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 اإلهداء
  

 
 

 ..... تغمده هللا برحمتهإلى أبً

 وتقدٌرا وحبا   أمً ... احتراما  إلى 

 شتعلت كً تضًء دربً ... اخوتًاإلى الشموع التً 

 جنبً ... أصدقائًبإلى كل من وقف 

 

 جهدي ثمرة إلٌهم جمٌعا  اهدي
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 الشكر والتقدٌر
 

انطالقا من قول الرسول الكريم )ص( )من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(، فأني أتقدم بجزيل 

الذي لم يبخل عمي  )رائد صالح عمي(الشكر والتقدير واالمتنان إلى أستاذي الدكتور 

شراف عمى ىذا البحث. فمو مني فائق الشكر  رشاد وا  بجيد ووقت وما قدمو لي من نصح وا 

وعظيم االمتنان... كما أتقدم بالشكر إلى عمادة كمية القانون والعموم السياسية/جامعة ديالى 

 واألساتذة األفاضل الذين ساعدوني في مشواري العممي.

 المكتبة وكل من قدم لي يد العون في إنجاز ىذا البحث. والشكر الى كل العاممين في

 واهلل ولي التوفيق
 

 الباحث                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



35 

 

 المشرف إلرار
 
 
 

 أشيد أف إعداد ىذا البحث الموسـو 

                                                     (                         ) 

قد جرى تحت إشرافي في كمية القانوف والعمـو السياسية/جامعة ديالى وىو جزء مف متطمبات نيؿ 

 شيادة البكالوريوس في القانوف.
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 المحتىياخ

 

 الصفحح المىضىع خ

 أ  اآليح المرآنيح

 ب  االهذاء

 ج  الشكر والتمذير

 2  الممذمح

 1 مثذأ حظر استخذام المىج او التهذيذ تهاماهيح   المثحث األول

 1 مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي المطمب األول

 6 ألمم المتحدةمبدأ حظر استخدام القوة في ميثاق ا المطمب الثاني

 21 التاريخي لمثذأ حظر استخذام المىج التطور الثاني المثحث

 21 االىتمام الدولي لظاىرة القوة وحظر استخداميا المطمب األول 

تطور االىتمام الدولي بمبدأ حظر استخدام القوة بعد مؤتمر فيينا  المطمب الثاني
 21 حتى نياية الحرب العالمية الثانية

 لثالثا لمثحثا
مثذأ حظر استخذام المىج في التطثيك )الحرب على العراق 

 انمىرجا( 1001
12 

 12 مرحمة التحضير لمحرب المطمب األول 

 17 مرحمة ما بعد االحتالل ودور األمم المتحدة المطمب الثاني

 12  الخاتمح

 المصادر
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 لمقدمةا
 بحاجاتو وثيقا ارتباطا فارتبطت اإلنساف، وجود منذ وجدت والطمأنينة السالـ عف البحث رحمة إف
 والنزاعات والحروب الصراعات تاريخ ىو البشرية تاريخ كاف ولما البقاء، أجؿ مف صراعو في الضرورية
ف األخيرة ىذه فإف المسمحة،  وعمى وسالمتو، اإلنساف عمى داءاعت تشكؿ فيي وتسمياتيا، مبرراتيا اختمفت وا 

 .الحضاري وتراثو والفكرية الروحية قيمتو

 أىمية البحثأوال، 

، بؿ مقتصرا عمى النزاعات والحروباالتصاؿ بيف الشعوب القديمة لـ يكف مف كوف  أىمية بحثنا ىذاتكمف 
وعمى وجود بعض قواعد  قياـ عالقات دولية في العصور القديمةو كانت ىناؾ بيف الكثير منيا عالقات سممية 

  .كانت تخضع ليا ىذه العالقات

 ينطمؽ المجتمعات بيف عالقات وجود وألف الدوؿ، بيف والترابط والتضافر لمتعاوف الداعي ىو دائما األمف كافو 
 الستخداـ حقيقي حظر وجود ظؿ في إال يتجسد أف يمكف ال ما ىذا فإف لتحقيقو، والطموح باألمف اإلحساس مف
 . الدولية العالقات في القوة

 مشكمة البحثثانيا، 

 تتحكـ التي الدوافع أىـ أحد يعد بؿ وأفراد، جماعات الشعوب الستقرار الجوىرية األسس أحد األمفالسمـ و  يعد
 باألمرولـ يكف ذلؾ  الدولية العالقات في القوة استخداـ لذلؾ كاف ال بد مف تقييد والمجتمعات، األفراد سموؾ في

 دقة وعدـ لؾ التعميـوكذ لو، الناظمة الدولية والمواثيؽ الصكوؾ يعتري الذي الغموض أماـ سيما الييف،
 كثيرة أحياف في جسدتيا متباينة، وتفسيرات مختمفة تأويالت أماـ واسعا المجاؿ فتح شأنو مف ما مصطمحات،ال

 ، وىذا ما يدفعنا الى طرح األسئمة التالية:الدوؿ اتيسموك

 ـ القوة في العالقات الدولية؟ماذ ا يقصد بمفيو -ٔ

 كيؼ تعامؿ القانوف الدولي مع مبدأ استخداـ القوة في العالقات الدولية؟-ٕ

 ما ىو المقصود بمبدأ حظر استخداـ القوة الوارد في ميثاؽ األمـ المتحدة؟-ٖ

 كيؼ تعاممت الدوؿ مع ىذا المبدأ في الممارسة؟ وىؿ يتناقض ذلؾ مع ما ورد في الميثاؽ؟-ٗ

 

 فرضية البحث:لثا، ثا

مف خالؿ المؤتمرات والمعاىدات  ظيـ الدولي او ما عرؼ بقواعد القانوف الدولي التقميديناف ظيور قواعد الت
، ىيئة مؤتمر فيينا، وعصبة األمـمعاىدة وستفاليا، ) الدولية التي عقدت قبؿ وخالؿ وبعد القرف التاسع عشر
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القواعد ممزمة لمدوؿ التي اقرتيا، ولكف واقع النظاـ الدولي فرض تغييرا ، يفترض اف ىذه (األمـ المتحدة....
مستمرا في ىذه القواعد الناظمة لمعالقات الدولية ولعؿ اىـ ىذه القواعد او المبادئ ىو مبدأ حظر استخداـ القوة 

مع مصالحيا  أو  ، والفرضية األساس ىي مدى التزاـ الدوؿ بيذه المبادئ في حاؿ تعارضتفي العالقات الدولية
 حّدت مف توجياتيا ومدى تأثير ذلؾ عمى تمؾ المبادئ.

 أىداف البحث:رابعا، 

 ييدؼ ىذا البحث الى:

 تأصيؿ مفاىيمي لمبدأ حظر استخداـ القوة.-ٔ

 معرفة التطور التاريخي لمبدأ حظر استخداـ القوة. -ٕ

 (ٖٕٓٓ عرض انموذج تطبيقي حديث لمبدأ حظر استخداـ القوة )حرب العراؽ-ٖ
 منيجية البحث:خامسا، 

في  والتيديد بيا سنعتمد في بحثنا ىذا المنيج التاريخي في محاولة تأصيؿ مفاىيمي لمبدأ حظر استخداـ القوة
منذ بداية تبمورىا مع العالقات الدولية ومف ثـ نستخدـ المنيج التحميمي لمحاولة فيـ القواعد الناظمة ليذا المبدأ 

لنصؿ الى تحميؿ القواعد التي نص عمييا  ٜٜٔٔالى جيود عصبة األمـ المتحدة عاـ  ٘ٔٛٔمؤتمر فيينا عاـ 
 وسنستخدـ ىذيف المنيجيف معا في عرضنا لألنموذج التطبيقي. .ٜ٘ٗٔميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة عاـ 

 سادسا، ىيكمية البحث:

 سنقسـ بحثنا ىذا الى  ثالثة مباحث:

أي في القانوف الدولي العاـ في اطاره العاـ  القوة أو التيديد بيا مبدأ حظر استخداـالمبحث األوؿ سيضع -ٔ
 وتبموره في ميثاؽ األمـ المتحدة.

الى نياية الحرب  وصوال يذا المبدأاو التطور واالىتماـ التاريخي ب المبحث الثاني يتناوؿ المراحؿ التاريخية-ٕ 
 ، ٜ٘ٗٔالعالمية الثانية عاـ 

وذج تطبيقي لمبدأ حظر استخداـ القوة والتيديد بيا في العالقات الدولية وىو المبحث الثالث ويبحث في نم-ٖ
 .  ٖٕٓٓحرب العراؽ عاـ 

 
 األولالمبحث 

 لمبدأ حظر استخدام القوة او التيديد بيا يتأصيل مفاىيم
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قواعد كانت تخضع ليا العمى قياـ عالقات دولية في العصور القديمة وعمى وجود بعض  يشيد التاريخ
 النزاعات لـ تكف الطريقة الوحيدة لمعالجة ولكنيااستخداـ القوة ىو أساس العالقات الدولية، . وكاف ىذه العالقات

عرفت و ، اوحاولت األدياف وضع حد لي ،بيف الشعوب القديمة، بؿ كانت ىناؾ بيف الكثير منيا عالقات سممية
في القانوف الدولي  اوضع قيود عمييبدأ المجتمع الدولي بثـ سممية لحؿ ىذه النزاعات منذ القدـ. االنسانية وسائؿ 

مبدأ حظر استخداـ القوة في العالقات الدولية ولقد تطور ىذا المبدأ حثيثًا في واصطمح عمى تسميتو بالتقميدي، 
وصواًل إلى التحريـ شبو المطمؽ لو في ميثاؽ  ،و رويدًا رويدًا عمى مدى التاريخدعائم وتبمورتالقانوف الدولي 
 د مف أكثر المبادئ التي تأثرت وال تزاؿ بطبيعة النظاـ الدولي وميزاف القوى السائد فيو. ويع األمـ المتحدة

 مثذأ حظر استخذام المىج في المانىن الذولي العام -ول األمطلة ال

 والتجمعات القبائؿ بيف استعماال األكثر الوسيمة ىي القديمة، المجتمعات في السالحالقوة و  لغة كانت لقد
 التميز في البشرية التجمعات أولى بدء منذ ولعمو بينيا، تنشأ التي والنزاعات الخالفات لحؿ خرىاأل السياسية

 تعدو لـ القواعد ىذه أف غير ،حربا أو سمما التجمعات ىذه عالقات تنظـ قواعد إلى الحاجة ظيرت بعضيا، عف
 لـ أنيا عدا لمحروب، المنظمة القواعد بعض إلى إضافة العسكرية، التحالفات السالـ، اتفاقيات تنظـ قواعد كونيا
 .(ٔ)البعض ببعضيا الشعوب ىذه عالقات عمى الغالبة السمة ىي الحروب ظمت إذ الديمومة، بطابع تتسـ

وه أف القوة ىي الوسيمة والغاية النياية التي تعمؿ الدولة لموصوؿ ايرى كؿ مف ميكافيمي وىوبز ومورغنث
 . إلييا في مجاؿ العالقات الدولية

لقد بمور عمماء الجيوبولتيكا مفيـو القوة وكأنو مرادؼ لمفيوـ السيطرة فمقد بيف راتزؿ بأف الدولة كائف 
حي يحتاج إلى النمو والتطور حتى لو كاف عف طريؽ القوة. ويعتبر عمماء السياسة أف مفيـو القوى ىو المفيـو 

اإلجتماعية كميا ومف ناحية أخرى فإف السياسة  الرئيسي في عمـ السياسة بؿ ومف المفاىيـ الرئيسية في العموـ
 ترتبط بشكؿ وثيؽ مع القوى . كما أف البحث عف القوة يميز السياسة عف األنواع األخرى مف النشاط اإلنساني

(ٕ)  . 
تعتبر قوة الدولة مف العوامؿ التي يعمؽ عمييا أىمية خاصة في ميداف العالقات الدولية، وذلؾ بالنظر و 

القوة ىي التي ترسـ أبعاد الدور، الذي تقوـ بو الدولة في المجتمع الدولي وتحدد إطار عالقاتيا إلى أف ىذه 
ويرى سبيكماف أف القوة تعني البقاء عمى قيد الحياة والقدرة عمى فرض إرادة  (ٖ) بالقوى الخارجية في البيئة الدولية

مكانية إجبار الشخص عمى اآلخريف والمقدرة أيضًا عمى إمالء ىذه اإلرادة عم ى أولئؾ الذيف ال قوة ليـ وا 
  . (ٗ)   اآلخريف ذوي القوة األقؿ عمى تقديـ تنازالت

                                                 

 .٘ ص ،ٕٜٚٔ القاىرة، العربية، النيضة دار الدولية، المنظمات ، شيابمفيد ينظر: .ٔ))
 . ٘ٚ ص ، ـٜٔٛٔ ، دمشؽ  ، العسكرية الدراسات ركزم ، الحرب طبيعة حوؿ ، اليدر ولياف.ٕ))
 . ٖٙٔ، ص  ٜٚٛٔ، ذات السالسؿ لمطباعة والنشر ، الكويت ،  ٘براىيـ صبري مقمد ، العالقات السياسية الدولية ، ط ا.ٖ))
 . ٔ ص ، ـٜٜٓٔ ، المسمحة لمقوات والنشر المطبوعات إدارة ، القاىرة ، الشاممة القوة حساب ، العسكرية البحوث ىيئة.ٗ))

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=8181
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=8181
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درج ممارسة القوة بيف التأثير بالطرؽ الدبموماسية مف جية وبيف أسموب اإلجبار والقسر مف جية ثانية، وأف نتو 
بالطرؽ السممية، ويعتمد السعي وراء القوة المجوء إلى القوة وىو في الحقيقة الوصوؿ إلى مرحمة العجز عف الحؿ 

عمى المػوارد المتاحة مف أجؿ تنفيذ سياسة الدولة معتمديف عمى دفع ىذه القوة إلى حدىا األقصى مف خالؿ 
 . (ٔ)   نوعية الدبموماسية التي تترجـ الموارد القومية إلى قوة قومية

كانت مشروعة أـ غير مشروعة، ومف خالليا يمكف في العالقات الدولية تتوزع مجموعة مف الممارسات سواء و 
  .تحديد مظاىر ىذا االستخداـ ولكف ىذه المظاىر تختمؼ وتتنوع حسب ما تقتضيو األحداث الدولية 

األساليب الرئيسية التي استخدمتيا الدوؿ الستعماؿ القوة في  مفكاف التدخؿ ، و التدخؿوتشمؿ ىذه الممارسات 
دـ، وشيد مفيوـ ىذه الفكرة تطورا كبيرا بموجب الحمؼ األوروبي المقدس، ثـ تطورت عالقاتيا الدولية منذ الق

األفكار المتعمقة بو إلى أف أصبح مظيرا غير مشروع مف مظاىر استخداـ القوة في العصر الحالي الراىف ويرى 
 اند أف الالالبعض أف أحسف طريقة لتعريؼ التدخؿ ىي مف خالؿ تعريؼ عدـ التدخؿ، وفي ىذا يقوؿ تالير 

 (ٕ) تدخؿ كممة تعني ما يعنيو التدخؿ.
وأما كوست فيحاوؿ تقديـ تعريؼ أسيؿ لمتدخؿ حيث يقوؿ تدخؿ دولة في شؤوف دولة أخرى ييدؼ إرادتيا 

 عمييا، سواء كاف اليدؼ إنسانيا أو غير إنساني.
بدادية وبقصد اإلبقاء عمى ويرى محمد طمعت الغنيمي أف التدخؿ ىو تعرض دولة لشؤوف دولة أخرى بطريقة است

 (ٖ) األمور الراىنة لألشياء أو تغييرىا.
وأما كوريفيف فيرى أف التدخؿ ىو إخالؿ دولة لسمطتيا محؿ دولة أخرى بقصد تحقيؽ أثر قانوني ال تستطيع 

ومة دوؿ أخرى بقية إرغاميا عمى القياـ بما تريد تحقيقو فإذا قابمت السمطة المحمية محاوالت التدخؿ بالمقا
 المسمحة انقمب الوضع إلى الحرب.

ويرى الدكتور فرتز غروب أنو مف الصعب وضع تعريؼ لمتدخؿ مستندا إلى نفيو في محاولة لوضع تعريؼ 
لمحرب ولكف عمى الرغـ مف صعوبة وضع تعريؼ مانع وجامع البد مف محاولة جادة في ىذا السبيؿ. وأحسف 

ذا التعريؼ ومناقشتو، ثـ محاولة وضع التعريؼ المطموب كما أف وسيمة لتحقيؽ ذلؾ ىو وضع اإلطار العاـ لي
أورس شفارتز ىو أوؿ مف وضع أوؿ معالـ ىذا اإلطار العاـ ىي أف الغاية مف التدخؿ تكوف المحافظة مف 
وجية نظر التدخؿ عمى األقؿ، عمى الوضع القائـ، سواء كاف مف الناحية السياسية أو القانونية، وثانيا ميزاف 

ى بيف الطرؼ المتدخؿ والطرؼ اآلخر بشكؿ واضح في صالح األوؿ إذ ال يعقؿ أف يتدخؿ طرؼ ضعيؼ القو 
                                                 

ـ ، ص ٜٙٚٔبد الرازؽ حسيف ، الجغرافيػة السياسيػة مع التركيز عمى المفاىيػـ الجيوبولتيكية ، بغداد ، مطبعة أسور ، ع.ٔ))
ٕٖ٘– ٕٖٙ.  

، كمية سمير عبد العزيز المزغني : "النزاعات المسمحة في القانوف الدولي وطبيعة الحرب المبنانية"، رسالة ماجيستير في القانوف.ٕ))
 .ٕٕٔ-ٖٕٔ، ص : ٜٛٚٔالقانوف والسياسة جامعة بغداد 

، ٕٜٛٔعالء الديف مكي خماس : "استخداـ القوة في القانوف الدولي"، رسالة الماجيستير، كمية القانوف والسياسية بغداد سنة .ٖ))
 .ٜٔٔص : 
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ال واحة الحرب، وثالثا فإف التدخؿ ىو عمؿ محدود بالوقت وبالوسائؿ ويمارس ضمف  في شؤوف طرؼ قوي وا 
 سياؽ العالقات العامة األخرى.

المعنية بو أـ ال، وذلؾ ألنو موجو لمتأثير عمى البناء  وأخيرا فإف التدخؿ يقع سواء كاف بدعوى مف قبؿ الجية
  (ٔ) السياسي واالجتماعي لمجية األخرى.

وىكذا فإف التدخؿ ىو موقؼ أو كحؿ دو مدة تقوـ بواسطتو دولة أو منظمة دولية أو مجموعة مف الدوؿ بتجاوز 
و مجموعة مف الدوؿ في سبيؿ إجبارىا أطراؼ العالقة القائمة المتعارؼ عمييا. وتحاوؿ فرض إرادتيا عمى دولة أ

 عمى القياـ بعمؿ ما، أو اتخاذ موقؼ معيف سواء كاف سياسيا أو معنويا أو قانونيا.
إف ىذه التعاريؼ أعاله تعالج موضوع التدخؿ بناء عمى دعوة الطرؼ اآلخر حيث ال توجد في ىذه الحالة فرض 

وـ التدخؿ وتصبح مساعدة أو تعاوف أو تنفيذ معاىدة أو لإلرادة مف جانب آخر وبذلؾ تخرج ىذه الحالة مف مفي
 بناء عمى التزاـ بموجب التحالؼ وما شاكؿ ذلؾ.

ىذا ويميؿ البعض إلى توسيع مفيـو التدخؿ بحيث يشمؿ صورا كثيرة جدا في صور العالقات بينما يميؿ 
وؿ وليس بيف األفراد واألحزاب البعض اآلخر إلعطاءه مفيوما أضيؽ والتدخؿ ينطبؽ فقط عمى العالقات بيف الد

ذا ما حدت التدخؿ مف قبؿ  والجماعات السياسية أو المنظمات أو الجماعات الخاصة أو بيف الدوؿ، وا 
مجموعات ال عالقة بيا مع الدوؿ المتيمة بالتدخؿ ويتمثؿ ذلؾ في أعماؿ التسمؿ وأعماؿ التخريب وحركات 

 عالقة مع الدوؿ األجنبية قبؿ إمكاف وصؼ العمؿ بأنو تدخؿ.العصابات فمف الضروري معرفة وجود مثؿ ىذه ال
(ٕ) 
غالبا ما تكوف الغايات المعمنة لمتدخؿ غايات نبيمة وأىداؼ عميا تتذرع بيا الدولة المتداخمة، فقد يكوف ذلؾ و 

 بشكؿ نشر إديولوجية معينة أو عقيدة دينية معينة أو الحفاظ عمى الوضع القائـ ضد االضطرابات والفوضى
الديانة المسيحية   الذي عقد باالستناد عمى  (ٖ) حمؼ المقدس،الويمكف لمباحث أف يجد أسس تمؾ األفكار في 

لمتدخؿ ضد الحركات الثورية التي كانت تجتاح أوربا في بداية القرف التاسع عشر. ولقد بقيت فكرة التدخؿ 
ندثاره، فقد اعتبرت ىذه الدوؿ نفسيا موجودة لدى الدوؿ األوربية حتى بعد زواؿ أسباب قياـ الحمؼ الم قدس وا 

نسانية في العالـ وأف الديانة والحضارة المسيحية  ٛٗٛٔعند القدـ والسيما بعد سنة  ألنيا الدوؿ األكثر تحضرا وا 
يجب أف تسود العالـ وعمى ىذا فإف التدخؿ في سبيؿ نشر ىذه الديانة والحضارة والثقافة كاف ىدفا ساميا يجب 

و مما زاد في ذلؾ االعتقاد ضعؼ وىزاؿ الدولة العثمانية وطمع الدولة األوربية في استعادة المناطؽ االلتزاـ ب
 (ٗ) األوربية التي كانت تحت سيطرتيا مثؿ اليوناف وبمغاريا وصربيا عمى أساس مساعدة سكانيا المسيحييف.

                                                 

 .ٕٓٔص ، مصدر سبؽ ذكره،عالء الديف مكي خماس .ٔ))
 .ٕٔٔص   در سبؽ ذكره،،مصعالء الديف مكي خماس .ٕ))
نقال عف : محمد وليد سكاؼ، حؽ استخداـ القوة ودوره  بيف روسيا والنمسا وبروسيا وبريطانيا. ٘ٔٛٔالحمؼ المقدس عقد سنة .ٖ))

 .ٜٕٓٓ/ٕ/ٖفي العالقات الدولية، المجنة العربية لحقوؽ االنساف، 
 مصدر سبؽ ذكره.محمد وليد سكاؼ،  .ٗ))
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عمى حياة المواطنيف األجانب، كما  وقد كاف التدخؿ أيضا يتـ أحيانا مف أجؿ الحفاظ عمى الييبة الوطنية أو
عندما أرسمت الدوؿ العربية قوات عسكرية لمحفاظ عمى سفارتيا ىناؾ مف الثورة  ٜٓٓٔحدث في الصيف عاـ 

التي نشبت في الصيف بعد إنقساـ العالـ إلى معسكريف، فقد أصبح لكؿ معسكر أىدافو ومبرراتو الخاصة 
اؼ التدخؿ المشروع ىو نشر الديمقراطية والحرية وحؽ تقرير المصير لمتدخؿ، فالمعسكر الرأسمالي يرى أف أىد

بينما يضيؼ المعسكر االشتراكي لذلؾ نشر الشيوعية واألفكار الماركسية المينينية وتشجيع الثورات التحررية 
صمحتو ومكافحة الثورات المضادة إال أف الواقع الذي نممسو اليـو يرينا أف كال مف المعسكريف يحاوؿ تحقيؽ م

  (ٔ) الذاتية وراء التستر بيذه القيـ واألىداؼ المعمنة.
إف الحجج واألسانيد القانونية التي يبدييا مؤيدو التدخؿ اإلنساني تغض الطرؼ عف حقيقة الممارسة الدولية 

ىا والموقؼ الفعمي لمختمؼ الصكوؾ الدولية المتعمقة باستخداـ القوة يضاؼ إلى ذلؾ أف نظرية التدخؿ وأسانيد
الدائمة ليا تقرأ القواعد والمبادئ الدولية المعموؿ بيا قرأت مجزأة وانتقائية، فتقييـ استخداـ القوة بشكؿ منفرد 
ألغراض إنسانية ال يتـ إال مف خالؿ الموازنة بينو وبيف عدد مف المبادئ األساسية المستقرة في القانوف الدولي 

لمدوؿ، مبدأ وجوب تسوية النزاعات الدولية سمميا ومبدأ تحريـ وحدة مثؿ مبدأ تحريـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية 
 (ٕ) أراضي الدولة واستقالليا السياسي.

 
 

 المطمب الثاني
 مبدأ حظر استخدام القوة في ميثاق األمم المتحدة

مـ الحرب والمجوء إلى استخداـ القوة في العالقات الدولية، ف جاء ميثاؽ األمـ المتحدة ليكمؿ مراحؿ حظر
ر حظجاء و تكف المعاىدات والوثائؽ الدولية التي صدرت قبمو كافية لتجنب العالـ خطر حرب عالمية أخرى، 

وبذلؾ تكوف األمـ المتحدة قد تمكنت ألوؿ مرة مف تحقيؽ خطوة  واضحا،استخداـ القوة في ميثاؽ األمـ المتحدة 
 .حرب حؽ المجوء إلى استخداـ القوة أو المف إيجابية بتجريد الدوؿ 

 اإلطار العام لتحريم استخدام القوة في العالقات الدولية أوال،
يجاد تعريؼ قانوني ليا وذلؾ  أف واضعي ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يجدوا ضرورة لمنص عمى تحريـ الحروب وا 

يموج ك-نتيجة لما استقر عميو العرؼ والقانوف الدولي وعدـ شرعية الحروب في حينو وكما جاء في ميثاؽ برايند
بؿ إنيـ ذىبوا أبعد مف ىذا حيث حرموا استخداـ القوة أو التيديد بيا في العالقات الدولية، وعارضوا كؿ إجراء 

                                                 

 .ٙ٘ص  ،ٖٕٓٓ لمنشر وائؿ دار عماف ،"اإلنساني التدخؿ حؽ: " الجنحي غساف.ٔ))
 .ٚ٘، ص  ، المصدر نفسوغساف الجنحي.ٕ))
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ؽ شامال لمحرب بمفيوميا مف شأنو تيديد السمـ أو اإلخالؿ بو، واعتبروا تحريـ استخداـ القوة الوارد في الميثا
  (ٔ) .القانوني
 العالقات الدوليةتحريم استخدام القوة في  ثانيا،

تنص المادة الثانية الفقرة الرابعة مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو: "يمتنع أعضاء الييئة جميعا في 
عالقاتيـ الدولية عف التيديد باستعماؿ القوة أوب استخداميا ضد سالمة األراضي أو االستقالؿ السياسي ألية 

  (ٕ) تحدة".دولة أـ عمى وجو آخر ال يتفؽ ومقاصد األمـ الم
، كما أثير نقاش حوؿ مجاؿ استخداـ ٗالفقرة  ٕإال أنو أثير نقاش حوؿ دالالت مفيوـ القوة الواردة في المادة 

القوة في نطاؽ نفس المادة، وربطيا بالدولة دوف سواىا مف األشكاؿ التنظيمية األخرى مف خالؿ لفظ عالقاتيـ 
خرج التنظيمات غير المتوفرة عمى مقومات الدولة "األرض، الدولية ولفظ الدولة في نص المادة، وىو ما ي

الشعب، السمطة السياسية" وخاصة الحركات التحررية الوطنية، التي تسعى لمرقي لمستوى الدولة المستقمة عبر 
ممارسة الشعوب لحقيا في   ممارسة شعبيا لحقو في تقرير المصير. وىكذا ال يعتبر استعماؿ القوة في حالة

مف الميثاؽ، ويعتبر عدـ احتراـ ىذا المبدأ بمثابة عدواف يمنح  ٗالفقرة  ٕمصير محرما وفقا لروح المادة تقرير ال
فييا لمدولة المتعرضة لو الحؽ في رده في إطار الدفاع الشرعي لمدولة إلى أف يتدخؿ مجمس األمف الدولي ليتخذ 

  (ٖ) .مة لحفظ السمـ واألمف الدولييفالتدابير الالز 
مف الميثاؽ وبيف القائميف  ٗ/ٕكما أنو تفاقـ الخالؼ بيف القائميف بمطابقة تحريـ استخداـ القوة الوارد في المادة 

رية باقتصاره عمى مظير مف مظاىر استخداـ القوة فحسب بشأف فجوى حمؼ شماؿ األطمس ناتو لمقوة العسك
ضد يوغوسالفيا لتسوية النزاع، استخداـ القوة لغير ىذه الغاية أمرا شرعيا ؟ فيجوز بالنتيجة استخداـ القوة حيثما 

   (ٗ)لـ يكف الغرض اإلحاطة بالحكومة أو احتالؿ اإلقميـ التابع لمدولة أو تفتيتو.
 أساس مبدأ حظر استخدام القوة في ميثاق األمم المتحدة:ثالثا،

)يمتنع أعضاء  (٘) (ٗ/ٕ) القانوني الصريح لمبدأ حظر استخداـ القوة في ميثاؽ األمـ المتحدة المادةإف السند 
الييئة عف التيديد باستخداـ القوة أو استخداميا ضد سالمة األراضي أو االستقالؿ السياسي ألية دولة أو عمى 

 أي وجو آخر ال يتفؽ ومقاصد األمـ المتحدة.
المواد التي تشير ضمًنا أو بطريؽ المخالفة إلى حظر استخداـ القوة في العالقات ويوجد في الميثاؽ بعض 

)حفظ السمـ واألمف الدولييف وتحقيًقا ليذه الغاية تتخذ الييئة التدابير المشتركة  ى( عمٔ/ٔالدولية فمثاًل نصت )
زالتيا.   الفعالة لمنع األسباب التي تيدد السمـ وا 

                                                 

 ،بغداد ،السياسيةالعمـو كمية القانوف و  غير منشورة، "استخداـ القوة في القانوف الدولي"، رسالة الماجيستير، ،عالء الديف مكي خماس .ٔ))
 .٘ٙ، ص ٕٜٛٔ

 ميثاؽ األمـ المتحدة.انظر: المادة الثانية مف .ٕ))
 . ٕٙٓٓ/ٙ/ٚ، ٗٛ٘ٔ"ماذا عف ما يسمى باإلرىاب الدولي"، الحوار المتمدف، العدد  ،عبد اهلل أسبري.ٖ))

 .ٜٔ-ٛٔ، ص : مصدر سبؽ ذكرهمحمد خميؿ الموسى : .ٗ))

 ميثاؽ األمـ المتحدة.المادة الثانية مف  :انظر.٘))
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فقد أوضحت ىذه الفقرة بأف حفظ السمـ واألمف الدولييف مف أىـ أىداؼ األمـ المتحدة مما يعنى بطريؽ المخالفة 
( وتنص ٖ/ٕ، وتؤكد ذلؾ )(ٔ)أف نبذ استخداـ القوة في العالقات الدولية يعد أيًضا مف أىـ أىداؼ األمـ المتحدة

ئؿ السممية عمى وجو ال يجعؿ السمـ واألمف والعدؿ )يفض جميع أعضاء الييئة منازعاتيـ الدولية بالوسا ىعم
  (ٕ) .الدولي عرضة لمخطر
( الخاص بالتسوية السممية لممنازعات ٖ/ٕ( مف الميثاؽ فيما مكمالف لنص )ٖٚو  ٖٖأما نص المادتيف )

إلييا لحؿ ( مف الميثاؽ توضح طرؽ التسوية السممية التي يمكف لألطراؼ المتنازعة أف تمجأ ٖٖالدولية فالمادة )
  (ٖ) .المنازعات القائمة بينيـ

( مف الميثاؽ، فإنيا تجعؿ لمجمس األمف دوًرا في تسوية المنازعات الدولية في حالة فشؿ التسوية ٖٚأما المادة )
( عمى الكيفية التي ٖٚو  ٖٖتنص المادتيف ) ( سالفة الذكرٖٖمف خالؿ الطرؽ السابقة التي وردت في المادة )

( بشأف التسوية السممية لممنازعات الدولية، والذي يعتبر تطبيقو نتيجة حتمية ٖ/ٕنص المادة ) يتـ بيا تطبيؽ
  (ٗ) .اللتزاـ الدوؿ بعدـ المجوء لمقوة أو التيديد بيا في عالقاتيـ الدولية

 
 (:2/4المقصود بالقوة المحظورة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية )مرابعا، 

ى أف: )يمتنع أعضاء الييئة جميعيا في عالقاتيـ الدولية عف التيديد باستعماؿ القوة أو ( عمٗ/ٕنصت المادة )
استخداميا ضد سالمة األراضي أو االستقالؿ السياسي ألية دولة أو عمى أي وجو آخر ال يتفؽ ومقاصد األمـ 

 المتحدة(.
  (٘) ( ، أف الدوؿ يحظر عمييا ما يمي:ٗ/ٕيمكننا أف نستخمص مف نص المادة )

 ػ التيديد بالقوة أي مجرد التيديد بيا. ٔ
 ػ استخداـ القوة الفعمية ضد: ٕ

 أ ػ السالمة اإلقميمية.
 ب ػ االستقالؿ السياسي لدولة عضو مف أعضاء المنظمة.

 ج ػ استخداـ القوة عمى نحو ال يتفؽ مع أىداؼ األمـ المتحدة.
 ( لصعوبة إثباتيا.ٗ/ٕر بالمادة )ـ/ال يشترط توافر نية عدوانية مف الدولة حتى تنتيؾ الحظ

                                                 

 حدة.المادة األولى مف ميثاؽ األمـ المت :انظر.ٔ))
 المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة. :انظر.ٕ))
 .المتحدة األمـ ميثاؽ مف ٖٚ-ٖٖ المواد انظر:.ٖ))
 .المتحدة األمـ ميثاؽ مف ٖٚ-ٖٖالمواد  :انظر.ٗ))
 انظر: المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة..٘))
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( مف حيث ٗ/ٕوقد ثار خالؼ في الفقو والعمؿ الدولييف حوؿ تفسير معنى كممة "القوة" الواردة في نص المادة )
أنيا تنصرؼ فقط إلى القوة المسمحة أـ تمتد فتشمؿ الضغوط االقتصادية والسياسية أيًضا، وىناؾ اتجاىيف 

 رئيسييف:
 لتفسـير الواسـع:االتجـاه األول: ا

( مف الميثاؽ يشمؿ القوة المسمحة وغير ٗ/ٕيرى ىذا االتجاه أف اصطالح " القوة " الذي ورد في المادة )
وقد أستند أنصار ىذا الرأي إلى األسانيد ، المسمحة، بحيث تشمؿ الضغوط السياسية واالقتصادية والدبموماسية

 التالية:
المحظورة لمقوة، بؿ بينت أنيا تمؾ الموجية ضد سالمة األراضي أو ( لـ تحصر الصور ٗ/ٕػ أف المادة ) ٔ

االستقالؿ السياسي ألية دولة والتي ال تتفؽ مع مقاصد األمـ المتحدة وليست القوة المسمحة وحدىا ىي التي مف 
ة شأنيا حدوث ذلؾ، بؿ إف ممارسة الضغوط السياسية واالقتصادية ضد دولة معينة قد يؤدى إلى ذات النتيج

  (ٔ) وبطريقة واضحة .
( مف الميثاؽ المتيف تتحدثاف عف ٕٗ، ٔٗػ يستند أنصار ىذا االتجاه أيًضا إلى القياس عمى أحكاـ المادتيف ) ٕ

التدابير العسكرية وغير العسكرية التي يجوز لمجمس األمف اتخاذىا، حيث يتمخص منيما أف استخداـ التدابير 
  (ٕ) لقوة .االقتصادية ىو أحدى صور استخداـ ا

ػ ويستندوف أيًضا إلى الوثائؽ الدولية الصادرة عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة التي تشجب التدخؿ وممارسة  ٖ
الضغوط السياسية واالقتصادية في العالقات الدولية باعتبارىا مفسرة لكثير مف نصوص الميثاؽ وعمى سبيؿ 

 :المثاؿ نشير إلى
ـ والمعروؼ باسـ إعالف عدـ جواز التدخؿ في الشئوف الداخمية ٜ٘ٙٔ/ٕٔ/ٖٔ( في ٖٕٔٔأ ػ القرار رقـ )

  (ٖ) ( مف ىذا القرار.ٕلمدولة وحماية استقالليا وسيادتيا )ـ/
ـ الخاص بإعػالف مبادىء القانوف الدولي المتعمقة بالعالقات الودية ٜٓٚٔ( لسنة ٕٕ٘ٙب ػ القرار رقـ )

  (ٗ) المتحدة. والتعاوف بيف الدوؿ وفًقا لميثاؽ األمـ
عائد إلى أف واضعي الميثاؽ قد   بدال مف لفظ " العنؼ "  ( مف الميثاؽ استعممت لفظ القوةٗ/ٕأف المادة ) .ٗ

 .أرادوا وأف يشمموا بالحظر القوة المسمحة ووسائؿ القير األخرى
 
 

 االتجـاه الثاني: التفسـير الضيـق:
                                                 

 انظر المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة..ٔ))
 .المتحدة األمـ ميثاؽ مف ٕٗو ٔٗمادتيف ال انظر.ٕ))
((ٖ.http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp 
((ٗ.http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp 
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ؼ إلى القوة المسمحة وال يتجاوزىا لكي يشمؿ الضغوط السياسة يرى أنصار ىذا االتجاه أف المقصود بالقوة ينصر 
  (ٔ) واالقتصادية . ويستند أنصار ىذا االتجاه إلى:

( يجب أف يكوف عمى ضوء ديباجة الميثاؽ والنصوص األخرى وقد نصت الديباجة ٗ/ٕػ أف تفسير المادة ) ٔ
( عمى أنو )إذا أقرر مجمس ٗٗنصت المادة )عمى "منع استخداـ القوة المسمحة إال لألغراض المشتركة" كما 

األمف استخداـ القوة فإنو قبؿ أف يطمب مف عضو غير ممثؿ فيو تقديـ القوات المسمحة( فمضموف ىذه المادة 
يفيد أف لفظ القوة الوارد في الميثاؽ إنما يقصد بو القوة المسمحة، وال ينصرؼ إطالقا إلى ما يسمى بالعدواف 

ف كانت ىذه التدابير تمثؿ تيديًدا لمسمـ الدولي تقع تحت طائمة المادة االقتصادي أو العدو  اف األيديولوجي، وا 
 ( مف الميثاؽ.ٜٖ)
( مف الميثاؽ تؤكد أف مراد واضعي الميثاؽ مف لفظ القوة ىو القوة ٗ/ٕػ أف األعماؿ التحضيرية لممادة ) ٕ

 المسمحة.
ىذه المادة، االقتراح الذي تقدمت بو البرازيؿ في  ػ كاف مف بيف االقتراحات التي عرضت بخصوص صياغة ٖ

مؤتمر ساف فرانسيسكو وييدؼ إلى اعتبار إجراءات الضغط االقتصادي مف قبيؿ االستخداـ غير المشروع لمقوة 
  (ٕ) ورفض ىذا االقتراح.

 ذىبت كما دولية،ال في عالقاتيـ القوة استخداـ بعدـ االلتزاـ األعضاء الدوؿ عمى المادة ىذه فرضت فقد ثـ ومف
 استخداـ مشروعية عدـ مبدأ معو أصبح فقط، بشكؿ باستخداميا التيديد مجرد منعت حيف ذلؾ مف أبعد إلى
 .عمييا والمستقر الثابتة العاـ الدولي قواعد القانوف مف باستخداميا، التيديد أو القوة
 المقصود أف ويعتقد البعض إلييا، تشير التي القوة مفيوـ تحدد لـ الثانية المادة مف الرابعة الفقرة فاف ذلؾ ومع
 حرب بواسطة يتـ إنما استخداميا أو ىذه القوة تطبيؽ أف باعتبار فقط، العسكرية أو المسمحة القوة ىي ىنا بالقوة

 مف مسندة أو ليا تابعة جماعة أو المسمحة قواتيا الدوؿ باستخداـ ترتكبو عدواف أو مسمح ىجوـ أو عدوانية
 . (ٖ)الميثاؽ  ديباجة تضمنتيا التي المسمحة عبارة القوة ذلؾ في ىـوسند قبميا،

 وعمومية لشمولية القوة وذلؾ مصطمح استعماؿ وفضؿ الحرب إلى المجوء عبارة يستعمؿ لـ الميثاؽ أف ويتضح
 يضـ كما لمدوؿ، الترابية والوحدة السياسي ضد االستقالؿ الموجية القوة استخدامات كؿ يشمؿ حيث األخير ىذا

 . (ٗ)األخرى  بسيادة الدوؿ والمساس العدواف أعماؿ
 رأى الباحػث: ونحف نذىب لتأييد االتجاه األوؿ " التفسير الواسع " لما يأتي:

                                                 

 ،ٜٕٓٓ  المدنية، والحقوؽ النظرية لمدراسات دمشؽ مركز الدولية، العالقات في ودوره القوة استخداـ حؽ إسكاؼ، وليد محمد.ٔ))
 .ٙٔ ص
 .ٚٔ ص ،نفس المصدر إسكاؼ، وليد محمد.ٕ))
 . ٛٔ، ص نفس المصدر إسكاؼ، وليد محمد.ٖ))
العالقات الدولية  مف عشرية  الحديثة التطورات :المتحدة األمـ نظاـ خالؿ مف والسمـ األمف حماية بو سمطاف، محمد.ٗ))
 . ٖ٘، ص ٕٔٓٓاإلدارية، الجزائر،  بحوثوال التوثيؽ مركز (، منشوراتٕٓٓٓ-ٜٜٓٔ)
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( جاء عاًما ولـ يخصص ولو كاف المقصود بو القوة المسمحة لوردت ٗ/ٕػ مصطمح "القوة" الوارد في نص )ـ/ ٔ
مما يعد دلياًل عمى استيعاب كممة "القوة" لكافة أنواع القوة، كما أف ىناؾ  كممة " المسمحة " ولكف ذلؾ لـ يحدث،

ذا وجينا نظرنا نحو العراؽ أيدنا  بعض الضغوط االقتصادية والسياسية تكوف أشد خطورة مف القوة المسمحة، وا 
 ىذا المنطؽ.

محة، فضاًل عف أف العديد مف ػ عادة ما تستخدـ الضغوط السياسية واالقتصادية مصاحبة الستخداـ القوة المس ٕ
 الوثائؽ الدولية التي سبؽ ذكرىا تؤيد صحة ما نراه.
 في ميثاق األمم المتحدة االستثناءات الواردة عمى مبدأ حظر استخدام القوة

حاالت الستخداـ القوة المسمحة طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة أربعة منيا تـ النص عمييا صراحة،  اربعىناؾ 
وضح في شأنيا كيفية استخداـ القوة المسمحة، لكنيا تـ النص والتأكيد عمييا بعد صدور الميثاؽ، والخامسة لـ ي

 .لجمعية العامة لألمـ المتحدةبموجب مجموعة مف قرارات ا
 الجماعي األمن حالة -أ

 األمفو  السمـ حفظ في الدولي المجتمع مصالح لحماية القوة الستخداـ شرعيا نظاما الجماعي األمف نظاـ يعد
 وتطبيقا المتحدة األمـ في األعضاء الدوؿ عف نيابة األمف لمجمس المتحدة األمـ ميثاؽ خولو ما وىذا الدولييف،
  (ٔ) .ٔ٘ إلى ٜٖ المواد منو السابع لمفصؿ

 الشرعي الدفاع حالة -ب
 الحؽ ينقص وأ يضعؼ ما الميثاؽ ىذا في ليس» أنو عمى بنصيا الميثاؽ مف ٔ٘ المادة تضمنتو االستثناء ىذا

 األمـ» أعضاء أحد عمى مسمحة قوة اعتدت إذا أنفسيـ عف الدفاع في جماعات، أو فرادى لمدوؿ، الطبيعي
 اتخذىا التي والتدابير الدولي، واألمف السمـ لحفظ الالزمة التدابير األمف مجمس يتخذ أف إلى وذلؾ«  المتحدة

 لممجمس فيما حاؿ بأي التدابير تمؾ تؤثر وال فورا، مجمسال إلى تبمغ النفس عف الدفاع لحؽ استعماال األعضاء
 يرى ما وقت أي في يتخذ أف في الحؽ مف -الميثاؽ ىذا أحكاـ مف المستمدة ومسؤوليتو سمطتو بمقتضى–

  (ٕ) . نصابو إلى إعادتو أو الدولي واألمف السمـ لحفظ األعماؿ مف التخاذه ضرورة
 استخداـ القوة لمكافحة اإلرىاب-ج

عدد االتفاقيات الدولية التي تتعمؽ بالجرائـ المرتبطة باإلرىاب والتي أودعت في األمـ المتحدة إحدى  وصؿ
 . (ٖ)عشر اتفاقية، وتتناوؿ كؿ واحدة منيا جانبا محددا مف جوانب الجيود الرامية إلى القضاء عمى اإلرىاب

 
 
 التدخؿ اإلنساني  -د

                                                 

 . ٖٚ: ص ،مصدر سبؽ ذكره سمطاف، بو محمد.ٔ))
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة. ٔ٘انظر المادة .ٕ))
 .ٓٔص ٜٜٚٔيناير  ،ٕٚٔمجمة السياسة الدولية ع  -األمـ المتحدة ومواجية اإلرىاب الدولي الجديد ،.بطرس بطرس غاليٖ))
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 األمـ مقاصد مف مقصدا اإلنساف حقوؽ تعزيز مف جعؿ و األساسية حرياتو و اإلنساف بحقوؽ الميثاؽ اىتـ كما
 حقوؽ مكانة مف نصوص تعزز عمى  (ٙٚ، ٛٙ، ٕٙ، ٙ٘، ٘٘، ٖٔالميثاؽ ) مواد احتوت قد و ىذا المتحدة،
 األىداؼ ابرز تمثؿ اإلنساف الدولية لحقوؽ الحماية أضحت حيث العالمية الحرب بعد مرحمة في اإلنساف
  (ٔ)الدولي.  لمتنظيـ حاكمةال و الرئيسية

الى اف مبدأ حظر استخداـ القوة ما زاؿ مثار جدؿ ونقاش بيف النصوص واراء مما سبؽ ذكره خمص ستنو 
الفقياء، فمنيـ مف ينظر الى اف النصوص حددت ماىية القوة المحظورة وبيف البعض اآلخر الذي يذىب الى 

رة. وىذا الجدؿ سنده الممارسات الدولية والمبدأ القائؿ باف التفسير واالجتياد في معنى وطبيعة القوة المحظو 
 الحروب ال يمكف منعيا والقوة ال يمكف لجميا واف القوة ىي في أساس العالقات الدولية.

 
 

 التطىر التاريخي لمثذا حظر استخذام المىج والتهذيذ تها -  المثحث الثاني

في  ىذا المبدأوواجب عممي، الف  محةضرورة م مراحؿ تطور مبدأ حظر استخداـ القوة إف الوقوؼ عمى 
 الحاضر إنما يبنى عمى كيفية تكونو ونموه وتطوره في الماضي.

لذلؾ يمكننا القوؿ بأف  ،القرف السابع عشر أي بعد معاىدة وستفاليا ولـ يظير تنظيـ لمعالقات الدولية إال بعد
ظير مع نظرة المجتمعات البشرية لمقوة وما تتركو مف دمار وآثار كارثية عمى  مبدأ حظر استخداـ القوةتطور 

 .تمؾ المجتمعات
 وذلؾ في مطمبيف: مبدأ حظر استخداـ القوة المختمفة لتطور  وسنحاوؿ معالجة المراحؿ

 المطمب األوؿ: تطور االىتماـ الدولي لظاىرة القوة قبؿ الحرب العالمية األولى 
 المطمب الثاني: تقنيف ىذا المبدأ لغاية نياية الحرب العالمية الثانية.

تطور االىتمام الدولي لظاىرة القوة وحظر استخداميا )معاىدة وستفاليا حتى  -: ولاأل مطمب ال
 ( 8181-8441مؤتمر فيينا 

 حيث ،(ٕ) الدولية العالقات ظيور الحديثة الدولة بوادر وبروز الكنيسة سيطرة مف باو أور  تحرر عف نجـ لقد
 البرجوازية الطبقة بروز، و اإلقطاعية لزواؿ فكاف ، تدريجيا الدولي المجتمع قواعد إرساء عمى األخيرة ىذه عممت

                                                 

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة. (ٙٚ، ٛٙ، ٕٙ، ٙ٘، ٘٘، ٖٔانظر المواد ).ٔ))
 ، اإلمبراطورية فكرة و ، قطاعيةاإل : في تتمثؿ رئيسة عوامؿ ثالث إلى أساسو في الحديثة الدولة بروز شميشر األستاذ ينظر:.ٕ))

 المطبوعات ديواف ، األشخاص و التطور و األصوؿ : الدولي المجتمع ، مبروؾ غضباف : عف نقال ، الكاثوليكية الكنيسة
 .ٓٗص  ،ٜٜٗٔ ، الجزائر ، الجامعية
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 سيمتيا كانت ( التيٛٗٙٔ – ٓٓ٘ٔ) بيف ما بيةو األور  الدوؿ منظومة إبراز في فعاؿ أثر ،الروح الوطنيةو 
 .(ٔ)وستفاليا معاىدات إبراـ إلىوصوال  االقتتاؿو  الحرب

 - الحرب ذروة انتيت إذ ، دمارا األوربية النزاعات أعظـ مف (ٛٗٙٔ – ٛٔٙٔ) ( سنة الثالثيف حرب تعتبرإذ 
-الدولية الجماعة ىيأ أنو ذلؾ ، لدوليا التنظيـ تطور في تحوؿ نقطة يعد الذي " وستفاليا" مؤتمر بعقد الدينية
 معاىدتيف إلى الوصوؿ عف أسفر التفاوض، طريؽ عف مشاكميا وحؿ لمتشاور مؤتمر في الجتماع - مرة ألوؿ

  (3) . بيةو األور  الدولية لمعالقات جديد لنظاـ القانوني الطابع أصبغتا والمتيف األطراؼ، متعددتي
يا عمى أساس مف القواعد القانونية الثابتة اال منذ ثالثة قروف، اي في أواسط لـ يبدأ اىتماـ الدوؿ بتنظيـ عالقات

وتعتبر  .ـٛٗٙٔانتيت بإبراـ معاىدة وستفاليا  يالحروب والمنازعات االوربية الت القرف السابع عشر عمى اثر
حيث وضعت ىذه المعاىدة القواعد واألسس لقياـ االمف  ،الدولية ىذه المعاىدة فاتحة عيد جديد لمعالقات

خضاع، وأىـ ما اوجدتو االو بعدىا اتجاه التعاوف والمشاركة بداًل مف السيطرة  الدولية الجماعي واتخذت العالقات
 :المعاىدة ما يأتي

 .اجتماع الدوؿ ألوؿ مرة لمتشاور وحّؿ مشاكميا عمى اساس المصمحة المشتركة .ٔ
 .اقرار المساواة بيف الدوؿ المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية، والغاء سمطة البابا الدنيوية .ٕ
 .سفارات دائمة لديياارساء العالقات بيف الدوؿ عمى أساس ثابت بإقامة  .ٖ
 .اعتمدت فكرة التوازف الدولي كأساس لمحفاظ عمى السمـ وردع المعتدي .ٗ
 . التأسيس لفكرة تدويف القواعد القانونية والزاميتيا .٘

السياسي والقانوني في ذلؾ الوقت حيث انيا لـ تتضمف فقط مبدأ الحرية  وىكذا كانت ىذه المعاىدة قمة التطور
البروتستنت بالكاثوليؾ في االجتماعات الدولية، بؿ تضمنت مبدأ أنشاء سفارات دائمة، وىذا يعبر  الدينية ومساواة

عف حقيقة اساسية ىي تضامف المصالح والتعاوف الدولي مف اجؿ ىذه المصالح ورعايتيا. غير اف مبدأ انشاء 
                                                 

ث كانتا نتاج صراع ديني حي Munsterوالثانية   Osnabruk األولى: معاىدتيف إلى وستفاليا معاىدات مصطمح ينصرؼ .ٔ))
 في ، النمساوية اليابيسبرغ و ، إسبانيا و األلماف الكاثوليؾ أمراء األولى المجموعة ضمت ، البروتيستانت و مرير بيف الكاثوليؾ

 اتحدت أنيا إال كاثوليكية فرنسا أف ورغـ ، الدانمارؾ و السويد ، البروتيستانت األلماف األمراء تشكمت مف الثانية المجموعة أف حيف
 . ٕ٘ ص ،المصدر نفسوالمصمحي،  و البعديف الديني لمصراع أعطى مما البروتيستانت مجموعة مع
 : فييا جاء ما أىـ مف لعؿ و ، الدولية لمعالقات جديدة صبغة إضفاء عف وستيفاليا معاىدة أفرزت.ٕ))

 . الدينية وبلمحر  حد وضع بالتالي و الدوؿ، عمى رئاستو في البابا نفوذ عمى القضاء _
 عمى ال و ) وتيستانتية بر أو كاثوليكية( الديف أساس عمى ال تمييز دوف ، جميعيا المسيحية الدوؿ بيف المساواة مبدأ إقرار _

 . ) جميوري أو ممكي ( الحكـ نظاـ أساس
 . الدينية الحرانت مبدأ تكريس _
 تحاوؿ دولة أي ضد الدوؿ جيود تكاثؼ عمى المبدأ ىذا يقـو إذ أوربا في السمـ عمى لممحافظة الدولي التوازف مبدأ تطبيؽ _

 و لمنشر عماد دار الحرب، و السمـ في القانوف و الشريعة في الدولية العالقات ، المطيؼ اليميـ عبد. غيرىا حساب عمى التوسع
 .ٕٗ  ص، ٕٙٓٓ ، الياشمية األردنية المممكة التوزيع،

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=8181
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=8181
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=8181
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=8181
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بية المسيحية وحدىا. ومف ىنا و ور سفارات دائمة لـ يكف عاما اذ كاف اليدؼ مف تقريره ىو تطبيقو بيف الدوؿ اال
نالحظ الصفة الجزئية أي غير الشاممة ليذه الدبموماسية. والواقع اف تفسير ذلؾ يرجع الى الفكرة التي سادت 

  (ٔ) .قاصرة عمى الدوؿ المسيحية وحدىا الدولية العالـ المسيحي في ذلؾ الوقت والتي كانت ترى اف الجماعة
التوازف الدولي في اوروبا عمى اساس إرجاع المموؾ، الذيف قضى بونابرت ليعيد  ٘ٔٛٔوجاء مؤتمر فيينا عاـ 

عمى سمطانيـ، الى عروشيـ، حيث عكس مؤتمر فيينا إرادة الدوؿ المنتصرة في الحرب ضد نابميوف )وىي 
نمسا وبروسيا وروسيا( مف دوف االلتفات الى رغبات الشعوب ورأييا، والتي أثرت فييا مبادئ الثورة إنكمترا وال

الفرنسية وأفكارىا، ولذلؾ عقدت ىذه الدوؿ في ما بينيا "التحالؼ المقدس" لقمع أي ثورة تيدد البيوت المالكة. 
(، فيما ٛٔنضماـ ممؾ فرنسا )لويس عقدت معاىدة "إكس الشابؿ" بيف الدوؿ المذكورة بعد ا ٛٔٛٔوفي عاـ 

نصبت ىذه الدوؿ نفسيا قيمة عمى السياسة األوروبية وأخذت حؽ التدخؿ في جميع المنازعات األوروبية والدفاع 
  (ٕ) .عف نظاـ الممكّية في كؿ مكاف تراه ميدداً 

_  ٕ٘ٛٔكية خالؿ الفترة با حيث قامت بتفتيت وتحطيـ الدولة التر و وقد امتد نشاط ىذه الدوؿ االربعة خارج اور 
ـ وىو اوؿ مؤتمر دولي يسمح لتركيا بحضوره، حيث اتفقت  ٙ٘ٛٔ، حيث تـ دعوة تركيا لمؤتمر باريس ٜٛٔٔ

ىذه الدوؿ عمى مساندة اليونانييف والصرب ورومانيا وغيرىا مف الدوؿ ضد تركيا، وتعددت المؤتمرات في باريس 
 . عد الحرب البمقانية الثانيةب ٖٜٔٔ-ٕٜٔٔوبرليف وكاف اخرىا مؤتمر لندف 

وعندما حاولت الدوؿ االوروبية التدخؿ في األراضي األميركية لصالح اسبانيا اطمؽ الرئيس االميركي جيمس 
يرفض فيو اي تدخؿ لمدوؿ االوروبية في شؤوف القارة االميركية او احتالؿ  ٖٕٛٔمونرو تصريحًا شييرًا في عاـ 

ًا لتدخؿ اوروبا في القارة االميركية، واسس لنمط جديد لمواليات المتحدة في اي جزء مف أرضيا، وبذلؾ وضع حد
 . (ٖ)مع أوروبا والعالـ  الدولية عالقاتيا

والثورة الصناعية  الدولية الحديثة، فبدأ يتسع مع اتساع الحركة الدولية شكؿ مؤتمر فيينا أساسًا لتشكيؿ الجماعةو 
وبدأ يشمؿ دواًل غير مسيحية، نظرًا التساع دائرة  وحركات االستعمار، واستقالؿ الدوؿ، وظيور القوميات،

المشاكؿ وضرورة حميا، فكاف يعقد مؤتمر في كؿ مناسبة ترى الدوؿ الكبرى، او احداىا ضرورة لذلؾ، او 
وفرضت وجية نظرىا في النصؼ الشرقي  الدولية مصمحة ليا في عقده، وىكذا سيطرت ىذه الدوؿ عمى السياسة

مف الكرة األرضية، وبذلؾ سمي ىذا النظاـ الدولي الذي كاف يشرؼ عمى العالـ بنظاـ "المؤتمر األوروبي"، 
والذي تمّيز بسياسة عقد المؤتمرات لحّؿ المشاكؿ التي واجيت العالـ خالؿ القرف التاسع عشر، واستمر حتى 

لحرب العالمية االولى، وقد استطاع اف يؤسس لمكثير مف المعاىدات والقوانيف التي ما زالت في الكثير منيا ا
 ٜٚٓٔو ٜٜٛٔالخاصة بمعاممة جرحى الحرب واتفاقيات الىاي  ٗٙٛٔقائمة حتى اليوـ، كاتفاقيات جنيؼ 

                                                 

 .ٕ٘ ص ره،مصدر سبؽ ذك ، اليميـ المطيؼ عبد.ٔ))
 .ٕٛٓٓتموز  ٛٔ،  مجمة فكر جديد، تطور الوسائؿ السممية في القانوف الدولي المعاصر ،يوسؼ العاصي الطويؿ .ٕ))
 . ٖٔ ص مصدر سبؽ ذكره، ، مبروؾ ؛ غضباف 
 .ٕٛٓٓتموز  ٛٔ،  مجمة فكر جديد، تطور الوسائؿ السممية في القانوف الدولي المعاصر ،يوسؼ العاصي الطويؿ .ٖ))
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السممية، وكذلؾ محكمة التحكيـ الدولي  بالطرؽ الدولية الخاصة بقواعد الحرب والحياد، وتسوية المنازعات
  (ٔ)  .الدائمة في الىاي

القوة بعد مؤتمر فيينا حتى نياية دأ حظر استخدام بمبتطور االىتمام الدولي  -: ثانيالمطمب ال
 الحرب العالمية الثانية.

 8111/8191في مؤتمر الىاي الدولية النزاعات مبدأ حلأوال، 
واسفرا عف  ٜٚٓٔ-ٜٜٛٔالشؾ اف مؤتمري الىاي يمثالف اىمية خاصة بالنسبة لمتنظيـ الدولي والمذاف عقدا 

اتفاقيات دولية تحمؿ اسـ ىذا المؤتمر كاف ليا اعظـ واخطر النتائج واالثار في تطور القانوف الدولي حيث 
أنشأت الوؿ مرة كذلؾ ىيئة  السممية بالطرؽ الدولية نضاما لفض المنازعات الدولية اقرت الوؿ مرة في العالقات

قضائية دولية ىي محكمة التحكيـ الدولي الدائمة في الىاي كمػا انضمت ودونت قواعد الحرب والسمـ الدولي. 
 تنظيمات مف نوع اخر تمؾ ىي التنظيمات االدارية واالقتصادية الدولية رفت العالقاتوباالضافة الى ذلؾ ع

  (ٕ)  . دات البريد والتمغراؼ والسكؾ الحديديةمثؿ اتحا الدولية
 8181متحدة ال في عصبة االمم الذوليح النزاعاخ مبدأ حل، ثانيا

كانت تعقد عميو  لـ يستطع المؤتمر االوروبي بالرغـ مف كؿ ىذه المؤتمرات في المضي قدما في تحقيؽ ما
االنسانية مف اماؿ في اقرار االمف واالستقرار والتقدـ وسيادة حكـ القانوف في المحيط الدولي. فقد ادى التنافس 

طرة لدى الدوؿ األوروبية الكبرى الى الحرب العالمية األولى االقتصادي، ونمو الشعور القومي، والرغبة في السي
، والتي استمرت اربع سنوات رأت فييا البشرية الويالت، والكوارث، وقد دفعيا ذلؾ مع نياية الحرب مطمع ٜٗٔٔ
، وخالؿ عقد مؤتمر فرساي في باريس الى خمؽ تنظيـ دولي جديد عرؼ باسـ "عصبة األمـ" لمنع ٜٜٔٔعاـ 

بالوسائؿ السممية، وىذه الفكرة كانت تخالج نفوس الكثير مف السياسييف  الدولية فض المنازعاتالحرب و 
مؿ عمى والمفكريف منذ زمف بعيد، وىي ايجاد ىيئة دولية عميا ودائمة تتولى النظر في عالقات الدوؿ وتع

مؿ عمى وعبر المفاوضات، والع السلمية بالطرق توطيدىا، وتكوف اداة لحفظ السالـ العاـ وحّؿ المنازعات
 .تخفيض التسمح

 :العصبة إطار في الدولية الجيود
 :القوة استخداـ في الدوؿ حؽ عمى قيود لوضع محاوالت عدة العصبة إطار في تـ
 ـٖٕٜٔ المتبادلة المساعدة معاىدة مشروع .ٔ
 ـٕٜٗٔ الدولية لممنازعات السممية لمتسوية جنيؼ بروتوكوؿ ػ ٕ
 عدوانيةال الحرب بشأف األمـ عصبة تصريح ػ ٖ
 :ىي القوة استخداـ مف لمحد محاوالت عدة تمت فقد العصبة إطار خارج أما

                                                 

 ، مصدر سبؽ ذكره..يوسؼ العاصي الطويؿٔ))
 .ذكره سبؽ مصدر الطويؿ، العاصي يوسؼ.ٕ))
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 ـٕٜ٘ٔ أكتوبر ٙٔ لوكارنو اتفاقيات ػ ٔ
  (ٔ) ـٕٜٛٔ أغسطس ٕٚ( كيموج – برياف) باريس ميثاؽ ػ ٕ
 ٜٜٔٔسنة  عندما انتيت الحرب العالمية االولى اجمعت الدوؿ الحميفة المنتصرة في مؤتمر باريس لمسالـو 

 سرعاف ما عصبة االمـ اال انو وقد اصفر ىذا المؤتمر عف بزوغ عمى اسس جديدة الدولية لتنظيـ العالقات
ما نتج  يـظلـ الى دمار عالعا تجر  والتي ٜٖٜٔمف خالؿ الحرب العالمية الثانية في  انيار ىذا التجمع الدولي

نشوب حرب عالمية  والتي جاءت لمحيمولة دوف قائمة عمى السمـ واالمف الدولييف جديدة ىيئة دولية ميالد عنو
 بالطرق الدولية النزاعات بتطبيؽ مبدأ حؿ لتي نادتا الدولية وسرعاف ما تمتيا المؤتمرات والتجمعات، ثالثة

  (ٕ). ٜ٘ٗٔجاء ليؤكد عمى المبدأ الذي نص عميو ميثاؽ الييئة في  اعالف مانيال الذي وخاصة السلمية
المؤثرات العديدة عمى مكونات القوى. لذلؾ، فإف و  والردع وى وتوازف الق القومياألمف اوذلؾ نتيجة تنامي مفيوـ 

، القوميظيور خمٍؿ في توازف القوى، يعني خماًل في القوى المختمفة )أو إحداىا(، وىو يعني تمقائيًا تيديدًا لألمف 
أخرى الذي تكوف أبعاده ىي القوى نفسيا، وىو األمر الذي ال يمكف االستعاضة عنو، باستعارة قوى مف دوؿ 

الخطر األوؿ، الناتج عف خمؿ القوى  )تحالؼ(، فإنو يقع تحت طائمة خطريف بداًل مف واحد، فسوؼ ييدد الدولة
أصاًل، والخطر الثاني، الناتج عف تدخؿ الحميؼ باستخداـ قواه وقدراتو إلحداث التوازف المطموب، خاصة عندما 

  (ٖ)يكوف الحميؼ أجنبيًا، ذا مطامع، وأف تكوف معونتو بالوجود داخؿ الدولة، في أي بعد كاف. 
تتياوى بشدة، عندما تعرضت ألوؿ اختبار حقيقي، وحدث ذلؾ حينما احتمت وقد بدأت المبادئ المثالية لمعصبة 

، غير أف الدوؿ األوروبية لـ تقـ بواجبيا برفض االحتالؿ، وغضت ٖٜٙٔمايو عاـ  ٘إيطاليا الحبشة في 
الطرؼ عف التجاوزات اإليطالية وتخاذلت عف نصرة مبادئ العصبة، وغمبت مبادئ السياسات األوروبية المشبعة 
بالمصالح واألىواء االستيطانية، أماًل في كسب إيطاليا إلى صفيا في مواجية ألمانيا النازية الصاعدة بقوة 
لحاح إلى سماء السياسة العالمية. لكف ىذه السياسة المتخاذلة تجاه إيطاليا أصيبت بمطمة شديدة أطاحت بكؿ  وا 

حور الحرب العالمية الثانية التي وقعت بعد ما يقرب حساباتيا، عندما انضمت إيطاليا إلى ألمانيا والياباف في م
مف عشريف عامًا عمى إنشاء عصبة األمـ. وأفرزت ىذه التجربة المحبطة أسبابًا قوية تشكؾ في قدرة عصبة 
األمـ عمى حفظ السمـ واألمف الدوليْيف، األمر الذي دعا إلى التفكير جديًا في إيجاد منظمة بديمة، تتالفى عيوب 

وفي الواقع كانت ىناؾ أسباب سياسية واقتصادية أخرى عديدة، تدفع إلى التخمص مف عصبة األمـ؛  العصبة.
َلت العصبة اختصاصاٍت واسعًة في المجاؿ السياسي، ومجاؿ التعاوف الدولي؛ إذ كانت تختص بفض  فقد ُخوِّ

الالزمة لرد أي عدواف عمى المنازعات بالطرؽ السممية، وتشرؼ عمى برامج خفض التسمح، وتتخذ كؿ اإلجراءات 
                                                 

 .ٕٓٔ ص ، ٜٗٛٔ ، القاىرة ، العربية النيضة دار ، العاـ الدولي القانوف ، العناني إبراىيـ .ٔ))
 ، االجتماعية العمـو و اإلنسانية العمـو كمية ، ماجستير رسالة ، الدولية العالقات في القوة استخداـ حظر مبدأ ، طالبخيرة .ٕ))

 .٘ٔ ص ، ٕٚٓٓ غير منشورة، ، خمدوف بف جامعة
 /http:/www.k-astal.com. ٕٔٔٓ/ٔ/ٙٔاألسطؿ، االطار النظري لمفيـو االمف القومي،  د.كماؿ.ٖ))
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َلت آليات توثيؽ العالقات االقتصادية واالجتماعية والفكرية، بيف الدوؿ، واإلشراؼ عمى  دولة عضو، كما ُخوِّ
  (ٔ)إدارة بعض األقاليـ، والنيوض بيا، ومع ذلؾ بدت السمطات الفعمية لمعصبة متيافتة جدًا. 

  (ٕ)ويرجع ذلؾ إلى عدة أسباب، أىميا: 
امتالؾ عصبة األمـ ػ طبقًا لعيدىا وتحت تأثير االتجاه األنجمو ػ سكسوني ػ سمطات حقيقية، تتناسب  عدـ. ٔ

 مع حجـ المياـ المنوطة بيا، وكذا مع ما كانت تتمتع بو مف مساندة الرأي العاـ العالمي، وتضامنو معيا. 
األعضاء، األمر الذي . استوجب كؿ ما صدر عف العصبة، ولو في صورة توصية، إجماع كؿ الدوؿ ٕ

 أخضعيا ألىواء الدوؿ الكبرى ورغباتيا الذاتية، بما أدى إلى تيافت حركة العصبة، وضعؼ تأثيرىا. 
 . لـ ينص عيد العصبة صراحة عمى تحريـ الحرب تحريمًا مطمقًا. ٖ
تكف كافية،  . أف اإلجراءات الجماعية التي كانت تتخذىا العصبة ضد الدولة المعتدية في حالة الحرب، لـٗ

 سواء أكانت إجراءات اقتصادية أـ عسكرية، كما أف التدخؿ كاف يأتي متأخرًا في كثير مف األحياف. 
. لـ تنجح عصبة األمـ في تحقيؽ صفة العالمية، ذلؾ أنيا لـ تضـ، في أي وقت مف األوقات، كؿ دوؿ ٘

ى، استبعد أعضاؤىا المؤسسوف ػ بناًء عمى العالـ. كما ظؿ الطابع األوروبي غالبًا عمييا. ففي السنوات األول
رغبة الحمفاء المنتصريف ػ الدوؿ المنيزمة في الحرب العالمية األولى، كما ظؿ نشاط العصبة محرومًا مف 
مشاركة الدوؿ الكبرى، إذ رفضت الواليات المتحدة األمريكية االشتراؾ فييا، ولـ ينضـ االتحاد السوفيتي إال عاـ 

، ثـ تمتيما ٖٖٜٔبسبب اعتدائو عمى فنمندا، وانسحبت ألمانيا والياباف عاـ  ٜٖٜٔاـ ، وتـ فصمو عٖٜٗٔ
 . بما أدى إلى عدـ تعاوف ىذه الدوؿ في حاالت اتخاذ إجراءات جماعية ضد دولة عضو. ٖٜٚٔإيطاليا عاـ 

عاجزة عف حؿ  وقد تفاعمت جميع ىذه األسباب بعضيا مع بعض، لتقـو بتكبيؿ المنظمة بعدد مف القيود جعمتيا
عديد مف النزاعات التي تحدث في العالـ، األمر الذي دفع دواًل أخرى إلى االنسحاب مف المنظمة، أو االمتناع 
عف اإلسياـ في نشاطيا. ىذا، فضاًل عف تياوف العصبة في الرقابة عمى تنفيذ برامج تحديد التسمح، بما أدى 

بتوازف القوى في العالـ. وعمى الرغـ مف إخفاؽ "عصبة األمـ" إلى زيادة تسمح بعض الدوؿ، بصورة أخمت كثيرًا 
في إفراز عديد مف المبادئ اليامة التي ميدت الطريؽ  -مف وجو آخر  -في تحقيؽ معظـ أىدافيا، نجحت 

في الوقت  -إلقامة ىيئة عالمية، عممت عمى أف تأخذ بكثير مف المبادئ التي أقرتيا عصبة األمـ، وأف تتالفى 
، التي ُأعمف عنيا عقب انتياء الحرب  يا. فكانت "ىيئة األمـ المتحدة" أوجو القصور التي عانت من -نفسو 

، عقدت الجمعية العامة ٜٙٗٔأبريؿ سنة  ٛٔإلى  ٛ. وفي الفترة مف ٜ٘ٗٔيونيو  ٕٙالعالمية الثانية في 
يايتيا عف تصفية عصبة األمـ لعصبة األمـ آخر دورة ليا )الدورة الحادية والعشريف( في جنيؼ، وُأعمف في ن

  (ٖ) رسميًا، وقررت جمعيتيا العامة أف تؤوؿ أمواليا وممتمكاتيا إلى الييئة البديمة "ىيئة األمـ المتحدة". 
                                                 

((ٔ.http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/UN/sec02.doc_cvt.htm 
((ٕ.http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/UN/sec02.doc_cvt.htm 
((ٖ.http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/UN/sec02.doc_cvt.htm 
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 إلى المجوء أو الحرب حظر في تفمح لـ المتحدة، األمـ ميثاؽ قبؿ جرت التي المحاوالت أف سبؽ، مما يتضح
 القوة استخداـ تحريـ شأف في فعاؿ، قانوني تنظيـ وضع في أيًضا تنجح ولـ لية،الدو  العالقات في القوة استخداـ
 المتعمقة األسباب إلى إضافة المسألة، تمؾ شأف في قانوني نص وجود لعدـ الدولية، العالقات في المسمحة
   (ٔ) .الدولي التنظيـ بقصور

 
 

 8141في منظمة االمم المتحدة  الدولية النزاعات مبدأ حل، ثالثا
واثيؽ لـ تثمر الجيود لصيانة السمـ الدولي، ولـ تستطع المالتي بذلتيا العصبة غير اف الجيود الدولية 

والمعاىدات التي ابرمت تحت جناحيا، منع وقوع الصداـ بيف الدوؿ وقياـ الكثير مف الحروب المحمية، كما 
 ي، والتٜٖٜٔالعالمية الثانية عاـ عجزت عف منع، او ايقاؼ الكارثة الكبرى التي تمثمت في اندالع الحرب 

اربة، وقد استمرت ست سنوات، وكادت تقضي كانت شاممة، أصابت بنتائجيا دوؿ العالـ المحاربة، وغير المح
عمى النظاـ العالمي كمو، ولما انتيت الحرب، تداعى زعماء الدوؿ المنتصرة الى مؤتمر عقد في ساف فرنسيسكو 

ووضعوا ميثاقًا جديدًا لمعالقات بيف الدوؿ وتحريـ المجوء الى الحرب اال دفاعًا  ٜ٘ٗٔفي الواليات المتحدة عاـ 
السممية، وفرض الجزاء والعقوبات عمى المخالفيف، واوكمت ىذه الميمة الى  بالطرؽ النزاعات يةعف النفس، وتسو 

لية دعيت "منظمة األمـ المتحدة" تستند عمى ميثاؽ مكتوب يتضمف كافة األمور االجرائية واالدارية ىيئة دو 
 (ٖ): عمى ٖٖفي نص المادة و  ثاقيايفي م نصت والتي  (ٕ) الضرورية لمقياـ بدورىا عمى اكمؿ وجو

أف يمتمسوا حمو  يجب عمى أطراؼ أي نزاع مف شأف استمراره أف يعرض حفظ السمـ واألمف الدولي لمخطر.ٔ
بادئ ذي بدء بطريؽ المفاوضة والتحقيؽ والوساطة والتوفيؽ والتحكيـ والتسوية القضائية، أو أف يمجأوا إلى 

  .تي يقع عمييا اختيارىاال السممية الوكاالت والتنظيمات اإلقميمية أو غيرىا مف الوسائؿ
ويدعو مجمس األمف أطراؼ النزاع إلى أف يسووا ما بينيـ مف النزاع بتمؾ الطرؽ إذا رأى ضرورة ذلؾ ". عمى .ٕ

 لمبدأ رسمي قانوني اوؿ تقنيف ىده المادة وتعتبر سمميةال فانو يطبؽ عميو الوسائؿ وجود نزاع دولي انو في حالة
 (ٗ) . السممية بالطرؽ الدولية النزاعات حؿ

ارض الواقع ألوؿ مرة تمؾ الفكرة المثالية في تأميف األمف الجماعي مف خالؿ ىيئة دولية  وىكذا تحققت عمى
قادرة عمى فرضو عبر مجموعة مف القواعد الممزمة، والتي وافقت الدوؿ المؤسسة عمى احتراميا وااللتزاـ بيا، 

الجديدة، حيث جاىدت المنظمة الدولية،  الدولية وتشجيع كافة الدوؿ األخرى عمى االنضماـ الى ىذه المنظمة
                                                 

 .ذكره سبؽ مصدر الطويؿ، العاصي يوسؼ.ٔ))
 .ٕٕٔٓتموز  ٛـ، ، السياسة دوت كو األفريقية والدراسات البحوث معيد، تطور مفيـو االمف الدولي، الفقى عبير.ٕ))
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة ٖٖانظر: المادة .ٖ))
 .ذكره سبؽ مصدر الطويؿ، العاصي يوسؼ.ٗ))
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ؿ كي تبقى وفية لميثاقيا، ممتزمة بالقوانيف التي سنت لحماية االمف الدولي، ونشر العدالة بيف البشر، مف خال
  (ٔ). األجيزة والفروع التابعة ليا

دولي، وصراع القوى الكبرى، ولعبة التوازف، والمصالح الخاصة بيذه القوى، أثر مباشرة عمى دور ولكف الواقع ال
مف جديد لتكوف  الدولية صالح المنظمةإب ةيدفع كثير مف الدوؿ الى المطالب المنظمة وفعاليتيا، وربما ىذا ما

معبره عف مصالح وتطمعات اعضائيا واالنسانية جمعاء في صيانة االمف والسمـ الدولييف وليس مف اجؿ تحقيؽ 
مصالح الدوؿ الكبرى فقط والذي يمكف اف يؤدي الى كارثو جديده تحؿ بالعالـ اذا استمر الوضع كما ىو عميو 

  (ٕ) .اآلف
 
بدأ حظر استخداـ القوة تطور عبر عدة مراحؿ واف الجيود الدولية نستخمص مما تقدـ اف محاوالت تقنيف مو 

المضنية كانت تتراجع حسب قوة ونظرة الدوؿ الى مصالحيا وأيضا، تبيف لنا باف القوة ىي األساس في العالقات 
 الدولية.

 
 المبحث الثالث

 مبدأ حظر استخدام القوة فً التطبٌق
 انموذجا( 3002)الحرب على العراق عام 

لقد أكدت أغمب مواثيؽ المنظمات الدولية عمى أف كافة الدوؿ يحظر عمييا التدخؿ في شؤوف غيرىا مف 
تيػػاء الحػػرب البػػاردة وخاصػػًة بعػػد ان قػػع العممػػيالػػدوؿ األخػػرى سػػواء بصػػورة مباشػػرة أو غيػػر مباشػػرة، ولكػػف فػػي الوا

نجػػد تعػػدد الوقػػائع التػػي تقػػـو بيػػا الػػدوؿ بصػػورة منفػػردة أو مجتمعػػة بالتػػدخؿ وانتيػػاؾ سػػيادة الػػدوؿ ( ٜٜٓٔعػػاـ )
مبادئ القػانوف الػدولي العػاـ وخصوصػًا األخرى بدوف موافقة األمـ المتحدة مما يشكؿ ىذا األمر مخالفة صريحة ل

تػػدخؿ عسػػكري غيػػر وبمػػا أف العػػراؽ كػػاف احػػد الػػدوؿ التػػي تعرضػػت ل، وحظػػر اسػػتخداـ القػػوة عػػدـ التػػدخؿ يمبػػدأ
( كونيػػا لػػـ تحصػػؿ عمػػى ٖٕٓٓعػػاـ )وأىميا)الواليػػات المتحػػدة وبريطانيا(التحػػالؼ الػػدولي  دوؿ مشػػروع مػػف قبػػؿ
قواعػد  انتياكًا صارخًا لكػؿيشكؿ  التدخؿ ىذا جعؿ، مما وتحديدًا مف)مجمس األمف( ألمـ المتحدةموافقة مف قبؿ ا

حاولت ىذِه الدوؿ طرح عػدة مبػررات لتبريػر تػدخميا العسػكري الػذي لػـ يػداف مػف قبػؿ مجمػس  وقد، قانوف الدوليال
 المطمػب الثػانيأمػا فػي متػدخؿ فػي العػراؽ و دوؿ التحالؼ لمبررات األمف الدولي. لذلؾ سندرس في المطمب االوؿ 

  .مففي ضوء قرارات مجمس األالتدخؿ  تعاطي األمـ المتحدة بعدسنتناوؿ 
 

 المطلب االول
 مرحلة التحضٌر للحرب

                                                 

 عبير الفقي، مصدر سابؽ ذكره..ٔ))
 .ذكره سبؽ مصدر الطويؿ، العاصي يوسؼ.ٕ))
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اختمفت المبررات التي سػاقتيا دوؿ التحػالؼ الػدولي وأبرزىػا )الواليػات المتحػدة وبريطانيػا( لغػرض إضػفاء 
المشروعية عمى تدخميا، ابتدءًا مػف حيػازة العػراؽ ألسػمحة الػدمار الشػامؿ التػي تيػدد السػمـ واألمػف الػدولييف مػرورًا 

( فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة، ٕٔٓٓ/ٜ/ٔٔلسػػػابؽ بتنظػػػيـ القاعػػػدة اإلرىػػػابي المسػػػؤوؿ عػػػف أحػػػداث )بعالقػػػة النظػػػاـ ا
حػػالؿ نظػػاـ ديمقراطػػي  الحكػػـوبعػػدما ثبػػت كػػذب ىػػذاف المبػػرراف طرحػػت مبػػررًا آخػػر وىػػو ضػػرورة تغييػػر نظػػاـ  وا 

يف دفعػػا قػػوات يمكػػف القػػوؿ بػػأف ىنػػاؾ مبػػرريف رئيسػػيو يحتػػـر حقػػوؽ اإلنسػػاف لكػػوف ىػػذا النظػػاـ دكتػػاتوري وقمعػػي 
التحػػالؼ إلػػى التػػدخؿ العسػػكري وىمػػا حيػػازة العػػراؽ ألسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ أواًل وضػػرورة تغييػػر نظػػاـ الحكػػـ فػػي 

 .ؽ ثانياً العرا
 حيازة العراق ألسمحة الدمار الشاملأوال، 

متحػدة أف السبب الرئيسي لقياـ قوات التحالؼ الدولي بالتدخؿ العسكري فػي العػراؽ كمػا تػدعي الواليػات ال
والتي تيػدد األمػف القػومي  (ٔ) ىو حيازتِو ألسمحة الدمار الشامؿ وتشمؿ )األسمحة النووية والكيميائية والبيولوجية(

، وقػد (ٕ) لمواليات المتحدة وبريطانيا عمومًا، وأمف إسرائيؿ خصوصًا باإلضافة إلى تيديدىا لمسمـ واألمف الػدولييف
( واصدر مجمػس األمػف عػدة ٜٜٓٔ/ٛ/ٕد االحتالؿ العراقي لمكويت في )ظيرت مسألة أسمحة الدمار العراقية بع

 ي ألػػػـز العػػػراؽ بإزالػػػة( والػػػذٜٜٔٔ/ٗ/ٖ( بتػػػاريخ )ٚٛٙقػػػرارات لمواجيػػػة ىػػػذا االحػػػتالؿ، مػػػف أىميػػػا القػػػرار رقػػػـ )
شػامؿ وبموجب ىذا القرار دخمت لجنة التفتيش عف أسػمحة الػدمار ال (ٗ)وتدمير أسمحة الدمار الشامؿ التي يمتمكيا

( والذي خرج فيو المفتشيف الدولييف بعد ٜٜٛٔ( لغاية عاـ )ٜٜٔٔ( إلى العراؽ منُذ عاـ )unscom -)اونسكوـ
( حيػػػث تغيػػػرت نظػػػرة ٕٔٓٓ/ٜ/ٔٔ، وبقػػػى األمػػػر عمػػػى ذلػػػؾ حتػػػى أحػػػداث )(٘)رفػػػض العػػػراؽ اسػػػتئناؼ التفتػػػيش

جػورج بػوش االبػف( عػف حالػة االتحػاد الواليات المتحدة إلى العراؽ وىػذا مػا تجسػد فػي خطػاب الػرئيس األمريكػي )
( حيػػػث وصػػػؼ العػػػراؽ بأنػػػو مػػػف دوؿ محػػػور الشػػػر باإلضػػػافة إلػػػى إيػػػراف وكوريػػػا ٕٕٓٓ/ٔ/ٜٕوالػػػذي ألقػػػاه فػػػي )

الشػػمالية وتوعػػدىما بضػػربات اسػػتباقية، بعػػد ذلػػؾ جػػرت عػػدة محػػاوالت بػػيف الوكالػػة الدوليػػة لمطاقػػة الذريػػة والعػػراؽ 
جػػواز اسػػتئناؼ التفتػػيش إال  وأصػػرت عمػػى عػػدـ(ٖ) يػػات المتحػػدة رفضػػت ذلػػؾلعػػودة المفتشػػيف الػػدولييف ولكػػف الوال

عمى قرار جديد مف مجمس األمف يعزز سمطات لجاف التفتيش وىذا ما تجسد في الخطاب الذي ألقاه الرئيس  بناءً 
تتخػذ  ( حيث أصر بقولِو أف عمػى دوؿ العػالـ أفٕٕٓٓ/ٜ/ٕٔاألمريكي أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في )

موقؼ أكثر حزمًا وقوة اتجاه أسػمحة الػدمار الشػامؿ العراقيػة، ورأى أف القيػاـ بعمميػة عسػكرية ضػد العػراؽ سػيكوف 
أمرًا ال يمكف تجنبُو ما لـ تتخذ األمـ المتحدة قرارًا جديػدًا وتجبػر العػراؽ عمػى التخمػي عػف األسػمحة التػي يمتمكيػا، 

                                                 

(، مركز دراسات الوحدة ٖٙٓينظر: جعفر ضياء جعفر، أسمحة الدمار الشامؿ االتيامات والحقائؽ، مجمة المستقبؿ العربي، العدد ).ٔ))
 .ٖٗ، صٕٗٓٓروت، لبناف، العربية، بي

 .ٛٚٗ، صٕٛٓٓ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ٔد.منتصر سعيد حمودة، اإلرىاب الدولي، ط.ٕ))
، كمية الحقوؽ، جامعة )غير منشورة(رضا سعيد محمد الجنزوري، الحرب االستباقية في قواعد القانوف الدولي المعاصر، رسالة ماجستير.ٖ))

 .ٕ٘ٔٓالحمي لمعمـو القانونية والسياسية، العدد األوؿ، نقال عف مجمة المحقؽ  .ٕٛٔ، صٕٚٓٓالقاىرة، 
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مسػاعدة األمػـ المتحػدة، وتميػز الخطػاب بتيديػد شػديد لألمػـ المتحػدة  حتى واف ُنفذت العممية بصورة فرديػة وبػدوف
 . (ٔ) والعراؽ
( خاطػػػب وزيػػػر الخارجيػػػة العراقػػػي األمػػػيف العػػػاـ لألمػػػـ المتحػػػدة بموافقػػػة العػػػراؽ عمػػػى عػػػودة ٕٕٓٓ/ٜ/ٚٔوفػػػي )

جديػد مػف  المفتشيف الدولييف بدوف قيػد أو شػرط، ولكػف الواليػات المتحػدة رفضػت ذلػؾ وأصػرت عمػى إصػدار قػرار
مجمػػس األمػػػف يقػػػوي سػػػمطات لجػػػاف التفتػػػيش، وكانػػػت تيػػػدؼ مػػػف ذلػػػؾ إيجػػػاد مبػػػرر شػػػرعي وقػػػانوني لمتػػػدخؿ فػػػي 
العراؽ، ألنيا تمسكت بضرورة أف يتضمف القرار الجديد شروطًا شديدة وقاسية حتػى إذا رفضػُو العػراؽ يكػوف ذلػؾ 

أعضػاء المجمػس تمكنػت الواليػات المتحػدة  مبررًا لمتدخؿ العسكري فػي شػؤونو، وبعػد شػيريف مػف المفاوضػات بػيف
 .(ٕ) (ٔٗٗٔمف التأثير عميِو واصدر القرار رقـ )

( يـو مف صػدور ٖٓوطمب القرار مف العراؽ أف يقدـ تقرير عف جميع برامجو الرامية إلى تطوير أسمحتِو خالؿ )
تضػػمف وثػػائؽ عػػف بػػرامج ( بتقػػديـ تقريػػر كامػػؿ إلػػى مجمػػس األمػػف ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚالقػػرار، وبالفعػػؿ قػػاـ العػػراؽ فػػي)
المفتشػػػيف الػػػدولييف يمارسػػػػوف عمميػػػـ فػػػػي العػػػراؽ، وفػػػػي  ي، وبقػػػػة( ألػػػػؼ صػػػفحٕٔتطػػػوير األسػػػمحة مكػػػػوف مػػػف)

( أعمف )ىانز بميكس( رئيس فريػؽ المفتشػيف الػدولييف أمػاـ مجمػس األمػف بػأف )ال أدلػة تػديف العػراؽ ٖٕٓٓ/ٔ/ٜ)
بػػػدوف إعػػػالف مسػػبؽ لكػػػؿ المرافػػػؽ فػػػي العػػػراؽ، واف واف المفتشػػيف الػػػدولييف يحصػػػموف عمػػػى حػػؽ الػػػدخوؿ السػػػريع 

كمػػا وأعمػػف )محمػػد البرادعػػي( المػػدير العػػاـ لموكالػػة الدوليػػة لمطاقػػة  ،النتيجػػة انػػو ال أثػػر ألسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ(
( أف مفتشي الوكالة لـ يعثروا في العراؽ عمى أي أنشطة محظورة، وأعػاد ٖٕٓٓ/ٔ/ٕٚالذرية أماـ المجمس في )

( المتعمػؽ بنػزع األسػمحة ٔٗٗٔ( مشيرًا إلػى أف العػراؽ لػـ ينتيػؾ القػرار رقػـ )ٖٕٓٓ/ٔ/ٖٓذلؾ في )تأكيده عمى 
 .(ٖ) العراقية المحظورة

وبعد ىذه اإلعالنات أماـ المجمس مف قبؿ )ىانز بميكس( و)محمػد البرادعػي( اجتمػع مجمػس األمػف عمػى مسػتوى 
مجمس وأعمف وزير الخارجية األمريكي )كولف بػاوؿ( ( وحدثت مناقشات داخؿ الٖٕٓٓ/ٕ/٘وزراء الخارجية في )

( وأكػد بػأف نظػاـ التفتػيش غيػر فعػاؿ لمػتخمص مػف أسػمحة الػدمار الشػامؿ ٔٗٗٔبأف العراؽ لـ يمتـز بػالقرار رقػـ )
العراقية، وأصر عمى أف العراؽ يمتمؾ ىذه األسمحة وقػاـ باسػتعراض خػرائط وصػور المػاكف األسػمحة التػي يػدعي 

ؾ رأى انو البد مف صدور قرار مف المجمس يرخص لمواليات المتحدة نزع السالح المحظور، ولكف بوجودىا، ولذل
                                                 

دراسة في وقائع النزاع ومدى مشروعية الحرب، دار زىراف  ٖٕٓٓ.د.باسـ كريـ سويداف الجنابي، مجمس األمف والحرب عمى العراؽ عاـ ٔ))
رات في السياسة األمريكية، ترجمة ونشر . وينظر: جيؼ سيمونز، استيداؼ العراؽ العقوبات والغاٚٛ، صٕٛٓٓلمنشر والتوزيع، عماف، 

 .ً ٜٖٗ، صٖٕٓٓمركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف، 
 د. يوسؼ مكي، قرار مجمس األمف: نزع ألسمحة الدمار أـ اختيار الحرب، بحث منشور عمى الموقع االلكتروني: .ٕ))

www.arabrenewal.info/.../729  ( باإلجماع، وصدر بالوثيقة ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛ( بتاريخ )ٗٗٙٗاتخذُه مجمس األمف في جمسة رقـ )
 (S/RES/1441/2002الرسمية رقـ : )

ية (، كمٓٗ(، العدد )ٔٔ.د.خمؼ رمضاف محمد الجبوري، الشرعية الدولية والموقؼ مف احتالؿ العراؽ، مجمة الرافديف لمحقوؽ، المجمد )ٖ))
. وظؿ )ىانز بميكس( يصر عمى خمو العراؽ مف األسمحة المحظورة حتى التدخؿ في العراؽ ٖٗٓ، صٜٕٓٓالقانوف، جامعة الموصؿ، 

 .ٜٛ، صسبؽ ذكره(. ينظر: د.باسـ كريـ سويداف الجنابي، مصدر ٖٕٓٓ/ٖ/ٕٓبتاريخ )

http://www.arabrenewal.info/.../729
http://www.arabrenewal.info/.../729
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فرنسػػػػا وروسػػػػيا وألمانيػػػػا رفضػػػػت ذلػػػػؾ وأكػػػػدت عمػػػػى ضػػػػرورة أعطػػػػاء الوقػػػػت الكػػػػافي لممفتشػػػػيف الػػػػدولييف إلكمػػػػاؿ 
 . (ٔ)عمميـ

قػػديـ مشػػروع قػػرار مضػػمونُو اتيػػاـ ( قامػػت كػػؿ مػػف الواليػػات المتحػػدة وبريطانيػػا واسػػبانيا بتٖٕٓٓ/ٕ/ٕ٘وبتػػاريخ )
( لكػي يثبػت مػف خالليػا ٔٗٗٔالعراؽ بالفشؿ في استثمار الفرصػة األخيػرة التػي أعطيػت لػو بموجػب القػرار رقػـ )

لتزامػو بنػزع السػالح ولػـ يعػد اعدـ امتالكو أسمحة الػدمار الشػامؿ، ولػذلؾ عمػى المجمػس أف يقػر بفشػؿ العػراؽ فػي 
 .(ٕ) يمة التي أشار إلييا القرارأمامو سوى مواجية العواقب الوخ

تقريػره  (نموفيػؾالمرصػد والتحقيػؽ والتفتػيش ) )ىػانز بمػيكس( ( قػدـ رئػيس لجنػة األمػـ المتحػدةٖٕٓٓ/ٕ/ٕٛوفي )
مػػيف العػػاـ وأكػػد فيػػو أف أعمػػاؿ التفتػػيش التػػي قامػػت بيػػا المجنػػة لػػـ تجػػد أي دليػػؿ عمػػى وجػػود أنشػػطة أو أسػػمحة لأل

 . (ٖ) نات التي قدميا العراؽمحظورة أو أي تناقض في البيا
( عقػػد الػػرئيس األمريكػي فػػي جػػزر )االزور( باسػبانيا اجتماعػػًا ضػػـ رئيسػي وزراء كػػؿ مػػف ٖٕٓٓ/ٖ/ٚٔوبتػاريخ )

بريطانيا واسبانيا وفي نياية االجتمػاع وجيػت الػدوؿ الػثالث إنػذارًا إلػى األمػـ المتحػدة طػالبوا فيػو بضػرورة إصػدار 
لمتدخؿ في العراؽ وبعكس ذلؾ سوؼ يجبروف عمى التدخؿ العسكري حتى واف كاف قرار يجيز ليـ استخداـ القوة 

ذلػؾ بػدوف تفػػويض منيػا، وفػػي مسػاء نفػس اليػػوـ وجػو الػػرئيس األمريكػي إنػذارًا نيائيػػًا إلػى الػػرئيس العراقػي السػػابؽ 
ال سوؼ يحصؿ التػدخؿ العٛٗيتضمف الطمب مف األخير بمغادرة العراؽ مع نجميو خالؿ ) سػكري بعػد ( ساعة وا 

 .(ٗ) انقضائيا وىذا ما حصًؿ فعالً 
 تغيير نظام الحكم في العراقثانيا،

المبػػرر اآلخػػر الػػذي أعمنتػػو الواليػػات المتحػػدة وبريطانيػػا لمتػػدخؿ العسػػكري فػػي العػػراؽ ىػػو ضػػرورة تغييػػر النظػػاـ 
اإلنسػاف ويكػوف نموذجػًا العراقي الدكتاتوري الحاكـ واسػتبدالِو بنظػاـ ديمقراطػي آخػر يقػوـ عمػى مبػدأ احتػراـ حقػوؽ 

يراف ، ولذلؾ أطمقت عمى عممية التدخؿ )حػرب تحريػر (٘) تحتذي بِو دوؿ منطقة الشرؽ األوسط وخاصًة سوريا وا 
الػػذي  ٜٜٛٔ إلػػى قػػانوف تحريػػر العػػراؽ عػػاـالعػػراؽ( لتخمػػيص الشػػعب العراقػػي مػػف النظػػاـ االسػػتبدادي، اسػػتنادًا 

ويتضػػمف القسػػـ الثالػػث مػػف القػػانوف سياسػػة الواليػػات المتحػػدة  (ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٖٔأصػػدرُه الكػػونغرس األمريكػػي فػػي)
                                                 

، ٕ٘ٓٓ، ايتراؾ لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، ٔالدولي، ط د.السيد مصطفى احمد أبو الخير، تحالفات العولمة العسكرية والقانوف.ٔ))
  . ٜٛٔص
معيد ستوكيولـ ألبحاث السالـ الدولي، التسمح ونزع السالح واألمف الدولي، الكتاب السنوي، ترجمة ونشر: مركز دراسات الوحدة العربية، .ٕ))

 .ٖٜ٘، صٕٗٓٓبيروت، لبناف، 
لمتحدة لمرصد والتحقيؽ والتفتيش الخاصة بالعراؽ )انموفيؾ( المقدـ الى مجمس األمف والصادر بالوثيقة رئيس لجنة األمـ ا ىانز بميكس،.ٖ))

 S/2003/232).) http://www.un.org/arabic/unmovicالرسمية رقـ: 
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ،  ص مصدر سبؽ ذكرهرضا سعيد محمد الجنزوري، .ٗ))
ـ بحث في األسباب والنتائج، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو اإلنسانية، المجمد  ٖٕٓٓراؽ عاـ البريطاني لمع -.د.محمد احمد، الغزو األمريكي٘))
 .ٕٗٔص ٕٗٓٓ(، دمشؽ، ٗوٖ(، العدد )ٕٓ)
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النظػاـ الػذي يرأسػو صػداـ  تغييػر)يجػب أف تسػتيدؼ سياسػة الواليػات المتحػدة دعػـ  أنػو اتجاه العراؽ وينص عمػى
  .(ٔ) حسيف مف السمطة في العراؽ وتعزيز انبثاؽ حكومة ديمقراطية تحؿ محؿ ىذا النظاـ(

عمػى )أف مػف حػؽ المجتمػع الػدولي أف يتػدخؿ  (كػد رئػيس الػوزراء البريطػاني )تػوني بميػروبعد التدخؿ في العراؽ أ
لحمايػػػة الشػػػعوب الميػػػددة، وخاصػػػًة إذا عجػػػزت حكومتيػػػا عػػػف وضػػػع حػػػد لممعانػػػاة التػػػي يعيشػػػونيا، وبػػػذلؾ يكػػػوف 

ال تستطيع التخمي عف مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ ضروري لحماية الشعوب مف الحكومات التي 
حؿ مشاكؿ شعوبيا، وأضاؼ حتى لو لـ نعثر عمى أسمحة الدمار الشامؿ العراقية فأف التأريخ سػيغفر لنػا ولغيرنػا 

 .(ٕ) ممف شاركوا في الحرب ألننا خمصنا الشعب العراقي مف أسوء األنظمة االستبدادية(
تحػدة إيجػاد عالقػة بػيف النظػاـ وتنظػيـ ولغرض أعطاء دعـ اكبر لمبػرر تغييػر النظػاـ الحػاكـ حاولػت الواليػات الم

وأدعػت بػأف النظػاـ العراقػػي يػزود تنظػيـ القاعػدة بأسػػمحة  (ٕٔٓٓ/ٜ/ٔٔالقاعػدة اإلرىػابي المسػؤوؿ عػف أحػػداث )
الدمار الشامؿ وانُو أقاـ معسػكرات لتػدريب اإلرىػابييف فػي الصػوماؿ ومعسػكرات أخػرى لمقاعػدة قػرب بغػداد، ولكػف 

ع بصمة وال يوجد أي دليؿ عمى وجود العالقة بينيما الختالؼ اإليديولوجيات الف حزب ىذا االدعاء ال يمت لمواق
  .(ٖ) البعث ذا توجو عمماني معادي لمتطرؼ الديني والحركات اإلسالمية المتشددة التي ينبثؽ منيا تنظيـ القاعدة

لفػػة لقواعػػد القػػانوف ة ومخاأف مبػػرر تحريػػر الشػػعب العراقػػي مػػف النظػػاـ الػػدكتاتوري الحػػاكـ عبػػارة عػػف حجػػة باطمػػ
التػي تعتبػر نظػاـ الحكػـ مػف الشػؤوف الداخميػة لكػؿ دولػة ولػذلؾ ال يجػوز ألي دولػة أخػرى التػػدخؿ  ادئػوالػدولي ومب

 .(ٗ) فييا تحت أي مبرر
ولذلؾ فأف مبرر تغيير نظاـ الحكـ يخالؼ بعض مبادئ القانوف الدولي ومنيا مبدأ عدـ التدخؿ الذي أكدتو األمـ 

( مػف ميثاقيػػا، وكػػذلؾ مبػدأ حػػؽ الشػػعوب فػي تقريػػر مصػػيرىا مػف خػػالؿ اختيػػار نظػػاـ ٚ/ؼٕفػػي المػػادة ) المتحػدة
الحكػػـ الػػذي يالئميػػا، وعميػػو فػػأف تػػدخؿ الواليػػات المتحػػدة لتقريػػر مصػػير العػػراؽ بخػػالؼ إرادة الشػػعب العراقػػي يعػػد 

ري إلػػى نظػػاـ ديمقراطػػي ألنيػػا ىػػي أمػػرًا غيػػر مشػػروع وباطػػؿ، فالشػػعوب وحػػدىا التػػي تممػػؾ تغييػػر النظػػاـ الػػدكتاتو 
 .(٘)مصدر جميع السمطات في الدولة

 
 لتدخل قوات التحالف في العراقالدولي القانوني  محاوالت التبريرثالثا، 

                                                 

 وما بعدىا. ٜٖٓباسيؿ يوسؼ بجؾ، العراؽ وتطبيقات...، مصدر سابؽ، ص.ينظر: ٔ))
 .ٖ٘ٔ، صسبؽ ذكرهرضا سعيد محمد الجنزوري، مصدر .ٕ))
(، ٘ع، المبررات األمريكية المعمنة لمحرب عمى العراؽ رؤية فكرية مف خالؿ الحدث، مجمة المستقبؿ العراقي، العدد )سناء كاظـ كاط.ٖ))

 .ٜ٘، صٕ٘ٓٓ بغداد، (، مركز العراؽ لألبحاث،ٕالسنة )
 .ٕٔٔ، صٖٕٓٓة، د.سامي جاد عبد الرحمف واصؿ، إرىاب الدولة في إطار القانوف الدولي العاـ، منشاة المعارؼ، اإلسكندري.ٗ))
.د.حسيف حنفي عمر، حؽ الشعوب في تقرير المصير وقياـ الدولة الفمسطينية عمى ضوء االنسحاب اإلسرائيمي مف غزة ومطالب األقميات ٘))

 .ٜٔٔ-ٛٔٔ، صٕ٘ٓٓ، دار النيضة العربية، القاىرة ، ٔاألقميات في العراؽ والسوداف، ط
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لقد تعددت المبررات التي أطمقتيا الواليػات المتحػدة وبريطانيػا لتبريػر تػدخميا فػي العػراؽ، ونتيجػًة لتعػدد المبػررات، 
القانوني ليذا التدخؿ، فابتػدءًا طرحػت الواليػات المتحػدة نظريػة الػدفاع عػف الػنفس الوقػائي ضػد  التبريرفقد اختمؼ 

العراؽ المتالكُو أسمحة الػدمار الشػامؿ التػي تيػدد الواليػات المتحػدة فػي أمنيػا القػومي باإلضػافة إلػى التيديػد الػذي 
يػػات المتحػػدة نظريػػة التفػػويض الضػػمني تشػػكمُو ىػػذه األسػػمحة عمػػى السػػمـ واألمػػف الػػدولييف، بعػػد ذلػػؾ طرحػػت الوال

( تعطييػػا تفويضػػًا ٔٗٗٔوالتػػي بمقتضػػاىا تػػرى الواليػػات المتحػػدة أف قػػرارات مجمػػس األمػػف بمػػا فييػػا القػػرار رقػػـ )
تػي ضمنيًا بالتدخؿ في العراؽ إلجباره عمػى االلتػزاـ بقػرارات المجمػس المتعمقػة بػالتخمص مػف األسػمحة المحظػورة ال

 .يمتمكيا
 فاع عن النفس الوقائينظرية الد-8

لقػػد احتجػػت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػى الػػدوؿ التػػي تػػدعي عػػدـ مشػػروعية التػػدخؿ العسػػكري األمريكػػي فػػي 
العراؽ بقوليا أف ىذا التدخؿ ينػدرج ضػمف الػدفاع عػف الػنفس الوقػائي، لموقايػة مػف الخطػر العراقػي الوشػيؾ لكونػو 

 . (ٔ) يمتمؾ كميات كبيرة مف األسمحة المحظورة
، ولػذلؾ  أف أي تصرؼ عدواني ليس لو صفة اليجـو المسمح فأنو ال يبػرر المجػوء إلػى حػؽ الػدفاع الشػرعيوبما 

 .(ٕ) يجب أف يقع ىجـو مسمح لكي يحؽ لمدولة استخداـ رخصة الدفاع الشرعي
لعػػالـ الف الخطػػر ولػػذلؾ فػػاف الحجػػة التػػي طرحتيػػا الواليػػات المتحػػدة لمتػػدخؿ فػػي العػػراؽ لػػـ تقتنػػع بيػػا أكثػػر دوؿ ا

والتيديػػد الػػذي تدعيػػو الواليػػات المتحػػدة ال ينطبػػؽ عمػػى العػػراؽ ألنػػو ال يشػػكؿ أي خطػػر أو تيديػػد لألمػػف القػػومي 
( أصػػبح بكػػؿ ٜٜٓٔلمواليػػات المتحػػدة، الف العػػراؽ بعػػد العقوبػػات الشػػديدة والجػػائرة التػػي فرضػػت عميػػو فػػي عػػاـ )

ليس البمد الذي ييدد أمف اآلخريف وسيادتيـ وخاصة إذا كانوا ىػؤالء الموازيف البمد الميدد بأمنو وسيادتو ووجوده و 
 .(ٖ) مف أقوى دوؿ العالـ في كافة المجاالت

 نظرية التفويض الضمني-2
لقػػد ادعػػت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وبريطانيػػا بػػأف تػػدخميا العسػػكري فػػي العػػراؽ ينػػدرج ضػػمف نظريػػة التفػػويض 

(، وممػػا يؤكػػد أف القػػرار لػػـ يفػػوض أي دولػػة ٔٗٗٔار مجمػػس األمػػف رقػػـ )الضػػمني، والػػذي أعطيػػت ليمػػا فػػي قػػر 
بالتػدخؿ فػػي العػراؽ ىػػو أف الواليػػات المتحػدة وبريطانيػػا سػعت وبكػػؿ الوسػػائؿ لمحصػوؿ عمػػى تفػويض الحػػؽ عمػػى 

( ٜ(  يجيػػز ليمػػا اسػػتخداـ القػػوة إال أف عػػدـ الػػتمكف مػػف الحصػػوؿ عمػػى األصػػوات )ٔٗٗٔصػػدور القػػرار رقػػـ )
                                                 

(، مركز العراؽ ٕ(، السنة )٘ة لمحرب ضد العراؽ، مجمة المستقبؿ العراقي، العدد ).د.حيدر ادىـ الطائي، المبررات واآلثار القانونئ))
 .٘ٙٔ، صٕ٘ٓٓ بغداد، لألبحاث،

د.أبو الخير احمد عطية عمر، نظرية الضربات العسكرية االستباقية )الدفاع الوقائي( في ضوء قواعد القانوف الدولي المعاصر، دار .ٕ))
 . ٖٛ، صٕ٘ٓٓالنيضة العربية، القاىرة، 

(، مركز دراسات الوحدة ٜٕٓاط، الحرب األمريكية ضد العراؽ في ميزاف القانوف الدولي، مجمة المستقبؿ العربي، العدد )محمد الخر .ٖ))
 .ٖٓ، صٖٕٓٓالعربية، بيروت، لبناف، 
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إلصدار القرار وتأكدىما مف أف فرنسا وروسيا سوؼ تستخدـ حؽ النقض ىو الذي جعميما يعدلوف عف  المطموبة
 . (ٔ)تقديـ قرار مف ىذا النوع

وقد حاولت الواليات المتحدة وبريطانيا في الرسائؿ التي بعثوىا إلى السكرتير العاـ لألمـ المتحػدة بعػد بػدء عمميػة 
( لمقػوؿ بػأنيـ مخػوليف باسػتخداـ ٚٛٙ-ٛٚٙ( والقػراريف رقمػي )ٔٗٗٔار رقػـ )التدخؿ في العراؽ بػالربط بػيف القػر 

( قد عمؽ ىػذا الحػؽ، ويػروف بػأف ىػذا الحػؽ قػد تػـ أحيائػو ٚٛٙ( ولكف القرار رقـ )ٛٚٙالقوة بموجب القرار رقـ )
ي لمواليػات ( ألنو وصؼ العراؽ بأنو كاف في حالة خرؽ مادي اللتزاماتو، وىذا األمػر يعطػٔٗٗٔفي القرار رقـ )

وحتػػى الواليػػات ذلػػؾ لػػـ يحصػػؿ (، إال أف ٛٚٙالمتحػػدة وبريطانيػػا الحػػؽ بالتػػدخؿ فػػي العػػراؽ اسػػتنادًا لمقػػرار رقػػـ )
 .(ٕ) المتحدة متأكدة مف أف قرارات المجمس ال تجيز ليا مطمقًا استخداـ القوة

ضمني الستخداـ القوة، وعميػو  ( لـ تتضمف أي تفويضٔٗٗٔوعمى ذلؾ فاف جميع القرارات بما فييا القرار رقـ )
 . (ٖ) (ٔٗٗٔفاف استخداـ القوة يتطمب تفويضًا جديدًا واضحًا وصريحًا وىو ما ال يوفره القرار رقـ )

أما بالنسػبة إلػى التفػويض الضػمني الػذي ادعتػو الواليػات المتحػدة بقوليػا أف قػرارات مجمػس األمػف بمػا فييػا القػرار 
باسػتخداـ القػوة والتػدخؿ فػي العػراؽ، فيػو غيػر صػحيح ومػا يؤكػد ذلػؾ أنيػا  ( تعطييػا تفويضػًا ضػمنياً ٔٗٗٔرقـ )

( ولكنيػا ٔٗٗٔلجأت إلى المجمس لمحصوؿ عمى قػرار يجيػز ليػا التػدخؿ فػي العػراؽ حتػى بعػد تبنػى القػرار رقػـ )
  (ٗ) ( أصوات لتمرير القرار والخشية مف استخداـ )الفيتو(.ٜفشمت في ذلؾ لصعوبة الحصوؿ عمى )

قػػػرار تعريػػػؼ العػػػدواف رقػػػـ  وفػػػؽ( عمػػػى دولػػػة وشػػػعب العػػػراؽ، عـــدواندخؿ قػػػوات التحػػػالؼ فػػػي العػػػراؽ ىػػػو)تػػػإف  
( منػػو ٔ) ( حيػػث نصػػت المػػادةٜٗٚٔ/ٕٔ/ٗٔ( الػػذي توصػػمت إليػػو الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة فػػي)ٖٖٗٔ)

ف ىو)اسػػتعماؿ القػػوة المسػػمحة مػػف قبػػؿ دولػػة مػػا ضػػد سػػيادة دولػػة أخػػرى أو سػػالمتيا اإلقميميػػة أو عمػػى أف العػػدوا
استقالليا السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنػافى مػع ميثػاؽ األمػـ المتحػدة( وىػذا مػا ينطبػؽ كميػًا عمػى التػدخؿ فػي 

سيادة ووحدة أراضي العراؽ واسػتقاللو العراؽ حيث قامت الواليات المتحدة وبريطانيا باستخداـ القوة المسمحة ضد 
السياسي بشكؿ يتنافى مع مبادئ القانوف الدولي كمبدأ الحؿ السممي لمنزاعػات الدوليػة ومبػدأ حظػر اسػتخداـ القػوة 

ولػػذلؾ فػػأف ىػػذا التػػدخؿ ىػػو  تػػدخؿ فػػي شػػؤوف الػػدوؿومبػػدأ حػػؽ الشػػعوب فػػي تقريػػر مصػػيرىا وكػػذلؾ مبػػدأ عػػدـ ال
 . (٘) عدواف وبامتياز

                                                 

 .ٕٓٔ، صٖٕٓٓسكندرية، د.سامي جاد عبد الرحمف واصؿ، إرىاب الدولة في إطار القانوف الدولي العاـ، منشاة المعارؼ، اإل.ٔ))
(، األمارات العربية ٛٗد.خالد محمد حمد الجمعة، األسس القانونية لعدـ مشروعية غزو العراؽ واحتاللو، مجمة الشريعة والقانوف، العدد ).ٕ))

 .ٕ٘٘، ص ٕٔٔٓالمتحدة، 
(، ٚٔ(، السنة )ٖ٘(، العدد )٘ٔديف لمحقوؽ، المجمد )د.عماد خميؿ إبراىيـ، المسؤولية الدولية المترتبة عمى احتالؿ العراؽ، مجمة الراف. ٖ))

 .ٖٚٓ، صٕٕٔٓكمية القانوف، جامعة الموصؿ، 
، ٕ٘ٓٓ.د.السيد مصطفى احمد أبو الخير، تحالفات العولمة العسكرية والقانوف الدولي،  ايتراؾ لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، ٗ))

 .ٜٓٔص
أيموؿ(، مجمة  ٔٔمي، السياسة األمنية لمواليات المتحدة األمريكية اتجاه العراؽ بعد أحداث ).وينظر: تميـ حسيف الحاج محمد التمي٘))

 .ٕٓٓ، صٕ٘ٓٓ(، مركز العراؽ لألبحاث، بغداد، ٕ(، السنة )٘المستقبؿ العراقي، العدد )
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ؤكػد أف ىػػذا التػدخؿ يشػػكؿ عػدوانًا عمػى العػػراؽ مػا حػػذرت منػو الييػأة االستشػػارية لألمػـ المتحػػدة بجنيػؼ فػػي ومػا ي
)سػػيكوف غيػػر  ( حيػػث صػػرحت بػػأف أي ىجػػـو عمػػى العػػراؽ دوف تفػػويض مػػف مجمػػس األمػػف فأنػػوٖٕٓٓ/ٖ/ٛٔ)

غيػػاب إذف مػف مجمػػس  .. إذ ال توجػد أي قاعػػدة قانونيػة يمكػػف إف تبػرر ىػذا اليجػػوـ، ففػياعتــداءمشػروع ويشػكؿ 
األمػػػف ال يمكػػػف ألي دولػػػة المجػػػوء إلػػػى القػػػوة ضػػػد دولػػػة أخػػػرى إال فػػػي حالػػػة الػػػدفاع عػػػف الػػػنفس ردًا عمػػػى ىجػػػوـ 

 .(ٔ)مسمح(
 

 المطمب الثاني
 مرحمة ما بعد االحتالل ودور األمم المتحدة

لعسػػػكرية بصػػػورة ( عػػػف انتيػػػاء العمميػػػات آٖٕٓ/٘/ٔبعػػػد إعػػػالف الػػػرئيس األمريكػػػي )جػػػورج بػػػوش االبػػػف( فػػػي )
نيائيػة، بعػػدىا أصػػبح العػراؽ بػػال حكومػػة وأصػبحت قػػوات التحػػالؼ الػدولي ىػػي التػػي تسػيطر عمػػى العػػراؽ بصػػورة 

المجمػس يتػابع  يفي ضوء القرارات التػي أصػدرىا وبقػفعمية، ولذلؾ فأف مجمس األمف ىو الذي حدد مركز العراؽ 
انسػػحاب القػػوات األجنبيػػة مػػف العػػراؽ الموقعػػة بػػيف العػػراؽ  حالػػة العػػراؽ والقػػوات الموجػػودة فيػػو حتػػى إبػػراـ اتفاقيػػة

 ( والتي حددت العالقة بيف الطرفيف. ٕٛٓٓوالواليات المتحدة األمريكية في عاـ )
 (8411القرار رقم ) -8

( مػػف الديباجػػة ٕ( واىػػـ مػػا جػػاء فػػي القػػرار مػػا تضػػمنتُو الفقػػرة )ٖٕٓٓ/٘/ٕٕ( بتػػاريخ )ٖٛٗٔالقػػرار رقػػـ ) صػدر
بيا أكد المجمػس مػف جديػد عمػى سػيادة العػراؽ وسػالمتو اإلقميميػة ولكنيػا تعتبػر مغالطػة كبيػرة، وأكػدت والتي بموج

أيضػػًا عمػػى أىميػػة نػػزع أسػػمحة العػػراؽ المحظػػورة، وأشػػارت إلػػى حػػؽ الشػػعب العراقػػي فػػي تحديػػد مسػػتقبمِو السياسػػي 
ومحاسػػبة رمػػوز النظػػاـ السػػابؽ عػػف بحريػػة والسػػيطرة عمػػى مػػوارده، وأىميػػة تقػػديـ المسػػاعدات اإلنسػػانية لمعػػراؽ، 

 .رائميـ التي ارتكبوىا بحؽ الشعبج
( وبموجبيػػا تػػـ االعتػػراؼ لمواليػػات المتحػػدة وبريطانيػػا بكونيمػػا ٖٔولكػػف أىػػـ مػػا احتوتػػُو الديباجػػة كػػاف فػػي الفقػػرة )

ذ يسػمـ بالصػالحيات والمسػؤوليات وااللتزامػات المحػددة بمو  جػب القػانوف دولتػي احػتالؿ فػي العػراؽ ونصػيا )... وا 
 الدولي المنطبؽ عمى ىاتيف الدولتيف بوصفيما دولتيف قائمتيف باالحتالؿ تحت قيادة موحدة "السمطة"(.

( التػػي تضػػمنت رفػػع الحظػػر االقتصػػادي المفػػروض عمػػى ٓٔومػػف أىػػـ الفقػػرات العاممػػة فػػي القػػرار، كانػػت الفقػػرة )
بقػػػػاء عمػػػػى الحظػػػػر المتعمػػػػؽ باألسػػػػمحة ( مػػػػع اإلٕٜٜٔ/ٛٚٚ( و)ٜٜٓٔ/ٔٙٙالعػػػػراؽ بموجػػػػب القػػػػراريف رقمػػػػّي )

 .محة التي تحتاجيا سمطة االحتالؿوالمعدات العسكرية ويستثنى مف ذلؾ األس
( ٖٔ( تـ إنشاء )صندوؽ تنمية العراؽ( يوضع في عيدة المصرؼ المركزي العراقي، وفي الفقرة )ٕٔوفي الفقرة )

( ٕٕر مػع اإلدارة العراقيػة المؤقتػة، وفػي الفقػرة )أشار إلى إف أمواؿ الصندوؽ تصرؼ بتوجيو مف السمطة بالتشػاو 
 أىمية إنشاء حكومة عراقية ممثمة لمشعب ومعترؼ بيا دوليًا.  ىأشار إل

                                                 

 .ٖٖٖ، صٕ٘ٓٓالكتب القانونية، مصر، .د.احمد عبد اهلل عمي أبو العال، تطور دور مجمس األمف في حفظ األمف والسمـ الدولييف، دار ٔ))
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يعطػػي مشػػروعية لعػػدواف عسػػكري غيػػر مشػػروع قامػػت بػػو الواليػػات المتحػػدة  مجمػػس األمػػف  ألوؿ مػػرة فػػي تػػأريخو 
نو ومف دوف أف يطالب القوات المحتمة باالنسحاب مف وبريطانيا ضد العراؽ ووصفو )باالحتالؿ( مف دوف أف يدي

)صػػندوؽ لمسػػاعدة العػػراؽ( ولكػػف عوائػػده تػػأتي مػػف أمػػواؿ العػػراؽ )الػػنفط( بينمػػا ىػػذا القػػرار انشػػأ و  (ٔ) العػػراؽ فػػوراً 
  (ٕ) العدؿ والمنطؽ يقضي بأف تأتي المساعدة مف الدوؿ األخرى وليس مف أمواؿ الدولة المعتدى عمييا.

 (8199قم )القرار ر -2
 ( واىـ ما تضمنًو:ٖٕٓٓ/ٛ/ٗٔأصدر مجمس األمف ىذا القرار في )

والذي يمثؿ اغمػب شػرائح الشػعب العراقػي وعػدىا  (ٖٕٓٓ/ٚ/ٖٔرحب المجمس بإنشاء مجمس الحكـ في ).ٔ
 خطوة ميمة لتشكيؿ حكومة عراقية معترؼ بيا دوليًا لتمارس مياـ السيادة العراقية مستقباًل.

ثػػة لألمػػـ المتحػػدة لمسػػاعدة العػػراؽ ومسػػاندة األمػػيف العػػاـ لممنظمػػة فػػي أداء ميمتػػو المقػػررة قػػرر إنشػػاء بع.ٕ
 ( شير.ٕٔ( ولفترة مبدئية مدتيا )ٖٛٗٔبموجب القرار رقـ )

انشػػأ بعثػػة لألمػػـ المتحػػدة لمسػػاعدة العػػراؽ، ولػػـ يشػػر و لػػـ يصػػدر اسػػتنادًا لمفصػػؿ السػػابع مػػف الميثػػاؽ  وىــذا القــرار
 .(ٖ) موافقة العراؽ ألنُو ليس لديو حكومة وقت صدور القرارالقرار إلى ضرورة 

 
 
 (8188القرار رقم )-1

( بموجب الفصؿ السابع مف الميثػاؽ واىػـ مػا تضػمنُو القػرار ٖٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔأصدر مجمس األمف ىذا القرار في )
ر الالزمػػة مػػف اجػػؿ إذف بتشػػكيؿ القػػوات المتعػػددة الجنسػػيات لتكػػوف تحػػت قيػػادة موحػػدة، تقػػـو باتخػػاذ جميػػع التػػدابي

 .ـ في حماية امف واستقرار العراؽاإلسيا
( حػػث الػػدوؿ األعضػػاء عمػى ضػػرورة تقػػديـ مسػػاعداتيا بموجػػب واليػة األمػػـ المتحػػدة بمػػا فػػي ذلػػؾ ٗٔوفػي الفقػػرة )

يمػة ( يقػرر بأنػو سػوؼ يسػتعرض احتياجػات وم٘ٔتوفير القوات العسكرية لمقوة المتعددة الجنسػيات، وفػي الفقػرة )
مػػف تػػاريخ القػػرار وفػػي جميػػع األحػػواؿ تنتيػػي واليػػة القػػوة بانتيػػاء العمميػػة  واحػػد عػػاـقػػوات فػػي مػػدة أقصػػاىا ىػػذه ال

السياسػػػية، وأعػػػرب المجمػػػس عػػػف اسػػػتعداده لمنظػػػر فػػػي تمػػػؾ المناسػػػبة فػػػي أي حاجػػػة مسػػػتقباًل إلػػػى اسػػػتمرار القػػػوة 
( طمب مف ٕ٘ؼ بيا دوليًا، وفي الفقرة )المتعددة الجنسيات مع مراعاة رأي حكومة العراؽ الممثمة لمشعب والمعتر 

الواليات المتحدة أف تقدـ تقرير إلى مجمس األمف عف جيود القوة المتعددة الجنسيات وما تحرزه مػف تقػدـ بالنيابػة 
 ( أشير عمى األقؿ.ٙعف القوات متعددة الجنسيات، وىذا التقرير يقدـ مرة كؿ )

                                                 

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف، ٔ(، طٕ٘ٓٓ-ٜٜٓٔباسيؿ يوسؼ بجؾ، العراؽ وتطبيقات األمـ المتحدة لمقانوف الدولي ) .ٔ))
 .ٚ٘ٗ،  صٕٙٓٓلبناف، 

 .ٖٕٔ-ٕٕٔ.د.باسـ كريـ سويداف الجنابي، مصدر سبؽ ذكره، صٕ))
 .ٗٚٗص  ؽ ذكره،مصدر سبباسيؿ يوسؼ بجؾ، .ٖ))



64 

 

نما فقط تـ استبداؿ تسميو ة قوات االحتالؿ التػي دخمػت العػراؽ إلػى قػوات متعػددة الجنسػيات لـ تشكؿ أي قوات وا 
ولذلؾ فاف المجمس عندما قرر تشكيؿ  (٘ٙ)وبقيت تمارس نفس عمميا السابؽ وحتى قيادتيا بقيت لمواليات المتحدة

نشػػاء قػػوة دوليػػة متعػػددة الجنسػػية وبقيػػادة  قػػوات متعػػددة الجنسػػيات يفتػػرض بػػو أف يػػأمر بسػػحب قػػوات االحػػتالؿ وا 
األمػػػػـ المتحػػػػدة، ولكػػػػف مػػػػا فعمػػػػو المجمػػػػس ىػػػػو تحويػػػػؿ القػػػػوات األمريكيػػػػة إلػػػػى قػػػػوات متعػػػػددة الجنسػػػػيات وبقيػػػػادة 

 ويرجع سبب ذلؾ إلى ضغط الواليات المتحدة عمى مجمس األمف. (ٙٙ)أمريكية
( ٖٕٓٓ/ٔٔ/٘ٔ( مف القرار وقػع مجمػس الحكػـ مػع سػمطة االئػتالؼ المؤقتػة اتفاقػًا بتػاريخ )ٚوبناءًا عمى الفقرة )

جػراء انتخابػات فػي موعػد ال ٕٗٓٓ/ٙ/ٖٓيقضي بانتقاؿ الحكـ إلى سمطة عراقية مؤقتة فػي فتػرة ال تتجػاوز ) ( وا 
 . (ٔ) ( لغرض انتخاب جمعية وطنية تتولى وضع دستور دائـ لمبالدٕ٘ٓٓ/ٔ/ٖٔيتجاوز )

 (8144القرار رقم )-4
 :فقراتو ( واىـ ما جاء فيٕٗٓٓ/ٙ/ٛفي ) مجمس األمف ىذا القرار اصدر
( إلػػػػػى أف العػػػػػراؽ سػػػػػوؼ يشػػػػػكؿ حكومػػػػػة تتػػػػػولي كامػػػػػؿ السػػػػػيادة والسػػػػػمطة بحمػػػػػوؿ ٔأشػػػػػار فػػػػػي الفقػػػػػرة ).ٔ
، ولكػػف ىػػذه الحكومػػة يمتنػػع عمييػػا اتخػػاذ أي إجػػراء يػػؤثر فػػي مسػػتقبؿ العػػراؽ ألنيػػا حكومػػة  (ٕٗٓٓ/ٙ/ٖٓ)

لغاء وجود سمطة االئتٕمؤقتة، ورحب المجمس في الفقرة )  الؼ المؤقتة بيذا التاريخ.( بانتياء االحتالؿ وا 
( ٔٔ٘ٔ( قرر المجمس تمديػد التفػويض الممنػوح لمقػوات المتعػددة الجنسػيات بموجػب القػرار )ٜوفي الفقرة ).ٕ

 .مى طمب الحكومة العراقية المؤقتةلغرض صوف األمف واالستقرار في العراؽ لمدة عاـ آخر بناءًا ع
 
 

 (8411القرار رقم )-1
( قػػرر تمديػػد واليػػة القػػػوة ٔواىػػـ مػػػا تضػػمنو القػػرار ىػػو أف المجمػػس فػػػي الفقػػرة ) ٕ٘ٓٓ/ٔٔ/ٛ فػػيصػػدر القػػرار 

( طمػػػب مػػػف الواليػػػات المتحػػػدة إف تواصػػػؿ ٙ، وفػػػي الفقػػػرة )ٕٙٓٓ/ٕٔ/ٖٔالمتعػػددة الجنسػػػيات فػػػي العػػػراؽ حتػػػى 
قوة مػف جيػود بالنيابة عف القوة المتعددة الجنسيات بتقديـ تقرير فصمي إلى مجمس األمف تبيف فيو ما تبذلو ىذه ال

 وما تحرزه مف تقدـ.
 (8121القرار رقم )-4

( ورحب في ديباجتِو بتشكيؿ حكومة وحدة وطنيػة فػي العػراؽ، ٕٙٓٓ/ٔٔ/ٕٛاتخذ مجمس األمف ىذا القرار في )
رأى المجمػس بػاف الحالػة فػػي و ( ٕٚٓٓ/ٕٔ/ٖٔلجنسػيات حتػى )وقػرر تمديػد التفػويض الممنػوح لمقػوات المتعػددة ا

 .  تشكؿ تيديدًا لمسمـ واألمف الدولييفالعراؽ ال تزاؿ 
 ( 8119القرار رقم )-1

                                                 

 .٘ٛٗ، صالمصدر نفسو.باسيؿ يوسؼ بجؾ، ٔ))



65 

 

( واىـ ما جاء فيػو ىػو تمديػد واليػة القػوة المتعػددة الجنسػيات ٕٚٓٓ/ٕٔ/ٛٔاصدر مجمس األمف ىذا القرار في )
وىػػػو القػػػرار األوؿ الػػػذي يؤكػػػد فػػػي ديباجتػػػِو عمػػػى أىميػػػة احتػػػراـ مبػػػدأ عػػػدـ التػػػدخؿ فػػػي  ( ٕٛٓٓ/ٕٔ/ٖٔحتػػػى )
 الداخمية لمعراؽ. الشؤوف

 (8111القرار رقم )-1
أعمػف فيػو انتيػاء التفػويض الممنػوح لبقػاء القػوات األجنبيػة ( و ٕٛٓٓ/ٕٔ/ٕٕفي ) اصدر مجمس األمف ىذا القرار

وأكد القرار في ديباجتو عمى أف مجمس األمف يسمـ بالتطورات اإليجابية التػي ، (ٕٛٓٓ/ ٕٔ/ٖٔفي العراؽ في )
الحالػػػة التػػػي يعيشػػػيا العػػػراؽ حاليػػػًا تختمػػػؼ كثيػػػرًا عػػػف الحالػػػة وقػػػت اتخػػػاذ القػػػرار رقػػػـ  اسػػػتمرت فػػػي العػػػراؽ وبػػػاف

( ويسػػػمـ كػػػذلؾ بأىميػػػة اسػػػتعادة العػػػراؽ لممكانػػػة الدوليػػػة التػػػي كػػػاف يتبوأىػػػا قبػػػؿ اتخػػػاذ القػػػرار رقػػػـ ٜٜٓٔ/ٔٙٙ)
(ٙٙٔ). (ٔ)  

أف تعمؿ األمـ المتحدة منظمة عمى الدوؿ األعضاء في إف حالة التدخؿ في العراؽ تفرض ونستخمص مما سبؽ، 
يمكػػف لمػػدوؿ الكبػػرى أف تفسػػرىا التػػي التػػي تتضػػمف عبػػارات غامضػػة و عمػػى تعػػديؿ ميثػػاؽ المنظمػػة وخاصػػًة المػػواد 

تخمص مػف ىيمنػة الػدوؿ الكبػرى عمػى تػلكي ب القواعد القانونية ابطريقة تغمب فييا االعتبارات السياسية عمى حس
أف تعمػػؿ عمػػى تحػػريـ الػػدفاع عػػف الػػنفس الوقػػائي بصػػورة األمػػـ المتحػػدة عمػػى منظمػػة كمػػا انػػو  الػػدوؿ الصػػغرى.

 الدولة استخدامو. أساءتوخاصًة بعد أف صريحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ونشير الى اف جميع ىذه القرارات مصدرىا موقع األمـ المتحدة، وجميع ىذه القرارات صادرة بوثائؽ رسمية..ٔ))
http://www.un.org/arabic 
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 خاتمةال
 في نياية ىذا البحث توصمنا الى النتائج التالية: أوال، 

استخداـ القوة في العالقات الدولية مف بيف األساليب التي كانت تستخدميا الدولة لحماية وجودىا ضد  اف-ٔ
 .األخطار الخارجية

 .لفرض وجية نظرىا عمى الدوؿ األخرىلمدولة وسيمة اف القوة ىي -ٕ 
ة لتسوية المنازعات الدولية ولقد كاف مف مبررات استخداـ القوة اعتبار القوة كمظير مف القوة وسيم اف -ٖ

 .مظاىر السيادة الكاممة
 السعي الى الحد مف استخداـ القوة وليس منعيا.-ٗ
يؤكد عمى منع استعماؿ القوة في العالقات الدولية أو التيديد بيا وبالرغـ مف ىذا لجاء ميثاؽ األمـ المتحدة -٘
لمنع فإف الواقع الدولي ال يبرىف سوى عف مظاىر خرؽ السمـ واألمف الدولي وبذلؾ لـ تعد الدوؿ تتقيد بمبدأ ا

ستطاعت القوى العظمى أف تتحكـ في واقع القوة عمى مستوى العالقات الدولية وتوظفيا مف أجؿ او تحريـ القوة 
 .تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ السياسية والجغرافية واالقتصادية

أصبحت لعبة القوة مف صميـ اختصاص ىذه الدوؿ وال ينازعيا في ذلؾ أحد بحيث استطاعت أف تفرد  -ٙ
قاعدة االنتصار الكامؿ مع إلغاء الطرؼ المفاوضة وىذه قاعدة تزعمتيا الواليات المتحدة وحمفائيا مف خالؿ 

 .التي تخالؼ قواعد القانوف الدوليممارستيما لمجموعة مف األفعاؿ 
ؾ أيضا دوؿ تسعى حثيثا إلى ظيور بمظير مف يحتـر القانوف الدولي ويمتثؿ ألحكامو وىي تعمؿ في ىنا-ٚ 

ضفاء الشرعية عميو ولـ يصدؼ أف تبجحت دولة مف دوؿ أنيا  مجاؿ تحريـ استخداـ القوة عمى تبرير سموكيا وا 
 .ف الدولي الناظمة الستخداـ القوةال تعبأ بأحكاـ القانو 

عمى واقع الفعؿ الدولي الذي أصبح يعاني مف كثرة  تنعكسا توازف وىي الحالة التياللاو تقرار عدـ االس -ٛ
خطاب التيديد والوعيد فالمجوء إلى القوة العسكرية والتعسؼ في استعماليا عمى مستوى العالقات بيف الدوؿ. 
لسيطرة عمى مقدرات العالـ األمريكي الموجو لمدوؿ بعينيا ييدؼ إلى خرؽ السيادة الوطنية لمدوؿ وذلؾ مف أجؿ ا

 تدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ.وال
 

 المقترحاتثانيا، 
في ظؿ ىذه األزمات التي تعصؼ بالمجتمع الدولي نجد األمـ المتحدة تعيش تيديدا يشبو انقالبا عميقا في 
المركز والدور، وحتى في مجاؿ التدخؿ. ومف المؤكد أف جوىر األزمة التي تعاني منيا األمـ ومف خالليا 

يات المتحدة في تشكيميا غداة انفرادىا القانوف الدولي والشرعية الدولية ىي طبيعة العالقات التي شرعت الوال
بقيادة العالـ دوف منافس أو رادع مما يؤشر لبداية تاريخ جديد لإلنسانية إحدى مقوماتو سيادة قانوف األقوى 
واستبعاد القانوف الدولي التقميدي وفرض الييمنة عمى األسرة الدولية، فالواليات المتحدة استطاعت أف تحوؿ 

ىيئة أشبو بحكومة ديكتاتورية غير مسؤولة وغير شرعية ومعرضة إلصدار قرارات ال تخضع األمـ المتحدة إلى 
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لرقابة سياسية وقضائية، وأما الشوكة التي قسمت ظير األمـ المتحدة ىو العدواف األمريكي عمى العراؽ وىذا 
 ا لمقوة األمريكية.العدواف ىو الذي كرس النظاـ األحادي القطبية وأكد بأف ال معارضة حقيقية تشكؿ تحدي
حفظ السمـ واألمف الدولييف وبيذا فإف األزمات التي تعصؼ باألمـ المتحدة أضعفت مف مصداقيتيا وبدورىا في 

ا ساعد في ارتفاع األصوات التي تدعو إلى النظر في ىذه الييئة وجيازىا التنفيذي حتى تكوف المنظمة مموىذا 
لعالقات الدولية، وذلؾ مف أجؿ تجاوز عجز مجمس األمف عف في مستوى التحديات المطروحة عمى مستوى ا

 ما نقترح ذلؾ ضوء وعمى النيوض بالواجبات األساسية الممقاة عمى عاتقو في مجاؿ حفظ السمـ واألمف الدولييف.
 :يمي
 .إصالح مجمس األمف في األمـ المتحدة -ٔ
إصالح الميثاؽ بالمشكمة ال تتعمؽ  ولكف تفعيؿ االمف الجماعي ضد العدواف واف كاف مف قبؿ دولة كبرى.-ٕ

 .ولكف المشكمة تقع في عدـ االستجابة لإلصالح
 المعرقؿ داخؿ مجمس األمف. النقضتوسيع عضوية مجمس األمف ثـ إيجاد نوع مف الضبط الستخداـ حؽ  -ٖ 

اخ االستقرار إف الواقع الدولي اليوـ في حاجة إلى شركاء وأطراؼ يؤمنوف بحتمية ضرورة توفير من وأخيرا،
والسالـ العالمي وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التنمية البشرية وتعزيز فعالية القانوف الدولي مع احتراـ الحريات وحقوؽ 
اإلنساف وذلؾ مف أجؿ صوف السمـ واألمف الدولييف عمى مستوى العالـ بأسره دوف المجوء إلى استخداـ القوة في 

 العالقات الدولية.
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 المصادر
 ميثاق األمم المتحدةأوال، 
 :بالمغة العربية ، الكتبثانيا

 . ٜٗٛٔإبراىيـ العناني ، القانوف الدولي العاـ ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، .ٔ
  .ٜٚٛٔ ، ذات السالسؿ لمطباعة والنشر ، الكويت ، ٘ابراىيـ صبري مقمد، العالقات السياسية الدولية ، ط .ٕ
اهلل عمي أبو العال، تطور دور مجمس األمف في حفظ األمف والسمـ الدولييف، دار الكتب  د.احمد عبد.ٖ

 .ٕ٘ٓٓالقانونية، مصر، 
.د.السيد مصطفى احمد أبو الخير، تحالفات العولمة العسكرية والقانوف الدولي،  ايتراؾ لمطباعة والنشر ٗ

 .ٕ٘ٓٓوالتوزيع، القاىرة، 
رية الضربات العسكرية االستباقية )الدفاع الوقائي( في ضوء قواعد القانوف .د.أبو الخير احمد عطية عمر، نظ٘

 .ٕ٘ٓٓالدولي المعاصر، دار النيضة العربية، القاىرة، 
، مركز دراسات ٔ(، طٕ٘ٓٓ-ٜٜٓٔباسيؿ يوسؼ بجؾ، العراؽ وتطبيقات األمـ المتحدة لمقانوف الدولي ).ٙ

 .ٕٙٓٓالوحدة العربية، بيروت، لبناف، 
دراسة في وقائع النزاع ومدى  ٖٕٓٓسـ كريـ سويداف الجنابي، مجمس األمف والحرب عمى العراؽ عاـ .د.با.ٚ

 .ٕٛٓٓمشروعية الحرب، دار زىراف لمنشر والتوزيع، عماف، 
.جيؼ سيمونز، استيداؼ العراؽ العقوبات والغارات في السياسة األمريكية، ترجمة ونشر مركز دراسات الوحدة ٛ

 .ٖٕٓٓلبناف،  العربية، بيروت،
.د.حسيف حنفي عمر، حؽ الشعوب في تقرير المصير وقياـ الدولة الفمسطينية عمى ضوء االنسحاب ٜ

 ،.ٕ٘ٓٓ، دار النيضة العربية، القاىرة ، ٔاإلسرائيمي مف غزة ومطالب األقميات في العراؽ والسوداف، ط
لدولي العاـ، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، .د.سامي جاد عبد الرحمف واصؿ، إرىاب الدولة في إطار القانوف آٔ

ٕٖٓٓ. 
بغداد ، مطبعة أسور ، عبد الرازؽ حسيف، الجغرافيػة السياسيػة مع التركيز عمى المفاىيػـ الجيوبولتيكية، .ٔٔ

 .ـ ٜٙٚٔ
عبد المطيؼ اليميـ ، العالقات الدولية في الشريعة و القانوف في السمـ و الحرب، دار عماد لمنشر و .ٕٔ 
 ٕٙٓٓوزيع، المممكة األردنية الياشمية ، الت
 .ٖٕٓٓ ،عمافدار وائؿ لمنشر، .غساف الجنحي : "حؽ التدخؿ اإلنساني"، ٖٔ
.غضباف مبروؾ ، المجتمع الدولي : األصوؿ و التطور و األشخاص ، ديواف المطبوعات الجامعية ، ٗٔ 

 .ٜٜٗٔ الجزائر ،
ي العالقات الدولية، مركز دمشؽ لمدراسات النظرية والحقوؽ .محمد وليد إسكاؼ، حؽ استخداـ القوة ودوره ف٘ٔ

 .ٜٕٓٓالمدنية،  
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 .ٕٜٚٔ.مفيد شياب ، المنظمات الدولية، دار النيضة العربية، القاىرة، ٙٔ
.معيد ستوكيولـ ألبحاث السالـ الدولي، التسمح ونزع السالح واألمف الدولي، الكتاب السنوي، ترجمة ونشر: ٚٔ

 .ٕٗٓٓة العربية، بيروت، لبناف، حدمركز دراسات الو 
 .ٕٛٓٓ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ٔد.منتصر سعيد حمودة، اإلرىاب الدولي، ط.ٛٔ
 ـ.ٜٔٛٔ، دمشؽ ،  ٔ.ولياف اليدر ، حوؿ طبيعة الحرب ، مركز الدراسات العسكرية ، ط ٜٔ
 واالطاريح الجامعية الرسائل، الثاثا
القوة في العالقات الدولية ، رسالة ماجستير ، كمية العمـو اإلنسانية و العمـو  .خيرة طالب ، مبدأ حظر استخداـٔ

 ، ٕٚٓٓاالجتماعية ، جامعة بف خمدوف ، غير منشورة، 
.رضا سعيد محمد الجنزوري، الحرب االستباقية في قواعد القانوف الدولي المعاصر، رسالة ماجستير)غير ٕ

، مجمة المحقؽ الحمي لمعمـو القانونية والسياسية، العدد األوؿ، ٕٚٓٓمنشورة(، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 
ٕٓٔ٘. 

سمير عبد العزيز المزغني : "النزاعات المسمحة في القانوف الدولي وطبيعة الحرب المبنانية"، رسالة ماجيستير .ٖ
  .ٜٛٚٔفي القانوف، كمية القانوف والسياسة جامعة بغداد 

عالء الديف مكي خماس : "استخداـ القوة في القانوف الدولي"، رسالة الماجيستير، كمية القانوف والسياسية .ٗ
 .ٕٜٛٔبغداد سنة 

 ، المجالت والدورياترابعا
، يناير ٕٚٔمجمة السياسة الدولية ع  -.بطرس بطرس غالي، األمـ المتحدة ومواجية اإلرىاب الدولي الجديدٔ

ٜٜٔٚ . 
 ٔٔلحاج محمد التميمي، السياسة األمنية لمواليات المتحدة األمريكية اتجاه العراؽ بعد أحداث ).تميـ حسيف إ

 .ٕ٘ٓٓ(، مركز العراؽ لألبحاث، بغداد، ٕ(، السنة )٘أيموؿ(، مجمة المستقبؿ العراقي، العدد )
(، مركز ٖٙٓالعدد ).جعفر ضياء جعفر، أسمحة الدمار الشامؿ االتيامات والحقائؽ، مجمة المستقبؿ العربي، ٖ

 .ٕٗٓٓدراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف، 
(، ٘. د.حيدر ادىـ الطائي، المبررات واآلثار القانونية لمحرب ضد العراؽ، مجمة المستقبؿ العراقي، العدد )ٗ

 .ٕ٘ٓٓ(، مركز العراؽ لألبحاث، بغداد، ٕالسنة )
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 .ٕٔٔٓ(، األمارات العربية المتحدة، ٛٗالعدد )
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