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 أز�� ا����ن ا��و�	 ا������

ء ا���وان ا�����	 ��� ا���اق	��   
  

أبانت األحداث اليت شهدها العامل منذ بداية       
ـ  يتسعين عقـب ايـار االحتـاد    (ي ات القرن املاض

السوفييت، واية احلرب الباردة، وانفراد الواليـات       
؛ املتحدة األمريكية شبه الكامل بقيادة النظام الدويل      

مبـا ال   )  أطلق عليه اسم النظام الدويل اجلديد      والذي
مثة أزمـة خطـرية يـشهدها       أن   ؛يدع جماالً للشك  

القانون الدويل املعاصر، وأن مثة حمـاوالت جـادة         
وحقيقية تسعى مـن خالهلـا الواليـات املتحـدة          
 األمريكية إىل إعادة تشكيل قواعده ومبادئه احلاكمة      

حله مـن    على النحو الذي يتوافق ومـصا      ؛)العامل(
جانب، ورغبتها يف إحكام قبضتها وضمان استمرار       
سيطرا على النظام الدويل منفردة من جانب ثـان،         

    ا ملشيئتها وحبيث يغدو هذا القانون انعكاس،  ا  وتعـبري
قد جـاءت أحـداث      ول . املقام األول عن إرادا    يف

بغض النظر عمن   - 2001احلادي عشر من سبتمرب     
 ذهبية استغلتها الواليات     فرصة -كان وراءها بالفعل  

املتحدة األمريكية خري استغالل حملاولة فرض قيمهـا        
 رافعـة شـعار حماربـة       ،ومصاحلها على اآلخرين  

 ومغلِّبـة   ،اإلرهاب، وأن من ليس معنا فهو ضـدنا       
األمريكي على ما عداها؛ مبـا      ي  دعاوى األمن القوم  

 الدويل ومنظومته اليت جـاء      ييف ذلك األمن اجلماع   
  .اق األمم املتحدةا ميث

لقد أمدت هذه األحداث إدارة الرئيس بوش       
حتـت  -بذريعة إلعالن حرب طويلة ال هوادة فيها        

 ترمـي إىل سـحق أي       -دعوى حماربة اإلرهـاب   
 خيضع لسيطرة   يمعارضة أو مقاومة ممكنة لنظام عامل     

احلـرب  " ومن مث أصبحت     ؛أمريكية مطلقة وكاملة  
يـة أمريكيـة    لسياسة خارج زا  مرتك" ضد اإلرهاب 

     ا  لعامل ما بعد     جديدة تتبىن رؤية حمددة وأكثر وضوح
 ، ولـدور أمريكـي جديـد       ايار االحتاد السوفييت  

 قـدم   2002 ففي األول من يونيو      .)1(ومسيطر فيه 
الرئيس األمريكي جورج بـوش االبـن العقيـدة         
االستراتيجية اليت سوف تستلهمها إدارته منذ ذلـك        

 ياوز املفهـوم الـدفاع     وهى تتضمن ما يتج    ؛احلني
 الذي كانت الواليـات املتحـدة تعمـل         يالتقليد

مبوجبه؛ فاملخاطر اليت أصبح يتعني علـى الواليـات       
املتحدة أن تواجهها مل تعد تأيت من مصادر تقليدية،         

 ومـن دول  ،وإمنا من جانب جمموعات إرهابية دولية   
تتساهل معها وتقدم هلا الدعم واملأوى األمن، ومـن         

 أو  ،ئك الذين ميتلكون أسلحة دمار شامل     جانب أول 
  .يسعون إىل امتالكها أو إنتاجها

ومبا أن املخاطر اليت تواجه الواليات املتحدة       
 فإن الرد عليهـا      ؛قد تغريت يف مصدرها وطبيعتها    

 ومـن مث فـإن      ؛ا أن يتغري بصورة كاملة    ينبغي أيض 
 يتعني أال تقبـل     -كما أكد بوش  -الواليات املتحدة   

يتمكن أعداؤها اجلُدد من أن يوجهوا إليهـا   حبال أن   
أو إىل أيّ من حلفائها ضربة مـشاة لتلـك الـيت         

 وال  ،2001 عشر من سـبتمرب      يحدثت يف احلاد  
حىت القبول باحتمال تنظيم هجمات ضد السفارات       
. أو الوحدات البحرية األمريكية املنتشرة حول العامل      

-ة تستهدف  فإن استراتيجية واشنطن اجلديد   وبالتايل
 العمل على منع جتـسيد هـذه        -ا اآلن وصاعد  من

ضـد  " ضربات وقائيـة  " من خالل إطالق     ؛املخاطر
  .أعدائها احملتملني

 املتحـدة    الواليات واحلق أن ما فعلته وتفعله    
 على  اا أو جديد   ليس بدع  ؛األمريكية يف هذا الصدد   
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،  بل والقـانون يف عمومـه      ؛)2(حقل القانون الدويل  
ا كـان أم    ا طبيعي شخص-ألقوى دائما   حيث يسعى ا  

إىل فرض قيمه ومصاحله علـى منظومـة         -ااعتباري 
أو اليت ينبغي أن تكـون      -القواعد القانونية احلاكمة    

 فقواعـد   ؛ للمجتمع الذي حييا يف إطـاره      -حاكمة
 بالـضرورة    ال تأيت  -اا كان أم داخلي   دولي-القانون  

ون؛ وإمنا عن  عن احلق والعدل وما ينبغي أن يك       اتعبري
يديولوجيات نات القوى واملصاحل واألفكار واإل    تواز

  .)3(السائدة يف اتمع احملكوم ا

 أن  -ا وقضاءً فقه-وإذا كان من املنتهى إليه      
موحد احملتـوى،   (القانون الدويل العام قانون واحد      

 وأن مضمون قواعده العامة اـردة       ،)عاملي السريان 
اخلاضع ألحكامهـا مـن     ال خيتلف البتة باختالف     

- فإن من الراجح أن لكل دولة        ؛أشخاصه املتعددين 
ـ     أشـخاص القـانون الـدويل       يباعتبار الدول ه

 موقفها املتميز منه، ومفهومها  اخلـاص        -األساسية
 واملرتبط أساسا بتراثها احلضاري وتارخيها      ،ألحكامه

 وما تؤمن به من قـيم       ،السياسي ومصاحلها القومية  
لثورة البلشفية حني اندلعت كان هلـا       فا .)4(وأفكار

القـانون  "العديد من اآلراء إزاء ما كانت تطلق عليه       
 فأعلنت إصرارها علـى علنيـة       ؛"الدويل الربجوازي 

املفاوضات وعدم سرية املعاهدات، وحتللت من ديون       
الدولة القيصرية، مث اضطرت إىل العودة عـن هـذا          

 آراؤها   وكان هلا  ،مجيعه فيما بعد حتت ضغط الواقع     
ة الكفاح  يا فيما يتعلق حبق تقرير املصري ومشروع      أيض

  .خلإ .. املسلح حلركات التحرر الوطين

ولعل من املفارقات ذات الداللـة يف هـذا         
 الذي كان يتحدث عن     السياق أن االحتاد السوفيييت   

ة كفـاح حركـات التحـرر       ياالستقالل ومشروع 
 ذات   هـو  ؛ واملساواة يف السيادة بني الدول     ،الوطين

ــزت جيو  ــذي غ ــسوفيييت ال ــاد ال ــه االحت ش
  ر استنادإىل مبدأ برجينيف عن     اتشيكوسلوفاكيا وا 

والواليات املتحدة األمريكية اليت    ،  "السيادة احملدودة "
الشرعية تتحدث عن ضرورة احترام القانون الدويل و      

ما - هي ذات الواليات املتحدة اليت حالت         ؛الدولية
مقعـدها  بني الصني و   -مانيربو عن ربع قرن من الز     

 اليت غزت قواا بنمـا      يالدائم يف جملس األمن، وه    
الختطاف رئيسها حتت زعم ضـرورة حماكمتـه يف       

 وهـو   ؛الواليات املتحدة عن اتجاره يف املخـدرات      
 اليت  ي عميالً ملخابراا، وه   -يف األصل -الذي كان   

استصدرت من جملس األمن الدويل قراراتـه الـيت         
ة على عملية حتطيم العـراق بـزعم        أضفت مشروعي 

حترير الكويت، يف الوقت الذي تغاضت فيـه عـن          
 وحقوق  ،انتهاكات إسرائيل الكثرية حلقوق  اإلنسان     

  .)5( خلإ..   وقرارات الشرعية الدولية،الشعوب

" الالمركزية واالزدواج الـوظيفي   "ولعل مسة   
 يف اا كـبري سم ا القانون الدويل تلعـب دور    اليت يت 
؛ فوفقًا لتعبري هـانز مورجـانثو       )6(م هذا املعىن  تدعي

يف  ": فإنه )أستاذ العالقات الدولية األمريكي الشهري    (
احلقل الدويل يكون اخلاضعون للقانون أنفسهم هـم        

 عون القانون، وهم الذين ميثلـون الـسلطة   الذين يشر
العليا لتفسريه، وتبيان املعىن احملدد ملـا يـسنونه مـن       

بيعي أن يفسر هـؤالء القـانون       ومن الط . تشريعات
الدويل، وأن يطبقوا نصوصه على ضـوء مفـاهيمهم         

ومن الطبيعي أيضا   . اخلاصة واملتباينة للمصلحة القومية   
ـ        تهم الدوليـة   أن جيندوا هذه القوانني يف تأييد سياس

ن هذا الطريق مـا فيهـا مـن       ماخلاصة، وأن حيطموا    
7(" يطبق على اجلميع زاجرٍسلطان(.  

إن  ": فيـشر  يت فقل مع شارل د    أو إن شئ  
الواقع الدويل قد أثبت أن االنشغال باحترام قواعد        
القانون الدويل سرعان ما يتواري إىل اخللف عندما        
توضع هذه القواعد يف موضع املواجهة املباشرة مع        

  فالدول باعتبارها احملتكـر  ا؛سلطان الدولة وسياد 
ـ      لسلطة التأويل الذايت   د إىل   هلذه القواعـد ال تعم
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ـ ؛ ومن مث االعتراف بإلزاميتها   احترامها ملـا  ا إال تبع 
 مما جيعل التطابق املفترض حتققه بني    ؛مصاحلها تقتضيه

قواعد الشرعية الدولية هـذه وممارسـات الـدول         
  .)8(وسياستها مسألة نسبية وغري متحققة بالضرورة

وسنسعى يف هذه الدراسة إىل تتبع مظـاهر        
لقانون الدويل املعاصر يف عامل     األزمة اليت يعاىن منها ا    

 وذلك من خالل نقاط     ؛ما بعد انتهاء احلرب الباردة    
أوالها لتأثريات ظاهرة العوملة علـى        نعرض يف  ،عدة

 مث نعرض يف الثانية حملاوالت تغيري بعض        ،هذا القانون 
املفاهيم والقواعد األساسية احلاكمة داخل منظومـة       

 على النظـام    هذا القانون من جانب القوى املسيطرة     
ـ      ،الدويل يف شكله اجلديد    صها  أمـا الثالثـة فنخص

حملاوالت الواليات املتحدة األمريكية استخدام األمم      
  .املتحدة يف إضفاء الشرعية على السلوك األمريكي

  

ا علـى القـانون      ظاهرة العوملة وتأثريا   -أوالً
  :الدويل املعاصر

وزوال - قأدى تفكك االحتاد السوفييت الساب    
 ما بعـد احلـرب      بية الثنائية اليت اتسم ا عامل     القط

 إىل انفراد الواليات املتحدة األمريكية      -العاملية الثانية 
مبكان الصدارة يف عامل اليوم، متسلحة بقوة اقتصادية        
هائلة، وترسانة عسكرية غري مـسبوقة يف التـاريخ؛       

   ا غري مألوفة وغـري معتـادة يف        وهو ما خلق أوضاع
ة، وأدى إىل ذيوع األمناط األمريكية      العالقات الدولي 

 مـن  ؛يف جوانب احلياة املختلفة خاصة والغربية عامة  
ا  واجتماعية، مقترن  ، بل وثقافية  ، وسياسية ،اقتصادية

بسعي أمريكي حثيث لفرض هذه األمناط والـرؤى،        
 ؛السبل املمكنـة وما يرتبط ا من مصاحل وقيم بكل       

  .وملةالع بظاهرة افًوعرميف إطار ما أضحى 

ن ظاهرة العوملـة هـذه يف جتلياـا    إواحلق  
املختلفة إمنا تعد من أبرز ظواهر مـا بعـد احلـرب      

وإذا . )9( إن مل تكن أبرزها على اإلطـالق        ؛الباردة

ا فإنه ميكننا القول    ا مبسطً شئنا أن نضع للعوملة تعريفً    
 جديد يعتمد على التكامل بني كـل        إا نظام دويل  

 اليت تتخطى   ؛لوجيا واملعلومات من رأس املال والتكنو   
حدود الدولة، على حنو نشأت عنه سـوق عامليـة          

  .واحدة، وأضحى العامل يف ظله قرية عاملية واحدة

وإذا كان كل من رأس املال والتكنولوجيـا        
 غربيـة   هواملعلومات يف عاملنـا املعاصـر مـصادر       

فإن احلديث عن العوملة ذا املعـىن إمنـا         ؛  باألساس
ه حقيقة أا ظاهرة ذات اجتاه واحـد        حيوى يف طيات  

من الغرب إىل ما عداه من مناطق العـامل، ويـصبح        
ـ   -من مث -االرتباط بالعوملة    وال . ا بـالغرب    ارتباطً

يفوتنا يف هذا السياق أن نؤكد مـا انتـهى إليـه            
الكثريون من أن العوملة ليست جمرد ظاهرة اقتصادية        

 -ذلـك باإلضافة إىل   - وإمنا هي    ؛معلوماتية فحسب 
ظاهرة ذات أبعاد سياسـية وثقافيـة واجتماعيـة         

  ؛من أبعادها الثقافية على سبيل املثـال       .)10(مؤكدة
 واختاذ إجراءات   ،أا تسعى إىل استحداث سلوكيات    

يكون من نتيجتها الدفع يف اجتاه قبول قيم الثقافـة           
ومن . الغربية؛ باعتبارها املثل األعلى واجب االحتذاء     

ا إىل الدفع   أا حتوي يف طياا سعي    أبعادها السياسية   
يف سبيل القبول باملفاهيم واألطر املؤسسية السياسية       

 ومن مث تصبح العوملة     ؛)11(الغربية كالرأمسالية الليربالية  
  ذه املثابة سعي   ا من جانب الغرب للسيطرة على مـا

 ولـيس يف  ؛عداه من مناطق يف كافة مناحي احليـاة    
  .جانبها االقتصادي فحسب

نه قد ترتب على العوملة مبـضامينها       إق  واحل
املتقدمة تأثري كبري على العديـد مـن موضـوعات          

 من ذلك على سبيل     ؛القانون الدويل العام ومفاهيمه   
املثال أنه قد زاد االهتمام حبقوق اإلنسان، وتآكلت        

 عليها  ى ما أضف  دسيادة الدولة يف معناها التقليدي بع     
 حتريـر   ي مـساع  واكتسبت. الواقع مضامني جديدة  

 بعـدما انتـهى   ؛التجارة الدولية قوة دفـع كـبرية     
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املتفاوضون يف جولة أورجواي إىل التوقيـع علـى         
 ،)1994يف مراكش يف أبريـل    (الوثيقة اخلتامية هلا    

وما ترتب على ذلك من إنشاء منظمة التجارة العاملية         
)WTO (    اليت دخل اتفاق إنشائها حيـز النفـاذ يف

  .1995األول من يناير 

وسعى الغرب إىل فرض قيمـه ومفاهيمـه        
 مـن خـالل   ؛وأمناط سلوكه على باقي أجزاء العامل 

مؤمترات عاملية جامعة عقدت حتت مظلـة األمـم          
 وناقشت قضايا املرأة واألسـرة والـسكان       ،املتحدة
واضطلعت األمم املتحدة بأدوار جديدة، أو      . وغريها

  ؛لأدخلت تعديالت على مهام كانت تقوم ا بالفع       
فزادت عملياا حلفظ السالم زيادة كبرية، ومل تعـد        

جمرد الفصل بني   مهمة قوات حفظ السالم التابعة هلا       
 وإمنا أضيف إىل ذلك دورهـا يف        ؛القوات املتحاربة 

مراقبة االنتخابات واإلشراف عليهـا، ودورهـا يف        
محاية قوافل اإلغاثة اإلنسانية واملسامهة يف توصـيلها        

  .)12(وزيعها عليهمإىل مستحقيها وت

بيد أن األمر ليس بالسهولة واليسر كما يبدو        
للوهلة األوىل؛ حيث منت على مدار السنوات القليلة        

ة يشعبية باألساس وحكوم  -املاضية معارضة حقيقية    
 للجوانب السلبية لظـاهرة     -رمسية يف بعض األحيان   

العوملة وآثارها الوخيمة على كافة الشعوب؛ ال سيما        
ـ  ؛ غري املتقدم  شعوب العامل   معارضـة تأخـذ     ي وه

 متنوعة تستهدف الوقوف يف وجـه       اأشكاالً وصور 
 يف قوالب وأمناط سياسية     -شرقه وغربه - صب العامل 

 تغفل ما بني الـدول      ؛واقتصادية واجتماعية واحدة  
والشعوب من فوارق اقتـصادية، ومـا هلـا مـن           

 جتعلها تتأىب   صوصيات ثقافية وحضارية واجتماعية   خ
ضرورة على القوالب اجلامدة سابقة التجهيز الـيت        بال

  .حياول رافعو لواء العوملة فرضها عليهم

 غري  ان عامل اليوم يشهد نوع    إ :حاصل القول 
 اليت ختتلط فيها الكثري     ؛مسبوق من السيولة السياسية   

وهى سيولة البـد وأن     . من القيم واألفكار واملصاحل   
ـ ؛حتدث آثارها على القانون الـدويل     مـن  -د  فنج

 العديد من القواعد القانونية اجلديـدة الـيت         -ناحية
أفرزا ظاهرة العوملة لتناسب متطلباا، وتدفع ا إىل        

وحسبنا أن نشري   . املزيد من ااالت وجوانب احلياة    
يف هذا السياق إىل اتفاقات التجارة الدولية، وإنشاء        
منظمة التجارة العاملية، وإىل هذا الكم الكـبري مـن         

لقرارات اليت تصدرها املنظمات الدولية يف خمتلـف        ا
على - وجماالت القانون الدويل، واليت تؤدي       يمناح
 إىل نشوء ما أصبح يوصف بالقانون اهلش أو         -األقل
 واليت سرعان ما جتد طريقها ؛The Soft Lawاملرن 

إىل التدوين يف اتفاقيات دولية عامة تغـدو نافـذة          
  .) )13اومعموالً

طر وأهم تأثريات العوملـة علـى       على أن أخ  
 الكـبري   ي إمنا تتمثل يف ذلك التحد     ؛القانون الدويل 

ألحكامه ومبادئه من جانب القوة الكربى املهيمنـة        
أي الواليـات املتحـدة      (على النظام الدويل القائم   

 وهو ما أظهر ذلـك القـانون مبظهـر          ؛)األمريكية
ـ   ا وأصبح مفتقر  ،ن الذي فقد فاعليته   القانو د  إىل احل

 والقوة الذاتيـة    ،األدىن الواجب من االحترام واهليبة    
 من جانب   ؛الالزمة لضمان احترام قواعده وأحكامه    

ااخلاضعني له واملخاطبني بأحكامه مجيع .  
  

ـ     -اثاني د واملفـاهيم    حماولة تغيري بعض القواع
  :القانونية الدولية 

 الواليات املتحدة األمريكية جهـود    بذلت ا 
 تغيري بعض قواعد القـانون الـدويل     حثيثة يف حماولة  

تتوافق مـع  لاملستقرة، وإضفاء مضامني جديدة عليها   
 فثمة توجه ثابـت يف الـسياسة        ؛مصاحلها وأهدافها 

 يف  ا واضـح  انب ؛األمريكية إزاء القانون الدويل العام    
املوقف األمريكي املتصلب إزاء اتفاقية األمم املتحدة       

تفـاق التنفيـذي     واال ،1982لقانون البحار لعام    
للجزء احلادي عشر منها اخلاص بـالثروات احليـة         
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لقيعان البحار واحمليطات فيما جياوز الوالية اإلقليمية       
 والذي انتهي إىل إقراره يف احلادي عشر من         ؛للدول
1994يوليو 

  .، مث إزاء احملكمة اجلنائية الدولية)14(

     ا يف ظـل    وقد ازداد هذا التوجه قوة ورسوخ
ا يف أعقـاب    ئيس بوش االبن، وخـصوص    إدارة الر 

 حيـث مل تعـد      ؛أحداث احلادي عشر من سبتمرب    
الواليات املتحدة األمريكية تكتفي بـاخلروج علـى      

د معايري مزدوجـة يف      واعتما ،أحكام القانون الدويل  
 ولكنها أصبحت تعمل يف إطار خطة       ؛تطبيق أحكامه 

منهجية تستهدف زعزعة بعـض ثوابـت القـانون        
 دف صياغة قواعد قانونية     ؛ه الراسخة الدويل وأسس 

دولية جديدة تراها أدىن إىل محاية املصاحل األمريكية،        
 ،وحتقيق األهداف اليت تسعى إىل فرضها على العـامل  

بعد أن أصبحت القوة العظمى الوحيدة املتربعة على        
ا يف تسيري   ا أو منافس   واليت ال تقبل شريكً    ،قمة العامل 

ام احلاكم حلركتـه يف ظـل       شئونه ورسم اإلطار الع   
 ولعل أبرز ما ميكن     .القيم واملعايري واألمناط األمريكية   

احلديث عنه يف هذا الصدد مـا يتـصل مبـشروعية      
لية، وحتديد معـىن    استخدام القوة يف العالقات الدو    

  :يوهو ما سنعرض له فيما يل ؛اإلرهاب الدويل
  

  :مشروعية استخدام القوة) أ

 حظر االستخدام   ليس مثة شك يف أن قاعدة     
-أو التهديد باستخدام القوة يف العالقات الدوليـة         

واليت نصت عليها الفقرة الرابعة من املادة الثانية من          
 تعد واحدة من أهـم وأبـرز        -ميثاق األمم املتحدة  

إجنازات القانون الدويل املعاصر، كما تأيت على رأس        
فاق قائمة قواعده اآلمرة اليت ال جيوز خمالفتها أو االت        

م مبوجبها   وهى القاعدة اليت يحر    ؛على خمالفتها حبال  
على أشخاص القانون الدويل استخدام القوة املسلحة       
أو التهديد ا يف عالقام املتبادلـة إال يف احلـاالت     

ها ميثاق األمم املتحدة ذاته؛     االستثنائية اليت نص علي   
 عـن  ي أو اجلماع ي حالة الدفاع الشرعي الفرد    يوه

ادة احلادية واخلمسون من    الذي قضت به امل   ( النفس
 وحالة التدابري املتخذة مبوجب نظام األمـن        )امليثاق

إعماالً (ا لقرار صريح من جملس األمن       اجلماعي وفقً 
 باإلضافة إىل   ))15(لنصوص الفصل السابع من امليثاق    

استخدام القوة املسلحة من جانب حركات التحـرر    
ول على االستقالل   الوطين يف سعيها املشروع للحص    

مقاومـة   وأمن ربقة االستعمار أو االحتالل األجنيب       
ما انتهى إليه غالبية    وهذا   ؛النظم العنصرية الصارخة  

وسـواها  ، وأيدته قرارات األمم املتحدة      الفقه الدويل 
  .)16(من التنظيمات اإلقليمية

ولقد عمدت الواليات املتحدة األمريكية يف      
 إىل  -كة بريطانيـة  مبـشار -عدواا على العـراق     

عدة؛ منها  االلتفاف على هذه القاعدة حتت دعاوى       
   ديد من  ؛ للسلم و األمن الدوليني    اأن العراق يشكل 

ـ دمار  الخالل امتالكه ألسلحة     شامل، وبراجمـه   ال
 وأنه على عالقة    ،)17(الطموحة لتطوير هذه األسلحة   

من وجهـة   - املسئول األول    ؛وثيقة بتنظيم القاعدة  
 عن أحداث احلادي عـشر مـن        -ريكيةالنظر األم 
 وغريها من األعمال اإلرهابية علـى     2001سبتمرب  

فـضالً عـن جـرائم احلـرب        , )18(مستوى العامل 
واالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان اليت مارسها      
النظام العراقي وميارسها حبق مواطنيه واملدنيني مـن        

 كالكويتيني واإليرانيني   ؛رعايا بعض الدول األخرى   
  .)19()الل حريب اخلليج األوىل والثانيةخ(

 فقد أعلن الرئيس األمريكي جورج      ؛ومن مث 
 أن بالده سـتعمل     2002بوش يف األول من يونيو      

 وعلى تغيري   ،على نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية     
ستدعى األمر القيام   ا حىت لو    ؛نظام احلكم يف العراق   

 ا مـربر ؛منفرد ضد العراق" يوقـائ  "يبعمل عسكر 
دفاعا شرعيا وقائيا   ": بذلكذلك بأن بالده إمنا متارس      

  . "عن النفس

وقبل حتليلنا ملدى مشروعية هذه الدعاوى، وما       



 نون الدولي المعاصرنون الدولي المعاصرنون الدولي المعاصرنون الدولي المعاصرأزمة القاأزمة القاأزمة القاأزمة القا                                                                                                                                                                                                                                                عبد العالعبد العالعبد العالعبد العالمحمد شوقي محمد شوقي محمد شوقي محمد شوقي . . . . دددد

 مركز الحضارة للدراسات  مركز الحضارة للدراسات  مركز الحضارة للدراسات  مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                   أمتي في العالم                                                                   أمتي في العالم                                                                   أمتي في العالم                                                                   

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

152

انبىن عليها من استخدام للقوة املسلحة مـن جانـب          
 نـود   ؛حدة للعدوان على العراق واحتالله    الواليات املت 

وبعد سنوات احلصار الطويلـة     -اإلشارة إىل أن العراق     
، وفرق التفتيش الدويل العديدة على ما       1991منذ عام   

 ذا بال ا مل يكن يشكل يف احلقيقة ديد-لديه من أسلحة
للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة احمليطة به، ناهيك عن         

القـوة  (دا للواليات املتحدة األمريكيـة      أن يشكل دي  
" اقائيو"ا  دفاعا شرعيي يستدع)العسكرية األوىل يف العامل

الـشرعية  " أضف إىل هذا أن قواعد       .ضده من جانبها  
ا ا سياسـي   توظيفً -يف هذه احلالة  -قد وظِّفت   " الدولية

تحدة األمريكية وأهـدافها    لتحقيق مصاحل الواليات امل   
 ففضالً عن أن هذه القواعد ذاا يضرب ـا       ؛باألساس

عرض احلائط وال يلتفت إليهـا يف حـاالت أخـرى           
ا مماثالً وعلى ذات القـدر مـن        الً دولي تستدعي تدخ 

متالكه ألسـلحة   ااألمهية؛ فإن العراق وبافتراض ثبوت      
وهو ما فـشلت قـوات االحـتالل        -شامل  الدمار  ال

األمريكي الربيطاين للعراق يف العثور على دليل عليه بعد         
 مل يكـن    -مضى ما يقارب العام على احتالل العراق      

عية إىل امـتالك هـذه   الدولة الوحيدة املالكة أو الـسا     
  .األسلحة

فعالوة على الدول النووية الكربى، هناك دول       
 متتلك فعـالً  -ا عن العراقليست بعيدة جغرافي-أخرى  

أسلحة الدمار الـشامل علـى      أخطر  ( يالسالح النوو 
 إضـافة إىل    ، وهى إسرائيل واهلند وباكستان    )اإلطالق

برناجمها  اليت جتاهر بإصرار على سعيها و      ؛كوريا الشمالية 
 أن تناصبها الواليات املتحدة  املتقدم يف هذا السبيل، دون    

جـيش   فت  ؛ القدر من العداء الذي تناصبه العـراق       هنا
   إىل معلومات مشكوك يف     ااجليوش وتغزو العراق استناد 

كه  عن امتال  -أو إن شئت فقل كاذبة وملفَّقة     -صحتها  
    ديد يني،  للسلم واألمن الدول   اأسلحة دمار شامل متثل

20(ا يف هذا الصددوتتغاضى عن احلاالت املؤكَّدة يقين(.  

ولقد سعت الواليات املتحدة األمريكيـة إىل      

 موافقة من جملس األمن الدويل علـى         على احلصول
قرار يسمح هلا باستخدام القوة ضد العراق يف حالـة    
؛ عدم التزامه بنظام التفتيش اجلديد علـى أسـلحته        

 ين مماثلة للتفويض القـانو -أي هذه املوافقة  -وتكون  
 1990الذي حصلت عليه من جملس األمن عـام         

 الذي رخص باستخدام كافـة      678مبوجب قراره   
الوسائل املتاحة لضمان انسحاب عراقي غري مشروط       

 وهو التفويض الذي متكنـت مبوجبـه       ؛من الكويت 
 من استخدام القـوة     -وحلفاؤها-الواليات املتحدة   

 ظل غطاء من شرعية دولية    املسلحة يف هذا الصدد يف    
  .)21(كاملة

 يف  1441ولقد جاء قرار جملس األمن رقم       
 بإمجاع أعضاء الـس،     2002الثامن من نوفمرب    

إىل الفصل السابع من امليثاق، غري أنه مل حيوِ          اواستناد 
تصرحيا باالستخدام الشامل للقوة ضد العراق إذا مل        

ـ ؛يلتزم بشروط التفتيش على األسلحة     شلت  حيث ف
الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا يف التغلب على       
معارضة كل من فرنسا وروسيا والـصني يف هـذا          

باإلضـافة إىل   -فلقد أصرت الدول الثالث      ؛الصدد
 -املزعومة- على وجوب نزع أسلحة العراق       -أملانيا

من خالل آلية املراقبة والتفتيش الـدويل، وإعطـاء         
 إلجناز مهامهـا قبـل      الوقت الكايف لفرق التفتيش   

اللجوء إىل القوة ضد العراق، وعلى وجوب العـودة       
ذن إإىل جملس األمن مرة أخرى واحلـصول علـى          

صريح منه باستخدام القوة ضد العراق إذا ثبـت أن          
ا ماديا قد وقع بالفعل من جانب العـراق         مثة انتهاكً 

  .1441لنظام التفتيش الذي نص عليه القرار 

لواليات املتحـدة أمامهـا     جتد ا   مل ؛ومن مث 
أن القـرار    -دون سـند شـرعي    -سوى أن تعلن    

   ا باستخدام القوة ضد العراق     املذكور يسمح هلا ضمني
 خمالفة مادية لنظـام     - لتقديرها اطبقً-كلما ارتكب   

 سيما وأن العراق قد دأَب علـى خمالفـة          ؛التفتيش
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قرارات عديدة سابقة لس األمن، وأنه ال حاجـة         
زيد من املخالفات لتربير اسـتخدام القـوة        بالتايل مل 

  .)22(ضده

وحني أعيت الواليات املتحـدة األمريكيـة       
الوسائلُ يف احلصول على قرار من جملس األمن خيوهلا         
احلق يف استخدام القوة ضد العراق بشكل تلقـائي،         
كما مل متنحها تقارير فريق املفتـشني الـدوليني وال        

رية فرصة الزعم بأن العراق     الوكالة الدولية للطاقة الذ   
حياء واسـتئناف أنـشطته التـسليحية       إيقوم فعالً ب  

ات الصلة وعلـى    باملخالفة لقرارات األمم املتحدة ذ    
 بل على العكس أشادت هذه      ؛1441رأسها القرار   

التقارير بتعاون العراق وتقدميه لكافـة التـسهيالت        
لفرق التفتيش إلجناز مهامها، إضـافة إىل موقـف         

 والذي مت التعبري عنه     ؛ الدويل املعارِض للحرب   اتمع
عات والقـوى   جات متفاوتة يف العديد من التجم     بدر

  .يالدولية والتنظيمات اإلقليمية والرأي العام العامل

ضربت الواليات املتحدة األمريكية بكل هذا      
عرض احلائط، وقامت يف العـشرين مـن مـارس          

  بشن احلـرب علـى    -مبساعدة بريطانية -  2003
العراق دون سند قانوين جييز هلا ذلك، ودون تفويض         
من جملس األمن الدويل؛ منتهكة بذلك بشكل سافر        
وخطري وغري مسبوق كـل القـوانني واألعـراف         

ـ      ؛)23(واملواثيق الدولية  ا متارس دفاعا  حتت دعوى أ
  .شرعيا وقائيا عن النفس ضد التهديد العراقي

ا تـهاكً ن هذه احلرب إمنا تـشكِّل ان      إواحلق  
ا ملبدأ وجوب التسوية الـسلمية للمنازعـات      صارخ

الذي قررته الفقرة الثالثة من املادة الثانية من ميثـاق          
على سبيل املثال ال    -األمم املتحدة، وحددت وسائله     

 ؛من املادة الثالثة والثالثني منه     الفقرة األوىل    -احلصر
م ما اللتزاماا مبوجب امليثاق وعضويتها يف األ      فخالفً
ومعهـا  – قامت الواليات املتحدة األمريكية  ؛املتحدة
 من خالل ؛ بانتهاك سافر وصريح هلذا املبدأ     -بريطانيا

استعجاهلا شن احلرب على العراق يف وقت كان فيه         
 والذي كان   ؛اخلالف حمالً لنظر جملس األمن الدويل     

قد اختذ مبوجب السلطات والصالحيات املخولة لـه        
 من إجراءات وتدابري حلمل العراق      يف امليثاق ما يلزم   

 والـذي   ،1441على االمتثال ملا طالبه به القـرار        
وافقت عليها الدولتان املذكورتان ذاما؛ وهو مـا        

 وبتعاون تام أشـارت إليـه   اله العراق فور  استجاب
 والوكالـة   ،وأشادت به تقارير فرق التفتيش الدولية     
  . األمنالدولية للطاقة الذرية املرفوعة إىل جملس

 فإنه ؛وملا كان اخلالف حمالً لنظر جملس األمن  
يصبح هو الوحيد صـاحب األهليـة يف إدارتـه يف      

وهـو  -  بدًءا من التوصية حبلِّه سلميا     خمتلف مراحله، 
 من خـالل اعتمـاده آليـة      1441ما مت يف قراره     

التفتيش والرقابة على أسلحة العراق وأنشطته يف هذا        
ملسئول عن فشل حمـاوالت      بتحديد ا  ا مرور -اال

، وصوالً  )وهو ما مل يتهم به العراق     (التسوية السلمية   
إىل تقرير التدابري العقابية اليت توقَّع علـى الطـرف          
 ،املخلّ حال حتقق مسئوليته؛ وهو ما مل يفعله الس        
 ،وإمنا فعلته الواليات املتحدة وبريطانيا بإرادة منفردة      

ع عدم حتقق مسئولية     م ،ا عن أنف جملس األمن    رغم
 بل يف ظـل     ،العراق عن إفشال آلية التسوية السلمية     
  .)24(تعاونه الكبري مع املسئولني عن إعماهلا

 فإن ما فعلتـه الواليـات       ؛عالوة على هذا  
 على حنو   األمريكية يف هذا الصدد جاء معرب     املتحدة ا 

صادق عن سياسة ازدواج املعايري والكيل مبكيـالني؛       
  .ارسها يف مواقف دولية عديدةاليت ما فتئت مت

وخبصوص قضية نزع السالح الـيت حنـن         
 فإننا جند أنه يف الوقت الذي تتغاضى فيـه          ؛بصددها

الواليات املتحدة األمريكية عن سياسات وأنـشطة       
 يف جمال أسـلحة     -كإسرائيل-وبرامج فعلية لدول    
ب آليات التسوية السلمية هلـا  الدمار الشامل، أو تغلَّ   

 فإـا   ؛ل أخرى ككوريا الـشمالية    يف خصوص دو  
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أقامت الدنيا ومل تقعدها خبصوص  أنشطة العـراق         
     ثبِت سنواتمن املراقبـة    التسليحية املزعومة اليت مل ت 

عديدة من االحـتالل    وأشهر  - والتفتيش والتجسس 
صحتها، واعتمدت يف سبيل حـل       -الفعلي للعراق 

 يف  ، مع العراق سـبيل احلـرب      -املفتعل-خالفها  
 من  آمرةتهاك سافر واعتداء صارخ على أهم قاعدة        ان

 أعىن قاعـدة حظـر    ؛قواعد القانون الدويل املعاصر   
استخدام أو التهديد باستخدام القوة يف العالقـات         

  .)25(الدولية

أضف إىل هذا أن هذه احلرب إمنا تعد مثـاالً   
ا على التدخل الدويل يف الـشئون الداخليـة         صادقً

 -ترتب عليها بالفعـل   و-للدول؛ حيث هدفت إىل     
ا  وهو ما يعين انتهاكً ؛اإلطاحة بنظام احلكم يف العراق    

لسيادته يف مظهرها الداخلي املتصل باحلق يف        اخطري 
 أو النظام السياسي واالقتصادي     ،اختيار نظام احلكم  

  .واالجتماعي

هو املعىن الذي أكدت عليـه حمكمـة        هذا  و
لعسكرية العدل الدولية يف حكمها يف قضية األنشطة ا     

 والذي  ؛1986وشبه العسكرية ضد نيكارجوا عام      
 ا لتـدخل الواليـات املتحـدة        تضمن رفضا صرحي

 حيث اعتربت احملكمة أن      ؛األمريكية ضد نيكارجوا  
ا كانت   أي - االختيارات السياسة الداخلية لدولة ما    

الختاذ تدابري عقابية   ا ال ميكن أن تكون مربر     -طبيعتها
  .تدخل يف شئوا الداخلية ومن مث ال؛ضدها

وقد أشارت احملكمة يف هذا السياق إىل أنـه         
"ا ما كان الوصف الذي ميكن أن نعطيـه لنظـام           أي

فإن تبني دولة لعقيدة معينـة ال    ؛احلكم يف نيكارجوا  
ا للقانون الدويل العريف، والزعم بغري      يشكل حبال خرقً  

 ذلك إمنا يهدف إىل تفريغ مبدأ سيادة الدولـة مـن          
 والذي يرتكن عليه كل القـانون الـدويل،         ؛حمتواه

وكذلك حق كل دولة يف أن ختتار نظامها السياسي         
ومـن مث فـإن     . واالجتماعي واالقتصادي والثقايف  

حىت مع  -  االختيارات السياسية الداخلية لنيكارجوا   
ضـفاه عليهـا    أافتراض تطابقها مع الوصف الذي      

شـرعية   ال ميكن أن تـضفي    -الكوجنرس األمريكي 
قانونية على ما أقدمت عليه الواليات املتحـدة مـن    

وبالتايل فـإن احملكمـة ال      . أفعال يف حق نيكارجوا   
ميكنها أن تقبل إنشاء قاعدة قانونية جديدة تعطـي         

 بسبب أن هـذه     احلق لدولة يف التدخل ضد أخرى؛     
ا يديولوجية أو نظامـا سياسـي   إاألخرية قد اختارت    

  ".خاصا ا

نتـهت احملكمـة إىل رفـض       وهكذا فقد ا  
التربيرات املقدمة من جانب الواليات املتحدة بشأن       
أنشطتها العسكرية وشبه العـسكرية يف نيكـارجوا        
وضدها، مؤكدة أن الواليات املتحدة قد انتـهكت        
القانون الدويل والشرعية الدولية فيما يتعلق مبا عليها        
من التزام دويل باحترام قاعـدة عـدم التـدخل يف           

ن الداخلية للدول األخرى واحترام سـيادا،       الشئو
وكذلك االلتزام بعدم اللجوء إىل القـوة يف تـسوية         

  .)26(املنازعات الدولية

وكما تقدمت اإلشارة فإن الواليات املتحدة      
يف حماولتها إلضفاء قدر من     - األمريكية قد استندت  

 إىل ذريعـة    -املشروعية على حرا ضـد العـراق      
 بدعوى امتالك العـراق     ،"ائيالدفاع الشرعي الوق  "

ألسلحة دمار شامل يهدد ا أمن ومصاحل الواليات        
املتحدة األمريكية والعامل ككل؛ وهو مـا يقتـضي         
اللجوء إىل القوة لردع هذا التهديد واخلطر العراقـي         

-ومن مث فالدفاع الـشرعي الوقـائي        . قبل حدوثه 
 يف هذا الصدد ال يستند إىل اخلـوف مـن        -املزعوم
 عراقي داهم وحالّ، وإمنا إىل اخلـوف مـن          عدوان

خطر قادم وحمتمل يقوم به العراق ضد أمن الواليات         
                                     .املتحدة ومصاحلها

نه يف ضوء التطورات اجلارية علـى       إوالواقع  
الساحة الدولية، واحلرب اليت تشنها الواليات املتحدة       
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ضد " وقائية"روب  ضد اإلرهاب، ورغبتها يف شن ح     
بعض الدول حتت دعـوى محايـة تلـك الـدول           
لإلرهابيني وإيوائها هلم، أو امتالك أسـلحة دمـار         
شامل بشكل يهدد أمن الواليات املتحدة األمريكيـة   
وسالمتها، أو سالمة أصدقائها وحلفائها؛ فقد حظي       

هذا ومشروعيتها باهتمام " احلرب الوقائيـة "موضوع  
 يف حقل القانون الـدويل      كبري من قبل املتخصصني   

والعالقات الدولية، خاصة مـع تطبيـق الواليـات         
املتحدة الستراتيجيتها اجلديدة القائمة على مبدأ هذه       

على حنوٍ ما بانت بوادره يف حربيها       " احلرب الوقائية "
  .ضد أفغانستان مث العراق

ولقد استند اخلطاب الرمسي األمريكـي يف        
هذه ضد العـراق إىل      "احلرب الوقائية "تربيره لشن   
وجود حـق طبيعـي يف       -أوالها؛  )27(عدة حجج 

الدفاع عن النفس اتقاًء خلطر عراقي وشيك الوقوع        
متثّله ترسانة أسلحة الدمار الـشامل الـيت ميتلكهـا         

 أن الواليات املتحدة توجد يف حالة       -ثانيتها. العراق
من الضرورة القصوى جتيز هلا استعمال القوة للـرد         

 فـشل األمـم     -ثالثتها. ر احملدق ا  على هذا اخلط  
املتحدة يف حتمل مسئولياا يف هذا الصدد من خالل         

  . إجبار العراق على تدمري ترسانة أسلحته هذه

ن هذه الذرائع ال تصمد حبال أمـام        إواحلق  
 فاحلق الطبيعي يف الـدفاع      ؛التحليل العلمي الدقيق  

 ممـثالً يف  -الشرعي ضد التهديد العراقي الوشـيك       
-دمار الشامل اليت ميتلكها العـراق     ترسانة أسلحة ال  

والذي استندت فيه اإلدارة األمريكية إىل تيار فقهي        
غريب ضعيف يزعم مبشروعية ممارسة الدفاع الشرعي       
عن النفس ليس فقط للرد على عدوان مسلّح وقـع          

  وشـيك  ا للرد على عدوان حمتمل أو       فعالً، بل أيض
    ديد به؛ مستند أي ذلك التيار   -يف هذا    االوقوع أو

- من ميثاق األمم املتحدة 51 إىل أن املادة     -الفقهي
 إمنـا   -بإقرارها للحق الطبيعي يف الدفاع عن النفس      

أرادت من وراء ذلك أن حتافظ على القاعدة العرفية         
اليت تسمح بالدفاع الوقائي    (السابقة على تبني امليثاق     

جلانب من  يف هذا ا  -؛ وهو ما أكدته     )28()عن النفس 
 األعمال التحضريية مليثاق األمم املتحـدة يف        -الفقه

وفق هذا  -ع الشرعي   اهذا احلق يف الدف   . هذا الشأن 
 ال يستند يف احلقيقة إىل أسـاس قـانوين          -التصور

سليم، ويرفضه االجتاه السائد والغالـب يف الفقـه         
  .)29(الدويل املعاصر

فاملادة احلادية واخلمسون، من امليثاق كانت      
 ؛شتراطها لقيام حالة الـدفاع الـشرعي      احية يف   صر

ليس " : حيث قررت أنه   ؛وقوع عدوان مسلح بالفعل   
يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلـق الطبيعـي           

 يف الدفاع عن أنفـسهم      -فرادى أو مجاعات  -للدول  
إذا اعتدت قوة مسلحة على أحـد أعـضاء األمـم           

حملتمل أو  وليس ا -فالعدوان املسلح الفعلي     ؛"املتحدة
 هو احلالة الوحيدة اليت تربر إعمال تـدابري         -املتخيل

. س وتضفي عليها املشروعية   الدفاع الشرعي عن النف   
 فإن حق الدفاع الشرعي عن النفس يبقـى         ؛ومن مث 

  .معطالً ما مل يصل األمر إىل حد االعتداء املسلح

وهكذا خيلُص أصحاب هذا االجتاه الفقهـي       
  من 51النص الوارد يف املادة     الغالب إىل القول بأن     

 يف ضوء أحكام امليثـاق األخـرى،        امفسر-امليثاق  
 - من املادة الثانية   وباألخص الفقرتني الثالثة والرابعة   

 قيد رفية السابقة      ايعتربوتعديالً يف القواعد القانونية الع 
واملتعلقة بالدفاع الشرعي؛ حيث تـسمو القاعـدة        

ا يف ميثـاق    إذا كانت نص  سيما  -القانونية املكتوبة   
والذي هو أمسى املعاهدات الدوليـة      (األمم املتحدة   

 على القاعدة القانونية العرفية، عالوة على أنه        )قاطبة
  .)30(ال اجتهاد مع نص صريح

املتفـق  -ومن املعلوم أن مبـادئ التفـسري        
 للوثائق القانونية الدولية إمنا تقتضي تكامـل        -عليها

، وحبيث  اشكل كالً واحد   املعاهدة؛ حبيث ت   نصوص
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إن كل نص من نصوصها ينبغي أن يفسر يف ضـوء           
 من  51 ومن مث فاملادة     ؛نصوصها وأحكامها األخرى  

القاعدة  امليثاق يتعين أن تفسر باعتبارها استثناء من        
العامة اليت حتظر احلرب، وبالتايل ال جيب أن تتعارض         

ـ   ؛هذه املادة مع غريها من مواد امليثاق        يؤد حيث ي
تخدام القـوة  التوسع يف تفسريها إىل توسيع دائرة اس      

 وهو ما يتناقض مـع أهـداف      ؛يف العالقات الدولية  
  .امليثاق ومبادئه

ىل األعمال التحضريية للمـادة     أما اإلشارة إ  
 ؛لوقائيـة  باعتبارها دليالً على مشروعية احلرب ا    51

   غري قانوين، وحتمـيالً هلـذه       افيعد يف احلقيقة استناد 
 ذلـك أن    ؛ألعمال التحضريية ما ال تتحمله بالفعل     ا

نص املادة املذكورة كان قد أُدخل يف امليثـاق بنـاًء    
على اقتراح دول أمريكا الالتينية، وقد متت املوافقـة         

 ودون أن يثار نقاش حول معىن       ،عليه دون أي تعديل   
الدفاع الشرعي الوارد فيه وحدوده ونطاقه؛ لـيس        

دويل كما يزعم املدافعون    دف ترك ذلك للعرف ال    
؛ ولكن ألن الـنص     "احلرب الوقائية "عن مشروعية   

   ا وال حيتمـل اللـبس يف       املقترح آنذاك كان واضح
معناه، وحبيث مل يكن من املتصور أن يثور خـالف          

 -كمـا تقـدمت اإلشـارة   -فعبارات املادة  . حوله
واضحة يف اشتراط أن يكون هناك هجوم أو اعتداء          

 على دولة ما حىت ميكـن القـول    مسلح وقع بالفعل  
  .)31( بنشوء حق هلا يف الدفاع الشرعي عن النفس

كما أن اشتمال امليثاق على االلتزام بضرورة       
نبذ القوة واستخدام الوسائل الـسليمة لتـسوية أي         
نزاع من شأن استمراره أن يؤدى إىل تعريض السلم         
واألمن الدوليني للخطر، وكذلك االلتزام بـضرورة       

نزاع فشل  أطرافُه يف تـسويته بـالطرق         عرض أي   
ينفـي  ) 37/1م  (السلمية علـى جملـس األمـن        

 عـن   الوقـائي بالضرورة مشروعية الدفاع الشرعي     
بالنظر إىل أن جوهر احلرب الوقائيـة هـذه          ؛النفس

     ديد بوقوع هجـوم    ايكون افتراض وجود خطر أو 
 وهى احلالة اليت أوجب امليثاق فيها ضرورة        ؛وشيك

ر على جملس األمن إذا فـشل أطرافـه يف   عرض األم 
 اتسويته سلمي  ،    أن تفعله   اوكل ما ميكن للدولة قانون 

 هـو أن تقـوم باختـاذ    -حال استشعارها باخلطر  -
        التدابري واإلجراءات الالزمة لصد العدوان إذا وقـع
بالفعل؛ من قبيل إعداد قواا املـسلحة ودفاعاـا         

لـة التأهـب    العسكرية إعداداً جيداً، وإعـالن حا     
القصوى، وجتهيز القاعـدة الـشعبية واالقتـصادية        

 ؛لنجاح يف صد هذا العدوان احملتمل     الالزمة لضمان ا  
 اختاذها بالفعل إىل منـع      يوهى التدابري اليت قد يؤد    

ولكن ال جيوز هلا حبـال أن تبـادر       . العدوان احملتمل 
  .باهلجوم حبجة وجود هذا اخلطر احملتمل

معيـة العامـة لألمـم     ولقد اشترط قرار اجل   
 بشأن تعريـف    1974 لسنة   3314املتحدة رقم   

العدوان ثالثة شروط أو معايري للقول بأن ما حدث          
 -أوهلـا :  يربر من مث الدفاع الـشرعي      ؛ناايعد عدو 

 مبعىن أن يستهدف العدوان إقلـيم        ؛املعيار اإلقليمي 
 مبعىن أن   ؛ معيار األسبقية أو املبادرة    -وثانيها. الدولة
ا زمنيا على فعل الدفاع عن      فعل العدوان سابقً  يكون  
 مبعـىن أن يكـون      ؛ معيار اخلطورة  -وثالثها. النفس

استخدام القوة على درجة كبرية من اخلطورة لكـي         
ومن مث فإن التهديد بالعدوان     . يكيف على أنه عدوان   

عمال القوة اليت ال تصل إىل درجة كبرية من   إأو حىت   
 ال تقـوم    )ية البسيطة كاملناوشات احلدود (اخلطورة  
 ا إلعمال تدابري الـدفاع عـن        سنداً كافيا ومشروع

 وهى شروط أو معايري تنبع احلاجة إليها من         ؛النفس
أن إثارة حق الدفاع الشرعي خارج فرضية العدوان        

 سيفتح الباب على مـصراعيه      -ذا املعىن - املسلح
 ي أشكال التجاوزات املـسلحة، وسـيؤد   أمام كافة 
 إفراغ قاعدة حظر اسـتخدام القـوة أو         بالتايل إىل 
  ا يف العالقات الدولية من أي مغز      التهديد  ى حقيقي
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  . )32(هلا

 القول بأن الواليات املتحدة كانـت يف        اأم
 ؛ أوجدها فيها التهديد العراقي    قدحالة من الضرورة    

 ؛مبا جييز هلا استعمال القوة لدفع هذا اخلطر احملدق ا         
   فيها إىل قول بعـض فقهـاء        ندوهى احلجة اليت است 

القانون الدويل من أن الضرورة هـي احلالـة الـيت           
يستحيل فيها التصرف بوسيلة أخرى غـري خمالفـة         

واليت تقتضي صـحة    -حالة الضرورة هذه    ؛ ف القانون
إثارا والتمسك ا تعرض الدولة خلطـر جـسيم         
يهددها يف وجودها ذاته وال يكون إلرادا أي دخل         

أي (على النحو الذي ال ميكنـها رده        يف حدوثه، و  
 إال بإهدار مـصاحل وحقـوق الـدول         )هذا اخلطر 

 تبقى يف احلالة اليت حنن بـصددها حجـة        -األخرى
  .واهية وتكذا املعطيات الفعلية على أرض الواقع

فالواليات املتحدة مل توجد أصالً يف حالة من       
الضرورة للدفاع عن أمنها ووجودها ضـد اخلطـر         

ال قبـل العـدوان     -فلـم يثبـت      ؛ي املزعوم العراق
 اا شديد أن مثة خطر  -األمريكي على العراق وال بعده    

بالفعل ميثله العراق على أمـن الواليـات املتحـدة          
 كما مل يثبت أن العراق قـد        ،ومصاحلها من جانب  

يف الفترة السابقة على احلرب مباشرة على       -تقاعس  
ن املتعلقـة    عن االمتثال لقرارات جملس األم     -األقل

 -ازعم-بالرقابة والتفتيش على أسلحته اليت ختشاها       
الواليات املتحدة على أمنها وعلى أمن العامل ككـل        

- ناهيك عن أن حالـة الـضرورة         ،من جانب ثان  
 ال ميكـن  -بفرض حتققها يف احلالة اليت حنن بصددها 

التمسك ا إال حال فشل الوسائل السلمية لتـسوية        
 ، حيدث كما تقـدمت اإلشـارة       وهو ما مل   ؛الرتاع

أضف إىل هذا أن جلنة القانون الدويل كانـت قـد           
عند تناوهلا حلالة الضرورة كمربر وسـبب       -عمدت  

الستبعاد المشروعية أعمال القوة اليت تـتم علـى         
ـ         -أساسها ا  إىل تنظيم هذا الفرضـية تنظيمـا دقيقً

موعة من القيود والـشروط       وحمكم ا، وأخضعتها
ـا،  ا لإلقرار بـصحة إثار    وفرها مسبقً اليت ينبغي ت  

ة أعمال القوة اليت تتم علـى       يوبالتايل القول مبشروع  
  .أساسها

ررت الفقرة الثانية من املـادة الثالثـة        د ق فق
والثالثني من مشروع اللجنة حول املسئولية الدوليـة     
أن حالة الضرورة تبقى يف بعض احلاالت مـستبعدة         

ى سبيل املثال مـع     وذلك يف حالة تعارضها عل     ؛اكلي
 حبيث ال جيوز    ؛قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل     

لدولة أن تتحلل بشكل منفرد من االلتزامات الـيت         
حىت لو بلغـت    ،  تفرضها عليها هذه القواعد اآلمرة    

 ومن مث تشري الفقرة     .حالة الضرورة هذه غاية مداها    
املذكورة إىل االلتزام ذي الطابع اآلمر القاضي حبظر        

ساس بالوحدة الترابية واالستقالل السياسي لدولة      امل
وبعبـارة  . مال القوة املسلحة  أخرى عن طريق استع   

وعلى - فإن القواعد القانونية الدولية اآلمرة       ؛أخرى
رأسها قاعدة حظر استخدام القوة أو التهديد ـا يف   

 تبقى مبنأى عن إمكانية التحلـل       -العالقات الدولية 
 حىت ولـو بلغـت   ؛ضرورةمنها حتت دعوى حالة ال   

  .)33( غاية مداها-حقيقة-هذه األخرية 

 فإن إثارة حالة الضرورة من جانب       ؛ومن مث 
الواليات املتحدة األمريكية ال يقوم كمـربر سـليم         

 فناهيك عن أن حالة     ؛ومشروع للحرب ضد العراق   
الضرورة هذه غري متحققة أصالً يف صدد العالقة بني         

القوة العـسكرية األوىل    ( يكيةالواليات املتحدة األمر  
 من مـشروع    33/2 فإن املادة    ؛ والعراق )يف العامل 

 تنفي إمكانية   -سالفة اإلشارة -جلنة القانون الدويل    
اللجوء إىل هذه احلُجـة الستخدام القوة باملخالفـة        

  .للفقرة الرابعة من املادة الثانية من امليثاق
أما االدعاء بعجز األمم املتحدة عن حتمـل        

ئولياا يف احلفاظ على السلم واألمن الـدوليني،        مس
بفشلها يف إرغام العراق على تدمري ترسـانته مـن          
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يف زعـم   - والـيت تـشكل      ؛أسلحة الدمار الشامل  
 ؛ للسلم واألمن الـدوليني    ا ديد -الواليات املتحدة 

 للقوة  )أي الواليات املتحدة  (ما يربر استخدامها     وهو
وهو االدعاء الذي جيد    (ضد العراق إلزالة هذا اخلطر      

الـدويل   ا له يف كتابات بعض فقهاء القـانون       سند
الغربيني، الذين يرون أن احلـظر الوارد يف الفقـرة         
الرابعة من املادة الثانية على استخدام القوة أو التهديد    
ا يف العالقات الدولية ال يعمل به إال يف احلالة اليت           

ي جاء به الفصل    يكون فيها نظام األمن اجلماعي الذ     
السابع من امليثاق فعاالً ومعموالً به الفعل؛ ومـن مث          
فإن فعالية نظام األمن اجلماعي هي شرط أساسـي         

 من امليثاق، وبالتايل فإن     2/4لاللتزام بأحكام املادة    
تقصري جملس األمن أو عجزه عن تفعيل مقتـضيات         

وكذا عدم احترام دولة مـا لقـرارات         ،هذا النظام 
 من شأنه السماح ألعـضاء      ؛يف هذا الصدد  الس  

األمم املتحدة اآلخرين بالتحلل من االلتزام املفروض       
اء ال يقوم على    ؛ فهو ادع  )2/4عليهم مبوجب املادة    

 فليس يف ميثاق األمم املتحدة ما       ؛منطق قانوين سليم  
يوحي بأن االلتزام اآلمر حبظر اللجوء إىل القـوة يف          

طبيـق  ونا أو مشروطًا بت   العالقات الدولية يوجد مره   
 والذي يبقى جمـرد     ؛مقتضيات نظام األمن اجلماعي   

استثناء على القاعدة العامة؛ ألنه لـو كـان األمـر         
كذلك فإن امليثاق سيكون قد وقع يف تناقض بـني          
مبادئه وأهدافه من جانب، ويكون قد فـتح البـاب     

ا أمام الدول الكربى الستخدام القـوة ضـد         واسع
ن جانب ثان، ويهدم كل إجنازات      الدول الصغرى م  

القانون الدويل املعاصر يف جمال حظر استخدام القوة        
   ا على عقب مـن جانـب       يف العالقات الدولية رأس

  .ثالث

ولقد أشار القضاء الدويل غري مرة إىل هـذا         
ففي حكمها يف قضية مضيق كورفـو عـام         . املعىن

 أشارت حمكمة العدل الدولية إىل أن قاعدة        1949
تفـرض  " اللجوء إىل القوة يف العالقات الدولية    حظر  "

 ا أيويف . ا كانت نواقص املنظمة الدولية احلاليـة      ذا
 أكـدت   1986حكمها يف قضية نيكارجوا عـام       

احملكمة أن حترمي اللجـوء إىل القـوة يف العالقـات           
 بـل هـو     ؛ولية ال يشكل قاعدة اتفاقية فحسب     الد

م عن ميثاق   قاعدة عرفية تفرض نفسها يف استقالل تا      
 حبال هذا ناهيك عن أنه مل يثبت        ،)34(األمم املتحدة 

عجز األمم املتحدة أو فشلها يف أداء دورها يف هـذا         
 إال خطوة يف    1441من  الصدد، وما قرار جملس األ    

 كان من املمكن أن تؤدي إىل تـسوية         ؛هذا السبيل 
  .ة لذلكياألزمة سلميا لو تركت هلا فرصة حقيق

رمي اللجوء إىل القوة يف      إن حت  :حاصل القول 
 من امليثاق هو حترمي صريح وواضح وعام        2/4املادة  

يف مداه، ال ترد عليه أي استثناءات غري تلك الـيت            
نص عليها امليثاق صراحة يف املادة احلادية واخلمسني        

نظـام  ( ويف الفصل السابع     ،)حالة الدفاع الشرعي  (
 ذاا من   ، إضافة إىل ما قررته املنظمة     )ياألمن اجلماع 

حق حركات التحرر الوطين يف محل السالح دفاعـا         
وتبقـى هـذه    .  لـشعوا  عن احلقوق املـشروعة   

 خاضـعة لـشروط     -رغم حمدوديتها - االستثناءات
دقيقة وقيود صارمة بغية قطع الطريـق علـى كـل     

 كذلك  ؛احنراف عن جوهرها أو تعسف يف ممارستها      
لـيت رفعتـها     ا "الدفاع الوقائي "الذي تمثِّله دعوى    

  .الواليات املتحدة لتربير عدواا على العراق

ن هذه احلرب قد أبانت عن النوايـا        إواحلق  
 ؛)35(واملطامع األمريكية يف السيطرة على نفط العراق      

الذي تبدو أمهيته االستراتيجية بالنسبة إىل الواليـات     
املتحدة األمريكية فيما يـؤدى إليـه مـن إنعـاش           

 النقص الكبري يف احتياطاا      وتعويض عن  ،القتصادها
واليت تراجعت بشكل كبري    ( االستراتيجية من النفط  

 وهو مـا    ؛)يف السنوات القليلة السابقة على احلرب     
يفسر إسراع القوات األمريكية بالسيطرة على حقول       

ايتها لـوزارة الـنفط     النفط العراقية بعد الغزو، ومح    
كومية  غريها من الوزارات واملصاحل احل     العراقية دون 

الـبالد بعـد    إثر موجة النهب والسلب اليت عمت       
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ك إصدار الكـوجنرس     وكذل ،اإلطاحة بالنظام هناك  
 حبرمان الـشركات املنتميـة      ي يقض ااألمريكي قرار 

عمـار  إللدول اليت مل تشارك يف احلرب من عقـود          
 مبا فيها عقود امتيازات التنقيب عن البترول        ؛العراق

أن السيطرة على النفط    ا ب  علم ،واستخراجه وتسويقه 
العراقي سيضع يف يد الواليات املتحدة ورقة ضـغط         

 ميكنها أن تـستخدمها  ،ذات أمهية استراتيجية كربى   
يف فرض هيمنتها االقتصادية على العامل، والتحكم يف        
رقاب باقي الدول الكربى الطامعـة يف لعـب دور          
قطب دويل منافس للواليات املتحدة على الـساحة        

  .العاملية

وليس أي - كانت املصاحل األمريكية    ؛ومن مث 
 هي الـسبب يف     -دعاوى قانونية أو سياسية أخرى    

حماولة حتريف مفهوم الدفاع الشرعي الذي تذرعت       
به الواليات املتحدة يف حرا ضد العراق، دومنا سند         
من القانون أو أساس من املشروعية، اللهم إال ذلـك      

قـاب أحـداث   املبدأ الذي رفعه الرئيس بوش يف أع      
 والقائم على فكرة    ؛2001احلادي عشر من سبتمرب     

 واليت أبان التحليل املتقـدم أـا        ،"احلرب الوقائية "
 ومـع   ،ا مع قواعد الـشرعية الدوليـة      تتعارض متام 

 ممثلة باألسـاس يف     ؛املصلحة الدولية املشتركة العامة   
هدف حفظ السلم واألمن جلميع الـدول كبريهـا         

  .وصغريها

عن اخلوض يف األسـباب احلقيقيـة        اوبعيد 
للحرب األمريكية على العراق، فإنه ميكن القول إن         

دون -الواليات املتحدة األمريكية بشنها هذه احلرب       
 إمنا تكون قد عـادت بـاتمع        -سند من القانون  

القوة ختلق احلـق    " حيث   ؛قانون الغاب الدويل إىل   
فة ، وتكون قد ألغت جهود الفقهاء والفالس      "حتميهو

والساسة الذين سعوا إىل تثبيت أسس القانون الدويل        
 لـضبط   ؛املعاصر، وإقامة عصر التنظـيم الـدويل      

العالقات بني أشخاص اتمع الدويل، وعادت به إىل        

ـ        ن عصور القرون الوسطى حني كانت احلروب تش
لتحقيق مصاحل الدولة بغض النظر عـن اعتبـارات         

  .القانون واألخالق الدولية

 بـدايات القـرن     وحنـن يف   فكأننا   ؛وهكذا
مازلنا باألمس غري القريب نقرأ مع       احلادي والعشرين 

ليس مثـة طريقـة      ":هانز مورجانثو ما كتبه من أنه     
يف تطبيق القانون مـن هـذه       أضعف أو أكثر بدائية     

ا ختضع إنفاذ القانون ملـا يف تـوزع         إ إذ   ؛الطريقة
 -عتداءبني املعتدي على القانون وضحية اال     - القوى

 علـى انتـهاك     افهي جتعل القوي قادر   ؛  من شرور 
 معرضة بذلك حقـوق الـضعفاء       ؛القانون وتطبيقه 

ويف وسع الدولة العظمى أن تعتدي علـى        . للخطر
حقوق الدول الصغرى، دون أن ختـشى التعـرض         

ويف وسعها  . لعقوبات فعالة من جانب املعتدى عليها     
ة حتت ستار   أن متضى يف عدواا على أي دولة صغري       

إجراءات التنفيذ حبجة أن الدولة الصغرية قد اعتدت        
على حقوقها، دون أن تم مبا إذا كان اخلرق املزعوم          
للقانون الدويل قد وقع فعالً أو إذا مـا كـان مـن           
اخلطورة؛ حبيث يربر صرامة اإلجراءات اليت قامـت        

  ."))36ا

  :حتديد معىن اإلرهاب الدويل) ب

 مـن أكثـر   ا واحد"اإلرهـاب "يعد مفهوم   
 ؛املفاهيم السياسية املعاصرة إثارة للجدل واخلـالف      

يف الفقـه   -فمن ناحية التعريف ليس هناك اتفـاق        
 األمر الذي يعـين أن  ؛له  على معىن حمدد  -واملمارسة

 يبإمكان البعض إضفاء صفة اإلرهاب على أعمالٍ ه       
 كأعمـال املقاومـة     ؛أبعد ما تكون عن اإلرهـاب     

ارسها حركات التحرر الـوطين مـن    املسلحة اليت مت  
أجل االستقالل وتقرير املصري، وأنه بإمكان اآلخرين       

 هي أقرب ما تكـون إىل   نزع هذه الصفة عن أعمالٍ    
اإلرهاب، أو إن شئت فقل إـا أعلـى مراحـل           
اإلرهاب وصوره كاألعمال اإلرهابيـة الـيت قـد         
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متارسها الدولة ضد معارضيها السياسيني، أو تلـك        
 ضد شـعب اإلقلـيم اخلاضـع        رسها احملتل اليت ميا 

  .بإرهاب الدولة فيما يعرف ؛لالحتالل

دون - هناك من يرجعه     ؛ومن ناحية األسباب  
 إىل تعاليم دين معني أو ممارسات حضارة        -وجه حق 

 من قبيل حماوالت بعض مفكـري الغـرب         ؛بعينها
وبعض حكوماته إلصاق مة اإلرهـاب باحلـضارة     

، على حني يرجعه    ين اإلسالم اإلسالمية وتعاليم الدي  
 كاالضـطهاد  ؛ إىل اعتبارات سياسية   -حبق-آخرون  

 ؛السياسي واالحتالل األجنيب، أو اعتبارات اقتصادية     
كالتفـاوت الطبقــي واالحتكــارات العامليــة، أو  

 كانتـشار اجلهـل واألميـة       ؛اجتماعيـة اعتبارات  
ـ  العنصرية الصارخة، أو إليهـا مجي      واملمارسات ا عه

  .ب متفاوتةبدرجات ونس

 هنـاك   ؛من ناحية وسائل العالج واملواجهة    و
 ؛من يركِّز على اجلوانب األمنية والعسكرية فحسب      
       ا على حنو ما فعلت الواليات املتحدة األمريكية داخلي

عـشر مـن     يا يف أعقاب أحداث احلـاد     وخارجي 
 وهناك من يرون وجوب إزالة كافة       ،2001سبتمرب  

 واالجتماعية لضمان   األسباب السياسية واالقتصادية  
  .)37(املواجهة الفعالة هلذه الظاهرة

 عشر من سبتمرب    يوإذا كانت أحداث احلاد   
واليت تعد أخطر ما عرفه العامل يف تارخيـه        - 2001

 متثل نقطـة فارقـة يف       -من أعمال اإلرهاب الدويل   
 حيث ترتب عليها    ؛تاريخ العالقات الدولية املعاصرة   

لـى رأسـها انفـراد      نتائج شديدة اخلطورة كان ع    
احلرب الدولية  "الواليات املتحدة األمريكية برفع راية      

، وحماولتها فرض مفهومها لإلرهـاب      "ضد اإلرهاب 
وطريقة مواجهته على غريها من دول العامل، مث مـا          

    أو إن شـئت    -ا شرسـة    أعقب ذلك من شنها حرب
 ضد أفغانستان حتـت ادعـاء أن   -االدقة فقل عدوان 
 هو املسئول عن أحداث احلـادي       نظام احلكم فيها  

 بدعمه ومحايته لتنظـيم القاعـدة       ؛عشر من سبتمرب  
تحدة باملسئولية عـن هـذه      الذي تتهمه الواليات امل   

كانت واحدة من أهم احللقـات يف        فإا   ؛األحداث
 الواليات املتحدة األمريكية احلثيثـة      يسلسلة مساع 

 مـع  لتعديل قواعد القانون الدويل املستقرة مبا يتوافق      
  .مصاحلها وأهدافها

نه إذا كان استخدام العنف أو القوة       إواحلق  
املسلحة هو القاسم املشترك بني التعريفات املختلفـة        

 فيما وراء ذلك    اا كبري  فإن مثة تباين   ؛بصدد اإلرهاب 
ـ ولعل مـرد ذ   .  للتعريف به  ابني من تصدو   ك إىل  ل

اختالف املصاحل واألهـداف واألهـواء الـسياسية        
 حيث تصف احلكومات أعمـال      ؛ املختلفة لألطراف

معارضيها العنيفة باإلرهاب، ويصف به األخـريون       
ويف جمـال العالقـات     . ممارسات حكومام ضدهم  

 خصمٍ يف نزاع معني ما تصف كل دولة    االدولية كثري 
أعمال الدولة األخرى يف صدد هذا الرتاع بأا مـن          

ـ  ؛فحسبليس هذا   . )38(قبيل األعمال اإلرهابية   ل  ب
إن مصطلح اإلرهاب يستعمل لوصف أعمال الكفاح       
الذي ختوضه حركات التحرر الـوطين واملقاومـة         
الشعبية املسلحة يف صراعها ضد االحتالل األجـنيب        

 بغية انتزاع حقهـا     ؛واملمارسات العنصرية الصارخة  
املشروع يف االستقالل واحلرية وتقرير املصري، كمـا        

 الدول مـن    يستعمل لوصف ما قد تقدمه دولة من      
  . هلذه احلركات يف كفاحها املشروع هذادعمٍ

علـى   فإنه على الرغم من اإلمجاع       ؛ومن مث 
   يهدد أمـن البـشرية      اإدانة اإلرهاب باعتباره خطر 

واستقرارها، واإلمجاع على وجوب مواجهته بكافـة   
السبل للحيلولة دون تفاقم آثارِه بالغة اخلطورة على        

 فإن هذا اإلمجـاع يبقـى   ؛املستويني الوطين والدويل 
ا فحسب بالنظر إىل نسبية مفهوم اإلرهـاب       شكلي، 

ـ      و  عنـه   ياخلالف حول حتديده بشكل قاطع يرض
 وهـو   ؛ أو ترضى عنه األغلبية على األقـل       ،اجلميع
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اخلالف الذي واكب كل احملاوالت الـيت جـرت         
 أمـام   ا موضوع اإلرهاب، ووقف عقبة كئود     ةشملناق

 القانونية الـصحيحة فيمـا      كل االعتبارات واملعايري  
  .)39(يتعلق بتحديد مصطلح اإلرهاب

      مـضنية قـد   اغري أن هذا ال ينفي أن جهود 
بذلت يف سبيل حتديد مفهوم اإلرهاب من الناحيـة         
القانونية؛ وهى جهود أخذت مسارات عدة كان من        
بينها مؤمترات واتفاقيات دوليـة عقـدت يف هـذا          

ملكثفة اليت بذلتها   الصدد، كما كان من بينها اجلهود ا      
األمم املتحدة يف قـرارات مجعيتـها العامـة، ويف          
مناقشات وأعمال اللجنة الـسادسة التابعـة هلـا،         
باإلضافة إىل جهود اللجنة اخلاصـة الـيت كلفتـها          
اجلمعية بدراسة موضوع اإلرهاب الدويل وحماولـة       
تعريفه، وحتديد األسباب الكامنة خلفه، وسبل الوقاية     

؛ عالوة على اجلهود الفقهية العديـدة       منه ومكافحته 
  .اليت بذلت يف ذات السبيل

        وجدير بالذكر يف هذا الصدد أن غياب نص
قانوين دويل حيدد معىن اإلرهاب بشكل حمدد وقاطع        
مل مينع ظهور نصوص دولية تجرم بعض األفعال اليت         
 ؛اتفق على كوا من قبيـل األعمـال اإلرهابيـة         

و االعتداء على األشـخاص     أ،  كاختطاف الطائرات 
  .املتمتعني حبماية دولية كرؤساء الدول

ندوة بروكسل حول   ولقد كان من إجنازات     
 حماولتـها   ؛1973تعريف اإلرهاب ومقاومته لعـام      

وضع معايري معينة لتمييز العمل اإلرهايب؛ كان مـن         
 مبعىن أن العمـل يعـد       ؛براءة الضحية بينها معيار   

ن بني األشخاص األبرياء   ا إذا كان ضحاياه م    إرهابي .
بيد أن نسبية املعايري وتعارض املصاحل بـني الـدول          

  . حمدد يف هذا الصددحالت دون االتفاق على معيارٍ

 ناقش مؤمتر األمم املتحدة     ؛1975ويف عام   
اخلامس ملنع اجلرمية ومعاملة املدنيني يف مدينة جنيف        

 واقترح يف حماولة لتحديـد      ،مشكلة اإلرهاب الدويل  

فهومه وجوب التمييز بني نـوعني مـن أعمـال          م
أعمال يرتكبها فرد أو مجاعة دف حتقيـق         ؛العنف

مكاسب شخصية أو مادية؛ كاختطاف الطـائرات       
 ؛ وأخذ الرهائن للحصول على فدية ماليـة       ،لالبتزاز

وهذه أعمال إرهابية دون مراء، وأعمال ال ترتكـب      
 ؛ابيهلتحقيق غايات شخصية أو مكاسب مادية ملرتك      

 ويشعرون بـااللتزام    ،وإمنا خدمة لقضية يؤمنون ا    
جتاهها؛ مثل أعمال املقاومة املسلحة ضد االحـتالل        
األجنيب والنظم اليت متارس تفرقة عنصرية صـارخة        
ضد جزء من الشعب اخلاضع هلا؛ وهذه ال ميكن أن          

 بل هي أعمال    ؛ من قبيل األعمال اإلرهابية حبال     تعد
  .انون الدويل املعاصرمشروعة مبوجب أحكام الق

ويف سبيل حتقيق التمييز بني هذين النـوعني        
من األعمال رأى بعض املـشاركني يف املـؤمتر أن          

 هو العنصر احلاسـم     الدافع من وراء العمل   يكون  
واملعيار املميز، على حني رأى آخـرون أن تكـون          

ولعل النقطة العمليـة  .  هي هذا املعيار   براءة الضحية 
هي عـدم  ؛  ر يف أعمال هذا املؤمتر    اليت تستحق التقدي  

 أو ما يسمى    ،إغفاله لظاهرة اإلرهاب الرمسي املنظم    
بإرهاب الدولة الذي متارسه الـدول االسـتعمارية        
والنظم االستبدادية، واليت تقف على رأس األسـباب   
احملركة والدافعة لتزايد وتنامي ظاهرة العنف السياسي      

  .الداخلي والعابر للحدود على السواء

ن املعيار القانوين السليم يف التمييـز       إاحلق  و
واليت متارسها حركات   (بني أعمال العنف املشروعة     

 إمنا  ؛ وبني اإلرهاب  )التحرر الوطين على سبيل املثال    
يقوم على أساس مشروعية استعمال القوة أو عـدم         

 حيث نكون يف احلالة األوىل أمام وضـع         ؛مشروعيته
جلرمية، ونكون علـى    حيميه القانون ويرفع عنه صفة ا     

ما اخلـالف   و. )40(العكس من ذلك يف احلالة الثانية     
حول هذا املعيار إال نتيجة للخلط املتعمد من جانب         

والـذي  (عدد من الدول بني مفهوم الكفاح املسلح        
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يندرج من الناحية القانونية حتت أحكـام اتفاقيـة         
 والربتوكـول اإلضـايف     1949جنيف الرابعة لعام    

 وبني األعمال اإلرهابية اليت     )1977لعام  ل هلا   املكم
ال ترقى يف أهدافها إىل مستوى املقاومـة املـسلحة          

  .)41(مبعناها القانوين السليم

ننا إذا ما استعرضنا اجلهـود الـيت        إوالواقع  
ة يف جمـال    قامت ا األمم املتحدة يف العقود األخري      

ا ميكن  ا صلب  لوجدنا أساس  ؛التصدي لظاهرة اإلرهاب  
يتمثل يف جمموعة من املعاهدات اليت      وهو  ء عليه،   البنا

 ا يف احلرب الدائرة ضد اإلرهاب      تشكل سالح؛ا مهم 
يبلغ عددها اثنيت عشرة معاهدة تتناول كل منـها         و

جانب من جوانب اجلهود الرامية إىل القـضاء        اا حمدد 
 هذا باإلضافة إىل اإلعالن الصادر      ،)42(على اإلرهاب 

ربعني للجمعية العامة لألمـم     الدورة التاسعة واأل  عن  
 للقـضاء    بشأن التدابري الرامية   1994املتحدة عام   

- وهو اإلعالن الذي تضمن      ؛على اإلرهاب الدويل  
ـ        -اا حمـدد  رغم عدم تعريفه لإلرهاب الدويل تعريفً

جمموعة من املبادئ واإلجراءات والتوصـيات الـيت        
ختاطب خمتلف الدول بإدانة قاطعة جلميـع أعمـال         

ا  واليت تشكل انتـهاكً    ؛ب وأساليبه وممارساته  اإلرها
صارخ ملقاصد وأهداف ومبـادئ األمـم       اا وخطري 
  .املتحدة

ولقد أعادت قرارات األمم املتحدة التاليـة       
 التأكيـد   2001ألحداث احلادي عشر من سبتمرب      

 ففي اليوم التايل لألحداث أكـد       ؛على ذات املعاين  
ـ    1368رقم   جملس األمن يف قراره    ذه  خطـورة ه

ـ   ، و األحداث اإلرهابية  دا للـسلم   كوا تشكل دي
  للواليات املتحدة األمريكيـة     اواألمن الدوليني، مقر 

      ا الـدول   حبق الدفاع الشرعي يف هذا الصدد، مطالب
 مرتكيب هذه اجلرميـة إىل      األخرى بالعمل على تقدمي   

 ومن مث كانت احلرب على أفغانستان تستند        ؛العدالة
ون هذا القرار، وإىل خطـاب      يف شرعيتها إىل مضم   

الرئيس األمريكي إىل جملس األمن الدويل يف الثـامن         
 والذي يبلغه فيه بعزمـه علـى     ؛2001من أكتوبر   

توسيع بالده جمالَ عملياا العسكرية إىل تنظيمـات        
 أو تقـصر يف     ،إرهابية ودول أخرى تأوي اإلرهاب    

  .)43(مكافحته

أن قرار  ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذه الصدد        
 هذا مل يعرف اإلرهـاب      1368جملس األمن رقم    

 ومن مث يبقى التصور األمريكي له هـو        ؛اا دقيقً تعريفً
الفيصل يف حتديد ما يعد إرهابا من عدمه، ويف حتديد          

 يف  ،الدول املستهدفة باإلجراءات األمريكية املتخـذة     
 عن  "الدفاع الشرعي "إطار ما منحها القرار من حق       

 ت سياسـية  إدراج ما تراه من حركـا     النفس، ويف   
 اولو كانت حركات حترر وطين مشروعة وفقً      حىت  (

 كحزب اهللا اللبناين    ؛لقواعد القانون الدويل املستقرة   
 يف قائمـة    )حركيت اجلهاد ومحاس الفلـسطينيتني    و

  .احلركات اإلرهابية اليت يتعني القضاء عليها

كذلك جتدر اإلشارة إىل أن قـرار الـس         
 يف إشارته إىل حق الواليـات املتحـدة يف          املذكور

يـه  الدفاع الشرعي عن النفس قد جتاوز ما انتهى إل        
 حلالـة الـدفاع     الفقه الدويل املعاصر من شـروط     

الذي -الشرعي؛ حيث يتعني أن يكون فعل العدوان        
 حاال، وأن يوجه فعـل الـدفاع إىل         -يربر الدفاع 

ني فعل  مصدر العدوان ذاته، وأن يكون مثة تناسب ب       
وهو ما ال ينطبق حبـال      ؛  )44(الدفاع وفعل العدوان  

 حيث مل يكن    ؛على احلرب األمريكية ضد أفغانستان    
بفرض ثبوت مسئولية أفغانستان عـن  -فعل العدوان  

 فلقـد مت    ؛ حاالً -أحداث احلادي عشر من سبتمرب    
ومل .  ومل يعد مثة مربر للدفاع يف مواجهتـه        ،وانتهى

أن احلرب األمريكية ضد    بفرض  -يوجه فعل الدفاع    
 ؛ ضد مصدر العدوان ذاته    -أفغانستان هي فعل دفاع   

فالغارات األمريكية ضد أفغانستان طالت الـشعب       
 أخـضر وال يابـسا إال        ومل تترك  ،األفغاين يف جممله  
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 ناهيك عن أن التناسب بني فعلي الدفاع        ،وأتت عليه 
والعدوان تناسب معدوم مجلةً وتفصيالً؛ فأين هـي        

ريات نيويورك وواشنطن من الغارات األمريكية      تفج
اليت طالت كل أرض أفغانستان بكل أنواع األسلحة        
اليت تعج ا الترسانة األمريكية عدا أسلحة الـدمار         

  .الشامل

أضف إىل هذا أن الواليات املتحدة األمريكية       
 -يف رسالة بوش سالفة اإلشارة -مل تبلغ جملس األمن     
 عن  "الدفاع الشرعي "ات يف إطار    مبا اختذته من إجراء   

 واخلمـسون   على حنو ما افترضت املادة احلادية     ( النفس
 ؛ وإمنا مبا تزمع أن تتخـذه يف املـستقبل         )من امليثاق 

وهى مجيعها مما يتعارض وشـروط حالـة الـدفاع         
ورغم هذا مل تلق رسـالة      . االشرعي املشار إليها آنفً   

رى حبـاأل أو  -بوش إىل جملس األمن هذه تعليقًـا        
لس  -اتفنيدأو من األمـني العـام لألمـم         ، من ا 

وعلى ذات الدرب سار قـرار جملـس         .)45(املتحدة
 الصادر يف الثامن والعشرين مـن  1373األمن رقم  

كتفى ا والذي مل يعرف اإلرهاب و     ؛2001سبتمرب  
باحلديث عن اإلجراءات املطلوبة ملكافحته داخليـا       

46(اودولي(.  

اربـة اإلرهـاب،     وحتت دعوى حم   ؛وهكذا
وبقبول صريح أو ضمين من الغالبية العظمى من دول         
العامل، وبغطاء من شرعية دولية متثلت يف قرار جملس         

والذي اعترب أحداث احلادي عـشر      ( 1368األمن  
 ا ماحنً ؛ابة ديد للسلم واألمن الدوليني    من سبتمرب مبث  

الواليات املتحدة األمريكية احلق يف الدفاع الشرعي       
 ؛)النفس يف مواجهة مثل هذه األعمال ومرتكبيها    عن  

بدأت الواليات املتحدة حرا علـى اإلرهـاب يف         
؛ دف إسقاط نظـام     2001أفغانستان يف أكتوبر    

حكم طالبان والقضاء على تنظيم القاعـدة الـذي         
تتهمه باملسئولية الكاملة عن أحداث احلادي عـشر        

  .من سبتمرب

 حـول   ودون دخول يف مزيد من التفاصيل     
م الواليـات    حيث مل تقـد    ؛مشروعية هذه احلرب  

  املتحدة دليالً واحد على مـسئولية تنظـيم      اا مؤكد 
الذي يوفر له امللجـأ     -القاعدة ونظام حكم طالبان     

 عن هذه األحداث، ناهيك عن خروجها       -واحلماية
على مقتضيات نظام األمن اجلماعي الذي أتـى بـه    

روط حالة الدفاع   ميثاق األمم املتحدة، وخمالفتها لش    
 فإن هذه   ؛دها الفقه الدويل املعاصر   الشرعي كما حد  

   ا على احملاوالت األمريكية    احلرب كانت مثاالً واضح
الرامية إىل تغيري قواعد القانون الدويل املستقرة مبـا         

 ولو ترتب على ذلك العصف بالنظام       ،حيقق مصاحلها 
   .القانوين الدويل املعاصر يف جممله

 ابان والقاعـدة فـور    اام طال ( فهذا التحرك 
دون ) باملسئولية عن أحداث احلادي عشر من سبتمرب      

إعالن حرب من جانب الكوجنرس، ودون أي أساس        
 أدى إىل حتويل ما كان ميكن يف الظروف         ؛دستوري

 إىل ،ا العتقال جمـرمني العادية أن يكون عمالً بوليسي 
 لعبة استراتيجية واسعة إلعادة رسم خريطة الـشرق       

 ؛ وتوسيع اهليمنة األمريكية   ،األوسط وآسيا الوسطى  
حيث جرى إنشاء العديد من القواعـد العـسكرية         

 بالقرب  -منذ بدء احلرب على اإلرهاب    -األمريكية  
 والـيت  ؛من خطوط أنابيب النفط حول حبر قـزوين   

 ا للغاية من عوائد هـذه احلـرب،        اتشكل عائدمهم 
ستراتيجي يف  ا اال  من واشنطن إىل تعزيز مركزه     اسعي

املنطقة ببناء قواعـد عـسكرية يف كازاخـستان،         
وخطوط حديدية ومستودعات ختزين ومراكز اتصال      

  .)47(يف أوزبكستان

 قـد   "احلرب ضـد اإلرهـاب    "ن  إواحلق  
أصبحت هي العامل األساسي يف صياغة التفـاعالت   
السياسية الدولية يف عامل ما بعد احلادي عشر مـن          

ت جديدة على حساب غريها     سبتمرب، ويف بناء حتالفا   
أو إن شئت فقل إا أصبحت املربر      . )48( من العوامل 
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لسياسة خارجية توسعية أمريكية دف إىل إعـادة        
  .رسم اخلريطة العاملية من الناحية االستراتيجية

وبغض النظر عن مشروعية الغاية اليت أُعلنت       
من أجلها هذه احلرب؛ فإن الطريقة اليت أديرت ا مل         

على -ددت   بل ه  ؛ إىل استئصال خطر اإلرهاب    تؤد
ومـا  ( بتعظيم خماطره وتوسـيع نطاقـه        -العكس

 تفجريات الرياض والدار البيضاء األخرية إال دلـيالً       
 من خالل تغذية التربة السياسية والثقافية       )على ذلك 

احلاضنة له بشرايني جديدة، وبـسبب تـدين ثقـة          
ومؤسساته الشعوب واألفراد بقواعد القانون الدويل      

أي هـذه   ( وهى تـرى     ؛وعلى رأسها األمم املتحدة   
 فيهـا   اليت يفترض  الدولة الكربى    )الشعوب واألفراد 

قواعد القانون  قيادة النظام الدويل والعمل على إنفاذ       
من تضرب ذه القواعد      هي أول  ؛الدويل احلاكمة له  

واملؤسسات الراعية هلا واملعربة عنها عرض احلـائط،        
امي الشعور بالظلم وعدم االقتناع بإمكانية       لتن انظرو

معاجلة القضايا العادلة للشعوب واجلماعات حبلـول       
احلق يف   و ة تقوم على مبادئ العدل واإلنصاف     منصف

 سـوى  وما قضية فلسطني     ؛تقرير املصري، واملساواة  
  .مثال بارز يف هذا السياق

 إىل  ااسـتناد (من الدفع يف سبيل حلها       فبدالً
ون الدويل ذات الصلة؛ وعلى رأسها احلق       قواعد القان 

يف تقرير املصري وعدم مشروعية االحتالل واالستيالء       
على أراضي الغري بالقوة املسلحة، ومشروعية املقاومة       

مت تكـريس    )ضد قـوات االحـتالل ومؤسـساته      
االحتالل وتوسيع نطاقه، وغض الطرف عن اـازر     

ي حبـق   اليت ترتكبها قوات جيش االحتالل اإلسرائيل     
أيدا الواليات املتحـدة   - حتت دعوى    ؛الفلسطينيني

 أن ذلك مبثابـة دفـاع       -األمريكية صراحة غري مرة   
 وجـزء مـن احلـرب ضـد     ،شرعي عن الـنفس   

  .)49(اإلرهاب

وقد وصفت أعمـال املقاومـة املـسلحة        

املشروعة من جانب حركات التحـرر الـوطين يف         
 -لـه ا بعد احتال  مث يف العراق أيض   -فلسطني ولبنان   

بأا أعمال إرهابية يتعني القضاء عليها وعلى فاعليها        
 حبيث بات ازدواج املعـايري والكيـل        ؛اقضاًء مربم

 هو األصل يف    ؛مبكيالين واخللط يف املفاهيم القانونية    
حماوالت الواليات املتحدة األمريكية فرض سـطوا       
ومعايريها ومفاهيمها على عامل ما بعد احلادي عشر        

  .من سبتمرب

عامل ما بعد زوال القطبية      نإ :حاصل القول 
ـ       ا الثنائية وغياب التـوازن الـدويل أصـبح حمكوم

 وما هـو    ،بالتصورات األمريكية ملا هو مسموح به     
ملقاومـة  فالواليات املتحدة هي اليت تصف ا      ؛حمظور

 إرهاب الدولة دفاعـا     ياملشروعة باإلرهاب، وتسم  
يف أن   ا عن النفس، وهي اليت متلـك احلـق        مشروع 

كالعراق وكوريا الشمالية   (تصف امتالك دولة بعينها     
حىت ولـو مل تكـن      - ألسلحة الدمار الشامل     )مثالً

 للسلم واألمـن    ا على أنه ميثل ديد    -متلكها بالفعل 
الدوليني، وأن تعترب يف نفس الوقت ما متلكه دولـة          

 مـشروعا   ا أمـر  )كإسـرائيل (خرى بالفعل منها    أ
على حنو ما أعلـن وزيـر   ؛منها ملتطلبات أ  اوضروري 

الدفاع األمريكي غري مرة يف معرض تربيره للصمت        
األمريكي عن امتالك إسرائيل هلـذا النـوع مـن          

  .األسلحة
  

ـأداة مـن         -اثالثً  حماولة استخدام األمم املتحدة ك
  :أدوات اهليمنة األمريكية

إذا كان من املتفق عليه أن جملـس األمـن          
شلل إبان فتـرة احلـرب      الدويل قد أصابه العجز وال    

 -باألساس- نتيجة إلفراط القوتني العظميني      ؛الباردة
ـ      ا عـن مـصاحلهما     يف استخدام حق الفيتو؛ دفاع

 دون نظر لالعتبارات القانونيـة      ،ومصاحل حلفائهما 
- وذلك إىل احلد الذي دفع اجلمعية العامة         ؛السلمية
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 -بتوجيه من الواليات املتحدة األمريكية وحلفائهـا      
اولة احللول مكان جملس األمن حالَ فـشله يف         إىل حم 

 ؛أداء وظيفته يف جمال حفظ السلم واألمن الـدوليني        
نتيجة الستخدام أعضائه الدائمني حق الفيتو، مـن        

 املعـروف  1950 لـسنة    377خالل قرارها رقم    
 فإن بداية عقـد     ؛)50(بقرار االحتاد من أجل السالم    

ايـة  وقد شـهدت    (ات من القرن املاضي     يالتسعين
 قد عرفت نوعا    )احلرب الباردة ونظام القطبية الثنائية    

من االجتاه اجلديد الذي حاول من خالله جملس األمن   
أن يظهر باعتباره اجلهاز التنفيذي القـوي لألمـم         
املتحدة، وأن يضطلع بوظيفته األساسـية يف جمـال         
حفظ السلم واألمن الدوليني اليت أناطها به ميثـاق         

وهذا ما جتلَّى واضحا يف قرارات      ؛  )51( األمم املتحدة 
الس بصدد أزمة االحتالل العراقي للكويت وحرب     

1991 -1990اخلليج الثانية عام    
، واليت أثار   )52(

 الكـثري مـن     -687ال سيما القرار    -البعض منها   
 هاجلدل والتساؤل حول مدى التزام الس حبـدود       

  .)53( ا للميثاقوصالحياته وسلطاته املقررة طبقً

بِثَ أن قفـز     بل ما ل   ؛ومل يكتف الس ذا   
القـرار   ( عندما اختذ قراريه   خطوات يف ذات السبيل   

 ،1992 يف احلادي والعشرين من يناير       731 رقم
 يف احلادي والثالثني من مـارس       748 رقم   القرارو

املعروفة بأزمة  (الغربية  / بشأن األزمة الليبية   )1992
 خلط فيهما الـس      ومها القراران اللذان   ؛)لوكريىب

ا سياسية باألوراق القانونية، وتصدى مبعاجلـة       أوراقً
، على الرغم مـن     ةسياسية خالصة ملسائل قانونية حبت    

 ؛جلوء ليبيا إىل حمكمة العدل الدولية يف هذا الـصدد         
األمر الذي خرج به الس على سوابق كثرية كـان     

  .قد سبق له أن أرساها يف حاالت مماثلة

حسب؛ بل إن الواليات املتحـدة     ليس هذا ف  
 قد استغلت عودة الروح إىل      -وحلفاءها-األمريكية  

جملس األمن يف أعقاب حـرب اخللـيج الثانيـة يف          

استصدار العديد من القرارات اليت تسمح هلا بفرض        
عقوبات على األنظمة املناوئة ملصاحلها، حتت زعـم        

مثل ما حدثَ ضد    (أا دد السلم واألمن الدوليني      
 أو تـسمح هلـا      ،) وضد نظام حكم طالبـان     ،ليبيا

 ؛ بالتدخل العسكري املباشر حتت دعـاوى خمتلفـة       
مثلمـا حـدث يف الـصومال وهـايييت وروانــدا     

بل إا عنـدما فـشلت يف استـصدار     . وأفغانستان
قرارات من الس تسمح هلا باستخدام القوة ضـد         

ا من الفيتو    خوفً )1999عام  (كل من يوغوسالفيا    
 بـسبب   )2003/ 2002عام  (والعراق  ،  يالروس

مل تتـوانَ    ؛عارضة كل من فرنسا وروسيا والصني     م
عن االستخدام املنفرد للقوة خارج نظـام األمـن          
اجلماعي الذي جاء به ميثاق األمم املتحدة؛ حيـث         
قادت حلف الناتو للتدخل عسكريا يف يوغوسالفيا،       
وغزت هي وبريطانيا العراق يف العشرين من مـارس       

وقد أصبح التعبري الـدارج علـى ألـسنة      . 2003
املسئولني األمريكيني أن بالدهم ليست يف حاجة إىل        
احلصول على إذن مسبق من أحد للدفاع عن أمنـها        

  .ومصاحلها القومية

سـباين  اإل/الربيطاين/ولعل التحرك األمريكي  
بشكل منفرد، دون تكليف من جملس األمـن، وإن         

ـ  شئت الدقة فقل على ال      ؛ن جملـس األمـن    رغم م
يكشف بوضوح اخللل الذي أصاب هـذا اجلهـاز         
اخلطري، والذي ما زالت اجلمعية العامة تناقش ومنـذ    
ما يربو على عشر سنني سـبل إصـالحه بتوسـيع          

 حىت يعبر بصدق عن     ؛عضويته الدائمة وغري الدائمة   
 وحىت ال يواصل أعضاؤه اخلمـسة       ،الضمري العاملي 

  . السطوة عليهالدائمون أو أحد منهم  فرض

نه ما كان لس األمن أن يصدر هذه      إواحلق  
القرارات لوال انتهاء احلرب الباردة وايار االحتـاد        
السوفييت، وانفراد الواليات املتحدة األمريكية بقيادة      
النظام الدويل، يف ظل ظروف وأوضـاع سياسـية         
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واقتصادية اضطرت معها روسيا االحتاديـة وريثـة        
يت إىل الوقوف إىل جانـب الكتلـة        االحتاد السوفيي 

الغربية يف كثري من املواقف داخل جملس األمن، كما         
بارات خاصة ـا إىل التريـث       اضطرت الصني العت  

لساكثريقبل استخدام حق الفيتو داخل ا .  

وجدير بالذكر أن اآلمال العريضة يف عـامل        
جديد تضطلع فيه األمم املتحدة، وجملس األمن على        

دور هام وفاعل يف جمال احملافظـة علـى        اخلصوص ب 
أي هـذه   ( واليت تصاعدت    ؛السلم واألمن الدوليني  

 يف أعقاب الدور احملوري الذي قُيض لـس   )اآلمال
األمن أن يلعبه يف معاجلة أزمة االحـتالل العراقـي          

  . سرعان ما تبددت-للكويت

ات مـن القـرن     يفلقد أثبتت خربة التسعين   
 إذ بدالً مـن خـضوع       ؛آلمالاملاضي احنسار هذه ا   

األمريكـي زمـن احلـرب      /لس للفيتو السوفيييت  ا
ا للقوة األمريكية املنفردة،     فإنه أضحى خاضع   ؛الباردة

 حبيث بـات    ؛وغلبت عليه مسة االزدواجية يف املعايري     
فاعالً فقط يف الرتاعات اليت ال تتعارض مع املـصاحل          

 فقـد   حل املـصا  األمريكية، أما تلك اليت ترتبط ذه     
جتاهلها الس أو اختذ بشأا قرارات ال تـستند إىل          
الفصل السابع من امليثاق، أو حىت حيل بينه وبـني          
اختاذ قرارات بصددها على اإلطالق من خالل الفيتو        

 ولعل الصراع العريب اإلسـرائيلي أبـرز        .األمريكي
 حيث استخدمت الواليـات     ؛األمثلة يف هذا السياق   

اراً يف تلك الفترة ضد العديد مـن        املتحدة الفيتو مر  
مشروعات القرارات اليت تدين العدوان اإلسـرائيلي       

  .)54(على الشعب الفلسطيين

 فقد عمـدت الواليـات املتحـدة        ؛وهكذا
األمريكية إىل تفعيل جملس األمن واستخدامه إلضفاء       
املشروعية على أفعاهلا ومواقفها بصدد القضايا ذات        

داث احلادي عشر مـن      بيد أن أح   ،الصلة مبصاحلها 
 جاءت لتقلب املوقف األمريكي إزاء      2001سبتمرب  

    مث  ،ا علـى عقـب    األمم املتحدة وجملس األمن رأس 
جاءت حرب أفغانستان والعدوان على العراق ليظهرا       
عجز األمم املتحدة متاما عـن الوقـوف يف وجـه           
الطموح األمريكي اجلارف لتجاوز املنظمة الدوليـة       

ـ      كـامالً،  اجتاوز ا، أو   والعمـل منفـردة خارجه
 إلضفاء الشرعية على    غطاٍءكاستخدامها على األقل    

   مع قواعد القـانون    ا  سلوكيات أمريكية تتناقض متام
  .الدويل وأحكام ميثاق األمم املتحدة

ففي خطابه أمام الدورة السابعة واخلمـسني       
يف الثاين عـشر مـن      (للجمعية العامة لألمم املتحدة     

 الرئيس األمريكي جورج بوش  وجه)2002سبتمرب 
      تمع الدويل إىل قضية العراق، مطالبا األمـم   أنظار ا

 حمذرا إياها مـن     ،املتحدة باختاذ إجراء لرتع أسلحته    
ذات جدوى إذا فـشلت     أا ستصبح مهمشة وغري     

  بأن بالده ستتحرك بشكل منفرد إذا       ايف ذلك، مهدد 
يف هـذا   مل تتمكن املنظمة الدولية من حتقيق تقـدم         

  .الصدد

   ا يف األزمة الكـربى الـيت       وقد بانَ هذا جلي
نشأت يف العالقة بني الواليات املتحـدة األمريكيـة     
واألمم املتحدة إبان األزمة العراقية، واليت تركزت يف        
جملس األمن ودوره يف إطار النظام الدويل القـائم؛         

 1441وذلك يف أعقاب صدور قرار الس رقـم         
الذي مل يأت على هوى الواليات       و ؛سالف اإلشارة 

  لس إصدار قرار      ااملتحدة األمريكية متاممث رفض ا ،
 الدول املتحالفة معها   ول الواليات املتحدة    جديد خيو

وهـو مـا    . )55(احلق يف استخدام القوة ضد العراق     
جعل وزير اخلارجية األمريكي كولن باول يـصرح        

 أن بـالده سـتغزو      2003يف السادس من مارس     
 بتـصريح   يف ذلك لعراق متحالفة مع الدول الراغبة      ا

من األمم املتحدة أو بدون ذلك التصريح إذا تطلب         
كما صرح الـرئيس األمريكـي يف       . )56(األمر ذلك 

ذات اليوم أن بالده ليست حباجة إىل موافقة جملـس          
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األمن على شن احلرب على العراق، وأا ليست قلقة        
  .)57(املتحدةمن دخول احلرب دون موافقة األمم 

عراقيـة  وبعد أن تصاعدت أعمال املقاومة ال     
جـد أن   و؛أمريكـي /ضد قوات االحتالل األجنلـو  

الواليات املتحدة ذاا تلجأ إىل األمم املتحدة مـرة         
 ففي خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة        ؛أخرى

 دعـا   )2003يف الثالث والعشرين من سـبتمرب       (
 اتمع الدويل واألمم    الرئيس األمريكي جورج بوش   

عمار العـراق،   إىل تقدمي مساعدات إلعادة     املتحدة إ 
ا املنظمة الدولية بلعب دور حيوي هناكمطالب.  

إن املشهد السياسي والقانوين الراهن لـس     
يف  1483خاصة بعد صدور قـراره رقـم    -األمن  

الـذي قـنن    و ؛2003احلادي والعشرين من مايو     
 يبدو أشبه ما    -يطاين للعراق االحتالل األمريكي الرب  

 وذلك على   ؛يكون مبشهد من مشاهد احلرب الباردة     
فـاملوقف  . الرغم من صدور هذا القرار باإلمجـاع      

املوحد الذي يشري إليه هذا القرار ينبئ عن سـيطرة          
أمريكية مطلقة على الس، إىل احلد الـذي دعـا          

ت الرغبة األمريكية يف فترة ما بـني        ؤاليت نا (الدول  
 وبدء العدوان على العراق يف      1441صدور القرار   

 وحالت دون صـدور     ،2003العشرين من مارس    
   لس خيولواليات املتحـدة اسـتخدام     لل  قرار من ا
أن تعيد النظر يف حساباا علـى        )القوة ضد العراق  

ا عـن الـشرعية     خمتلفة متام وا   أساس ةأسس مصلحي 
أن تكـون   الدولية واملبادئ األساسية الـيت ينبغـي        

 رغبة منها يف احلصول علـى       ؛حاكمة للنظام الدويل  
عمار العراق، أو اتقاء لشر غضبة      إنصيب من عقود    

أمريكية قد جتين من ورائها هذه الدول خـسائر ال          
  . حتتمل

 على قـرار جملـس       هذه الدول  وافقتقد  ف
والذي قبلته أربع عشرة دولة مـن       ( 1483األمن  

يا وفرنسا وأملانيـا،    أعضاء جملس األمن مبا فيها روس     

 دون أن ترفضه    -فقط–وامتنعت عن التصويت عليه     
برفع مجيع العقوبـات التجاريـة      )  سوريا ؛صراحة

، عدا  1990واملالية املفروضة على العراق منذ عام       
قـرر إنـشاء    تو. ما يتعلق منها بواردات الـسالح     

صندوق ملساعدة العراق وتلبية احتياجاته اإلنـسانية       
 وإعادة مرافق البنية التحتية     ،إعادة البناء والقيام مبهام   

وسائر األغراض املدنية من حصيلة عائداته النفطيـة        
على أن تتوىل الواليات املتحدة     ،  اليت توجه للصندوق  
 توزيع  -باعتبارمها سلطة احلكم  -األمريكية وبريطانيا   

وهكذا . تلك العائدات بالتشاور مع احلكومة املؤقتة     
عية علــى الوجــود  القــرار شــرىففقــد أضــ

الربيطاين يف العراق، وعلى سيطرة الدولتني      /األمريكي
      را النفط على النفط العراقي؛ حيث ميكنهما أن تصد، 

وأن متنحا عقود التنمية وإعادة اإلعمار، وهلما احلـق      
يف التصرف يف موارد العـراق األخـرى يف هـذا           

  .السياق

وهكذا يبدو التشابه بني هذا املوقف ومواقف       
س األمن إبان فترة احلرب الباردة يف أننا قد عدنا          جمل

من جديد إىل حيث يتخذ الس قراراتـه مغفـالً          
    مـصاحل    عليها ااملصاحل العليا للمجتمع الدويل، مغلب 

ره معيار القوة دون    يف اعتبا ا  الفئة املسيطرة فيه، آخذً   
 سواه، معبعن نقطة التوازن يف القوى بني الدولتني        ار 
 إلرادة  ا يف فترة احلرب الباردة، ومـستجيب      العظميني

أي (القوة العظمى الوحيدة املسيطرة يف عامل اليـوم         
 حيـث مل    ؛ دون سواها  )الواليات املتحدة األمريكية  

كـل  -يعد أحد من أعضاء جملس األمن الـدائمني         
تها، ولو  ئ يرغب يف مناو   -ه املصلحية اخلاصة  العتبارات

اهيـك عـن    من خالل االمتناع عن التـصويت، ن      
  . )58(استخدام حق االعتراض

  

  :خامتة
ا أن القانون الدويل املعاصـر       جلي وهكذا بانَ 

 علـى   األمريكي مل يكن العدوان     ؛ةمير بأزمة طاحن  
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        وإن -ا  العراق وما اقترن به من ادعاءات إال مظهـر
 فلـم تكـن     ؛ من مظاهرها  - حىت اآلن  األبرزيكن  

املتحـدة  املربرات والذرائع اليت قدمتها الواليـات       
 "حرا الوقائيـة  "األمريكية إلضفاء املشروعية على     

واليت أظهر التحليل املتقدم تعارضـها      -ضد العراق   
 إال  -الصارخ مع قواعد القانون الـدويل املـستقرة       

، دويل قـانوين حماولة جادة إلعادة صياغة معامل نظام   
 تنفرد الواليـات    "جديد "دويليعكس مالمح نظام    

 وهو  ؛حديد توجهاته وإرساء قواعده   ا بت املتحدة حالي 
نظام مل تعد التفاعالت والعالقات املتبادلة ألطرافـه        
ختضع بالضرورة لضوابط القانون الدويل واملـصلحة       

كما عربت عنـها فلـسفة   -الدولية العامة املشتركة    
بقدر مـا أصـبحت      -ميثاق األمم املتحدة ومبادئه   

ذاتية  تلعب املصاحل ال   ؛ختضع لضوابط سياسية جديدة   
واالهتمامات األمنية اخلاصـة للواليـات املتحـدة        

  .األمريكية الدور احلاسم يف صياغتها وإرساء معاملها

      ا ويثري هذا الوضع يف احلقيقية تساؤالً مشروع
ـ  حول ما إذا كنا بصدد بداية تـشكُّ        ل عدويلٍّ رف 

 قبل يف إطاره    جديد سي-   هـذا   -امن اآلن فـصاعد 
 وما يقترن ـا مـن       ،"يةالوقائ"النمط من احلروب    

جتاوزات لقواعد القانون الدويل املستقرة؟ أم أن األمر        
ال يعدو أن يكون حالة خاصة أملتـها االعتبـارات          
االقتصادية واالستراتيجية للعراق وما حوهلا، وحبيث      
ال ميكن تعميمها على حاالت أخرى مشاة كحالة        

قف كوريا الشمالية مثالً؟ كما يثري تساؤالً حول مو       
ال سيما األمم املتحـدة ومنظمـات       (يل  اتمع الدو 

 يف  ة مادامت الدول تبدو عاجز    ؛ العاملي املديناتمع  
 إىل الـساعي  األمريكي من هذا التسلط   )هذا السبيل 

القضاء على كل املكتسبات القانونيـة والـسياسية        
-واالقتصادية واالجتماعية الـيت حتققـت للعـامل         

؟ وهل سيصمد النظـام    ضياملا خالل القرن    -بالكاد
إقـراره    الدويل الذي بذلت البشرية يف سبيل  القانوين

 الـذي  األحـادي  أمام هذا النظام اتضحيات جسام 

  ؟ا حاليهجيرى تشكيله وإرساء قواعده ومعامل

 :شاهلوام
                                                        

ـة جـورج بـوش            ) 1( راجع يف هذا املعىن، نصري عاروري، محل
، 2002، أكتوبر   284املناهضة لإلرهاب، املستقبل العريب، العدد      

  .59، 55-54ص 
ـا        ) 2( ا يف سياسة الواليات املتحدة األمريكية ذا؛بل إنه ليس جديد 

 ملنع تـدخل    1823فإذا كانت قد استخدمت تصريح مونرو لعام        
الدول األوربية يف شئون القارة األمريكية؛ فإا قد شرعت منذ ذلك            

لحتها؛ فانتزعـت   احلني يف التدخل يف القارة األمريكية حلساا ومص       
تكساس ونيومكسيكو وكاليفورنيا من املكسيك، وجعلـت مـن         

سع عشر، ووضعت كوبا    ابورتوريكو مستعمرة هلا يف أواخر القرن الت      
ـيط  1898 ملعاهدة باريس    احتت محايتها وفقً   ، كما توسعت يف احمل

اهلادي وعلى األخص يف جزر هاواي وجوام والفليبني، مث وضـعت           
ق فيها قناة تصل بني احمليطني األطلنطي واهلـادي         يدها على بنما لتش   

ومن مث فإنه ميكن القـول بـأن        . تسهيالً حلركة األساطيل األمريكية   
الواليات املتحدة األمريكية ومنذ بدايات عهدها بالعمل الدويل وهي         

 على  ، وترفع الشعارات الدولية وتتبناها    ،ول القانون الدويل وتفسره   ئت
  .مراعاة العتبارات احلق والعدالةحنو حيقق مصاحلها دون 

حمـسن الشيـشكلى،    .راجع ملزيد من التفاصيل يف هذا الـصدد، د        
ـام      ـاب األول (اجلـزء األول  : الوسيط يف القانون الدويل الع ، )الكت

منشورات اجلامعة الليبية، كلية احلقوق، مطبعة دار الكتب، بـريوت،    
  .399 - 398، 391 - 389، ص 1973

: يديولوجية للقانون الـدويل   العال، الطبيعة اإل  حممد شوقي عبد    ) 3(
قـضية  : دراسة تارخيية حتليلية مع إشارة خاصة إىل أزمة لوكرىب، يف         

 ومستقبل النظام الدويل، مركز دراسات العامل اإلسـالمي،         لوكريب
  .393 - 391، ص 1992الطبعة األوىل، 

ني حممد سامي عبد احلميد، موقف الـص .د.راجع يف هذا املعىن أ  ) 4(
، 28من القانون الدويل العام، الة املصرية للقانون الدويل، الـد           

  219-218، ص 1972

حممد شوقي عبد العال، مرجع سابق، ص       .راجع يف هذا املعىن د    ) 5(
403-404.  
عز الدين فودة، مقدمة يف القانون الدويل العام، مكتبة عـني           .د.أ) 6(

  .53-50، ص 1987مشس، القاهرة، 
الصراع من أجل الـسلطان  : جانثو، السياسة بني األمم   رموهانز  ) 7(

ـة            والسالم، اجلزء الثاين، تعريب وتعليق خريي محاد، الـدار القومي
  .85-84، ص 1965للطباعة والنشر، القاهرة، 

(8) Charles De Visscher, Theory and Reality in 
Public Iet, Law, Oxford University Press, London, 
1958, PP. 136-137, 203. 
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  :راجع يف هذا املعىن) 9(

Cess J. Hamelink, The Elusive Concept of 
Globalization, Global Dialogue, Vol. 1, No. 1, 
Summer 1999, PP. 1-41. 

، 228جالل أمني، العوملة والدولة، املستقبل العريب، العدد        .د) 10(
  .28-26، ص 1998فرباير، 

(11) Marten Smeets, Globalization:  Threat or 

Promise? Global Dialogue, Vol 1, No.1, Summer 
1999, PP. 15-16. 

لعال، العوملة والتـدخل الـدويل      اا حممد شوقي عبد  .راجع د ) 12(
مع إشارة لبعض مناذج التدخل الدويل يف إفريقيا، سلـسلة          : اإلنساين

إلفريقية، جامعة  دراسات مصرية إفريقية، برنامج الدراسات املصرية ا      
  .3-2، ص 2003، ديسمرب )10(القاهرة، رقم 

ـامل          .د.راجع أ ) 13( ـانون الـدويل يف ع صالح الدين عامر، الق
 81، ص 2003، يوليـو  153مضطرب، السياسة الدولية، العدد   

- 82.  
  .84 - 83املرجع السابق، ص )  14(
  :راجع يف هذا الصدد على سبيل املثال) 15(

D.W. Bowett, Self Defence in Iint, law, Manchester 
University Press, 1958, PP. 192-199. 

دراسة يف التعارض   : أمحد عبد الونيس شتا، الدولة العاصية     .وكذلك د 
ـة            بني مواقف الدول والتزاماا الدولية يف األمم املتحدة، رسالة مقدم
ـ          ة لنيل درجة الدكتوراه، كلية االقتصاد والعلـوم الـسياسية، جامع

  .293-271، ص 1986القاهرة، 
  : ملزيد من التفاصيل راجع) 16(

George Abi  Saab, Wars of National Liberation in 
the Geneva Conventions and Protocols, 
R.C.D.A.C., 1979, Tome 165. 

ـلحة           ) 17( راجع يف هذا الصدد أمحد إبراهيم حممود، العـراق وأس
ع مع الواليات املتحدة وجلنة اليونـسكو،       أبعاد الصرا : الدمار الشامل 

، ص 2002مركز الدراسات السياسية واالسـتراتيجية، القـاهرة،       
  . وما بعدها187
على الرغم من أن العالقة بني نظام حكم صدام حسني وتنظيم           ) 18(

 فـإن اإلعـالن     ؛القاعدة كانت عالقة واهية ومشكوكاً يف أمرهـا       
ي كبري لدى الـرأي العـام   األمريكي عن وجودها أحد رد فعل نفس   

ـاه اإلدارة       -من بني عوامل أخرى   -األمريكي دفع     إىل تأييـده الجت
  .األمريكية إىل خوض احلرب ضد العراق

: شريف بسيوين، احلرب األمريكية يف العراق     . راجع يف هذا املعىن، د    
ـة، العـدد          ـاير   151مشروعية استخدام القوة، السياسة الدولي ، ين

   .15 - 14، ص 2003
تعامت الواليات املتحدة األمريكية عـن اسـتخدام العـراق        ) 19(

ألسلحة كيماوية ضد املدنيني اإليرانيني يف منطقتني حـدوديتني يف          
ـلحة       ، خالل احلرب العراقية اإليرانية    1983عام    مبا يف ذلـك أس

                                                                         
 املرجـع  .  ا مثل غاز اخلردل والسارين واملواد الـسامة       حمظورة دولي
  .9السابق، ص 

محد الرشيدي، العراق والشرعية الدولية، قراءة يف دالالت         أ.د) 20(
ـة، العـدد       1441وسياق القرار    ، ينـاير    151، السياسة الدولي
  .118 - 117، ص 2003

حممد شوقي عبـد    . ود ،حسن نافعة .د.راجع يف هذا املعىن، أ    ) 21(
، ص  2002العال، التنظيم الدويل، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،        

413 - 417. 

  .17-16شريف بسيوين، مرجع سابق، ص .د) 22(
أمحـد  .، د 1441وراجع حول التفسريات املختلفة للقـرار         

  .119-118الرشيدي، مرجع سابق، ص 
ـة      دانظر يف هذا املعىن حمم    )  23(  اهلزاط، احلرب األمريكية الربيطاني

، يونيـو   292على العراق والشرعية الدولية، املستقبل العريب، العدد        
  .79 - 78ص ، 2003

  .84-83املرجع السابق، ص ) 24(
اعتربت جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة مبدأ حظـر          ) 25(

اللجوء إىل القوة يف العالقات الدولية مثاالً لقواعد القـانون الـدويل            
  حيـث  ؛ اليت يعد انتهاكها مبثابة جرمية دوليةJus Cogensاآلمرة 

املـسئولية  "سعة عشر من مشروعها حول      املادة التا  عرفت اللجنة يف  
ـة        "اجلرمية الدولية بأا    " الدولية خرق سافر اللتـزام دويل ذي أمهي

وجتدر اإلشارة يف هـذا     " جوهرية الستتباب السلم واألمن الدوليني    
ـة،       الصدد إىل أن خرق مبدأ عدم اللجوء إىل القوة يف العالقات الدولي

 على  -اجلرائم الدولية املقدمة    كان هو أول جرمية مت ذكرها يف الئحة         
املرجع الـسابق، ص    .   من جانب اللجنة   -سبيل املثال وليس احلصر   

94.  
راجع يف عدم مشروعية التدخل يف مثل هذا الـسياق علـى            ) 26(

دراسة : حسام أمحد هنداوي، التدخل الدويل اإلنساين     .سبيل املثال، د  
ـة،    فقهية وتطبيقية يف ضوء قواعد القانون الدويل، دار         النهضة العربي

  . وما بعدها62، ص 1997القاهرة، 

راجع ملزيد من التفاصيل حممد اهلزاط، احلرب األمريكية ضـد       ) 27(
، أبريل  290العراق يف ميزان القانون الدويل، املستقبل العريب، العدد         

  . وما بعدها25، ص 2003
وهى ذات احلجة اليت استندت إليها إسرائيل يف عدواا علـى         ) 28(

، ويف تدمريها للمفاعل النووي العراقي عام       1967الدول العربية عام    
1981.  

اهلزاط، احلرب األمريكية ضد العراق يف ميزان القانون الدويل،         ) 29(
  .28 - 27مرجع سابق، ص 
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مجيل حممـد حـسني، دراسـات يف    .وراجع ملزيد من التفاصيل، د    

ء اجلديدة، املنـصورة،  القانون الدويل العام، الطبعة األوىل، مكتبة اجلال  
  765-760، ص 2002

ـانون   .د.يف هذا املعىن راجع أ  ) 30( ـادئ الق صالح الدين عامر، مب
، ص  1995الدويل العام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،         

962-965.  
  .997مجيل حسني، مرجع سابق، ص .د) 31(
  .1000 - 999املرجع السابق، ص )  32(
ـانون           اهلزاط، ) 33(  احلرب األمريكية ضد العـراق يف ميـزان الق

  .32-31الدويل، مرجع سابق، ص 
  .35-34املرجع السابق، ص ) 34(
ـاد االقتـصادية للغـزو           ) 35( راجع، أمحد السيد النجـار، األبع

نادية مـصطفي   .حسن نافعة ود  .االستعماري األمريكي للعراق، يف د    
ـة، قـسم     خريطة أزمة و  : ، العدوان على العراق   )حمرران( مستقبل أم

ـة          ـات الـسياسية، جامع العلوم السياسية ومركز البحوث والدراس
  .162 - 159، ص 2003القاهرة، 

  .102مورجانثو، مرجع سابق، ص ) 36(
حممد شوقي عبد العال، موقف مـصر مـن قـضية      .راجع د ) 37(
زينب عبد  .نادية مصطفي ود  .د: ، يف "احلرب الدولية ضد اإلرهاب   "

 الدور اإلقليمي ملصر يف مواجهة التحديات الراهنة،        ،)حمرران(العظيم  
ـاهرة،         ، ص  2003مركز البحوث الدراسات السياسية، جامعة الق

  . وما بعدها479
راجع ملزيد من التفاصيل يف هذه الصدد، مصطفي مـصباح          ) 38(

ـائي،        : دبارة، اإلرهاب  مفهومه وأهم جرائمه يف القانون الدويل اجلن
ـازي،      الطبعة األوىل، منشورات   ، ص  1990 جامعة قاريونس، بنغ

11 - 15.   
راجع يف هذا املعىن، جورج عرموىن، حماولة لتعريف اإلرهاب         ) 39(

، 1998، أبريل   71وحتديد الوسيلة حملاربته، شئون األوسط، العدد       
  .114-113ص 
عبد العزيز سرحان، تعريف اإلرهاب الدويل، الة املصرية        .د.أ) 40(

  . وما بعدها 173، ص 1973للقانون الدويل، 
رمضان صادق، األبعاد القانونية لإلرهاب الدويل، السياسة       .د) 41(

   .33 - 362، ص 1986، يوليو 85الدولية، العدد 
ـاب،         .د) 42( ـة اإلره بطرس بطرس غايل، األمم املتحدة ومواجه
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  .49-46، ص 2002، شتاء 105األوسط، العدد 
  :راجع على سبيل املثال) 44(

                                                                         
Bowett, Op.  cit. , PP.  31 - 36.  
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حممد شوقي عبد العال، موقف مـصر مـن قـضية      .راجع د ) 45(
  .486 - 485، مرجع سابق، ص "احلرب الدولية ضد اإلرهاب"
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ـة،        تطور اجله  ود القانونية الدولية ملكافحة اإلرهاب، السياسة الدولي

  .63-58، ص 2002، يوليو 149العدد 
  .65 - 64نصري عاروري، مرجع سابق، ص ) 47(
  :انظر يف هذا الصدد)  48(

Marwan Bishara, Moral and Practical Imperatives 
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Terrorim and human righs after 11 September, 
Cairo Institute For Human Rights studies, Cairo, 
2002, PP. 81-86. 

  .63نصري عاروري، مرجع سابق، ص  )49(
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