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 وٌا من علمتنً الصمود مهما تبدلت الظروف.. 

 وٌساندونً وٌتنازلون عن ٌضٌئون لً الطرٌق الذٌنإلى 

  إلرضائً والعٌش فً هناء حقوقهم

 ًإخوت                                                    

الى روح الشهداء فً العائلة)سعد ابراهٌم شهاب ,قصً حمٌد ابراهٌم,مهند حمٌد 

 ابراهٌم(

 

                                   الى زمالئً                 

  إلى كل من علمنً حرفا ضئ لآلخرٌنإلى الشموع التً تحترق لت

 عز وجل  أهدي هذا البحث المتواضع راجٌاً من المولى  

  أن ٌجد القبول والنجاح                   
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا 
  ..محمَّد وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

إنجاز ىذا العمل بفضلو، فلو فإني أشكر اهلل تعالى على فضلو حيث أتاح لي 
 .الحمد أواًل وآخراً 

ثم أشكر أولئك األخيار الذين مدوا لي يَد المساعدة، خالل ىذه الفترة، وفي 
. كما اتوجو بالشكر والتقدير الة مقدمتهم أستاذي المشرف على الرسالة

اساتذتي الكرام لجهودىم العلمية الكبيرةفي غرس منهجية العلوم السياسية ،  
المبدء، ومعانقة متاعب قضي حقائقها في ىذا الجيل مما اعطاىم صالبة وت

البحث في الحقيقة ، وىم اساتذة في كلية القانون والعلوم السياسية عموماً 
 وفي قسم علوم السياسية خصوصاً.

 واشكر من مد لي يد العون في انجاز ىذا ابحث

 من اهلل نستمد العون والتوفيق
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 المقدمة 
 

شهد العالم فً السنوات االخٌرة عدة تحوالت جذرٌة كان لها االثر العمٌق فً 

تشكٌل العالقات الدولٌة على النحو القائم الٌوم. فبعد خروج العالم من الحرب 

ري الذي ادى الى استقالل البلدان ٌالمد التحرالعالمٌة الثانٌة وبروز ظاهرة 

المستعمرة فً الخمسٌنات و أوائل الستٌنات وبروز محور ثالث ٌمثل فً دول عدم 

االنحٌاز كان العالم ٌتحرك فٌه اطار القطبٌة الثنائٌة: قطب الوالٌات المتحدة 

 االمرٌكٌة او ماٌسمى بالمعسكر الغربً وقطب االتحاد السوفٌتً او ماٌسمى

بالمعسكر الشرقً . وبعد فترة الحرب الباردة التً ساءت العالقات بٌن القطبٌن 

,وما افرزته من تحوالت سٌاسٌة واقتصادٌة واٌدولوجٌة وعسكرٌة ,شهد العالم 

م 9191خالل العقدٌن االخٌرن عدة احداث هامة تملثت فً سقوط جدار برلٌن عام 

ى الى بروز وظع دولً جدٌد اثر على م مما اد9119وانهٌار االتحاد السوفٌتً سنه 

العالقات الدولٌة وخصوصاً فً طرٌقة معالج مختلف المشاكل والقضاٌا المطروحة 

سٌادة الدول ,كما اثر على تطبٌق المبادئ التً ٌقوم علٌها القانون الدولً ,كمبدأ 

والمساواة فً السٌادة ومبدأ عدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة للدول وغٌرها من 

لمبادئ , وتبعاً لهذه الوظعٌة تم تشكٌل الخارطة العالمٌة مع بروز قطب سٌاسً ا

واقتصادي وحٌد ,فقد العالم بذلك توازنه االستراتٌجٌة ,وسٌطرت على العالقات 

الدولٌة النزعة االحادٌة التً برزت بالخصوص فً مجال القرار العالمً ومعالجة 

لم مما ادى الى المساس بدور االمم مختلف القضاٌاوالمشاكل المطروحة فً العا

المتحدة وبقٌة المنظمات الدولٌة الى جانب التخلً عن مبدأ احترام سٌادة الدول هذا 

المبدأ الذي كان والٌزال احدى المقومات االساسٌة التً ٌبنى علٌها صرح القانون 

 الدولً. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 اهمٌة البحث

المواظٌع التً تخص العالقات الدولٌة تكمن اهمٌة هذا البحث كونه ٌتناول احدى 

وهو مبدأ عدم التدخل الذي ٌعد احد االركان ألساسٌة التً ترتكز علٌها العالقات 

الدولٌة فمبدأ عدم التدخل من المبادئ التً ُتقوم تعامل الدول فٌما بٌنها وارتباطه 

ل فً بمبادئ السٌادة والمساواة فً السٌادة بٌن الدول وعدم حق اي دولة التدخ

 شؤون دولة اخرى دون سند قانونً.

 

  -اشكالٌة البحث:

ٌناول البحث الجابة على عدة تسأؤالت كٌف تحول مبدأ عدم التدخل من         

مفهوم مطلق الى مفهوم نسبً ؟ وما هً الذرائع والبررات التً تتخذها الدول 

للتدخل فً شؤون دولة اخرى وماهً المتغٌرات التً اثرت على مفهوم عدم التدخل 

 ؟

 

  -فرضٌة البحث:

عنظام السٌاسً الدولً منذ نهاٌة الحرب الباردة وحتى التغٌر الذي شهدة ال      

الوقت الحاضر اقضى الى تغٌر مفهوم عدم التدخل نتٌجة االعادة اعتبار لحقوق 

االنسان والحرٌات االساسٌة واتخاذ تدابٌر لمحاربة االرهاب بوصفها قضاٌا تهم 

 المجتمع الدولً وتمس السلم واالمن الدولٌٌن.

 

  -منهجٌة البحث:

 اتبعت فً هذا البحث المنهج التأرٌخً والوصفً والتحلٌلً         

 

  -هٌكلٌة البحث :

تم تقسٌم البحث الى ثالث مباحث المبحث االول ٌتناول االطار النظري لمبدأ        

عدم التدخل التطور التارٌخً لهذا المبدأ . والمبحث الثانً ٌناقش االوظاع الدولٌة 

اٌلول  99اردة وتأثٌرها على مبدأ عدم التدخل واحداث التً حصلت بعد الحرب الب

م وما افرزته من تداعٌات اثرت على العالقات الدولٌة والمبحث الثالث ٌشمل 1009



 –التدخالت االمرٌكٌة فً الشرق االوسط كنموذج للبحث والحرب العراقٌة 

 وتداعٌاتها 1002االمرٌكٌة 

 المبحث االول
 

 تارٌخً مفهوم عدم التدخل وتطوره ال

 : تمهٌد

كان نشؤء الدولة الحدٌثة اثر بارز فً ظهور وتشكٌل مبدا عدم التدخل والشؤن 

حره سٌده قراراتها وتصرفاتها وغٌر خاضعة الي الداخلٌة للدول وحتى تكون 

سلطة خارجٌة من جهة والتأكٌد على سلطاتهاالداخلٌة من جهة اخرى . وحتى 

العالقات الدولٌة نادت الدول بمبدأ عدم التدخل ٌستقٌم تطبٌق مبدأ السٌادة فً اطار 

فً الشؤون الداخلٌة رغبة فً حماٌة نفسها من التدخالت الخارجٌة وبالتالً حماٌة 

نظمها السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وعلٌه شهد مبدأ التدخل فً الشؤون 

الثامن الدخلٌة تطورات عدة منذ ان شادت به الثورة الفرنسٌة فً نهاٌة القرن 

عشر
(9)

. وفً هذا المطلب سوف نتناول االطار النظري لمبدأ عدم التدخل فً 

 الشؤون الداخلٌة

 المطلب االول 

 عدم التدخل  صٌل النظري لمبدأالتأ

"التدخل" مصطلح كثر الحدٌث عنه فً السنوات االخٌرة السٌما بعد التغٌرات 

الحروب الداخلٌة وصعود  الحاصلة على صعٌد االنظمة الحكم فً المنطقة واندالع

نجم التدخالت الخارجٌة .وقد استعملت الدولة القوٌة الحدٌثة منذ نشأتها مفهوم 

السٌادة كوسٌلة قانونٌة لنصرة الملوك فً صراعاتها ضد الكنٌسة ونظام االقطاع 

.هناك عدة تعرٌفات للسٌادة فقد عرفها جون بودان بأنها "السلطة المطلقة على 

لبلد وال تتقٌد بقوانٌن  وعرفها توتكٌن"السالح فً صراع ع رعاٌا االمواطنٌن وجمٌ

القوى الدٌمقراطٌة التقدمٌة ضد القوى الرجعٌة االمبرٌالٌة"
(1)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ص1964للكتاب ,الجزائر ,عمار بوحش,تطور النظرٌات واالنظمة السٌاسٌة ,المؤسسة الوطنٌة  -1
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عمار بوحش,مصدر سبق ذكره,ص -2
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وقد عرف القانون الدولً التدخل على انه تعرض دولة ما لدولة اخرى من 

خالل التعرض المورها الداخلٌة والخارجٌة دون وجود سند قانونً . غٌر 

دافع  انه الفقه الدولً اختلف فً تحدٌد مفهوم التدخل بٌن من دافع عن من

 عن المفهوم الضٌق للتدخل والمفهوم الواسع التدخل فً الشؤون الداخلٌة.

ٌتجه فرٌق محدود من الفقهاء نحو حصر  -المفهوم الضٌق للتدخل: - أ

التدخل الدولً فً الشؤون الداخلٌة فً ذلك التدخل الدولً الذي ٌقتصر 

تدخل تنفٌذة على استخدام القوة العسكرٌة وقد اطلق " باكستر " وصف ال

على كل استخدام للقوة من جانب احدى الدول ضد دولة اخرى لحماٌة 

رعاٌا هذه االخٌرة مما ٌتعرضون له من موت او اخطار جسٌمة اخذ 

بهذا الرأي كل من " بارٌلٌن وشٌفرو براوتلً" حٌث اكد االخٌر ان 

وحرٌاتهم متى كانت دولتهم الهدف من التدخل ٌكمن فً حماٌة الرعاٌا 

حماٌتهم اولٌس لها الرغبة فً ذالك. عاجزة عن
(9) 

وٌتضح ان المفهوم الضٌق للتدخل ٌرتبط بالقوة العسكرٌة المسلحة وهو 

ماسبق ان عبر عنه الفقٌه"لٌلٌش" الذي وصف التدخل لحماٌة رعاٌا 

الدولة المتدخلة او رعاٌا الدول االخرى متى كانوا فً اوضاع معرضٌن 

فٌها للخطر.
(1)

كما اكد الفقٌه "مارٌوبتاتً" مبدأ النسبٌة , مبدأ الضرورة   

اي ان ٌكون التدخل العسكري نتٌجة االنتهاكات الخطٌرة الغٌر فقرروا 

التدخل تقدر بقدرها...
(2) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, التدخل الدولً "دراسة فقهٌة وتطبٌقٌة فً ضوء القانون الدولً",دار النهضة حسام احمد محمد هنداوي -1

,ص1997العربٌة , القاهرة ,
43

 

محمد ناصر بوغزالة ,التدخل االنسانً, المجلة الجزائرٌة للعلوم القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة, العدد  -2

, ص2111الثالث, الجزائر , 
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,ص1999والسٌادة "لماذا ؟وكٌف؟, دار الكتاب الحدٌث ,القاهرة ,  فوزي اوصدٌق ,مبدأ عدم التدخل -3
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ان االتجاه المدافع عن المفهوم الواسع للتدخل  -: المفهوم الواسع للتدخل - ب

ال ٌربط بٌن التدخل الذي ٌتم الغراض الدولة وبٌن استخدام القوة 

غٌر عسكرٌة  فها النوع من التدخل ٌمكن ان ٌتم بوسائل اخرىالمسلحة ,

مثل استخدام الضغط الدولً السٌاسً واالقتصادي والدبوماسً...ألخ من 

الوسائل االخرى فكلما كان الهدف من هذه الوسائل حمل دولة ما عل 

الكف عن انتهاك حقوق الدولة , امكن اعتباره تدخالً دولٌاً ٌعد 

ولً حٌث "مارٌوبتاتً" من اكثر المدافعٌن عن المفهوم الواسع للتدخل الد

ٌرى ان التدخل هو ذلك الذي ٌتحقق من خالل تدخل دولة ما او منظمة 

دولٌة او اقلٌمٌة فً الشؤون التً تعد من صمٌم االختصاص الداخلً 

لدولة معٌنة وٌرى ان تدخالت التً تحدث من قبل اشخاص عادٌٌن او 

من قبل مؤسسات او شركات خاصة او من قبل المنظمات الدولٌة او 

ٌة التً ال ترتقً الى كةونها تدخالً دولٌاً وانما ٌعد مخالفات داخلٌة االقلٌم

ٌتصدى لها القانون الداخلً للدولة.
(9) 

التدخل السٌاسً, اقتصادي , انسانً, وفً ضا التطور  -: انواع التدخل هً

الحاصل للتدخل الذي ٌؤكد "اولٌفه كورتن وبٌاركلٌن"  ان الهدف من التدخل ٌختلف 

ى اخرى ان ٌمكن التدخل, حماٌة الرعاٌا ,حماٌة االفلٌات , انهاء من حالة ال

االعتدائات الدخلٌة ومن ثم اكدوا على عدم ادراج التدخل الدولً ضمن االضافة الى 

حصر التدخل الدولً فً اللجؤ الى القوة العسكرٌة ٌعنً القضاء علٌه وهو ما ال 

سان اي انهم اكدوا على ان ٌتفق مع االنتهاكات الجسٌمة والخطٌرة لحقوق االن

استخدام القوة العسكرٌة وحدها الٌعد تدخالً دولً انما هناك وسائل اخرى غٌر القوة 

العسكرٌة تستخدم للتدخل فً صمٌم اخصاص دولة اخرى.
(1)

وبمفهوم المخالفة  

ٌمكن تعرٌف التدخل
(2 )

بانه "تعرض دولة لشؤون الداخلٌة لدولة اخرى دون سند 

قانونً"
(3)

حسب ماجاء فً قاموس العالقات الدولٌة " وهو مصطلح ٌشمل  وهو 

حاالت متعددة ٌقوم بها طرف فاعل بالتدخل فً شؤون االخرٌن"
(4) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحقوق, جامعة الكوٌت ,العدد شاهٌن علً الشاهٌن , التدخل الدولً من اجل االنسانٌة واشكاالته , مجلة  -1

,ص2114الرابع,الكوٌت,كانون االول )دٌسمبر(,
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بوغزالة , التدخل االنسانً ,مصدر سبق ذكره,ص -2
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محمد ٌعقوب عبد الرحمن ,التدخل االنسانً فً العالقات الدولٌة , مركز االمارات للدراسات والبحوث ,ص -3
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ازاء ذلك فانه التدخل الذي الٌستند الى اساس قانونً مشروع ٌعد انتهاكاً للسٌادة 

الدولة واستقاللها وسالمتها االقلٌمٌة, لقد تضمنت وثائق دولٌة الحقه واجب عدم 

الداخلٌة للدول ومنها اعالن حقوق وواجبات االمم الذي اقره  التدخل فً الشؤون

م وتنص المادة الثانٌة على "ٌجب ان ٌفهم ان 9199اتحاد القانون الدولً سنة 

استقالل الدولة ٌعنً انها تستطٌع بحرٌه ان تعمل فً سبٌل تقدمها دون تدخل دولة 

اخرى فً ممارسة نشاطها  الداخلً والخارجً.
(9)

ٌن ٌة القرن العشر. ومع بدا 

انت اصبح مبدأ عدم التغلغل فً الشؤون الداخلٌة للدولة مبدأ مطلق للدول اال اذا ك

ولكن نتٌجة تضارب مصالح الدول وامكانٌة دخولها صراع فٌما الدولة فً حالة 

بٌنها فأنها سعت جاهدة الى اٌجاد مبرر قانونً تدافع به عن نفسها فً مواجه حاالت 

الدول االخرى وعلٌه تم اقرار بعض الحاالت االسثنائٌة التً التدخل فً شؤون 

ٌجٌز فٌها القانون الدولً التدخل فً الشؤون الداخلٌة وتشمل
(1)

 

التدخل كحماٌة حقوق الدولة ورعٌاها فً الخارج فً حالة عز الحكومة  -

 .الوطنٌة عن حماٌتها
 التدخل لحماٌة حقوق االنسان. -
 التدخل المتبادل بٌن دولتٌن.التدخل ضد التدخل: اي حالة  -
 التدخل بناء على رضى الحكومة. -

عن المبادئ التً كالمةوقد عالج مٌثاق االمم المتحدة موضوع التدخل فً معرض 

تقوم علٌها المنظمة فً الفقرة السابعة انه"لٌس فً هذا المٌثاق ماٌسوغ لالمم المتحدة 

اخلً للدول ان تتدخل فً شؤون التً تكون فً صمٌم االختصاص الد
(2)

فٌه  .

ماٌقضً الدول االعضاء ان ٌعترضوا مثل هذا المسائل الن التدخل ٌحكم المٌثاق 

وبالتالً وضع التزاماً على المنظمة بعدم التدخل فً المسائل التً تدخل ضمن 

االختصاص الداخلً للدول. وفً الفقرة الرابعة من نفس المادة استعمال القوة او 

فً العالقات الدولٌة اي انها تضع التزاماً على الدول بعدم التدخل التهدٌد بأستعمالها 

فً شؤون الدول االخرى وٌبدوا من هذا النص ان المٌثاق ٌعتبر عدم التدخل فً 

 الشؤون الداخلٌة للدول مبدأمن المبادئ االساسٌةالتً تقوم علٌها الهٌئة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,ص1995علً صادق ابو هٌف,القانون الدولً,منشأة المعارف,االسكندرٌة,مصر,الطبعة الثانٌة, -1
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علً صادق ابو هٌف,مرجع سابق,ص -2
(2111-2117)

 

ً لمحكمة العدل الولٌة ,االعالم العام نٌوٌورك ,الفصل سالمحامً عبد الكرٌم عبود ,مٌثاق االمم المتحدة والنظام االسا -3

 11السابعة ,صاالول الفقرة 

 

 

 



والتً ٌتعٌن علٌها مراعاتها وٌستثنى من قٌد االختصاص الداخلً حالة اتخاذ مجلس 

(.كما احتل مبدأ عدم التدخل 9االمن بتطبٌق تدابٌر القمع الواردة فً الفصل السابع)

حٌزاً هاماً فً اعمال الجمعٌة العامة لالمم المتحدة حٌث حاولت الدول الضعٌفة 

الى قاعدة قانونٌة ودولٌة مطلقة من خالل اصدار الجمعٌة العامة لعدد تحوٌل المبدأ 

 (1من عالنات منها)

اعالن عدم جواز التدخل فً الشؤون الداخلٌةة للدول وحماٌه استقاللها  -

والمصدق  19/1/9154الصدرة فً 910/د/1929وسٌادتها:التوجٌه رقم 

 فٌه الجمعٌة العامة على مبدأ عدم التدخل 
دئ القانون الدولً المتعلقة بالعالقات الودٌة والتعاون فٌما بٌن اعالن مبا -

م  . تم 9190< لسنه4>1541الدول طٌعاً لمٌثاق االمم المتحدة )التوجٌه 

النص عل مبدأ عدم التدخل فً المنظمات االقلٌمٌة كجامعة الدول العربٌة 

م على اساس حٌث تم االشارة الٌه فً دٌباجة المٌثاق الذي اكد ان الجامعة تقو

< ونصت علٌه منظمات 1احترام استقالل الدول وهو ما نصت الٌه المادة >

)االتحاد اخرى مثل منظمة الدول االمرٌكٌة ومنظمة الوحدة االفرٌقٌة 

 (2االفرٌقً حالٌاً(.....)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هٌف,مصدر سابق,صعلً صادق ابو  -1
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مفوضٌة االمم المتحدة لحقوق االنسان,اثر التدابٌرالقسرٌة فً التمتع بحقوق االنسان,االمم المتحدة,وثٌقة  -2

,صhcn/a/2112/33/19رقم
6
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 .271,ص1966الجامعٌة,اسكندرٌة, الدقاق,التنظٌم الدولً,دار المطبوعاتمحمد سعٌد  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المطلب الثانً

 

 عدم التدخل التأرٌخً لمبدأالتطور 

مر مبدأ عدم التدخل بالعدٌد من التطورات منذ ظهور حتى اصبح له طابعاً عالمٌاً 

 القوةوقد ارتبطت هذه التطورات بالتغٌرات التً شهدها المجتمع الدولً ومٌزان 

 السائد

ن نهاٌة القرن الثام: ترجع البدٌات االولى لظهور المبدأ الى  اوالً: ظهور المبدأ

ت الثورة الفرنسٌة شعار عدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة فً وجه عشر حٌنما رفع

الفرنسٌة الدول اوربا ثم تبعتها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فٌما بعد فقد شكلت الثورة 

متعرجاً حاسماً فً الفكر الدولً الحدٌث لما جاءت به من افكار ومبادئ جدٌد على 

بالحرٌة والمساواة وحق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها  الساحة الدولٌة حٌن نادت

ومبدأ عدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة بعد ان وجدت الثورة نفسها مهددة من الدول 

االخرى بالتدخل العادة الملكٌة الى الحكم فً فرنسا
(9)

 

م 9919سارهت الثورة الى تبنً مبدأ عدم التدخل والنص علٌه فً صلب دستور 

وجاء فٌها "ٌمتنع الشعب الفرنسً عن التدخل فً شؤون دولة  <99فً المادة >

اخرى والٌقبل ان تتدخل فً شؤون الحكومات االخرى فً شؤونها",ثم مرسوم 

م وجاء فٌه"تعلن المعاهدة الوطنٌة باسم 92/3/9912المعاهدة الوطنٌة الؤرخ فً 

وباي الشعب الفرنسً امتناعها عن التدخل فً شؤون حكومات الشعوب االخرى 

شكل كان"
(1)

عقب . وفً اعالن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة اعلنت عن المبدأ 

استقاللها وبطرٌقة غٌر مباشرة فً الكتاب الذي ارسله كاتب الدولة "جٌفرسون 

م وجاء فٌه"الٌمكن ان تعرض على 91/2/9912"لمبعوثة الخاص فً بارٌس ٌوم 

,لكل شعب ان ٌحكم نفسه بالطرٌقة اي شعب القانون الذي تقوم على اساسه حكومتنا 

التً ٌرغب بها " كما عبرت الوالٌات المتحدة عن هذا المبدأ فً الخطاب الوداع 

م وجاء فٌه"ال تتدخلوا فً الشؤون 9915الذي القاه الرئٌس جورج واشنطن 

االوربٌة وحاذرو ان تنساقوا الى االشتراك فً المنازعات بٌن دول اوربا وابقو 

كن لكم مع دول اوربا غٌر العالقات تجارٌة.بعٌدٌن وال ٌم
(2)
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,ص1969البٌرتكول ,تارٌخ الثورة الفرنسٌة ,ترجمة جورج كوسً,منشورات كوٌدات,لبنان,الطبعة الرابعة , -1
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,ص1991ادرٌس,مبدأ عدم التدخل فً القانون المعاصر, المسسة الوطنٌة للكتاب,الجزائر , اكرابو  -2
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علً صادق ابو هٌف ,مرجع سابق,ص -3
217

. 

 

 

 



 

: مبدأ ثنائً للسٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة  مبدأ امونرو فً العالقات الدولٌة -

م وقد برز 9912اعلنه الرئٌس مونرو فً رساله بعث بها الى الكونجرس 

نتٌجة مشكلتٌن دبلوماسٌتٌن االولى اصطدام ضئٌل الشأن مع روسٌا 

بخصوص الساحل الشمالً الغربً االمرٌكا الشمالٌه الثانٌة الخوف من ان 

التً القت ماٌطلق علٌه الحلف المقدس الى  تسعى الدول االوربٌة الكبرى

اعادة دول امرٌكا الالتٌنٌة التً كانت قد ظهرت حدٌثاً باالسقاللها الى اسبانٌا 

احلت النظرٌة فً الظروف واجهت الوالٌات المتحدةتهدٌدات عدة من دول 

التحالف المقدس خاصة روسٌا وبرطانٌا اضافة الى قٌام الثورة فً اوربا 

دفع الوالٌات المتحدة للتصدي لهذا التدخل برسالة شدٌدة من  االمر الذي

الرئٌس جٌماموترو والتً وجهها الى الكونجرس ضمنها تصرٌه الشهٌر 

مبدأٌن اساسٌن والمعروف من ذلك بنظرٌة موترو تظمن تصرٌح موترو 

هما مبدأ شرعٌة االستعمار ومبدجأ عدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة الواردة 

</من الخطاب تطالب بعدم التدخل اوربا فً 31</>39تٌن >فً الفقر

شؤون القارة االمرٌكٌة
(.9) 

قائالً " ان كل محاولة من الدول االوربٌة لغرض نظمها السٌاسٌة على اي 

جزء من اجزاء القارة االمرٌكٌة ٌعتبر خطر على امن وسالمة الوالٌات 

ل فان الوالٌات المتحدة المتحدة االمرٌكٌة ولذا الٌمكن السماح به وبالمقاب

تمتنع عن التدخل فً شؤون اوربا فامرٌكا لالمرٌكٌٌن واوربا لالوربٌٌن .
(1)

 

ان تصرٌح موترو ال ٌعد قاعدة جدٌدة من قواعد القانون الدولً فهو باالصل 

تطبٌق لمبدأ عدم التدخل الذي قال به فقهاء اوربا من قبل لذا لم ٌالقً اي 

قارة هذه الدول بادرت لالعتراف رسمٌاً فً وثٌقة اعتراض فعلٌاً من دول ال

< من العهد على ان 19دولٌة هً عهد الوصٌة التً نصت فً المادة >

االتفاقٌات الدولٌة كمعاهدات التحكٌم والقواعد االقلٌمٌة كمبدأ موترو التً 

ٌكون الغرض منها المحافظة على السلم والتً التعتبر منافٌة مع اي نص 

لعهد.من نصوص هذا ا
(2)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اغراهام افانتز وجٌفري ,مرجع سبق ذكره,ص -1
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بوكرا ادرٌس,مرجع سبق ذكره,ص -2
34

ص-
44

. 

علً صادق ابو هٌف , مرجع سبق ذكره ,ص -3
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بقى لم ٌطبق بشكل واسع وذلك الن قلٌل من الدول التً غٌر ان مبدأ عدم التدخل 

التحترمه فً معظم الحاالت لكن مع بداٌة القرن العشرٌن اصبح المبدأ صفة عالمٌة 

متاثرة فً  ذلك بالتطورات الحاصلة فً المجتمع الدولً من قٌام الثورة البلشفٌة فً 

وسٌا فً روسٌا اضحى روسٌا وظهور عصبة االمم .ومع قٌام الثورة البلشفٌة فً ر

المبدأ عدم التدخل ٌعد عالمٌاً ذلك ان مبادئ الثورة مثل المساواة فً السٌادة وعدم 

التدخل فً الشؤون الداخلٌة كانت تطبق فقط بٌن الدول )المتحضره( بٌنما تم 

استبعادها فً العالقات مع دول افرٌقٌا واسٌا وحٌن قٌام الدولة السوفٌتٌة طبق هذه 

جمٌع الدول من خالل المعاهدات المبرمة معها والتً كانت تقوم على  المبادئ مع

احترام استقاللها بعدم التدخل فً شؤونها الداخلٌة لقد تضمن المرسوم الذي اعده 

م بعض مبادئ العالقات بٌن الدول المتمثلة فً احترام 9199نوفمبر 9لٌنٌن فً 

وواجب االمتناع عن اي تدخل الوطنٌة للبلدان والشعوب سالمة االراضً والسٌادة 

فً الشؤون الداخلٌة وقامت السٌاسة الخارجٌة لالتحاد السوفٌتً على التعاٌش 

السلمً ومبدأ عدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة وتم تبنً المبدا فٌما بعد من قبل 

م حٌث فً تصرٌح ممثلً االحزاب الشٌوعٌة ان 9149االممٌة البرولٌتارٌه سنة 

كٌة تقٌم عالقتها على اساس ..عدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة. البالد االشترا
(9) 

ومن هنا نقترح التساؤالت االتٌة كٌف ظهر مبدأ عدم التدخل؟ وكٌف تطور؟ وهذا 

 ما سنتناوله فً المطلب الثانً .
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بوكرا ادرٌس ,مرجع سابق ,ص -1
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 المبحث الثانً

 "اثر المتغٌرات الدولٌه على مبدأ عدم التدخل"

 -التمهٌد-

لقد ادى التطور التكنلوجً الذي شهده منتصف القرن العشرٌن الى ظهور        

االتجاه السلوكً للعالقات الدولٌه , وهً الفترة التً عرفت فٌها الحرب الباردة 

اوجها, فكان االتجاه السلوكً خطاباً اٌدولوجٌاً للقٌم الٌبرالٌة الغربٌة , ولذلك فان 

عالجتها فً هذا المجال هً: مامدى تطور او تكٌف االشكالٌه المراد مناقشتها وم

االتجاه السلوكً مع تنامً دورالقوة التكنلوجٌة فً اطار ماٌعرف بالمرحلة الثالثة 

وسٌاسة  القٌم اللٌبرالٌة على اثر انهٌار االتحاد السوفٌتً والمنظومة االستراتٌجٌة 

وتراجع االٌدلوجٌة الشٌوعٌة
(9)

لتٌن المرحلة االولى من . ان نظام الدولٌة مر بمرح

. ظهرت فٌها مفاهم العولمة وحقوق االنسان والٌمقراطٌة وهذه  9110-1009

المفاهٌم اثرت على مبدا عدم التدخخل فً شؤون الداخلٌة للدول وقد حولته من 

مفهوم مطلق الى عدم حق اي دولة التدخل فً شؤون دولة اخرى الى مفهوم نسبً 

و ذرائع مختلفة والمرحلة الثانٌة وهً مرحلة مابعد ٌمكن اختراقة تحت مبررات ا

ظهرت تحدٌات جدٌدة تمثل باالرهاب والفقر والمرض والتخلف واٌضاً  1009

واستحكام الهٌمنة االمرٌكٌة بفعل ظهور عولمة ظهور االستراتٌجة االمرٌكٌة 

 ب واالستراتٌجٌة الوقائٌة . االرها

 المطلب االول

 (2111-1991من عام  الدولً)المتغٌرات فً النظام 

ت المرحلة التً اعقبت نهاٌة الحرب الباردة اي اندثار الشٌوعٌة وزوال وتفكك شهد 

, وعلى الرغم من  انهٌار القطبٌة الثنائٌة   االتحاد السوفٌتً والمنظومة االشتراكٌة

ان دعوات النظام الدولً او العالمً الجدٌد تعود الى القرن التاسع عشر او اكثر 

كان ٌراد بها النظام القانونً او نظام لظبط وحكم الدول الذي عبرت عنه عصبة 

االمم والمم المتحدة فٌما بعد
(1)

. 
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ف والتغٌر فً ظل تحوالت عالم مابعد الحرب عبد الناصر جندلً ,النظرٌات التفسٌرٌة للعالقات الدولٌة بٌن التكٌٌ -1

 .136, كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,جامعة محمد خضٌر بسكره,ص2113, 5الباردة, مجلة المفكر ,ع

 .62,ص2112, بغداد ,مكتبة السنهوري , 1وائل محمد اسماعٌل ,التغٌر فً النظام االوربً ,ط -2

 

 



اوجه تاثٌر على مظاهر السٌاسة الدول الداخلٌة  وهذا ماٌجعلنا نتسائل حول

والخارجٌة فً هذه الفترة فقد ظهرت ظاهرة العولمة التً شكلت فً مفهومها 

الشامل وبنشاطها الفعال فً شتى المجاالت , احدى المعطٌات االساسٌة 

البارزة لهذا التحول الحاسم فً شبه النظام الدولٌة فكانت من ناحٌة النتٌجة 

احادي الفكر والسٌاسً كما نهٌار نظام القطبٌة الثنائٌة لفائدة نظام حتمٌة ال

ساهمت من ناحٌة اخرى فً انتشار نظام عالمً جدٌد فً ابعاده االقتصادٌة 

ومع تزاٌد النزاعات المسلحة وانهٌار  9110السٌاسٌة والفكرٌة . بعد 

اصبح التدخل االتحاد السوفٌتً الذي شكلة حدثاً هاماً فً العالقات الدولٌة 

مشروعاً فً ممارسة الدول وان االمم المتحدة من حقهاالتدخل فً هذه 

النزاعات معتبرة تدخله مشروعاً طالما ان النزاعات تهدد السلم واالمن 

الدولً وعلٌه استخدمت احكام الفصل السابع من مٌثاق الذي ٌتٌح استخدام 

ول التً تمر القوة وعملت على توضع الحظر االقتصادي على بعض الد

بنزاعات مسلحة داخلٌة لم ترضخ للخطاب الدولً وقد بررت المنظمة ذلك 

بحماٌة حقوق االنسان وتحقٌق الحماٌة االنسانٌة فً حاالت النزاعات 

المسلحة ان النقطة الفاصلة كانت انشاء "مالذ امن فً اشعال العراق 

ل االسباب م بعد حرب الخلٌج بموجب سلسلة من العملٌات بالتدخ9119بعد

انسانٌة فً الصومال وهاٌٌتً وللٌبٌرٌا وروندى البوسنة 
(9 )

.اثر انتشار 

الصراعات الداخلٌة فً الكثٌر من الدول على ابراز شكل جدٌد من التدخل 

تحت مسوغ الدفاع عن حقوق االنسان , وحماٌة االقلٌات وتقدٌم المساعدات 

ادة الوالٌات المتحدة تعمل االنسانٌة والسٌما منظومة الدول الرأسمالٌة بقٌ

على نشر القٌم االمبرٌالٌة وحماٌتها , بوصفها اكثر القٌم قدرة على صون 

لذلك زادت حاالت مصالحها الوطنٌة وتحقٌقها فً عهد مابعد الحرب الباردة 

التدخل الدولً تحت ماٌسمى تدخالً انسانٌاً , كمدخل تغٌر قواعد القانونٌة 

السوابق التً تمهد  م القطبٌة الثنائٌة فً ضوء اٌجادالدولٌة لتً افرزها النظا

التغٌر تلك القواعد القانونٌة بما ٌتماشى والقدرات المادٌة والمصالح الوطنٌة 

للدول العالمٌة 
(1) 
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1-
قاسم , تدخل االمم التحدة فً النزاعات المسلحة غٌر ذات طابع دولً ,دار الجامعات  سعد عبد الرحمن زٌدان 

.156,ص2113الجدٌد للنشر ,مصر ,
 

1-
عبد االمٌر عبد الواحد فلٌح ,فكرة نمارق عبد الفتاح, التدخل الدولً االنسانً ومبدأالسٌادة بعد الحرب الباردة  

.2114, جامعة بغداد ,174,العدد,العراق,نموذجاً,مجلة كلٌة العلوم السٌاسٌة 
 

 

 

 

 



 

فً حٌن ان الدول النامٌة هً موظع التدخالت االنسانٌة وما زالت تتمسك بالقواعد 

القانونٌة التً تعد التدخل العسكري عمالً غٌر مشروع , ومن هنا تبرز اهمٌة تحلٌل 

تبة علٌها هذه الظاهرة الدولٌة , نظراً الى ظهور االنتشار السٌاسة القانونٌة المتر

فٌما ٌخص مبدأ القانون الدولً ,السٌما مبدأ السٌادة ومبدأ عدم التخل فً الشؤون 

المنشغلة ان قبول الداخلٌة للدول وهن المٌدان الذان ٌحكمان العالقات بٌن الدول 

التدخل االنسانً على اساس انه قاعدة قانونٌة دولٌة ٌجب ان ٌتم بعد ظبطه قانونٌاً 

رائع له فً ظل معاٌٌر محددة تلقى اجماعاً دولٌاً , ل الذتم استعماوسٌاسٌاً , حتى ٌ

الن فً ظل نظام دولً التوجد فٌه سلطة مركزٌة تقدر على التنظر فً سلوك الدول 

بصورة مجردة وبمعٌار واحد .ومع وجود تفاوت فً القدرات المادٌة واختالف فً 

انتقائً مزدج المعاٌٌر  جزءذلك ٌتٌح استعمال هذه القاعدة بتمصالح الوطنٌة فأن 

النسانٌة على وفق عوامل سٌاسٌة واقتصادٌة من دون النظر الى الضروف ا

لتدخل االنسانً فً ضل عالقات القوة والمصلحة تجعل اوالسٌما ان القٌم النبٌلة 

ٌاء وضد الضعفاء عند انتقاء مسوغات اخرى االستعمال وقٌستعمل لمصلحة اال

وانما اصبح احد رعاٌاه لم ٌعد الفرد غاٌة القانون الدولً القوة ومن ناحٌة االخرى 

فقد بدأت ظاهرة تدوٌل حقوق االنسان منذ انشاء منظمة االمم المتحدة .وظهور 

االعالن العالمً لحقوق االنسان وابرام الكثٌر من االتفاقٌات الدولٌة ذات العالقة 

ان ضعٌفة واصبح التدخل وعلى الرغم من ذلك التزال الحماٌة الدولٌة لحقوق االنس

ٌتم فً هذه الفترة ٌتم تحت مسمى التدخل االنسانً اي بحجة حماٌة حقوق االنسان 

وبسبب انتشار العولمة 
(9)

وبعد الحرب الباردة فتوسع مفهوم االمن والسلم الدولٌٌن  

كما كان علٌه قبل هذه الفترة وهناك احداث اخرى حدثت بعد هذه الفترة اثرت على 

 خل وهذا ما سنتناوله المطلب الثانً.عدم التد
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زٌاد عبد الوهاب النعٌمً,التغٌرات الوطنٌة فً القرار الدولً بعد الحرب الباردة  دراسة قانونٌة فً قرارات االمم  -1

 .6,ص2113المتحدة ,مركز الدراسات االقلٌمٌة ,جامعة الموصل ,

 

 

 

 

 

 

 



 

 المطلب الثانً

 "2111"المتغٌرات فً النظام الدولً بعد

تعدٌالت واضحة فً رسم خط اولٌات االسترتٌجٌة  1009اٌلول  99افرزت احداث 

الباردة , من خالل بروز مفاهٌم جدٌدة الدولٌة االمرٌكٌة لمرحلة ما بعد الحرب 

الجزئً لضرب  لـ"الخطر والتهدٌد "الستخدام اي نوع من السالح الدمار الشامل او

المصالح الغربٌة الحلٌفة والمصالح الحٌوٌة المباشرة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً 

كل نقاط العالم وقد حدد الرئٌس االمرٌكً جورج بوش فً خطاب له حول 

استراتٌجٌة االمن القومً مصدرٌن رئٌسٌن للخطر خالل هذه المرحل وهً بروز 

ولٌة تتحرك بمسارات مسلحة خطر انتشار مجموعات "رادٌكالٌة" ذات ابعاد د

اسلحة الدمار الشامل واستخامها من طرف دولً "محور الشر" او 

الموجموعات"الرادٌكالٌة" المتطرفة غٌر المتربطة بالدول وٌحدد التقرٌر 

االستراتٌجٌة االمن القومً االمرٌكً الصادر فً سبتمبر استراتٌجٌة جدٌدة تقوم 

ستباقٌة لكل عدو محتمل وٌملك اسلحة دمار شامل على مبدأ توجٌه ظربات ا

وٌصنف هذا التقرٌر الخصوم المتحتملٌن للوالٌات المتحدة الى مجموعتٌن هما : 

المنظمات االرهابٌة ذات البعد العالمً وكل مجموعة ارهابٌة معادٌه تسعى المتالك 

الدولٌة احدى او استخدام اسلحة الدمار الشامل وقد شهدت هذه المرحلة من العالقات 

االحداث التً كان لها االثر االبرز فً تحوٌالت النظام الدولً الجدٌد وهً احداث 

اٌلول "سبتمبر" فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة التً البرجٌن العالمٌٌن للتجارة  99
(9)

. 
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 1/6/2112ستراتٌجٌة االمن القومً االمرٌكً ,خطاب الرئٌس االمرٌكً جورج بوش, حول ا -1

 

 

 

 

 

 

 



 

 2111اٌلول 11اسباب احداث 

لقد اصبح التفوق الجغرافً السٌاسً وممارسة القوة  الفائقة فً العصر اللٌبرالٌه 

الجدٌده هم اللذان ٌكفالن الرفاهٌه, ولكنها التكفل مستوى كافً من التنمٌة البشرٌة 

لكل المواطنٌن , وبهذا ٌظهر ان الفقر على مستوى العالم هو قاعدة وان الرفاهٌة 

واء هً واحدة من مسمٌات الهٌكلٌة الممٌزة للعصر , هً االسثناء , فتصٌر االمسا

ٌُسٌر العالم ؟ وتصبح االجابة الممكنة  هً فً ان  وهذا ماٌطرح السؤال : من الذي 

هنالك ثالوثاً مزدوجاً ٌمسك بقٌادة العالم وٌعمل كنوع من السلطة التنفٌذٌة للعالم 

الوالٌات المتحدة فعلى المستوى الجغرافً السٌاسً ٌتالف الثالوث االول من 

االمرٌكٌة والمملكة المتحدة "انكلترا" وفرنسا . اما على المستوى االقتصادي فٌتكون 

الثالوث الثانً  من الوالٌات المتحدة والمانٌا والٌابان . وفً الحالتٌن تحتل الوالٌات 

المتحدة مركزاً ٌتٌح السٌطرة الفائقة 
(9)

م . االسباب المباشرة لالحداث : اعلن تنظٌ

القاعدة مسؤولته عن االحداث وخرج زعٌم تنظٌم القاعدة اسامة بن الدن موظحاً 

االسباب وراء هذه االحداث وتسببها للدعم االمرٌكً االسرائٌل وان تنظٌمه مستعد 

للحرب استنزاف طوٌلة مع الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة , فالحدث هذا لم ٌكن الحدث 

فرد لجملة من الخصائص مٌزته عن غٌره من االول االرهابً ف العالم لكنه ان

من ابرز خصائص هذا الحدث  االحداث االرهابٌة التً شهدها العالم
(1.)

  

ان الهجوم اصاب مواقع حٌوٌة واستراتٌجٌة اثرت على مكانه الوالٌات  -اوالً :

المتحدة االمرٌكٌة وهٌبتها من الناحٌة الدولٌة وانهارت معها المزاعم االمنٌة 

 كٌة .االمرٌ

ان هذا الهجوم لم ٌنطلق من دولة معٌنة ولم ٌنفذه عدد محدد ٌمكن الرد علٌه  -ثانٌاً:

 والحاق الهزٌمة به .

ان الهجوم لم ٌاتً من خارج الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  انما من داخلها  -ثالثاً :

 ٌة .تنسق القدرات االجهزة االمرٌكعبر مطاراتها واجهزتها المدنٌة المختلفة مما 

ان هذا الهجوم ادى الى استنفار فً الساحة الدولة بلى استثناء للوقوف صفاً  -رابعاً :

 واحداً ضد االرهابٌٌن ومواجهة اثاره وتداعٌاته .
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 .57,ص11/2/2116سبتمبر , شبكة االولة , 11محمد ضٌاء الدٌن محمد, اتجاهات العالقات الدولٌة بعد احداث  -1

 .59ص-56نفس المصدر ,ص -2

 

 



 

 

 (1)اٌلول هً االتً:  11هناك العدٌد من االسباب التً ادت الى احداث  -اواًل :

 

 اسباب سٌاسٌة  -اوالً:

 سٌطرة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة المطلقة على العالم. -9

 ظهور نهج استخدام القوة فً الساحة الدولٌة . -1

 التدخل فً الشؤون الداخلٌة للدول االخرى . -2

القهر السٌاسً الذي مارته الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة على شعوب العالم  -3

 الثالث وتدخلها فً رسم سٌاسات هذه الدول 

 االسباب االجتماعٌة  -ثانٌاً:

وهذه ٌرى اغلب العلماء ان االسباب االجتماعٌة مثل الدافع االكبر لتنفٌذ االحداث 

 االسباب هً:

انتهاك حقوق االنسان فً التعذٌب والسجن واالنتقام واالغتٌال مما ادى الى  -9

بلورة سالوجٌة االنسان المقهور الذي ٌمكن ان ٌفعل اي فعل لالنتقام 

 وارضاء ذاته واضهارها بانه قوي 

 الجوع والحرمان والبؤس والجهل واالمٌة . -1

 تجاهل معاناة الشعوب التً تعرضت لالضطهاد. -2

القهر الفكري  -رابعاً:
(2)

 

ان وجود صراعات اقلٌمٌة ومناطق ساخنة تدخلت فٌها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

مثل الصومال والعراق وغٌرها ادى الى زٌادة العدوان للنموذج الفكري والسٌاسً 

االمرٌكً , باالضافة الى التهمٌش الحظاري الذي مارسته الوالٌات المتحدة 

خص ضهور فكر متطرف والخطاب االمرٌكً المتشدد وغٌاب ثقافة االمرٌكٌة باال

التسامح وتشجٌع التعصب والكراهٌة والحروب ذات دوافع دٌنٌة فمعضم اعمال 

العنف تكون ورائها دوافع سٌاسٌة مثل مقاومة لقهر السٌاسً واالحتالل وانتهاك 

ا الدول حقوق االنسان وكذلك احتجاج على سٌاسات غٌر عادلة التً انتهجته

المعتدٌة علٌها على مواطنٌها وتمارسها فً الساحة الدولٌة 
(2)
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 .36,ص2113نفجار سبتمبر بٌن العولمة واالمركزٌة ,موسسة االهرام,القاهرة ,ابراهٌم نافع , ا -1

 52ص-51نفس المصدر ,ص -2

وانعكاساته على االمن القومً المصري , رسالة دكتوراء , اكادٌمٌة ناصر العلٌا  احمد جالل عز الدٌن , االرهاب الدولً -3

 .24,ص1964,القاهرة ,



 

 

 اٌلول "سبتمبر " على العالقات الدولٌة 99اثار احداث  -ثانٌاً:

تعتبر الحرب الدولٌة على االرهاب هً التاثٌر االول على العالقات الدولٌة بعد 

اٌلول فقد انظمت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الحملة العسكرٌة على  99احداث 

افغانستان ثم "العراق"وتمثلت ذلك فً محاوالت جمع التأثٌر الدولً لهذه الحمالت , 

كً على هذه االحداث وقد غٌرت الحرب على وٌعتبر ذلك قمة حدة ردة فعل االمرٌ

االرهاب وضع الكثٌر من الدول فً العالم مثل باكستان التً تحولت من دولة منبوذه 

تخضع للعقوبات اقتصادٌة الى شرٌك مفضل وادت هذه الحرب الى تقلٌص 

الحرٌات بالنسبة للمواطنٌن االمرٌكٌن المقٌمٌن االجانب على حداً سواء بذرٌعة 

االرهاب وقرت هذه الحرب االدارة للرئٌس االمرٌكً جورج بوش غطاء  محاربة

التفعل ماترٌد على اي حال فقد حصلت هذه االدارة من الكونكرس االمرٌكً على 

كل االموال التً طلبتها من اجل برنامج الدفاع الصاروخً القومً وتم الغاء معاهدة 

ن ضجة داخلٌة او خارجٌة االنظمة الدفاعٌة المضادة للصوارٌخ البالستٌة دو

وحصلت على زٌادة هائلة فً المٌزانٌه للنفقات لقوات المسلحة 
(9)

. ان التغٌرات فً 

السٌاسة االمرٌكٌة انعكست على العالقات الدولٌة بصورة كبٌرة , باعتبار ان 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة هً الالعب االوحد المسٌطر على الساحة الدولٌة , فقد 

ؤرخ الدبلوماسً "جون لوٌس جادٌس" استاذ العالقات الدولٌة فً جامعة تحدث الم

مٌغن االمرٌكٌة معلقاً على التغٌرات بعد احداث سبتمبر على العالقات الدولٌة قائالً 

حٌث اصبحت ارض الوطن تتعرض " ان االمن القومً فقد اصبح قومٌاً فعالً 

تراتٌجً" للخطر المباشر " وٌسمى ذلك "ثورة فً التفكٌر االس
(1)

لقد تأثرت  

 99العالقات الدولٌة بثالثة حقائق رئٌسٌة منذ انهٌار االتحاد السوفٌتً حتى احداث 

 اٌلول وهً :

الحقٌقة االولى : االختالل الكبٌر فً توازن القوة فً العالم ذا لم ٌسبق الدولة منذ 

 اٌام االمبراطورٌه الرومانٌة ان سٌطرت على العالم بهذا الشكل .

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احمد عبد الحلٌم ,االستراتٌجٌة االمرٌكٌة فً الحرب ضد االرهاب,ورقة بحثٌة ,ندوة هٌئة البحوث العسكرٌة ,القاهرة  -1

,2113. 

 .7,ص3/3/2119,السودان,3771خالد المبارك ,باحث سودانً ,جرٌدة الراي العام, -2



 

 

 

م تزٌد على مجموع انفاق الدول 9119ٌة االمرٌكٌة فً العام فالنفقات العسكر

م 1000الخمس الكبرى التً تلٌها على انفاق الدول الثمانً التً تلٌها فً العام 

واخذت المٌزانٌات الدفاعٌة االمرٌكٌة تتصاعد باستمرار وتعد الوالٌات المتحدة 

تقنٌة والثقافٌة وال متقدمة بدرجات بعٌدة فً المجاالت االخرى االقتصادٌة وال

من الدول االخرى ان تأمل حتى فً محاولتها فً تستطٌع دولة اخرى او مجموعة 

 تلك المجاالت.

وهً من الحقائق السٌاسٌة الدولٌة هً وجود االسلحة النووٌة  -الحقٌقة الثانٌة :

ومعظمها فً ترسانة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وانتشارها فً الدول جدٌدة ومرة 

رى ٌعمل االرهاب على تعزٌز اتجاهات موجودة اصالً فبعد ان نفقت الوالٌات اخ

المتحدة مع روسٌا على تخفٌض ترسانتها النووٌة اعلنت فً كانون 

م 1001الثانً)ٌناٌر(
(9)

انها بدالً عن تفكٌك الرؤوس الحربٌة الصاروخٌة المضادة  

االً فقد استخدمت ادارة لصوارٌخ القومٌة العالقة لها باكثر اسلٌب الهجمات احتم

بوش االرهاب كغطاء للتخلص من معاهدة االنظمة الدفاعٌة المضادة للصوارٌخ 
(1)

. 

وهً من الحقائق العالقات الدولٌة الن  وهً انتشار االزمات التً  -الحقٌقة الثالثة:

تحتاج العالم وظلوع الوالٌات المتحدة فً معظمها بشكل مباشر او غٌر مباشراالر 

تعٌش حالة من الفوضى االقتصادٌة والسٌاسٌة والشٌشان مازالت تشكل جنتٌن 

الروسً وكورٌا الشمالٌة والجنوبٌة وكالهما سلح تسلٌحا قروحاً ي الجسم السٌاسً 

ثقٌالً وتتفقان كالعادة على اهمٌة المواجهة ,والمشكلة التاوانٌة تؤثر فً كل دول 

الستقرار فً جنوب شرق اسٌا والنزاع المنطقة وتفكك اندونٌسٌا وهو متوقع ماٌهدد ا

المزمن بٌن الهند وباكستان حول كشمٌر ٌتفاقم بالحرب ضد االرهاب والشً نفسة 

ٌنطبق على النزاع الذي الحد له وال نهاٌة بٌن فلسطٌن واسرائٌل واذا قررت 

الوالٌات المتحدة التدخل عسكرٌاً فً دول اخرى او توجه ضربات اخرى لها 

 ٌدة اضافة الى القائمة الطوٌلة الموجودة اصالً.ستنشأازمات جد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتٌث والتز, استمرارٌة السٌاسٌة الدولٌة , مركز االمارات للدراسات والبحوث االسترتٌجٌة ,ابو ظبً  -1

 .112,ص2115,

 .114ص -113نفس المصدر ,ص -2

 

 



 المبحث الثالث

 التدخالت االمرٌكٌة فً الشرق االوسط

 -تمهٌد:

لقد كانت نهاٌة الحرب الباردة لٌست نتٌجة كرب فعلٌة حقٌقٌة بٌن قوتٌن العظٌمتٌن 

التغٌرات سلمٌة وثروٌة فً نفس الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واالتحاد السوفٌتً ونما 

الوقت فً االتحاد السفوتً ومنظومته االشتراكٌة
(9)

. فانتهاء الحرب الباردة بدون 

حرب واالحول السلمً فً المعسكر االشتراكً , بعد انتصار كبٌر للنظرة االخالقٌة 

للعالقات الدولٌة التً تحرص كل الحرص على ارساء السلم واالمن العالمٌٌن 

زاعات والصراعات بالطرق السلمٌة والدبلوماسٌة  والحٌلولة دون نشوب وفض الن

الحروب والصراعات , وما برهن على تكرٌس التحوالت الهٌكلٌة للنظام الدولً 

القائم للنظرة االخالقٌة هو اعادة انصارة هذا النظام بأن المحافظة علٌه تتوقف على 

احترام حقوق االنسان وارساء الدٌمقراطٌة 
(1)

وهً مبادئ نجد مصدرها فً  .

القانون الدولً العام والسٌما منه القانون الدولً االنسانً وقد عبر ن ذالك الرئٌس 

 9119اٌلول عام  99االمرٌكً االسبق بوش االب فً خطابه امام الكونغرس فً 

قائالً" اننا نتطلع الى نظام عالمً جدٌد ٌصبح اكثر تحرراً ازاء التهدٌدات باالرهاب 

ر مناعه فً اقرار الدولة واكثر منافً للسعً من اجل السالم , اننا نتطل الى واث

عالم جدٌد ٌسودة القانون بدالً من شرٌعة الغاب , وتعترف فٌه االمم . بمسؤولٌاته 

المشتركة فً تحقٌق الحرٌة والعدالة 
(2)

 . 

التدخالت االمرٌكٌة فً الشرق االوسط مابعد الحرب الباردة الى  -المطلب االول:

 1009اٌلول  99احداث 

ان اي محلل سٌاسً الٌسعه انكار الهٌمنه التً تفرضها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

على الشؤون الدولٌة السٌما بعد انهٌار  االتحاد السوفٌتً السابق وبروزه فً 

بع من وهذه السٌادة االمرٌكٌة التنبع من فراغ وانما تناالحادٌة القطبٌة االمرٌكٌة 

 امتالك واشنطن عناصر القوة االساسٌة فً العالقات الدولٌة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الم مابعد الحرب الباردة عبد الناصر جندلً, النظرٌات التغٌرٌة للعالقات الدولٌة بٌن التكٌف والتقصٌر فً ضل التحوالتع -1

 .121,كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ,جامعة محمد قٌصر بسكره ,ص 5, مجلة الفكر ,

 .122نفس المصدر ,ص -2

ٌاسر ابو شباته ,النظام الدولً الجدٌد :بٌن الواقع الحالً والتطور االسالمً ,دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع  -3

 .26,صم1996والترجمة ,مصر ,القاهرة ,

 

 

 



فهً تمتلك القوة العسكرٌة االولى فً العالم والقوة االقتصادٌة االولى فً العالم 

وتقدمها العلمً والتكنلوجً هو االسرع ,كما ان ثقلها الثقافً واالعالمً فقد زاد من 

قوتها ونفوذها على جمٌع الصعد
(9)

. والقوة المرشحة المنافستها فً العالم "التمتلك 

الدولٌة فاالتحاد االوربً ٌعد قوة او موازناً حتمالً لكن تنقصة االرادة الزعامة 

قتصادٌة فً واجماع الرأي وٌعانً من الضعف الداخلً والٌابان تعد ثانً اكبر قوة ا

بتراث الحرب العالمٌة الثانٌة وتعوزها القدرات العسكرٌة  العالم اال انها مقٌده

والصٌن تعد قطباً محتمالً لكنها تعانً من نقص والسٌاسٌة واالرادة الكافٌة لتفعلها 

مقاومات الزعامة الدولٌة . وروسٌا وحلفائها الجدد تمر بمرحلة انتقالٌة ربما 

استمرت سنوات عدة وهً لٌست مؤهلة للعب دور جدٌد فعال لسنوات طوٌلة طالما 

قدرتها االقتصادٌة ضعٌفة ورؤٌتها السٌاسٌة غٌر واضحة 
(1)

. وواقع القوة 

المرٌكٌة الحالٌة , دفع "هوبرت قدٌت" وزٌر الخارجٌة فرنسا السابق الى الى ا

االن القول " ان كلمة دولة عظمى لم تعد تتناسب مع قوة الوالٌات المتحدة ,

االخٌرة" اصبحت ... من االن وصاعداً فوق العظمى "
(2)

. ان تحلٌل سٌاسة البٌت 

دفٌن استرتجٌٌن هما  اوالً النفط االبٌض فً منطقة الشرق االوسط ٌبٌن لها ان ه

 وامن اسرائٌل ثانٌاً:

لقد ظهر اهتمام الوالٌات المتحدة بنفط الخلٌج بعد الحرب العالمٌة  النفط /-اوالً:

االولى عتدها مارست ظغطها السٌاسً على الحلفاء للحصول على حصتها 

االستعمارٌة
(3 )

الحدٌد  وتفاقم اهتمامها بعد ذلك  فاذا كانت الشركات السكك

والضمانات الغذائٌة والمعلبات  وصناعة السٌارات تحتل المراتب االولى فً 

م ,فانه ومنذ عام 9111تسلسل الشركات العمالقة فً الوالٌات المتحدة علم

م تغٌرت هذه الحالة لتصبح شركات النفط مثل "اكون,موبٌل, 9191

ذلك النها تحصل وتكسامو,..."الخ هً الشركات المتقدمة فً هذا التسلسل , و

, وكانت وما زالت الى حد كبٌر تسٌطر على الفرع الذي ٌتغذي  على االرباح

 تطور االقتصادي الرأسمالً ككل.
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ماجستٌر "غٌر منشورة" ماجد مالك احمد الرزامً, اثري المتغٌرات الدولٌة على النظام االقلٌمً العربً, اطروحة  -1

 .134,ص2113مقدمة الى كلٌة العلوم السٌاسٌة ,جامعة بغداد ,

 .136المصدر نفسه ,ص -2

, 1,3احمد فاروق عبد العظٌم ,النوذج االمرٌكً للدمقراطٌة , قراءة فً فلسفة الخطاب , مجلة السٌاسة الدولٌة ,العدد  -3

 .15,ص2113القاهرة ,ٌولٌو 

,بٌروت ,دار الف باء للطباعة والنشر والتوزٌع 4االوسط واالحتكارات الدولٌة .ط الكسندر رٌماكوف, نفط الشرق -3

 .19,ص1964,

 

 

 



 

 

–وبعد ازمة الطاقة فً السبعٌنات هدد " هنري كٌسنجر" وزٌر خارجٌة امرٌكا 

م جرت  9193باستخدام القوة العسكرٌة ضد العرب من اجل النفط وفً عام  -انذاك

فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الصحراوٌة لغزو منطقة الول مرة تدرٌبات عسكرٌة 

م اكستب هذه  9190كانون الثانً عام  12الخلٌج العربً من الجو والبحر وفً 

الفكرة بعدها المؤسساتً باعالن مبدأ كاتر الذي اعتبر خلٌج العربً منطقة ذات 

و ا قرار بارسال اهمٌة حٌوٌة بالنسبة للوالٌات المتحدة والعلم الغربً باسره واتخذ

قوات بحرٌة الى شواطئه بهدف تامٌن تواصل امدادات النفط منه ولقد ساند " 

رونالدو رٌغان " مبدأ كارتر " وتم انشاء عدة قواعد عسكرٌة فً المنطقة لتوضع 

م "القٌادة 9192تحت "قوة انتشار السرٌع" التً اصبحت تعرف منذوا عام 

المركزٌة"
(9 )

دراسة بعنوان " استخدام القوة المسلحة فً  م جائت9199. وفً عام 

تأمٌن نفط الخلٌج " وضعها "كولٌز" احد مسؤلٌه وزارة الدفاع االمرٌكٌة القول" اننا 

سنتحرك عسكرٌاً لالستٌالء المباشر على حقول النفط فً هذه المنطقة, واننا قد 

بٌة او نتعرض الى انتقادات وهجوم عنٌف من قبل العدٌد من الدول سواء االور

ولكن ٌجب ان نعلم ان مبررنا الوحٌد هو تأمٌن حقول  ]السابق[االتحاد السوفٌتً 

ة وضمان وصول االمدادات النفطٌة"النفط فً هذه المنطق
(1)

واثناء ازمة الخلٌج عام .

م مقاالً جاء 19/9/9110م كتبت صحٌفة "الهٌراندترٌبٌون" االمرٌكٌة  فً 9110

باء سٌاسة ٌعلم تماماً ان الوالٌات المتحدة التحارب  فٌه " ان اي امرٌكً ٌعرف الف

من اجل الدٌمقراطٌة ضد العراق النه لٌس هنالك دٌمقراطٌة فً العالم العربً وال 

تحارب من اجل الكوٌت لقد تحركت الوالٌات المتحدة نحو العراق لمنع العراق من 

بٌن الحٌاة  السٌطرة على ثروة هً الوقود االساسً للصناعة وقد تعنً الفرق

االقتصادٌة وبٌن االندثار.
(2)

 

/ منذ ان كتب "ارنشٌولد" كبٌر المحققٌن العسكرٌن امن اسرائٌل-ثانٌاً:

م تقرٌراً الى رؤساءه جاء فٌه"... اسرائٌل هً الحصان 9193االمرٌكٌن عام 

الذي ٌجب ان تراهن علٌه فً هذه المنطقة "
(3)
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صاعد بشكل مطرد فً االستراتٌجٌة االمرٌكٌة , فقد ومكانه الكٌان الصهٌونً ت

اغعترفت الوالٌات المتحدة بهذا الكٌان بمجرد اعالن دولته ,وساندته بشكل مباشر 

م حتى االن , 9139او غٌر مباشر فً كل المعارك التً خاضتها مع العرب منذ 

ح هذا م وقعت واشنطن معه االتفاق االستراتٌجً الذي بموجبه اصب9199وفً عام 

م 9192الكٌان القوة الخاضعة لحماٌة مصالح الوالٌات المتحدة فً المنطقة وفً عام 

ضح ان منطقة الخلٌج العربً من االهداف جدٌد هذا االتفاق وتطوٌره بشكل اوتم ت

لخلٌج العربً ٌؤدي الى ع معٌن فً منطقة المرشحة للهجوم االسرائٌلً لخلق وضا

المصالح االمرٌكٌة فً المنطقة وتعزٌز تلك المصالح :  تقوٌة 
(9)

وشتركت اسرائٌل  

ان وفً عهد م فً عهد رٌغ9195فً مبادرة دفاع استراتٌجً وحرب النجوم عام 

ت االدارة االمرٌكٌة على التزاماتها.. بالحفاظ على االمن ظبوش االب حاف

االسرائٌلً 
(1)

ار االمن القومً حتى عكس قول "بٌرنت سكوكووفت " المستش

م رغبة 9110عام من تموز  2االمرٌكً انذاك فً اجتماع عقده المجلس فً 

االمرٌكٌة المطلقة فً حماٌة امن اسرائٌل من هجوم عراقً محتمل الن الوالٌات 

وهذا ٌضر  كذا هجوم ستقف الى جانب الصهاٌنة المتحدة فً حالة حصول ه

ل هنا لكوكروفت" كان الهدف القو" وذلكل بمصالحها مع الدول العربٌة واالسالمٌة 

حرب  االمحدد منذ انتهاء الحرب العراقٌة االٌرانٌة كٌفٌة تمنع العراقٌٌن ان ٌخوضو

ضد اسرائٌل 
(2 )

فً الوالٌات المتحدة على تعزٌز الترابط  ونالصهٌونٌوقد عمل 

االستراتٌجً بٌن الطرفٌن "امرٌكا واسرائٌل" وجعل المصالح االسرائٌلٌة هً 

مصالح امرٌكٌة وبالتالً كان دفاع اسرائٌل عن مصالحها هو دفاع عن مصالح 

امرٌكٌة وتصوٌر العرب والمسلمٌن على انهم العدو الجدٌد الذي حل محل العدو 

الشٌوعً المنهار وستغالل هجمات الحادي عشر من ٌولٌو لخدمة االهداف اعاله 

ٌلً التزاماً امرٌكٌاً قل ان تجد فً ضوء ماتقدم فان الحفاظ على امن الكٌان االسرائ

 لهه نظٌراًمع حلفاء امرٌكا االخرٌن.
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 المطلب الثانً

 

 وتداعٌاتها  2113االمرٌكٌة عام  –الحرب العراقٌة 

 م2111 -م1991العراقٌة من  –العالقات االمرٌكٌة  -اوالً :

 

االٌرانٌة خرج الجٌش العراقً بقدرات عسكرٌة  –بعد انتهاء الحرب العراقٌة       

تؤهله الداء دور عسكري وسٌاسً على صعٌد المنطقة والذي بدوره ٌهدد 

"اسرائٌل" التً تعد الحلٌف االستراتٌجً للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ومع انتهاء 

قطب الحرب الباردة وانهٌار االتحاد السوفٌتً وبروز الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ال

به الرئٌس  االوحد فً الساحة العالمٌة طرحت فكرة النظام الدولً الجدٌد الذي ادلى 

االمرٌكً جورج بوش االب فً خطبه واحادٌثة وتصرٌحاته المتكررة 
(9)

ولعل  

ابرز نتائج هذا االنتصار هو الصعود السرٌع لقٌام اللٌبرالٌة والراس مالٌة التً 

رن على النازٌة والفاشٌة اوالً والشٌوعٌة بعد ذلك اكدت انتصارها مرتٌن فً هذا الق

وقد بدء تحول الفعلً على الصعٌد العالمً نحو تطبٌق اللٌبرالٌة مذهب سٌاسٌاً 

وقتصادٌاً ان المصالح الحٌوٌة االستراتٌجٌة للوالٌات المتحدة تكمن دون خضوع 

ات المتحدة ان منطقة الخلٌج العربً لسٌطرة اي قوة عالمٌة او اقلٌمٌة غٌر الوالٌ

درجة االعتماد االمرٌكً على نفط هذه المنطقة دفع الى ادراك امرٌكا مفاده ان 

القطاع النفط او ارتفاع اسعاره سٌرتب اضراراً فاذحة ومتنوعة على اقتصادٌات 

عالم الشمال 
(1.)

ان العراق منهك اقتصادٌاً بسبب الحرب التً خاضها لمدة  

شكلت معادلة االنتاج النفطً والتحكم بمستوى سنوات" مع اٌران وعلٌه فقد 9"

االسعار واحدة من اهم ادوات الظغط الفاعلة فً مواجهة العراق فكانت الزٌادة 

الواظحة فً معدالت انتاج النفط الكوٌتً واالماراتً وما ترتب علٌها من انخفاض 

اضعاف فً اسعار النفط العالمً قد تسبب بانكماش حاد فً عوائد العراق المالٌة و

قدرات العراق االقتصادٌة وكبح طموحاته تنموٌة وقد تزامنت هذه السٌاسة فً 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة مع ضهور تٌار فً االوساط الغربٌة اثر انتهاء الحرب 

 .االٌرانٌة ٌحذر من مغبة خطر مزدوج –االعراقٌة 
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 ثانٌاً: اسباب الحرب 

لٌس من السهل البحث فً االسباب والمصوغات الحقٌقٌة الحتالل العراق من      

قبل الوالٌات المتحدة , فالبعض تحدث عن اسباب اقتصادٌة واالخر دٌنٌة والبعض 

تحدث عن اعداف عسكرٌة واستراتٌجٌة شاملة,تدخل من بٌن اهداف الوالٌات 

بها من جدٌد , بٌد انه الٌخطأمن ٌظن المتحدة االمرٌكٌة االعادة تهٌئة المنطقة وترتٌ

ان كل هذه االسباب مقنعه نوعا ما واذا حاولنا ان نتبحث عن النتائج المتخلصة من 

االحتالل االمرٌكً للعراق على هذا االساس فان الحرب التً شنتها الوالٌات 

تعود االسباب متعددة مباشرة وغٌر مباشرة . ٌمكن  1002المتحدة على العراق عام 

لقول ان اهم هذه االسباب هو القضاء على النظام العراقً الدكتاتوري )كما ا

توصفه( بدافع نشر الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان وهذا ٌشٌر االن الدٌمقراطٌة 

وحقوق االنسان تمثل اهم البوابات التً دخلت منها الوالٌات المتحدة لتتستر عن 

الخرى ومن بٌنها العراق, اما السبب احتاللها والتدخل فً الشؤون الداخلٌة للدول ا

االخر الحتالل العراق فٌمكن ادراجه انه ٌدخل من بٌن استراتٌجٌة الوالٌات المتحدة 

فتمثل هذه  1009اٌلول  99الرهاب بعد احداث الكونٌة للحرب العالمٌة على ا

الحرب احد اهم االسباب التً اتخذتها الوالٌات المتحدة لتجعل من العراق بؤرة 

لمٌة تكافح فٌه االرهاب الدولً وتستقطبه فٌه والعراق كما هً افغانستان بٌئة عا

قابلة الن تكون ساحة للصراعات والعنف الداخلً المستدام اما الحجج االخرى او 

الذرائع والتً تتعلق بنزع اسلحة الدمار الشامل كاالسلحة النووٌة والصوارٌخ 

جٌة فقد سوقت الوالٌات المتحدة هذه االفكار البالستٌة واالسلحة الكٌمٌاوٌة والباٌلو

لتكسب الراي العام العالمً السٌاسً والقانون الدولً 
(9)

ٌتعلق بمجلس االمن والقوة  

الكبرى االخرى لتسوغ تدخلها المباشر بالعراق من بوابات حفظ امن المنطقة بشكل 

كذبة خاص وحفظ امن والسلم الدولٌٌن بشكل عام , ان هذا السبب هو مجرد 

والقصد منه تأمٌن اسرائٌل وازاله الخطر الذي كان ٌهددها طوال سنوات طوٌلة 

ومن ناحٌة اخرى وبقدر تعلق االمر باالهداف والمسوغات االقتصادٌة االحتالل 

العراق , فعندما نتحدث عن اقتصاد العراقً فأن اول ماٌبادر فً العقل هو النفط 



مٌة وبالتالً التحكم فً رفع وخفض انتاجه  الهمٌته الكبرى فً تحدٌد اسعار العال

 وطرائق بٌعه وشرائه.
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االمرٌكٌة بعد  -االمرٌكٌة للشرق االوسط بعد الحرب العراقٌة ثالثاً : الرؤٌة 

2113 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة حسمت تعاملها مع منطقة الشرق االوسط وفقاً للرؤٌا 

واسقاط نظام صدام  1002ثم  1009االستراتٌجٌة اتضحت معالمها بعد احداث 

لت هذه االستراتجٌة حسٌن ثم تبلورت قبل احداث ماٌسمى الربٌع العربً ومازا

المستقبل وكلما اقتضت المصلحة   ها فًحمستمرة حتى االن بل وسوف تتص

االمرٌكٌة ذلك هذه االستراتٌجٌة التضع فً اعتبارها مصالح الشعوب ودول منطقة 

الشرق االوسط ترتكز فقط على تحقٌق المصالح االمرٌكٌة واالسرائٌلٌة بغض النظر 

ك دول صاحبة الشأن واالستراتٌجٌة االمرٌكٌة تجاه عن مصالح االخرٌن بما فً ذل

االول : تتمثل فً اتخاذ القرار السلٌم –الشرق االوسط تنطلق من مرتكزٌن اثنٌن 

بعد تجربة جمٌع الخٌارات والبدائل او كما ٌقول الزعٌم البرطانً "وستون تشرشل"  

ان )االمرٌكٌٌن ٌفعلون الصحٌح بعد تجربة كل البدائل االخرى ( 
(9)

. المرتكز  

الثانً: ٌعتمد على دور المؤسسات االمنٌة واالستخباراتٌة ومراكز الفكر ولٌس دور 

عسكري مباشر , بعد مرور عدة سنوات على غزو العراق اصبح الشرق االوسط 

تعٌش فً تغٌر مستمر وبغض النظر عن نتائج الحرب الحاصلة فً العراق فقد ادى 

مشهد استراتٌجً المحٌط وقد كان لصدى  الصراع المستمر الى رسم وتكوٌن

الحرب العراقٌة تأثٌرات واسعة فً المنطقة فقد اثارت تلك الحرب على العالقات 

بٌن الدول باالضافة الى الدٌنماكٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة دخل الدول والحسابات 

نظر المتعلقة باالرهابٌٌن والجماعات الشبه عسكرٌة والتحوالت المتعلقة بوجهات ال

العامة حول المصداقٌة االمرٌكٌة وتلك التغٌرات ال تبشر بخٌر فٌما ٌتعلق باالهداف 

الوالٌات المتحدة المتعلقة بالسرق االوسط على المدى الطوٌل 
(1)

ولذلك منهما . 

افضل لٌفٌة استجابة دول الشرق االوسط والفاعلٌٌن من غٌر الدول بشأن اثار 

ٌاسات االامرٌكٌة تستوعً وتحتوي النتائج الحرب ٌكمن ان ٌساهم فً جعل الس

 واالثار السلبٌة للصراح وربما حتى تزٌد من نفوذ االمرٌكً فً المنطقة 
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مجلة الشرق االوسط عبد العزٌز بن عثمان بن صقر , االسترتٌجٌة االمرٌكٌة فً الشرق االوسط :ثوابت ومتغٌرات , -1

 .2115, االمارات,13237,العدد 

فرٌدك وٌري /دالٌا داسكاي /تاثٌر العراق فً الشرق االوسط بعد الحرب العراقٌة , ترجمة مركز الكاشف للمتابعة  -2

 5,ص2111الدراسات االسترتٌجٌة ,مؤسسة وافدللنشر,
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من خالل ماتقدم بدراستنا تبٌن لنا ان معظم االحداث التً حدثت بعد فترة الحرب  

الباردة فقد ادت الى تغٌر فً مفهوم عدم التدخل . وقد تم التوصل الى االستنتاجات 

 -االتٌة :

عدم وجود اي سند قانونً لفكرة التدخل فً القانون الدولً وعلى مدى  -9

 انشاء الدولة القومٌة الحدٌثة . تطور تارٌخ العالقات الدولٌة منذ

كانت هنالك ممارسات وان اختلفت تسمٌتها لكنها كانت تعبر عن واقع  -1

 ومضمون فكرة التدخل والتً تطورت بعد الحرب الباردة .
نتٌجة االنفراد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بالهٌمنة بعد سقوط االتحاد  -2

ق االنسان سالحاً سٌاسٌاً السوفٌتً وانهٌار القطبٌة الثنائٌة اصبحت حقو

 ٌخضع لمعاٌر مزدوجة لتحقٌق مصالحها دون غٌرها.
اصبح التدخل من اجل اغراض انسانٌة او لحماٌة حقوق االقلٌات وسٌلة  -3

االبتزاز والضغوط السٌاسٌة على بعض الدول دون غٌرها على الرغم من 

 الدول.ان مبادئ قانون الدولً فٌه الكثٌر من االلتزامات القنونٌة على 
م فً الوالٌات 1009اٌلول سنة  99تجدر االشارة هنا الى ان احداث  -4

المتحدة اثبتت هشاشة النظام الدولً الجدٌد وهذه االحداث كشفت عن تحول 

 الصراع فً العالقات الدولٌة الى صراع بٌن الدول العظمى .
على كثرة وقوع  1002االمرٌكٌة سنة -كما اكدت الحرب العراقٌة  -5

تحت مسمٌات مختلفة خصوصاً بعد الحرب الباردة مما ادى الى  التدخالت

وقوع اختراقات للقوانٌن الدولٌة ومٌثاق االمم المتحدة تحت مبررات وذرائع 

 مختلفة .

وبذلك فأنه لم ٌعد مبدأعدم التدخل مبدأمانعاً اما تمدد سلطان المجتمع الدجولً 

 فً الشؤون الداخلٌة للدول.



 

 

 

 

 

 

 -جع :المصادر والمرا

 "الكتب"  -: اوالً 

ابراهٌم نافع,افجار سبتمبر بٌن العولمة واالمركة ,مؤسسةاالهرام ,القاهرة ,  -9
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