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تمييد

مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة يعد الجياز التنفيذم الرئيسي كىك أقكل مؤسسة سياسية متعددة

األطراؼ ,تطكر في أداء كظيفتو األكلى كمنبر سياسي حتى تجاكز حدكد ىذا الدكر في أحياف كثيرة ,

كبدأ يضطمع بكظائؼ سياسية ذات طابع قانكني دكلي أحيانا ,إذ شممت ىذه الكظائؼ تقميديا البت في
كقكع ﺗيديد ,أك خرؽ لمسبلـ ,أك عمؿ عدكاني  ,ككضع كصؼ لبللتزامات المحددة الممزمة قانكنا لمدكؿ

األعضاء بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ,في الكقت الراىف يقكـ المجمس بإنشاء أنظمة
معقدة إلنفاذ ق ارراتو كبإصدار ق اررات عامة كذات صفة انطباؽ شاممة بدال مف انطباقيا عمى حاالت

محددة كاف كاف مف شأف تكسيع نطاؽ ىذه الصبلحيات أف يسيؿ اتخاذ إجراءات سريعة كحاسمة ,لكنو
يثير تساؤالت عدة منيا ماىك اإلطار القانكني الذم يعمؿ ضمنو المجلس كمنيا ماىك مدل التزاـ

المجلس نفسو بسيادة القانكف .وهل إننا بصدد مفيكـ أكسع نطاقا كأكثر شمكال لؤلمف الجماعي ,أم
مفيكـ يكاجو التيديدات الجديدة كالقديمة كيتصدل لشكاغؿ األمف في جميع الدكؿ الغنية كالفقيرة

كالقكية كالضعيفة.

التطكر في دكر مجمس األمف في ظؿ الظركؼ التي سادت المجتمع الدكلي بعد نياية الحرب

الباردة ,خبلؿ العقد األخير مف القرف العشريف ,الذم اتسـ بالقطبية األحادية في القكة بعد زكاؿ
االتحاد السكفيتي مف الساحة الدكلية كدكلة عظمى مكازية لقكة الكاليات المتحدة األمريكية ,كضمف

أجكاء ىكذا بيئة سياسية غير متكازنة ,نرل أف مجمس األمف ذىب بعيدا في تكصيفو لممياـ التي
ينبغي لو أف يؤدييا ,لذلؾ المبلحظ عميو ازدياد فعالية المجمس في اتجاىات عدة,

()1

منيا ما ىك

داخؿ في صميـ اختصاصاتو المنصكص عمييا في الميثاؽ ,كمنيا ما ىك غير مذككر في الميثاؽ

كال يدخؿ ضمف ميامو في حفظ السمـ كاألمف الدكلي ,مف االتجاىات التي ذىب إلييا ىي مراقبة

االنتخابات ,ترسيـ الحدكد ,تكطيف البلجئيف ,كذلؾ التكجو لمقياـ بمياـ ىي أصبل مف اختصاص

المنظمات اإلقميمية كتدخؿ في نطاؽ اختصاص الدكؿ كسيادتيا ,التحقؽ مف احتراـ حقكؽ اإلنساف

كاف كاف الرأم لدل الكثير مف الفقو الدكلي بأف االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف تكصؼ بأنيا
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جرائـ دكلية ينبغي معاقبة الجناة ميما كانت كظائفيـ كمناصبيـ ,عمى أف يككف ىذا التكجو ساريا

عمى الكافة مف دكف تمييز بيف متيـ كأخر أك بيف دكلة كأخرل ,ىنا سيتـ التطرؽ في ىذا البحث إلى

مكضكعيف األكؿ عف بياف مدل التزاـ مجمس األمف بحدكد صبلحياتو المقررة في الفصؿ السابع مف
الميثاؽ كالمبحث الثاني في أسباب عجز مجمس األمف عف القياـ بالدكر المكككؿ لو في حفظ السمـ
كاألمف الدكلي.

المبحث األول

مدى التزام مجلس األمن في حدود صالحيات تطبيق بنود الفصل السابع
من ميثاق األمم المتحدة

اشػػتمؿ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة عمػػى مجمكعػػة نصػػكص قانكنيػػة بينػػت المقاصػػد كالمبػػادئ التػػي تقػػكـ

عمييا األمـ المتحدة كمنظمة دكلية ,بشكؿ عاـ كعينت أجيزتيا كحددت كظائفيا كفكضتيا بالسػمطات

كالكسائؿ التي تمكنيا مف تحقيؽ ىػذه المقاصػد كمباشػرة ىػذه الكظػائؼ بمقتضػى نصػكص الميثػاؽ(,)2

لمتعبيػػر عػػف الشػػرعية الدكلي ػة ,ككنيػػا أخػػذت صػػفة ,ال ارعػػي األكبػػر لحقػػكؽ اإلنسػػاف كقكاعػػد القػػانكف

الػػدكلي اإلنسػػاني كمجمػػؿ قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي العػػاـ المتعمقػػة فػػي مكضػػكع السػػمـ كاألمػػف الػػدكلي(,)3
كالذم مف المفترض أف يككف التضاد حاصؿ بيف الشرعية الدكلية كالييمنة التػي تبتغييػا بعػض الػدكؿ

الكبرل في تحقيؽ مصالحيا متكسمة بالشرعية التي تصاحب تصرفات كق اررات ىذه المنظمة كأجيزتيا

الرئيسػػة التػػي يقػػؼ فػػي مقػػدمتيا كعمػػى أرسػػيا مجمػػس األمػػف( ,)4لػػذا سػػيتـ تنػػاكؿ مػػدل تجػػاكز مجمػػس

األمف حدكد ىذه الصبلحيات فػي مطمبػيف ,األكؿ نبػيف فيػو قيػاـ المجمػس بػالتفكيض العمنػي ألعضػائو
باسػػتخداـ القػػكة مػػف خػػبلؿ التكسػػع فػػي اسػػتخداـ المػػادة  41مػػف الميثػػاؽ ,كالتكسػػع فػػي عمميػػات حفػػظ

السبلـ في كؿ مف يكغسػبلفيا السػابقة ,كالصػكماؿ ,كالمطمػب الثػاني سػيككف ,لمتفػكيض الضػمني لعػدد

مف أعضائو ,في استخداـ القكة ,حالة العراؽ  ,)5(2002-1991كككسكفك(.)6
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المطلب األول
التفويض العلني ألعضاء مجلس األمن باستخدام القوة
م مف الدكؿ ,بؿ إنو ذىب إلى إف
إف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يكف ىدفو منع استخداـ القكة مف أ ن
استخداـ القكة يجب أف يككف تحت السيطرة الفعمية لمجمس األمف ككفقا لمفصؿ السابع مف الميثاؽ(,)7

كأف القراءة األكلية لممادة  43مف الميثاؽ تبيف بأنو عمى الدكؿ األعضاء أف تساىـ في تشكيؿ قكة
دكلية تكضع تحت تصرؼ مجمس األمف ميمتيا الرد عمى التيديدات كاالختراقات التي تحدث لمسمـ

الدكلي ككذلؾ أعماؿ العدكاف ( ,)8ذلؾ الف ميثاؽ األمـ المتحدة أصبح بمثابة القانكف األساس
لمجماعة الدكلية مف خبلؿ أحكامو ,كذلؾ فأف االلتزامات الكاردة فيو ليا صفة اإللزاـ الذم يتقدـ عمى
غيره مف التزامات أخرل (المادة 103مف الميثاؽ) األمر الذم يمكف القكؿ بشأنو ,بأف فرض أحكاـ

ميثاؽ األمـ المتحدة ىك فرض لمشرعية الدكلية ,كبالنتيجة فأف أم خرؽ ألحكاـ ىذا الميثاؽ إنما يعد

انتياؾ لقكاعد الشرعية الدكلية (.)9

إف مجمس األمف يدىي ىك صاحب االختصاص األصيؿ كاألكلي في أية مسالة تككف ليا صمة

بحفظ السمـ كاألمف الدكلي ,إذا عجز المجمس عف القياـ بذلؾ ,فينا يككف لمجمعية العامة الحؽ في

أف تنظر في المبادئ العامة لمتعاكف في حفظ السمـ كاألمف الدكلي ,كتمؾ المتعمقة بنزع السبلح
بناء عمى طمب مف أية دكلة
كتنظيـ التسمح ,كليا أف تناقش أية مسألة ليا صمة بيذا المكضكع ن
عضك أك غير عضك ,أك مف مجمس األمف ,كليا أف تصدر تكصيات حكؿ ىذه المكاضيع( ,)10كمف

الحاالت التي شيدنا فييا تدخؿ الجمعية العامة ىك الحرب الككرية عندما تمادل مجمس األمف في

استخدامو سمطة النقض (الفيتك) كفي قرار الجمعية العامة الخاص باالتحاد مف أجؿ السمـ ,فضبلن

عف حالة قبكؿ ترشيح الدكؿ لمعضكية كالتي ينبغي أف تككف مشفكعة بتكصية مف مجمس األمف

بالرغـ مف ككف الجمعية العامة ىي صاحبة االختصاص في قبكؿ األعضاء الجدد ,كاف كانت ىذه

الحاالت قميمة التي يسمح فييا لمجمعية العامة بمباشرة اختصاصات محدكدة كاستثنائية ,الف مجمس

األمف ىك الجياز المختص في النظر بمثؿ ىذه القضايا ,كىذا يؤدم إلى القكؿ بأف الجمعية العامة

التي تمثؿ األكثرية مف دكؿ العالـ خاضعة كلك شكميا كاجرائيا إلى مجمس األمف (الذم يمثؿ األقمية)

أم خضكع أكثرية الدكؿ إلى أقميتيا ( ,)11ىنا يظير بأف مجمس األمف يتصرؼ بطريقة مستقمة عف

الجمعية العامة التي انبثؽ مجمس األمف مف رحميا ,أك لنكف أكثر دقة ىك احد أىـ أجيزتيا الرئيسة,
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كالتي كاف مف المفترض أف تككف العبلقة معككسة ,لما ىك حاصؿ أالف ,أم أف يككف لمجمعية
العامة صبلحية النظر في الق اررات التي تتخذ مف المجمس خاصة التي تتعمؽ باتجاىات أك بمصالح

الدكؿ الكبرل الدائمة العضكية ,لكي يمكف القكؿ بأف أجيزة األمـ المتحدة تعمؿ فعبل بصيغة
ديمقراطية (المصطمح الذم تعمؿ الكاليات المتحدة األمريكية لتسكيقو إلى الدكؿ غير الغربية) كنقنع

أنفسنا باف منظمة األمـ المتحدة بمختمؼ أجيزتيا تعبر عف رؤية كمصالح كؿ الدكؿ األعضاء فييا,
كليس معبرة عف مصالح الدكؿ الكبرل التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية ,كسابقتيا عصبة

األمـ التي كانت تعبر عف رؤية كمصالح المنتصريف في الحرب العالمية األكلى(.)12

المبلحظ عمى مجمس األمف بعد نياية الحرب الباردة أنو بدأ يتبنى قػ اررات تنفيذيػة ىامػة تعبػر عػف

تكافؽ إرادات الدكؿ الدائمػة العضػكية فيػو ,كأصػبح يتصػرؼ بشػكؿ منفػرد مػف دكف الرجػكع إلػى ماىيػة

كاجباتػػو الرئيسػػة المبينػػة فػػي الميثػػاؽ ,كأضػػحت مػػف الظ ػكاىر المممكسػػة فػػي العديػػد مػػف األزمػػات التػػي

حصػػمت فػػي عػػدد مػػف دكؿ العػػالـ( ,)13األمػػر الػػذم يمكػػف أف يكصػػؼ دكر مجمػػس األمػػف بأنػػو تعدددى
ميمة حفظ السدلم واألمدن الددولي ليتصدف بوصدفو الجيداز التنفيدلي العدام للمجتمدع الددولي الػذم
يريد أف يعبر عف طمكحات ىذا المجتمع كيترجـ أفكاره كاتجاىاتػو( ,)14إذ إنػو بعػد االسػتخداـ المحػدكد

جػػدا لسػػمطة الػػنقض (الفيتػػك) بانتيػػاء الحػػرب البػػاردة بػػدا مجمػػس األمػػف ككأنػػو حككمػػة أقميػػة تمػػارس
كظائفيا بطريقة تعبر عف دكتاتكرية الحكـ في ظؿ غياب أية رقابة سياسية أك قضائية(.)15

الففع األول
التوسع في تفسيف المادة  14من الميثاق.

حسػػب نػػص المػػادة  24مػػف الميثػػاؽ فػػأف لمجمػػس األمػػف الػػدكر ال ػرئيس فػػي المحافظػػة عمػػى السػػمـ

كاألمف الدكلي ,كىك يعمؿ نيابة عف الدكؿ األعضاء المشاركة في ىيئة األمـ المتحػدة كبمػكافقتيـ فػي

القياـ بأداء ىذا الدكر ,عمى أف يككف ىذا األداء لممجمس كفقػا لمقاصػد األمػـ كالمتحػدة كمبادئيػا (,)16
ككمػػا مكضػػح مػػف منطػػكؽ نػػص المػػادة  24فػػأف الكظػػائؼ كالسػػمطات قػػد أيجممػػت بشػػكؿ عػػاـ لتحقيػػؽ
غاية ميمػة تػدكر حػكؿ مفيػكـ حفػظ السػمـ كاألمػف الػدكلي( .)17جػاءت المػكاد األخػرل التػي تقػع ضػمف

حػػدكد الفصػػؿ السػػابع مػػف الميثػػاؽ ,لتبػػيف سػػمطات المجمػػس ,لمكصػػكؿ إلػػى ىػػذه الغايػػة ,خاصػػة عنػػدما
يتعمؽ األمر بحصكؿ تيديد لمسمـ كاألمف الدكلي.

الذم حصػؿ فػي نشػاط المجمػس كفعاليتػو بعػد نيايػة الحػرب البػاردة التػي دارت رحاىػا بػيف كػؿ مػف
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حمؼ شماؿ األطمسي (( ))NATO ALLIANCEكحمؼ كارشػك((,))WARSO ALLIANCE
ى ػػك التكج ػػو الكاض ػػح ,إل ػػى اس ػػتخداـ الق ػػكة بش ػػكؿ مغ ػػاير تمام ػػا لم ػػا متع ػػارؼ عمي ػػو( ,)18بس ػػبب تمك ػػف

الكاليات المتحدة األمريكية مف فػرض ىيمنتيػا عمػى منظمػة األمػـ المتحػدة كمجمػس األمػف( ,)19كسػائر

المنظمات الدكلية (البنػؾ الػدكلي ,صػندكؽ النقػد الػدكلي  ,) ...كالضػغط عمػى ىػذه المنظمػات لجعميػا
أداة طيعػ ػػة بيػ ػػدىا فػ ػػي تنفيػ ػػذ سياسػ ػػتيا الخارجيػ ػػة ( ,)20كاف جػ ػػؿ مػ ػػا تبتغيػ ػػو الحككمػ ػػة األمريكيػ ػػة مػ ػػف

المنظم ػػات الدكليػ ػة ى ػػك إض ػػفاء ص ػػفة المش ػػركعية عم ػػى تصػ ػرفاتيا بص ػػيغة قػ ػ اررات تص ػػدر م ػػف ى ػػذه
المنظمات (.)21

المبلحػػظ عمػػى مجمػػس األمػػف ىػػك االزديػػاد الممحػػكظ فػػي المجػػكء إلػػى المػػادة  41مػػف الميثػػاؽ فػػي

السػػنكات األخيػرة( ,)22التػػي تمػػت انتيػػاء الحػػرب البػػاردة ,كخاصػػة العقكبػػات الشػػاممة التػػي فرضػػت عمػػى
الع ػراؽ بعػػد دخكلػػو الككيػػت ,إذ إف المجمػػس أشػػار بشػػكؿ عػػاـ إلػػى الفصػػؿ السػػابع مػػف الميثػػاؽ ,كمػػف
قبميا تمؾ التي فرضت عمى نظاـ جنكب إفريقيا ,كتكالت بعد ذلؾ الق اررات الخاصػة بفػرض العقكبػات

االقتصادية طبقا لممادة 41

()23

مف الميثاؽ عمى كؿ مف يكغسبلفيا السابقة ,الصكماؿ ,ليبيا ,ليبيريػا,

ىػػاييتي ,انكػػكال ,ركانػػدا ,السػػكداف ,سػػيراليكف ,ككسػػكفك ,أفغانسػػتاف ,إثيكبيػػا ,اريتريػػا ,جميكريػػة الككنغػػك

الديمقراطيػػة ( ()24كالقائمػػة مفتكحػػة لربم ػا سػػتطاؿ دكؿ عػػدة كألسػػباب عػػدة أكثرىػػا حضػػك ار ىػػك انتيػػاؾ
حقكؽ اإلنساف كغياب الديمقراطية).

الق ػ اررات التػػي أصػػدرىا المجمػػس طبقػػا لممػػادة  41مػػف الميثػػاؽ ,كالتػػي تتعمػػؽ باتخػػاذ مػػا يمػػزـ مػػف

التػػدابير التػػي ال تتطمػػب المجػػكء إلػػى اسػػتخداـ الق ػكات المسػػمحة ,يتطمػػب األمػػر الكقػػكؼ عمػػى طبيعػػة

أصػػدراىا كالغايػػة مػػف اإلصػػدار ,فػػالمبلحظ عمػػى اإلليػػة التػػي سػػارت عمييػػا األمػػكر بعػػد صػػدكر ىػػذه
الق اررات يتبيف بأنيا كانت مقدمػة لقػ اررات الحقػة سػمحت باسػتخداـ القػكة فػي تنفيػذ ىػذه اإلجػراءات فػي

حاالت عدة ىي العراؽ ,يكغسبلفيا السابقة ,الصكماؿ ىاييتي ,كسيراليكف ,إذ إف ىذه المػادة أنمػا ىػي

بدايػػة الطريػػؽ لمكصػػكؿ إلػػى اسػػتخداـ القػػكة كفػػؽ المػػادة  42مػػف الميثػػاؽ ,ذلػػؾ الف ىػػذه اإلجػراءات لػػـ

تؤد الغرض المطمكب ,أك أنيا كانت غير مناسبة (أثارىا الكارثية كانت بشكؿ مباشر كأغمب ضحاياه

األطفاؿ ككبار السف ) ,لذا ينبغي لمجمػس األمػف كالحالػة ىػذه إف تكػكف إجراءاتػو أكثػر شػدة كتتضػمف
عناصػػر اقػػكم ىػػي اسػػتخداـ القػػكة المسػػمحة (االعتقػػاد الػػذم كػػاف ممثمػػك الػػدكؿ الكبػػرل يبنػػكف قناعػػاتيـ

عميػػو كيحػػاكلكف أف يسػػكقكه إلػػى اآلخ ػريف) ( ,)25فض ػبلن عػػف إف ىػػذه العقكبػػات خاصػػة التػػي فرضػػت
عمى العراؽ ,كانت أثارىا الجانبية عمى السػكاف المػدنييف اكبػر مػف أف تكصػؼ لمػا سػببتو مػف كيػبلت
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كمعاناة فادحة الضرر طيمة 12سنة مف عمر الحصار الذم فرضتو الكاليات المتحدة األمريكية تحت

عباءة الشرعية الدكلية ,لـ يسبؽ ألم بمد إف تعرض لمثؿ مػا تعػرض لػو العػراؽ بسػبب ىػذا الحصػار,

فالضركرة كالتناسب ىنا مفقكد ,أك لنقؿ مختؿ كثي ار.

الق ػػانكف ال ػػدكلي كم ػػا ى ػػك مع ػػركؼ لمجمي ػػع يح ػػرـ اس ػػتيداؼ الم ػػدنييف عم ػػدا

()26

 ,م ػػع الع ػػرض ب ػػاف

الكاليات المتحدة لـ تكف تدافع عف نفسيا مف خطر يحيؽ بيا مف العػراؽ ,كمػع ىػذا فالضػحايا جميعػا
كػػاف المػػدنيكف األبريػػاء الػػذيف فتكػػت بيػػـ األم ػراض كخاصػػة ش ػريحة األطفاؿ(الػػذيف تقػػؿ أعمػػارىـ عػػف

خمػػس سػػنكات) كمػػا عػػانكه مػػف نتػػائت اسػػتخداـ اليكرانيػكـ المنضػػب مػػف القػكات األمريكيػػة فػػي‘عػػدكانيا

عمى العراؽ عاـ  1991كالحصار الذم تسبب بنقص المقاحات كاألدكية لمكقاية كالعبلج.
توصي

إجفاءات مجلس األمن

األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة أكضػػح بػػأف ق ػ اررات مجمػػس األمػػف كفػػؽ المػػادة  41ليس ػت مصػػممة,

لمعقاب بقدر ما إنيا تحمؿ عمى االمتثاؿ لبللتزامات الدكلية ,كاف بعض ىذه اإلجراءات ليست مكجية
بكضػػكح تجػػاه الػػذيف ال يمتثمػػكف ليػػذه االلت ازمػػات ,لػػذلؾ مػػف المؤكػػد بػػأف المقاطعػػة االقتصػػادية التػػي

فرضت كفؽ ىػذه القػ اررات ,ليسػت بسػبب إف ىػذه الػدكؿ خالفػت االلت ازمػات المفركضػة عمييػا ,كخرقػت
أحكاـ القانكف الدكلي ,بؿ إف ىذه العقكبات تحاكؿ أف تضمف باف الصراع لف يتصاعد(.)27

إذ أف المسمـ بو في فقو القانكف الدكلي ,أف اختصاصات المجمس كسمطاتو ,تتحدد في تقرير كقكع

حالة عدكاف ,كأتحاذ التدابير المؤقتة كفقا لممادة( )40مف الميثاؽ ,التػي تمنػع تفػاقـ ىػذا العػدكاف الػذم
مف شأف استم ارره أف يعرض السمـ كاألمف الدكلي لمخطر ,كسمطاتو في اتخاذ إجػراءات غيػر عسػكرية

ككفقػػا لممػػادة( )41مػػف الميثػػاؽ( ,)28الػػذم حصػػؿ أف ىػػذه المػػادة مػػف الميثػػاؽ أنمػػا كيفػػت بمػػا يتعػػارض
كالمعنى الحقيقي ليا ,بعد نياية الحرب الباردة ,إذ أف التكييؼ القانكني الذم أصػبح مػف الظػكاىر فػي

الق اررات التي تصدر مف المجمس كفؽ ىذه المادة ,ليس ىك بقرار مقاطعػة اقتصػادية نجػد قصػدىا فػي

مضمكف المادة ( )41نصا كركحا ,بؿ ىك التحكؿ في جعؿ المقاطعة حظػ ار شػامبل فػي القػ اررات التػي
تصدر عنو ,ككأنو فرض حكـ اإلعداـ (بصيغة المكت البطيء) عمى شعكب الدكؿ المحاربة ,أم إف

الذم حصؿ بعد عاـ  1991ىك المنػاداة بمشػركعية الحظػر الشػامؿ كالكامػؿ عمػى الشػعب مػف خػبلؿ

القػ ار ارت التػػي تصػػدر طبقػػا لممػػادة ( ,)41كدليمنػػا ىنػػا نمػػاذج القػ ارراف ( )661 ,665المػػذاف صػػد ار مػػف
مجمػػس األمػػف عقػػب دخػػكؿ الق ػكات العراقيػػة الككيػػت ,كفػػي ىػػذا خمػػط كبيػػر بػػيف القػػانكف كاالتجاىػػات

السياسية ( ,)29بحجػة أف فػرض ىػذا الحظػر سػيدفع الشػعب لمثػكرة عمػى نظػاـ حكمػو( كىػذا إغػراؽ فػي
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الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاجة الفطري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد كص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ أس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتاذنا ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكتكر
عبد العزيز محمد سرحاف رحمو اهلل)(.)30

ومن نشاطات مجلس األمن خافج حدود اختصاصدو ،فالمتعػارؼ عميػو إف دكر مجمػس األمػف ,فػي حفػظ

السمـ كاألمف الدكلي أقر في ميثاؽ األمـ المتحدة بعد التكصػؿ إلػى اتفػاؽ الػدكؿ الكبػرل الػثبلث التػي أضػحت

مع ػػالـ انتص ػػارىا عم ػػى دكؿ المح ػػكر كاض ػػحة ,ف ػػي بداي ػػة العق ػػد الخ ػػامس م ػػف الق ػػرف العشػ ػريف خ ػػبلؿ الح ػػرب

العالميػػة الثانيػػة (الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ,المممكػة المتحػػدة ,االتحػػاد السػػكفيتي السػػابؽ) ,كتػػـ االتفػػاؽ عمػػى
صيغة تشكيؿ المجمس ,كسمطاتو ,كصبلحياتو ,كبياف طريقة التصكيت فيػو ,ككيفيػة اتخػاذ القػ اررات فيػو ,كىػك

مػػا أدل إلػػى أف يكػػكف ليػػذه الػػدكؿ كضػػعا خاصػػا كمتمي ػ از ,كلحقتيػػا كػػؿ مػػف فرنسػػا كالصػػيف فيمػػا بعػػد( ,)31إذ
يظير لمعياف أف شكؿ الجياز ىك الذم يتحكـ في منظمة األمـ المتحػدة مػف خػبلؿ فػرض ىيمنتػو عمػى بػاقي

األجيزة األخرل ,عمما انو احد األجيزة التابعة لمنظمة األمـ المتحدة كغيره مف األجيزة الرئيسة األخرل.

أما الكاقع العممي ألداء مجمس األمف ,فيبػدكا انػو ذىػب بعيػدا عنػدما طالػب بتطبيػؽ كتفعيػؿ مبػادئ

حق ػ ػػكؽ اإلنس ػ ػػاف ,كمطالبت ػ ػػو بنش ػ ػػر ق ػ ػػيـ الديمقراطي ػ ػػة العالمي ػ ػػة ,ف ػ ػػي ش ػ ػػتى المج ػ ػػاالت االقتص ػ ػػادية,
كاالجتماعية ,كاإلنسانية ,كالبيئية ,كذلؾ نرل نشاط آخر لممجمس ,بإشرافو عمى نشاطات داخمية غيػر
دكلية تتمثؿ في المطالبة كالكقكؼ عمى إقامة أنظمػة سياسػية ديمقراطيػة ,كتعاكنػو مػع عػدد مػف الػدكؿ

فػػي إقامػػة انتخابػػات ,كىػػذا االتجػػاه غيػػر مػػألكؼ فػػي سػكابؽ عمػػؿ المجمػػس ,كلػػـ يػػرد نػػص فػػي الميثػػاؽ
يبيف مشركعية ىذا اإلجراء ,أم أف ىذا االتجاه مغاير لما جاء بو الميثاؽ مف بيػاف لكظػائؼ كأىػداؼ

المجمس(.)32

االستمرار كالتكسع في ىذه الممارسات يػؤدم بنػا إلػى القػكؿ أف مجمػس األمػف ,أصػبح جيػا از مفتكحػا عمػى

العػػالـ بأس ػره . ,كعنػػد قيامػػو بيػػذه النشػػاطات بشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف أم مػػف أجي ػزة األمػػـ المتحػػدة األخػػرل ,فإنمػػا

ابتعػػد عػػف االلت ػزاـ بتحقيػػؽ مػػا جػػاء فػػي الم ػادة  4/1مػػف الميثػػاؽ ككنػػو لػػـ يمػػؽ بػػاالن ألم اعتبػػار فػػي المسػػاكاة
لمسيادة بيف الدكؿ( ,)33كاألمر األخر ىك ازدكاجيػة المعاممػة الكاضػحة فػي عػدد مػف القػ اررات التػي اتخػذت مػف
المجم ػػس خاص ػػة الت ػػي اتخ ػػذت بص ػػدد قض ػػية العػ ػراؽ كالص ػػكماؿ كليبي ػػا كيكغس ػػبلفيا الس ػػابقة( ,)34كم ػػف غي ػػر

الممكػػف المػػركر دكف اإلشػػارة إلػػى تػػدخؿ مجمػػس األمػػف عنػػدما قػػرر تقػػديـ المسػػاعدات اإلنسػػانية لؤلك ػراد فػػي
شماؿ العراؽ خبلؿ عاـ  ,1991تنفيذا لرغبات عدد مف الدكؿ الكبرل كنقارنػو بصػيغة التػدخؿ اإلنسػاني فػي
الص ػػكماؿ كاقم ػػيـ البكس ػػنة كاليرس ػػؾ خ ػػبلؿ األزم ػػة اليكغس ػػبلفية ,كك ػػـ ك ػػاف الف ػػارؽ كبيػ ػ ار ف ػػي تكظي ػػؼ ى ػػذه
النشاطات بيف حالة كأخرل ككفقا العتبارات لـ تعد خافية عمى احد.
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أوال-مدى خضوع مجلس األمن للفقابة القانونية على أعمالو

أثبتت األحداث منذ نياية الحػرب العالميػة الثانيػة حاجػة الػدكؿ كالشػعكب لممنظمػات الدكليػة ,سػكاء

اإلقميمية منيا ,أـ العالميػة ,كعػدـ اسػتغنائيا عػف مػا تقدمػو مػف خػدمات حيكيػة ألعضػائيا فػي جكانػب
عػػدة (الجانػػب الػػدفاعي العسػػكرم ,الجانػػب االقتصػػادم ,الجانػػب االجتمػػاعي ,الجانػػب السياسػػي) ىكػػذا
يبدكا عمى األقؿ ,األمر الذم نتت عنو إيجاد عدد مف المنظمات الدكلية في قارات العالـ(.)35

إف عمؿ ىذه المنظمات ينبغي أف يكػكف كفقػا لمبػادئ كمقاصػد األمػـ المتحػدة حتػى تػتمكف مػف أف

تحكز شرعية كجكدىا( ,)36ككذلؾ فإف أعماؿ القمع التي تمارسيا ىػذه المنظمػات تعػد غيػر شػرعية إف

لـ يأذف ليا مجمس األمف( ,)37فضػبلن عػف إف لمجمػس األمػف االسػتعانة بػأم مػف المنظمػات اإلقميميػة
الدكليػة فػػي أم مػػف أعمػػاؿ القمػػع تحػػت رقابتػػو كأشػرافو متػػى مػػا رأل ذلػػؾ ضػػركريا ككفػػؽ تقدي ارتػػو(,)38
كػػذلؾ فػػأف ىػػذه المنظمػػات سػػاعدت بشػػكؿ أك بػػرخر فػػي حػػؿ المنازعػػات الدكلي ػة بػػالمجكء إلػػى الطػػرؽ
السػػممية المعركفػػة (الكسػػاطة ,التكفيػػؽ ,المسػػاعي الحميػػدة ,المصػػالحة ,التحقيػػؽ) أك باسػػتخداـ كسػػائؿ

القسػػر غيػػر المسػػمحة (كفػػؽ المػػادة  41مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة) ,أك المجػػكء إلػػى اسػػتخداـ القػػكة (بػ ار
كبح ار كجكا) لتحقيػؽ الغايػة األساسػية ,أال كىػي حفػظ السػمـ كاألمػف الػدكلي أك إعادتيمػا إلػى نصػابيما

( ,)39ىذا فيما يتعمؽ بمجمس األمف أحد أىـ أجيزة منظمة األمـ المتحدة المسػئكلة عػف تطبيػؽ نظريػة
األمف الجماعي في العالـ بأسره(.)40

كفػػي إطػػار منظمػػة األمػػـ المتحػػدة كسػػائر المنظمػػات الدكلي ػة المتخصص ػة ,فػإف حظيػػا مػػف الرقابػػة

ضئيؿ جدا ,فالرقابة السياسية إلى حد ما مكجكدة ,كىي تمؾ التػي يمارسػيا جيػاز سياسػي فػي منظمػة

األمػػـ المتحػػدة بحػػؽ جيػػاز سياسػػي أخػػر مكجػػكد تحػػت مظمػػة المنظمػػة ذاتيػػا ,كخيػػر مثػػاؿ مػػا تمارسػػو

الجمعية العامة مف رقابة سياسية عمى المجمس االقتصادم ,ككذلؾ مجمس الكصاية كالسكرتير العاـ,

أك ما تقكـ بو جمعية الصحة عمى المػدير العػاـ لممنظمػة ,أمػا فيمػا يخػص الرقابػة القضػائية المنعدمػة
بسبب عدـ تمكف أم جياز مف أجيزة المنظمػة بػالطعف فػي عمػؿ قػانكني صػادر مػف جيػاز آخػر فػي

المنظمة أماـ محكمة العدؿ الدكلية ,ككذلؾ ىػذا المنػع يسػرم عمػى الػدكؿ األعضػاء فػي منظمػة األمػـ

المتحدة مف الطعف في أم عمػؿ قػانكني صػادر عػف المنظمػة كخاصػة مجمػس األمػف ,كألسػباب عػدة,

منيا أف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ لـ يسػمح بالتقاضػي إال عنػدما يكػكف طرفػي الػدعكل ىػـ مػف

الدكؿ فقط ,كال تسرم كالية المحكمة عمػى الػدعاكل التػي تأتييػا مػف المنظمػات الدكليػة تجػاه الػدكؿ إال
بحدكد بحػث المحكمػة لسػمكؾ المنظمػة عػف طريػؽ رأم استشػارم عمػى أف يقػكـ الجيػاز المخػتص فػي
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المنظمػة بتقػديـ ىػذا الطمػب لممحكمػة ,أم أف محكمػػة العػدؿ الدكليػة بصػفتيا الجيػاز القضػائي الػػدكلي

الكحيػػد الػػذم يتبػػع منظمػػة األمػػـ المتحػػدة ال يمكنيػػا التصػػدم ألم أمػػر يخػػص المراقبػػة القضػػائية عمػػى
األعماؿ القانكنية التي تصدر مف مجمس األمف ,أك مف الجمعية العامة ,ككذلؾ فأنيػا ال تممػؾ سػمطة
استئناؼ األعماؿ القانكنية التي تصدر عف اغمب المنظمات الدكلية.

ثانيا-مدى خضوع مجلس األمن إلفادة أعضائو الدائمين بعد نياية الحفب البافدة

أصبحت ظاىرة خضكع مجمس األمف إلرادة أعضائو الػدائميف ,المنعطػؼ األخطػر الػذم مػر بػو المجمػس

خػػبلؿ عممػػو خاصػػة بعػػد نيايػػة الحػػرب البػػاردة ,ألف ى ػؤالء األعضػػاء يتمتعػػكف بمي ػزات يفتقػػر لي ػا غيػػرىـ مػػف
األعضػػاء اآلخ ػريف غيػػر الػػدائميف فػػي المجمػػس( ,)41إذ أف المجمػػس مغمػػؽ فػػي عضػػكيتو الدائمػػة عمػػى خمػػس

دكؿ فقػػػط ,كالمقاعػ ػػد العش ػ ػرة األخػ ػػرل مكزعػػػة بػ ػػيف قػ ػػارات العػ ػػالـ ,بعػ ػػد التع ػػديؿ األخيػ ػػر الػ ػػذم حصػ ػػؿ عػ ػػاـ
 ,)42(1965لكػػف تبقػػى الكممػػة لمػػدكؿ الدائمػػة العضػػكية ,إذ أف المشػػاكرات تػػتـ بصػػيغة اجتماعػػات مغمقػػة كاف
مشاريع الق اررات اليامة كالخطيرة في اغمب األحياف تتخذ فػي ىػذه االجتماعػات المغمقػة غي اػر لرسػمية ,كأف أم
عضك مف األعضاء غير الدائميف فػي مجمػس األمػف ال يمكنػو أف يمعػب دك ار ىامػا فػي صػياغة مشػاريع ىػذه

القػ ػ اررات أك نقض ػػيا ,الف س ػػمطة ال ػػنقض (الفيت ػػك) ىػ ػي ميػ ػزة لؤلعض ػػاء ال ػػدائميف فق ػػط ,كاف أم مس ػػاس بي ػػذه
الصيغ المعمكؿ فييا في مجمس األمف إنما يعد مساسا بالسمـ الدكلي(.)43

إف صػػيغة المش ػػاكرات غي ػػر الرس ػػمية أصػػبحت ى ػػي الص ػػيغة الت ػػي ت ػػتـ مػػف خبللي ػػا االتف ػػاؽ عم ػػى ص ػػيغ

القػ ػ اررات ألن ػػو يت ػػاح ف ػػي ى ػػذه االجتماع ػػات المغمق ػػة لم ػػدكؿ الكب ػػرل المج ػػاؿ ال ػػذم تس ػػتطيع م ػػف خبلل ػػو ف ػػرض
شػػركطيا كتػػتحكـ بالجمسػػة كيفمػػا تشػػاء ,كاف الجمسػػات العامػػة لممجمػػس ىػػي مرحمػػة كصػػيغة شػػكمية يػػتـ فييػػا
المصػػادقة عمػػى القػ اررات أك لبيػػاف التناقضػػات كالمناقشػػات المختمفػػة ,ذلػػؾ الف كػػؿ األمػػكر المطركحػػة فػػي ىػػذا
االجتماع سبؽ أف تـ االتفاؽ عمييا كتسكيتيا في االجتماع المغمػؽ غيػر الرسػمي الػذم عػادة يسػبؽ االجتمػاع

العػػاـ ,كمػػف يػػذىب ابعػػد مػػف ذلػػؾ بػػالقكؿ بػػاف اجتمػػاع الخمسػػة الكبػػار غيػػر الرسػػمي يسػػبقو اجتمػػاع لمػػدكؿ
الػػثبلث الكبػػار الػػذم يسػػبقو تشػػاكر ممثػػؿ الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػع البيػػت األبػػيض ,الحكػػـ الػػذم يمكػػف
يػنيض تجػػاه ىػػذا الكضػػع بػػاف االجتماعػات العامػػة لمجمػػس األمػػف ىػػي االسػتثناء فػػي عمػػؿ المجمػػس( ,)44ممػػا
يتقػػدـ يتضػػح بػػاف الييمنػػة كالسػػيطرة التػػي يمارسػػيا أعضػػاء المجمػػس الػػدائمكف كبالتػػدرج يصػػعب التقبػػؿ عمػػى

الكثيريف  ,بػأف ىػذا الجيػاز راعيػا لمسػمـ كاألمػف الػدكلي ذلػؾ الف ىػذه الػدكؿ تبحػث عػف مصػالحيا مػف خػبلؿ
انتيػػاج أسػػاليب التنػػافس كالييمنػػة ,أك القػػكة عػػف طريػػؽ المسػػاكمات كالمناقشػػات المغمقػػة ,كتصػػرؼ المجمػػس
بشػػكؿ انفػرادم كتحكمػػي كغيػػاب تحديػػد الشػػرعية التػػي يتعػػيف عمػػى المجمػػس التقيػػد كالخضػػكع ليػػا ,إذ المبلحػػظ
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عمػػى مجمػػس األمػػف خاصػػة بعػػد نيايػػة الحػػرب البػػاردة بػػأف أداؤه مجافيػػا لمشػػرعية القانكنيػػة لصػػالح األىػػداؼ

كاألغ ػراض السياسػػية لمػػدكؿ األعضػػاء الػػدائمكف فيػػو ,كاألمػػر األخػػر الػػذم نمحظػػو عمػػى ىػػذا األداء كىػػك أف

اختيػػار المجمػػس لقكاعػػد الشػػرعية يػػتـ بشػػكؿ انتقػػائي كتفضػػيمي كلػػـ يكػػف بشػػكؿ طبيعػػي كحسػػب متطمبػػات كػػؿ
حالة بؿ إف العمؿ كاألداء يككف حسب مقتضيات سياسة كأىداؼ الػدكؿ الدائمػة العضػكية كىػذا أثػار مخػاكؼ

عديػػدة كتسػػاؤالت جمػػة ,خاصػػة مػػف رجػػاؿ القػػانكف فػػي شػػتى أرجػػاء العػػالـ ,بػػؿ مػػف رجػػاؿ القػػانكف فػػي منظمػػة

األمػػـ المتحػػدة ذاتيػػا( ,)45كىػػذا مػػف شػػانو أف يػػؤثر عمػػى منظكمػػة العدالػػة الدكليػػة كقكاعػػد القػػانكف الػػدكلي التػػي
ينبغي أف تكػكف سػارية عمػى الجميػع بالتسػاكم الف أىػـ شػركط القاعػدة القانكنيػة سػكاء أكانػت داخميػة أـ دكليػة

اتصافيا بالعمكمية كالتجريد كتسرم عمى الكافة(.)46

الففع الثاني
التوسع في عمليات حفظ السالم

مجمػػس األمػػف كفػػؽ الفصػػؿ السػػابع مػػف الميثػػاؽ مسػؤكؿ عػػف القيػػاـ بعمميػػات عسػػكرية لحفػػظ السػػمـ

كاألمف الدكلي مف خبلؿ المجكء إلى استعماؿ القكة المباشرة عندما يستنفد كؿ الكسائؿ المتاحػة ,كالتػي
لػػـ تػ ً
ؤد غرضػػيا فيكػػكف ىنػػا المجػػكء إلػػى القػػكة كخيػػار أخيػػر بيػػد مجمػػس األمػػف ,المبلحػػظ عمػػى مجمػػس
األمػػف انػػو ازداد فػػي اآلكنػػة األخي ػرة ,فػػي التكجػػو إلػػى التكسػػع بعمميػػات حفػػظ السػػبلـ إذ أصػػبحت مػػف
السمات البارزة لمدكر المكككؿ لو في حفظ السمـ كاألمف الدكلي بعد نياية الحرب البػاردة ,كمػف خػبلؿ
نظ ػرة س ػريعة ألرقػػاـ ىػػذه العمميػػات كبالمقارنػػة بػػيف أعػػدادىا قبػػؿ نيايػػة الحػػرب البػػاردة كبعػػدىا ,تتكػػكف

لػػدينا صػػكرة كاضػػحة عػػف الفػػارؽ فػػي التغييػػر الػػذم حصػػؿ فػػي أعػػداد العمميػػات ,كفػػي مياميػػا كػػذلؾ.

خػػبلؿ أكثػػر مػػف  40عػػاـ مػػف عمػػر مجمػػس األمػػف كمنػػذ تأسػػيس منظمػػة األمػػـ المتحػػدة كلح ػد عػػاـ
 1988بمغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

 15عممية ,كفي المرحمة التي تمت نياية الحرب الباردة بمغت أكثر مف 42عمميػة ,مػع اإلشػارة إلػى
أف اغمب ىذه العمميات إنمػا كانػت تنفػذ داخػؿ الحػدكد اإلقميميػة لمػدكؿ ,بسػبب الصػراعات األىميػة فػي

ىػػذه الػػدكؿ( ,)47لػػذلؾ جػػاء تص ػريح األمػػيف العػػاـ األسػػبؽ لؤلمػػـ المتحػػدة الػػدكتكر بطػػرس غػػالي بػػاف
اليدؼ الذم تنشد تحقيقػو ىػذه العمميػات ىػك إعػادة بنػاء السػمـ حتػى تتناسػب التسػمية كالتكصػيؼ مػع

الميمػػة التػػي تؤدييػػا ىػػذه العمميػػات( ,)48إف األعمػػاؿ العسػػكرية التػػي يباشػػرىا مجمػػس األمػػف مػػف خػػبلؿ
ىذه العمميات كالتي ينبغي أف ترتبط بالكظيفة األساسية لممجمس المتمثمة بحفظ السػمـ كاألمػف الػدكلي,
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نجدىا أخذت منحى كاتجاه أخر تمثؿ في عمميات إنما تأخذ صفة أخػرل ,إقامػة السػمـ أك بنػاء السػمـ,

كحسب التكصيؼ الذم أطمقو األميف العاـ األسبؽ لؤلمـ المتحدة عمى عدد مف ىذه العمميات ,فضبلن
عف أف في حاالت التأزـ الخطير الذم يحصؿ في عدد مف البمداف التي تتكاجد عمػى أ ارضػييا قػكات
ىذه العمميات أما بسبب الحرب األىمية أك ألسباب أخػرل نجػد أف دكر ىػذه القػكات ال يتعػدل المراقبػة

أك تقديـ المساعدات اإلنسانية كالعكف لبعض السكاف ,أك إيجاد مناطؽ أمنة(كاف الفشػؿ ذريعػان كميينػا
في أف تككف كذلؾ ,الذم حدث لمسممي البكسنة خير شاىد)(.)49
كىذا يدلؿ عمى الفشؿ الكاشؼ لمساكئ دكر مجمس األمف بعد نياية الحرب الباردة.

أمددا مدددى ىيمنددة الواليددات المتحدددة األمفيليددة علددى مجلددس األمددن فد ن التكظيػؼ االنتقػػائي

لقكاعد الشرعية الدكلية في تدعيـ طمكحات المشركع األمريكي الذم يبغي تحقيػؽ مصػالحو كتكجياتػو ,مػف
دكف االكتػراث فيمػػا إذا كانػػت ىػػذه الطمكحػػات متكافقػػة أك مختمفػػة مػػع مػػا يػػؤمف بػػو العػػالـ مػػف قػػيـ كمبػػادئ

كأخبلؽ ,ىي العبلمة األبرز في حقبة التسعينات كمطمع القػرف الحػادم كالعشػريف ,كمػف خػبلؿ د ارسػة دكر

األمػػـ المتح ػػدة كمجمػػس األم ػػف بػػاألخص ,ف ػػي إدارة األزمػػات الدكلي ػػة ,كمنيػػا األزم ػػة التػػي تمثم ػػت ب ػػدخكؿ

القكات العراقية لمككيػت ,تقػدـ نمكذجػا كاضػحا لتمػاىي مبػدأ الشػرعية الدكليػة ,بحجػة االنتصػار ليػا كالحقيقػة
ىك االنتصار لمصالح الػدكؿ الكبػرل فػي العػالـ كعمػى أرسػيا مصػالح الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ( ,)50فػي

نظر المستفيديف مف ىذا التحكؿ فأف تكافؽ الشرعية الدكلية مػع مصػالح الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ال يعػد

ككف األمـ المتحدة كمف كرائيا مجمس األمف إنيما أداة(أك أف سمة ىيمنتيا عميو كاضػحة) بيػد إف الكاليػات

إخرجػو مػف
المتحدة األمريكية ,كاألحػداث التػي تمػت العػدكاف األمريكػي عمػى العػراؽ عػاـ ( 1991بحجػة ا
الككيت) أثبتت عدـ صحة مػا ذىػب إليػو أصػحاب ىػذا الػرأم عمػى كصػؼ حكمػاء العػرب (أهكمػت يػكـ أكػؿ

الثكر األبيض).

ال ػ ػ ػرئيس األمريكػ ػ ػػي جػ ػ ػػكرج دبميػ ػ ػػك بػ ػ ػػكش فػ ػ ػػي خطابػ ػ ػػو أمػ ػ ػػاـ الجمعيػ ػ ػػة العامػ ػ ػػة لؤلمػ ػ ػػـ المتحػ ػ ػػدة

بتاريخ ,2002/9/12الذم تضمف تيديدا شديدا لؤلمـ المتحدة( ,)51عندما قاؿ:

(Are Security Council resolutions to be honored and enforced or cast aside
without consequence? Will the United Nations serve the purpose of its founding,
or will it be irrelevant?) (52).

إف االنتقائيػػة التػػي ظيػػرت بكضػػكح بعػػد نيايػػة الحػػرب البػػاردة( )53ألقػػت بظبلليػػا عمػػى المجتمػػع الػػدكلي

كبػػددت التفػػاؤؿ الػػذم سػػاد الميتمػػيف بشػػأف السػػبلـ فػػي العػػالـ خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالػػدكر الػػذم تمعبػػو ق ػكات

هجلت جاهعت تكريت للعلىم القانىنيت والسياسيت
العدد 3 /السنت1 /
طبيعت دور هجلس األهن بعد نهايت الحرب الباردة
د .خالد عكاب حسىن

12

حفظ السبلـ بعد نياية الحرب الباردة ,إذ لـ يكف بمستكل الطمكح الػذم كػاف ينشػده المتضػرركف فػي أرجػاء

العػػالـ ,ألداء دكر ليػػذه الق ػكات يؤىميػػا إلػػى أف تكػػكف فعػػبل ق ػكات لحفػػظ السػػبلـ ,كلػػيس فقػػط لمراقبػػة ق ػ اررات
كقؼ إطبلؽ النار( ,)54كاعداد التقارير التي ترفع بشكؿ مسػتمر لتصػؿ إلػى صػناع القػ اررات التػي يكظفكنيػا

ألغراض أخرل غير التي يبتغييا طكاقـ ىذه القكات.

المطلب الثاني

التفويض الضمني لمجلس األمن باستخدام القوة

أف مجمػػس األمػػف كاف لػػـ يػػنص صػراحة بمكجػػب قػرار صػػادر عنػػو يخػػكؿ اسػػتخداـ القػػكة ,بعػػد عػػاـ

 ,1991لكننػػا نمحػػظ إف ذركة مايمتمكػػو المجمػػس مػػف سػػمطات (اسػػتخداـ القػػكة) يػػتـ بتفػػكيض ضػػمني ,
كالمفػػركض أف تكػػكف ىػػذه السػػمطات معبػػر عنيػػا بشػػكؿ ص ػريح ككاضػػح ,كلػػيس بتفػػكيض ضػػمني فػػي

استخداـ القكة لحاالت حصؿ فييا ىذا التفكيض ككاالتي:
الففع األول
العفاق

ً
إف مجمس األمف عندما كضع شػركط كقػؼ األعمػاؿ العسػكرية ضػد العػراؽ حسػب المػكاد  34 – 33مػف

القرار  687الصادر في  ,)55(1991/4/3كالذم صدر ىذا القرار بعنكاف كقؼ دائـ إلطبلؽ النار بيف العراؽ
كالككيت كالذم تقدمت بيذا المشركع كؿ مف بمجيكا كركمانيا كزائير كفرنسا كالمممكة المتحدة كالكاليات المتحدة

األمريكيػػة ,تػػـ اعتمػػاد ىػػذا المشػػركع بعػػد مناقشػػات طكيمػػة لتكافػػؽ عميػػو  12دكلػػة كتعتػػرض عميػػو دكلػػة كاحػػدة

(ككبػػا) كتمتنػػع كػػؿ مػػف (اإلكػكادكر كالػػيمف) عػػف التصػػكيت ,أم أف مجمػػس األمػػف عنػػدما كضػػع ىػػذه الشػػركط
يككف قد تجاكز حدكد اختصاصاتو الكظيفية كبذلؾ فإنو انحرؼ عف اليدؼ كالكظيفػة األساسػية لػو فػي مجػاؿ

حفػػظ السػػمـ كاألمػػف الػػدكلي ,فػػرض االلت ػزاـ بيػػذه الم ػكاد تحػػت ضػػغط كتيديػػد اسػػتعماؿ القػػكة ,بعػػد إلغػػاء إرادة
الحككمة العراقية كسيادتيا الداخمية كالخارجية في أمكر كمسائؿ تتعمؽ بسيادتو كحػدكده ,إذ أف المجمػس فػرض

بمكجب القرار أعبله أف عمى العراؽ أف يؤكد مف دكف قيد أك شرط التزاماتو المقررة بمكجب بركتككػكؿ جنيػؼ

لحظػػر االسػػتعماؿ الحربػػي لمغػػازات الخانقػػة أك السػػامة أك مػػا شػػابيا كلكسػػائؿ الحػػرب البكتريكلجيػػة المكقػػع فػػي

جنيؼ فػي  ,1935/6/17كأف عمػى العػراؽ أف يصػدؽ عمػى اتفاقيػة حظػر اسػتخداـ كانتػاج كتخػزيف األسػمحة
البكتريكلكجيػػة (البيكلكجيػػة) كالتكسػػينية كتػػدمير تمػػؾ األسػػمحة كحسػػب المعاىػػدة الدكليػػة الخاصػػة بيػػذه األسػػمحة

المؤرخة في  ,)56(1973/4/10فينا المجمس قد حدد كاختص العراؽ كحده بأنو يجب عميو أف يصػادؽ عمػى
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ىذه المعاىدة الدكلية ,في حيف كبمكجػب قكاعػد القػانكف الػدكلي العرفػي كطبقػا التفاقيػة فيننػا لقػانكف المعاىػدات

لسنة  ,1969بأف التصديؽ كاالنضماـ إلى المعاىدات ىك عمؿ سيادم كىك مف صميـ اختصاص السمطات
الدستكرية الداخمية لمدكلة كأف يككف ليا الخيار (في التصديؽ مف عدمو)(.)57

بعد كقؼ إطبلؽ النار مف قكات التحالؼ الذم قادتو الكاليات المتحدة األمريكية كصدر القػرار مػف

مجمس األمف يؤكػد ذلػؾ ,كػاف المفتػرض بػأف ىػذا العػدكاف الػذم قامػت بػو ىػذه الػدكؿ ضػد العػراؽ ىػك
لغػػرض تحقيػػؽ االسػػتقرار فػػي المنطقػػة كاعػػادة األمػػف كالسػػمـ إلييػػا ,بكصػػؼ أف إطػػبلؽ النػػار (اسػػتخداـ

القػكة) يعػػد اسػػتثناء مػػف مبػػدأ تحػريـ اسػػتخداـ القػػكة أك التيديػػد باسػػتخداميا المنصػػكص عميػػو فػػي ميثػػاؽ

األمـ المتحدة ,كلكف الذم حصؿ ىك أف مجمس األمف أبقى العمػؿ بػالقرار  678قائمػا ( )1990فيمػا
يعني استمرار التفكيض باستخداـ القكة ضد العراؽ عمى الرغـ مف أف ككف ىذا األمر (استخداـ القكة)

ذك طبيعة استثنائية كمقيد بقيد الضركرة ,كأف ىذا التفكيض الذم يعد ضمنيا مف جانب مجمس األمػف

لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كالمممكػػة المتحػػدة بػػأف تسػػتخدـ القػػكة ضػػد الع ػراؽ ,إذا مػػا أخػػؿ فػػي تنفيػػذ
االلتزامات الكثيرة الػكاردة فػي القػرار ( )687لعػاـ  ,)58(1991أم أف المجمػس اعتمػد المجػكء إلػى القػكة

المسػمحة منيجػػا فػي التعامػػؿ مػع الن ازعػػات الدكليػة ,كأف الحػػؿ السػممي ىػػك االسػتثناء كىػػذا يعػد خركجػػا
عمى الشرعية الدكلية في رأم فقياء كثر في القانكف الدكلي (.)60( )59

كبعػػد خػػركج القػكات العسػػكرية العراقيػػة مػػف الككيػػت بانتيػػاء العمميػػات العسػػكرية كفػؽ قػرار المجمػػس

 687أعػػبله ,حػػدث فػػي العػراؽ نػزاع داخمػػي مسػػمح ,تػػدخؿ عمػػى أثػره مجمػػس األمػػف بػػالقرار ,)61(688
الػذم تػـ بمكجبػػو قيػاـ الكاليػات المتحػػدة كالمممكػة المتحػدة بالتػػدخؿ فػي المنطقػة الشػػمالية لمعػراؽ بحجػػة
كجػكد اعتبػارات إنسػػانية تتطمػب التػػدخؿ ,األمػر الػػذم رفضػو أمػيف عػػاـ األمػـ المتحػػدة األسػبؽ خػػافيير
بيريػزدم كػػكيبلر إال بعػػد مكافقػػة الحككمػة العراقيػػة (البػػد مػػف مكافقػػة حككمػة بغػػداد كصػػدكر قػرار جديػػد

مػػف مجمػػس األمػػف حتػػى تكػػكف إقامػػة مخيمػػات البلجئػػيف األك ػراد عمػػى الت ػراب الع ارقػػي مشػػركعا)(,)62
كالسماح لقكات التحالؼ بتقديـ المساعدات اإلنسانية كخمؽ منطقة آمنة ال يسمح فييا لمطيراف العراقي

كىػك مػا اصػطمح عميػو (السػماكات اآلمنػة) ) (No-Fly zones over Iraqفػي البدايػة فػي المنطقػة
الشمالية تبعيا تكسيعو ليشػمؿ المنطقػة الجنكبيػة مػف العػراؽ كبقػرار منفػرد مػف الكاليػات المتحػدة كتمتيػا

في  1992/8/27بقرار انفرادم آخػر بحظػر لمطيػراف الع ارقػي فػكؽ المنػاطؽ الجنكبيػة كأيدتػو بريطانيػا
كس ػػاعدت ف ػػي الطمع ػػات الجكي ػػة م ػػع الط ػػائرات األمريكي ػػة ,كى ػػذه القػ ػ اررات االنفرادي ػػة تتع ػػارض نص ػػا

كمضػ ػػمكنا مػ ػػع ق ػ ػرار مجمػ ػػس األمػ ػػف ( )687لعػ ػػاـ  1991الػ ػػذم أكقفػ ػػت بمكجبػ ػػو األعمػ ػػاؿ العدائيػ ػػة
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العسكرية( ,)63األمر الذم يفيـ منو بأف قرار فرض حظر الطيراف ال يستند إلى أم مبرر قانكني كىك
تحػػت اإلكػراه المػػادم كالمعنػػكم كىػػك يعػػد عػػدكاف كاضػػح فاضػػح كيتطمػػب إدانػػة المجتمػػع الػػدكلي بأسػره
كىػػذا كمػػو يسػػتنتت منػػو بػػأف الكاليػػات المتحػػدة أثبتػػت بالػػدليؿ القػػاطع عجػػز مجمػػس األمػػف عػػف النيػػكض

بأعبائػػو ,ككانػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كمعيػػا بريطانيػػا مفكضػػة ضػػمنيا مػػف مجمػػس األمػػف كفػػؽ

القػ ػرار  )1991( 687 ,)1990( 678باتخػ ػػاذ اإلجػ ػراءات الضػ ػػركرية ككف ػػؽ الق ػ ػرار )1991( 688
بالسماح لمقكات األمريكية كالبريطانية بالتدخؿ كخمؽ ىػذه المنػاطؽ اآلمنػة ,فػي حػيف أف ىػذا القػرار لػـ

يستند أصبل إلػى الفصػؿ السػابع مػف الميثػاؽ (الفصػؿ الػذم كردت فيػو المػادة  ,42الخاصػة باسػتخداـ
القكة المسمحة) كلـ يخكؿ أك يفكض أم طرؼ باستخداـ القكة في حماية األكراد في المنطقة الشمالية.

التفكيض الضمني فػي اسػتخداـ القػكة اسػتخدـ بشػكؿ كاضػح لتبريػر ىػذا المكضػكع مػف العػراؽ لحممػو عمػى

التعاكف في كقؼ إطبلؽ النار كفؽ القرار  687بعد أف خرجت القكات العراقية مف الككيت ,كالذم بمكجبو ألزـ
العراؽ بتدمير أسمحة الدمار الشامؿ التي لديو ,كانشاء لجنة ) (UNSCOMكفريؽ  IAEAلممراقبة كالتحقؽ

مف تعاكف العراؽ كالتزامو ,عمى الرغـ مف أف الجيات الرسمية العراقية أعمنت قبكليا لمقرار  ,687كالذم خمؽ
مشاكؿ كبيرة خبلؿ تنفيذ ىذا النظاـ ,أدت إلى تدخؿ القكات المسمحة األمريكية بقكاتيا الجكية كالصاركخية في
تكجيو ضربات عدكانية ضد مكاقع عراقية يشتبو بأنيا مكاقع تصنع فييا ىذه األسمحة ككانت أعنفيا تمؾ التػي

حصمت في بداية عاـ  1993كبمشاركة المممكة المتحدة( )64كالتي طالت أىػداؼ كمكاقػع حككميػة كلكنيػا فػي
الحقيقة لـ تفرؽ في أىدافيا – إذ إنيا تعدت ىذه األىداؼ لتطاؿ بيكت المدنييف األمنييف في بغداد كغيرىا مف

المناطؽ األخرل فضبلن عف قصؼ فندؽ الرشيد في بغداد كيكميا كاف يضػـ اجتماعػا لعػدد مػف الشخصػيات
الدينية اإلسبلمية مف الدكؿ العربية كغير العربية اإلسبلمية كأصيب عدد مػنيـ ,بحجػة الػرد عمػى عػدـ تعػاكف
العراؽ مع لجاف التفتيش عف األسمحة.

األميف العاـ لؤلمـ المتحدة في حينيا خرج بتصريح مريب كغريب بأف ىذا اليجكـ عمى العراؽ كاف متكافقا

مع ق اررات مجمس األمف كمتكافؽ مع ميثاؽ األمـ المتحدة(.)65
"I can say that this action was taken and confirms to the resolutions of the
Security Council and conforms to the charter of the United Nations".

الففع الثاني
لوسوفو

فػػي عػػاـ  1999شػػنت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كالمممكػػة المتحػػدة كعػػدد مػػف دكؿ حمػػؼ النػػاتك
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 NATOىجكما كاسعا عمى يكغسبلفيا السابقة ,معتمدا عمى التخكيؿ الضمني مف مجمس األمػف فػي
تنفيذ ىذه العممية كعبػر قػ اررات ثػبلث فػي عػاـ  1998لمػرد عمػى االنتياكػات الخطيػرة لحقػكؽ اإلنسػاف

كالجرائـ ضد اإلنسانية التي ارتكبتيا القكات الصربية ضد المسمميف ىناؾ كىذه الق اررات ىي (,1160

 )1203 ,1199كالت ػػي عارض ػػتو كبش ػػدة ك ػػؿ م ػػف الص ػػيف كركس ػػيا ى ػػذا التفس ػػير لمتف ػػكيض الض ػػمني
باستخداـ القكة ضد الصرب(.)66

ركسيا رفضت استخداـ القكة مػف جانػب كاحػد كالػذم سػيؤثر عمػى اسػتقرار منطقػة البمقػاف المحفكفػة

بالمخػػاطر ككػػؿ أكربػػا كالػػى مػػدل بعيػػد يمكػػف أف يسػػبب نتػػائت معاكسػػة كمضػػادة لمنظػػاـ الػػدكلي الػػذم
يعتمد بشكؿ أساسي عمى الدكر الميـ لؤلمـ المتحدة في عممية التنظيـ الدكلي(.)67

فػي مناقشػات مجمػس األمػػف حػكؿ القػرار ( )12.3فػي جمسػػة مجمػس األمػف ( )1937المعقػكدة فػػي

 1998/10/24قالت:
(Enforcement elements have been excluded from the draft resolution ,
and there are no provisions in it that would directly or indirectly sanction the
automatic use of force, which would be the detriment of the prerogatives of
the Security Council) )68( .
كك ػػذلؾ ح ػػذرت ع ػػدد م ػػف ال ػػدكؿ ف ػػي بيني ػػا ككس ػػتاريكا م ػػف اس ػػتخداـ التف ػػكيض الض ػػمني لمجم ػػس

باستخداـ القكة ,كينبغي أف يككف التفكيض كاضحا مف مجمس األمف بػنص صػريح الغبػار عميػو ,مػع

أف القرار  1203استند إلى الفصؿ السابع مف الميثاؽ كأداف االستخداـ المفرط لمقكة مف الصرب ضد
األلباف ,مع مطالبة القيػادة األلبانيػة كسػائر عناصػر المجتمػع األلبػاني فػي ككسػكفك بػأف تمتثػؿ امتثػاال

كػ ػػامبل كس ػ ػريعا لمق ػ ػ ارريف  )1998( 1160ك  )1998( 1199كأف تتعػ ػػاكف مػ ػػع بعثػ ػػة التحقيػ ػػؽ فػ ػػي
ككس ػػكفك التابع ػػة لمنظم ػػة األم ػػف كالتع ػػاكف ف ػػي أكرب ػػا( ,)69بع ػػد أف طم ػػب م ػػف جميكري ػػة يكغكس ػػبلفيا
االتحادية أف تمتثؿ بشكؿ كامؿ كسريع لمق ارريف المذككريف أيضا ,كعمييا أف تتعاكف بالكامؿ مػع بعثػة
التحقػػؽ فػػي ككسػػكفك فػػي أكربػػا كمػػع بعثػػة التحقػػؽ الجػػكم فػػكؽ ككسػػكفك التابعػػة لمنظمػػة حمػػؼ شػػماؿ

األطمسي.

المبحث الثاني
أسباب عجز مجلس األمن عن القيام بالدوف المولول لو
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في حفظ السلم واألمن الدولي
مجمػػس األمػػف ,كمنػػذ انتيػػاء الحػػرب الب ػاردة ,عمػػؿ عمػػى مكاجيػػة الحػػاالت التػػي يحصػػؿ فييػػا تيديػػد السػػمـ

كاألمف الدكلي بما فييا مكاجية حػاالت العػدكاف التػي تحصػؿ فػي أنحػاء عػدة مػف العػالـ ,كعممػو كػاف بمكجػب

ق ار ارت تصػدر منػو أغمبيػا غيػر مكيفػة ,فيمػا أذا كانػت تكصػيات أك أنيػا قػ اررات ممزمػة( ,)70كأف أكثػر القػ ار ارت
التي صدرت مف المجمس تدكر حكؿ الطمب مػف أطػراؼ النػزاع بالتيدئػة كاتاحػة الفرصػة ألطػراؼ النػزاع بغيػة
إيجاد الحؿ المناسب مف دكف أف يقكـ مجمػس األمػف بتحديػد المعتػدم ,كأف أغمػب ىػذه الق ار ارت(باسػتثناء التػي
صدرت ضد العراؽ عند دخكلو الككيت كبعدىا التي كانت لبكاعػث كدكافػع سياسػية ,لػيس مجػاؿ ذكرىػا أالف)

كانػت تفتقػػر إلػػى القمػع ,أك أنيػػا سػػاىمت بإعػادة الحػػؽ إلػػى أصػحابو ,ىػػذا األسػػمكب دأب عميػو مجمػػس األمػػف
بعػػد نيايػػة الحػػرب البػػاردة كاف كانػػت صػػيغة الص ػراعات قػػد تغيػػرت فػػي العػػالـ ,إذ أف الص ػراعات الدكليػػة قػػد

خفػػت حػػدتيا بشػػكؿ كبيػػر (الفضػػؿ لػػيس لػػدكر مجمػػس األمػػف) ,كحجم ػت إلػػى حػػد مػػا ,لكػػف فػػي المقابػػؿ فػػأف
الص ػراعات الداخميػػة قػػد شػػيدت ازديػػادا كاسػػعا ,فػػي أمػػاكف عػػدة فػػي العػػالـ ,كغػػدت ىػػي السػػمة الممي ػزة ليػػذه

المرحمة ,كاف مجمس األمف ,إف كاف قسـ مف الفقياء يضػفي صػفة النجػاح لمحػد مػف تفػاقـ الصػراعات الدكليػة
عمػػى مجمػػس األمػػف ,لكػػف ىػػذا التصػػكر سػػرعاف م ػا يػػزكؿ عنػػدما نػػدرؾ حجػػـ المرسػػي كالػػكيبلت التػػي حمػػت
بساحة المتضرريف مػف الصػراعات الداخميػة بحصػدىا أركاح أالؼ البشػر مػف األبريػاء كالخػراب كالػدمار الػذم

صػػاحبيا ال تقػػؿ كطأتيػػا عمػػا عانتػػو البش ػرية مػػف كيػػبلت كمرسػػي الص ػراعات كالحػػركب الدكليػػة السػػابقة(,)71
كمػػف األدلػػة الشػػاىدة عمػػى العجػػز البػػيف كالكاضػػح فػػي أداء مجمػػس األمػػف ,قضػػية احػػتبلؿ فمسػػطيف منػػذ عػػاـ

 ,1948كلحد يكمنا ىذا كاخكاننا فػي فمسػطيف تسػفؾ دمػائيـ ,كتيػدـ منػازليـ ,كيشػردكف مػف أكطػانيـ ,كيػكدع

الكثير منيـ في السجكف الصييكنية ,كمجمس األمف في كؿ مجزرة كحػرب يجرييػا الصػياينة ,يطالػب بضػبط

النفس كالتيدئة ,كذلؾ األزمة القبرصية ,مشكمة كشمير ,كغيرىا مف المشاكؿ(.)72

مجمػػس األمػػف دأب عمػػى إنشػػاء عمميػػات لحفػػظ السػػبلـ (ق ػكات مؤقتػػة ,غيػػر مقاتمػػة ,ال تقػػدر حتػػى الػػدفاع

عػػف نفسػػيا) ,لبللتفػػاؼ عمػػى الم ػػادة  43مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة الت ػػي تتطمػػب إنشػػاء جػػيش دكل ػػي (,)73
كعجزه عف تنفيػذ مكنػكف ىػذه المػادة يسػجؿ عميػو كػدليؿ عمػى الفشػؿ فػي النيػكض باألعبػاء المنػكط بػو القيػاـ
بحفظيما (السمـ كاألمف الدكلي).

في ضكء ما تقدـ فأننا سنتطرؽ لمكضكع عجز مجمس األمف عػف أداء دكره الحقيقػي فػي التصػدم

لبلنح ػراؼ الػػذم حصػػؿ (كالزاؿ) فػػي تطبيػػؽ الشػػرعية الدكلي ػة مػػف الػػدكؿ الكبػػرل عمػػى أرسػػيا الكاليػػات

المتحػػدة األمريكيػػة ,فػػي مطمبػػيف األكؿ نتنػػاكؿ فيػػو االنقسػػاـ الكاضػػح كالعميػػؽ فػػي مجمػػس األمػػف بشػػأف
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اسػػتخداـ القػػكة ضػػد الع ػراؽ كالثػػاني المبػػدأ الغريػػب الػػذم جػػاءت بػػو الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كىػػك,

الحػػرب االسػػتباقية ( )Pre-Emptiveالػػذم يتعػػارض جممػػة كتفصػػيبل مػػع ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة فػػي

مبادئو كأىدافو ,كمع مبادئ القانكف الدكلي بشكؿ عاـ.

المطلب األول
االنقسام الواضح والعميق بش ن استخدام القوة ضد العفاق

إف األزمػ ػػة التػ ػػي حصػ ػػمت فػ ػػي العػ ػػاـ  1991-1990عنػ ػػد دخػ ػػكؿ الق ػ ػكات العراقيػ ػػة الككيػ ػػت فػ ػػي

 ,1990/8/2تصدل ليا مجمس األمف بشكؿ مغػاير كمتمػايز تمامػا لمػا معيػكد عنػو فػي مكاجيػة أيػة

أزمػػة منػػذ تشػػكيمو كلحػػد ذلػػؾ التػػاريخ ,إذ أف المجمػػس سػػارع بشػػكؿ غريػػب إلصػػدار عػػدد مػػف الق ػ اررات
الممزمة كبشكؿ متيافػت كمتسػرع ,أسػندىا إلػى الفصػؿ السػابع مػف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة ,التػي تضػمف
قسـ منيا عقكبات اقتصادية(كانت فيما بعد محؿ نقد دكلي ,كبير ,ككاسػع كعمػى رأس المنتقػديف أمػيف
عػػاـ األمػػـ المتحػػدة السػػابؽ السػػيد كػػكفي عنػػاف ,الػػذم بينػػو فػػي تقري ػره المقػػدـ إلػػى مجمػػس األمػػف فػػي

 2000/3/10قائبل"بأنػػو ينبغػػي لمجمػػس األمػػف إف يسػػعى إلػػى تخفيػػؼ معانػػاة الشػػعب الع ارقػػي ألنيػػـ
غي ػػر مس ػػتيدفيف عم ػػى اإلط ػػبلؽ")( ,)74كت ػػدابير قم ػػع عس ػػكرية أس ػػندىا المجم ػػس لمفص ػػؿ الس ػػابع م ػػف

الميثاؽ ,كىذا كمف البدييي أف يككف ىذا القرار أتخذ باسـ مجمس األمف كال ينسػب إال إليػو كحػده(,)75
بكصؼ أف عممية دخكؿ القكات العراقية لمككيػت قػد شػكمت تيديػد لمسػمـ كاألمػف الػدكلي , ,كينبغػي أف

يكػػكف تشػػكيؿ ىػػذه الق ػكات التػػي تقػػكـ بتنفيػػذ ق ػ اررات مجمػػس األمػػف التػػي تتضػػمف اسػػتخداما لمقػػكة ,ىػػك
بمسػػاىمة الػػدكؿ بكحػػدات مػػف قكاتيػػا المسػػمحة ,إالا إنيػػا تعمػػؿ تحػػت إم ػرة مجمػػس األمػػف ,كقيػػادة ىػػذه
القكات تتمقى التعميمات كاألكامر مف المجمس كحده ,كالغاية مػف ىػذا التحديػد ىػك لضػماف حياديػة ىػذه

القكات كامكانية مراقبة األداء ليا كمدل تقيػدىا باليػدؼ الػذم ألجػأ مجمػس األمػف إلػى اسػتخداـ القػكة,
كعػػدـ السػػماح ليػػذه الق ػكات بتجػػاكز حػػدكد األىػػداؼ المقػػررة ليػػا فػػي حفػػظ السػػمـ كاألمػػف الػػدكلي كقمػػع

العدكاف.

الػػذم حصػػؿ فػػي غضػػكف تمػػؾ األزمػػة إف مجمػػس األمػػف قػػد فػػكض ق ػكات عسػػكرية لدكلػػة أعمنػػت

خصػػكمتيا كعػػدائيا لمع ػراؽ ,بحجػػة المحافظػػة عمػػى السػػمـ كاألمػػف الػػدكلي ,كىػػذا فيػػو مخالفػػة ص ػريحة

لػػنص المػػادة  42مػػف الميثػػاؽ ,كلػػركح نظػػاـ األمػػف الجمػػاعي الػػذم يتعػػارض كالييمنػػة( ,)76ألم مػػف
الدكؿ عمى ىذه المنظمة كأجيزتيا ,كالذم استندت إليو اإلرادة الدكلية عػاـ  1945فػي تشػكيؿ منظمػة
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األمػـ المتحػػدة( ,)77التػي ىػػي فػي حقيقتيػػا مؤسسػػة عامػة دكليػػة ,يجػب أف تخضػػع فػي أدائيػػا كأجيزتيػػا

كق ارراتي ػػا لمب ػػدأ المش ػػركعية ,كاال ج ػػاءت ى ػػذه القػ ػ اررات مش ػػكبة ب ػػالعيكب ذاتي ػػا الت ػػي تمح ػػؽ ب ػػالق اررات
اإلدارية في النظاـ الداخمي( ,)78كػذلؾ ينبغػي اإلشػارة إلػى مبػدأ ميػـ مػف مبػادئ األمػـ المتحػدة السػبعة
الت ػػي ح ػػددىا الميث ػػاؽ ف ػػي الم ػػادة الثاني ػػة من ػػو كجعمي ػػا الت ازم ػػات كاجب ػػة االحتػ ػراـ م ػػف المنظم ػػة كال ػػدكؿ

األعضاء عمى حد سكاء ,كمنيا ,مبدأ حسن النية في تنفيل االلتزامات الوافدة في الميثاق ,كىؿ ىػذا
نممسو أك نرل أم شيء يشير إلى أم حضكر ليذا المبدأ في تنفيػذ القػ اررات التػي صػدرت مػف مجمػس

األمف كباألخص القرار ,678كما تبله مف قػ اررات مجحفػة كػالقرار  ,687كميػـ ىنػا اإلشػارة إلػى مبػدأ

أخػر كىػػك أف تتضددامن الدددول األعضدداء مددع منظمددة األمددم المتحدددة فددي أي إجدفاء تباشددفه بشددفط أف
يكػػكف متفقػػا مػػع الميثػػاؽ ,كمػػا يقػػع عمػػى ىػػذه الػػدكؿ األعضػػاء التػزاـ مػػؤداه االمتنػػاع عػػف مسػػاعدة أيػػة

دكلة تتخذ األمـ المتحدة ضدىا أم عمؿ مف أعماؿ المنع كالقمع بمكجب المادة  42مف ميثػاؽ األمػـ

المتحدة ,كىنا يكجد شرط جكىرم يتمثؿ بضركرة أف يككف ليذا اإلجراء شرطاف أساسياف ىما:
-1
-2

أف يتـ صحيحا طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة.

أف يكػػكف اإلجػراء قػػد تػػـ تنفيػػذه تحػػت مسػػؤكلية األمػػـ المتحػػدة كباسػػميا كتحػػت ىعمميػػا

حتى ال يترؾ األمر لتحقيؽ سياسات كمصالح تخص دكؿ بعينيا ,تحت مظمة األمـ المتحدة.

كمػػا حصػػؿ خػػبلؿ العػػدكاف الػػذم شػػنتو الكاليػػات المتحػػدة عمػػى العػراؽ بحجػػة تطبيػػؽ القػرار ,678

الذم بػيف كصػفو األمػيف العػاـ األسػبؽ لؤلمػـ المتحػدة خػافيير بيريػز دم كػكيبلر بػأف مػف الحػؽ القػكؿ

بػػاف الحػػرب التػػي شػػنت ضػػد العػراؽ لػػـ تكػػف حػػرب األمػػـ المتحػػدة كبػػالنص فيػػك قاؿ(بػػأف القػكات التػػي

حارب ػػت العػ ػراؽ ليس ػػت قػ ػكات األم ػػـ المتح ػػدة كل ػػـ تك ػػف تح ػػارب تح ػػت اري ػػة األم ػػـ المتح ػػدة كال تح ػػت

قيادتيا)

()79

كفيما بعد العػدكاف الػذم حصػؿ عػاـ  ,1993كعػاـ  ,1998كأخرىػا العػدكاف الػذم حصػؿ

عاـ  2003الذم أعقبو االحتبلؿ الفعمي.

أمددددا طبيعددددة االنقسددددام الواضددددح فددددي مجلددددس األمددددن إزاء القددددفاف  ،4114فكم ػػا ى ػػك معم ػػكـ إف

المسػؤكليات الممقػػاة عمػى عػػاتؽ مجمػس األمػػف بمكجػب ميثػػاؽ األمػـ المتحػػدة ىػي مػػف األىميػة ,بمكػػاف

كقدر ,تعد مف المسؤكليات النبيمة فيما لك كمؼ بإنجازىا عمى كفؽ ما ىك مأمكؿ منػو بحيػاد كن ازىػة,
كلكف الذم يمحظ عميو مف خػبلؿ تتبػع مسػار كطريقػة أداؤه منػذ تشػكيمو كلحػد اآلف ىػك االنقسػاـ الػذم
يعػػاني منػػو بػػيف كػػؿ مػػف أعبػػاء ىػػذه المسػػئكليات كبػػيف تضػػارب السياسػػات الكطنيػػة كتحفظػػات السػػيادة

كالمصػػالح لمػػدكؿ دائمػػة العضػػكية ,مػػع إيماننػػا بػػأف المجمػػس يعػػد المػػبلذ األخيػػر كالمكػػاف الػػذم يػػتـ فيػػو
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ضػػبط الػػنفس لمتكصػػؿ إلػػى الحمػػكؿ التكفيقيػػة ,لكػػف الػػذم يحصػػؿ بػػأف ىػػذه الحمػػكؿ إف تمػػت فإنيػػا تػػتـ
بتقديـ التنازالت كالضغط عمى الدكؿ التي تعاني مف الضعؼ في مكاقفيا ألسباب شتى.

ىػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا االنقسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ كػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف حػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف از لػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل الػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكؿ دائم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكية كغيرى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

ال ػػدكؿ األعض ػػاء ف ػػي مجم ػػس األم ػػف ح ػػكؿ القػ ػرار ( )1441الص ػػادر م ػػف مجم ػػس األم ػػف ف ػػي /11/8

( 2002الخاص بإعادة المفتشيف إلى العراؽ) ,الذم اتخذه المجمس في جمستو  4644كالػذم عػده الفقيػاء

ار أثار جػدالن كاسػعان ككبي انػر حػكؿ التفػكيض الضػمني السػتخداـ القػكة ضػد العػراؽ فػي مػارس 2003
أكثر قر ان

) (The doctrine of implied authorization was against Iraq in March 2003كالتػي

قامػػت بيػػا الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كالمممكػػة المتحػػدة كأسػػتراليا بحجػػة إحكػػاـ نػػزع أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ

المكجكدة لدل الع ارؽ ,األمر الذم أثار نزاع عميؽ بػيف الػدكؿ األعضػاء لػيس فقػط ركسػيا كالصػيف كفرنسػا
كألمانيػػا كلكػػف مػػف أغمػػب دكؿ حمػػؼ النػػاتك أيضػػا كدكؿ االتحػػاد األكربػػي التػػي لػػـ تعطػً الشػػرعية ليػػذا العمػػؿ
العدكاني ضد العػراؽ ,كالتػي طالبػت ىػذه الػدكؿ بػأف يكػكف اسػتخداـ القػكة ضػد العػراؽ عمػى أسػاس تفػكيض
كاضح مف مجمس األمف الذم لـ يكف مكجكدا في ثنايا القرار ( )1441أعبله(.)80

كلكػػف اإلدارة األمريكيػػة فػػي عيػػد جػػكرج دبميػػك بػػكش كمنػػذ أحػػداث  9/11بػػدت مصػػممة عمػػى تكسػػيع

"الحرب ضد اإلرىاب" لتشمؿ العراؽ بعػد أفغانسػتاف ,عنػدما أعمػف الػرئيس األمريكػي فػي خطابػو الػذم ألقػاه

فػي شػير كػػانكف الثاني/ينػػاير  Statue of the Union 2002الػػذم كظػػؼ كبشػػكؿ د ارمػػاتيكي كمثيػػر,
القمؽ الذم يسببو محكر الشػر ) (Axis of Evilكىػـ ( العػراؽ ,إيػراف ,ككريػا الشػمالية ) ,كبػاألخص عبػر
عػػف قمقػػو المت ازيػػد مػػف تطػػكير العػراؽ ألسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ كانتياكػػو لنظػػاـ كقػػؼ إطػػبلؽ النػػار المفػػركض

عمى العراؽ طبقا لقرار مجمس األمف ( )687عاـ .)82( )81( 1991

موق

الففع األول
لجان التفتيش في ظل القفاف .4114

طبقا لقرار مجمس األمف ذم الرقـ  687الصادر عف مجمس األمف عاـ  1991الذم فكض لجاف

لمتفتيش مراقبة نزع أسمحة الدمار الشامؿ العراقية (To monitor the disarmed of Iraq of its
) weapons of mass destructionكالتػي عممػت فػي العػراؽ مػف العػاـ  1991إلػى عػاـ 1998

التػػي انسػػحبت فيػػو مػػف الع ػراؽ ,بطمػػب مػػف الحككمػػة األمريكيػػة بحجػػة أف الع ػراؽ لػػـ يتعػػاكف مػػع ىػػذه

المج ػػاف الت ػػي دخم ػػت جمي ػػع األم ػػاكف الرس ػػمية كغي ػػر الرس ػػمية ,العس ػػكرية كالمدني ػػة كالقص ػػكر الرئاس ػػية
كالبرلمانيػة كمقػار الحككمػػة التنفيذيػة كالمصػػانع العراقيػة المدنيػة كمكاقػػع التصػنيع العسػػكرم ,ككػاف ىػػذا
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االنسػػحاب بنػػاء عمػػى أمػػر الكاليػػات المتحػػدة ىػػك لمتمييػػد لتكجيػػو ض ػربة جكيػػة ضػػد الع ػراؽ مػػف جانػػب

كاحػػد مػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عػػاـ  1998كىػػي مػػا سػػميت )(Operation Desert Fox
ككاف ىذا كاضح بحجة إجبار العراؽ عمى التعاكف مع ىذه المجاف التي انسػحبت بقػرار فػردم لػـ يكػف

لمجمس األمف أم صمة بيذا القرار الذم صدر عف الكاليات المتحدة كتكجيو الضربة العدكانية لـ تكف
أيضا بتفكيض كاضح أك ضمني مف مجمس األمف(.)83

العراؽ بعد ىذه الضربة التي كجيت لو رفض السماح لمفتشي األسػمحة بػالعكدة إلػى العػراؽ ,كلكػف

الكاليات المتحدة كبريطانيا عبرتا عف شكيما بأف غياب المفتشيف قد أستغمو العراؽ في تطػكير أسػمحة

الدمار الشامؿ كأنو مف المحتمؿ أف تككف لديو خطط في تزكيد ىذه األسمحة لئلرىابييف ,كبعد سنكات

عػػدة مػػف النقػػاش كالمػػداكالت كفػػي عػػاـ  2002فقػػد سػػمح الع ػراؽ ليػؤالء المفتشػػيف بػػالعكدة إلػػى الع ػراؽ
كاسػتئناؼ عمميػـ فػي ظػػؿ القػرار ( )1441الػذم اتخػػذ باإلجمػاع ككافػؽ عميػو العػراؽ فػي شػير تشػريف

الثػػاني عػػاـ  2002بعػػد صػػدكره مباش ػرة تقييمػػا منػػو لئلقػػداـ الػػذم تجسػػد فػػي خطػػط الكاليػػات المتحػػدة
كبريطانيا بغزك العراؽ ,كعد القرار ككأنو الفرصة األخيرة لبلستجابة.

أمددا الضد وط األمفيليددة علددى مجلددس األمددن الستصددداف القدفاف  ،4114كانػت كاضػػحة كمجسػػدة,

فعندما صدر قرار مجمس األمف  1284في جمسػتو  4084المعقػكدة  1999/12/17بمكافقػة ()11

دكلة كامتناع ( )4دكؿ ىي (ركسيا ,فرنسا ,الصػيف ,ماليزيػا) حػكؿ مسػتقبؿ عمميػة نػزع أسػمحة الػدمار

الش ػػامؿ العراقي ػػة ,عم ػػى أث ػػر العممي ػػة العس ػػكرية اليجكمي ػػة الت ػػي نف ػػذتيا القػ ػكات األمريكي ػػة كالبريطاني ػػة
كاستيدفت تدمير ما تبقى مػف تمػؾ األسػمحة التػي بحػكزة العػراؽ ,جػاءت مكاقػؼ الػدكؿ بضػركرة انتقػاؿ

مجم ػػس األم ػػف م ػػف ن ػػزع األس ػػمحة (لع ػػدـ كجكدى ػػا) إل ػػى مرحم ػػة المراقب ػػة كالرص ػػد( ,)84كج ػػاء تصػ ػريح

(ريتشػػارد بتمػػر) رئػػيس لجنػػة التفتػػيش نفسػػو عنػػدما قػػاؿ فػػي ( 1998/12/23اسػػتبعد عػػكدة المفتشػػيف
لمعراؽ ,كأكافػؽ عمػى االقتػراح الفرنسػي بتبنػي خطػة مراقبػة طكيمػة األمػد لؤلسػمحة العراقيػة) ,كعمػى أثػر

ذلػػؾ جػػاءت مب ػادرة المشػػركع البريطػػاني اليكلنػػدم الػػذم قػػدـ إلػػى مجمػػس األمػػف فػػي  1999/4/16ك
أثار خبلؼ استدعى أف يناقش عمى مستكل كزراء خارجية الدكؿ الدائمػة العضػكية فػي مجمػس األمػف

فػػي  1999/9/15فػػي لنػػدف ,كعمػػى أثػػر ذلػػؾ تقػػدمت كػػؿ مػػف ركسػػيا كالصػػيف بصػػيغة معدلػػة ليػػذا
المشركع كالذم لـ يسمـ مف االنقساـ بشأنو عمى الرغـ مف الضػغكط األمريكيػة كطػرح عمػى التصػكيت

فػػي مجمػػس األمػػف بجمسػػتو ( )4048المعقػػكدة بتػػاريخ  1999/12/17بأقسػػامو األربعػػة كم ػكاده أؿ 39

كالػػذم جػػاء فػػي ديباجتػػو التأكيػػد عمػػى كثيػػر مػػف القػ اررات السػػابقة بمػػا فييػػا القػرار  ,)1991( 687كالتشػػديد
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عمػػى أىميػػة كجػػكد نيػػت شػػامؿ لمتنفيػػذ الكامػػؿ لجميػػع ق ػ اررات مجمػػس األمػػف ذات الصػػمة بػػالعراؽ ,كضػػركرة
امتثػػاؿ الع ػراؽ ليػػذه الق ػ اررات ,كأمػػر ميػػـ أشػػارت إليػػو الديباجػػة كىػػي اإلشػػارة إلػػى ىػػدؼ إنشػػاء منطقػػة فػػي

الشػػرؽ األكسػػط خاليػػة مػػف أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ كجميػػع قػػذائؼ إيصػػاليا( ,)85كأنػػو سػػتككف لجنػػة جديػػدة

لممفتشػػيف الػػدكلييف (أنمػػك فيػؾ) التػػي سػػتحؿ محػػؿ (أكنسػػككـ) لتقػػكـ بميػػاـ التحقػػؽ كالمراقبػػة الدائمػػة ,كعمػػى
أثػر ذلػػؾ رفػػض العػراؽ ىػػذا القػرار كقػرر عػػدـ التعػػاكف مػع آلياتػو التنفيذيػػة بسػبب أف القػرار لػػـ يشػر إلػػى مػػا
يتعػػرض لػػو العػراؽ مػػف انتيػػاؾ كخػػرؽ لسػػيادتو مػػف خػػبلؿ حظػػر الطيػراف المفػركض مػػف طػػرؼ كاحػػد كىمػػا

الكاليات المتحدة األمريكية كالمممكة المتحدة.

كاسػتمر الحػػاؿ عمػػى مػا ىػػك عميػػو ,كلكػػف بعػد أحػػداث  11أيمػػكؿ – سػػبتمبر  2001كمػا تبعيػػا مػػف إعػػبلف

الػرئيس األمريكػػي الحػػرب عمػػى اإلرىػػاب ,سػػعت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بإدارتيػػا الجميكريػػة ,فػػي محاكلػػة
استصػػدار ق ػرار مػػف مجمػػس األمػػف يجيػػز ليػػا منفػػردة أك بالتعػػاكف مػػع دكؿ أخػػرل اسػػتخداـ القػػكة ضػػد الع ػراؽ
إلجباره بنزع أسمحتو !!

كلكف بسبب الحقائؽ التي اقتنع بيا عدد مف الدكؿ دائمة العضكية فػي مجمػس األمػف بخمػك العػراؽ

مف ىذه األسمحة ,حصؿ نقاش كتبايف في المكاقؼ عمى مشركع القرار الذم تقدـ بػو منػدكب الكاليػات

المتحػػدة الػػذم كصػػؼ بأنػػو "صػػارـ كحاسػػـ" كعمػػى أثػػر ذلػػؾ رد الػرئيس الفرنسػػي (جػػاؾ شػػيراؾ) بػرفض
ببلده ألم قػرار مػف مجمػس األمػف يػذىب إلػى اسػتخداـ القػكة العسػكرية ضػد العػراؽ ( ,)86ككػذلؾ كزيػر
الدفاع األلماني (بيتر شتركؾ) الذم قرر معارضة ببلده القكية ألية ضربة عسكرية تقكـ بيػا الكاليػات

المتحػػدة ضػػد الع ػراؽ ألنيػػا سػػتؤدم إلػػى خسػػائر فادحػػة كمعػػارؾ رىيبػػة( ,)87كمػػف جيػػة أخػػرل كأثنػػاء

المناقشات كانت الكاليات المتحدة في مرحمة االستعدادات كاكماليػا لغػرض القيػاـ بغػزك العػراؽ ككانػت
تقكـ بالمناكرات كالتدريبات البلزمة الختيار أم مف السيناريكىات التي تعتمدىا في عممية الغزك.
أىمية القفاف 4114

صػػدر الق ػرار ( )1441ليمػػنح الع ػراؽ فرصػػة أخي ػرة لبلسػػتجابة كالتعػػاكف مػػع مػػا يتطمبػػو نظػػاـ نػػزع أسػػمحتو

كالتعػػاكف مػػع لجػػاف التفتػػيش المعػػززة بصػػبلحيات يمنحيػػا ليػػا ىػػذا الق ػرار ,كعمػػى الع ػراؽ تزكيػػد لج ػاف التفتػػيش

كمجمػػس األمػػف بكػػؿ كجػػكه برامجػػو ليػػذه األسػػمحة .إف أم إخفػػاؽ مػػف جانػػب الع ػراؽ س ػكاء فػػي البيانػػات غيػػر

الدقيقة أك حذؼ أم جزء منيا ستؤدم إلػى كصػفو خرقػا مػف جانػب العػراؽ اللتزاماتػو كسػيؤدم ذلػؾ إلػى تقػديـ
تقريػػر مػػف لجنػػة التفتػػيش إلػػى مجمػػس األمػػف ,ليقػػيـ ىػػذا األخيػػر مسػػتكل اإلخفػػاؽ أك الخػػرؽ لبللت ازمػػات مػػف
جانب العراؽ أك التدخؿ في شئكف عمؿ ىذه المجنة(.)88
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القرار بيف مفصبل القكاعد التي تعزز نظاـ عمػؿ المجػاف التفتيشػية ,كعمػى المجمػس أف يجتمػع فػكر

تمقيػػو تقريػػر مػػف المجػػاف التفتيشػػية يتضػػمف خرقػػا مػػف جانػػب العػراؽ أك إىمػػاؿ كفقػػا لمفقػرة ( )4أك الفقػرة

()11

()89

مف ىذا القرار ,فيبيف فيو اإلشارة إلى األخذ بنظر االعتبار كجكب اإلذعاف كالتعاكف الكامؿ

مػػف جانػػب الع ػراؽ مػػع ىػػذه المجنػػة  ,ككفػػؽ كػػؿ ق ػ اررات المجمػػس ذات الصػػمة فيمػػا يتعمػػؽ بحفػػظ السػػمـ
كاألمف الدكلي( ,)90التي يسػتدؿ عمييػا مػف خػبلؿ التحػذيرات المتكػررة مػف جانػب مجمػس األمػف لمعػراؽ
كأنو مف الممكف أف يكاجو سمسمة مف العكاقب إذا ما استمر انتياكو ليذه االلتزامات(.)91

مػػف خػػبلؿ اإلطػػبلع عمػػى ىػػذا القػرار يتبػػيف بكضػػكح عػػدـ تفكيضػػو اسػػتخداـ القػػكة ضػػد العػراؽ ككػػذلؾ مػػف

خػػبلؿ مناقشػػات عػػدد مػػف الػػدكؿ دائمػػة العضػػكية كالتػػي صػػرحت بأنيػػا لػػـ تعػػط مثػػؿ ىػػذه الصػػبلحية فػػي ىػػذا
القػرار كصػػرحت بػػأف عمميػػة اسػػتخداـ القػػكة ينبغػػي أف تػػتـ عمػػى مػػرحمتيف ككفػػؽ قػرار آخػػر يصػػدر مػػف مجمػػس
األمف يككف فيو التفكيض كاضػحا باسػتخداـ القػكة ضػد العػراؽ كبعػد االسػتماع إلػى تقػارير لجػاف التفتػيش التػي
تبيف فييا فيما إذا العراؽ قد خرؽ التزاماتو أك أنو لـ يتعاكف كىذا لـ يحصػؿ بػؿ عمػى العكػس فػإف تقػارير البػر

ادعي كبميكس كانت فييما إيجابية تجاه تعاكف العراؽ(.)92

كبالرغـ مف ككف القرار في نظر الكثير مف فقيػاء القػانكف كأسػاتذتو انتيػاؾ صػريح ككاضػح لسػيادة

الع ػراؽ مػػف خػػبلؿ الصػػبلحيات الكاسػػعة التػػي أعطيػػت لمجػػاف التفتػػيش فػػي الػػدخكؿ إلػػى كػػؿ المكاقػػع

الحساسة كالقصكر الرئاسية كفي أم كقت يشػاء ,كجػاء بعبػارات قكيػة فػي كػؿ بنػكده التػي بػدأىا بعبػارة
(يقرر) ,كلكف مما ينبغي الكقكؼ لو مف األىمية ىك النص بشكؿ كاضح عمى:
-1

تأكي ػػد القػ ػرار عم ػػى التػ ػزاـ جمي ػػع ال ػػدكؿ األعض ػػاء ف ػػي األم ػػـ المتح ػػدة بس ػػيادة العػ ػراؽ

كسبلمتو اإلقميمية كبشكؿ كاضح في ديباجة القرار
كأعضاء جامعة الدكؿ العربية كأمينيا العاـ.
-2

()93

كاإلشادة بجيكد األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

كرد بشػػكؿ صػريح ككاضػػح فػػي الفقػرة ( )12مػػف القػرار بػػأف مجمػػس األمػػف يقػػرر عقػػد

اجتمػػاع فػػكرم عنػػد تمقيػػو أم تقريػػر مػػف لجػػاف التفتػػيش كفقػػا لمفق ػرة ( )11 ,4لمنظػػر فػػي المكقػػؼ

كحالة االمتثاؿ الكامػؿ لجميػع قػ اررات مجمػس األمػف ذات الصػمة لمػا يتحقػؽ بمكجبػو السػمـ كاألمػف

الدكلي(.)94

مف ىذا يفيـ بأف مجمس األمف أقر بشكؿ صريح بأنو الجية النيائية التػي ليػا اتخػاذ أم قػرار عػف

ع ػػدـ امتث ػػاؿ العػ ػراؽ لي ػػذا القػ ػرار ,أم أف المجم ػػس ق ػػد أراد التعام ػػؿ م ػػع قض ػػية إع ػػادة المفتش ػػيف كآلي ػػة
التعامػؿ بيػنيـ كبػيف العػراؽ قػد مػر بمػرحمتيف تكػػكف األكلػى مػف خػبلؿ ىػػذا القػرار كتكجيػو إنػذار نيػػائي
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لمعراؽ في ضركرة التعامؿ بجدية كالمرحمية الثانية ,إذا ما فشؿ العراؽ في االلتزاـ ككفؽ ما جاء ببنػكد

ىػػذا القػرار فػػإف مجمػػس األمػػف سػػيقرر فيمػػا بعػػد بقػ ارر آخػػر الخطػػكة التاليػػة ,أم يفيػػـ مػػف ذلػػؾ بأنػػو لػػف
يكػػكف ألم دكلػػة أف تقػػرر الخطػػكة التاليػػة خاصػػة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة .التػػي كانػػت ماضػػية فػػي

االستعداد أك الستخداـ القكة بحجة حممو قس ار عمى نزع أسمحتو ,مما حدا بكزير خارجية أمريكا (ككلف

باكؿ) اإلعبلف بأف أمريكا سػتتعامؿ عسػكريا سػكاء صػدر قػرار جديػد مػف مجمػس األمػف أـ لػـ يصػدر,

كأني ػػا (أم الكالي ػػات المتح ػػدة) ال تحت ػػاج إل ػػى قػ ػرار جدي ػػد م ػػف مجم ػػس األم ػػف ألف العممي ػػات العس ػػكرية

يغطييػػا (عمػػى حػػد قكلػػو) الق ػ ارراف ( )687( ,)678إذ قػػاؿ مػػا نصػػو (نحػػف ال نحتػػاج إلػػى مزيػػد مػػف

الشرعية لما نقكـ بو)(.)95

المطلب الثاني
الحفب االستباقية (الضفبة اإلجياضية) في العالقات الدولية
عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرغـ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف كث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة الكتابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مكضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع التنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكلي كالعبلقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

الدكلية ,فإف الكثير مف الكتػاب لػـ يسػتطيعكا أف يتبنػكا ,أك يتقبمػكا ,أف القػانكف الػدكلي يمكػف أف يصػؿ
االنحراؼ في تطبيؽ قكاعده كتكييفيا أك تغييبيا إلى ىذا الحد الذم نراه في عالـ العبلقات الدكلية فػي

()96

عصرنا الحالي ,فالمعركؼ أف العبلقات الدكلية قد تشعبت ,كنمت نمكان كبي انر خبلؿ القرف العشريف
ألسباب عدة (ليس مجاؿ ذكرىا ىنا) ,كىذا التطكر كالنمػك فػرض أكضػاعان جديػدة ,كػاف المفػركض أف

تككف سببان الزدىار ىذه العبلقػات كتطكرىػا ,فػي ظػؿ ميثػاؽ يسػعى إلػى أف يكػكف ىػك قػانكف المجتمػع
الػػدكلي( ,)97مػػف خػػبلؿ تجميػػع دكؿ العػػالـ تحػػت مظمػػة منظمػػة ,ليػػا سػػمطة تيػػدؼ إلػػى منػػع نش ػػكب

المنازعات الدكلية ,كاذا ما نشبت فإنيا تسعى إلى تسكيتيا( ,)98كتحرـ التيديد باستخداـ القكة في فض
أم نزاع يحصؿ(.)99

كلكف المؤسؼ كالمحزف أننا دخمنا القرف الحادم كالعشريف بمبدأ جديد(كىك في حقيقتو لـ يكف كلف

يكك ىف مبدأ كانما تكجو جديد في العبلقات الدكلية فرضتو إرادة المنتصر) ,لحرب جديدة أال كىك
الحرب االستباقية ,أك الضربة االستباقية( ,)100ليتـ تخطي مجمس األمف عف عمد كاصرار
()101

كتربص

بارتكاب جريمة فريدة مف خبلؿ غزك العراؽ كتخريب كؿ معالـ حضارتو كتقتيؿ كتشريد

أغمب أبناء شعبو ,كالغاء مؤسساتو الكطنية (الجيش ,الشرطة ,المرافؽ العامة) ,كالعكدة بالحياة فيو
إلى ما قبؿ العصكر الكسطى ,كفرض احتبلؿ عسكرم ,ليتـ في ظمو نيب ثركاتو ,كالتصرؼ بيا,
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تحت ادعاء كاذب كماكر كىك التحرير كالتعمير ,ىذا المبدأ ىك لـ يكف أصبلن مف مبادئ القانكف
الدكلي كلكف الييمنة عمى المنظمات الدكلية ,مف جانب عدد مف الدكؿ الكبرل تتقدميا الكاليات

المتحدة األمريكية ,لتبرر ىذه الدكؿ ىجكميا أك عدكانيا بأنو كاف عمبلن كقائيان!! ,تحت مفيكـ منع
كقكع العدكاف خير مف صده بعد كقكعو ,كالبدء بالضربة األكلى مف شأنو أف يحرـ (المعتدم)مف
فرصة المضي بعدكانو ,ككذلؾ فإنو يحرمو مف فرصة القياـ بالضربة األكلى التي قد تككف ال و
قاضية,
أم أف ىذا التكجو جاءت بو دكؿ قميمة كما أسمفنا تقؼ في مقدمتيا الكاليات المتحدة األمريكية

ك(الكياف الصييكني) بادعاء إنيا عندما تقكـ بتكجيو ىذه الضربة العسكرية األكلى (العدكاف) إنما

تمارس حقان مشركعان لمنع كقكع العدكاف أك ىجكـ مسمح كشيؾ الكقكع عمييا مف الدكلة مصدر التيديد

الففع األول
اآلفاء المؤيدة للحفب االستباقية

ينبغي اإلشارة إلى أف عدد أنصار ىذا الرأم ىـ قمة بطبيعة الحاؿ كلكف أكردنا آراءىػـ عمػى الػرغـ

مػػف قمتيػػا لبيػػاف إيماننػػا كبػػاحثيف ,بػػالرأم المعػػارض ,كأف نػػتمكف مػػف عػػرض حجػػت أنصػػار ىػػذا ال ػرأم
كتقييميا عمى ضكء كىدل قكاعد القانكف الدكلي كالشرعية الدكلية.

أنصار ىذا الرأم يضفكف المشركعية عمى ىذا العمؿ مف خبلؿ استناده إلػى المػادة ()51

ميثاؽ األمـ المتحدة كادعاءاتيـ ىي:

()102

مػف

 -1المػػادة ( )51مػػف الميثػػاؽ تقػػرر الحػػؽ الطبيعػػي لمػػدكؿ فػػي الػػدفاع عػػف نفسػػيا بشػػكؿ فػػردم أك

جمػػاعي ,متػػى مػػا كقػػع ىجػػكـ مسػػمح فعمػػي كحػػاؿ ,عمػػى دكلػػة عضػػك فػػي األمػػـ المتحػػدة ,كىػػذا يعطػػي

لمدكلة المعتدية ميزة البدء باليجكـ كتكجيو الضربة األكلى ,كأف الضػربة الكقائيػة (الحػرب االسػتباقية),
ىنػػا إذا مػػا تمػػت فإنيػػا تحػػرـ المعتػػدم مػػف تكجيػػو الضػربة العسػػكرية األكلػى التػػي ربمػػا تكػػكف قػ و
ػاض ة,

كىػػذا فيػػو إجحػػاؼ كبيػػر كتعػػدم عمػػى المػػادة ( )51التػػي جػػاءت كاضػػحة كص ػريحة ,بإباحتيػػا لمدكلػػة

المعتػدل عمييػػا كىػي عضػػك فػي األمػػـ المتحػدة بػػالرد عمػػى أم ىجػكـ يقػػع عمييػا لػػـ يرفػع األمػػر بشػػأنو
أماـ أنظار مجمس األمف ,كىذه المادة لـ تكػف نػص تحػريـ عمػى إطبلقػو بػؿ إنيػا جػاءت كػنص إباحػة

لمطرؼ المعتدل عميو(.)103

 -2المػادة ( )51تخضػػع لمقػػانكف الػدكلي العرفػػي ,الػػذم يجيػز الضػربات الكقائيػػة ,عمػى اعتبػػار أف حػػؽ

الػػدفاع الشػػرعي ىػػك حػػؽ طبيعػػي كالمػػادة ( )51التػػي جػػاءت فػػي ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة لػػـ تكػػف منشػػئة ليػػذا

الحؽ كانما جاءت كاشفة ألنو قػد أقػر العمػؿ بػو فػي ضػكء العػرؼ الػدكلي كمعتػرؼ بػو ,كأف العػرؼ الػدكلي
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عندما يقر مشركعية الحرب االستبقاية (الدفاع أالستباقي) فإنو يعػد عمػبلن مشػركعا ,حتػى كاذا لػـ يػرد نػص

عميػػو فػػي ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ,إذا مػػا عممنػػا بػػأف كاضػػعي ىػػذا الميثػػاؽ ,لػػـ تبػػدر مػػنيـ إشػػارة إلػػى إنيػػاء

االسػػتناد إلػػى القػػانكف الػػدكلي العرفػػي بيػػا كىنػػا البػػد أف نػػكرد جػػزء مػػف نػػص المػػادة  ...( 51إذا اعتػػدت قػػكة
مسػػمحة عمػػى أحػػد أعضػػاء األمػػـ المتحػػدة ,كذلػػؾ إلػػى أف يتخػػذ مجمػػس األمػػف التػػدابير البلزمػػة لحفػػظ السػػمـ

كاألمف كالتدابير التي اتخذىا األعضاء استعماالن لحؽ الدفاع عف النفس تبمغ المجمس فك انر.)..
أوالً - :ىجوم مسلح.)104( ..

فضبلن عػف أنػو كحسػب رأم المناصػريف ليػذا االتجػاه ,بػأف كاضػعي ميثػاؽ األمػـ المتحػدة لػـ تتجػو
نيتيـ إلى كضع قيكد أك إنيـ انتقصكا مف الحؽ الطبيعي األصيؿ ,كالذم ىػك حػؽ لصػيؽ لكػؿ دكلػة,
بعد أف تأكػد ىػذا مػف خػبلؿ الممارسػات المتعػددة كالمتكػررة عبػر فتػرة طكيمػة مػف الػزمف ,كالػذم اسػتقر

فػػي القػػانكف الػػدكلي العرفػػي ,كىػػذا مػػا يفيػػد بػػأف القكاعػػد القانكنيػػة العرفيػػة التػػي تػػنظـ حػػؽ الػػدفاع عػػف
النفس في مجاؿ تطبيقو ,كنطاقو ,كشركطو ,إنيا لـ تتغير ككػذلؾ لػـ تتػأثر كىػذا يػؤدم بنػا إلػى القػكؿ

بأف حؽ الدفاع أالستباقي أك الكقػائي عػف الػنفس ,ىػك حػؽ قػائـ كمشػركع بمكجػب أحكػاـ ميثػاؽ األمػـ

المتحدة بسبب عدـ تقييدىا كانتقاصيا مف طبيعػة كأصػالة ىػذا الحػؽ لكػؿ دكلػة فػي الػدفاع عػف نفسػيا

الذم يشمؿ الضربات الكقائية(.)105

كممػػا يضػػاؼ إلػػى مبػػررات أصػػحاب ىػػذا الػرأم أنػػو إذا تػكافر شػػرطي الضػػركرة كالتناسػػب فػػي حػػاؿ

الضربة االستباقية (الدفاع الكقائي) ال يعد مخالفان ألحكاـ الميثاؽ كال يعد انتقاصان مف الحؽ الطبيعي
األصيؿ الذم أقره القانكف الدكلي العرفي(.)106

كمػف المبػػررات األخػػرل التػػي جػاء بيػػا مناصػػرم الحػػرب االسػػتباقية فيمػا يتعمػػؽ بػػأف القػػانكف الػػدكلي

العرفي قد أباح المجكء إلى ىػذا العمػؿ ,ىػك أف الػنص الفرنسػي لمميثػاؽ ىػك نػص رسػمي مسػاك لمػنص
اإلنكميػػزم فػػي القػػكة القانكنيػػة ,كالػػنص الفرنسػػي جػػاء فػػي المػػادة ( )aggression armée( )51أم

العدكاف المسمح التػي يقابميػا فػي الػنص اإلنكميػزم ( ,)armed attackكأف الػنص الفرنسػي (فػي نظػر
ىػػذا الفريػػؽ) أكسػػع كأشػػمؿ فػػي معنػػاه مػػف الػػنص اإلنكميػػزم ,كىػػذا الػػنص مػػف خػػبلؿ تفسػػيره يتضػػمف

الدفاع الكقائي أك أالستبقائي ,كىك ما كاف سائدان قبؿ كجكد ميثاؽ األمـ المتحدة(.)107
 -3يرل أنصار ىذا الرأم ,بأف المػادة ( )51مػف الميثػاؽ لػـ تقيػد أك تنػتقص مػف الحػؽ الطبيعػي المصػيؽ

بكػػؿ دكلػػة فػػي الػػدفاع عػػف نفسػػيا ,كأف إبػػبلغ مجمػػس األمػػف كمػػا جػػاء فػػي منطػػكؽ المػػادة ىػػك حكػػـ إج ارئػػي ال
يقيد أك ينتقص مف ىذا الحؽ ,كأف عػدـ قيػاـ الدكلػة بيػذا اإلبػبلغ أك التػأخر ال يػؤدم إلػى بطػبلف حػؽ الدكلػة

هجلت جاهعت تكريت للعلىم القانىنيت والسياسيت
العدد 3 /السنت1 /
طبيعت دور هجلس األهن بعد نهايت الحرب الباردة
د .خالد عكاب حسىن

26

بالػػدفاع عػػف نفسػػيا ,ككػػؿ مػػا فػػي األمػػر ىػػك أف الدكلػػة قػػد أخمػػت بػػالتزاـ إج ارئػػي كارد فػػي الميثػػاؽ ,كممكػػف أف
يصحح ىذا اإلخبلؿ فيما بعد( ,)108كلكنو ال يقيد أك ينػتقص مػف حػؽ الػدفاع عػف الػنفس بمػا فػي ذلػؾ المجػكء

إلى القكة المسمحة لمدفاع الكقائي (أالستباقي) عف النفس كما ىك مقرر عرفان.
 -4يس ػػكؽ مؤي ػػدك نظري ػػة الح ػػرب االس ػػتباقية فكػ ػرة أخ ػػرل ,كى ػػي أف األعم ػػاؿ التحض ػػيرية لميث ػػاؽ األم ػػـ

المتحدة عاـ  ,1945ليػي دليػ يؿ عمػى أنيػا عنػدما أكردت فػي تقريرىػا فػي الم ارحػؿ األكلػى إلعػداد الميثػاؽ بػأف

اسػػتخداـ القػػكة فػػي الػػدفاع الشػػرعي عػػف الػػنفس ال يػزاؿ مقبػكال كغيػػر مقيػػد أك منػػتقص ,كىػػذا يضػػفي مشػػركعية
عمى ىذا الدفاع أالستباقي (الحػرب االسػتباقية) ,كفيػو تفسػير عمػى أنػو إحالػة مػف كاضػعي الميثػاؽ إلػى الػدفاع

الش ػػرعي بمكج ػػب الق ػػانكف ال ػػدكلي العرف ػػي كفي ػػو اتج ػػاه لني ػػتيـ ب ػػالقبكؿ لي ػػذا المب ػػدأ كع ػػده حق ػػا طبيعي ػػا لمدكل ػػة

المعرضػػة لمتيديػػد أك الخطػػر ,كىػػذا مػػا تقػػرر عرفػػا بمقتضػػى حادثػػة الكػػاركليف كالح ػكادث التػػي تمتيػػا كالقضػػايا
التي عرفيا المجتمع الدكلي.

 -5التبرير اآلخػر لمؤيػدم الحػرب االسػتباقية ىػك أف الميثػاؽ عنػدما يقػ أر بتعقػؿ ,خاصػة مػا يتعمػؽ

بالدفاع الشرعي كاليػدؼ النبيػؿ الػذم كضػع مػف أجمػو كلخدمتػو ,كىػذا اليػدؼ ىػك حمايػة سػيادة الدكلػة

كاستقبلليا ,أم أف الدكلة التي تشعر بأف سيادتيا كاسػتقبلليا ميػددتاف بعمػؿ مػا مػف قبػؿ دكلػة أخػرل,
فين ػػا يك ػػكف لي ػػذه الدكل ػػة الح ػػؽ باس ػػتخداـ الق ػػكة لمكاجي ػػة تم ػػؾ الدكل ػػة الت ػػي ق ػػد ال يص ػػؿ تصػػرفيا إل ػػى

المسػتكل الػػذم يعػد فيػػو ىجكمػا مسػػمحا كاقعيػا( ,)109كمػػنيـ مػػف يػذىب أبعػػد مػف ذلػػؾ ليقػكؿ بػػأف لمدكلػػة
الحػػؽ فػػي الػػدفاع عػػف مصػػالحيا عنػػدما تتعػػرض لمخطػػر كمنػػع سػػفف صػػيدىا فػػي أعػػالي البحػػار فػػي

الص ػػيد ,أك من ػػع م ػػركر س ػػفنيا ف ػػي الممػ ػرات المائي ػػة الدكليػ ػة ,أك إذا م ػػا تع ػػرض مكاطنػ ػك ى ػػذه الدكل ػػة
ألخطػػار جسػػيمة خػػارج دكلػػتيـ ,أك مقاكمػػة أعمػػاؿ اإلرىػػاب ,كحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف – كغيرىػػا مػػف

الحجت األخرل.

 -6كمما يكرده أنصار ىذا الرأم مف حجت كمبػررات لػدعـ التكجػو لمحػرب االسػتباقية ,ىػك أف الممارسػات

الدكليػػة التػػي جػػاءت بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ,كأشػػكاؿ ىػػذه الممارسػػات التػػي تمثػػؿ عػػدد منيػػا فػػي أحػػداث

العػػدكاف الثبلثػػي عمػػى مصػػر عػػاـ  ,1956تػػدخؿ االتحػػاد السػػكفيتي السػػابؽ فػػي المجػػر عػػاـ  ,1956كفػػي
تشيككس ػػمكفاكيا (عن ػػدما كان ػػت دكل ػػة مكح ػػدة) ع ػػاـ  ,1968الحص ػػار األمريك ػػي لككب ػػا ع ػػاـ  ,1962الع ػػدكاف

اإلسػرائيمي عػاـ  ,1967العػػدكاف اإلسػرائيمي عػاـ  1981عمػػى المفاعػؿ النػككم الع ارقػػي ,الكثيػر مػف األحػػداث

العسػػكرية الت ػػي شػػيدىا الع ػػالـ ,كعم ػػى حػػد ق ػػكؿ أصػػحاب ى ػػذا الػ ػرأم فػػإف ى ػػذه الممارسػػات (الع ػػدكاف) أك ػػدت
مشركعية الدفاع الكقائي (الحرب االستباقية) ,كمما يؤكد ىػذه الحجػة ىػك إنشػاء المنظمػات كتشػكيؿ األحػبلؼ
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العسػػكرية الدفاعيػػة لتجنيػػب العػػالـ كيػػبلت أكبػػر ,كلػػك أف الحمفػػاء عمم ػكا بخطػػة ىتمػػر كىػػاجمكه قبػػؿ أف يشػػف

حركبػػو ,لمػػا دفعػػت البشػرية خسػػائر عظيمػػة فػػي الحػػرب العالميػػة الثانيػػة كلمػػا انػػدلعت ىػػذه الحػػرب أصػػبل(!!),
كذلؾ لك أف الكاليات المتحدة األمريكية قامت بشف ىجكـ استباقي كضربت السفف اليابانيػة المتجيػة إلػى بيػرؿ

ىػ ػاربر لم ػػا ك ػػاف ل ازم ػػا عم ػػى الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة أف تض ػػرب م ػػدينتي ىيركش ػػيما كناكػ ػازاكي بالقناب ػػؿ

الذريػػة( ,)،ىػػذه المبػػررات كميػػا حسػػب كجيػػة نظػػر مػػف يؤيػػد الحػػرب االسػػتباقية ,مؤداىػػا إنػػو يجػػكز لمدكلػػة أف
تسػتخدـ القػػكة العسػكرية ضػػد دكلػة أخػػرل لمنعيػا مػػف إنتػػاج أسػمحة يحتمػػؿ أف تسػتخدـ ضػػد الدكلػة األكلػػى فػػي

المستقبؿ القريب أك البعيد كفقا ليذا المبدأ (.)110()Pre-emptive

 -7كمما يسػكقو مناصػرك ىػذا االتجػاه المؤيػد ,بػأف الدكلػة التػي تتعػرض لميجػكـ المسػمح مػف دكلػة

أخػرل ,أنػو قػد ال يتػاح ليػا الػرد كالػدفاع عػف نفسػيا خاصػة بعػد ظيػكر أسػمحة الػدمار الشػامؿ ,ككجػكد
المنظمات اإلرىابية التي مف الممكف أف تمتمؾ ىذه األسمحة كلف تتكرع عػف اسػتخداميا ,كىنػا كالحالػة

ىذه فإف الدكلة ال تحتاج إلى االنتظار حتى تتعرض لمقصؼ بالقنابؿ لكي تمارس بعػد ذلػؾ حقيػا فػي

الدفاع الشرعي ,كأف الدكلة ىنا تتعرض لمخطر في كجكدىا ربما.

كمف أنصار ىذا الرأم  Wal Dockعندما يقكؿ (الميثاؽ يحرـ استخداـ القكة إال في حالة الػدفاع

الشرعي عف النفس ,كيمزـ الميثػاؽ الػدكؿ األعضػاء بعػرض أم نػزاع ينطػكم عمػى خطػر عمػى السػبلـ
تعذر عمييا تسكيتو بعرضو عمى مجمس األمػف أك الجمعيػة العامػة .كبنػاءا عمػى ذلػؾ يقػع عمػى عػاتؽ

الدكؿ األعضاء كاجب قاطع كاؼ ,االلتجاء إلى األمـ المتحدة متى كجد تيديد خطير ألمنيا يتضمف

في طياتو احتماؿ اليجكـ المسمح .كلكػف إذا تعطػؿ عمػؿ األمػـ المتحػدة أك تػأخر أك كػاف غيػر كػاؼ,

كأصبح اليجكـ المسمح حاال بشكؿ كاضػح ,عندئػذ فإنػو ممػا يتنػافى مػع أغػراض الميثػاؽ إجبػار الدكلػة
المدافعة عمى االنتظار حتى يكجو الخصـ الضػربة األكلػى كربمػا تكػكف ال و
قاضػية .كىكػذا فإنػو إذا كػاف
اليجػػكـ المسػػمح حػػاال أك كشػػيؾ الكقػػكع بػػالمعنى ال ػكارد فػػي قضػػية الكػػاركليف( ,)111فػػإف األمػػر عندئػػذ

ي ػػدخؿ ف ػػي نط ػػاؽ تطبي ػػؽ الم ػػادة ( ,)51أم ػػا تفس ػػير الم ػػادة ( )51عم ػػى نح ػػك آخ ػػر فإن ػػو يحم ػػي ح ػػؽ

المعتػدم فػي تكجيػػو العذبػة األكلػى ,كأضػػاؼ ( Wal Dockبػأف تفسػير المػػادة ( )51يجػب أف ينظػػر
إليػػو فػػي ضػػكء التطػػكر الرىيػػب لؤلسػػمحة الحديثػػة مثػػؿ األسػػمحة النككيػػة ,فيػػؿ يعقػػؿ أف نطالػػب دكلػػة
باالنتظػػار حتػػى يػػتـ االعتػػداء عمييػػا مػػف الػػدكؿ التػػي تممػػؾ األسػػمحة النككيػػة ,كذلػػؾ بحجػػة أف تفسػػير

المػػادة ( )51تمنػػع اسػػتخداـ الػػدفاع الشػػرعي ,إال فػػي حالػػة اليجػػكـ المسػػمح الفعمػػي ،كيجيػػب (كالػػدكؾ)
عمػى ذلػػؾ بػػالنفي ,كيػػذكر أف لجنػػة الطاقػػة الذريػة – المكمفػػة بالمراقبػػة الفعالػػة طبقػػا لبلتفاقػػات المعقػػكدة
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في ىذا الشأف اعتبرت التيديد باألسمحة النككية معادال لميجكـ المسمح الكارد في المادة (.)112()51

 -8أما خطكرة أسمحة الدمار الشػامؿ فيػي األخػرل لػـ تكػف أقػؿ مبػر ار مػف األسػمحة النككيػة لتكػكف

حجػة أخػرل ألصػحاب ىػذا االتجػاه فػي تأييػد الحػػرب االسػتباقية ,لمػا ينػتت عػف اسػتخداـ ىػذه األسػػمحة
مف أضرار بالغة كتككف نتائجيا كخيمة كيككف مف الصعب التنبؤ بحجـ ىػذه النتػائت كاألضػرار ,التػي

يتسبب استخداـ ىذه األسمحة في األركاح كالبيئة النباتية كالحيكانية كالطبيعية في الدكلة ,كتدمير البني

التحتية كالمنشرت كالمرافؽ الخدمية في لدكلة ,فضبلن عف ما يسببو مف رعب ىائؿ مجػرد التيديػد بيػا
أك حتى اإلشاعة بذلؾ ,كعميو (كحسب كجية النظر ىنا) فقد أصبح اليجكـ الكشيؾ باسػتخداـ أسػمحة
الػػدمار الشػػامؿ مػػف أكبػػر المبػػررات كأقػػكل حجػػت مؤيػػدك الحػػرب االسػػتباقية ضػػد اليجػػكـ الكشػػيؾ أك

التيديد أك حتى اإلشاعة !! باستخداـ أسمحة الدمار الشامؿ
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( .)114كبسبب خطػكرة ىػذه األسػمحة

ىناؾ مف يرل أنو باإلمكاف التصرؼ قبؿ أف يصبح التيديد كشيكا (فإذا كػاف مجػرد المقػدرة عمػى شػف

اليجػػكـ غيػػر المقترنػػة بنيػػة مؤكػػدة لشػػنو فػػي المسػػتقبؿ ال يبػػرر االسػػتخداـ أالسػػتباقي لمقػػكة فػػي حالػػة

اسػػتخداـ األسػػمحة التقميديػػة ,ذلػػؾ أف التيديػػد بيػػا يجػػب أف يكػػكف كشػػيكا ,فػػإف األمػػر يختمػػؼ فػػي حالػػة
األسمحة النككية التػي قػد تبػرر االسػتخداـ أالسػتباقي المبكػر لمقػكة اليجكميػة كالػذم ال يمكػف تبريػره فػي

حالة التيديد األقؿ خطرا).

كمػػف ىنػػا نجػػد أف ذريعػػة أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ كانػت مػػف أىػػـ الػػذرائع التػػي اسػػتند إلييػػا مػػف يبػػرر

الحػػرب االسػػتباقية ,أك الضػربات االسػػتباقية ,تحػػت غطػػاءيف آثارىػػا المػػدمرة فػػي الحجػػـ كاألثػػر التػػي ال
يمكف التعايش معيا.

 -9الحػػرب االسػػتباقية كسػػيمة ميمػػة لمقضػػاء عمػػى الجماعػػات اإلرىابيػػة ,كػػكف ىػػذه الجماعػػات ال تخضػػع

بأيػػة طريقػػة لمبػػدأ خطػػر اسػػتخداـ القػػكة فػػي القػػانكف الػػدكلي ,أف ػراد ىػػذه الجماعػػات ىػػـ مجرمػػكف كلكػػف عمػػى

مسػػتكل دكل ػػي ممػػا يتطم ػػب التصػػرؼ معي ػػـ بالطريقػػة الت ػػي يسػػتطيع أف تتص ػػرؼ بيػػا قػ ػكات األمػػف ال ػػداخمي
(البػػكليس) قبػػؿ كقػػكع الجريمػػة كىػػذا يمكػػف أف يكػػكف بالمثػػؿ فػػي التعػػرؼ تجػػاه ىػؤالء اإلرىػػابيكف الػػذيف يسػػعكف
لمقياـ بعمميات التفجير كالعمميات اإلرىابية كىذا ىك رأم المؤيديف لمحرب االستباقية.

كختاما يمكف أف نػكرد القيود التي يشتفطيا مؤيددو الحدفب االسدتباقية (الضدفبات االسدتباقية) ،إذ

ااشػػترط مػػف يؤيػػد مػػذىب أك اتجػػاه الحػػرب االسػػتباقية (الض ػربات االسػػتباقية) عػػدة شػػركط لكػػي يكػػكف
مشركعا المجكء إلى ىذا العمؿ كىي:

 -1االسػػتقرار عمػػى الدكلػػة المسػػتخدمة لمقػػكة بتقػػديـ دليػػؿ مقنػػع عمػػى أنيػػا عنػػدما لجػػأت إلػػى ىػػذا

29

هجلت جاهعت تكريت للعلىم القانىنيت والسياسيت
العدد 3 /السنت1 /
طبيعت دور هجلس األهن بعد نهايت الحرب الباردة
د .خالد عكاب حسىن

العمؿ (الحرب االستباقية) فإنيا تقكـ برد فعؿ ضػد ىجػكـ كشػيؾ أك عمػى كشػؾ أف يشػف عمييػا ,كفػي
حػػاؿ عجػػز ىػػذه الدكلػػة عػػف تقػػديـ الػػدليؿ المقنػػع ,فػػإف ىػػذه الضػربات االسػػتباقية قػػد تصػػبح عمػػبل مػػف
أعماؿ االنتقاـ أك العقاب ,كىنا فإف مجمس األمف ىك الكحيػد المخػكؿ بتقػدير مػا إذا كػاف السػمـ ميػددا

مف عدمو كمدل الحاجة إلػى ىػذه اإلجػراءات العسػكرية ,لػذلؾ فقػد يشػكؿ ىػذا الشػرط ىػك القيػد الكحيػد

لػػدل بعػػض الفقيػػاء المؤيػػدكف ليػػذا االتجػػاه بػػأف ممارسػػة الضػربة االسػػتباقية تػػتـ فػػي حالػػة كاحػػدة فقػػط,
كىي عدـ كجكد الكقت الكاؼ ألف يتدخؿ مجمس األمف بالكيفية المطمكبة.

 -2أف مشػػركعية المج ػػكء إلػػى الح ػػرب االس ػػتباقية (الض ػربات االس ػػتباقية) إنم ػػا بسػػبب ع ػػدـ كج ػػكد

طػػرؼ آخػػر غيػػر ىػػذه الدكلػػة بتجاكزىػػا اليجػػكـ الػػذم كػػاف كشػػيكان أك عمػػى كشػػؾ الحصػػكؿ عمػػى ىػػذه
الدكلة.
 -3إف اسػػتعماؿ القػػكة كػػاف عمػػى سػػبيؿ الػػدفاع المتصػػكر بأنػػو ضػػركرم كمناسػػب مػػع التيديػػد كأال

يتعدل حدكد الدفاع كيتجاكزىا .فالضركرة كالتناسب مطمكب تكافرىما في ىذه الحالة كيمكف أف يعػداف
مف أىـ األسس التي يستند إلييا مكضكع الحرب االستباقية (الضربات االستباقية).

الففع الثاني
اآلفاء المعافضة للحفب االستباقية
(الضفبات االستباقية)

مع اإليماف بأف قانكف التنظػيـ الػدكلي ىػك سػريع التطػكر ,كفػي سػعي دائػـ لمبلحقػة الكاقػع الػدكلي,

كإلسباغ الكصؼ القانكني كتكييؼ المتغيرات القانكنية( ,)115لكف الذم لمسناه عندما تعرضنا في الفرع

األكؿ مف ىذا المطمب لآلراء المؤيدة لمحرب االستباقية سكاء مػف أعضػاء المجتمػع الػدكلي (كىػـ قمػة)
أك مػػف الفقػػو الػدكلي ,بػػأنيـ لػػـ يتمكنػكا مػػف أف يفرضػكا تكييػػؼ قػػانكني شػػرعي عمػػى ىػػذه النظريػػة ,بػػؿ

العكػػس نجػػد أف شػػبو إجمػػاع فػػي الفقػػو الػػدكلي يػرفض كيعػػارض ىػػذه النظريػػة

()116

كأف الػػدفاع الشػػرعي

الذم استند إليو مؤيدك ىذه النظرية مسعفيف كجية نظرىـ بالمادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة ,فإف

المجتمػػع الػػدكلي ,يشػػترط لنشػػكء الحػػؽ فػػي ىػػذه المػػادة ىػػك قيػػاـ ىجػػكـ مسػػمح فعمػػي كحػػاؿ عمػػى الدكلػػة
حتى ينيض حػؽ الػدفاع الشػرعي بػالرد لحػيف اتخػاذ مكقػؼ مػف مجمػس األمػف .كحجػت ىػذا الػرأم ىػي

اآلتي:

 -1جاءت المادة ( )51مف الميثاؽ لتقر كتؤكد الحؽ الطبيعي لمدكؿ في الدفاع عف نفسيا فػرادل
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أك جماعات متى كقع ىجكـ مسػمح فعمػي كحػاؿ عمػى دكلػة عضػك بػاألمـ المتحػدة .أم أف ىػذه المػادة

تشػػترط فػػي نشػػكء ىػػذا الحػػؽ ىػػك اليجػػكـ المسػػمح الفعمػػي الحػػاؿ عمػػى الدكلػػة لينشػػأ ليػػا حػػؽ الػػدفاع

الشرعي الذم تقرره ىذه المادة ,أم أف استخداـ القكة ىنا في حالة االستثناء أم أف األصؿ في ميثاؽ
األمـ المتحدة ىك تحريـ استخداـ القكة أك التيديد بيا في العبلقات الدكلية ,بشكؿ عػاـ ككرد االسػتثناء

فػي حػالتيف ىمػػا الػدفاع الشػػرعي كفػؽ المػػادة ( )51كبالشػركط التػي ذكرناىػػا أنفػا كىػػي اليجػكـ المسػػمح
الفعمي الكاقع كالحاؿ عمى الدكلة ,ككذلؾ اتخاذ تدابير األمف الجماعي مف مجمس األمف كفقا لما جاء
في الفصؿ السابع مف الميثاؽ فيما يتعمؽ بحفظ السمـ كاألمف الدكلي(.)117

إف أم تفسػػير مكسػػع لممػػادة ( )51مػػف الميثػػاؽ إنمػػا يشػػكؿ تنػػاقض ص ػريح ككاضػػح مػػع نػػص ىػػذه

المػػادة كيتعػػارض مػػع أحكػػاـ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة كمػػع معػػالـ كاطػػار النظػػاـ الػػدكلي الػػذم تشػػكؿ بعػػد
الحرب العالمية الثانية كفي ظؿ ىذا الميثاؽ الذم يحرـ أم استخداـ لمقكة أك التيديد بيا.

كفي الرد عمى ما جاء مف ادعاء لمؤيدم الحػرب االسػتباقية بػأف نػص المػادة ( )51الفرنسػي الػذم

استعمؿ كمو ) (aggression armeeأم العدكاف المسمح ,فػإف الػنص اإلنجميػزم ليػذه المػادة ىػك أ).

دقيقان كمعب ار عف قصد كاضعي الميثاؽ إذ جاء في ىذا الػنص اشػتراط كقػكع ىجػكـ مسػمح عمػى الدكلػة
حينما نص عمى ) ,(If an armed attackكىػذا الػنص يشػترط تػكافر شػركط عػدة لػيمكف القػكؿ بػأف
حالة الدفاع  Occursالشرعي ممكنة كمسمكح بيا في استخداـ القكة ,كىي كما ذكرناىا ضركرة كقػكع
ىجكـ أك عدكاف مسمح فعمي ,فبل يكفي ىذا اليجكـ المحتمؿ أك المتكقع أك الكشيؾ الكقكع بؿ البد أف

يككف اليجكـ المسمح قد كقع فعبل.

أمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ تيديػػد باسػػتخداـ القػػكة حتػػى كاف كػػاف ىػػذا التيديػػد خطي ػ ار كجػػادا فإنػػو ال يجػػكز

لمدكلػػة التػػي حصػػؿ التيديػػد تجاىيػػا أف تسػػتخدـ القػػكة ضػػد الدكلػػة مصػػدر التيديػػد كلكػػف يجػػكز ليػػا أف
تسػػتخدـ ىػػذه القػػكة المسػػمحة فػػي الػػرد عمػػى اليجػػكـ المسػػمح متػػى كقػػع ,كلكػػف قبػػؿ ىػػذا ال يجػػكز ليػػذه

الدكلػػة الػػرد عمػػى التيديػػد حتػػى لػػك كػػاف فعمي ػان بػػالقكة المسػػمحة كىػػذا ال يمنعيػػا مػػف المجػػكء إلػػى مجمػػس
األمػػف أك الجمعيػػة العامػػة أك أم مػػف المنظمػػات اإلقميميػػة فػػي محاكلػػة لتسػػكية النػزاع الػػذم سػػبب ىػػذا
التيديػػد طبقػػا لمفصػػؿ السػػادس مػػف الميثػػاؽ( .)118أمػػا إذا كقػػع اليجػػكـ المسػػمح بالفعػػؿ فإنػػو لمدكلػػة حػػؽ
الدفاع الشرعي عف نفسيا مستخدمة القكة عمى شرط تكافر الضركرة كالتناسب في ىػذا الػرد الػذم عػده

الميثاؽ مف أعماؿ الدفاع الشرعي(.)119

كقد اتجػو عػدد كبيػر مػف الفقيػاء الػذيف لػدييـ كتابػات فػي القػانكف الػدكلي إلػى أف المػادة ( )51مػف
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الميثاؽ تذىب إلى أف حؽ الدفاع الشرعي ينيض في حالة كقكع اليجكـ المسمح الفعمي فقط ,كالى أف

يتػػكلى مجمػػس األمػػف اتخػػاذ مػػا ي ػراه ضػػركريا لمحفػػاظ عمػػى السػػمـ كاألمػػف الػػدكلي ,كمػػنيـ ,Kelsen

 G. I. Tunkin ,Delvanis ,Kunzكآخػريف ,كمػف الفقػو العربػي ,الػدكتكر حامػد سػمطاف ,الػدكتكر

ص ػػبلح ال ػػديف ع ػػامر ,ال ػػدكتكرة عائش ػػة ارت ػػب ,ال ػػدكتكر أحم ػػد أب ػػك ألكف ػػا ,ال ػػدكتكر محم ػػد س ػػامي عب ػػد

الحميػد ,د .حسػف الجمبػي ,د .عبػد الكػريـ عمػكاف ,د .إبػراىيـ العنػاني ,د .نبيػؿ أحمػد حممػي ,د .سػعيد
سػػالـ جػػكيمي ,د .جميػػؿ محمػػد حسػػيف ,د .محمػػد طمعػػت الغنيمػػي ,د .محمػػد حػػافظ غػػانـ ,د .محمػػد

سعيد الدقاؽ ,د .عبد اهلل األشعؿ ,د .كيصا صالح كآخركف (.)120

 -2ي ػػذىب معارض ػػك الح ػػرب االس ػػتباقية ف ػػي أف الم ػػادة ( )51ل ػػك كان ػػت تس ػػمح بممارس ػػة ال ػػدفاع

الكقػػائي أك الض ػربات االسػػتباقية مػػف خػػبلؿ أف ىػػذه المػػادة تخضػػع لمقػػانكف الػػدكلي العرفػػي ,لمػػا كػػاف
ىناؾ حاجة أك مبرر ألف يتـ تحديد المعاني كالكممات الدقيقة المنتقاة في ىذه المادة ,كفي األصؿ لك

كانػػت تحػػت مظمػػة القػػانكف الػػدكلي العرفػػي لمػػا تػػـ الػػنص عمييػػا أص ػبلن فػػي الميثػػاؽ ,بػػؿ أنيػػا اعترفػػت
بكجػػكد حػػؽ الػػدفاع الشػػرعي الػػذم كػػاف مكجػػكد أصػػبل قبػػؿ الميثػػاؽ كلكػػف الميثػػاؽ قػػد قػػنف ىػػذا الحػػؽ,
كقيػػده ,كألػػزـ بػػأف تكػػكف ليػػذه المػػادة كاليػػة كاختصػػاص لمبػػدأ الػػدفاع الشػػرعي ,كأف ىػػذه المػػادة ()51
كضعت خصيصان ليذا المبدأ.
كأف أنصار ىذا االتجاه المعارض لمحرب االستباقية يصمكف إلى نتيجة مؤداىا أف نص ىذه المادة

جاء يمقيدان كفي نفس الكقت يمعدالن لؤلحكاـ العرفية التي تتعمؽ بحؽ الدفاع الشرعي(.)121
إف األخػػذ بتضػػييؽ تفسػػير ىػػذه المػػادة ,مػػف شػػأنو أف يقمػػؿ مػػف الحػػاالت التػػي يمكػػف لمػػدكؿ أف تمجػػأ

فييا إلى استخداـ القكة ,التي تخالؼ أىداؼ كمبادئ األمـ المتحدة ,كيمنع .كاف لـ يتمكف مػف منعيػا,
فيك يخمص بيا إلى أضيؽ نطاؽ الحاالت الظنية التي يثكر الشػؾ يصػددىا عػف احتمػاؿ كبيػر بكقػكع
ىجكـ ( ,)122أم ىؿ أف اليجكـ محقؽ أك كشيؾ الكقكع بسبب اختبلؼ اآلراء في تفسير الكقائع.

إف عدـ تأييد ىذا االتجاه كالنزكؿ إلى رغبة مف يؤمف بالييمنة فػي العبلقػات الدكليػة كأحقيػة الػدكؿ

الكبرل بفػرض إرادتيػا ,فػإف معارضػتيا مػف شػأنو أف يحقػؽ االسػتقرار فػي العبلقػات كيمنػع الكثيػر مػف
حػاالت التػكتر التػي ن ارىػا تسػػكد العػالـ ,خاصػة إذا مػا الحظنػا األداء الػػذم يمارسػو مجمػس األمػف بعػػد
نيايػػة الحػػرب البػػاردة كاالنح ػراؼ فػػي الشػػرعية ,كحػػاالت التغييػػب ألحكػػاـ الميثػػاؽ إذا مػػا عممنػػا بػػأف

(الميث ػػاؽ) ق ػػد حك ػػـ بع ػػدـ مش ػػركعية المج ػػكء إل ػػى الق ػػكة المس ػػمحة ك ػػإجراء أك ت ػػدبير دف ػػاعي كق ػػائي أك

استباقي ,أم أننػا نػرل أف الميثػاؽ عػد الضػربات االسػتباقية اسػتخداما غيػر مشػركع لمقػكة المسػمحة فػي
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ظؿ أحكامو كقكاعده ,كعده عمبلن عدكانيان مف حؽ الدكلة التي تتعرض لو أف تػرد عميػو ,إلػى أف يتخػذ
مجمس األمف التدابير الضركرية كالبلزمة لرد العدكاف كاعادة السمـ كاألمف الدكلي إلى نصابيما (.)123
 -3إحػدل الػػذرائع التػػي سػػاقيا مؤيػػدك الحػػرب االسػػتباقية أنػو يحػػؽ لمدكلػػة متػػى تأكػػدت بػػأف اليجػػكـ

عميي ػػا أص ػػبح كش ػػيكا ,فإني ػػا تجيض ػػو م ػػف خ ػػبلؿ أعم ػػاؿ الح ػػرب االس ػػتباقية ,أم بالضػ ػربة العس ػػكرية
االستباقية كباستخداـ القكة المسمحة ,ىنا تتساءؿ كيؼ يمكف لمدكلة أف تعمـ بنيػة الدكلػة األخػرل بأنيػا
تنكم اليجػكـ عمييػا ككيػؼ يػتـ البحػث فػي النكايػا ,كاذا مػا حػدث خطػأ فػي تقػدير دقػة ىػذه النكايػا ,فمػا

ىي النتائت التي تتحقؽ ,كأم تشريع كضعي يمكف أف يتعامؿ مع النكايا.،

كينبغػػي اإلشػػارة ىنػػا بػػأف الدكلػػة التػػي تعتقػػد بأنيػػا سػػتتعرض إلػػى عػػدكاف مػػف دكلػػة أخػػرل أجػػاز ليػػا

الميثػػاؽ كالػػنظـ األساسػػية لؤلحػػبلؼ كالتكػػتبلت كالمنظمػػات اإلقميميػػة أف تتخػػذ االحتياطػػات الضػػركرية

كالبلزمػػة كلكنػػو لػػيس ليػػا أف تبػػدأ بػػاليجكـ المسػػمح ,كليػػا أف تمجػػأ إلػػى األجي ػزة المختصػػة فػػي األمػػـ

المتحدة (مجمس األمف) مما يساعد عمى أف تككف مف الصعكبة بمكاف عمى تمؾ الدكلػة المضػي بيػذا

العدكاف.

كىنا فإف الطريؽ سكؼ لػف يكػكف مميػدا ليػذه الدكلػة بالمضػي فػي عػدكانيا ,كفػي الكقػت نفسػو فػبل

تس ػػتطيع الدكل ػػة األخ ػػرل أف تمج ػػأ إل ػػى الح ػػرب االس ػػتباقية (الضػ ػربات الكقائي ػػة)  Preemptiveتج ػػاه

الدكلػػة مصػػدر التيديػػد حتػػى إذا كػػاف ىػػذا التيديػػد خطي ػ ار كجػػادا ,ألف الرجػػكع إلػػى نػػص المػػادة ()51
بالمغة االنجميزية جاء صريحا كمحددا ككاضحا ال لبس فيو بأف اشترط أف يقع اليجكـ المسمح بالفعؿ,

لكػػي تػػتمكف الدكلػػة مػػف اسػػتخداـ حقيػػا فػػي الػػدفاع الشػػرعي ,كمػػا يحػػدث عمػػى أرض الكاقػػع فػػي ظػػؿ

االنف ػراد بشػػؤكف العػػالـ مػػف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ,كتأكيػػدا ألحاديػػة القطبيػػة عنػػدما أقػػدمت عمػػى

غزك العراؽ مستخدمةن ذريعة الحرب االستباقية لمػرد عمػى نيػة العػراؽ بأنػو يمتمػؾ أسػمحة دمػار شػامؿ,
ربما لك كجػدت فإنيػا سػتيدد الكاليػات المتحػدة كاسػرائيؿ!!( ,)124كىنػا فالتسػاؤؿ ممكػف ,مػا ىػك مسػتقبؿ

منظمػة األمػـ المتحػدة فػي ظػؿ تغييبيػا كعػدـ المجػكء إلػى أحػد أىػـ أجيزتيػا إال عنػدما تحتػاج الكاليػػات
المتحدة شرعنو أم عمؿ عدكاني ليا  ،أم أنيا تتجاىػؿ مجمػس األمػف إذا لػـ يتجػاكب مػع مخططاتيػا

كأىدافيا غير المشػركعة ,كتضػغط عميػو بعػد أف ذىبػت منفػردة (مػع المممكػة المتحػدة فػي أحيػاف كثيػرة
كالتي تتبعيا كتؤيدىا في كؿ األحكاؿ) في تحقيؽ أىدافيا ,لتعػكد إلػى المجمػس إلصػدار القػ اررات التػي

تضػفي صػفة الشػرعية عمػى ىػذا العمػؿ العػدكاني كالغػزك المرفػكض حتػى مػف قطػاع كاسػع فػي الشػعب
األمريكي نفسو بؿ مف أغمب السياسييف كفقياء القانكف األمريكييف(.)125
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 -4كمػػف الحجػػت التػػي يسػػتند إلييػػا المعارضػػكف لمحػػرب االسػػتباقية ,ىػػك مبػػدأ التناسػػب بػػيف الػػرد كالعػػدكاف

أمػػر الزـ كحتمػػي فػػي الػػدفاع الشػػرعي ,فكيػػؼ يػػتـ تقػػديره كمعرفػػة مػػدل تناسػػب الػػرد عمػػى التيديػػد أك اليجػػكـ

الكشػػيؾ ,م ػػع العم ػػـ أف ى ػػذا المب ػػدأ أحػػد أعم ػػدة الم ػػادة ( )51الت ػػي يس ػػتند عمييػػا ح ػػؽ ال ػػدفاع الش ػػرعي عن ػػدما
يحصؿ عمؿ عػدكاني عسػكرم مػادم كاقػع بالفعػؿ أك حػاؿ ,كأف الغالبيػة العظمػى ممػا نػراه مػف الحػاالت التػي

يعػد فييػا اليجػكـ كشػيكا أك أنػو عمػى كشػؾ الكقػكع فكيػؼ سػيمكف تقػدير مػػداه كآثػاره كتقيػيـ حجمػو ليػتمكف مػػف
الرد عميو بنفس القكة كالمقدار كىك أصبل لـ يقع (.)126

 -5ال ػ ػرفض كاإلدانػ ػػة الكاضػ ػػحة كالمتكػ ػػررة مػ ػػف المجتمػ ػػع الػ ػػدكلي لنظريػ ػػة الحػ ػػرب االسػ ػػتباقية أك

الضػربات االسػػتباقية كمػػف المختصػػيف فػػي القػػانكف الػػدكلي ,كعنػػدما اتيمػػت بعػػض الػػدكؿ فػػي السػػنكات

األخيػرة الػػدكؿ المجػػاكرة ليػػا بػػالتخطيط لشػػف ىجػػكـ ضػػدىا ,لػػـ يسػػمح كلػػـ يبػػرر المجتمػػع الػػدكلي ليػػذه

الدكلػػة (ص ػػاحبة االدعػػاء) ب ػػالحؽ ف ػػي الحػػرب االس ػػتباقية ضػػد الدكل ػػة الثاني ػػة ,كػػذلؾ ف ػػإف المنظم ػػات

الدكلية كاإلقميمية ,لـ تذعف لمضغكط التي مكرسػت ألجػؿ تبريػر الحػرب االسػتباقية ,فمػـ تفمػح الكاليػات

المتحدة األمريكية بالحصكؿ عمػى قػرار مػف مجمػس األمػف يسػمح ليػا باسػتخداـ القػكة ضػد العػراؽ كفقػا
لنظرية الحرب االستباقية بسػبب معارضػة الػدكؿ األعضػاء فػي المجمػس كعمػى أرسػيا فوسديا والصدين

عدددت فيدو الحدفب
وففنسا وألمانيا ،وقامت جامعة الدول العفبية بإصدداف قفافىدا فدي  4003/3/41ت
التي شنتيا الواليات المتحدة األمفيليدة وبفيطانيدا علدى العدفاق ب نيدا حدفب عدوانيدة ظالمدة ،ولدلل

أدان ىله الحفب االتحداد األوفبدي واالتحداد األففيقدي ومنظمدة المدؤتمف اإلسدالمي ،وبابدا الفاتيلدان،

وأمين عام األمم المتحدة لدوفي عندان ،أي أندو لدان ىندا إجمداع فدي المجتمدع الددولي وفدي الفقدو

الدولي على أن ىله الحفب االسدتباقية إنمدا ىدي فدي حقيقتيدا حدفب عدوانيدة وويدف مشدفوعة وىدي

بعيدة لل البعد عن ما جاء في مضامين وشفوط حق الددفاع الشدفعي الدلي تضدمنتو المدادة ()14

من ميثاق األمم المتحدة(.)128(,)127

 -6محكمػػة العػػدؿ الػػدكلي أكػػدت رفضػػيا الض ػربات االسػػتباقية (الػػدفاع الكقػػائي) فػػي الحكػػـ الػػذم

أصدرتو في قضية األنشطة العسكرية كشبو العسػكرية التػي قامػت بيػا الكاليػات المتحػدة األمريكيػة فػي

نيكػػاراغكا ,كأكػػدت أف الػػدفاع س ػكاء كػػاف فرديػػا أـ جماعيػػا فإنػػو ال يػػتـ ممارسػػتو إال بػػالرد عمػػى ىجػػكـ

مسمح فعمي إذ قررت (حق الدفاع الشفعي الفدفدي أو الجمداعي يفتدفض وقدوع ىجدوم مسدلح فلعدي،
وأن المسدداعدة التددي تقدددم للمتمددفدين علددى الدولددة ،ال تشددلل عدددوانا أو ىجومددا مسددلحا وأن تزويددد
عده وفقدا للقدانون الددولي العففدي ىجومدا مسدلحا) ,أم
المعافضة في دولة أخفى بالسالح ال يملن ت
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أف المحكمػة الدكليػة كانػػت كاضػحة فػػي حكميػػا المتعمػؽ بحػػؽ الػػدفاع الشػرعي فػػي القػػانكف الػػدكلي

()129

كبينتو بحكـ كاضح كقاطع في داللتو ,كاعادتو فيما يتعمػؽ بحجػة إسػرائيؿ فػي بنػاء الجػدار العػازؿ فػي

 2004/7/9عنػػدما رفضػػت المحكمػػة تبريػػر إسػرائيؿ كحجتيػػا بأنيػػا تمػػارس حقيػػا فػػي الػػدفاع الشػػرعي

كخمصت المحكمة إلى أف تشييد الجدار كالنظاـ المرتبط بو أمراف يخالفاف القانكف الدكلي(.)130
تقييم اآلفاء الوافدة عن الحفب االستباقية

يخمػػص الباحػػث مػػف كػػؿ مػػا عػػرض مػػف آراء أك إجمػػاع عػػالمي س ػكاء مػػف المنظمػػات الدكلي ػة أك

القضاء الدكلي أك الحككمات أك الرأم العاـ العالمي ,بأف نظرية الحرب االستباقية غير مشػركعة مػف
الناحيػػة القانكنيػػة أك مػػف الناحيػػة العمميػػة ,كأف الػػذيف أيػػدكا ىػػذه النظريػػة كانػػت آراؤىػػـ متحي ػزة كغيػػر
مكضكعية كيدافعكف عف مصمحة الطرؼ الذم يؤيدكنو.

إف نصػػكص كأحكػػاـ ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ,كأعمػػاؿ كق ػ اررات ىػػذه المنظمػػة كمػػا جػػرل عميػػو العم ػؿ

الدكلي كاستقر عميو العرؼ كالقضاء الدكلي كميا تعارض ىذه النظرية ,إذ إف الباحث لـ يجد في أم
مف ىذه األعماؿ كالق اررات كالتكصيات الصادرة عف الجمعية العامة أك عف مجمػس األمػف منػذ نشػأتيا

كلحد يكمنا ىذا ما يؤيد أك يقبؿ أك يدؿ صراحة أك ضمنا لمحرب االستباقية (الضربات االستباقية) أك
بعد وه حالة منشػئة لحػؽ قػانكني مشػركع ,كأنيػا (الجمعيػة
مف يسميو الدفاع الكقائي أك العمؿ أالستباقي ٌ

العامة كمجمس األمف) تؤكد عدـ مشركعية ىذا العمؿ ,كأنيا تؤكد عمى مبدأ حظر اسػتخداـ القػكة مػف
دكلة ضد سيادة دكلة أخرل .أك استقبلليا السياسػي أك سػبلمة أ ارضػييا أك عمػى أم كجػو ال يتفػؽ مػع

ميثاؽ األمـ المتحدة.

أمػا الحجػت التػي سػاقيا مؤيػدك ىػذه النظريػة كىػي أف الػنص الفرنسػي أكسػع مػف الػنص اإلنجميػػزم,

كلػػـ يػػأت ىػػذا الػػنص محػػددا ,فيػػي مػػردكدة ألف العبػػارة التػػي جػػاء بالمغػػة الفرنسػػية فػػي صػػياغة المػػادة

( (aggression armee) )51ىػػي كػػذلؾ تعنػػي كقػػكع اعتػػداء مسػػمح كىػػي ليسػػت أكسػػع مػػف ىجػػكـ
مسػمح ) (if an armed attack occurredبالمغػة اإلنجميزيػة ,كأف عبػارة عػدكاف مسػمح تػدؿ بشػكؿ
كاضح عمى عدـ مشركعية الدفاع الكقائي.

كذلؾ فإف ىذه القكاعد األساسية في تفسير المعاىدات ىك أف يتـ تفسير ىذه النصػكص فػي ضػكء

النصػكص كاألحكػػاـ األخػػرل لممعاىػػدة ,ككػذلؾ فػػي ىػػدم مكضػػكع كغايػة المعاىػػدة كالغػػرض منيػػا

()131

كبحسػػف نيػػة ,كمػػف خػػبلؿ مػػا جػػاء فػػي المػػادة ( )51ىػػك اسػػتثناء عمػػى كػػؿ نصػػكص ميثػػاؽ األمػػـ فػػي

استخداـ القكة ,فضبلن عف استثناء آخر (لمجمس األمف كفؽ الفصؿ السابع) كأيضا قكاعػد التفسػير ال
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تجيز التكسع في االستثناء أك إخضاعو لمقياس.

كأخي ار يمكننا القكؿ بأف االعتراؼ بيذا النظرية كالذىاب مع االتجاه الذم يؤيدىا يؤدم إلى إشػاعة

كنشػػر الحػػركب كالفكضػػى فػػي المجتمػػع الػػدكلي

()133( )132

,

كذلػػؾ ألف إعطػػاء كػػؿ دكلػػة حجػػة كمبػػر ار

لشف الحرب ضد دكلة أخرل لمجرد أنيا تعتقد أف ىجكما كشيكا ستقكـ بو ىػذه الدكلػة إنمػا يعػدك غيػر

مب ػػر ار ,كس ػػيؤدم إل ػػى تغيي ػػب كام ػػؿ ل ػػدكر منظمػ ػة األم ػػـ المتح ػػدة ,كمجم ػػس األم ػػف ,كستس ػػمب ال ػػدكؿ

اختصاصػػو فيمػػا يتعمػػؽ باتخػػاذ تػػدابير األمػػف الجمػػاعي الػػدكلي فػػي قمػػع العػػدكاف كالحفػػاظ عمػػى األمػػف

كالسػ ػػمـ الػػػدكلي (كغػ ػػزك الع ػ ػراؽ بمكجػػػب ذريعػ ػػة الحػ ػػرب االسػػػتباقية مػ ػػف الكاليػ ػػات المتح ػػدة األمريكيػ ػػة
كبريطانيا ال زالت أثارة كنتائجو كاضحة).

كأمػ ػػا فريػ ػػة التيديػ ػػد الػ ػػذم تمثمػ ػػو األسػ ػػمحة الكيماكيػ ػػة كالنككيػ ػػة كالبيكلكجيػ ػػة كالعبلقػ ػػة بالمنظم ػ ػػات

كالجماعات اإلرىابية كالخكؼ في أف تصؿ ىذه األسػمحة إلػى ىػذه الجماعػات فيػك ف ازعػة اسػتخدمتيا

الكالي ػػات المتح ػػدة ف ػػي تحقي ػػؽ مخططاتي ػػا كالس ػػيطرة عم ػػى الع ػػالـ كالييمن ػػة عم ػػى المنظم ػػات الدكليػ ػة
كاالنحراؼ بقكاعد القانكف الدكلي.
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( ) تقرير المجنة الخاصة بميثاؽ األمـ المتحدة كتحسيف دكر المنظمة (دكرة www.un.org )47
46

( ) د .عصاـ العطية ,القانكف الدكلي العاـ ,بغداد ,ط ,1996 ,6ص.598-595
لممزيد مف التفاصيؿ كالتحديث ,ينظر المكقع التالي:

47

) (Christian Gray, Ibid, p 210

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/home.shtml.
كحاليا تكجد  17عممية لحفظ السبلـ مكزعة8 ,عمميات في إفريقيا ,االمريكيتيف1عممية ,اسيا2عممية ,أكربا 3عممية( ,الشرؽ

األكسط) 3عممية ,لمكقكؼ عمى تفاصيؿ ىذه العمميات ,يرجى زيارة المكقع التالي:
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( )

http://www.un.org/arabic/depts/dpko/currentops.shtml#africa
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.)peacekeeping  كليسpeace making (
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.364  ص, مصدر سابؽ, األمـ المتحدة في نصؼ قرف,( ) د حسف نافعة
50

" دراسة حالة الككيت كالعراؽ" إصدار مركز البحكث كالدراسات الككيتية,( ) دكر األمـ المتحدة في إقرار السمـ كاألمف الدكلييف
.23  ص,1995

51

 دار النيضة, جريمة القرف الحادم كالعشريف الغزك األمريكي الصييكني االمبريالي لمعراؽ, عبد العزيز محمد سرحاف.( ) د
.46  ص,2004 , القاىرة. ,العربية

52

. في الدكرة السابعة كالخمسكف2002/9/12 ( ) خطاب الرئيس األمريكي أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في
(53)Nico Krisch,International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the
International Legal Order, EJIL (2005), Vol. 16 No. 3,P. 379-380.
This double nature creates significant tensions and negotiations by dominant states with the
international legal order, and, as I will argue, it typically leads to a four-tiered response. In some areas,
powerful states tend to use international law as a means of regulation as well as of pacification and
stabilization of their dominance; in other areas, faced with the hurdles of equality and stability that

54

international law erects, they withdraw from it. Most of the interesting action, though, takes place
between these two poles: in efforts at reshaping the international legal order so as to better reflect and
accommodate superiority in power. Moreover, law does not end with withdrawal: oftentimes,
dominant states merely pursue international law by other means – they replace it with domestic law,
which makes it easier to establish hierarchies and to directly govern other states.
My inquiry focuses on dominant states in the international order – on hegemons – and primarily
on Spain in the 16th, Britain in the 19th, and the US in the late 20th and early 21st centuries. It is also
limited in that it mainly analyses the policies and strategies of these states rather than their actual and
enduring impact on international law. Despite these limitations, though, the inquiry aims at elucidating
the interaction of international law and unequal power in a more general way. Dominance and
hegemony are merely extreme cases of material inequality, and many of the observations will also
hold, mutatis mutandis, in cases where the difference in power is less accentuated. And the focus on
strategies rather than results should expose instances of fundamental pressure on the international
legal order and thus help us understand processes of fundamental change. Thus, the main goal of this
article is to identify the central elements of the dynamic interaction between international law and
power inequality, and thereby clarify in which ways international law is both receptive and resistant to
superior power.

( )Vaughan Low, Adam Roberts, Jennifer Welsh, and Dominik Zaum, The United Nations
Security Council and War. Thee Evolution of Thought and Practice since 1945, ISBN-13:
978-0-19-953343-5, published OXFORD university press 2006 p167-170.
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.1991/4/3 ) المعقكدة في2981( ) الصادر عف مجمس األمف بجمستو687( ) مف القرار34 – 33( ( ) المكاد
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 - 33يعمف أنو بعد تقديـ العراؽ إخطا ار رسميا إلى األميف العاـ كالى مجمس األمف بقبكلو األحكاـ الكاردة أعبله ,يسرم
كقؼ رسمي إلطبلؽ النار بيف العراؽ كالككيت كالدكؿ األعضاء المتعاكنة مع الككيت كفقا لمقرار .)1990( 678

 – 34يقرر أف يبقى المسألة قيد النظر كأف يتخذ ما قد يمزـ مف خطكات أخرل لتنفيذ ىذا القرار كضماف السمـ كاألمف في
56

المنطقة.

( ) المادة ( )7مف القرار أعبله يد عك العراؽ إلى أف يؤكد مف جديد دكف أم شرط ,التزاماتو المقررة بمكجب بركتكككؿ جنيؼ

لحظر االستعماؿ الحربي لمغازات الخانقة أك السامة أك ما شابو كلكسائؿ الحرب البكتريكلكجية ,المكقع في جنيؼ في 17

 /حزيراف – يكنيو  ,1925كأف يصدؽ عمى اتفاقيو حظر استحداث كانتاج كتخزيف األسمحة البكتريكلكجية (البيكلكجية)
كالتكسينية كتدمير تمؾ األسمحة ,المؤرخة في  10نيساف – أبريؿ .1973

57

( ) Kristiotis, the legality of the 1993 US missile strike on Iraq and the right of self-defense in international law, 45
(International comparative law of QU) Iraq (1996) 162.

58

– ( ) Wedgwood ,the enforcement of security council resolution 687 ,92 AJIL (1998) pp. 723
724.
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( ) Lobel and Ratner ,By passing the security council: Ambiguous authorizations to use force ,
60

cease fires and the Iraqi inspection regime ,93 AJIL (1999) pp. 124 – 125.

( ) د .عبد العزيز محمد سرحاف ,مصير األمـ المتحدة بعد أزمة الخميت ,مصدر سابؽ ص( ,283التستر األمريكي كراء
61

تفسير خاطئ لمقرار  678يتيح ضرب العراؽ).

( ) صدر القرار  688في  5نسياف – أبريؿ  1991بجمستو المعقكدة ( )2983بمكافقة  10دكؿ كاعتراض ثبلث دكؿ ىي:
اليمف ,زيمبابكم ,ككبا كامتناع الصيف كاليند عف التصكيت.

62

( ) Gellman ,B ,& Drozdiak, W, US troops enter northern Iraq to set up camps, w. post, April
18, 1991.

63

( ) د .عماد الديف عطا اهلل المحمدم ,التدخؿ اإلنساني ,مصدر سابؽ ,ص( P. A1 ,163كفي لقاء ألساتذة القانكف الدكلي
عقد في كاشنطف بتاريخ  19نيساف – أبريؿ مف عاـ  1991لبحث مدل شرعية خطة السماكات اآلمنة ,كاقامة منطقة
حظر الطيراف في شماؿ العراؽ ,أشار  Frankإلى أنو يعتقد بأف عمى الكاليات المتحدة أف تسعى لمحصكؿ عمى تفكيض

جديد مف األمـ المتحدة حتى يككف تدخميا في شماؿ لعراؽ ,كاقامتيا مخيمات لبلجئيف األكراد ,كمباشرتيا عمميات اإلغاثة

ىناؾ عمبل مشركعا ,كبدكف استصدار قرار جديد مف مجمس األمف فإف مشاكؿ قانكنية خطيرة ستحيط بمسألة إقامة

الكاليات المتحدة بصكرة منفردة لمخيمات البلجئيف في األ ارضي العراقية ,كأضاؼ بأف انتياؾ سيادة دكلة ما عمى النحك

الذم تـ في شماؿ العراؽ – كلك لغايات إنسانية  -دكف تفكيض األمـ المتحدة إنما يعد مدعاة لشيكع الفكضى ,كعدـ

االستقرار  ,كما أكد  Henkinفي ذات المقاء عمى أف األساس القانكني الكحيد الذم باالستناد إليو يمكف لمكاليات المتحدة
أف تقيـ بصكرة مشركعة مخيمات لبلجئيف عمى أراضي دكلة أخرل إنما يتمثؿ في الحصكؿ عمى إذف مف مجمس األمف,

كالجدير بالمبلحظة أف القرار  688كاف أقؿ الق اررات دعما مف قبؿ أعضاء مجمس األمف مقارنة بالق اررات األخرل التي

تبناىا المجمس فيما يخص أزمة الككي ت ,إذ صكتت عشرة دكؿ لصالح القرار ,كاعترضت عميو ثبلث ,كامتنعت اثنتيف,
كليس في ىذا القرار ما يتطمب أك يجيز صراحة تنفيذه باستخداـ القكة المسمحة.
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( ) Christian Gray, Ibid, P. 266.
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( ) Colin Warbrik and Dominic McGoldrick, The use of force against Iraq, (International &
66

Comparative Law Quarterly) ICLQ Vol. 52, Issue 03, pp. 811 – 813.

( ) Jules Label and Michael Rather, Bypassing the security council: Ambiguous authorizations
to use force, cease-fires and the Iraqi inspection regime, AJIL, Vol. 93, January 1999. No. 1,
pp. 124 – 126.
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: كىي متاحة عمى المكقع التالي,1998/9/23  المعقكدة في3930 ( ) كممة المندكب الركسي في جمسة مجمس األمف
http://www.un.org/arabic/sc/archived/scres/scres.htm

68

: كىي متاحة عمى المكقع التالي1998/10/24  المعقكدة في3937 ( ) محضر جمسة مجمس األمف
http://www.un.org/arabic/sc/archived/scres/scres.htm
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.1998/10/24  المعقكدة في3937  الذم اتخذه مجمس األمف في جمستو1998  لعاـ1203 ) مف القرار4 ,3( ( ) الفقرة
70

139 ص,2002 , اإلسكندرية, األمـ المتحدة, الجزء األكؿ,10 ط, قانكف المنظمات الدكلية, محمد سامي عبد الحميد.( ) د

 كيتكقؼ تكييؼ القرار عمى. بككنيا تكصيات أك ق اررات ممزمة-(مف النادر جدا أف يكيؼ مجمس األمف ق ارراتو –صراحة

," فإذا استخدـ المجمس كممة"يرجك" أك"يكصي" أك "يناشد" أك "يطمب" أك "يأمؿ.أسم كب صياغتو كالكممات المستعممة فيو
.) كاذا أستخدـ كممة"يأمر" أك "يقرر" أك "يتطمب" أك "يستمزـ" فالقرار يعد مف الق اررات الممزمة.فالقرار مجرد تكصيتو

71

, دار النيضة العربية, التدخؿ اإلنساني في ضكء مبادئ كأحكاـ القانكف الدكلي العاـ, عماد الديف عطا اهلل المحمد.( ) د
.148-138 ص,2007

72

.141-140  ص, مصدر سابؽ, قانكف المنظمات الدكلية, محمد سامي عبد الحميد.( ) د
73

) التي تنص عمى (يتعيد جميع أعضاء األمـ المتحدة في سبيؿ المساىمة في حفظ السمـ1() مف الميثاؽ فقرة43 (( ) المادة
 أف يضعكا تحت تصرؼ مجمس األمف بناءان نً عمى طمبو كطبقان التفاؽ أك اتفاقات خاصة ما يمزـ مف,كاألمف الدكلي
.)القكات المسمحة كالمساعدات كالتسييبلت الضركرية لحفظ السمـ كاألمف الدكلي كمف ذلؾ حؽ المركر

74

.185 ص,2006 , القاىرة, العقكبات الدكلية كأثرىا عمى حقكؽ اإلنساف, ىكيدا محمد عبد المنعـ.( ) د
75

.152 ص, مصدر سابؽ, المنظمات الدكلية المعاصرة, محمد سامي عبد الحميد.( ) د

(76) Nico Krisch,International Law in Times of Hegemony: EJIL (2005), Vol. 16 No. 3,P. 369,
(International law and political dominance are often regarded as irreconcilable. Dominant states appear to
be reluctant to use the forms and abide by the rules of international law; they seem to consider it as overly
constraining, and turn to politics instead.1 On the other hand, the international legal system also seems to
distance itself from predominant power: based on sovereign equality, it is disinclined to grant formal
recognition to structures of superiority and leaves them to the political realm.2 Yet since it is always in need of
power to enforce its norms, international law seems helpless in this situation – unable to constrain a powerful
state on its own, it is assumed to depend for its effectiveness on a balance of power: ‘When there is neither
community of interests nor balance of power, there is no international law.’ 3 As a result, international law
often appears as the sphere of equality, in which reason and justice prevail, whereas power asymmetries are
relegated to the sphere of politics where the law of the jungle seems to reign. This dichotomy finds its classical
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expression in the respective roles of law and politics in the era of the Concert of Europe in the first half of the
19th century. In its relationship with weaker states, the Concert often operated through political rather than
legal means; and international lawyers, in turn, were only too willing to exclude this dominance from their
field. A similar picture of mutual exclusion is often used to describe the current turbulent relationship between
international law and the United States. The US, reluctant to join treaties and ready to disregard inconvenient
legal rules, appears as a ‘lawless’ hegemon, but in spite of that, international law among the rest of states
seems to flourish on its way to realizing the values of the international community. Again, law and power seem
)to operate in different spheres.
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( ) محمد سامي عبد الحميد ,المنظمات الدكلية ,مصدر سابؽ ,ص.153
78

( ) د عبد العزيز محمد سرحاف ,مصير األمـ المتحدة بعد أزمة الخميت احتراـ الشرعية الدكلية أـ االنزالؽ نحك الييمنة
األمريكية ,مصدر سابؽ ,ص (122ب -كنظ ار ألف ميثاؽ األمـ المتحدة ,كدستكر الدكلة ,كثيقتاف دستكريتاف ليما صفة
اإللزاـ كتحتبلف الصدارة في كؿ مف القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدستكرم ,كتعتبراف عمى ىذا

األساس مصدر الشرعية ,بحيث يتعيف عمى السم طات العامة احترامو .كبناء عمى ذلؾ استقر الفقو عمى عدـ جكاز قياـ
األمـ المتحدة بمقتضى اتفاؽ الدكلة كمف باب أكؿ بناء عمى قرار مف أحد أجيزتيا الرئيسية كمجمس األمف – بأية كظيفة

حتى لك كانت ىذه الكظيفة تتفؽ مع أىداؼ األمـ المتحدة ,إذ كاف ذلؾ ينطكم عمى الحد مف أىمية األمـ المتحدة.ج-
كتأسيسا عمى ذلؾ فأنيا ال يحؽ لؤلمـ المتحدة أف تفكض دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ في مباشرة اختصاصاتيا أك القياـ

بسمطتيا؛ ألف القكاعد العامة في نظرية التنظيـ الدكلي تقضي بأف اختصاصات المنظمات الدكلية ال يجكز التفكيض فييا,

بؿ يجب عمى المنظمة أف تباشرىا بذاتيا .كىكذا يبدك الخطأ القانكني الذم كقع فيو مجمس األمف عندما فكض في القرار

رقـ 687الدكؿ التي ليا قكات في منطقة الخميت إباف أزمة  1991-1990بتنفيذ ىذا القرار ,كذلؾ بالمخالفة الصريحة
ألحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة .د -كذلؾ استقر الفقو عمى أف احتراـ نصكص ميثاؽ األمـ المتحدة ىك

المعيار الصحيح لدستكرية االتفاقيات الدكلية كمف باب أكلي ق ارراتيا فإذا أدل األمر إلى فرض التزامات دكلية عمى الدكؿ

األعضاء ال يمكف استخبلصيا مباشرة مف االختصاصات العادية لؤلمـ المتحدة كانت المعاىدة أك القرار الباطؿ لمخالفة
المشركعية الدكلية كبناء عمى ذلؾ ذىب بعض مندكبي الدكؿ عند نظر االتفاقات المتعمقة بإقميـ تريست  Triesteإلى

الطعف في أىمية مجمس األمف بمباشرة كظائؼ طبيعة حككمية ,كىك ما ينطبؽ عمى قرار مجمس األمف بإعطاء األميف

العاـ لؤلمـ المتحدة سمطة بيع بتركؿ العراؽ كايداع ثمنو في صندكؽ يتـ الصرؼ منو عمى مشتريات الغذاء كالدكاء
كتكزيعيما عمى الشعب العراقي .ق – كذلؾ يرل األستاذ ركتير أف المنظمات الدكلية ال تتمتع إال بسمطات محددة كاردة

في مكاثيقيا كذلؾ فأف مباشرة ىذه السمطات محككـ بمبدأ المشركعية كالغاية مف تمتع المنظمة بيذه السمطات ,كىما أمراف
يخضعاف لؤلىداؼ التي مف أجميا أنشئت المنظمة الدكلية ,كيترتب عمى ذلؾ أف اختصاصات المنظمة الدكلية ليا طابع

كظيفي ,مما يؤدم إلى نتائت قانكنية ىامة منيا -:

أكال -إف مباشرة االختصاص يعد التزاما عمى المنظمة كليس حقيا كفبل يككف لممنظمة أم خيار بيف القياـ بو أك االمتناع
عنو.

ثانيا – ال يمكف لممنظمة الدكلية أف تتنازؿ عف بعض اختصاصاتيا أك تفكيض جية أخرل لمقياـ بيا.

ثالثا – ترتبط بو أىمية المنظمة الدكلية كامتيازاتيا كحصاناتيا؛ ألنو في خارج ىذه االختصاصات ال يككف لممنظمة الدكلية
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شخصية قانكنية ,كبالتالي تتعدل حدكد المشركعية ,كتقع تصرفاتيا باطمة).

( ) د .عبد الكريـ عمكاف ,القانكف الدكلي العاـ – المبادئ العامة – القانكف الدكلي المعاصر ,ج  ,1منشأة المعارؼ
باإلسكندرية ,2007 ,ص.386
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( )Christian Gray, Ibid, p.12
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( ) راجع خطاب الرئيس األمريكي بكش المتاح عمى المكقع التالي لبلمـ المتحدة:

/http://unic.un.org
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( ) القرار ( )687الصادر عف مجمس األمف في  ,1991/4/5فمف خبلؿ تحميؿ ما جاء في بنكد القرار تبيف لنا أنو أىـ
كأخطر قرار صدر عف مجمس األمف عمى اإلطبلؽ في شأف التعامؿ مع أزمة دخكؿ القكات العراقية إلى الككيت ككذلؾ
يعد أىـ كأخطر قرار صادر عف مجمس األمف عمى مدل تاريخ عمؿ منظمة األمـ المتحدة منذ إنشائيا ,إذ شممت ديباجة
ىذا القرار كحدىا  25فقرة ,كأف سبب أىمية القرار فضبلن عف شمكؿ ىذا القرار ككثافة نصكصو كاتساع ديباجتو ,فإنو
تعرض إلى أحكاـ كشركط أكجب عمى الع ارؽ االلتزاـ بيا في مادة  34مادة مكزعة عمى تسعة أبكاب في تحديد دقيؽ
كمفصؿ لشركط كقؼ إطبلؽ النار كانياء نزع النزاع كجاءت المكاد مكزعة بيف تخطيط الحدكد بيف العراؽ كالككيت ,إنشاء
منطقة منزكعة السبلح بيف العراؽ كالككيت ,نزع أسمحة الدمار الشامؿ العراقية التي تعد أىـ كأخطر ما في القرار ألنيا
كضعت العراؽ تحت إشراؼ دكلي لتدمير ممتمكات أسمحة العراؽ كبدكف أم شرط أك قيد ,كتحدد المسئكلية عمى العراؽ
كدفع التعكيضات عف األضرار المباشرة كغير المباشرة بما في ذلؾ الضرر الذم لحؽ بالبيئة (دكف اإلشارة إلى استخداـ
اليكرانيكـ المنض ب ضد أسمحة الدركع العراقية الذم تبقى آثاره في التربة العراقية "الجنكب العراقي" لمئات السنيف كما يسببو
مف أمراض سرطانية كتشكىات خمقية عجز الطب عف معرفة أنكاع عدد منيا أك إيجاد عبلج لمكثير مف الحاالت) ,كقرر
المجمس إنشاء صندكؽ لدفع التعكيضات مف عائدات مبيعات النفط العراقي ,كأف المجمس يراجع كؿ  60يكما في ضكء
سياسات كممارسة حككمة العراؽ كبما فييا تنفيذ جميع ق اررات المجمس ذات الصمة.
83

( ) الفقرة ( )14مف القرار .687
84

( ) د .عمرك رضا بيكمي ,نزع أسمحة الدمار الشامؿ لمعراؽ ,رسالة دكتكراه ,حقكؽ عيف شمس ,2000 ,ص.120 – 117
85

( ) ذكر القرار بأف ىدفو إنشاء منطقة في الشرؽ األكسط ليتكىـ كثير مف يؤمف بحياد مجمس األمف بأنو كاف مف المفتركض
النص عمى أف يككف ىدؼ مجمس األمف ىك منطقة الشرؽ األكسط بأكمميا كليس منطقة في الشرؽ األكسط (مع التحفظ

86

عمى تسمية الشرؽ األكسط).

( ) تصريح الرئيس الفرنسي لصحيفة "المكمند" الفرنسية  13نكفمبر .2002
87

( ) تصريح كزير الدفاع األلماني جاء في صحيفة الحياة المندنية.
( )3القرار 1441
89

( ) الفقرة ( )11 ,4مف القرار . 1441
90

( ) الفقرة ( )12مف القرار .1441
91

( ) الفقرة ( )13مف القرار (( )1441يذكر في ىذا السياؽ بأف المجمس حذر العراؽ م ار ار بأنو سيكاجو عكاقب خطيرة نتيجة
92

النتياكاتو المستمرة اللتزاماتو).

( ) كبجانب التصريحات العمنية لكبار المفتشيف كمنيـ (سككت ريتر) كالتي تؤكد بإصرار عمى أنو (ال تكجد في العراؽ أسمحة
نككية أك كيماكية أك بيكلكجية).
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( ) الفقرة ( )15مف ديباجة القرار (.)1441
94

( ) الفقرة ( )12مف القرار المذككر.
95

( ) صحيفة الكاشنطف بكست ,النيكيكرؾ تايمز ,األخبار ,2003/3/16 ,اجتماع جمسة مجمس األمف ((S/PV )4701
).4701

96

( ) د .صبلح الديف عامر ,قانكف التنظيـ الدكلي – النظرية العامة ,دار النيضة العربية ,ط ,1997 ,5ص.7
97

( ) د .بطرس غالي ,التنظيـ الدكلي ,الجزء األكؿ – المدخؿ لدراسة التنظيـ الدكلي ,مكتبة األنجمك المصرية ,ط,1956 ,1
ص.73

(كعمى ىذا نستطيع أف نعرؼ التنظيـ الدكلي بأنو "ىيئة دائمة تشترؾ فييا مجمكعة مف الدكؿ رغبة السعي في تنمية

بعض مصالحيا المشتركة ببذؿ مجيكد تعاكني تتعيد بسببو أف تخضع لبعض القكاعد القانكنية لتحقيؽ ىذه المصالح").
98
( ) د .عبد العزيز محمد سرحاف ,االنحراؼ األمريكي الصييكني بالشرعية الدكلية ,دراسة في ميثاؽ األمـ المتحدة كالنظرية العامة
(كبناء عمى ذلؾ نشأت فكرة التنظيـ الدكلي
لمتنظيـ الدكلي كالنظاـ الدكلية الجديد المزعكـ ,دار النيضة العربية ,1998 ,ص25
ن
سياسينا بتجميع جميع دكؿ العالـ في منظمة ليا سمطة منع نشكء المنازعات الدكلية كتسكيتيا كذلؾ عمى غرار ما تـ بالنسبة
لمنازعات األفراد داخؿ الدكلة ,كبذلؾ ظيرت فكرة المنظمة الدكلية العالمية ذات السمطة الفعمية ,أما مف حيث الكاقع كالتطبيؽ
العممي فإف الدراسة المكضكعية لمسيرة التنظيـ الدكلي خبلؿ تاريخو عبر القرنيف التاسع عشر كالعشريف ,تكشؼ عف أف ىذا
الحمـ النبيؿ ما زاؿ بعيد المناؿ مادامت سائر المحاكالت كالتطبيقات العممية قد تعثرت مسيرتيا كلـ تصؿ إلى غايتيا بسبب
معارضة الدكؿ كعدـ تجاكبيا مع المنظمات الدكلية لتمسكيا بسيادتيا أحياننا ..كال يجب أف يخدعنا كثرة المنظمات الدكلية
كتعددىا التي تحصى اآلف بالمئات ,ألف الكاقع العممي يكشؼ عف محاكلة الدكؿ الكبرل بسط ىيمنتيا عمى ىذه المنظمات.)...
99
( ) د .محمد سامي عبد الحميد ,الجماعة الدكلية ,مصدر سابؽ ص,25-22
ميثاؽ األمـ المتحدة ـ ( 1مقاصد األمـ المتحدة ىي:
 .1حفظ السمـ كاألمف الدكلي ,كتحقيقا ليذه الغاية تتخذ الييئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تيدد السمـ
كإلزالتيا ,كتقمع أعماؿ العدكاف كغيرىا مف كجكه اإلخبلؿ بالسمـ ,كتتذرع بالكسائؿ السممية ,كفقا لمبادئ العدؿ كالقانكف
الدكلي ,لحؿ المنازعات الدكلية التي قد تؤدم إلى اإلخبلؿ بالسمـ أك لتسكيتيا.
 .2إنماء العبلقات الكدية بيف األمـ عمى أساس احتراـ المبدأ الذم يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب كبأف يككف لكؿ
منيا تقرير مصيرىا ,ككذلؾ اتخاذ التدابير األخرل المبلئمة لتعزيز السمـ العاـ.
 .3تحقيؽ التعاكف الدكلي عمى حؿ المسائؿ الدكلية ذات الصبغة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية كعمى تعزيز احتراـ حقكؽ
اإلنساف كالحريات األساسية لمناس جميعا كالتشجيع عمى ذلؾ إطبلقا ببل تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ
كالنساء.
 .4جعؿ ىذه الييئة مرجعا لتنسيؽ أعماؿ األمـ كتكجيييا نحك إدراؾ ىذه الغايات المشتركة).
100
) (Christian Gray ,After the 11 September 2001 terrorist attacks on The World Trade Center and
Pentagon ,US President George W. Bush Proclaimed a War against global terrorism ,"a new war

(

101

(

102

to a new Century".).

) د .عبد العزيز محمد سرحاف ,جريمة القرف الحادم كالعشريف ,الغزك األمريكي الصييكني األمبريالي لمعراؽ ,دار النيضة
العربية ,القاىرة ,2004 ,ص.2

) نص المادة ( )51منف ميثاؽ األمـ المتحدة التي نصت عمى(ليس في ىذا الميثاؽ ما يضعؼ أك ينتقص الحؽ الطبيعي

لمدكؿ ,فرادل أك جماعات ,في الدفاع عف أنفسيـ إذا اعتدت قكة مسمحة عمى أحد أعضاء "األمـ المتحدة" كذلؾ إلى أف

يتخذ مجمس األمف التدابير البلزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكلي ,كالتدابير التي اتخذىا األعضاء استعماال لحؽ الدفاع عف
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النفس تبمغ إلى المجمس فكرا ,كال تؤثر تمؾ التدابير بأم حاؿ فيما لممجمس -بمقتضى سمطتو كمسؤكلياتو المستمدة مف

أحكاـ ىذا الميثاؽ -مف الحؽ في أف يتخذ في أم كقت ما يرل ضركرة التخاذه مف األعماؿ لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك

(

103

(

104

إعادتو إلى نصابو).

) في عاـ ( ,)2002حدث انقبلب ممحكظ في اإلجماع الكطني الرافض لمحرب الكقائية خبلؿ الخمسينات ,حيث تقبمت

الكاليات المتحدة األمريكية استراتيجية الحرب االستباقية (التي كاف يطمؽ عمييا في الخمسينات اسـ الحرب الكقائية) حسبما

كرد في عقيدة بكش ,فمنذ صدكر استراتيجية األمف القكمي  National Security Strategyعاـ 2002ـ ,شغمت الحرب
عمى العراؽ كسياسات االنتخابات الرئاسية األمريكية ,فانصرفكا عف مناقشة أكؿ استراتيجية قكمية تصدر في أعقاب أحداث
الحادم عشر مف سبتمبر ,إال أف المنظريف االستراتيجييف كخبراء الشئكف الدفاعية شرعكا في عممية تقكيـ مزايا كعيكب

الحرب االستباقية كاستراتيجية لخكض الحرب عمى اإلرىاب ,فكثر الحديث عف المصطمحات كالقانكف الدكلي ,كتعدد
األقطاب كالفاعمية العسكرية ,كالمصداقية األخبلقية كغير ذلؾ .فمـ يعد التمييز بيف الحرب االستباقية كالحرب الكقائية الذم

(

كاف سائدان في حقبة الخمسينات مطركحان لمنقاش حاليان ,رغـ أف االستخداـ الخاطئ لمصطمح الحرب االستباقية بدالن عف
الحرب الكقائية قد يؤدم إلى نتائت كخيمة.)...

) يحيى الشيمي ,تحريـ الحركب ,مصدر سابؽ .175-173

105

) د .أبك الخير أحمد عطية عمر ,نظرية الضربات االستباقية (الدفاع الكقائي في ضكء قكاعد القانكف الدكلي المعاصر),

(

106

(
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دار النيضة العربية ,القاىرة ,2005 ,ص.83-81

) د .عبد العزيز محمد سرحاف ,األمـ المتحدة كاختيار المصير الشرعية أك االستعمار األمريكي ,دراسة تطبيقية عمى

العراؽ كطبقان ألحكاـ المحاكـ الدكلية كبياف حقيقة حركب القرنيف العشريف كالحادم كالعشريف بأنيا حرب ضد المسمميف
كاإلسبلـ كامتداد لمحركب الصميبية في بداية القرف العشريف ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,2005 ,ص ,17حيث جاء فيو

(كما تؤكد األحداث أف ,ىذه المجمكعة "المحافظكف الجدد" تعد أقؿ التيارات الرئيسية في المجتمع الدكلي احترامان لمقانكف
الدكلي كالمؤسسات الدكلية ,كيفضمكف العرؼ عمى التشريع ,كال يركف حاجة أك ضركرة ألف تككف الحرب مبررة أخبلقيان

كيصفكف نكعيف لؤلعداء كنكعيف لمحركب :األكؿ العدك الشريؼ الذم يقاتؿ قتاالن نظيفان كيجب مكاجيتو بنفس الطريقة.
كالثاني عدك شرير يقاتؿ بحرب قذرة كيجب سحقو بدكف االلتزاـ بقكاعد الحرب ,كيحتكركف ألنفسيـ كضع معايير التفرقة
األمريكية ,فكانكا يعتقدكف أف الكنيسة الكاثكليكية الركمانية (الفاتيكاف) ىي المبعكث الرئيسي لمشيطاف ثـ انتقؿ ىذا

الكصؼ إلى الشيكعية كأخي انر يصبكف جاـ غضبيـ عمى المسمميف كاإلسبلـ كالعرب عامة.)،

) أبك الخير أحمد عطية ,نظرية الضربات العسكرية االستباقية ,مصدر سابؽ ,ص ,83اليامش رقـ (.)1

– WALDOCK the regwation of the use of force by individual states in international law
RCADI – 81/2 – 1952 – pp. 455-498.
) Schwebe "The effect of Resolutions of the UN General Assembly on customer Internatinal

108

(

Law" 73 AS/L proceeding (1979) 301.
(1) Ph. D Michael Byers, The shifting foundations of international law: A decade of forceful measures
against Iraq, EJIL 2002, Vol. 13 No. 1.12 – 41. PP. 31. (The polarization between those authorize
who think that only acts constitute state practice and those who support a broader conception is
perhaps most evident in the debate about whether, and how, resolutions of international bodies such
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as the general assembly contribute to customary international law. Traditionally, most international
lawyers considered their resolutions were only able to contribute as expressions of opinion juris,
with some writers suggesting that they cannot even constitute reliable evidence of opinion juris
because state representatives frequently do not believe what they themselves say.
( )1ىارم س .المز ,الحرب االستباقية كتطكر االستراتيجية الدفاعية األمريكية ,مجمة كمية الممؾ خالد العسكرية ,العدد ,87

( ,2006/12/1كفي شير يكنيك  2002قدـ الرئيس "بكش" استراتيجية التصدم ليذه التيديدات المتعددة الجكانب ,كذلؾ في
خطبة ألقاىا بكمية "كيست بكينت" العسكرية ,فعمى خمفية انتياء الحرب الباردة خاطب طبلب الكمية قائبل  :إف االستراتيجية

الدفاعية األمريكية إباف الحرب الباردة كانت تعتمد في السابؽ عمى عقيدتي الردع كاالحتكاء ,كربما ما زاؿ مف الممكف تطبيؽ

ىاتيف االستراتيجيتيف في بعض الحاالت ,كلكنو ثمة تيديدات جديدة تتطمب نكعا جديدا مف التفكير" كلخكض ىذا النكع الجديد مف
الحرب ضد اإلرىاب داخؿ الكاليات المتحدة كخارجيا ,حدد الرئيس "بكش" استراتيجية الحرب االستباقية ,كالتي تعرؼ في بعض

الدكائر باسـ "عقيدة بكش" Including the controversial doctrine of pre- ,Natioan Security Strategy
.empative self-defence

حيث مضى قائبل "إذا ما انتظرنا حتى تستكمؿ التيديدات استعدادىا فمعنى ذلؾ نككف قد انتظرنا أكثر مف البلزـ,

كيتطمب أمننا أف يتصؼ جميع األمريكييف ببعد النظر كالعزيمة ,كأف نككف مستعديف لمقياـ بعمؿ استباقي" .كتعمف تفاصيؿ

الحرب االستباقية المكضحة في استراتيجية األمف القكمي أف الكاليات المتحدة "لف تتردد في العمؿ بمفردىا إذا لزـ األمر

(

111

لممارسة حقيا في الدفاع عف نفسيا بشف حرب استباقية ضد اإلرىابييف ,كمنعيـ مف إلحاؽ أضرار بشعبنا كبمدنا").

) د عادؿ عبد اهلل المسدم ,الحرب ضد اإلرىاب كالدفاع الشرعي في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي "مع دراسة لمدل
مشركعية استخداـ القكة المسمحة مف جانب الكاليات المتحدة ردا عمى ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر  ,"2001دار

النيضة العربية ,القاىرة ,ط ,1ص  ,70-69قضية الكاركليف تتمخص(تعد ىذه الحادثة كاحدة مف أىـ الحاالت التي أثير
بشأنيا مكضكع الدفاع الشرعي في إطار القانكف الدكلي العرفي.كتتمثؿ كقائع ىذه الحادثة في قياـ بعض المكاطنيف

الكندييف بمساعدة مف جانب بعض المكاطنيف األمريكييف بتجييز سفينة تسمى The Carolineعاـ  ,1873كذلؾ مف
اجؿ استخداميا في نقؿ الجنكد كاألسمحة مف األراضي األمريكية إلى األراضي الكندية لمساعدة الثكار كرجاؿ المقاكمة

الكندية ضد االحتبلؿ البريطاني .كحيث إف الكاليات المتحدة لـ تقـ بمنع ىذه السفينة مف القياـ بمساعدة الثكار ,فقد ظمت
ىذه السفينة تقكـ بميمتيا فترة طكيمة مف الزمف ,األمر الذم كاف يشكؿ تيديدا لممصالح الكندية كالبريطانية ,كىذا ما دفع

بعض القكات الكندية بعبكر نير نياج ار كتدمير السفينة كىي راسية في أحد المكانئ األمريكية .كقد احتجت الحككمة

اعتداء عمى السيادة األمريكية ,كلكف الحككمتاف الكندية كالبريطانية دفعتا ىذا
األمريكية عمى ىذا التصرؼ الذم يشكؿ
ن
االحتجاج بأف ىذا التصرؼ جاء استنادا لحقيما في الدفاع الشرعي.
كأثيرت ىذه القضية مرة أخرل عاـ  ,1841بعدما تـ القبض عمى أحد األشخاص المتيميف باالشتراؾ في تدمير ىذه

السفينة ,كقتؿ مف كانكا عمى متنيا ,كالذم طالبت الحككمة البريطانية باإلفراج عنو ,باعتبار أف تدمير السفينة المعنية تـ

في إطار الحؽ المشركع في الدفاع عف النفس ....كقد حدد السيد "كبستر"  ,W. Websterكزير الخارجية األمريكية

آنذاؾ ,الشركط البلزـ تكافرىا لممارسة حؽ الدفاع الشرعي ,كالتي حددىا بضركرة أف يككف ىناؾ ضركرة ممحة لممارسة

ىذا الحؽ ,كاال تترؾ الظركؼ المحيطة لمطرؼ المعنى فرصة الختيار الكسيمة التي يراىا مناسبة ,كأال يككف ىناؾ كقتا
لئلمكانية التشاكر أك تدبر األمر).
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– (1) Abraham D. Sofaer, On the necessity of pre-empation, EJ 12 2003, Vol. 14, No. 2, PP 209
226.
( ) 1ىارم سي .المز ,الحرب االستباقية كتطكر االستراتيجية الدفاعية األمريكية ,مصدر سابؽ( .كما تعد قضية التيديد الكشيؾ
محك ار أساسيا في األسئمة المطركحة حكؿ شرعية الحرب االستباقية (أك عمى األصح الحرب الكقائية) ,ففي نظر القانكف
الدكلي حسب إفادة أستاذ القانكف الدكلي (أنتكني كبلرؾ آرند) تعتبر الحرب االستباقية شرعية لك اكتسبت مفيكـ الحرب

الكقائية ,فالقانكف الدكلي يعترؼ بحؽ الدكلة في اتخاذ عمؿ استباقي لمدفاع عف نفسيا فيما لك تكافر شرطاف:
 -1إثبات ضركرة ذلؾ العمؿ ,أم إثبات أف دكلة أخرل تمثؿ تيديدا كشيكا عمييا.

 -2أف العمؿ الذم تـ اتخاذه يتناسب مع التيديد كتجنب اإلفراط في استخداـ القكة.

كاستراتيجية الحرب االستباقية الحالية حسب ما كرد في عقيدة بكش تجادؿ بأف عالـ ما بعد  9/11يتطمب إعادة

النظر في معنى "التيديد الكشيؾ" حيث أف انتشار أسمحة الدمار الشامؿ كارتباطيا الكثيؽ باإلرىابييف قد ألغى المفيكـ
المألكؼ لمعثكرات التي نص عمييا القانكف الدكلي ,كبخاصة جكىر "التيديد الكشيؾ" كحتى اآلف لـ تقدـ "عقيدة بكش"

تفسي ار كاضحا لمتيديد الكشيؾ ,بينما ظمت قكاعد القانكف الدكلي عمى حاليا دكف إدخاؿ تعديبلت عمييا ,كخمص خبير

القانكف الدكلي (آرند كبلرؾ) إلى أنو فيما لك قبؿ القانكف الدكلي تفسير عقيدة بكش الضمني لمتيديد الكشيؾ ,فإف الحرب

االستباقية ستصبح شرعية ,حتى لك اعتبرت عمبل طائشا كأحمؽ مف كجية النظر السياسية.

(2) Marieke De Goede, The politics of preemption and the war on terror in Europe. EJ 12 2008,
Vol. 14, No. 1, pp 161 – 185, (in the midst of the was on terror and unilateral us security
politics, many observers look to Europe for alternatives. It is argued that Europe is
particularly opposed to preemptive security practice, and preference instead to rely on the
rule of law. This article examines the meaning of preemption in the war on terror, and
analyses three aspects of European counter terror policy. It become clear that, with respect to
number of policies that play a key role in preemptive security practice, including
criminalizing terrorist support, data retention, and asset freezing, the European union is
world leader rather than reluctant follower. Instead of relying on images that position Europe
as inherently critical of preemptive security, debate concerning the legitimacy and
(
(
(
(

115

desirability of such practices must be actively fostered within European public space.

) د .صبلح الديف عامر ,قانكف التنظيـ الدكلي ,مصدر سابؽ ص.33

116

) د .أبك الخير أحمد عطية ,نظرية الضربات العسكرية االستباقية ,مصدر سابؽ ص.94

117

) د .عبد العزيز محمد سرحاف ,النظرية العامة لمتنظيـ الدكلي ,دار النيضة العربية ,القاىرة  ,1989ص , 43د .عبد

118

) د .إبراىيـ العناني ,النظاـ الدكلي اإلقميمي ,القاىرة  ,1997ط ,1ص( .92كفي الكاقع ال يكجد أم تفسير لعبارة "اعتدت

العزيز محمد سرحاف ,االنحراؼ األمريكي الصييكني بالشرعية الدكلية ,مصدر سابؽ ص.8-6

قكة مسمحة" في كثائؽ مؤتمر ساف فرانسيسكك ,كربما كاف ذلؾ راجعا في االعتقاد أف ىذه العبارة جاءت كاضحة ال لبس

فييا ,كيم كف القكؿ بصفة عامة أف عبارة "اعتدت قكة مسمحة" يتعرؼ كؿ استعماؿ لمقكة المسمحة مف جانب دكلة ضد
االكتماؿ اإلقميمي أك االستقبلؿ السياسي لدكلة أخرل أك عمى كجو آخر ال يتفؽ كميثاؽ األمـ المتحدة) .كجاء في تفسير
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آخر لمدكتكر إبراىيـ العناني أيضا (كقد أثار مدلكؿ االعتداء المسمح خبلفا حكؿ تفسيره إذ التفسير الحرفي لعبارة "أعتدت
قكة مسمحة" يفيد أف الدفاع الشرعي ال يككف مبر ار إال إذا كاف في مقابمة اعتداء مسمح فعمي يتمثؿ في ىجكـ القكات مسمحة
برية أك بحرية أك جكية أك منيا مجتمعة معا ,بدأ بالفعؿ ضد الدكلة مما مف شأنو استبعاد فكرة الدفاع الكقائي كاعتباره

(

119

عمبل غير مشركع).

) د .جميؿ محمد حسيف ,الدفاع الشرعي الكقائي في القانكف الدكلي العاـ.

) G. I. Tunkin, Droit international public editions, A. Pedone, 13 ru soufflot, Paris, 1965 – pp

120

(

44 – 45.
ترجمة أحمد رضا ,مراجعة د .عز الديف فكدة ,طبع الييئة المصرية العامة لمكتاب( 1972 ,كالمحظكر في كمتا الحالتيف

ىك طبيعة الحاؿ المبادأة بااللتجاء إلى القكة ,ألف استخداـ القكة دفعا ليجكـ ىك دفاع سمبي).

د .حسف الحمبي ,القانكف الدكلي العاـ ,مطبعة شفيؽ ,بغداد 1964 ,ص ...( 438ذلؾ أف المادة  51قد أخذت بالدفاع

الشرعي الجماعي إلى جانب الدفاع الشرعي الفردم كجعمت استعماؿ ىذا الحؽ كصكرتيو الفردية كالجماعية كىنا بكقكع

اليجكـ المسمح).

د .صبلح الديف عامر ,قانكف التنظيـ الدكلي ,النظرية العامة ,مصدر سابؽ ,ص.158 – 156

د .عبد الكريـ عمكاف ,القانكف الدكلي العاـ – المبادئ العامة – القانكف الدكلي المعاصر ,منشأة المعارؼ ,االسكندرية,

 ,2007ص.383

د .أحمد أبك الكفا ,كتاب األعبلـ بقكاعد القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية في شريعة اإلسبلـ ,ج ,10الحرب في الشريعة

اإلسبلمية ,ص( 374كعف نعتقد أف الدفاع الشرعي يجب قصره عمى حالة العدكاف الحاؿ كالميدد لمدكلة ,كأنو ال يجكز
التذرع بو ضد عدكاف لـ يبدأ بعد "فكرة الدفاع الشرعي الكقائي أك المانع" ,رغبة في تبلقي إساءة استخدامو ,كالمجكء إليو

لتحقيؽ أغراض تكسعية ,أك لتغطية سياسة مف سياسات القكة ,كقد نص دليؿ ساف ريمك بشأف القانكف الدكلي المطبؽ خبلؿ
(

النزاعات المسمحة في البحار عمى ضركرة مراعاة مبدأ الضركرة كمبدأ التناسب لمرد عمى اليجكـ الكاقع أك حده).

121

(
(

(

) د .أبك الخير أحمد عطية ,نظرية الضربات العسكرية االستباقية ,مصدر سابؽ ,ص.100 -99

) ASIL.

123

122

(

) د .يحيى الشيمي ,مصدر سابؽ ص.453 – 451

124

) تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة السيد ككفي عناف إلى الجمعية العامة ( )323في  2003/9/22يتساءؿ فيو عف

شرعية استخداـ القكة في العبلقات الدكلية بمناسبة غزك العراؽ بدكف تفكيض مف مجمس األمف ,كما طرح سؤاال آخر عف

125

شرعية الحرب الكقائية لمنع اعتداء كشيؾ كىي النظرية التي أعمنيا الرئيس األمريكي "بكش" كذريعة لغزك العراؽ.

) د .عبد العزيز محمد سرحاف ,جريمة القرف الحادم كالعشريف ,مصدر سابؽ ,ص 53تجاىؿ أمريكا لمجمس األمف إذا لـ
يتجاكب مع سياساتيا غير المشركعة :

 -1تجمى ذلؾ بجبلء في جمسة مجمس األمف عمى مستكل كزراء خارجية الدكؿ األعضاء في  ,2003/1/27عندما
تجاىؿ كزير الخارجية األمريكية تقريرم بميكس كالبرادعي اإليجابييف لصالح العراؽ ,بتقديمو تقارير مزكرة كأدلة كاذبة

لتسفيو ىذيف التقريريف كالطعف عمى مصداقيتيما ,كاستمر في سياسة الغطرسة كالتكبر التي عرفت بيا إدارة بكش

األ صكلية الصييكنية المعادية لمعرب كالمسمميف كالمارقة عمى الشرعية الدكلية ,فأعمف "أف الرئيس األمريكي سكؼ

يتخذ قرار الخطكة التالية في الكقت المناسب ,كأكد أف العراؽ ال يتعاكف مع المفتشيف كال يحترـ الق اررات الدكلية" –
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كىكذا يصدؽ عميو المثؿ العربي "كرمتني بذات الداء" ,كسارعت بريطانيا لشد أزره كالعادة ,كدلت زلة لسانو عمى

حقيقة نكاياه معمنا "أف الرئيس األمريكي سيقرر خطكتو التالية في الكقت المناسب بعد االتصاالت التي بدأىا مع

بعض الدكؿ ,كتساءؿ عف المعمكمات التي خفاىا العراؼ عف غاز االنتراكس كالمكاد الجرثكمية كالكيماكية كالمعامؿ

التي تنتت ىذه السمكـ" كىذا ما يكد سرياف المادتيف  28 ,8مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عميو دعـ
رئيسو كمف شاركيـ ,ألنو كشؼ عف خطو كسياسة عامتيف معدتاف سمفا لمعدكاف ,كىك ما أكده بميكس في آخر تقاريره

ككشفتو اعترافات المسئكليف األمريكييف خاصة يكمي  9 ,8يكليك  2003كىذا ما أكده في جمسة مجمس األمف كزير
الخارجية الركسي كالرئيس الفرنسي كأعمف المستشار األلماني أنو  :ال أحد لو الحؽ في أم تصرؼ بدكف قرار مف
مجمس األمف ,كاستبعد صدكر قرار يفكض بغزك العراؽ كدعمت الصيف ىذا االتجاه ,كما اتيـ نائب رئيس الكزراء

التركي الكاليات المتحدة بالنفاؽ إلصرارىا عمى الحرب ,كأعمف كزير الخارجية المصرم في لقاء مع كزير الخارجية

الفرنسي في باريس ضركرة احتراـ القانكف الدكلي كالشرعية الدكلية.

 -2كقد نشر  45ألؼ أمريكي إعبلنا عمى صفحتيف في جريدة نيكيكرؾ تايمز لمتنديد بالحرب األمريكية المزمعة جاء بو "ليس باسمنا
تشف ىذه الحرب" كضـ اإلعبلف العديد مف أساتذة الجامعات كرجاؿ الديف كاألدباء كالقانكنييف كأعضاء الككنجرس الداعيف إلى
السبلـ ,...عمت المظاىرات الصاخبة أنحاء العالـ كلـ يشذ عمى ذلؾ سكل رئيس كزراء بريطانيا ككزير داخميتو المذيف حذ ار مف

اإلرىاب اإلسبلمي ,كانتيزت إسرائيؿ الفرصة لمتحريض عمى العدكاف ,كقبضت مقدما بقبضتيا مف غنائـ العراؽ بإعبلف اإلدارة

األمريكية في  2003/1/27منح إسرائيؿ منحة أمنية قيمتيا  4مميارات كضمانات قركض  8مميارات دكالر كقد تـ عقد ىذه
الصفقة فيما اتصاؿ بيف ككندالي از رايس كشاركف.

(
(
(

127

) AJIL.
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(

) قرار مجمس األمف  1472في  ,2003/3/28الذم أكد فيو رفضو التدخؿ العسكرم في العراؽ.

128

) قرار مجمس األمف  1483في يناير  2003/5/23الذم يحؽ أف تكاجد القكات األمريكية كالبريطانية في العراؽ ىك

احتبلؿ عسكرم كدكف أف يعترؼ بشرعية التدخؿ العسكرم.

129

) د .عبد العزيز محمد سرحاف ,جريمة القرف الحادم كالعشريف ,مصدر سابؽ ,ص ,58-57كأعمنت مجمكعة مف أساتذة القانكف

الدكلي في بريطانيا في خطاب كجيكه إلى رئيس الكزراء البريطاني أف القانكف الدكلي ال يبرر الحرب عمى العراؽ ,كأف الفشؿ

األنجمك-أمريكي في الحصكؿ عمى قرار الحرب مف مجمس األمف لمتيديد بعض أعضاءه الدائميف باستعماؿ حؽ النقض ال يبرر ىذه

الحرب ,ألف أم حرب عمى العراؽ في ىذه الحالة تعد خرقا خطي ار لمقانكف الدكلي ,كما ال يكجد أم سند قانكني لبلدعاء األنجمك-

أمريكي بأنيما في حالة دفاع شرعي حيث أف العراؽ لـ يياجـ أييما أك أحد آخر ,كلذلؾ تككف سياسة الحرب الكقائية تأسيسا عمى
حؽ الدفاع عف النفس االستباقي غير مشركعة ,كبالمثؿ أطمؽ رئيس كزراء كندا جكف كبريتاف صيحة احتجاج غاضبة في كجو بكش

معمنا أف لعبة تغيير األنظمة إذا بدأت فأيف تتكقؼ  ،كأف ذلؾ أمر خطير لمغاية ,كما أعاد بميكس تأكيده عمى أف العراؽ يتعاكف
إيجابيا مع المفتشيف ,كبالمثؿ أصر البرادعي عمى خمك العراؽ مف األسمحة النككية ,كفي المقابؿ أعمف بكش في اليكـ ذاتو أف أمريكا

ال تحتاج إلى مكافقة اآلخريف لحماية أمنيا كأنو عازـ عمى استئصاؿ السرطاف مف العراؽ ألف الدبمكماسية دخمت اآلف نيايتيا  ,،كفي
يناير  3/18صدر بياف فرنسي ركسي مشترؾ يحذر مف العكاقب الكخيمة لمحرب كأعمف الرئيس شيراؾ أف الحرب عمى العراؽ غير

مشركعة كأف أمريكا تتحمؿ مسئكلية جسيمة ,كحذر مف تجاكز عكاقب تجاكز الشرعية الدكلية  :شرعية األمـ المتحدة ,كتفضيؿ الحرب

عمى القانكف كالشرعية ,كأف قرار الحرب خطير ألف العراؽ ال يمثؿ تيديدا فكريا لممجتمع الدكلي ,كأف اإلنذار المكجو مف بكش معترؼ
أحادم لـ يؤيده مجمس األمف بؿ يتعارض مع رغبة المجمس كالمجتمع الدكلي ,كأف العالـ ال يساند ىذا اإلنذار ألنو تجاىؿ شرعية
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األمـ المتحدة كفضؿ القكة عمى العدالة ,كذلؾ أداف المستشار األلماني في خطاب إلى األمة اإلنذار األمريكي بغزك العراؽ ,كاإلنذار
الذم تكرر ذكره في الفقرة السابقة يقصد بو ما أعمنو بكش في  2003/3/18بأنو يميؿ صداـ حسيف  48ساعة لمغادرة العراؽ مع

أبناءه أك مكاجية حرب تطيح بو ,كأف مجمس األمف لـ يرتفع إلى مستكل المسئكلية ,كأف عمى العسكرييف العراقييف التصرؼ بشرؼ
كالسماح بدخكؿ قكاتو دكف قتاؿ كاال تعرضكا لممحاكمة كمجرميف حرب ( )،كحذرىـ مف إحراؽ آبار البتركؿ كالتصرؼ بشرؼ حماية

لكطنيـ كتحريره سمميا ,كعمى الفكر قاـ باخطار شاركف بالمكعد المحدد لمحرب.

الجمسة األخيرة لمجمس األمف قبؿ الغزك :عقدت في  ,2003/3/19استمع المجمس خبلليا إلى تقريريف مف ىانز

بمكس كالبرادعي المذيف أبديا أسفيما لعدـ إتاحة الفرصة أماـ المفتشيف ,كقد شارؾ في الجمسة خمسة كزراء خارجية دكؿ

أعضاء ىي فرنسا كألمانيا كركسيا كسكريا كغينيا رئيسة الجمسة ,كقد عارضكا الغزك ,في حيف أعمف كزير الخارجية

األمريكي أنو ال مبرر الجتماع مجمس األمف ,كحمؿ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة أمريكا كبريطانيا المسئكلية لحماية المدنييف

العراقييف ,كأكد ىانز بمكس أنو لـ يتـ العثكر عمى أية أسمحة دمار شامؿ في العراؽ ,كدعت منظمة أمريكية "منظمة

استرداد الدستكر" إلى محاكمة بكش بتيمة ارتكاب جرائـ حرب ,كنشرت إعبلنا عمى صفحة كاممة في جريدة نيكيكرؾ تايمز

ضمنتو نص مف القسـ الرابع مف الدستكر األمريكي الذم يقتضي بإقصاء الرئيس كنائبو في حالة ارتكابيـ جريمة أك اإلدانة

بالخيانة ....كاتيمت بكش كنائبو ككزراء الخارجية كالدفاع كالعدؿ بارتكاب جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية كالسبلـ ,طبقا

لمشرعية الدكلية ...كمع نذر الحرب خرجت المبلييف إلى الشكارع في أنحاء العالـ لبلعتراض عمييا كذلؾ مذ 3/17

بالتكازم مع قمة األزكر لثبلثي الحرب ,كعمت المظاىرات  :لندف ,مدريد ,ركما ,فرنسا ,ألمانيا ,اليكناف ,ىكلندا ,طككيك,

أمريكا الكسطى كالجنكبية ,كجميع أنحاء العالـ اإلسبلمي كالعربي ,كأعمف رئيس السابؽ كارتر أف حرب بكش غير عادلة

ألمريكا كتيدد استقرار العالـ ,كتضعؼ األمـ المتحدة كأف األمف القكمي األمريكي غير ميدد ,كباستثناء البحريف بقى الخميت
ساكنا ال يتحرؾ  ،بؿ أعمف كزير خارجية السعكدية اعت اززه بأف المظاىرات لـ تشمؿ السعكدية.
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) الفتكل الصادرة عف محكمة العدؿ الدكلية في قضية الجدار العازؿ كفي قضية حجت الكاليات المتحدة األمريكية في
عدكانيا ضد نيكاراغكا ,االحتجاج عمى المكقع التالي:

www.icj.cij.org.

) اتفاقية فيينا لعاـ .1969
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) د .محمد صافي يكسؼ ,مدل مشركعية لجكء الدكؿ إلى التدابير العسكرية لمكافحة اإلرىاب الدكلي "مع إشارة خاصة

لبلستخداـ األمريكي لمقكة المسمحة ضد أفغانستاف في أعقاب أحداث الحادم عشر مف سبتمبر عاـ  ,"2001دار النيضة العربية,

القاىرة ,2005 ,ص.145 – 144

) Anthony Carty, The Iraq Invasion as a Recent United Kingdom, contribution to international
law, EJIL 2005, Vol. 16, n01, pp. (opinion juris concerning the material element of state
practice, i. e the actual invasion. This is because official, even legally formulated, positions are
not as decisive in constituting the action of the state into motion).
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