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استخدام القوة في ظل نظام األمن الموسومة (( الدكتوراه أطروحةبحث مستل من  (*)
 .  ٢٠١٢كلیة الحقوق جامعة الموصل )) مقدمة إلى مجلس الجماعي

  . ٢٤/٣/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ٦/٣/٢٠١٣أستلم البحث  في     
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Abstract  
   Due to the vast development occurring in the international 
relations particularly after the end of World War II and the 
establishment of  UN organization, the fierce rivalry between 
the eastern and western camps, and the eruption of what is 
called 'the cold war' between these camps, the bipolarity 
system has predominated over the international system then. 
However, this war has ended up with the collapse of the 
former USSR and its break up into republics of White Russia 
and the preeminence of the western camp headed by USA in 
the international field.  Consequently, this has led to the 
predomination of the concept unipolarity system over the 
contemporary world system, In addition to the predomination 
of  USA over the UN Security Council and the issuing of 
decisions in line with its basic national interests, a case which 
is considered an instrument to intervene in whatever country it 
likes under many recent pretexts never witnessed by the 
international law, such as the intervention by use of force in 
countries for humanitarian considerations and the intervention 
for establishing or reinstating democracy. All this can done 
within the framework of UN Charter based collective security 
system, a case which has not been agreed upon by the 
international jurists and has been condemned by the 
international community, since it is a use of force under these 
pretexts and under the collective security system, and since it 
largely lacks the international legal legitimacy and the public 
international consent, a case which has never happened in such 
interventions by the  use of force under these pretexts and 
unfamiliar justifications occurring in the international system 
which are not in   harmony with the contemporary public 
international law provisions.           
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  املبحث األول
  ن اجلماعياستخدام القوة العتبارات إنسانية يف إطار نظام األم

              
            
            

             
            


           




        
            


                          

: د. عامر عبد الفتاح الجومرد، تدخل األمم المتحدة في شؤون الدول، مجلة الرافدین ینظر) ١(
وما بعدها،  ١١٨، ص١٩٩٧كلیة الحقوق/ جامعة الموصل/ العدد الثالث السنة  - للحقوق

: محمد یعقوب عبد الرحمن، التدخل اإلنساني في العالقات وأن ظر بنفس المعنى أیضًا
. ٧، ص٢٠٠٤، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة، ابو ظبي ١الدولیة، ط/

الدولي العام، رسالة وأنظر كذلك: سلوان رشید سنجاري، التدخل اإلنساني في القانون 
    .٨٣، ص٢٠٠٠الموصل كلیة القانون/ جامعة ماجستیر،
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)1  (  See: Hanspeter Neubold, Collective Security After "Operation 
Allied Force", Max Planck Yearbook Of United Nations Law 4, 
Kluwer Law International, Netherlands 2000, p.81. 

     : میثاق األمم المتحدة، الدیباجة.ینظر) ٢(
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Ethnic Cleaning 


                          

     ) منه.٢/٧ق األمم المتحدة، الفصل األول، المادة (: میثاینظر) ١(
     وما بعدها. ١١٩: د. عامر عبد الفتاح الجومرد، مصدر سابق، صینظر) ٢(
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  املطلب األول
  استخدام القوة يف كوسوفا العتبارات إنسانية

  يف إطار نظام األمن اجلماعي


       







  الفرع األول
  اجلذور التارخيية لالزمة يف كوسوفا

           



      

                          

 )1 ( See: Hanspeter Neubold, Op. Cit., p.89-90., See also: W. Michael 
Reisman & Others, International Law In Contemporary  Perspective, 
Foundation Press, New York 2004, p.1078 - 1080.  
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 )1( See: W. Micheal Riesman, Op. Cit., p.218. 
سلوك اإلنسان في عالم عامر بالدول، تعریب  –: روبرت جاكسون، میثاق العولمة ینظر) ٢(

، ٢٠٠٣، مكتبة العبیكان، الریاض المملكة العربیة السعودیة ١تعریب فاضل جنكتر، ط/
     .٥٠٥-٥٠٤ص
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  الثانيالفرع 
  موقف جملس األمن من األزمة يف كوسوفا

             






           Meaningful 

Dialogue Arms 
Embargo









The Immediate Cessation Of Hostilities   



                          

)1  (  See: Hanspeter Neubold, Op. Cit., p.95.                                                                                
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s Activation Order’NATO    

 
K.L.A




F.R.Y.
        
             

 hoeOperation Horses      
            

–Racak


            
     

––
–Contac 

Group On Yugoslavia        

                          

     .٥٠٥- ٥٠٤: روبرت جاكسون، مصدر سابق، صینظر) ١(
)2(  See: Hanspeter Neubold, Op. Cit., p.96. 
 )3( See: Ibid, p.97. 
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Operation Allied Force)
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)1(  See: W.Micheal Riesman, Op. Cit., p.218-219.   
 الــدول الصــناعیة الثمــان هــي: كنــدا وفرنســا والمانیــا وایطالیــا والمملكــة المتحــدة والوالیـــات  

                  األمریكیـــــــــــــــــــة والیابــــــــــــــــــــان باإلضـــــــــــــــــــافة إلــــــــــــــــــــى روســـــــــــــــــــیا االتحادیــــــــــــــــــــة.                                  المتحـــــــــــــــــــدة

)2(  See: Hanspeter Neubold, Op.Cit.,p.97. 
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Use All Necessary Measures      –
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Implicit Authorization       
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     .٥٠٩- ٥٠٨: روبرت جاكسون، مصدر سابق، صینظر) ١(
، دار وائل ١: د. محمد خلیل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، ط/ینظر) ٢(

     .٢٥٧-٢٥٦، ص ٢٠٠٤للنشر، األردن 
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Principle Of 

                          

    .٢٥٩: المصدر نفسه، صینظر) ١(
)2(  See: Hanspeter Neubold, Op.Cit., p.99-100. 
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Proportionality
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  املطلب الثاني
  استخدام القوة يف ليبيا العتبارات إنسانية

  يف إطار نظام األمن اجلماعي
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  الفرع األول
  اجلذور التارخيية لالزمة يف ليبيا
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–

      
–

             
 



             





         



                          

، المعركة على لیبیا MDE19/ 025/ 2011: وثیقة منظمة العفو الدولیة المرقمة: ینظر) ١(
، منظمة العفو الدولیة األمانة الدولیة، المملكة المتحدة، ١القتل واالختفاء والتعذیب، ط/

   .amnesty.orgwww، ٧ص، منشور على موقع االنترنیت: ٢٠١١أیلول 
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     .٧: منظمة العفو الدولیة، المصدر السابق، صینظر) ١(
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    .٩- ٨: منظمة العفو الدولیة، المصدر السابق، صینظر) ١(
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)1(  See: A/HRC/ S- 15/ L.1, www.HRC.un.org/ 
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  الفرع الثاني
  األزمة الليبيةموقف جملس األمن من 

           
       

 



           





       



  





      



                          

)1(  See: UNSC/ Res No. 1970(2011), www.un. org/ 
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      All Necessary Measures







        
           








        

        




                          

 )1( See: UNSC/ Res No. 1973(2011), www.un.org/ 
     ) منه.٤٢: میثاق األمم المتحدة، الفصل السابع، المادة (ینظر) ٢(
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، ١٨/٣/٢٠١١: حول قرار مجلس األمن باستخدام القوة ضد لیبیا، جریدة اللواء، ینظر) ١(
          www. Hounaloubnan.comالموقع على شبكة االنترنیت: 
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)1(  See: UNSC/ Res No.2016  (2011), www.un.org/  
: صحیفة األیام المصریة، صحیفة الكترونیة مستقلة على شبكة االنترنیت، مجلس ینظر) ٢(

 =األمن ینهي التفویض بالتدخل العسكري في لیبیا. وأنظر كذلك: تسلسل االحداث منذ
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الموقع على  ٣٣/٢٠١١بدء التدخل العسكري في لیبیا، موقع لیبیا الحرة العدد/=
    www.info@libya-hurra.comاالنترنیت: 

) منه، وأنظر للمزید من ٢/٧: میثاق األمم المتحدة، الفصل السابع، المادة (ینظر) ١(
 وما بعدها. ١١٨التفصیل: د. عامر عبد الفتاح الجومرد، مصدر سابق، ص
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  املبحث الثاني
  إلحالل الدميقراطيةاستخدام القوة 

  يف إطار نظام األمن اجلماعي
    

   


              














                          

  ) منه.٢/٤: میثاق األمم المتحدة، الفصل األول، المادة (ینظر) ١(
  ) منه.٢/١ول، المادة (: میثاق األمم المتحدة، الفصل األینظر) ٢(
 ) منه.١/٢: میثاق األمم المتحدة، الفصل األول، المادة (ینظر) ٣(
  ) منه.١/٣: میثاق األمم المتحدة، الفصل األول، المادة (ینظر) ٤(
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  املطلب األول
  موقف الفقه الدويل من مشروعية استخدام القوة

  إلحالل الدميقراطية
          

            


      




  الفرع األول
  اآلراء الفقهية املؤيدة الستخدام القوة إلحالل الدميقراطية

           


                          

: د. مخلد إرخیص الطراونة، التدخل اإلنساني العسكري إلحالل الدیمقراطیة وأبعاده ینظر) ١(
الحقوق، العدد الرابع السنة الثالثة والثالثون كانون األول، الكویت  القانونیة والسیاسیة، مجلة

 وما بعدها. ٤١٠، ص ٢٠٠٩
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)1(  See: Peuter P., Droit International Public, Themis Droit, 5 Eme. ed.  
Paris Presses Universitaires de France 1976, p.442.                                          
 )2( See: W.Micheal Riesman, Op. Cit., p.252.  

٢٦٤كذلك: د. محمد خلیل الموسى، مصدر سابق، ص وینظر  
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  Urgent Necessity  

          


                          

: د. سمعان بطرس فرج اهللا، مجموعة محاضرات ملقاة على طلبة الدراسات ینظر) ١(
 .٢٣٧-٢٣٦ص، ١٩٩٩العلیا، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، القاهرة 

 )2( See: B. Rostow, The Legality Of International Use Of Force By 
and Form States, Yak  J.I.L., Vol.10, 1985, p.286.                                                                           
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Justus Bellum




  الفرع الثاني
  اآلراء الفقهية املعارضة الستخدام القوة إلحالل الدميقراطية

 – 


          



   

            



         






                          

القوة في العالقات الدولیة من منظور القانون : د. نبیل احمد حلمي، استخدام ینظر) ١(
  .٨٧، ص٢٠٠٢، الهیئة العامة لالستعالمات، القاهرة١الدولي، ط/

  .٢٣٨: د. سمعان بطرس فرج اهللا، مصدر سابق، صینظر) ٢(
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        Balance Of Power 
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دراسة في األصول والنظریات، -: د. إسماعیل صبري مقلد، العالقات السیاسیة الدولیةینظر) ١(
، ١٩٨٤كلیة التجارة واالقتصاد والعلوم السیاسیة  -الكویت ، مطبوعات جامعة ٣ط/
  .٨٣وما بعدها، وأنظر كذلك: د. نبیل احمد حلمي، مصدر سابق، ص ٢٦٥ص
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  .٨٦: د. نبیل احمد حلمي، المصدر السابق، صینظر) ١(
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  ) منه.٢/٣) و (١/٣: میثاق األمم المتحدة، الفصل األول، المادتین (ینظر) ١(
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كذلك:  وینظروما بعدها.  ٤٤٤إرخیص الطراونة، مصدر سابق، ص : د. مخلدینظر) ١(
 .٦٥- ٦٤د. محمد خلیل الموسى، مصدر سابق، ص 
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)1(  See: I.C.J. JUDGEMENT (1981), AT 130, 133.www.cij-cji.org/  
:  وینظر  د. جاسم محمد زكریا، مفهوم العالمیة في التنظیم للمزید من التفصیل أیضًا

، ١راسة تأصیلیة تحلیلیة ناقدة في فلسفة القانون الدولي، ط/د - الدولي المعاصر
وما بعدها. ٢٨٨ص،٢٠٠٦لبنان  -منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  

)2(  See: I.C.J. Op. Cit., Judgement At 132-133. 
 )3( See: Ibid, Judgement At 132-133. : د.  ینظر  للمزید من التفصیل أیضًا

      بعدهوما  ٢٨٩سابق، صجاسم محمد زكریا، مصدر 
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  املطلب الثاني
  استخدام القوة بذريعة إحالل الدميقراطية تطبيقات

            
       












  الفرع األول
  اجلذور التارخيية لألزمة يف هاييتي


––

      
             

Coup D 'Etat
        

                          

  وما بعدها. ٢٨٩- ٢٨٧-٢٨٦: د. جاسم محمد زكریا، المصدر السابق، ص ینظر )١(
د. ممدوح شوقي مصطفى كامل، األمن القومي واألمن في تفصیل ذلك:  ینظر )٢(

  وما بعدها. ٥٠١ص، ١٩٨٥، دار النهضة العربیة، القاهرة ١/الجماعي الدولي، ط
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          Boycotte  
O.A.S.




––




                          

بد الناصر، ادوار جدیدة لألمم المتحدة، داخل بلدان العالم الثالث، : د. ولید محمود عینظر )١(
، وأنظر كذلك: ١٠٨-٩٩، ص١٩٩٥تشرین األول سنة  ١٢٢مجلة السیاسة الدولیة، العدد/

نبیه األصفهاني، غزو هاییتي بین الشرعیة الدولیة واستعراض القوة، مجلة السیاسة الدولیة، 
: د. حسن نافعة،، وأنظر بنفس ا١٩٦- ١٩١ص ١١٩العدد  األمم المتحدة  لمعنى أیضًا

ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن  (وجهة نظر عربیة)، مركز دراسات الوحدة العربیة، 
  وما بعدها. ٧٨ص ، ١٩٩٦بیروت 
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  الفرع الثاني
  موقف جملس األمن من األزمة يف هاييتي

             
     


               


   

        



   

      





–Governors Island
          


         O.A.S.




                          

)1(  See: UNSC/ Res. No. 841(1993), www.un.org/ 
)2(  See: W. Micheal Riesman, Op.Cit.,p.1086-1204.  
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         International 

Embargo        
             


           

     
––





            




  Authorizations      


   
          

                          

 )1( www.un.org/ See: UNSC/ Res. No. 940,(1993). 
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To Use All Necessary Measures





    

        Governors Island 








            
          

                          

 )1  ( See: W. Micheal Riesman, Op.Cit., p.1086-1087.  
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یذكر انه لم یشترك في القوة الدولیة التابعة لألمم المتحدة في هاییتي سوى خمس  )١(
دول هي: الوالیات المتحدة األمریكیة صاحبة القوة األكبر عددًا وعدة وجامایكا 

ورمایزوتاریاد، هذا وقد تراجعت األرجنتین عن االشتراك في هذه  وطوباكوا وتویندا
% من األرجنتینیین المشاركة في القوة الدولیة، أنظر: نبیه ٨٢القوة بعد رفض 

  .٣٤٠األصفهاني، مصدر سابق، ص
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  .٣٦١:  نبیه االصفهاني، المصدر السابق، صینظر )١(
  .٢٣٥د. سمعان بطرس فرج اهللا، مصدر سابق، ص :ینظر )٢(
د. علي رضا عبد الرحمن رضا ، مبدأ االختصاص الداخلي أو المجال المحجوز  :ینظر )٣(

  .٤٨٩، ص١٩٩٧للدولة في ظل التنظیم الدولي المعاصر، دار النهضة العربیة، القاهرة 



  )١٨) ، السنة (٥٨) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (58), Year (18) 

٣١٣

              






 


          





            


       


  


   
        




  ةـاخلامت



                          

د. حسن . وأنظر كذلك: ١٠٥د. ولید محمود عبد الناصر، مصدر سابق، ص :ینظر )١(
 بعدها.وما  ٧٨، مصدر سابق، صنافعة
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