 
اخلاصة دبطالبة العراؽ بالسماح خبروج  04/4/0551بتاريخ   222بضم الكويت للعراؽ القرار رقم  العراؽ

 االجانب من العراؽ والكويت )ويتضمن القرار ادلذكور اف رللس االمن يتصرؼ دبوجب الفصل السابع من ادليثاؽ
                         .(0)0550/ 00/0 ونتيجة لرفض العراؽ تنفيذ قرارات رللس االمن خالؿ ادلهلة ادلمنوحة لو حىت

بعد ىزدية العراؽ مباشرة كاف شبة اصباع واضح يف رللس االمن يف االمم ادلتحدة على وجوب منع العراؽ          
من القياـ باعتداء شلاثل يف ادلستقبل من اجل ذلك كاف على العراؽ اف يقدـ اعًتافا رمسيا باستقالؿ الكويت واف 

بدفع تعويضات احلرب وبفتح صبيع ادلواقع العراقية اماـ فريق التفتيش ادلنتدب من االمم ادلتحدة ,ولن ترفع يلتـز 
العقوبات اال حُت يتاكد رللس االمن باف العراؽ مل يعد ديتلك تلك القدرات وانو مسح باقامة انظمة  ادلراقبة ونفذ 

بدا فريق اللجنة اخلاصة لنزع االسلحة  0550حدة , ويف ايار االخرى اليت تضمنتها قرارات االمم ادلت صبيع البنود
 .   (6)التابعة لالمم ادلتحدة العاملة يف العراؽ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

,  24(د. خالد زلمد ضبد اجلمعة , رللة الًتبية والقانوف , االسس القانونية لعدـ مشروعية غزو العراؽ واحتاللو , العدد 0)
 . 62, ص  6100

 .  225, ص  6112, بَتوت ,  0(تشارلز تريب , تاريخ العراؽ ادلعاصر و الدار العربية للعلـو , ط6)
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 المطلب الثاني 

 م6114حرب العراق 

. والغاية ادلعلنة فيو ىو القضاء على  6112لقد بدأت احلرب على العراؽ يف العشرين من اذار عاـ     
اسلحة الدمار الشامل وبالتايل على االرىاب عرب اهناء النظاـ السابق , اف احلرب على العراؽ الذي خطط لو منذ 

ل , وردبا تكوف دبثابة واقع لكل دولة او سنوات يف البيت االبيض والذي استخدـ فيو نفس  اسلوب التدمَت الشام
, خاصة اف كانت تلك الدولة سبتلك نفط  حكم نظاـ مناىض او معادي لسياسة الواليات ادلتحدة االمريكية 

 . (0)كالعراؽ 

ليس لغرض القضاء على نظامو السياسي بذريعة عالقتو ب)تنظيم رليء االحتالؿ االمريكي الربيطاين للعراؽ      
سبتمرب ( , ويشكل العراؽ ونظامو السابق خطرا  على الواليات ادلتحدة ومعادلها ادلشًتكة يف  وأحداثالقاعدة 

ادلنطقة فحسب , بل ليشكل مرحلة اكثر خطورة يف االنعطاؼ النوعي لتوجهات رللس االمن , الذي يفوض 
 وأضفىواقع لالحتالؿ االمريكي  كأمرـ , لكن رللس االمن رضخ  6112امريكا لشن احلرب على العراؽ عاـ 

 . (6)عليو ادلشروعية وكلفت سلطة االحتالؿ بادارة شؤوف العراؽ الداخلية 

رب على العراؽ حاليـو االوؿ لل 61/2/6112د ( يف اعلن وزير الدفاع االمريكي االسبق ) دونالد رامسفيل       
شخص سيشارؾ يف احلرب اىل جانب صداـ حسُت اصبحت معدودة , واف اي  اياـ النظاـ الرئيس العراقيف أ, ب

كرية اليت اطلق عليها اسم )) حرية العراؽ(( دوف سسيعاقب كمجـر حرب . ويف اليـو ذاتو , بدأت العمليات الع
 ما انيا اىل تربير حرهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكية  وبريطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريوعمدت الواليات ادلتحدة االمن الدويل ػػػػػػػػػػػػػحاجة دلوافقة رللس االم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حدة طليعة االضلطاط , ترصبة د . رجب بو دبوس , الدار اجلماىَتية  للنشر والتوزيع , ليبيا (د. روجيو غارودي , الواليات ادلت0)
 . 020, ص 0554, 0, ط

 0( د. عدناف حسُت , االسًتاتيجية االمريكية يف العراؽ وادلنطقة , مركز العراؽ للدراسات , دار الصنوبر للطباعة , ط6)
 . 50, ص 6114,
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الدعاء باف العراؽ ديتلك اسلحة دمار شامل , واف نظاـ احلكم العراقي يعزز االرىاب , عرب اغَت ادلشروعة ,
ويهدد االمن القومي للشعب االمريكي شلا يسمح باستخداـ القوة يف اطار )) الدفاع ادلشروع الوقائي عن 

و غَت مشروع وغَت النفس(( كما مساه الرئيس االمريكي , علما اف الدفاع الوقائي او االستباقي عن النفس ى
 مسموح بو يف القانوف الدويل . لقد انتهكت حرب العراؽ كل ادلواثيق الدولية . فالواليات ادلتحدة  وبريطانيا

وغَتمها من الدوؿ اليت شاركت يف ىذه احلرب , من غزو , وقصف , واحتالؿ , وقتل االبرياء , وضرب مراكز 
التموين , والتعرض الماكن العبادة دوف ورع او خوؼ , قد مارست صبيع انواع اجلرائم الدولية , من عدواف 

 . (0)ابل النووية وجرائم حرب يف ابادة وجرائم ضد االنسانية , دوليا ذلا خاصية القن

 ولقد انتهكت ىذه احلرب اىم مباديء ميثاؽ االمم ادلتحدة ومنها مبدأ )) عدـ استخداـ القوة أ         
التهديد باستعمالو (( و مبدأ )) حل النزاعات الدولية بالطرؽ السلمية (( , وذباىلت كل التجاىل وجود ادلنظمة 

, وادلتعلق بتحريف العدواف , و ذباوزت دور  02/06/0532ة بتأريخ الدولية والقرار الصادر من اجلمعية العام
عف اليت رللس االمن عرب التدخل ادلباشر يف اعماؿ االمم ادلتحدة . اف هتميش االمم ادلتحدة , وعالقات الض

عن , واهتمتها وخصوصا رللس االمن , بالتخاذؿ من االنتقادات اليها ىائل عدد ظهرت عليو مسحت بتوجيو 
مرفقا امريكيا خيضع اء الدور ادلناط هبا يف مثل ىذه احلالة . وصلت االنتقادات اىل اعتبار اف االمم ادلتحدة اد

نظمة العادلية قد ا من اي دور فاعل , واىل اف اادلدلظاىر اذليمننة االمريكية واىل اف الواليات ادلتحدة قد جردى
 .  (6)اصبحت تستخدـ لتغطية التصرفات واالنتهاكات االمريكية 

, اذبو رللس االمن ضلو  6112نيساف  5, وبالتحديد بعد االحتالؿ االمريكي للعراؽ يف  6112ويف عاـ        
  احلظر رللس االمن ايقاؼ صبيع  تدابَت قرر  6112ايار عاـ  66زبفيف العقوبات بشكل تدرجيي . يف 

التقليدية نظرا المهيتها مت وقف احلظر على االسلحة  6112االقتصادي وادلايل على العراؽ ويف اواسط عاـ 
  ةػػػػػػػػػػػػػػػػالوكال اال اف رللس االمن قرر  اعادة ارساؿ جلنة االمم ادلتحدة للرصد والتفتيش وجلنةبالنسبة للقوات العراقية ,

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 .023مصدر سابق , ص ناتاشا لطفي سعد , (0)
 .024مصدر سابق , ص ناتاشا لطفي سعد , (6)
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. ففي الوقت الذي ازبذت فيو الواليات  6113حزيراف  65الدولية للطاقة الذرية , مت حل تلك اللجاف يف 
ادلتحدة االمريكية  وبريطانيا  قرار جييز استخداـ القوة العسكرية ضد العراؽ لنزع اسلحة الدمار الشامل فيو, 

عطاء فرصة كاملة للتفتيش الدوليُت وتسوية االرىاب ,حرصت كل من فرنسا وروسيا والصُت على اوشلارسة 
(  , كما جاء يف شهادة 0220اخلالؼ بالطرؽ السلمية بعد االنسحاب لتنفيذ قرار رللس االمن رقم )

اىل حد التهديد  ادلفتشُت الدوليُت , وكانت تلك ادلرة االوىل اليت تتصادـ فيها االراء داخل رللس االمن
بالشكل الذي جعل وحدة رللس االمن يف كفة , واالنشقاؽ يف حقوقو -الفيتو  -باستخداـ حق النقض 

ادارة بوش يف اغشاء تلك ادلرحلة بالضغط على رللس االمن الصدار قرار يف كفة اخرى . لقد حاولت 
   .(0) مؤقت دبدة زلدودة
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العسكري االمريكي يف العراؽ , رللة الدراسات الدولية , مركز ( د. ازىار زلمد عيالف , قرارات رللس االمن يف ظل التواجد 0)
 . 003, ص 6114,  22الدراسات الدولية ,جامعة بغداد , العدد 
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 مة ــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــالخ

 بعد انتهائي من كتابة حبثي ىذا خرجت بالنتائج التالية :   

المنظمة الدولية هي عبارة عن قرارات تتم في خارج المنظومة , ويختزل  داخلان صياغة القرار الدولي -7
ظى على وضع االختام الشرعية ما يتم االتفاق عليه خارج مؤسساتها القانونية , بدون ان تح دور المنظومة

 ي يسبغ عليها .نتلك االعمال بدور قانو 

ات الدولية فالسياسات تركت محور القانون ان االمم المتحدة كانت وال تزال الضحية االولى للسياس-6
وجعلته غير فاعل في بناء القرار الدولي مما هيأ لوجود كثير من الثغرات القانونية التي اصبحت واضحة 

 لغياب الدور القانوني الملزم في توظيفها واصدارها.

من االمم المتحدة في ان المسؤليات التي تقع على عاتق االمم المتحدة كثيرة وعميقة وان االنتقال -4
ظل القطب الواحد الى التعددية في المستقبل يعطي الواقع ضرورة اجراء االصالحات القانونية في هيكلة 

 القرار الدولي بما يخدم مصالح اكبر فئة من الدول وليست مجموعة دول بعينها.
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